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Pääkirjoitus

tamiseksi (taistelussa). Sen si-
jaan operaatiotaito on taktiikkaa 
käsitteellisempänä kokonaisuu-
tena vaikeammin paketoitava 
asia. Operaatiotaito on ymmär-
retty taidoksi suunnitella, val-
mistella ja johtaa taktisten tais-
telujen muodostama sarja. Ope-
rointi näyttäisi siis sisältävän 
johtamisen. Miksi siis etenem-
me kuitenkin johtaminen edel-
lä? Miksi tarinamme ei perustu 
taktiikkaan ja operaatiotaitoon?

Olen soveltanut urani aika-
na sotakouluissa oppimiani joh-
tamisen keinoja, olen toiminut 
johtajana saavuttaakseni mi-
nulle käsketyt tai itse määrittä-
mäni taktiset ja operatiiviset ta-
voitteet. Olen hyödyntänyt tässä 
kuitenkin kaikkia muitakin tek-
niikan, historian, strategian jne 
oppeja. En siis ole taktikoinut 
johtaakseni, vaan olen johtanut 
taktikoidakseni.

Tämän Rannikon Puolusta-
ja -numeron teema on rannikko-
joukkojen taktiikka ja operoin-
ti. Niin kauan kuin maailmas-
sa on rannikkoja puolustettu, 
ovat rannikkojoukot olleet sau-
makohdan vartijoita ja siten lo-
puttoman kiistanalaisessa ase-
massa. Pahimmillaan tämä on 
näkynyt taisteluissa epäselvi-
nä johtosuhteina, mikä on joh-

tanut sekaannuksiin ja turhiin 
tappioihin.

Kaikkien organisaatiomyl-
lerrysten jälkeen rannikon sau-
makohta on edelleen olemas-
sa. On lopulta aivan sama, mi-
ten rannikkopuolustus organi-
soidaan, kunhan ylempi joh-
toporras ja kotipuolustushaa-
ra ymmärtävät saumakohdan 
operatiiviset vaatimukset, jot-
ta taistelun suunnittelu sekä to-
teutus palvelevat kokonaisuut-
ta. Yhteisoperaatiot ja -operoin-
ti vain korostavat tarvetta sau-
ma-alueiden taistelun ymmär-
rykselle. Kaikissa skenaarioissa 
taistelu rannikolla on nimittäin 
aina ratkaisutaistelu.

Pääkaupunkimme on ran-
nalla, josta on tykinkantama 
Suomen rajalle. Pääkaupun-
kiamme puolustaville yhteisope-
raatioiden johtajille, operaatikoil-
le, asetetaankin melkoiset vaati-
mukset, jotta emme päädy tais-
telemaan Kauppatorin mittaisel-
le viivytysalueelle. 

Rannikonpuolustajan on 
hallittava operointi sen yhdes-
sä vaikeimmista ympäristöistä. 
Toivottavasti hän saa pian tuek-
seen myös ohjesääntötasoista 
tekstiä, ettei asiaa tarvitse leh-
tien sivuilta opiskella.

Sakari Martimo

A ikanaan kadettikurssi-
ni johtaja johtamistai-
toa opettaessaan ky-

syi vakavalla naamalla: ”Onko 
johtaminen vallankäyttöä, vai 
onko vallankäyttö johtamista?” 
Vastausta me nuorukaiset em-
me osanneet antaa, mutta ky-
symys jäi mieleen.

Nykyään sotilaskoulutuk-
semme Maanpuolustuskorkea-
koulu etunenässä profiloituu joh-
tamisen kautta. Koulutus tuottaa 
johtajia, ”sotilasjohtajia”. Johta-
misen oppilaitoksia on kuitenkin 
Suomessa ja maailmassa aika 
monta. Sen sijaan (sotilaallista) 
operaatiotaitoa ja taktiikkaa ope-
tetaan vain sotakouluissa. 

Määritelmän mukaan tak-
tiikka on tehtävän toteuttami-
seen annettujen resurssien ja 
keinojen optimaalista suunnit-
telua, soveltamista ja käyttöä 
haluttujen päämäärien saavut-

Onko operointi johtamista
vai johtaminen operointia?
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Veijo Taipalus
Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Veijo Taipalus

Kom
entajan kynästä

sekä toiminta- ja käyttöperiaat-
teiden kehittäminen. Harjoitus-
toiminta on meille tärkein ta-
pa luoda suorituskykyä. Johto-
portaiden ja taistelualusten se-
kä varusmiesten ja reserviläis-
ten koulutuksen on oltava nou-
sujohteista. Harjoitusten on ol-
tava yhteen sovitettuja meripuo-
lustuksen kokonaisuuksia ja nii-
hin liitetään myös muiden puo-
lustushaarojen toiminta.  Meri-
voimien osalta meripuolustus-
harjoitus 2016 tulee jälleen ole-
maan vuoden pääharjoitus.

Merivoimauudistuksen jäl-
keen saimme palautettua toi-
minnan tason vuoden 2010 ta-
solle. Olemme ottaneet käyt-
töön uusia toimintatapoja ja har-
jaantuneet niiden käytössä. Val-

Arvoisa meripuolustuksen        kenttä

M erivoimien on ol-
tava tasapainoi-
nen kokonaisuus, 

jolla kykenemme turvaamaan 
maamme alueellisen koskemat-
tomuuden merellä ja saaristos-
sa. Toiminnallisten, eri aselaji-
en ja muiden jo meneillään ole-
vien kykyjen kehittäminen on 
tärkeää, ja tuo kehittäminen ei 
saa missään nimessä pysähtyä.

Meripuolustuksen hank-
keista kaikkein tärkein on Lai-
vue 2020. Tämän hankkeen 
tukeminen on kokonaisuus, jo-
hon tarvitaan tukea koko me-
ripuolustuksen kentältä. Uu-
den laivueen lisäksi meillä on 
useita käynnissä olevia hank-
keita, jotka liittyvät suoritusky-
vyn ylläpitämiseen ja rakenta-

miseen. Aluksista Pansio-luok-
ka on parhaillaan peruskorjauk-
sessa, ja vuonna 2018 alkaa 
mittava Hamina-luokan MLU. 
Rannikkojoukot ottavat vastaan 
JEHU-luokan veneitä tämän 
vuoden ajan ja lisäksi muuta-
kin materiaalista valmiutta ke-
hitetään. Jurmo-luokan perus-
korjaus alkaa niin ikään lähi-
tulevaisuudessa. Merivoimien 
pääasejärjestelmiä kehitetään; 
otamme vastaan uusia miinoja 
ja meritorjuntaohjuksemme tul-
laan korvaamaan uusilla pinta-
torjuntaohjuksilla.

Materiaalinen valmius ei 
yksin riitä suorituskyvyn ylläpi-
dossa. Meripuolustuksen suo-
rituskyvyn edellytyksenä on 
myös henkilöstön osaamisen 

Olen ottanut vastaan Merivoimien komentajan tehtävät 1.1.2016. Merivoimat ovat 

hyvässä kunnossa ja sillä on laadukas ja osaava henkilöstö. Merivoimat on valmius-

puolustushaara ja tämä näkyy päivittäisessä toiminnassamme niin merellä kuin joh-

toportaissa. Korkea valmius on osoittanut tärkeytensä viime vuosien aikana lähi-

alueidemme merellisen aktiivisuuden lisääntyessä.
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Veijo Taipalus
Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Veijo Taipalus

tionhallinnon taloustilanne edel-
lyttää meiltä myös jatkossa kus-
tannustietoista toiminnan suun-
nittelua ja toteuttamista. Tä-
mä edellyttää toiminnan tark-
kaa suunnittelua, jotta ydintoi-
mintamme pystytään toteutta-
maan laadukkaasti. Toiminnan 
suunnittelussa ja toteutukses-
sa on huomioitava turvallisuus-
tekijät, kuten työ- ja palvelustur-
vallisuus.

Kotimaan puolustaminen 
on merivoimien tärkein tehtä-
vä. Tämän tehtävän lisäksi to-
teutamme meille osoitetut mui-
ta viranomaisia tukevat tehtä-
vät sekä osallistumme kansain-
väliseen kriisinhallintaan. Tällä-
kin hetkellä meillä on ihmisiä 
eri operaatioiden johtoportaissa 
sekä alustarkastusosasto Väli-
merellä saksalaisella aluksella. 
Kansainvälisessä yhteistoimin-
nassa meidän tärkein kumppa-
nimme on Ruotsi. Kehitämme 
yhdessä ruotsalaisten kanssa 
yhteistä merellistä taisteluosas-
toa, Swedish Finnish Naval Task 
Group, jonka ensimmäinen vä-
litarkastelupiste on ensi vuon-
na. Yhteistyö antaa meille uu-
sia mahdollisuuksia, mutta edel-
lyttää myös paneutumista kaik-
kien toimialojen osalta. Tärkein 
muoto yhteistoiminnassam-

me on harjoitustoiminta. Kah-
den maan resursseilla saam-
me määrällisesti suurempia ja 
maalitoiminnaltaan monipuoli-
sia harjoituksia.

Meripuolustuksen suori-
tuskyvylle ja sen kehittämisel-
le on osaavalla reservillä ratkai-
seva merkitys. Kertausharjoi-
tusten määrää saatiin nostet-
tua puolustusvoimauudistuksen 
yhteydessä. Kertausharjoitusten 

lisäksi tulee meidän myös jat-
kossa hyödyntää vapaaehtois-
ta maanpuolustustyötä meri-
voimien kokonaisuuden kehit-
tämisessä.  

Haluan näillä ajatuksil-
la toivottaa teille kaikille hyvää 
toimintavuotta 2016. Tulem-
me tapaamaan vuoden aikana 
niin toiminnan parissa merellä, 
saaristossa ja esikunnissa kuin 
myös muissa tapahtumissa.

Arvoisa meripuolustuksen        kenttä
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Olavi Jantunen
Kommodori Olavi Jantunen, Merivoimien operaatiopäällikkö, Merivoimien esikunta

Muutosta

V almistuin upseerik-
si elokuussa vuonna 
1988. Takana oli sii-

nä vaiheessa neljä vuotta soti-
laspalvelusta ja vielä lisäksi kak-
si vuotta reservissä. Puolustus-
voimat, johon astuin upseerina 
palvelukseen, oli koko lailla sa-
manlainen aloittaessani alok-
kaana syksyllä vuonna 1982. It-
se asiassa isäni kertomukset so-
taväestä viisi- ja kuusikymmen-
lukujen taitteesta vastasivat hy-
vin omia kokemuksiani 80-lu-
vun puolustusvoimista. Sik-
si kai silloin tuntuikin, että yksi 
asia pysyy vakaasti samanlaise-
na, ja sehän tietysti oli sotaväki. 

Viiden vuoden päästä val-
mistumiseni jälkeen alkoi ta-
pahtua ja paljon; jopa kiihtyväl-
lä vauhdilla. Kylmä sota päättyi, 
Saksat yhdistyivät, Neuvostoliit-
to romahti, syntyi uusi informaa-
tiotekninen maailma, Suomi liit-
tyi Euroopan Unioniin ja Puo-
lustusvoimissa alkoi aina näi-
hin päiviin asti jatkunut raken-
nemuutosten sarja. Näin taak-
sepäin katsoen kaikki tapahtui 
nopeasti, mutta myös loogises-
ti. Ainoa, mikä nyt tuntuu pysy-
vältä, on muutos. Arvostamani 
kouluttaja totesikin parisenkym-
mentä vuotta sitten: ”On muu-
ten niin nuoret miehet, että jos 
aikoo pysyä kehityksessä edes 

paikallaan, pitää juosta.” Niin se 
on ollut. Ja hyvä niin: Suomi ja 
Puolustusvoimat ovat pysyneet 
kehityksessä mukana ja tietyil-
lä alueilla jopa kansainvälises-
sä kärjessä.

Välillä tuntuu, että tapah-
tunut muutos on nyt ollut no-
peampaa kuin koskaan aiem-
min historian aikana.  Joka ta-
pauksessa Linnavuorista ja kes-
kiaikaisista kivilinnoista meri-
puolustuksen lukkoina ja purje-
laivoista mustaruutitykkeineen 
on tultu pitkälle. Mutta harp-
pauksia on tehty lähes aina. 
Ajatellaanpa vaikka luutnanttia 
1880-luvun loppupuolelta. Hän 
oli saanut koulutuksen aukealla 
käytävään sodankäyntiin sulje-
tussa muodossa käyttäen mus-
ketteja nopeimman viestiyhtey-
den ollessa kirjekyyhky tai vik-
keläjalkainen lähetti. Ensimmäi-
seen maailmansotaan mennes-
sä hän joutui tilanteeseen, jos-
sa toimittiin hajautetusti ja yht-
äkkiä taistelukenttää hallitsivat 
kauaskantoinen tykistö, koneki-
väärit ja makasiinikiväärit. Tais-
telukenttä oli tyhjä lukuun ot-
tamatta ensimmäisiä panssa-
rivaunuja ja ilmassa kieppuvia 
kaksitasohävittäjiä. Viestit kul-
kivat valonnopeudella radioin. 
Dreadnough-luokan sotalaivat 
pystyivät tulittamaan tulivuo-

ren voimalla toisia aluksia mut-
ta myös tuhomaan linnoituksia, 
jotka taas pystyivät vastaamaan 
tuleen kymmenien kilometrien 
päähän ja ehkä lähettämään so-
talaivan kimppuun uuden kum-
mallisen aseen: sukellusveneen. 
Melkoinen muutos, eikö vain? Ja 
jotkut näistä luutnanteista ehti-
vät kenraaleina ja marsalkkoi-
na mukaan vielä toiseen maa-
ilmansotaan.

Muutos on aina ollut ole-
massa. Analogian mukaan 
muutos tulee vain jatkumaan ja 
jatkumaan. Ja muutos on hy-
vä asia, kun se vain menee oi-
keaan suuntaan. Jos muutosno-
peus säilyy seuraavan sadan 
vuoden päästä samana kuin 
kahdella edellisellä, on meillä 
vain aavistuksen heijastuksen 
verran mahdollisuutta arvioida 
miltä maailma, Suomi, Puolus-
tusvoimat ja meripuolustus sil-
loin näyttävät. Ehkä ero on sa-
maa luokkaa kuin niistä linna-
vuorista tähän päivään. 

Taitaa muuten olla syy-
tä pitää perushölkkää kovempi 
vauhti päällä!

Puheenjohtajalta

Olavi Jantunen
puheenjohtaja
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Rannikkojoukkojen  
taistelu on taistelua 
saumaalueella
Aluejaosta riippumatta rannikkojoukkojen taistelu on aina taistelua sauma-alueella. 

Tilanteessa korostuu joukkojen kyky tukemiseen sekä eri johtoportaiden välisen yh-

teistoiminnan kitkattomuus. Aluejakoa ja johtosuhteita on kyettävä tarvittaessa myös 

muuttamaan, mutta järjestelyjen tulee olla kaikissa tilanteissa yksiselitteiset ja toi-

mivat. Jatkuva muutos, yhteistoiminnan puute ja sauma-alueella käytettävissä olleen 

epäsuoran tulen heikkous melkein mursi puolustuksen Viipurinlahden taistelussa.

Hannu Roponen
Komentajakapteeni Hannu Roponen palvelee  
sektorin johtajana Merivoimien esikunnan Suunnitteluosastolla

Vartiomies Kattilanniemessä Viipurinlahdella. Heinäkuu 1944. SA-kuvA
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Viipurinlahti rannikko
joukkojen taistelutilana

Neuvostoliiton suurhyökkäyk-
sen painopiste siirtyi heinä-
kuun 1944 alussa Kannaksel-
ta Viipurinlahden alueelle. Suo-
malaisten pääjoukot olivat ryh-
mittyneet Karjalan kannaksel-
le, jossa suurhyökkäyksen kär-
ki oli Tali-Ihantalassa kesäkuun 
lopulla torjuttu. Koiviston saar-
ten menettämisen jälkeen Viipu-
rinlahden merkitys operaatioalu-
eena kasvoi. Vihollisen pää-
määränä oli jatkaa hyökkäystä 
sivustasuunnasta puolustajan 
selustaan ja katkaista pääjouk-
kojen huoltoyhteydet. Lisäksi 
tavoitteena oli käyttää alueelle 
muodostunutta ylivoimaa hy-
väksi ja hajauttaa puolustuk-
sen painopiste. Onnistuessaan 
hyökkäys olisi avannut pääsyn 
Tienhaaraan ja lähes esteettö-
män tien Haminan suuntaan.

Viipurinlahden eteläosan 
puolustuksesta vastasi Me-
rivoimien esikunnan alainen 
Itä-Suomenlahden Rannikko-
prikaati, jonka aluevastuu kat-
toi Viipurinlahden suun sekä 
alueella olevat saaret ja länsi-
rannan Uuraan tasalle saakka. 
Prikaatin tärkein alajohtoporras 
oli Rannikkotykistörykmentti 
22 (RTR 22), jolle kuului myös 
alueella olevien saarien puolus-
tus. Vastuualueen takaraja kulki 
rantaviivaa myötäillen. Rykmen-
tin vasemmalla puolella sijaitsi 
alueesta Uurasta pohjoiseen 
vastannut Ratsuväkiprikaati, jo-
ka toimi suoraan V Armeijakun-
nan johdossa. Vastuualueen ra-
ja kulki suoraviivaista ja keino-
tekosta akselia saaristoisen ja 

vaihtelevan alueen poikki. Viipu-
rinlahden puolustuksesta vasta-
si siis useampi komentaja kah-
desta eri puolustushaarasta.

RTR 22 oli muodostettu ke-
säkuun lopussa Koiviston alueel-
ta evakuoidun RTR 2:n rungol-
le. Henkilöstö omasi taisteluko-
kemusta, mutta vajausta oli täy-
dennetty kokemattomalla mie-
histöllä. Rykmentillä ei ollut ran-
nikkojoukkojen taistelujen kan-
nalta ominaista raskasta aseis-
tusta. Joukkojen ryhmittymistä 
haittasivat linnoitteiden vähyys ja 
kallioinen maasto. Lisäksi Meri-
voimien komentaja edellytti tor-
juvaa puolustusta eikä antanut 
rykmentillä lupaa irtautua edes-
sä olevista Teikarista ja Melan-
saaresta ilman eri lupaa. Tämä 
hajautti puolustusryhmityksen 
laajalle alueelle eikä mahdollista-
nut painopisteen luomista. Rat-
suväkiprikaati oli osallistunut ke-
säkuun ankariin torjuntataistelui-
hin Kannaksen alueelle, josta se 
oli siirretty Viipurin länsipuolelle 
jo ennen kaupungin menetystä. 
Prikaati oli täydennetty ja levän-
nyt, ja tappioista huolimatta tais-
telukykyinen.

Leningradin rintaman joh-
to siirsi voimaa Viipurinlahdel-
le ja keskitti alueelle 59. Armei-
jan pääosat. Armeijan kokoon-
panoon kuului 6-8 divisioonaa, 
panssariprikaati, merijalkaväki-
prikaati ja noin 30 patteristoa. 
Lisäksi sen tukena oli ilmavoimi-
en yksiköitä, Itämeren laivaston 
aluksia ja runsaasti ylimeno- ja 
maihinnousukalustoa. Hyökkä-
ys eteni saaristossa vaihtelevalla 
menestyksellä. Hyökkäykset 
saarissa olivat tunnustelevia ja 

luonteeltaan paikallisia. Taiste-
lut saattoivat keskittyä pitkäk-
si aikaa yhteen tai muutamaan 
saareen. Asemat saatettiin me-
nettää ja myöhemmin puolus-
tajan vastahyökkäyksillä val-
lata takaisin. Saaristossa käy-
tyihin taisteluihin osallistuneet 
joukot olivat suhteellisen kevei-
tä ja venekalustolla liikkuvia. To-
ki Teikarin hyökkäykseen osal-
listui noin 60 venekuntaa ja si-
tä tuettiin 40 koneen lentosuo-
rituksilla. Teikarin ja Melansaa-
ren menetyksen jälkeen viholli-
nen aloitti laajan, noin kolmen 
divisioonan vahvuisen ja noin 
10 kilometriä leveän ylimeno-
hyökkäyksen. Hyökkäys pääsi 

Teikarista uimalla vetäytynyt 
Vilaniemessä. Heinäkuu 1944.

SA-kuvA

Rannikkopuolustustaktiikka
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etenemään mantereelle, mut-
ta alueelle ryhmittyneet saksa-
laiset joukot kykenivät lyömään 
rantautuneen vihollisen ryn-
näkkötykkien ja epäsuoran tu-
len turvin. Hyökkäys pysähtyi, 
ja voimien ehtyessä Leningra-
din rintama keskeytti ylimeno-
hyökkäykset ja siirsi alueella ol-
leet joukot muualle. 

Joukkojen johtosuhteita oli 
muutettu jo kesäkuussa, mutta 
suomalaisten menetettyä alueen 
keskellä sijaitsevat saaret annet-
tiin useita johtosuhteita ja alue-
jakoa koskevia määräyksiä. Pää-
majan ja Kannaksen joukkojen 
esikunnan käskemät muutok-
set olivat keskenään ristiriitaisia, 
minkä lisäksi alajohtoportaiden 
komentajat antoivat omia esi-

tyksiään johtosuhteista ja aika-
taulusta, mikä lisäsi vallinnutta 
sekaannusta entisestään. Meri-
voimien esikunnan tilannetietoi-
suus oli ajoittain vanhentunutta 
ja käsitykset muun muassa vä-
lirajoista poikkesivat V Armeija-
kunnan ja Kannaksen joukkojen 
esikunnan tiedossa olleisiin rajoi-
hin. Kiivaimmillaan johtosuhteet 
muuttuivat useita kertoja muuta-
man vuorokauden sisällä. Lopul-
ta RTR 22:n määrättiin Vilanie-
men alueelle ja se myös alistet-
tiin V AK:n johtoon. Samalla sak-
salainen 122. Divisioona ryhmit-
tyi Ratsuväkiprikaatin alueelle ja 
otti johtoonsa alueella olleet jou-
kot. RTR 22:n komentaja oli jo 
ennen tätä ollut aktiivisesti yh-
teydessä saksalaisiin joukkoi-

hin ja pyytänyt tukea mahdol-
lisen maihinnousun torjunnas-
sa. Yhteydenottojen perusteel-
la divisioona oli muun muassa 
muuttanut omaa ryhmitystään 
ja osa sen yksiköistä jo oli ryk-
mentin vastuualueella, huolimat-
ta siitä että divisioona oli V AK:n 
johdossa. Torjuntavoiton saa-
vuttamisessa 122. Divisioonan 
ja lento-osasto Kuhlmeyn tuella 
oli suuri merkitys.

Puolustustaistelun kannal-
ta oli olennaista, että puolusta-
jan puolustusvalmistelut ja osin 
jopa ryhmittyminen olivat kes-
ken, joukoilta puuttui epäsuo-
ran tulen yksiköitä, tulenjohdon 
järjestelyt olivat puutteelliset ja 
viestiyhteydet olivat nopeas-
ti rakennettuja varmentamatto-

Teikarista otettuja sotavankeja.
SA-kuvA
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mia kaapeliyhteyksiä. Puolusta-
ja kärsi ajoittain ankaria, Teika-
rissa ja Melansaaressa jopa yli 
50 prosentin tappioita. Kaikissa 
esikunnissa ei ollut yhteistoimin-
nan kannalta tärkeitä yhteysup-
seereita. Taistelujen alkaessa voi-
massa ollut aluejako ei vastan-
nut käytettävissä olevien joukko-
jen määrää. Lisäksi komentajien 
toiminnan vapautta rajoitti vaati-
mus puolustusaseman muodos-
tamisesta saaristoon, eikä voimia 
kyetty keskittämään mantereel-
le. Alueella toimineiden lento- ja 
laivasto-osastojen tulta ei kyet-
ty käyttämään keskitetysti ja yh-
teistoiminta ei ollut koordinoitua. 
Lentosuorituksilla kyettiin kui-
tenkin tuhoamaan merellä ollei-
ta maihinnousualuksia ja alueel-
le lasketut merimiinoitteet rajoit-
tivat vihollisen kulkua.

Tilanteen muuttuminen ja 
johtamisen toimimattomuus pa-
kotti joukot nopeisiin, improvi-
soituihin ja osin hallitsematto-
miin muutoksiin. Lisäksi erityi-
sesti Merivoimien esikunta ohit-
ti johtamisessaan alaisiaan yhty-

miä antaen käskyjä suoraan jo-
pa perusyksiköille. Viipurinlah-
den taistelut osoittavat, että me-
rivoimat taisteli erillään muis-
ta puolustushaaroista eikä sau-
ma-alueen yhteistoiminta ollut 
koordinoitua, vaan ennemminkin 
tilanteen sanelemaa ja alajohto-
portaiden keskenään sopimaa.

Taistelutila kasvaa  
– Rannikkojoukkojen 
vaatimukset muuttuvat

Rannikolla toimivien joukkojen 
määrä on pienentynyt ja saman-

aikaisesti yhtymien ja joukkoyk-
siköiden vastuualueet ovat kas-
vaneet. Rannikkojoukkojen teh-
tävät painottuvat nykyisin hyök-
käyksen torjunnan sijaan alue-
valvontaan ja kohteiden suojaa-
miseen. Muuttuneesta tehtävä-
kentästä johtuen myös rannik-
kojoukkojen suorituskyvyn osa-
tekijät ovat olleet voimakkaan 
muutoksen kohteena. Erityises-
ti muutos on nähtävissä rannik-
kojoukkojen tulivoiman heiken-
tymisessä. Toimintaympäristö 
ja maantieteelliset ominaispiir-
teet ovat kuitenkin säilyneet ja 
rannikkojoukot toimivat edelleen 
meri- ja maavoimien saumassa. 

Suora yhteenveto Viipurin-
lahden taisteluista saattaa antaa 
vääristyneen kuvan taistelutilas-
ta tai rannikko- ja saaristotaiste-
luiden luonteesta. Tarkasteltaes-
sa asiaa suorituskykylähtöisesti 
voidaan kokonaissuorituskyvylle 
luoda seitsemän osa-aluetta, jot-
ka ovat johtaminen, vaikuttami-
nen, joukkojen tuottaminen, ver-
kostotoiminta, toiminnanohjaus 
ja tuki, toimintaympäristötietoi-
suus sekä yhteistoiminta. Näis-

Vastahyökkäys satama-alueella.

Rannikkopuolustustaktiikka

Teikarista uimalla pelastautuneet saavat uudet varusteet.  
Heinäkuu 1944.

SA-kuvA
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Tiedustelujoukkueen yhteydenotto omiin joukkoihin.

tä on syvemmin tarkasteltavissa 
johtaminen, vaikuttaminen sekä 
yhteistoiminta.

Johtaminen on organisoin-
tia, tilanneymmärryksen muo-
dostamista, suunnittelua, pää-
töksentekoa, toimeenpanoa ja 
arviointia. Selkeät ja yksiselit-
teiset johtosuhteet sekä perus-
yksikön tasalle viety tehtävätak-
tiikan korostaminen ovat onnis-
tuneen johtamisen edellytyksiä. 
Tehtävätaktiikka vaatii alaisilta 
komentajan taistelutahdon ym-
märrystä sekä kykyä ja oikeut-
ta itsenäisiin ratkaisuihin. Joh-
taminen on myös alati suurene-
van tiedonmäärän hallitsemis-
ta ja tiedon esittämistä. Tiedon 
tulee mahdollistaa tilanneku-
van ja tilannetietoisuuden muo-
dostaminen. Johtamisen raken-
ne ja tehtävätaktiikka edellyttä-
vät myös tiedonkulun viiveettö-
myyttä ja horisontaalista jaka-
mista. Rannikkojoukkojen tais-
telujen kannalta on olennais-

ta, että johtamisessa kyetään 
jatkossakin erottamaan takti-
sen tasan johtaminen valvon-
nan ja tulenkäytön johtamises-
ta. Joukkojen määrän pienenty-
minen ja joukkojen sirpaloitumi-
nen suosii ehkä jopa aikaisem-
paa laajemmin perusyksikön ta-
soisten joukkojen organisointia, 

jolloin aluevastuussa oleva ko-
mentaja kykenee hallitsemaan 
johdettaviensa määrää. Taistel-
taessa sauma-alueella tulee ti-
lannetietoisuus välittää vieres-
sä toimivan joukon tietoon ja 
johtamisjärjestelmien ja -yhte-
yksien tulee mahdollistaa tilan-
nekuvan esittäminen myös toi-
sessa johtoportaassa. Johtami-
sen kannalta aluejaon tai orga-
nisaation äkillinen muuttami-
nen ei tue selkeiden ja yksise-
litteisten johtosuhteiden ylläpi-
toa. Viipurinlahden taisteluista 
voi osoittaa organisoinnin, tilan-
neymmärryksen ja päätöksente-
on puutteellisuuksia. Toimeen-
panovalmiuden kannalta joh-
tamisen hajaantuminen useal-
le eri päätöksentekijälle ja toi-
mivaltuuden pidättäminen ope-
raatioalueen ulkopuolella sijait-
sevaan esikuntaan oli ongelmal-
lista. Maa- ja ilmavoimilla oli sel-
keä tahto tilannetietoisuuden ja-
kamiseen, vastaavasti merivoi-
mien joukoilta perinne puuttui. 

Rannikkopuolustustaktiikka
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Vaikuttaminen muodostuu 
voimankäytöstä, operatiivises-
ta liikkeestä sekä omien joukko-
jen suojasta. Voimankäyttö on ki-
neettisten ja ei-kineettisten suo-
rituskykyjen käyttämistä halu-
tun päämäärän saavuttamisek-
si tai vaikutuksen aikaansaami-
seksi. Rannikkojoukkojen voi-
mankäyttö on puolustajan ase-
vaikutuksen piiriin tunkeutunee-
seen viholliseen vaikuttamista 
yleensä kineettisin keinoin. Voi-
ma kohdistetaan uhkaavimpaan 
viholliseen, eikä saaren tai tietyn 
alueen hallussapito pääosin ole 
merkittävin voimankäytön vaati-
mus. Voimankäyttöön liittyy vi-
hollisen pyrkimys yllätykseen 
sekä kyky harhautukseen. Vi-
hollinen kykenee suuntaamaan 
oman hyökkäyksen haluamal-

leen alueelle ja sillä on kyky 
kiertää puolustajan painopiste. 
Maalien määrä myös kasvaa ja 
ilmoitse kuljetettavien joukkojen 
määrä lisääntyy. Onnistunut tie-
dustelu mahdollistaa hyökkääjäl-
le toiminnan suuntaamisen puo-
lustuksen heikkoihin kohtiin, mi-
kä korostaa sauma-alueen järjes-
telyjen merkitystä. Tämä edellyt-
tää kykyä joustavaan ja ulottu-
vaan tulenkäyttöön, joka on jaet-
tavissa eri suuntiin ja kohdistet-
tavissa samanaikaisesti useita 
pieniä maaleja vastaan. Tulen-
johdon järjestelyjen ja oikeuksien 
tulee olla yksiselitteiset ja niissä 
tulee huomioida sauma-alueen 
vaatimukset. Viipurinlahden tais-
teluissa voimankäyttöä rajoitti 
puolustuksen hajautuminen il-
man painopistettä, varmenta-

mattomat tulenkäytön järjestelyt 
sekä puutteellinen suoja. Osal-
taan tähän vaikutti nopeasti teh-
dyt puolustusvalmistelut.

Yhteistoiminta voidaan ja-
kaa sekä valmisteluvaiheessa 
toteuttavaan yhteistoimintaan 
että taisteluiden aikaiseen toi-
mintojen yhteensovittamiseen ja 
synkronointiin. Yhteistoiminnan 
suunnittelu ja yhteistoiminta-
neuvottelut kuuluvat valmistelu-
vaiheen yhteistoimintaan. Tais-
telunaikainen yhteistoiminta on 
tilannekuvan välittämistä, maa-
linosoitusta ja tulenkäyttöön liit-
tyvien käskyjen antamista. Yh-
teistoiminnan muotoina voivat 
olla viestiyhteys, tapaaminen ja 
yhteistoimintaneuvottelut tai yh-
teysupseerin asettaminen. Pää-
sääntönä tulee olla, että ope-

Yhteydenottoa suojaava tarkka-ampuja.
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raatioon osallistuvien komen-
topaikkojen on kyettävä ylläpi-
tämään jatkuva yhteistoiminta. 
Johtoportaiden lukumäärän pie-
nentyessä ja johtamisen tasojen 
vähentyessä voidaan olettaa, et-
tä yhteistoiminnan merkitys ala-
johtoportaiden tasolla tulee kas-
vamaan. Johtamisen tasojen vä-
hentyessä on puolustushaarae-
sikunta jatkossa alin toiminnat 
yhteen sovittava tasa. Alueelli-
sen taisteluosaston tulee sopia 
yhteistoiminnasta yhteistoimin-
tatasojen mukaisesti. Keskeisim-
piä osapuolia ovat alueella toimi-
vat laivastotaisteluosastot, raja-
vartiolaitoksen yksiköt sekä naa-
purina toimiva sotilasalue, jon-
ka kanssa on erityisesti sovit-
tava sauma-alueen järjestelyis-
tä. Lisäksi sotilasalueen kans-
sa on luotava yksityiskohtaiset 
menettelyt tulenkäytön vahven-
tamisesta sekä vastahyökkäys-
ten toimeenpanosta uhanalais-
ten alueiden osalta. Yhteistoi-
minnan ulottuvuus kasvaa osa-
na puolustusvoimien yhteisten 
suorituskykyjen käyttöä. Vii-
purinlahdella yhteistoiminta oli 

luonteeltaan paikallista. Alue-
vastuussa olevat komentajat 
toimivat oma-aloitteisesti ja ky-
kenivät monin paikoin yhdistä-
mään puolustajan taisteluajatuk-
sen ja voimien käytön. Vastaa-
vasti puolustushaarojen välinen 
yhteistoiminta oli puutteellista ja 
yhtymien esikuntien koordinoitu 
yhteistyö hajanaista.

Saumaalueen  
merkitys korostuu

Operaatioon muodostetta-
va aluejako ei saa olla pysyvä, 
vaan sitä on kyettävä muok-

kaamaan operaation aikana ja 
taistelutoimien vaatimalla ta-
valla. Toisaalta liian usein ta-
pahtuvat muutokset hämärtä-
vät johtosuhteita ja aiheuttavat 
sekaannusta. Vastuualueen ra-
jaa tulisi tarkastella alueellisesti 
siten, että maantieteelliset sei-
kat, uhka ja vastustajan poten-
tiaali sekä omat joukot kyetään 
huomioimaan. Tekijät painottu-
vat eri tavalla rannikon eri osis-
sa. Alueellisen taisteluosaston 
vastuualueen määräämises-
sä tulisi huomioida maantie-
teelliset vaatimukset ja välira-
jojen yhtyminen. Sauma-alue 
tulee muodostaa vähiten kriit-
tiselle alueelle, jolloin maavoi-
mien vastuualue ulottuisi saa-
ristoalueelle, ja osia alueellisen 
taisteluosaston yksiköistä liitet-
täisiin sotilasalueeseen. Toise-
na vaihtoehtona on alueellisen 
taisteluosaston vastuualueen 
laajentaminen, mikä edellyttää 
joukon vahventamista. 

Eri puolustushaarojen jouk-
kojen tulee kaikissa tilanteissa 
vahventaa naapurin taistelua. 
Erityisesti epäsuoran tulen ja 

Rannikkopuolustustaktiikka
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Tiedustelujoukkue nousee maihin satama-alueelle.

vastahyökkäykseen kykenevien 
joukkojen tulee tilanteen vaa-
tiessa kyetä vaikuttamaan sau-
maan ja toisen puolustushaaran 
alueelle. Puolustushaarojen tuli-
yksiköiden tulee olla henkilöstö- 
ja materiaaliyksikkötyypeiltään 
identtiset ja ampumamenetel-
mien tulee olla yhdenmukaiset, 
jolloin yhdellä tulenjohtajalla on 
mahdollisuus johtaa kaikkien 
alueelle kykenevien yksiköiden 
tulta. Kenttätykistön ampuma-
menetelmät ja tulenkäytön joh-
tamisjärjestelmä mahdollista-
vat rajoitetun vaikuttamisen hi-
taasti ja suoraviivaisesti liikku-
viin maaleihin. Tästä johtuen ty-
kistön tuli kohdistuu rannikolla 
pääosin sauma-alueelle tai sen 

läheisyydessä sijaitsevaan sil-
lanpää- ja maahanlaskualueelle. 

Puolustajan tulee vaikut-
taa aikaisempaa laajemmal-
le alueelle ja erityisesti rannik-
kojoukkojen taistelussa myös 
vastuualueen sisälle. Alueelli-
sen taisteluosaston tulee yllä-
pitää ja kehittää omaa suojaa 
hajautetulla ryhmityksellä, mi-
kä pienentää tuli-iskun vaiku-
tusta. Toisaalta hajaryhmitys 
ei saa estää riittävän voiman 
käyttämistä hyökkääjään. Puo-
lustajan on siis kyettävä kulut-
tamaan hyökkääjää joustavasti 
vastuualueen eri osissa ja koko 
hyökkäyksen kestoajan. Tällöin 
hyökkääjään kyetään vaikutta-
maan silloin kuin se on haavoit-

tuvimmillaan ja luodaan edelly-
tykset mantereelle päässeen 
vihollisen lyömiseksi. Alueelli-
sen taisteluosaston tulee rajoit-
taa hyökkääjää, jolloin se on lyö-
tävissä maavoimien vastahyök-
käyskykyisillä joukoilla. 

Viipurinlahdella taistel-
leiden joukkojen kyky taistel-
la puolustushaarojen välisellä 
sauma-alueella kangerteli, kärsi 
koordinoinnin puutteesta ja joh-
tamisen hitaudesta. Johtosuh-
teet kulkivat eri johtoportaiden 
läpi ja yhteistoiminta kiersi ajoit-
tain Päämajan kautta. Taistelui-
den onnistumisen kannalta jako 
puolustushaaroihin on ainakin 
rannikolla keinotekoinen.
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Tunnusomaista yhteisope-
raatiolle on sen monimutkai-
suus verrattuna yhden puolus-
tushaaran operaatioon. Moni-
mutkaisuus lisää myös ennakoi-
mattomien tekijöiden eli sattu-
mien todennäköisyyttä ja mää-
rää. Kehittynyt teknologia, joka 
osaltaan on mahdollistanut yhä 
monimutkaisempien yhteisope-
raatioiden toteuttamisen, on li-
sännyt käsiteltävän tiedon mää-
rää ja vähentänyt suunnitteluun 
sekä päätöksentekoon käytettä-
vissä olevaa aikaa. Monimutkai-
suutta ja koordinoinnin tarvet-
ta lisää edelleen vaatimus voi-
man käytön tarkkuudesta. Ha-
lutaan välttää oman asevaiku-
tuksen päätyminen vahingossa 
omia joukkoja vastaan, ja toi-
saalta halutaan suunnata vä-
häinen vaikutuskyky sinne mis-
sä sillä on todellista vaikutusta.

Yhteisoperaatio 
rannikolla
Puolustusvoimat on kylmän sodan päättymisen jälkeen asteittain luopunut suures-

ta sodan ajan vahvuudesta ja kineettisen vaikuttamisen massamaisuudesta. Nämä 

muutokset ovat erityisesti koskeneet rannikkojoukkoja, joiden vaikuttamiskyky maal-

ta merelle on heikentynyt merkittävästi. Vastatakseen edelleen tehtäviinsä puo-

lustusvoimat on jo vuosia pyrkinyt pois puolustushaarakeskeisestä toiminnasta. 

Tavoitteena on puolustusjärjestelmä, joka on mahdollisimman kustannustehokas, 

yhtenäinen ja yhteisoperointikykyinen ja joka kykenee edelleen vastaamaan puolus-

tusvoimien strategisiin tehtäviin.

Yhteisoperaatioiden 
teoriaa

Yhtenä mahdollisena vastauk-
sena tulevaisuuden haasteisiin 
on tarkasteltu yhteisoperaatiota 
ja laveammin suorituskykyjen 
käyttöä ristiin puolustushaara-
rajojen yli.  Yleistäen yhteisope-
raatioilla tarkoitetaan operaati-
oita, joissa vähintään kahden 
puolustushaaran suorituskyky-
jä käytetään koordinoidusti sa-
massa operaatiossa tai sota-
toimessa sekä ajallisesti synk-
ronoidusti. Yhteisoperaatio op-
timoi suorituskykyjen käytön, 
huomioi taistelukentän kaikki 
ulottuvuudet ja on taistelutapa, 
jolla heikompi osapuoli voi iskeä 
tuntuvasti.

Puolustushaaroilla on so-
dankäynnissä omat ajan saatos-
sa vakiintuneet roolinsa ja teh-
tävänsä. Niiden kalusto ja toi-

mintatavat ovat kehittyneet vas-
taamaan parhaalla mahdollisella 
tavalla näihin vaatimuksiin. Yh-
teisoperaatiossa puolustushaa-
rojen suorituskykyjä pyritään 
käyttämään operaation eri vai-
heissa koordinoidusti yhteisen 
päämäärän saavuttamiseksi. 
Yhdistämällä operaatioon puo-
lustushaarojen parhaita ja ope-
raation kannalta tarkoituksen-
mukaisimpia suorituskykyjä py-
ritään saavuttamaan synergiaa 
eli eräänlaista kerrannaisvaiku-
tusta. Tätä synergiaa voi luon-
nehtia operatiiviseksi harmo-
niaksi, jossa erilaisiin tehtäviin 
tarkoitetut suorituskyvyt (joukot, 
aseet) muodostavat homogee-
nisen kokonaisuuden. Muodos-
tetun kokonaisuuden osat rat-
kaisevat yhdessä taktiset vai-
keudet ja täydentävät toistensa 
puutteita.

Ville Vänskä
Komentajakapteeni Ville Vänskä, palvelee Pääesikunnan Operatiivisella osastolla

Rannikkopuolustustaktiikka
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Maihinnousu, kuten myös maihinnousuntorjunta, ovat lähes poikkeuksetta kolmen puolustushaaran  
yhteisoperaatioita. Tämä on luonnollista, koska niin maihinnousun kuin maihinnousuntorjunnankin operaatioalue 
on kolmen elementin – veden, maan ja ilman – rajapinta.

uS nAvy

Suomalainen 
yhteisoperaatio

Yhteisoperointi on eri maissa pai-
nottunut hieman eri tavalla. Yh-
dysvalloissa asioita pyritään so-
pimaan suunnitteluvaiheessa 
ja mikäli yhteisymmärrykseen 
ei päästä asiat nostetaan ylem-
mälle johtamistasolle ratkaista-
viksi. Isossa-Britanniassa luo-
tetaan tasa-arvoisiin komenta-
jiin, joiden tulee sopia yhteistoi-
minnan järjestelyistä ja Venäjäl-
lä komentaja on yksinvaltias, jo-
ka määrittää puolustushaarojen 
joukoille niiden tehtävät. Suo-
mi sijoittuu näihin karrikoituihin 
esimerkkeihin verraten jonnekin 
välimaastoon. Puolustushaaro-
jen yhteistoiminnassa on paljon 
komentajakeskeisyyttä, mutta 

viimekädessä toiminnat sovite-
taan yhteen suunnitteluvaihees-
sa ja puolustushaarajoukot tu-
kevat kokonaisoperaatiota mel-
ko itsenäisesti suorittamalla niil-
le käskettyjä tehtäviä. Suomes-
sa yhteisoperoinnille on muista 
vertailumaista poiketen vahvas-
ti kotimaan puolustuksellinen 
lähtökohta. Suomalaisessa yh-
teisoperaatiossa korostuvat ko-
timaan puolustus, pitkä merira-
ja, peitteinen maasto, rajallinen 
operaatioalue, pienet resurssit ja 
itsenäisen puolustushaaran sta-
tuksen omaava ilmavoima.

Suomalainen yhteisoperaa-
tio on Pääesikuntatasolla ennen 
kaikkea luonteeltaan resursoin-
tia, jossa kulloiseenkin ope-
raatioon pyritään löytämään ja 

luovuttamaan parhaimmat, so-
pivimmat ja operaation kannal-
ta välttämättömät työkalut. Re-
sursointi tapahtuu käytännössä 
antamalla puolustushaaroille tu-
kemistehtäviä tai luomalla ope-
raatioon tehtäväorganisaatio, jo-
ka yhdistelee puolustushaarojen 
suorituskykyjä operaation tar-
peisiin. Puolustushaarojen suo-
rituskyvyt suorituskykyjen käyt-
tö, toiveet ja tarpeet yhteen so-
vitetaan suunnitteluprosessissa, 
jonka lopputuote on käsky. Puo-
lustushaaroja yhdistäviä käsky-
jä ovat esimerkiksi puolustus-
voimien yhteinen maaliluettelo 
ja erilaiset koordinointikäskyt, 
jotka optimoivat suorituskyvyn 
käytön ja toisaalta estävät risti-
riitaisuudet.



Merivoimien taistelu 
osana yhteisoperaatiota

Suomen merivoimilla ei ole vie-
lä kattavasti kuvattua roolitus-
ta yhteisoperaatioon. On kui-
tenkin oletettavaa, että meri-
voimille on tehtävien ja oman 
suorituskyvyn kautta muodos-
tunut rooli tai roolit yhteisope-
raatiossa. Roolilla ymmärretään 
merivoimille yhteisoperaatiossa 
käskettävät tehtävät, toiminnan 
kautta muodostuvat tehtävät ja 
puolustushaarojen keskinäinen 
työnjako. Näitä rooleja ovat vii-
me vuosien harjoituskokemus-
ten perusteella esimerkiksi maa-
voimien sivustan suojaaminen, 
merivoimien tuottama tilanne-
kuva omalta vastuualueeltaan ja 
sen välittäminen, meriliikenteen 
suojaaminen, merivoimien osal-

listuminen valtakunnalliseen il-
mapuolustukseen sekä maihin-
nousun torjunta.

Pienentyneen sodan ajan 
vahvuuden myötä merivoimien 
toiminta-alueen ”tyhjyys” on 
kasvanut. Merirajoilla tyhjyyt-
tä pyritään jatkossa hallitse-
maan entistä paremmin liikku-
villa joukoilla. Verkottumisen ja 
yhteisoperointikyvyn lisääntymi-
sellä pyritään järjestelyyn, jos-
sa saaristossa toimivat rannik-
kojoukot toimivat maalinosoitta-
jina ja asevaikutus tulisi entistä 
useammin muualta. Taktiikas-
sa muutos tarkoittaa siirtymistä 
passiivisuudesta aktiivisuuteen. 
Massamaisesta torjunnasta siir-
rytään taistelujärjestyksen rikko-
miseen, jossa omalla aktiivisel-
la tulenkäytöllä vaikeutetaan 

vastustajan toimintaa aloittaen 
vaikuttamisen mahdollisimman 
kaukaa. Johtamisessa pyritään 
vastaavasti tehtävätaktiikkaan 
keskusjohtoisuuden sijaan.

Taistelutavan muutosta on 
hahmoteltu vuonna 2012 ilmes-
tyneessä visioasiakirjassa Meri-
puolustuksen operatiivinen kon-
septi 2025. Operatiivinen kon-
septi tuo meripuolustukseen 
vyöhykeajattelun, jossa taiste-
lutila on jaettu neljään sisäkkäi-
seen vyöhykkeeseen. Rannikko-
joukkojen taistelu keskittyy kah-
teen sisimpään vyöhykkeeseen, 
joista ulommalla torjutaan ja si-
simmällä tärkeät toiminnot sekä 
kohteet suojataan. Vision mu-
kaan meripuolustuksessa pyri-
tään entistä joustavampaan toi-
mintaan ja parempaan tyhjyy-
den hallintaan. 

Operatiivisen konseptin mu-
kaan meripuolustus toteutetaan 
tulevaisuudessa rannikko- ja lai-
vastojoukkojen joustavilla me-
rioperaatioilla. Rannikkojouk-
kojen päätehtävinä tulevat ole-
maan tilannekuvan täydentä-
minen saaristosta ja rannikolta, 
oman toimintavapauden turvaa-
minen saaristossa, erikoisjouk-
kojen torjunta, tärkeiden kohtei-
den suojaaminen sekä vastusta-
jan merellisen voiman kuluttami-
nen. Laivastojoukkojen tehtävinä 
ovat meritilannekuvan täydentä-

Merivoimien rooleja yhteisoperaa-
tiossa voivat olla esimerkiksi  
maavoimien sivustan suojaami-
nen, merivoimien tuottama tilan-
nekuva omalta vastuualueeltaan ja 
sen välittäminen sekä maihinnou-
sun torjunta.
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minen, alueellisen koskematto-
muuden turvaaminen, merilii-
kenteen suojaaminen ja merel-
listen hyökkäysten torjunta.

Taistelutavan muutokselle 
on ominaista voimakas toimin-
nan ja erityisesti vaikutuksen 
painopisteyttäminen ja liikkeen 
tärkeyden korostuminen niin 
suojautumiskeinona kuin keino-
na hallita tyhjentyvää taisteluti-
laa entistä pienemmällä määräl-

lä joukkoja. Merivoimat ei jatkos-
sa taistele yksin, vaan meriope-
raatioihin osallistuvat niin maa- 
kuin ilmavoimatkin. Vastaavasti 
merivoimat varautuu tukemaan 
maa- ja ilmaoperaatioita.

Rannikkojoukkojen rooli 
yhteisoperaatiossa

Muutokset puolustusjärjestel-
mässä ovat kohdistuneet erityi-
sesti rannikkojoukkoihin. Ran-

nikkotykistön sijasta on alettu 
käyttää käsitettä rannikkojou-
kot ja samalla rannikkotykistön 
torjuntatehtävästä on siirrytty 
korostamaan valvonta- ja tuki-
tehtäviä. On selvää, ettei mai-
hinnousun torjunnasta nykyi-
sillä suorituskyvyillä selviä lai-
vasto- tai rannikkojoukot yksi-
nään, vaan torjunta edellyttää 
aina maa- ja ilmavoimien sekä 
puolustusvoimien yhteisten suo-
rituskykyjen muodostamaa yh-
teisoperaatiota.

Puolustushaarojen omat it-
senäiset operaatiot maihinnou-
sun torjunnassa ovat aiheutta-
neet sotahistorian esimerkkien 
valossa useimmiten epäonnistu-
misen. Torjunnan onnistumisek-
si puolustushaarojen tulee kye-
tä tukemaan naapurien taiste-
lua. Erityisesti epäsuoran tulen 
ja vastahyökkäykseen kykene-
vien joukkojen tulee kyetä vai-
kuttamaan keinotekoisten vas-
tuualue- ja puolustushaararajo-
jen yli. Erilaisten yksiköiden tu-
lisi olla puolustushaarasta riip-
pumatta modulaarisia ja kyetä 
toimimaan sekä teknisesti et-
tä taktisesti minkä tahansa joh-
toportaan johdossa. Toisin sa-
noen maihinnousun torjunta 
edellyttää aina puolustushaaro-
jen yhteisoperaatiota.

Merivoimien aluevastuus-
sa olevat joukot saaristossa ovat 
alueelliset taisteluosastot, joiden 
vastuualue rajoittuu maavoimi-
en vastuualueeseen. Kahden eri 
puolustushaaran vastuualueraja 
keskellä kiivaimpia torjuntatais-
teluja ei varsinaisesti tue yhtei-
soperaation toimeenpanoa. Tiu-
kasta reviiriajattelusta on siis yh-

Käytännön mekanismeja puolustushaarojen yhteistoiminnan  
järjestämiseksi ovat yhteisesikunnat, joissa niin puolustushaarojen  
suunnittelijat kuin toimeenpanosta vastaavat komentajat toimivat yhdes-
sä yhteisissä tiloissa sovittaen puolustushaarojen toiminnat yhteen.
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Johtoportaissa rannikon 
yhteisoperaatio edellyttää pal-
jon enemmän. Yhteisoperoin-
ti käsittää kolme periaatteellis-
ta osa-aluetta, joita ovat halu 
yhteistoimintaan, käytännölliset 
ja totutut toimintatavat (taktiik-
ka) sekä luotettava ja yhtenäi-
nen johtamisjärjestelmä. Yhtei-
soperoinnin yleisiä liittymäpinto-
ja johtoportaiden näkökulmas-
ta ovat suunnittelu, johtaminen 
eri tasoilla, operaatioalue ja toi-
mintojen ajallinen synkronointi. 
Käytännön mekanismeja puo-
lustushaarojen yhteistoiminnan 
järjestämiseksi ovat yhteisesi-
kunnat, joissa niin puolustus-
haarojen suunnittelijat kuin toi-
meenpanosta vastaavat komen-
tajat toimivat yhdessä yhteisis-
sä tiloissa sovittaen puolustus-
haarojen toiminnat yhteen. Täs-

tä hieman väljempiä yhteistoi-
minnan mekanismeja ovat yh-
teysupseerien vaihtaminen eri 
esikuntien välillä, yhteistoimin-
taneuvottelujen käyminen en-
nen operaatioita ja toimintojen 
aikauttaminen eli etukäteen ta-
pahtuva synkronointi. Operaa-
tionaikaisen yhteensovittamisen 
ja yhteisen johtamisen välinei-
tä ovat yhteiset tilannekuvajär-
jestelmät ja yhteensopivat joh-
tamisjärjestelmät. 

Yhteisoperaatiokyvyn 
rakentaminen

Kuinka asevoimasta sitten ra-
kennetaan yhteisoperointikykyi-
nen? Ensinnäkin tarvitaan niin 
kutsuttu yhteisoperaatioajatte-
lu, joka on halu, asenne ja ajat-
telutapa. Osapuolten täytyy sel-
keästi ymmärtää, että sota on 

teisoperaatiossa luovuttava, ei-
kä vastuualueen raja saa olla tu-
lenkäytön raja. Tulta on kyettä-
vä käyttämään joustavasti sau-
ma-alueille ja naapurin taistelun 
vahventamiseen. Mainittakoon, 
että Suomen ollessa aiemmin 
jaettuna maanpuolustusalueisiin, 
nämä toimivat operaatiosuuntien 
yhteisjohtoportaina johdossaan 
tarvittaessa kaikki alueen jou-
kot. Yksinkertainen eli todennä-
köisesti toimiva järjestely.

Entä mitä maihinnousun 
torjunnan kaltainen yhteisope-
raatio edellyttää rannikkojou-
koilta? Itse joukkojen toiminnas-
sa se näkyy tuskin mitenkään. 
Rannikkojoukkojen päätehtävi-
nä ovat edelleen tilannekuvan 
täydentäminen, oman toiminta-
vapauden turvaaminen saaris-
tossa, erikoisjoukkojen torjun-
ta, tärkeiden kohteiden suojaa-
minen sekä vastustajan kulut-
taminen kaikin mahdollisin kei-
noin. Ilmavoimat suojaavat jouk-
koja välillisesti torjuntatehtävil-
lään, maavoimat tukevat epä-
suoralla tulella ja viimein lyö-
vät maihin päässeen vastusta-
jan sillanpäästään. Taistelujen 
edettyä vastahyökkäysvaihee-
seen joukkoja todennäköises-
ti alistetaan ristiin jopa puolus-
tushaararajan yli ja alkuperäisiä 
vastuualueita räätälöidään kul-
loiseenkin tilanteeseen ja teh-
tävään sopivaksi. Käytännön 
yhteisoperointia joukoissa ovat 
esimerkiksi joukkojen ja asela-
vettien merkitseminen kansal-
lisuustunnuksin, omakone tun-
nukset, maalivaatteet, merkki-
savut, maalinvalaisu, valo- ja 
muut sovitut merkit.

Venäläisjoukkojen ylimenohyökkäys Viipurinlahdella kesällä 1944  
suuntautui puolustajan maa- ja merivoiman sauma-alueelle muodostaen 
luonnollisen puolustushaarojen yhteisoperaation.
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kokonaisuus, jota yksi puolus-
tushaara ei voi yksinään ratkais-
ta. Kaikkien puolustushaarojen 
täytyy ponnistella kohti yhteis-
tä päämäärää, tapahtui se sit-
ten yhteistoimintana yhteisiä ta-
voitteita kohti tai yhteisoperaa-
tion sisällä. Yhteisoperaatioajat-
teluun kuuluu myös keskinäinen 
kunnioitus. Toiseksi puolustus-
haarojen yhteinen suunnittelu 
on yhteistoiminnan onnistumi-
sen kannalta ratkaisevaa. Yh-
teisessä suunnittelussa erilaiset 
persoonat oppivat toimimaan 
toistensa kanssa ja oppivat tun-
temaan eri puolustushaarojen 
todelliset suorituskyvyt ja käyt-
töperiaatteet. Kolmanneksi tar-
vitaan yhteisoperaation mahdol-
listava organisaatiorakenne yh-
teisesikuntineen ja käytännön 
yhteistoiminnan mahdollistava 
yhteensopiva johtamisjärjestel-

mä. Neljänneksi tarvitaan paljon 
rauhanaikaista yhteistä harjoit-
telua harjoituskokemusten kar-
tuttamiseksi ja yhteistoiminnan 
kipupisteiden tunnistamisek-
si. Harjoittelulla vakiinnutetaan 
muuten monimutkaisen operaa-
tion toimintoja ja näin pienen-
netään epäonnistumisen riskiä. 
Käytännön yhteistoimintaa on 
esimerkiksi lentotukipyyntöjen 
käyttö - yksikään pyyntöpohja 
ei ole niin täydellinen, ettei sii-
hen tarvittaisi yhteistä suunnit-
telua, menetelmien ja käytäntö-
jen sopimista sekä sovittamista.

Yhteisoperaation onnis-
tumisen kannalta keskeisessä 
asemassa on johtaminen. Yhtei-
soperaation johtaminen on poik-
keuksetta edellyttänyt komenta-
jan saamaa erinomaista tilan-
nekuvaa ja -tietoisuutta. Vaik-
ka tehtävätaktiikka on suunni-

tellun yhteisoperaation etenemi-
sen kannalta tärkeää, on koko 
operaatiota komentavan upsee-
rin saatava tilannetietoja suurten 
linjapäätösten ja painopistemuu-
tosten tueksi. Nykyiset johtamis- 
ja tilannekuvajärjestelmät mah-
dollistavat tilannekuvan välittä-
misen reaaliaikaisesti ylemmil-
le esikunnille.  Toki vaarana täs-
sä kehityssuunnassa on lisään-
tyneen tiedon hallinta. Löyde-
täänkö tietomassasta enää pää-
töksenteon tarpeisiin olennaista 
tietoa? Toiseksi reaaliaikainen ja 
johtamishierarkiassa ylös tuotu 
tilannekuva houkuttelee mikro-
managerointiin ja ”pipertelyyn” 
esikunnissa, joissa tulisi tehdä 
strategisia päätöksiä. Komenta-
jat ja muut päätöksentekijät saat-
tavat sortua näpertelyyn taistelu-
teknisten asioiden parissa koko-
naisuuden hämärtyessä.

Merivoimat ei jatkossa taistele yksin, vaan merioperaatioihin osallistuvat niin maa- kuin ilmavoimatkin. 
Vastaavasti merivoimat varautuu tukemaan maa- ja ilmaoperaatioita.

ville vänSkä

Rannikkopuolustustaktiikka

24



Näkökulma Merivoimien 
alueellisen taisteluosaston 
taistelusta
”Tulen käyttö on aina meri- ja rannikkoalueella keskeisessä asemassa. Voidaankin 

sanoa, että mantereen taisteluissa tuetaan tulella elävää voimaa, mutta rannikol-

la elävä voima mahdollistaa tulenkäytön.” (Asko Kilpinen, Maihinnousuhyökkäyksen 

torjunta RP 1/1977)

Lari Pietiläinen
Kirjoittaja, komentajakapteeni Lari Pietiläinen, palvelee Merisotakoulussa taktiikan  
pääopettajana. Artikkeli perustuu hänen vuonna 2015 yleisesikuntaupseerikurssilla  
laatimaansa diplomityöhön. 

130TK ampuu. Anu vuorinen viA WikimediA
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Lähtökohta selväksi  
– alueellinen taisteluosasto 
ei ole vanha Rannikkoalue

Alueellinen taisteluosasto (ALTS-
TOS) on aluevastuussa oleva me-

rivoimien joukkoyksikkö, johon 
kuuluu operatiivisia ja alueelli-
sia joukkoja. Taisteluosastoa joh-
taa alueellisen taisteluosaston ko-
mentaja. Alueellinen taisteluosas-

to käsittää esikunnan ja erillisyk-
siköitä. Taisteluosaston kokoon-
pano vaihtelee sen tehtävien, vas-
tuualueen maaston ja rannikon 
osan uhanalaisuuden mukaan. 
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Alueellinen taisteluosasto vastaa 
ylemmän johtoportaan sille mää-
rittämistä tehtävistä.

Merivoimien alueellinen 
taisteluosasto (ALTSTOS) on uusi 
organisaatio ja sen kehittäminen 
liittyy Merivoimien joukkoraken-
teen muutokseen osana puolus-
tusvoimauudistusta. Se on muo-
dostettu vanhan Rannikkoalueen 
rungosta. ALTSTOS on joukko-
yksikkötasoinen joukko, jolla on 
oma vastuualue. Käsiteltäessä 
ALTSTOS:a on tärkeää ymmär-
tää, että se ei ole sama joukko 
kuin vanhan organisaation mu-
kainen Rannikkoalue. Esimer-
kiksi taisteluosaston esikunta on 
henkilöstörakenteen osalta huo-
mattavasti pienempi kuin Ran-
nikkoalueen. Esikunnan suun-
nittelu- ja johtamisjänne on ly-
hyt ja esikunnan johtamistoimin-
nassa korostuu toimeenpanoky-
ky. ALTSTOS:lla ei ole itsenäis-
tä huoltoyksikköä eli se on riip-
puvainen ulkopuolisesta huol-
losta. Taisteluosastolla on myös 
vähemmän tulenkäytön yksiköi-
tä. Alueellista rannikkopuolus-
tusta käsittelevän ajantasaisen 
ohjesäännön puuttuessa lienee 
luonnollista, että ALTSTOS:n 
suorituskykyä peilataan helpos-
ti vanhan Rannikkoalueen suo-
rituskykyyn. Tämä voi aiheuttaa 
joukkojen väärinkäyttöä. On syy-
tä huomioida, että monet van-
halle Rannikkoalueelle soveltu-
vista tehtävistä ovat ylimitoitet-
tuja taisteluosastolle. Alueelli-
sen rannikkopuolustuksen his-
toria on Suomessa vahva ja sen 
siteet nykypäivään ovat voimak-
kaat. Puolustus on perustunut 
voimakkaaseen ja keskitettyyn 

tulenkäyttöön. Orgaaninen tu-
lenkäyttö on ohjannut joukkojen 
käyttöä. Nykytilanteessa jou-
dumme pohtimaan toisenlaisia 
lähestymistapoja. Tulisiko alu-
eellisen taisteluosaston vähäisiä 
tulenkäytön yksiköitä pitää sen 
käyttöä ohjaavana tekijänä? Alu-
eellisen taisteluosaston käyttöpe-
riaatteet tulee sitoa tilanteeseen 
nähden joustavasti, sen yksiköi-
den mahdollistamien suoritusky-
kyjen mukaan. Keskeiseksi nou-
see kysymys: mitä kykyä ylem-
mät johtoportaat haluavat ulos-
mitata tästä joukosta? 

Valvo, sido ja kuluta  
– luo edellytykset 
yhteiselle torjunnalle!

Merivoimien alueellisilla joukoil-
la sidotaan vastustaja taisteluun, 
kulutetaan sen taisteluvoimaa ja 
estetään sen pääsy strategisesti 
tärkeille alueille. Tehtävät eivät 
ole toisiaan poissulkevia, vaan 
saattavat muuttua joustavasti 
operaation ja taistelun edetes-
sä. ALTSTOS soveltuu osittain 
vastustajan taisteluun sitomi-
seen. Merivoimallinen merkitys 
luodaan alueellisen taisteluosas-
ton läsnäololla saaristossa. Ole-
malla läsnä oikeassa paikassa 
oikeaan aikaan joutuu vastusta-
ja huomioimaan tämän omas-
sa toiminnassaan. ALTSTOS 
kykenee rajoittamaan vastus-
tajan liikettä tulenkäytöllä saa-
ristossa sekä jalkaväkijoukoil-
la sillanpääasemassa. Sillä on 
mahdollisuus rajoittaa vastus-
tajan kykyä saavuttaa operaa-
tion seuraavan vaiheen mukai-
nen päämäärä. ALTSTOS:n ky-
vyllä kuluttaa vastustajaa merel-

lä ja mhn-purkualueella on mer-
kitystä. Vastustajan häirinnällä 
ja kuluttamisella ALTSTOS luo 
edellytykset torjuntataisteluille. 
Taisteluosaston orgaaninen vai-
kuttamiskyky muodostaa kui-
tenkin rajoitteita tulenkäytölle. 
Taistelun suunnittelu ja onnis-
tunut taistelu edellyttävät tiivis-
tä ja saumatonta yhteistoimin-
taa maavoimien kanssa. 

Merivoimien kokonaistais-
telun näkökulmasta voidaan to-
deta, että vihollisen torjunta ei 
ole ALTSTOS:lle mahdollista. 
Taisteluvoiman kuluttaminen 
on sen keskeinen tehtävä. Tyh-
jenevän taistelutilan myötä tä-
mäkin edellyttää tilanteeseen 
nähden tarvittavien painopistea-
lueiden luomisen riittävän ajois-
sa. ALTSTOS osallistuu vastus-
tajan pääsyn estämiseen puo-
lustajan kannalta tärkeille alueil-
le yhdessä muiden joukkojen 
kanssa. ALTSTOS tuottaa vas-
tustajalle tappioita tulenkäytöllä 
ja estää yhdessä muiden jouk-
kojen kanssa vastustajan pää-
syn strategisesti tärkeille alueil-
le. Tappioita tuotetaan tulenkäy-
töllä, jonka tavoitteena on ku-
luttaa hyökkääjän taisteluvoi-
maa tuhoamalla ja vaurioitta-
malla merimaaleja.

Alueellisen taisteluosaston 
taisteluvoima – johtaminen 
korostuu

Taisteluvoima kuvaa joukon ky-
kyä taistella. Komentajan tehtä-
vänä on yhdistää taisteluvoiman 
elementit oikeassa ajassa ja pai-
kassa suhteessa vastustajaan ja 
tilanteeseen. Komentajan on jat-
kuvasti arvioitava omaa taistelu-
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kykyään taisteluvoiman element-
tien näkökulmasta. Taisteluvoima 
on suhteellista ja sitä tulisikin ar-
vioida aina suhteessa vastusta-
jaan ja tilanteeseen. Yleisesti aja-
tellaan, että ylivoimaisen, suh-
teellisen taisteluvoiman omaa-
va joukko kykenee määräämään 
kahakan, taistelun, operaation tai 
kampanjan lopputuloksen. Tais-
telu on yksinkertaisimmillaan 
oman taisteluvoiman suojaamista 
ja vihollisen taisteluvoiman hei-
kentämistä. Taisteluvoimaa arvi-
oidaan neljän elementin kautta, 
jotka ovat johtaminen, vaikutta-
minen, suoja ja liike.

Johtaminen (johtajuus) on tais-
teluvoiman keskeisin element-
ti. Johtamistoiminta mahdollis-
taa kaikkien muiden element-
tien synkronoinnin taistelutilan-
teen vaatimalla tavalla. Liikkeen, 
vaikuttamisen ja suojan käyttöä 

ohjataan johtamisen keinoin. 
Johtaminen mahdollistetaan ti-
lannekuvan avulla. Johtajalla ja 
johtoportaalla tulee olla käytös-
sään tunnistettu ja reaaliaikai-
nen tilannekuva, jonka perus-
teella tilanteesta ja sen kehitty-
misestä on kyettävä tekemään 
arvioita ja johtopäätöksiä. 

Johtamista voidaan pitää 
ALTSTOS:n vahvuutena. Ko-
mentaja ja esikunta (ALTSTO-
SE) muodostavat taisteluosas-
ton johdon. ALTSTOSE on pää-
asiassa toimeenpaneva esikun-
ta. Taisteluosaston johtaminen 
muodostuu tilanteen seuraami-
sesta, suunnittelusta, toimeen-
panosta, käskemisestä, valvon-
nasta ja ohjauksesta sekä tais-
telunjohtamisesta (tulenkäytön 
johtaminen ja taktinen johtami-
nen). Lisäksi esikunta pitää yh-
teyttä ja toimii yhteistoiminnas-
sa ylemmän johtoportaan, naa-

pureiden ja siviiliviranomaisten 
kanssa. Komentaja johtaa alai-
siaan saamiensa tehtävien mu-
kaisesti. Johdettavien määrä 
on suuri, jopa kymmeniä. Tä-
mä vaikuttaa komentajan johta-
mistoimintaan, sillä hänen ei ole 
mahdollista johtaa kaikkia jouk-
koja henkilökohtaisen tapaami-
sen kautta. Komentaja voi jou-
tua tilanteeseen, jossa hän jou-
tuu valitsemaan keitä hän joh-
taa ja millä keinoin. Tällä saat-
taa olla vaikutusta taisteluhen-
keen ja moraaliin. Käskyttämi-
nen tapahtuu usein esikunnan 
yhteydestä, joka korostaa vies-
ti- ja johtamisyhteyksiä ja niiden 
varmentamista. ALTSTOSE vas-
taanottaa tietoa ja raakadataa 
kymmenistä erikokoisista jou-
koista. Suuren tietomäärän ana-
lysointi ja koostaminen alueelli-
seksi tilannekuvaksi vie aikaa. 
Tulenkäytön ja valvonnan joh-

Silmät saaristossa. Läsnäololla on merkitystä.
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taminen esikunnan yhteydes-
tä mahdollistavat komentajalle 
hyvän tilannekuvan. Se auttaa 
tilannetietoisuuden kehittymi-
sessä ja muodostaa paremman 
perustan päätöksenteolle. Tämä 
mahdollistaa hyvin myös keski-
tetyn tulenkäytön ja joukko-
jen johtamisen reaaliaikaisesti. 
Suuri vastuualue ja vähentyneet 
joukot korostavat tehtävätaktii-
kan mukaantuloa. Käskyyn tai 
käskyhetkeen on ehdottomasti 
sisällytettävä komentajan taiste-
luajatus ja taistelun päämäärä - 
selvästi ja selkokielellä.

Vaikuttaminen. Tulivoiman katso-
taan koostuvan suora-ammunta-
tulesta, epäsuorasta tulesta, oh-
juksista, miinoista sekä muusta 
viholliseen tuhoavasti vaikutta-
vasta asevaikutuksesta. Tulivoi-
ma edustaa joukon kykyä vai-
kuttaa viholliseen. Tuli ja liike 

ovat tiiviissä vuorovaikutukses-
sa, sillä tulivoiman käyttö mah-
dollistaa liikkeen. Liikkeen avul-
la asejärjestelmien siirto uuteen 
asemaan on mahdollista, josta 
taas kyetään vaikuttamaan vi-
holliseen. Tulella on tuhoava ja 
lamauttava vaikutus. Lamautta-
va vaikutus syntyy tulen kohtee-
na olevan vastustajan toiminnas-
sa tapahtuvista muutoksista. Täl-
lainen muutos voi olla esimerkiksi 
toiminnan hidastuminen vastus-
tajan pyrkiessä suojautumaan. 
Tuhoavalla vaikutuksella tavoitel-
laan maalien ja elävän voiman tu-
hoamista. Tulenkäytön tavoittee-
na ei ole aina tuhota vastustajaa. 
Tavoitteena voi olla saattaa vihol-
linen sellaiseen tilanteeseen, että 
se ei kykene jatkamaan taistelua 
tai se voidaan tarvittaessa tuhota. 
Vaikuttaminen on laajempi käsite 
kuin tuli ja on taistelun elementti-
nä jossain määrin korvannut sen. 

Tulen lisäksi vaikuttaminen pitää 
sisällään myös psykologisen ja 
elektronisen vaikuttamisen sekä 
harhauttamisen. Vaikuttaminen 
on tavoitteellista toimintaa. 

ALTSTOS:n näkökulmasta 
vaikuttaminen tarkoittaa pää-
asiassa tulta ja tulenkäyttöä. 
Taisteluosastolla on orgaanises-
ti neljä epäsuoran tulen asejär-
jestelmää: rannikkotykit, ran-
nikko-ohjukset, raskaat ja kevy-
et kranaatinheittimet. ALTSTOS 
kykenee siirtämään tykistötulen 
keskitetyn vaikutuksen kym-
meniä kilometrejä muutamassa 
sekunnissa. Rannikko-ohjus-
komppanialla saavutetaan liik-
kuvuutta, jonka avulla muodos-
tetaan tulenkäytön painopistea-
lueet saaristossa. Käytettävä oh-
jus- ja ammunnanhallintajärjes-
telmä mahdollistavat vaikutuk-
sen erilaisiin maalitilanteisiin. 
Raskaalla kranaatinheitinkomp-

Rannikko-ohjuskomppanialla voidaan joustavasti muodostaa tulenkäytön painopiste. PuoluStuSvoimAt
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panialla kyetään tukemaan lähi-
alueen taistelua rantamaalla tai 
saaristossa. Asejärjestelmä ei 
sovellu liikemaaliammuntaan. 
Kevyillä kranaatinheittimillä tu-
etaan joukkojen omaa taistelua. 

Vaikuttamista voidaan lä-
hestyä myös tilannekuvan muo-
dostamisen ja jakamisen sekä 
maalinosoituksen näkökulmas-
ta. Taisteluosaston esikunta on 
tulenkäytön johtoporras, eli se 
toimii tulenkäyttäjänä. ALTSTO-
SE kykenee johtamaan epäsuo-
raa tulta, ohjustulta sekä ilmator-
juntatulta. Esikunnassa muodos-
tetaan tulenkäytön mahdollista-
ma maalitilannekuva. Tilanne-
kuva ja johtamisyhteydet mah-
dollistavat tulen keskittämisen, 
synkronoimisen ja siirtämisen 
vallitsevan maalitilanteen mu-
kaan. ALTSTOS:n vaikuttamises-
sa korostuu yhteistoiminta maa-
voimien kanssa. Tämä edellyttää 
jo normaaliolojen aikana sovittu-
ja toimintatapamalleja ja järjeste-
lyjä. Meritiedustelukomppanial-
la muodostetaan taisteluosaston 
tiedustelun, valvonnan ja maali-
nosoituksen painopiste.

Suoja. Suojan tarkoitus on säi-
lyttää joukon taistelupotenti-
aali mahdollisimman korkea-
na haluttuun ratkaisuhetkeen 
ja -paikkaan saakka. Suojan 
näkökulmasta linnoittamisen 
merkitys on suuri, eikä se tule 
pienentymään tulevaisuudessa. 
Suojaa voidaan hankkia passii-
visin ja aktiivisin keinoin. Aktii-
visia keinoja ovat sellaiset välit-
tömät torjuntatoimenpiteet, joil-
la estetään vastustajan toiminta. 
Passiiviset keinot ovat ennalta-

ehkäiseviä, kuten oman toimin-
nan paljastumisen estäminen ja 
maalien havaitsemisen vaikeut-
taminen. Passiiviseen suojaan 
kuuluu linnoittaminen, pans-
sarointi, hajauttaminen, maas-
touttaminen ja naamiointi, sa-
laaminen ja harhauttaminen se-
kä liike. Suojautumisen keinoik-
si lasketaan myös elektroninen 
suojautuminen, operaatiotur-
vallisuus ja psykologinen suo-
jautuminen. Suoja elementtinä 
on laajentunut turvallisuudeksi. 
Taisteluosaston näkökulmasta 
pitäydytään suojan käsittelyssä.

ALTSTOS:n joukkojen suo-
ja perustuu valmiiden linnoit-
teiden hyväksikäyttöön, haja-
ryhmittymiseen, salaamiseen 
ja harhauttamiseen, maastout-
tamiseen ja naamiointiin ja il-
masuojeluun. Passiivinen suo-
ja on joukkojen vahvuus, ak-
tiivinen suoja ei sitä ole. Pas-
siivisen suojan merkitykses-
tä johtuen taistelutilan valmis-
telu ja muokkaaminen korostu-
vat joukon toiminnassa. Saaris-
tossa olevia linnoitteita on py-
rittävä käyttämään aina hyväk-
si. Taisteluosaston suoja ei puol-
la taistelunaikaisen liikkeen hy-
väksikäyttöä merialueella. Liik-
kuessaan merellä joukoilla ei ole 
passiivisen tai aktiivisen suojan 
muodostamaa turvaa. Liikkeen 
voidaan arvioida myös antavan 
itsessään suojaa, mutta tämä 
edellyttää olosuhteiden ja toi-
mintaympäristön merkittävää 
hyväksikäyttöä. Joukkojen tais-
telukyvyn ylläpito edellyttää il-
mauhkan tarkkaa ajallista ja pai-
kallista analysointia ja ainaista 
huomioonottamista. Itsenäisen 

huoltokyvyn puuttuminen ko-
rostaa ennakoinnin tarvetta.

Liike. Liike on keino menestyk-
sen saavuttamiseen. Liikkeen 
mielletään olevan hyökkäyksel-
linen elementti. Venäläisen kä-
sityksen mukaan liike tarkoittaa 
joukkojen organisoitua liikettä 
paremman aseman saamiseksi 
viholliseen nähden, se on jokin 
välttämätön liike omien joukko-
jen pois vetämiseksi tai tehtävän 
täyttämiseksi. Yleisesti voidaan 
todeta, että liikkeellä pyritään 
saavuttamaan edullinen asema 
viholliseen nähden sekä toteut-
taman tarvittavien joukkojen ja 
järjestelmien ryhmittäminen. Si-
tä voidaan pitää kattokäsittee-
nä, johon sisältyvät strateginen, 
operatiivinen ja taktinen liike. 
Liikettä voidaan tarkastella mo-
nella sodankäynnin tasolla. Me-
rikoukkaus on esimerkki opera-
tiivisen tason taisteluliikkeestä. 
Muita esimerkkejä taisteluliik-
keestä ovat koukkaus, saarros-
tus, läpimurto tai maahanlasku. 
Liikettä pidetään hyökkäykselli-
senä elementtinä ja sillä on vah-
va yhteys sodankäynnin periaat-
teista yllätyksellisyyteen, taiste-
luliikkeeseen, aloitteellisuuteen 
ja aktiivisuuteen.

ALTSTOS:n liikkuvuus me-
rellä perustuu joukon venekalus-
toon. Kaluston suorituskyvyssä 
on vaihtelevuutta. Kyky aktiivi-
seen liikkeeseen on rajoittunutta. 
Tyhjentyvä taistelukenttä edellyt-
tää kuitenkin joukoilta liikkuvuut-
ta. Johtopäätöksenä voidaan to-
deta, että liike ei ole ALTSTOS:n 
vahvuuksia. Joukkojen siirrot vie-
vät aikaa, liikkeen aikana ei ole 
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omasuojaa sekä tietyissä tapauk-
sissa myös veneiden lukumäärä 
aiheuttaa haasteita. Rajallinen 
liikkuvuus aiheuttaa sen, että 
joukot on ryhmitettävä painopis-
tealueille hyvissä ajoin. Jos pai-
nopisteiden siirtoja on toteutetta-
va, olisi ne tehtävä ennen taiste-
lujen alkua hyvissä ajoin. Saaris-
tossa vain rannikkojääkärit kyke-
nevät käyttämään oman orgaani-
sen tulen hyväkseen liikkeessä.

Taisteluliike voisi tarkoittaa 
alueellisen taisteluosaston nä-
kökulmasta esimerkiksi oman 
toiminnan kannalta tärkeän ja 
tyhjän saaren etupainoista hal-
tuunottoa, ryhmitysmuutoksia 
ja painopisteiden siirtoa. Aloit-
teellisuutta ja hyökkäyksellisyyt-
tä voidaan osoittaa ottamalla 
haltuun tärkeitä alueita esimer-

kiksi tiedustelun, valvonnan ja 
maalinosoituskyvyn (TVM) siir-
tämiseksi uudelle alueelle. Yl-
lätyksellisyyttä voidaan toteut-
taa tehtävätaktiikan avulla ja 
hajautetun taistelun periaattei-
ta noudattaen. Tähän sopii tak-
tinen näkemys siitä, että aina 
ei tarvitse itse liikkua vaan vas-
tustajan voi antaa siirtyä hänel-
le epäedullisempaan asemaan.

Merivoimien taktiset 
periaatteet ohjenuoraksi 
osaksi taisteluosaston 
toimintaa

Merivoimien taktisia periaatteita 
voidaan tulkita ALTSTOS:n toi-
minnassa muun muassa seu-
raavilla esimerkeillä:
Aktiivisuus ja päättäväinen toi-
minta tarkoittaa joukkojen etu-
painoisia ryhmitysmuutok-
sia, etupainoista alueiden hal-
tuunottoa, jatkuvaa tulenkäy-
tönvalmiutta ja voimakasta tu-
lenkäyttöä, rannikko-ohjusten ja 
rannikkotykistön keskitettyä vai-
kutusta, kattavaa ja varmennet-
tua TVM-kykyä ja tehtävätaktiik-
kaa. Yllätys tarkoittaa oman toi-
minnan salaamista, olosuhtei-
den hyväksikäyttöä, valelaittei-
den aktiivista käyttöä, nopeaa 
päätöksentekoa, etupainoisia 
ryhmitysmuutoksia, tulenkäyt-
töä koko saariston alueella ja 
kykyä toimia vastustajan selus-
tassa. Menestyksen hyväksikäyt-
tö tarkoittaa kykyä tulenkäyttöön 
ja tulenkäytön johtamiseen tais-
telun joka hetki sekä esimerkik-
si tarvittavia ryhmitysmuutoksia 
painopisteen muodostamiseksi 
tai suorituskyvyn varmentami-
seksi heti tilanteen mahdollis-

taessa. Olosuhteiden ja toimin-
taympäristön hyväksikäyttö tar-
koittaa taistelutilan valmistelua 
ja muokkausta, toimintaympä-
ristötietoutta, vastustajan tak-
tiikan tuntemusta, omien suori-
tuskykyjen tuntemusta, maas-
ton ja olosuhteiden hyväksikäyt-
töä, ryhmitys- siirtymis- ja taiste-
lualueiden tuntemusta, vaikutuk-
sen keskittämistä ajan ja paikan 
suhteen oikein ja vastustajan vai-
kutukselta suojautumista. Vaiku-
tuksen keskittäminen tarkoittaa 
etupainoista, rohkeaa ja päättä-
väistä painopisteiden muodos-
tamista, varmennettua TVM-ky-
kyä ratkaisualueella, tulenkäy-
tön synkronointia ja keskittämis-
tä omien tulenkäytön yksiköiden 
sekä muiden puolustushaarojen 
tulenkäytön kanssa. Voimien ta-
loudellinen käyttö tarkoittaa etu-
painoisia ryhmitysmuutoksia, 
painopisteiden luomista, pää-
määrätietoisuutta ja joukkojen 
taistelukyvyn ylläpitoa.

Tehtävät ja käyttö
periaatteet osana 
merioperaatioita

ALTSTOS:n tärkeimmät taktiset 
tehtävät ovat tilannekuvan muo-
dostaminen, ylläpitäminen ja ja-
kaminen, valvonta ja tieduste-
lu, tärkeimpien kohteiden suo-
jaaminen, osallistuminen meri-
liikenteen suojaamiseen, tulen-
käyttö, merimiinoitteiden suo-
jaaminen, alueellisen koskemat-
tomuuden turvaaminen ja lai-
vastoyksiköiden tukeutumisen 
suojaaminen. ALTSTOS:n käyt-
töperiaatteita käsitellään lyhyes-
ti kolmen eri merioperaation nä-
kökulmasta.

Rannikkopuolustustaktiikka
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Merikuljetuksen suojaaminen. 
ALTSTOS osallistuu suojauk-
seen. Taisteluosastoa käytetään 
tärkeän merikuljetuksen suojaa-
misessa uhanalaisella ja rajatul-
la alueella valvontaan ja tieduste-
luun sekä erikoisjoukkotoiminnan 
paljastamiseen. Sen joukkoja voi-
daan käyttää myös väylän val-
vontaan ja partiointiin keskeiseksi 
määritetyillä alueilla. Esikunnan 
tärkein tehtävä on tilannekuvan 
muodostaminen, ylläpitäminen 
ja jakaminen. Toiminta-alue tu-
lee olla suhteutettu joukkojen 
määrään nähden oikein.

Operatiivisen taisteluosaston 
vastahyökkäys. ALTSTOS osal-
listuu vastahyökkäyksen tuke-
miseen. Taisteluosastoa käy-
tetään hyökkäyksen tukemi-

sessa ensisijaisesti tilanneku-
van muodostamiseen ja välit-
tämiseen sekä tulenkäyttöön. 
Hyökkäyksen aikana alueel-
linen taisteluosasto muodos-
taa hyökkäävälle joukolle riittä-
vän toiminnanvapauden muun 
muassa jakamalla tilannekuvaa 
alueelta, suojaamalla joukkojen 
siirtoja sekä hyökkäyksen sivus-
taa. Taisteluosaston tärkeimmät 
tehtävät ja toiminnot vastahyök-
käyksen tukemiseksi ovat sivu-
suunnan varmistaminen, tilan-
nekuvan muodostaminen ja ja-
kaminen, tulenkäyttö, valvonta 
ja tiedustelu, johtamisyhteyksi-
en luominen ja varmistamisen 
sekä opastustoiminta.

Mereltä suuntautuvan hyök-
käyksen torjunta. ALTSTOS:a 

käytetään hyökkäyksen torjun-
nassa tilannekuvan muodos-
tamiseen, ylläpitämiseen ja ja-
kamiseen, tulenkäytön johta-
miseen ja tappioiden tuottami-
seen. Sen toiminnassa koros-
tuu yhteistoiminta maavoimien 
joukkojen kanssa erityisesti tu-
lenkäyttöön ja tilannekuvan vä-
littämiseen liittyen. Alueellinen 
taisteluosasto osallistuu merel-
tä suuntautuvan hyökkäyksen 
torjuntaan. Sen taistelun pää-
määränä on luoda edellytykset 
merivoimien vastahyökkäyksel-
le muodostamalla tulenkäytön 
ja vastahyökkäyksen edellyttä-
mä alueellinen tilannekuva sekä 
hidastamalla ja kuluttamalla vi-
hollista tuottamalla sille tappioi-
ta tulenkäytöllä.

Rannikkopuolustustaktiikka
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Joka sään pitkän kantaman 
meritorjuntaohjus 

– osa Suomen puolustuksen strategista kynnyskykyä
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Itämeren saaristo on maailman suurin. Suomen saaristo kymmenine tuhansine saari-

neen ja luotoineen on luonnonkaunis ja vaikuttava. Sotilaallisesta näkökulmasta kat-

soen se on kuitenkin äärimmäisen vaikea ja vaativa. Kapeat vesistöt ja lähekkäin si-

jaitsevat matalarantaiset saaret vaikeuttavat alusten vapaata liikkumista ja toimintaa.

K ylmän sodan aika-
na Suomen ja Ruot-
sin merivoimat loivat 

olosuhteisiinsa perustuvan tak-

tiikkansa, joka pyrki hyödyntä-
mään saariston edukseensa. 
Meritorjuntaohjukset ovat aina 
kuuluneet olennaisena osana tä-

hän taktiikkaan. Vaikka uhkaku-
vat ja haasteet ovat vaihdelleet 
eri aikakausina ja vaikka tekniik-
ka kehittyy, asettavat Itämeren 
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saaristo-olosuhteet kuitenkin ai-
van omat vaatimuksensa ohjuk-
sille. Tekniikan kehittyessä ovat 
ohjusten ominaisuudet yhä pa-
rantuneet, mutta Newtonin lait 
ja vaativat sää-olosuhteet aset-
tavat edelleen muuttumattomat 
vaatimukset järjestelmille.

Saariston strateginen mer-
kitys on ollut suuri, niin kylmän 
sodan kuin 2000-luvun alun 
rauhallisempien vuosien aika-
na. Kylmän sodan aikakaute-
na saaristo tarjosi maihinnou-
sun torjuntaan soveltuvan suo-
ja-alueen. Siirryttäessä 2000-lu-
vulle korostui saariston merkitys 
meriliikenteen suojaamiseen. 
Tiivis ympäristö tarjoaa suojan 
niin omille joukoille kuin poten-
tiaaliselle viholliselle, mikä vaa-
tii kaikissa sääolosuhteissa toi-
mivia, tehokkaita, tilanteen se-
kä olosuhteiden mukaan muun-
neltavia ja älykkäitä järjestelmiä. 
Saab, jonka merelliset juuret ovat 
syvällä Itämeren vesissä, sijoit-
tuu maailman terävimpään kär-
keen saaristo-olosuhteisiin sovel-
tuvien tuotteiden ja ratkaisujen 

kehittämisen saralla.
Kylmän sodan aikana, 

1980-luvulla, Suomi ja Ruot-
si ottivat operatiiviseen käyttöön 
Saabin ensimmäisen sukupolven 
RBS15 meritorjuntaohjuksen, jo-
ka tuolloin edusti maailman eh-
dotonta huippuosaamista. Ohjus-
ta on sittemmin uudistettu parikin 
kertaa. 1990-luvulla Suomi hank-
ki toisen sukupolven RBS15 oh-
jukset ja viimeksi vuonna 2001 
Suomen merivoimat hankki ny-
kyiset RBS15 SFIII meritorjun-
ta-ohjukset, joita hiljattain käyn-
nistetyllä hankintaohjelmalla on 
tarkoitus korvata uudella seuraa-
van sukupolven järjestelmällä. 

Saabin viimeisin meritor-
juntaohjus, RBS15 Mk3, on pal-
velukäytössä mm. Saksassa ja 
Puolassa. Vaativiin saaristo-olo-
suhteisiin sovellettu järjestelmä 
on tekniikaltaan ainutlaatuinen. 
Itse ohjuksella on yli 250 kilo-
metrin kantama ja pystyy myös 
tällä etäisyydellä iskemään koh-
teisiin täydellä voimalla. Se on 
kehitetty selviämään häirittynä-
kin nykypäivän taistelukentäl-

lä. Vaikka ohjus päällisin puolin 
on näyttänyt sukupolvesta toi-
seen samanlaiselta, ovat sen si-
sältämät järjestelmät joka ker-
ta edustaneet kyseisen aikakau-
den uusinta teknologiaa. Järjes-
telmää ohjaa aktiivinen tutka. 
Millään muulla järjestelmällä ei 
kyetä varmistamaan joka sään 
toimintakykyä.

RBS 15 Mk3 tarjoaa myös 
suuren kasvupotentiaalin. Oh-
juksen rakenne on modulaari-
nen, mahdollistaen jatkossakin 
tarvittavia päivityksiä koko sen 
operatiivisen elinkaaren ajan. 
Saabin periaatteena onkin hyö-
dyntää koko konserninsa tuote-
kehitystä mahdollisimman mo-
nipuolisesti, jotta eri alojen in-
novatiiviset ratkaisut voidaan 
hyödyntää mahdollisimman 
laaja-alaisesti eri järjestelmissä. 
Eri materiaalien, elektroniikan ja 
tietojärjestelmien kehitys mah-
dollistaa ohjusjärjestelmien jat-
kuvan kehittämisen ja paranta-
misen. RBS 15 pysyy jatkuvas-
ti kehityksen kärjessä ja voi vas-
tata myös huomispäivän uhkiin.

Jäljittää ja lyö piilossa 
olevat kohteet

Itämeren tilanteen muututtua, 
potentiaaliset uhat lymyävät saa-
riston matalissa ja kapeissa ve-
sissä. Rannikko-olosuhteisiin so-
veltuvat uuden sukupolven tais-
telualukset on suunniteltu toimi-
maan saariston kapeilla väylillä. 
Aluksilla on kyky sekä ajaa vi-
hollista takaa että pysytellä vi-
hollisen ulottumattomissa. Aluk-
set, sensorit ja aseet täytyy hie-
nosäätää ja soveltaa tähän ym-
päristöön, jossa vanhat ison lai-
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vaston doktriinit eivät enää pä-
de. Täytyy olla nopealiikkeinen 
ja ovela sekä omata kyky käyttää 
ympäristöä omien tavoitteidensa 
saavuttamiseksi ja samalla kään-
tää se vihollista vastaan.

Kohteet voivat helpos-
ti piiloutua Itämeren tuhansien 
saarten ja luotojen väliin. Täl-
löin aseiden ja sensoreiden ei 
ainoastaan tule pystyä erotta-
maan vihollisen alukset saaris-
ta vaan myös kohteet, ei-koh-

teet ja harhamaalit. Valtiot ym-
päri maailman alkavat ymmär-
tää saaristoympäristöön liittyvät 
ainutlaatuiset haasteet sekä tar-
peen kehittää näihin olosuhtei-
siin soveltuvia aluksia ja aseita. 
Suomen ja Ruotsin merivoimat 
sen sijaan ovat alun alkaen har-
joitelleet toimintaa näissä vesis-
sä. Maailman katseen kohdis-
tuessa saariston monimutkai-
seen ympäristöön, ovat niiden 
kovalla työllä hankkimansa ko-

kemukset saamassa uuden 
merkityksen. 

Itämeren ruuhkaisissa ve-
sissä vihollisen alukset voivat il-
mestyä kuin tyhjästä ja vain het-
ken varoitusajalla. Puolustus-
järjestelmillä täytyy siksi kyetä 
nopeaan toimintaan milloin ta-
hansa, riippumatta vallitsevasta 
säästä. Mahdolliset kohteet voi-
vat liikkua merellä, lähellä ran-
nikkoa tai olla paikallaan maalla. 
Tämän vuoksi ohjusjärjestelmi-
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en on oltava tarpeeksi voimak-
kaita voidakseen tarjota täyden 
taktisen toimintakyvyn kaikissa 
sääolosuhteissa. Ohjusjärjestel-
mien täytyy myös olla tarpeeksi 
joustavia pystyäkseen vaikutta-
maan kaiken tyyppisiä kohteita 
vastaan myös suojasta. Koska 
Itämerta ympäröivien maiden 
pinta-ala on suuri ja käytettä-
vissä olevien joukkojen mää-
rä pieni, tarvitaan muunnel-
tavissa olevia, monipuolisia ja 
suorituskykyisempiä asejärjes-

telmiä, joita voidaan laukaista 
myös kauempaa. 

Myös kommunikaatio on 
tärkeä asia. Pohjoismaat ovat 
olleet nopeita omaksumaan vii-
meisimmät teknologian saavu-
tukset, mukaan lukien verkottu-
neet järjestelmät, joiden avulla 
tieto kohteista voidaan välittää 
yksiköltä toiselle. Verkkopohjais-
ten järjestelmien ansiosta yksi-
köt voivat jakaa tietoja kohteesta 
ja käyttää aseita horisontin ta-
kaisiin kohteisiin. 

RBS15 Mk3-ohjus on luotu 
toimimaan äärimmäisen vaati-
vissa rannikko-olosuhteissa. Se 
on luotu menemään entistä pi-
demmälle, lyömään entistä ko-
vempaa ja toimimaan entistä 
älykkäämmin niin entistä isom-
piin kuin pienempiin kohteisiin 
ja lisäksi kaikissa sääolosuhteis-
sa. Ohjus pystyy iskemään kai-
kenlaisiin maalla, merellä tai sa-
tamassa oleviin, ennalta ohjel-
moitaviin kohteisiin.
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mikorkeudella koko lentoreitin 
ajan, ohjus lähestyy kohdetta 
huomaamatta. Se pysyy tutka-
horisontin alapuolella aina viime 
hetkeen asti. Etenkin saarises-
sa ympäristössä, kuten Itäme-
ren saaristossa, on tärkeää mi-
nimoida todennäköisyys joutua 
paljastetuksi lähestymällä me-
renpintaa pitkin laukaisusta ai-
na osumaan asti.

Häiveominaisuudet 
katoamassa uuden 
tutkatekniikan myötä

Ensi näkemän perusteella voi 
vaikuttaa ilmeiseltä, että stealth- 
eli häiveominaisuuksien sovel-
taminen ohjukseen, mikä pie-
nentäisi ohjuksen näkyvyyttä 
elektromagneettisessa spektris-
sä, mahdollistaisi pääsyn lähem-
mäksi kohdetta ennen paljastu-
mista. Alusten ottaessa käyttöön 
yhä luotettavampia tutkalaitteita, 
joilla on yhä parempi resoluutio, 
massiiviset satsaukset pienem-
piin tutkan poikkipinta-aloihin ja 
stealth-ominaisuuksiin eivät tuo-
ta toivottua tulosta. Olemme jo 
saaneet nähdä tämän muutok-

sen tapahtuvan ilmasotanäyttä-
möllä, ja meriskenaario ei poik-
kea tästä. Esimerkiksi Gotlan-
nissa marraskuussa 2015 suo-
ritetuissa testeissä Saabin uusin 
galliumnitriditekniikkaan perus-
tuva Giraffe 4A tutka kykeni ha-
vaitsemaan lokin 300 kilomet-
rin etäisyydeltä. Tutkajärjestel-
mien ja muiden ilmaisujärjestel-
mien kehittyessä ja parantues-
sa, kyky havaita meritorjuntaoh-
juksia kasvaa koko ajan alusten 
valvontatutkien tutkahorisonttiin 
saakka. Sen sijaan kyky selviy-
tyä ns. hardkill- ja softkill -, eli 
torjunta- ja häirintätoimenpiteistä 
tulee yhä tärkeämmäksi. RBS15 
Mk3 läpäisee vihollisen puolus-
tuksen ylläpitämällä automaat-
tisen, merenpinnan yläpuolisen 
profiilin sekä tekemällä kiertoliik-
keitä ja käyttämällä pitkälle ke-
hitettyjä häirinnänväistömenetel-
miä (Electronic Counter-Counter-
measures, ECCM). 

Joka sään toiminnan 
merkitys

Nykyaikaisella teknologialla voi-
daan kontrolloida monia taiste-

Saaristo – vaikein 
olemassa oleva ympäristö

RBS15 Mk3 on alun perin tar-
koitettu toimimaan Ruotsin run-
saasti saaria käsittävän saaris-
ton rannikko-olosuhteissa. Yksi 
RBS15 Mk3:n lukuisista tärkeis-
tä piirteistä on sen kyky lentää 
meren pintaa hipovalla lento-
korkeudella. Ohjuksen korkeus-
mittari mittaa jatkuvasti lento-
korkeutta aaltojen yläpuolella ja 
minimoi ohjuksen lentokorkeu-
den. Koska ohjus lentää mini-
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lukenttään liittyviä tekijöitä. Va-
litettavasti sää ei kuulu tähän 
joukkoon. Koska taistelu voi al-
kaa missä tahansa ja milloin ta-
hansa ja missä olosuhteissa ta-
hansa, ohjukset eivät voi olla 
riippuvaisia säästä. Sää saattaa 
vaihdella suuresti pitkällä mat-
kalla, joten rannikko-olosuhtei-
siin tarkoitetun ohjuksen, ku-
ten RBS15 Mk3:n, täytyy ol-
la toimintakykyinen riippumat-
ta vallitsevista sääolosuhteis-
ta. Ohjuksen hakupään täytyy 
olla niin tehokas, että se ha-
kee kohteensa myös huonossa 
säässä. Koska lyhyemmät aal-
lonpituudet, kuten näkyvä tai 
infrapuna-spektri, antavat pa-
remman resoluution, ne hajoa-
vat ja imeytyvät kosteaan ilma-
kehään. Näitä aaltopituuksia 

käyttävät sensorit voivat ”so-
keutua” sateessa, lumisateessa 
tai sumussa. Tästä syystä tar-
vitaan aktiivinen tutkahakupää, 
joka ei reagoi yhtä voimakkaas-
ti säähän tai kosteuteen kuin 
muut hakupääteknologiat. 

Itsenäisten aseiden tarve

On yhä helpompaa estää satel-
liittipaikannusjärjestelmien, ku-
ten GPS:n ja datalinkkien käyttö 
konfliktialueella. Nykyään suh-
teellisen vaatimaton vastusta-
ja voi saada käsiinsä ja käyttää 
elektronisen sodankäyntiin tar-
koitettua materiaalia, joka muo-
dostaa operatiivisen uhan GP-
S:n ja datalinkkien avulla toimi-
via yksiköitä kohtaan. Joissa-
kin maissa on jo käynnissä oh-
jelmia, joiden tarkoitus on löy-

tää GPS:ää tukevia teknologioi-
ta juuri tästä syystä. Vakavas-
ti otettavaa vastustajaa vastaan 
olisi saatava käyttöön itsenäi-
sesti toimivia aseita, jotka sie-
täisivät voimakasta elektronista 
sodankäyntiä, ja jotka deaktivoi-
vat tai keskeyttävät, ei vain GP-
S:n käytön, vaan myös muiden 
viestikanavien toiminnan.

Toinen syy käyttää aktiivis-
ta tutkahakupäätä on hakupään 
etsintäalueen koko. Koska sig-
naalin vaimennus ilmakehään 
imeytymisen vuoksi on pal-
jon vähäisempää tutkasignaa-
lin kohdalla kuin muiden aalto-
pituuksien kohdalla, sen toimin-
tasäde on paljon suurempi kuin 
esimerkiksi IR-sensorin. Tämä 
tekee mahdolliseksi havaita no-
peasti liikkuvia ja pitkiä matko-
ja liikkuvia kohteita ja vaikuttaa 
näihin ilman, että saa päivityk-
siä kohteen sijainnista datalinkin 
kautta tai GPS:n avulla.

Maalin löytäminen on 
ensimmäinen askel, sen 
puolustuksen läpäisy on 
yhtä vaativaa

Maalin hakeminen ja löytämi-
nen on vasta ensimmäinen as-
kel. Sen puolustuksen läpäisy 
on yhtä vaativa tehtävä. Tämän 
vuoksi RBS15 Mk 3 on hyvin 
varustettu väistämään kohteen 
mahdollisia häirintä- ja torjunta-
järjestelmiä. 

Ohjuksen aktiivinen tutka-
hakupää on tehokas monopuls-
situtka, joka käyttää vaihtuvaa 
taajuutta ja hyppivää pulssin 
toistotaajuutta (Pulse Repeti-
tion Frequency, PRF). Muiden 
muassa näiden ominaisuuk-
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sien avulla pystyy vaikutta-
maan useimpiin olemassa ole-
viin aktiivisiin ja passiivisiin vas-
tatoimenpiteisiin. Yksi RBS15 
Mk3:n monista yllätyspiirteistä 
on Home-On-Jam-piirre, eli oh-
jus voi erityisissä olosuhteissa 
ja eri häirintätyyppien kohdalla 
lentää kohti häirinnän kohdetta 
ja tehdä itsestään ei-säteilevän 
ohjuksen. Tämä asettaa vastus-
tajan vaikeaan tilanteeseen; jo-
ko sen on pakko lopettaa häi-
rintä ja todeta ohjuksen löytä-
vän tiensä kohteeseen tai jatkaa 
häirintää ja antautua kohteeksi. 

Hakupäällä on myös ainut-
laatuinen kohteenvalintakyky, kii-
tos hyvän resoluution sekä pys-
ty- että vaakasuunnassa, min-
kä vuoksi se pystyy erottamaan 
tai vaimentamaan silpun, ohjus-
tentorjuntaohjuksen tai häirintä-
signaalijärjestelmän lähettämän 
häiriösignaalin. Lisäksi haku-
pään toiminta perustuu tietoko-
neohjelmaan. Sen vuoksi RBS15 
on helppo sopeuttaa uusiin uh-
kiin sitä mukaa kun niitä ilmaan-
tuu, ja uusia piirteitä voidaan li-
sätä ohjelmapäivitysten avulla. 

RBS15 Mk3 tunkeutuu 
kohteen viimeisimpiin kerrok-
siin tekemällä itsestään vai-
keasti huomattavan, seuratta-
van ja alasammuttavan vastus-
tajan ohjuksentorjuntajärjestel-
millä. Ohjuksen lentoreitti tutka-
horisontin takaa tekee ohjuksen 
havaitsemisen mahdottomaksi 
ennen kuin on liian myöhäistä. 
Ohjus lentää erittäin matalalla 
korkeudella ja sopeutuu auto-
maattisesti vallitseviin meriolo-
suhteisiin. Tämä heikentää oh-
juksen havaittavuutta niin koh-
teen sensoreilta kuin ohjusta 
vastaan laukaistujen ammus-
ten sensoreilta. Vaikka kohteen 
puolustuskyky on hyvä ja teho-
kas, siihen voidaan vaikuttaa 
laukaisemalla sitä kohti usei-
ta ohjuksia, jotka voidaan oh-
jelmoida vaikuttamaan saman-
aikaisesti kohteessa. RBS15 
Mk3:n erinomainen navigointi-
kyky mahdollistaa useamman 
ohjuksen samanaikaisen saa-
pumisen kohteelle, vaikka ne 
laukaistaisiin eri alustoilta ja ne 
lentäisivät eri reittiä sekä eri kul-
masta kohteeseen.

Ohjuksen koko potentiaali 
käyttöön 3Dnäkymässä

Ollakseen luotettava ja tehokas 
ase rannikko-olosuhteissa, eri-
tyisesti Itämeren saariston kal-
taisessa ympäristössä, on oh-
juksen oltava helposti ohjattava. 
RBS15 Mk3 on tarkoitettu toi-
mimaan näissä vesissä; sen oh-
jailtavuus on hyvä ja sen lento-
reitti on muunneltavissa lukui-
sin reittipistein kolmiulotteisessa 
näkymässä. Tämän avulla ope-
raattori pystyy hyödyntämään 
ohjuksen kyvyt täysimääräises-
ti. Yli 250 km matkan etäisyy-
den päästä ohjus voidaan no-
peasti ja helposti ohjelmoida 
lentämään rannikkoseudun mo-
nien saarien yli tai niiden ympäri 
ja lähestymään kohdetta mistä 
tahansa suunnasta.

Itämeren saaria täynnä 
olevissa vesissä RBS15 Mk3:n 
hyökkäyskyky muodostaa todel-
lisen ja nykyaikaisen uhan kai-
kille potentiaalisille hyökkääjille. 
Tällä varsin strategisella alueel-
la muutamat toimintakykyiset 
ja kehittyneet alukset, sensorit 
ja aseet suovat pienelle maal-
le mahdollisuuden puolustaa 
koskemattomuuttaan ja ylläpi-
tämään rauhanajan olosuhtei-
ta. Pitkälle ulottuva, yllättävästi 
sekä säässä kuin säässä luotet-
tavasti kohteeseen iskevä me-
ritorjuntaohjus on tärkeä osa 
Suomen puolustusjärjestelmän 
muodostamaa strategista kyn-
nyskykyä. Samalla se varmis-
taa merivoimillemme jatkossa-
kin tärkeän osuuden puolus-
tusvoimien strategisen kynnys-
kyvyn muodostamisessa. 

SAAb
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T shetshenia 1999–2009, 
Georgia 2008, Ukraina 
2013-, Syyria 2015-. 

Turkki 2016? Sotien luetteloon 
tulisi lisätä vielä Venäjän eri tur-
vallisuuspalvelujen tekemät väki-
valtaiset operaatiot Kaukasiassa 
unohtamatta mahdollista osalli-
suutta Puolan poliittisen johdon 
hävittäneeseen Smolenskin len-
to-onnettomuuteen 2010, MH 
17 lennon alas ampumiseen 
Ukrainan yllä kesällä 2014 se-
kä poliittisten ja muiden vastus-
tajien sekä toimittajien murhiin 
ja pieksämisiin2. Miksi Venäjä 
käyttäytyy väkivaltaisesti? Kuka 
on mahdollinen seuraava uhri, 
vai onko sitä? 

Sir Winston Churchill sa-
noi radiolähetyksessä lokakuus-
sa 1939: ”En voi ennustaa teil-
le Venäjän tekemisiä. Venäjä on 
salaperäisyyteen kääritty arvoi-

tus kompakysymyksen sisällä, 
mutta ehkä siihen löytyy ratkai-
su. Ratkaisu on Venäjän kansal-
liset intressit.”

Intressit

Euraasialainen sivilisaatio, jo-
ta Venäjä pyrkii simuloimaan, ja 
jonka johtovaltiona se esiintyy, 
käyttäytyy intressilähtöisesti. Int-
ressit oikeuttavat Kremlin käyt-
tämään asevoimaa. Venäjällä on 
kaksi pysyvää intressiä: maa tu-
lee säilyttää yksinvaltana ja val-
tion tulee ulottua merille. Pääsy 
merelle avaa tien energian ja ra-
vinnon kulkureiteille. Niiden hal-
linta antaa valtaa kansainvälises-
sä politiikassa. Rannikon omista-
minen oikeuttaa meren rikkauk-
sien omistajuuteen. 

Tsaarin Venäjä ulottui poh-
joisessa Jäämerelle, idässä 
Tyynelle Valtamerelle, etelässä 

Mustallemerelle ja lännessä Itä-
merelle. Suomenlahden pohjuk-
kaa lukuun ottamatta vuosisa-
tainen yhteys lännessä katkesi 
itsenäisten rantavaltioiden Suo-
men, Viron, Latvian ja Liettuan 
syntymiseen vuoden 1918 tait-
teessa. Talvisodassa ja sitä seu-
ranneessa Toisessa Maailman-
sodassa Neuvostoliitto palautti 
pääsyn Itämerelle. Katkos yh-
teydessä merelle oli kestänyt 
reilu 20 vuotta. 

Neuvostoliiton hajotessa 
1991 muiden muassa Baltian 
maat sekä Mustanmeren ranta-
valtiot Georgia, Ukraina ja Mol-
davia saivat takaisin vapautensa. 
Maiden sisäisen demokratiake-
hityksen seurauksena Itäblokkiin 
kuuluneet kommunistiset Roma-
nia ja Bulgaaria liukuivat EU:iin 
ja Natoon. Neuvostoliiton oike-
usperijä Venäjä menetti vapaan 

Miksi Venäjä sotii?
Euroopan demokratioiden käyttäytymistä ohjaavat ensisijaisesti arvot: vapaus, ihmi-

selämän kunnioittaminen, oikeusvaltioperiaate, sopimukset. Venäjä käyttäytyy toisin. 

Euraasialaisuuden luojana itseään pitävän Aleksandr Duginin1 mukaan ihmisoikeu-

det ja ihmiselämän kunnioittaminen eivät ole euraasialaisessa arvomaailmassa kor-

keimmalla eikä venäläiselle sovi täydellinen vapaus. Et voi sanoa, mitä ajattelet etkä 

voi ajatella, mitä haluat. Sinun täytyy olla valmis paitsi valehtelemaan myös uskomaan 

valheeseen. Duginin mielestä länsimaiset arvot ja demokratia eivät sovi Venäjälle ja 

johtavat moraalin perikatoon. Venäjällä ei ole pysyviä ystäviä, vaan pysyvät intressit. 

Kenneth Nyholm
Kirjoittaja (kom evp) on palvellut muun muassa sotilasasiamiehenä  
Baltian maissa ja natolaisen Baltic Defence Collegen laitoksenjohtajana.
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pääsyn merelle etelässä ja län-
nessä. Pieni tirkistysreikä ei rii-
tä, tulee olla satamia, operatiivis-
ta syvyyttä ja mahdollisuus käyt-
tää meri- ja ilmavoimaa.

Venäjä tuli ulos kuores-
taan vuosituhantemme ensim-
mäisellä kymmenellä ja alkoi 
viedä pysyviä intressejään to-
teen. Putin on pukenut tämän 
sanoiksi: ”Kylmän sodan aika-
na pidimme nyrkkimme taskus-
sa, enää ei tarvitse teeskennellä 
lännelle mitään”. Kirjallinen ju-
listus, doktriini3, uusittiin vuosi-
na 2005-2009. Viimeisimmän 
päivityksen presidentti Putin hy-
väksyi vuoden 2015 lopussa.

Pääsy merelle

Presidentti Putinilla oli kak-
si vaihtoehtoa: alkaa palauttaa 
pääsyä merelle etelässä tai län-
nessä. Ne ovat erillisiä sotanäyt-

tämöjä, joissa tapahtuvilla ope-
raatioilla on vähän keskinäistä 
synergiaa. Vuosikymmen sitten 
ulottuminen merille etelässä 
palveli paremmin Venäjän geo-
poliittisia pyrkimyksiä kuin ulot-
tuminen Itämerelle. Putin kut-
suu Euraasian liiton perustami-
seksi Aasian markkinoille johta-
van muinaisen silkkitien alueen 
haltuunottoa ja sen energiarik-
kauksien länttä hyödyttävän 
käytön rajoittamista. Lännes-
sä Koillisväylän sulamisen ja 
muun kaupanvaihdon kasva-
misen tuomaa satamakapasi-
teetin lisätarvetta ei vielä ollut, 
vastassa oli Nato ja puolustus-
kykyinen, jääräpäisen kansan 
asuttama lujatahtoinen Suomi. 
Etelässä vastassa olivat korrup-
toituneet valtiot, joista osalla ei 
ollut Naton turvaa eikä uskotta-
vaa puolustusta. 

Georgia
Putin päätti ryhtyä toimeen ete-
lässä ja hyökkäsi Georgiaan 
vuonna 2008. Katkos yhtey-
dessä merelle oli kestänyt kak-
si vuosikymmentä. Lyhyt so-
ta paljasti Puna-armeijan heik-
kouksia. Sotilaallinen operointi 
lopetettiin siinä vaiheessa, kun 
USA:n laivasto tuli risteilyohjuk-
sien ampumaetäisyydelle. Ai-
kaan saatiin Georgian länsi-inte-
graatiota jarruttava jäätynyt kon-
flikti sekä jalansijaa putkireiteillä 
ja Mustallamerellä. Puna-armei-
ja aloitti harjoittelukauden.

Ukraina
Vuonna 2014 Venäjä aloitti 
Georgian sodan toisinnon, ag-
gression Ukrainaa vastaan. Uk-
rainan sota on testi – sekaan-
tuuko USA tai Nato, onko EU:l-
la voimaa?4 Krimin sujuvan an-
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nektoinnin jälkeen Putinin joh-
topäätös oli: länsi ei sekaannu, 
voimapolitiikkaa voidaan jatkaa, 
alkoi sota ilman sodanjulistusta. 

Itäisessä Ukrainassa Venäjä 
käy hybridisotaa. Kohteina ovat 
sotilaat, siviilit ja alueen infra-
struktuuri. Venäjä rikkoo operaa-
tiossaan sodan lakeja ja kieltää 
asevoimiensa osallisuuden so-
taan. Vedenpitävien todisteiden 
odottaminen tilanteessa, jossa 
esimerkiksi Etyj-tarkkailijoiden 
työ estetään, maksaa ihmishen-
kiä. Venäjä käy sotaa kustannus-
tehokkaasti rajoitetuin voimin, ei-
kä hyökkää ”linnoitettuihin kau-
punkeihin”5. Se pyrkii murta-
maan Ukrainan kansan henki-
sen kriisinsietokyvyn ja viemään 
maan konkurssiin. Vuoden 2016 
alussa Ukrainan talous alkaa olla 
vararikossa, kansan tahto ei. Ve-
näjä ei ole saavuttanut kontrollia 
Ukrainan politiikkaan6.

Syyria
Venäjä pystyy elämään sankti-
oiden kanssa, mutta päänvai-
vaa aiheuttaa naftan alhainen 
hinta. Se tekee Venäjän Siperi-
assa ja Arktikassa olevien ener-
gialähteiden käyttöönoton kan-
nattamattomaksi, joten jalansi-
jaa muilla energiakeitailla ja –
reiteillä on lujitettava. Sotilaalli-
set kriisit energiakeitailla saatta-
vat nostaa energian hintaa. Tuli 
aika tehostaa toimintaa, ja syk-
syllä 2015 Venäjä siirtyi Bashar 
al-Assadin hirmuhallinnon pit-
kään jatkuneessa tukemisessa 
asevoiman käyttöön Syyriassa. 

Vladimir Putin on sanonut: 
”Kansan tahtoa vastaan on vai-
kea, lähes mahdoton taistel-

la”. Syyriassa Venäjä on päät-
tänyt kokeilla ja taistelee pete-
tyn ja uupuneen kansan tahtoa 
vastaan pommein. USA:n pre-
sidentti Obama määritti kemi-
allisen aseen käytön punaisek-
si viivaksi sekaantumisessa Syy-
rian sisällissotaan. Emme kuiten-
kaan käyttäneet humanitaarista 
oikeuttamme sekaantua, kansa 
pettyi ja ääri-islamistit ottivat oh-
jat. Nyt puna-armeijan koneisto 
pommittaa samoja maltillisia ja 
siviileitä, joiden veriveljet Assad 
murhasi. Tappioista ja uhrimää-
ristä päätellen pommit putoavat 
varsin yhtäläisesti kaikkien Assa-
dia vastustavien ja sivullisten nis-
kaan7 . Venäläinen totuus väit-
tää teräslintujensa pommittavan 
Daeshin terroristeja täsmäiskuin, 
ja syyttää länttä valheellisen tie-
don levittämisestä Venäjän toi-
mista Syyriassa.

Huono tilanne ei anna toi-
voa, lännen ja idän pettämät ih-
miset pakenevat helvettiä. Eu-
roopassa on Venäjän pahenta-
ma pakolaistulva, joka huuhtoi 
mennessään rajaturvallisuuden 
ja uhkaa EU:n keskeistä pila-
ria Schengenin sopimusta sekä 
usean jäsenmaan sisäistä tur-
vallisuutta.

Näyttää siltä, että Venäjän 
jalansija Mustallamerellä ja Väli-
meren alueella lujittuu, ja Kreml 
on pelannut itsensä osaksi poliit-
tista ja sotilaallista ratkaisua Syy-
riassa. Mahdollisuus hyödyntää 
alueen luonnonvaroja lisääntyy 
kuten myös mahdollisuudet ra-
joittaa niiden länttä hyödyttävää 
käyttöä. Pääsyssä merelle ete-
lässä on vielä yksi heikko kohta, 
Turkki ja sitä lävistävät Bospo-

rin ja Dardanellien salmet. Siel-
lä toimitaan sopimuksen8 pohjal-
ta, mutta riittääkö tämä Krem-
lille? Sopimuspohjainen ratkaisu 
Krimillä ei riittänyt.

Turkki
Venäjä lähetti 24.11.2015 kaksi 
aseistettua rynnäkkökonettaan 
tunkeutumaan natomaan ilma-
tilaan sotatoimialueen kupees-
sa. Putin käynnisti kampan-
jan välien kiristämiseksi Turkin 
kanssa. Lisäksi hän halusi näh-
dä, missä määrin länsi on alis-
tunut Kremlin maailmanpolitii-
kan mielivallalle ja päätti testa-
ta Naton kykyä tehdä sotilaal-
lisia päätöksiä nopeasti. Provo-
kaatio, jossa SU-24 kävi yli 10 
kilometriä Turkin puolella9, joh-
ti koneen pudottamiseen. Tes-
tin tulos oli, että nyt ylittyi pait-
si valtakunnanraja väärässä pai-
kassa, myös Naton sietoraja.

Vuoden puheessaan 3.12. 
2015 presidentti Putin leima-
si Turkin johdon rikolliseksi ja 
yhteistyökyvyttömäksi Venäjän 
kanssa, syytti sitä yhteistyöstä 
terroristien kanssa menneen nel-
jännesvuosisadan kuluessa sekä 
asetti suoraan vastuuseen Venä-
jän asevelvollisten kuolemisesta 
Syyriassa. Putin sanoi, ettei Ve-
näjällä ole mitään Turkin hyvää, 
työteliästä ja lahjakasta kansaa 
vastaan, mutta Turkin nykyinen 
johto ei ole yhtä kuin kansa. Li-
säksi Kreml julisti, että Turkin 
johto on menettänyt Allahin luot-
tamuksen. Putin lyö kiilaa Turkin 
johdon ja kansalaisten sekä län-
nen väliin. Venäjä haluaa vaih-
taa Turkin johdon Venäjälle myö-
tämieliseksi, sen tulee olla valmis 
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alistumaan Venäjän intresseille.
Tapahtumasarjaan liittyy 

Bosporin salmen läpi 6.12.2015 
sunnuntaiaamuna purjehtineen 
venäläisen sotalaivan Tsezar Ku-
nikovin yläkannella seisova oh-
jusmies, jonka Turkki tulkitsi vi-
hamieliseksi teoksi ja provokaa-
tioksi10. Tämän jälkeen osapuo-
let ovat ottaneet kiinni toisten-
sa kalastus- ja kauppa-aluk-
sia. Venäjä vaatii anteeksipyyn-
töä, kompensaatiota ja korva-
uksia sekä vastuullisten saatta-
mista oikeuteen sotilaskoneensa 
pudottamisesta.  14.12. alkoi-
vat ilmeisestikin Venäjän verk-
kohyökkäykset Turkin kansa-
laisten sananvapautta, liikku-
mista ja pankkitoimintaa vas-
taan11. 12.1.2016 Istanbulissa 
räjähti, turisteja kuoli. Turkki ot-
ti kiinni logistiikka-apua terroris-
teille antaneita venäläisiä. Tilan-
ne jatkuu.

Yksinvallan säilyttäminen

Ukrainan sota on osa massiivista 
informaatiokampanjaa. Siinä Ve-
näjä Ukrainan pitkää kriisiä väli-
neenä käyttäen kiistää läntisen 
sivilisaation käyttäytymissääntö-
jen ja normien ajantasaisuuden 
ja lännen oikeuden määrittää hy-
vän ja pahan, oikean ja väärän 
kriteerit maailmalle. Venäjä ei ole 
noudattanut kansainvälisiä lake-
ja eikä sopimuksia, joihin se on 
sitoutunut ja syyttää länttä krii-
sistä. Kreml tuo valheensa totuu-
den tilalle silmää räpäyttämättä. 
Venäjä viestii lännelle, että Kreml 
julistaa totuuden, ja sitä tulee us-
koa. Venäjä ja venäläinen halua-
vat olla vahvoja ja sanella maail-
malle, kuinka tulee käyttäytyä ja 

mikä on oikein. 
Poliittisella tasalla Kreml 

käy psykologista operaatiota 
lännen päätöksentekokykyä vas-
taan. Sen tavoitteena on jättää 
Venäjän johdosta vastuuntunno-
ton ja arvaamaton kuva. Vaino-
harhaisesti käyttäytyvä ja ydin-
asenappia tapaileva Kreml us-
kottelee lännelle, että ellei Venä-
jää kunnioiteta ja sille anneta pe-
riksi, maailmanrauha alkaa hor-
jua. Lännen johtajat puntaroivat 
vaihtoehtoja ja pelkäävät vastata 
Putinin siirtoihin voimalla – juuri 
tähän Kreml pyrkii retoriikallaan.

Venäjä aloitti informaatio-
kampanjallaan ideologisen maa-
ilmansodan, jossa se on voitol-
la ja läntinen sivilisaatio ihmeis-
sään. Läntinen demokratia, siis 
USA sekä EU yhdessä Na-
ton kanssa ovat syyllisiä kaik-
keen pahaan ja uhkaavat Venä-
jää. Vuoden 2014 tammikuus-
ta alkaen negatiivisesti USA:han 
suhtautuvien venäläisten mää-
rä on noussut 41 prosentista 
81:een, EU on hyvänä kakko-
sena 71 prosentillaan. Vain yksi 
kymmenestä venäläisestä kat-
soo maansa tarvitsevan länsi-

maista demokratiaa. Venäläis-
ten jyrkkä asennemuutos ei ole 
sattumaa. Kotimaassa Kreml 
hallitsee tietoa ja totuutta, joten 
se pystyy hallinnoimaan kansan 
asennetta, osittain jopa lännes-
säkin. Vain venäjää puhuvat elä-
vät Kremlin simuloimassa valhe-
todellisuudessa, jossa hyökkää-
jästä on tehty uhri ja puolustau-
tuvasta Ukrainasta yhdessä län-
nen kanssa syyllinen.12

Kansan näkökulmasta Vla-
dimir Putin pysäytti läntisen 
moraalin perikatoon johtavan 
demokratian leviämisen itään. 
Voitto nosti presidentti Putinin 
suosion suuremmaksi kuin kos-
kaan. Se harmonisoi Kremlin ja 
kansan ajattelutavan sekä lujit-
ti yksinvaltaa.

Lopuksi

17.10.2015 Venäjän pääminis-
teri Dimitri Medvedjev sanoi Ve-
näjän puolustavan Syyriassa int-
ressejään. 3.12.2015 presidentti 
Putin jakoi kunniamerkkejä Syy-
rian sodan veteraaneille ja täh-
densi: ”Työ mitä teette Syyrias-
sa ei ole ainoastaan avuksi Syy-
rian kansalle ja Syyrian johdol-
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le. Se työ tukee suoraan Venäjän 
intressejä ja kansalaisiamme”13. 
Venäjä katsoo oikeudekseen vie-
dä intressejään toteen aseellista 
voimaa käyttämällä siviiliuhreista 
välittämättä. Pysyvät intressit se-
littävät Venäjän käyttäytymistä, 
ja venäläinen arvomaailma hy-
väksyy intresseihin liittyvän vä-
kivallan käytön.

Etelässä pääsyä merelle on 
palautettu Georgian ja Ukrainan 
sodilla, Syyrian aggressiossa Ve-
näjä laajentaa sitä. Mustallame-
rellä ja Latakian edustalla on 
suuret kaasuesiintymät. Qata-
rin nafta- ja kaasuputkia ei saa 
rakentaa Syyrian kautta Euroop-
paan ennen kuin Venäjän karhu 
istuu jakkaralla hanojen vieres-
sä. Venäjä on lisännyt tällä vuo-
situhannella kaikilla sodillaan 
energian ja ravinnon kulkureit-
tien hallinnan mahdollisuuksia. 

Kreml bluffaa ja pelaa tai-
tavasti Venäjälle tilaa maailman-
politiikassa. Vain Italian suurui-
nen kansantalous, joka on riip-
puvainen lännen energia-asiak-
kaista ja jota sanktioidaan ran-
kasti, jallittaa maailman kahta 
johtavaa poliittista, sotilaallis-
ta, teknologia- ja talousmahtia 
USA:ta ja Eurooppaa ulos maa-
ilmankaupan pullonkaulalta ja 
energiakeitaalta.

Venäjä Nato väkilukujen 
suhde on142:900 miljoonaa, 
ja lännen yhteinen BKT on mo-
nikymmenkertainen Venäjään 
verrattuna. Olemme teknises-
ti ja taloudellisesti ylivoimaisia, 
mutta liika pehmeitä, välinpitä-
mättömiä ja hyväuskoisia. De-
mokratiaa hidastaa moniääni-
syys. Länsi on kuin nallekarhu. 

Tsaarinvalta tekee ripeäs-
ti päätökset valtion intresseistä 
lähtien, voimapolitiikassa Kreml 
on vahva verrattuna oman toi-
minnan sopivuutta puntaroi-
vaan demokratiaan. Kreml on 
saavuttanut toiminnan vapau-
den, aloite pysyy hyökkääjäl-
lä. Kremlin kömpelö karhu on 
muuttumassa viekkaaksi ja no-
pealiikkeiseksi ketuksi.

Kreml valehtelee kansal-
leen maan olevan supervalta. 
Kuitenkin vain maa-ala on laa-
ja ja siellä on luonnonrikkauk-
sia, mutta ilman länttä niitäkään 
ei saada kunnolla hyödynnettyä. 
Korruptio rehottaa, maan sisäi-
set uudistukset eivät etene, in-
novatiiviset voimat ovat lamas-
sa, infrastruktuuri romuttuu, 
rupla on menettänyt puolet ar-
vostaan, inflaatio on edelleen 
17 prosentin kieppeissä, vuon-
na 2015 BKT laski 3,8 prosent-
tia, vuoden 2016 alussa naftan 
hinta putosi alle 30 USD, eikä 
hinnan noususta ole tietoa. 

Talousvaikeudet ovat jo 
ovella, valtion reservit uhkaavat 
loppua tänä vuonna ja Kremlin 
keinot maan uudistamiseksi vä-
henevät. Muualta paitsi uhkaan 
nähden ylisuuresta väkivaltako-
neistosta14 karsitaan, vuonna 
2015 sinne on panostettu lisää 
11 mrdUSD. Todellisuudessa 
Venäjä on valtavien vaikeuk-
sien suurvalta, joka pröystäilee 
aseillaan. Kansalaisilla on kaksi 
vaihtoehtoa – uskoa valheeseen 
ylpeyttä tuntien tai myöntää to-
tuus pää painoksissa. 

Presidentinvaalit ovat tu-
lossa. Kreml on pelannut Venä-
jän pattitilanteeseen, jossa Puti-

nin suosiota, siis yksinvaltaa, on 
mahdollista pitää yllä ainoastaan 
voimapolitiikkaa harjoittamalla. 
Sen edellytyksenä on vastak-
kainasettelu. Venäjän käyttäy-
tyminen on muuttunut pitkäksi 
aikaa. Kaava on yksinkertainen: 
demonisoi sopivan heikko vas-
tustaja ja hyökkää. Venäläistä ei-
vät kiinnosta keinot, pääasia että 
lopputulos on haluttu. Kreml tar-
vitsee voitokkaita sotia.

Olemme maailmanrauhan 
shakkipelissä tilanteessa, jossa 
Kremlin yksinvallalle ei ole uh-
kaa. Venäjän kansa on päättä-
nyt uskoa valheeseen, sen mie-
liala on sotaisa ja se odottaa vah-
van tsaarin seuraavaa siirtoa. En-
simmäistä kertaa Kremlin kar-
hu on iskemässä kyntensä na-
tomaahan Turkissa. Voimapoli-
tiikan provosoiva käyttäminen 
Mustallamerellä heikentää kaik-
kien rantavaltioiden turvallisuut-
ta, osa niistä kuuluu Natoon15. 
Venäjä on palauttamassa pää-
syä merelle etelässä ja pian sen 
ainoa tyydyttämätön pysyvä int-
ressi on pääsy merelle lännessä.

Putin väitti 5.1.2016, että 
maailma olisi edelleen tasapai-
nossa, jos Venäjä olisi ajoissa 
selvemmin tuonut julki kansalli-
set intressinsä16 . Kremlin käsitys 
on vaarallinen ja tukee asiantun-
tijanäkemystä, että Venäjän pää-
määränä on palauttaa Neuvos-
toliiton aikaiset rajat. Jos Kreml 
uskoo tuovansa maailmaan ta-
sapainon avaamalla pääsyn me-
relle lännessäkin, Itämeren tur-
vallisuus saattaa vaarantua vielä 
Putinin ollessa presidentti. Seu-
raamme tilannetta, vaikka pitäi-
si ryhtyä vastatoimiin.
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Merellinen huoltovarmuus

Paavo Wihuri

Käsky nro 218 Rauman luotsivanhimmalle.

Esitys ei puutu Huoltovarmuuskeskuksen vastuulla oleviin asioihin, vaan kertoo lak-

kautetun Merenkulkulaitoksen silloisen valmiuslain perusteella ja vastuulla olleista 

kriisiajan meriliikenteen järjestämisestä ja johtamisesta. Lisäksi pyrin kertomaan val-

miuslain edellyttämään liikenteen suunnitteluun vaikuttaneista tapahtumista ja nii-

den seurauksista. Kriiseillä tarkoitan kaikkia poikkeustilanteita kuten mm. luonnon-

mullistuksia, vakavaa jäätalvea, taloudellista lamaa, yhteiskuntarakenteiden romah-

tamista tai sotatilannetta.

Esitykseni tarkoituksena on osoittaa huoltovarmuuteen liittyvien merikuljetusten 

merkitys osana Suomen ja suomalaisten elinmahdollisuuksien säilymiseen kriisitilanteis-

sa ja toimivan merenkulun merkityksen vaikuttavuuden jokapäiväisessä elämässämme.

M erenkulkulaitoksen 
yhteistyössä Me-
rivoimien ja Turun 

Yliopiston kanssa 90-luvulla te-
kemien selvitysten perusteella 
tuli selväksi, että Suomen huol-
tovarmuuteen liittyvien merikul-
jetusten ylläpitämisen merkit-
tävin vaikuttaja on Suomen li-

pun alla oleva oma kauppalai-
vasto ja sen suojaamiseen kyke-
nevät meri- ja ilmavoimat. Selvi-
tykset osoittivat myös, että krii-
sin ei tarvitse koskea suoranai-
sesti Suomea tai Suomen olla 
osallinen kriisiin, mutta ne vai-
kuttavat merikuljetuksiimme jo-
pa Euroopan ulkopuolella tapah-

tuvina. Yritän esitykselläni todis-
taa väittämäni, mutta aluksi hie-
man historiaa:

Huoltoväylän avaaminen 
1854 Oolannin sodan aikana

Maanpuolustukseen liittyviä 
huoltokuljetuksia lienee jo ta-
pahtunut Ruotsin vallan aika-
na, mutta niistä kertovat arkistot 
ovat hyvin tallessa Tukholmas-
sa ja niiden aikajana siinä mää-
rin kaukainen, ettei niitä katsot-
tu tarpeelliseksi tarkastella.

Autonomian ajalta löytyi 
merenkulkupiirin arkistosta mie-
lenkiintoinen käskykirje vuodel-
ta 1854 Rauman luotsivanhim-
malle. Käskykirje velvoittaa luot-
sivanhimman huolehtimaan saa-
riston suojassa kulkevan proo-
muille tarkoitetun huoltoväylän 
avaamisesta ”Kronans Provian-
tin” kuljettamista varten. Käskyn 
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sanamuodosta voidaan päätellä, 
ettei tuolloin vielä ajateltu ”kan-
sanhuoltoa”.

Herääminen meri
kuljetusten merkitykseen 
Suomessa

Nälkävuodet 1860-luvulla seu-
rauksineen herättivät Suomessa 
ymmärryksen merikuljetusten 
merkityksestä kansan elinmah-
dollisuuteen. Suomen senaat-
ti hoiti nälänhätää heikosti. Sillä 
ei ollut varoja ruuan tuomiseen 
ulkomailta, ja tilanteen vakavuu-
den tajuamiseen kului paljon ar-
vokasta aikaa. Paikallishallinto 
eli 1865 perustetut kunnat olivat 
osittain aivan avuttomia. Venäjäl-
lä, jossa olisi ollut viljaa ja varoja, 
tilanteen vakavuutta ei käsitetty. 
Heti syyshallojen jälkeen oli Ve-
näjällä muodostettu Aleksante-
ri II:n johdolla hätäapukomitea 
Pohjois-Venäjän ja Suomen hä-
dänalaisten auttamiseksi. Suo-
meen saapui viljaa avustuksina 
melkein kaikista Euroopan mais-
ta. Venäjällä oli ollut myös laaja 
kato ja miljoonittain nälkää nä-
keviä, ja viljan hinta oli noussut 
nopeasti. Kaikki avustustoiminta 
kuitenkin osoittautui riittämättö-
mäksi. Suomen viljantuotanto oli 
ollut normaalisti 4 miljoonaa tyn-
nyriä, mutta vuonna 1867 vain 
2,4 miljoonaa tynnyriä.[*]

Johan Vilhelm Snellman 
kääntyi tunnetun frankfurtilai-
sen pankkiirin, vapaaherra C. 
von Rothschildin puoleen pyy-
täen häntä järjestämään 6 mil-
joonan lainan. Rothschild eh-
dotti tavanomaista käytäntöä, 
obligaatioiden myymistä, mutta 
Snellman totesi, että siihen me-

nisi niin pitkälti aikaa, että sitä 
ennen Suomen kansa olisi kuol-
lut nälkään. Rothschild antoi sit-
ten lainan omista varoistaan.

Pietarista ostettiin jauho-
ja helsinkiläisen suurkauppi-
as Adolf Vaseniuksen kautta, 
mutta satamat jäätyivät jo lo-
kakuun lopussa ja ankara lu-
mentulo vaikeutti jauhojen kul-
jettamista. Pietarista lähti kaksi 
suurta höyrylaivaa niitä kuljetta-
maan, mutta meren jäätymisen 
vuoksi laivakuljetuksista joudut-
tiin pian luopumaan. Maan poh-
joisosiin saatiin kuitenkin kulje-
tetuksi jonkinlaisiksi varastoik-
si noin 40 000 tynnyriä viljaa.

Snellman totesi eräässä sa-
nomalehtikirjoituksessaan: ”Käy 
hyvin laatuun hoitaa esim. sie-
menviljan ostoa ja lainausta mur-
hemielin, mutta kuitenkin alis-
tuen ja tyynesti. Mutta kun nä-
länhätä viikko viikolta lisääntyy, 
kurjuus ja ruumiiden luku hau-
tausmailla, teillä ja poluilla kart-
tuu karttumistaan, silloin kauhu 
valtaa sydämen. Saa raataa kuin 
mies paloruiskun ääressä liekkien 
vallassa olevassa kaupungissa il-
man pelastuksen toivoakaan.”1

Tapahtumia, jotka 
voimakkaasti vaikuttivat 
1990 ja 2000 luvuilla 
tapahtuneeseen 
liikennesuunnitteluun

 – Jääsaarron murtaminen
 – I maailmasodan aikaiset 

upotukset
 – 1918 viljakuljetukset
 – 1930-luvun rahtisota ja 

oman merenkulun arvos-
tuksen herääminen Suo-
messa

 – Suomen 1940-41 me-
riliikenteen romahdus ja 
Englannin asettama me-
risaarto

 – Tukitoimet 1950-luvulla
 – 1950-luvun suomalaislai-

van upotus
 – Suomalaislaiva Vietnamin 

sodan huoltokuljetuksissa, 
USARMY

 – Libanonin sisällissodan 
vaikutus merikuljetuksiin 
Välimerellä

 – Falcklandin sotatoimi ja 
sen vaikutus rahtimarkki-
noihin

 – Merenkulkuhallinnon siirto 
1.3.1990 KTM - LVM

 – Merirosvous, Malakansal-
mi ja Somalian rannikko

 – Uusi tonnistolaki ja lai-
vojen paluu Suomen li-
pun alle

Jääsaarron murtaminen

1800-luvun loppupuolella syn-
tyi voimakas tahtotila jääsaarron 
murtamiseksi. ”Näitä suunnitel-
mia oli alustettu mielipiteiden 
vaihdolla sanomalehdissä. Huo-
mattavimman lausunnon tässä 
polemiikissa antoi ruukinpatruu-
na G.A. Serlachius.” Serlachius 
mm. tiedusteli Turun laivanpääl-
likköyhdistykseltä, oliko talvilii-
kenne mahdollista. Vastaukse-
na hänelle ilmoitettiin, ”että sel-
lainen liikenne voitiin järjestää 
ja ettei pitäisi pelästyä luonno-
nesteitä”.

 ”Lars Krogius vanhem-
pi esitti joulukuun 3. päivä-
nä 1885 tovereilleen Helsin-
gin päällikköyhdistyksessä aja-
tuksen säännöllisestä talvilii-
kenteestä Englantiin.” Ajatusta 
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kannatettiin ja pidettiin tärkeä-
nä, että liikenne menee suoraan 
Englantiin ja että Ruotsin kaut-
ta tapahtuva liikenne voidaan si-
vuuttaa. Laivanpäälliköiden aja-
tusta Ruotsin sivuuttamisesta 
Englantiin suuntautuvassa kau-
passa voidaan pitää luonnollise-
na reaktiona, koska päälliköt jos 
ketkä näkivät selkeimmin, kuin-
ka Tukholma-keskeisyys Suo-
men kaupan välittäjänä oli jat-
kunut autonomian ajalle asti.2

I maailmasodan aikana 
tapahtuneet upotukset

Wienin tanssivan konferenssin 
aikana tehtiin sopimukset kan-
sainvälisten salmien läpikulku-
mahdollisuudesta. Sopimuk-
siin kuului ehdot vapaasta me-
renkulusta Tanskan salmissa v. 
1858. Sopimuksissa oli myös 
ehdot sotakieltotavaroiden kul-
jettamisesta.

I maailmansodan aikana 
tapahtuneet laivojen upotukset 
osoittivat, että Tanska ei kyke-

ne täyttämään vanhan, mutta 
edelleen tänä päivänä voimas-
sa olevan sopimuksen velvoittei-
ta, turvata vapaa ja turvallinen 
merenkulku salmissaan.

Suomalaiset laivat käyttivät 
Venäjän kauppalippua itsenäis-
tymiseen saakka, jolloin ne oli-
vat vihollisen laivoja Saksan lai-
vastolle.

Kun Suomen viennille tär-
keä selluloosa liitettiin sotakiel-
totavaroiden joukkoon, se ai-
heutti useita upotuksia Tanskan 
salmissa. Lukuisissa tapauksis-
sa saksalainen sukellusvene py-
säytti suomalaisen aluksen, tar-
kasti lastin ja jos aluksessa oli 
sotakieltotavaraa, matkalla Eng-
lantiin, miehistö siirrettiin pelas-
tusveneisiin. Miehistön siirron 
jälkeen alus upotettiin. Joissa-
kin tapauksissa alus pakotettiin 
saksalaiseen satamaan ja alus 
lasteineen takavarikoitiin.

Elintarviketilanne 1918

Vuoden 1918 sodan aikana 
elintarvikehuolto jakaantui kah-
tia. Valkoisen puolen sotilaiden 
elintarvikehuolto oli järjestetty 
paremmin kuin punaisten. Si-
viilien ruokkimisesta vastasivat 
edelleenkin kunnalliset lauta-
kunnat. Valkoiset toivat elintar-
vikkeita Tanskasta, Saksasta ja 
Ruotsista, ja punaiset saivat vil-
jaa Venäjältä. Huonoin tilanne 
oli kuitenkin Pohjois- ja Itä-Suo-
messa, joissa jouduttiinkin tur-
vautumaan vanhaan hätäravin-
toon jäkälään ja pettuun. 

Sodan jälkeen säännöste-
lyorganisaatio jatkoi ennallaan. 
Sen toiminta oli tehostunut, 
mutta jaettavaa oli vähemmän. 

Vaikein vaihe oli kesällä 1918, 
kun varastot olivat loppu eikä 
ulkomailta saatu kuin vähäisiä 
täydennyksiä. 

C. G. Mannerheim saapui 
Turkuun pitkältä Euroopan kier-
tueeltaan uutena valtionhoitaja-
na samana päivänä 22.12.1918 
kuin ensimmäinen hätäostoina 
Amerikasta hankittua viljaa kul-
jettava laiva.

Elintarvikepula poistui ke-
väällä 1919, kun Suomeen saa-
tiin laivoilla amerikkalaista vil-
jaa. Kaupunkien ruokatilanne 
helpottui, ja katkeruutta herät-
täneet pakkoluovutukset voitiin 
poistaa. Kotimaisten elintarvik-
keiden säännöstely voitiin hiljal-
leen lopettaa vuoden 1919 ai-
kana. Tuontiviljan säännöstelyä 
jatkettiin vielä vuoteen 1921.3

1930luvun rahtisota 
ja oman merenkulun 
arvostuksen herääminen 
Suomessa

Saksalaisilla H.M.Gehrckensin 
ja Ernst Russin varustamoilla oli 
jo 1800-luvun lopulta alkaen lä-
hes monopoliasema Saksan ja 
Suomen välisessä meriliiken-
teessä kun ne yhdessä hallitsi-
vat Viipurista ja Vaasaan tapah-
tuvaa satamien rahtiliikennettä. 

Varustamojen yhteisyritys 
Deutsch-Finnische Linie oli tot-
tunut hallitsemaan yksinvaltiaa-
na Suomen linjaliikennettä.

Suomen Höyrylaiva Osa-
keyhtiön ja Victor Ek -varustamo-
jen yritykset murtaa saksalaisten 
monopoli lopahtivat alkuunsa.

Kamppailussa Suomen ja 
Saksan välisen linjaliikenteen hal-
linnasta saksalainen merenkulun 
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ja kaupan lehti Hansa 15. loka-
kuuta 1938 julkaisi artikkelin, jos-
sa mm. todettiin: ”Ja siksi on huo-
lehdittava, että rahdit jäävät Sak-
san kansantaloudelle.” Tällä tar-
koitettiin sitä, että kaikessa kau-
passa, viennissä ja tuonnissa ku-
pan kokonaissummasta 10% jäi 
Saksan kansantaloudelle.

Saksalaisten mukaan ”Täl-
lä haavaa koettaa eräs ulkomai-
nen kilpailulinja tunkeutua tä-
hän palveluun mukaan kehot-
tamalla mm. suomalaisia ostajia 
muuttamaan ostonsa Saksasta 
fob-ehdoilla tapahtuvaksi, jot-
ta ne sitten saavuttaisivat mää-
räysvallan laivauksiin nähden.”

Eräs ulkomaalainen oli suo-
malainen varustamo.

Hansa-lehden artikkeli sai 
Suomen kauppavaltuuskun-
nan puheenjohtajan Risto Rytin 
kuuntelemaan Henrik Ramsayn 
ja Antti Wihurin vakuuttelu-
ja asian tärkeydestä Suomel-
le. Talvisodan alkuun mennes-
sä saksalaisten monopoliasema 
linjaliikenteessä oli huomattavin 
osin murrettu. Jos saksalaisten 
yksinvaltius Suomen ja tärkeim-
pien Eurooppaan johtaneiden 
merireittien rahdeissa olisi jat-
kunut talvisotaan saakka, voi-
taneen kysyä, miten merellis-
ten huoltovarmuuskuljetustem-
me olisi käynyt talvisodan hen-
kiinjäämiskamppailussa?

Viittaan kysymykselläni 
Molotov–Ribbentrop-sopimuk-
sen lisäpöytäkirjaan ja talviso-
dan jälkeen Englannin Suomel-
le asettamaan merisaartoon, jo-
ka esti kauppalaivojemme pää-
syn Itämeren ulkopuolelle. Maail-
manlaajuinen liikenne oli mahdol-

lista vain Petsamon kautta, mutta 
saarron ulkopuolelle jäänyt suo-
malainen tonnisto oli hyvin pieni.4

Herr Wollweber ja Suomen 
meriyhteys Ruotsiin 
talvisodan aikana

Marraskuussa 1939 neuvosto-
liitto lähetti Tanskassa 30-luvulla 
operoineen, sabotööriksi koulut-
tamansa herr Wollweberin Tuk-
holmaan tarkoituksella raken-
taa organisaatio, joka kykenisi 
häiritsemään ja jopa estämään 
Suomen meriyhteyksien ylläpi-
don Ruotsiin ja erityisesti Tuk-
holmaan. Tarkoituksena ei ol-
lut perinteinen sabotointi, vaan 
ruotsalaisten kommunistien avul-
la järjestää kuljetuksia häiritseviä 
ja jopa keskeyttäviä lakkoja sekä 
muita häiriöitä kuljetusketjussa. 
SÄPÖ pidätti suomalaisten anta-
man vihjeen perusteella Wolwe-
berin tammikuussa 1940.

Heti talvisodan rauhan jäl-
keen, maaliskuussa 1940, ma-
dame Kollontai järjesti henki-
lövaihtojen avulla Wolwebe-
rin vapaaksi ja hänet palautet-

tiin Neuvostoliittoon. Järjeste-
ly osoitti herr Wollweberin ol-
leen pitkään varsin tärkeä hen-
kilö Neuvostoliiton tiedustelul-
le. Vuoden 1945 jälkeen herr 
Wollweber toimi Neuvostoliiton 
Saksan miehityssektorilla, myö-
hemmin Itä-Saksa, merenkulus-
ta vastaavana valtiosihteerinä.5

Suomen merikuljetusten 
romahdus syksyllä 1941

Syksyllä 1941 merikuljetusten 
määrä putosi 25 – 40% aiem-
pien vuosien kuljetusmääristä. 
Petsamon jopa 11% aiemmista 
vuosista. Määrän pudotukseen 
vaikutti jossakin määrin se, min-
kä maan lipun alla aiemmin rah-
teja kuljettaneet alukset olivat. 
Kuljetusten määrän huomatta-
vaan vähenemiseen vaikutti se, 
että sodan puhjettua punalai-
vastoa, erityisesti sen sukellus-
veneitä, ei ollut kyetty vielä täs-
sä vaiheessa sulkemaan Suo-
menlahden itäiseen perukkaan.

Merikuljetusten määrän ro-
mahduksen seurauksena Suo-
messa oli keväällä 1942 lä-
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hes nälänhätää vastaava tilan-
ne, josta selvittiin vain kansan-
huollon tehokkaan toiminnan 
ansiosta. Lisäksi Suomen meri-
kuljetuksia helpotti 1942 aikai-
nen kevät, jolloin kyettiin aloit-
tamaan viljakuljetukset Saksas-
ta jäiden sulettua. Punalaivas-
ton sukellusveneetkin oli kyet-
ty saartamaan Suomenlahden 
pohjukkaan muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta.6

Merikuljetusten 
varmistamiseksi tehdyt 
tukitoimet 1950 luvulla

Kylmän sodan alettua 1940-lu-
vun lopulla kauppa- ja teollisuus-
ministeriö päätti aloittaa varusta-
mojen tukemisen huomattavin 
verohelpotuksin, jos ne ylläpitä-
vät sellaista jäävahvistettua lai-
vastoa, joka kykenee kulkemaan 
Etelä-Ruotsin läpi Götan kanavaa 
pitkin. Taustalla oli pelko Tanskan 

salmien sulkeutumisesta.
Suomen Höyrylaiva osa-

keyhtiö rakennutti välittömästi 
ns. lintulaivasarjan aluksia, jot-
ka täyttivät annetut verohelpo-
tusehdot. Ilman verohelpotuk-
sia kannattamattomia ”lintulai-
voja” käytettiin aina 1970-luvun 
alkuun saakka.7

MS Korsön ”upotus” 
6.11.1957 Portugalin 
rannikon ulkopuolella

MS Korsö kuljetti Raumalla las-
tattuja Tampellan kunnostamia 
kranaatinheittimiä ja niiden am-
muksia Israeliin myytyinä. 

Aluksen matkan aikana 
lastin ostaja myi konossamen-
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tin. Omistajan ja matkan mää-
ränpään muututtua lasti puret-
tiin Marokossa. Ranskan viran-
omaiset epäilivät aselastin pää-
tyvän Algerian vapaustaistelijoil-
le, kun ostaja oli oletettavasti Al-
gerian vapaustaistelijoiden tuki-
ryhmän jäsen. 

Paluumatkallaan alus ”upo-
tettiin” noin 50 mpk Portugalin 
rannikon ulkopuolella. Upotta-
jaksi on yleisesti oletettu Rans-
kan laivastoa, sillä miinaan ei 
kukaan oikein tahtonut uskoa.

MS Korsön omisti ahve-
nanmaalainen varustamo Rede-
ri Ab Kirsta c/o Rederi Ab Gustaf 
Erikson. Rahdin ottamisen jäl-
keen aluksen vakinainen pääl-
likkö otti ulosmaksun ja hänen 
tilalleen nimitettiin uusi päällik-
kö ennen matkalle lähtöä.

Meriselitys annettiin jo 13. 
marraskuuta 1957 Maarianha-
minan merioikeudessa. Merise-
litys ei aiheuttanut jatkotoimia, 
vaan siihen tyydyttiin, vaikka 
upotuksen yhteydessä oli me-
nehtynyt kolme merimiestä.

Uppoamisen syystä on 
kaksi versiota: meriselityksessä 
annettu ja laivalla olleiden meri-
miesten kertomus asiasta.

Päällikkö meriselityksessä: 
äkkinäinen räjähdys – mahdol-
lisesti ajomiina?

Kannella ollut miehistö: 
torpedo kylkeen konehuoneen 
kohdalla?

Miehistön kertoman uskot-
tavuutta lisää se, että yksi heis-
tä oli vanhempi kokenut meri-
mies, joka sodan aikana oli ol-
lut Pohjanmerellä torpedoidus-
sa suomalaisessa aluksessa ja 
viettänyt sen seurauksena so-

dan loppuajan internointileirillä 
Mansaarella.8

Suomalainen laiva 
Vietnamin sodan huolto
kuljetuksissa, USARMY

Vietnamin sodan aikana kotka-
laisen varustamon, mutta Hen-
ry Nielsenin operoima alus MS 
White Rose oli usean vuoden 
ajan rahdattuna Yhdysvaltojen 
armeijan sotatarvikekuljetuksiin 
Tonkininlahden ja Etelä-Kiinan 
meren alueella.

Aluksen päällikön kerto-
man mukaan suomalainen alus 
sen aikaisessa poliittisessa ti-
lanteessa rahdattiin hätävara-
na, koska saatavilla oleva käyt-
töön sopiva aluskalusto Tyynen-
meren alueella oli yksinkertai-
sesti loppu.

Rahtauksen taustalla oli 
suurvallan mahdollisuus lähes 
pakkokeinoihin alueella toimi-
neeseen pikkuvaltion alukseen 
sekä taloudellinen voimavara 
”tähtitieteelliseen” merirahtiin. 
Korkea merirahti oli tarpeen, 
koska koko miehistölle makset-
tiin merimiesten työehtosopi-
musten mukaista sodanvaara-
lisää, joka lähes kaksinkertais-
taa palkat. Rahdin korotuspai-
neita lisää ehtojen mukainen va-
kuutusmaksujen nousu kun jo-
kin merialue julistetaan sotariski 
- sotatoimialueeksi merivakuut-
tajien päätöksellä.

MS Korson ja MS White 
Rosen tapaukset osoittavat, että 
pienen valtion alukset ovat krii-
sitilanteissa alttiita suurvaltojen 
toimenpiteille ilman lippuvaltion 
mahdollisuutta suojaustoimiin.

Libanonin sisällissodan 
alkuvaiheiden 
vaikutus 1970luvulla 
merikuljetuksiin Välimerellä

Libanonin jo 70-luvulla alka-
nut sisällissota vaikutti merirah-
timarkkinoihin. Tästä minulla 
on henkilökohtaiset kokemuk-
set neljän pientä RoRo-alusta 
käsittäneen alusryhmän varus-
tamo-operaattorina ja ”super-
cargona”. Varustamo oli saanut 
rahdin kuljettaa 11 000 Merce-
des-kuorma-autoa Italian Geno-
vasta Libanonin Beirutiin. Au-
tojen lopullinen määränpää oli 
Kuwait. Tehtävä oli melkoinen, 
koska satavilla oleviin aluk-
siin mahtui kerrallaan vain 120 
– 150 autoa. Huomattava osa 
rahtaukseen haluttujen alusten 
omistajista kieltäytyi Libanonin 
sisällissodan aikana rahtaamas-
ta aluksiaan itäiselle Välimerelle 
tarjotuista huomattavista rahti-
korotuksista huolimatta. Lopuksi 
huomattavalla viiveellä rahtauk-
seen saatiin neljä, kuljetustarpee-
seen nähden pientä RoRo-alus-
ta. kaksi Messina Line/Grimal-
di Groupin alusta MS Jolly Ver-
de ja MS Jolly Rosso sekä kaksi 
Alander Frachtschiff KG:n alusta 
MS Anu ja MS Lalli. Rahtaus on-
nistui sen jälkeen kun rahtimak-
suja oli korotettu huomattavasti. 
Korotuksen mahdollisti Daimler 
Benz yhtiön ja Kuwaitin valtion 
osallistuminen korotusten mak-
suun, kertoi Messina Linen edus-
taja merikapteeni Mario Gilberti.

Sisällissodan kiihdyttyä ja 
yhden rahdatun aluksen joudut-
tua pakenemaan Beirutin sata-
masta kranaattitulen takia pur-
kusatama vaihdettiin Tartuun.9
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Falcklandin sotatoimi 
1982 ja sen vaikutus 
rahtimarkkinoihin Pohjois
Euroopan merikuljetuksissa

Englannin Falklandin sotatoi-
mi, jota varten pakko-otettiin 
50 kauppa-alusta 4. huhtikuu-
ta ja 3. kesäkuuta 1982 välise-
nä ajanjaksona Pohjanmeren ja 
Euroopan alueelta. Pakko-ote-
tuista aluksista RoRo ja RO-
PAX -aluksia oli 32 kappaletta. 
Muut olivat tankkialuksia ja hi-
naajia sekä yksi kuivarahtialuk-
seksi luokiteltava alus.

Alusten poistuminen Poh-
janmeren ja osin Itämeren lii-
kenteestä aiheutti merkittävän 
häiriön merikuljetuksissa alus-
kaluston puutteena ja hetkelli-
sesti huomattavan rahtien nou-
sun Pohjanmeren ja jopa Itäme-
ren alueella.

Kriisin lyhytaikaisuudes-
ta huolimatta häiriön vaikutus-
ta Pohjois-Euroopan meriliiken-
teeseen, rahteihin, voidaan pi-
tää merkittävänä.10

Merenkulkuasioiden 
hallinnon siirto 1990

Merenkulkuasioiden hallinnoin-
ti siirrettiin 1.3.1990 Kauppa- ja 
teollisuusministeriöstä Liikenne-
ministeriöön. Elinkeino ja sen si-
dosryhmät vastustivat siirtoa voi-
makkaasti antamissaan lausun-
noissa. Lausunnoissa vaadittiin, 
että jos siirto on pakko suorittaa, 
se tulisi tehdä niin, että toimi-
alan elinkeinopoliittiset asiat jää-
vät KTM:n hallinnoitaviksi ja vain 
infrastruktuuriin kuuluvat asiat 
siirtyvät Liikenneministeriöön. 
Esimerkkinä käytettiin Tanskan 
mallia. Siirron seurauksena alkoi 

voimakas laivojen ulosliputus ja 
suomalaisen tonniston vähene-
minen, joka kesti aina vuoteen 
2008. Ulosliputuksen seurauk-
sena oli huomattava merimies-
ten työpaikkojen väheneminen ja 
suomalaisen tonniston osuuden 
huomattava lasku vienti- ja tuon-
tikuljetuksissa.11

Merirosvous, Malakan
salmi ja Somalian rannikko

Malakansalmien julistaminen 
2000-2005 merivakuuttajien 
toimesta sotatoimialueeksi, jo-
ka vaikutti suoraan Euroopan 
ja Aasian sekä USA:n ja Aasian 
välisiin merirahteihin siinä mää-
rin, että salmien rauhoittami-
seksi ryhdyttiin kansainvälisiin 
toimenpiteisiin, rahtien nousun 
talouteen aiheuttaman negatiivi-
sen vaikutuksen poistamiseksi. 
Paikallisesti vaikutukset talou-
teen olivat merkittäviä, erityises-
ti Singaporeen, jonka satama on 
sen suurin kansantulon lähde.

Merirahtien osuus maail-
man taloudesta YK:n tilastojen 
mukaan on 5 %. Kun Malakan-
salmien kautta kulkevan merilii-
kenteen osuus maailman merilii-
kenteestä on noin 33 %, on ym-
märrettävää, että maailman me-
renkulun suurvallat ovat määrit-
täneet salmen liikenteen tärkeim-
mäksi strategiseksi solmukoh-
daksi. Alueella ollut markkinahäi-
riö vaikutti maailmanlaajuisesti, 
myös suomalaisiin hakurahteina 
tehtyihin merikuljetuksiin.

Eskaloitumisen välttämi-
seksi ryhdyttiin häiriön poista-
viin voimakkaisiin toimiin IMO:n 
ja Malakansalmien rannikkoval-
tioiden toimesta.

Intian valtameren luotei-
sosassa ja osin Punaisen me-
ren eteläosassa syntyneen me-
rirosvouden torjuntaan ryhdyt-
tiin ajoissa lähettämällä alueelle 
laivastoyksiköitä riittävin voimin 
ja valtuuksin. On todennäköistä, 
että merirosvouden Malakansal-
missa aiheuttamat ongelmat oli-
vat taustalla kun ”Somalian ran-
nikon” merirosvouteen vastattiin 
viiveettä. Suezin kanavan läpi 
kulkeva Euroopan ja Aasian vä-
linen laivaliikenne on samaa lii-
kennettä, joka kulkee myös Ma-
lakansalmen kautta.12

Huolestuminen kriisiajan 
merikuljetusten 
hoitokyvystä

Voimassa olleen valmiuslain pe-
rusteella kriisiajan merikuljetus-
ten johtaminen oli määrätty me-
renkulkulaitokselle.

Useissa 1990-luvulla Me-
rivoimien kanssa suoritetuissa 
yhteisharjoituksissa merenkul-
kulaitoksen edustajat huoles-
tuivat mahdollisuudestaan hoi-
taa kriisiajan tehtävät valmius-
lain tarkoituksen mukaisesti.

Syy huolestumiseen oli se, 
että Liikenneministeriön edus-
tajat uskoivat aluksen omista-
juuden ratkaisevan sen, kuinka 
alusta voidaan käyttää valmius-
kuljetuksissa. Merenkulkulaitok-
sen edustajat tiesivät, että omis-
tajuudella ei ole merkitystä pak-
kokeinojen (prestiisioikeuksien) 
käytössä, vaan se ratkaisee, min-
kä maan lipun alla alus on. Lip-
puvaltiolla on ehdoton määrää-
misoikeus lippunsa alla purjehti-
viin aluksiin kriisitilanteissa. Vain 
suurvallat ovat käyttäneet krii-
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sitilanteissa pakkokeinoja pien-
ten valtojen aluksiin periaatteel-
la ”pienen on oltava nöyrä”. Huo-
lestumisen seurauksena pidet-
tiin mm. Liikenneministeriössä 
kokous 31.1.2008. Kokouksen 
viesti laadittiin hieman sokee-
raavaksi, koska haluttiin herät-
tää vakava keskustelu tilanteesta.

Yllä oleva kaavio kuvaa 
enemmänkin kuljetuksiin liit-
tyviä tahoja, sidosryhmiä, kuin 
johtamista ja on pätevä vain 
Suomen aluevesillä ja osin Itä-
meren alueella.

Kaikkea meriliikenteen 
suunnittelua helpotti kuljetuksil-
le tärkeiden satamien 90-luvun 
puolivälissä aloittama valmius-
suunnitelmien päivitys tai oi-
keammin sanoen suunnitelmien 
laatiminen. Satamien suunnitel-
mien laatimisessa toimi konsult-
tina ja koordinaattorina komen-
taja Matti Ketola, joka kokemuk-
sellaan saattoi kaikkien avainsa-
tamien suunnitelmat yhteenso-
piviksi sidosryhmien suunni-
telmien kanssa. Myöhemmin 
valmiussuunnitelmat helpotti-
vat satamia kiireessä laadittu-
jen IMO ISPS-koodin vaatimien 
suunnitelmien laadinnassa.

Meriliikenteen johtamisen 
kaksijakoisuus

Suomalaisen liikenteessä olevas-
ta tonnistosta voidaan Itämeren 
piirissä arvioida olevan n. 60% 
ja Itämeren ulkopuolella 40%.

Edellisessä kaaviossa esi-
tetty käsitys meriliikenteen 
”MERILIIKENTEEN KESKITET-
TY JOHTAMINEN, JOHTAMIS-
KAAVIO” toimii vain Itämeren 
piirissä liikennöiviin ja oleviin 
aluksiin.

Itämeren ja Euroopan ul-
kopuolella olevien alusten lii-
kenteelliseen ohjaukseen reit-
tivalintoineen tarvitaan Ulkomi-
nisteriön ja Strategian laitoksen 
osaamista oikeiden ja turvallis-
ten reittivaihtoehtojen määrittä-
miseen. Reittien valinnassa va-
rustamojen operatiivisen johdon 
hyvä osaaminen ja kokemus ko-
rostuvat erityisesti yhteistoimin-
nassa viranomaisten kanssa. 

Euroopan ulkopuolisen lii-
kenteen varmistaminen on tar-
peellista määrättyjen, vain muil-
ta mantereilta saatavien, Suo-
men teollisuuden tarvitsemien 
materiaalien hankkimiseksi.

Operatiivisen ohjauksen 
yhtenä apukeinona on 2000-lu-

vulla rakennettu Tracknet (LRT), 
joka mahdollistaa alusten liik-
keiden seuraamisen maailma-
laajuisesti niin kauan kuin sa-
telliitit toimivat.13

Uusi tonnistolaki ja 
laivojen paluu Suomen 
lipun alle

Varustamojen edunvalvonta joh-
ti vuosien työn tuloksena uu-
den tonnistolain säätämiseen. 
Heti lain voimaantulon jälkeen 
varustamot aloittivat laivojen si-
sään liputuksen Suomen lipun 
alle. Vuosina 2011-2014 tapah-
tuneet liputukset olivat merkit-
tävä lisä tonnistoomme. Kuiva-
lastialuksia Suomeen liputet-
tiin 10, ro-ro-lastialuksia 18, ir-
tolastialuksia 4, ro-pax-aluksia 
5, ro-flex-aluksia 2, matkusta-
ja-autolauttoja 2 ja yksi erikois-
alus (kaikkiaan 42 alusta). 

Sisään liputukset lisäsivät 
huomattavasti Suomen omaa 
merellistä huoltovarmuutta, 
etenkin kun Huoltovarmuuskes-
kus omin toimenpitein kiitettä-
västi huolehti erityistoimenpiteil-
lään energian kuljetuksiin sovel-
tuvan aluskaluston pysymisestä 
suomalaisissa käsissä. Samal-
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la toimenpiteet varmistivat suo-
malaisen varustamo-osaami-
sen säilymisen ja lisäsivät työl-
lisyyttä.14

Jäämeren rata?

Aika-ajoin herää Suomessa kes-
kustelu jäämeren radasta. Vii-
meksi ehdotettiin kaasuputkea 
Merenkurkun yli Norjan ranni-
kolle (HS mielipide 11.9.2014). 

Välirauhan aikaisen koke-
muksen valossa olisi vakavas-
ti harkittava Tanskan salmille 
vaihtoehtoista reittiä turvatak-
semme elinmahdollisuutemme 

Pohjois-Eurooppaa kohtaavi-
en vakavien kriisien aikana. Vai 
luotammeko siihen, ettei kriise-

jä syntyisi Pohjois-Euroopassa, 
kuten on syntynyt Kaakkois-Eu-
roopassa? 

54



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

www.rannikonpuolustaja.fi

M ajakat, luotsit ja ran-
nikkolinnakkeet liit-
tyvät tiiviisti yhteen, 

onhan monella linnakesaarella ol-
lut joko luotseja, majakanvartijoita 
tai molempia. Suomessa on jul-
kaistu monta hienoa kirjaa maja-
koista, ja luotseista on tehty jopa 
väitöskirja, mutta niissä on ker-
rottu hyvin vähän eri osapuolten 
yhteistyöstä ja elämästä saarilla.  

Altti Holmroosin kirjalla on 
erilainen lähestymistapa, sen 
kertoo jo Holmroosin antamat 
nimet noin 75 Suomen maja-

Majakkasaarilla
Altti Holmroos
redme.fi 2015, 617 sivua

kan, Viron 16 majakan ja Venä-
jän 7 majakan esittelylle: esim. 
Ihana Isokari, Utön upea ulko-
saari ja Bengtskär – Sankarima-
jakka jne.

Saaristokirjailija ja -opas 
Altti Holmroos on kierrellyt ma-
jakkasaaria jo 50 vuoden ajan ja 
haastatellut niillä aikanaan työs-
kennellyttä majakka- ja luotsi-
henkilöstöä. Majakkaesittelyissä 
on mukana myös kadonneita, 
jo unohdettuja tunnusmajakoi-
tamme, pohjoisimpia sekä aika-
naan suomalaisten omistukses-
sa ja käytössä olleita tai muulla 
tavalla olennaisesti historiaam-
me liittyviä majakkasaaria.

Kirjoittaja on turkulainen 
toimittaja, joka on pienestä me-
ripartiopojasta lähtien kierrellyt 
niin Saaristomerta, Pohjan- kuin 
Suomenlahdenkin saaristoa. Hän 
on toiminut oppaana usean vuo-
den ajan mm. Kristiina Brahen 

monilla majakkaristeilyillä sekä 
Suomen majakkaseuran matkan-
johtajana niin kotimaassa kuin 
Vironkin saarille tehtyjen matko-
jen aikana. Altti on työskennel-
lyt toimittajana mm. turkulaises-
sa radio Majakassa, Turun Sano-
missa ja Vene-lehdessä sekä mo-
nissa muissa alaan liittyvissä jul-
kaisuissa. Omia kirjoja saaristos-
ta on kertynyt yli kaksikymmen-
tä, ja hän on myös yksi maam-
me vanhimman tunnusmajakan, 
jo 1700 -luvulla rakennetun Lyö-
kin pookin omistajista. 

Jos halua perehtyä elä-
mään majakkasaarilla, kannat-
ta tutustua tähän kirjaan. On 
toivottavaa, että joskus saisim-
me myös Linnakesaarilla -nimi-
sen kirjan!

Havin löytämäni hinta kirjal-
le oli Adlibrisksen (http://www.
adlibris.com/fi) 28,30 €

Ove Enqvist
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eversti Arvo Erkki Lyytisen ja 
kielenkääntäjä Rakel Maria o.s. 
Davidssonin perheeseen. Hän 
kouluttautui lääkäriksi, ja hä-
nen uransa huipentui Turun yli-
opiston syöpätautien ja sädehoi-
don professorina 1979–1996.

Kirja käsittelee pääosin 
Eevan lääkäriuraa. Kirjan te-
kee mielenkiintoiseksi rannik-
kotykistön kannalta se, että Ee-
va on eversti Lyytisen tytär. Ee-
va oli toki vain muutaman vuo-
den ikäinen kun Rakel Maria ja 
Arvo Lyytinen erosivat, eikä Ee-
va ollut kovin paljon tekemises-

sä isänsä kanssa sen jälkeen. 
Kirjassa kuitenkin käsitellään 
eversti Lyytiseen liittyviä asioita 
yhteensä noin 4-5 sivun verran. 
Eevan antama kuva Arvo Lyyti-
sestä ei ole aina niin positiivi-
nen kuin on totuttu kuulemaan.

Kirjan hinta kustantajalta 
(http://mediapinta.fi/) on 25,50 
€. Adlibris nettikirjakaupan (ht-
tp://www.adlibris.com)  hinta on 
22,20 €. 

Ove Enqvist

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 vuoden 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. Mate-
riaali palautetaan halutessa lainaajalle. Mu-
kaan pyydetään liittämään kirjallinen ilmoitus 
siitä, että materiaalia saa käyttää RUY:n vuo-
den 2018 kirjahankkeeseen.

Ove Enqvist
Hevoshaantie 9 D 6, 01200 VANTAA 

040 5524136, enqvist@oktanet.fi

Eeva Nordman
– Stadin tytöstä Turun proffaksi
Eeva Nordman – Tuula Vainikainen
Mediapinta 2015, pehmeäkantinen, 183 sivua

E eva Mirjami Nordman 
(o.s. Lyytinen) syntyi 
Viipurissa 10.2.1931 
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Makilo
Från fiskeläge till kustfort
Ove Enqvist
Kyrkslätts Hembygdsförening 2016, kovakantinen, 216 sivua

K yrkslätts hembygdsfö-
rening rf. julkaisi 2016 
tammikuussa allekir-

joittaneen kirjoittaman laajan 
Mäkiluodon linnakkeen ruot-
sinkielisen historian. Kirja esi-
tellään laajemmin tulevassa leh-
dessä. Kirjaa tullaan myymään 
mm. Luckan-liikkeessä Kirkko-

nummen keskustassa http://
kyrkslatt.luckan.fi/, puhelin 09 
296 3830, kyrkslatt(at)luckan.
fi. Myyntitiedot ilmestyvät myös 
kustantajan sivuille http://www.
kyhf.hembygd.fi/svenska/publi-
kationer/.

Ove Enqvist

insta.fi

Tehtäväkriittisiä ja turvallisia tietojärjestelmiä  
puolustusvoimille ja muille viranomaisille  
vuosikymmenien kokemuksella.

• Tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmät
• Hätä- ja hälytyskeskusjärjestelmät
• Rikostorjunnan ratkaisut
• Kyber- ja tietoturvaratkaisut
• Kokonaisarkkitehtuurin, hankejohtamisen ja 

elinkaaren tukipalvelut
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Merivoimien upseerikurssi 52:n viisikymmenvuotistapaaminen 
13.11.2015 Merisotakoululla ja 

taideteoksen lahjoittaminen 
oppilaitokselle

esityksen nykyisistä merivoimis-
tamme ja niiden tulevaisuuden-
näkymistä. Haluan erityisesti 
tuoda esille yhden tapahtuman 
juhlaohjelmastamme. Olemme 
1960-luvun höyrylaivakauden 
miehiä. Niinpä silloinen koulu-
laiva Matti Kurki oli meille kai-
kille mieliinpainuva osa koulu-
tuksestamme. Laivalla palvel-
tiin muistini mukaan kahdes-
sa eri vaiheessa sekä aliupsee-
rioppilaina että upseerioppilai-
na. Kurssiveli Esa Linnalla oli 
omistuksessaan hieno maalaus 
tästä muistorikkaasta aluksesta. 
Hän oli päättänyt luopua siitä ja 
antaa sen kurssimme käyttöön 
edelleen tapaamisemme yhtey-
dessä Merisotakoululle luovu-
tettavaksi. Tämän taiteilija Ris-
to Honkaharjun maalaaman ak-
varellin luovuttivat vierailuamme 
isännöineelle kommodori Paju-
selle kurssiveli Esa Linna, kurs-
simme priimus Kai Masalin ja 

O lemme kaikki aika-
naan valmistuneet 
mainitun puolus-

tushaaran reservin upseereiksi 
ja osa meistä on valinnut elä-
mänurakseenkin sotilasam-
matin. Suurin osa on kuiten-
kin opintojensa jälkeen tehnyt 
elämäntyönsä julkishallinnossa, 
kaupan ja teollisuuden tai me-
renkulun palveluksessa osan 
työskenneltyä palveluamma-
teissa. Merisotakoulu antoi meil-
le jokaiselle ammatinvalinnasta 
riippumatta valmiudet toimia 
menestyksellä erilaisissa vaati-
vissa työ- ja johtotehtävissä.

Kurssimme jakautui vies-
tilinjaan, jota johti silloinen yli-
luutnantti (myöh. komentaja) 
Ilkka Alanne ja torpedolinjaan, 
jonka johtajana toimi luutnantti 
(myöh. komentajakapteeni) Ta-
pani Talari. Koko kurssin johta-
jana toimi komentajakapteeni 
(myöh. komentaja) Pentti Iiva-

nainen, ja sotakouluamme joh-
ti kommodori Kauko Pekka-
nen. Reserviupseerikurssim-
me päätyttyä upseerikokelaan 
ja myöhemmin aliluutnantin ar-
von saavutti yhteensä 46 kurs-
siveljeä. Sotilasammatti, osallis-
tuminen kertausharjoituksiin tai 
merkittävä toiminta maanpuo-
lustuksen hyväksi ovat sittem-
min avanneet joillekin meistä 
tien korkeampiinkin sotilasar-
voihin. Osa on jo komennettu 
”hiljaiseen laivueeseen”, mutta 
n. puolet nykyisestä rivivahvuu-
desta, so. 19 veljeä oli noudat-
tanut kutsua ja saapunut kurs-
simme 50-vuotistapaamiseen 
Merisotakouluun.

Ohjelmamme sisälsi kaiken 
sen, mitä hyvään 50-vuotisjuh-
laan ajatellaan kuuluvan. Kurs-
sin puolesta lämmin kiitos oi-
valliselle isännällemme Meriso-
takoulun johtajalle kommodori 
Pasi Pajuselle, joka piti meille 

Nyyrikki KurkivuoriTapahtum
at

Vuosien varrella ovat Merivoimien upseerikurssi 52:n kurssiveljet pitäneet yhteyk-

siä keskenään ja järjestäneet silloin tällöin kurssitapaamisia, jolloin olemme saa-

neet myös ajan tasalla olevaa tietoa omasta puolustushaarastamme Merivoimista.
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järjestelytoimikuntaa edusta-
nut kurssiveli Tapani Somersa-
lo. Olemme vakuuttuneita siitä, 
että lahjoittamamme teos löytää 
oman paikkansa ja on arvokas 

lisä koulun meriaiheiseen taide-
kokoelmaan. 

Onnistuneen tapaamisem-
me päätöspäivällistä Suomen-
linnan Upseerikerholla naut-

tiessamme sovimme uudesta 
tapaamisesta, ja sen valmiste-
lut on jo käynnistetty.

www.volvopenta.com

Kai Masalin, Tapani Somersalo ja Esa Linna luovuttivat taiteilija Risto Honkaharjun 
maalaaman akvarellin vierailua isännöineelle kommodori Pasi Pajuselle.

nyyrikki kurkivuori



H erra Amiraali, kutsu-
vieraat, osaston hen-
kilökunta, kurssiveljet, 

omaiset, hyvät naiset ja herrat.
Merivoimien reserviupsee-

rikurssi – Suomenlinna. Olihan 
tämä maineensa veroista. Muis-
tan hyvin ensimmäisen lounaan 
rakkaassa varuskuntaravintolas-
samme Hilmassa. Hymy oli lähes 
pitelemätön, vaikka uuden koti-
osoitteen luoma jännittyneisyys 
vähän tunnelmaa jäykistikin.

Muistan ensimmäiset het-
ket RT-hallilla, ylil Hanskin ni-
menhuudon ja täysvarustarkas-
tuksen pihamaastossa. Muis-
tan ensimmäiset luennot, koe-
tilaisuudet, harjoituspuhuttelut. 
Muistan epäuskoiset tunnit öi-

sessä suunnitteluharjoitukses-
sa, muistan jopa sulkeiset tuos-
sa aivan pääoven edessä. Muis-
tan kuinka usein iltaisin katsoin 
Helsingin valoja ja mietin samal-
la, kuinka etuoikeutettu ja kuin-
ka vangittu olen. Muistan kai-
ken kuin eilisen.

Mutta ylitse kaiken tältä 
kurssilta muistan kahta asiaa. 
Yhteistä aikaamme harjoituksis-
sa ja kurssiveljien luomaa tun-
nelmaa läpi raskaiden viikkojen. 
Koskaan aikaisemmin emme ol-
leet viettäneet näin monta yö-
tä maastossa kuin tämän kurs-
sin aikana, mutta koskaan aikai-
semmin emme myöskään olleet 
viettäneet niitä tällaisessa seu-
rassa, toisiamme tukien ja seu-

raavaan aamuun kannustaen.
Jokainen meistä on ehkä 

joskus valittanut pienestä, väl-
tellyt vastuuta, kylpenyt epä-
uskossa. Mutta samalla olem-
me kasvaneet yhdessä, itkeneet 
yhdessä emmekä koskaan, kos-
kaan luovuttaneet. 

Kurssillamme on tapahtunut 
paljon ja kuten huomaatte, yksi 
penkki edessäni on tyhjä. Tuo 
tyhjä penkki kuvastaa elämän 
perimmäisten voimien läsnäoloa 
kaikessa mitä teemme. Jotakin 
joka on aina läsnä ja suurempaa 
kuin kurssimme. Mutta meil-
le kurssilaisille tuo tyhjä penkki 
on vain puoli totuutta. Tuo penk-
ki kuvaa meille kurssilaisille, että 
yksi elää muistoissamme ja sydä-
missämme vahvemmin kuin ku-
kaan muu. Tässä salissa olemme 
yhdessä itkeneet ja muistaneet 
hetkiä hänen kanssaan. Olem-
me nauraneet ja iloinneet hetkis-
tä – hänen kanssaan. Minulla ei 
ole sitä viisautta, että osaisin sa-
noa, mitä tässä vaiheessa todel-
la tulisi lausua. Kurssin loppu on 
ollut niin tiivistempoinen, että täl-
le asialle on ehkä jäänyt liian vä-
hän aikaa. Mutta sen sanon kui-
tenkin – hyvät kurssiveljeni – et-
tä meidän jokaisen on hyvä py-
sähtyä aina aika ajoin miettimään 

Karli Kalpala
Upseerikokelas, MERIVRUK 168:n priimus

Upseerikokelas Karli Kalpalan priimuspuhe MERIVRUK 168 päätöstilaisuudessa 

puhuttuna 20.1.2016.

Priimuksen puhe

Tapahtum
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sitä arvokkuutta ja suuruutta mi-
tä Aarnen elämä oli.

Kurssi on ollut kokonaisuu-
tena henkisesti ja fyysisesti ras-
kas. Jokainen meistä on päässyt 
tutustumaan itseensä äärimmäi-
sen rasituksen ja stressin vaikut-
taessa. Tämä kaikki kiteytyy mo-
nelle varmasti johtamisharjoituk-
sen kokemuksiin. Harjoitus, jon-
ka maine oli kiirinyt jo kauas har-
joituksen edelle, sillä jo P-kaudel-
la tuvassa kiersi huhua RUKin 
harjoituksesta, josta ei edes saa 
puhua kuin sen käyneiden kes-
ken – no tuo lienee kyllä hyvien 
huhujen tapaan hieman liioitte-
lua – mutta RUKsta emme pal-
joa tuolloin tienneet. Tiesimme 
vain sen, että JOHA – eli johta-
misharjoitus – oli jotain, joka kä-
sitteli inhimillisen jaksamisen ra-
joja. Itse ainakin olin vielä kaksi 
viikkoa sitten pelokas. Pelkäsin 
juuri alkamassa ollutta johtamis-
harjoitusta ja varsinkin sitä, jak-
sanko. Jaksanko henkisesti, en-
tä fyysisesti? Vastaus oli tuolloin, 
että en tiedä.

Nyt harjoituksen jälkeen 
tiedän, että pelko oli turha. Ei 
sen takia että harjoitus olisi ol-
lut helppo, ei suinkaan. Vaan sen 
takia, että me olimme siellä Syn-
dalenin metsässä mielestäni en-
simmäistä kertaa yksi – yhtenäi-
nen kurssi. Kurssi, joka yhdes-
sä painoi läpi harmaan kiven. Jo-
kaisella meillä oli varmasti het-
kiä, jolloin olimme mielestämme 
jo antaneet kaikkemme, mutta 
juuri silloin – kannustava katse 
tai sarkastinen hajoaminen kurs-
sikaverin kanssa sai jonkin hor-
monin erityksen pumppaamaan 
lisää uskoa ja energiaa koneis-

toomme. Kuka tahansa meistä 
olisi laitettu yksin suorittamaan 
kaikki ne tehtävät ja meistä oli-
si vain harva – jos kukaan pääs-
syt maaliin. Yhdessä suorittaen 
se oli kuitenkin lähes helppoa. 
Miettikää sitä voimaa, hyvät ys-
tävät.

Tässä vaiheessa kurssia on 
tullut kuitenkin aika jättää hy-
västit omille ryhmillemme. Em-
me ehkä enää pääse kurssina 
toimimaan ja kokemaan tuota 
ryhmänä kohoamisen tunnet-
ta, mutta muistakaa aina se voi-
ma jonka ryhmästä saatte. Ra-
kentakaa ympärillenne verkosto-
ja ja ryhmiä – ja heikkona hetke-
nä niitä vasten nojaamalla pää-
sette elämässä sinne minne olet-
te aina halunneet.

Merivoimien reserviupsee-
rikurssi 168: kiitos ikimuistoi-
sesta ajasta. 

Minulla on ollut monesti 
tapana sanoa, että ainut mitä 
meille jää käteen tästä elämäs-
tä on muistoja. Ja toden totta, 
nämä yhteiset muistot ovat niitä 
joiden takia kannattaa elää. Jo-
kainen meistä jatkaa nyt omalle 
tielleen joukko-osastoihin, jois-
ta jo kesäkuun 16. päivä siir-
rymme jatkamaan elämäämme 
puolustusvoimien ulkopuolella. 
Muistakaa siis ne kokemukset 
joita olemme täällä yhdessä ra-
kentaneet, kertokaa niistä lap-
sillenne ja lapsenlapsillenne ja 
olkaa ylpeitä siitä mitä olemme 
yhdessä saaneet aikaan. 

Me tapaamme vielä, eikä 
yhteinen matkamme ole ohi, 
mutta sitä ennen toivottakaam-
me toisillemme hyvää matkaa ja 
menestystä uusiin haasteisiin.

Kiittäkää myös vanhem-
pianne ja läheisiänne. Omille-
ni lausun nyt muutaman sanan. 
Olen suuren osan itsestäni vel-
kaa sille kasvatukselle, arvostuk-
selle ja rakkaudelle jota olen teil-
tä Kirsi ja Jarmo – Äiti ja Isä saa-
nut. Tukenne on ollut korvaama-
tonta ja olen kiitollinen voides-
sani sanoa, että tiedän paikan – 
paikan tämän maan päällä jon-
ne olen aina tervetullut – paikan 
jossa minua aina rakastetaan ja 
läsnäolostani iloitaan. Se paikka 
on kotini, vaikka en siellä enää 
vakituisesti asu. Kiitos teille, että 
se on olemassa.

Lopuksi haluan omistaa vie-
lä muutaman sanan kurssin hen-
kilökunnalle. Kohtasitte lokakuus-
sa jälleen kerran yhden sekalai-
sen ryhmän nuoria miehenalku-
ja. Sellaisia olemme silmissänne 
varmasti vieläkin, – mutta olette 
kuitenkin tehneet tämän kurssin 
aikana meistä paljon enemmän 
mitä olimme tänne tullessamme. 
Olette luonnollisesti kouluttaneet 
ja opettaneet meitä aselajiemme 
taitoihin, mutta ennen kaikkea 
olette kasvattaneet meidät vas-
tuuntuntoon. Se on johtajan tär-
kein hyve, mutta samalla se on 
hyve – koko elämään. Vastuun-
tunto ja suoraselkäisyys on se mi-
tä olemme teiltä saaneet ja siitä 
olemme teille kiitoksen velkaa.

Herra amiraali, kutsuvieraat, 
kouluttajat, kurssiveljet, vanhem-
mat, läheiset, hyvät naiset ja her-
rat. Kiitos siitä mitä olette eteem-
me antaneet. Nyt on meidän jo-
kaisen vuoro näyttää, että olem-
me kaiken tämän tuen ja työn 
arvoisia.

Kiitos.
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M eriupseeriyhdistys 
järjesti 21.1.2016 
perinteisen infoti-

laisuuden kadeteille. Tällä ker-
taa vuorossa oli 84. merikadet-
tikurssi, joka osallistui 19 kade-
tin voimin. Meriupseeriyhdistys-
tä edusti puheenjohtaja kom-
modori Timo Hirvonen sekä 5 
hallituksen jäsentä.

Tilaisuus järjestettiin Arctia 
Shippingin turvallisuusjohtajan, 
kommodori (evp) Markus Aarni-

on isännöimänä jäänmurtaja Ur-
holla. Aluksen yliperämies Timo 
Aaltonen esitteli alusta ja jään-
murtotoimintaa. Puheenjohta-
ja totesikin, että vierailu edustaa 
kadeteille perinteistä jäänmurta-
jajaksoa, opintokokonaisuutta jo-
ka on poistunut nykyisestä ope-
tusohjelmasta. Alusesittelyn jäl-
keen Meriupseeriyhdistyksen 
puheenjohtaja esitteli yhdistyk-
sen toimintaa ja toivotti kadetit 
tervetulleiksi toimintaan mukaan. 

Illan päätteeksi nautittiin 
iltapala, jonka aikana eri kaa-
deriupseerisukupolvien ero tun-
tui entisestään kaventuvan. Yh-
distyksen hallituksen jäseniä 
kiinnosti kuulla kadettien näke-
myksiä upseerikoulutuksen ny-
kytilasta ja kehittämistarpeista. 
Vastavuoroisesti vanhemmat 
paikalla olevat upseerit kykeni-
vät tarjoamaan kadeteille näke-
myksiään upseeriuran vaiheista 
ja yhdistystoiminnasta.

Jan Brunberg
Komkapt Jan Brunberg, MY hallituksen jäsen

Meriupseeriyhdistyksen 
kadettiinfo

Tapahtum
at

JAn brunberg
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Mikä ihmeen hävitty sota?

Pertti Huhtanen
Kehittämiskonsultti

O n perusteltua kutsua 
talvisotaa ihmeeksi. 
Sankarillinen taistelu 

oli oikeastaan ihmeitä ihmeitten 
perään. Suomen pelasti täystu-
holta rauha. Siihen Neuvostoliit-
to suostui Suomen puolustuk-
sen osoittauduttua odotettua 
voimakkaammaksi. Taustalla 
vaikutti maailmanpoliittinen ti-
lanne. Stalin pelkäsi joutuvan-
sa sotaan perivihollisensa Sak-
san sijasta länsivaltoja vastaan. 
Mutta jatkosotaa pidetään hä-
vittynä sotana. Miksi? 

Taustalla oli jälleen maail-
manpoliittinen muutos. Aiem-
min ylivoimaisesti menestyneen 
Saksan voimavarat ehtyivät, ja 
1944 hyökkääjät etenivät se-
kä idästä että lännestä. Lenin-
gradin vapauttamiseksi saar-
roksista neuvostojoukot tekivät 
tietyn logiikan mukaan ainakin 
kahdeksan operaatiota. Näistä 
suurin oli Operaatio Bagration. 
Siihen osallistui kolmatta mil-
joonaa neuvostosotilasta. Mut-
ta Stalin tarvitsi Suomenlahden 
tuleviin hyökkäyksiinsä.  

Narvan suunta oli tiu-
kemmin kiinni ja yksi operaa-
tio suuntautui Suomeen. Täl-
löin neuvostojoukot eivät myös-
kään sitoneet niin paljon saksa-
laisia kuin olisi sidottu hyökät-
täessä Suomenlahden eteläpuo-
lella.  Länsiliittoutuneille annettu 

lupaus tuli kuitenkin nimellises-
ti täytetyksi. Taustalla oli Leninin 
ajatus kolmannesta nauravasta 
osapuolesta. Läntiset suurvallat 
piti saada sotimaan keskenään. 
Niiden heikennyttyä voitaisiin 
lyödä peliin ratkaiseva panos. 

Tätä ajatusmallia noudat-
taa myös nykyinen Venäjä pyr-
kimällä hajottamaan läntisiä liit-
toumia. Kesällä 1944 Stalin oli 
ymmärtänyt, että Suomi ei an-
taudu. Hyökkäystavoite asetet-
tiinkin koko maan valloittami-
sen sijasta Kymijokeen. Mutta 
taas vastus oli niin kova, ettei 
tähänkään tavoitteeseen pääs-
ty. Hyökkäys pysähtyi ensin Vii-
purin Kivisillansalmelle. Torjun-
tavoittojen jatkuessa neuvosto-
joukkoja alettiin vetää pois Suo-
men rintamilta. 

Voittaja on se, joka jää 
taistelukentälle taistelukykyise-
nä kun hetki lyö, pilli soi, gon-
gi kumahtaa. Suomen puolus-
tus oli voimakkaampi kuin kos-
kaan aikaisemmin kun asele-
po 4./5.9.1944 ja erillisväli-
rauha 19.9.1944 astuivat voi-
maan. Mutta tilanne oli äärim-
mäisen kriittinen. Saksalaisten 
poistuttua Sinimäiltä 17.9. al-
koi Suomenlahden hallinta lui-
sua Neuvostoliiton käsiin. Hit-
ler päätti luopua Baltian maista 
ja maailmapoliittinen pohja Suo-
men puolustukselta katosi 24.9. 

mennessä. 
Eivät veteraanimme siis so-

tiaan hävinneet. Mutta tuomari-
pelin Suomi hävisi. Maailmanso-
dan mitassa maamme jäi hävin-
neelle puolelle. Maailmansotaa 
Suomi ei voinutkaan voittaa. Ko-
ko ajatus on mieletön. Ei olym-
pialaisiakaan voiteta. Eikä yleis-
urheilun maailmanmestaruuski-
soja. Ruotsi voidaan kyllä voit-
taa mitalitilastossa. Myös jää-
kiekon maailmanmestaruus voi-
daan voittaa. Siinä kyse on kak-
sintaistelusarjasta, ei monenkes-
kisestä joukkotappelusta. 

H
istoria
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Alokaspatterin sotilasvala  8.8.1934.

K eijo-veljeni oli aktii-
viupseeri Kotkan – 
Haminan saaristoon 

sijoitetussa 2. ErRtPstossa, mi-
kä antoi perusteet kiinnostuksel-
le aselajia kohtaan. Lisäksi olin 
kovasti kiinnostunut kasveis-
ta, linnuista ja eläimistöstä, jot-

lukseen rannikkotykistöön. Sain 
määräyksen astua palvelukseen 
15.6.1934 Suomenlinnassa 
Merisotakoulun alokaspatteris-
sa, johon oli komennettu Meri-
voimien päällystöaines. Alokas-
koulutus tapahtui Länsi-Musta-
saaren kasarmien kentällä ja 

Professori Peitsa Mikolan 
haastattelu 4.12.2015
Helsingin yliopiston metsäbiologian emeritusprofessori Peitsa Mikola syntyi 

Jyväskylässä sata vuotta sitten 15.10.1915, joten hän on nyt vanhin rannikkotykis-

töupseeri. Mikä sai keskisuomalaisen ylioppilaspojan hakeutumaan varusmiespal-

velukseen rannikkotykistöön?

Lauri Pohjanvirta

mikolAn kokoelmA

H
istoria

ka sisämaan osalta tunsin hy-
vin, mutta meriluonto oli tunte-
maton. Palvelu rannikkotykistös-
sä tarjosi hyvän mahdollisuuden 
tutustua meriluontoon. Päästyä-
ni ylioppilaaksi Jyväskylän lyse-
osta keväällä 1934 hainkin heti 
vapaaehtoisesti varusmiespalve-
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Petsa Mikola huhtikuussa 1942.

mikolAn kokoelmA

valleilla. Sotilasvala annettiin 8. 
elokuuta 1934 Länsi-Mustasaa-
ren  kentällä koulun lipun edes-
sä Merivoimien komentajan ken-
raalimajuri Väinö Valveen ja Me-
risotakoulun  johtajan komentaja 
Svante Sundmanin läsnä ollessa.
Mainittakoon, että tilaisuudesta 
on valokuva teoksessa ”Sota-
koulu saarella”.

Missä kävitte aliupseerikoulun 
ja reserviupseerikurssin?
Sotilasvalan jälkeen tuoreet tyk-
kimiehet komennettiin Villingin 
linnakkeelle saamaan tykkikou-
lutusta 10”:n Durlacher-tykeillä 
(254/45- D). Syyskuun 1. pnä 
hyväksytyt aloittivat Merisota-
koulussa reserviupseerikurssin 
n:o 5 (1.9.1934 – 31.1.1935) 
ja muut siirtyivät aliupseeri-
kouluun. En siis käynyt erillistä 
aliupseerikurssia. Upseerikurs-
si opiskeli kapteeni A Lehden 
johdolla alokasajalta tutuissa 

Länsi-Mustasaaren kasarmeis-
sa. Kurssin loppuvaiheessa pi-
dettiin kurssijuhla Pörssitalolla 
ja julkaistiin RUK:n sisarkurssin 
kanssa yhteinen kurssijulkaisu.

Merisotakouluhan on nyt Pie-
nellä Itä-Mustasaarella eli Sai-
raalasaarella. Oliko siellä sil-
loin toimintoja?
Länsi-Mustasaarella olivat Me-
risotakoulun majoitustupien ja 
luokkien lisäksi ruokala, varas-
tot ja esikunta eli koko koulu. 
Sairaalasaarella kävimme vain 
saunassa.

Missä palvelitte kokelasajan?
Minut komennettiin kurssin pää-
tyttyä upseerikokelaana 2. ErR-
tPstoon Haminaan, jonka kirjoi-
hin minut oli merkitty. Ensimmäi-
nen tehtäväni oli alokaskoulutus 
miinakomppaniassa. Kun varus-
miespalveluksen kesto päällys-
tölle ja alipäällystölle oli 15 kuu-

kautta, meille jäi upseerikurssin 
päätyttyä peräti 7½ kk kokela-
saika, mikä mahdollisti moni-

Alokkaana Merisotakoulun alokaspatterissa 1934.

mikolAn kokoelmA
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kelasajan lopulla oli mielenkiin-
toinen ja tärkeä elokuun kestä-
nyt reserviläisten koulutusteh-
tävä Pukkion linnakkeella, jon-
ka pääaseistuksena oli 8”:n tykit 
(203/45-C) .

puolisen jatkokoulutuksen. Mii-
nakomppanian alokkaiden tul-
tua koulutetuiksi minut komen-
nettiin  Viipuriin kaasusuojelu-
kurssille ja sen jälkeen sotilas-
meteorologian keskusasemal-
le (SMKA). Viimemainittuun ko-

mennukseen vaikutti se, että olin 
tavallaan amatöörimeteorologi. 
Jyväskylän seminaarin johtajana 
toiminut isäni hoiti sivutoimenaan 
Jyväskylän säähavaintoasemaa, 
jonka mittareita jouduin veljieni 
kanssa vuorollani lukemaan. Ko-

Venäläinen moottorivene pelastettiin tuuliajolta Rankissa joulukuussa 1941.

Merisotakoulun reserviupseerikurssin kurssikuva 28.1.1935.

mikolAn kokoelmA

mikolAn kokoelmA
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siirtyi Rankin linnakkeelle, jolla 
varsinainen patterin kertaushar-
joitus pidettiin. Jälkikäteen aja-
tellen oli hyvä, että kertaushar-
joitus pidettiin juuri ennen tal-
visotaa, joten sodan syttyessä 
meillä oli tuoreet tiedot.

Olen lukenut, että talvisodassa 
osallistuitte tehokkaasti vihol-
lisjoukkojen Suursaaresta Kot-
kan suuntaan jäitse tapahtu-
neen hyökkäyksen torjuntaan. 
Voitteko lyhyesti kertoa tästä.
Sain 24-vuotissyntymäpäivänä-
ni 15.10.1939 käskyn ilmoit-
tautua ylimääräisiin harjoituk-
siin (YH) Kotkan lohkolla. Si-
joituspaikaksi tuli Rankin linna-
ke, jonka pääaseistuksena oli-
vat 6”:n tykit (152/45-C). Teh-
täviin kuuluivat alussa sääpal-

veluasiat, mutta pääpaino oli tu-
lenjohtoon valmistautumisessa. 
Sodan aikana valmistelin tulen-
johtopaikassamme vanerilevylle 
kiinnitetyistä kahdesta merikor-
tista tulenjohtotason, johon oli 
merkitty Kirkonmaan hajaryh-
mitetty järeä patteri ja Rankin 
raskas patteri. Näiden ympä-
rille oli piirretty kompassiruusu 
asteikkoineen. Lisäksi oli Haa-
pasaaren majakka ja Suurlakan 
tähystysasema. Apuna oli pit-
kä viivoitin. Taso vastasi taval-
laan kenttätykistön tulenjohto-
tasoa. Taso oli valmis ja todel-
la tarpeen, kun 4.3.1940 saim-
me ilmoituksen, että Suursaa-
resta on tulossa 5-6 km pitkä 
viholliskolonna käsittäen myös 
panssarivaunuja ja useita mui-
ta ajoneuvoja. Meitä oli Rankin 

Osallistuitteko varusmiesaika-
na kovapanosammuntoihin?
Kyllä, Suomenlinnassa am-
muimme upseerikurssin aika-
na Länsi-Mustasaarelta kevyil-
lä tykeillä ja sitten reserviläisten 
kanssa Pukkiossa.

Osallistuitteko ennen sotaa 
kertausharjoituksiin?
Aloitin syksyllä 1935 tuoreena 
reservin vänrikkinä opinnot Hel-
singin yliopistossa. Valmistut-
tuani vuonna 1938 metsänhoi-
tajaksi jatkoin yliopistolla ope-
tustehtävissä ja jatko-opintojen 
parissa, kun sain kutsun ker-
tausharjoituksiin kesäksi 1939. 
Me upseerit ja aliupseerit ko-
koonnuimme ensin Haminas-
sa, jossa kertasimme tietojam-
me. Miehistön saavuttua osasto 

Tykkiopetusta Meristokoulussa.
mikolAn kokoelmA
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Luutnantti Heikki Kaasalainen tähystää Ristisaaressa syksyllä 1941.

Peitsa Mikola 29.12.2015.

ove enqviSt

tulenjohtotornissa linnakkeen 
päällikkö kapteeni Åke Sokajär-
vi, viestiupseeri Veli Autio ja mi-
nä. Autio otti radiolla vastaan tä-
hystyspisteiltä tulleet suuntimat 
ja muut ilmoitukset, minä siirsin 
ne tasolle, jolloin ristisuuntima-
na tai iskemäilmoituksina saa-
tiin maalin sijaintikohta tasolla, 
minkä jälkeen saatoin määrit-
tää suuntimat ja etäisyydet sekä 
Rankin että Kirkonmaan patte-
reille. Välitin ne puhelimella näil-
le linnakkeille. Sokajärvi antoi 
tulikomennot. Kun ilmoitin pat-
tereille: ”Ryhmä ampukaa”, kor-
jasi Sokajärvi välittömästi: ”Kak-
si ryhmää ampukaa”. Patteriem-
me tulitus oli pian peittävää ja 
niin tehokasta, että vihollinen 
pakeni sekasortoisesti Suur-
saaren suuntaan ammuntamme 
seuratessa sitä patterien kanta-
man äärirajoille. Sama toistui 
maaliskuun 6. päivänä, jolloin 
vihollinen jälleen suuria tappioi-
ta kärsittyään vetäytyi eikä enää 
yrittänyt uudelleen. Everstiluut-

nantti Heikki Tiilikainen haastat-
teli minua näistä taisteluista kir-
joittamaansa kirjaa varten. Kiin-
nostuneet saavat siitä tarkem-
man selostuksen näistä torjun-
tataisteluista, joissa Kotkan loh-
ko torjui vihollisen noin divisioo-
nan voimin kolmessa suunnas-
sa jääkentän yli tekemät hyök-
käykset ensisijassa Rankin, Kir-
konmaan ja Pukkion rannikko-

linnakkeiden tykistötulella mui-
den pattereiden, vähäisen jalka-
väen ja ilmavoimien avustaessa. 

Kun toinenkin hyökkäys oli 
torjuttu, pääsin lähtemään Hel-
sinkiin 7.3.1940 pidettäviin  van-
himman veljeni, Erkin sankari-
hautajaisiin Hietaniemen sanka-
rihautausmaalle. Erkki, joka oli 
lupaava tiedemies ja filosofian 
tohtori, oli kaatunut luutnanttina 
Taipaleen kovissa torjuntataiste-
luissa. Kun Kotkan linja-autoase-
malla astuin Viipurista tulleeseen 
linja-autoon, tapasin siinä Kau-
ko-veljeni, joka palveli lääkintä-
upseerina. Sen sijaan myös Tai-
paleella taistellut nuorin veljem-
me ei ollut saanut tietoa samalla 
lohkolla taistelleen vanhimman 
veljensä kaatumisesta. Me kaikki 
viisi veljestä puolustimme viime 
sodissa upseereina isänmaatam-
me. Vanhin veljemme kaatui ja 
nuorin veljemme haavoittui saa-
den 50%:n invaliditeetin.

Missä toimitte jatkosodassa?
Olin kesäkuussa 1941 metsäyli-
oppilaiden kenttätöitä johtamas-
sa, kun tuli liikekannallepanokäs-
ky Kirkonmaan linnakkeelle mit-
tausupseeriksi. Kun Suursaari 
oli valloitettu, sain siirron sinne. 
Olin jonkin aikaa myös Someris-
sa ”Kalmiston Jannen” eli kap-
teeni Veikko Rauhaniemen alai-
sena. Sotatilanteen rauhoituttua 
asemasodaksi myönnettiin run-
saasti opintolomia, joiden takia 
minäkin sain pariksi vuodeksi 
työlomaa toimiakseni yliopiston 
opettajana.

Venäläisten suurhyökkäyk-
sen alettua kesäkuussa 1944 
nämä lomat peruttiin, jolloin 
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Rankin linnakkeen jäätynyt vene joulukuussa 1941.
mikolAn kokoelmA

palasin Itä-Suomen rannikkopri-
kaatiin sijoitettuna sen esikun-
taan Haminaan. Kuriositeettina 
mainittakoon, että esikunnassa 
minulle ilmoittautuivat Meriso-
takoulun reserviupseerikurssil-
ta juuri valmistuneet upseeri-
kokelaat Alpo Kantola ja Jaak-
ko Valtanen, joista molemmista 
tuli kenraaleita. Valtanen lähe-
tettiin Vanhakylänmaan linnak-
keelle ja Kantola määrättiin pri-
kaatin esikuntaan. – Itse toimin 
sodan lopussa linnakkeistoup-
seerina Haapasaarilla.

Mikä on nyt sotilasarvonne ja 
miten juhlitte itsenäisyyspäi-
vää?
Sodassa ylenin luutnantiksi ja 
1950-luvulla yliluutnantiksi. 
Tänä vuonna juhlin itsenäisyyt-
tä Tasavallan Presidentin vas-
taanotolla.



TARJOAMME 
SUORITUSKYKYÄ

Uusimman sukupolven ohjusjärjestelmä, RBS15 Mk3, mahdollistaa nopean 
reaktion ja korkean läpäisykyvyn missä tahansa skenaariossa avomeriolosuhteista 
aina rannikkotaisteluihin ja maaoperaatioihin. Pitkän kantaman ja ohjattavuuden 
ansiosta hyökkäys voi kohdistua yhtä hyvin lähietäisyydellä, kuin horisontin  
takana sijaitsevaan maaliin.

Joka sään toimintakyky, kyky toimia vihollisen elektronisen häirinnän alla  
ja kyky lentää lähellä meren pintaa luovat yhdessä kokonaisuuden, jonka avulla 
vaikeinkin vihollinen on lyötävissä.

RBS15 Mk3 – suorituskykyä ja voitokkuutta.

www.saab.com
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E hrensvärd oivalsi, että 
mahtavakin linnoitus 
osoittautuisi turhaksi 

ilman ammattitaitoista ja alu-
eelliset olot tuntevaa upseeris-
toa. Koulu aloittikin toimintan-
sa ennen Viaporin rakentamis-
ta. Käskykirjeellään 27. syys-
kuuta 1757 kuningas määrä-
si, mitä tykistöupseeriksi nimi-
tettävän tulee hallita. Teoreet-
tisia aineita olivat aritmetiikka, 
geometria, trigonometria, paraa-
belioppi, mekaniikka, fysiikka ja 
maanmittausoppi. 

Ylempi tutkinto johti upsee-
rin virkaan nimittämiseen, alem-
pi tutkinto aliupseerin virkaan. 
Artillerikadettskolanin opetus-

ta johti kapteeni mechanicus. 
Vuonna 1758 koulun johtoon 
nimitettiin professori, joka opet-
ti teoreettisia aineita. Varsinai-
sen tykkitoiminnan pääkoulutta-
jana toimi kokenut tykkijunkka-
ri. Koulussa opiskeli historiasta 
tuntemiamme henkilöitä. 

Augustin Ehrensvärdin poi-
ka, sittemmin Ruotsinsalmen 
häviäjä 1789, kuitenkin myö-
hemmin yliamiraali, Carl August 
Ehrensvärd (1745-1800) aloit-
ti uransa täällä 1753 kahdek-
san vuoden ikäisenä. Sittemmin 
Ruotsinsalmen sankari 1790 ja 
Viaporin antautuja 1808 Carl 
Olof Cronstedt (1756-1820) 
suoritti koulussa loppututkinton-

sa 1772 viisitoistavuotiaana. Ar-
vosanat olivat loistavia ja poika 
sai Viaporin Tykistökomppanian 
aliluutnantin valtakirjan.

Koulun toiminta oli varsin 
monipuolista ja mittavaa. Jär-
jestettiin linnoitustykistön, saa-
ristolaivaston ja jalkaväen yh-
teissotaharjoituksia kovapa-
nosammuntoineen. Upseeri-
koulutus Suomenniemen puo-
lustamiseksi alkoi siis Helsingis-
sä paljon ennen vuonna 1780 
toimintansa aloittanutta Kuopi-
on-Haapaniemen sotakoulua. 
Samoin alkoi Helsingissä pro-
fessoritason korkeakouluopetus 
runsaat puoli vuosisataa ennen 
Aleksanterin yliopistoa.

Kadettikoulu 
professoritasolle 1758

Pertti Huhtanen

Artikkeli ’Tiedeihme nimeltä Suomi’ HS Teemassa 1116 kartoittaa maamme kor-

keakoulujen syntyä. Turun akatemia perustettiin vuonna 1640. Eri vaiheiden jälkeen 

syntyi vuonna 1827 Helsinkiin Keisarillinen Aleksanterin yliopisto. Edelleen kirjoite-

taan, että Kauppakorkeakoulu kypsyi professoritasolle 1920-luvulla. Artikkelissa ei 

mainita Augustin Ehrensvärdin kadettikoulua. Kuitenkin tämä Artillerikadettskolan 

perustettiin Helsinkiin kuninkaan kirjeellä jo 18. elokuuta 1747. 

H
istoria
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Splice the mainbrace – AD28

S iksi aluksilla olikin mu-
kana myös eläviä siko-
ja, kanoja ja lampaita, 

joita teurastettiin matkan aika-
na. Käytännössä ruoka saa-
tiin säilymään vain käyttämällä 
runsaasti suolaa, joka tietysti ja-
notti. Aluksilla vesi pilaantui hel-
posti ja siksi Englannin laivas-
tossa merimiehen päiväannok-
seen kuuluikin 1 gallona (4,54 
litraa) olutta. Tropiikissa olutkin 
pilaantui nopeasti ja se korvat-
tiin ajoittain pintillä (0,57 litraa) 
viiniä tai puolella pintillä (0,28 
litraa) vahvaa alkoholia.

1500-luvulta lähtien Eng-
lannin laivasto purjehti säännöl-
lisesti myös Karibian merellä, 
jossa trooppiset olosuhteet ai-
heuttivat suuria ongelmia elin-
tarvikkeiden säilymiselle. Vuon-
na 1655 Karibian rommia jaet-
tiin ensimmäisen kerran miehis-
tölle ja vakiintunut käytäntö siitä 
tuli vuonna 1731.

Karibian rommi oli vahvaa. 
Testaaminen suoritettiin kaata-
malla rommia tykkiruudin se-
kaan ja sytyttämällä seos aurin-
gon sekä suurennuslasin avul-

la palamaan. Mikäli ruuti paloi 
rauhallisesti sinisellä liekillä, oli 
rommin vahvuus 57 prosent-
tia. Tämä ilmoitetaan Englan-
nissa merkinnällä ”100 proof”. 
Rommi aiheutti myös paljon hu-
maltuneille sattuneita onnetto-
muuksia, koska tapana oli juoda 
koko annos kerralla ja toisinaan 
oli käytettävissä myös kaveril-
ta pelissä voitettu rommiannos.

Amiraali Edward Vernon, 

joka tunnettiin lempinimellä 
”Old Grog” hänen käyttämänsä 
kumilla vahvistetun viitan (gro-
gram cloak) mukaan, määrä-
si vuonna 1740, että rommiin 
on sekoitettava vettä suhtees-
sa 1:4. Lisäksi sekoitukseen oli 
lisättävä maun parantamiseksi 
sitruuna- tai limettimehua. Myö-
hemmin huomattiin sitruunan ja 
limetin terveydelliset vaikutukset 
ja vuonna 1756 Englannin lai-
vastossa määrättiin niistä val-
mistettu mehu osaksi rommian-
nosta. Samalla annostelua käs-
kettiin muuttaa niin, että puo-
li annosta jaetaan aamupäivällä 
ja toinen puoli iltapäivällä.

Vuonna 1850 romminjake-
lu ohjeistettiin tapahtuvaksi vain 
kerran päivässä. Samalla mittaa 
pienennettiin puoleen gilliin (7 
senttilitraa), joka oli vain neljäs-
osa alkuperäisestä annoksesta.

Englannin laivastossa pu-
hallettiin päivittäin satojen vuo-
sien ajan pursimiehen pilliä ja 
komennettiin ”Up spirits”. Par-
lamentti päätti kuitenkin pitkän 
keskustelun (Great Rum Debate) 
jälkeen keskeyttää vanhan pe-

Matti Villanen
Komdri evp

Suurten löytöretkien aikakaudella merimatkoja tehtiin tuntemattomille merille eri 

puolille maapalloa. Pitkät merelläoloajat aiheuttivat monia ongelmia ja varsinkin elin-

tarvikkeiden sälyttäminen lämpimissä olosuhteissa oli erittäin vaikeaa.

H
istoria

Vuodesta 1850 alkaen on käytet-
ty puolen gillin (GI1/2LL = 7 sent-
tilitraa) rommimittaa, joka on vain 
neljäs osa alkuperäisestä päiväan-
noksesta.
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rinteen. ”The daily tot” annostel-
tiin viimeisen kerran 31.7.1970 
kello 11.00. Päivä tunnetaan ni-
mellä ”Black Tot Day.”

Tarkastelematta yksityis-
kohtaisemmin purjelaivakau-
den meritaktiikkaa oli ensim-
mäisenä tavoitteena yleensä vi-
hollisen aluksen saattaminen 
ohjailukyvyttömäksi ja siksi ty-
keillä tähdättiin mm. takilaan ja 
rikiin. Omien vaurioiden korjaa-
minen oli tehtävä nopeasti ja 
eräs vaativimmista tehtävistä 
oli ison purjeen brassin eli ah-
timen, jolla käännetään raakaa 
tuulen suhteen sopivimpaan 
asentoon, katkenneen köyden 
pleissaaminen eli pujominen. 
Amiraali Nelsonin lippulaival-
la HMS Victorylla on ison pur-
jeen ahtimen köyden paksuus 
13 cm.  Katkennutta köyttä ei 
voi solmia eikä siihen ole mah-
dollista tehdä edes lyhytpujos-
ta, koska köyden on mahdutta-
va kulkemaan plokien eli pylpy-
röiden läpi. Ainoa mahdollinen 
korjaustapa on siis vaikeammin 
tehtävä pitkäpujos. Komennet-
taessa ”Splice the mainbrace” 
eli pleissatkaa ison purjeen ah-
din, tehtävään valittiin vain par-
haat miehet. Palkkioksi vaa-
tivasta tehtävästä miehet sai-
vat ylimääräisen rommiannok-
sen. Myös muista hyvistä suo-
rituksista palkittiin ylimääräisel-
lä rommiannoksella. Kysymyk-
sessä oli siis eräänlainen oman 
aikansa tulospalkkiojärjestelmä

Tänä päivänä Englannin 
laivastossa käsky ”Splice the 
mainbrace” on vain eufenismi 

eli kiertoilmaisu sille, että mie-
histölle tarjotaan rommiannos 
jonkin merkittävän suorituksen 
jälkeen. Näin tapahtui esimer-
kiksi laivaston palattua Falklan-
din sodasta vuonna 1982. Ny-
kyään on tarjolla aina myös al-
koholiton vaihtoehto. Tapahtu-
masta viestitetään muille aluk-
sille nostamalla ylös viestiliput 
Alfa-Delta-Kaksi-Kahdeksan.

Käskyn ”Splice the main-
brace” voi antaa vain kunin-
kaallisen perheen jäsen tai lai-
vaston ylin johto. Kanadan lai-
vaston 100-vuotisjuhlissa vuon-
na 2010 Englannin kuningatar 
päätti onnitteluviestinsä seu-
raavasti: 

“Prince Philip and I send 
our warm good wishes to 
all of you and look forward 
to following your important 
endeavors as you sail to meet 
the challenges of another 
century of service. Splice the 
mainbrace. – Elizabeth R”

Tällaista tapaa ei ole Suo-
men Merivoimissa eikä aivan 
vastaavaa käytäntöä ole myös-
kään meidän naapurimaissam-
me. Englannin laivaston viesti-
tyskirjan mukaan tapahtumas-
ta ilmoitetaan muille aluksille 
koodilla AD28 nostamalla vies-
tiliput Alfa-Delta-Kaksi-Kahdek-
san ylös.

Merivoimien Merimiestaidon oppikirjassa vuodelta 2000 on pitkäpujon-
nan (Long Splice) perusohjeet sivulla 463. Muiden köysi- ja vaijerityyp-
pien osalta parhaat ohjeet löytyvät solmujen ja pujonnan raamatusta The 
Ashley Book of Knots (Clifford W. Ashley vuonna 1944) sekä englannin-
kielisillä hakusanoilla Internetistä.
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Vuosikokous

Rannikkoupseeriyhdistys RUY 
ry:n vuosikokous järjestetään 
torstaina 14.4.2016 klo 17.00 
Turussa, Heikkilässä, luokkata-
lolla. Kokouksessa käsitellään 
jäsenten hallitukselle kirjallises-
ti etukäteen lähettämät ja sään-
töjen 13 § määräämät asiat.

Yhdistys tarjoaa kokouksen 
jälkeen iltapalan Heikkilän soti-
laskodissa.

Kuljetus tilaisuuteen läh-
tee Helsingistä, Kiasman edes-
tä kello 14.30 ja paluu kokouk-
sen jälkeen Helsinkiin noin klo 
22.00. Ilmoittautumiset yh-
distyksen sihteerille 6.4.2016 
mennessä sähköpostilla jarmo.
valtimo@rannikonpuolustaja.fi  
tai puh 0405647695

Ilmoitathan myös mahdol-
liset ruoka-aine allergiasi ja tar-
peesi kuljetukseen Helsingistä 
Turkuun.

Jäsenretki

Yhdistyksen jäsenretki järjes-
tetään Tukholmaan ja alustava 
ajankohta on 25.- 28.8.2016 
eli lähtö to 25.8. illalla ja paluu 
su 28.8. aamulla. Asiasta tiedo-
tetaan heti lisää, kun ajankohta 
lopullisesti vahvistuu.

Muistathan, että on tärkeää 
ilmoittaa muuttuvat yhteystieto-
si sihteerille, koska osa tiedot-
teista jaetaan vain jäsenrekiste-
rijärjestelmän sähköpostitusoh-
jelmalla. Varsinkin reserviin siir-
tyvät, muistakaa sp-osoitteen il-
moittaminen.

Hallitus

Rannikkoupseeriyhdistys

Rannikkoupseeriyhdistys 
tiedottaa

Palveluksessanne 
maalla ja merellä

Navigointi-, ja  
merenkulkulaitteet

•
Kommunikointilaitteet

•
Erikoiselektroniikkalaitteet  

puolustusvoimille
•

Säiliömittauslaitteet ja  
lastausvarret teollisuudelle

AT-Marine Oy

www.atmarine.fi

rannikonp1-4-2015-atmarine.indd   1 17.11.2014,47   10.08
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S ininen Reservi on viime 
vuonna lisännyt näky-

vyyttään huomattavasti. Face-
book-sivujamme päivitetään 
jatkuvasti ja seuraajia on koh-
ta 750. Toimintaamme seuraa-
vat niin reserviläiset kuin kan-
tahenkilökunta ja muutkin me-
ripuolustuksesta kiinnostuneet, 
koska jaamme muutakin kuin 
omaan toimintaan liittyvää tie-
toa. Käy peukuttamassa osoit-
teessa www.facebook.com/Si-
ninen Reservi. Viime syksynä 
avasimme myös Twitter-tilin, 
löydät sen Twitteristä nimellä @
SininenReservi. Uusimme myös 
kotisivumme osoitteessa www.
sininenreservi.fi Kaikki jäsen-
yhdistykset esittäytyvät sivuilla 
ja esittelemme niillä myös kaik-
ki reserviläisten koulutusaluk-
set. Tapahtumakalenteri käsit-
tää koko vuoden.

Marraskuussa pidetyssä  
jäsenkentän yhteiskokouksessa 
saimme vahvistusta ajatukses-
ta paremmasta yhteistoiminnas-
ta Sinisen Reservin eri jäsenyh-

distysten kesken. Tämä projek-
ti on tämän toimintavuoden su-
rin yksittäinen hanke ja sitä ve-
tää Antti Rautiainen. Antti tu-
lee olemaan yhteydessä kaik-
kiin yhdistyksiin kevään aikana.  

Vuosikokouksemme pide-
tään 9. huhtikuuta Turussa. Ta-
vallisten kokouksen päätösten li-
säksi kokoukselle esitellään Si-
nisen Reservin strategia päätet-
täväksi. Kokouksen jälkeen tu-
tustumme Forum Marinumiin; 
merikeskuksen ja museon tule-
vaisuuden suunnitelmiin!

Merivoimien vuosipäivä 
vietetään tänä vuonna Tam-
misaaressa 8. heinäkuuta.  
Juhlapäivää on aikaistettu vuo-
rokaudella. Sininen Reservi on 
mukana päivän tapahtumissa 
ja järjestää iltajuhlan Dragsvik-
in hienolla ja perinteikkäällä up-
seerikerholla.

Muita päivämääriä jotka re-
serviläiset voivat noteerata ovat 
Sinisen Reservin ampumapäi-
vät 16.4., 3.9., ja 24.9. Toi-
vomme runsasta osallistumis-

ta. Ilmoittautuminen MPK:n si-
vujen kautta. Yhteiset purjeh-
duskauden aloitus- ja päättä-
jäissaunat Merisotakoulun isos-
sa saunassa 15.4. ja 28.10. Il-
moittautumiset Sinisen Reser-
vin kotisivuilla pari viikkoa en-
nen tilaisuutta.

Lopuksi pari sanaa perintei-
sestä Meritaitokilpailusta. Ko. kil-
pailun järjestämisestä ei ole tätä 
kirjoittaessa tehty lopullista pää-
töstä, mutta tahtotilamme on, et-
tä kilpailu järjestetään ja että sii-
hen osallistuisi mahdollisimman 
moni joukkue. Meillä on linna-
keveneitä käytettävissämme ja 
kilpailusääntöjä uudistettaneen 
niin että ne paremmin vastaavat 
nykypäivän tarpeita. Suunnitel-
kaa jo nyt joukkue tähän meri-
henkiseen kilpailuun. Alustava 
ajankohta on 16-18 syyskuuta 
ja paikka Upinniemi.

Hyvää purjehduskauden 
odotusta!

Robin Elfving
Kirjoittaja on Sininen Reservi ry:n 

puheenjohtaja

Aktiivinen vuosi alkamassa!
Sininen Reservi valmistautuu aktiiviseen vuoteen

Sininen Reservi
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H elsingin laivastokita on 
muuttanut nimensä. Uusi 

nimi Suomenlahden Laivastokil-
ta astuu voimaan heti.

Nimenmuutoksen tarkoi-
tuksena on selkeyttää killan nimi 
vastaamaan toimintaa uudistu-
neissa Merivoimissa. Kilta toimii 
edelleen arvojensa, perinteensä 
ja toiminta-ajatuksensa mukai-
sesti pitäen yllä Merivoimien ja 
laivaston perinnettä, kannustaen 

Nimenmuutos
tulevaisuuteen. Yhteistyökump-
paneina ovat kaikki Merivoimien 
joukko-osastot; Rannikkolaivas-
to, Rannikkoprikaati, Merisota-
koulu, Uudenmaan prikaati ja 
eritysesti niiden laivastojoukot. 
Myös yhteistyötä Suomenlah-
den merivartioston kanssa pide-
tään yllä kuten ennen.

Muuttuneen nimen myö-
tä kilta tarjoaa mahdollisimman 
monelle Merivoimista ja Laivas-

tosta kiinnostuneelle vapaaehtoi-
sen, maanpuolustustyötä tekevän 
merihenkisen yhteisön, asuinpai-
kasta, iästä, sotilasarvosta tai su-
kupuolesta riippumatta.

Kilta pitää yllä Helsingissä 
perustetun Merivoimien, Ran-
nikkolaivaston, Helsingin lip-
pueen, Helsingin Laivastoase-
man, Suomenlahden Laivaston 
sekä Suomenlahden Meripuo-
lustusalueen ja Merisotakoulun 
perinnettä. Laivastojoukot ovat 
killan perusta.

SUOMENLAHDEN 
LAIVASTOKILTA ry Hallitus

Lisätietoa
Puheenjohtaja Lars Eklund, 
puh.0440-955558 
larseklund@kolumbus.fi

www.suomenlahdenlaivastokilta.fi 
www.facebook.com/MSKilstar 
Suomenlahden Laivastokilta

Laivaston perinteet ja tulevaisuus

Suomenlahden Laivastokilta

RAIKON 
KONEPAJA OY

•  Tilaus- ja korjauskonepaja
•  Raskaskonekorjaamo

Vuodesta 1949

Vahdontie 91, 20320 TURKU
Puh. 02 4389 100

ISO 9001:2000D , AGAP 2120
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Turun Rannikkotykistökilta

N o niin, vuosi vaihtui kesäi-
senä, mutta sitten tulikin 

pakkasherra ja lumenluoja!
Killan hallitus uudistui syys-

kokouksessa yhden henkilön 
verran, kuten joulukuun lehdes-
sä mainittiin. Uusi hallituksen jä-
sen on Seppo Kaila, jonka artik-
keli on toisaalla tässä lehdessä. 
Järjestäytymiskokouksessaan 
hallitus päätti keskuudestaan 
olevat toimihenkilötehtävien hoi-
tajat. Ne pysyivät samoina, ku-
ten vuonna 2015.

Kilta tekee matkan 29.4.-
2.5. Tukholman saaristossa ole-
vaan Vaxholmin linnoitukseen 
ja museoon ja Armé-museoon 
Tukholmassa.

Yritysvierailu Meriaura Oy 
19.1. 2016 Arto Heinosen 
kirjoittamana

Kilta teki vierailun turkulaiseen 
yritykseen nimeltä Meriaura Oy. 
Seuraavassa yrityksen oma tii-

vistelmä toiminnastaan.
”Meriaura Oy on turkulai-

nen perheyritys, joka on eri-
koistunut teollisuuden tuottei-
den ja raaka-aineiden merikul-
jetuksiin sekä erilaisiin projekti-
kuljetuksiin. Meriauran rahtaa-
mien kuivalastialusten kuljetus-
suorite on yli kaksi miljoona ton-
nia vuodessa. Alukset liikennöi-
vät sopimus- ja hakurahtiliiken-
teessä Euroopan alueella, pää-
asiassa Itämerellä ja Pohjanme-
rellä. Yrityksen toiminnan kes-
keisinä arvoina ovat asiakasläh-
töisyys, hyvä ja laadukas palve-
lu sekä innovatiivisuus. Visiom-
me on olla edelläkävijä ympä-
ristöä säästävässä merikuljetta-
misessa ja sen kehittämisessä.”

Yhtiön toimitusjohtaja ja 
perustaja Jussi Mälkiä toimi 
vierailun isäntänä ja piti ansiok-
kaan esityksen yrityksen toimin-
nasta. Kiltalaisiin teki erityisen 
suuren vaikutuksen yrityksen 

Antti kevätlAhti

Heikki Pohjanvirta palkitsi Jussi 
Mälkiän killan puolesta ojentamal-
la hänelle Rannikonpuolustaja-
levykkeen!

toiminnan pyrkimys energiate-
hokkuuteen ja ympäristöystäväl-
lisyyteen. Vielä kolmenkymme-
nen vuoden jälkeen oli havait-
tavissa toimitusjohtajan innos-
tus asiaan, kun hän vastaili kil-
talaisten esittämiin kysymyksiin. 
Olikin helppo ymmärtää eräänä 
yhtiön tunnuksena ollut lause: 
”Harrastuksesta vakavasti otet-
tavaksi liiketoiminnaksi.”

Kilta toivottaa lukijoilleen 
hyvää kevään odotusta!

Mikael Kaskelo
Killan tiedottajawww.ForatiaEurope.com
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L aivaston sukeltajakilta täyt-
ti viime syksynä 30 vuot-

ta. Tätä juhlittiin jäsenten kes-
ken Turussa 7.11.2015. Tilai-
suuteen osallistui järjestelytoi-

mikunnan yllätykseksi lähes sa-
ta henkeä.

Päiväjuhla pidettiin Forum 
Mariniumissa ja juhlaillalliselle ko-
koonnuttiin ravintolalaiva Borelle.

Haluamme lausua erityiskiitok-
set niille yrityksille, jotka tuki-
vat juhlien järjestämistä toimin-
ta-avustuksella.

Laivaston Sukeltajakilta

Palkitsemiset 7.11.2015
Maanpuolustuskiltojen 
liiton huomionosoitukset

 – MPKL:n ansiomitali 
Petri Härmä

 – MPKL:n kiltamerkki 
Janne Harju ja Jarmo 
Kuusinen

Laivaston sukeltajakillan  
huomionosoitukset

 – Harri Hiipakka
 – Jukka Nurminen
 – Juhani Hujanen
 – Markku Ryhänen

 – Reijo Hujanen
 – Kauko Wirén
 – Pertti Koivuaho

Markku Ryhänen (oik.) vastaanottaa killan huomionosoituksen puheenjohtaja Tapani Korhoselta (vas.) ja Petri 
Härmältä (kesk).
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Pansio

Pohjanmaa

Tornio

Katanpää

Louhi

Merivoimien ja Rajavartiolaitoksen 
pitkäaikainen yhteistyökumppani 

laivojen uudis- ja muutossuunnittelussa

www.elomatic.com

Hylje

Uusimaa

Turva

Uisko

Tursas



Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

T alvi ei ollut este sitoutuneil-
le Rannikkotykistökillan jä-

senille, iskuryhmälle, kun oli tar-
ve käydä tarkistamassa Kuiva-
saaren tykistön ja rakennusten 
kunto kesken pakkas- ja lumi-
kelien. Kalle Reponen aluksel-
laan kuljetti kiltalaisia Kuivasaa-
reen hyisen meren läpi.

Ryhmä tarkisti viikonlopun 
16.-17.1. aikana mm. järeän 
kaksoistykkitornin 305 Obuhov 
52-2 peruslämmityksen toimi-
vuuden.

Myös saaren historiallisten 
rakennusten kattojen mahdolli-
set vauriot saariston talven rasi-
tuksessa kartoitettiin.

Miten Kuivasaareen 
kesäkaudella

Mikäli etsitte yhdistykselle, yh-
teisöllenne, yrityksenne henki-
lökunnalle sopivaa tutustumis-
kohdetta ja siellä mahdollises-

Yhteydenotot ja tarkemmat 
tiedot saaren isäntään Mikko 
Lahtiseen, lahtinen.mikko@ko-
lumbus.fi tai 0400472 779.

Myös IHA-lines nettisivuilta 

ti järjestettävää toimintapäivää, 
Kuivasaari on oiva kohde. Saa-
ren luonto, museotykit, opastus 
ja sopivat kokoontumistilatkin 
tarjoavat erilaisen päivän.

305 Obuhov.

Perillä saaressa.

Museotykkejä.
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

mukavassa ja reipashenkisessä 
seurassa? Kannattaa käydä kat-
somassa nettisivujamme www.
rt-kilta.net. Löydät sieltä myös 
jäsenhakemuslomakkeen, ht-
tp://www.rt-kilta.net/images/
dokumentit/rt-kilta-jasenhake-
muslomake.pdf.

Kilta palkitsi aktiivisia 
jäseniään

Joulukuussa killan glögitilaisuu-
dessa Café Köketissä palkittiin 
perinteiseen tapaan aktiivisia 
kiltalaisia, jotka työpanoksel-

www.ihalines.fi löytyy hyvät pe-
rustiedot saareen pääsemiseksi.

Tulevana kesänä järjeste-
tään Kuivasaareen opastettu-
ja yleisöviikonloppuja heinä-
kuun (1 vkl) ja elokuun aikana 
(2 vkl). Tarkemmat tiedot löyty-
vät kevään edetessä IHA-linesin 
nettisivuilta tai ottamalla yhteyt-
tä Kuivasaaren isäntään.

Suomenlinnan Rannikko-
tykistökillan toiminta on aktii-
vista noin 500 jäsenen voimin. 
Haluatko liittyä kiltaan ja osal-
listua merelliseen toimintaan 

laan ovat tuoneet merkittävästi 
osaamistaan kiltatyöhön.

Vuoden kiltalaiseksi valit-
tiin Kuivasaaren emäntä ja mo-
niosaaja Ninamaija Toivonen.

Ensimmäisen luokan baret-
timerkit myönnettiin Ari Orpanal-
le ja Kai Masalinille. Ari Orpana 
toimii tällä hetkellä Järvön isän-
tänä ja Kai Masalin on kunnos-
tautunut linnakevene MS Kuiva-
saaren vastuupäällikkönä. Toisen 
luokan barettimerkki myönnettiin 
Jaana Visakolle, Lucas Reijosel-
le ja Jan Kansanaholle. Kaksi en-
simmäistä ovat toimineet usean 
vuoden ajan aktiivisina kiltalai-
sina Kuivasaaren yleisöviikonlo-
puissa ja talkoissa, Kansanahon 
työkenttää on vuorostaan Järv-
ön saari.

Teksti: Sirpa Holma
Kuvat: Ninamaija Toivonen, 

Sirpa Holma, ja Ove Enqvist 

Vasemmalla vuoden kiltalainen 
Nina Toivonen. Vilkasta keskustelua.

Kiltalaisia glögitilaisuudessa.
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P ohjanlahden Laivastokil-
ta piti syyskokouksensa 

10.11.2015 Vaasan Sotavete-
raanimuseossa. Kokoukseen oli 
saapunut 14 killan jäsentä. Vuo-
den 2016 tulevasta toiminnas-
ta todettakoon mm. osallistumi-
nen MPKL:n järjestämään Tur-
po–seminaariin, yhteydenpito 
veljeskiltoihin ja pääkiltaan Lai-
vaston Kilta ry:n ja Maanpuolus-
tuskiltojen Liittoon, samoin kuin 

toiminta-alueen muihin maan-
puolustusjärjestöihin. Meripuo-
lustuspiirin koulutustapahtumia 
järjestetään kiltavene Marialla 
Suupohjan alueella. Tarkoituk-
sena on myös mahdollisuuksien 
mukaan osallistua Pohjoismai-
sille Laivastokiltapäiville Norjas-
sa 3.- 5.6.

Jäsenmäärän arvioidaan 
pysyvän entisellään, vaikka 
vuonna 2015 kilta saikin vii-

si uutta jäsentä. Näin ollen ei 
myöskään nähty perusteltua 
syytä korottaa jäsenmaksua, jo-
ka jää 27 euroksi. Erovuorossa 
olevat hallituksen jäsenet Erkki 
Lehtimäki, Mikael Pasto ja Matti 
O. Vironmäki Vaasasta sekä Es-
ko Pekama Oulusta valittiin uu-
delleen vuosiksi 2016-2017.

Syyskokous kutsui myös 
kaksi uutta kunniajäsentä. Kil-
lan pitkäaikainen kerhomesta-
ri  ja venevastaava Erkki Leh-
timäki liittyi killan jäsenek-
si syksyllä 1982. Hänet valit-
tiin killan hallitukseen vuonna 
1986, jossa hän oli aina vuo-
teen 2009. Sen jälkeen hän 
oli vuoden 2010 hallituksen 
asiantuntijajäsen ja vuodesta 
2011 jälleen varsinainen jäsen 
ja on sitä edelleen. Merivartios-
tossa pitkän uran tehnyt kap-
teeniluutnantti Martti Juvonen 
liittyi Laivastokiltaan jo ennen 
kuin Pohjanlahden Laivastokil-
taa, tai Laivaston Kilta ry:n Poh-
janlahden osastoa, kuten killan 
nimi aluksi kuului, oli edes pe-
rustettu. Tämä tapahtui  jo ke-
väällä 1982. Juvonen on eräs 
killan aktiivisimpia jälkeen kun 
alueelle perustettiin myös Me-
rivartiokilta. Tällä hetkellä killal-
la on neljä kunniajäsentä ja yk-
si kunniapuheenjohtaja.

Teuvo Roden

Pohjanlahden Laivastokillalle  
kaksi uutta kunniajäsentä

Uudet kunniajäsenet. Vasemmalla Erkki Lehtimäki, oikealla Martti 
Juvonen. Keskellä killan kunniapuheenjohtaja ja perustajajäsen Tauno 
Rewell.

Pohjanlahden Laivastokilta

teuvo roden
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Vaasan Rannikkopasteriston syksyn 1966 
reserviupseerit jälleen Vaasassa

T ykistökoulun Ru-kurssi 
121:n käyneet tapasi jälleen 

entisen perusyksikkönsä sotilas-
kodissa perjantaina 13.11.2015, 
josta tasan 50 vuotta sitten läh-
dettiin ”luomaan reserviläissoti-
laan uraa”. Edellisen kerran oltiin 
tavattu samassa paikassa kah-
deksan vuotta sitten. Nyt enti-
nen varuskunta näytti vieläkin si-
viilimäisemmältä, kun edellisen 
tapaamisen jälkeen Pohjanmaan 
Sotilassoittokuntakin oli lakkau-
tettu, eikä entiselle upseeriker-
hollekaan ollut enää menemistä. 
Mutta olivathan kasarmin ulkoi-
set puitteet jäljellä, jopa alkupe-
räisessä maalissa.

Paikalla oli kaikkiaan yhdek-
sän henkeä 14:sta. Kahden vel-
jen tiedetään poistuneen lopul-
lisesti rivistä. Ilahduttavan hy-
vin oli tapaaminen kiinnostanut, 
kun paikalla oli yhdeksän hen-
keä 12:sta. Tilaisuuden isäntänä 

toimi allekirjoittanut Pohjanlah-
den Laivastokillan puheenjohta-
jan ominaisuudessa. Ohjelmaan 
kuului Pohjanmaan KOTU:n kou-
lutuspäällikön, komentaja Han-
nu Maunulan esitys maakunta-
komppanian toiminnasta, tutus-
tuminen kasarmialueeseen, vie-
railu Vaasan vankilassa, jota esit-
teli vankilanjohtaja Taina Num-
mela sekä lauantaina tutustu-
minen Vaasan Sotaveteraanimu-

seoon, jota ryhmälle esitteli mu-
seotoimikunnan jäsen Kaj Sand-
ström Vaasan Reserviupseeriker-
hosta. Perjantai-illan puolestaan 
kruunasi yhteinen veljesillallinen. 
”Eikä asia jää tähän”, lupasi kont-
ra-amiraali Pertti Malmberg, joka 
ainoana kurssistamme aikoinaan 
valitsi sotilasuran. ”Ensi syksynä 
siirrytään siviiliin Suomenlinnas-
ta, 9.9. jos suinkin mahdollista”. 
Tuona päivänä vuonna 1966 siir-
ryimme reserviin Vaasan Rannik-
kopatteristosta, 50 vuotta sitten. 
Vaarpestolaiset voivat ylpeänä to-
deta, että kävimme hienon ase-
lajin; esimerkiksi Rovajärven ty-
kistöammunnoissa Vaasan Ran-
nikkopatteriston joukkueet ovat 
usein kunnostautuneet Rovajär-
ven tulenavauskilpailussa ja päi-
hittäneet kenttätykistöjen vastaa-
vat kilpailujoukkueet.

Teuvo Roden

Pohjanlahden Laivastokilta

Sotaveteraanimuseoon tutustumassa oikealta Pertti Malmberg, Esko 
Aurola, Erkki Eisto, Jukka Pennanen, Teuvo Roden, Timo Forsberg, 
Jukka Vanhala, Ismo Kivistö ja Toivo Javanainen.

Veljesillallisella riitti muisteluja varusmiesajasta, mutta myös keskustelua 
muun muassa NATO:sta.

teuvo roden

teuvo roden
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

jääkäripataljoonan killan perus-
tamiskokous oli pidetty 50 vuot-
ta aikaisemmin Upinniemes-
sä. Juhlaväki koostui muista-
kin kuin killan edustajista, kos-
ka 6.11 Svenska Dagen on myös 
Uudenmaan Prikaatin juhlapäivä. 
Vaasan Rannikkojääkäripataljoo-
na juhli 25 vuotista taivaltaan ja 
Rannikkojääkäripataljoonan pe-
rinneyhdistys purjehduskauden- 
ja koulutuskauden päättäjäisiä. 
Lopputuloksena oli juhla, jossa 
rannikkojääkärit palveluspaikasta, 
iästä tai kielitaustasta riippumatta 
kokoontuivat tarkastelemaan ran-
nikkojalkaväen saavutuksia puo-
len vuosisadan jaksolta. 

Tilaisuus alkoi virallisella 
vastaanotolla, jolloin kiltaa saa-
pui onnittelemaan mm. Merivoi-
mien johtoa vara-amiraali Ranni-
kon, kontra-amiraali Takasen ja 
lippue-amiraali Vauhkosen joh-
dolla, Uudenmaan Prikaati kom-

modori Törnerin johdolla, Ran-
nikkoprikaati komentaja Korho-
sen johdolla, MPK kenraali Laa-
tikaisen johdolla ja Sininen reser-
vi puheenjohtaja Robin Elvingin 
johdolla. Lukuisten kiltojen, re-
serviläisyhdistysten ja yhteis-
työkumppanien edustajat olivat 
myös saapuneet onnittelemaan 
kiltaa. Erityinen ilonaihe oli se et-
tä Rannikkojääkärikillan perusta-
miskokouksessa läsnä ollut ken-
raali Valtanen osallistui juhlatilai-
suuteen. Vastaanottoseremonioi-
den jälkeen ohjakset otti laivas-
ton soittokunnan kappelimes-
tari musiikkikomentajakapteeni 
Petri Junna, jonka johdolla lai-
vaston soittokunta esiintyi. Mu-
siikkiosuus päättyi perinteikkää-
seen Rannikkojääkärimarssiin jo-
ka laulettiin yhteislauluna. 

Tilaisuus jatkui juhlapuheil-
la, joista kenraali Valtasen puhe 
luotasi rannikkojääkäreiden kehi-

Rannikkojääkärit 50 v

Uudenmaan Prikaatin up-
seerikerho Raaseporissa 

tarjosi kuudes marraskuuta upe-
at ja perinteitä huokuvat puitteet 
Rannikkojääkärien kiltatoimin-
nan 50-vuotisjuhliin. Rannikko-

Kenraali Valtanen oli tilaisuuden 
juhlapuhuja.

Ansioituneita reserviläisiä palkittiin runsain mitoin 
juhlan kunniaksi.

Vara-amiraali Rannikko ja kontra-amiraali Takanen 
palkittiin juhlassa.

eSA AittokAllio

eSA AittokAllioeSA AittokAllio
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tystä puolustusvalmiuden osana 
ja toisaalta maalasi taustaksi laa-
jempaa kuvaa puolustuspoliitti-
sesta tilanteesta. Lippue-amiraa-
li Vauhkonen puheessaan katsoi 
pitkälle tulevaisuuteen, merivoi-
mien ja merijalkaväen tulevaan 
toimintaympäristöön ja kehitys-
suuntaan. Erkko Kajander esitte-
li puheenvuorossaan juuri ilmes-
tyneen Rannikkojääkärit Ajassa 
– kirjan syntyvaiheita ja samalla 

kiltatoiminnan historiaa kolmen 
vuosikymmenen ajalta. Juhlan vi-
rallinen osuus päättyi palkitsemi-
siin, joita oli runsaasti. Kirjaimel-
lisesti useita kymmeniä henkilöi-
tä palkittiin ansioista vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen parissa 
tehdystä pyyteettömästä työstä. 

Virallisen osuuden jälkeen 
nautittiin Prikaatin varusmies-
kokkien valmistama ja tarjoi-
lema maukas juhlapäivällinen. 

Uskomme vahvasti, että kaik-
kien rannikkojääkäreiden yhtei-
nen juhla oli omiaan vahvista-
maan rannikkojääkärihenkeä ja 
edelleen vahvistamaan rannik-
kojääkärireserviläisten ja Uu-
denmaan Prikaatin entisestään 
hyviä suhteita ja yhteistyötä. 

Kerran Rannikkojääkäri – 
aina Rannikkojääkäri!

Henri ja Mika

Juhla-ateria nautittiin UudPr:n upseerikerhon juhlasalissa Raaseporissa.

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Rannikkojääkärit 50 v
eSA AittokAllio
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

XIV Kenraalintie-marssi 23.4.2016 klo. 8:30-16:30, 
Kakskerta, Turku. Lisätietoja Sami Kivilähde sami.kivi-

lahde@kannustalo.fi tai 040-5900500
Samana päivänä Turussa erikseen ilmoitettavassa pai-

kassa, iltapäivällä/illalla:
Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys ry:n 

sääntömääräinen vuosikokous, 23.4.2016 Turku. Lisätieto-
ja Mika Kiurulta mika.kiuru@finnair.com ja 050-3926866.

R annikkojääkärikillan ja 
Rannikkojääkäripataljoo-

nan perinneyhdistys ovat luo-
neet uuden perinteen. Ensim-
mäinen adventti, joka tunne-
taan enemmän jumalanpalve-
luksesta ja Hoosianna -virres-
tä, on saanut Merikappelissa 
hyvin maanpuolustushenkisen 
ilmeen. Perinne on myös siinä 
mielessä saanut muotonsa, et-
tä adventtina 2015 suuri jouk-
ko ihmisiä jo tiesi mitä odottaa.

Sunnuntai 29.11 alkoi Meri-
kappelissa ensin Jumalanpalve-
luksella klo 12., johon osallistui 

jo enemmän ihmisiä kuin muuta-
mana aikaisempana vuonna. Il-
tapäivällä kello 15 aikaan aloitti-
vat Upinniemen paikalliset käsi-
työn taitajat ja leipurit myymään 
omia tuotteitaan myyjäisissä. 
Vasta kuitenkin lähempänä kello 
17:sta ihmisiä alkoi tulla paikalle 
suurin joukoin, kun mainostettu 
Talvisodan muistoja ja adventin 
lauluja – konserttia edeltävä glö-
gitarjoilu alkoi.

Illan kuorona oli Kaaderi-
kuoro. Mikä sopisikaan tällai-
seen konserttiin paremmin, 
kuin kuoro, jonka tarkoituksena 

on kadettien ja upseerien kuo-
rolauluperinteen kehittäminen 
ja maanpuolustuksen aatteelli-
sen toiminnan tukeminen. Olen 
jostain lukenut, että näitä lau-
luja innoittaa isänmaanrakkaus, 
sotiemme veteraanisukupolven 
kunnioitus, kadettiveljeys sekä 
upseeri- ja kavaljeeriperinteen 
mukainen kauniimman suku-
puolen ihailu ja arvostus. Tänä 
iltana se arvostus vielä näkyi eri-
tyisellä tavalla, kun kaaderilau-
lajien kuoroa johti Tuula Saaren-
sola. Monet kappaleista esitte-
li pitkään Upinniemessäkin pal-
vellut kuorolainen Juha Savisaa-
ri. Hän ei ole ihan lyhyt mies 
ja kun kuoro asettui paikalleen 
Merikappelin kuoriosan portai-
siin, niin juuri Juha Savisaaren 
takia piti hiukan Suomen jout-
senen pienoismalliakin nostaa. 
Hyvä että pienoismallin vanha 
vinssi tuli taas kerran testattua!

Tullessani itse konsert-
tiin puoli kuudelta oli mukavaa 

Talvisodan muistoja ja adventin    lauluja
eSA AittokAllio
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

L eirikoulu koululaisille Upinnie-
men saaristossa Ramsössa 12-

17.6.2016. 
Erätaitoja, ulkoilua, uimista, suunnistusta, pelastautu-

mista, perinteisiä ulkopelejä ja leikkejä ym. mukavaa. 
Lisää tietoa MPK:n sivuilta (www.mpk.fi) Ramsön leiri-

kurssi, SL 88657 tai Mika Kiurulta mika.kiuru@finnair.com 
ja 050-3926866.

huomata, miten täyttä jo silloin 
oli. Viimeiset puoli tuntiakin saa-
pui paikalle koko ajan lisää ih-
misiä. Ei siis ihme, että teim-
me taas kerran uuden ennätyk-
sen yleisömäärässä, kun paikal-
la oli tarkkaan laskettuna 296 
läsnäolijaa. Oman erityismainin-
nan ansaitsee yleisöstä Hyvin-
käältä tullut Palopuron kyläyh-
distys, jonka Merikappelin ret-
kelle osallistui taas bussilastilli-
nen ihmisiä.

Konsertin kulku on jo hy-
vällä tavalla muodostunut perin-
teiseksi. Ensin perinteiset terve-
tulosanat niin minulta varus-
kunnan puolesta ja Merikappe-
lin ”kirkkoherran” roolissa. Sen 
jälkeen oli aika järjestäjien Ran-
nikkojääkärikillan puheenjohta-
jan Henri Harmian vuoro ja sen 
jälkeen alkoi konsertti.

Konsertin ohjelmistossa 
oli hyvin perinteisiä sodan ajan 
lauluja ja myös yhdessä laulet-
tu Rannikkojääkärimarssi. Mah-
tuipa adventtina mukaan toki 
myös muutama jouluinen lau-
lu. Tärkeintä kuitenkin oli se yh-
teishenki, joka konsertin aika-
na syntyi. Esiintyjinä kaaderi-
kuoro on juuri sellainen, joka jo 
omien periaatteidensa mukaan 
tukee maanpuolustustyön aat-
teellista puolta. Siitähän tällai-
sessa tilaisuudessa kuitenkin pi-
tää olla kyse.

Koska itse en sotilaspasto-

rina joutunut tekemään paljoa-
kaan tämän konsertin eteen, 
mikä on Merikappelissa hyvin 
poikkeuksellista, niin voisin mai-
nita monta palkitsevaa ja muka-
vaa asiaa. Ehkä kuitenkin kaik-
kein palkitsevinta suuren yleisö-
määrän lisäksi olivat kaikki ne 
ihmiset, jotka jo eteisessä varo-
vasti kyselivät, että pidetäänkö 
tämä konsertti taas adventtina 
2016? Konsertin pitää olla var-
sin onnistunut, jotta jotain sel-
laista kuulee meiltä suomalaisil-
ta, jotka edelleen olemme usein 
vain hiljaa, jos kaikki meni hy-

Talvisodan muistoja ja adventin    lauluja

vin? Kuulinpa myös monta kii-
toksen sanaa niiltä Upinnieme-
läisiltä myyjiltä, jotka olivat tuo-
neet tuotteitaan myyntiin. Kon-
serttiin osallistunut väki oli osta-
nut ilmeisen hyvin niin käsitöitä 
ja maalauksia kuin myös kaiken-
laisia leivonnaisia. Oli ilo kuul-
la jo tätä artikkelia kirjoittaessa, 
että täsmälleen samalla tavalla 
on tarkoitus tehdä myös ensi ad-
venttina. Kiitos Rannikkojääkäri-
kilta ja Rannikkojääkäripataljoo-
nan perinneyhdistys!

Henri Kivijärvi
Sotilaspastori

eSA AittokAllio
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Rannikkojääkäri                      killan ja RannJP:n Perinneyhdistyksen yhteinen 
toimintakalenteri                    2016

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

1013.3. Hiihtovaellus Virolah-
den merialueella. Hiihtoa, erä-
taitoja ja sotahistoriallista an-
tia. Lisää tietoa MPK:n sivuil-
ta (www.mpk.fi) Hiihtovaellus 
Virolahdella SL, SV 87579 tai 
Mika Kiurulta, mika.kiuru@fin-
nair.com ja 050-3926866.

23.3. Rannikkojääkärikillan ke-
vätkokous. Keskiviikkona 23. 
maaliskuuta 2016 klo 18:00. 
Ilmoittautumiset Henri Harmi-
alle henri.harmia@teliasone-
ra.com tai 040-5062860 vii-
meistään torstaina 22. maa-
liskuuta.

23.4. Rannikkojääkäripataljoo-
nan Perinneyhdistys ry:n sään-
tömääräinen vuosikokous, Tur-
ku. Lisätietoja Mika Kiurul-
ta, mika.kiuru@finnair.com ja 
050-3926866.

23.4. Kenraalitienmarssi, Tur-
ku. Lisätietoja Sami Kivilähde 
sami.kivilahde@kannustalo.fi 
tai 040-5900500

14.5. Vesistö- ja koulutuskau-
den avajaiset ja mökkitalkoot, 
Upinniemi – Ramsö. Koko per-
heen tapahtuma. Tarkemmat 
ohjeet Aimo Laaksoselta aimo.
laaksonen@pp.inet.fi ja 0400-
813603 sekä Mika Kiurul-
ta, mika.kiuru@finnair.com ja 
050-3926866.

R annikkojääkärit halusivat 
muistaa joitakin vuonna 

2015 merkkipäiväänsä viettä-
neitä jäseniään sekä yhteistyö-
tahojaan tarjoamalla illallisen 
Dragsvikin upseerikerholla. Il-
lan kunniavieraina olivat kenr 

Valtanen, UUDPR:n komen-
taja komdri Kjell Törner, Matti 
Arekari, Matti Kaskeala, Marko 
Lehtopelto ja Mika Seppänen, 
sekä isäntinä kom Juha Tork-
keli, Henri Harmia, Mika Kiu-
ru ja Antti Rautiainen.

Merkkipäiväillallinen
26.11.2015

Merkkipäiväillallinen 26.11.2015.

Merkkipäiväillallinen 26.11.2015.
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Rannikkojääkäri                      killan ja RannJP:n Perinneyhdistyksen yhteinen 
toimintakalenteri                    2016

Toukokuu Barettimarssi 1, 
Dragsvik (VEH). Killalla ja Pe-
ryllä on mahdollisuus muo-
dostaa oma ryhmä. On myös 
mahdollisuus osallistua järjes-
telytehtäviin. Ilmoittautumiset 
Antti Rautiaiselle antti@rauti-
ainen.fi tai 050-556 1825 vii-
meistään 15.huhtikuuta.

Kesäkuu Kajakkivaellus. Li-
sätietoja Markus Weckman 
weck man.markus@gmail.com

10.12.6. Erikoisjoukkojen ke-
säselviytymiskurssi, Upinniemi 
– Ramsö. Lisää tietoa MPK:n 
sivuilta (www.mpk.fi). Lisätie-
toja Aleksi Ojala aleksiojala@
hotmail.com

1217.6. Leirikoulu koululaisille 
Upinniemen saaristossa Ram-
sössa. Leirikoulu koululaisille 
Upinniemen saaristossa Ram-
sössa. Erätaitoja, ulkoilua, ui-
mista, suunnistusta, pelastau-
tumista, perinteisiä ulkopelejä 
ja leikkejä ym. mukavaa. Lisää 
tietoa MPK:n sivuilta (www.
mpk.fi) Ramsön leirikurssi, SL 
88657  tai Mika Kiurulta mi-
ka.kiuru@finnair.com ja 050-
3926866.

1.7. Teikarin päivän juhlalli-
suudet, Upinniemi ja Drags-
vik. Lisätietoja ja ilmoittautu-
miset Aimo Laaksonen, aimo.

laaksonen@pp.inet.fi ja 0400-
813603 tai Antti Rautiainen, 
antti@rautiainen.fi tai 050-
556 1825.

8.10.7. Retki Viipuriin, Teika-
rin saarelle ja Viipurinlahdelle 
purjeveneillä. Lisätietoja Mika 
Kiurulta, mika.kiuru@finnair.
com ja 050-3926866.

23.7. Porkkala Swimrun 2016, 
Upinniemi. Lisätietoja http://
www.swimrun.fi/

Elokuu Merimelonnan pe-
ruskurssi. Lisätietoja Markus 
Weck man, weckman. 
markus@gmail.com

9.11.9. Kuntotesti (Royal Mari-
ne), MPK nro 2010 16 12093, 
Dragsvik. Lisätietoja Michael 
Eklöf michael.eklof@specops-
nordic.fi

16.18.9. Sissi MED NYLBR, 
Dragsvik. Lisätietoja Aleksi 
Ojala aleksiojala@hotmail.com

30.9.2.10. Sissi MED NYLBR, 
Dragsvik. Lisätietoja Michael 
Eklöf michel.eklof@specops-
nordic.fi

1416.10. Rannikkojääkärien 
action viikonloppu. Sovellettua 
ammuntaa käsiaseella ja itse-
puolustusta. Lisätietoa MPK:n 
sivuilta (www.mpk.fi) tai Mika 
Kiurulta, mika.kiuru@finnair.
com ja 050-3926866.

27.11. ”Talvisodan muistoja 
ja adventin lauluja”-konsertti, 
Upinniemen Merikappeli. Lisä-
tietoja Esa Aittokallio esa.ait-
tokallio@gmail.com tai 040-
5869061

Marraskuu Rannikkojääkäri-
killan syyskokous.

Marraskuu Rannikkojääkäri-
pataljoonan Perinneyhdistyk-
sen Purjehdus- ja Koulutuskau-
den päättäjäiset

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

V esistö-, koulutuskauden avajaiset ja mökkitalkoot koko 
perheelle. Lauantaina 14.5.2016, Upinniemi – Ramsö. 
Lähtö Upinniemen L-laiturilta klo 09:00 ja paluu noin 

klo 15:00.
Tarkemmat ohjeet Aimo Laaksoselta, aimo.laaksonen@

pp.inet.fi ja 0400-813603 sekä Mika Kiurulta, mika.kiu-
ru@finnair.com ja 050-3926866.v
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Hangon Rannikkopatteriston  
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen
GSM 040824 8679, 040 520 0907
Narvikink. 20, 10900 HANKO
veikkoe@hotmail.com
perinneyhdistys@hotmail.com

Suomenlahden 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 040 552 9136
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 Pentti O. Niskanen, 
osoite Hiidenkuja 6, 21600 Naantali
GSM 040-7169871
pentti.o.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

RTkerho johtorengas
Puheenjohtaja Toni Aalto
GSM 040 311 3348, toni.aalto@iki.fi

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

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

Rannikkoupseeri yhdistys
Puheenjohtaja  
Olavi Jantunen, Kommodori,  
Merivoimien operaatiopäällikkö,  
Merivoimien esikunta

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

Yhteinen julkaisum
m
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Rannikon Puolustajan teemat 2016
2/2016  Suomi ja arktisuus

3/2016 Kansainväliset yhteisöt ja Merivoimat 

4/2016 Henkilöstö

www.rannikonpuolustaja.fi

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

Tapahtumakalenteri 2016
23.4. Kenraalitienmarssi, Turku (s 89).

29.4.-2.5. Turun Rannikkotykistökillan matka Tukholman saaristossa 
olevaan Vaxholmin linnoitukseen ja museoon ja Armé-museoon 
Tukholmassa (s 77).

Suomenlinnan Rannikko
rykmentin perinneyhdistys
Puheenjohtaja Kari Salin, 
Merisotakoulu,
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 Jarmo Holm
Kreivinkatu 3 A , 21110 Naantali
GSM 040 0524253
jarmo.holm@turunlaivastokilta.net

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 Harri Kevari
harri.kevari@mil.fi

- Sjökapten YH (Merikapteeni) 
- Maritime Management
- Maritime Technology

- Vaktstyrman (Vahtiperämies) 

- Vaktmaskinmästare (Vahtikonemestari)   
   

- Kotimaanliikenteen laivuri (Skeppare i   
  inrikestrafik)
- Koneenhoitaja (Maskinskötare)
- Kuljettaja (Förare)

Besök vår hemsida och bekanta dig med vårt kursutbud!

www.aboamare.fi
Vieraile kotisivuillamme ja tutustu kurssitarjontaamme!

www.aboamare.fi

Sjöfartsutbildning / 

Merenkulun koulutusta

www.novia.fi www.axxell.fi
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HUIPPUTEKNOLOGIAA
JA YHTEISTYÖTÄ

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

www.kongsberg.com

WORLD CLASS
- through people, technology & dedication

NAVAL STRIKE MISSILE (NSM)
– pintatorjunnan uusi ulottuvuus
• Kyky iskeä valittuihin kohteisiin satojen kilometrien päähän maalle

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

tarkalleen haluttuun kohteeseen
• Osumakohdan yksityiskohtainen määrittely ennakkoon 

tuhovaikutuksen säätämiseksi
• Häiveteknologian maksimaalinen hyödyntäminen ja täydellinen

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

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

huoltovapaa operointiaika
• Järjestelmä on sarjatuotannossa useammalle asiakkaalle


