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Rannikon P  uolustaja -lehden lukijakysely

R P-lehti toteutti tiettä-
västi historiansa en-
simmäisen lukijaky-

selyn keväällä 2016. Vastaus-
kuoria palautettiin lähes 400 
kpl, mikä on n. 14 % tilaajien 
määrästä. Lämmin kiitos kai-
kille vaivaa nähneille ja kor-
tensa kekoon kantaneille.

Lehden esittely

Aluksi lienee paikallaan esi-
tellä lyhyesti lehden nykyi-
nen toimintamalli. Kustanta-
ja on lehden ensimmäisestä 
numerosta v 1957 lähtien ol-
lut Rannikkotykistön upseeri-
yhdistys, nyttemmin Rannik-
koupseeriyhdistys. 

Lehti on saavuttanut 
epävirallisen statuksen Meri-
voimien ”pää-äänenkannat-
tajana”, mikä näkyy mm. ai-
hevalinnoissa ja Merivoimien 
esikunnan ja joukko-osasto-



Pääkirjoitus

haaste. Jokaiselle pitää olla jo-
tain, mutta kaikkia ei voi pal-
vella aivan tasapuolisesti mak-
simissaan satasivuisella lehdel-
lä. Joka tapauksessa lehti on 
kansitekstinsä mukaisesti ”me-
ripuolustuksen ammatti- ja jä-
senlehti” – tässä järjestyksessä.

Kysely

Vastaajista noin kolmasosa 
edusti meripuolustuksen am-
mattilaisia ja loput reserviä tai 
sidosryhmiä. Vastaajien kes-
ki-ikää ei laskettu, mutta se on 
arviolta korkeahko (n. 60 v). 
Naisia vastaajista oli ainoastaan 
viisi kappaletta.

Kyselyn laukaisi liikkeel-
le huoli alati nousevista kus-
tannuksista, mikä voitaisiin osin 
välttää ottamalla käyttöön erilai-
sia digitaaliratkaisuja. Myös säh-
köiset kalenterit, linkit, keskuste-
lufoorumit jne. puoltavat selvittä-
mään uusia kustannustehokkai-
ta ja varsinkin nuoremman väen 
käyttämiä vaihtoehtoja. Kyselys-
sä ääripään vaihtoehdot olivat 
säilyttää nykyinen painettu lehti 
sekä sen digitaalinen näköispai-
nos sellaisenaan, tai siirtää ko-
ko lehti mahdollisine lisäpalve-
luineen internetiin ns. verkko-
lehdeksi. Digilehtikyselyn lisäk-
si tilaisuutta käytettiin hyväksi 
selvittämällä samalla lukijoiden 

kantaa lehden sisältöön.
Molempiin pääkysymyksiin 

saatiin hyvää ohjausta. Moni 
vastaaja ilmaisi suuren tyytyväi-
syytensä lehteen pitäen tuotet-
ta jopa ”kulttuuritekona” ja ”alan-
sa parhaana painatteena”. Var-
sinkin reserviläiset mutta myös 
evp-henkilöt arvostavat lehden 
vaikutusta ammattitaidon yllä-
pitoon.

Vaikka erisnimiin täytyy 
suhtautua tällaisissa yhteyksis-
sä varovaisesti, mainittakoon, 
että evp komentajat Ove Enqvist 
ja Kenneth Nyholm saivat positii-
vista palautetta kirjoituksistaan.

Ehkä kyselyn suurin yllä-
tys oli vastaajien heikko tietä-
mys nykyisen digitaalisen leh-
tiarkiston olemassaolosta. Arkis-
toon on tallennettu joitakin vuo-
sia sitten kaikki lehden nume-
rot sekä tuotetut erikoisnumerot 
Pdf-muotoon ja uusimmat leh-
det myös HTML 5-muotoon. Ar-
kisto löytyy Rannikkoupseeriyh-
distyksen (RUY) kotisivulta koh-
dasta ”Lehtiarkisto”.

Kissa se kiitoksilla elää, eli 
kritiikki sekä muutosehdotuk-
set auttavat eniten kehitystyötä. 
Teema-konseptia pidettiin on-
nistuneena, mutta valtaosa oli 
ruksannut haluavansa lisää ar-
tikkeleita taktiikasta, tekniikasta, 
kv-toiminnasta sekä historiasta. 

jen erinomaisessa tuessa leh-
den toimittamiseen. On kuiten-
kin tärkeää huomata, että Meri-
voimien virallinen tiedottaminen 
tapahtuu Puolustusvoimien va-
kiintuneita kanavia pitkin. Neljä 
kertaa vuodessa ilmestyvän leh-
den 4 200 kappaleen painos-
määrän kautta tavoitetaan am-
mattilaisten lisäksi reservi ja si-
dosryhmät ja jaetaan meripuo-
lustuksen sellaista pinnanalais-
ta ilosanomaa, joka ei mahdu 
virallisiin tiedotteisiin.

Lehden toimittamisesta 
vastaa päätoimittaja apunaan 
toimitusneuvosto, johon kutsu-
taan edustajat mahdollisimman 
kattavasti meripuolustuksen am-
mattilaisista sekä sidosryhmistä. 
Neuvoston puheenjohtajana toi-
mii komdri (evp) Henrik Nystén. 
Toimitussihteeri Seppo Alanko 
kokoaa artikkelit ja taittaa leh-
destä luonnoksen, jonka tar-
kistaa työryhmä Auli Aho (ME-
RISK), lehden entinen päätoimit-
taja kom (evp) Ove Enqvist se-
kä päätoimittaja. Seppo on alan-
sa palkittu ammattilainen, ja hä-
nen työnsä sai kyselyssä ansait-
tua positiivista palautetta.

Meripuolustuksen ammat-
tilaisten, varusmiesten, reservi-
läisten ja sidosryhmien tarpei-
den yhdistäminen yksien kan-
sien väliin on lehden suurin 
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Kaivattiin myös henkilöhaastat-
teluja ja kalustoesittelyitä. Tämä 
ei varsinaisesti helpottanut toi-
mituksen suunnittelutyötä, sillä 
”kaikkea lisää” ei mahdu sadan 
sivun pakettiin ottamatta jotain 
pois. Muutama ehdotus tuli täl-
lekin puolelle. Esimerkiksi yh-
distysten ja kiltojen sivut esitet-
tiin siirrettäväksi pois painetus-
ta osuudesta. Samoin meripuo-
lustajien ”oheistoiminnot”, ku-
ten motoristien matkakuvaukset 
tms., saivat kriittistä palautetta.

Arvokkaita havaintoja olivat 
erilaisten kaavioiden ja karttojen 
heikko luettavuus, liiallinen ly-
henteiden käyttö sekä aina tär-
keä turvallisuusnäkökulma, ”Vi-
hollinen kuuntelee!”. Politikoin-

nista varoiteltiin ja aiemminkin 
keskustelussa ollut lehden ny-
kyinen koko sai muutaman ha-
jaäänen puolesta ja vastaan. 
Lisäksi kaivattiin vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen ja me-
rivartiostojen toiminnan nykyis-
tä laajempaa esittelyä sekä mui-
denkin kuin pelkän aktiiviup-
seerinäkemyksen esiintuontia. 
Joissakin palautteissa varoitet-
tiin myös sortumasta liikaa sy-
vällisiin teknisiin yksityiskohtiin.

Valtaosa vastaajista ei läm-
mennyt digitaalisille palveluille; 
nykymalli sai n. 80 (+) % kan-
natuksen. Kommenttien mu-
kaan pelkkä digilehti jäisi eh-
kä kokonaan lukematta, ja li-
säksi kaikilla tilaajilla ei välttä-

mättä ole mahdollista käyttää 
ATK-palveluita. Toisaalta kus-
tannuspaineet ja media-maail-
man trendit ymmärrettiin. Rat-
kaisuna esitettiin mm. julkais-
ta osa artikkeleista vain sähköi-
sesti (vrt. MTV- ja YLE-uutiset). 
Uusina palveluina ideoitiin mm. 
tilaajille rajattua keskusteluker-
hoa sekä tabletti- ja älypuhelin-
tekniikkaa paremmin palveleva 
lehtiarkisto. Viimeksi mainittu 
tukisi myös tutkimustoimintaa.

Lämmin kiitos vielä kerran 
kaikille palautteen lähettäneille. 
Tulokset tukevat ja ohjaavat leh-
den sisällön ja rakenteen suun-
nittelua.

Sakari Martimo

Avuntarve

V iranomaiset ovat in-
ventoimassa Stora 
Träskön (Porkkalan 

edustalla) laitteita ja raken-
nelmia mahdollista kansal-
lispuistohanketta varten. He 
ovat epävarmoja, mikä ku-
vassa esitetty torni on ollut. 
Voiko joku auttaa? Vastauk-
set alla olevaan osoitteeseen.

Ove Enqvist
Hevoshaantie 9 D 6 

01200 VANTAA 
040 5524136 

enqvist@oktanet.fi 
ove.enqvist@welho.com 

(varaosoite, luetaan harvemmin)
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V uoden 2017 tavoittee-
na on saavuttaa alusta-
va operaatiokyky (IOC), 

jolloin taisteluryhmällä tulee ol-
la valmius yhteisten merivalvon-
taoperaatioiden toteuttamiseen. 
Tämän tavoitteen saavuttami-
seksi on luotu erillinen suunni-
telma, jonka painopisteet 2017 
ovat suunnitelma- ja asiakirjaval-
mius sekä evaluoinnin toteutta-
minen CJSE17 (Combined Joint 
Staff Exercise) ja NOCO17- har-
joituksissa.  Askelmerkit tavoit-
teen saavuttamiseen saatiin tou-

kokuussa 2016 pidetyssä Meri-
voimien komentajien päätöksen-
tekoesittelyssä. 

Tavoitteiden saavuttamisek-
si noudatetaan tiekarttaa (ROAD-
MAP), jossa kahdeksan eri ope-
raatiolinjan kautta tarkastellaan 
vuosittain määritettyjen ratkai-
sukohtien saavuttamista. Vielä 
tämän vuoden aikana tarkenne-
taan ensi vuonna toimeenpanta-
van alustavan evaluoinnin suo-
rittamista sekä tehtäviä merivoi-
mien alajohtoportaille. 

Vision mukaisesti täysi ope-

ratiivinen valmius (FOC) on tar-
koitus saavuttaa vuonna 2023, 
jolloin yhteisessä johdossa ole-
vaa, molempien merivoimien 
joukoista ja kalustosta koottua 
osastoa voidaan käyttää tarvit-
taessa kriisihallintaoperaatioissa 
tai lähialueella erikseen tehtävien 
poliittisten päätösten jälkeen. 

SFNTG on organisaatio

SFNTG on modulaarinen tehtä-
väorganisaatio, eli sen kokoon-
pano riippuu kulloisestakin ope-
raatiosta tai harjoituksesta. Sen 

Veli-Petteri Valkamo
Kommodori Veli-Petteri Valkamo toimii merivoimien suunnittelupäällikkönä ja CJSE16 DCOM:a, komentaja 
Patrik Lillqvist toimii Rannikkolaivaston operaatiopäällikkönä ja SVEFINEX16 -harjoituksen esikuntapäällikkönä.

FISE NAVAL ja SFNTG
– suomalais-ruotsalainen merellinen taisteluryhmä  

matkalla kohti alustavaa operaatiokykyä

Suomen ja Ruotsin merivoimien kahdenvälinen harjoittelu alkoi jo 1990-luvun puo-

livälissä. Viime vuosina yhteistyö on syventynyt, mistä näkyvimpänä osoituksena 

on suomalais-ruotsalainen merellinen taisteluryhmä,  Swedish-Finnish Naval Task 

Group, eli SFNTG. Merivoimien välinen yhteistoiminta virallistui 2015 osana mai-

den puolustusvoimien laajempaa yhteistoiminnasta sopimista.

SFNTG harjoittelee, SWEFINEX16. 

PUolUstUsvoimat/aaPo nissi
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kokoonpanoon kuuluu johtopor-
ras ja joukot. Johtoporras käsit-
tää  taisteluryhmän komenta-
jan ja esikunnan. Operaatiosta 
riippuen SFNTG:hen voi kuulua 
esimerkiksi erityyppisiä taiste-
lualuksia ja miinantorjunta-aluk-
sia, huoltoaluksia, amfibiojouk-
koja, huoltoaluksia, huoltojouk-
koja maalla sekä näiden joukko-
jen johtamiseen tarvittavia väli-
johtoportaita. SFNTG ei ole val-
miusjoukko, sillä ei ole valmius-
vaatimuksia, vaan se on pikem-
minkin konsepti, joka toimii mo-
nialaisen kehittämisen lavettina.

SFNTG mahdollistaa 
tehokkaan harjoittelun 
ja pitkäjänteisen 
toimintatapojen 
kehittämisen

SFNTG on organisaatio, jolla 
voidaan harjoitella monipuoli-

sesti erilaisia merellisiä matalan 
ja korkean intensiteetin operaa-
tioita. Joukkoa voidaan käyttää 
kahdenvälisissä harjoituksis-
sa. Suomen ja Ruotsin yksiköt 
voivat samoin osallistua SFN-
TG-kokoonpanossa monikan-
sallisiin harjoituksiin kuten Itä-
merellä vuosittain järjestettävä 
Northern Coast (NOCO). SFN-
TG mahdollistaa monipuolisen 
toimintamenetelmien kehittä-
misen. Kokoonpanosta riippu-
en taisteluryhmä kykenee esi-
merkiksi tilannekuvan luomi-
seen, pintamaalien torjuntaan, 
sukellusveneentorjuntaan, ilma-
torjuntaan ja evakuointioperaa-
tioihin. SFNTG on tehokas har-
joituskehys, koska rakenteiden 
ja johtamisen vakiointi mahdol-
listaa kevyemmän suunnittelun. 

Kansalliset harjoitukset se-
kä Suomessa järjestettävät FIN-

SWEEX-harjoitukset ja Ruotsis-
sa järjestettävät SWEFINEX-har-
joitukset muodostavat toimin-
tatapojen kehittämisen ja rutii-
nien muodostamisen osalta jat-
kumon, jolloin jokainen harjoitus 
luo edellytyksiä myös seuraavan 
harjoituksen paremmalle toimin-
nalle. Tämä nähtiin esimerkiksi 
SWEFINEX16 harjoituksessa, 
johon valmistauduttiin laatimal-
la päivitetty taisteluryhmänesi-
kunnan esikuntaohje myös kan-
sallisten harjoitusten kokemus-
ten pohjalta. SWEFINEX16-har-
joituksen kokemuksia puoles-
taan hyödynnettiin Rannikkolai-
vaston esikunnan työskentelyssä 
kansallisessa merivoimien tulen-
käytön METU16-harjoituksessa.

Harjoitustoiminta mahdol-
listaa henkilöstön osaamisen 
kehittämisen. Esimerkiksi sukel-
lusveneentorjunnan osalta har-

SFNTG harjoittelee. Miinantorjunta-aluksia SWEFINEX16-harjoituksessa. 
PUolUstUsvoimat/aaPo nissi
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joittelu ruotsalaisten sukellusve-
neiden kanssa on ensiarvoisen 
arvokasta sonar-operaattoreiden 
ja alusten johtohenkilöstön ke-
hittämiselle sekä doktriinin tes-
taamiselle ja kehittämiselle.

Suomen kannalta toimin-
ta Ruotsin merivoimien kans-
sa antaa suuria etuja. Ruotsa-
laisilla on sukellusveneitä, vank-
ka osaaminen, joka täydentää 
omaamme esimerkiksi sukel-
lusveneentorjunnassa (sangen 
samanlainen toimintakulttuu-
ri) mistä seuraa hyvä yhteisym-
märrys ja minimaalinen kitka.

SFNTG on johtamista 

SFNTG tukee johtamisen ke-
hittämistä eri tasoilla. SFNTG:n 
harjoitustoiminta kehittää myös 
Merivoimien esikuntaa sen toi-
miessa vuorollaan SFNTG:tä 
ylempänä johtoportaana.  Johta-
minen kehittyy myös SFNTG esi-
kunnalla, joka on vastaava taso 
kuin Rannikkolaivaston esikun-
ta kansallisessa puolustukses-
sa. Taisteluosastojen ja alusten 
päälliköille SFNTG tarjoaa erin-
omaisen johtamiskentän, kos-
ka harjoittelu voidaan räätälöidä 

juuri meidän tarpeitamme vas-
taavaksi. Johtamisen tehtävänä 
on osoittaa suunta ja tuottaa sel-
keyttä. SFNTG:llä on suunta ole-
massa ja toiminta on selkeää. 

Esikunnan henkilöstö mie-
hitetään 50/50, eli puolet on 
suomalaisia ja toinen puoli ruot-
salaisia.  Merellisen taisteluti-
lan hallinta edellyttää kaikkien 
osa-alueiden hallinnan ja molem-
milla mailla saman verran johto-
vastuuta rotaatioperiaatteella niin 
esikunnassa kuin taisteluosas-
toissakin. Peruslähtökohtana on 
vuoden kestävä vuoro, ja sen jäl-
keen nimittävä maa vaihtuu.

SFNTG tukee 
yhteensopivuutta ja 
kansallista puolustusta

Yhteensopivuudella varmiste-
taan, että kykenemme toimi-
maan kansainvälisissä kriisin-
hallintaoperaatioissa. Yhteen-
sopivuus mahdollistaa myös 
avun antamisen ja vastaanotta-
misen mahdollisissa kriisitilan-
teissa.  Yhteensopivuuden ta-
kia käytämme lähtökohtaisesti 
Naton toimintatapoja, koska ne 

ovat ylipäänsä yhteinen perusta 
käytännössä kaikelle kansain-
väliselle merelliselle toiminnal-
le läntisessä maailmanpiirissä.

Kahdenvälinen harjoitustoi-
minta tukee suoraan kansallisen 
suorituskyvyn kehittämistä esi-
merkiksi kouluttamalla, harjoitte-
lulla ja vertailemalla muiden mai-
den toimintaa omaamme. Kan-
sainvälinen harjoitustoiminta tu-
kee myös toimintatapojen kehit-
tämistä. Materiaalin kehittämis-
tä harjoitustoiminta ei suoraan 
tue, mutta saatuja kokemuksia 
voi käyttää hyödyksi materiaalin 
päivityksiä ja uuden materiaalin 
hankintaa valmistellessa. Kansal-
lisessa puolustuksessa käytetään 
samoja suorituskykyjä kuin kan-
sainvälisissä operaatioissa, viran-
omaisten tukemisessa ja tulevai-
suudessa kriisinhallinnassa. 

SWEFINEX16

SFNTG:n viimeisin harjoitus oli 
SWEFINEX16. Harjoitus toi-
meenpantiin Gotlanninmerel-
lä Ruotsissa 16.–24.5.2016 
ja siihen osallistui yhteensä 
noin 20 alusta ja 850 meriso-

SFNTG harjoittelee, SWEFINEX16. 

PUolUstUsvoimat/Hanne Paalanen-aalto

PUolUstUsvoimat/aaPo nissi

SFNTG harjoittelee, SWEFINEX16.
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tilasta. Harjoituksen vetovastuu 
vaihtuu vuosittain, viime vuon-
na harjoiteltiin Suomessa FIN-
SWEEX15-harjoituksessa. 

Tänä vuonna Suomelta 
osallistui harjoitukseen miinalai-
va Hämeenmaa, Rauma-luokan 
ohjusveneitä, Katanpää-luokan 
miinanetsijöitä ja huoltoalus 
Louhi. Lisäksi harjoitukses-
sa oli mukana suomalaisia esi-
kuntaupseereita. Ruotsilta har-
joituksessa oli mukana esikun-
taupseereita, Visby- ja Stock-
holm-luokan korvetteja, Koster- 
ja Spårö-luokan miinantorjun-
ta-aluksia, Gotland-luokan su-
kellusvene, tukialus Trossö ja 
esikunta-alus HMS Carlskrona.

Harjoitus alkoi Pre Sail 
-konferenssilla Visbyn satamas-
sa, jossa joukot saivat perus-
teita harjoitukselle. Osaharjoi-
tusvaihe alkoi keskiviikkona ja 
päättyi perjantaiaamuna. Osa-
harjoitusvaiheen aikana yksi-
köt harjoittelivat yksittäisiä me-

risodankäynnin osa-alueita, ku-
ten tilannekuvan luomista, su-
kellusveneen etsintää ja torjun-
taa, miinanetsintää ja raivausta 
sekä pintataistelua.

Perjantaina alkoi harjoituk-
sen taktinen vaihe, jossa jou-
kot harjoittelivat kuvitteellisen 
skenaarion mukaisesti taistelu-
ryhmän komentajan eli CTG:n 
(Commander Task Group) johta-
mana ja käskyttämien tehtävien 
mukaisesti. SWEFINEX-harjoi-
tuksessa kehitettiin taisteluryh-
män koko organisaatiota lukuun 
ottamatta amfibio-joukkoja, joi-
den yhteinen päätapahtuma tä-
nä vuonna on kesäkuussa to-
teutettava BALTOPS-harjoitus. 

Harjoitus oli hyvin suun-
niteltu ja toimeenpantu. Ske-
naario oli yksinkertainen mutta 
mahdollisti monipuolisen har-
joittelun. Taisteluryhmän joh-
taminen kehittyi monella alalla 
niin esikunnissa kuin aluksilla-
kin, samoin henkilöstön osaa-

SFNTG harjoittelee, SWEFINEX16.

minen arvioitiin kehittyneet vä-
hintään tyydyttävästi. Hyvä har-
joitus vei taisteluryhmää suunni-
tellusti kohti alustavaa operatii-
vista kykyä vuonna 2017.

Kahdenvälinen harjoittelu 
tukee kansallista 
puolustusta

SFNTG on on tehokas tapa ke-
hittää suorituskykyä monella 
osa-alueella. Olemassa oleva 
organisaatio, harjoituskonsep-
tit ja ennen kaikkea asioiden 
rutiiniksi muuttuminen teke-
vät suunnittelusta ja toiminnas-
ta tehokasta. Esikunnan suori-
tuskyvyn kehittyminen todenne-
taan Suomen ja Ruotsin yhdes-
sä toimeenpanemalla esikun-
nan evaluoinnilla. Kansainväli-
nen harjoitustoiminta ei kuiten-
kaan korvaa kansallista harjoit-
telua, vaan täydentää sitä erityi-
sesti vallitsevassa turvallisuus-
poliittisessa tilanteessa.

PUolUstUsvoimat/Hanne Paalanen-aalto
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V iimeaikaisen kehityk-
sen olennaisena piir-
teenä on ollut yhteis-

työn kehittäminen niin, ettei ky-
se olisikaan enää pelkästään sy-
vän rauhan ajan harjoittelusta, 
vaan kyse olisi yhteistoiminnas-
ta, joka tähtää poikkeuksellisten 
tilanteiden ja valmiuden kohotta-
misen ja jopa poikkeusolojen ja 
sotilaallisen kriisin ajan yhteistoi-
mintaan. Tällöin tulee toiminto-
jen olla vahvasti yhteen sovitet-
tavia ja suorituskykyjen tulee tu-
kea toinen toisiaan. Tahtotilojen 
tulee olla yhteneväiset ja puolin 
ja toisin luotettuja, vaikkei soti-
lasliittoon pyrittäisikään.

Tässä kirjoituksessa ei ote-
ta kantaa asian poliittisiin taik-
ka sotilaspoliittisiin näkökohtiin, 
kaupallispoliittisiin näkökohtiin, 
sotilaallisten suorituskykyjen yh-
teensovittamisen haasteisiin tai 
teknisiin vaatimuksiin. Tarkas-
telukulma on puhtaasti lainsää-

dännöllinen.
Yhteistoiminnan osalta lain-

säädännön muutostarpeet riip-
puvat siitä, mikä on se tavoite-
tila, mihin yhteistyöllä pyritään. 
On selvää, että jos yhteisenä 
tahtotilana on se, että esimer-
kiksi ruotsalainen sota-alus voi 
normaalissa rauhan ajan tilan-
teessa tulla Suomen merialueel-
le ja suorittaa joko pyydettäessä 
taikka muuten vain partioides-
saan Suomen aluevalvontavi-
ranomaisen tapaan aluevalvon-
talain tarkoittamia toimenpiteitä, 
edellyttää se ratkaisevan merkit-
täviä lainsäädännöllisiä muutok-
sia. Asiaa on tällöin tarkastelta-
va ainakin Suomen aluevalvon-
talain ja -asetuksen, rajavartio-
lain sekä puolustusvoimista an-
netun lain näkökulmasta. Ylei-
sessä keskustelussa tästä ei ole 
vielä päästy tarkkaan yhteisym-
märrykseen. Toiminnan tavoit-
teet voidaan jakaa karkeasti esi-

merkiksi ainakin seuraaviin vii-
teen yhteistoiminnan tasoon 
lainsäädännöllisestä näkökul-
masta katsoen:
1. Harjoitusyhteistyö
2. Merivalvontatiedon vaihto
3. Aluevalvontalain mukaiset 

valvonta- ja tunnistamis-
tehtävät

4. Aluevalvontalain mukai-
nen kohteen etsintä ja 
kohteeseen vaikuttaminen 
voimakeinoin

5. Sotilaallisen kriisin ja poik-
keusolojen aika

Edellä mainitut ”tasot” liit-
tyvät luonnollisesti toinen toi-
siinsa ilman selvää rajaa. Näi-
den edellä lueteltujen toiminto-
jen lisäksi on Suomen ja Ruot-
sin kesken tehty luonnollises-
ti koulutusyhteistyötä ja siihen 
liittyvää virkamiesvaihtoa. Myös 
sitä ollaan entisestään lisäämäs-
sä jatkossa.

Suomen ja Ruotsin sotilaalliseen  
yhteistyöhön liittyviä 

lainsäädännöllisiä 
näkökohtia

Jouni Honkala
Johtava sotilaslakimies, Merivoimien esikunta,  
Henkilöstöosasto, ikeudellinen sektori

Suomen ja Ruotsin sotilaallista yhteistyötä ollaan kehitetty viimeaikoina ripeästi. 

Toki yhteistyötä on ollut jo kauan aikaa erityisesti merivoimien toiminta-alalla. On ol-

lut jo 1900-luvulta peräisin olevaa laivastojoukkojen yhteistyötä ja rannikkojoukko-

jen yhteistyötä, Amphibious Task Unit, Uudenmaan Prikaatin toimesta. 
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Merivoimien harjoitusyh-
teistyö Suomen ja Ruotsin väil-
lä on ollut säännöllistä eikä sii-
nä ole ollut oikeudellisesti mitään 
ongelmia, eikä lainsäädännössä 
ole tullut esiin suuria muutos-
tarpeita. Harjoitustoimintaa on 
säädellyt vuodesta 2004 läh-
tien Memorandum of Unders-
tanding (MOU) asiakirja, jossa 
nojaudutaan oikeudellisten ky-
symysten ratkaisun perustak-
si Naton ja Natoon kuulumat-
tomien maiden väliseen kump-
panuussopimukseen (NATO PfP 
SOFA). Merivoimien lakimiehiä 
on osallistunut yhteistoiminta-
harjoituksiin rannikkojoukoissa, 
aluksilla ja Suomen ja Ruotsin 
taisteluosaston johtoesikunnas-
sa. Oikeudellinen kysymys, mitä 
on merivoimien osalta viimeksi 
harjoitustoiminnan osalta esitetty 
kehitettäväksi, on ns. aluslupien 
saaminen aluevalvonta-asetuk-
seen aluskohtaisesti pitkäaikai-
seksi (esim. vuodeksi), jottei jo-
ka kerta, kun esimerkiksi ruotsa-
lainen alus tulee Suomen alueel-
le harjoittelemaan, sen tarvitsi-
si anoa uutta aluslupaa. Tästä 
muutoksesta olisi luonnollisesti 
myös monenlaista muuta toimin-
nallista hyötyä.

Ahvenanmaa muodostaa 
sotilaallisessa harjoittelussa eri-
tyisalueen. Valtakunnan ja Ah-
venanmaan maakunnan väli-
sestä toimivallanjaosta sääde-
tään Ahvenanmaan itsehallinto-
laissa (1144/1991). Laissa sää-
detään maakunnan ja valtakun-
nan lainsäädäntövaltaan kuulu-
vista asioista. Valtakunnan lain-
säädäntövaltaan kuuluviksi  on 
määrätty mm. puolustus- ja ra-

javartiolaitosta koskevat asiat, 
järjestysvallan toimintaa valtion 
turvallisuuden varmistamiseksi, 
puolustustilaa, valmiutta poik-
keusolojen varalta ja valtakun-
nan lainsäädäntövaltaan kuu-
luvat edellä mainittujen lisäksi 
asiat, jotka koskevat suhteita ul-
kovaltoihin. Rikosoikeus kuuluu 
myös pääasiallisesti valtakun-
nan toimivaltaan.

Ahvenanmaa on kansain-
välisten sopimusten perusteel-
la demilitarisoitu ja neutralisoi-
tu alue. Tämä estää sotilaallisen 
henkilöstön, sotilaallisten ajo-
neuvojen ja sotilaallisen kalus-
ton sijoittamisen Ahvenanmaal-
le sekä näiden läpikulun Ahve-
nanmaan kautta kuitenkin tie-
tyin poikkeuksin Suomen osalta 
(Ahvenanmaan saarten linnoitta-
mattomuutta ja puolueettomuut-
ta koskevan sopimuksen SopS 
1/1922, 4 artiklan a- ja b-koh-
ta). Velvollisuus valvoa ja ryhtyä 
kaikkiin tarvittaviin koskematto-
muutta turvaaviin toimenpitei-
siin kuuluu ko. sopimuksen no-
jalla yksin Suomelle. Myös Suo-
men ja Ruotsin harjoitustoimin-
nassa, kuten myös harjoittelussa 
muiden maiden kanssa on nämä 
asiat otettu huomioon.

Syksyllä 2014 suomen al-
lekirjoittama NATO HNS MOU 
koskee liittouman joukkojen 
tukeutumista Suomeen. Se ei 
koske Suomen ja Ruotsin yh-
teistoimintaa sinänsä, vaikka 
PfP-maita kummatkin ovatkin.

Merivalvontatiedon vaih-
to on Suomen ja Ruotsin välil-
lä, kuten myös kaikkien EU-jä-
senmaiden välillä kehittynyt mo-
nelta osin 2000-luvun aikana. 

Suomen ja Ruotsin kehittämä 
SUCFIS-yhteistyö on kehittynyt 
Itämeren tiettyjen valtioiden vä-
liseksi SUCBAS-yhteistyöksi ja 
se edelleen koko Euroopan kat-
tavaksi MARSUR-yhteistyöksi. 
Vaikka näiden yhteistyömuoto-
jen MOU- ja TA-asiakirjat (Te-
chnical Arrangements) eivät ole 
ns. valtiosopimuksia, eli toisin 
sanoen ne eivät ole valtioita oi-
keudellisesti sitovia, niiden mu-
kaan toimitaan, ellei vastasyitä 
ole. Pohjoismaiden kesken on 
tehty vuonna 2011 tietoturval-
lisuussopimus (Wienin asiakir-
jan mukainen valtiosopimus) ja 
lisäksi Suomen ja Ruotsin välil-
lä on sovittu salaisen tiedon vä-
littämisen mahdollisuudesta ja 
käytännön toiminta mahdollis-
taa sen nykyään. 

Kova operatiivinen alueval-
vontayhteistyö alkaen alimmil-
laan valvonta- ja tunnistamis-
tehtävistä ja ulottuen kohteen 
etsintään ja sotilaalliseen vai-
kuttamiseen edellyttää sitten 
luonnollisesti niin kansallisen 
aluevalvontalain, kuin monen 
muunkin lain muuttamista. Täl-
löin on asiaa tarkasteltava myös 
toisen osapuolen lainsäädännön 
kannalta. Se, että ruotsalainen 
alus käyttäisi Suomen alueval-
vontalain mukaisen aluevalvon-
taviranomaisen toimivaltaa Suo-
men alueella ja vastaavasti se, 
että Suomen merivoimien alus 
toimisi aluevalvonta viranomai-
sen toimivaltuuksin Tukholman 
saaristossa, edellyttäisi varsin 
ilmeisesti sitovaa kahdenvälis-
tä valtiosopimusta ja useiden 
lakien ja asetusten muuttamis-
ta/säätämistä puolin ja toisin. 
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Kummankin maan kansallisen 
lain harmonisointikeinot puhee-
na olevan kaltaisen valtiosopi-
muksen panemiseksi lainsää-
dännössä täytäntöön voisivat 
tietenkin olla erilaiset.

Ruotsissa on menossa sel-
vitystyö siitä, millä edellytyksillä 
hallitusmuodon mukaan toisen 
valtion sotilasviranomainen voisi 
suorittaa yhdessä toisen valtion 
kanssa välttämättömiä alueval-
vontatehtäviä Ruotsin alueella, 
ja vastaavasti, millä edellytyksil-
lä Ruotsi voisi sellaista apua an-
taa toiselle valtiolle. Selvitykses-
sä tullaan tarkastelemaan asiaa 
Ruotsiin tai toiseen valtioon 
kohdistuvan aseellisen hyök-
käyksen kannalta sekä rauhan 
aikana tapahtuvien aluelouk-
kausten kannalta. Selvitystyön 

on määrä valmistua 30.9.2016 
mennessä.

Suomen voimassa olevan 
puolustusvoimista annetun lain 
12 §:n nojalla puolustusvoimat 
voi osallistua toista Suomen vi-
ranomaista tukeakseen pelastus- 
ja muun vastaavan avun anta-
miseen toiselle valtiolle terrori-is-
kun, luonnononnettomuuden, 
suuronnettomuuden tai niihin 
rinnastettavan tapahtuman joh-
dosta. Apu voisi olla kalusto- tai 
materiaaliapua taikka henkilöasi-
antuntijan työpanos. Voimassa 
oleva laki ei mahdollista voima-
keinojen käyttöä puolustusvoimi-
en taholta lainkohdan tarkoitta-
maa kansainvälistä apua annet-
taessa. Voimassa olevassa lais-
sa on lisäksi erityiset säännökset 
päätöksentekomenettelystä edel-

lä mainitun kansainvälisen avun 
antamisessa.  Edellä mainittu toi-
sen valtion auttaminen on ero-
tettava sotilaallisesta kriisinhallin-
nasta, mistä on perinteisesti käy-
tetty myös termiä rauhanturvaa-
minen. Sotilaalliseen kriisinhal-
lintaan puolustusvoimat voi osal-
listua kansainvälisellä alueella tai 
toisen valtion alueella silloin, kun 
se tapahtuu sotilaallisesta kriisin-
hallinnasta annetun lain nojalla.

Kansainvälisen sotilaallisen 
avun antamisen ja vastaan ot ta-
mi sen tarpeet ovat kuitenkin 
ratkaisevasti muuttuneet siitä, 
mikä oli tilanne nykyistä puo-
lus tus voi mista annettua lakia 
(11.5.2007/551) säädettäes-
sä. Suomen turvallisuusympä-
ristö on muuttunut ja muuttuu 
kaiken aikaa monin tavoin. Suo-
mi-Ruotsi yhteistyön kehittämi-
nen ja syventäminen johtuu tie-
tenkin osaltaan samasta syys-
tä. Hallitus on antanut Eduskun-
nalle esityksen ”laiksi kansain-
välisen avun antamista ja pyy-
tämistä koskevasta päätöksen-
teosta” (HE 72/2016). Esityk-
sessä ehdotetaan säädettäväk-
si laki kansainvälisen avun an-
tamista ja pyytämistä koskevas-
ta päätöksenteosta. Laki sisäl-
täisi säännökset kansainvälistä 
apua annettaessa ja pyydettä-
essä noudatettavasta ylimpien 
valtioelinten päätöksentekome-
nettelystä.

Lakia sovellettaisiin päätet-
täessä avusta, joka perustuu Eu-
roopan unionin yhteisvastuulau-
sekkeeseen tai keskinäisen avu-
nannon lausekkeeseen. Lisäksi 
lakia sovellettaisiin ylimpien val-
tioelinten päätöksentekoon, joka 

Suorituskykyä ja 
turvallisuutta sotilaalle

ADVANCED ELECTRONICS AND SYSTEMS

DA-Group on kotimainen, arvostettu kumppani 
huipputeknologian ratkaisujen tuottajana.
Hyödynnä osaamistamme tuotteidesi 
suorityskyvyn parantamiseksi.

www.da-group.fi
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koskisi merkittäviä sotilaallisia 
voimavaroja taikka sotilaallisia 
voimakeinoja sisältävää apua. 
Lakia sovellettaisiin myös avusta 
päättämiseen silloin, kun apu oli-
si ulko- ja turvallisuuspoliittisesti 
merkittävää taikka laajakantoista 
ja periaatteellisesti tärkeää. Pää-
töksenteosta muissa tilanteissa 
säädettäisiin toimialakohtaises-
sa lainsäädännössä.

Esityksessä ehdotetaan, et-
tä päätöksen avusta tekisi tasa-
vallan presidentti tai valtioneu-
voston yleisistunto perustus-
laissa säädetyn toimivallanjaon 
mukaisesti. Eduskunta osal-
listuisi päätöksentekoon niis-
sä tilanteissa, joissa kyse oli-
si sotilaallisten voimakeinojen 
käytöstä. Lakiehdotus sisältää 
myös kiireellisyysmenettelyn. 
Lakia sovellettaisiin päätöksen-
tekoon, joka koskee kansain-
välisen avun antamista toiselle 
valtiolle, Euroopan unionille tai 
kansainväliselle järjestölle sekä 
kansainvälisen avun pyytämistä 
niiltä Yhdistyneiden Kansakun-
tien peruskirjan (SopS 1/1956) 
päämäärät ja periaatteet sekä 
muut kansainvälisen oikeuden 
säännöt huomioon ottaen, jos 
kyse on avusta:
1. joka perustuu Euroopan 

unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 
artiklaan;

2. joka perustuu Euroopan 
unionista tehdyn 
sopimuksen 42 artiklan 7 
kohtaan;

3. johon sisältyy merkittäviä 
sotilaallisia voimavaroja;

4. johon voi sisältyä 
sotilaallisten 
voimakeinojen käyttöä;

5. joka on ulko- ja 
turvallisuuspoliittisesti 
merkittävää;

6. joka on laajakantoista ja 
periaatteellisesti tärkeää.

Keskeisiä muutoksia laki-
paketissa olisivat puolustusvoi-
mien kannalta myös puolustus-
voimista annetun lain puolus-
tusvoimien tehtäviä koskevan 
2 §:n ja apua toiselle valtiolle 
koskevan 12 §:n muuttaminen 
muun muassa toimivaltuuksien 
ja voimakeinojen käytön osalta 
sekä aluevalvontalakiin lisättävä 
sääntely kansainvälisestä alue-
valvontayhteistyöstä.

Edellä mainitun Ahvenan-
maan itsehallintolaissa sääde-
tyn toimivallanjaon perusteel-
la valtakunnan toimivallassa 
on pyytää kansainvälistä apua 
myös Ahvenanmaan alueelle 
niin kuin muuallakin valtakun-
nassa. Kysymys olisi silloin ni-
menomaan paitsi Suomen ul-
koisesta turvallisuudesta ja puo-
lustuksesta myös suhteista ul-
kovaltoihin.

Paitsi koko EU:n kannalta, 
on myös erittäin tärkeää Suo-
men ja Ruotsin tiivistyvän puo-
lustusyhteistyön kannalta, et-
tä hallituksen lainsäädäntöhan-
ke etenee ja kaikki mahdolliset 
lainsäädännölliset kysymykset 
ratkaistaan. Esimerkiksi EU:n 

Lissabonin sopimukseen kirjatut 
yhteisvastuulauseke (SEUT 222 
artikla) ja keskinäinen avunan-
tolauseke (EU-sopimuksen 42 
(7) artikla) edellyttävät vihdoin 
myös aktiivista lainsäädännöl-
listä toimeenpanoa. Muuten ne 
jäävät kuolleiksi julkilausumiksi 
ja korulauseiksi. Asia saikin ko-
konaan uutta tuulta, kun Rans-
ka esitti Pariisin iskujen johdos-
ta keskinäisen avunannon lau-
sekkeen mukaisen pyynnön 
EU:n jäsenvaltioille ulkoasiain-
neuvostossa (puolustusminis-
terit) 17.11.2015. Lausekkee-
seen ei ollut aiemmin vedottu, 
eikä sen toimeenpanoa koskevia 
kysymyksiä tai sen vaikutuksia 
ollut juurikaan käsitelty EU:n jä-
senvaltioiden keskuudessa.

Yhteisvastuulausekkeen so-
veltamisala on rajattu kolmeen 
uhkakuvaan; terrori-isku taikka 
luonnon tai ihmisen aiheuttama 
suuronnettomuus. Keskinäisen 
avunannon lauseke taas käsit-
tää avunannon aseellisen hyök-
käyksen tilanteessa. Yhteisvas-
tuulauseke luo EU:lle oikeuspe-
rustan toimia sekä velvoittaa jä-
senvaltiot antamaan toisilleen 
apua, kun taas keskinäisen avu-
nannon lauseke sisältää vain jäl-
kimmäisen ulottuvuuden. Yhteis-
vastuulausekkeen soveltamises-
sa hyödynnetään olemassa ole-
vaa EU-sääntelyä ja olemassa 
olevia mekanismeja.

Juuri samanlaisia uhkia 
vastaan Suomi ja Ruotsi ovat tii-
vistämässä ja syventävässä yh-
teistoimintaansa.
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Baltic Operations 
(BALTOPS ) 

Tuomo Mero
Komentaja Tuomo Mero, Uudenmaan Prikaati, Tammisaaren Rannikkopataljoona

H arjoitus järjestettiin tä-
nä vuonna jo 44. ker-
ran, ja Suomi on osal-

listunut harjoitukseen vuodesta 
1993 alkaen. Tämän vuoden 
harjoitus oli kuitenkin ensim-
mäinen laatuaan, jossa Suomi, 
Merivoimat ja Uudenmaan Pri-
kaati tarjosi puitteet harjoittelu- 
ja koulutusvaiheen ambifiotoi-
minnalle.

Vuoden 2016 Baltops-har-
joitukseen osallistui kokonai-

suudessaan noin 6100 sotilasta 
niin maalla, merellä kuin ilmas-
sakin, käsittäen 49 alusta, 61 
ilma-alusta sekä kolme sukel-
lusvenettä. BALTOPS16 oli si-
ten laajuudessaan ja näkyvyy-
dessään suurin kansainvälinen 
harjoitus Suomen puolustusvoi-
mille kuluvana vuonna. On sa-
nomattakin selvää, että ponnis-
tus oli myös UUDPR:lle mitta-
va. Prikaatin henkilöstö osoit-
ti jälleen vuosien kv-kokemuk-

sen mukanaan tuoman ammat-
titaitonsa, ja venyi käsittämät-
tömällä tavalla harjoitusvaiheen 
onnistumisen varmistamiseksi. 

Harjoitukseen osallistunei-
den, noin kahdenkymmenen 
maan, tavoitteena oli harjaan-
nuttaa monikansallista yhteistoi-
mintakykyään sekä merisodan-
käynnin eri osa-alueita Itämerellä 
vaativan kriisinhallintaoperaation 
kokonaiskehyksessä. UUDPR:n 
kansainvälisen kriisinhallinta eri-
koiskoulutuksen saaville Amphi-
bious Task Unit, eli ATU- ran-
nikkojääkäreille BALTOPS tarjo-
si juuri kotiutumisen kynnyksel-
lä erinomaisen tilaisuuden osaa-
misen näyttämiseen sekä koke-
muksen karttumiseen. Joukko 
todellakin osoitti kykynsä har-
joituksen aikana. Hyvähenkinen 
ja oikealla asenteella varustettu 
suomalaisjoukko erottui kaikissa 
tilanteissa edukseen palkka-ar-
meijoiden rinnalla.

Ensimmäisen aukean ku-
vissa näkyvä Hollantilainen Jo-

Baltic Operations (BALTOPS ) on vuotuinen NATO:n merellisen osaston, eli Naval 

Striking and Support Force Nato (STRIKFORNATO) johtama Itämeren alueen har-

joitus, jonka merellinen osuus painottui Pohjois-Itämerelle, Ambifio- toiminnan kes-

kittyessä Hankoniemi/Syndalen – Ruotsi/Utö alueelle. 
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han De Witt LPD-alus (Landing 
Platform Dock, eli vapaasti kään-
nettynä ”uiva satama” toimi suo-
malais-ruotsalaisen osaston joh-
to-ja tukialuksena. Tämä lähes 
200-metrinen laiva oli Hanko-
niemen edustalla vaikuttava il-
mestys. Muutama alueen ke-
sämökkiläinen saattoi hierais-
ta maanantaina 6.6. aamulla 
05.00 silmiään epäuskoisena, 
nähdessään aluksesta purkau-

tuvat ja rannikkojääkäreillä las-
tatut U-700 luokan JEHU:t, Jur-
mot sekä ruotsalaisten vastaavat 
(tosin ei yhtä hyvät, kirj.huom. 
=) Stridsbåt:it. Alle tunnissa lä-
hes 500-päinen joukko oli mais-
sa ja valmiina jatkamaan ensim-
mäiseen tehtäväänsä Syndalenin 
peitteisessä metsämaastossa.

Tuskin oli mökkiläisillä vie-
lä pulssi tasaantunut edellises-
tä, kun aamukahvit olivat vaa-

rassa mennä väärään kurkkuun 
ja muki lattialle. Mereltä kuului 
korviahuumaava meteli kun Yh-
dysvaltojen merijalkaväkikomp-
pania (USMC, US Marines Cor-
ps) kaikkine kalustoineen ran-
tautui aamuauringon loisteessa 
Syndaleniin. USMC tukialukses-
ta, eli 190-metriseltä USS Car-
ter Hall:ilta purkatui kaksi ilma-
tyynyalusta (LCAC, Landing Craft 
Air Cushion) sekä 14 AAV (Ambi-
fious Assault Vehicle) panssaroi-
tua ja uintikykykyistä miehistön-
kuljetusvaunua. Alusten ja ran-
nikkojoukkojen yhteistoiminta 
todella punnittiin, sillä niin ame-
rikkalaisten kuin viiden muun-
kin amfibiotoimintaan osallistu-
neen maan (Ruotsi, Hollanti, Ita-
lia sekä Iso-Britannia ja Saksa) 
sotilaiden mukaan  Suomen ran-
nikko-olosuhteet Hankoniemen 
edustalla tarjosivat ainutlaatuisen 
ja haastavan harjoitusympäristön 
mataline vesistöineen ja lukuisi-
ne saarineen. 
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Suomalais-ruotsalainen osas-
to kykeni lähtemään jälkimmäi-
seen, eli ns. taktiseen vaihee-
seen yhtenäisenä joukkona, ja 
osastoa täydensi mainiosti sak-
salaisen SeaBattalioinin meri-
jalkaväkijoukkue, joka sai arvo-
kasta oppia yhteistoiminnasta 
SFATU (Swedish-Finnish Amb-
fibious Task Unit) kanssa. Yh-
teistoiminnan lisäksi kustannus-
tehokkuutta ei myöskään pidä 
unohtaa suunniteltaessa kan-
sainvälisiä harjoituksia. On kus-
tannustehokasta tuoda kansain-
väliset harjoitukset Suomeen ja 
saada kansalliset hyödyt harjoi-
tuksesta omassa toimintaym-
päristössämme. Samalla har-
joitus palvelee ns. ”ykköstehtä-
vän”, eli kansallisen puolustuk-

sen tavoitteita, sillä harjoitukses-
ta saadut opit otetaan täysimää-
räisinä käyttöön kotimaan puo-
lustuksessa.

Kaiken kaikkiaan harjoitus 
jakaantui siis osaharjoitusvaihee-
seen (CETFIT, Combat Enhance-
ment Training - Force Integrati-
on Training), sekä taktiseen vai-
heeseen (TACEX, Tactical Exerci-
se. Suomi osallistui harjoituksen 
amfibio-osuuteen yhdessä Ruot-
sin kanssa osana pitkät perinteet 
omaavaa SWEFIN-yhteistyötä, 
jota kehitetään vuosittain yhtei-
sissä harjoituksissa. Harjoittelul-
la tuetaan maiden kykyä toimia 
merellä yhtenäisesti yhden joh-
don alaisena VISIO2023 suunta-
viivojen mukaisesti. Myös EAI:n 
(European Amphibious Initiative) 

eli aloite Euroopan valtioiden Am-
fibio-yhteistyöstä on merkittävä 
kokonaiskehys UUDPR:n kv-toi-
minnalle, erityisesti Hollannin ja 
Saksan kanssa. 

Amfibio-osuuden toisessa 
eli taktisessa vaiheessa siirryt-
tiin Ruotsin länsirannikolle Utön 
harjoitusalueelle, jossa osahar-
joitusvaiheen opit toteutettiin 
kokonaissuorituksena. Merelli-
sellä partioinnilla suojattiin ran-
tautuneiden joukkojen sivustaa 
osana humanitaarista kokonai-
soperaatiota. Päivän päätteeksi 
tukeuduttiin saariston suojiin sa-
malla, kun joukot maissa jatkoi-
vat kohti tavoitetta. Ryhmien vä-
listä kommunikointia ja tilanne-
tietoisuutta edesauttoi FINAC-
CIS2- johtamisjärjestelmä, joka 
on erityisesti suunniteltu kriisin-
hallintaympäristöön. 

Ruotsin Utöseen myös Suo-
men osallistuminen päättyi 13.6, 
sillä ATU-joukon kotiutuminen 
(16.6) oli enemmän kuin lähellä. 
BALTOPS16 jatkui oheisen kart-
takuvan mukaisesti aina Puolan 
Utskaan saakka.

Joukon paluukuljetus hoi-
tuikin sitten varmasti monelle 
ikimuistoisella tavalla, sillä kyy-
ti järjestyi Suomen strategisen 
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ilmakuljetus-sopimuksen puit-
teissa Hollantilaisella C-17-kul-
jetuskoneella Ruotsin Skavstas-
ta Suomen Turkuun. Lähes kak-
siviikkoisen harjoituksen rasi-
tuksista huolimatta ATU-joukon 
askel oli kevyt, sillä harjoitus oli 
sujunut asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti, ja UUDPR jouk-
ko oli jälleen kerran osoittanut 
saumatonta kansainvälistä yh-
teistoimintakykyä ja erinomais-
ta asennetta kaikkeen tekemi-
seen. Jokaiselle ATU-varusmie-
helle jäi varmuudella osaamisen 
lisäksi hyviä muistoja reserviin. 

Muistoja ja positiivisia mie-
likuvia asevelvollisuusjärjestel-
män toimivuudesta, merellises-
tä yhteistoiminnasta sekä UU-
DPR osaamisesta syntyi varmasti 
myös harjoitukseen tutustuneille 
VIP-vieraille. Strateginen viestintä 

osaavan media ja vip- vierailuis-
ta vastanneen tiimin johdolla oli 
menestys. Oman Puolustusmi-
nisterimme, pääesikunnan pääl-
likön sekä Merivoimien komen-
tajan lisäksi Suomen osaharjoi-
tukseen tutustui muun muassa 
BALTOPS16 harjoituksen johta-
ja, Amiraali Foggo (Commander, 
U.S Naval Forces Europe-Africa/ 
U.S 6th Fleet). 

Usein huomaamaton, mut-
ta varmasti tärkein menestysteki-
jä on osaava ja ammattitaitoinen 
UUDPR:n henkilöstö, jota vah-
ventamaan saimme apuvoimia 
muun muassa Merivoimien esi-
kunnasta. Prikaatin komentaja, 
kommodori Kjell Törner oli syys-
täkin ylpeä joukoistaan harjoi-
tuksen päätteeksi. Tästä on hy-
vä jatkaa- Vi kör från här!
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O peraatio Sophian pää -
asiallinen tehtävä on 
ihmissalakuljet ta jien 

tunnistaminen, kiinniotto sekä 
salakuljetukseen käytettävien 
alusten käytön estäminen. Ope-
raatio pyrkii vaikuttamaan ihmis-
salakuljettajien toimintaan kes-
kisellä Välimerellä aiheuttamalla 
haittaa ihmis sala kul je tus  verk ko-
jen toiminnalle.

Operaatio Sophia on suun-
niteltu toteutettavaksi neljässä 
vaiheessa. Ensimmäisessä vai-
heessa operaatio perustetaan ja 
esikuntien työskentely ja jouk-
kojen siirrot aloitetaan. Toinen 
vaihe jakaantuu kahteen osaan, 
joista ensimmäisessä (2a) toi-
mitaan Libyan pohjoispuolisel-
la kansainvälisellä merialueella 
ja toisessa (2b) toimitaan Liby-
an aluevesillä. Vaiheen 2b käyn-
nistäminen edellyttää Libyassa 
poliittista kehitystä, jota ei tois-

taiseksi ole saavutettu. Kolman-
nessa vaiheessa toiminta ulote-
taan Libyan maa-alueelle. Nel-
jäs vaihe on operaation päättä-
minen.

Operaatio on ollut 7.10. 
2015 alkaen vaiheessa 2a, 
jossa toi min ta-aluee na on Li-
byan pohjois puo leinen meri-
alue. Operaation joukot suorit-
tavat alueella alustarkastuksia ja 
meripelastus tehtäviä. Operaati-
on toimintaympä ris tö on haas-
tava. Samalla alueella sekä Li-

byan meri alueella toimii lukui-
sia eri valtioiden kansallisia ope-
raatioita sekä kansainvälisiä jär-
jestöjä. Tehokas toiminta edellyt-
tää toimivaa tietojenvaihtoa se-
kä muiden toimijoiden tavoittei-
den ymmärtämistä. Suomi on 
osallistunut operaatioon vuoden 
2015 kesästä lähtien operaatio-
esikuntaan ja joukkojen esikun-
taan sijoitetuilla esikuntaupsee-
reilla. Lisäksi suomalainen alus-
tarkastusosasto on ollut sijoitet-
tuna operaatioon osallistuvalle 

Suomalaisen alustarkastusosaston ensimmäisen rotaation

kokemuksia EUNAVFOR 
MED SOPHIA-operaatiosta

Mikko Lehto ja suomalaisen alustarkastusosaston  
1. rotaation alustarkastusupseeri
Teksti yleistä operaatiosta: Majuri Mikko Lehto  
Suunnitteluosasto/ Merivoimien esikunta

Teksti alustarkastusosaston kokemuksista:  
Suomalaisen alustarkastusosaston 1. rotaation alustarkastusupseeri

EUNAFOR MED Sophia -operaatio on osa Euroopan unionin kokonaisvaltaista siir-

tolaiskysymyksen ratkaisua. Euroopan unionin tavoitteena on löytää ratkaisu sekä 

siirtolaiskysymyksen fyysiseen osaan että sen perussyihin, kuten konflikteihin, köy-

hyyteen ja ilmastonmuutokseen.

Harjoittelu.

BUndesweHr
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saksalaiselle sota-alukselle vuo-
den 2015 loppupuolelta alkaen.

Suomalaisen 
alustarkastusosaston 
ensimmäisen rotaation 
kokemuksia operaatiosta

Alustarkastusosaston operaatio 
alkoi valintatilaisuuden jälkeen 
rotaatiokoulutuksella Rannik-
koprikaatissa. Koulutuksen ta-
voitteena oli luoda todellisuut-
ta vastaava koulutusympäristö 
operaatioalueelta hankitun tie-
don mukaisesti. Ensimmäisen 
rotaation palattua operaatiosta 
voidaan todeta, että tässä on-
nistuttiin pääsääntöisesti hyvin.

Operaatio oli heti alkuun yl-
lätyksiä täynnä. Saksalainen fre-
gatti, jonka alustarkastusosas-
toksi suomalainen osasto oli ko-
mennettu, siirtyi jo kolmante-
na päivänä toiseen Välimerellä 
toimivaan operaatioon. Tämän 
muutoksen johdosta alustar-
kastusosasto komennettiin FGS 
Berliinille, ja siirtyminen tapah-
tui heti seuraavana päivänä. In-

tegroituminen uudelle alukselle 
tapahtui nopeasti, koska suoma-
laisen osaston toimintatapamallit 
ovat hyvin samanlaisia saksalais-
ten kanssa, sekä yhteisoperointi 
oli sujuvaa. Suomalainen osasto 
otettiin hyvin vastaan aluksella. 
Alkuhämmästys muuttui luotta-
mukseksi, kun saksalaiset seura-
sivat suomalaisten harjoittelua ja 
varsinkin ensimmäisten nopeasti 
eteen tulleiden varsinaisten teh-
tävien toteuttamista.

Alustarkastusupseeri (ATUPS) 
osallistui päivittäin aluksen joh-
toryhmän kokoukseen, jossa kä-
siteltiin erikoisalojen päivittäiset 
asiat, pidettiin tilannekatsaus se-
kä vastaanotettiin aluksen pääl-
likön linjaukset. Alus tar kas tus-
osaston merkitys operaatiossa 
tunnistettiin aluksella, mikä luon-
nollisesti helpotti kanssakäy-
mistä aluksen miehistön kans-
sa. Suomalaisen osaston esityk-
set ja toiveet toteutettiin lähes ai-
na. Osastolle osoitettiin operatii-
viseksi tilaksi suuri varastohuo-
ne, joka toimi osastolla niin käs-

kynantotilana, taktisen varustuk-
sen pukeutumistilana kuin tehtä-
vään valmistautumis tilana.

Alustarkastusosaston 
päivittäinen palvelus

Päivittäinen toiminta rakentui jat-
kuvasta 24/7-valmiudesta, tais-
teluteknisestä harjoittelusta, lii-
kunnasta ja huolloista. Huollot 
sisälsivät niin ase- ja kalusto-
huollon kuin itsensä huoltami-
senkin. Ilman operatiivista teh-
tävää alkaneet päivät alkoivat 
yhdellä henkilöllä aamupalalla 
ja toisella aamukuntoilulla. Vä-
littömien aamutoimien jälkeen 
ATUPS osallistui aamun ko-
mentopaikkakokoukseen ja siir-
tyi sieltä pitämään päivittäistä 
käskynjakoa alustarkastusosas-
tolle. Käskynjaon jälkeen siirryt-
tiin aamupäivän harjoitukseen. 
Harjoittelun keskeytti lounas ja 
merilevon jälkeen toteutettiin il-
tapäivän harjoitus. Harjoitukset 
koostuivat pääsääntöisesti alus-
tarkastusosaston taistelutekni-
sistä ja taktisista harjoitteista, 

Tehtävässä.
BUndesweHr
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ammunnoista, voimakeinojen-
käytön ja itsepuolustuksen har-
joitteista, köysilaskeutumises-
ta, C-IED-harjoitteista sekä lii-
kunnasta. Harjoittelua oli kaiken 
kaikkiaan laaja-alaista ja intensii-
vistä. Päivällisen jälkeen ei pää-
sääntöisesti ollut ohjattua har-
joittelua, pl. pimeäharjoitteet ja 
mahdolliset tekniset huoltoteh-
tävät. Operaatiossa jaksamisen 
kannalta on merkittävää, että 
henkilöllä on vapaa-aikaa, jon-
ka hän pystyy itse aikataulutta-
maan. Etenkin alusympäristös-
sä korostuu henkisen hyvinvoin-
nin merkitys. Aluksella asumi-
nen ja toimiminen on erittäin ra-
jattua ja tiukkojen sääntöjen oh-
jaamaa.  Useimmiten vapaa-ai-
ka käytettiin kuntoiluun, lepää-
miseen, elokuvailtoihin sekä tie-
tenkin yhteydenpitoon perheen 
kanssa, joka oli erittäin rajattua. 
Osasto kokoontui useasti illan 
päätteeksi katsomaan yhdes-
sä elokuvia. Suomalaisen osas-
ton tukialus oli yksi Saksan Me-
rivoimien suurimmista aluksista. 
Aluksella oli myös sauna, joten 
torstaista tuli jokaviikkoinen alus-
tarkastajien saunapäivä. Saunan 
johdosta osasto pystyi esimerkik-
si pitämään jouluaattona opera-
tiivisten tehtävien välissä joulu-
saunan, jossa jokainen sai myös 
joululahjan. Nämä ovat rauhan-
turvaajalle tärkeitä hetkiä ras-
kaan työn lomassa.

Suomalaisen 
alustarkastusosaston 
operatiiviset tehtävät

Operatiivisia tehtäviä oli epä-
säännöllisesti. Välillä tehtäviä oli 
useita päivässä ja joskus taas 

mitään ei tapahtunut yli kahteen 
viikkoon. Tehtäväkenttämme 
koostui SOLAS- (Saving Of Lives 
At Sea), alustarkastus- ja valoku-
vaustehtävistä. Alustarkastukset 
rajoittuivat ns. esitarkastuksiin eli 
Friendly Approach. Tämä tarkoit-
taa, että aluksen tarkastaminen 
tehdään kohteen päällikön eh-
doilla ml. alukseen nousu. Suo-
malainen osasto teki useita ky-
seisiä tarkastuksia, tehtävänä 
kerätä tietoa ihmis sala kulje tuk-
sesta paikallisilta kalastajilta ja 
samalla tutkia oliko aluksella tai 
henkilöstöllä viitteitä ihmissala-
kuljetukseen. Kohdealukset oli-
vat usein teräs- tai puurunkoisia 
15 - 25 metrisiä Libyan tai Tu-
nisian lipun alla toimivia kalas-
tusaluksia. Nousut aluksiin to-
teutettiin omilla tikkailla tai kii-
peämällä aluksen rakenteita pit-
kin. Suomalaisen osaston muka-
na tarkastuksissa oli saksalainen 
tiedustelupartio ja tulkki.

SOLAS-tehtävät pitivät si-
sällään yleensä yhden tai useam-
pia n. 12 metrin kumive neitä ja 
satunnaisesti puuveneitä. Veneet 
oli ahdettu ihmissalakuljettajien 
toimesta täyteen pakolaisia pää-
sääntöisesti Länsi-Afrikasta ja 

satunnaisesti myös henkilöitä 
Pohjois- ja Itä- Afrikasta. Mat-
kustajia veneissä oli keskimää-
rin 110- 120, joten veneet olivat 
erittäin täyteen ahdettuja. Kar-
keasti arvioituna miehiä kyydis-
sä oli n. 80% ja loput 20% mat-
kustajista koostui naisista ja lap-
sista. Nuorin veneestä pelastet-
tu oli n. kahden viikon ikäinen 
hypoterminen vauva. Pääosin 
pelastettavina oli tilanteeseen 
nähden hyväkuntoisia nuoreh-
koja miehiä. Satunnaisesti jou-
kossa oli myös erittäin heikos-
sa kunnossa olevia ja väkivaltaa 
kohdanneita ihmisiä, joiden siir-
to tukialukselle priorisoitiin poik-
keuksetta. Ensimmäinen suoma-
lainen osasto ei kohdannut teh-
tävissä kuolleita tai vedenvaraan 
joutuneita henkilöitä. 

SOLAS-tehtävä ei ollut ai-
noastaan ihmisten siirtämis-
tä kumiveneestä tukialukselle, 
vaan osaston tehtävä alkoi tut-
kakontaktista tai aluksen saatua 
valmistautumistehtävä. Ensim-
mäiseksi tarkka-ampujapartio 
siirtyi tuliasemaan suojaamaan 
tukialusta sekä tähystämään ja 
valokuvaamaan kohdetta. Tark-
ka-ampujapartio oli aina tärkeäs-

Tehtävässä.
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sä asemassa tehtävässä, koska 
se tuotti tietoa alukselle ja osas-
tolle. Partio maalitti kohdealuk-
sista mahdolliset avainhenkilöt, 
kuten salakuljettajat ja agitaatto-
rit. Kohdealuksen avainhenkilöt 
merkittiin ja siirrettiin prioriteetti-
kohteina tukialukselle jatkokäsit-
telyyn. Pelastustehtävän jälkeen 
seurasi todisteiden etsintä pako-
laisveneestä, perämoottorin irrot-
taminen ja veneen tuhoaminen 
jatkokäytön estämiseksi.

Tukialuksen vaihto

Suomalainen osasto vaihtoi tuki-
alusta noin neljä kuukautta kes-
tävän rotaation puolessa välis-
sä ja uudeksi tukialukseksi osoi-
tettiin FGS Frankfurt am Main. 
Alus otti samalla vastuun Sak-
san merivoimien johtoalukse-
na Sophia-operaatiossa. Alus oli 
toiminnoiltaan lähes identtinen 
edelliseen tukialukseemme ver-
rattuna, joten operaation jatkami-
nen ilman suorituskyvyn laske-
mista oli helppoa. Aluksen hen-
kilöstö loi heti tervetulleen ilma-
piirin ja suomalainen osasto pää-
si nopeasti yhdessä saksalaisten 

kanssa operatiivisen työn pariin. 
FGS Frankfurt am Mainin pääl-
likkö luotti suomalaisten osaa-
miseen ja oli erittäin tyytyväinen 
osaston suorituskykyyn sekä ta-
paamme tehdä töitä. Tapa millä 
aluksen päällikkö luotti alustar-
kastusupseerin ammattitaitoon 
sekä kykyyn arvioida tilanne teh-
tävässä, oli erittäin miellyttävä 
kokemus ja rakensi molemmin-
puolista kunnioitusta. Tuloksena 
olikin erittäin hyvä ja rakentava 
yhteistyö sekä useita menestyk-
sekkäästi toteutettuja tehtäviä.

Saksan merivoimat on vah-
va osaaja ja hankittu laaja koke-

muskenttä näkyy päivittäisessä 
työssä. Suomalainen alustarkas-
tusosasto on tehnyt erinomais-
ta yhteistyötä Saksan Merivoi-
mien kanssa jo vuodesta 2008 
ja osaston näkökulmasta on toi-
vottavaa, että tämä yhteistyön jat-
kuu myös tulevaisuudessa. Ope-
raatio on tuottanut Merivoimil-
le tärkeää osaamista ja olem-
me saaneet kehittää joukkomme 
suorituskykyä, jättämättä mainit-
sematta yksittäisten reserviläisten 
ammattitaidon kehittämistä huip-
puunsa. Alustarkastusosasto on 
saanut tästä operaatiosta koke-
musta kotimaantehtäviinsä.

Tehtävässä. PUolUstUsvoimat

EUNAVFOR MED SOPHIA
pähkinänkuoressa (operaation ilmoituksen mukaan, 22.8.2016):
Toiminta-alue: Keskisen Välimeren eteläosa
Operaatioesikunta: Rooma, Italia
Operaatio alkupäivä: 22.6.2015
Nykyinen mandaatti: 27.7.2017 asti
Operaation komentaja: amiraali Enrico 

Credendino (Italian merivoimat)
Lippulaiva: Italian merivoimien lentotukialus 

GARIBALDI

Joukot: tällä hetkellä operaatiossa on viisi 
sota-alusta (1 Italian merivoimien 
lentotukialus, 2 Saksan merivoimien 
alusta, joista toisella suomalainen 
alustarkastusosasto palvelee, 1 Iso-
Britannian merivoimien alus, 1 
espanjan merivoimien alus) 
3 helikopteria 
3 kiinteäsiipistä ilma-alusta

Osallistuvat jäsenvaltiot: 24
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Rajavartiolaitoksen

vartiolaiva Merikarhu
Frontexin koordinoimassa rajaturvallisuusoperaatiossa Välimerellä

Torstaina 7. tammikuuta 2016 aamu Helsingissä valkeni kylmänä ja tuulise-

na. Lämpömittarin näyttäessä -23 astetta pakkasta ja pohjoistuulen puhaltaessa 

Rajavartiolaitos aloitti uuden etapin yhteiseurooppalaisissa rajaturvallisuusoperaati-

oissa. Kunnioitettavaan yli 20 vuoden ikään ehtinyt luotettava vartiolaiva Merikarhu 

miehistöineen otti suunnan kohti Egeanmerta ja Poseidon Rapid Intervetion -operaa-

tiota. Nyt, noin kolme kuukautta vartiolaiva Merikarhun kotivesille paluun jälkeen, on 

hyvä pohtia keskeisimpiä operaatiokokemuksia. 

Mikko Simola ja Tuomas Luukkonen
Komentajakapteeni Mikko Simola,  
rajaturvallisuusasiantuntija, Rajavartiolaitoksen esikunta

Kapteeniluutnantti Tuomas Luukkonen,  
vartiolaiva Merikarhun päällikkö, Suomenlahden merivartiosto

Taustaa ja perusteita 
Frontexin koordinoimista 
rajaturvallisuusoperaatioista

Vuonna 2015 Eurooppaan 
suuntautunut ennätyksellinen 
laiton maahantulo asetti ulko-
rajavalvonnan kovaan painee-

seen. Maantieteellisesti etulin-
jassa sijainneiden ulkorajaval-
tioiden lisäksi monet muut jä-
senvaltiot reagoivat turvatak-
seen omat intressinsä. Osa jä-
senmaista palautti sisäraja-
valvonnan. Tietyt maat, kuten 

Suomi, toteuttivat tarvittavat toi-
menpiteet ulkomaalaisvalvontaa 
tehostamalla pitäen samalla riit-
tävät resurssit jatkuvasti ulkora-
joja turvaamassa.

Rajavalvonnan merkitys on 
aivan keskeinen muuttoliikkeen 

Kreikkalaiset kollegat kohteella Egeanmerellä.
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hallinnan kannalta. On olen-
naista, että laittomat maahan-
tulijat havaitaan ja otetaan kiin-
ni ulkorajoilla. Tämän jälkeen 
heidät tulee siirtää viranomais-
johtoisesti niin sanottuihin hot-
spot -keskuksiin rekisteröitävik-
si. Näin ollen rajavalvonnalla tu-
etaan myös hotspot -keskus-
ten toimintaa. Hotspot -keskuk-
sia alettiin perustaa toden teol-
la Italiaan ja Kreikkaan vuoden 
2015 aikana. Suomi oli tässäkin 
asiassa aktiivinen ja näytti viran-
omaisyhteistyönsä tason. Torni-
on järjestelykeskus perustettiin 
Ruotsista Suomeen Schengen 
-alueen sisärajojen yli suuntau-
tuneesta laittomien maahantuli-
joiden edelleen siirtymisestä joh-
tuen ennätysajassa.

Kreikka ilmoitti EU:n raja-
turvallisuusvirasto Frontxin kaut-
ta syksyllä 2015, että Egeanme-
rellä on tarve vartiolaivalle, jo-
ka kykenee rajaturvallisuusteh-

tävien lisäksi evakuoimaan tar-
vittaessa turvallisesti vähintään 
100 henkilöä samanaikaisesti. 
Vartiolaivaa pienemmän tekni-
sen kaluston ja siitä vastaavan 
miehistön sekä asiantuntijoi-
den lähettäminen EU:n rajatur-
vallisuusvirasto Frontexin koor-
dinoimiin operaatioihin on ollut 
osa normaalia Rajavartiolaitok-
sen kansainvälistä toimintaa jo 
vuodesta 2006 alkaen. Syksyllä 
2015 Frontexin ja jäsenmaiden 
välillä käydyissä kahdenvälisissä 
neuvotteluissa (Annual Bilateral 
Talks) Suomi tarjosi ensimmäis-
tä kertaa Frontexille vartiolaiva-
luokan kalustoa vuoden 2016 
alusta kevääseen asti ulottuval-
le ajanjaksolle.

Suomi vahvisti virallises-
ti lokakuussa 2015 tukevansa 
Kreikan viranomaisia ja osoit-
tavansa yhteisvastuuta tuolloin 
kovimman laittoman maahan-
tulon paineen alla olevalle jä-

senmaalle. Lähettämällä vartio-
laiva Merikarhun Egeanmerel-
le pyrittiin turvaamaan Schen-
gen -alueen ulkorajojen valvon-
taa erityisesti rajatilanteen hal-
linnan palauttamiseksi. 

Vartiolaiva Merikarhu pää-
tettiin lähettää Egeanmerelle  
Leroksen - Kosin saarten alueelle 
Kreikan ja Turkin väliselle merira-
jalle. Merikarhun tehtäviksi sovit-
tiin yhdessä Frontexin ja Kreikan 
viranomaisten kanssa tilanneku-
van muodostaminen, tunnistus-
tehtävät, laittomasti Kreikan ja 
Turkin välisen merirajan ylittä-
neiden alusten ja niissä olevien 
henkilöiden tarkastaminen sekä 
saattaminen viranomaistoimen-
piteiden kohteeksi Kreikan saaril-
le perustettuihin hotspot -keskuk-
siin. Lisäksi vartiolaiva Merikarhu 
miehistöineen varautui alusta asti 
osallistumaan meripelastustehtä-
viin kansainvälisten sopimusten 
mukaisesti.

Meripelastustehtävässä Keskisellä Välimerellä paluumatkalla toukokuussa.
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Toimivalta Frontexin koordi-
noimissa rajaturvallisuusoperaa-
tioissa tulee EU-lainsäädännön 
kautta. Toimivallasta säädetään 
Frontex -asetuksessa ja Schen-
genin rajasäännöstössä. Schen-
genin rajasäännöstön mukaisia 
rajavalvontatehtäviä voivat teh-
dä ja niihin liittyvää toimivaltaa 
käyttää vain koulutetut rajavarti-
jat. Frontexin koordinoimiin ope-
raatioihin osallistuville yksiköil-
le annetaan toiminta- ja menet-
telytapaohjeet Frontexin yhdes-
sä operaatiota johtavan isäntä-
maan kanssa laatimassa ope-
raatiosuunnitelmassa. Operaa-
tiota johtava isäntämaa tarken-
taa voimakeinojen käyttöön liit-
tyvät säädökset.

EU:n rajaturvallisuusviras-
ton Frontex korvasi vartiolai-
va Merikarhun operaatioon lä-
hettämisestä aiheutuvat kus-

tannukset täysimääräisinä. Ra-
javartiolaitos maksoi miehistön 
jäsenten peruspalkat aivan ku-
ten heidän palvellessaan Suo-
men kotivesillä.

Merikarhun operaatiosta 
Välimerellä vartiolaivan 
näkökulmasta

Operaatioon lähtöä edelsi kii-
vastahtinen suunnittelu- ja val-
misteluvaihe syksyn 2015 aika-
na. Koska Rajavartiolaitoksen 
vartiolaivan lähettäminen pit-
käkestoiseen operaatioon koti-
vesien ja Itämeren ulkopuolelle 
toteutettiin ensimmäistä kertaa, 
oli valmisteluvaiheessa huomi-
oitava ja suunniteltava teknis-
ten seikkojen ohella toiminta- ja 
operointisuunnitelmat vastaa-
maan odotettavissa olevaa toi-
mintaympäristöä Kreikassa. 

Valmistelut laivan osalta 

aktivoitiin täydellä teholla lo-
pullisen osallistumispäätöksen 
jälkeen. Valmistautumista hel-
pottivat muutamia kuukausia 
aiemmin ilmenneet viitteet Ra-
javartiolaitoksen mahdollises-
ta osallistumisesta vartiolaivalla 
Välimerellä toimeenpantavaan 
operaatioon. Merikarhu toteut-
taa sille käskettyjä Rajavartiolai-
toksen tehtäviä kotimaassa yh-
dellä noin 12–14 hengen mie-
histöllä. Operaation lähtövalmis-
telut vietiin läpi normaalien ko-
timaan tehtävien ohessa. Laiva 
ei ollut operaation valmisteluvai-
heessa poissa kotimaan valmiu-
desta kuin viikon mittaisen tela-
koinnin ajan. Kaiken kaikkiaan 
aikaa valmisteluille ennen lähtöä 
jäi noin kolme kuukautta.

Rajavartiolaitos on osallis-
tunut usean vuoden ajan Krei-
kassa toimeenpantavaan Fron-

Tehtävät painottuivat pimeään aikaan.
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texin koordinoimaan rajaturval-
lisuusoperaatioon venekalustol-
la. Nämä kokemukset toimivat 
laivan suunnittelun perustana. 
Lisätietoja suunnittelun tueksi 
hankittiin muun muassa Ruot-
sin rannikkovartioston osallis-
tumisesta vartiolaivalla Fron-
tex -operaatioon Keskisellä Vä-
limerellä kesällä 2015 ja meri-
voimien ML Pohjanmaan Ata-
lanta-operaation kokemuksista. 
Operaation ajaksi valittiin koti-
maahan käytännön järjestelyis-
tä huolehtiva vastuuhenkilö ja 
tekninen vastuuhenkilö, joiden 
tehtäviin kuului suunnitteluvai-
heen lisäksi varmistaa ja suju-
voittaa laivan tehtävien suorit-
tamista varsinaisen operaation 
aikana yhteistyössä Rajavartio-
laitoksen esikunnan kanssa. Li-
säksi joulukuussa ennen läh-
töä aluksen päällikkö ja vastuu-
henkilöt tekivät kenttävierailun 
operaatioalueelle viimeisien tie-
tojen saamiseksi ja tukeutumi-
sen suunnittelemiseksi.

Merikarhu on reilun kah-
denkymmenen vuoden iästään 
huolimatta teknisesti hyvässä 
kunnossa. Teknisillä valmiste-
luilla ja telakoinnilla keskityttiin 
varmistamaan jatkuva pitkäkes-
toinen operointi erilaisessa ym-
päristössä Itämeren olosuhteisiin 
verrattuna. Koneteknisellä puo-
lella aluksen pääkoneet optimoi-
tiin lämpimämmille vesille, aluk-
sen ilmastointi huollettiin ja kyl-
mäkoneiden koneikot vaihdettiin. 
Keskeisenä lisänä aiempaan ko-
timaan käyttöön verrattuna aluk-
selle asennettiin käänteisosmoo-
silaite varmistamaan makean ve-
den riittävyys kaikissa tilanteis-

sa. Lisäksi hankittiin toinen no-
pea merikelpoinen valmiusvene 
laittomia maahantulijoita kuljet-
tavien veneiden kohtaamis- ja 
tarkastustilanteisiin. Rajavalvon-
tatyön tehostamiseksi ja aluksen 
turvallisen kulun varmistamiseksi 
aluksen merenkulkulaitteita päi-
vitettiin muun muassa uusimal-
la ecdis-järjestelmä kokonaisuu-
dessaan. Lisäksi laivan ja sen ve-
neiden välille rakennettiin lähitu-
kiasemaverkko viestiyhteyksien 
varmistamiseksi ja parannettiin 
satelliittiyhteys tarvittavalle ta-
solle. On yleisesti tiedossa oleva 
tosiasia, että valitettavan usein 
rajavalvontatehtävä Välimerel-
lä muuttuu meripelastustehtä-

väksi. Tämän vuoksi aluksen 
kykyä merestä pelastamiseen 
parannettiin hankkimalla meri-
pe las tus välineitä ja varaamal-
la erilaisia tarvikkeita noin 200 
hengen mahdollista laivalle hä-
täevakuointia varten. Lopuksi 
alukselta purettiin operaatiossa 
tarpeeton sorituskyky kotimaan 
aluevalvontatehtäviin sekä lisäti-
lan saamiseksi öljynkeruujärjes-
telmä kokonaisuudessaan.

Alukselle muodostettiin 
ope raatiota varten kaksi mie-
histöä. Tulevasta operaatiosta 
ja toimi alueelta saatujen ennak-
kotietojen pohjalta miehistöjen 
kooksi muodostui 22 merivartio-
miehen ja -naisen kokonaisuus. 
Näin ollen yhden miehistön ko-
ko oli lähes kaksinkertainen ko-
timaan toimintaan verrattuna. 
Kansipäällystön, konepäällystön 
ja kansimiesten määrää kasva-
tettiin. Molempien miehistöjen 
osalta varmistettiin, että aluk-
sella palvelee myös naispuoli-
sia henkilöitä. Tämä oli tärkeää 
eri kulttuureista lähtöisin olevien 
naisten ja lasten tarkastustoimin-
nan kannalta. Lisäksi miehistöi-

Pääasiallisin menetelmä laittomaan rajanylitykseen oli ylitäyteen lastattu 
kumivene.

Vartiolaiva Merikarhun miehistön 
suunnittelema operaatiomerkki.
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hin valittiin Rajavartiolaitoksen 
vartiolentolaivueesta kaksi en-
sihoitokoulutettua pintapelasta-
jaa miehistöjen työturvallisuu-
den varmistamiseksi ja mahdol-
listen ensihoitotoimien käynnis-
täjiksi sekä kuusi vaativien tilan-
teiden hallintaan erikoiskoulutet-
tua merivartiomiestä valmius-
joukkueesta. Miehistöjen tehtä-
vät olivat haussa ja osallistumi-
nen operaatioon perustui vapaa-
ehtoisuuteen. Miehistöt muodos-
tettiin pääosin Suomenlahden 
merivartioston ja Länsi-Suomen 
merivartioston henkilöstöstä. Ha-
lukkaita riitti ja osa halukkaista 
jouduttiin jättämään reserviin 
kotimaahan. Miehistöjen jäsenil-
le maksettiin tehtävänmukaista 
palkkaa. Haittatöiden ja päivä-
rahojen maksamisen perustee-
na oli RVL:n virkaehtosopimus.

Keskeisimpänä osana val-
misteluja tuli suunnitella toimin-
tamenetelmät (SOP:t, Standard 
Operational Procedures) erilais-
ten tilanteiden varalle. Toisin sa-
noen oli yksityiskohtaisesti mie-
tittävä aluksen keskeiset tehtä-
vät, ja miten ne toteutettaisiin 
vahvennetulla miehistöllä ja päi-
vitetyllä varustuksella. Työ aloi-
tettiin laivan meriturvallisuuskä-
sikirjan mukaisten poikkeamati-
lojen, toimenpidekorttien ja ja-
koluettelon tarkastelulla, jotta ne 
saatiin vastaamaan kasvanutta 
miehistökokoa. Merkittävän ko-
konaisuuden muodostivat kaikki 
suunnitelmat operatiivisista toi-
mintamenetelmistä, jotka otet-
taisiin käyttöön varsinaisen ope-
roinnin alkaessa Kreikassa. Näi-
hin suunnitelmiin sisällytettiin 
kaikki tarvittavat järjestelyt niin 

laivan suorittaman rajavalvonta-
työn, kuin keskeisiksi työkaluik-
si arvioitujen kahden valmiusve-
neen operatiivisen käytön osal-
ta. Suunnittelutyössä tuli huomi-
oida toimintaympäristön lisäksi 
mahdolliset uhat alusta kohtaan 
sekä kaikissa tilanteissa välitön 
reagointikyky tehtyihin havain-
toihin. Tehdyt toimintasuunni-
telmat harjoiteltiin ennen läh-
töä, ja niitä tarkennettiin toimin-
ta-alueelle saapumisen jälkeen 
sekä vielä erikseen heti operaati-
on alkuvaiheessa saatujen koke-
musten perusteella. Miehistöjen 
koon ollessa totuttua suurempi 
tehtiin ennen lähtöä myös tarkat 
suunnitelmat majoittumisen, lai-
van eri tilojen käytön ja eri val-
miustiloihin siirtymisen osal-
ta. Kaikki olennaiset valmistelu-
työt saatiin päätökseen vuoden 
2015 loppuun mennessä ja alus 
miehistöineen oli valmiina läh-
töön vuoden 2016 alussa.

Siirtyminen operaatio-
alueelle ja osallistuminen 
Poseidon Rapid 
Intervention -operaatioon

Operaatioalueelle siirtymismat-
kaan varattiin yhteensä 19 päi-
vää. Reitti kulki Kielin kanavan, 
Englannin kanaalin ja Gibral-
tarin salmen kautta Malagaan, 
jossa suoritettiin miehistönvaih-
to ja aluksen bunkraus. Toinen 
miehistö jatkoi Espanjasta mat-
kaa Pireuksen satamaan Atee-
naan, josta alukselle otettiin Es-
panjassa operaatiota varten val-
mistettu uusi Zodiac -merkkinen 
valmiusvene. Oman eksotiikkan-
sa menomatkaan toi tietenkin se 
tosiasia, että Rajavartiolaitoksen 

vartiolaivat eivät olleet aiemmin 
toimineet isoilla vesillä Itämeren 
ulkopuolella. Merisotakoulun 
koulutuspurjehduksilla saaduille 
opeille tuli käyttöä ja ne voitiin 
todeta käytännön kautta tehok-
kaiksi ja hyödyllisiksi.

VL Merikarhun tehtävinä 
operaatiossa oli tehostaa rajati-
lanteen hallintaa, parantaa Krei-
kan viranomaisten tilanneku-
vaa ja tukea Kreikan rannikko-
vartiostoa rajavalvonnassa mui-
den operaatioon osallistuvien 
maiden alusyksiköiden ohella. 
Aluksen oli tarvittaessa puutut-
tava havaittuihin laittomiin ulko-
rajanylityksiin ja saatettava lait-
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tomat maahantulijat Kreikan vi-
ranomaistoimenpiteiden koh-
teiksi. Lisäksi aluksen henki-
löstö pyrki jatkuvasti tunnista-
maan laittoman maahantulon 
järjestämisestä epäiltyjä hen-
kilöitä. Rajavartiolaitos lähet-
ti vartiolaiva Merikarhun Posei-
don Rapid Intervention -operaa-
tioon 25.1.–10.4.2016 väliseksi 
ajaksi. Myöhemmin toiminta-ai-
kaa jatkettiin Kreikan ja Fronte-
xin pyynnöstä kuukaudella aina 
10.5.2016 saakka.

Frontex koordinoi koko ope-
raation toteuttamista, mutta käy-

tännössä Merikarhun toimin-
ta-alueet ja tehtävät saatiin nor-
maaliperiaatteiden mukaises-
ti operaatiota johtavalta isäntä-
maa Kreikalta. Operaatiota joh-
dettiin Ateenasta, Kreikan ran-
nikkovartioston johtokeskuksen 
yhteydessä olevasta ICC:stä (In-
ternational Coordination Center). 
ICC -keskukseen komennetaan 
jokaisesta operaatioon osallistu-
vasta jäsenmaasta yhteysupsee-
ri, jonka tehtäviin kuuluu päivit-
täisen tilanteenseurannan ja ra-
portoinnin ohella tiedon välittä-
minen ICC:n ja operaatioon osal-

listuvan alusyksikön välillä. Pai-
kallisella tasolla Merikarhu te-
ki aina yhteistyötä alueella toi-
mivan merivartioaseman ja sen 
valvontakaluston kanssa. Lisäk-
si Merikarhun kyydissä oli jatku-
vasti kreikkalainen yhteysupsee-
ri, jonka keskeisimmät tehtävät 
olivat kreikkalaisen lainsäädän-
nön mukaisen toimivallan tuomi-
nen alukselle. Tämä tarkoitti käy-
tännössä kaikkien operaatiota 
koskevien tehtävien ja toimenpi-
teiden valtuuttamista yhteysup-
seerilla. Tarvittaessa kreikkalai-
nen yhteysupseeri oli yhteydes-

Vartiolaiva Merikarhun nopeat kumiveneet palaamassa alukselle Egeanmerellä.
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sä ICC -keskukseen. Kaikki alus-
ta ja henkilöstön käyttöä koske-
vat päätökset teki aluksen pääl-
likkö. Toisena keskeisenä tehtä-
vänä yhteysupseeri pienensi kie-
limuuria ja omasi tarvittavaa pai-
kalliskulttuurituntemusta muun 
muassa huolto- ja tukeutumis-
toimia varten.

Merikarhun ensimmäinen 
toiminta-alue oli tammikuus-
ta huhtikuun alkuun saakka 
Leroksen saaren itäpuoleinen 
merialue laivapartioinnin pää-
painon ollessa Turkin vastaisen 
merirajan välittömässä lähei-
syydessä. Operaation ajan täl-
lä alueella tehtäviä ja tapahtu-
mia oli selkeästi eniten. Kysei-
sellä alueella partioi Merikarhun 
ja Kreikan viranomaisten lisäksi 
Turkin rannikkovartiosto ja raja-
turvallisuusoperaation ulkopuo-
lisella sopimuksella Ison-Bri-
tannian lipun alla meripelastuk-

seen keskittynyt alus. Alueel-
la oli pääosin Kreikan puolella 
kohtuullisen vilkas kauppame-
renkulkuliikenne pohjois-etelä-
suunnassa sekä paljon kalas-
tusaluksia ja huviveneitä, jotka 
osaltaan vaikeuttivat valvonta-
työtä, ja joihin jouduttiin myös 
kohdistamaan valvontatoimen-
piteitä niiden ylittäessä useas-
ti Schengen -alueen ulkorajan 
Kreikan puolelle. Mielenkiin-
toinen havainto tehtiin alueella 
partioivien Kreikan ja Turkin lai-
vastojen aluksista - nämä meri-
voimien alukset pitivät syystä tai 
toisesta molemmin puolin sel-
keää etäisyyttä merirajaan.

Maaliskuun loppuun as-
ti kestäneen kiivaimman laitto-
man maahantulon virran aikana 
Turkin puolelta Kreikkaan saat-
toi merirajan ylittää Merikarhun 
partiointialueella päivittäin öi-
seen aikaan jopa 10–15 maa-

lia täynnä laittomia rajanylittä-
jiä. Alueella oli Kreikan armei-
jan tutka-asema, jolta saatiin 
joitain maalinosoituksia, mutta 
käytännössä Merikarhun tutka- 
ja lämpökamerakaluston aktiivi-
sella käytöllä saatiin lähes kai-
kista maaleista havainto välittö-
mästi niiden lähtiessä liikkeel-
le Turkin rannikolta. Saadut ha-
vainnot raportoitiin Kreikan vi-
ranomaisille ja samalla koordi-
noitiin operaatioon osallistuvien 
yksiköiden välillä kullekin maa-
lille suoritettavat toimenpiteet. 
Parhaimmillaan (tai pahimmil-
laan) Merikarhulla oli toimen-
piteiden (mm. laittoman raja-
nylityksen todentaminen ja do-
kumentointi, valvonta ja tar-
vittaessa kiinniotot, tehtäväk-
si saatujen kohteiden turvalli-
nen saattaminen Kreikan viran-
omaistoimenpiteiden piiriin, hä-
täevakuoinnit) kohteena yhden 

Vartiolaiva Merikarhu saapumassa huoltokäynnille Kosin saaren sataman ISPS-alueelle 14.4.2016.
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yön aikana kymmenen tällaista 
maalia. Pääasiassa kohteet oli-
vat heikkorakenteisia isoja ku-
miveneitä, joissa henkilömää-
rä vaihteli 50–80 hengen välil-
lä. Kumiveneiden lisäksi Kreik-
kaan pyrittiin lähes kaikenlaisil-
la välineillä, jotka vain kelluivat, 
ja joihin sai jonkinlaisen propul-
sion aikaiseksi. Oman kategori-
ansa muodostivat hieman pa-
rempikuntoiset ja nopeammat 
veneet, joiden toimintaperiaat-
teeseen kuului heittokuljetus-
tyyppiset matkat. Nämä parem-
mat veneet haluttiin myös ajaa 
takaisin Turkkiin. Näihin maa-
leihin valikoitiin toimintasuunni-
telmat henkilöstön huomioiden 
erityisesti työturvallisuusnäkö-
kulma, koska laittoman maa-
hantulon järjestäjiä saattoi olla 
kohteen kyydissä varmistamas-
sa paluuta Turkkiin.

Pääasiallisena toimintame-
netelmänä oli koko operaation 
ajan vuorokauden ympäri jat-
kuva partiointi ja rajavalvonta. 
Kaikki havaitut kohteet raportoi-
tiin eteenpäin. Partiointialueen 
ollessa yleisesti ottaen suhteel-
lisen pieni vartiolaivalle, reagoi-
tiin maaleihin laivan kahdel-
la veneellä, jotka oli miehitetty 
erikoiskoulutuksen saaneilla val-
miusjoukkueen jäsenillä. Kaik-
kiin toimenpiteisiin havainnos-
ta ja veneiden liikkeelle lähdöstä 
aina kontaktiin kohteen kanssa, 
sekä kaikista tarvittavista järjes-
telyistä laivalla, oli olemassa yh-
denmukaiset ja tarkat suunnitel-
mat henkilön tarkkuudella. Teh-
täviä varten oli jokaiselle miehis-
tön jäsenelle suunniteltu varus-
teet operatiivisen tarpeen mu-

kaan ja oman työturvallisuuden 
varmistamiseksi sekä työtapa-
turmien välttämiseksi.

Osaltaan EU:n ja Turkin 
välille syntyneen sopimuksen 
ja Turkin viranomaisten tehos-
tuneen rajavalvonnan johdos-
ta laittoman maahantulon vir-
ta tyrehtyi maaliskuun lopussa 
Leroksen alueella. Tämän vuok-
si tehtiin päätös VL Merikarhun 
partiointialueen muuttamisesta 
jonkin verran kaakkoon Kosin 
saaren alueelle. Tällä alueella 
kauppamerenkulku- ja muu lii-
kenne valoisaan aikaan oli vas-
taavalla tasolla kuin Leroksen 
läheisyydessä. Välimatka Turk-
kiin oli lyhyempi, jolloin toimin-
tasuunnitelmia jouduttiin hie-
man tarkentamaan nopeam-
man reagoinnin mahdollistami-
seksi. Kosin alueella operoitiin 
kolmisen viikkoa. Sinä aikana 
havainnot laittomista rajanylit-
tämisistä jäivät murto-osaan ai-
emmasta. Turkista Kreikkaan 
saapuvien laittomien maahantu-
lijoiden määrän tyrehtyessä Me-
rikarhu määrättiin vielä operaa-
tion loppuajaksi Lounais-Kreik-
kaan Pyloksen alueelle, koska 
operaatiossa oli saatu viitteitä 
laittoman maahantulon reitistä 
Itäiseltä Välimereltä ja Egyptin 
suunnalta Kreikkaan tai Kreikan 
meripelastusvastuualueen kaut-
ta edelleen kohti länttä ja Ita-
liaa. Partioinnin suuntautuessa 
selkeästi avomerialueelle, käsit-
täen alueen Kreikan lounaisilta 
merialueilta aina Kreetan etelä-
puolelle, tarkennettiin kaikkia 
toimintasuunnitelmia varautu-
misen painopisteen siirtyessä 
mahdollisten massaevakuointi-

tapahtumien varalle.  
Kahden toimintaperiaatteil-

taan yhdenmukaistetun miehis-
tön toiminta sujui koko operaa-
tion ajan hyvin. Aluksella oli li-
säksi kreikkalainen yhteysup-
seeri, joka nosti kokonaishenki-
lömäärän 23 henkilöön. Suun-
nitteluvaiheessa pelättyä tila-
nahtautta tai päivärutiinien su-
jumattomuutta ei syntynyt. Mo-
lemmissa miehistöissä vallitsi 
hyvä yhteishenki, vaikka tehtä-
viä oli paljon, ja työaika painot-
tui yöaikaan. Päivärytmiin kuu-
lui kaikille yhteistä työaikaa ilta-
päivän aluksi, jolloin pystyttiin 
purkamaan edellisen yön tapah-
tumat ja viettämään yhteistä ai-
kaa koko miehistön voimin. Työ-
vuorot operaatiossa olivat noin 
kahden-kolmen viikon mittaisis-
sa jaksoissa, joita seurasi lähes 
vastaava vapaajakso kotimaas-
sa. Miehistöjen vaihdot suori-
tettiin lentäen saman päivän ai-
kana, jolloin partiointiin ei tullut 
kuin yhden päivän tauko. Muu-
ten työvuoroa rytmittivät pakol-
liset huolto- ja laivan bunkraus-
päivät, sekä virkaehtosopimuk-
sen mukainen lepopäivä, jol-
loin laivavahtia lukuun ottamat-
ta miehistöllä oli vapaa-aikaa 
aluksen tukeutuessa eri saarilla 
Egeanmerellä. Operaation ajaksi 
tehtiin sopimus paikallisen huo-
litsijayhtiön kanssa, jotta poltto-
aine- ja perushankinnat saatiin 
toteutettua. Tarvittavat erikois-
tarviketilaukset hoidettiin Suo-
men kautta.

Mitä jäi käteen?

Paluumatka Kreikasta aloitettiin 
11.5.2016 ja suunnitelmana oli 
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ajaa samaa reittiä kuin tullessa-
kin. Näin ollen huoltopysähdys 
oli suunniteltu pidettäväksi Ma-
lagassa, Espanjassa. Poikkeuk-
sena tulomatkaan, paluumatka 
toteutettiin yhden miehistön toi-
mesta, jota oli vielä kevennetty 
vähentämällä miehistöstä kuusi 
vaativien tilanteiden hallintaan 
koulutettua merivartijaa. Mat-
ka-ajaksi arvioitin 20 päivää. 
Ennen Kreikasta lähtöä päätet-
tiin vielä kerrata suunnitelmat ja 
miehistön tehtävät mahdollises-
sa massaevakuointitilanteessa, 
koska aluksen suunniteltu reit-
ti kulki Sisilian eteläpuolelta lä-
pi keväällä uudelleen aktivoitu-
neen ja pääasiassa kohti Italiaa 
suuntautuvan Keskisen Välime-
ren laittoman maahantulon rei-
tin poikki. Kertaaminen ei men-
nyt hukkaan, sillä kaksi päivää 

Kreikasta irrotuksen jälkeen Me-
rikarhu sai Italian meripelastus-
keskus MRCC Roomalta tehtä-
vän pelastaa ihmisiä merihä-
dästä Sisiliasta noin 150 mpk 
itään. Tehtävänannosta mat-
kaa kohteeseen oli 1,5 h. Tä-
nä aikana miehistö valmistautui 
suunnitelmien mukaisesti eva-
kuoimaan tietojen mukaan huo-
nokuntoisesta Afrikan rannikol-
ta lähteneestä kalastusalukses-
ta jopa 300 henkilöä. Merikar-
hun päällikkö määrättiin toimi-
maan onnettomuuspaikan joh-
tajana (OSC, On-Scene Coor-
dinator) ja paikalle saavuttaes-
sa VL Merikarhun johdettavak-
si annettiin yksi rahtialus ja yksi 
iso risteilyalus. Aallokon ollessa 
kohtuullinen, evakuoitiin Meri-
karhun kahden veneen toimesta 
kuuden tunnin aikana yhteen-

sä 287 henkilöä, joista viimei-
simmillään raskaana ollut nai-
nen yhdessä veljensä kanssa 
norjalaiselle risteilyalukselle pa-
rempien hoitomahdollisuuksien 
johdosta. Seuraavana aamuna 
muut, pääasiassa Keskisen Af-
rikan valtioista lähteneet laitto-
mat maahantulijat, luovutettiin 
Italian viranomaisille Catanias-
sa, Sisiliassa. Paluumatkaa jat-
kettiin samana päivänä ja takai-
sin Helsinkiin päästiin kiinnit-
tämään aurinkoisessa säässä 
suunnitelman mukaisesti tou-
kokuun lopussa.

VL Merikarhu oli operaa-
tiossa siirtomatkat mukaan lu-
kien 145 vuorokautta, joiden 
aikana suoritettiin 1728 par-
tiotuntia. Yhteensä 2649 hen-
kilöä oli aluksen toimenpiteiden 
kohteena ja kolmessa eri tapa-

Vartiolaiva Merikarhun tekniset tiedot ja operaation perustiedot:

Tekniset tiedot:

Pituus: 57,8, m
Uppoama: 1400 t
Leveys: 11 m
Syväys: 4,7 m
Nopeus: 12–15 sol
Koneteho:  2 x 1420 kw
Valmistunut: Rauman telakalta  

vuonna 1994

Maksimitoimintamatka: 12 solmun 
nopeudella 5000 mpk

Varusteita: Valvontajärjestelmä, 
lämpökamera, kaksi nopeaa venettä, 
lääkintähytti, satelliittiyhteys, 
keinunnanvaimennusjärjestelmä

Poseidon Rapid Intervention-operaatio:

Johtovastuu: Isäntämaa Kreikan johtama 
rajaturvallisuusoperaatio

EU-maiden tuki: EU:n rajaturvallisuusvirasto 
Frontexin koordinoimana

Merikarhu osallistui: 25.1.–10.5.2016
Miehistöä operaatiossa: Kaksi miehistöä, á 

22 rajavartiomiestä

Operaatioalue: Pääasiassa Egeanmerellä 
Kreikan itäisessä saaristossa

Merikarhun päätehtävät: Rajavalvonta, 
rajatilanteen hallinta, laittomien 
maahantulijoiden saattaminen 
viranomaistoimenpiteiden kohteeksi, 
laittoman maahantulon järjestämisestä 
epäiltyjen paljastaminen
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uksesta otettiin kiinni neljä lait-
toman maahantulon järjestä-
misestä epäilyä henkilöä, jot-
ka luovutettiin Kreikan viran-
omaisille esitutkintaa varten. 
Kotimaassa tapahtuvaan yhdel-
lä miehistöllä operointiin verrat-
tuna käyttö- ja partiotunteja tu-
li moninkertainen määrä. Tästä-
kään huolimatta yhtäkään tekni-
sistä vioista johtunutta seisok-
kipäivää ei alukselle tullut. Täs-
tä suurin kiitos kuuluu luonnolli-
sesti miehistöjen konehenkilös-
tön ammattitaidolle ja koko ope-

raation säilyneelle pyyteettömäl-
le työskentelymoraalille.

Sääolosuhteet olivat ope-
raation aikana muutamia myrs-
kypäiviä ja siirtomatkojen säi-
tä lukuun ottamatta suotuisia. 
Kreikkalaisetkin kollegat totesi-
vat kyseessä olleen poikkeuk-
sellisen sateettoman kevään. 
Jälkikäteen voidaan todeta Meri-
karhun soveltuvan hyvin operoi-
maan rajaturvallisuustehtävissä 
myös Välimerellä. Niin kuin kai-
kessa toiminnassa ennakko-
tiedot, hyvin tehdyt suunnitel-

mat ja oikeat henkilöstövalinnat 
mahdollistavat laadukkaan teh-
tävien suorittamisen varsinkin, 
kun aiempaa käytännön koke-
musta ei ollut. Suunnitteluvai-
heessa operaatioon osattiin va-
rautua juuri oikeanlaisella varus-
tuksella ja ennakkoon tarpeel-
liseksi arveltu kahden merikel-
poisen veneen ja niiden laaduk-
kaan käsittelyn merkityksen tär-
keys korostui. Yhtään lukumää-
rältään pienemmällä miehistöllä 
operaatiota ei olisi voitu toteut-
taa menestyksekkäästi ja kai-

Rajavartiolaitoksen päällikkö kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen tarkastamassa VL Merikarhun toimintaa 
Egeanmerellä 2.3.2016. Rajavartiolaitoksen päällikön seurueeseen kuuluivat Suomenlahden merivartioston ko-
mentaja, kommodori Tom Hanén (vasemmalla) ja komentajakapteeni Mikko Simola Rajavartiolaitoksen esikun-
nasta (oikealla).
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kille mukana olleille riitti tehtä-
viä. Rajavartiolaitos ja molem-
pien miehistöjen jäsenet saivat 
arvokasta kokemusta pitkäkes-
toisesta operoinnista kotimaan 
olosuhteisiin verrattuna hyvin-
kin erilaisessa toimintaympäris-
tössä. Ammatillisen osaamisen 
merkitys ja fyysinen sekä henki-
nen jaksaminen korostuivat. Ei-
kä luonnollisesti pidä unohtaa 
Rajavartiolaitoksen mittakaa-
vassa isoa panostusta yhtei-
seurooppalaiseen operaatioon 
toisen jäsenvaltion ulkorajan 
valvonnan tukemiseksi. Kaikki 
mukana olleet saivat elinikäistä 
muisteltavaa merivartiointityös-
tä isoilla vesillä!

Laittoman maahantulon 
vaikutuksista laajemmin

Vuonna 2015 käynnistynyt en-
nätyksellinen laittoman maa-
hantulon tilanne oli aiempiin 
vuosiin verrattuna täysin poik-
keuksellinen. Siihen ei ollut ole-
massa riittäviä varautumisme-
kanismeja. Kaikilla jäsenmail-
la ei ollut riittävää toimintaky-
kyä, jolla tilanteeseen olisi voi-
tu vastata. Tämä johti tiettyjen 
jäsenmaiden osalta omien int-
ressien ajamiseen ja laittomien 
maahantulijoiden hallitsematto-
mat virrat etenivät Kaakkois-Eu-
roopasta Keski-Euroopan kaut-
ta kohti Pohjoismaita ilman, että 
edelleen siirtymiseen olisi puu-
tuttu riittävällä tehokkuudella. 
Samalla tuli osoitetuksi, kuinka 
riippuvainen EU on sitä ympä-
röivien kolmansien maiden ha-
lusta torjua laitonta maahantu-
loa. Toisaalta voitiin konkreetti-
sesti todeta, että EU:n ulkorajan 

yli tapahtuvaan rajaturvallisuus-
yhteistyöhön on tärkeää panos-
taa rakentavasti ja molempia 
osapuolia hyödyttävällä tavalla. 

Maahanmuuttokriisi on 
osoit tanut, että Suomen EU-
pu heen joh tajuuskaudella vuon-
na 2006 sisäasiainneuvoston 
päätel minä hyväksytty EU:n 
yhdennetty rajaturvallisuus on 
muodostanut hyvän pohjan 
raja tur val li suu del le ja sen edel-
leen kehittämiselle. Yhdennetty 
rajaturvallisuus määritellään en-
simmäistä kertaa asetustasolla 
loppusyksyllä 2016 voimaantu-
levassa asetuksessa Eurooppa-
laisesta raja- ja merivartiostosta. 
Sen muodostavat Euroopan ra-
ja- ja merivartiovirasto (Frontex) 
ja rajaturvallisuudesta vastaavat 
jäsenvaltioiden viranomaiset. 
Näitä ovat myös jäsenmaiden 
rannikkovartiostot niiden hoita-
essa rajavalvontatehtäviä. Täs-
sä asetustasolla määriteltäväs-
sä ja nykyajan haasteiden aset-
tamien vaatimusten mukaan ja-
lostetussa EU:n yhdennetyn ra-
jaturvallisuuden elementeissä 
Suomen ja Rajavartiolaitoksen 
vaikuttamistyön tulokset näky-
vät vahvasti.

Myös jatkossa perusajatus 
säilyy samana – kukin jäsen-
maa on vastuussa ulkorajojen-
sa valvonnasta. Jäsenmaita tu-
etaan operatiivisella yhteistyös-
sä EU-maiden kesken. Yhteiset, 
kansallisia tarpeita ja vastuuta 
tukevat järjestelyt palvelevat ul-
korajavalvontaa vain silloin, kun 
kansallisesti järjestetty rajatur-
vallisuuden perusta on kunnos-
sa. Uusi asetus Eurooppalaises-
ta raja- ja merivartiostosta an-

taa uusia ja nykyistä nopeampia 
keinoja puuttua tilanteeseen, 
mikäli joku jäsenmaista ei kan-
na vastuutaan riittävän tehok-
kaasti. Suomen selkeä vahvuus 
on ammattimaisesti järjestetty 
ulkorajavalvonta, josta huolehti-
va henkilöstö on tehtäviensä ta-
salla. Rajavartiolaitoksen henki-
löstö osallistuu kotimaan ulkora-
javalvonnan turvaamisen lisäk-
si myös jatkossa kansalliset tar-
peet huomioiden yhteiseuroop-
palaisiin rajaturvallisuusoperaa-
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Vartiolaiva Merikarhun miehistö järjestyneenä Rajavartiolaitoksen päällikön tarkastukseen. Kuvassa keskellä 
vartiolaivan päällikkö, kapteeniluutnantti Tuomas Luukkonen.

tioihin muualla Euroopassa ko-
ko Schengen -alueen, ja samalla 
myös Suomen, hyväksi.

Vuonna 2016 Rajavartio-
laitos on mukana EU:n rajatur-
vallisuusvirasto Frontexin koor-
dinoimissa yhteisoperaatiois-
sa noin 19 henkilötyövuoden 
(190 kk) panostuksella. Valta-
osa tästä tuesta (noin 11 henki-

lötyövuotta) käytetään Kreikas-
sa toimeenpantaviin yhteisope-
raatioihin. Tässä kokonaismää-
rässä ovat mukana vartiolai-
va Merikarhun merkittävän pa-
nostuksen lisäksi PV-08-luokan 
partioveneen osallistuminen yh-
teisoperaatioon Kreikassa, Dor-
nier valvontalentokoneen tuki 
Italian johtamalle operaatiolle 

Keskisellä Välimerellä sekä ra-
jojenvalvonta- ja rajatarkastus- 
sekä laittomia maahantulijoita 
haastattelevien asiantuntijoiden 
toiminta merirajoilla, maarajoilla 
ja lentokentillä. Frontex korvaa 
Rajavartiolaitokselle operaatioi-
hin osallistumisesta aiheutuvat 
kustannukset.
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Ilja Hakanpää
Komentaja, Sektorin johtaja / M52, Merivoimien esikunta

Aluksi

Rannikonpuolustaja lehden nu-
merossa 1/2014 on kerrottu an-
siokkaasti Merivoimien osallis-
tumisesta vuodesta 2009 al-
kaen Naton rannikko- ja saaris-
tomerensodankäynnin osaamis-
keskuksen Centre of Excellence 
for Operations in Confined and 
Shallow Waters (COE CW) toi-
mintaan.  Niille lukijoille, jotka 
haluavat syventyä Naton Cent-
re of Excellence toiminnan juu-
riin ja perusteisiin suosittelen 
lukemaan vuoden 2010 Suomi 
Merellä julkaisun kyseisestä ai-
heesta sekä tutustumaan www.
act.nato.int/centres-of-excellen-

ce. Näin ollen tämän artikke-
lin tarkoituksena on päivittää 
RP-lehden lukijakuntaa osaa-
miskeskuksen nykytilasta ja tu-
levaisuuden mahdollisuuksista 
kansainvälisen yhteistyön ke-
hittämisessä osana meripuo-
lustustamme. 

Naton osaamiskeskus 
pähkinän kuoressa

Naton osaamiskeskukset ovat 
kansallisia tai monikansallisia 
yksiköitä, jotka tuottavat ke-
hittämistoimintaan liittyen ar-
vostettuja asiantuntijapalvelui-
ta liittouman hyväksi. Naton 
osaamiskeskukset eivät kuulu 

varsinaiseen Naton komentora-
kenteeseen. Perusperiaatteena 
on, että osaamiskeskukset eivät 
tuota kaksinkertaisia organisaa-
tiorakenteita eivätkä kilpaile jo 
olemassa olevien Naton orga-
nisaatioiden kanssa. Osaamis-
keskusten välistä koordinoin-
tia johtaa SACT (Supreme Al-
lied Commander Transforma-
tion, ACT) yhdessä SACEUR:n 
(Supreme Allied Comman-
der Europe, Allied Command 
Operations, ACO) kanssa. Täl-
lä keskusten työt saadaan oh-
jattua paremmin ylemmän ta-
son vaatimusten mukaisiksi. 
Päätarkoituksena on tuottaa 
konkreettisia parannuksia Na-
ton suorituskykyihin. Keskus-
ten työsuunnitelmien pitää olla 
linjassa Naton yleisten tavoittei-
den ja pyrkimysten kanssa. Jo-
kaisella osaamiskeskuksella on 
työohjelma, Programme of Work 
(POW), jonka hyväksyy kunkin 
keskuksen ohjausryhmä. Oh-
jausryhmä koostuu keskuksen 
toimintaan osallistuvien maiden 
edustajista. 

Naton osaamiskeskuk-
set ovat avoimia kaikille jäsen-
maille. Osaamiskeskuksen toi-
mintaan osallistuvia Nato-maita 
kutsutaan sponsoroiviksi maik-

”Nemo Solus Satis Sapit” 
– ”Kukaan ei ole tarpeeksi viisas yksin”

COE CSW:n logo.

Teem
a
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si, joista yksi toimii myös isän-
tämaana. COE CSW:n osal-
ta isäntämaa on Saksa. Osaa-
miskeskusten toimintaan ja tu-
losten hyödyntämiseen voivat 
osallistua myös kumppanuus-
maat, kuten Suomi, ja kansain-
väliset organisaatiot edellyttäen, 
että sponsoroivat maat hyväk-
syvät asian kansallisesti, ja et-
tä Naton turvallisuusmääräyk-
set täyttyvät.  Suomi on ensim-
mäinen Naton kumppanuus-
maa, joka varsinaisesti osallis-
tuu osaamiskeskusten toimin-
taan. Osaamiskeskusten rahoi-
tus tulee suoraan osallistuvilta 
mailta. 

Akkreditoituja eli toimin-
taan hyväksyttyjä Naton osaa-
miskeskuksia on tällä hetkellä 
23. Suomen liittyessä mukaan 
toimintaan vuonna 2009 kes-
kuksia oli 14. Merelliset osaa-
miskeskukset ovat:
 – Confined and Shallow 

Waters (CSW) COE, Saksa
 – Combined Joint 

Operations from the Sea 
(CJOS) COE, Yhdysvallat

 – Naval Mine Warefare 
(EGUERMIN) COE, Belgia

COE CSW:n yhteistoiminta 
COE NMW ja CJOS COE kans-
sa on aktiivista. Iso-Britanias-
sa, Northwoodissa sijaitsevan 
ACO:n kuuluva Naton Mariti-
me Command (MARCOM) roo-
li yhteistyökumppanina merel-
listen osaamiskeskusten kans-
sa on luonnollisesti keskeinen. 
Muut keskeisimmät yhteistyö-
kumppanit Natossa ovat Italian 
La Speziassa sijaitseva Cent-
re for Maritime Researche and 

tämä tarkoittaa lähes koko Itä-
meren aluetta. Muita Naton toi-
minta-alueella olevia CSW aluei-
ta ovat mm. Mustameri, Välime-
ri, Pohjanmeri ml. Englannin ka-
naali, Norjan meri ja pohjoiset 
arktiset alueet. COE CSW:n laa-
ja tehtäväkenttä käsittää merel-
liset operaatiot näissä ympäris-
tössä. 

Kuva 3 CSW alueen erityispiirteitä

Rannikko- ja saaristome-
risodankäynnin osaamiskeskus 
on noin 40 henkilön asiantunti-
jaorganisaatio. Organisaatio kä-
sittää kolme osastoa: 1) Kon-
septi- ja Doktriiniosaston, 2) 
Harjoitus- ja Analysointiosaston 
sekä 3) Esikuntaosaston. Osal-
listujamaita ovat Hollanti, Italia, 
Kreikka, Puola, Saksa, Suomi, 
Turkki ja USA. Keskus sijaitsee 
Kielissä, Kielin kanavan kupees-
sa Saksan merivoimien 1. lip-
pueen esikunnan yhteydessä. 1. 
Lippueen komentaja toimii ns. 

Experimention (CMRE) ja Mari-
time Interdiction Training Cent-
re (NMIOTC) Kreikan Soudassa. 
COE CSW:llä on luonnollisesti 
läheiset suhteet Bundeswehrin 
merivoimiin ja tutkimuslaitok-
siin mm. Eckenfördessä, COE 
CSW:n vlittömässä läheisyydes-
sä sijaitsevaan Technical Cent-
re for Ships and Naval Weapons 
(WTD 71). Lisäksi osaamis-
keskuksella on yhteistyösuhde 
SUCBAS- ja MARSUR-järjeste-
lyihin.

Naton rannikko- ja saa-
ristomerensodankäynnin 
osaamiskeskus

Määritelmän mukaisesti Con-
fined and [or] Shallow (CSW) 
tarkoittaa merialuetta, joka on 
maastollisesti, navigoinnillises-
ti tai sääolosuhteiden vuoksi 
rajoitettua. Tällaisia ovat mm. 
saaristo, meriliikenteelliset pul-
lonkaulat, arktiset väylästöt ja 
alueet joissa veden syvyys on 
alle 200 metriä. Käytännössä 

Maritime COEs

COE:n sijainnit ja tilanne.
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kaksoishatutettuna samalla kes-
kuksen johtajana. 

Keskuksen työsuunnitel-
massa on tällä hetkellä 18 pro-
jektia ja 11 ns. jatkuvassa seu-
rannassa olevaa erityisaihealu-
etta. Projektit ja erityisaihealueet 
ovat pääsääntöisesti joko jäsen-
maan tai Naton organisaatioiden, 
mm. edellä mainitun MARCOMin 
johdossa. Keskus osallistuu näi-
hin joko yhteisjohtovastuullisena 
tai asiantuntijaroolissa tuoden 
projekteihin rannikko- ja saaris-
tomerensodankäynnin ja CSW 
-olosuhteiden näkökulman ja li-
säarvon. Suurin osa projekteista 
on erilaisia konseptien kehitys tai 
vaatimustenmäärittely projekteja, 
jotka palvelevat jäsen- ja kump-
panuusmaita ja Naton transfor-
maatioesikuntaa. 

Eräistä keskuksen keskei-
sistä projekteista ja erityisai-
healueista mainittakoon:
 – Joint Combined Opera-

tions in and from Con-
fined and Shallow Wa-
ters (JCOpCSW). Kyseessä 
on Multinational Capabili-
ty Development Campaign 
portfolioon kuuluva projek-
ti, yhteisoperaatiot merellä. 

 – Flexible and Interoperable 
Toolbox meeting the Fu-
ture Operational Require-
ments in Confined and 
Shallow Waters (FIT FOR 
CSW). Tarkoituksena on 
tuottaa jäsenmaille doku-
mentaatio mahdollisista 
modulaarisista ratkaisuista 
tulevaisuuden merioperaa-
tioille CSW-alueilla ja -olo-
suhteissa.

 – Define the Maritime Situ-
ational Awareness (MSA) 

Network (MSA Informa-
tion Sharing Matrix). Me-
rellisten toimijoiden vä-
lisen virtuaaliverkoston 
muodostaminen tuke-
maan Naton ja sen kump-
panuusmaiden merellistä 
tilannetietoisuutta. 

 – NATO Maritime Syn-
thetic Collective Training 
(NMSCT) Doctrine. Tar-
koituksena on kehittää 
doktriini/ohje ns. Live Vir-
tual Constructive Training 
in the Maritime Domain. 
NMSCT on virtuaaliseen 
harjoitusympäristöön täh-
täävä kustannussäästöjä ja 
yhteensopivuutta kehittävä 
toiminto.

 – Contribution to NATO fu-
ture analyses, Strategic 
Foresight Analyses and Fu-
ture Framework for Alliance 
Operations. Naton strate-
gisen analysointitutkimuk-
sen ja puolustussuunnitte-

CSW alueen erityispiirteitä.

COE CSW:n ja 1. lippueen esikuntarakennus
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lun tukeminen rannikko- ja 
saaristomerisodankäynnin 
asiantuntemuksella. 

Edellä mainittujen projek-
tien lisäksi keskuksella itsellään 
on myös johtovastuulla olevia 
projekteja. Tällainen on hyvin 
arvovaltaisena foorumina pidet-
ty Kielin meriturvallisuuskonfe-
renssi. Konferenssi järjestetään 
vuosittain yhteistoiminnassa 
Kielin yliopiston turvallisuuspo-
liittisen instituutin kanssa Kielin 
viikon yhteydessä. Toinen vas-
taavan kaltainen hyvin arvos-
tettu tapahtuma on lokakuussa 
Turussa järjestettävä ja Merivoi-
mien isännöimä vuoden 2016 
kansainvälisen merilakikonfe-
renssisarjan päättävä, Maritime 
Operational Law 2016. Turus-
sa järjestettävän merilakikon-
ferenssin ajankohtaisia aihei-
ta ovat mm. merellinen hybridi-
sodankäynti, pohjoinen ulottu-
vuus ja ihmisoikeudet. Molem-
mat konferenssit ovat osaamis-
keskuksen kärkihankkeita.

Osaamiskeskuksen kan-
sainvälinen verkosto on hyvin 
laaja. Keskus osallistuu vuosit-
tain noin 200 työkokoukseen 
ja tapahtumaan, jotka raportoi-
daan ja dokumentoidaan syste-
maattisesti mahdollisten syner-
gioiden löytämiseksi keskuk-

sen projektien ja eritysalueiden 
välillä. Keskuksen työmenetel-
mät ja -prosessit ovat kehitty-
neet ja työn tuottavuus- ja laa-
tuvaatimukset ovat saksalaista 
perinnettä noudattelevia. Suo-
mi on jäsen osaamiskeskuksen 
konsepti- ja doktriiniosastolla. 
Näiltä alueilta saadaan näin ol-
len myös arvokasta tietoa me-
ripuolustuksemme kehittämistä 
ja kansainvälistä meripuolustus-
yhteistyötä tukevaan suunnite-
luun ja toimintaan. Edellä mai-
nitun lisäksi Suomen edustaja 
on mukana Naton Smart Defe-
nce-projekteissa, joiden tavoit-
teina on kehittää Naton materi-
aalista suorituskykyä. 

Suomen kokoaikaisen COE 
CSW toiminnan päätyttyä vuon-

na 2012 toimintaan on osallis-
tuttu osa-aikaisesti. COE CSW:n 
kanssa sovittiin n. 16 - 20 työ-
viikon panoksesta vuodessa. 
Tämä tarkoittaa sitä, että Suo-
men edustaja työskentelee 
osaamiskeskukselle joko kes-
kuksen tiloissa Kielissä tai ko-
timaasta käsin salatun inter-
net-yhteyden kautta. Tämän li-
säksi hän osallistuu oman ai-
healueidensa työkokouksiin ja 
tapahtumiin pääsääntöisesti 
Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 
Huolimatta siitä, että Suomen 
kokoaikainen status muuttui 
osa-aikaiseksi, COE CSWn joh-
to pitää Suomen osallistumista 
erittäin tervetulleena ja merkit-
tävänä rannikko- ja saaristome-
risodankäynnin kärkimaana. 

Suomen pääprojektina osaa- 
miskeskuksessa on vuoden 
2015 alussa käynnistetty ja tä-
män vuoden lopussa päättyvä 
Multinational Capability Develop-
ment Campaign (MCDC) merel-
linen osaprojekti: Yhteisoperaa-
tiot rannikko- ja saaristoalueil-
la (Joint Combined Operations 

COE CSW:n raportteja

COE CSW:n konferenssit
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in and from Confined and Shal-
low Waters (JCOpCSW)). Kysei-
nen projekti on jatkoa loppu-
vuonna 2014 päättyneelle Pros-
pective Operations in Confined 

and Shallow Waters-projektille. 
Projektin konseptin kehittämis-
peli järjestettiin Merisotakoulul-
la tänä keväänä yhteistoiminnas-
sa puolustusvoimien Tutkimus-

laitoksen doktriiniosaston kans-
sa. COE CSW:n lisäksi peliin 
osallistuivat edustajat Saksasta, 
Suomesta, Ruotsista, Tanskas-
ta, COE CJOS, HQ ACT ja EU:n 
puolustusvirasto (EDA) tarkkai-
lijana. Projektin tavoitteena on 
tuottaa käsikirja / konsepti ran-
nikolla ja saaristossa operoimi-
sen erityispiirteistä. 

Suomen edustajan yksi 
kes keisistä työpanoksista koh-
dentuu Naton transformaatioe-
sikunnan (HQ ACT) johtamaan 
strategiseen tulevaisuuden tut-
kimukseen; ”Strategic Foresight 
Analyses (SFA)” ja ”Framework 
for Future Alliance Operations 
(FFAO)”. Osaamiskeskuksen tu-
lokulma on luonnollisesti CSW 
-alueet ja niillä toteutettavat 
operaatiot. Merioperaatiot CSW 
-alueilla on yksi länsiliittouman 
jäsenmaiden kehittämisalueita. 

MCDC / JCOpCSW työkokous Merisotakoululla ja JCOpCSW logo.
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Työ jatkuu vuoden 2018 kesä-
kuulle.

Lopuksi 

Tarkasteltaessa Itämeren nyky-
tilannetta ja sen lähialueen no-
peaa turvallisuustilanteen muu-
tosta, on helppo vastata kysy-
mykseen, miksi on järkevää 
osallistua COE CSW-toimintaan. 
COE CSW on Itämeren alueella 
ja Euroopan laajuisestikin ainut-
laatuinen monikansallinen or-
ganisaatio, joka kehittää CSW 
-alueiden merisotataktiikkaa ja 
joukkojen käyttöperiaatteita eri-
laisissa laaja-alaisissa uhkamal-
leissa. Suomen merivoimat toi-
mii Itämeren ahtailla ja matalilla 
vesialueilla. Aktiivisella ja pitkä-
jänteisellä osallistumisella kes-
kuksen toimintaan on syntynyt 
mahdollisuus päästä käyttöperi-
aatteiden ja doktriinien ytimeen. 
Lisäksi COE CSW:n kautta on 
avautunut yhteistoimintaver-

kosto ja osaaminen myös Eu-
roopan ulkopuolelle. Samalla 
on ollut mahdollisuus vaikuttaa 
kehityksen kulkuun tällä meri-
puolustuksen tärkeällä alueella. 
Osallistumalla kustannustehok-
kaasti jatkossakin osaamiskes-
kuksen toimintaan, voimme olla 
määrittelemässä CSW -alueiden 
merivoimakonseptia. Tällöin tie-

dämme ajoissa millaisia suori-
tuskykyjä meidän tulee raken-
taa, ja millaisin suorituskyvyin 
varustettuja joukkoja meidän 
tulee valmistautua lähettämään 
eri operaatioihin. Voidaankin pe-
rustellusti todeta, että Suomen 
päätös hakea COE CSW:n jäse-
nyyttä on ollut viisas ja kauas-
kantoinen valinta.

COE CSW Web site & Email

”Nemo Solus Satis Sapit”

”Kukaan ei ole tarpeeksi viisas yksin”



K oillisväylän avautumi-
nen ympärivuotiseen 
käyttöön lisää Venäjän 

satamatarvetta ja Itämeren mer-
kitys kauppareittinä kasvaa. Jo 
nyt Venäjän kaupasta 40 pro-
senttia kulkee Itämeren kautta.  
Venäjän 44:stä siviilikäytössä 
olevasta satamasta suuria val-
tamerisatamia on vain seitse-
män, esimerkiksi Suomella on 
saman lähteen mukaan kuu-
si.  Venäjän satamakapasiteetti 
lännessä on riittämätön. Lisäk-
si Suomenlahden talviolosuh-
teet vaikeuttavat Venäjän sata-
mien liikennettä. Jäänmurtaja-
kalusto ei ole riittävä pitämään 
väyliä avoinna vaikeana jäätal-
vena. Suomenlahden satamiin 
johtavat väylät ovat kapeita ja 

vaativat ruoppausta, Pietariin-
kin voi kulkea vain 14 000 – 
16 000 tonnin aluksilla. Venä-
jä tarvitsee lisää varsinkin jää-
tymättömiä satamia Itämerellä, 
ja Suomenlahden läpipääsy on 
turvattava.2 Kulkureittien tulee 
olla omassa hallussa.

Itämeren maiden kaupasta 
yli puolet kulkee meritse.  Se, 
joka hallitsee Itämerta, kykenee 
hallitsemaan Suomen ja Baltian 
maiden taloutta ja turvallisuut-
ta. Venäjä on ravinnon tuoja3, ja 
sen ravinnon tarve on kasvussa. 
Väestöstä valtaosa elää Uralin 
länsipuolella, mikä lisää erityi-
sesti Itämeren alueen ravinnon 
kysyntää. Neuvostoaikana Bal-
tian silmänkantamattomat pel-
lot tuottivat elintarvikkeet Lenin-

gradin suuralueen kahdeksan-
miljoonaiselle väestölle.4 Lisäksi 
Venäjä on luvannut toimittaa ra-
vintoa väkirikkaalle Tyynenme-
ren alueelle, jossa jo ollaan huo-
lissaan ravinnon riittävyydestä 
tulevaisuudessa. Maantieteelli-
sesti Venäjän intressit kattavat 
Baltian maat viljavana maatalo-
usalueena ja ympäri vuoden au-
ki olevana kauppasatamien inf-
rastruktuurina sekä laivaston tu-
kialueena. Satamista Venäjälle 
suuntautuva kuljetusverkko on 
valmis. Baltia on suodatinaluet-
ta läntistä demokratiaa vastaan, 
Kreml pelkää läntisen totuuden 
levitessä Venäjälle lopettavan 
Moskovan yksinvaltiuden. Hy-
vä olisi, jos ”rääväsuiset ja viha-
mieliset baltit”5 saataisiin vaien-

Turvallisuuden  
eristäjästä edistäjäksi
Venäjän intressit Itämerellä

Venäjän historialliset intressit ovat keskeisin viime vuosisatoina Itämeren alueen va-

kautta horjuttanut tekijä. Venäjän johto on viime vuosina useissa tärkeissä puheis-

saan korostanut Venäjän intressejä tukevan sotapolitiikan merkitystä1. Sotapolitiikka 

etelässä ja sotilaallisen valmiuden kehittäminen lännessä osoittavat, että intressit 

selittävät Venäjän käyttäytymistä. Venäjä haluaa edelleen ulottua merelle, kuten se 

halusi jo tsaarin aikana. Tarkastelen Kremlin näkökulmasta maan intressien vaiku-

tusta Itämeren alueen turvallisuuteen. Avainsanat ovat energia, ravinto sekä kaupan 

ja tiedon kulkureitit.

Kenneth Nyholm
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nettua, sillä heitä on alettu us-
koa lännessä.

Venäjän intressit kattavat 
koko Suomenlahden kaupan 
ja asevoimien kulkureittinä se-
kä eteläisestä Suomesta alueet, 
joilta voidaan estää kulkureitin 
vapaa käyttö. Maantieteellise-
nä alueena kyse on Pori-Mik-
keli-Savonlinna linjan eteläpuo-
lisesta alueesta Ahvenanmaa 
ja Saaristomeri mukaan lukien. 
Venäjän intressipiiri on laajentu-
nut maantieteellisesti viisinker-
taiseksi kehittyneen aseteknii-
kan myötä 1930-luvun loppu-
puolen ajasta, jolloin Neuvos-
toliitto vaati Suomelta Suomen-
lahden suuria saaria ja tukikoh-
tia mantereelta taatakseen va-
paan pääsyn Itämerelle. 

Venäjän intressit eivät ulotu 
Itämeren länsirannalle, sillä Ve-
näjä ei tarvitse sieltä merenta-

kaisia alueita. Venäjän ja Ruot-
sin välillä on vallinnut rauha 
sen jälkeen, kun Ruotsi menetti 
vuonna 1721 Uudenkaupungin 
rauhassa Venäjälle likimain ny-
kyisen Viron6 alueet sekä 1809 
Haminan rauhassa itäiset maa-
kuntansa Tornionjokea myöten 
Ahvenanmaa mukaan lukien ja 
Venäjä sai Suomenlahden kont-
rolliin.

Itämeren 
sotilasmaantiedettä 

Sotilasmaantieteellisesti tarkas-
teltuna Suomi on saari. Man-
ner-Euroopasta tänne pääsee 
vain laivalla, mikä tekee mei-
dät riippuvaiseksi meriyhteyk-
sistä. Esimerkiksi vuonna 2014 
satamissamme kävi 163 kaup-
pa-alusta päivässä7. Niin suurta 
kuljetuskapasiteettia ei ole mah-
dollista korvata muilla välineil-

lä. Meriyhteytemme ovat Suo-
mi-neidon valtimosuonet, ilman 
niitä sodankäyntikykymme hii-
puu sekä kriisissä ulkopolitiikal-
tamme katoaa selkänoja ja kan-
samme hyvinvointi alkaa laskea 
muutamassa kuukaudessa. 

Skandinaviassa Ruotsi ja 
Suomi eristävät Naton Itäme-
reltä ja Baltiasta, mikä palve-
lee Venäjän intressejä. Natolle 
eristyminen on strategisen luo-
kan este. Baltian puolustamista 
ei voi perustaa Suomen ja Ruot-
sin alueiden käyttämiseen edes 
kauttakulkuun saatikka ilma- ja 
merivoiman tukialueena.

Natolaisesta Keski-Euroo-
pasta katsoen Baltia on pitkä 
Itämeren ja Venäjän väliin jää-
vä niemimaa, jonne pääsee 
vain Itämeren tai Valko-Venä-
jän ja Kaliningradin alueen vä-
liin jäävän 100km leveän ka-

Itämeren alueen turvallisuuspoliittinen sirpaleituneisuus alistaa alueen Venäjän intresseille.
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peikon kautta (Suwalkin suppi-
lo). Siellä on vaihtoehtoisia ope-
ratiivisia etenemisuria rajoitetus-
ti. Operaatioalueena Baltia on 
avointa maastoa sekä alueen 
pääkaupunkeihin johtavat hy-
vät tieyhteydet Venäjältä. Idäs-
tä katsoen operatiivinen syvyys 
on vain noin 300km. Vastaa-
vasti Naton näkökulmasta poh-
jois-eteläsuuntaisen kapean 
operaatioalueen syvyys on noin 
700 km, jossa on sivustauh-
ka idästä. Operaatioalueen so-

tilasmaantiede korostaa Itäme-
ren meri- ja ilmatilan hallintaa 
ja suosii enemmän idästä hyök-
kääjää kuin etelästä tukijoukkoja 
keskittävää puolustajaa. 

Idästä tarkasteltuna Baltia 
ja Suomi eristävät Venäjän Itä-
mereltä, pieni tirkistysreikä Suo-
menlahden pohjukassa ei suur-
vallalle riitä. Suomenlahti on pit-
kä kapeikko, joka on kokonaan 
Suomen kontrollissa ja Suomel-
la on kyky sulkea se. Venäjän 
näkökulmasta Suomi kuuluu sa-

maan operaatioalueeseen Bal-
tian kanssa - yhteistä rajaa on 
noin 2000km. Tämä antaa Ve-
näjälle strategisen edun Natoon 
verrattuna.

Sotilasstrateginen 
näkökulma

Kreml voi Itämerelläkin pyrkiä 
valloittamaan alueita sopimus-
ten sijaan. Venäjä voi ulottautua 
merelle ainoastaan Suomen ja 
Baltian alueiden kautta. Baltia 
on Naton vaikeimmin puolus-

TSHERNJAHOVSK
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tettavaa aluetta, jonne pääsee 
vain Suwalkin suppilon ja Itä-
meren kautta. Jos Venäjä halu-
aisi haastaa Naton sotilaallisesti 
tai vaikkapa vain rikkoa sen yh-
tenäisyyden, paras alue siihen 
olisi Baltia.8

Venäjä on Itämerellä yli-
voimainen niin kauan, kun Na-
ton vahvennuksia ei ole keski-
tetty alueelle. Se voi tapahtua 
joko rauhan aikana tai kriisissä. 
Venäjän strategian avainsana on 
eristäminen. Ruotsi ja Suomi tu-
lee pitää Naton ulkopuolella ja 
Naton joukkojen sijoittamista 
Baltiaan tulee vastustaa.

Mahdollisessa Itämeren 
kriisissä strateginen tekijä on ai-
ka. Pitkään rauhan kauteen ja 
hyvinvointiin tottuneen lännen 
hyväuskoisuus ja välinpitämät-
tömyys hidastavat päätöksente-
koa ja pelaavat Venäjän eduk-
si. Venäjän ylivoiman keskeiset 
elementit ovat kansan vahva tu-
ki presidentille ja sotaisa mielia-
la9, nopea päätöksentekojärjes-
telmä, hyökkäyksellisten jouk-
kojen suuri määrä sekä hyvä 
sotilaallinen valmius verrattuna 
puolustajaan. Venäjä on viime 
vuosina keskittynyt kehittämään 
osa-alueita, joissa puolusta-
ja on heikentynyt. Energiapoli-
tiikka tähtää asiakkaiden talou-
delliseen riippuvuuteen, median 
kontrollointi oman maan henki-
sen kriisinsietokyvyn lujittami-
seen ja lännen heikentämiseen 
sekä valtiojohdon päätöksente-
on tukemiseen. Venäjän turval-
lisuuspolitiikka tähtää sotilaalli-
sen ylivoiman vahvistamiseen ja 
Naton eristämiseen. Venäjä ra-
kentaa valmiutta yllätyksellä al-

kavaan sotaan lännessä. 
Strategiassaan Venäjä pyr-

kinee säilyttämään ylivoiman-
sa eristämällä Naton Itämeren 
operaatioalueelta. Sen tavoit-
teena on ottaa nopeasti hal-
tuun Itämeren strategiset alueet 
ennen kuin Natolla on perustei-
ta sekaantua tilanteeseen. Artik-
la 5:n laukaisun jälkeen se pyr-
kii estämään Naton joukkokes-
kitykset. Siihen tarvitaan ilma- 
ja merenherruus Itämerellä se-
kä maitse keskitettävien joukko-
jen etenemisen pysäyttäminen. 

Strategiset alueet ja 
niiden hallinnan merkitys

Kremlistä tarkasteltuna Itäme-
rellä on neljä strategisen tär-
keää aluetta, joiden hallinta on 
ehdoton edellytys menestyksek-
käälle merelle ulottautumiselle. 
Alueet ovat 
1. Ahvenanmaa tai 

Gotlanti ilmatorjunnan 
ja ilmavoiman 
ryhmitysalueena 
ilmaherruuden 
saavuttamiseksi ja 
ylläpitämiseksi10

2. Ahvenanmaa – 
Saaristomeri alue 
Pohjanlahden 
sulkemiseksi ja meri- ja 
ilmavoimien tukialueeksi 
merenherruuden 
ylläpitämisessä pohjoisella 
Itämerellä, Pohjanlahdella 
ja Suomenlahdella

3. Suomenlahti ja Suomen 
etelärannikko vapaan 
pääsyn turvaamiseksi 
Itämerelle

4. Suwalkin suppilo 
Naton vahvennuksien 

maitse keskittämisen 
pysäyttämiseksi ja 
Baltian maayhteyden 
katkaisemiseksi Keski-
Euroopaan.

Ensimmäisessä vaiheessa 
Venäjä luo edellytykset aluei-
den valtaamiselle hankkimalla 
ilma- ja merenherruuden kes-
kisen Itämeren alueella. Pää-
määränä on estää Naton vah-
vennuksien keskittäminen Bal-
tiaan. Sotilaallinen operaatio al-
kaa sotaharjoitusryhmitykses-
tä Itämeren laivaston suoritta-
malla Ahvenanmaan yllättäväl-
lä ja mielellään verettömällä hal-
tuunotolla. Venäläisessä oikeus-
käsityksessä operaatio voisi ol-
la Ahvenanmaalla residenssiä 
pitävän Venäjän konsuliedus-
tajan pyynnöstä tapahtuva de-
militarisoidun alueen rikkomus-
ten tutkinta.

Suomi toteaa olevansa krii-
sissä ja alkaa puntaroida Venä-
jän toiminnan oikeudellista pe-
rustaa ja vastatoiminnan sopi-
vuutta. Kansan tilannekuvaa 
hälventtäisiin Pietarin trollikes-
kuksen11 nettiin paiskaamalla 
luotettavan oloisiin tutkimuksiin 
perustuvalla disinformaatiotul-
valla Ahvenanmaan demilita-
risoinnin perusteista ja sen val-
vonnasta. Aikaa kuluu, ja Venä-
jä vahvistaa joukkojaan Ahve-
nanmaalla. Ahvenanmaalle ryh-
mitetään S-400 ilmatorjuntajär-
jestelmä sekä ilma- ja merivoi-
maa. Suomi menettää Pohjan-
lahden ja Etelä-Suomen ilma-
herruuden merialueet mukaan 
lukien, Nato Viron ja keskisen 
Itämeren ilmaherruuden. Ämä-
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rin lentotukikohtaa ei pystytä 
käyttämään, ja Naton ilmavoi-
ma vedetään Latviaan tai Liet-
tuaan. Nato ei pysty enää käyt-
tämään taistelunjohtokoneitaan 
eikä tankkaamaan hävittäjiä Itä-
meren alueen ilmatilassa. Na-
ton ja Suomen ilma-aseen suo-
rituskyky romahtaa.

Toisessa vaiheessa Venäjä 
voi luoda edellytykset Itämeren 
herruuden ylläpitoon varmista-
malla Suomenlahden vapaan 
käytön. Sen päämääränä saat-
taisi olla saada kontrolliin Suo-
men etelärannikko. Venäjä eris-
tää Suomen katkaisemalla me-
riyhteytemme Itämerellä ja Poh-
janlahdella. Sota yksin suurval-
taa vastaan karsiutuu vaihtoeh-
doistamme. Venäjä saattaa pyr-
kiä myös rajoitettuihin alueval-
tauksiin, joilla painostaa Suo-
melta jatko-operaatiossa tar-
vittavien strategisten alueiden 
kontrollin. 

Venäjä miehittää nyt Ah-
venanmaata ja kontrolloi Suo-
men etelärannikkoa. Sillä on 
Itämeri Pohjanlahti mukaan lu-
kien kontrollissa sekä lähes ko-
ko Baltian ilmatila. Vasta Suo-
mi ja Venäjä ovat kriisissä, mah-
dollisesti aselepokin on solmit-
tu, mutta Nato on jo menettä-
nyt Itämeren hallinnan. Perus-
teita sekaantua kriisiin ei ole, ei-
kä myöskään ole yksimielisyyt-
tä ottaa Suomea Naton jäse-
neksi, sillä osa jäsenmaista pel-
kää kriisin laajenevan. Viroon 
on syntynyt sivustauhka poh-
joisesta. Suomi on tehnyt kar-
hulle strategisen palveluksen ja 
mahdollisesti uhrannut parhaat 
poikansa. Apua ei tule EU:sta-

kaan, sillä Brexitin myötä meni 
EU:n strateginen kuljetuskyky ja 
tiedustelu sekä suuri osa ilma- 
ja merivoimaa.

Vasta kolmannessa vai-
heessa Venäjä aloittaa sodan 
Natoa vastaan päämääränä 
laajentua Itämerelle. Sota alkaa 
Suwalkin suppilon haltuunotolla 
Kaliningradiin keskitetyillä jou-
koilla. Suomen lisäksi baltit jou-
tuvat alussa yksin sotaan suur-
valtaa vastaan – juuri tätä Viro, 
Latvia ja Liettua pyrkivät vält-
tämään valitessaan Nato-jäse-
nyyden. Kestäisikö Naton yhte-
näisyys?

Turvallisuusstrateginen 
näkökulma 

Venäjä ei ole koskaan tarvinnut 
Ruotsista merentakaisia alueita 
- Ruotsi on Venäjälle sivusuun-
ta eikä kohde. Sijainti Suomen 
hartioiden takana antaa Ruotsil-
le lisäturvaa, mutta liittoutumi-
nen Suomen kanssa vaarantaisi 
Ruotsin historiallisen pyrkimyk-
sen pysyttäytyä Itämerellä syt-
tyvän kriisin ulkopuolella. Poh-
joismaiden yhteinen ministerita-
soinen solidaarisuusjulistus vuo-
delta 2011 ja Ruotsin niin ikään 
ministeritasoinen solidaarisuus-
julistus 2014 eivät ole sitovia, 
vaan enemmänkin rauhan ajan 
kansainvälisen politiikan väli-
neitä oman maan aktiivisuuden 
osoittamiseksi.12 Venäjä vastus-
taa Pohjoismaista puolustusyh-
teistyötä, joten viimeistään krii-
sissä sen voi olettaa pyrkivän 
hajottamaan deklaraatiollisen-
kin yhteistyön.

Itämerellä laaja-alaisesti 
aktivoitunut Venäjä on demonst-

roinut sotilaallista kykyään rik-
koa Ruotsin alueellista koske-
mattomuutta jopa ydinasein. 
Sen voi tulkita psykologiseksi 
operaatioksi, jolla pyritään vai-
kuttamaan ruotsalaisten mieli-
piteeseen pysyttäytyä Itämeren 
kriisin ulkopuolella.    Ruotsilla 
on mahdollisuus lykätä sotilaal-
lista liittoutumistaan. Se on Itä-
merellä ainoa Venäjän naapuri, 
jolla saattaa olla mahdollisuus 
pysyttäytyä Itämeren seuraa-
van sodan13 ulkopuolella. Ruot-
silla on pääsy Pohjanmerelle, jo-
ten kriisi Itämerellä ei katkaisisi 
sen meriyhteyksiä.

Venäjän kannalta Ahve-
nanmaalla on suurempi strate-
ginen merkitys kuin Gotlannil-
la ja vain toista niistä tarvitaan. 
Sota Ruotsin kanssa tarkoittaisi 
Venäjälle resurssien tuhlaamista 
sivusuuntaan, mikä ei ole tarkoi-
tuksenmukaista. Venäjän Itäme-
ren Laivasto ja ilmavoimat jäi-
sivät Naton ja Ruotsin ohjustu-
len väliin, mitä kannattaa vält-
tää. Ruotsin alueellisen koske-
mattomuuden rikkominen saat-
taisi johtaa Ruotsissa puolenva-
lintaan Naton hyväksi, ja Ruot-
sin alueen käyttö olisi Natolle 
strateginen etu. Venäjälle se olisi 
strateginen uhka sivustasta, mi-
kä vaarantaisi koko kampanjan.

Operatiivisesti Gotlantia pa-
rempi vaihtoehto on puolusta-
maton Ahvenanmaa. Siellä on 
lentokenttä ja useita roro-sata-
mia, joissa on nopeaa purkaa 
raskasta kalustoa. Oikeudelli-
sesti säädettynä sotilaallisena 
tyhjiönä Ahvenanmaa tn. hou-
kuttelisi Venäjää ollen sen en-
simmäisiä kohteita Itämeren 
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kriisissä. Kohtalaisen sotilaal-
lisen valmiuden ylläpitäminen 
Gotlannilla14 sekä pysyttäytymi-
nen Itämerellä syttyvän sodan 
tarkkailijana riittänevät takaa-
maan Ruotsille rauhan säilymi-
sen. Tässä tapauksessa Venä-
jän ja Ruotsin intressit yhtyvät.

Suomen sotilasstrategi-
nen tilanne on Ruotsiin verrat-
tuna ratkaisevasti erilainen: yh-
teisiä intressejä Venäjän kanssa 
ei ole. Neljästä Itämeren strate-
gisesta alueesta kolme kuuluu 

Suomeen ja vain yksi Ruotsiin, 
mutta sillekin on vaihtoehto ole-
massa. Kannaltamme tilannet-
ta huonontaa se, että Venäjän 
on saatava alueet haltuunsa jat-
ko-operaatioita varten. Lisäk-
si Venäjälle on edullista pyrkiä 
ottamaan alueet haltuunsa en-
nen Naton sekaantumista. Esi-
merkiksi Suwalkin alueen hal-
tuunottoon tarvittavat vahven-
nukset on helpompi keskittää 
Kaliningradin alueelle meritse 
silloin, kun Suomenlahti on saa-

tu kontrolliin ja Nato-maahan tai 
Ruotsiin ei ole hyökätty. 

Suomen toiveet operatiivi-
sesta avusta Ruotsista ja Ahve-
nanmaan yhteinen puolustami-
nen ovat heikkenemässä. Vuo-
den 2014 joulukuussa tehdyn 
yleisen kyselyn mukaan vain 15 
prosenttia vastanneista uskoi, 
että Ruotsin asevoimat kykene-
vät puolustamaan omaa maa-
taan. Huhtikuussa 2014 ase-
voimien henkilöstön ammatti-
liitoissa tehdystä kyselystä käy 

TSHERNJAHOVSK
400KM

400KM

400KM

Luga

S400 KANTAMAKAARI

ITÄMEREN ILMAHERRUUDEN PERUSKIVET
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Lähteet
1. Esimerkiksi 17.10.2015 Venäjän pää-

ministeri Dimitri Medvedjev sanoi Ve-
näjän puolustavan Syyriassa intresse-
jään. 3.12.2015 presidentti Putin ja-
koi kunniamerkkejä Syyrian sodan ve-
teraaneille ja tähdensi:  ”Työ mitä teet-
te Syyriassa ei ole ainoastaan avuk-
si Syyrian kansalle ja Syyrian johdolle. 
Se työ tukee suoraan Venäjän intresse-
jä ja kansalaisiamme. (Работа, которую 
вы делаете в Сирии, – это не просто 
помощь сирийскому народу и сирийскому 
руководству. Это прямая работа по 
защите интересов России, наших 
граждан», – подчеркнул В.Путин.)

2. Esimerkiksi Venäjän konttiliikenteen on 
ennustettu kuusinkertaistuvan kuluval-
la vuosikymmenellä. Konttiliikenteestä 
40% on transitliikennettä http://www.
ewtc2.eu/media/7369/S%20-%20Bal-
tic%20States%20Logistics%20and%20
the%20East%20West%20Tran-
sport%20Corridor%20-%20Sub-re-
port%20task%206B.pdf 
Venäläisten arvioiden mukaan satama-

tarpeen tyydyttämiseksi riittävät raken-
teilla olevat Ust Lugan ja Viipurin sekä 
Pietarin alueen satamat, jotka mahdol-
listavat kaikkien venäläisten rahtien kä-
sittelyn ilman Suomen ja Baltian sata-
mia. Arvio on ristiriidassa Neuvostolii-
ton Itämerellä olleen satamakapasitee-
tin kanssa.

3. ks. edellinen viite: Venäjän tuonnista 
neljännes liittyy elintarvikkeisiin

4. Virolaiset laskevat leikkiä: ”Neuvostoai-
kana Baltia oli täynnä räjähtäneitä siko-
ja, parhaat palat lensivät itärajan taakse 
ja vain sorkat jäivät jäljelle”.

5. ilmaisu on Venäjän median kotimarkki-
noilla lanseeraama kuva Baltiasta 

6. https://fi.wikipedia.org/wiki/Uudenkau-
pungin _ rauha#/media/File:NystatIng-
ria.png

7. http://www.suomimerella.fi/site/assets/
files/1009/5 _ hernesniemi _ huoltovar-
muus _ ja _ meriyhteytemme.pdf

ilmi, että kantahenkilökunnan 
moraali on romahtanut. Upsee-
reista 69 prosenttia ei valitsisi 
enää upseerin uraa. Ruotsalais-
ten henkinen kriisinkestävyys ja 
maanpuolustustahto ovat mur-
tumassa.  Ilmiöstä on enemmän 
vaaraa Suomelle kuin Ruotsille.

Rauhanaikainen puolus-
tusyhteistyö Ruotsin kanssa on 
hyödyllistä kummallekin. Ruot-
si mielellään varustaa Suomea 
ja vahvistaa puolustusvoimiem-

me roolia Venäjän terävän kär-
jen tylsyttäjänä. Varsinkin meri- 
ja ilmavoimien iskukyvylle yh-
teistyöstä Ruotsin kanssa on 
suuri hyöty.

Lopuksi

Talvisota oli Neuvostoliitolle maa-
ilmansotaa valmisteleva erillisso-
ta - Suomenlahden läpipääsy 
pyrittiin turvaamaan. Venäjälle 
on nytkin operatiivisesti oivallis-
ta aloittaa sota Suomen kanssa 

ja pitää Nato siitä ulkona riittä-
vän kauan. Ilman Suomeen kuu-
luvien strategisten alueiden hal-
tuunottoa hyökkääminen Baltian 
maihin olisi suuri riski – Suomi 
sulkisi Suomenlahden, sen myö-
tä menisi Itämeren herruus ja Ka-
liningradin joukkojen operaatio-
kyky. Lisäksi Nato ehtisi apuun. 

Suomi ei kyenne pysyttä-
ytymään Itämeren sodan ulko-
puolella riippumatta siitä, kuu-
lummeko Natoon vai emme.15 
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8. Naton entinen pääsihteeri Rasmus-
sen on useissa artikkeleissaan ilmaissut 
huolensa  Baltian turvallisuudesta. Ks 
esim. http://www.telegraph.co.uk/news/
worldnews/europe/russia/11393707/
Putin-could-attack-Baltic-states-warns-
former-Nato-chief.html

9. ks. esim RP 1/2016, ss. 40-45, Mik-
si Venäjä sotii: http://www.rannikonpuo-
lustaja.fi/archive/rp _ 116/#/article/40/
page/1-1

10. Esimerkiksi Syyriassa lännen ilmatoi-
minta hiipui, kun Venäjä ryhmitti alueel-
le S-400 Buk järjestelmän. Operatiivi-
sesti oikealle alueelle ryhmitettynä sil-
lä on Itämeren ilmatoiminnan kannalta 
strateginen merkitys.

11. Internet Research Agency, ks esim. 
YLE:n Jessikka Aron dokumentit vaikka-
pa http://kioski.yle.fi/omat/kioski-pieta-
rin-trollitehtaalla

12. https://www.regjeringen.no/globalas-
sets/upload/ud/vedlegg/nordisk-samar-
beid/deklarasjon _ nordisk _ utenriksmi-

nistermote _ helsingfors050411 _ ved-
tatt _ versjon.pdf

13. Viimeisen 800 vuoden aikana kes-
kimäärin joka viides vuosi Itämeren 
alueella on ollut sodan vuosi. Historia ei 
ole koskaan jäätynyt paikalleen.

14. ks. esimerkiksi Bruce Acker, entinen 
USA:n puolustusasiamies Ruotsissa. 
Linkki vironkieliseen artikkelin yhteen-
vetoon, johon pääsee ilmaiseksi toi-
sin kuin alkuperäisartikkeliin. Acke-
rin arviot tukevat omiani. http://nuusi.
tk/01100283 

15. Äskettäisessä Nato-selvityksessä tode-
taan, että Suomi ja Ruotsi muodosta-
vat yhteisen strategisen kokonaisuuden 
ja niillä on painavat syyt tehdä samat 
perusvalinnat tulevan turvallisuuden ja 
puolustuksen suhteen. Totean, että Ve-
näjän näkökulmasta Suomi muodos-
taa yhteisen strategisen kokonaisuuden 
Baltian maiden, erityisesti Viron kans-
sa. Ruotsi jää Venäjän operaatioalueen 
sivustaan, mikä mahdollistaa sille Suo-
mesta poikkeavat turvallisuusratkaisut.

Jos Natolla olisi kriisissä mah-
dollisuus käyttää Ruotsin ja 
Suomen aluetta rauhan palaut-
tamiseen, alueelle palautuisi 
voimatasapaino. Venäjän kan-
nalta Naton eristäminen Itäme-
reltä muuttuisi mahdottomaksi, 
ja sen tulisi toistaiseksi luopua 
pyrkimyksestään laajentua jäl-
leen Itämerelle. 

Venäjä pyrkii säilyttämään 
nykyisen strategisen asetel-
man, jossa Itämeren turvalli-

suus on alistettu sen intresseil-
le. Jos Ruotsi ja Suomi haluavat 
aidosti olla solidaarisia, maiden 
turvallisuuspoliittinen rooli tuli-
si muuttaa turvallisuuden eris-
täjästä sen edistäjäksi. Naton 
puolustuksen laajentuminen Itä-
merellä yhtenäistäisi Itämeren 
turvallisuuspolitiikkaa, vakaut-
taisi aluetta ja parantaisi kaik-
kien rantavaltioiden mahdolli-
suuksia rakentaviin naapuruus-
suhteisiin Venäjän kanssa. Itä-

meren turvallisuus ratkaistaan 
rauhan, ei kriisin aikana. 

Venäjä on muuttunut – Pu-
tinia provosoivat Venäjän histo-
rialliset intressit ja sotilaallinen 
ylivoima. Itämeren turvallisuus-
asetelma on mahdollista muut-
taa Venäjän kehitystä tukevaksi. 
Suomen ja Ruotsin kansoilla on 
oikeus vapaasti valita, muuttuu-
ko Itämeri mahdollisesti jo Pu-
tinin aikana sodan vai rauhan 
mereksi.
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Itämeren 
sukellusveneet

A lla oleva artikkeli voi 
toimia päivityksenä 
merellä liikkuvalle re-

serviläiselle tai muuten asiasta 
kiinnostuneelle. 

Onnea sukellusveneiden 
bongaukseen! 

Itämerellä toimivat sukellusve-
neet ovat konventionaalisia va-
rustettuna joko diesel-sähkö-
käyttöisellä tai ilmasta riippu-
mattomalla koneistolla (AIP). 
Itämeri ei tuo erityispiirteitä su-
kellusveneiden yleisesti tunnet-
tuihin sensoreihin, käyttötapoi-
hin tai aseistukseen. Uutena 
suorituskykynä voidaan maini-
ta aseistukseen kuuluvat ristei-
lyohjukset, jotka laajentavat vai-
kutusetäisyyden osalta sukellus-
veneiden tuottamaa uhkaa. 

Maantieteellisesti Itäme-

rellä sukellusveneiden käyttöön 
vaikuttavat merialueen pieneh-
kö pinta-ala, valtameriin verrattu-
na matalahko keskisyvyys sekä 
poikkeavat, vuodenaikojen (ve-
den lämpötila) mukaan muuttu-

vat vesiääniolosuhteet. Myös jää-
peite vaikuttaa sekä sukellusve-
neiden käyttöön että erityisesti 
sukellusveneiden torjuntaan.

Itämeren alueen rantaval-
tioiden merivoimista sukellus-

Harvinaisempi vieras: Portugalilainen sukellusvene Itämerellä kesäkuussa 
2016.

PUolUstUsvoimat

Kulunut purjehduskausi ei merkittävästi lisännyt so-

ta-alusten aktiviteettia Itämerellä. Saimme kuitenkin lu-

kea iltapäivälehdistä muutaman uutisen valveutunei-

den purjehtijoiden ja Tallinnan risteilymatkustajien ha-

vainnoista epäilyttävästi käyttäneistä sukellusveneistä 

Suomenlahdella.

Jari Hartikainen
Jari Hartikainen palvelee Merivoimien esikunnassa
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veneitä käyttävät tai pitävät su-
kellusveneitään kokoonpanossa 
(kevät-kesä 2016):
 – Venäjä  (2)
 – Ruotsi  (5)
 – Saksa  (6)
 – Puola  (5)

Yhteenlaskettu määrä (18) 
on julkisissa lähteissä oleva ko-
konaisvahvuus. Operatiivises-
sa tai koulutuskäytössä ole-
vien sukellusveneiden määrä 
on kuitenkin pienempi johtuen 
vanhentuneesta ja huonokun-
toisesta kalustosta, sukellusve-
neiden käynnissä olevista mo-
dernisoineista ja niiden jälkeisis-
tä koejoista tai osallistumisesta 
kansainvälisiin harjoituksiin Itä-
meren ulkopuolella.

Sukellusveneiden määrää 
Itämerellä lisäävät kuitenkin jo-
ko vientiin tai maiden omaan 
käyttöön valmistuvat uudisra-
kenteet sekä peruskorjattavat 
sukellusveneet. 

Sukellusveneet maittain

Venäjä
Venäjän merivoimien Itämeren 
laivaston sukellusveneet ovat si-
joitettuna Leningradin laivasto-
tukikohdasta Kronštadtista ope-
roivaan 123. erilliseen sukellus-
venelaivueeseen. Kalustona lai-
vueella on Kilo-luokan (projek-
ti 877) sukellusveneet (2 kpl). 
Sukellusveneet tukeutuvat se-
kä kotitukikohtaansa että Bal-
tijskin laivastotukikohtaan Kali-
ningradissa.

Kyseisten sukellusveneiden 
käyttö on liittynyt viime vuosina 
Pietarin ja Kaliningradin alueen 
telakoilla rakennettavien tai kor-
jattavien sukellusveneiden ja 
pinta-alusten koeajoihin sekä 
Itämeren laivaston pinta-alus-
ten sekä meri-ilmavoimien su-
kellusveneen etsintä- ja torjun-
taharjoituksiin. 

Vaikka Itämeren laivaston 
sukellusveneiden käytössä näky-
vänä osana korostuu harjoitus- 
ja koeajotoiminnan tukeminen, 
on laivue kuitenkin operatiivisel-
la tehtävällä oleva yksikkö osa-
na pysyvän valmiuden joukkoa.

Itämeren laivaston Kilo-luo-
kan sukellusveneet ovat käyneet 
läpi peruskorjauksia telakalla 
Kronštadtissa, mikä on rajoitta-

Kilo-luokan sukellusvene koeajossa Itämerellä maaliskuussa 2016.
PUolUstUsvoimat
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nut niiden yhtäaikaista käyttöä. 
Osin tästä johtuen Venäjän Poh-
joinen laivasto on ajoittain aset-
tanut yhden vastaavan Kilo-luo-
kan sukellusveneen Itämerelle 
tukemaan koeajo- ja harjoitus-
toimintaa, mikä ei edellä maini-
tuista syistä ole lisännyt sukel-
lusveneiden kokonaismäärää. 

Valtaosa Venäjän merivoi-
mille valmistuneista Kilo-luo-
kan sukellusveneistä ja sen ke-
hitys- ja vientiversioista (projek-
ti 877EKM, projekti 636.1) se-
kä tällä hetkellä Pohjoisen lai-
vaston käytössä oleva Lada-luo-
kan (projekti 677) sukellusve-
ne Sankt Peterburg on valmis-
tettu Pietarin alueen telakoilla ja 
koeajettu Itämerellä. 

Parhaimmillaan sukellusve-
neiden rakentamisaikataulu on 

ollut 1,5 vuotta kölinlaskusta 
luovutukseen. Tämä ja tulevai-
suudessa jatkuva sukellusvenei-
den modernisointi sekä uudisra-
kentaminen voi hetkellisesti kol-
minkertaistaa venäläisten sukel-
lusveneiden määrän Itämerellä 
vaikuttamatta kuitenkaan ope-
ratiiviseen suorituskykyyn.

Ruotsi
Ruotsin merivoimien sukellus-
veneet ovat sijoitettuna Karls-
kronan laivastotukikohdasta 
operoivaan 1. sukellusvenelai-
vueeseen. Kalustona laivueella 
ovat Södermanland- (A17) luo-
kan sukellusveneet (2 kpl) sekä 
Gotland- (A19) luokan sukellus-
veneet (3 kpl).

Ruotsin merivoimien sukel-
lusveneet ovat käyneet läpi mit-

tavia modernisointeja, muun 
muassa A17-luokalle on asen-
nettu vuosina 2003–2004 il-
masta riippumaton AIP-koneisto.

A17-luokan sukellusveneet 
tulevat todennäköisesti olemaan 
käytössä 2020-luvun alkuun, 
jolloin uusi A26-luokka korvan-
nee kaluston.

Saab-konserni ja Ruotsin 
puolustusmateriaalilaitos FMV 
solmivat kesäkuussa 2014 
aiesopimuksen ja tilauksen su-
kellusveneistä ja vedenalaisista 
järjestelmistä. Tilaus kattoi vuo-
det 2014–2015 ja sisälsi kah-
den A19-luokan sukellusveneen 
päivityksen sekä uuden sukel-
lusveneen suunnittelun ja mah-
dollisen tuotannon aloittamisen.

Saab -konserni toimitti jou-
lukuussa 2015 Ruotsin merivoi-

Kilo-luokan sukellusvene Itämerellä ilta-auringossa toukokuussa 2016.
PUolUstUsvoimat
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mille ensimmäisen peruskorja-
tun A19-luokan sukellusveneen, 
HMS Gotlandin. Sarjan seuraa-
va sukellusvene, HMS Uppland 
menee seuraavaksi päivityk-
seen. Sukellusveneet saavat uu-
det merenkulkujärjestelmät se-
kä sensorit.

Saksa
Saksan merivoimien sukellusve-
neet ovat sijoitettuna Eckernför-
den laivastotukikohdasta operoi-
vaan, 1. laivueen alaiseen 1. su-
kellusveneviirikköön. Kalustona 
viiriköllä ovat U212-luokan su-
kellusveneet (6 kpl). Kyseistä 
sukellusvenettä ja sen seuraa-
jaa, U214-luokkaa, on raken-
nettu Saksassa Kielin ja Emde-
nin telakoilla myös vientiin.

U212-luokka on uusin ja 
modernein Itämerellä operoi-
vista sukellusvenetyypeistä. 
Sukellusveneet ovat osallistu-
neet useisiin kansainvälisiin har-
joituksiin aina Yhdysvaltain itä-
rannikkoa myöten.

Puola
Puolan merivoimien sukellus-
veneet ovat sijoitettuna Gdy-
nian laivastotukikohdasta ope-
roivaan, 3. laivueen alaiseen su-
kellusveneviirikköön. Kalustona 
viiriköllä ovat Kilo-luokan (pro-
jekti 877) sukellusvene (1kpl) 
sekä Sokol-luokan (U207) su-
kellusveneet (4kpl).

Puola käynnisti vuoden 
2014 alussa hankintaohjelman 
kolmen uuden sukellusveneen 
(”Orka”) hankkimiseksi. Poten-
tiaaliset kilpailijat ovat saksalai-
nen Thyssen Krupp -konserni 

(U214-luokka) ja ranskalainen 
DCNS-telakka (Scorpene-luok-
ka). Mikäli hankinnat toteutu-
vat, uudet sukellusveneet tulisi-
vat palvelukseen arviolta vuosi-
na 2022–2025.

Muut Itämeren rantavaltiot
Tanska operoi vuoteen 2004 asti 
sukellusveneillä. Maan parlamen-
tin marraskuussa 2012 hyväk-
symä puolustusselonteko vuosil-
le 2013–2017 ei mainitse enää 
sukellusveneitä. Tanskan käyttä-
mät vanhentuneet sukellusveneet 
on joko museoitu tai varastoiwtu 
odottamaan romuttamista.

Baltian maat (Viro, Latvia, 
Liettua) eivät operoi sukellusve-
neillä mutta maiden aluevesiä, 
satamia ja tukikohtia käytetään 
enenevässä määrin muun muas-
sa NATO:n harjoituksissa myös 
sukellusveneiden tukeutumi-
seen. Esimerkkeinä voidaan mai-
nita saksalaisen U212-luokan 
sukellusvene U-34:n käynti Tal-
linnassa toukokuussa 2015 se-
kä Portugalilaisen U209PN-luo-
kan sukellusveneen osallistumi-
nen BALTOPS-harjoitukseen ja 
vierailuun Virossa kesäkuussa 
2016.

Arvioita tulevasta

Sukellusveneiden määrä Itäme-
rellä pysynee samalla tasolla 
myös tulevaisuudessa. Lisään-
tyvä NATO:n harjoitustoiminta 
sekä Suomen ja Ruotsin väli-
nen merivoimien yhteistoiminta 
lisännee sukellusveneiden nä-
kyvyyttä myös Suomenlahdella.

Tammikuussa 2016 Venä-
jän merivoimat ilmoitti rakennut-

tavansa kuusi uutta Kilo-luokan 
(projekti 636.3) sukellusvenettä 
Tyynenmeren laivastolle. Touko-
kuun 2016 lopulla vahvistettiin, 
että tilaus osoitetaan Pietarissa 
sijaitsevalle Amiraliteetin telakal-
le. Telakkaa hallinnoivan laivan-
rakennuskonserni OSK:n edus-
tajien mukaan ensimmäisen su-
kellusveneen rakentaminen al-
kaisi jo kuluvan vuoden aikana. 
Amiraliteetin telakka mahdolli-
sesti rakentaa kaksi tämän luo-
kan sukellusvenettä myös Alge-
rian merivoimille.

Amiraliteetin telakalla ja Ve-
näjän merivoimilla on tällä het-
kellä Itämerellä koeajovaihees-
sa vielä kaksi kyseisen projek-
tin sukellusvenettä Mustanme-
ren laivastolle. Kuudes alus las-
kettiin vesille vuoden 2016 tou-
kokuussa, jolloin telakkahallien 
kapasiteetti on käytössä uusien 
veneiden aloittamiseen. Sukel-
lusveneet koeajetaan osin Suo-
menlahden pohjukassa joka li-
sää aktiviteettia myös Suomen 
lähialueella.

Lada-luokan toisen ja kol-
mannen sukellusveneen raken-
tamista todennäköisesti jatke-
taan Pietarissa, sukellusvenei-
den luovutus ajoittunee vuo-
delle 2019. Sukellusveneet se-
kä Pohjoisessa laivastossa ole-
va saman luokan Sankt Peter-
burg jäävät mahdollisesti Itä-
meren laivaston kokoonpa-
noon. Vahvuuteen tällä ei ole 
suurta muutosta, koska tulevai-
suudessa vanhempia Kilo-luo-
kan sukellusveneitä ryhdytään 
jo poistamaan käytöstä.
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Vedenalaisoperaatio Z36
Suomen ympäristökeskus (SYKE) toteutti keväällä vedenalaisoperaation yhdes-

sä Rajavartiolaitoksen (RVL) kanssa tarkoituksena tutustua yhteen rannikkovesil-

lemme uponneeseen hylkyyn. Kohteeksi valittiin vuonna 1944 uponnut saksalai-

nen hävittäjä, jonka miinanlaskuoperaatio päättyi omaan miinakenttään ajamiseen 

ja aluksen nopeaan uppoamiseen. Taustatarina Jouni Polkon kertomana otsikolla 

”Operaatio NIL” on tässä lehdessä.

Hylyt aiheuttavat 
ympäristöriskejä

Osa Suomen ympäristökeskuk-
sen työsarkaa on ryhtyä öljyn-
torjuntatehtäviin mereen upon-
neiden hylkyjen alkaessa vuo-
taa öljyä ja/tai kemikaaleja. Ran-
nikkovesillämme arvioidaan ma-
kaavan alun toistatuhatta hyl-
kyä, joiden käyttövoimana on 
ollut öljy. Monet niistä ovat si-
sältäneet merkittäviä määriä öl-
jyä aluksen omiksi polttoaineik-
si. Varsinaisia öljyä kuljettanei-
ta tankkialuksia ei Suomen ve-
sialueille ole uponnut, joskin sel-
laisia upposi toisen maailman-
sodan aikana muualle Itäme-
reen. Suomen lähialueilla kui-
tenkin uskotaan olevan tankki-
laivojakin, tosin niiden sisältä-
mistä öljymääristä ei ole tietoa. 
Suursaaren vesien ympäristössä 
esimerkiksi makaa ainakin yksi 
sodanajan säiliöalus !

SYKEn ylläpitämän hylky-
rekisterin perusteella on aiem-
min arvioitu, että ympäristön 
kannalta vaarallisimpia hylkyjä, 
so. hylkyjä joissa voi olla jäljel-
lä yli 100m3 öljyä, olisi rannik-
kovesillä parisen tusinaa. Lisäk-
si muita merkittäviä määriä öljyä 
sisältäviä kohteita on kymme-
niä. Hylkyrekisteriä ollaan par-
haillaan uudistamassa, ja tietyn 
hylyn aiheuttamaa ympäristön-
pilaantumisriskiä pyritään arvi-
oimaan uudella tavalla. Kehite-
tyistä prosesseista ja arvioinnin 
vaiheesta voi lukea: http://www.
syke.fi/projects/swera . Valtaosa 
hylyistä on jo niin vanhoja, että 
teräksen korroosion myötä öljyä 
saattaa alkaa tihkua ruostunei-
den tankkien läpi ympäristöön, 
ja nousee tavallisesti pintaan. 
Pintahavainto taasen johtaa SY-
KEn päivystäjän johdolla tapah-
tuvaan operaatioon, jossa pyri-

tään etsimään päästön lähde, 
ja vedenalaiskohteen tultua to-
dennetuksi, pysäyttämään vuo-
to tai käynnistämään erillinen öl-
jynpoisto-operaatio. Tunnetuim-
pia öljynpoisto-operaatioita ovat 
olleet mm. Park Victory ja Es-
tonia matkustajalautta (http://
www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Ol-
jy _ ja _ kemikaalivahinkojen _
torjunta/Oljy _ ja _ kemikaaliva-
hinkojen _ torjunta _ merialueil-
la/Hylyissa _ oleva _ oljy).

Itämeren alueella on myös 
hylkyjä, joiden on todettu vuota-
van joka vuosi, ja joissa osa öl-
jystä on myös jäänyt pilaamaan 
kohteen ympärillä olevaa pohja-
sedimenttiä. Tunnetuimpia poh-
jasedimenttiä pilanneita kohtei-
ta on sairaalalaivana sodan aika-
na toiminut Stuttgart Gdynian ul-
kopuolella Puolassa. Se upposi 
Liittoutuneiden ilmapommituk-
sissa lokakuussa 1943, ja on 

Jorma Rytkönen
Suomen ympäristökeskus/ympäristövahinkojen torjunta 
RT kerho Johtorengas
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sittemmin saastuttanut pohja-
sedimenttiä laajalti aluksen ym-
päristössä. Parhaillaan Puolassa 
pohditaan kohteen saneerausta. 
Puolassa aiemmin löytynyt T/S 
Frankenin hylky saattaa muut-
taa saneerausprioriteetteja Puo-
lassa, sillä aluksessa uskotaan 
vielä olevan tuhansia tonneja öl-
jyä. Franken upotettiin 8.4.1945 
Neuvostoliiton lentokoneiden toi-
mesta Gdanskin lahdella, jossa 
se toimi mm. Prinz Eugenin joh-
taman laivasto-osaston säiliö-
aluksena. (http://www.wrecksi-
te.eu/wreck.aspx?141865)

Miksi Z36 hävittäjä 
operaation kohteena ?

Suomen talousalueella, Suo-
menlahdella lepäävä saksalai-
nen sota-alus Z36 valikoitui SY-
KEn ja Rajavartiolaitoksen ope-
raation kohteeksi pääosin seu-
raavista syistä:

 – 2014 valmistunut RVL:n 
alus TURVA omaa kyvyn toi-
mia tukialustana vedenalai-
soperaatioille myös ”tavan-
omaista syvemmissä koh-
teissa”. Aluksen kykyä ha-
luttiin testata oikean koh-
teen kanssa;

 – Kohteesta oli olemassa ma-
teriaalia, karttoja ja tieduste-
lutietoja mm. Venäjältä Sak-
saan rakennetun kaasuput-
kihankkeen tiimoilta. Koh-
teesta oli tuotettu myös 
RVL:n toimesta viistokaiku-
luotausdataa.

 – Z36:n kohdalla vesisyvyys 
on yli 70 m, jolloin perustyö-
kaluksi vedenalaistöissä va-
likoituu robottilaitteet, ROVt. 
Suuri vesisyvyys edellyttäisi 
sukeltajilta seoskaasulaittei-
ta. Lisäksi sukeltajien toimin-
ta-ajat merenpohjalla jäisivät 
varsin lyhyiksi. 

 – Kohteen hyvä kunto , aluk-
sen miinaan ajosta huoli-
matta, antoi ennakkotun-
tuman siitä, että sen omis-
sa tankeissa voi vielä olla 
useita satoja tonneja polt-
toainetta. Z36 oli alukse-
na erittäin nopea hävittäjä, 
jossa polttoaineen tarve oli 
suuri. Käytännössä aluk-
sen molemmat laidat olivat 
polttoainetankkeja lähes 
keulasta perään. Norjalai-
set tutkimukset olivat lisäk-
si tuoneet esille sen tosiasi-
an, että aivan sodan lopul-
la uponneissa saksalaisis-
sa sota-aluksissa käytettiin 
runsaasti korvaavia poltto-
aineita, ligniiniöljyä tms, jo-
ka mereen päästessään on 
monta kertaa tavanomaista 
polttoöljyä haitallisempaa.

 – aluksen ympärillä tiedettiin 
olevan paljon sodanaikaisia 

Rajavartiolaitoksen TURVA illan alkaessa jo hämärtyä.
Jorma rytkönen
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räjähteitä (miinoja ja torpe-
doja). Haluttiin selvittää nii-
den sijaintia tarkemmin mi-
käli kohteessa jouduttaisiin 
suorittamaan raivausta ja/
tai öljypoisto-operaatioi-
ta. Aluksen rakenteisiin on 
myös tarttunut sukellustöi-
tä haittaavia trooliverkkoja 
ja vaijereita, ja näiden ase-
masta haluttiin lisätietoja.

Operaatio pääpiirteissään

Operaatio toteutettiin touko-
kuun lopulla erittäin tyynen 
sään vallitessa. Turva-alus py-
sytteli kohteen vieressä DP-lait-
teistollaan, ja kohdetta tiedus-
teltiin ROV-laitteeseen asenne-
tulla kamera/videoyhdistelmällä. 
Tiedustelun päätarkoitus oli to-
dentaa aluksen kuntoa, merkitä 
erilaisten operaatioiden kannal-
ta merkittäviä kohteita, varmis-
taa sonarin merkitsemiä maale-

ja ja tutkia pohjasta löydettyjen 
räjähdystarvikkeiden kuntoa ja 
asemaa. Räjähdystarvikkeiden 
osalta SYKEllä on kiinnostus-
ta selvittää korroosioituneiden 
a-tarvikkeiden vaikutuksia me-
riluontoon osana laajaa EU han-

ketta ”DAIMON”. (http://www.
syke.fi/fi-FI/Tutkimus _ _ ke-
hittaminen/Tutkimus _ ja _ ke-
hittamishankkeet/Hankkeet/
Merenpohjan _ sotamateriaali-
en _ ymparistoriskinarviointi _
ja _ kasittely _ _ DAIMON/Me-

Työryhmä käy läpi hylyn vanhoja piirustuksia aluksen polttoainetankkien sijainnin selvittämiseksi.

Merenpohjasta löydetty magneettimiina, jonka haljenneesta kuoresta on 
valunut ulos materiaalia.

Jorma rytkönen

Jorma rytkönen
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renpohjan _ sotamateriaalien _
ymparistori(38490) )

ROV-tiedustelun rinnalla 
hahmoteltiin hylyn polttoaine-
tankkien sijaintia mukana ol-
leen kartta-aineiston nojalla. 
Operaatioon osallistui RVL:n 
ja SYKEn lisäksi sukelluksen ja 
vedenalaistekniikan asiantun-
tijoita Suomesta sekä Saksas-
ta Saksan sota-arkistoihin pe-
rehtynyt meriupseeri. Kartta-
työskentelyn avulla kyettiin ar-
vioimaan polttoainetankkien si-
jainnit, hahmottaa sukellustöi-
tä vaikeuttavien trooliverkkojen 
sijaintia suhteessa tarpeeseen 
tehdä korroosiomittauksia ja/tai 
koereikiä hylkyyn.

ROV:iin kiinnitetyn teräsle-
vyn paksuutta mittavan anturin 
avulla saatiin alustava käsitys 
aluksen kunnosta ja sen todet-
tiin säilyneen varsin hyvin. Myö-
hemmin on saksan sota-arkis-
toista saatu täydentävää tietoa 
aluksen teräslevyjen paksuuk-
sista sen rakennusaikana. Poh-
jan hydrodynaamiset olosuhteet 
ovat osoittautuneet hylyn kun-
to ottaen huomioon edullisiksi, 
eikä välitöntä vaaraa aluksen 
tankkien puhkiruostumisesta 
tai aluksen rakenteiden romah-
tamisesta ole. Osoituksena oli 
mm. aluksen antennirakentei-
den, kaiteiden ja yksityiskohtien 
odottamattoman hyvä kunto.

SYKE otti koemielessä 
myös joitakin pohjasedimentti-
näytteitä, joissa osassa todettiin 
jo näytteenottohetkellä merkke-
jä öljystä. Onkin todennäköistä, 
että aluksen upotessa ja vajo-
tessa pohjaan v. 1944 rikkou-
tuneista polttoainetankeista on 

saattanut valua öljyä sedimen-
tin sisään taskuihin. Tällä het-
kellä ei ole tietoa siitä valuuko 
jostain sedimenttiin hautautu-
neesta pohja/sivulaipiotankista 
öljyä sedimentin sisään. Näyt-
teet ovat tätä kirjoittaessa ana-
lysoitu, raporttia odotellaan to-
detun öljymäisen aineen omi-
naisuuksien tunnistamiseksi.

Kohteeseen tehtiin myös 
seoskaasulaittein sukelluskäyn-
ti Badewanne-sukeltajien toi-
mesta. Sukellustyön ajaksi Tur-
va ajoi pois kohteen päältä ja 
kartoitti perän takaa kauem-
paa löydettyjä esineitä. Sukel-
tajat esivalmistivat pienen alan 
aluksen kyljestä ROV:lla tapah-
tuvaa kyljen paksuusmittaus-
ta varten, ja kuvasivat aluksen 
kansirakenteita ja niihin tarttu-
neita trooliverkkoja. Näkyvyys 
aluksen kannen tasalla oli hy-
vä, kun taas aivan pohjalla nä-
kyvyyttä haittasi ohut maitomai-
nen usva. 

Kokonaisuudessaan ope-
raatio saatiin suoritettua alle kol-

messa päivässä. SYKE on pohti-
nut tarvetta suorittaa kohteessa 
jatkotarkasteluja, mutta toistai-
seksi asiaa ei ole päätetty. 

Lopuksi

Suomen ympäristökeskus vas-
tuullisena öljyntorjuntaviran-
omaisena tukeutuu vedenalais-
töissä tavallisesti sekä Rajavar-
tiolaitoksen että Merivoimien 
asiantuntemukseen. Aiemmin 
suoritettuja öljynpoisto-operaa-
tioita on suoritettu kummankin 
virka-apuviranomaisen kanssa. 
Saneeraustöissä hyväksi osoit-
tautuneita aluksia ovat erityisesti 
olleet Merivoimien Hylje ja Halli 
sekä Rajavartiolaitoksen pienem-
mät vartioalukset. Turva uutena 
aluksena omaa hyvät edellytyk-
set myös syvemmällä tapahtu-
vaan vedenalaisoperaation suo-
rittamiseen. Pitkäkestoisemmas-
sa saneerausurakassa työ toden-
näköisemmin tehdään Merivoi-
mien aluksen tai soveltuvan kau-
pallisen salvage-yrityksen avulla. 

Hylkyjen suuri määrä, ja 

Pohjalla lepäävä hylky sonarin näytöllä. Huomaa ”varjon” piirtämä komen-
tosillan yläpuolinen hyväkuntoinen antennirakennelma.

Jorma rytkönen
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tettua tietoa tulee analysoida ja 
yhdistää vanhaan hylkyrekiste-
riin. Yhteistyötä tulee tiivistää 
vedenalaisoperaatioissa, sillä 
SYKEn tarpeisiin liittyvät ope-
raatiot tukevat myös vedenalai-
sosaamisen kehittämistä ja am-
mattitaidon ylläpitoa kriisiaiko-
jen tarpeita ajatellen.

Badewanne-sukeltajat Jouni Polkko ja Juha Flinkman lähdössä kohteeseen.

Teräslevyn paksuutta mittavaa anturia asennetaan ROV:iin.

kuvantamiseen soveltuvat lait-
teet ja niiden edullinen hinta 
antavat mahdollisuuden tuot-
taa tarkkaa dataa kohteista no-
peammin ja halvemmin kuin 
aiemmin. Merenmittauksen yh-
teydessä suoritetuissa tarkkuus-
luotauksissa on myös saatu tie-
toon uusia maaleja, joista tuo-

kohteiden erilaisuus ei anna 
mahdollisuutta SYKElle selvit-
tää laajemmin erilaisten kohtei-
den kuntoa ja/tai riskiä ympäris-
tön pilaantumisen kannalta. Ky-
se on lähinnä taloudellisista re-
sursseista – osaamista on. Ve-
denalaiskohteiden riski on myös 
paljon pienempi suhteessa pin-
ta-alusliikenteen riskeihin: va-
rautuminen öljypäästöön pe-
rustuu pääasiassa pinta-alus-
liikenteen aiheuttamaan uhka-
kuvaan, jossa Suomenlahtea 
pitkin seilaavien öljytankkerien 
uhkakuva on määräävä. Vuon-
na 2015 yksinomaan Suomen-
lahdella kulki yli 160 miljoonaa 
tonnia öljyä, joka puoltaa varau-
tumisen painopisteen juuri täs-
sä kuljetusseg mentissä tapahtu-
vien havereiden varalta.

SYKE tulee kuitenkin te-
hostamaan vedenalaisoperaa-
tioita lähivuosina, sillä nykyai-
kaiset kohteiden tiedusteluun ja 

Jorma rytkönen
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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



Operaatio NIL
– Hävittäjien Z35 ja Z36 tuhoutuminen Suomenlahdella joulukuussa 1944

Suomenlahden 
miinoituksista

Suomen irtaannuttua sodas-
ta syyskuun alussa 1944, sak-
salaisten tilanne Suomenlah-
den etelärannikolla kävi tukalak-
si. Suomenlahtea ei enää voi-
taisi pitää ja uhkana olisi mm. 
Neuvostoliiton maihinnousu Vi-
ron rannikolle saksalaisten puo-
lustusasemien selustaan. Yleen-
sä kaikkea taaksepäin tapahtu-

vaa liikehdintää vastustava Hitler 
hyväksyi vetäytymisen Virosta ja 
se toteutettiin etupäässä hyvässä 
järjestyksessä ja suunnitelmalli-
sesti 17.9.1944 alkaen. Tallin-
nasta saksalaiset poistuivat 22. 
9.1944 mennessä ja Neuvosto-
miehittäjät marssivat tilalle.

Tallinnasta poistuessaan 
saksalaiset miinoittivat raskaas-
ti Porkkala-Naissaari-kapeikon. 
Miinalaivat laskivat sinne neliri-

viset Nilhorn I ja Nilhorn II mii-
noitteet. Näissä miinoitteissa oli 
yhteensä n. 1000 miinaa, etu-
päässä EMC miinoja. Tällä yri-
tettiin turvata läntisen Suomen-
lahden tilanne ja ainakin rajoittaa 
Punalippuisen Itämeren laivaston 
pääsyä avomerelle ja Pohjois-Itä-
merelle. Miinoitteiden laskemisen 
lisäksi läntisellä Suomenlahdella 
pyöritettiin sukellusveneiden par-
tioita. Tähän operaatioon oli si-

Jouni Polkko
Ilmatieteenlaitos, Badewanne -sukellusryhmä

Sukeltaja tutkii Z36:den komentosillan styyrpuurin puoleisen sillan tähystyskiikaria.  
Yritettiinkö tällä kiikarilla tähystää huonosti näkyvää Pakrin majakkaa puoliltaöin 12.12. 1944?

Badewanne sUkellUsryHmä
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”3D-mallikuva Z36 hävittäjästä tänä päivänä 70 metrin syvyydessä.

dottuna enimmillään toistakym-
mentä venettä, joista kerrallaan 
partiossa toimi muutama.

Itämeren, ”Mare Germaniu-
min”,  turvaaminen koettiin Sak-
sassa elintärkeäksi. Itämeri toimi 
sukellusveneiden koeajo- ja kou-
lutusalueena ja loppuvuodesta 
1944 oli käynnissä uuden mul-
listavan ”Elektrobootin”, tyyppi 
XXI –sukellusveneen sisäänajo- 
ja koulutusvaihe. Lisäksi Sak-
san sotakoneisto tarvitsi Kiiru-
nan malmia joka kuljetettiin me-
riteitse Saksaan. Itäpreussin eva-
kuointi lähestyvän puna-armei-
jan edestä suoritettiin meriteitse 
ja Saksan pintalaivastoa käytet-
tiin rannikon tuntumassa tykis-
tötulitukena maavoimille. Tulitu-
kitoiminta osoittautuikin erittäin 
tehokkaaksi. Neuvostoliiton pin-
ta-aluksia ei haluttu päästää Itä-
merelle haastamaan saksalaisten 
laivastovoimia ja vaarantamaan 
merikuljetuksia.

Operaatio NIL

Nilhorn I ja II miinoitteiden ul-
kopuolelle jäi aukko, reitti Tallin-
nasta avomerelle Naissaaren lou-
naispuolelta. Tiedustelutietojen 
perusteella uumoiltiin venäläis-
ten valmistautuvan läpimurtoon 
avomerelle sitä kautta. Aukko ha-
luttiin tukkia, ja sitä varten laa-

dittiin suunnitelma uudesta mii-
noitteesta jolle annettiin koodini-
mi ”NIL”. Kentän laskemiseen pi-
ti käyttää nopeita hävittäjiä, jot-
ta se voitaisiin suorittaa yöllä ve-
näläisten huomaamatta. Tehtävä 
annettiin kuudennelle hävittäjä-
laivueelle. Miinanlaskusuunnitel-
massa toimittaisiin lähellä omaa 
aiempaa Nilhorn II miinoitetta, 
joten navigoinnin tarkkuusvaati-
mus oli suuri. Aiottua laskua jou-
duttiin lykkäämään muutamaan 
otteeseen, mutta lopulta kuudes 
hävittäjälaivue pääsi liikkeelle 
”Operaatio NIL”:iin 11.12. 1944. 
Aluksia oli viisi kappaletta: Z-luo-
kan suuria hävittäjiä oli kolme, 
Z35, Z36 ja Z43. Nämä olivat 
Z-luokan uusimmat, type 36B 
mob tyyppisiä aluksia, täydessä 
lastissa 3600 tn. Lisäksi muka-
na oli kaksi ”Flottentorpedoboot 
-39” luokan alusta, T23 ja T28. 
Flottentorbedobootit olivat pieniä 
hävittäjiä, n. 1800 tn täydessä 
lastissa. Z-hävittäjillä oli kulla-
kin 68 EMF magneettiherätteis-
tä ankkuroitavaa miinaan. T28 

sten stockmann Ja Badewanne sUkellUsryHmä

Operaatio NIL: Saksalaisten hävittäjien Z35 ja Z36 tuhoutuminen omassa 
miinakentässä.
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aluksella oli 43 raivausestettä ja 
T23 toimi saattoaluksena.

Saattue lähti liikkeelle Könin-
gsbergistä (nykyään Kaliningrad) 
hieman länteen sijaitsevasta Pil-
lausta aamulla 11.12. 1944. Vii-
meinen paikka suuntimilla saa-
tiin Gotlannin pohjoiskärjestä il-
lansuussa klo 18, tämän jälkeen 
jatkettiin merkintälaskun varassa 
huononevassa säässä. Operaati-
on johtoaluksena toimi Z35, jon-
ka mukana oli myös 6. hävittäjä-
laivueen komentaja esikuntineen. 
Tutkan käyttö oli kielletty muilta 
kuin johtoalukselta, ja tietyissä 
tilanteissa myös T23 sai käyt-
tää tutkaa. Saksalaiset pelkäsivät 
vastapuolen käyttävän tutkanpal-
jastimia aivan kuten he itsekin te-
kivät. Myös radiohiljaisuutta nou-
datettiin ja jonossa etenevät aluk-
set viestittivät toisilleen vilkkuva-
loilla.

Kohtalo puuttuu peliin

Huonossa kelissä ja näkyvyy-
dessä vilkkuvaloviestien kulussa 
oli ongelmia. Jo Suomenlahden 
suulla todettiin sijainnin olevan 

liikaa pohjoiseen solmun ver-
ran liian suuren nopeuden 26 
solmua johdosta. Tätä kompen-
soitiin vastaavalla kurssinmuu-
toksella, jonka olisi pitänyt vie-
dä miinanlaskumanööverien aloi-
tuspisteeseen. Suomenlahdella 
piti saaman kuitenkin paikkafik-
sit vielä Osmussaaren ja Pakrin 
majakoista. Huonossa kelissä 
Osmussaaren majakan valoa ei 
nähty. Myös Pakrin majakan va-
lon näkymisessä puolen yön jäl-
keen oli ongelmia, sään lisäksi 
sen tähystämistä vaikeutti maja-
kan vilkkukoodi, joka pitkien vilk-
kujen sijasta vilkuttikin lyhyem-
piä välähdyksiä.

Juuri kun Pakrin majak-
kaa oltiin tähystämässä, laiva-
jonon laivojen järjestystä oltiin 
lisäksi muuttamassa. T23 oli 
järjestyksen muutoksissa ak-
tiivinen ja manöveröinti haitta-
si Pakrin suuntimista vielä li-
sää. Siitä huolimatta T23 navi-
gaattori oli vakuuttunut siitä et-
tä oltiin liian pohjoisessa ja pi-
täisi pian kääntyä kaakkoon Nil-
horn II miinoitteen väistämisek-
si. Manööverien jälkeen alusten 
järjestys oli T23 kärjessä ja sitten 
T28, Z43, Z35 ja Z36 viimeise-
nä. Tässä tilanteessa johtoalus 
Z35 komensi vilkkuvaloviestillä 
suunnanmuutoksen koilliseen. 
T23:lla arveltiin, että isommal-
la ja vakaammalla Z-hävittäjällä 
olisi Pakri onnistuttu suuntimaan 
heitä paremmin, ja nyt kärjessä 
kulkeva T23 otti käsketyn suun-
nan, jota muut laivat seurasivat. 
Tosiasiassa uusi kurssi johti ko-
ko saattuetta nyt kohti Nilhorn II 
miinoitetta ja tuhoa. 

Sukellusvenesota Atlantilla 
oli verottanut raskaasti Kriegs-
marinea. Sukellusvenemiesten 
kovien tappioiden takia koke-
neista merimiehistä oli huutava 
pula. Täydennysmiesten koulu-
tusta nopeutettiin mikä laski laa-

Arkistokuvat Z35 ja Z36 hävittäjistä ovat harvoja ja huonolaatuisia. Z36 
tässä vastavaloon kuvattuna Itämerellä.

Operaatio NILin kaatuneiden muistomerkki Honkanummen saksalaisella 
sotilashautausmaalle Vantaalla.

JoUni Polkko
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tua. Pinta-aluslaivastostakin siir-
rettiin kokenutta henkilökuntaa 
sukellusveneaselajiin. Oliko tällä 
osuutta Z-hävittäjien navigoinnin 
virheisiin operaatio NILissä? Tätä 
emme voi tietää. Flottentorpedo-
booteilla oli ainakin vielä pätevät 
navigaattorit, sillä sekä T23:lla 
että T28:lla oltiin tilanteen kehit-
tymisestä erittäin huolissaan. Lo-
pulta T23:lla navigoinnista vas-
taavien hermot pettivät, heidän 
onneksensa, ja T23 omatoimi-
sesti käänsi kurssin kaakkoon 
ja viestitti vilkkuvaloilla taakse-
päin. Huonossa kelissä vilkkuvi-
esti ei kuitenkaan kulkenut saat-
tueen läpi. Muutaman minuutin 
jälkeen myös T28:lla päätettiin 
kääntyä ja Z43 seurasi esimerk-
kiä perässä. Samalla Z43:men 
S-Gerät aktiivinen sonarlaite sai 
kaikukontakteja, ilmeisesti Nil-
horn II miinoitteen miinoista.

Z35:llä ja Z36:lla ei jo-
ko nähty edellä olevien laivojen 
kääntymistä, taikka ei välitet-
ty siitä. Z35 ajoi ensimmäisenä 
miinaan ja aivan pian myös Z36. 
Miinaräjähdys repi irti Z36:n pe-
räosan ”D” -tykin kohdalta. Mo-
lemmilla laivoilla syttyi tulipaloja 
ja lisää miinaräjähdyksiä raviste-
li aluksia. Katkennut Z36 uppo-
si nopeasti. Z35 kellui ja ajelehti 
vielä jonkin minuutin ennen up-
poamista. Muilta laivoilta nähtiin 
räjähdyksiä, mutta ne joutuivat 
seuraamaan näytelmää sivus-
ta voimattomina. Navigoinnis-
ta ja sijainnista oli epätietoisuut-
ta, kova keli esti veneiden las-
kun ja voimakas etelätuuli painoi 
ajelehtimaan pysähtyneitä laivo-
ja kohti tuntematonta vaaravyö-
hykettä. Näin Z43, T28 ja T23 

joutuivat lähtemään kotimatkalle 
kykenemättä auttamaan tuhou-
tuneiden hävittäjien miehistöjä. 
Vesi oli jääkylmää ja ilma pak-
kasen puolella. Pelastuslautoille 
selvinneitä odotti vielä yli vuoro-
kauden ajelehtiminen ja hypoter-
miaa vastaan taisteleminen.

Operaation synkkä loppu

Suomen rannikolta pelastus-
lautoilta ja vedenvarasta löydet-
tiin 201 kuollutta. Eloonjäänei-
tä löydettiin 67 (joidenkin läh-
teiden mukaan 71). Osan löysi-
vät Porkkalan venäläiset, osan 
suomalaiset. Rauhansopimuk-
sen mukaisesti Suomen viran-
omaiset joutuivat luovuttamaan 

entiset aseveljensä Neuvostolii-
ton huostaan.

NIL miinoitetta ei koskaan 
laskettu, eivätkä Neuvostoliiton 
pinta-alukset koskaan yrittäneet 
murtautua Itämerelle. Punalip-
puisen laivaston sukellusveneet 
käyttivät Suomen rannikkoväy-
liä Suomenlahden miinoitteiden 
kiertämiseksi ja sitä kautta tun-
keutuivat Itämerelle häiritsemään 
”Mare Germaniumin” rauhaa. 
Täydellisen turhassa operaatio 
NILissä kaatui 550 saksalaista. 
Suomeen ajelehtineet 201 vai-
najaa ovat haudattuina Vantaalle 
Honkanummen saksalaiselle so-
tilashautausmaalle.

Z36 hävittäjä upposi miinalastissa. Kuvassa EMF  
magneettiherätteisiä ankkuroitavia miinoja, takana  
torpedolavetti. EMF miinassa on n. 350 kg räjähdettä.

Badewanne sUkellUsryHmä

Lähteitä
1. German Destroyers, Whitley

2. Bundesarchiv, T23, T28, Z43 sotapäiväkirjat

3. R. Huxmanin, U. Kraftin, W. Harnackin, J. Lievosen 
ja U. Wichertin tutkimukset.
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E insteinin suhteellisuus-
teorian peruskaava on 
E = mc2. Siinä ener-

gia, E, on massan, m, ja valon 
nopeuden, c, neliön tulo. Ruu-
tiukon maanpuolustusopin ver-
sio suhteellisuusteorian kaavas-
ta on U = pv2. Siinä uhka, U, 
on vaarapotentiaalin, p, ja sen 
sisältämien vaaratekijöiden 
etenemisnopeuden, v, neliön tu-
lo. Tässä uhka, uhkaus uhkaa-
minen ja uhkailu ovat eri asioita. 

Vaarapotentiaali tarkoittaa 
tiettyyn kohteeseen mahdolli-
sesti suuntautuvien reaalisten 
vaaratekijöiden summaa koko-
naisvaltaisesti ymmärrettynä, 
niiden yhteisvaikutusta. Voimme 
elää tai ainakin luulla elävämme 
syvässä rauhantilassa minkään 
meitä uhkaamatta, ei sisältä ei-
kä ulkoa, eivät sodat eivätkä sai-
raudet, luonnonmullistukset ei-
kä mikään muukaan. 

Uhka ja vaara ovat jotain 
joka on olemassa. Uhkan vasta-
kohta on turva. Ne eivät ole tun-
teita vaan reaalimaailmaa. Vaa-
ratilanteen syntyminen tulee eh-
käistä, välttää tai siltä tulee suo-
jautua. Ykkösasia on rauhanti-
lan vahvistaminen, sitten tilan-
teen kärjistymisen ennaltaeh-

Einstein ja ruutiukon 
maanpuolustusoppi

käisy ja tarvittaessa korjaavat 
toimenpiteet kuten maanpuo-
lustuksen aktivointi. 

Maailma on täynnä Pando-
ran lippaita ja apokalyptisiä rat-
sastajia. Niitä emme ehkä näe, 
mutta niiden olemassaolo voi-
daan päätellä niin kuin avaruu-
den pimeän massan ja pimeän 
energian tai Higgsin bosonin 
olemassaolo. Ja mitä kaikkea 
vielä löytyykään, mikrosta ja 
makrosta ja niitten välistä. So-
dan kolme kovaa ovat tieduste-
lu, harhautus ja yllätys, ja suu-
rin niistä on yllätys. 

Emme ehkä noteeraa hi-
taita ja huomaamatta kiihtyviä 
muutoksia. Mutta magma pulp-
puilee monessa paikassa. Pul-
put voivat kasautua kriittisek-
si massaksi, yllätyksenä aina-
kin pintailmiöihin keskittyville. 
Liennytyspolitiikka 1930-luvul-
la oli tällainen näköharha. Sit-
ten herättiin karmeaan reaali-
maailman todellisuuteen. Meil-
lä on taipumus toimia sen mu-
kaan, miltä näyttää. 

Neuvostoliiton ja Saksan 
kilpavarustelu oli 1930-luvulla 
kaikkien nähtävissä. Mutta si-
tä ei noteerattu toiminnan ta-
solla. Kommunismi teki maail-

manvalloitusta ja kansallissosia-
lismi uutta Eurooppaa. Elokuun 
1939 Molotov-Ribbentrop-sopi-
mus näytti kääntävän verivihol-
listen vastakkainasettelun pää-
laelleen. Oli selvää, ettei yhtei-
syö olisi kestävää. Saksa ehti 
pettää ensin. 

Nyt Venäjä varustautuu. 
Taustalla on sekä historiaan 
perustuva että masinoitu län-
nen uhka. Vuoden 1941 Bar-
barossa-katastrofi ei saa tois-
tua. Puheissa painotetaan en-
si-iskun oikeutusta. Maa on 
toistuvasti sekä näyttänyt että 
käyttänyt voimaa. Tietyn ope-
raation jälkeen se syyttää länttä 
sellaisesta, mitä on itse tehnyt. 
Puolustusjärjestelmiin vastataan 
hyökkäysjärjestelmillä. 

Tämäkin on kaikkien näh-
tävissä. Seuraako sarja erillisiä 
operaatioita vaikkapa Suomen-
lahden suunnalla? Maayhteydet 
ovat arokansalle tärkeitä, mut-
ta merellekin on päästävä. Vai 
vavahtaako koko mannerjalus-
ta? Neuvostoliitto ei ollut valmis 
1941. Näyttää siltä, että Venäjä 
tähtää täysvalmiuteen vuoteen 
2020 mennessä. Sun Tzun op-
peja kutsutaan lännessä hybri-
diksi.

Pertti Huhtanen
Kehittämiskonsultti, Kotka
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Saab Systems
on nyt Combitech Oy

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

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

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

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

TieTOja COmbiTeChiSTa:

     • Yli 1400 asiantuntijaa

     • Yli 25 toimipistettä Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa

     • 100 % Saab AB:n omistama

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



Turvallisuuspoliittisesta 
selonteosta

P erusteiksi esitetään 
Venäjän voimannäyt-
tö ja voimakäyttö niin 

Mustanmeren kuin Itämerenkin 
suunnassa. Sanotaan, että Kri-
min 2014 miehitys muutti kai-
ken! Mutta muuttiko? 

Georgian ja Ukrainan kriisit 
ovat isossa kuvassa vain pinta-
kuohua. Suuri virtaus kulkee sy-
vällä ja voimakkaana. Venäläisel-
lä arokansalla on ikiaikainen pyr-
kimys laajentumiseen ja merten 
äärille.  Kaikki verellä vallattu on 
Pyhää Venäjää. Ja Pyhä Venä-
jä on jakamaton. Voimapolitiikka 
siis elää voi vahvasti. Tämä joh-
taa sen ottamiseen, mikä on löy-
sästi kiinni. Suomi on monella ta-
paa löysästi kiinni ja hybridi löy-
tää kaikkein löysimmät kohdat. 

Ennen piti satamat ja ran-
nikkoväylät suojata jo meri-

alueella valmiuslinnakkeiden tu-
lella. Nyt niitä ei suojata oikein 
mitenkään. Ei ainakaan yllätys-
tilanteissa, kun ihmiset asuvat 
hyökkäyskohteissa tai niiden vä-
littömässä läheisyydessä. Suun-
nitelluilla suurilla laivoilla ei soti-
laallisen kriisin aikana ole asiaa 
Itämerelle. Käy kuin Tsushimas-
sa 1905. Suomenlahdella olisi 
keskityttävä rannikoille. Varsi-
naiset huoltoyhteydet olisi suun-
nattava Pohjanlahden ja länsi-
rajan yli Ruotsiin. 

Ilmapuolustus olisi hoidet-
tava ilmatorjunnalla, tykeillä, oh-
juksilla, lennokeilla ja torjunta-
hävittäjillä. Hyökkäysaseita em-
me tarvitse sen enempää hävit-
täjiin kuin maa- tai merivoimille-
kaan. Kysehän on maanpuolus-
tuksesta, eikös vaan? Emme siis 
tarvitse myöskään ylikalliita mo-

nitoimihävittäjiä. Mutta jalkavä-
kimiinoja tarvitsemme. Tshemp-
piä ja tulivoimaa. Tarvitsemme 
yleisen palvelulain, joka oikeut-
taa kaikki kansalaiset osallistu-
maan kriisipalveluun voimiensa 
ja kykyjensä mukaan. 

Tarvitsemme myös liittolai-
sia. Ruotsi ja muut Pohjoismaat 
tulevat ykkösinä. NATO-na-
kertajien myyräntyö voi johtaa 
suoraan yhteyteen Yhdysvaltoja 
kanssa. Mutta globaali Big Bu-
siness ei enää ole Atlantti vaan 
Pacific Rim. Natsi-Saksa-ase-
veljeys oli aikanaan ulkoisen 
kriisin aiheuttama pakkotilanne. 
Ei Suomi yksin pärjännyt. Olis’ 
punaväri meidät tärvännyt. Jos 
johto pitkään vatuloituaan alkaa 
tehdä hätiköityjä päätöksiä, on 
kyseessä fataali kriisi. Quid est? 
Kuinkas on?

Pertti Huhtanen
Kehittämiskonsultti, Kotka

Hallituksen julkaisema turvallisuuspoliittinen selonteko saanee lisäeväitä monessa 

vaiheessa. Puolustuspoliittinen selonteko on niistä yksi. Nyt julkaistua selontekoa 

on kiitetty selkokieliseksi.  Siinä sanotaan selvästi, ettei sotilaallista voimankäyttöä 

Suomea kohtaan voida sulkea pois.
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S uomenlinnasta on kir-
joitettu suuri mää-
rä kirjoja. Useimmi-

ten niissä valitettavasti toiste-
taan samoja asioita yhä uudel-
leen. Suomenlinna kätkee to-
ki sisälleen vuosisatoja sota-
historiaa ja valtataistelua, mut-
ta myös ihmiselämän koko kir-
jon hienostelusta hekumaan ja 
kurista kurjuuteen. Lindströmin 
ja Tiirikan kirja keskittyy näihin, 
vähemmän tunnettuihin teemoi-
hin, mikä tekee kirjasta mielen-
kiintoisen.

Kirjassa ääneen pääsevät 
niin Suomenlinnan rakennutta-
jan avioton tytär kuin Suomen 

pahin sarjamurhaaja, ja muka-
na on myös mm. punavankien 
vartijana toiminut nuorukainen, 
sittemmin Suomen pitkäaikai-
sin presidentti Urho Kekkonen. 
Historian kulkua 1750-luvulta 
1900-luvulle katsotaan arjen 
tasolta, esimerkiksi kauppiaan, 
kahlevangin ja imettäjän nä-
kökulmasta. Kirjaan on koottu 
myös asukkaiden outoja kohtaa-
misia linnoitussaaren vanhojen 
haamujen kanssa – ehkä Kri-
min sodassa silpoutunut venä-
läinen sotilas ei vieläkään ym-
märrä kuolleensa.

Myönnettäköön, että suh-
tauduin ensiksi hieman epäile-
västi kirjaan, mutta yllätyin po-
sitiivisesti.

Kohtalona Suomenlinna on 
viihdyttävä ja valaiseva historia-
teos ja oikeastaan jokaisen saa-
rella kävijän käyttöön soveltuva 
opaskirja, joka avaa uusia nä-
kökulmia Suomenlinnan saarten 
jännittävään menneisyyteen. 
Kirjassa kerrotaan 24 tarinaa 

linnoitussaarten eri aikakausil-
ta. Teoksessa on tarinoittain jä-
sennelty lähdeluettelo, mikä on 
hienoa tällaisessa kirjassa. Ku-
vat ovat arkistoista ja eri ihmis-
ten ottamia. Lisäksi Lindström 
on itse maalannut osan kirjan 
kuvista.

Ida Lindström on taidealan 
moniosaaja, joka on opiskel-
lut Roomassa konservointia ja 
maalaustaidetta. Idean kirjasta 
hän sai muutettuaan Suomen-
linnaan 20 vuotta sitten. Mar-
jo Tiirikka (VTM) on viestintä-
alan ammattilainen, joka pääsi 
kirjan myötä sukeltamaan histo-
rian syövereihin ja kiehtovien ih-
miskohtaloiden maailmaan.

Kirja on myynnissä eri kir-
jakaupoissa. Sen voi myös os-
taa kustantajan internet-sivu-
jen kautta, http://intokustan-
nus.fi/kirja/kohtalona-suomen-
linna/. Kirjoitushetkellä kirja oli 
tarjouksessa 24,90 €:lla.

Ove Enqvist

Kohtalona Suomenlinna
Linnoitussaaren historian salatut elämät
Ida Lindström ja Marjo Tiirikka
Into Kustannus Oy, 200 sivua

67Rannikon Puolustaja   3 | 2016



A ikaisempina vuosina 
on käyty joukolla teat-
terissa tai museossa, 

viime vuonna vietimme päivän 
Upinniemessä, joka ei sekään 
välttämättä ole muiden paikalli-
sosastojen sisarille tuttu paikka. 
Jotakin oli jo suunnitteilla, mut-
ta sitten sain suoraan sähköpos-
tiini mainoksen Puolustusvoimi-
en varusmiessoittokunnan Ysä-
rikiertueesta. Konsertteja pidet-
tiin useilla paikkakunnilla ja säh-
köpostin lähettäjä vänrikki Je-
re Paldanius totesi sen olevan 
mainio retkikohde. Tuumasta 
toimeen! Kesällä oli tietysti hie-
man hankala tavoittaa jäsenis-
töä, mutta lopulta muodostui jo 
pieni jonotuslistakin. Niin me 
sitten lähdimme Helsingistä 38 
sisaren voimin avajaiskonsert-
tiin Tampereelle. Upinniemestä 
saimme bussin ja mukavan va-
rusmiehen kuljettajaksi. Turun 
sisaret tulivat myös pv:n kyydil-
lä, mutta kyllä ne Selkämeren 
sisaretkin omalla autollaan Tam-
pere-talolle navigoivat!

Käsite ”ysäri” ei ollut kaikil-
le sisarille tuttu, jotkut olivat eh-
kä odottaneet perinteistä mars-

simusiikkia. Totesimme, että 
varusmiessoittokunnan musiik-
ki on varusmiesten soittamaa 
musiikkia. Tämä mahtava me-
gashow ylitti kyllä kaikki odo-
tukset! Kappalevalinnat muo-
dostivat onnistuneen kavalka-
din 90-luvun hiteistä ja toivat 
nostalgisen muiston ajasta, jol-
loin ei mennyt niin hyvin, mut-
ta osattiin tehdä hyvää musiik-
kia. 70:stä huippumuusikos-
ta koostuvaa orkesteria johti-
vat musiikkikapteeni Tero Ha-
kala ja musiikkimajuri Timo Ko-
tilainen, juontajana hauskuut-
ti  radion YleX:n perjantai-illois-
ta tuttu Matti Airaksinen. Solis-

Rannikon sodesiskot 
ysäritunnelmissa

teina jääkärit Holopainen, Tapa-
ni ja Kiviniemi, korpraalit Hak-
karainen ja Stoor sekä viesti-
mies Pakkala (viimeksi mainit-
tu mm. viehkeänä Barbie-tyttö-
nä, upeaääninen tyttö kun on) 
vetivät yleisön mukaansa vauh-
dikkaisiin rytmeihin, olisi tehnyt 
mieli tanssia. Cherin, Roxet-
ten ja Whitney Houstonin hit-
tejä esittivät tunteella ja taidolla 
Emilia Vihanto ja Iina Mutikai-
nen. Spice Girlsiäkään ei unoh-
dettu. Rumpuryhmä oli mahta-
va ja esitys huipentui heviin ja 
mamboon kahdella encorella.

Kiitokset myös Sotilaskoti-
liitolle ja Lahden Sotilaskotiyh-

Rannikkosotilaskotiyhdistys vietti jo perinteeksi muodostunutta sisarten virkistys-

päivää hieman perinteistä poikkeavalla tavalla.

Maritta Sariola
Puheenjohtaja, Rannikkosotilaskotiyhdistys ry

elina wirtanen
Tapahtum
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distykselle, jotka olivat kustan-
taneet konserttiohjelman. Sen 
avulla saimme vielä enemmän 
irti esityksestä.

Mahtavat puitteet, valot, 
tehosteet sekä ennen kaikkea 
esiintyjen taidokkuus, innostus 
ja esiintymisen ilo mahdollisti-
vat yleisölle unohtumattoman 
elämyksen! Eräs sisarista kiitti 

vielä bussissa päästyään ensim-
mäistä kertaa elämässään fes-
taritunnelmiin! Meidän joukos-
samme, kuten muunkin yleisön 
joukossa, oli sekä nuorta että 
varttuneempaa väkeä ja kaikil-
la näytti olevan hauskaa. Turun 
paikallisosaston sisaret sanoivat 
ottavansa uusiksi seuraavana il-
tana Logomossa!

Konsertin jälkeen menimme 
syömään ravintola Plevnaan. Ra-
vintola oli saanut nimensä Bul-
gariassa sijaitsevan Plevnan 
kaupungin mukaan, jossa käy-
tiin verinen taistelu 1800-luvulla. 
Myös suomalaisia sotilaita kaa-
tui siellä Venäjän tsaarin armei-
jassa taistellessaan. Mutta mei-
dän ei tarvinnut kärsiä vilua eikä 
nälkää niin kuin Balkanin vuo-
rilla taistellessa… Sää oli sopi-
van lämmin, Plevnan noutopöy-
tä runsas ja herkullinen, palvelu 
nopeaa sekä ystävällistä.

Iloisina ja tyytyväisinä läh-
dimme kotimatkalle. Joku tosin 
sanoi, että olisi kuunnellut mie-
luummin 60-luvun musiikkia. 
Ehkä siihen tulee vielä tilaisuus. 
Ensi vuonna on luvassa kasa-
rimusaa, sitten toivon mukaan 
peräännytään ajassa taaksepäin 
70-, 60-, 50-luvuille…

Jääkäri Kiviniemi kainalossaan Rannikon sisaret Irma Harila ja Kirsti 
Karvinen.

maritta sariola

elina wirtanen
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K eväällä 2016 kokous 
järjestettiin Merikeskus 
Vellamossa Kotkassa. 

Suomessa merikokoukset olivat 
aikaisemmin Kotkan kaupungin 
vastuulla, mutta vuodesta 2016 
alkaen vastuu on meriturvalli-
suuden ja -liikenteen tutkimus-
keskus Merikotkalla. Tämän vuo-
den ohjelmassa oli monta meri- 
ja rannikkopuolustusta sivuaa ai-
hetta, joista seuraavassa muuta-
ma esimerkki.

30MILES –hanke

EU-hankkeella 30MILES luo-
daan Itäisen Suomenlahden ve-
sistömatkailuun uusia mahdol-
lisuuksia parantamalla alueen 

vierasvenesatamien yhteistyötä. 
30MILESn tavoitteena on kehit-
tää satamaverkosto, jossa toi-
menpiteillä pyritään turvalliseen 
ja palveluiltaan kiinnostavan pie-
nvenesatamaverkoston luomi-
seen 30 merimailin välein huo-
mioimalla kestävän kehityksen 
näkökulmat. Hankkeessa ovat 
mukana Suomi ja Viro. Venäjä 
ei ole mukana tässä hankkees-
sa, mutta on mahdollista, että 
se liittyy hankkeeseen myöhem-
min.  Hankkeessa mukana ole-
vat 12 satamaa ovat jo periaat-
teessa olemassa, mutta hank-
keella pyritään parantamaan sa-
tamien palveluja ja turvallisuutta 
ja siten edistämään turismia. Tä-

hän päästään mm. verkottumal-
la ja parantamalla satamia hank-
keen johdolla. Tarkempia tieto-
ja löytyy internet-sivuilta http://
www.merikotka.fi/projekti/kayn-
nissa-olevat/30-miles/.

Replika-alusten 
rakentaminen

Venäjällä on käynnissä linjalaiva 
Poltavan replikan rakentaminen. 
Alkuperäinen Poltava rakennet-
tiin 1709-1712 Pietarissa. Itse 
Pietari Suuri otti aktiivisesti osaa 
aluksen suunnitteluun. Hank-
keen suuruudesta antaa hyvän 
kuvan esim. se, että alus oli 53 
m pitkä ja oli varustettu 54 ty-
killä. Miehistön koko oli vuonna 

Suomenlahden Merikokous 
Kotkassa
Yli kymmenen vuotta on vuosittain järjestetty Venäjän, Suomen ja Viron välisiä ns. 

Suomenlahden merikokouksia. Kokousten tarkoituksena on esitellä ja koordinoida 

maiden välisiä merellisiä hankkeita, tapahtumia ja funktioita kuten veneilyä, meripe-

lastusta, merellisiä tapahtumia (esim. purjehduskilpailuja) sekä merihistoriaa.

Ove Enqvist

Linjalaiva Poltavan rakentaminen.

Linjalaiva Poltava.

Hankkeen internet-sivUtHankkeen internet-sivUt
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1712 jopa 350 miestä.
Alus rakennetaan mahdol-

lisimman alkuperäisen mukai-
sesti, mikä tarkoittaa, ettei aluk-
seen tule minkäänlaista moot-
toria tai muita moderneja lait-
teita. Takilasta ja purjeista sen 
sijaan tehdään täysin toimivia. 
Aluksen siirto eri tilaisuuksiin ta-
pahtunee kuitenkin lähinnä hi-
naamalla. Vesillelasku tapahtuu 
vuonna 2017. Tarkempia tietoja 
löytyy internet-sivulta www.pol-
tava1712.ru.

Yllättävää kyllä myös Suo-
messa on suunnitelmia repli-
ka-aluksen rakentamisesta. Ky-
se ei ole yhtä suuresta alukses-
ta, eikä hanke ole varsinaisesti 
vielä alkanut. Aloitteentekijänä 
on Pyhän Olavin Kilta ry.

Saimaalla oli 1700-luvulla 
sekä Ruotsin- että Venäjän lai-
vastoissa suuri määrä tykkijollia, 
mutta yhtään niistä ei ole säi-

lynyt nykypäivään asti. Pyhän 
Olavin Kilta ry selvittää mah-
dollisuutta rakennuttaa tykkijol-
lan replika ja tutkia sen historia. 
Tarkoitus on elävöittää historiaa 
ja edistää matkailua sekä hyö-
dyntää jo aiemmin tehtyjä han-
kepanostuksia koko Saimaan 
alueella. Tarkempia tietoja löy-
tyy yhdistyksen internet-sivuil-
ta https://pyhanolavinkilta.wor-
dpress.com/.

Päiväretki Rankin 
linnakkeelle

Viimeisenä päivänä merikoko-
ukseen osallistujat tekivät ret-
ken Rankin entiselle linnak-
keelle. Saaressa oppaana toimi 
Pekka Vainio, joka itse on asu-
nut saaressa. Helteisen retken 
puolivälissä Pepe Huhtanen pi-
ti 152 T-tykillä seisten mainion 
esitelmän linnakkeen taisteluista 
talvisodan loppuvaiheessa. 

Seuraava merikokous pide-
tään loppusyksystä todennäköi-
sesti Pietarissa. Sitä odotelles-
sa voimme vaikka miettiä, miten 
Venäjän, Suomen ja Viron ran-
nikkopuolustuksen eri kohteet 
voitaisiin tehdä paremmin tun-
netuksi eri maiden veneilijöille.

Merikokouksen internet-si-
vut ovat http://www.merikotka.
fi/projekti/kaynnissa-olevat/suo-
menlahden-merikokous-mariti-
me-assembly/

Ove Enqvist kertomassa meriko-
kouksen aloitteesta syntynees-
tä kirjasta.

P. HUHtanen

Pepe Huhtanen kertoon Rankin toiminnasta talvisodassa.
ove enqvist



Linnakkeiden historiaa

Kronstadt oli perustettu 1700-lu-
vun alussa, ja sitä parannettiin 
aina silloin tällöin. Maaliskuu-
ta 1908 Kronstadtissa pidettiin 
erityisneuvottelu, jossa Kron-
stadtin linnoi tusta päätettiin puo-
lustaa linjalla Inonniemi – Kras-
naja Gorka (suomeksi Yhinmä-
ki). Ehdotusta ei kuitenkaan läh-
detty heti kehitte le mään. Vuoden 
1909 alussa linnoituksessa alet-
tiin kuitenkin tar mokkaasti laatia 

uutta ke hit tämis suun  nitelmaa.
Toukokuun 12. päivänä 

1909 Sotaministeriön linnoitus-
pääkomitea päätti ulottaa lin-
noituksen puo lus tuksen linjal-
le Inonniemi- Krasnaja Gorka-, 
ja val mistella nopeasti uuden 
yleissuunnitelman lin noituksen 
vahvistamiseksi sekä luoda uu-
sia rannik kopattereita tiettyihin 
etu mmaisiin puolustus asemiin 
ja Kotlinin (Kronstadin) saa-
relle. Suunnitellut projektit hy-
väksyttiin Insinööripäähallin nos-
sa syyskuussa 1909. Suunnil-
leen samoihin aikoihin, syys-lo-
ka kuussa, aloitettiin rakennustyöt 
kaikissa linnoituskohteissa. Työt 
aloitettiin jopa ennen linnoituksen 
vahvistamisen yleissuun nitelman 
hyväksymistä, mikä tapahtui 15. 
jou lukuuta 1909. Suunnitelma 
toteutettiin siis erittäin nopeasti, 
mitä edesauttoi ennen näke mät-
tömän runsas rahoitus. 

Vuoden 1909 suunnitel-
man mukaisesti puolustuksen 
päälinjan muodostivat etummai-

T oinen, Ino, jäi Suomen 
puolelle Tarton rauhan-
so pimuksessa vuonna 

1920, mutta jouduttiin rauhan-
ehtojen mukaan tuhoamaan. 
Tutustu mi nen näihin Suomen-
kin rannikkopuolustuksen histo-
rian kannalta tärkeisiin kohtei-
siin on ollut vai ke aa, koska ne 
sijaitsevat Venäjän sotilasalueel-
la ja Krasnaja Gorka vielä raja-
vyöhykkeellä. 

Ino ja Krasnaja Gorka 
– Pietarin portinpylväät 

Rannikkotykistökohteet Itäisellä Suomenlahdella

Monelle nimet Ino ja Krasnaja Gorka eli Yhinmäki eivät sano juuri mitään, vaikka 

Suomenlahden linnoittaminen itse asiassa aloitettiin näistä kahdesta suuresta linnoituk-

sesta juuri ennen kuin ns. Pie tari Suuren merilinnoituksesta rakentamisesta päätettiin.

Ove Enqvist
Komentaja evp, ST, Rannikkotykistön perinneyhdistys

Krasnaja Gorkan linnoitus.
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set linnakkeet Krasnaja Gorka ja 
Ino. Kronstadtin vanhat linnak-
keet ja patterit muodostivat puo-
lustuksen toisen ja kol mannen 
linjan. Myös tätä linnoituksen 
osaa paranneltiin. Vuoden 1910 
jälkeen rakentajien huo mio kes-
kittyi kahteen etummaiseen lin-
noitukseen, jolloin toi sen ja kol-
mannen linjan varusta minen jäi 
selvästi vähemmälle. Varsinkin 

ensimmäisen maailmansodan 
sytyttyä Kron stadtin puolustuk-
sen toista ja kolmatta linjaa alet-
tiin käyttää etummaisten patte-
rien aseistuksen re servinä.

Ensimmäisen maailmanso-
dan aikana ja sen jälkeen Inon 
ja Krasnaja Gorkan linnoitusten 
historia jatkui mielenkiintoisena. 
Ino jouduttiin, kuten jo todettiin, 
Tarton rauhanehtojen mukaan 

tuhoa maan, mutta molemmat 
alueet jäivät sotilaskäyttöön. 

Krasnaja Gorka tänä 
päivänä

Kuusi suomalaista sotahistori-
an tutkijaa ja harrastajaa tekivät 
huhtikuussa matkan Viipurin-
Kron stadin-Krasnaja Gorkan 
alueen sotilaskohteisiin. Mat-
kan tarkoituksena oli mm. tie-
dustella tiettyjä kohteita kesällä 
2016 tehtävää ”Panssarisotaa  
Kannaksella 1944” -matkaa 
ja mahdollisesti myös vuonna 
2017 tehtäviä sotahistoriallisia 
matkoja varten. Ryhmän joh-
tajana toimi rutinoitunut mat-
kanjohtaja Göran Lindgren, jo-
ka veti matkaa sujuvasti ja ruti-
noidusti. Ryhmän jäsenet edus-
tivat eri alojen asiantuntemusta, 
mutta parhaiten tunnettiin jalka-

Inon tuhotut 12 tuumaiset tornitykit, jotka myöhemmiin pystytettiin 
Mäkiluotoon ja Kuivasaareen.

Inon tyhjä 12 tuuman tykkiasema. ove enqvist
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väen ja panssarijoukkojen tais-
telut. Sen ta kia tutustuttiinkin 
mm. Kuuterselän kesän 1944 
taistelun yksityiskohtiin. Mielen-
kiintoista oli huo mata, että Kuu-
terselän muistomerkin lähel-
lä venäläinen vapaaehtoisryh-
mä on ryhtynyt kunnos ta maan 
taistelualuetta mm. taisteluhau-
toineen, pst-tykkiase mineen ja 
pallokorsuraunioineen. Tästä tu-
lee varmasti suosittu kohde so-
tahistoriallisilla matkoilla.

Samana päivänä päästiin 
iltapäivällä jo toiseen rannikko-
puolustuksen pääkohteeseen, 
Krasnaja Gorkaan. Linnoitus oli 
etukäteen matkan epämääräisin 
kohde, koska se sijaitsee raja-
vyöhykkeellä ja tiedot mahdolli-
sesti vaadittavista luvista olivat 
ristiriitaisia. Matkan järjestäjäl-
lä, VL-matkoilla, oli kuitenkin 
lupa-asiat hallinnassa ja ryhmä 
sai luvan etukäteen rajavyöhyk-
keelle. Tarkastuspisteestä pääs-
tiin ensimmäisellä käynnillä ohi 
ilman pysähtymistä, mikä to-
dennäköisesti johtui siitä, että 
kuljettajamme, Kostjan, autos-
sa oli venäläiset rekisterikilvet.

Reittejä Krasnaja Gorkan 
keskialueelle on ainakin kaksi, 
joita molempia leimaa huono 
kunto. Pie noislinja-autolla pääs-
tiin kuitenkin hyvin perille, mut-
ta tavallisella isolla bussilla tul-
taessa loppu matka pitänee teh-
dä jalan. Reitti museoalueelle, 
siellä sijaitsevalle museolle ja lä-
hellä olevalle muistomerkille on 
kuitenkin hyvin merkitty.

Alueella kiinnostavimmat 
nähtävyydet ovat 12 tuuman ja 
180 mm:n rautatietykit. Aina-
kin isompi rautatietykki on yk-
si niistä, jotka olivat Neuvosto-
liiton vuokratu ki kohdassa Han-
gossa ja jotka suomalaiset kun-
nostivat neuvostojoukkojen läh-
dettyä Hangosta vuonna 1941. 
Tykit ovat ”nuorten naisten” (il-
meisesti jonkinlaisena työlli-
syystyönä) maalaamina hyväs-
sä kunnossa.

Krasnaja Gorkaan palattiin 
vielä toisena päivänä, ja päätet-
tiin tarkastuspisteessä näyttää 
raja vyö hyke lupamme, vaikka 
olimme edellisenä päivänä pääs-
seet sisälle venäläisillä rekisterikil-
villä varus tetulla autolla. Selvisi, 

että lupa todella vaaditaan suo-
malaisilta vierailta päinvastaisis-
ta huhuista huolimatta! Alueella 
sijaitsee myös vapaaehtoisvoimin 
pystytetty museo, joka virallisesti 
on auki vain sunnuntaisin. Käyn-
timme aikana savupiipusta nou-
si savua, joten uskalsimme ko-
puttaa ovea. Ensin ei oltu haluk-
kaita avaamaan ovea mm. kos-
ka museossa ei ollut sähköä (oli-
si pitänyt käyn nistää pieni voima-
kone), mutta kun saimme auton-
kuljettajamme Kostjan avulla se-
litettyä keitä olim me, museonpi-
täjät ottivat meidät ystävällisesti 
vastaan. Tutustuminen museoon 
tasku lampun kin valossa oli erit-
täin mielenkiintoista. 

Kronstadt ja Kellomäki

Kronstadt, josta ”kaikki alkoi” 
1700-luvulla, vaatisi oman, aina-
kin puoli päivää kestävän käyn-
tinsä. Tällä matkalla tutustumi-
nen tapahtui lähinnä auton ik-
kunoiden läpi. Toki tärkeimmät 
nähtävyydet kuten sotasatamaa 
ja laivaston katedraalia käytiin 
katsomassa. Suhteellisen hel-
posti pääsee tutustumaan mm. 
Rif- ja Konstantin-patteriin. Jäl-
kimmäinen sijaitsee aivan Krons-
tadtin kautta kulkevan Pietarin 
kehätien (tulvapadon) varrella ja 
on kun nostettu nähtävyydeksi.  
Joihinkin Kronstadin ympärillä si-
jaitseviin tekosaarille rakennettui-
hin linnakkeisiin pääsee toden-
näköisesti myös vesibusseilla.

Kotimatkalla innokkaimmat 
yrittivät myös löytää suomalais-
ten jatkosodan aikana rakenta-
man 10-tuumaisen Kellomäen 
patterin rauniot, mutta vaikka 
suhteellisen tarkka paikkakin 

12 tuuman rautatietykki Krasnaja Gorkassa.

ove enqvist
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oli tiedossa, raunioita ei löydet-
ty. Olemassa olevien valokuvi-
en perusteella patterista on jäl-
jellä ainoastaan muutama pieni 
betonirakennelma ja hädin tus-
kin erottuvat tykkiasemat, joten 
menetys ei ollut suuri.

Ino

Seuraava kohde oli Inon linnoi-
tuksen rauniot.  Linnoitus sijait-
see suhteellisen lähellä päätie-
tä. Matkalaisista moni oli käy-
nyt raunioilla aikaisemmin, mut-
ta nyt havaittiin, että aikaisem-
min käytössä ollut itäinen sisää-
najotie oli suljettu. Toista läntis-
tä sisäänajotietä pitkin pääsee jo-
pa linja-autolla suhteellisen hel-
posti linnoituksen keskustaan, 
jossa ennen linnoituksen tu-
hoamista sijaitsi kaksi kaksityk-
kistä 12-tuuman tornia. Paikka 
on sikäli tärkeä Suomen rannik-
kotykistölle, että sieltä siirrettiin 
molemmat tornitykit Helsingin 
alueelle, ja toinen torni pystytet-
tiin 1930-luvulla uudelleen Mä-
kiluotoon ja toinen Kuivasaareen.

Tutustumista haittasi en-
sin jonkin verran alueella toimi-
va jonkinlainen autokorjaamo. 
Selvisi pian, että alue on edel-
leen Venäjän puolustusvoimi-
en hallinnassa, mutta autokor-
jaamo vuokraa toimipaikkansa 
puolustusvoilta, eikä raunioihin 
tutumiseen ole esteitä. 12 tuu-
man patterin kasematin päälle 
pääsee helposti, ja myös osit-
taisiin suuriin sisätiloihin pää-
see. Liikkuminen raunioissa ei 
ole kuitenkaan aivan riskitöntä, 
joten kannattaa olla varovainen.

12 tuuman tornipatterin ka-
sematin takana on alue, johon ei 

ehditty tarkasti tutustua. Alueel-
ta löytyi erilaisia rakenteita, joi-
den tarkoitusta ei pystytty sel-
vittämään.

Uuras

Uuraan saaristo oli tärkeä alue 
Suomenlahdelta Viipuriin tulta-
essa, ja sen takia alue on mo-
neen kertaan linnoitettu. Itsenäi-
syytemme alussa Uuraansaares-
sa ja sen ympäristössä oli mon-
ta patteria, joista nopeasti luo-
vuttiin. Esimerkiksi Uuraansaa-
ressa olleesta Ryövälinniemen, 
Pinkelin ja Lompkan patterista 
luovuttiin.

Käyttöön jääneistä pat-
tereista tärkein oli Ravansaa-
ri. Ravansaari on kuitenkin täy-
sin umpeen kas vanut, eikä sin-
ne ole päässyt pitkään aikaan 

käymään. Tähän lienee kuiten-
kin tulossa muutos, joten sinne 
voitaneen tulevaisuudessa teh-
dä matkoja. Pinkelin patteri on 
taas jäänyt Uuraan sataman alle, 
mutta Lompkan alueella pääsee 
käymään autolla. Alueen tark-
kaan tutkimiseen ei tällä kertaa 
ollut aikaa, joten se oli jätettävä 
toiseen kertaan.

Lopuksi

Viipurinlahden alueella on pal-
jon rannikkotykistöömme liitty-
viä kohteita, jotka ovat käynnin 
arvoisia. Koska matkat alueel-
le usein tehdään Viipurin kaut-
ta, myös Viipurin rannikkotykistö-
kohteisiin kannattaa tutustua. Sii-
hen ei tällä matkalla kuitenkaan 
ollut aikaa, eikä mukana ollut tar-
vittavia asiantuntijoita.

Historiallisen osuuden lähteenä on käytetty kirjaa 
Suomenlahti Pietarin suojana (toim. Ove Enqvist ja 
Johanna Pakola, Docendo 2016)

Kirjoittaja Krasnaja Gorkan museossa.

timo mäki-ventelä
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Rannikon Puolustajan lukijamatka kesällä 2017

Tsaarin Venäjä rakensi pääkaupunkinsa Pietarin suojaksi mahtavan linnoitusjärjes-

telmän, joka käsitti järeillä ja raskailla tykeillä varustettuja rannikkolinnakkeita koko 

Suomen lahdelle sen suulta aina Viipurinlahdelle ja Kronstadtin lahdelle. Maitse tapahtu-

vien hyökkäysten torjumiseksi rakennettiin nk. vallitöillä niin Suomen kuin Vironkin puo-

lelle runsaasti puolustusasemia, joista osa oli raskaastikin kantalinnoitettuja. Helsingin, 

Tallinnan ja Viipurin ympärille rakennettiin vahvat siilipuolustusasemat. Rakennustyöt 

aloitettiin osin jo ennen I maailmansotaa. Oletettu päävihollinen oli keisarillinen Saksa. 

Lauantaina 10.6.

Aamiaisen jälkeen lähdemme bussillamme hotellista ja ajamme Siestarjoelle. Matkan varrella tutustum-
me erikoiseen sopimukseen vuodelta 1860, jolla Suomi sai Tarton rauhassa 1920 Petsamon. Ajamme 
Kronstadtin patotielle ja kuulemme sen synnystä ja tehtävästä. 

Ohitamme tässä vaiheessa vielä Kronstadtin ja sukellamme patotieltä tunneliin, joka alittaa Pietariin 
vievän laivaväylän sekä rantaudumme II maailmasodassa tärkeälle Oranienbaumin alueelle Suomen-
lahden etelärannalle. Suuntaamme välittömästi länteen, missä kohteenamme on Krasnaja Gorkan (In-

Suomenlahti Pietarin suojana
Ino, Krasnaja Gorka (Yhinmäki), Kronstadt

K eväällä 2016 pieni 
tutkijaryhmä kävi läpi 
itäisen Suomenlahden 

rannikkopuolustuksen kohteet, 
kuten erillisessä artikkelissa on 
kuvattu.  Tutkimusretken tulok-
sena syntyi ajatus bussiretkestä 
näihin kohteisiin vuonna 2017. 
Pääsemme retkellä tutustumaan 
kohteisiin, joissa on tähän men-
nessä harvoin, jos koskaan jou-
kolla käyty. Ino on osittain sul-
jettua aluetta, mutta sen näyt-
tävimpään kohteeseen, kahden 
12 tuuman kaksoistykin mas-
siivisten asemien raunioille pää-

see. Krasnaja Gorkan linnoituk-
seen pääsy edellyttää rajavyöhy-
kelupaa, jota anotaan heti ilmoit-
tautumisajan päätyttyä. Kronsta-
dt on nykyään avoin kaupunki, 
mutta harva lienee käynyt yhdel-
läkään sitä ympäröivistä, keino-
tekoisista linnakesaarista.

Suunnitellulle retkelle läh-
demme perjantaina 9.6.2017 
aamulla 08:00 Helsingistä Man-
nerheimin patsaalta. Rajan yli-
tyksen jälkeen ajamme Viipu-
riin ja kaupungin läpi Johannek-
sen-Koiviston rantatielle. Ajamme 
Johanneksen ja Römpötin kaut-

ta Koiviston kirkolle, missä tu-
tustumme pieneen paikallismu-
seoon. Käymme siellä myös lä-
pi englantilaisen taisteluosaston 
suomalaisten myötävaikutuksel-
la tapahtuneen, menestyksellisen 
”Operaatio Kronstadtin” vuodel-
ta 1919. Jatkamme Inoon, mis-
sä tutustumme kahden 12 tuu-
man kaksoistykin monumentaa-
lisiin asemiin sekä linnoituksen ja 
sen tykkien historiaan. Jatkamme 
matkaa Vammelsuun ja Terijoen 
kautta Kuokkalaan (Repino), mis-
sä majoitumme Hotelli Repinska-
jaan ja nautimme illallisen.
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kerinmaan Yhinmäki) rannikkolinnake, sen mielenkiintoinen museo, linnoitteet ja ennen kaikkea alueel-
le museoidut järeät rautatietykit, Tykit liittyvät läheisesti Hangon vuokra-alueen historiaan 1940–41. 
Nautimme retken aikana kevyen kenttälounaan maastossa. Palaamme Oranienbaumin alueelta Krons-
tadtin kautta Kuokkalaan ja hotelliimme, missä nautimme buffetillallisen.

Sunnuntaina 11.6.

Lähdemme aamiaisen jälkeen bussillamme hotellista ja ajamme uudelleen Siestarjoen kautta Kronstad-
tiin. Tutustumme kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin. Kohteitamme ovat mm. kuivatelakka, Pietari Suuren 
puisto ja satama, Ankkuri-aukio ja sen muistomerkit sekä, hienosti entisöity Merikatedraali. Lounastam-
me Kronstadtin Upseeritalon ravintolassa. Lounaan jälkeen ajamme vesibussien satamaan ja lähdem-
me tutustumaan Kronstadtia ympäröiviin keinotekoisiin linnakesaariin mereltä käsin. Nousemme mai-
hin yhdelle linnakesaarelle (Fort Milutin). Palattuamme satamaan jatkamme bussilla pienen kiertoajelun 
jälkeen mantereelle, missä tutustumme Levasovossa Stalinin 1930-luvun vainojen uhrien teloitus- ja 
hauta-alueeseen. Ajamme Siestarjoelle, missä tutustumme jatkosodan aikaiseen Leningradin puolus-
tuksen bunkkerimuseoon. Palaamme hotelliimme ja nautimme buffetillallisen.

Maanantaina 12.6.

Aamiaisen jälkeen lähdemme bussillamme hotellista ja ajamme Kellomäen, Terijoen, Vammelsuun, Uu-
denkirkon, Kamenkan (Kaukjärvi, Perkjärven leirialue) ja Sum mankylän kautta Viipuriin. Viipurissa tu-
tustumme uuteen Sotahistorialliseen museoon Keskuskasarmien alueella. Sen jälkeen meillä on omaa 
aikaa kaupungilla. Nautittuamme lounaan Ravintola Pyöreässä Tornissa lähdemme Viipurista, ajamme 
kaupungin kehätielle ja toteamme bussista käsin I maailmansodanaikaiset Viipurin kehälinnoituksen 
järeät asemat Ykspäänjoen töyräällä (lyhyt valokuvaustauko). Nekin oli tarkoitettu Pietarin suojaksi. Lo-
puksi ajamme rajalle, jonka ylityksen jälkeen suuntaamme kohti Helsinkiä.

Matkaa suunnittelee ja to-
teuttaa kokenut, laillistettu mat-
kanjärjestäjä Vihdin Liikenne 
Oy/VL-Matkat. 

Matkatoimisto on laskenut 
hinnan 635/2 huoneessa, yh-
den hengen huoneen lisähinta 
koko ajalta 82.  Hinta tarkentuu 
sitten viimeistään heti ensi vuo-
den puolella, ja saattaa mahdol-
lisesti laskea hieman. Hinta on 
laskettu vähintään 30 matkus-
tajalle. Venäjän vuosiviisumin 

haltijat saavat matkan hinnas-
ta 70 € alennuksen. Hinnat on 
laskettu vuoden 2016 hintata-
son mukaan.

Matkan hintaan sisältyvät 
ohjelman mukaiset hotelliyöpy-
miset, ”vahvistettu puolihoito” 
eli aamiaiset ja illalliset hotel-
lissa, kevyet retkilounaat ja lou-
naat Kronstadtissa ja Viipurissa, 
vesibussikuljetukset Kronstad-
tissa sekä sisäänpääsymaksut 
ohjelmassa mainittuihin muse-

oihin, Venäjän ryhmäviisumi, ra-
javyöhykelupa, rekisteröintimak-
su hotellissa, matkanjohtajan ja 
asiantuntijaoppaiden palvelut 
sekä ohjelman mukaiset kulje-
tukset. Matkan hintaan ei sisälly 
laskutuslisää 5 €/lasku, henkilö-
kohtaista matkavakuutusta eikä 
alkoholijuomia aterioilla.

Kerromme retkestä lisää 
lehden seuraavissa numerois-
sa. Varaa kuitenkin aika kalen-
teriisi jo nyt!

Retkeen liittyvät tiedustelut:

Matkanjohtaja ja asiantuntijaopas KTM, 
sotahistorian tutkija, ylil res Göran Lindgren
goran.lindgren@kolumbus.fi,
puhelin 040 5433574

Retken sotilasasiantuntija ye-komentaja, 
ST Ove Enqvist 
enqvist@oktanet.fi
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84. merikadettikurssin rannikkojoukko-opintosuunnan

tiedusteluraportti RUY:n 
risteilystä Ruotsiin

ta selvisi taistelusta tappioitta, ja 
satamasta alkoi välittömästi bus-
simatka Bergassa sijaitsevaan 
Amfibie regementet 1:en. Ryk-
mentissä joukon otti vastaan ruot-
salaisen merijalkaväen majuri, jo-
ka vierailun alkajaisiksi piti esitel-
män AMF 1:stä, rykmentissä vai-
kuttavista toimijoista sekä varus-
kunnan toiminnan pyrkimyksistä. 
Esitelmä pidettiin upeassa, ilmei-
sesti varsin vanhassa, renessans-
sin tyylille uskollisessa Bergan lin-
nassa, jossa rannikkotykistön tar-
kastajallekin oli varattu ihka oma 
sikarihumidori. Firman piikkiin! 
Esitelmän jälkeen tarjoiltiin mait-
tava lounas linnan ruokasalissa, 
josta siirryttiin sujuvasti ulkopuu-
tarhaan kahvittelemaan. Puitteet 
olivat eittämättä kunnossa, jopa 
kuninkaalliset: lienee turvallista 
olettaa, ettei toimiston ikkunas-
ta aukeava merinäköala vaikuta 
taisteluhenkeen ainakaan laske-
valla tavalla.

Kahvitilaisuuden jälkeen 
konklaavi siirtyi ihmettelemään 
paikallisten merijalkaväkijoukko-
jen käyttöönsä utilisoimaa Ro-
bot 17 -rannikko-ohjusjärjes-
telmää, joka on yhdysvaltalai-
sen Lockheed Martinin valmis-
taman Hellfiren muunnos. Toi-

tusti sitä parempaa seppälää, 
jonka jälkeen hyökkäys suun-
nattiin laivan fine dining -ra-
vintolaan, jossa tarjolla oli kol-
men ruokalajin illallinen eksklu-
siv-juomapaketin kera, ruokailu-
seurana vanhempia rannikkoup-
seereita, niin virassa palvelevia 
kuin eläköityneitä. Ilta kului ke-
veissä - suorastaan hilpeissä - 
tunnelmissa nuorien kuunnel-
lessa uskomattomiltakin kuu-
lostavia tarinoita mennees-
tä elämästä linnakkeilla. Kuten 
meriupseerit tietävät, on meri 
armoton paikka sekä meri- et-
tä rannikkomiehelle: harvemmin 
tulee herättyä juhlaa seuraava-
na aamuna Ruotsista…

Rannikkojoukko-opinto suun-

P itkä, rankka ja ajoit-
tain jopa akateeminen 
vuosi Santahaminassa 

oli jäämässä taakse, kun neljä 
rannikkojoukko-opintosuunnan 
vanhussimppua (merikadetit-
han ovat simppuja hamaan lop-
puun asti) paukkui paikalle Ka-
tajanokan terminaaliin torstaina 
28.8.2016 kuin Russarön järeä 
konsanaan. Väsymystä näistä 
iloisista veikoista ei kuitenkaan 
ollut havaittavissa, vaan ennem-
min intoa: olihan edessä jou-
kon ensimmäinen risteily Ran-
nikkoupseeriyhdistys ry:n (myö-
hemmin RUY) hoteissa.

Laivaan noustuaan joukko 
paineli suorinta reittiä hyttiin, 
jossa päälle puettiin niin sano-

Konsta Harinen ja Tomi Honkanen
84. merikadettikurssi, Rannikkojoukko-opintosuunta
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suunnitellussa ja rakennetussa 
suurlähetystössä perisuomalai-
suus kohtasi modernin, skan-
dinaavisen minimalismin. Ra-
kennuksen saunatilat esiteltiin 
ikään kuin suurlähetystön sydä-
menä, paikkana, jossa tapahtuu 
mitä ihmeellisimpiä asioita. Har-
vian kiuas, check! Kyseessä oli 
kaiken kaikkiaan vallan elegant-
ti tilaratkaisu.

Suurlähetystön vierailun 
päätyttyä uljas joukko siirtyi 
bussikuljetuksella neljän täh-
den Freys Hoteliin, ja ennen yh-
teistä illallista oli noin kaksi tun-
tia aikaa hengähtää, kaunistau-
tua tahi tehdä ostoksia kaupun-
gin ydinkeskustassa. Havainto-
jen pohjalta lienee turvallista to-

deta, että suurin osa toteutetuis-
ta hankinnoista keskittyi paikal-
lisiin ravitsemusalan liikkeisiin. 
Illallisella nautittiin jälleen kol-
me ruokalajia, joskaan juoma-
tarjoilu ei tällä kertaa ollut mal-
lia eksklusiv; toisaalta juomaa 
oli edellisillan tapaan riittävästi, 
ja se oli hyvää. Illallisen jälkeen 
osa joukosta ryhtyi toteutta-
maan toimenpiteitä taisteluar-
von palauttamiseksi toisten jat-
kaessa hyökkäystä ydinkeskus-
tan yöhön.

”Hyvin” nukutun yön jäl-
keen oli aika suunnata ihastele-
maan Vasa-laivaa, jonka jälkeen 
suunnattiin opastetulle kierrok-
selle Tukholman vanhaan kau-
punkiin. Kierroksen jälkeen oli 

nen tarkastelun kohde presen-
taatiossa oli paikallinen ran-
nikkotutka, joka ei varsinaises-
ti poikennut Suomessa käy-
tössä olevasta virkaveljestään. 
Kierroksen päätteeksi ruotsa-
lainen majuri esitteli vielä meri-
jalkaväen käytössä olevia mie-
histönkuljetusaluksia, erityisesti 
Stridsbåt 90:ntä. Matkalla sota-
satamaan oli myös havaittavissa 
päivää paistattelevia Visby-luo-
kan korvetteja, jotka olivat var-
sin vaikuttava ilmestys.

Sotasatamasta tie vei takai-
sin Tukholmaan, jossa vuoros-
sa oli vierailu Suomen suurlähe-
tystössä. Suurlähetystöä esitte-
li Suomen puolustusasiamiehen 
avustaja. Linnoituksen tapaan 

ove enqvist
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jälleen tovi aikaa tutustua van-
haan kaupunkiin omaehtoises-
ti, mutta - mihin seepra rai-
doistaan pääsee - meriupsee-
rit ja -kadetit päättivät viisaat 
päänsä yhteen lyötyään toteut-
taa täydennyskierroksen paikal-
lisissa ravitsemusliikkeissä. Pos-
tikorttejakin toisaalta ostettiin… 
”Helsningar från Swerige!” Kie-
liopilla ei niinkään ole merkitys-
tä, kunhan viesti menee perille!

Lähdön hetki koitti, ja jouk-
ko suuntasi Viking Linen termi-
naaliin, nousi laivaan ja sai val-
mistautumistehtävän siirtyä 
aluksen buffet-ravintolaan. Run-
saan ja ravitsevan ruokahuol-

to-operaation päätyttyä puute-
roitiin jälleen nenää ja siirryt-
tiin harjoittamaan laulua huvi-
jahdin karaokebaariin. Tapahtui 
useamman kerran, että jostain 
kaukaisuudesta kajahti komen-
to ”KADETIT - TISKILLE!” No, 
minkä merikadetti moisessa ti-
lanteessa mahtaa: sotilaskäsky-
asioihin harvemmin liittyy vali-
tusoikeus. On turvallista olettaa, 
että tämäkin ilta kului eri rattoi-
sissa merkeissä.

Aamun maihinnousuope-
raatio sujui rauhallisissa mer-
keissä, ja retken päätteeksi ran-
nikkojoukko-opintosuunnan ka-
detit hajaantuivat eri ilmansuun-

taan valmistautumaan seuraa-
vaan haasteeseen, eli kolman-
nen vuoden opintojen aloituk-
seen Merisotakoululla.

Risteily oli nuorille rannikon 
puolustajille erinomainen mah-
dollisuus tutustua kansainvä-
liseen amfibiojoukkokoulutuk-
seen, merisotahistoriaan ja Suo-
men suurlähetystön toimintaan 
Tukholmassa. 84. merikadet-
tikurssin rannikkojoukko-opin-
tosuunnan kadetit kiittävät ja 
kumartavat RUY:tä ja Rannik-
kotykistösäätiötä taloudellises-
ta tuesta ja kutsusta osallistua 
risteilylle.
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syyskuussa. Aikataulu on tiukka, 
mutta tavoitteena on avata uusit-
tu museo vuonna 2017 Suomen 
100-vuotisjuhliin liittyen.

Hankkeelle avataan kotisi-
vu, www.frontmuseum.fi, josta 
löytyy tietoja miten hanketta voi 
tukea. Yhdistykseen voi liittyä 
kuka tahansa maksamalla 10 
euron jäsenmaksu seuraavasti:

Vastaanottaja: Krigshistoriska 
föreningen i Västnyland rf 

Tili: Ekenäs Sparbank FI66 
4170 0010 1225 68, 
ITELFIHH 

Jäsenmaksu: 10 € / henki-
lö/vuosi. Vapaaehtoinen 
tuki kunnostusta var-
ten:..................... € 

Maksettaessa pyydetään 
ilmoittamaan maksajan/mak-
sajien nimet. Tarkempia tietoja 
antaa tarvittaessa yhdistyksen 
toiminnanjohtaja Martina Lin-
dberg, 050-5666 223, marti-
na.lindberg@brev.fi

Rintamamuseon uusi tuleminen

Ove Enqvist

varten on perustettu Krigshisto-
riska föreningen i Västnyland rf. 
Museon kunnostamissuunnitel-
mat ovat valmistumassa, uuden 
huoltorakennuksen rakennuslu-
pa on saatu ja hankkeen rahoit-
tamissuunnitelmat ovat synty-
mässä. Syksyllä 2016 museoesi-
neet luetteloidaan ja uuden näyt-
telyn suunnittelu alkaa. Vanhan 
rakennuksen saneeraaminen ja 
uuden rakentaminen alkanevat 

S otaveteraanien raken-
tama Rintamamu-
seo sijaitsee sodan-

aikaisella rintamalohkolla Lap-
pohjan kylän tuntumassa. Juu-
ri rintamamuseon kohdalla käy-
tiin taisteluita suomalaisten ja 
neuvostojoukkojen välillä kesäl-
lä 1941. Alueella on mm. kor-
su Gyllene Freden, joka on re-
konstruoitu jatkosodan aikana 
samalla paikalla sijainneen kor-
sun mukaan. Rintamamuseo on 
perustettu vuonna 1981, ja se 
on pitkälle yhden miehen, Stig 
Häggströmin, aikaansaannos. 
Sotaveteraani, maanmittausin-
sinööri ja museonjohtaja Stig 
Häggström kuoli helmikuussa 
2012, ja museon tulevaisuus on 
sen jälkeen ollut epävarma.

Nyt museon tulevaisuus 
näyttää valoisammalta. Museota Rintamamuseo on tällä hetkellä suljettu.

Rannikkotykkimiehille ehkä museon mielenkiintoisin tykki, 152-46 E.

ove enqvist
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koota kiinnostavimpia merikult-
tuuriin ja -historiaan liittyviä ta-
rinoita yhden osoitteen alle. Ke-
sän aikana kartalle ilmestyy mu-
seo- ja retkikohteiden lisäksi mui-
ta rannikkoseudun palveluita, ku-
ten ravintoloita”, asiamies Anna-
mari Arrakoski-Engardt John 
Nurmisen säätiöstä kertoo.

Museoiden ja muiden me-
rellisten tahojen ohella kuka ta-
hansa palveluun kirjautunut 
meren ystävä voi kiinnittää Lo-
kin kartalle oman tarinansa. So-
siaalisen median tavoin raken-
netun palvelun käyttö on mak-
sutonta ja sen tarkoitus on yleis-
hyödyllinen. Lokimerkintöjä on-

kin kesän aikana ilmestynyt pal-
velun kartalle jo neljättä sataa. 
Tietojaan ovat jakaneet yksit-
täisten merenkulkijoiden lisäksi 
muun muassa useat suomalai-
set merimuseot, matkailuorgani-
saatiot, Yle Elävä arkisto ja Suo-
men majakkaseura. 

”Selvää oli, että meillä suo-
malaisilla riittää jaettavaksi mie-
lenkiintoisia mereen liittyviä tie-
donjyviä ja tarinoita. Siksi palve-
lusta on tehty kaikille avoin ja yh-
teisöllinen. Loki kutsuu mukaan 
kaikki meren salaisuuksista ja 
monimuotoisuudesta kiinnostu-
neet. Jos kartalle ei halua lisä-
tä omaa tarinaa, kuvaa tai video-

O soitteessa www.lo-
kistories.fi sijaitseva 
palvelu kokoaa kar-

talle merenkulkijoiden ja merel-
listen organisaatioiden jakamia 
tarinoita, museoiden kiinnos-
tavimpia sisältöjä sekä parhai-
ta retkikohdevinkkejä Suomen 
rannikoilta ja saaristosta. 

Suomalainen rannikkoseutu 
on pullollaan kiehtovia majakka- 
ja linnakesaaria, muistomerk-
kejä, luonnonsatamia ja pieniä 
kotiseutumuseoita. Lokin avul-
la näihin kohteisiin voi tutustua 
– ja niistä voi kertoa ja keskus-
tella – vaikka kotisohvalta käsin. 
Jos matkakuume iskee, verkko-
kartta on hyödyllinen apuväline 
myös kesäisten saaristoreissu-
jen tai veneretkien suunnittelus-
sa, sillä Loki on suunniteltu pal-
velemaan selaajaansa myös eri-
laisilla mobiililaitteilla. 

”Haluamme tuoda merelli-
sen kulttuurin suomalaisten saa-
taville entistä helpommalla, haus-
kemmalla ja monipuolisemmal-
la tavalla. Olemme siksi alkaneet 

Uusi Loki-palvelu välittää merelliset kokemukset, retkikohteet sekä merikulttuurin 

ja -historian aarteet kansalaiselta kansalaiselle.  John Nurmisen Säätiön ja suoma-

laisten merimuseoiden toteuttama maksuton palvelu opastaa merellisten retkien ja 

kesäisten rannikkoseikkailuiden suunnittelussa sekä kulttuurihistoriallisen tiedonja-

non sammuttamisessa.

Loki-stories

Anna Herlin
Projektipäällikkö
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ta, palveluun voi tutustua selai-
lemalla muiden tekemiä merkin-
töjä”, Arrakoski-Engardt kuvai-
lee. ”Tällaiselle tiedon yhdessä 
kartuttamiselle ja joukkoistami-
selle tuntuu olevan selkeä tarve, 
mutta ei valmiita kohtauspaikko-
ja, joten päätimme luoda sellai-
sen. Loki on laajempi kuin vaik-
kapa yksittäinen Facebook-ryh-
mä. Lokin merkinnät kiinnitetään 
karttaan ja ne löytyvät helpos-
ti hakutoiminnolla. Lokiin kutsu-
taan kaikki mukaan.”

Lokin yksi keskeinen tehtä-
vä on pidentää ja syventää mu-
seokäyntiä. Palvelu julkistettiin-
kin suuren yleisön käyttöön Me-
rikeskus Forum Marinumin uu-
den ”Töissä merellä” -päänäyt-
telyn avajaisten yhteydessä 
12.5.2016. Amiraali Juhani Kas-
keala vihjaisi avajaispuheessaan 
innostuneensa itsekin lisäämään 
Lokiin muutaman muiston pitkäl-
tä uraltaan – nämä oivat tarinat 
löytyvät Lokista John Nurmisen 
Säätiön lokimerkintöjen joukosta. 

Loki on suunniteltu mah-
dollisimman helpon ja hauskan 
käyttökokemuksen ympärille. 
Lokimerkintöjen selailua rikas-
tetaan tarjoamalla tietoja mu-
seoiden aukioloajoista sekä ja-
kamalla arkistokuvamateriaalia 
muista lähteistä. Veneilijöille Lo-
ki tarjoaa myös tiedot vierassa-
tamien sijainnista ja palveluista. 

Loki-verkkopalvelu on to-
teutettu John Nurmisen Säätiön 
vetämässä kaksivuotisessa pi-
lottiprojektissa, jossa yhteistyö-
kumppaneina toimivat Ahvenan-
maan merenkulkumuseo, Meri-
keskus Forum Marinum, Rau-
man merimuseo sekä Suomen 

merimuseo. Palvelun toteutuk-
sesta vastaa Futurice Oy, ja pro-
jektia ovat rahoittaneet Jane ja 
Aatos Erkon Säätiö sekä Jenny 
ja Antti Wihurin rahasto.

Pilottiprojektin taustalla on 
John Nurmisen Säätiön pitkäjän-
teinen Loki-hanke, joka on vuo-
desta 2013 tarkastellut kulttuu-
riperintökenttää digitalisaation 
tuomien mahdollisuuksien lä-
pi, tavoitteenaan tuoda merelli-
nen kulttuuriperintö suuren ylei-
sön luo useammin, helpommin ja 
rikkaammin. Hankkeellaan John 
Nurmisen Säätiö pyrkii varmista-

maan, että ihmisen suhde omaan 
kulttuuriperintöön ja ympäristöön 
pysyy elinvoimaisena. Loki on tar-
koitus laajentaa vaiheittain pal-
velemaan koko kulttuurikenttää: 
sen toimijoita sekä sen kuluttajia 
eli suurta yleisöä – kulttuuriperin-
nön varsinaisia omistajia.

Vuonna 1992 perustettu John 
Nurmisen Säätiö tekee vaikutta-
vaa ja tuloksellista työtä Itäme-
ren ja merellisen kulttuuriperin-
nön hyväksi.

www.johnnurmisensaatio.fi

Forum Marinumin uudistetun perusnäyttelyn avasi  
amiraali Juhani Kaskeala.

ove enqvist
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Aikakapseleita 
suomenlahden pohjassa 
– pinnanalaista sotahistoriaa, osa II

Toukokuussa reservin raivaajasukeltajat jatkoivat tutkimussukelluksia miinalaiva 

Louhen hylyllä. Lisäksi pinnanalaista sotahistoriaa dokumentoitiin Ahven-luokan rai-

vaajan sekä venäläisen, vuonna 1914 upotetun panssariristeilijä Palladan hylyillä.

Miinalaiva Louhi

12.1.1945 saksalaisen sukel-
lusveneen U-370 torpedoi mii-
nalaiva Louhen, joka vei muka-
naan 11 suomalaista sankari-
vainajaa. Kirjoitimme tarkem-
min miinalaiva Louhesta, sen 
historiasta ja upotuksesta Ran-
nikon Puolustajan numerossa 
3/2015.

Saavuimme Lernäsin uis-
kosatamaan ennen kahta per-
jantai-iltapäivällä. Vahvuudes-
sa olivat viime vuotisesta ryh-
mästämme Antti, Janne, Olli ja 
Petri. Myös viime vuonna pol-
veaan potenut vakiosammak-
komme Jarmo oli taas rivis-
sä.  Nuori taistelijapari Boris ja 
Pekka sukeltajakurssilta 85 tu-

livat vahvistamaan ryhmääm-
me. Pinta-avustajina viikonlo-
pun aikana toimivat Lasse ja 
Tapani. Sukellus- ja sota-alue-
luvat olimme saaneet taas hoi-
dettua kuntoon MPK:n Meri-
puolustuspiirin, MERIVE:n sekä 
Sotamuseon myötävaikutuksel-
la. Kaptl Mikael Jensén ”luovut-
ti” jälleen käyttöömme U-626:n 

Petri Härmä
res kaptl 
Laivaston Sukeltajakilta, MPK Meripuolustuspiiri

Sukeltaja Palladan potkurilla.

Janne HarJU

H
istoria
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sekä kaksi erinomaisesti koulu-
tettua SVK-varusmiestään. Me-
rimarssi Russaröön oli nopea. 
Jurmo lähti vielä noutamaan 
Hangosta linnakkeen kunnos-
tajien etujoukkoa sekä yhteis-
tä muonaamme. Me valmistau-
duimme ensimmäiseen sukel-

lukseemme ja pidimme briiffin 
erityisesti niille, jotka eivät olleet 
aiemmin sukeltaneet kohteella.

Käytäntö pinnalla oli viikon-
lopun kaikilla sukelluksillamme 
edellisvuosina hyväksi havaittu: 
pieni kohteen merkkipoijun pai-
no alas, eikä aluksen kiinnittä-

mistä. Jurmon taitava miehis-
tö pudotti ja nouti sukelluspa-
rit merkkipoijulta. Hienosti on-
nistui taas kaikkien kohteiden 
poijutus, eikä vaakasukelluksia 
pohjasyvyydessä tarvinnut teh-
dä kohteiden löytämiseksi.

Tällä kertaa keskityimme 
Louhi-sukelluksillamme tutki-
maan keskilaivan alemman kan-
sitason sivukäytäviä sekä niiltä 
avautuvia sisäänkäyntejä. Alem-
man kansitason syvyys on noin 
42 metriä. Kaikki ovet sisäosiin 
olivat auki, joten laivan ehjän 
keski- ja keulaosan sisälle ei lie-
ne jäänyt ketään loukkuun. Kaik-
ki uhrit ovat todennäköisesti me-
nehtyneet laivan peräosan räjäh-
dyksessä. Näiden havaintojen li-
säksi löysimme runsaasti uusia 
yksityiskohtia ja irtaimistoa, mm. 
kannakkeeltaan pudonneen lai-
vakellon, jossa erottui vielä kai-
verrettu teksti ”LOUHI”. Sukel-

Kansallisarkiston mikrofilmiltä kuvattu U-26 sotapäiväkirjan piirros 
Palladan upotuksesta. Tekstillä ”Schuss” on merkitty torpedointipaikka.

Kaatunut kompassinjalka Louhen yläkannella.
antti iskala

Jarmo kUUsinen
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simme Louhella perjantai- ja lau-
antai-iltana. Olosuhteet suosivat, 
pysyimme hyvin aikataulussa ja 
ehdimme molempina iltoina vielä 
lämmittelemään luitamme Rus-
sarön mainiossa saunassa.

Ahven-luokan raivaaja

Russarön pohjoispuolella 35 
metrin syvyydessä olevan aluk-
sen hylyn oletetaan olevan Ah-
ven-luokan raivaajan A-37. 
A-veneet olivat Venäjän laivas-
tolle ensimmäisen maailman-
sodan aikana rakennettuja rai-
vaajamoottoriveneitä, jotka Suo-
men itsenäistyttyä jäivät Suo-
meen ja nimettiin A-veneiksi. 
A-veneitä käytettiin vielä toisen 
maailmansodan aikana ja sen 
jälkeen raivaustehtävissä. Osa 
veneistä tosin luovutettiin Neu-
vostoliitolle talvisodan rauhan-
ehtojen mukaisesti.

Lauantai-päivä valkeni satei-
sen, mutta sukeltamiseen hyvin 
soveltuvan sään, eli kevyen tuu-
len vallitessa. Sukelsimme lauan-

tai-aamupäivällä raivaajan hylyl-
lä hieman matalamman sukelluk-
sen, jotta kaikki viikonlopun su-
kellukset eivät olisi syviä ja kudos-
ten typpisaturaatio ei kertyisi liian 
suureksi. Aluksen hylky on puu-
runkoinen ja sen peräosassa on 
selvästi raivauskaluston vetämi-
seen soveltuvaa kalustoa. Toistai-
seksi on epäselvää, missä oloissa 
ja miksi A-37 on uponnut, mut-
ta sen vasemmassa kyljessä on 
suuri repeämä ja keskiosan hyt-
tirakenne on hajonnut.

Panssariristeilijä Pallada

Pallada oli Venäjän keisarikun-
nan Itämeren laivaston Ba-
jan-luokan panssariristeilijä. Pal-
lada ja sen sisaralukset Bajan ja 
Admiral Makarov oli rakennettu 
amiraliteetin telakalla Pietarissa 
ja otettu palveluskäyttöön vuon-
na 1911. Palladan pituus oli 137 
metriä, leveys 17,5 metriä ja sy-
väys 6,7 metriä. Aluksen uppou-
ma oli 7 870 tonnia ja laivan 
16 500 hv:n höyrykoneet tuot-

tivat 21 solmun huippunopeu-
den. Panssariristeilijän aseistuk-
sena oli 2 x 203 mm tykkiä, 8 
x 152 mm tykkiä, 20 x 75 mm 
tykkiä, 4 x 47 mm tykkiä sekä 2 
x 381 mm torpedoputkea.

Pallada ja sen sisaralus Ba-
jan olivat palaamassa torpedo-
veneiden saattamana partiomat-
kaltaan Hankoon 11.10.1914. 
Palladan päällikkönä oli 1. luo-
kan kapteeni Sergei Romanovitž 
Magnus, hieman yli 40-vuotias, 
kokenut, Venäjän ja Japanin so-
dassa ansioitunut meriupsee-
ri. Saksalainen U-26 sukellus-
veneen kapteeni Egewolf von 
Berkheim sai Palladan laukaisu-
sektoriinsa ja upotti risteilijän tor-
pedon täysosumalla keskilaivan 
ammusvarastoon. Räjähdykses-
sä alus katkesi kahtia ja upposi 
muutamassa minuutissa. Ei ole 
varmaa tietoa ehtikö kukaan pe-
lastua. Tiedot uhrien määrästä 
vaihtelevat lähteistä riippuen vä-
lillä 584-611. Palladan uppoa-
minen oli uhrien lukumäärällä 
mitattuna pahin Suomen lähive-
sillä tapahtunut yksittäinen me-
rionnettomuus aina Estonian up-
poamiseen asti syksyllä 1994.

Venäjän keisarikunnan leh-
distö oli vuonna 1914 ankaran 
sotasensuurin kynsissä. Tur-
ma olisi haluttu pimittää, mutta 
jo kahden päivän kuluttua Hel-
singin Sanomat uutisoi lyhyesti: 
Pallada uponnut miehistöineen. 
Pari päivää myöhemmin ilmes-
tyi jatkojuttu, jonka loppuun oli, 
varmaankin viranomaisten vaa-
timuksesta, lisätty: On kovasti 
sääli hukkunutta risteilijää ja sen 
miehistöä, mutta yhden vanhen-
tuneen risteilijän häviöllä ei kui-

Louhen irtaimistoa kompassin valolyhty. antti iskala
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tenkaan ole mitään vaikutusta  
sotatoimiemme lopulliseen pää-
tökseen Itämerellä. Se oli silkkaa 
vääristelyä. Palladan menetys oli 
Venäjän ensimmäinen suuri me-
ritaistelutappio koko sodassa ja 
kova isku laivastolle. Brittiläinen 
The Times osasi jo pari päivää 
Palladan tuhon jälkeen antaa 
tappiolle sille kuuluvan arvon: 
se oli käännekohta merisodas-
sa. Von Bercheim ja koko U-26 
miehistö saivat 2. luokan rauta-
ristin keisari Wilhelm II:lta. Palla-
dan upotuksen jälkeen U-26 jat-
koi nuoren kapteeninsa johdolla 
taistelua Itämerellä ja upotti vuo-
den aikana viisi venäläistä sota-
laivaa. Mutta myös U-26 koki 
kohtalonsa Itämerellä ja upposi 
elokuussa 1915.

Sunnuntai valkeni melko 
tuulisena ja odottelimme aamu-
palan jälkeen tuulen tyyntymis-
tä Russarön laiturilla. Kymmenen 
aikoihin suuntasimme avomerel-
le. Vaahtopäät olivat onneksi jo 
hieman tasoittuneet. Palladan 
hylky sijaitsee noin vajaan 10 
mailin päässä Russaröstä ete-
lään. Katkenneen hylyn keula- 
ja peräosat makaavat ylösalaisin 
60 metrin syvyydessä. 

Hylyn löysi suomalainen 
Badewanne-sukellusryhmä 
2000-luvun alussa ja he jul-

kistivat hylyn löytymisen vuon-
na 2012 Helsingin Sanomissa.

Lähdimme Jannen kans-
sa ensimmäisenä parina alas 
merkkipojun luotinarua pitkin. 
Merkintä oli taas onnistunut 
hienosti, sillä merkkiliinan pik-
kupaino oli kölin ja vasemman 
potkuriakselin välissä. Aluksen 
mittasuhteet selvisivät heti alas 
saavuttuamme: köliraudan leve-
ys oli noin puoli metriä ja pot-
kuriakseli halkaisijaltaan 20-30 
senttinen. Jatkoimme potku-
riakselia pitkin vasemman puo-
leiselle potkurille ja kiinnitimme 
opasköyden sen valtavan kokoi-
sen lavan ympärille. Potkuriak-
selien ja lapojen messinkipin-
noilla oli vain hieman näkinken-
kää, messingin sävy kiilteli edel-
leen ohuen pölykerroksen läpi. 

Syvyyttä potkurinavalla oli noin 
47 metriä ja jatkoimme peräsin-
tä sivuten syvemmälle alas kaa-
reutuvaa ja pystysuoraksi muut-
tuvaa aluksen perää pitkin. Noin 
53-54 metrin syvyydessä lamp-
pujemme valokeilaan osui aluk-
sen perää koristava kaksipäinen 
kotkavaakuna, keisarillisen Ve-
näjän tunnus. Sitä hetken ihail-
tuamme lähdimme nousemaan 
merkkiköydelle oikean puolen 
potkurin kautta.

Itämeren kylmä ja vähä-
suolainen vesi on säilönyt sy-
vyyksiinsä runsaasti viime vuo-
sisadan sotien arvokasta histo-
riaa ja meritaisteluiden uhreja. 
Toivottavaa olisi, että näiden ar-
vokkaiden kohteiden koskemat-
tomuutta ja hautarauhaa kun-
nioitettaisiin.

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

Vaheri, Päivi; Hyvärinen, Jari; Saari, Jukka: Hylkyjä Suomenlahdella ja Saaristomerellä. 
Hämeenlinna: Karisto, 1996, ISBN 951-23-3545-X.

Unto Hämäläinen: Juuri tässä paikassa, Helsingin Sanomat Kuukausiliite, lokakuu 2012,  
nro 10, s. 32-42.
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Taisteluosasto 116 Mekong-joen 
suiston alueella Vietnamin sodassa
– lähitaistelua matalissa vesissä

Kylmän sodan aikana Yhdysvaltojen merivoimat valmistautui taistelemaan avome-

rellä Neuvostoliiton laivastoa vastaan. Vietnamin sodan aikana 1965–1973 USA:n 

Vietnamissa olevat merivoimat taisteli Vietkongin sissejä vastaan Etelä-Vietnamin 

rannikolla ja Mekong-joen suiston vaikeakulkuisilla sisävesistöillä. Taisteluosasto 

116 aloitti operatiivisen toiminnan Mekong-joen suiston alueella keväällä 1966. 

Operaatio Game Warden oli alkanut.

Yrjö Lehtonen
Everstiluutnantti Yrjö Lehtonen on johtamisen laitoksen johtaja  
Baltic Defence Collegessa Tartossa.

Mekong-joen suistoalue 
oli Vietnamin riisikulho 

Mekong-joen suistoalue oli tär-
keä niin Etelä-Vietnamin halli-
tukselle kuin sitä vastaan tais-
televalle Vietkongille. Alue muo-
dosti noin neljäsosan Etelä-Viet-
namin pinta-alasta ja arvion 
mukaan siellä asui kolmannes 
maan 18 miljoonasta asukkaas-
ta. Lisäksi Mekongin suisto oli 
maan tärkein riisinkasvatusalue. 

Sotilaalliselta kannalta ti-
heästi asutun suistoalueen olo-
suhteet olivat haasteelliset. Maan-
tieverkko lukuisine siltoineen oli 
harva ja heikkokuntoinen, eikä 
se kestänyt raskaita sotilasajo-
neuvoja. Jopa helikoptereille so-
pivia laskeutumispaikkoja oli har-
vassa. Riisipellot, viidakkoalueet 
ja jalan lähes kulkukelvottomat 
suot ja rämealueet olivat tyypil-
listä maastoa. Suistoalueella liik-
kuminen tapahtuikin perinteises-
ti jokia ja kanavia pitkin. 

Etelä-Vietnamin hallitus oli 
1960-luvun puolivälissä käy-
tännössä menettänyt otteen 
suistoalueesta. Alueelle sijoite-
tut joukot eivät kyenneet estä-
mään Vietkongin toimintaa ja 
hyökkäyksiä. Etelä-Vietnamin 
merivoimien jokitaisteluosastot 
olivat saavuttaneet menestystä, 
mutta kuusi osastoa ei riittänyt 
operoimaan koko laajalla alueel-

la. Kommunistinen varjohallinto 
verotti ja piti otteessaan alueen 
asukkaita. Syytä on toki muis-
taa, että monet näistä aidosti 
kannattivat kapinallisia. 

Taistelutoiminnan ylläpitä-
miseksi Vietkong tarvitsi luonnol-
lisesti henkilötäydennystä, asei-
ta, ampumatarvikkeita ja muu-
ta huoltoa. Sissien huoltokulje-
tukset Kamputseasta sotatoimi-

PBR-partiovene oli jokisotatoimien tärkein alustyyppi.

www.Pinterest.com
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alueelle olivat riippuvaisia suis-
toalueen vesireiteistä, sillä Ete-
lä-Vietnamin rannikon merisaar-
to oli onnistunut estämään Poh-
jois-Vietnamista Etelä-Vietnamin 
rannikolle suuntautuvan huoltolii-
kenteen ja soluttautumisen. Siksi 
Pohjois-Vietnam käytti merikulje-
tusten määräsatamana puolueet-
toman Kamputsean Sikhanouk-
villen satamaa, josta materiaali 
toimitettiin sotatoimialueelle ve-
sitse Mekong-joen suiston kautta.

Operaatio Game Warden 
alkoi joulukuussa 1965

Operaatio Game Wardenin taiste-
lutoiminta käynnistyi alkuvuonna 
1966. Operaatiota varten oli jou-
lukuussa 1965 perustettu Taiste-
luosasto 116, eli River Patrol For-
ce. Sen tehtävä oli estää vihol-
lisen solutustoiminta ja liikenne 
Mekong-joen pääsivuhaaroilla ja 
tärkeimmillä kanavilla. 

Mekongin olosuhteet asetti-

vat omat vaatimuksensa aluska-
lustolle. Merivoimat tarvitsi Ga-
me Wardenin joukoille nopean 
ja matalakulkuisen aluksen, jos-
sa oli vesipropulsiomoottori ja 
jolla oli suuri tulivoima. Sopivaa 
alusta ei ollut valmiina, joten se 

hankittiin kaupallisilta toimijoilta. 
PBR-jokipartioveneestä tuli pian 
River Patrol Forcen tärkein alus-
tyyppi ja Etelä-Vietnamin jokiso-
tatoimien symboli. 

River Patrol Force koostui 
kym menen veneen vahvuisis-

www.Pinterest.com

PBR-veneitä ja SEAL-erikoisjoukkojen partio Mekongin alueella.

www.sealtwo.org
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ta PBR-jokipartioveneosastoista, 
HAL-3 Seawolves -tulituki he li kop-
te ri lai vueesta ja SEAL-erikoisjouk-
kojen osastoista. Maatukikohtien 
lisäksi yksiköt tukeutuivat suuriin 
LST-maihinnousualuksista muu-
tettuihin emäaluksiin. Myös HAL-
3:n helikopterit tukeutuivat kone-
pareittain LST-emäaluksille, jo-
ten laivue pystyi kattamaan laa-
jan toiminta-alueen mahdollisim-
man hyvin. Emäalusten käyttö 
antoi toiminnalle joustavuutta, 
sillä niitä voitiin operatiivisen tar-
peen mukaan siirtää helposti uu-
delle toiminta-alueelle. 

Kullekin jokipartioveneosas-
tolle määrättiin oma vastuualue, 
jolla se partioi. River Patrol For-
cen tyypillisiä tehtäviä olivat ve-
nepareittain ajettavat 12 tunnin 
pituiset päivä- ja yöpartiot. Tu-
litukihelikopterien, veneyksiköi-
den ja erikoisjoukkojen välistä 
yhteistoimintaa pidettiin suoras-
taan elinehtona. Ratkaisevan tär-
keää PBR-partioiden toiminnal-
le olivat oikea taktiikka, tulivoi-
ma, toiminnan yllätyksellisyys ja 
nopeus sekä miehistöjen korkea 

koulutustaso.
Kevyesti suojatuille aluksille 

Mekongin suiston olosuhteet oli-
vat haastavat. Noin 5500 kilo-
metrin pituiset joet ja kanavat oli-
vat usein matalia, kapeita, mut-
kaisia ja tiheän kasvuston reu-
nustamia. Vietkongilla oli maalla 
lähes rajoittamattomat liikkumis-
mahdollisuudet, mikä teki lasikui-
turunkoisista PBR-veneistä haa-
voittuvia aluskasvustoon kaivau-
tuneen vihollisen tuliylläköille ja 
sinkotulelle. Tulitaistelut käytiin 
usein lähietäisyyksillä. Vihollisen 
tunnistaminen oli hyvin vaikeaa, 
sillä alueella liikkui päivittäin tu-
hansia erilaisia siviilialuksia.

Ohjesäännöt ja taktiikka 
kehitettiin taisteluiden 
aikana

Operaatio Game Wardenia var-
ten Yhdysvaltojen merivoimilla ei 
ollut olemassa jokialueilla käytä-
viä sotatoimia koskevaa doktrii-
nia tai ohjesääntöjä, vaan ne pi-
ti kirjoittaa sodan aikana. Ete-
lä-Vietnamin hallituksen mää-
räämät voimankäytön säädökset 
muodostivat toiminnan perustan. 
Taktiikka ja taistelutekniikka ke-
hitettiin operatiivisen toiminnan 
yhteydessä käytännön sotako-
kemusten kertymisen myötä. 
PBR-veneiden välinen yhteistoi-
minta, toiminnan suojaaminen 
alustarkastusten aikana ja toi-
minta yöllä olivat tyypillisiä pe-
rusasioita. Tulitoiminnassa me-
rivoimien omat toimintaohjeet 
korostivat huolellisuutta, sillä si-
viiliuhreja haluttiin luonnollisesti 
välttää. Joukot toimivat tiheään 
asutulla alueella ja maanviljelijät 
ja kalastajat joutuivat usein läh-
temään vesille öisestä ulkonaliik-
kumiskiellosta huolimatta. 

Ohjesääntöjen lisäksi hen-
kilöstölle piti antaa erikoiskou-
lutus. Se edellytti uuden koulu-
tusjärjestelmän kehittämistä Yh-
dysvalloissa. Ennen Etelä-Viet-

Rynnäkköhelikoptereiden ja PBR-partioiden välinen yhteis - 
toiminta oli keskeinen osa TF-116:n toimintaa Etelä-Vietnamin sisävesillä.

USS Harnett County oli Vietnamin sodan aikana yksi Riverine Patrol 
Forcen emäaluksista.

www.navsoUrce.org/

wikiPedia
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namiin saapumista merisotilaat 
saivat peruskoulutuksen lisäk-
si erikoiskoulutuksen Kaliforni-
assa. Opetusohjelmaan kuului 
muun muassa ase- ja ampu-
makoulutusta, viestikoulutusta 
sekä viidakkoselviytymiskurssi. 

Vietkong oppi väistämään 
vastatoimet

Operaatio Game Wardenin ke-
räämät tunnusluvut olivat vaikut-
tavia. Esimerkiksi vuonna 1967 
jokipartiojoukot tarkastivat peräti 
400 000 venettä ja alusta. Viet-
kongilta tuhottiin, vaurioitettiin 
tai otettiin saaliiksi 2000 alusta 
ja sille aiheutettiin yli 1400 hen-
kilön tappiot. Omat tappiot oli-
vat 39 kaatunutta, 366 haavoit-
tunutta ja yhdeksän kadonnutta.

Samaan aikaan Yhdysval-

tain sodanjohdolle Etelä-Vietna-
missa oli kuitenkin käynyt sel-
väksi, että tilanne Mekongin 
suiston alueella edellytti yhdys-
valtalaisten maajoukkojen läs-
näoloa. Partiointi vesillä ei riit-
tänyt, sillä Vietkong kykeni liik-
kumaan maa-alueilla lähes tar-
peensa mukaan. Vastaus ongel-
maan oli liikkuvien jokirynnäkkö-
joukkojen perustaminen. Mobi-
le Riverine Force yhdisti merivoi-
mien ja maavoimien suoritusky-
vyt. Osasto kunnostautui muun 
muassa Tet-offensiivin torjumi-
sessa talvella 1968.

Vaikka menestystä saavu-
tettiin, Vietkongin huoltoliiken-
nettä Etelä-Vietnamin sisäve-
sillä ei pystytty kokonaan estä-
mään. Laajalla alueella operoi-
vat PBR-yksiköt riittivät partioin-

tiin ainoastaan suistoalueen suu-
rimpien ja tärkeimpien jokien ja 
kanavien alueella. Yhdysvalto-
jen ja Etelä-Vietnamin resurssi-
en käyttöä ei koordinoitu, vaan 
eri toimijat operoivat itsenäises-
ti. Ajan mittaan Vietkong oppi 
väistämään vastatoimia ja käytti 
huoltokuljetuksiin pieniä ja syrjäi-
siä vesireittejä. Suurista tappiois-
ta huolimatta se pystyi säilyttä-
mään taistelukykynsä. Tet-offen-
siivi oli siitä konkreettinen todis-
te. Vietnamin sodan loppuvuo-
sien aikana Vietkong joutui kui-
tenkin vakaviin vaikeuksiin, kun 
Tet-offensiivin jälkeen käyttöön 
otettu SEALORDS-strategia siirsi 
taistelut meritse sekä joki- ja ka-
navaverkostoa pitkin syvälle Viet-
kongin tukialueille aina Kamput-
sean rajalle asti.

Millog Oy on kunnossapitoon sekä elinjakson hallinta- ja 
materiaalipalveluihin erikoistunut yritys. Puolustusvoimien 
strategisena kumppanina vastaamme maa- ja merivoimien 
materiaalin kunnossapidosta sekä erikseen sovituista 
ilmavoimien materiaaleista. Lisäksi tuotamme elinjakson 
hallinnan palveluita ja osallistumme asiantuntijana 
materiaalihankkeisiin. Toimintamme perustuu 
pitkäaikaisiin kumppanuussopimuksiin. 

Kestävää kehitystä elinjakson alusta loppuun. 
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Sininen Reservi

M erivoimat vietti vuo-
sipäiväänsä tänä 
kesänä Tammisaa-

ressa, poikkeuksellisesti jo hei-
näkuun 8. päivänä. Paraatipu-
heessaan Merivoimien komen-
taja, kontra-amiraali Veijo Tai-
palus noteerasi erikseen reser-
viläisten tärkeyden Merivoimil-
le. Sinisen Reservin liput osal-
listuivat tietenkin paraatikatsel-
mukseen. Vuosipäivän viettoon 

Sininen Reservi mukana vuosip     äivän vietossa
mika kUUtti

antti raUtiainen

Aluksen kummi, Taina Kujanpää, toivotti m/s Lavansaarelle vettä kölin alle.

Nuorta yleisö kokeilemassa melontaa rannikkojääkärien ohjauksessa.
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Sininen Reservi

Sininen Reservi mukana vuosip     äivän vietossa
oli Merivoimien alusten ohella 
saapunut kolme reserviläisalus-
ta. Juhlaliputetut m/s Kilstar ja 
m/s Gyltö ottivat sumusireeneil-
lään vastaan m/s Lavansaaren 
joka kastettiin. Vieressä ollut Je-
hu yhtyi toverilliseen ja perintei-
seen ulvontaan. m/s Lavansaa-
ri on viides reserviläisten koulu-
tuskäyttöön luovutetuista linna-
keveneistä. MPK:n omistamaa 
alusta hallinnoivat Pelikaanikil-
ta, Helsingin Reservimeriupsee-
rit ja Merireserviläiset. Aluksen 
kummi, Taina Kujanpää, toivotti 
alukselle vettä kölin alle.

Sinisen Reservin esitte-
lypisteessä yleisö sai kokeilla 
Rannikkojääkäreiden kajakkien 
melontaa ja pelastautumissol-
mun tekemistä yhdellä kädellä. 
Vierailijoita riitti pitkin päivää ja 
Nylands Brigads Gille osallistui 
myös omalla teltallaan. Juhla-
päivän päätteeksi Sininen Re-

servi järjesti perinteisen iltajuh-
lan Dragsvikin upseerikerholla. 
Juhla kokosi niin reserviläisiä 
kuin Merivoimien henkilökun-
taa, upseerikerhon tarjoamiin 
upeisiin puitteisiin. Juhlavä-
en yllätykseksi presidentti Tar-
ja Halonen saapui juhlaan, to-
deten että ”harmaista hiuksista 
näkee että kyseessä on reservi-
läisten tilaisuus”. Heti presiden-
tin jälkeen entinen puolustusmi-
nisteri Elisabeth Rehn viihdytti 
juhlaväkeä. Merkkihenkilöiden 
takaa paljastui imitaation mes-
tari, näyttelijä Christoffer Stran-
dberg. Lasit tyhjennettiin laulu-
jen tahdissa ja saimme myös 
kuulla ”Simpun potpurrin” kah-
den kommodorin voimalla esi-
tettynä. Tanssimusiikista vastasi 
tuttuun tapaan Laivaston Soitto-
kunnan varusmiesorkesteri.

Merivoimien vuosipäivä on 
tärkeä Siniselle Reserville – Me-

rivoimien kanssa yhdessä vie-
tetty päivä vahvistaa yhteenkuu-
luvuuden tunnetta ja tuo meil-
le näkyvyyttä. Uudistettu tun-
nuksemme oli nyt ensimmäis-
tä kertaa näkyvästi esillä ja syk-
syn aikana täydennämme vie-
lä ”messumateriaalia”. Syksyn 
ohjelmassamme on ampuma-
päivät 3. ja 24.9. ja purjehdus-
kauden päättäjäissauna 28.10. 
Meripuolustuspäivää vietämme 
22.10. Suomenlinnassa.

Robin Elfving
Komentajakapteeni res; Sininen 

Reservi ry:n puheenjohtaja

mika kUUtti

mika kUUtti

Elisabeth Rehn aka Christoffer 
Strandberg.

Juhlahumua Dragsvikin upseerikerholla. 
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Järvö ja puheenjohtajan 
terveiset

Suomenlinnan Rannikkotykistö-
kilta ry:n johtokunta piti syksyn 
ensimmäisen kokouksensa Rau-
li-myrskyn saapuessa Suomeen 
Järvön kiltamajassa. Samalla 
johtokunta kuuli killan veneile-
vien kiltalaisten kesäterveiset yh-
teisen keittoaterian aikana. Kesä 
saaressa on sujunut rauhallises-
ti laituritalkoiden merkeissä. Nyt 
valmistauduttiin illan venetsia-
laisiin, kesäkauden päättäjäisiin. 
Ennen kuin myrskytuulet alkoi-
vat todella puhaltaa, johtokunta 
poistui saaresta.

Killan toiminta kesän ai-
kana on pyörinyt Kuivasaaren 
ja Järvön ympärillä. Kuivasaa-
ren yleisöviikonloppujen hen-
kilömäärään on varmaan vai-

kuttanut Vallisaaren aukeami-
nen yleisölle. Enemmänkin vä-
keä olisimme mielellämme pi-
täneet saaressa vieraanamme. 
Toivotaan, että ensi kesänä mei-
dänkin saari taas otetaan kesä-
retken tutustumiskohteeksi. Me 
olemme siellä sitä varten!

Tulevaisuus toki hieman 
huolettaa kiltalaisia. Tuleva vuo-
si on vuosi, jolloin merivoimat 
ovat luopumassa Kuivasaaresta. 
Suomen 100-vuotisammunnat 
ja seuraavan kevään Suomen-
linnan rannikkorykmentin vuosi-
päiväammunnat toivon mukaan 
viedään läpi. Mutta mitä sitten 
tapahtuu, sitä ei vielä tiedetä. Kil-
ta kovasti toivoo, että voisimme 
jatkossakin olla mukana opasta-
massa yleisöä tutustumaan so-
tahistoriallisesti arvokkaaseen ja 

kiltalaisten sydämellä kunnosta-
maan museotykkialueeseen.

Rysäkarin retki

Suomenlinnan Rannikkotykistö-
kilta järjesti kesän päätteeksi kil-
taretken Rysäkarille kahdella kil-
ta-aluksella. Retkelle osallistui 
kolmisenkymmentä kiltalaista. 
M/S Kuivasaaren päällikkönä toi-
mi Jari Kanervo ja kansimiehe-
nä Aino Auvinen. Ahven-aluksen 
päällikkönä toimi Sami Kettunen 
ja kansimiehenä Timo Siitonen.

Kaisla yhtiöineen on teh-
nyt suuren työn kunnostaessaan 
päällikön talon, sotilaskotiraken-
nuksen, jossa on baaritiski ja ra-
vintolakeittiö sekä puolittain ro-
mahtaneen sairaalarakennuksen, 
johon on tulossa majoitushuonei-
ta. Rantaan rakennetun terassin 
ympäristössä on pieni alle 10 m2 
sauna ja erillinen samankokoi-
nen pukuhuonerakennus, grilli-
katos ja aitta. Saaren kehittämi-
seksi tilausmatkojen kohteena on 
suuri määrä erilaisia ideoita. Suu-
ren yleisön vapaaseen käyttöön 
saarta ei ole tarkoitus avata.

Venematka Palacen rannas-
ta Rysäkarille kesti noin tunnin. 
Tom Kaisla esitteli saarta entises-
sä miinavarastossa kuvin ja sa-
noin. Opastetulla saarikierroksella 
tutustuttiin mm. edellä mainittui-
hin rakennuksiin. Halukkailla oli 
mahdollisuus käydä vielä tulen-

Järvö ja puheenjohtajan terveiset

MS Kuivasaari.

martin-eric racine
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

johtotornissa ja kierrellä opastuk-
sen jälkeen omin päin saaressa.

Kuivasaaren kesä  
ja vierailut

Kuivasaaren yleisöviikonloput 
täyttyivät neljänä peräkkäisenä 
viikonloppuna kävijämäärältään 
nousujohteisesti. Viimeisenä 
yleisöviikonloppuna alukset oli-
vat täynnä, iso kiitos MTV3:n uu-
tislähetyksessä saadun julkisuu-
den. Mikäli tänä kesänä Kuiva-
saaressa jäi käymättä, mahdolli-
suus vierailla opastetulla kierrolla 
on vielä ensi kesänäkin. Mielen-
kiinnon kohteena ovat Obuhov 
12” kaksoistykkitorni sekä muut 
rannikon museotykit unohtamat-
ta erinomaisesti säilynyttä saaris-
toluontoa. Vierailijoiden spontaa-
ni ”wow mikä saari” kertoo kä-
vijän saaneen mieluisan ja iki-
muistettavan kokemuksen. Kui-
vasaari on edelleen suljettu so-
tilassaari, mikä vaatii kulkulu-
van. Kuivasaareen on tehty jo 
kuudentoista vuoden ajan retkiä 
RT-killan toimesta muutamana 
kesän viikonloppuna. Lisäksi lu-
kuisat yritys-ja yhdistysvierailut 
tukevat taloudellisesti saaren ja 
museotykkien kunnostusta.

Kajanuksen sauna

Kajanuksen sauna on ollut aktii-
visessa sekä yritysten että sidos-
ryhmien käytössä. Upinniemen 

varuskunta-alueella sijaitsevaan 
saunaan pyritään kulkulupien ja 
muiden menettelytapojen käy-
täntö tekemään sujuvammaksi.

Sauna on upea kohde ko-
koustamiseen ja saunomiseen 
meren rannassa. Hinnat ovat 
edulliset: Jäsensauna 70 e, si-
dosryhmäsauna 150 e, yritys-
sauna 350 e. Varaus, kulkulu-
vat sekä lisätiedot (mm. cate-
ring-palvelu) selviävät saunan 
hoitajalta, Mauri Harju puh. 
0400 443 749.

M/S Kuivasaari

M/S Kuivasaari laskettiin vesil-
le 29.4 Upinniemen sotasata-
masta, jossa telakoinnin aikana 
oli suoritettu vuosihuolto.

Ajot kotisatamasta Santaha-
minasta alkoivat toukokuun puo-
livälissä Kuivasaareen, killan ke-
vättalkoisiin. Lisäksi toteutettiin 
merikuljetukset Kuivasaareen kil-
lan talkooryhmille neljänä peräk-
käisenä  yleisöviikonloppuina. 

M/S Kuivasaari on kesän 
aikana lisäksi osallistunut use-
ampaan MPK:n Meripuolustus-
piirin harjoitukseen mm. SISU 
2016 –harjoitukseen Upinnie-
messä. Aluksen päällikköinä 
ovat toimineet Sami Kettunen 
tai Jari Kanervo, kansimiehenä 
mm. Aino Auvinen. Myös Kansi-
mieskurssilla M/S Kuivasaari oli 
koulutus- ja harjoituskäytössä.  

Kansimieskurssin kymmenestä 
kurssilaisesta kuusi oli rt-kilta-
laista. Kurssilla tutustuttiin mm. 
ajoharjoitteluun merellä, oikea-
oppiseen laituriin ajoon, solmu-
jen tekemiseen aluksen kiinnit-
tämiseksi ja pelastautumiseen.

Lisäksi veneellä on kuljetet-
tu maanpuolustushenkisiä ryh-
miä tutustumaan lähisaariin, ku-
ten esim. Rysäkariin ja Vallisaa-
reen.

www.rt-kilta.net 
Lisäksi kannattaa tutustua 
www.ihalines.fi sivustoon  
Kuivasaareen vierailua suunni-
tellessanne.

Teksti: Kristiina Slotte  
ja Sirpa Holma

Järvö ja puheenjohtajan terveiset

90-vuotiaat Keltaisen Rykmentin 
veteraanit, Lauri Vyyryläinen ja 
Kaarlo Martikainen (oik.)

martin-eric racine
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Pohjanlahden Laivastokilta

Sininen Reservin infopäivä Kris    tiinankaupungissa

Keskustelua

Pohjanlahden Laivastokilta jär-
jesti  yhdessä Sinisen Reservin 
kanssa lauantaina 13.8. Kris-
tiinankaupungissa infotilaisuu-
den, jossa kerrottiin sekä Poh-
janlahden Laivastokillan että Si-
nisen Reservin toiminnasta. Ti-
laisuuteen osallistui 18 henkeä, 
joista valtaosa oli killan alueelli-
sia toimijoita. Vaasasta kokouk-

seen oli saapunut neljä henkeä. 
Sinisen Reservin toiminnasta 
alusti puheenjohtaja Robin Elf-
ving. Esityksestä kävi hyvin ilmi 
SR:n rooli merellisten vapaaeh-
toisjärjestöjen kokoavana orga-
nisaationa. Pohjanlahden Lai-
vastokillan puheenjohtaja Teu-
vo Roden puolestaan kertoi kil-
lan toiminnasta. Yhteinen huoli 
niin maanpuolustusjärjestöissä 

kuin muissakin vapaaehtoistyö-
tä tekevissä järjestöissä on jä-
senkunnan katoaminen; suo-
malaiset mieluimmin sometta-
vat, ainakin nuoret, kuin lähte-
vät mukaan järjestötyöhön. He-
rää kysymys olemmeko van-
hanaikaisia?. Pitäisikö meidän-
kin ”tulla nykyaikaan”? Tämä 
ilmeni kokouksessa siten, et-
tä vaikka tilaisuudesta oli py-

Sinisen Reservin puheenjohtaja Robin Elfving kertoo johtamansa yhdistyksen toiminnasta.

teUvo roden
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Pohjanlahden Laivastokilta

Sininen Reservin infopäivä Kris    tiinankaupungissa
ritty levittämään tietoa, ei yh-
tään uutta kasvoa näkynyt jou-
kossa. Tältä osin päivä ei ollut 
onnistunut, mutta muuten kyl-
lä. Omassa puheenvuorossaan 
Vaasan kiltapiirin puheenjohta-
ja Per-Elof Boström liputti laa-
jan alueellisen toimijaryhmän 
perustamisen puolesta alueella 
toimivan killan koulutusaluksen 
Ahvenen taustatueksi. Kokouk-
sen henki oli hyvä ja mielipitei-
den vaihto runsasta.

Aktiivisuus palkittiin

Kristiinankaupungissa nyt koti-
satamaa pitävän killan koulutus-
aluksen toimijoita palkittiin ko-
kouksen yhteydessä. Killan pu-

heenjohtaja jakoi valtakunnalli-
sen Laivaston Kilta ry:n myöntä-
mät levykkeet, jotka ovat ensim-
mäiset alueen aktivisteille jaetut 
tämän tyyppiset huomionosoi-
tukset. Hopeisella levykkeellä 
palkittiin kapteeniluutnantti evp 
Matti Hakamäki, sekä prons-
sisella levykkeellä ylikersantti 
res Tomas Lindfors, kapteeni-
luutnantti evp Aarno Ojala, ali-
kersantti res Paavo Rantala se-
kä luutnantti Väinö Honkasalo. 
Pohjanlahden Laivastokilta on 
huomioinut kuluneena vuon-
na toiminta-alueensa ”syrjäseu-
tuja”, Oulun paikallisosaston ja 
Kristiinankaupungin alueella toi-
mivan Suupohjan viirikön aktii-

vijäseniä. Kaikkiaan on jaettu 
yhdeksän eri arvoista huomion-
osoitusta, levykkeitä ja jäsenan-
siomerkkejä.

Merelle

Kokouksen päätteeksi osa ko-
koukseen osallistunutta teki  
Suupohjan viirikön päällikkö An-
tero Honkasalon  johdolla koea-
jon avomeren reunaan kokeile-
maan aluksen käyttäytymistä 
aamulla vallinneen kovan tuulen 
mainingeissa. Päällikkö ilmoit-
ti aluksen käyttäytyneen moit-
teettomasti, eli viirikön käytös-
sä on oiva koulutusalus. 

Teuvo Roden

Palkitut ryhmäkuvassa. Takarivissä oikealta Tomas Lindfors, Aarno Ojala ja Paavo Rantala, edessä Väinö 
Honkasalon levykkeen vastaanottanut Aila Honkasalo, Matti Hakamäki ja killan puheenjohtaja.

teUvo roden
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Turun Laivastonkilta

vpj. Seppo Kaila.
23.8. Kiltaveli Jukka Harja-

mäelle luovutettiin Turun Laivas-

Turun Laivastokillan tapahtumia

jakan taistelun 75-vuotisjuhlati-
laisuuteen majakalla 26.7. osal-
listui puheenjohtajan puolesta 

Syyskokous

Turun Laivastokilta ry:n sään-
tömääräinen syyskokous pide-
tään Heikkilän sotilaskodissa, 
Rykmentie 15, Turku, tiistaina 
25.10.2016 klo 18.00.

Edustaminen ja 
kunnianosoitukset

Rannikkolaivaston komentajan-
vaihtotilaisuus tapahtui kuluvana 
vuonna kaksi kertaa.  Komenta-
jan vaihtotilaisuudessa 2.5.2016 
kiltaamme edusti pj. Jarmo 
Holm ja Seppo Kaila edusti hal-
lituksen jäsenenä Laivaston Kil-
taa. Komentaja vaihtotilaisuus 
oli toisen kerran 1.7., jossa kil-
taa edusti vpj. Seppo Kaila.

Kilta sai kutsun Bengtskä-
rin majakan 110-vuotis- ja ma-

Ohjusvene Hanko tulittaa Bengtskärin taistelun 75–vuotismuistojuhlan yhteyteen järjestetyssä 
taisteluharjoituksessa (kuvayhdistelmä).

sePPo kaila

sePPo kaila

Killan puheenjohtaja Jarmo Holm ojentaa hopeisen levykkeen Jukka 
Harjamäelle. Hallituksen jäsen Petri Jalava valvoo tilannetta sivusta.
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Turun Laivastonkilta

SYYSKOKOUSKUTSU
Turun Laivastokilta ry:n
sääntömääräinen syyskokous
pidetään Heikkilän sotilaskodissa,
Rykmentie 15, Turku,
tiistaina 25.10.2016 klo 18.00.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.

Tervetuloa tekemään päätöksiä ja nauttimaan kakkukahvit!
Hallitus

tokillan hopeinen levyke ansiois-
ta killan hyväksi tehdystä työstä.

Retkillä

Kiltalaisiamme osallistui Turun 
Rannikkotykistökillan järjestä-
mään Tukholmaan ja Waxhol-
miin suuntautuvaan matkaan. 
Mukana oli pari kiltalaistamme. 
TRtK järjestämälle Örön retkelle 
oli mahdollisuus osallistua. Aina-
kin yksi kiltalaisemme oli retkel-
lä mukana. Matkakertomus täs-
tä matkasta on tämän lehden Tu-
run Rannikkotykistökillan sivulla.

Seuratkaa ilmoitteluja ret-
kistä ja tapahtumista TS:n kil-
tapalstalla, sähköposti-jäsen-
tiedotteissa ja killan päivitetyillä 
nettisivuilla: www.turunlaivasto-
kilta.net.

Merkkipäiviä

Loppuvuoden syntymäpäivä-
sankareita ovat 94 vuotta Vilho 

Aho 19.10. ja 75v. Väinö Vouti-
lainen 5.11. Onnea syntymäpäi-
väsankareille!

Turun Laivastokillan tapahtumia

Kilpailuissa

Sinisen Reservin ammunta 
1:een Upinniemessä la 16.4. 
osallistui perinnekivääri- ja pis-
tooliammunnassa Jari Jaarinen. 
Mitalisijoille ei tällä kertaa yllet-
ty eikä killalla ollut asettaa jouk-
kuetta kumpaankaan lajiin.

Onnittelut kaikille ja aivan 
kaikkiin kilpailuihin osallistuneil-
le! Seuratkaa ampumatapahtu-
mien ajankohtia Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen (MPK) 
sivuilla: www.mpk.fi.

Seppo Kaila

Kiltalaisiamme Vaxholmin retkellä. Kuvassa Maritta Holm.

Jarmo Holm
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Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys

Merikeskus Forum Marinumin    huomioiminen

Turun Rannikkotykistö-
rykmentin Perinneyhdis-

tys halusi huomioida merikes-
kus Forum Marinumin ansio-
kasta ja aktiivista toimintaa me-
rivoimien ja täten myös rannik-
kotykistön erikoismuseona.  Tä-
män johdosta teimmekin esityk-
sen, ja 30.5.2016 meillä oli so-
piva mahdollisuus luovuttaa Ran-
nikon Puolustajain Kilta ry:n an-
siomitali Forum Marinum-säätiöl-
le.  Erityisesti halusimme kiittää 
merikeskusta yhteistoiminnasta 
ja siitä roolista, joka heillä on ol-
lut esimerkiksi Örön linnakesaa-
ren perinteiden sekä rannikkoty-
kistön toiminnan vaalimisessa. 

On ollut myös hienoa nähdä, et-
tä rannikkotykistö on nyt osa Fo-
rum Marinumin perusnäyttelyä.

KESKIÖ, ampuma-arvojen 
laskentaa ja viestintää

Perinteiden keruu- ja tallennus-
toimintaan liittyen yhdistyksem-
me yhtenä yksittäisenä hankkee-
na oli dokumentoida rannikkoty-
kistön keskiön toimintaa. Keskiö-
hän on jo rannikkotykistön am-
pumatoiminnan historiaa. Nykyi-
sin ampuma-arvojen laskenta on 
pitkälle automatisoitua ja tietoko-
neohjattua toimintaa. 

Tarkoituksenamme oli siis 
ensisijaisesti tukea toimintaa, 

jolla rannikkotykistön toiminnas-
ta kerrotaan jatkossakin linnak-
keilla kävijöille ja mahdollises-
ti muissa aselajiamme esittele-
vissä paikoissa ja tilaisuuksissa. 
Toki hankkeella oli myös doku-
mentaarinen puolensa; emme 
ainakaan löytäneet olemassa 
olevaa vastaavaa esitystä.

Kuvasimme keskiön toi-
mintaa kevätkesällä Örössä. 
Keskiön henkilöstöksi saimme 
Winnovan Rauman oppilaitok-
selta oppilaita, nuoria ei vielä ar-
meijaakaan käyneitä innokkaita 
poikia, jotka allekirjoittaneen pi-
kakoulutuksella osasivat hyvin-
kin luontevasti näytellä P1 am-

Kuvassa vasemmalta Forum Marinumin tutkija Mikko Meronen ja toimi-
tusjohtaja Tapio Maijala, Forum Marinum-säätiön hallituksen puheenjohta-
ja Maija Perho sekä puheenjohtaja Pasi Kataja.

Puheenjohtaja Pasi Kataja luo-
vuttaa Forum Marinum- säätiön 
hallituksen puheenjohtaja Maija 
Perholle mitalin.
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munnan tulikomennon aiheutta-
mat toiminnot keskiössä. Sopiva 
keskiöupseerikin löytyi saarella 
nyt työskentelevästä kunnossa-
pidon ammattilaisesta.

Kuvamateriaalin perusteel-
la on nyt tehty n. 5 minuutin 
mittainen DVD, jossa keskiö toi-
mii meriammunnassa. Valmis-
teilla on lisäksi hieman pidem-
pi, noin 16 minuutin DVD, jos-
sa esitellään hieman tarkem-
min ampuma-arvojen laskentaa 
ja keskiön henkilöstön tehtäviä.

Haasteena lähes kaikessa 
toiminnassa on rahoitus. Niin 
tässäkin hankkeessa; ilmaisek-
si ei matkusteta eri paikkoihin, 
ei ruokailla eikä majoituta jne. 
Rahoituksesta ja toiminnan on-
nistumisesta haluan erityises-
ti kiittää Rannikkotykistösäätiö-
tä, Meripuolustussäätiötä, Win-
novan Rauman oppilaitosta se-

kä ennen kaikkea teollisuusneu-
vos Ari Eloa, joka toimi kuvaaja-
na ja osin rahoittajana sekä Tar-
ja Wingreniä, kuvausten ohjaa-
jaa. Kuvauspaikkana Örö oli Ari 
Elolle mieluisa ja muistorikas; on-
han hän esimerkiksi osallistunut 
vuonna 1971 viimeiseen 305/52 

O eli 12 tuuman järeän tykin am-
muntaan Örössä vuonna 1971. 

Örön linnakesaari sisältyy 
seuraavaankin tilaisuuteemme, 
joka on perinnepäivänämme 
10.9. Tällöin jatkamme Rannik-
kotykistösäätiön tukemaa, entis-
ten toimipaikkojen merkitsemis-
hanketta paljastamalla yhteis-
työssä Hangon Rannikkopatte-
riston perinneyhdistyksen kans-
sa muistolaatan Örössä. Lehden 
ilmestymisajankohdasta johtu-
en emme saa tilaisuudesta vielä 
tähän lehteen kirjoitusta, mutta 
katsotaan löytyisikö seuraavas-
ta numerosta.

Pasi Kataja
Puheenjohtaja

Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys

Merikeskus Forum Marinumin    huomioiminen

Pasi Kataja kertoo ”näyttelijöille” toiminnasta.

Kuvauksen valmistelua.
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Turun Rannikkotykistökilta

Kuten viime numerossa kir-
joitin, niin kilta teki mat-

kan 29.4.-2.5. Tukholman saa-
ristossa olevaan Vaxholmin lin-
noitukseen ja museoon ja Ar-
mémuseumiin Tukholmassa. 
Silloin en voinut paikanpäältä 
lähettää kuvia, joten tässä pa-
ri kuvaa matkalta.

mikael kaskelo

mikael kaskelo

Vaxholm ja sen valloittajat.

Armémuseum.
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Turun Rannikkotykistökilta

puistoon. Saari avattiin vierailijoil-
le vihdoin vuonna 2015.

Kilta järjesti uuteen, he-
ti erittäin suosituksi havaittuun 
retkikohteeseen tutustumismat-
kan heinäkuun viimeisenä lauan-
taina.  Kahdenkymmenen osal-
listujan ryhmä täyttyikin helposti. 
Aurajokirantaan ryhmäläisiä alkoi 
järjestäytyä jonoksi ms. Köka-
rin lankongin luokse aamukah-
deksan jälkeen. Kello yhdeksäl-
tä täyteen buukattu laiva lähti-
kin lipumaan Aurajokea alas aa-
muauringon saattelemana. Tai-
vaalla oli hiukan enteileviä tum-
mahkoja pilviä, mutta ne eivät 
laivan reitille osuneet, vaan kat-
selimme niiden voimakasta kas-
telua Kemiön suunnassa. Saim-
me siis nauttia mukavasta me-
rikelistä lievässä sivuvastaisessa 
ja hienoista saaristomaisemista.  

yhdyskunta. Linnake toimi itse-
näisyyden alusta asti osana Suo-
men meripuolustusta vuoteen 
2005 asti. Linnake osallistui se-
kä talvi- että jatkosotaan, mm. 
Bengtskärin taisteluun. Saarta 
hallitsee nyt Metsähallitus ja se 
kuuluu Saaristomeren kansallis-

Ö rön linnakesaari on ollut 
suljettu yli 200 hehtaarin 

so ti las alueena Pietari Suuren 
me ri lin noituksen osana sadan 
vuoden ajan. Linnake ei 
kuitenkaan nukkunut ruususen 
satavuotista unta, vaan oli usei-
ne tykkipattereineen iso aktiivi 

Matka Örön linnakkeelle 19.7. 

Iskuryhmämme näyttelyhallin edustalla.

Kotka näkyvissä? Tähystämässä Pentti Grandell ja kartalla paikannusta 
tekee Thomas-Eric Blom.

sePPo kaila

sePPo kaila
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S euraa killan ilmoituksia Tu-
run Sanomien maanantai-

sessa Kiltatoiminta -palstalla se-
kä www.menovinkit.ts.fi:ssä

Jaa-a, yksi aikakausi al-
kaa päättyä. Nimittäin minun 

hallitus- ja tiedottajataipaleeni 
tässä killassa. Tämä on toisek-
si viimeinen tiedottamiseni Ran-
nikon Puolustajaan. Minulla tu-
lee vuoden lopussa 13 v täyteen 
hallituksessa, enkä asetu enää 

syyskokouksessa ehdolle.
Kilta toivottaa lukijoilleen 

reipasta syksyä korostaen aktii-
visuuden merkitystä!

Killan tiedottaja Mikael Kaskelo

tiin tähystäjiksi ylös merivalvon-
tatorniin. Olosuhteet olivat ulko-
saaren täysin avoimessa tornin-
huipussa kuulemma melko syys-
raikkaat. Tornin huippu katettiin 
myöhemmin 60-luvulla.

Saaren 12” kasarmialue oli 
hienosti laitettu turisteja houkut-
televaan kuntoon. Vanhaan va-
lonheitinvarastorakennukseen 
on rakennettu hieno näyttely-
tila. Yhteen kasarmirakennuk-
seen oli kunnostettu tasokas 
hotelli ja ruokalarakennukseen 
ravintola. Ravintolakin oli kun-
nostettu hyvällä maulla tuhoa-
matta sen alkuperäistarkoituk-
sen ilmettä. Kallion laella oleva 
järeä 12 tuumainen Obuhov on 
kunnioitusta herättävä museoi-
tunakin. Museoituna on myös 
6” patteri. Saarella on vielä val-
miudessa 130 TK -rannikkopat-
teri. Väsytettyämme jalkojamme 
koko iltapäivän Örön poluilla ja 
kallioilla, lähdimme illansuussa 
lievässä myötätuulessa risteile-
mään takaisin kohti Aurajokea.

Seppo Kaila

Laivalla tarjoiltiin matkan hintaan 
sisältynyt merilounaskeitto. Aina 
välillä matkaoppaamme Seppo 
Sällylä kertoili lähialueella ole-
vista mielenkiintoisista kohteista 
kuten useista kohtaamistamme 
merikotkista.

Perille Linnakesaaren vie-
rasvenesatamaan saavuimme 
hieman ennen puolta päivää. 
Seppo Sällylä kertoili heti kovalle 
maalle rantauduttuamme hiukan 
saaren historiasta ja sen luonnos-
ta. – Örö on arvokas luontokoh-
de, yksi Etelä-Suomen tärkeim-
mistä uhanalaisten lajien ja luon-
totyyppien keskittymistä. Saarel-
le tutustumisen saattoi tehdä 
omatoimisissa ryhmissä tai kul-
kemalla kohteissa Sällylän mu-
kana kuunnellen tietoiskuja kä-
velyreitin varrelta. Kiltamme ryh-
mäläiset tutustuivat saareen pie-
nissä ryhmissä ja osa varmaan 
Sällylän opastamana. Linnake on 

monille kiltalaisillemme hyvin tut-
tu jo varusmiesajoilta asti. Killas-
samme on myös huoltoryhmä, 
tuttavallisesti ”Örön sissit”, jotka 
käyvät säännöllisesti huoltamas-
sa museoituja rannikkotykkejä ja 
niiden tiloja. Oli mukava kuun-
nella saarella varusmiespalve-
luksensa 15.10.1960 yhtä mat-
kaa aloittaneiden Jukka Kulon 
ja Thomas-Eric Blomin mielen-
kiintoisia kuvauksia tuolta ajalta. 
Thomas-Eric on toiminut myös 
linnakkeen päällikkönä vuonna 
1968. Thomas-Eric saikin jo pal-
velukseen astumista seuraavana 
päivänä ensimmäisen ”ylennyk-
sen”. Linnakkeen tulevat merival-
vontamiehet olivat vielä kursseil-
la Russarössä ja Örön merival-
vontatornin vahvuudessa oli nyt 
vain vanhempi tykkimies. Saa-
pumiserästä valittiin neljä mies-
tä, joukossa Thomas-Eric, jot-
ka pikakoulutettiin ja komennet-

Ryhmäläisiämme 
12” kasarmialueen 
ravintolan ulkoalueella.

sePPo kaila
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Rannikkotykistön Perinneyhdistys

R annikkotykistön Perinneyh-
distys ry. perustettiin ke-

väällä 1979. Yhdistyksen koti-
paikka on Helsinki, mutta toi-
mialue koko Suomen valtakun-
nan alue. Yhdistyksen sääntö-
jen mukaan:

Yhdistyksen tarkoituksena on 
innostaa vaalimaan rannikkotykis-
töaselajin ja ran nikkojoukkojen se-
kä -yhteisöjen perinteitä ja siihen 
liittyen tukea niiden piirissä tapah-
tuvaa tutkimus-, keruu-, tiedotus- 
ja kehittämistoimintaa, jonka tar-
koituksena on yleisen maanpuo-
lustushengen ja erityisesti rannik-
kopuolustuksellisen ajattelun yllä-
pito sekä kehittäminen osana me-
ripuolustusta.

Yhdistyksen toimintaa on 
tarkemmin esitetty jokavuotises-
sa Meripuolustuksen kenttä-jul-
kaisussa ja yhdistyksen inter-
net-sivuilla http://www.rannikko-
tykisto.fi/.

Yhdistyksen vuosikokous 
järjestettiin tänä vuonna poikke-
uksellisen myöhään, 19. touko-
kuuta, koska kokoukseen liittyi 
käynti Forum Marinumin 12.5. 
avatussa uudistetussa päänäyt-
telyssä. Vuosikokouksessa Ove 
Enqvist valittiin jatkamaan pu-
heenjohtajana. Uusiksi hallitus-
jäseniksi valittiin Aapo Tokkola ja 
Esa Terviö.

Aika rientää  
– muistot talteen

Rannikkotykistön Perinneyhdis-
tys vetoaakin kaikille rannikkolin-
nakkeilla palvelleille – kirjoittakaa 
ylös muistonne ja lähettäkää ne 
yhdistykselle. Myös vanhoja va-
lokuvia otetaan vastaan tai lai-
nataan skannattaviksi erilaisia 
perinnehankkeita varten. Yhdis-
tyksen tavoite on teet tää tieteel-
linen tutki mus linnake-elämästä, 
ja tarinoita tarvitaan varmasti jat-

kossakin moneen muuhun tar-
koitukseen. Muistojen käsittely-
tapa on vapaa ja kaikki aiheet ja 
teemat käyvät.

Kaikille kiinnostuneille löy-
tyy mie lek käitä tehtäviä ran-
nikkotykistön perinteiden vaa-
limisessa. Uudet ja entiset jä-
senet, muis ta kaa maksaa vuo-
tuinen tuki- eli jäsenmaksunne 
10,00 euroa yhdistyksen tilille 
Nordea FI35 1572 3000 3790 
24. Muistakaa myös aina kirjoit-
taa nimi- ja yhteystietonne, säh-
köpostiosoite ml., esim. pank-
kisiirtolomakkeen viestiosaan, 
jotta voimme kutsua teidät mm. 
vuosikokoukseen! 

Puheenjohtaja  
Ove Enqvist  

Hevoshaantie 9 D 6, 01200 Vantaa
040 5524136, enqvist(at)oktanet.fi

www.rannikkotykisto.fi 

Sihteeri ja taloudenhoitaja  
Jorma Hakala

Kiviparintie 6 C 28
0400 413719,  

jorma.hakala(at)kolumbus.fi

Rannikkotykistön Perinneyhdistys 
ry:n vuosikokous

Vuosikokousväki tutustumassa Forum Marinumin uudistettuun 
päänäyttelyyn.

ove enqvist

Uudistetun näyttelyn rannikko-
tykistöesineistöä.

ove enqvist
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H angon Rannikopatteriston 
Perinneyhdistys juhlistaa 

vuosittain patteriston perin-
nepäivää yleensä kutsumalla jä-
senensä  Russaröön. 1.8.2016 
tuli täyteen 95 vuotta. Yhdis-
tyksen hallitus oli päättänyt, et-
tä päivää juhlistettiin  Hangon 
kaupungin puolella.

Perinnepäivän viralliseen 
ohjelman kuului seppeleenlas-
ku klo 14.00 Hangon sankari-
haudoilla ja Hangon Casinolla  
klo 17.00 alkanut iltajuhla. 

Yhdistyksen hallitusväki ko-
koontui kuitenkin puolisen tun-
tia aikaisemmin Hangon uudelle 
hautusmaalle ja laski kukkalait-
teen patteriston entisen komen-
taja, eversti Olinin, haudalle.

Varsinainen seppeleen-
laskutilaisuus oli näyttävä. 
Paikalla olivat kaikki Hangon 
maanpuolustusyhdistysten liput 
ja Hankoniemen karjalaisten lip-
pu. Musiikista vastasi Dragsvi-
kin perinnesoittokunta kapelli-
mestari Helge Dahlin johdolla. 
ja Hangon suomalaisen seura-
kunnan seurakuntapastori Otso 
Järvi piti lyhyen hartaushetken. 

Rannikoprikaatin komenta-
ja, kommodori Vesa Tuominen, 
ja yhdistyksen puheenjohtaja, 
majuri evp Veikko-Olavi Eronen, 
laskivat ensimmäisen seppeleen 
Hangon sankarihaudalle ja toi-
sen laskivat Uudenmaan prikaa-
tin komentajan sijainen, komen-
taja Tuomo Mero ja yhdistyksem-
me hallituksen jäsen, Pirjo Lange.

Klo 17.00 kokoontui yli 
120 juhlavierasta ja 17 henki-
nen perinnesoittokunta Casinol-

le ja tilaisuus alkoi  ohjelman 
mukaisesti. Yhdistyksen puhen-
johtaja lausui tervehdyssanat ja 
eversti evp Torsti Lahti, patte-
riston entinen komentaja, muis-
telon palvelusajastaan Hangon 
Rannikkopatteristossa. Muiste-
lo oli mielenkiintoinen ja kat-
tava. Se alkoi vuodesta 1952, 
jolloin alokas Lahti aloitti palve-
luksensa Russarön linnakkeella 
ja päättyi aikaväliin 17.2.1978-
31.12.1980, jolloin hän evers-
tiluutnanttina toimi patterisron 
komentajana. Puheiden välis-
sä kuultiin perinnesoittokuntaa. 
Ohjelmistoon kuului luonnolli-
sesti Hangon marssi.

Seuraavanna oli vuorossa 
yhdistyksen huomionosoitusten 
jako: Perinnekolikot jaettiin sään-
töjen mukaisesti jäsenille, joille tu-
livat palvelusvuodet täyteen. Yh-
distyksen monivuotisille tukijoil-

95 vuotta Hangon Rannikkopat     teriston perustamisesta

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

kirsti nykänen / etelä UUsimaa

kirsti nykänen / etelä UUsimaa

Seppeleenlaskijat Hangon sanka-
rihautausmaalla, kommodori Vesa 
Tuominen ja majuri Veikko-Olavi 
Eronen.

Hankoniemen ristillä palkitut Kyösti Piironen ja Hannu Veikkola sekä 
Perinnekolikkolla Tammialustalla Martti Mikkola / Orion Oy ja Esa 
Torstensson Stevedoring Oy

106

Järjestöt



le jaettiin perinnekolikot tammija-
lustalla. Perinneyhdistys on jatka-
nut Hangon Rannikkopatteriston 
joukko-osastoristin jakamista. En-
simmäiset ristit jaettiin 6.12.1979 
ja juhlapäivänä jatkettiin perin-
nettä. Ristit myönnettiin ”tykki-
ryhmäläisille”, jotka ovat vuodes-
ta 2011 alkaen olleet kunnosta-
massa Russarön kahta järeää yh-
deksän tuuman Betlehem-tykkiä 
ja yhdistyksen sihteerille.

Tilaisuudessa julkistettiin 
myös yhdistyksen toimittama 
42 sivuinen Hangon Rannik ko-
patteriston perustamisesta 95 
vuotta juhlajulkaisu, joka jaet-
tiin juhlavieraille. Julkaisun si-
sällön pääpaino oli kertoa yh-
distyksen viiden viimeisen vuo-
den tapahtumista.

Hangon kaupunginjohta-
ja Denis Strandell toi juhlaan 

kaupungin tervehdyksen ja pri-
kaatikenraali Asko Kilpinen kiit-
ti juhlista.

Kun buffet-illallinen oli nau-
tittu alkoivat tanssit. Alkuun mu-
siikista vastasi perinnesoitto-
kunta ja sen jälkeen duo Para-
diso, jossa soittaa yhdistyksen 
jäsen Seppo T. Ahokas.

Kun elokuinen ilta alkoi hä-
märtyä, tyhjeni Hangon Casino 
vähitellen juhlavieraista.

Kiitos kaikille mukana olleil-
le. Te teitte taas perinnepäivästä 
ikimuistoisen. Ensi vuonna tava-
taan taas Russarössä, mutta vii-
den vuoden päästä kukaties taas 
Hangon Casinolla.

95 vuotta Hangon Rannikkopat     teriston perustamisesta

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

kirsti nykänen / etelä UUsimaa

kirsti nykänen / etelä UUsimaa

Dragsvikin perinnesoittokunta kapellimestari Helge Dahlin johdolla.

Vasemmalta kommodori Vesa Tuominen, hra Kalle Welin, rva Irma Lahti, 
eversti Torsti Lahti, majuri Veikko-Olavi Eronen.
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esa aittokallio

Leirikoulu Ramsössa 12.-17.6.   2016

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

R annikkojääkäripataljoonan 
Perinneyhdistys ja Rannik-

kojääkärikilta järjestivät yhdes-
sä MPK ry:n kanssa kesäkuussa 
Upinniemessä Ramsöön saares-
sa Leirikoulun koululaisille. Leiri-
koulu onnistui hyvin, vaikkakin 
jouduimme siirtymään mante-
reelle pariksi viimeiseksi päiväk-
si kovapanosammuntojen vuoksi. 

Opetusaiheet vietiin lävitse suun-
nitellusti kolmen ensimmäisen 
päivän osalta. Loppuviikko men-
tiin soveltaen, perinteisistä peleis-
tä ja leikeistä nauttien ja kuntota-
lolla pelaten ja uiden. Leirikoulu-
laisilla oli hauskaa ja toivottavas-
ti myös oppivat uusia asioita. Jär-
jestämme Leirikoulun myös ensi 
vuoden kesäkuussa Ramsössa. 

Leirikoulu tulee löytymään 
MPK ry:n sivuilta ja ennakko il-
moittautumisia ja kyselyitä ote-
taan vastaan osoitteessa mi-
ka.kiuru@finnair.com tai 050-
3926866. 

Tässä yhteydessä haluaisin 
kiittää URLUS-säätiötä, Rannik-
koprikaatia ja Leijona Cateringiä 
tuestanne sekä leirikoululaisten 

Leiriläiset huiputtivat kypäräkallion, piilossa Roosi.
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esa aittokallio

Leirikoulu Ramsössa 12.-17.6.   2016

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Veikka Gustafssonin tarinat Mount Everestiltä sai leirikoululaiset hiljentymään ja kuuntelemaan.

vanhempia luottamuksesta.
Kiitokset myös Veikka Gus-

tafssonille sekä ohjaajille Erkki 
Järvelle, Esa Aittokalliolle, Ma-

rianne Hoffrenille ja Henna Jo-
kirannalle.

Seuraavalla aukeamalla on 
leirikoululaisen Elsa Mikkolan 

kertomus leiriviikosta.
Terveisin

Mika Kiuru
Kurssinjohtaja

esa aittokallio esa aittokallio

Hypotermiasta. Ryhmäkelluntaharjoitus meressä, märässä eikä niin 
lämpimässä.

Hypotermiasta. 
Ryhmäkelluntaharjoitus maalla, 
kuivassa ja lämpimässä.
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Elsan Ramsö tarina

L ähdimme sunnuntaina 12.6. 
Upinniemestä iloisella poru-

kalla leirikouluun Ramsön saa-
reen. Viettäisimme viisi päivää 
pitämässä hauskaa ja oppimas-
sa uutta. Jotkut leiriläisistä olivat 
olleet leirillä aiempanakin vuon-
na, mutta moni oli myös ensiker-
talaisena mukana. Saaressa oli 
sauna sekä mökki, jossa ohjaa-
jat nukkuivat ja jossa vietettäisiin 

aikaa sadesään yllättäessä. Teltta 
pystytettiin lahden pohjukkaan.

Aamulla herättiin kello 8.00. 
Ruokaa haettiin veneellä Upin-
niemestä kahdesti päivässä. 
Päivien aikana leiriläisille opetet-
tiin tärkeitä ensiapu- ja erätaito-
ja. Rastit olivat mielenkiintoisia, 
ja pääsimme kokeilemaan käy-
tännössä monia hyödyllisiä tai-
toja. Yhtenä päivänä harjoiteltiin 

sahan, kirveen ja puukon käyt-
töä, toisena taas kalan käsittelyä 
ja tulentekoa. Tiistaina opettelim-
me lukemaan karttaa ja käyttä-
mään kompassia. Suunnistim-
me Kypäräkalliolle, Ramsön kor-
keimpaan paikkaan katsomaan 
maisemia.

Vapaa-ajalla heitimme tik-
kaa ja halutessamme saimme 
mennä kalastamaan. Oli haus-

Ruoanhakuryhmän tehdessä tehtäväänsä oli osalla aikaa kalahommille.

esa aittokallio
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Rannikkoprikaati, Rannikkojääkäri pataljoonan perinneyhdistys 
ry. ja Rannikkojääkärikilta ry. kutsuu Teidät, perheenne ja 
ystävänne Upinniemeen

Talvisodan muistoja ja adventin lauluja -konserttiin
Upinniemen Merikappeliin 1. adventtisunnuntaina 

27.11.2016 klo. 18:00 – 20:00
Glögitarjoilu alkaen klo. 17:00. Konsertissa esiityy Porkkalan Laulu. Ilmoittautuminen tapah-
tumaan osoitteessa: https://merikappeli.com

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

Upinniemen Merikappeli, Upinniemen Rantatie, 02470 Upinniemi

Tilaisuuden järjestävät:
Rannikkoprikaati, Rannikkojääkäripataljoonan perinneyhdistys ry, Rannikkojääkärikilta ry

Lisätiedot: Esa Aittokallio p. 040-5869 061

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

kaa istua jopa tuntikausia laitu-
rilla tai kalliolla onkimassa ja ju-
tella samalla uusien kavereiden 
kanssa. Alkuviikolla rakensim-
me metsään frisbeeradan muo-
vivadeista ja vessapaperista. Il-
taisin saunoimme ja kävimme 
meressä uimassa. Vesi oli kyl-
mää, vain kymmenasteista!

Alkuperäisiin suunnitelmiin 
tuli muutos armeijan harjoitusten 
vuoksi, ja lähdimme Ramsöstä 
jo keskiviikkoiltana ja palasimme 
Upinniemeen. Majoituimme ar-
meijan tiloihin loppuleirin ajaksi. 
Torstaina satoi, joten pysyttelim-

me sisällä leikkien, pelaillen lau-
tapelejä, kuunnellen musiikkia ja 
piirtäen. Joukko leiriläisiä päätti 
järjestää tanssi- sekä ilmakita-
rakilpailutkin! Iltapäivällä Veikka 
Gustafsson tuli kertomaan koke-
muksiaan vuorikiipeilystä ja näyt-
ti upeita kuvia Mount Everestil-
tä. Tarkoituksena olisi ollut läh-
teä veneellä vierailemaan Pork-
kalan majakalle, mutta huonon 
sään vuoksi reissu olisi Veikan 
mukaan saattanut olla liian vaa-
rallinen. Ruokailun jälkeen (her-
nekeittoa!) lähdimme armeijan lii-
kuntahallille, jossa osa leiriläisis-

tä pelasi sählyä ja osa voimiste-
li tai meni kuntosalille. Kävimme 
myös uimassa.

Perjantai-aamuna pakka-
simme tavaramme. Söimme lou-
nasta armeijan ruokalassa ja läh-
dimme vielä liikuntahallille pelaa-
maan jalkapalloa ja uimaan. Lo-
puksi syötiin munkit sotilaskodin 
kahviosta, nam! Leiri oli kaikin 
puolin onnistunut ja hieno ko-
kemus. Kiitos kaikille leiriläisil-
le, ohjaajille ja muille leirikoulun 
mahdollistaneille tahoille! 

Elsa Mikkola



Laatokan Puolustuksen Perinneyhdistys

L aatokan Puolustuksen Pe-
rinneyhdistys ry vaalii Laa-

tokan meripuolustuksen perin-
teitä. Vapaamuotoista toimintaa 
on ollut vuodesta 1985 alkaen. 
Yhdistys rekisteröitiin v. 2012.

Yhdistyksen  
tarkoituksena on

 – Laatokan maanpuolustuk-
sen perinteiden vaaliminen 
sekä yleisen maanpuolus-
tushengen edistäminen

 – Laatokan historian, luon-
toarvojen ja kulttuurin tun-
netuksi teko

Tarkoituksensa 
toteuttamiseksi yhdistys

 – järjestää Laatokan veteraa-
neille, heidän omaisilleen, 
jälkeläisilleen ja ystävilleen 
sekä kaikille Laatokan puo-
lustuksen perinteistä kiin-
nostuneille avoimia valistus-, 
virkistys-ja juhlatilaisuuksia

 – kerää ja taltioi Laatokan 
puolustukseen liittyvää 
perinneaineistoa

 – harjoittaa alaansa liittyvää 
julkaisutoimintaa

 – osallistuu Parikkalan Si-
koharjulla olevan sankari-
haudan ja Laatokan puo-
lustajien muistomerkin 
kunnossapitoon

 – pitää yhteyttä Puolustus-
voimiin Laatokan perinne-
asioissa

 – pitää yhteyttä samanlaa-
tuisiin päämääriin pyrki-
vien yhteisöjen kanssa

Perinnejoukkoja ovat rau-
hanaikainen Rannikkotykistö-
rykmentti 3 (RT 3), talvisodan 
aikainen Laatokan Meripuolus-
tus sekä jatkosodan aikainen 
Laatokan Rannikkoprikaati se-
kä jatkosodan aikainen Äänisen 
Rannikkoprikaati.

Perinneyhdistykseen kuu-
luu Laatokan ja Äänisen vete-
raaneja, heidän jälkeläisiään 
ja ystäviään sekä perinnetyön 
harrastajia. Jäsenmäärä kesäl-
lä 2016 on noin 75 henkilöä. 
Veteraanipolvea tästä noin kol-
mannes, jälkipolvi ja perinteen 
harrastajat jo enemmistönä. Jä-
seneksi voidaan ottaa kuka ta-
hansa yhdistyksen tarkoituspe-

riin myönteisesti suhtautuva.
Yhdistyksen toimintamuo-

to on vuosittainen kokoontumi-
nen, joka pyritään järjestämään 
siten, että veteraanit voisivat 
osallistua siihen mahdollisim-
man vaivattomasti. Tämän ohel-
la on pyritty, vaihtelevalla me-
nestyksellä, vuosittain järjestä-
mään ensisijaisesti jälkipolvien 
tiedontarvetta palveleva teema-
matka Laatokalle tai Ääniselle.

Teemme yhteistyötä mm. 
Merivoimien, Rannikkotykis-
tön Perinneyhdistys ry:n, Vala-
mo-seura ry:n, Mantsinsaari-seu-
ra ry:n ja Konevitsa ry:n kanssa.

Yhdistyksen historiaa

Laatokan puolustuksen perin-
neyhdistyksen taustalla on joukko 
eri aikoina toimineita yhdistyksiä:
 – Rannikkotykistörykment-

ti 3:n yhteydessä toimi-
vat ennen sotia RT 3:n 
Upseerikerho ja RT 3:n 
Aliupseerikerho. Niillä oli 
toimintaa myös sotien ai-
kana. Sotien jälkeen nii-
den asiakirjat ja esineistö 
sirtyvät Turun Rannikkoty-

Jokainen ilmestynyt Rannikon Puolustaja -lehti  
on luettavissa sähköisenä osoitteessa:

www.rannikonpuolustaja.fi
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kistörykmentin haltuun.
 – Välirauhan aikana perustet-

tiin Laatokan Aseveljet (ry?). 
Se toimi Suomen Asevel-
jien Liiton yhteydessä. Tä-
mä kattojärjestö kaikkinen 
alajärjestöineen lakkautettiin 
vuoden 1945 alussa

 – Pian sotien jälkeen ja ai-
na vuoteen 1993 asti toi-
mi rekisteröimätön Entisen 
RT 3:n kantahenkilöstö - 
niminen yhdistys.

 – Jatkosodan aikaisen RTR 
13:n henkilöstö, “Heimolai-

set” on kokoontunut omas-
sa piirissään vuodesta 
1946 vuoteen 2000 asti

 – 1980-luvun puolivälissä 
Laatokan veteraanit järjes-
täytyivät kahdeksi rekis-
teröimättömäksi yhteisök-
si: Laatokan puolustajat ja 
Valamon veteraanit.

 – Nämä yhdistyivät vuonna 
1998 alkaen käyttää ni-
meä Laatokan puolusta-
jien perinneyhdistys

 – nykyinen nimi Laatokan 
puolustuksen perinneyh-

distys pyrkii kuvaamaan 
kaikkia edellä mainittuja 
liikkeitä.

Yhdistyksemme on siis 
alun perin veteraanijärjestö. Nyt, 
veteraanien harvetessa, olemme 
uusien ratkaisujen edessä. Tästä 
lehden seuraavassa numerossa. 
Kuten myös perinnehuone ”Laa-
tokasta” ja Laatokan puolustuk-
sen perinnearkistosta.

Erkki Marttila
pj evl evp.

Laatokan Puolustuksen Perinneyhdistys
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Hangon Rannikkopatteriston  
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen
GSM 040824 8679, 040 520 0907
Narvikink. 20, 10900 HANKO
veikkoe@hotmail.com
perinneyhdistys@hotmail.com

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

Helsingin Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Henri Havulinna
Neulastie 2 B 16, 00410 Helsinki
040 552 9136
havulinna.henri@gmail.com

Kotkan Rannikkoalueen 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Aapo Tokkola
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
050 540 5417
tapio.riikonen@haminetti.net

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

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

Laivaston kilta
Puheenjohtaja Pentti O. Niskanen, 
Hiidenkuja 6, 21600 Naantali
040 7169871
pentti.o.niskanen@gmail.com

Laivaston Sukeltajakilta
Puheenjohtaja Tapani Korhonen
Olofsborg 13 A, 10710 Snappertuna
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 Erkki Mikkola
RLAIV, PL 5, 20241 TURKU
0299 800, erkki.mikkola@mil.fi
Sihteeri Tuomas Mäkelä, 
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
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
040 833 7213, timo.valli@tut.fi

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

Pohjanlahden Merivartiokilta 
Puheenjohtaja Hannu Wallius
hannu.wallius@pp.inet.fi
www.merivartiokilta.fi

Rannikkotykistön 
Opistoupseerit
Puheenjohtaja Tatu Vartiainen
Ojahaantie 11 B 25, 01600 Vantaa
02 998 00, 0400 959370
tatu.vartiainen@mil.fi

Rannikkosotilaskotiyhdistys
Puheenjohtaja Maritta Sariola
Esplanadi 120 B 21, 10900 Hanko
050 302 6435
sariolamaritta@hotmail.com

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

Rannikkojääkäri pataljoonan  
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Mika Seppänen
Loimikuja 8, 20660 Littoinen
050 5985698
mika.seppanen@turkuamk.fi

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

Rannikkotykistösäätiö
Valtuuskunnan puheenjohtaja
Timo Kohtamäki
Hallituksen puheenjohtaja 
Vesa Tuominen
Asiamies komkapt M5/MERIVE 
Hannu Roponen
hannu.roponen@gmail.com

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

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

Selkämeren Rannikkokilta
Puheenjohtaja Ravo Sarmet
Kolhantie 134 b
26510 Rauma
040 562 8182
ravo.sarmet@dnainternet.net

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

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

Rannikkoupseeri-
yhdistys
Puheenjohtaja  
Auvo Viita-aho,
Kommodori, Komentaja/ 
2.Logitiikkarykmentti 
(2.LOGR)
sihteeri Jarmo Valtimo, 
040 564 7695,  
jarmo.valtimo 
@rannikonpuolustaja.fi

Yhteinen julkaisum
m
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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
040 502 5926
vuorinen.anu@gmail.com

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

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

Turun Laivastokilta
Puheenjohtaja Jarmo Holm
Kreivinkatu 3 A , 21110 Naantali
040 0524253
jarmo.holm@turunlaivastokilta.net

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

Turun Rannikkotykistö-
rykmentin Perinneyhdistys ry
Puheenjohtaja Pasi Kataja
Vimpankuja 11, 20540 Turku
rtperinne@gmail.com, 
www.turrtr.net

Turun Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Heikki Laiho
Linnankatu 11 a 3, 20100 Turku
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
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Rannikon Puolustajan teemat 2016
4/2016 Henkilöstö
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Helsingin Miinanraivaajakillan kokous joka kuukauden toinen 
tiistai klo 13.00 ravintola White Ladyssa.

Tapahtumakalenteri 2016
28.10. Sinisen Reservin purjehduskauden päättäjäissauna (s. 93).

22.10. Meripuolustuspäivä Suomenlinnassa (s. 93).

25.10. Turun Laivastokilta ry:n sääntömääräinen syyskokous Heikkilän 
sotilaskodissa (s. 99).

27.11. Talvisodan muistoja ja adventin lauluja -konsertti Upinniemen 
Merikappelissa (s. 111).

- 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

 



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


