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M eneillään olevat puo - 
lustusvoimien suur-
hankkeet nostatta- 

vat aika ajoin mielenkiintoisia ar-
vioita niiden perusteista. Välillä 
jopa koko meripuolustus juliste-
taan tarpeettomaksi viitaten so-
takokemuksiimme.

Talvisodan ensimmäisenä 
päivänä torjuttiin vastustajan 
laivasto-osasto Hangon edus-
talla. Sodanjohtomme piti vii-
meiseen saakka joukkoja itäi-
sen Suomenlahden rannikol-
la oletettujen koukkausten va-
ralta, jollainen torjuttiinkin Kot-
kan - Haminan edustalla, tosin 
rannikkotykistön tulella. Näin 
torjuttiin myös Somerin kaik-
ki puolustus haarat käsittänyt 
torjuntataistelu, Bengtskärin 
sankaritarina, Hankoniemen ta-
kaisinvaltaus, ensin Suursaaren 
valtaus ja sitten samalla saarel-

la Lapin sodan aloittanut sak-
salaisten maihinnousun torjun-
ta sekä Viipurinlahden taiste-
lut ovat ehkä kuuluisimpia me-
ripuolustuksen urotöitä, Laato-
kan rannikkotykistön taisteluita 
unohtamatta.

Lisäksi panssarilaivat län-
nempänä ja moottoritorpedo-
veneet itäisellä Suomenlahdel-
la, sukellusveneet, merimiinoit-
teet ja sukellusveneverkot pitivät 
Suomenlahden suunnan ratkai-
sevan rauhallisena myös kaup-
pamerenkulkua ajatellen. Etelän 
suunta piti, ja Mikkelissä voitiin 
keskittyä hyökkääjän painopis-
tesuuntaa vastaan. Meripuolus-
tuksen merkitystä ei voi vähätel-
lä. Ei silloin eikä tänään.

Itämerellä on käynnissä 
erikoinen ja vakavakin kehitys, 
jonka tavoitteita ja seuraavia 
siirtoja pohditaan monessa pää-
kaupungissa. Myös pohjoises-
sa, heti rajamme takana sijait-
see yksi maailman suurimmis-
ta ydinasejärjestelmien keskit-
tymistä ja Venäjän merivoimien 
suurin laivastojoukko. Suo-
mi-neidon pää ja jalat ovat kan-
sainvälisen kärhämöinnin kes-
kiössä, ja puolustuksemme on-
nistuu vain kaikkien puolustus-
haarojen yhteisellä kokonaisuu-
della. Yhden sektorin puuttumi-

nen tai vakava heikentäminen 
rikkoo mahdollisuutemme yhtei-
soperaatioihin.

Laivue 2020 - ja pintator-
juntaohjushankkeiden hintala-
put aiheuttavat puolustushaa-
ralle sisäisen haasteen pitää yl-
lä meripuolustusjärjestelmän 
kokonaisuus. Laiva on kuiten-
kin vain kelluva valvonta-, joh-
tamis-, ase- ja kuljetuslavetti, jo-
ka tarvitsee ympärilleen koko-
naisjärjestelmän muun muas-
sa tilannekuvineen, huoltoi-
neen, johtamisineen ja suojaa-
misineen. Yksityiskohta ei saa 
hallita kokonaisuutta eikä syö-
dä koko budjettia ja henkilöstöä. 
Tässä uusi tekniikka saattaa 
kuitenkin tarjota jatkossa suur-
takin apua.

Ilma- ja merivoimien suur-
hankkeet sattuvat mielenkiintoi-
seen vaiheeseen, sillä erilaiset 
autonomiset järjestelmät ja jo-
pa tekoäly ovat tulleet ryminällä 
mukaan myös sotilaallisten suo-
rituskykyjen kehittämiseen. On-
kin arvioitu, että nykymuotoiset 
hävittäjä- ja alushankkeet olisi-
vat viimeiset laatuaan. Joka ta-
pauksessa jo näissä hankkeissa 
tullee näkymään autonomian ja 
robotiikan kasvava vaikutus, ja 
näitä ominaisuuksia kehitetään 
pitkin järjestelmien operatiivi-

Puolustusvoimien suurhankkeet ja 

automaatio

Pääkirjoitus



4

Päätoimittaja 
Sakari Martimo
Kaikki sähköiset aineistot 
pyydetään lähettämään 
osoitteeseen:
toimitus@rannikonpuolustaja.fi

Toimitus
Toimitussihteeri 
Seppo Alanko
toimitus@rannikonpuolustaja.fi
Auli Aho  
auli.aho@mil.fi
Ove Enqvist, historia ja kirjallisuus
enqvist@oktanet.fi

Toimituksen osoite  
(postitettavat aineistot)
Seppo Alanko
Tmi Riimunkantaja
PL 118, 02101 Espoo

Toimitusneuvosto
Henrik Nystén,  
toimitusneuvoston pj
Sakari Martimo, PLM
Vesa Tuominen, RANNPR
Tatu Vartiainen,
Rannikkotykistön Opistoupseerit
Maria Arminen  
(varalla Jenni Kaipainen), 
Merivoimien aliupseerit
Antti Ratia, Maanpuolustuksen 
Henkilökuntaliitto
Robin Elfving, Sininen Reservi
Antti Rautiainen, 
Rannikkojääkärikilta
Lars Eklund,  
Suomenlahden Laivastokilta

Tilaushinnat vuodelle 2017
Yksittäiset kestotilaajat 24 euroa/
vuosikerta. Yleishyödyllisten 
yhteisöjen jäsentilaukset 9 euroa/
vuosikerta.

Osoitteenmuutokset  
ja tilaukset
Jarmo Valtimo
Metsäkannaksentie 32
10940 Hanko
puh 040 564 7695
e-mail jarmo.valtimo@ 
 rannikonpuolustaja.fi

Lehden kotisivut
www.rannikonpuolustaja.fi

Kirjapaino
Oy Fram Ab, Vaasa

Ilmoitusmyynti
Tmi Johanna Pelto
040 9030141
johanna@johannapelto.fi

Julkaisija
Rannikkoupseeriyhdistys RUY ry
Aikakauslehtien liiton jäsenlehti

Kansi
Etävalvontakeskus

Kuva: Rolls Royce
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60. vuosikerta • 3/2017
RANNIKON PUOLUSTAJA 4/2017 ilmestyy viikolla 50.

Teemana  Sodankäynnin muodonmuutos

Lehden aineistopäivä on 27.10.2017 mennessä. Teks tit mieluiten rtf-
teks titiedostoina (muutkin formaatit käyvät) sähköpostilla. Kuva-aineisto 
paperi-, dia-, tai digikuvina (tiff-, eps- tai jpg). Digikuvien mini miresoluutio 
on 300 dpi käytettävässä koossaan. Paperikuvia ei palauteta. Muusta 
menettelystä on sovittava erikseen päätoimittajan kanssa.

sia käyttövuosia. Seuraaval-
la hankekierroksella muuta-
man vuosikymmenen kulut-
tua ihmissotilaan rooli lienee-
kin kovin erilainen tähän päi-
vään verrattuna.

Jos oli sodan aikainen 
rannikonpuolustaja ratkaise-
massa valtakunnan itsenäi-
syyden säilymistä, on nyky-
polvikin jälleen suurten rat-
kaisujen edessä suoritusky-
kyjä kehittäessään. Kriittistä 
ajattelua tarvitaan aina, mut-
ta toivottavasti asiantuntijoil-
le annetaan työrauha näiden 
merkittävien hankkeiden lä-
pivientiin.

Sakari Martimo



ATLAS ELEKTRONIK Finland Oy provides Naval Combat Management Systems and 
Integrated Mission Management Systems to navies, coast guards and other operators 
of integrated systems from large systems to one-console systems and tailored to 
customer needs. The company also provides project management services e.g. prime 
contractor services for mid-life upgrades.

Maritime Security is a Question of
Best Technologies and Systems

... a sound decision

ATLAS ELEKTRONIK Finland Oy
Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo, Finland
Phone +358 20 7790 180
Mobile +358 400 314 927
jaakko.savisaari@fi.atlas-elektronik.com

ATLAS ELEKTRONIK FINLAND
A company of the ATLAS ELEKTRONIK Group 

ATLAS Integrated Mission System AIMS onboard 
the Finnish Border Guard OPV Turva

Pansio class Ship Pansio upgraded by 
ATLAS ELEKTRONIK Finland
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Nuoren upseerin toiveet 
eivät heti täyttyneet

Kansainväliset tehtävät olivat 
mielessäni jo varusmiespalve-
luksen päättyessä 6.9.1983, 
mutta olin liian nuori reserviup-
seeritehtäviin.Ikäraja oli tuolloin 
26-vuotta. Upseeriksi valmis-
tuttuani henkilöarvioinnin yh-
teydessä kysyin komentajalta-
ni kansainvälisistä tehtävistä. 
”Nuoren miehen pitää malttaa 
mielensä.” totesi eversti. Vuo-
sia myöhemmin sain paikan Li-
banonista. Kävin rotaatiokoulu-
tuksen ja muutkin valmistelut 
läpi. Libanonin sijasta päädyin-
kin palvelukseen Pääesikunnan 
operatiiviselle osastolle, mmikä 
oli erinomainen asia yleisesikun-

takurssille valmistautuvalle kap-
teenille. Ye-kurssin jälkeen pää-

sin YK-esikuntaupseerikurssille 
Ruotsiin. Kurssi avasi minulle 
laajemman kirjon mahdollisia 
kv-tehtäviä. 

Kansainväliset tehtävät 
kutsuvat ensin 
Yhdysvaltoihin

Vuotta myöhemmin minut mää-
rättiin Nato Schooliin Saksaan. 
Kurssin jälkeen osallistuin apu-
laisena PLM:n Nato-deskinä toi-
mineen everstiluutnantti Pulkki-
sen työhön muiden tehtävieni 
ohella. Silmät alkoivat avautua 
kansainvälisten tehtävien laa-
jaan kirjoon. Paloa ulkomaan 

100 vuotta itsenäistä Suomea;
yli 33 vuotta palvelusta; kuusi ja puoli vuotta ulkomailla

Ensimmäinen kansainvälinen kurssini keväällä 1998. Majuri Olavi 
Jantunen takana toinen vasemmalta.

DEFSEC Rumsfelt, kirjoittaja ja Yhdysvaltain suurlähettiläs sekä 
sotilasasiamies PLMi Enestamin isännoimässä Pohjoismaa-Baltia-US-
puolustusministerikokouksessa Turussa.

Olavi Jantunen
Olavi Jantunen, Kommodori, Osastopäällikkö / OHQ /EUNAVFOR MED Op Sophia

sWeDint

Plm

Suom
i 100 vuotta
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tehtäviin se ei tosin vähentänyt. 
Vuoden 1999 lopus-

sa odottivat puolustusministe-
rin adjutantin tehtävän. Se oli 
enemmän kansainvälinen kuin 
kansallinen. Lukemattomat ul-
komaan matkat PLMI Jan-Erik 
Enestamin apuna kokouksineen 
ja agendojen, spiikkareitten, pu-
heiden sekä raporttien kirjoitta-
minen molemmilla kotimaisilla 
sekä englannin kielellä muuttui-
vat rutiinityöksi. Kansallinen ja 
kansainvälinen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikka sekä valtiol-
liset päätöksentekomekanismit 
tulivat myös tutuiksi. 

ISAF-operaatiota käynnis-
tettäessä ilmeni tarve lähettää 
pikaisesti yhteysupseeriryhmä 
Yhdysvaltoihin USCENTCOM:iin 
PRKENR O-M Multamäen joh-
dolla. Ensimmäinen iltani Flori-
dassa oli ikimuistoinen: istuin 
parvekkeella ja katselin Meksi-
konlahteen painuvaa aurinkoa 
rauhanturvaajana Yhdysvallois-
sa. Seuraavana päivänä kotoani 
mukaan ottamani Suomen lip-
pu kohosi Eagle Villagen katto-
tasan yläpuolelle kertoen, että 
pieni mutta sisukas Suomi on 
mukana. Koalitioon osallistu-
misen viestin lisäksi tärkeää oli 

suomalaisen ISAF-osaston tuki-
tarpeet Force Protection-näkö-
kulmasta.

USCENTCOM johti sotaa 
Afganistanissa ja palvelus oli 
raatamista. Teimme seitsemän 
päivän työviikkoja ja 12-20 tun-
nin työpäiviä. Jo muutaman vii-
kon kuluttua kävi selväksi, et-
tä lisävoimaa tarvittiin. PE rea-
goi nopeasti ja saimme vahvis-
tukseksi MAJ Aki Alhon. Tunti-
määrät eivät lyhentyneet mutta 
saimme kukin kaksi vapaapäi-
vää kolmea viikkoa kohti. Pitkät 
työpäivät tuntuivat itsestään sel-
viltä: tiesimme, että tekemätön 

tai huonosti tehty työ voi johtaa 
omiin tappioihin. Kun koalition 
ja afgaanien päivittäiset tappio-
luvut saapuivat, ei ollut epäsel-
vää, mistä on kyse ja mitä tais-
telukentällä oli käynnissä. 

Yhdysvalloista Bosnia-
Hertzegovinaan

Palveltuani nelisen kuukautta 
Floridassa kysyttiin halukkuut-
tani palvella Bosnia-Herzego-
vinassa SFORHQ:ssa. Tottakai 
olin halukas. ”Ja lähtö?” ”No he-
ti”! Ilmoittauduin uuteen tehtä-
vään 22.4.2002 Sarajevossa. 
Robustimpi vuoden mittainen 
kriisinhallintatehtävä oli edes-
sä. Vaihtelua esikuntapalveluk-
seen toivat kenttä- ja kansalliset 
tehtävät sekä muutamat tiedus-
telumatkat. Vieläkin muistelen 
muutamia jännittäviä hetkiä ja 
upeita Balkanin vuoria. Surulli-
semmat muistot koskevat muu-
tamaa kentälle jäänyttä palve-
lustoveria, joista yksi oli suoma-
lainen reserviupseeri ja ystävä-
ni Pekka.

Kolikoita matkan varrelta. Ylhäällä vasemmalla ”the Francks coin” ja sen 
vieressä oikealla ”the Rumsfeld coin”. 

KOMKAPT Lappalainen ja KOM Jantunen Bosniassa

anne Jantunen
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Uudelleen Yhdysvaltoihin

Minut valittiin talvella 2004 
opiskelijaksi Joint Forces Staff 
Collegeen (JFSC) Norfolkiin Vir-
giniaan. College oli tarkoitettu 
upseereille, jotka ovat jo käy-
neet puolustushaarojen War 
Collegen. Opintojen tavoittee-
na oli kouluttaa oppilasupsee-
reista Joint-upseereita Penta-
gonin ja globaalien johtoportai-
den (Commandien) tarpeisiin.  
Kurssi oli tiivis. Yhdysvallois-
sa opiskelu oli keveämpää kuin 
ye-kurssilla Suomessa, mutta 
opiskelu vieraalla kielellä aina 
nostaa vaikeuskerrointa. Pää-
tin tehdä parhaani. Tämä tar-
koitti kaiken jaetun materiaalin 
opiskelua yötä myöten. Lisäksi 
kotiläksyjen ja erityisesti ”hyvä 
tutustua” materiaalin määrä oli 
käsittämättömän suuri. Mutta, 
kun olin päättänyt lukea kaiken, 
niin näin myös tein. Hyvin siinä 
sitten kävi.

Opiskelun pääpaino oli so-
taretkisuunnittelussa (Campaing 
Planning), operatiivisessa suun-
nittelussa ja sotataidon opiske-
lussa sekä kansaivälisessä tur-
vallisuus- ja puolustuspolitiikas-
sa. Syventävinä aineina minulla 
oli Homeland Defence, upseeri-
us ammattina sekä sotahistoria. 
Opinnäytetyöni tein asymmetri-
sestä sodankäynnistä. Opiske-
luun liittyi myös opintomatkoja 
mm. kongressiin, Yorktowniin 
sekä Gettysburgiin. Kotimaas-
sa sain hyödyntää oppejani lä-
hes heti: KOM Rami Peltosen ja 
majurien Joni Lindeman ja Juha 
Tikka kanssa käänsimme Na-
ton operaatiosuunnitteluohjeen 
GOP:n nimelle FINGOP. Opis-

kelusta on ollut hyötyä mones-
sa asiassa eikä vähiten globaa-
lin turvallisuuspolitiikan ja Yh-
dysvaltojen toiminnan ymmär-
tämisessä.

Suomesta Norjaan

Vuonna 2009 sain määräyk-
sen siirtyä puolustusasiamie-
heksi Norjaan. Sivumaina oli-
vat Tanska ja Alankomaat. Poh-
joismaista puolustusyhteistyötä 
kehitettiin tuolloin toden teolla. 
Puolustusyhteistyön kehittämi-
sen ohella materiaaliasioilla oli 
merkitystä. Suomi oli juuri sopi-
nut NASAMS-kaupoista ja Alan-
komaissa toimeenpantiin mer-
kittävä puolustusreformi; tai oi-
keastaan raju supistus: perjan-
taina annettu käsky johti mm. 
panssariaselajin lakkauttami-
seen seuraavana maanantai-
na. Tuona maanantaina tulin 
Alankomaihin asiamieskäynnil-
le. Toistasataa juuri peruskor-
jattua Leo2A6-taisteluvaunua 
oli parkkeerattuna pellolle siis-
teihin riveihin. Kysyin isännil-
tä, että mitä niille nyt tapah-

tuu. ”Myydään, jos joku ostaa.” 
Siitä alkoi sinnikäs työ hankkia 
Suomelle edullisesti eräs maa-
ilman parhaista taisteluvaunu-
tyypeistä. Tässä kohtaa valtion 
minuun sijoittamat kansainväli-
set panostukset palautuivat mo-
nenkertaisesti. On kuitenkin to-
dettava, että ilman palvelusko-
kemustani Maavoimien esikun-
nan rungossa olisi ollut vaikea 
ymmärtää momentumia. Kan-
sainvälisistä tehtävistä saadaan 
hyötyä, jos toimijalla on vahva 
ymmärrys kotimaan asioista.

Kerran vielä pojat!

Norjasta palatessamme vuon-
na 2012 olin jo kallistunut sii-
hen ajatukseen, että ulkomaan 
tehtävät ovat takana päin. Saa-
mani tehtävä UUDPR-komen-
tajana rakentaa kansainväli-
nen rannikkojääkäriyksikkö NA-
TOn NRF-valmiuteen vuodek-
si 2015 täytti aika lailla kan-
sainväliset ajatukseni. Keväällä 
2016 tuli kuitenkin tarve saada 
meriupseeri EUNAVFOR MED 
Op Sophiaan. Cooper-testi, lää-
kärintarkastukset, rotaatiokoulu-
tus ja asia oli selvä. Heinäkuun 
lopussa lähdin Roomaan. Sopi-
mus oli alun perin vuoden ko-
mennuksesta, mutta se jatkui lo-
pulta 18 kuukauden mittaisek-
si. Näillä näkymin kotiudun vuo-
den 2017 lopussa. Tehtävä on 
ollut erittäin mielenkiintoinen ja 
antava. Erityisen hienoa on ol-
lut Suomen Rooman suurlähet-
tilään Janne Taalaksen sekä hä-
nen joukkoonsa kuuluvien dip-
lomaattien Riikka Eelan ja Tapio 
Rantasen tuki suomalaisille.

Suurlähettiläs Maimo Henriksson, 
puolustusasiamies, KOM Olavi ja 
Anne Jantunen
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Mitä kansainväliset tehtävät 
antavat puolustusvoimille 
ja mitä sotilaalle?

Helpoin tapa vastata tähän ky-
symykseen on, että kokemuk-
sia. Mutta se ei riitä. Tärkeäm-
pää onkin kertoa, että mitä hyö-
tyä näistä kokemuksista on ollut 
Suomelle ja puolustusvoimille. 
Turvallisuus- ja puolustuspolitii-
kan parissa työskentelyn tuoma 
hyöty kotimaassa tai ulkomailla 
on selvä asia. Yhteistyötä, luot-
tamusta ja turvallisuutta valti-
oiden kesken rakennetaan yh-
dessä. Siinä ihmisten verkottu-
minen on tärkeä asia. Ulkomail-
la pitää aina miettiä, miten Suo-
men asiaa ja etua viedään eteen-
päin. Tämän asian ymmärtämi-
nen on se kansainvälisten tehtä-
vien kuuluisa kova ydin. 

Perinteisemmät KRIHA-teh-
tävät opettavat perusteellises-
ti miten muut valtiot ja heidän 
sotaväkensä toimivat eri tasoil-
la. Helposti on löydettävissä hy-
viä mutta myös huonoja toimin-
tamalleja. Niiden huonojen ha-
vaitseminen on vähintään yhtä 

tärkeää kuin hyvien. Ulkomailla 
havaitsee usein paremmin sen 
perustan, jonka ansiosta Suomi 
on sodissaan pärjännyt. Väitän, 
että merkittävä osuus tästä muo-
dostuu hyvästä, reilusta ja oikeu-
denmukaisesta johtamistavasta. 
Lisäksi kansanluonteeseemme 
kuuluu tahto hoitaa asiat hyvin 
ja järkevästi loppuun asti. Myös 
vahva luottamus alaisiin on peri-
suomalainen asia. Tästä mallista 
kannattaa pitää kiinni eikä juok-
sennella muoti-ismien perässä. 
Olen oppinut ulkomailla paljon ja 
eniten omasta maastani ja Suo-

men puolustusvoimista. Suomi 
on kaikkein paras maa ja Suo-
men puolustusvoimat parhaiten 
toimiva sotaväki, jonka tiedän.

Yhteensä kuusi ja puoli-
vuotta vakinaista palvelusta Flo-
ridassa ja Virginiassa Yhdys-
valloissa, Bosniassa, Norjas-
sa,Tanskassa, Alankomaissa ja 
Italiassa on ollut haastavaa ja 
upeaa. Italian aika jatkuu vie-
lä muutaman kuukauden (tä-
tä tekstiä kirjoitin Roomassa). 
Päälle tulevat vielä lyhyemmät 
kurssit ja harjoitukset Saksas-
sa, Iso-Britanniassa ja Ruotsis-
sa sekä lukemattomat ulkomaan 
virkamatkat. Koko palvelusaika-
ni sotilaana tulee tammikuuhun 
2018 loppuun mennessä käsit-
tämään yhteensä 33 vuotta ja 
viisi kuukautta. Kun Suomi tänä 
vuonna juhlii 100-vuotista itse-
näisyyttään, voin todeta palvel-
leeni Isänmaatani sotilaana noin 
kolmanneksen eli 33,5% maam-
me itsenäisyyden ajasta. On ol-
lut upeaa saada olla osa maam-
me historiaa ja olla suojaamassa 
tätä arvokasta 100-vuotiasta it-
senäisyyttämme; niin kotimaas-
sa kuin ulkomailla.

Suomalainen Boarding Team toiminnassa.
oP soPhia

Osasto EUNAVFOR MED Op Sophia Roomassa.
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sen palveluskerran jäljiltä tut-
tu ja merkitykseltään edelleen 
kasvava kansainvälinen yhteis-
työ on aina ollut arkipäivää pri-
kaatissa. Ruotsalaisten lisäk-
si yhteistyötä on viime vuosina 
laajennettu muun muassa Sak-
saan ja Hollantiin. Puolustus-
asiamiehenä olin Saksan lisäksi 
akkreditoituna myös Hollantiin, 
ja pääsin sitä kautta osalliseksi 
yhteistyön tiivistämissuunnitel-
mista myös ollessani poissa pri-
kaatista. Palvelus näiden kah-
den pestin välillä merivoimien 
operatiivisella osastolla oli taas 
tärkeätä kokonaiskuvan saami-
seksi merivoimien operatiivises-
ta toiminnasta.

Uudenmaan prikaatin 
tärkeimmät rauhanajan 
tehtävät

Uudenmaan prikaatin tärkeim-
mät tehtävät ovat: ylläpitää rau-
han ajan valmiutta ja kouluttaa 
sodan ajan joukkoja meri- ja 
rannikkopuolustuksen sekä ra-
javartiolaitoksen tarpeisiin. Ran-
nikkojoukkojen terävimmän kär-
jen muodostavat rannikkojääkä-
rit, joiden merkitys korkean liik-
kuvuuden ansiosta on kasvanut 
merivoimien sodan ajan joukko-
jen vahvuuden pienentyessä. Il-
man perinteisiä tukijoukkoja ei 
edes tämä keihäänkärki kuiten-
kaan tule toimeen. Yhteistyön 

Arvi Tavaila
komdri, kadnro 7894

Polkusi komentajuuteen

Viisi vuotta sitten luovutin pa-
taljoonan komentajan tehtävät 
prikaatissa siirtyäkseni meri-
voimien esikunnan operatiivi-
sen osaston apulaisosastopääl-

liköksi, mistä edelleen lyhyen 
valmennuksen jälkeen kolmek-
si vuodeksi Saksaan puolustus-
asiamieheksi. Vaikka viidessä 
vuodessa on tapahtunut paljon, 
on prikaati luonnollisesti edelli-

Jean-sebastién Degni/Puolustusvoimat
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merkitys on muutenkin enti-
sestään kasvanut sekä merivoi-
mien sisällä että rajavartiolaitok-
sen kanssa.

Näiden perinteisten tehtä-
vien ohella Uudenmaan prikaa-
tin toiminnassa korostuu ran-
nikkojääkäreiden kansainväli-
nen yhteistyö.

Joukkosi tärkeimmät 
kehittämiskohteet

Uusi JEHU-kalusto vaatii tar-
kennuksia nykyiseen taktiik-
kaan ja kehittämiskohteet löy-
tyvät siten enemmän toiminnas-
ta kuin kalustosta. Sama kos-
kee tiivistyvää yhteistoimintaa 
Rajavartiolaitoksen kanssa ja 
kansainvälisten kumppaneiden 
kanssa. Näistä Ruotsin lisäksi 
erityisesti Hollannin ja Saksan, 
mutta myös USA:n ja Iso-Bri-
tannian rooli on kasvamassa. 
Supistuvien resurssien vuok-
si yhteistyö on välttämätöntä, 
mutta Itselleni tämä on myös 
henkilökohtaisesti mieluisa ke-
hitys, koska olen aiemmissa 
tehtävissä paljon toiminut juuri 
kyseisten maiden kanssa.

Viimeisimpänä kehittämis-
kohteena, mutta ajallisesti tär-
keimpänä, on valmiuteen liitty-
vän toiminnan suunnitteleminen 
ja harjoituttaminen myös varus-
miesten käytön osalta.

Komentajan rooli

Katson olevani etuoikeutettu 
saadessa johtooni prikaatin, jos-
sa koulutus- ja joukkotuotanto-
tulokset ovat resurssit huomioon 
ottaen loistavat ja jossa on pe-
rinteisesti erittäin korkea työmo-
raali. Omat painopisteeni tulevat 

olemaan samat kuin edeltäjäni-
kin: Uusien valmiusvaatimusten 
harjoittelu ja rannikkojääkäritoi-
minnan edelleen kehittäminen, 
jossa kansainvälisellä yhteistyöl-
lä on merkittävä rooli.

Henkilöstön johtamisen 
osalta näen oman roolini pai-
nottuvan erittäin motivoituneen 
henkilöstön hillitsemiseen siten, 
ettei kukaan oman ammattiyl-
peyden ajamana polta itseään 
loppuun. Toinen henkilöstöön 
liittyvä haaste komentajan kan-
nalta on merivoimien suurhank-
keen Laivue 2020:n vaikutukset 
joukko-osaston nykyiseen hen-
kilöstökokoonpanoon.

Tämän hetken tuntosi

Komentajana voisin tuskin kuvi-
tella parempaa aikaa saada toi-

mia tässä vastuullisessa tehtä-
vässä. Yleisen turvallisuustilan-
teen kiristyttyä on koko henki-
löstön motivaatio varusmiehet 
mukaan lukien erittäin korkealla.

Uudenmaan prikaati on it-
selleni toivejoukko-osasto myös 
sen vahvojen perinteiden vuok-
si. Perinteet itsessään ovat mie-
lestäni hienoja ja tärkeitä, mut-
ta tässä tehtävässä korostan nii-
den merkitystä muista syistä: 
Uskon, että perinteet ja aiem-
mat hienot saavutukset sekä so-
dassa että harjoituksissa anta-
vat henkilöstölle lisävoimaa vai-
keissa tilanteissa. Ja juuri tämä 
perinteistä saatava lisävoima 
saattaa olla se hippunen, joka 
kallistaa vaa’an meidän eduksi, 
jos joudumme kykyämme jos-
kus oikeasti todistamaan.

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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Polkusi komentajuuteen

Aluspalveluni suoritin Tuima- ja 
Helsinki-luokan ohjusveneillä 
1990-luvun alkuvuosina. Eräs 
urani huippukohtia oli palvelu 

laivueen komentajana 2008-
2009 silloisessa 6.Ohjuslaivu-
eessa, 6.Pintatorjuntalaivueen 
edeltäjässä. Palvelusuralleni on 
mahtunut myös jakso maan-

puolustuskorkeakoulussa opet-
tajana sekä vuoden opiskelu 
USA:ssa. Merivoimien esikun-
nassa olen palvellut suunnitte-
lu- ja operatiivisella osastolla, eli 
myöhempi urani on ollut suun-
nittelu- ja valmiuspainotteinen. 
Viimeisin tehtäväni ennen ny-
kyistä oli merivoimien esikun-
nassa operatiivisen osaston 
osastopäällikkö, joka myös val-
miuspäällikön tehtävänä tunne-
taan. Jokainen tehtävä on tuo-
nut lisää kokemusta, näkemys-
tä ja osaamista, joista nyt osaa 
olla kiitollinen.

Merisotakoulun 
tärkeimmät rauhanajan 
tehtävät

Merisotakoulun tärkeimmät teh-
tävät ovat tiivistäen koulutus ja 
tutkimus. Koulutamme kadette-
ja, palkattua henkilöstöä, varus-
miehiä sekä reserviläisiä meri-
voimien rauhan- ja sodan ajan 
tehtäviin. Tutkimme meri- ja 
rannikkosodankäynnin organi-
sointiin ja toimintamalleihin se-
kä sotilaallisiin kriisinhallinta-
tehtäviin tarkoitettuja merellisiä 
suorituskykyjä. Edellä mainittu-
jen tehtävien lisäksi haluan ko-
rostaa myös kasvatustehtä-
väämme sekä käskettyjen val-
miustehtävien toimeenpanoval-
miuden ylläpitoa.

Tuomas Tiilikainen
kommodori, 57 merikadettikurssi/ 84. kadettikurssi
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Vielä on kamerakesää jäljellä!
Sininen Reservi ry:n valokuvauskisaa on jatkettu 27.9.2017 saakka. Kilpailun kolmen 
sarjan aiheet ovat ihminen, kalusto ja luonto. Kaikissa sarjoissa kuvan tulee liittyä 
meripuolustukseen. Muistakaa – vain osallistumalla voit voittaa!

Jokaisen sarjan paras kuva sekä kokonaiskilpailun paras kuva palkitaan Tespack-tuotteilla ja 
muilla palkinnoilla! Kilpailuun osallistuvat kuvat tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen 

kuvakilpailu.sininenreservi@outlook.com

Tarkemmat tiedot ja ohjeet  
www.sininenreservi.fi

Joukkosi tärkeimmät 
kehittämiskohteet

Merisotakoulun perusta on var-
sin vakaa, eikä tarvetta isoille 
reivauksille tässä vaiheessa ole 
näköpiirissä. Toimintaympäris-
tömme muuttuu kuitenkin no-
peasti, esimerkiksi Meritaistelu-
keskuksen ja Tutkimuskeskuk-
sen tehtäviä ja organisaatiota on 
arvioitu laajasti viimeisen vuo-
den kuluessa. Tämä työ tulee 
saattaa päätökseensä, jotta 
meille käsketyt tutkimustehtä-
vät voidaan toteuttaa mahdolli-
simman tehokkaasti käyttööm-
me osoitetuilla resursseilla.

Vasta hankitut ja käyttöön 
otetut simulaattorimme sekä 
virtuaalikoulutusympäristömme 
vaativat vielä runsaasti työtä, 
jotta voimme tehokkaasti tukea 
omaa ja merivoimien yhtymien 
opetus- koulutus- ja harjaantu-
misvaatimuksia.

On myös kenties vielä syy-
tä kirkastaa tunnettavuuttamme 

ja prosessiemme keskeisiä tuot-
teita. Tuotamme ammattitaitois-
ta ja pätevää henkilöstöä nor-
maali- ja poikkeusolojen vaati-
muksiin, tuotamme tutkimus-
työllä sekä mittaus- ja koetoi-
minnan keinoin laadukasta tie-
toa, analyysejä, raportteja ja 
konsepteja sekä ylläpidämme 
virtuaalikoulutusympäristöäm-
me koulutuksen ja harjaantu-
misen tarpeisiin.

Komentajan rooli

Koulun keskeisissä tehtävissä 
riittää vielä perehdyttävää pit-
käksi aikaa, mutta johtamisen 
teesini ovat mielestäni sangen 
selkeitä. Pyrin antamaan alaisil-
leni selkeät tavoitteet, joita koh-
ti he voivat pyrkiä hyväksytyn 
suunnitelman mukaisesti. Luo-
tan ammattitaitoisiin alaisiini. 
Uskon myös, että yhdessä teke-
mällä pienikin organisaatio ky-
kenee tuottamaan isoja asioita, 
joten yhteisöllisyys ja yhteistyö-

hakuisuus ovat mielestäni ai-
na kannustettavia. Mielelläni 
tuon oman osaamiseni alaiste-
ni käyttöön, eli osallistun asioi-
den valmisteluun aina kun se on 
mahdollista. Kun keskeiset teh-
tävät ja tavoitteet ovat kaikkien 
tiedossa, ja hyvin työn alla, voi 
johtaja tarkastella myös pienem-
piä asioita ja tavoitella laaduk-
kuutta myös niissä.

Tämän hetken tuntosi

Erittäin hyvältä tuntuu. Meriso-
takoulu on hieno ja perinteikäs 
organisaatio, jolla on merkittävä 
rooli merivoimien tulevaisuuden 
tekijänä. Perustamme on hy-
vässä kunnossa, tehtävämme 
ovat selkeitä ja tunnistetut ke-
hittämiskohteet ovat motivoivia. 
Mahdollisuus seurata ja kehittää 
opetustamme ja opetusympäris-
töämme sekä osaltani kouluttaa 
ja kasvattaa tulevia johtajiamme 
ja heidän opettajiaan on erittäin 
palkitsevaa.
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T ämän kirjoituksen tar-
koituksena on yrittää ki-
teyttää tekoälyn ja robo-

tiikan mahdollistaman koneau-

tonomian kehitystä, jäsentää 
laajaa kokonaisuutta sekä poh-
tia lyhyesti keskeisten käsittei-
den sisältöä.

Vallitseva kehitysvaihe

Isossa kuvassa tekoälyn nykyi-
nen kehitysvaihe on loogista jat-
kumoa osana ohjelmistotekno-

Tekoäly 
robotiikan ja koneautonomian mahdollistajana

Pekka Appelqvist 
Professori, MATINEn pääsihteeri, PLM

Katanpää-luokan alukset on varustettu miinantorjuntaan useilla toisiaan täydentävillä robottijärjestelmillä. 

Robotiikan sovellukset ja erityisesti tekoälyn kehittyminen ovat nousseet viime vuo-

sina kestoaiheiksi uutisotsikoihin ja julkiseen keskusteluun. Useimmilla sovellusa-

loilla pohditaankin kuumeisesti tekoälyn mahdollisuuksia sekä vaikutuksia niin yk-

silön kuin organisaation toiminnan näkökulmista. Näin myös aseteknologian alalla, 

vaikka kyse ei varsinaisesti mistään uudesta asiasta olekaan.

Teem
a



logian kehitystä, jossa tiedonkä-
sittelyn ja -hallinnan abstraktio-
taso on jatkuvasti kohonnut tie-
tokoneiden laskentakapasitee-
tin eksponentiaalisen kasvun 
mahdollistamana. Abstraktiota-
son kohoamisen luonnollisena 
seurauksena syntyy edellytyk-
siä koneiden omatoimisuudelle; 
suorituskykyvaatimukset puo-
lestaan edistävät koneiden au-
tonomisten ominaisuuksien eli 
koneautonomian kehittämistä.

Laskentakapasiteetin li-
sääntyminen jatkuu yhä edelleen 
lähes luonnonlaiksi muodostu-
neella kasvuvauhdillaan, mutta 
raa’an mikropiiriperäisen lasken-
tatehon alkaessa saavuttaa suo-
rituskykynsä äärirajoja, on tieto-
tekniikan evoluutio suuntautu-
massa perinteisestä yhden put-
ken peräkkäislaskennan mallis-
ta kohti rinnakkaisprosessoinnin 
suuntaa. Tunnetusti biologisten 
tietokoneiden eli aivojen toimin-
ta perustuu myös tehokkaaseen 
rinnakkaisprosessointiin. Intuitii-
visesti ajatellen teknologian ke-
hityksen suunta voinee helpot-
taa ihmisen ja koneen välisen ra-
japinnan saumatonta toteutusta 
pitkällä aikajänteellä. 

Vaikka kehitystrendi on ol-
lut vakaa ja suunta vääjäämä-
tön, etenee tekoälyn suoritusky-
ky kuitenkin epälineaarises-
ti. Tällä hetkellä tekoäly on siis 
jälleen vahvassa hype-vaihees-
sa; käytettävästä jäsennyksestä 
riippuen eletään tekoälyn toista 
tai kolmatta renessanssia.

Viimeisin tekoälyn suori-
tuskykyharppaus perustuu pit-
kälti ennennäkemättömän laajo-
jen (syvien) neuroverkkojen las-

kentateknologian hallintaan se-
kä suurten datamassojen (big 
data) hyödyntämiseen koneop-
pimisen aineistoina. 

Kehityksen ajureina ovat 
toimineet USA:ssa paitsi big da-
tan kaupalliset sovellukset (mm. 
Google, Amazon, Facebook), 
myös keskeisesti kansallinen 
turvallisuus ja tiedustelutoimiala. 
USA:n puolustushallinnon tekno-
logisen ylivoiman ylläpitämiseksi 
laadittu kolmas nk. off-set stra-
tegia nostaa keskeisiksi kehitet-
täviksi teknologia-alueiksi robo-
tiikan, tekoälyn, nanotekniikan 
sekä suunnatun energian aseet. 
Samaan aikaan myös Kiina pa-
nostaa huomiota herättävän voi-
makkaasti ICT:n ja tekoälyn stra-
tegiseen kehittämiseen. Esimer-
kiksi uusin ja samalla maailman 
tehokkain supertietokone toimii 
jo täysin kiinalaisten prosesso-
rien varassa; samalla kiinalaiset 
ohittivat USA:n myös supertieto-
koneiden lukumäärässä. Vaikut-
timina ovat erityisesti teknologi-
sen riippumattomuuden saavut-
taminen sekä taloudellisen vallan 
vahvistuminen. Kiinassakin kehi-
tys etenee kaupallisten toimijoi-
den (mm. Baidu, Tencent, Aliba-
ba) ja valtion symbioosina. Käyn-
nissä onkin ”tekoälyn kilpavarus-
telu”, jossa Kiina pyrkii haasta-
maan USA:n ylivallan. Kehitys-
panostukset ovat jättimäisiä ja 
myös alan osaajia kansallisuu-
desta riippumatta houkutellaan 
Kiinaan isolla rahalla.

Kehityksen uusi 
dynamiikka

Uudet lupaavat tekoälyteknolo-
giat syntyvät tai kehittyvät mo-

nin osin pienissä yrityksissä ja 
ketterän toimintalogiikan eko-
systeemeissä, ei välttämättä pe-
rinteisissä valtiovetoisissa tutki-
musohjelmissa tai jättiyrityksis-
sä. Tilanne onkin haastanut pe-
rinteiset aseteollisuuden toimi-
jat, joilla on vaikeuksia omaksua 
ja tuotteistaa uutta teknologiaa 
riittävän nopeasti. 

ICT-alueen siviilisovellusten 
tarpeiden ja vaatimusten ehdoil-
la kehittyvän uuden teknologian 
omaksuminen ja soveltaminen 
puolustuksen tarpeisiin ei onnis-
tu yleensä kovinkaan helposti. 
Koko toiminnan dynamiikka on 
erilainen; kehitys on kiihtyvän 
nopeaa ja se on pirstaloitunut 
lukemattomille uusille toimijoille 
ympäri kehittyneen maailman. 
Teknologiakenttää ei pystytä 
enää hallitsemaan muutaman 
suuryrityksen avulla; jo pelk-
kä kehityksen seuranta on puo-
lustushallinnolle valtava haas-
te. Kehitys tuo mukanaan uu-
sia uhkia, joihin tulisi kyetä vas-
taamaan; myös näiden tunnista-
minen on erittäin tärkeää. Suori-
tuskykyjen kehittämisen ja tuot-
teistamisen syklit ovat liian hitai-
ta muuttuneeseen tilanteeseen 
ja tuotteen elinkaari vaikeasti 
ennakoitavissa.

Vallitsevassa tilanteessa 
tarvitaan uusia toimintamalleja. 
Suuryrityksillä on roolinsa jat-
kossakin, mutta erityisesti tar-
vittaisiin puolustushallinnon ja 
teollisuuden ekosysteemiajatte-
lua, jossa pk- ja start up- yrityk-
sillä on keskeinen rooli T&K-toi-
minnan tulosten omaksumises-
sa ja nopeassa soveltamises-
sa käytäntöön (technology ac-

Autonomiset järjestelmät



18

celeration). Myös puolustushal-
linnon selkokielisellä kommuni-
kaatiolla omista todellisista suo-
rituskykytarpeista on keskeinen 
merkitys (”academy don’t speak 
military”).

Tekoälyn olemus

T ekoäly on yhteinen ni-
mittäjä korkean tason 
kognitiivisia ominai-

suuksia omaaville järjestelmil-
le, olivatpa järjestelmät elekt-
ronisessa toimintaympäristössä 
näkyvästi esillä, toimivat sulau-
tetusti taka-alalla tai sitten re-
aalimaailmassa fyysisen ilmen-
tymän kautta vaikuttavia ro-
bottijärjestelmiä. Tekoälyn ko-
konaiskuva on moniulotteisen 
kompleksinen, pohjaltaan moni-
tieteinen ja samalla nopeasti ke-
hittyvä. Tekoälyä ja sen ilmenty-
miä tarkastellaan usein yksittäi-
sen sovelluksen tai koneen omi-
naisuuksien kautta, jolloin jär-
jestelmätaso ja systeemivaiku-
tukset unohtuvat.

Tekoälyn osa-alueet kyt-
keytyvät toisiinsa eri tavoin tar-
kastelun tasosta ja näkökulmas-
ta riippuen. Näkökulmina voivat 
olla esimerkiksi järjestelmän 
suorituskyky, autonomia-aste, 
interaktio ihmisten ja ympäris-
tön kanssa, avoimuus, riskit, 
suunnittelumenetelmät tai vali-
dointikäytänteet. Uusien mah-
dollisuuksien oivaltaminen sekä 
tehokas hyödyntäminen edellyt-
tävät ymmärrystä tekoälyn laa-
jasta kokonaisuudesta. Vastaa-
vasti haasteiden hahmottami-
nen ja niiden luova ratkaisemi-
nen vaativat laaja-alaista koko-
naisnäkemystä. MATINEn tuot-

tamassa jäsentelyssä tekoälyn 
ja sen hyödyntämisen mahdol-
listava tieteellis-teknologinen 
osaamispohja jaettiin seuraa-
viin osa-alueisiin:
 – Data-analyysi
 – Havainnointi ja 

tilannetietoisuus
 – Luonnollinen kieli ja 

kognitio
 – Vuorovaikutus ihmisen 

kanssa
 – Ongelmanratkaisu ja 

laskennallinen luovuus
 – Koneoppiminen
 – Järjestelmätaso ja 

systeemivaikutukset
 – Tekoälyn laskenta-

ympäristöt; alustat ja 
palvelut, ekosysteemit

 – Robotiikka ja 
koneautonomia; tekoälyn 
fyysinen ulottuvuus 

 – Regulaatio, lainsäädäntö, 
etiikka ja moraali

Tämänhetkinen tekoälyn 
suorituskyky mahdollistaa jo 
paljon, myös monien robotiikan 
sovellusten mielekkään toteutta-
miseen. Ehkä näkyvimpänä esi-
merkkinä voi pitää autonomisia 
piirteiden vähittäistä lisäänty-
mistä autoissa: kaistalla pysy-
minen, esteenväistö ja hätäjar-
rutus, parkkeeraus, jne. Tekoä-
lyn tuottamat hyödyt ovatkin en-
tistä useammin aidosti laadulli-
sia, ei vain määrällisiä. Toisaal-
ta, tekoälyn ”osaaminen” on 
varsin kapea-alaista, koska se 
ei toistaiseksi perustu periaat-
teelliseen tai käsitteelliseen ym-
märrykseen, vaan raakaan las-
kentavoimaan tai tilastolliseen 
päättelyyn. 

Kohti koneautonomiaa

Autonomia on aina suhteellinen 
käsite; siksi ilmaisua ”täysin au-
tonominen toiminta” kannattaa 
välttää. Useimmiten autonomi-
suuden astetta verrataan ihmi-
sen suorituskykyyn. Ja vaikka 
jokin järjestelmän piirre korkeal-
la autonomian tasolla toimiikin, 
löytyy toiminnasta yleensä riip-
puvaisuuksia tehtävän määritte-
lyn, energian saannin tai huol-
lon tarpeen osalta. Hyvänä esi-
merkkinä toimii AUV Hugin, kts. 
Kuva. Näin ollen järjestelmän eri 
toimintojen autonomia-aste voi 
olla hyvin erilainen, ja autono-
mia-asteet voivat myös vaihtua 
dynaamisesti tehtävän ja ympä-
ristön vaatimusten mukaisesti. 

Autonomia ja itsenäisyys 
ovat eri dimensioita. Kuten to-
dettua, autonominen toiminta 
tarkoittaa omatoimisuuden edel-
lytyksiä, ei sitä, että koneella oli-
si oma tahto tai kykyä omien it-
sellisten perimmäisten päämää-
riensä asettamiseksi. Käytän-
nössä autonomisella toiminnalla 
on aina tehtävänsä, rajoitteen-
sa ja reunaehtonsa; autonomi-
suus on esimerkiksi mahdollista 
vain tiettyjen toimintojen osal-
ta, testattu toimivaksi tietyissä 
olosuhteissa, tietty riskitaso hy-
väksyen. On myös hyvä huoma-
ta, että autonomian taso ei ole 
välttämättä sidoksissa teknolo-
giseen kehittyneisyyteen.

Koneiden eri asteisesti au-
tonomiset ominaisuudet vievät 
nopeasti perimmäisten kysy-
mysten äärelle etiikasta ja vas-
tuusta, vaikka ollaankin vielä 
kaukana teknologisesta singula-
riteetista, suorituskyvystä jossa 

Autonomiset järjestelmät
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kone haastaa ihmisen älyllisesti. 
Moraalikysymykset ovatkin eri-
tyisen tärkeitä, kun puhutaan 
sotilassovelluksista. YK:n tavan-
omaisten aseiden asevalvonta-
konventissa (CCW) on keskus-
teltu robottiasejärjestelmiin liit-
tyvistä haasteista ja rajoitteista 
jo neljänä vuotena, mutta työn 
poliittis-teknologista vaikeusas-
tetta kuvastaa se, että toistai-
seksi on päästy vasta yhteis-
ymmärrykseen siitä, mistä pi-
täisi pitäisi neuvotella.

Ilman yleispätevää ja ym-
märrykseen perustuvaa tekoä-
lyä, ollaan silti monissa kohdin 
jo tilanteessa, jossa työskennel-
lään tasavertaisesti koneiden 
kanssa, sen sijaan että konet-
ta vain käytetään. Tämä on pe-

riaatteellisesti ja (toiminta)kult-
tuurisesti merkittävä käännepis-
te. Monissa sovelluksissa ihmi-
nen toimii jo täysin tekoälyn oh-
jaamien järjestelmien varassa ja 
päättää – siis käytännössä kuit-
taa koneen optimoimia päätök-
siä – kuka silloin tosiasiallises-
ti ajattelee, suunnittelee, käskee 
ja vastaa?

Sotilassovellusten käyt-
töönoton kannalta keskeisiä te-
kijöitä ovat kyky integroida uut-
ta teknologiaa, sekä ratkaista 
tähän usein kytkeytyvät eetti-
set kysymykset. Koneautomian 
hallinnassa on nähtävissä seu-
raavat keskeiset haasteet, joiden 
ratkaiseminen vauhdittaa kehi-
tystä niin sotias- kuin siviiliso-
velluksissakin:

 – Kyky toimia epätäydellisen 
tiedon varassa 

 – Merkityksien ymmärtä–
minen – herkkyys oikean 
kontekstin tunnistamiseksi 

 – Toiminnan ennustettavuus 
ja looginen ymmärrettävyys

 – Vastuun hallinta 
ja ihmisen rooli 
päätöksentekoketjussa

Tekoälyn ja koneautonomian 
esiinmarssi vaikuttaa varsin vää-
jäämättömältä, mutta aikataulua 
on kehityksen osalta vielä liian 
vaikea ennakoida. Valistuneen 
arvion mukaan lienee melko to-
dennäköistä, että lopulta tekno-
loginen toteutus on se helpompi 
osa verrattuna yhteiskunnallisten 
vaikutusten hallintaan.

Kongsberg AUV Hugin on Katanpää-luokan robottijärjestelmistä autonomialtaan kehittynein.  
Sen reitti ja tehtävä suunnitellaan manuaalisesti, samoin datanpurku ja analyysi tehdään off-line,  
mutta vedenalainen toiminta sisältää autonomisia piirteitä. 

Puolustusvoimat / JaRno KovamäKi
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Teem
a

A utonomiset asejär-
jestelmät, tai robotti-
aseet, ovat nousseet 

viimeisen kymmenen vuoden 
aikana todella kuumaksi kes-
kustelunaiheeksi. Debattia on 
käyty eri tasoilla ja monista eri 
näkökulmista. Näiden asejär-
jestelmien oikeudellista pohjaa 
on käsitelty useissa paneeleis-
sa ja konferensseissa, ja niis-
tä on kirjoitettu paljon mielen-
kiintoista analyysiä. Myös valtiot 
ovat aloittaneet dialogin asias-
ta tavanomaisia aseita koskevan 
YK:n yleissopimuksen konteks-
tissa. Nämä keskustelut jatkuvat 
edelleen. Selkein yleinen johto-
päätös keskusteluiden pohjalta 
on, että autonomiset asejärjes-
telmät eivät ole oikeudellisessa 
tyhjiössä, ja vähintäänkin niiden 
käytön tulee noudattaa kansain-

välistä oikeutta – niin valmista-
misen, käyttöönoton kuin käy-
tön osalta.

Juridiikan näkökulmasta 
katsottuna aihe on erittäin mo-
nitahoinen. Jaan nyt tässä yh-
teydessä erilaiset juridiset näkö-
kulmat kahteen osaan. Ensim-
mäinen osa käsittelee asejär-
jestelmää itseään ja siihen liit-
tyviä monia oikeudellisia kysy-
myksiä. Toinen osa puolestaan 
koskee robottiaseiden oikeudel-
lista käyttöä. Kyseiset keskuste-
lut linkittyvät toki myös toisiinsa, 
mutta tällainen karkea jako aut-
taa toivottavasti ymmärtämään 
aiheen monitahoisuutta hiukan 
paremmin.

Autonomisten asejärjestel-
mien kontekstissa monet tahot 
ovat korostaneet ilmeisiä soti-
laallisia etuja, joita ovat aina-

kin omien joukkojen pitäminen 
vastapuolen ulottumattomissa, 
vaikuttaminen hankalissa olo-
suhteissa (joskus ihmiselle liian 
vaarallisissa), tylsien operaatioi-
den suorittaminen, lisääntyvä yl-
lätyksellisyys, helpompi uhratta-
vuus ja nopeaan tempoon vas-
taaminen. Robotiikan on myös 
katsottu vähentävän taisteluken-
tällä ilmeneviä inhimillisiä heik-
kouksia kuten väsymystä ja vi-
han sekä kostonhalun tunteita. 
Nämä sotilaalliset edut ovat saa-
vutettavissa hyvin erilaisilla auto-
nomisilla järjestelmillä, joista toi-
set voivat olla oikeudellisesti on-
gelmallisempia kuin toiset.

Autonomisten asejärjes-
telmien vastustajat ovat myös 
koonneet monenlaisia syitä, 
miksi kyseisten asejärjestelmien 
pitäisi olla kategorisesti tai osit-

Autonomiset asejärjestelmät lakien ja normien näkökulmista:

yleisiä ja merellisiä
näkökulmia

Vesa Kyyrönen 
Oikeustieteen väitöskirjatutkija, Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa 
Kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisteri  
Yhteiskuntatieteiden maisteri

Kuinka varmistaa, että robotisoidut asejärjestelmät erottavat sotilaat siviileistä? 

Kuka on vastuussa, jos autonominen asejärjestelmä hyökkää siviilien kimppuun tai 

syyllistyy muuhun sotarikokseen? Millainen mahdollisuus sotilailla on antautua tais-

telukentällä, jossa autonomiset aseet osallistuvat taisteluun? Muun muassa näitä 

kysymyksiä on kysytty eri foorumeilla ja artikkeleissa viimea vuosina jatkuvasti kiih-

tyvällä tahdilla. 

Autonomiset järjestelmät
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tain kiellettyjä. Näitä mainittu-
ja syitä ovat olleet muun muas-
sa laitteiden kykenemättömyys 
taisteluiden ulkopuolella olevien 
tunnistamiseen (kuten siviilit ja 
haavoittuneet), laitteiden kyke-
nemättömyys kokonaisharkin-
taan riittävästä voimankäytöstä 
ja sen moraalisesta ulottuvuu-
desta, sekä yleisesti inhimillinen 
ulottuvuuden puuttuminen pää-
tettäessä elämästä ja kuolemas-
ta. Näiden kahden näkökulman 
vertaamisessa on erityisen tär-
keää tietää, minkälaisesta ase-
järjestelmästä kulloinkin puhu-
taan. Keskustelu autonomisista 
asejärjestelmistä ja niiden lailli-
suudesta törmääkin usein kiis-
telyyn asejärjestelmän, tai sen 
osien, määritelmästä. Määritel-
mät menevät myös keskusteli-
joilla usein ristiin, ja näin ”auto-
nominen asejärjestelmä” tarkoit-
taa lopulta eri asioita eri henki-
löille. Eräs näkökulma määritel-
lä autonomiaa onkin puhua juu-
ri ihmisen suhteesta eri järjestel-
miin. Puhutaan käsitteistä kuten 
riittävä inhimillinen valvonta tai 
englanniksi käsitteistä kuten in-
the-loop, on-the-loop ja off-the-
loop”. Toisaalta nämäkin usein 
jäävät vaille selkeitä esimerkke-
jä, ja väärinymmärrysten, tahal-
listen tai tahattomien, vaara on 
ilmeinen. Juuri konkretian puu-
te on ainakin osittain hankaloit-
tanut oikeudellisen konsensuk-
sen syntymistä – niin kansalais-
yhteiskunnan, asiantuntijoiden 
kuin valtioidenkin konteksteissa.

Juridiikan näkökulmasta on 
tärkeää todeta, että laitteen te-
kemä maalintunnistus ja -seu-
ranta tai laitteen tekemä vasta-

toimipäätös eivät tietenkään ole 
itsessään erityisen uusia ilmiöi-
tä. Erityisesti juuri asejärjestel-
mien, kuten miehitettyjen alus-
ten, osaratkaisuina näitä on ol-
lut käytössä jo varsin pitkään. 
On siis järkevää suhtautua kriit-
tisesti väitteeseen kokonaan au-
tonomisesta asejärjestelmästä – 
usein kyse on esimerkiksi au-
tonomiaa sisältävästä asejärjes-
telmästä tai autonomisen kaltai-
sesta asejärjestelmästä. Kan-
sainvälisen oikeuden näkökul-
masta on merkittävä alkuhuo-
mio, että nämä pitkään käytös-
sä olleet, esimerkiksi automaat-
tiset suojajärjestelmät, eivät ole 
kohdanneet laajoja protesteja.

Puhuttaessa laitteista it-
sestään yksi keskustelu nousee 
ylitse muiden: keskustelu siitä, 
minkälaiset laitteet ovat ylipää-
tänsä sallittuja. Tämä keskuste-
lu on ehkä kaikkein kärjistynein. 
Maailmanlaajuiseksi noussut lii-
ke ”Stop Killer Robots” toimii 
sen puolesta, että kaikki tap-
pavaan voimankäyttöön tarkoi-
tetut autonomiset aseet kiellet-
täisiin ennakoivasti. Liikkeen ar-
gumentaatiossa on samantyyp-
pisiä piirteitä, joita jalkaväkimii-
nojen vastustajat käyttivät rei-
lut kaksikymmentä vuotta sit-
ten. Autonomisten asejärjestel-
mien kieltoa vaativat puhuvatkin 
paljon siitä, että laitteiden käyt-
töä ei voi saada sellaiseksi, et-
tä ne noudattavat kansainvälistä 
oikeutta. Erityisesti nämä tahot 
ovat huolissaan siviiliuhreista ja 
inhimillisen valvonnan tarpeesta 
voimankäyttötilanteissa. Tähän 
kritiikkiin on syytä suhtautua 
vakavasti. On myös valtioiden 

näkökulmasta järkevää, että ai-
van kaikki rakennettavissa ole-
va ei ole sallittua. Vastuullinen 
regulaatio tuo myös valvovalle 
viranomaiselle mahdollisuuden 
puuttua robottiaseiden valmis-
tamiseen, leviämiseen ja käyt-
tämiseen. Kokonaan toinen asia 
kokonaan on, että onko kaikki 
koneautonomia kiellettyä, mikä 
ihmisen ja koneautonomian yh-
teistoiminnassa olisi kiellettyä ja 
mikä koneautonomiassa lopulta 
tekee kieltämisen arvoisen läh-
tökohtaisestikaan.

Geneven sopimuksen lisä-
pöytäkirjassa on säädetty vel-
voitteesta tutkia aseiden lailli-
suus ennen kuin ne voidaan ot-
taa käyttöön. Kyseinen velvoite 
sitoo myös Suomea, sillä Suo-
mi on allekirjoittanut ja ratifioi-
nut kyseisen sopimuksen, ja so-
pimus on implementoitu osaksi 
kansallista viranomaisia velvoit-
tavaa lainsäädäntöä. Miten tar-
kalleen ottaen asejärjestelmän 
laillisuus määritellään, on osit-
tain järjestelmäkohtaista. Joita-
kin yleisiä periaatteita tästä voi 
kuitenkin avata. Ehkä tärkeimpi-
nä lähtökohtina on, että raken-
tajan tulee pitää huolta, että jär-
jestelmä noudattaa niin sanottua 
erotteluperiaatetta; se ei aiheuta 
tarpeetonta kärsimystä kohteille; 
ja on sellainen järjestelmä, jota 
ei ole erikseen kielletty. Erottelu-
periaate viitaa siihen, että asetta 
on pystyttävä käyttämään siten, 
että taisteluihin osallistuvat koh-
teet erotetaan sellaisista, jotka ei-
vät niihin osallistu (kuten siviilit 
tai haavoittuneet). Tarpeettoman 
kärsimyksen välttämisen vaati-
mus viittaa siihen, että tavoitel-

Autonomiset järjestelmät
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taessa oikeutettua sotilaallista ta-
voitetta kohteille ei tahallaan ai-
heuteta kärsimystä, joka ei ole 
tavoitteen suorittamisen kannal-
ta välttämätöntä. Tämä vaatimus 
on tietenkin hyvin tapauskohtai-
nen. Erikseen kielletyt aseet, ku-
ten biologiset aseet, ovat luon-
nollisesti myös kiellettyjä erilli-
sen kiellon perusteella, ja uudet 
kehitetyt aseet eivät saa kuulua 
näihin kategorioihin. Vähimmäis-
vaatimuksena voisi katsoa, että 
yleisen laillisuuden varmistami-
nen vaatii sitä, että jo autonomi-
nen asejärjestelmien suunnittelu-
vaiheessa näitä näkökulmia tar-
kastellaan kattavasti.

Laitteesta itsestään puhut-
taessa on myös muita juridisia 
näkökulmia, jotka ovat omilla ta-
voillaan merkittäviä. Esimerkik-
si laitteisiin liittyvät immateriaa-
lioikeudet, erityisesti mitä tulee 
niissä toimiviin algoritmeihin, on 
myös mielenkiintoinen oma kes-
kusteluaiheensa. Tässä artikke-
lissa en lähde näitä muita puolia 
sen enempää avaamaan, mutta 
korostan, että erilaisia autono-
mioita sisältävien laitteiden kil-
pailuttaminen sekä lisenssien ja 
järjestelmien osien ostaminen 
tulee olemaan myös juridisesti 
monimutkainen osa asejärjes-
telmien hankintaa. Esimerkik-
si oikeus tehdä omia muutoksia 
koodiin, joka hallitsee järjestel-
miä, tulee olemaan eräs asia, jo-
ta tulee hankintatilanteissa har-
kita tarkkaan.

Asejärjestelmiin itseensä 
liittyvien laillisuuskysymysten 
lisäksi asejärjestelmän käyttö 
on toinen merkittävä näkökul-
ma autonomisten asejärjestel-

mien kokonaisuuteen. Tärkeim-
pinä huomioina on, että auto-
nomisten asejärjestelmien, ku-
ten kaikkien muidenkin asejär-
jestelmien, käytön tulee perus-
tua kansainväliseen oikeuteen. 
Sodankäynnin metodeja käsit-
televä humanitäärinen oikeus 
määrää, että asejärjestelmien 
käytön tulee vähintäänkin ol-
la erotteluperiaatteen mukais-
ta, perustua lailliseen sotilaalli-
seen tavoitteeseen ja sen tulee 
olla suhteessa tilanteen vaati-
muksiin (suhteellisuusperiaate). 
Eli sen lisäksi että on varmistet-
tu, että asetta voi käyttää lailli-
sesti, sen käytön tulee myös ol-
la laillista. Asejärjestelmien au-
tonomia näyttäisi siis tuovan li-
sää velvoitteita sotilaallisen ope-
raation johtajille ja taktiikan ke-
hittäjille. Myös vastuukysymyk-
set, kuten komentajien rikosoi-
keudelliset vastuut ja yleisem-
pi valtiovastuu, ovat juuri käyt-
töön liittyviä näkökulmia. Niiden 
osalta säätelyä on olemassa, ja 
sovellettavissa näihin myös au-
tonomiaa sisältäviin asejärjestel-
miin. Laitteiden käyttöön liittyy 
myös muuta juridiikkaa, erityi-
sesti esimerkiksi virka-avun ja 
sotilaallisen kriisinhallinnan ta-
pauksissa, mutta näitä tilantei-
ta tulee tarkastella aina tapaus-
kohtaisesti erikseen.

Meri- ja rannikkopuolustuk-
sen konteksti on erityisen mie-
lenkiintoinen oikeudellisesta nä-
kökulmasta. Lähtökohtana on, 
kuten kaikkien asejärjestelmi-
en kohdalla, että uusia meripuo-
lustuksellisia järjestelmiä kehi-
tettäessä tulee ottaa huomioon 
kansainvälisen oikeuden reuna-

ehdot. Erityisesti taistelukentäl-
lä olevien siviilien ja neutraalien 
valtioiden alusten tunnistaminen 
asettaa vaatimuksia asejärjestel-
mien kehittämiselle. Myös ih-
misen pitäminen päätöksente-
ossa riittävässä määrin muka-
na on tärkeää. Toisaalta merel-
linen toimintaympäristö on osit-
tain myös juridisesti selkeämpi 
ympäristö kuin esimerkiksi sivii-
lieitä täynnä oleva asutuskeskus. 
Erityisesti merenalainen toiminta 
on siviileistä lähes täysin vapaa-
ta, ja näin ollen se on autono-
misten asejärjestelmien kannal-
ta erittäin lupaava kehityskohde. 
Toki myös meren pinnan alaisis-
sa järjestelmissä tulee huomioida 
muita näkökulmia – esimerkik-
si suhteellisuusperiaate voiman-
käyttöön liittyen. Myös monen-
laiset vastatoimintajärjestämät, 
joissa selkeästi reagoidaan vas-
tapuolen aloittamaan hyökkäyk-
seen, ovat merellisessä ja ran-
nikkotoimintaympäristössä huo-
mattavasti kaupunkiympäristöis-
sä käytettäviä järjestelmiä yksin-
kertaisempia. Yleisesti voisi to-
deta, että meri- ja rannikkotais-
telussa sotilaalliset kohteet ovat 
ainakin osittain helposti erotelta-
vissa, mikä lisää merellisen ulot-
tuvuuden merkitystä autonomi-
sia asejärjestelmiä kehitettäessä.

Merellinen ulottuvuus on 
robotiikan ja autonomisten jär-
jestelmien näkökulmasta erit-
täin mielenkiintoinen yleisem-
minkin. Itsenäisten, tai ilman ih-
miskapteenia, toimivien alusten 
oikeudelliseen puoleen liittyy 
vielä paljon selvitettävää ja so-
vittavaa. Esimerkiksi kapteenin 
henkilökohtaisten velvollisuuk-
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sien jakautuminen tai määritty-
minen on mielenkiintoinen kes-
kustelun aihe tulevaisuudelle. 
Vuoden 1982 Merioikeusyleis-
sopimus on tärkeässä osassa, 
kun globaalisti pohditaan mie-
hittämättömien alusten liiken-
nettä niin kansallisilla kuin kan-
sainvälisillä merialueilla. Suo-
mella on automaatiokokeilujen 
kautta mielenkiintoinen mah-
dollisuus kehittää hyviä käytän-
töjä niin teknologian kuin oikeu-
dellisen säädösten osalta.

Voidaankin kysyä, miten lait 
ja asetukset pysyvät uuden ke-
hityksen vauhdissa? Lähtökoh-
tana on, että merellistä (siviili- 
ja sotilas-) toimintaa ja autono-
misten aseiden kehittelyä kos-
kee olemassa oleva kansainvä-
linen ja kansallinen sääntely – ja 
Suomen osalta myös EU-oikeus 

soveltuvin osin. On siis paljon 
lainsäädäntöä, jotka asettavat 
reunaehtoja lailliselle aseiden ja 
muiden merellisten autonomis-
ten järjestelmien kehittämiselle. 
Tässä mielessä tarkasteltuna tu-
lee kehityksen tapahtua sovittu-
jen raamien sisällä. Toisaalta so-
pimuksia, lakeja ja muuta sään-
telyä tulee koko ajan lisää. Val-
tioiden tahtotila tulee määrää-
mään paljon siitä, kuinka näis-
sä neuvotteluissa käy.

Osittain kehitys näyttää kul-
kevan siihen suuntaan, että il-
miötä halutaan saattaa säänte-
lyn piiriin. Esimerkiksi Euroopan 
unionin piirissä on säädetty di-
rektiivi-tasolla automatisoitujen 
viranomaistoimenpiteiden reu-
naehdoista. Myös viranomaisten 
käyttämät asejärjestelmät kuu-
luvat kyseisen sääntelyn piiriin. 

Kuitenkin kysymys siitä, kuinka 
kyseistä direktiiviä implementoi-
daan kansallisesti, on vielä pal-
jolti määrittämättä. Eli siis myös 
sääntelyn osalta eletään vielä 
osittaisessa epävarmuuden ti-
lassa – lähtökohta on olemassa, 
mutta sääntelyn tarkasta muo-
don ja laajuuden osalta on vielä 
epäselvyyttä. Tosin kuten auto-
nomisten autojen kohdalla on jo 
tapahtunut esimerkiksi Saksas-
sa, jonkinlaista uutta sääntelyä 
syntynee eri autonomisten järjes-
telmien sektoreille. Tällä hetkel-
lä kuitenkin autonomiaa sisältä-
vien asejärjestelmien, puhumat-
takaan kokonaan autonomisten 
asejärjestelmien, suunnittelus-
sa on tärkeää alusta alkaen pi-
tää huoli nykyisten kansainväli-
soikeudellisten sopimusten nou-
dattamisesta.

Autonomisten asejärjestelmien oikeudellisen 
kysymysten dualistinen malli

Itse laitteisiin liittyen mm:

– Voiko, ja millä ehdoin 
voisi, tällainen ase olla 

laillinen?
– Asevalvontasopimusten 

rooli?
– Oikeudet lukea ja 

muokata koodia, joka 
on muualta ostetussa 

asejärjestelmässä?

Laitteiden käyttöön 
liittyen mm:

– Kuinka käyttää kv. 
oikeuden mukaisesti?

– Vastuukysymykset eli 
kuka ja mikä taho on 

vastuussa?
– Ketkä saavat, ja missä 

tilanteissa, käyttää 
näitä asejärjestelmiä 
(vrt. maanpuolustus, 

virka-apu ja 
rauhanturvaaminen)?

Autonomiset järjestelmät
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Teem
a

T oinen rajaus liittyy jär-
jestelmä-määritelmään. 
Tässä artikkelissa käsi-

tellään vain miehittämättömiä 
lavetteja, jotka kykenevät liikku-
maan paikasta toiseen ja suorit-
tamaan niille annetun tehtävän. 
Ulkopuolelle jäävät esimerkiksi 
autonomiset kybersodankäyn-
nin tietoverkkosovellukset se-
kä autonomisesti verkottuvat ja 
mukautuvat viestintäratkaisut.

Puolustusvoimien 
miehittämättömät 
järjestelmät

Puolustusvoimien ensimmäisi-
nä autonomiaa omaavina jär-
jestelminä voidaan pitää am-
mu ja unohda -tyyppisiä meri- 
ja ilmatorjuntaohjuksia, kuten 
P-15 Termit (MTO66) ja Stre-
la-2 (ITO78). Nämä ohjukset 
kykenivät hakeutumaan maa-
liin autonomisesti tutka- ja inf-
rapunaherätteen avulla. Maaliin 

hakeutumista lukuun ottamat-
ta autonomian taso oli kuiten-
kin olematon. Ohjautuminenkin 
tapahtui herätteeltään voimak-
kaimpaan pistemäiseen maaliin. 
Uudemmissa ammu ja unohda 
-ohjuksissa, kuten rannikko-oh-
jus Spike-ER:ssä ja ilmataiste-
luohjus Sidewinder AIM-9M:s-
sä on jo hahmontunnistus/seu-
rantaominaisuus.

Ensimmäisenä varsinaise-
na miehittämättömänä järjes-
telmänä voidaan pitää 1990-lu-
vun lopulla hankittua Ranger-il-
ma-alusjärjestelmää (UAS, un-
manned aerial system), joka on 
suunniteltu prikaatitason tiedus-
telu-, valvonta- ja kauaskantois-
ten asejärjestelmien maalinosoi-
tustehtäviin. Sen maksimi len-
toonlähtöpaino on 275 kg ja toi-

Autonomisten järjestelmien 
hyödyntäminen 
Puolustusvoimissa

Timo Kaurila
Timo Kaurila, FT, Johtava tutkija, Puolustusvoimien tutkimuslaitos

Vaikka aiheena on autonomisten järjestelmien hyödyntäminen Puolustusvoimissa, 

on aluksi järkevää ottaa pari askelta kehityksessä taaksepäin. Yksinkertainen syy 

on, että täysin autonomisia järjestelmiä ei käytännössä ole vielä operatiivisessa käy-

tössä. Tämän vuoksi on parempi puhua miehittämättömistä, autonomiaa omaavista 

järjestelmistä. Tulevaisuudessa tilanne voi toki olla erilainen.

P-15 Termit -meritorjunta-ohjuksen (Suomessa MTO66) laukaisu laivalta. 
P-15 Termit -ohjus tunnetaan myös Styx-nimellä.

httP://WWW.militaRy-moDay.com

Autonomiset järjestelmät
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minta-aika noin 5 tuntia. Ranger 
on varustettu päivä- ja lämpö-
kameralla. Autonomiaa on edel-
leen vähän. Ranger kykenee 
lentämään ohjelmoitua reittiä 
pitkin GPS-signaalin avulla ja pi-
tämään sensorinsa suunnattuna 
tiettyyn kohteeseen. Kuva-ana-
lyysi jää kokonaan maa-aseman 
tehtäväksi. Nyt Ranger-järjestel-
mä on elinkaarensa loppupuo-
lella. Sen seuraaja sisältää var-
masti enemmän autonomisia 
toiminnallisuuksia ja kykenee 
älykkäämpään itsenäiseen sen-
soridatan analysointiin. 

Vuonna 2012 maavoimat 
hankki pienemmän Orbiter II -il-
ma-alusjärjestelmän (MUAS, mi-
ni unmanned aerial system) pa-
taljoona/komppaniatason tiedus-
telu- ja valvontatehtäviin. Sen 
paino on hiukan alle 10 kg, toi-
minta-aika 4 tuntia ja hyötykuor-
mana päivä- tai lämpökamera. 
Sen autonomiataso on likimain 

sama kuin Rangerin.
Merivoimien miehittämät-

tömissä, pinnan alla toimivis-
sa sovelluksissa (UUV, unman-
ned underwater vehicle) auto-
nomia on kehitetty pisimmälle. 
Pääsyynä tähän on äärimmäi-
sen haastava toimintaympäris-
tö tiedonsiirron kannalta. Radio-
taajuuksia ei voi käyttää, kos-
ka ne eivät etene vedessä. Käy-
tännössä ainoaksi vaihtoehdok-
si jää akustinen tiedonsiirto, jon-
ka kaistanleveys (tiedon välitys-
kyky) on kuitenkin äärimmäi-
sen pieni verrattuna normaalis-
ti käytettäviin radiotaajuuksiin. 
Vain oleellisimmat käskyt ja tie-
dot pystytään välittämään.

Katanpää-luokan miinan-
torjunta-aluksilla on käytös-
sä Hugin 1000 UUV ja Re-
mus 100 UUV, joita Suomes-
sa kutsutaan AUV:eiksi (autono-
mous underwater vehicle). Hu-
gin 1000:n pituus on 4,5 metriä 

ja halkaisija 75 cm. Sen toimin-
ta-aika on 24 tuntia. Siinä on 
akustinen datalinkki, jonka avul-
la tietoa voidaan siirtää AUV:n ja 
emoaluksen välillä. Remus 100 
on huomattavasti pienempi (pi-
tuus 1,6 metriä ja halkaisija 19 
cm). Remuksen toiminta-aika 
on alle 10 tuntia.

Molempien AUV:eiden pää-
asiallinen tehtävä on reittiohjel-
moitu miinanetsintä ja pohjan 
kartoitus erilaisilla sonar-tyyppi-
sillä sensoreilla. Tässä vaiheessa 
niiden toiminta on autonomista, 
jolloin operaattori ei ohjaa lavet-
teja eikä sensoreita. Varsinainen 
miinanraivaus suoritetaan senso-
ridata-analyysin jälkeen lanka-
ohjatuilla laveteilla (ROV, remo-
te operated vehicle). Periaattees-
sa molempia AUV:eita voidaan 
käyttää myös muihin vedenalai-
siin tiedustelu-, valvonta- ja tun-
nistustehtäviin. AUV:t navigoivat 
GPS:n ja inertiaohjauksen avulla 

Orbiter 2 MUAS odottamassa lentoon pääsyä katapultillaan.
httP://WWW.aeRoexPo.online/PRoD/aeRonautics-ltD
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nousten aina välillä pintaan päi-
vittämään paikkatietonsa. Lisäk-
si Merivoimilla on tutkimuskäy-
tössä Iver 2 UUV, jota käytetään 
muun muassa erilaisten hyöty-
kuormien kehittämiseen ja tes-
taamiseen.

Miehittämättömiä maajär jes-
telmiä (UGS, unmanned ground 
system) Puolustusvoimilla ei ole 
operatiivisessa käytössä, ellei rä-
jähteiden raivauksessa käytettä-
viä etäohjattavia lavetteja lasketa 
tällaisiksi. Näiden autonomiata-
so on kuitenkin hyvin alhainen, 
koska raivaukseen sisältyy mer-
kittäviä turvallisuusriskejä, joiden 
hallinta halutaan pitää operaatto-
rin tehtävänä. Lisäksi raivausta-
pahtumat ovat aina erilaisia, jo-
ka vaikeuttaa autonomian sovel-

tamista. Maaperä liikkumisym-
päristönä asettaa autonomisille 
järjestelmiä muita toimintaym-
päristöjä suurempia haasteita, 
koska maasto-olosuhteet voivat 
vaihdella huomattavasti pienellä-
kin alueella ja ovat usein ennal-
ta tuntemattomia. Tämän vuok-
si ympäristön tarkka havainnointi 
ja navigointi ovat kriittisiä kykyjä. 

Tulevaisuus ja haasteet

Miehittämättömät, autonomi-
aa omaavat järjestelmät tulevat 
yleistymään lähitulevaisuudes-
sa sotilaallisella puolella. Suuret 
sotilasmahdit, kuten USA, Kii-
na ja Venäjä, sijoittavat suuria 
summia autonomiaa omaavien 
järjestelmien tutkimiseen ja ke-

Remus 100 AUV tehtäväänsä suorittamassa.

Kun nämä LS3-muulit kävelevät partioryhmää vastaan, voi pulssi kohota. DARPA:n  
kehittämä Legged Squad Support System demonstroi vaikeissa maasto-olosuhteissa hyvin liikkuvaa, 
autonomisesti taistelijaa seuraavaa robottimuulia, joka pystyi kuljettamaan 180 kg varusteita.

httP://WWW.navalDRones.com

httPs://WWW.DaRPa.mil
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hittämiseen. Suunnannäyttäjä-
nä toimivat kuitenkin siviiliso-
vellukset, kuten itse ajavat au-
tot ja autonomisesti liikkuvat 
rahtilaivat. Erään arvion mu-
kaan robotiikkaan, johon mie-
hittämättömät järjestelmät kuu-
luvat, investoidaan sotilaallisesti 
7,5 miljardia USA:n dollaria vuo-
teen 2018 mennessä, kun sivii-
lipuolen satsaukset ovat vastaa-
vasti 18-kertaiset 135 miljardia.

Puolustusvoimien seuraa-
vat miehittämättömät järjestel-
mät liittyvät todennäköisesti Ran-
gerin seuraajaan tai strategisiin 
hankkeisiin Laivue 2020:een ja 
Hornetin seuraajaan. On mahdol-
lista, että näiden suorituskykyjen 
rakentamisen yhteydessä hanki-
taan ilmassa tai vedessä toimi-
via, autonomiaa omaavia järjes-

telmiä. Mitään päätöksiä näis-
tä ei kuitenkaan ole vielä tehty. 
Myös miinanraivaus autonomisil-
la pinta-aluksilla on potentiaali-
nen vaihtoehto tulevaisuudessa. 
Ei voi myöskään unohtaa kaupal-
listen miehittämättömien siviiliso-
vellusten hyödyntämistä. Esimer-
kiksi kaupallisia multikoptereita 
voidaan hyödyntää monin tavoin 
niin tutkimus- kuin tiedustelu- ja 
valvontatehtävissä. Maalla liikku-
vat tulevaisuuden sovelluskohteet 
löytyvät todennäköisimmin logis-
tiikan tai suojaamisen (esim. tuli-
tukiajoneuvot) puolelta. 

Teknologisten haasteiden 
lisäksi autonomiset sotilasso-
vellukset nostavat voimakkaas-
ti esiin eettiset ja juridiset (vas-
tuu)näkökulmat. Jos autonomi-
nen asejärjestelmä tappaa vää-

rän henkilön tai aiheuttaa tarpee-
tonta vahinkoa ympäristölle, kuka 
on vastuussa: operaattori, omis-
taja, valmistaja vai ohjelmoija? 
Tämän vuoksi kaikki maat ovat 
toistaiseksi ilmoittaneet kannat-
tavansa tiukkaa ihminen–muka-
na–vaikuttamisketjussa-periaa-
tetta. Toisaalta tiedetään, että 
samaan aikaan monet maat ke-
hittävät autonomisia asejärjestel-
miä ns. tappajarobotteja. Monet 
robottialan asiantuntijat ja vaikut-
tajat ovatkin huolestuneita kan-
sainvälisestä lainsäädännöstä, jo-
ka ei toistaiseksi kiellä tappajaro-
botteja. Hiljattain 116 robottialan 
vaikuttajaa kaikkiaan 26 maasta 
laativat YK:lle osoitetun avoimen 
kirjeen, jossa he vaativat autono-
misille sotakoneille täyskieltoa ke-
miallisten aseiden tapaan.

Tehoa ja turvallisuutta
www.telva.fi

Autonomiset järjestelmät



28

S uomen rannikon ja 
saariston olosuhteissa 
autonomisista järjestel-

mistä on periaatteessa saavutet-
tavissa maksimaalinen taktinen 
hyöty, koska operaatiossa voi-
daan hyödyntää kaikkia toimin-
taympäristöjä: maa, ilma, me-
ri, kyber, informaatio ja sähkö-
magneettinen spektri. Itämeren 
suppealla alueella näitä järjestel-
miä voidaan lisäksi periaatteessa 
käyttää suoraan maatukikohdis-

ta. Nämä tekijät koskevat toki se-
kä hyökkääjää että puolustajaa.

Teoriasta käytäntöön

Yhdysvallat valtavine puolus-
tusresursseineen lienee etulin-
jassa autonomisten järjestelmi-
en käytännön sovellutusten ke-
hittämisessä. Venäjä panostaa 
myös miehittämättömien järjes-
telmien kehitykseen, vaikka sillä 
näyttääkin olevan haasteita kil-
pailla suoraan tässä kehitykses-

sä. Samat mahdollisuudet tar-
kasteltaneen myös muiden valti-
oiden konseptitöissä ja kehitys-
suunnitelmissa.

Yhdysvalloissa on todettu, 
että heidän laivastonsa kiistä-
mättömän toiminnanvapauden 
ajat maailman merillä ovat ohit-
se eri maiden kehittyvien pin-
ta- ja ilmatorjuntakykyjen myö-
tä. Enää ei nähdä todennäköi-
senä, että voitaisiin toimia täy-
sin vastustajan asevaikutuksen 
ulottumattomissa. Vastaukse-
na Yhdysvaltojen merivoimat 
on kehittänyt uuden Distribut-
ed Lethality -operaatiokonsep-
tin. Sillä tähdätään laivaston 
pintataisteluosastojen hyökkä-
yspotentiaalin lisäämiseen kas-
vattamalla vaikutuskykyä ja li-
säämällä taistelutilanteen mo-
nimutkaisuutta suhteessa vas-
tustajaan. Pinta-alusosastot toi-
mivat aiempaa hajautetummin 
verkottuneen johtamisjärjestel-
mien tukemana vastustajan ti-
lannekuvan ja vastatoimien hei-
kentämiseksi. Autonomisilla jär-
jestelmillä on rooli tämän kon-

Autonomiset järjestelmät
meripuolustuksen haasteena

Autonomisten järjestelmien mahdollinen vaikutus tulevaisuuden meripuolustuksel-

lemme on moniulotteinen. Se syntyy toisaalta suoran vaikutuksen kautta taktisella 

tasolla, toisaalta taas strategisten seurannaisvaikutusten kautta.

Jussi Jämsén
Komentaja Jussi Jämsén, Merivoimien esikunta

Ensimmäisenä tavoitteena on tukialueen haltuunotto puolustajan 
vaikutusalueelta. Avainalueille on voitu aiemmin jättää sensoreita ja 
harhamaaleja. Tukialueen tarkoituksena on vastustajan toiminnan 
havainnointi syvällä saaristossa, vaikuttaminen maa-alueelle ja 
puolustajan toimintavapauden kiistäminen.

Autonomiset järjestelmät

Teem
a
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septin kehitysnäkymissä sekä 
sensoreina että vaikuttajina.

Yhdysvaltojen merivoimien 
uusi konsepti liittyy läheises-
ti toisen puolustushaaran meri-
jalkaväen uuteen operaatiokon-
septiin. Se tarjoaa esimerkin 
verkottuneen, miehittämättö-
män ja parveilevan suoritusky-
vyn käyttöperiaatteista mereltä 
suuntautuvassa hyökkäykses-
sä saaristo-olosuhteissa. Seu-
raavissa kuvissa havainnolliste-
taan tehtävätyyppejä, joissa au-
tonomisia järjestelmiä voitaisiin 
konseptin mukaan hyödyntää:

Vastatoimia ja 
mahdollisuuksia?

Autonomisia järjestelmiä hyö-
dyntävä hyökkääjä välttää ope-
raatiossaan lineaarista tai vai-
heittaista toimintaa. Se hakee 
taistelunkestävyytensä jous-
tavasta toimintamallista sekä 
sensorien, vaikuttajien ja maa-

lien lukumäärästä. Puolustajal-
le pyritään aiheuttamaan mah-
dollisimman suuri määrä ”sodan 
kitkaa ja sumua”. Nanoteknolo-

gian lisääntyvä hyödyntäminen 
ja autonomisten järjestelmien 
pieneneminen lisää edelleen 
maalien ja mahdollisten kohtei-
den määrää.

Tehokkaassa puolustuk-
sessa olisi luonnollista pyrkiä 
samoihin periaatteisiin, vaik-
ka tilannetietoisuuden säilyttä-
minen ja vastatoimien tehokas 
kohdistaminen on vaikeaa. Pe-
rinteisempää hyökkääjää vas-
taan autonomiset järjestelmät 
tarjoavat puolustajalle selkeitä 
mahdollisuuksia, kuten kyvyn 
pitkäkestoiseen operointiin kus-
tannustehokkaasti, vähäisem-
män henkilöstötarpeen ja ris-
kialttiiden tehtävien toteutuksen 
ilman vaaraa henkilötappioista. 
Puolustajalla on myös etulyönti-
asema valmisteluiden kuten tie-
toliikenneyhteyksien ja sensori-
verkon rakentamisen suhteen.

Lentävän miehittämättömän tukiaseman avulla muodostetaan paikallinen 
tietoverkko tiedonvälityksen varmentamiseksi vastustajan odotettavissa 
olevan tietoverkkohyökkäyksen varalle. Miehittämättömät vedenalaiset  
järjestelmät ovat toimineet alueella jo päivien ajan. Ne tiedustelevat olo-
suhteet ja mahdolliset maihinnousualueet. Alue valvotaan lennokein uh-
kien ja mahdollisuuksien havaitsemiseksi. 

Merijalkaväen komppania siirtyy maihin vaikeissa olosuhteissa täydelli-
sen pimeyden aikana. Parveilevat miehittämättömät veneet suojaavat si-
vustat ja toimivat lavetteina pienille lentolaitteille. Vedenalaisten järjestel-
mien parvi tukee osastoa navigoinnissa saaristoon.

Autonomiset järjestelmät
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Strategisella tasolla auto-
nomisten järjestelmien aiheut-
taman uhkan torjuminen edel-
lyttää luonnollisesti teknologi-

sen kehityksen riittävää enna-
kointia puolustussuunnittelussa. 

Miehittämättömien ja auto-
nomisten järjestelmien käyttäjää 

on vaikea aukottomasti toden-
taa, mikä saattaa yleisellä tasol-
la alentaa kynnystä eriasteisten 
sotatoimien aloittamiseen.

Lähteet
”Distributed Lethality”, Thomas Rowden et 

al., Proceedings Magazine, January 
2015, https://www.usni.org/magazines/
proceedings/2015-01/distributed-
lethality 

Marine Corps Operating Concept (MOC), 
Sept. 2016. http://www.mccdc.marines.
mil/MOC/. Esittelyvideo esimerkkeineen 
katsottavissa https://www.youtube.com/
watch?v=xAQWoRFtg0o. Kuvat ovat 
ruutukaappauksia esittelyvideosta.

US Air Force Small Unmanned Aircraft 
Systems Roadmap 2016  - 2036, http://
www.af.mil/Portals/1/documents/isr/
Small _ UAS _ Flight _ Plan _ 2016 _
to _ 2036.pdf 

Unmanned Systems Integrated Roadmap 
FY2013 - 2038, https://www.defense.
gov/Portals/1/Documents/pubs/DOD-
USRM-2013.pdf

Miehittämättömistä veneistä laukaistut vedenalaiset järjestelmät ja kineettiseen vaikutukseen kykenevät lento-
laitteet tukevat taistelua. Maalla käytetään miehittämättömiä sensoreita ja asejärjestelmiä. Taistelua voidaan tu-
kea ilmasta laukaistavilla autonomisesti hakeutuvilla räjähteillä.



Tilannetietoisuus - Johtaminen 
Kotimaiset tukipalvelut

Airbus DS Finland Oy

sami.sohlberg@airbus.com            tel +358 40 670 8833
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V asta noin vuosi sitten 
merenkulkuala kallistui 
hyväksymään autono-

miset laivat realistisena vaihto-
ehtona kaupallisessa merenku-
lussa noin 10 vuoden aikajän-
teellä. Tällä hetkellä maailmas-

sa onkin käynnissä lukematon 
määrä erilaisia kokeiluja etäoh-
jauksen ja autonomian toteutta-
miseksi ja valtiot itse asiassa kil-
pailevat keskenään, kuka tässä 
ehtii ensimmäisenä maaliin.

Suomi otti autonomian va-

kavasti jo alusta alkaen, ja mi-
nisteri Berner antoi asiaan liit-
tyvää evästystä kansainväli-
sen merenkulkuorganisaation 
IMO:n strategiaan ainoana maa-
na jo 2015. Meriteollisuus ry ot-
ti autonomian keskeiseksi osak-

Milloin autonomiset 
laivat tulevat?

Rolls-Royce alkoi noin kolme vuotta sitten lisätä merenkulkualan tietoisuutta autono-

mian mahdollisuuksista. Tämä käynnistikin ennennäkemättömän maailmanlaajuisen 

huomion, jossa nimenomaan valtamediat (BBC, CNN, jne.) kiinnostuivat aiheesta.

Sauli Eloranta
Sauli Eloranta, kehitysjohtaja, Rolls Royce

Etäkäyttökeskus on suunniteltu määrittelemään uudelleen, miten aluksia ohjataan. Olemassaolevan  
ohjaushytin kopioimisen sijaan, on etäkäyttökeskuksessa kokeneiden kapteeneiden antaman palautteen 
perusteella eri järjestelmäkomponentit sijoitettu siten, että ohjaajan tuntuma ja hallinta on paras mahdollinen. 
Tavoitteena on luoda tulevaisuuden todistusstandardi alusten valvontaan etäältä.

Teem
a

Rolls-Royce
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si strategista tutkimusagendaan-
sa 2016. Samaten vuonna 2016 
saatiin Suomessa perustettua 
maailman ensimmäinen auto-
nomisen meriliikenteen ekosys-
teemi One Sea, jota isännöi DI-
MECC Oy. One Sea on TEKESin 
osittain rahoittama yhteistyöpro-
jekti, jossa alan suuret yritykset 
(mm. ABB, Rolls-Royce, Wärt-
silä) tekevät yhteistyötä siellä, 
missä se on mahdollista. Vuon-
na 2017 saatiinkin avattua Eu-
rajoen edustalla sijaitseva kaikil-
le avoin Jaakonmeri-testialue au-
tonomisille aluksille. Rolls-Royce 
teki merkittävän investointipää-
töksen keväällä 2017, kun Tur-
kuun perustettiin etäohjattujen 
ja autonomisten laivojen tuote-
kehityskeskus, johon kohdiste-
taan merkittävä osa yhtiön 230 
miljoonan euron panostuksesta. 
Tekniikan edistämissäätiö ja Tek-
nologiateollisuuden 100-vuotis-
säätiö myönsi Rolls-Roycen Ship 
Intelligence-tiimille teknologia-
palkinto vuonna 2017.

Puolustusvälineteollisuu-
dessa etäohjaus ja autonomia 
ovat olleet tuttuja käsitteitä jo 
pitkän aikaa, mutta kaupallises-
sa merenkulussa kansainvälinen 
merenkulkuorganisaatio IMO sa-
nelee kansainväliset säännöt ja 
määräykset, jotka rajoittavat uu-
den teknologian nopeaa käyt-
töönottoa. Olikin suuri yllätys, 
kun IMO:n turvallisuusalakomi-
tea hyväksyi kokouksessaan ke-
säkuussa 2017 ottaa autonomi-
set alukset työjärjestykseensä – 
ilman yhdenkään 172 lippuval-
tion vastustusta! Suomen dele-
gaatio Trafin johdolla sai esitet-
tyä kokoukselle tiiviin paketin au-

tonomian ja digitalisaation etene-
misestä Suomessa. Kotimaas-
samme valtiovalta ja esim. LVM 
ja Trafi ovat ottaneet kokeiluille 
myönteisen kannan, vaikkakin 
autonomisten ratkaisujen lopul-
linen hyväksyntä vaatiikin vielä 
paljon työtä.

Laivojen autonomiatasoil-
le ei ole vielä yhtä maailman-
laajuista määrittelyä, mutta suu-
rimpana haasteena on taso, jos-
sa kone alkaa suorittaa nykyisin 
ihmisen tekemää päätöksente-
koa. Ihmistä avustavaa tekniik-
kaa on laivoilla jo paljon, mm. 
tutka, elektroniset navigointivä-
lineet, automaatio-ja kontrollijär-
jestelmät, autopilotti ja dynaa-
minen paikoitus (DP). Etäoh-
jaukseen liittyvä tekniikka siir-
tää miehistön päätöksenteon 
maihin, jolloin uutena ominai-
suutena on varma ja turvallinen 
tiedonsiirto laivan ja etäohjaus-
keskuksen välillä, päätöksente-
on pysyessä ihmisellä. Autois-
ta tuttu pysäköintiavustus saa-
puu lähiaikoina laivoihin, jonka 
jälkeen navigointiavustus alkaa 

siirtää aluksen päällikköä koh-
ti päätösehdotuksia tekevän ko-
neen valvontaa. Tässä vaihees-
sa on erittäin tärkeää verrata ko-
neen tekemiä ehdotuksia pääl-
likön päätöksiin ja aloittaa ko-
neen pitkäaikainen opettaminen 
muiden laivojen ja koneiden te-
kemän opetustyön (simuloinnin) 
lisäksi. Kaupallisen merenkulun 
hyväksyntämenettely edellyttää 
todistettavaa hyväksyttävän ris-
kitason saavuttamista, joka 
edellyttää käytännössä koneen 
virheetöntä päätöksentekoa. Vir-
heettömyydellä tarkoitetaan to-
dellakin sellaista turvallisuusta-
soa, jota ei pystytä saavutta-
maan nykyisen ihmiseen perus-
tuvan merenkulun kulttuurissa 
(esimerkiksi alusten uppoami-
sia tapahtuu maailmalla enem-
män kuin keskeiset, esim. ilmai-
lun turvallisuusnormit sallisivat)

Maailmalla on tällä hetkellä 
tekninen valmius suorittaa etä-
ohjausta maista käsin, jonka 
Rolls-Royce todisti tänä vuon-
na ensimmäisenä maailmassa 
Kööpenhaminassa tehdyssä pit-

Älyaluksen malli havainnekuvassa.

Autonomiset järjestelmät
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AAWA: https://www.rolls-royce.com/media/
press-releases/yr-2016/21-06-2016-rr-
publishes-vision-of-the-future-of-remote-
and-autonomous-shipping.aspx

Design for Value: https://www.dimecc.com/
dimecc-leads-digital-disruption-new-
systemic-renewal-program-design-value-
launched/

Stena: https://www.rolls-royce.com/media/
press-releases/yr-2017/20-03-2017-rr-
and-stena-line-to-work-together.aspx

Svitzer: https://www.rolls-royce.com/media/
press-releases/yr-2017/20-06-2017-
rr-demonstrates-worlds-first-remotely-
operated-commercial-vessel.aspx

BHP Billiton: https://www.bloomberg.com/
news/articles/2017-06-06/robot-ghost-
ships-to-take-miner-s-technology-drive-
on-high-seas

First Alliance on Autonomy in China: http://
www.seatrade-maritime.com/news/asia/
china-launches-unmanned-cargo-ship-
development-alliance.html

TCOMS collaboration in Singapore: https://
www.rolls-royce.com/media/press-
releases/yr-2017/27-03-2017-rr-signs-
memorandum.aspx

MacGregor: https://www.rolls-royce.com/
media/press-releases/yr-2017/27-03-
2017-rr-and-macgregor-to-explore-
implications.aspx

https://www.rolls-royce.com/media/insights/
jann-peter-strand-karno-tenovuo-on-
intelligent-awareness.aspx

https://oneseaecosystem.dimecc.com/

http://worldmaritimenews.com/
archives/227275/first-test-area-for-
autonomous-ships-opened-in-finland/

https://www.satakunnankansa.fi/
kotimaa/kuka-oli-eurajoen-edustalle-
oman-merialueen-saanut-jaakko-
talvitie-200327517/

http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/
palkinto-rapsahti-kolmelle-
suomen-merkittavimmat-

Artikkeleita ja uutisia:

kän ajan täysmittakaavakokees-
sa tanskalaisen Svitzer-hinaaja-
yhtiön kanssa. Autonomisia so-
velluksia on lähinnä venemitta-
kaavassa, mukaan lukien Yhdys-
valtain laivaston 40-metrisen au-
tonomisen Sea Hunter- aluksen. 

Rolls-Royce on tehnyt huo-
mattavan määrän kaupallisia 
sopimuksia autonomian kehit-
tämiseksi asiakasprojekteissa, 
joista on julkisuuteen kerrottu 
esimerkiksi:
 – Svitzer-hinaajan etäohjauk-

sen toteutus (myös etäoh-
jauskeskus)

 – Stena: aluksen miehis-
tön lisätty tilannetietoisuus 
sensoreilla

 – HNA: kiinalainen allianssi 
autonomian kehittämiseksi

 – Lisäksi useat strategiset tut-
kimushankkeet ja kumppa-
nuudet, esim. TTY ja VTT

Laivojen autonomia on tu-
lossa ja on tärkeää, että siihen 
vaadittavaa kriittistä osaamista 
kehitetään Suomessa ja tuetaan 
täysmittakaavakokeiluin esimer-
kiksi valtion aluskalustolla kan-
sainvälisesti johtavan mark-

kina-aseman varmistamisek-
si. Kaupalliset sovellukset tule-
vat laskemaan autonomiaan liit-
tyvien ratkaisujen hinnat mur-
to-osaan nykyisestä, kun siirry-
tään maailmanlaajuisille mark-
kinoille. Painopistealueina ovat 
tekoälyn soveltaminen, senso-
rit, kyberturvallisuus, kommu-
nikaatio- ja tiedonsiirtoteknolo-
giat, karttapohjat ja tilannetietoi-
suus – kaikki sellaisia osa-aluei-
ta, jotka tukevat Suomen erityi-
sasemaa johtavana tietoteknii-
kan soveltajana perinteisilläkin 
markkinoilla.

Autonomiset järjestelmät
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teknologia-alan-uudistajat-saavat-
yhteensa-100-000-6654726

https://www.youtube.com/
watch?v=aRayYc7WGOE

http://www.telegraph.co.uk/
business/2016/04/09/crewless-drone-
ships-will-be-sailing-the-seas-by-2020/

https://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2017/
autonomisia-laivoja-purjehtii-kohta-
itamerella/

http://www.satakunnankansa.fi/satakunta/
suomen-ensimmainen-autonomisten-
laivojen-testialue-eurajoen-
edustalle-14097870/

https://www.lvm.fi/-/meriliikenteen-
alyvaylakokeilu-alkaa-ensi-vuonna-askel-
kohti-au-tonomista-meriliikennetta

http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/
hurja-suunnitelma-rahtilaivat-
kulkevat-itamerella-itsekseen-
vuonna-2025-6585045

http://meriteollisuus.teknologiateollisuus.fi/fi/
uutiset/maailman-ensimm%C3%A4inen-
itseohjautuvien-laivojen-
j%C3%A4rjestelm%C3%A4-syntyy-
it%C3%A4merelle

http://www.dimecc.com/app/
uploads/2016/09/20160923 _
DIMECC _ meriliikenne _ tiedote.pdf

https://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2016/
miehittamattoman-meriliikenteen-
ekosysteemi-kayntiin/

http://meriteollisuus.teknologiateollisuus.
fi/fi/t-k/meriklusterin-strateginen-
tutkimusagenda-2017-2025

https://www.tekes.fi/nyt/blogit-2016/pekka-
sivonen-tuhannen-ja-yhden-taalan-
paikka/

http://www.imo.org/en/About/strategy/
Documents/Member%20States%20-%20
tdc/Finland%20-%20Input%20to%20
TDCs.pdf

Älykkäät tietoisuusjärjestelmät tekevät aluksista turvallisempia, helpompia ja tehokkaampia.  
Ne tarjoavat miehistön paremman käsityksen aluksen ympäristöstä. Tämä tapahtuu yhdistämällä tietoja useista 
antureista olemassa oleviin alusjärjestelmiin liittyviin tietoihin kuten automaattinen tunnistusjärjestelmä (AIS) ja 
tutka. Myös muista lähteistä, kuten globaaleista tietokannoista saadut tiedot, ovat tärkeitä.

Rolls-Royce
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S uomessa tilanne on 
kuitenkin pysynyt ver-
rattain hyvänä, ja täs-

tä on kiittäminen vastuullisia 
suomalaisia lennättäjiä. Trafi on 
tuottanut valtavan määrän ope-
tusmateriaalia ja esimerkiksi 
mobiilisovelluksen lennättäjien 
avuksi, ja asiaa on pidetty esillä 
myös mediassa. Myös näillä on 
epäilemättä ollut vahva positii-
vinen vaikutus nyt vallitsevaan 
hyvään tilanteeseen.

Ilmailun teknisen kehityk-
sen historiassa sodat ja sotilas-
käyttöön kehitetty tekniikka ovat 
johtaneet vallankumouksellisiin 
keksintöihin ja sieltähän tämän-
kin päivän miehittämätön ilmai-
lu ammentaa ratkaisuja. Erityi-
sen kiehtovaa tässä nykyisessä 
tilanteessa on, että ennen vain 
valtiollisten tiedustelupalvelui-
den ulottuvilla ollut suorituskyky 
on aivan hetkessä löytänyt tien-
sä elektroniikkaliikkeiden hyllyil-
le älypuhelimien ja tietokoneiden 
viereen. Samaan aikaan on herä-

Miehittämättömän ilmailun sääntely ja 

ilmatilan käyttö

telty keskustelua myös laitteiden 
kyberturvallisuudesta ja myös sii-
tä, mille tahoille nämä kuluttajille 
suunnatut tuotteet mahdollises-
ti keräämiään tietoja lähettävät 
esimerkiksi ohjelmistopäivitys-
ten yhteydessä. Olipa tämä sit-
ten karmea todellisuus tai piru-
jen maalaamista seinillä, yksi asia 
on kuitenkin varmaa. Se nopeus, 
jolla miehittämättömät ilma-aluk-
set tulivat osaksi arkeamme, yl-
lätti varmasti lähes kaikki.

Sääntely on kaikissa mais-
sa vielä jossain määrin kypsy-
mätöntä ja kansainväliset stan-
dardit puuttuvat. ”One size does 
not fit all” on fraasi, jota eri kan-
sainvälisillä areenoilla kuulee 
perusteluna sääntelyn kehityk-
sen hitaudelle, ja tottahan se 
onkin. Laitteiden kirjo on valta-
va multikoptereista kiinteäsiipi-
siin ja ilmalaivoihin. Painohai-
tari liikkuu grammoista kym-
meniin tuhansiin kiloihin ja kor-
keusulottuvuuden puolesta lii-
kutaan maanpinnasta avaruu-

teen saakka. Ei siis ihme, että 
ilmailun sääntely on todellakin 
uuden haasteen edessä.

Haaste ei kuitenkaan koske 
vain ilmailun sääntelyä. Lähes 
jokainen erityisesti multikopteri-
mallisista laitteista on lähtökoh-
taisesti kamera ja vieläpä yleen-
sä melko hyvätasoinen. Kolmen 
kilon laitteiden kokoluokassa 
saadaan jo kuluttajalaitteeseen-
kin kiinni lämpökamera. Nämä 
seikat saavat meidät tarkastele-
maan asiaa yksityisyydensuo-
jan ja kotirauhan näkökulmas-
ta, mutta myös maanpuolustuk-
sellisesta vinkkelistä. Teollisuus-
vakoilu tai käyttö vaikkapa ter-
roristisiin tarkoitusperiin ei ole 
mitenkään poissuljettu vaihto-
ehto ja osin jo arkipäivää jois-
sain maailman kolkissa.

Suomalainen sääntely mie-
hittämättömän ilmailun osal-
ta on tällä hetkellä hyvä ja tar-
koituksenmukainen. Se on Eu-
roopan ja todennäköisesti maa-
ilman liberaalein tarjoten suoma-

Jukka Hannola
Jukka Hannola, Johtava asiantuntija, Ilmailujohtajan esikunta 
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Miehittämätön ilmailu elää vahvaa kasvukautta. Laitteiden myyntimäärät maailman-

laajuisesti osoittavat kasvua ja samoin kasvaa Trafin rekisterissä olevien kotimais-

ten kaupallisten miehittämättömän ilmailun toimijoiden määrä. Vaaratilanteet miehi-

tetyn ja miehittämättömän ilmailun välillä valitettavasti lisääntyvät vähintäänkin sa-

massa suhteessa myytyjen laitteiden kanssa.

Autonomiset järjestelmät

Teem
a
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laisille toimijoille erinomaisen hy-
vän ympäristön tuotekehityksel-
le. Siltä osin lainsäädäntömme 
on ehdottoman modernia, voi-
makkaasti riski- ja suoritusky-
kyperusteista. Ilmailun lentotur-
vallisuuteen tähtäävän sääntelyn 
tehtävä ei olekaan ensisijaises-
ti hoitaa yksityisyyteen ja muu-
hun yleiseen turvallisuuteen ja 
järjestykseen liittyviä huolia. Nii-
hin meillä onneksi löytyy muusta 
sääntelystä vankkaa pohjaa, joka 
miehittämättömän ilmailun toi-
mijoiden on myös syytä tuntea. 
Näistä varsin selkeänä esimerk-
kinä on vaikkapa aluevalvonta-
laki. Joka tapauksessa on tär-
keää korostaa sitä, että meidän 
on tarkasteltava miehittämätöntä 
ilmailua laajasti. Tuskin koskaan 
ilmailun historiassa ilmailu on tul-
lut näin lähelle tavallisen kansa-
laisen arkea. Tämän laajemman 
kokonaiskuvan ymmärtäminen ja 
miehittämättömän ilmailun tar-
kastelu aidosti siinä yhteiskun-
nallisessa konseptissa, jossa tä-
mä ilmiö tapahtuu, on ensiarvoi-
sen tärkeää. Tämä on jatkossa 
otettava huomioon yhä painok-
kaammin sääntelyä kehitettäes-
sä. On turvattava myös toimival-
taisten tahojen mahdollisuus tar-
vittaessa vaikuttaa esimerkiksi 
kiellettyyn ilmatilanosaan suun-
taavaan miehittämättömään il-
ma-alukseen. Tällöin asiaa on 
tarkasteltava vakavasti myös esi-
merkiksi tietoyhteiskuntakaaren 
pykälien valossa.

Keski-Euroopassa ”securi-
ty”-huolet näyttelevät erityisen 
suurta roolia. Tämä näkyy voi-
makkaasti nyt kehitettävässä yh-
teisessä eurooppalaisessa mie-

hittämättömän ilmailun säänte-
lyssä. Tämän sääntelyn on tar-
koitus tulla voimaan vuoden 
2018 alkupuolella. Eurooppa-
laisen sääntelyn lähtökohta on 
muuttunut. Ennen sääntelyllä 
pyrittiin hoitamaan ennen kaik-
kea lentoturvallisuutta. Vaikka se 
on tänäkin päivänä päätavoite, 
ohjenuoraksi on siitä huolimat-
ta annettu, että mikäli ilmailun 
sääntelyllä voidaan tukea turvalli-
suuteen ja yksityisyyteen liittyviä 
kysymyksiä, se on syytä tehdä. 
EU-tason säädösluonnokses-
sa on huomattava määrä yleis-
tä turvallisuutta koskevia kohtia.

Pääosin nämä tullaan to-
teuttamaan teknisin ratkaisuin. 
Geofencing-toiminnon pitäi-
si estää automaattisesti laitteen 
pääsy kielletylle- tai rajoitetulle 
alueelle. Electronic identification 
–toiminnon pitäisi antaa reaaliai-
kainen tunnistetieto kaikista lail-
lisesti alueella liikkuvista laitteis-
ta esimerkiksi poliisin käyttöön. 
Laitteiston puolesta nämä tuli-
sivat standardimuotoisina vaa-

timuksina jo laitteen valmistajil-
le, että kone on oltava varustettu 
tietyillä kyvykkyyksillä, jotta si-
tä Euroopassa saa myydä. Nä-
mä toiminnallisuudet edellyttävät 
luonnollisesti laitteiden ja niiden 
käyttäjien rekisteröimistä. Tämän 
uskotaan Euroopassa helpotta-
van myös merkittävästi hyödyl-
lisen turvallisuustiedon levittä-
mistä, kun kaikkien lennättäjien 
yhteystiedot ovat saatavissa re-
kisteristä. Tätä kanavaa on Suo-
messa Trafi hyödyntänyt menes-
tyksekkäästi toimintailmoituksen 
tehneiden RPAS-ammattilaisten 
(Remotely Piloted Aircraft Sys-
tems) suhteen.

Edellä mainitut rekiste-
röinti, geofencing ja elektroni-
nen tunnistus ovat keskeisiä ra-
kennuspalikoita nyt kun EU:ssa 
kehitetään voimakkaasti niin sa-
nottua U-Space konseptia. Kon-
septi olisi eräänlainen miehittä-
mättömän ilmailun pitkälle au-
tomatisoitu lennonvarmistusjär-
jestelmä, joka kykenisi tunnista-
maan ilma-alukset taivaalta mie-

Trafi on ohjeistanut sekä helpottanut turvallista toimintaa nettisivuillaan 
erinomaisesti mm. Missä ei saa lentää? (http://www.droneinfo.fi/fi/ala_
lennata_taalla) ja Mobiilisovellus avuksi turvalliseen lennättämiseen (htt-
ps://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/5321/droneinfo-mobiiliso-
vellus_avuksi_turvalliseen_lennattamiseen).
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hitetyn ilmailun toisiotutkavas-
taimien eli transponderien ta-
paan. Myöhemmässä vaihees-
sa järjestelmä pystyisi myös rat-
kaisemaan konflikteja miehittä-
mättömien ilma-alusten lentora-
tojen välillä mahdollistaen laaja-
mittaiset logistiikkaratkaisut dro-
neilla, sekä muutkin pitkälle au-
tomatisoidut tai suorastaan au-
tonomiset operaatiot. Vaikuttaa 
väistämättömältä, että tämä on 
miehittämättömän ilmailun tu-
levaisuus. Merkittävät valmista-
jat kehittävät sovelluksia, jotka 
ovat kustannustehokkaita juuri 
siitä syystä, että ne eivät perus-
tu enää vain pilotti per kone filo-
sofiaan vaan yksi henkilö toimii 
kulunvalvojana kokonaiselle lai-
vastolle ja puuttuu menoon vain 
ongelmatilanteissa.

Suomessa on kansalli-
sen sääntelyn aikakaudella ol-
lut erinomaiset edellytykset ke-
hittää RPAS-toimintaa. Suoma-
lainen integroitu lennonvarmis-
tuspalvelu mahdollistaa ilmati-
lan tehokkaan ja tarkoituksen-
mukaisen käytön. Ilmatilanhal-
lintayksikkö AMC pystyy arjen 
operatiivisessa toiminnassa so-
vittamaan hienosti yhteen soti-
las- ja siviili-ilmailun tarpeet. Tä-
män hienon toimintaympäristön 
säilymistä Trafi on pyrkinyt tur-
vaamaan kansainvälisillä foo-
rumeilla ajamalla jäsenvaltiota-
soisia joustoja tulevaan EU-ta-
son regulaatioon. Tehtävä on ol-
lut menestyksekäs ja ns. artikla 
12 näyttää mahdollistavan tu-
levaisuudessa jäsenvaltiotasol-
la kevennetyllä sääntelyllä toimi-
vien RPAS-ilmatilaosien määrit-
telyn. Ilmailulain mukaan Trafin 

tehtäviin kuuluu ilmatilan jäsen-
täminen Suomessa. Tehtävä ei 
ole helppo. Trafi ei ole ilmatilan 
käyttäjä ja ei siksi omaa erityis-
tä intressiä ilmatilan osien mää-
rittelyn suhteen. Sen rooli on 
enemmänkin sovitella yhteen 
erilaisten ilmatilan käyttäjäryh-
mien tarpeita ja vahvistaa ilma-
tilan rakenne.

Tämä tehtävä ei millään 
muotoa ole yksinkertainen. On 
huomioitava sotilasilmailu, kau-
pallinen ilmailu, poliisin ja pe-
lastustoimen tarpeet, RPAS-am-
mattitoiminta, harrasteilmailun 
toimintaedellytykset pitäen si-
sällään lennokkitoimijat. Listaa 
voisi jatkaa vielä pitkään. Sa-
mainen artikla 12 tulee pitä-
mään sisällään myös mahdol-
lisuuden määritellä ilmatilaan 
lohkoja, jossa kaikenlainen dro-
ne-ilmailu ja lennokkitoiminta 
on kokonaan kiellettyä. Näitä 
tultaneen hyödyntämään Kes-
ki-Euroopan suunnalla erityises-
ti kaupunkien keskustoissa, ur-
heilustadioneilla, sekä luonnolli-
sesti lukuisissa muissa sensitii-
visemmissä kohteissa. Suomes-
sa tätä rajoituspuolta EU-sään-
telystä voitaisiin hyödyntää esi-
merkiksi puolustusvoimien koh-
teissa, satamissa, varautumisen 
kannalta muilla tärkeillä alueil-
la kohteissa, joissa myös maa-
tasossa on voimassa liikkumis-
rajoituksia, ja mikä kulloisenkin 
turvallisuustilanteen mukaan 
katsottaisiin tarkoituksenmu-
kaiseksi. Lähtökohtaisesti alueet 
voisivat olla myös dynaamisia, 
jolloin niitä voitaisiin aktivoida 
tarpeen mukaan esimerkiksi 
valtiovierailujen turvaamiseksi. 

Artikla mahdollistaisi huomat-
tavasti joustavamman menette-
lyn kuin nykyiset ilmailun kiel-
to ja rajoitusalueet tilanteessa, 
jossa ei ole syytä rajoittaa kuin 
miehittämätöntä ilmailua. Näis-
tä lähtökohdista arvioituna tule-
van EU-sääntelyn sanamuotoja 
voidaankin pitää varsin onnistu-
neina Suomen näkökulmasta.

Kaiken kaikkiaan EU-sään-
tely on suomalaisten ammatti-
toimijoiden kannalta monelta 
osin positiivinen muutos. Kil-
pailutilanne on tällä hetkellä 
hieman vinoutunut. Suomalais-
ten toimijoiden on äärimmäisen 
vaikeaa hankkia töitä tai edes 
osallistua tarjouskilpailuihin ul-
komailla tiukan sääntelyn vuok-
si. Suomeen sen sijaan voi tulla 
kuka vaan kevyen ilmoitusme-
nettelyn ansiosta. EU-sääntely 
tuo suomalaisille toimijoille rei-
lumman pelikentän kansainvä-
lisessä kilpailussa.

Norminpurku on tällä het-
kellä varsin keskeisiä ajatuksia 
uudistettaessa sääntelyä, eli 
myös ilmailun sääntelyä. Tra-
fissa on tehty ankarasti töitä il-
mailun sääntelyn keventämisek-
si ja sääntelyn sujuvoittamisek-
si. Työ on ollut varsin menes-
tyksekästä. Miehittämättömän 
ilmailun osalta eletään mielen-
kiintoista vaihetta. Kansainvä-
listä sääntelyä ja standardeja 
ei ole saatavilla, joten on vie-
lä hetki pärjättävä kansallisilla 
ratkaisuilla. Norminpurun hen-
gessä tämä aiheuttaa pientä 
otsien kurtistelua ja ihmetys-
tä, miksi miehittämättömän il-
mailun osalta joudutaan kirjoit-
tamaan niin paljon uutta sään-

Autonomiset järjestelmät
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telyä. Syy on varsin yksinkertai-
nen. Mitään sääntelyä ei ole ol-
lut ennen Suomessa nyt käytös-
sä olevaa OPS M1-32 määräys-
tä. Ilmailu ja ilmatila ovatkin yk-
si maailman säännellyimpiä ja 
standardoiduimpia aloja. Näil-
le on olemassa jo varsin tiuk-
ka sääntely miehitetyn ilmailun 
näkökulmasta. Trafille miehittä-
mättömät ilma-alukset ovat uu-
si ilmatilan käyttäjäryhmä, joka 
on saatava sujuvasti majoitet-
tua samaan ilmatilaan olemas-
sa olevan miehitetyn ilmailun 
kanssa. Tämä ei luonnollisesti 
saa tapahtua perinteisen siviili- 

ja sotilasilmailun turvallisuuden 
kustannuksella, vaan siihen on 
löydettävä muut lääkkeet. Tek-
niikkaa ja keinoja toteuttaa tä-
mä on saatavilla.

Näin sääntelyn keventämi-
sen aikakautena ja hengessä lie-
neekin aiheellista ja oikeutettua 
todeta miehittämättömän ilmai-
lun osalta, että sääntelyä tarvi-
taan, jotta erittäin tiukasti sään-
nellyn pelikentän ovet aukeavat 
myös uudelle ilmatilan käyttä-
järyhmälle. Pelisäännöt ja myös 
laittomaan toimintaan puuttu-
misen välineet ja oikeudet on 
oltava selkeät. Jos asiaa haluaa 

ajatella oikein ”worst case”-ske-
naarioiden kautta, niin nämä 
kaikki yhdessä luovat turvalli-
sen ja vakaan pohjan miehit-
tämättömän ilmailun kehittämi-
selle Suomessa. Tällä turvaam-
me samalla myös alan imagoa. 
Kun mietitään sääntelyn kehit-
tämistä täysin uudelle ilmailun 
segmentille ja stabiilin säänte-
lypohjan rakentamista, joka luo 
vakauden tunnetta myös rahoit-
tajille, voidaan kai sanoa, että 
miehittämättömän ilmailun al-
kutaipaleella hetkellisesti muu-
tama sääntelyrivi enemmän on 
vähemmän. Hyvä niin.

Autonomiset järjestelmät

UAV Unmanned 
aircraft /  
Unmanned 
Aerial Vehicle

Moottoroitu ilma-alus, jota operoidaan ilman kyydissä olevaa lentäjää. Ilma-
alusta kontrolloidaan joko (koneen omilla) tietokoneilla autonomisesti tai lentäjän 
kauko-ohjaimella maasta tai toisesta ilma-aluksesta. Ohjus ei ole käsitteellisesti 
UAV, vaikka siinä on samat toimintaperiaatteet.

UAS Unmanned 
Aerial System

Ilma-alusjärjestelmä, joka käsittää ilma-aluksen(t), siihen kytketyn kaukohjaus-
aseman(t) sekä linkkijärjestelmän ja muut vastaavat tyyppikohtaiset 
komponentit. Kaikki UAV:t eivät ole RPA:ja - tällöin erona on, ettei järjestelmää 
välttämättä ohjaa ihminen (lentäjä) vaan tietokone. Tässä tapauksessa se on 
autonominen järjestelmä. RPA:t saattavat osin olla autonomisia.

RPA Remotely 
Piloted Aircraft

Kauko-ohjattu ilma-alus.

RPAS Remotely 
Piloted Aircraft 
System

Kauko-ohjattu ilma-alusjärjestelmä, joka käsittää ilma-aluksen, siihen kytketyn 
kaukohjaus-aseman(t) sekä linkkijärjestelmän ja muut vastaavat tyyppikohtaiset 
komponentit

Drone "Drone" on yleinen nimitys UAV:sta. Myös RPAS-termiä käytetään yleistäen.

VLOS Visual Line of 
Sight

Alue, jolloin kauko-ohjattu ilma-alus on operaattorin näkyvissä. BVLOS (Beyond 
Line of Sight) on sen ulkopuolella. VLOS toimintasäde voi vaihdella horisontaa-
listi n. 200-300 metristä (yleisimmät nelimoottoriset kopterit) aina jopa 3-4 ki-
lometriin, jos UAV on sopivan kokoinen ja värinen sekä siinä on korkeatehovalot.

EVLOS Extended 
Visual Line of 
Sight

Operointimahdollisuus niin, että kauko-ohjaava lentäjä saa ilma-aluksesta 
tietoa yhdeltä tai useammalta tarkkailijalta sen ollessa lentäjän näkökentän 
ulkopuolella.

Geofencing Geofencing-järjestelmää voidaan käyttää miehittämättömien ilma-alusten 
käyttörajoitusalueen luomisen lisäksi esimerkiksi kuljetus- (rekka-) kaluston 
valvontaan, kulkulupavalvontaan, laitteistovalvontaan (esim. vietäessä iPad 
sallitun alueen ulkopuolelle, se lukkiintuu), valvonnan alaisen valvontaan jne.

Electronic 
Identification

Järjestelmä antaa reaaliaikaisen tunnistetiedon kaikista laillisesti alueella 
liikkuvista laitteista esimerkiksi poliisin käyttöön.

Terminologia miehittämättömien ilma-alusten kanssa yhteydessä on välillä kirjavaa. Järjestelmien kehittyessä 
myös termistö kehittyy.
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S uomalaiset viranomai-
set ovat kuitenkin ol-
leet hereillä ja kiitettä-

västi reagoineet tilanteen muut-
tumiseen sekä toisaalta mahdol-
lisuuksiin. Tulevien vuosien toi-
minnan kasvu miehittämättö-

mien alusten kanssa tullee sil-
tikin vielä hämmästyttämään 
monet ja seuraavien vuosien ai-
kana tulemme näkemään var-
sinkin logistiikan puolella mul-
listuksia ilmatilan uusien tulok-
kaiden kanssa. Laitteiden hal-
peneminen ja monipuolistumi-
nen on lisännyt sekä tulee lisää-
mään huomattavasti, jopa eks-
ponentiaalisesti myös yksityis-
käyttöä. Halvatkin laitteet osaa-
vat jo toimia näkökentän ulko-
puolella ja yhdellä operaattorillla 
(lentäjällä) voi olla montakin lai-
tetta samaan aikaan. Automati-
soitumisen lisääntyessä laitteita 
voidaan kontrolloida täysin tieto-
koneohjatusti.

Kuten Trafin johtava asian-
tuntija Jukka Hannola kirjoit-
taa ”vaaratilanteet miehitetyn ja 
miehittämättömän ilmailun vä-
lillä valitettavasti lisääntyvät vä-
hintäänkin samassa suhtees-
sa myytyjen laitteiden kanssa”. 
Lentäjäyhteisö ja sen osana 
Suomen lentäjäliiton (FPA) tur-

vatoimikunta on ollut myös ak-
tiivinen ennen kaikkea miehi-
tetyn siviili-ilmailun turvallisuu-
teen liittyen. Se on muistuttanut 
miehittämättömien ilma-alusten 
operaattoreiden (lentäjien) kou-
lutuksen ja ohjeistuksen sekä 
niiden käyttämisen sääntelyn 
tarpeesta. Suunta niin Euroo-
passa kuin Suomessakin on 
ehdottoman oikea, mutta muu-
tosvauhti niin käyttäjämäärissä 
kuin käyttämisessäkin on mel-
koinen verrattuna sääntelyn te-
kemiseen ja uudistamiseen – 
tästä tulee lentäjien huoli, jo-
ka on ollut aiheellinen jo jon-
kun aikaa. Saadaanko yhteiset 
pelisäännöt riittävän ajoissa niin 
turvallisiksi ja kaikkia sitoviksi, 
että lentoturvallisuustaso säilyy 
yhtä korkealla kuin se on tähän-
kin asti ollut.

FPA:n turvatoimikunta jul-
kaisi marraskuussa 2016 oman 
luettelonsa toimista, joilla ny-
kyistä drone-turvallisuutta sai-
si parannettua. EASA-määräys-

Lentäjien* näkökulma 
miehittämättömään ilmailuun

Teem
a

Antti Rautiainen
Antti Rautiainen, A32S-kapteeni, Finnair 
FPA:n Turvatoimikunnan jäsen, AAP-edustaja IFALPA:ssa, FD-edustaja ECA:ssa

Miehittämättömät alukset ovat tulleet jäädäkseen. Kehitys on tapahtunut kaikki yl-

lättäneellä, kiihtyvällä vauhdilla. Skaala on myös laaja – laitteita on pienistä leluista 

Boeing 737:n kokoisiin Global Hawk -lennokkeihin tai tulevaisuuden stratosfääris-

sä aurinkoenergialla lentäviin viestintädroneihin.

Huom!
Suora linkki Drone-
infon sivuille  
http://www.droneinfo.fi/
fi/ala _ lennata _ taalla

tai skannaa oheinen 
Qr-koodi mobiililait-
teellasi

Autonomiset järjestelmät
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Pekka Henttu toi omassa pu-
heenvuorossaan LVM:n kuule-
mistilaisuudessa (kts. alla) esil-
le huolensa drone-toiminnan 
negatiivisista ilmiöistä liittyen 
turvallisuuteen – olkoon sään-
tely miten liberaalia tai rajoit-
tavaa tahansa, aina tulee ole-
maan henkilöitä, jotka eivät vä-
litä pelisäännöistä. Hän koros-
ti kuitenkin mahdollisuutta vai-
kuttaa sääntelyyn, joka luo par-
haat mahdollisuudet tulevaisuu-
den toiminnalle. Tähän on kai-
killa mahdollisuus, ja varsinkin 
alan ammattilaisia kehotetaan 
toimimaan näin.

Yhteentörmäys dronen 
kanssa on siis todellinen on-
nettomuusriski miehitetyille il-

ma-aluksille. Tästä myös IFAL-
PA on julkaissut turvallisuus-
tiedotteen (kts. alla). Tiedos-
sa on myös kamerakopterien 
väärinkäyttö Suomessa puolus-
tusvoimien rajoitetuilla tai kiel-
letyillä alueilla – syitä voi vain 
arvailla. Tekijöitä ei tiettäväs-
ti ole saatu kiinni, mutta jokai-
sen operaattorin vastuullisuus ja 
velvollisuus korostuu nyt ja tu-
levaisuudessa. Kuten Hannola 
mainitsee, Trafi on ohjeistanut 
sekä helpottanut turvallista toi-
mintaa erinomaisesti. Hyvä ky-
symys on, riittävätkö viranomai-
silla resurssit toiminnan valvo-
miseen laitteiden kehittyessä ja 
käytön sekä automatisoitumisen 
lisääntyessä.

luonnos vastaa näihin melkein 
kaikkiin, paitsi ehkä paikallisen 
viranomaisen (poliisin) valvon-
taresursseihin ja -kykyyn. Suu-
rimpia näistä olisivat rekisteröin-
tipakko (tiedämme kuka lennät-
tää ja ketä uusista turvallisuus-
asioista tulisi informoida) ja pa-
kollinen riittävä tieto- ja taitota-
so lennättäjille. Huolena on, et-
tä EASA-määräyksistä poikkea-
minen laajemmalti tekisi katta-
van U-Space -järjestelmän vaja-
vaiseksi. U-Space -konsepti te-
kee käytännössä laajamittaisen, 
eri kaliiberin miehittämättömien 
ilma-alusten toiminnan integroi-
misen nykyisen ilmailun kanssa 
mahdolliseksi.

Myös Trafin ilmailujohtaja 

*Otsikon lentäjillä tarkoitetaan Suomen Lentäjäliiton (FPA) turvatoimikuntaa ja sen edustamia suomalaisia lentäjiä. Turvatoimikunta on lentäjäliiton jäsenjärjestöjen 

(lentoyhtiöiden ja siviilihelikopterioperaattoreiden lentäjät) aktiivilentäjien muodostama lentoturvallisuuselin. Turvatoimikunta edustaa rivilentäjiä turvallisuustyössä 

(safety&security) eri sidosryhmien, kuten ilmailuviranomaisten ja lentokenttäoperaattorien suuntaan.  Toisaalta Turvatoimikunta edustaa suomalaisia lentäjiä 

kansainvälisessä turvallisuustyössä kansainvälisen lentäjäjärjestö IFALPA:n ja eurooppalaisen ECA:n jäsenenä näiden teknisissä toimikunnissa. Jäseniä toimii myös 

monessa ICAO:n, EASA:n ja esim. ilmailulääketieteen asiantuntijatyöryhmissä.

Lähteet
LVM:n kuulemistilaisuus: Miehittämättömän 

ilmailun tuleva EU-sääntely 22.8.2017 
https://www.youtube.com/watch? 
v=7spqNZC1VJY&feature=youtu.be

IFALPA Postition Paper / UAS Security 
http://www.ifalpa.org/downloads/
Level1/IFALPA%20Position%20
Papers%20&%20Statements/
Security/17POS05%20-%20UAS%20
Security.pdf 

Drone-info / Missä ei saa lentää? 
http://www.droneinfo.fi/fi/ala _
lennata _ taalla

Droneinfo-mobiilisovellus avuksi turvalliseen 
lennättämiseen (Trafi) 
https://www.trafi.fi/tietoa _ trafista/
ajankohtaista/5321/droneinfo-
mobiilisovellus _ avuksi _ turvalliseen _
lennattamiseen 

EASA: Civil drones (Unmanned aircraft) 
https://www.easa.europa.eu/easa-and-
you/civil-drones-rpas 

ECA Integrating drones safety 
https://www.eurocockpit.be/campaign/
integrating-drones-safely  

Autonomiset järjestelmät
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Kuvakaappaus Wikipediasta havainnollistaa George Orwellin näkemys-
tä maailman kolmijaosta. Kolmesta diktatuureista on aina kaksi sodas-
sa kolmatta vastaan. Toinen liittolainen tekee yllättäen uuden liiton tuon 
kolmannen kanssa ja kääntää aseensa aiempaa liittolaistaan vastaan. Ja 
niin jatkuu ja jatkuu. 

Maailman menot
ja ruutiukon maanpuolustusoppi

N yt Yhdysvallat on me-
nettämässä maailma-
poliisin asemansa. 

Läntisten demokratioiden sopi-
musjärjestelmät horjuvat. Glo-
balisaatiokauhisteluiden tilalle 
on noussut rapautumisen uhka. 
Ikiaikaiset voimavirtaukset toimi-
vat, mutta voimakeskusten suh-
teet ovat alituisessa muutostilas-
sa. Magma pulppuaa monessa 
paikassa. Lähi-itä on ollut ja on 
esimerkki pysyvästi kytevästä 
palopesäkkeestä.

Maailma nyt

Kiina on voimistumassa maail-
man mahtavimmaksi talous- ja 
sotilasmahdiksi. Keskustan val-
takunta haluaa varmistaa öljy- 
ja kaasutoimituksensa kaikis-
sa olosuhteissa, maitse ja me-
ritse. Etelä-Kiinan merta pide-
tään siellä oikeutettuna revii-
rinä. Maan politiikka ei näytä 
tarjoavan vaihtoehtoisia ratkai-
suja. Venäjä tavoittelee sotilaal-

lista ja poliittista paalupaikkaa. 
Myös sen voimapolitiikka ete-
nee määrätietoisesti. Nämä kak-
si voimanpesää näyttävät sopi-
neen etupiireistään, Kiinalle he-
gemonia kaukoidässä, Venäjäl-
le itäisessä Keski-Euroopassa.

Kärjistääkö Pohjois-Korea 
Kaukoidän tilanteen? Vai kär-
jistääkö sen väistämättömältä 
näyttävä vastakkainasettelu Ete-

lä-Kiinan merellä? On mahdol-
lista, että Yhdysvallat yrittää voi-
makeinoin estää Kiinan aluevaa-
timukset. Tai Venäjän pyrkimyk-
set korjata ’historian virheitä’ val-
taamalla uusia alueita. Tällöin ti-
lanne voi kärjistyä 1962 Kuuban 
ohjuskriisin peilikuvaksi. Yhdys-
vallat ei sallinut Neuvostoliiton 
ohjuksia kotipihalleen. Salliiko 
vahvistuva Kiina? Tai uhkuva ja 

Pertti Huhtanen
Kehittämiskonsultti, Kotka

Läntisen Euroopan siirtomaaherruus alkoi sortua sata vuotta sitten. Kylmän sodan 

poliittis-sotilaallinen vastakkainasettelu aiheutti pelkoa maailmantuhosta. Mutual 

Assured Destruction, MAD, tarkoitti suurvaltojen moninkertaista ydinasekykyä tuho-

ta vastapuoli. Uhkakuva radioaktiivisesta laskeumasta johti Suomessakin uudenlaisiin 

väestönsuojelutoimenpiteisiin.

Keskustelu
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Kuvakaappaus Wikipediasta havainnollistaa George Orwellin näkemys-
tä vallankumousjohtajista. Ihanneyhteiskunta kesti vain hetken huuman. 
Tässä tapauksessa tilalle nousi änkyräsikojen oligarkia ja diktatuuri odot-
ti tilaisuuttaan. Vallankumous oli syönyt lapsensa ja sorrettujen elämä oli 
muuttunut entistäkin kauhistuttavammaksi. 

puhkuva Venäjä?
Yksi skenaario pelottelee 

Kiinan ja Yhdysvaltojen suhtei-
den maailmanlaajuisella kriisiy-
tymisellä. Sitä seuraisi Venäjän 
voimapolitiikan lisääntyvä toi-
mintavapaus Euroopassa. Tä-
mä vapausasteen nousu voisi 
seurata myös Venäjän, Kiinan ja 
Yhdysvaltojen liittoutumispoliti-
soinnista. Tämä taas voi johtaa 
maailman kolmijakoon George 
Orwellin 1984 tapaan. Histo-
riastakin löytyy diili-mallia niin 
Napoleonin ajoilta kuin myös 
Teheranin-Jaltan asetelmista.

Vaikka kuinka yrittäisimme 
uskoa hyvää nykyisistä suur-
valtajohtajista, emme voi tietää 
minkälaisia ovat heidän seuraa-
jansa kymmenen tai viidentois-
ta vuoden kuluttua. Stalin, Mus-
solini ja Hitler ilmestyivät tietoi-
suuteen kuin ilmestyskirjan pe-
dot. Tähänkin Orwell tarjoaa 
pelottavan todenoloisia malle-
ja. Nykyinen trumputin-maail-
ma voi muuttua truxiputexitik-
si. Aleksandr Duginin ja monen 
muun venäläisen karttakuvat 
kertovat omaa karua kieltään.

Suomi nyt

On luonnollista, että Suomikin 
varautuu vaikeisiin aikoihin. Ky-
symys naisten asevelvollisuu-
desta on jälleen nousut otsikoi-
hin. Mutta on paljon muitakin 
äärimmäisiä ponnistuksia vaa-
tivia uhkakuvia, kuin aseellinen 
kriisi. Niitä voivat olla esimerkik-
si ilmastonmuutoksen aiheutta-
mat luonnonmullistukset tai so-
tia, nälkää taikka janoa seuraa-
va jättipakolaisuus. On myös 
monenlaisia kyber- ja hybridi-

uhkia. Asevelvollisuuskysymys 
olisikin asetettava kansalaisten 
oikeuksia ja velvollisuuksia mää-
rittävään kokonaisuuteen.

Siksi tarvittaisiin yleinen 
palvelulaki. Se kokoaisi aina ky-
seisen kriisin vaatimusten mu-
kaisesti koko kansakunnan voi-
mavarat. Lähtökohtana olisivat 
itse kunkin kansalaisen kyvyt 
ja mahdollisuudet. Esimerkiksi 
maanpuolustukseen saataisiin 
nekin, joille kivääri on liian ras-
kas kantaa tai muuten vaikeaa. 
Pääasia olisi ulkoisten suhteiden 
ja yhteiskuntamme vahvistami-
nen, tarvittaessa kriisien ennalta-
ehkäisy ja korjaavat toimenpiteet 
kuten aseellinen maanpuolustus.

Kylmää sotaa

Ruutiukko palvelli Kylmän sodan 
1970-luvulla Kirkonmaan val-

miuslinnakkeen päällikkönä. Lin-
nake oli käytännöllisesti katsoen 
koko vuoden puolen tunnin pat-
terikohtaisessa 24/7 ampuma-
valmiudessa, neljän tuuman tor-
nikanuunoilla. Rankin linnakkeen 
kuuden tuuman keisarinaikainen 
tykkikalusto vaati tunnin valmis-
telut. Tämä torjuntavalmius pe-
rustui linnakesaarella asuvan 
kantahenkilöstön ja siellä palve-
levien varusmiesten voimiin.

Valmiutta olisi tilanteen 
vaatiessa voitu vahvistaa sopi-
mushenkilöstöllä. Seuraava as-
kel olisi ollut täysi tai osittainen 
liikekannallepano kantajoukon 
erityisvelvoitteiden mukaisesti. 
Nämä velvoitteet tai Sillanpään 
marssilaulun mukaan oikeudet 
koskivat tuolloin vain asekuntoi-
sia miehiä. Linnakkeen toimin-
taperiaate oli sama kuin vartio-
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miehellä – seis-viesti, varoitus-
tuli ja kohti. Se oli hirmuinen, se 
sovjetti-jätin uhka.

Näin toimittiin rauhan-
ajan pysyväisohjeiden pohjalta. 
Maamme puolueettomuuspoli-
tiikkaan kuului kolmansien mai-
den sodan syttyessä julistautua 
näiden suhteen puolueettomak-
si. Tämä kansainvälisoikeudelli-
nen tila olisi lisännyt omaan toi-
mintamalliimme verrattuna vaa-
tivia ulkopuolisia lisävelvoitteita. 
Tähän ei jouduttu, mutta valmii-
ta oltiin. Miten asia lienee hoidet-
tu nyt? Suomenlahden merkitys 
kasvaa koko ajan. Niin kasvaa 
myös pohjoiskalotin merkitys.

Puolustuksen runko

Valmiuslinnakkeet muodostivat 
satamiemme ja rannikkoväyli-
emme puolustuksen rungon. 
Hälytysharjoituksia pidettiin yl-
lätysharjoituksina tiiviiseen tah-
tiin. Toimintaa harjoiteltiin tuli-
komentoja ja tulituksen kylmä-
harjoittelua myöten. Joskus am-
muttiin harjoituskalustolla maa-
lilauttaa, joskus otettiin kovat 
taisteluampumatarvikkeet esiin 
ja saatettiin täyskaliiperitykit 
ampumakuntoon. Tätä rannik-
kopuolustuksen runkoa täyden-
sivät moottoroitu rannikkotykis-
tö, osaltaan laivasto, ilmavoimat 
ja ylempien johtoportaiden liik-
kuvat reservit. Merivoimafuu-
sion 1998 ja puolustusvoima-
uudistuksen 2012 jälkeen luo-
tetaan ilmeisesti tällaisten täy-
dentävien järjestelmien moder-
neihin versioihin.

Tässä kohdassa ruutiukko 
kuitenkin on pudonnut kärryil-
tä oikein rysähtäen. Ukko nimit-

täin on nähnyt esimerkiksi itäi-
sen Suomenlahden puolustuk-
sen aivan toisin. Johtoportaana 
toimisi valmiusjoukkona rannik-
koprikaati ja sen runkona mo-
derni rannikkopatteristo. Kone-
tykein ja ohjuksin varustettu-
ja monitoimivalmiuslinnakkeita 
olisi Vanhankylänmaassa, Kir-
konmaassa ja Rankissa.

Rannikkoprikaatiin kuului-
si myös ilmatorjuntapatteristo, 
rannikkojääkäripataljoona ja lo-
gistiikkapataljoona sekä tiedus-
telu- ja muita erikoisjoukkoja. It-
senäisenä toimiva RUK ostaisi 
prikaatilta tarvitsemansa varus-
kuntapalvelut. Nyt tämä kaikki 
on kuminaa kumpujen yöstä.

Arvopohja

Isänmaallisten sotiemme vete-
raanit puolustivat kotia, uskon-
toa ja isänmaata. Hyökkääjä 
oli ateistinen sovjetti. Nuo pe-

rinteiset arvomme taisivat mel-
ko tarkkaan puuttua juhlavuo-
den 2017 TV-vastaanottojuhlas-
ta. Ne ovat puuttuneet monesta 
muustakin tilaisuudesta. Nykyi-
nen meno onkin kääntämässä 
isiemme ja äitiemme arvoasetel-
man toisinpäin. Kansakirkkom-
me on vaikeuksissa. Venäjäl-
lä taas ortodoksikirkon asemaa 
korostetaan. Liturgia on neuvos-
toajoista muuttunut, mutta voi-
ma jyllää edelleen.

Kansakuntamme trendik-
käät synnyttämättömyystalkoot 
ovat jatkuneet pitkään. Aikaa 
myöten ne saattavat nykyiset 
suhteellisen pienet eläkkeiden 
maksajaikäluokat suhteettoman 
pienen maksajapopulaation va-
raan. Torjuntavoittojen ja maam-
me jälleenrakennuksen pohjalle 
syntynyt hyvinvointirakennelma 
on vaarassa, sisäisesti ja ulkoi-
sesti.

Kautta aikain ovat eri maat kaavailleet suurta tulevaisuutta. Kuvassa on 
yksi venäläinen kaavailu. Suuri maa ja suuret toleranssit, mutta karua on 
kerronta. Jos kaikki tästä pienempään päin poikkeava on historian virhe, 
voimme vain arvailla, missä niitä milloinkin korjataan. Ehkä korjausliike 
suuntautuu sinne, mikä on löysästi kiinni. Krim oli löysästi kiinni. 



Ammattitaitoinen kumppani  
vaativiin järjestelmähankkeisiin.

www.patria.fi
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V irolahdella autoileva 
ulkopaikkakuntalai-
nen saattaa säikähtää, 

kun keulan edessä on yllättäen 
tylyn näköinen konekivääriase-
man ampuma-aukko. 

Kuinkahan moni nykyään 
tietää Salpa-aseman ja sen, et-
tä tämän Pohjolan Maginot-lin-
jan juuret ovat tiukasti kiinni Suo-
menlahden rannikossa Kymen-
laaksossa. Aika moni, kai: Sal-
pavaellus-tapahtuma Salpalinjan 
perinneyhdistyksen avulla on tu-
tustuttanut jo pelkästään lähes 
7500 RUK:n oppilasta Kymen-
laakson asemiin, ja organisoinut 
lukemattomia muita retkiä ja ta-
pahtumia. Ja nyt on tullut perin-
neyhdistykseltä kirja, josta lopul-
ta selviää kaikki, mitä suinkin ha-
luaa tietää Salpalinjasta, ja pal-
jon enemmänkin. 

Raskaan talvisodan jäl-
keen Salpalinja oli valtava voi-

manponnistus, ja on edelleen-
kin Suomen suurin rakennus-
työ. Linnoitustyömaa ulottui 
Suomenlahdesta Petsamoon, 
töissä oli 35 000 miestä ja 
2000 lottaa. Se kannatti silti: 
kirjan avausartikkelin kirjoitta-
jan Teppo Lahden mukaan vuo-
den 1944 kohtalonhetkillä linja 
oli ”henkinen selkäranka”, joka 
varmasti helpotti monen puo-
lustajan oloa, kenraaleista rivi-
miehiin. 

Kirja kattaa kaiken Salpa-
linjan rakentamiseen ja myös 
sen rauhanaikaisen käytön pe-
rusteellisesti ja mielenkiintoises-
ti. Käsittelyyn alkaa luonnolli-
sesti strategisista ja taktisista 
asioista, linnoitustekniikasta ja 
töidenjärjestelystä, ja etenee lo-
pulta luontevasti arjen asioihin, 
vapaa-aikaan, huoltoon ja hen-
kilökohtaisiin muisteloihin. 

Koko 1200 kilometrin pitui-
sen linnoituslinjan vaiheita käsi-
tellään kirjassa maakunnittain. 
Rannikon puolustajia kiinnos-
tanee ensi sijassa Kymenlaak-
son alue, joka onkin aseman 
vahvin osa. Hyvä ratkaisu ran-
nikon väen kannalta on sekin, 
että Hangon rintama Harpars-
kog-asemineen on selvitetty sel-
keästi, ja myös se, että osa teks-
tistä on ruotsinnettu – vähintään-
kin kohtuullista, kun muistetaan 
monien rannikon taistelijoiden äi-
dinkieli ja Ruotsin vapaaehtoiset, 
rahat ja koneet.

Juha Kilpeläinen luo yleis-
kuvan artikkelissaan Luumäen 
linjalta Kymijokilinjan kautta 
Salpalinjan rakentamiseen pe-
rusteellisesti, arkkitehti Jaak-
ko Kontio kertoo omakohtaisia 
nuoruuskokemuksiaan linnoi-
tustöistä Tavastilassa, ja varsi-
nainen Mr. Salpalinja, reservin 
majuri ja rauhanturvaaja Terho 

Salpa-asema: itsenäisyys turvattava, maksoi mitä maksoi
Salpalinja. Itsenäisyyden monumentti
Salpalinjan perinneyhdistys ry
224 sivua. M&P Paino Oy, Lahti 2017. ISBN 978-952-93-8280-4

Kirkonmaan linnakkeelta va-ker-
santtina maanpuolustustyönsä 
aloittanut Terho Ahonen on reser-
vin majuri, rauhanturvaajavete-
raani ja kirjailija. Hän on ottanut 
elämäntehtäväkseen Salpalinjan 
asian: sen menneisyyden ja jän-
nittävät kylmän sodankin vaiheet, 
joista hänen ja monen muun asian-
tuntija kirjoittama kirja kertoo.
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Salpa-asema: itsenäisyys turvattava, maksoi mitä maksoi
Salpalinja. Itsenäisyyden monumentti
Salpalinjan perinneyhdistys ry
224 sivua. M&P Paino Oy, Lahti 2017. ISBN 978-952-93-8280-4

Ahonen – minulle henkilökoh-
taisesti tuttu vuosikymmenien 
takaa Kirkonmaan linnakkeel-
ta – käsittelee laajasti linjan ra-
kentamisen, muun muassa lin-
noitteiden yksityiskohtia. Muut-
kin liki 30 kirjoitusta ovat tieten-
kin kiehtovia, alkaen pitkän lin-
jan maanpuolustusmiehen val-
tiopäiväneuvos Mikko Pesälän 
esipuheesta aina perinneyhdis-
tyksen ensimmäisen puheen-
johtajan kenraaliluutnantti Heik-
ki Koskelon ja sotahistorioitsija-
eversti Sampo Ahdon valaise-
viin näkökohtiin linnoituslinjois-
ta sodankäynnin osana. Huolel-
la koottu historiallinen ja nyky-
päiväinen kuvitus viimeistelee 
kirjan annin eriomaisella tavalla. 

Salpalinja ei ole vain mie-
lenkiintoinen historiallinen tieto-
kirja. Se pakottaa ajattelemaan. 
Varsinkin tutustuminen ranni-
kon rakenteisiin – eteläisin niis-
tä on muuten Mustamaan lin-
nake! – ja erityisesti Luumäeltä 
Suomenlahden rantaviivalle ulot-
tuvaan puolustusaseman osiin 
kertoo jo itsessään omaa tari-
naansa uhrautuvuudesta ja pe-
rusteellisesta harkinnasta, mut-
ta mukaan tulee myös yleises-
ti tuntematon harvinainen taiste-
lutapa: tulvitus. Luumäen Kivi-
järveltä rannikolle johtavat joki-

laaksot varustettiin erilaisin pa-
torakentein, joiden sulkeminen 
olisi nostanut veden pinnan jois-
sa järviksi, tehnyt pelloista liejua, 
kätkenyt panssariesteet pinnan 
alle ja kanavoinut vihollisen liik-
keen linnakkeiden eteen. 

Paljon muutakin käytän-
nönläheisyyttä nousee esiin – 
käsikranaatit voitiin pudottaa 
hyökkääjän nenän alle putkis-
ta, taistelijoille oli raitisilmapum-
put ja puolinaamarit, konekivää-
rien suuntauksen avuksi oli teh-
ty kartiopintaiset maastokaaret, 
ja taistelun äänet pyrittiin vai-
mentamaan ääntä imevillä ma-
toilla. Suomi-konepistooli viritet-
tiin bunkkeripuolustukseen li-
tistämällä vaipan suu niin, että 
aseella pystyttiin ampumaan tä-

hystysraoista, ja niin edelleen. 
Linnoituslaitteet todistavat Ky-
menlaaksossa ilmiselvästi sen, 
kuinka sisu ei sortunut talviso-
dan menetyksiin ja itsenäisyys 
haluttiin edelleen päättäväisesti 
säilyttää. Ja sen, että suunnitteli-
jat ovat talvisodan kokemuksin ja 
hyökkääjän asemaan paneutuen 
tehneet työnsä. Kuka väittää, et-
tä suomalaiset eivät ole luovia?

Salpalinja. Itsenäisyyden 
monumentti on itsessään ta-
vallaan suurtyö sekin, ja sen ta-
kana oleva yhdistys ja sitä talou-
dellisesti tukeneet tahot ansait-
sevat työstään suuret kiitokset. 
Jos kirjaa ei löydy omasta kir-
jakaupasta, sen voi tilata netti-
osoitteesta salpalinjakirja.fi.

Heikki Tiilikainen

Virolahdella saattaa rauhallisella kylätiellä joutua konekiväärin ampuma-
aukon yrmeän katseen alle.

heiKKi tiiliKainen
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seen saakka. On siis todennä-
köistä, että kirjasarja saa jatkoa.

Kolmella toiseen maail-
mansotaan johtavalla vuoden 
1939 syyskuukaudella oli suu-
ri merkitys Itämeren alueelle. 
Sarja sotatapahtumia ja poliitti-
sia painostuksia levisi Puolasta 
Viron, Liettuan ja Latvian kautta 
Suomeen saakka. Turvallisuus-
poliittisen tilanteen jatkuvasti 
huonontuessa voidaan arvioi-
da, että demilitarisoituihin Ah-
venanmaan saariin kohdistuva 
uhkakuva vastaavasti kasvoi.

Gustavssonin kirja valai-
see, miten Suomi ja jonkin ver-
ran myös Ruotsi salassa suun-
nittelivat saarten puolustus-
ta mahdollisen Neuvostoliiton 
hyökkäyksen varalta, ja miten 
(missä määrin) nämä suunnitel-
mat pantiin toimeen. Kirja ker-
too myös, miten Saksa saman-
aikaisesti laajensi kauppaso-
taansa Ahvenanmerelle ja Sel-
kämerelle, ja miten ahvenan-

Kring Åland hösten 1939 
– Politiska och militära aktiviteter i norra Östersjön
Kenneth Gustavsson
PQR-kultur, 239 sivua

maalaiset itse alkoivat pelätä 
tulevaisuutensa puolesta. 

Esitys perustuu laajaan ar-
kistotutkimukseen sekä Suo-
messa, Ruotsissa että Sak-
sassa. Ainoa asia, jota jää kai-
paamaan, on isompi Ahvenan-
maan yleiskartta, jossa olisi esi-
tetty kirjassa esiintyvät paikat ja 
joukot.

Kustantaja on pieni Ah-
venanmaalainen kustantamo  
PQR, jolta kirjaa voi kysel-
lä (Skarvgränd 6, 22100 Ma-
riehamn Åland, Tel +358 40 
5896099, pqr@aland.net ). 
Kirjoittaja on ilmoittanut myös 
itse myyvänsä kirjaa, kenneth.
gustavsson@regeringen.ax. Kir-
jan voi tilata myös Maarianha-
minan kirjakaupasta https://
bokhandel.ax/alandsbocker/, 
jossa hinta on 38,50 €. Sarjan 
ensimmäinen kirja, Ålandsöarna 
- en säkerhetsrisk?, löytyy myös 
Adlibrikselta.

Ove Enqvist

A hvenanmaata käsitte-
leviä tai sivuavia kirjo-
ja on monenlaisia. Jos 

haluaa perehtyä Ahvenanmaan 
rooliin talvi- ja jatkosodassa, 
FT Kenneth Gustavssonin kir-
jat ovat kuitenkin periaattees-
sa ainoat varsinaiset tutkimuk-
set aiheesta. Nyt julkaistu kirja 
on jatkoa ensimmäiselle teoksel-
le, Ålandsöarna - en säkerhet-
srisk? (PQR 2012), ja käsittelee 
tapahtumia talvisodan alkami-
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tajan Tim Birdin sydämessä. 
Pääkaupunkia vartioiva linna-
ke saarineen on hänelle ”Hel-
singin kruununjalokivi”, jonka 
kiehtovuuden takaa jatkuvas-
ti muuttuva valo ja sen myötä 
tunnelma.

Riippuu kuitenkin lukijasta, 
pitääkö Birdin teoksen tapaisis-
ta kirjoista vai ei. On totta, että 
Bird on vanginnut tähän kaunii-
seen kirjaan Suomenlinnaa repi-
vät tuulet, sen syliinsä kietovan 
usvan, sitä peittävät lumipyryt 
ja ympäröivän jään sekä heleän 
kevään ja kukkivan kesän, jotka 
tarjoavat vastakohdan modernil-
le kantakaupungille.

Kirjan tekstit eivät toisaalta 
sisällä mitään varsinaisesti uut-
ta. Esim. vajaan 10 Suomen-
linnassa asuvan henkilön esit-

S uomenlinnasta on kir-
joitettu lukemattomia 
kirjoja. Ne jakaantu-

vat karkeasti kahteen luokkaan: 
tietokirjat linnoituksen historias-
ta ja erilaiset valokuvakirjat, joi-
hin on lisätty jonkinlaista teks-
tiä kuvien väliin.

Valon saaret- kirja kuluu 
jälkimmäiseen luokkaan. Suo-
menlinnalla on aivan erityinen 
paikka palkitun englantilaisen 
valokuvaajan ja matkailutoimit-

tely ei edusta koko Suomenlin-
nan asujaimistoa. Kyseessä on 
siis lähinnä kuvakirja, lahjakirja, 
katselukirja. Englanniksi tämän 
tyyppisistä kirjoista käytetään 
usein nimeä ”coffee table book”.

Jos hakee em. tyyppis-
tä kuvakirjaa, Birdin täyttää tä-
män tarpeen. Tietokirjoista kiin-
nostuneille kirjaa ei voi suositel-
la. Kirjan tekstit ovat suomek-
si ja englanniksi. Valitettavasti 
tekijä ei oikein ole saanut kaik-
kia linnoitukseen ja maanpuo-
lustukseen liittyviä termejä oi-
kein, eikä kirjan kääntäjäkään 
ole osannut niitä korjata.

Kustantajan Docendon 
tarjoushinta oli kirjoitushetkellä 
32,90 €. Adlibriksen hinta on 
28,40 €,

Ove Enqvist

Suomenlinna
Valon saaret – Islands of Light
Tim Bird
Docendo, 144 sivua

Jokainen ilmestynyt Rannikon Puolustaja -lehti  
on luettavissa sähköisenä osoitteessa:

www.rannikonpuolustaja.fi
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Ajankohtaista merivoimissa
Harjoitukset

– Vuoden 2017 ensimmäi-
nen iso meripuolustusharjoitus 
oli touko-kesäkuun vaihteessa 
Suomenlahdella järjestetty me-
ritaisteluharjoitus Lyydia, joka 
harjaannutti merivoimien jouk-
koja erilaisissa merioperaatiois-
sa. Osaharjoitukset harjaannut-
tivat joukkojen tiedustelu-, val-
vonta- ja maalinosoituskykyä 
sekä kaukovaikuttamiskykyä. 
Lisäksi harjoiteltiin sotilas- ja si-
viiliviranomaisyhteistyötoimin-
taa.

– Harjoitukseen osallistu-
vat joukot harjaantuivat hyvis-
sä olosuhteissa ja vankan joh-
tamisen tukemana omien teh-
täviensä toteuttamisessa ja 
naapurijoukkojen tukemisessa. 
Harjoitusjoukkojen kehittymis-
tä ja hyvää henkeä oli ilo seu-
rata läpi harjoituksen. Voidaan 
todeta, että merivoimien toi-
meenpanokyky merioperaatioi-
den osalta on hyvä, tiivisti har-
joituksen johtaja, nykyään Me-
risotakoulun johtajana toimiva 

kommodori Tuomas Tiilikainen. 
Lyydia-harjoitukseen osallis-
tui henkilökuntaa, varusmiehiä 
ja reserviläisiä kaikista merivoi-
mien joukko-osastoista yhteen-
sä noin 2600 henkilöä. Muuta-
man vuoden tauon jälkeen me-
rivoimat palasi vanhaan perin-
teeseen nimetä harjoitus sen ai-
kana nimipäivää viettävän nai-
sen nimeen. Merivoimat osallis-
tuu puolustusvoimien pääsota-
harjoitukseen ”Uusimaa” mar-
ras – joulukuun vaihteessa.

Leeni Pellinen
Tiedottaja, Merivoimien esikunta

Tapahtum
at
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Ajankohtaista merivoimissa
Koulutus

– Merivoimat huolehtii niin va-
rusmiesten, merikadettien, re-
serviläisten kuin henkilöstön 
laadukkaasta, monipuolisesta 
ja jatkuvasta koulutuksesta. Yk-
si vuosittain toistuvista tärkeis-
tä koulutustapahtumista on Me-
risotakoulun koulutuspurjehdus, 
jossa 1. ja 3. vuoden kadetit, 
varusmiehet ja miinalaivan hen-
kilökunta kouluttautuvat 20 eri 
koulutusryhmässä, ja koulutus-
ta annetaan ympäri vuorokau-
den kaikkina viikonpäivinä ko-

ko kuuden viikon purjehduksen 
ajan. Osana koulutuspurjehdus-
ta alus osallistui myös vuonna 

2017 kansainväliseen Balto-
ps-harjoitukseen.

Leeni Pellinen
Tiedottaja, Merivoimien esikunta

antti KosKinen

KaRRi WiheRsaaRi

Puolustusvoimat
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Perinteet

– Suomi100 -juhlavuosi on nä-
kynyt myös merivoimissa. Puo-

lustusvoimain lippujuhlan päi-
vänä 4.6. liput nousivat aluk-

silla Helsingin Kauppatorin ran-
nassa.

Kansainvälisyys

– Merivoimat on pitkällä kan-
sainvälisessä yhteistyössä. 
Ruotsin kanssa on tiivistetty yh-
teistyötä - syksyn NOCO-harjoi-
tuksen yhteydessä evaluoidaan 
maiden yhteinen merellinen 
taisteluryhmä (Swedish-Finnish 

Task Group, SFNTG), jonka on 
tarkoitus olla operatiivisessa 
käytössä ensi vuosikymmenen 
alkupuolella. Merivoimissa pide-
tään tärkeänä henkilöstön val-
miutta toimia kansainvälisessä 
toimintaympäristössä - sujuvan 

yhteistyön mahdollistavien toi-
mintamallien ja järjestelmien ke-
hittäminen ja yhteensovittami-
nen ovat avainasemassa. Suo-
mi isännöi ja johtaa jälleen ensi 
vuonna Northern Coasts -harjoi-
tuksen Suomessa.

Tulevaisuus

– Suurimpana lähitulevaisuuden 
haasteena merivoimilla on käy-
töstä poistuvien aluksien suori-
tuskykyjen korvaaminen. Miina-

laiva Pohjanmaa on jo käytöstä 
poistunut, ja 2020-luvulle tulta-
essa Hämeenmaa-luokan kaksi 
miinalaivaa ja neljä Rauma-luo-

kan ohjusvenettä tulevat elin-
kaarensa päähän. Näiden suo-
rituskykyjen korvaajaksi suun-
niteltu Laivue2020 -hanke ete-
nee aikataulussa. Merivoimien 
vuosipäivän yhteydessä Vaasas-
sa merivoimien komentaja, va-
ra-amiraali Veijo Taipalus julkis-
ti tulevan alusluokan nimen: se 
on Pohjanmaa-luokka.

– Alusluokan nimeäminen 
on osa merivoimien parhaita, 
katkeamattomia ja vuosisatai-
sia perinteitä. Jo Ruotsi-Suo-
men saaristolaivaston ajoilta 
laivaluokan aluksille on perin-
teisesti annettu maakuntien ni-
miä aina näihin päiviin saakka, 
Taipalus taustoitti.

n
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vesa vilJanen

Puolustusvoimat
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O nkin kulunut jo yli 
20 vuotta siitä, kun 
Upinniemen varus-

kunnassa palvelleet alokkaat 
ovat viettäneet sotilasvalatilai-
suutta varuskunnan rajojen ul-
kopuolella. Elokuun puolivälis-
sä järjestettyyn Hangon sotilas-
valaan ja -vakuutukseen osallis-
tui Porkkalan rannikkopataljoo-
nan huoltokomppania 150 alok-
kaan voimin.

Perinteikkäästä 
Upinniemestä 
aurinkoiseen Hankoon

Prikaatin valapäivää on perin-
teisesti vietetty Upinniemen va-
ruskunnassa Kirkkonummen 
läheisyydessä. Vaikka kokoluo-
kaltaan Hangon valatilaisuus jäi 
Upinniemen hieman noin 700 
alokkaan ja yhteensä yli 3000 
vieraan osallistujamääristä, vaati 
uudessa ympäristössä toimimi-
nen alusta lähtien hyvän yhteis-
työkumppanin.

– Valapäivän suunnitte-

lu aloitettiin Hangon kaupun-
gin kanssa jo alkuvuodesta. 
Yhteistyö koettiin onnistuneek-
si ja vastaanotto kaupunginjoh-
taja Denis Strandellin osalta oli 
heti kättelyssä positiivinen. Oli 
kunnia saada kaupunginjohtaja 
myös sotilasvala- ja vakuutus-
tilaisuuksien esilukijaksi, sanoo 
Rannikkoprikaatin komentaja, 
kommodori Vesa Tuominen.

Tuominen on myös itse 
aloittanut upseerinuransa Han-
gossa. Valatilaisuuden järjestämi-

sen taustalla ei kuitenkaan ollut 
pelkkä nostalginen paluu juurille.

– Valapäivän järjestämi-
nen Hangossa koettiin tärkeäk-
si erityisesti prikaatin tehtävien 
ja toiminta-alueen laajuuden 
esiintuomisessa vanhaan va-
ruskuntakaupunkiin. Valapäi-
vät ovat vahvasti perinnesidon-
naisia perhetapahtumia, joiden 
kautta myös tekemämme yh-
teiskunnallinen tehtävä, maan-
puolustustyö ja läsnäolo konk-
retisoituvat kansalaisille, Tuomi-

Rannikkoprikaati jalkautui 
kesäiseen Hankoon
Kuluva vuosi on Rannikkoprikaatin heinäkuun saapumiserän näkökulmasta ainut-

laatuinen, sillä sen valatilaisuuksia vietettiin elokuussa jaetusti niin Upinniemessä 

kuin Hangossa.

Tuomas Lähteenmäki
Tiedottaja, Rannikkoprikaati

Sotilasvalan antoi Hangossa noin 
150 alokasta.

Paraatijoukko marssimassa kohti Hangon Casinon rantaa. Kärjessä 
Rannikkoprikaatin lippu.
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nen kuvailee.
Valatilaisuudessa oli näh-

tävissä myös varusmiesten ja 
henkilöstön toiminnan kehittä-
miseen liittyvä aspekti.

– Kun ajatellaan esimer-
kiksi sotilaspoliisien järjestys- 
ja liikennevalvontatehtäviä, niin 
luonnollisesti vastaavanlaiset ti-
laisuudet parantavat sekä varus-
miesten että henkilöstön am-
mattitaitoa. Jalkautuminen uu-
teen kaupunkiin tarjosi varus-
miehille tehokkaan koulutusym-
päristön, jossa he pystyivät hyö-
dyntämään palveluksen aikana 
oppimiaan taitoja. Tilaisuus oli 
arvokas myös prikaatin henki-
löstön kannalta, sillä se antoi 
mahdollisuuden peilata ja ke-

hittää hyväksi koettuja toimin-
tatapoja, tiivistää Tuominen.

Sotilasvala annettiin 
rantaviivan tuntumassa

Itse valatilaisuus järjestettiin 
Hangon Casinon maastossa, ai-
van rantaviivan läheisyydessä. 
Sotilasvakuutus annettiin puo-
lestaan kaupungintalolla.

– Hangon Casinon puis-
toalue tarjosi erinomaiset puit-
teet tämän kokoluokan tilaisuu-
delle. Tykkimiehiksi ja matruu-
seiksi nimitettäviä alokkaita oli 
noin 150, ja heidän läheisensä 
kasvattivat vierailijamäärän noin 
700 osallistujaan, sanoo vala-
päivän toteutuksesta ja tilaisuu-
den juonnosta vastannut kans-

lian päällikkö, kapteeniluutnant-
ti Tatu Vartiainen.

Valaan osallistuneet huol-
tokomppanian alokkaat olivat 
pääsääntöisesti kotoisin Han-
gon kaupungin läheisyydestä.

– Kiinnitimme erityishuo-
miota siihen, että tilaisuus oli 
valavieraiden näkökulmasta 
kompakti kokonaisuus. Etäisyy-
det alueella olivat lyhyitä ja ohi-
marssi pystyttiin toteuttamaan 
Appelgrenintiellä aivan sotilas-
valan läheisyydessä. Pyrim-
me myös välttämään tarpeetto-
mien ruuhkien syntymisen Han-
gon keskustan alueella. Järjes-
täjän näkökulmasta huomionar-
voista oli valavieraiden ja erityi-
sesti hankolaisten ystävällinen 

Hangon Casinon ranta-alue sopi tilaisuuteen mainiosti. Tilaisuuteen saapui noin 700 vierailijaa.
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asenne tilaisuuden järjestelyi-
tä ja merivoimallista läsnäoloa 
kohtaan, kiteyttää Vartiainen.

Hangon kaupunki tarjosi 
erinomaiset puitteet

Päivän ohjelmaan sisältyi sep-
peleenlasku sankarihautaus-
maalla, sotilasvala- ja vakuutus-
tilaisuudet sekä kaupungintalol-
la järjestetty kutsuvieraiden juh-
lakahvi. Kutsuvieraita oli saapu-
nut kaupungin edustajien ohella 
useista veteraani- ja maanpuo-
lustusjärjestöistä, kuten Hangon 
Rannikkopatteriston Perinneyh-
distyksestä, Hangon Sotavete-
raanien Perinneyhdistyksestä 
ja Länsi-Uudenmaan Rauhan-
turvaajista. Päivän tilaisuuksiin 

osallistui myös prikaatikenraa-
li Asko Kilpinen, joka aikanaan 
toimi Hangon patteriston ko-
mentajana.

Valapäivän aikana Rannik-
kosotilaskotiyhdistyksen myyn-
tipisteitä oli pystytetty valatilai-
suuden läheisyyteen luomaan 
autenttista valatunnelmaa. Vie-
railijat pääsivät nauttimaan kah-
vista ja tunnetuista sotilaskodin 
munkeista koko perheen voimin.

Positiiviset kokemukset 
päivästä välittyivät myös Han-
gon kaupungin kulttuurituottaja 
Päivi Melasniemen suunnalta.

– Hankolaiset ottivat in-
nostuneina ja kiinnostuneina 
juhlallisesti vastaan valapäivän 
tapahtumat Casinon puiston 
alueella. Sotilasvalatilaisuuteen 
oli alokkaiden omaisina ilmoit-
tautunut 750 henkeä ja heidän 
lisäkseen, sekä Casinon puis-
tossa että Appelgrenintiellä, oli 
ohimarssiakin seuraamassa sa-
toja hankolaisia. Entisenä varus-

kuntakaupunkina Hanko otti ta-
pahtuman erittäin suurella läm-
möllä ja hyvällä yhteistyöllä mie-
lellään vastaan.

Kertaluontoisesta 
tapahtumasta 
perinteeksi?

Kokemukset Hangosta antoivat 
positiivisen signaalin siitä, että 
prikaati saattaa myös jatkossa 
järjestää valatilaisuuksia Upinnie-
men varuskunnan ulkopuolella.

– Upinniemen valapäivä 
on toki suurin tapahtumamme, 
mutta pidän prikaatin jalkautu-
mista kansalaisten keskuuteen 
tärkeänä osana maanpuolustus-
työtä ja merivoimien rannikko-
joukkojen imagon kehittämistä. 
Seuraavaa kertaa ei varmaan-
kaan tarvitse paria vuosikym-
mentä odottaa. Jo ensi vuonna 
prikaatin on tarkoitus suunnata 
ulospäin, paikkakunta jää vielä 
nähtäväksi, prikaatin komentaja 
Tuominen toteaa.

Sotilasvalan ja -vakuutuksen sekä ohimarssin otti vastaan 
Rannikkoprikaatin komentaja, kommodori Vesa Tuominen (keskellä). 
Kuvassa vasemmalla sotilasvakuutuksen ja sotilasvalan esilukijana toi-
minut Hangon kaupunginjohtaja Denis Strandell. Oikealla prikaatikenraali 
Asko Kilpinen, joka aikanaan toimi Hangon patteriston komentajana.
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Tähtäimessä merellisen 
reservin kehittäminen

Mainitun erityisteeman näkökul-
masta taisteluharjoituksessa to-

Aktiivista maanpuolustustahtoa

Kaakonkulmalla

V aikka pysyvä läsnäolo 
alueen linnakesaaril-
la on päättynyt, niin 

prikaatin säännölliset rannikko-
joukkojen koulutus- sekä val-
vontatehtävät ylläpitävät jatku-
vaa merivoimien valmiutta itäi-
sellä Suomenlahdella.

Rannikkoprikaati järjesti 
toukokuussa Meritiedustelupa-
taljoonan komentaja Petri Ilve-
saron johdolla koulutuskauden 
mukaisen taisteluosastoharjoi-
tuksen yhteistyössä merivartios-
ton kanssa itäisen Suomenlah-
den saaristossa. Harjoituksen 
päämääränä oli kehittää taiste-
luosaston suorituskykyä, suun-
nitella, johtaa ja toteuttaa ran-
nikko-operaatioita sekä yhteis-
toimintaa itäisellä vastuualueel-
laan. Harjoituksen aikana Haa-
pasaaristosta Porvoon edustal-
le ulottuvalle saariston alueelle 
levittäytyi reilut 300 taistelijaa. 
Lisäksi mantereelle sijoitetut re-
serviläis- ja tukijoukot nostivat 
harjoitusvahvuuden noin 600 

taistelijaan. Meritiedustelijoiden 
tehtäviin lukeutuivat mm. saa-
ristoalueen tiedustelu- ja meri-
valvontatehtävät.

Erkki Vaarala ja Tuomas Lähteenmäki
Komentajakapteeni Erkki Vaarala, koulutuspäällikkö, Rannikkoprikaati 
Tuomas Lähteenmäki, Tiedottaja, Rannikkoprikaati

Rannikkoprikaatin erityisteemana vuonna 2017 on yhteistyön syventäminen 

ja rannikon harjoitusalueiden hyödyntäminen muun muassa Kaakonkulmalla. 

Harjoitustoiminnalla pyritään tavoittamaan laajemmin koko prikaatin reserviä heidän 

omalla toiminta-alueellaan. 

Lehmäsaaressa järjestettyyn reserviläistilaisuuteen osallistui yli 50 vete-
raani- ja maanpuolustusjärjestön edustajaa.

Tapahtum
at
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teutettiin tärkeä reserviläisosaa-
mista hyödyntävä ja kartoittava 
harjoitus sekä ylläpidettiin itäi-
sellä Suomenlahdella vaikutta-
van merellisen reservin toimin-
taa ja parannettiin yhteydenpi-
toa maanpuolustuksesta kiin-
nostuneisiin kansalaisiin. Konk-
reettinen läsnäolo alueella on 
tarpeellista, sillä Rannikkopri-
kaatilla ei ole pysyviä joukko-
ja Kotkan ja Haminan alueella.

Varusmiesten ja reservi-
läisten kouluttaminen Kaakon-
kulman rannikko-olosuhteissa 
luo pohjan vaativalle, korkeata-
soiselle ja todenmukaiselle kou-
lutusympäristölle, missä prikaa-
ti kykenee tehokkaasti rakenta-

maan ja samalla arvioimaan 
omaa valmiuttaan.

Reserviläisten ja maakunta-
joukkojen osoittama aktiivisuus 
vastaavanlaisissa harjoituksissa 
nähdään prikaatissa erittäin po-
sitiivisena heijastuksena aidos-
ta suhtautumisesta maanpuo-
lustukseen. Oma-aloitteisuus 
ja siviiliosaamisen hyödyntämi-
nen reserviläisharjoituksissa on 
yksi maanpuolustuksen keskei-
sistä osa-alueista. Merivoimien 
ja tältä osin rannikkojoukkojen 
operatiivista suorituskykyä sekä 
koulutuksen jatkuvuutta silmäil-
len, juuri reserviläisharjoituksien 
sisältöä ja käyttötarpeita tulee 
jatkossakin kehittää.

Reserviläisharjoituksissa 
koulutuksen ohella myös tun-
nettavuuden kasvattaminen ja 
prikaatin toiminnan käytännön 
esitteleminen tärkeimmille si-
dosryhmille on paikallaan. Se 
selkeyttää keskeistä viestiäm-
me. Rannikkoprikaati vastaa 
ympärivuorokautisesti alueel-
lisen koskemattomuuden val-
vonnasta ja meritilannekuvasta 
Suomenlahdella.

Maanpuolustusjärjestöt 
keskeisessä asemassa

Kaakonkulmalle suunnitellun 
taisteluharjoituksen ohella Ran-
nikkoprikaatin komentaja, kom-
modori Vesa Tuominen ja ko-

Meritiedustelijat liikkuvat saaristossa huomaamattomasti joukon kärjessä tehtävänään tuottaa tilannekuvaa vi-
hollisesta omille joukoille.
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mentaja Petri Ilvesaro järjesti-
vät reserviläis- ja maanpuolus-
tusjärjestöjen sekä paikallisen 
median edustajille mahdollisuu-
den tutustua meritiedustelupa-
taljoonan toimintaan Kotkan lä-
histöllä sijaitsevassa Lehmäsaa-
ressa. Meritiedustelupataljoona 
vastaa yhteydenpidosta alueen 
reserviläis- ja maanpuolustus-
järjestöihin.

Noin 50 kutsuvieraan tilai-
suuteen saapui edustajia mm. 
Kotkan seudun reserviläisistä, 
maakuntajoukko Merikotkasta, 
Haminan seudun reserviläisis-
tä ja Kotkan rannikkoalueen pe-
rinneyhdistyksestä. Lisäksi pai-
kalla oli Sinisen Reservin edus-
tajia, Vironlahden ja Miehikkä-
län reserviupseerikerhon sekä 
Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen edustajia.

Tilaisuudessa jatkettiin al-
kuvuodesta Reserviupseeri-
koulussa alkanutta keskuste-
lua Kaakonkulman alueen yh-
teistoiminnasta, maanpuolus-
tuksen koulutustarjonnasta se-

kä rannikkojoukkoreservin osaa-
misen kehittämisestä. Vierailun 
aikana esiteltiin monipuolises-
ti meritiedustelijoiden asemien 
pystytystä, merivalvonta-asemi-
en toimintaa ja tiedustelijoiden 
valmistautumista tehtävään.

Rannikkojoukkoreserviä 
ylläpidetään yhteistyöllä

Rannikkoprikaati antaa vuosit-
tain peruskoulutuksen koko me-
rivoimien suomenkieliselle saa-
pumiserälle. Saapumiserän pe-
ruskoulutuskauden jälkeen noin 
900 varusmiehen jatkokoulutus-
paikat määrätään joukkotuotan-
totehtävien, valmiusvelvoitteiden 
sekä varusmiehen alokaskau-
della palveluksessa menestymi-
sen ja henkilökohtaisen soveltu-
vuuden perusteella. Vuositasol-
la noin kolmasosa varusmiehis-
tä valitaan johtajakoulutukseen, 
reilu kolmasosa jatkaa Upinnie-
messä rannikkojoukkojen eri-
koiskoulutuksessa ja vajaa kol-
mannes siirtyy Rannikkolaivas-
ton laivastojoukkokoulutukseen. Rannikkoprikaatin vahvuu-

tena on vahva ote reservistä. On 
tärkeää korostaa ja harjoitustoi-
minnalla osoittaa, että joukko-
tuotanto jatkuu myös reservissä. 
Reservin koulutuksessa ja osaa-
misen kehittämisessä hyödyn-
netään tarkoituksenmukaisesti 
seuraavia harjoitusmuotoja: re-
servin kertausharjoituksia, puo-
lustusvoimien johtamia vapaa-
ehtoisia harjoituksia sekä Maan-
puolustuskoulutusyhdistykseltä 
(MPK) tilattua koulutusta. Eri 
harjoitusmuotoja hyödyntäen, 
joukko-osastomme on onnistu-
nut säilyttämään vahvan siteen 
reserviläisiin. Ajoittain niukkojen 

Tilaisuuden aikana keskusteltiin Kaakonkulman alueen yhteistoiminnasta 
ja rannikkojoukkoreservin osaamisen kehittämisestä.



61Rannikon Puolustaja   3 | 2017

resurssien asettaessa rajoitteita 
kertausharjoitusten toimeenpa-
nolle, on vapaaehtoisten harjoi-
tusten ja MPK:lta tilattavien har-
joitusten rooli noussut arvoon.

Kouluttavana organisaatio-
na reserviläisharjoitukset ovat 
prikaatille luonnollisesti mer-
kittäviä. Tunnuslukujen valossa 
Rannikkoprikaati tavoittaa tänä 
vuonna reservin harjoitustoimin-
nalla arviolta noin 1300 reservi-
läistä. Eri harjoitusmuotoihin ja-
kautuen tämä tarkoittaa arviol-
ta hieman alle 400 reserviläis-
tä kertausharjoituksissa, noin 
300 reserviläistä Puolustusvoi-
mien johtamissa vapaaehtoi-

sissa harjoituksissa ja arviolta 
600 reserviläistä Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistykseltä tilatus-
sa koulutuksessa. Vapaaehtoi-
set harjoitukset painottuvat pää-
sääntöisesti viikonlopuille.

Rannikkojoukkoreservin 
suorituskyvyn ja maanpuolus-
tustahdon ylläpitämisessä kou-
lutuksellinen yhteistyö meri-
voimien, maanpuolustusjärjes-
töjen, maakuntajoukkojen ja 
maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen kanssa on tärkeää. Lä-
hitulevaisuudessa pohdinnan 
arvoista onkin hyödyntää re-
serviläisten monipuolista osaa-
mista harjoituksien aikana mm. 

Meritiedustelijat esittelivät vieraille kuluneen viikon tapahtumia ja taustoittivat omia tehtäviään.

digitalisaation ja muun sähköi-
sen asioinnin sekä koulutussi-
mulaattorien tiimoilta. Tämä tu-
kee vallitsevaa yhteiskunnallis-
ta kehitystä ja syventää niin pri-
kaatin henkilökunnan kuin ran-
nikkojoukkoreservin osaamista.

Kaiken kaikkiaan tässäkin 
harjoituksessa oli hienoa kokea 
merellisen reservin aktiivinen ja 
oma-aloitteinen suhtautuminen 
rannikkojoukkojen suoritusky-
vyn rakentamiseen. Huomion-
arvoista onkin ylläpitää ja edel-
leen syventää yhteistyötä myös 
tulevina vuosina. Tämä on luon-
nollinen kehityspolku, jota pri-
kaati kulkee mielellään.
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M e kadetit siirryimme 
Suomesta Tans-
kaan miinalaiva 

Uusimaalla, ja mukana oli hen-
kilöstöä sekä alukselta, Ran-
nikkoprikaatista että Merisota-
koulusta. Matkamme johtaja-
na toimi Merisotakoulun johtaja.

Meno- ja paluumatkan ai-
kana miinalaiva Uusimaalla jär-

jestettiin monipuolista koulu-
tusta. Ensimmäinen vuosikurs-
si pääsi syventymään jo kevään 
koulutuspurjehdukselta tutun 
alusluokan järjestelmiin ja har-
joittelemaan toimimista osana 
ohjailuryhmää.

Kurssin rannikkojoukko- 
opintosuunta sai samalla ensim-
mäisen kosketuksen aluksella 

toimimiseen ja elämiseen. Hie-
nointa tässä oli ehdottomasti se, 
että kurssi sai koko vahvuudes-
saan jakaa vuoden aikana oppi-
miaan asioita toinen toisilleen.

Vanhin vuosikurssi puoles-
taan pääsi harjaantumaan joh-
tamisjärjestelmiin, merenkulul-
lisiin valmisteluihin ja ohjailuun 
avo- ja rannikkomerenkulun kei-
noja käyttäen. Yhteisen tekemi-
sen ansiosta ensimmäisen ja 
toisen vuosikurssin merikadetit 
pääsivät tutustumaan toisiinsa 
entistäkin paremmin.

Pohjoismainen yhteistyö 
on voimaa

Merikadettipäiville osallistui me-
rikadetteja Suomesta, Ruotsis-
ta, Norjasta, Tanskasta ja poik-
keuksellisesti tänä vuonna oli 
myös vierailevia kadetteja Ita-
liasta. Italialaiset kadetit olivat 
Pohjoismaissa tutustumassa 
Norjan merisotakouluun.

Moni meidän ensimmäisen 
vuosikurssimme kadeteista ei 

Pohjoismaisilla 
merikadettipäivillä

tutustutaan tuleviin työkavereihin

Nordic Cadet Meeting eli NOCA järjestettiin tänä vuonna Tanskassa elokuun puoli-

välissä. Suomesta merikadettipäiville osallistuivat Merisotakoulun kaikki ensimmäi-

sen ja toisen vuosikurssin merikadetit.

Jaakko Tikanoja
Kadetti, 86. merikadettikurssi

NCC eli Naval Combat Course sisältää mm. juoksuosuuden.

meRivoimat

Tapahtum
at
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ollut aiemmin tavannut ulkomai-
sia kadetteja, kun taas vanhempi 
vuosikurssi pääsi tapaamaan jo 
vanhoja ystäviä. Yhtenä matkan 
päätavoitteena onkin, että pää-
semme tutustumaan ja verkos-
toitumaan muiden maiden meri-
kadettien kanssa. Näin saamme 
hyvät eväät tulevaa työelämää ja 
mahdollista yhteistyötä ajatellen.

Merikadettipäiville valmis-
tautuminen alkoi meillä jo kuu-
kausia ennen itse tapahtumaa. 
Saimme ilmoittaa halukkuutem-
me eri urheilulajeihin ja muihin 
aktiviteetteihin hyvissä ajoin. 
Tiiviin opiskeluarkemme vuoksi 
laji harjoittelu ei kuitenkaan ollut 
läheskään viikoittaista. Tämä ei 
kui tenkaan tarkoittanut sitä, et-
temme olisi kaikkeamme anta-
neet.

Merikadettipäivillä paino-
tetaan yhteisöllisyyttä ja hyvää 
henkeä kaikkien kadettien kes-
ken. Tämä näkyi selvästi sii-
nä, kuinka pystyimme kilpaile-
maan eri urheilulajeissa oman 
maamme lipun alla, mutta sa-
malla arvostamaan ja kannus-
tamaan muiden maiden hyviä 
suorituksia.

Muutakin kuin urheilua

Merikadettipäivät aloitettiin juh-
lallisella marssilla Rønnen kes-
kustaan, jossa kuuntelimme 
kaupunginjohtajan ja isäntä-
maan edustajan puheet.

Seuraavien päivien aika-
na vuorossa olivat eri urheilu-
lajit: uinti, jalkapallo, lentopal-
lo, maastojuoksu, Viikinkikisat, 
Naval combat course ja köy-

denveto. Tunnetusti ja perintei-
tä kunnioittaen köydenveto on 
yksi tärkeimmistä lajeista, ja sii-
nä viimeistään otettiin todella 
mittaa maiden välillä. Valitetta-
vasti oman joukkueemme sijoi-
tus jäi muiden maiden varjoon 
tänä vuonna. Taktiikkaa tullaan 
hiomaan ensi vuotta varten!

Päivämme alkoi yleensä 
kokoontumalla paikallisen ka-
sarmin kentälle. Tutustuaksem-
me paremmin meidät oli jaettu 
noin viiden hengen ryhmiin, jois-
sa oli edustajia jokaisesta maas-
ta. Ryhmät tekivät erilaisia rasteja 
ennen maakohtaisiin urheilukil-
pailuihin siirtymistä. Rastit sisäl-
sivät tehtäviä niin urheilun kuin 
tietovisailunkin merkeissä.

Toimiminen näissä pien-
ryhmissä eri maiden kesken an-

Jalkapalloturnaus käytiin hyvässä säässä. Kaiken kaikkiaan säiden haltija oli tänä vuonna NOCA:n 
urheilijoille suosiollinen.

meRivoimat
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toi hyvän kuvan siitä, mitä yh-
teistyö jonkin yhteisen tavoit-
teen eteen tarkoittaa. Vahvuuk-
sia löytyi enemmän kuin osasi 
alun perin odottaa, ja pienryh-
missä motivaatio oli todella kor-
kealla.

Ryhmien kesken järjestet-
tiin myös akateeminen semi-
naari, jossa keskustelimme kult-
tuurieroista maidemme välillä. 
Myöhemmin järjestettiin luen to, 
joka painottui kommunikaation 
käsitteeseen. Luennolla havain-
nollistettiin sanattoman ja sanal-
lisen viestinnän merkitystä. Tä-
mä kannusti monia meistä ot-
tamaan oman elekielemme tar-
kasteluun toimiessamme osana 
kansainvälistä joukkoa.

Norja oli voittamaton

Urheilulajeissa Norja oli lähes 
ylivoimaisesti aina ensimmäi-
sellä sijalla. Ruotsi tuli vahvasti 

toisena ja Tanska kolmantena. 
Omat vahvuutemme tulivat esiin 
uinnissa, jossa saimme hopeaa. 
Naval combat course -kisasta 
saimme pronssia. Palkintosijo-
ja ei valitettavasti tänä vuonna 
ollut meille juuri jaossa, mutta 
koko tapahtuman parhaimman 
yksittäisen urheilijan palkinto tu-
li Suomeen.

Kaiken tämän urheilun ja 
yhteisöllisyyden lomassa pää-
simme iltaisin NOCA-teltalle, jos-
sa saimme vapaasti tutustua toi-
siimme ja hieman rentoutua ran-
koista urheilukokemuksista. Vii-
meisenä päivänä järjestettiin lo-
petusjuhla, jossa söimme hyvin, 
ja palkinnot jaettiin niille, jotka 
olivat urheilussa menestyneet.

NOCA 2018 järjestetään 
Suomessa

Ensi vuonna Pohjoismaiset me-
rikadettipäivät järjestetään Tu-

russa. Nyt kun molemmat vuo-
sikurssit ovat nähneet, minkä-
lainen on onnistunut NOCA-ta-
pahtuma, haluamme suoriutua 
siitä vähintään yhtä hyvin kuin 
tanskalaiset. Kurssillamme he-
räsi paljon kehitysajatuksia ja la-
jiehdotuksia ensi vuoden meri-
kadettipäiviä ajatellen. Tehtävää 
on enemmän kuin paljon, mutta 
yhdessä suoriudumme varmas-
ti hyvin. Mieltämme lämmittää 
suuresti ajatus siitä, että tulem-
me näkemään uudet ja vanhat 
tuttumme uudestaan omina vie-
rainamme.

Kiitämme tämän vuoden 
NOCA:sta kaikkia niitä, jotka 
mahdollistivat tapahtuman ja ot-
tivat siihen osaa. Olemme todis-
taneet sen, että yhdessä ja mo-
nikansallisesti tavoitteet ja saa-
vutukset voivat tarkoittaa samaa 
asiaa!

Köydenveto on yksi odotetuimmista - ja pelätyimmistä - lajeista. Taktiikan hiominen ensi vuodeksi 
on jo aloitettu.

meRivoimat
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V aikka näyttelyn toteut-
taminen ei nyt valtaisan 
kallis urakka olekaan, ei 

pienillä yhdistyksillä useinkaan 
ole varoja, joilla näyttelyn saisi 
toteutettua. Kustannuksia syn-
tyy ostopalveluista kuten näytte-
lyn suunnittelusta, käännöksistä, 
taitosta, painosta jne. Tämänkal-
taisissa hankkeissa kustannusten 
kohdalla puhutaan usein nelinu-
meroisesta, ehkä nippanappa vii-
sinumeroisesta summasta.

Yhdistys pohti miten ra-
hoitus voitaisiin saada kokoon, 
ja päätyi hakemaan Leader-ra-
hoitusta ”Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahasto: 
Eurooppa investoi maaseutualu-
eisiin”. Leader-rahoitus on käte-
vä keino toteuttaa pieniä hank-

Rannikkotykistön historiaa 
EU:n tuella – totta vai tarua?
Gyltön linnakkeen valmistumisesta ja käyttöönotosta tuli tänä vuonna kuluneek-

si kunnioitettavat 50 vuotta. Turun Rannikkotykistörykmentin perinneyhdistys 

(TURRTR py) päätti toteuttaa linnakkeen historiasta näyttelyn.

keita kuten näyttelyitä, korjausra-
kentamista, muistitiedon tallen-
tamista jne. Yhtenä ehtona on, 
että hankkeen tulos on julkinen. 
TURRTR py:n kohdalla tämä 
tarkoitti muun muassa sitä, että 
näyttelyn tulee olla esillä julkises-
sa tilassa. Epävirallisesti näytte-
ly oli esillä jo 1.7. vietetyissä Gyl-
tön 50-vuotisjuhlissa Gyltön lin-
nakkeella. Päivän kulut eivät ol-
leet hankkeen kuluja, vaan yh-
distyksen normaalia toimintaa, ja 
tapahtui suljetulla alueella. Vas-
ta 2.7. eteenpäin, jolloin näytte-
ly avattiin Korppoon Saaristokes-
kuksessa, oli hankkeen ensim-
mäinen esilläolopäivä.

Hankkeeseen kytkettiin 
myös seminaari, joka järjeste-
tään 21.10 Turussa yhteistyös-

sä Forum Marinumin kanssa. 
Tuolloin myös Gyltö-näyttely siir-
tyy urbaaniin kaupunkielämään, 
ja avautuu samaisena päivänä 
Merikeskus Forum Marinumissa. 
Ja on yhä julkisesti esillä, kaik-
kien tavoitettavissa. Marraskuus-
sa puolestaan näyttely siirtyy pois 
hankemaailmasta, kun se sijoit-
tuu Uudenmaan Prikaatin tiloihin.

Voimme yhdistyksenä suo-
sitella hankemaailman käyttöä 
perinnetyössä. Haasteena on vä-
liaikaisrahoituksen hankkiminen 
ja osaavien toimijoiden löytämi-
nen, emmekä kauheasti kiittele 
myöskään kimuranttia raportoin-
tiurakkaa suhteessa helpohkoon 
hankkeeseen. Mutta valmista tu-
li! Ja vastaus otsikon kysymyk-
seen on – totta tietenkin!

Johanna Pakola

Johanna PaKolaNäyttelyä kootaan Korpoströmissä. 
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E nsi vuodesta lähtien 
kaksi tekijää vaikutta-
vat erityisesti toiminnan 

suunnitteluun ja toteutukseen.
Ensimmäinen on MERIP-

P:n poikkeusolojen organisaa-

tion perustaminen ja siihen si-
joitettavan henkilöstön koulutta-
minen. Koulutustehtävä on var-
sin mittava, koska osaston vah-
vuus tulee olemaan noin 300 
henkilöä ja suuri osa henkilös-

töstä joutuu käymään pitkän 
koulutuspolun ennen kun me-
rivoimien haluamat pätevyydet 
on saavutettu.

Henkilöstön rekrytointi on 
hyvällä mallilla. Yksi rekrytointi-
kurssi on pidetty ja toinen pide-
tään kuluvana syksynä. Lisäk-
si pidetään erikoiskursseja tar-
peen mukaan. Suuri osa organi-
saatioon sijoitettavista tulee ole-
maan asevelvollisia, mutta teh-
täviä löytyy myös henkilöille, jot-
ka eivät ole olleet tai eivät enää 
ole ”armeijan kirjoissa”. Myös 
koulutusrupeaman hallinnoin-
tiin tarvitaan osaavia toimijoita.

Halukkaat voivat ilmoittau-
tua piiripäällikölle.

Toinen asia liittyy reservi-
läisten toimintakyvyn ylläpitämi-
seen ja kehittämiseen.

Fyysinen kunto (kestä-
vyys ja lihaskunto) on laskenut 
jo vuosia varusmiehillä. Yhä 
useampi luokitellaan siis huo-
nokuntoiseksi. Nykyajan taiste-
lukentällä tarvitaan tutkimusten 
mukaan yhä enemmän lihas-
voimaa. Kannettavan varustuk-
sen paino on koko ajan noussut: 

Kuulumisia 
meripuolustuspiiristä

Henrik Nystén
Piiripäällikkö Henrik Nystén, Meripuolustuspiiri

Meripuolustuspiirin kuluvan vuoden koulutus on toteutunut pääosin suunnitelmien 

mukaan. Koulutusvolyymi näyttää tällä hetkellä yltävän ainakin viime vuoden tasolle, 

mahdollisesti hieman sen yli eli noin 7 000 vuorokauteen.

RPR:n komentaja kommodori Vesa Tuominen ja piiripäällikkö Henrik 
Nystén Kotkassa tutustumassa MERITIEDP:n taisteluharjoitukseen 
17.5.2017.

antti Rautiainen

Tapahtum
at
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Piiripäällikkö Henrik Nystén pääsi VESIKKO-harjoituksen Naisten 
kajakkivaellus -kurssin kanssa tekemään perusasioita.

Nykyään PV:ssä noin 25kg, eri-
koisjoukoilla 35kg.

MPK on rakentamassa lii-
kunta-alan asiantuntijaverkos-
toa, jonka tehtävänä on reser-
viläisten fyysisen toimintakyvyn 
ja liikunta-aktiivisuuden edistä-
minen sekä kuntotestaus. Kun-
totestauksen rooli tulee koros-
tumaan tulevaisuudessa. MPK 
kouluttaa jatkossa itse omat 
kuntotestaajat ja URHK koulut-
taa testaajien kouluttajat. Pii-
rin liikuntavastaava voisi olla lii-
kunta-tapahtumien koordinaat-
tori, jonka apuna olisi suunnit-
telussa ja toteutuksessa esim. 
res.kuntotestaajakurssin suorit-
taneita henkilöitä.

Tärkeää on myös kutsun-
taikäisten (miehet/naiset) kun-
totestaukset MPK:n kursseilla. 
Näitä kursseja ovat mm. lukio-
laisten kurssit ja naisille kohden-
netut ”intti tutuksi” -kurssit en-
nen palvelusta. Tämä on win-
win -tilanne molemmille osa-
puolille (armeijaan menevälle ja 
PV:lle). Näin olisi ennen varus-
miespalvelusta mahdollista saa-
da tietoa omasta kuntotasosta 
ja mahdollisuus vielä parantaa 
puutteita ennen palvelusta. Nai-
silla on huomattavasti suurem-
pi riski tuki- ja liikuntaelimistön 
vammoille varusmiespalveluk-
sen aikana kuin miehillä.

Res. kuntotestauksen tulok-
sia tullaan jatkossa käyttämään 
hyväksi marsmars.fi -palvelus-
sa (mobiili). Täältä jokainen re-
serviläinen voisi saada tulosten 
perusteella itselleen oman kun-

to-ohjelman ja myös videoita li-
haskuntoliikkeistä yms. Palvelu 
on vielä osittain testauksessa ei-
kä ole vielä avoin kaikille.

MERIPP:ssä liikuntavas-
taavana toimii Tommi Ketola. 
Me tulemme palaaman tähän 
asiaan tulevaisuudessa.

heiDi tuomola
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Rannikkojääkäri-
kouluttajien päivityskurssi, 
Syndalen 12.-14.5.2017

Kajakkivaellus /  
VESIKKO 9.-11.6.2017

Sotilasveneen-
kuljettajakurssi /  
VESIKKO 9.-11.6.2017

Ilmatorjuntakurssi / 
VESIKKO 9.-11.6.2017

Harjoitusviikonloppu Syndalenissa 
ja Dragsvikissa 12.-14.5.2017 si-
sälsi useamman kurssin ja paikal-
la oli tutustumassa myös delegaa-
tio Ruotsista. Kuvassa piiripääl-
likkö kertomassa toiminnasta ja 
selin Raaseporin koulutuspaikan 
päällikkö Mikael Eklöf.

Sotilasveneen kuljettaja-
kurssilla reserviläiset 

ajoivat Jurmoa.

ITKK-harjoituslaite 
ja IT-kurssin 
reserviläiset.

Rannikkojääkärikillan 
kajakit hyvässä 
käytössä 
Kajakkivaelluskurssilla.

heiDi tuomola

maRKus moisio

heiDi tuomola

antti Rautiainen
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TaisteluEA-kurssi / 
VESIKKO 9.-11.6.2017

Johtamisjärjestelmäkurssi / VESIKKO 9.-11.6.2017

Merivalvontakurssi
SPOL-kurssi / VESIKKO 
9.-11.6.2017

Sotilaskuntopäivä / 
VESIKKO 9.-11.6.2017

Taisteluensiapukurssilaiset har-
joittelivat VESIKKO-harjoituksessa 
haavoittuneen kantoa.

Johtamisjärjestelmäkurssin reserviläiset pääsivät kertaamaan taitojaan 
myös ”Venttiseiskan” kanssa.

Merivalvontakurssi VESIKKO-harjoituksessa 9.11.6.2017.SPOL-kurssi pääsi VESIKKO-
harjoituksessa tositoimiin.

Kuviokelluntaharjoitus 
VESIKKO-harjoituksessa.

KaRo holmbeRg

heiDi tuomola

KaRo holmbeRg

KaRo holmbeRgmaRKus moisio
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K adetit ovat aina viime 
vuosina laatineet mat-
kakertomuksen, joten 

nyt piti käyttää eri konseptia. 
Yhdistyksen sihteerinä päätin 
tarttua kynään.

Lentomme Kööpenhami-
naan lähti perjantaina 5.7.2017 
klo 17.15. 22 hengen osallistu-
jajoukkossamme oli mukana 
neljä veljesyhdistyksen, MY:n 
jäsentä.

Matkanjohtajamme, RUY:n pu-
heenjohtaja kommodori Auvo 
Viita-aho, kokosi joukon lennon 
jälkeen ja siirryimme ennakkoon 
tilatulla bussiilla hotellille, jossa 
oli nopea majoittuminen.

Majoittumisen jälkeen siir-
ryimme hotellin ravintolaan, jos-
sa kuulimme Suomen suurlähe-
tystön edustajan, ministerineu-
vos Kirsti Pohjankukan, alustuk-
sen Tanskasta ja tanskalaisista. 
Tanskan merisotakoulun johtaja 
oli myös mukana seurueessam-
me, joten esitys oli osin kaksi-
kielinen, suomea ja englantia. 
Merisotakoulun johtaja, kom-
modori Søren Thinggaard Lar-
sen kertoi meille Tanskan me-
rivoimista. Esitysten lomassa ja 
jälkeen nautittiin yhteinen illal-
linen.

Ilta oli jo pitkällä, kun tilai-
suuden virallinen osuus päättyi. 
Muutama rohkea lähti vielä ilta-
kävelylle ja korttelin päästä löy-
tyi paikallinen panimoravintola 
”Warpigs”.

Matkakertomus
Rannikkoupseeriyhdistyksen jäsenmatkasta 

Tanskaan 5.-7.5.2017

Lentokentällä virisi heti 
keskustelu edellisvuosien mat-
koista ja kukaan ei tainnut tark-
kaan muistaa koko viime vuo-
sien listaa, joten nyt ei auttanut 
muu kuin kaivaa tietoja arkis-
tosta: 2010 Pietari, 2011 Mos-
kova, 2012 Oslo, 2013 Berlii-
ni, 2014 Brysseli, 2015 Viro ja 
2016 Ruotsi.

Lento lähti ajallaan ja pian 
olimmekin Kööpenhaminassa. 

Trabant on aina Trabant.

Jäsenmatkan vaikein vaikein osio taitaa nykyään olla ajankohdan valinta. Viimeisten 

vuosien jäsenmatkan vakio-osallistujat, rannikkojoukkolinjan kadetit, eivät tällä ker-

taa päässeet mukaan, koska matka ja lauantaina päättynyt harjoitus osuivat samaan 

viikonloppuun.

Jarmo Valtimo
Rannikkoupseeriyhdistyksen sihteeri

JaRmo valtimo

Tapahtum
at
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Aamulla siirryimme bus-
silla merisotakoululle, jossa al-
koi Royal Danish Naval Acade-
myn esittely ja esitelmä Tans-
kan asevoimista, painopisteen 
ollessa Merivoimissa. Esityk-
sen jälkeen kiersimme vanhas-
sa arvokkaassa rakennuksessa. 
Asetus oli määrittänyt, että kou-
lun tuli sijaita kuninkaanlinnan 
lähellä. Nyt se on kumottu ja ar-
vokiinteistöstä joudutaan valitet-
tavasti luopumaan ja merisota-
koulu siirtyy toisaalle.

Tanskan merikadettien va-
lintatapa on meille suomalaisille 
erikoinen. Maassa ei ole asevel-
vollisuutta, joten kadetiksi ha-
keutuvilla ei ole varusmieskou-
lutustaustaa, mutta heillä tulee 
olla vähintään bachelor tutkin-
to (= alempi korkeakoulututkin-
to) hakiessaan kadettikouluun. 

Tutkinnolla ei ole väliä. Voit olla 
esim. humanisti, muusikko tai 
teknikko.

Merisotakoulu sijaisee (vie-
lä) hienolla paikalla ja laiturilla 
koulun edessä oli mm. sukel-
lusvene, joista Tanska luopui 
vuonna 2003. Viimeinen teh-
tävä oli osallistuminen operaa-
tio Desert Stormiin eli Persian-
lahden sotaan.

Taas noustiin bussiin ja 
taakse taakse jäi Kööpenha-
mina. Edessä oli siirtyminen 
Korsørin laivastotukikohtaan. 
Matkalla pysähdyttiin syömään 
viihtyisään pieneen ravintolaan, 
Madam Baggeriin.

Lounaan jälkeen ajoimme 
laivastotukikohtaan, Navalbase 
Korsør. Heti tukikohdan portilla 
esitimme kysymyksen: ”Saako 
kuvata?” Emme saaneet.

Saimme kuulla esityksen 
Tanskan merivoimista ja tuki-
kohdasta. Siinä oli sama hen-
ki kuin aiemmissa. Kaikesta on 
luovuttu, sukellusveneistä, tor-
peedoista ja suurimmasta osas-
ta aluksia. Tämän jälkeen aloim-
me kiertää tukikohtaa. Kävim-
me meriliikenteen ohjauskes-
kuksessa ja sen jälkeen tutus-
tuimme perusteellisesti Iver 
Huitfeldt-luokan fregattiin. Iver 
Huitfeldt -luokka on Tanskan 
kuninkaallisen laivaston kol-
men aluksen muodostama il-
matorjuntafregattiluokka, jon-
ka alukset otettiin palvelukseen 
vuosina 2012 ja 2013. Aluksen 
pituus on 138,7 metriä ja leve-
ys 19.75 metriä. Miehistöä on 
168 henkilöä.

Aluskierroksen jälkeen jä-
timme tukikohdan ja siirryim-

Matkalaiset Tanskan merisotakoulun juhlasalissa. ove enqvist
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me linja-autolla Odenseen, jos-
sa majoittauduimme. Illaksi ei 
ollut suunniteltu yhteistä ohjel-
maa, mutta suurin osa joukos-
ta siirtyi samaan ravintolaan il-
lalliselle. Kutsuimme mukaan 
myös kuljettajamme, joka oli-
kin jo varttunut 71-vuotias her-
rasmies. Suomessa hän ei oli-
si enää saanut ajaa linja-autoa, 
mutta Tanskassa sai ja hyvin 
hän on hoitanut hommansa.

Viimeinen Tanskan aamu 
valkeni ja aamupalan jälkeen 
jatkoimme linja-autolla matkaa 
kylmän sodan museoon, Kol-
dkrigsmuseum Langelandsfort. 
Museon johtaja otti meidät vas-
taan ja opasti meitä. Alueel-
la oli museoituna toinen Tans-
kan rannikkotykistöpattereista, 
joka oli otettu käyttöön vuonna 
1953 ja lakkautettu 6.4.1993 
ja edelleen avattu museokäyt-
töön 16.6.1997. Museoalueel-
la oli paljon muutakin vanhaa 

materiaalia. Tutustuimme rt-pat-
teriin, jonka kalustona oli neljä 
150 mm:n Skoda tykkiä. Ko-
mentobunkkerista löytyi rt-mie-
hille tutun näköinen laskinjär-
jestelmä.

Alueelta löytyivät mm. Dra-
ken, Mig 15 ja 23 hävittäjät se-
kä vuonna 2006 alueelle saatu 
Tanskan viimeinen sukellusvene 
SPRINGEREN ja miinanraivaaja 

Askø. Nyt pääsimme sisään su-
kellusveneeseen, mitä Kööpen-
haminan Merisotakoulun laitu-
rilla emme päässeet tekemään. 
Alueelta löytyi paljon muutakin 
”kylmän sodan” aikaista materi-
aalia mm. Itä-Saksalainen Tra-
bant henkilöauto.

Reilun kahden tunnin kier-
roksen jälkeen jätimme mu-
seoalueen ja siirryimme lou-

Opas (nahkatakissa) kertoo ”kylmän sodan veteraaneille kylmän sodan ajasta”.

Miten tämä laskin toimikaan?

JaRmo valtimo

JaRmo valtimo
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Millog Oy on kunnossapitoon sekä elinjakson hallinta- ja 
materiaalipalveluihin erikoistunut yritys. Puolustusvoimien 
strategisena kumppanina vastaamme maavoimien 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. 

naalle ”Restaurant Kædeby Ca-
féen”, joka oli reilun 15 minuu-
tin ajomatkan päässä museos-
ta. Viihtyisän paikan isäntä oli 
melkoinen huumorimies ja leik-
kisän sanailun jälkeen totesim-
me, että englanti oli paras yhtei-
nen puhekieli.

Enää oli edessä parin tun-
nin ajo lentokentälle. Matka tait-
tui nopeasti. Matkalla ylitimme 
Ison-Beltin vuonna 1998 raken-
netun ja 65 metriä korkean riip-
pusillan.

Paluulentomme lähti Köö-
penhaminasta klo 17.30 ja klo 
20.05 laskeuduimme Helsinkiin.

Takana oli onnistunut reis-
su. Ensi vuonna suuntaamme 
ehkä Puolaan?

Sukellusveneessä.
JaRmo valtimo
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T ilaisuus alkoi Suomen-
linnan Upseerikerhon 
perinnetiloissa, jonne oli 

kutsuttu rannikkojoukko-opin-
tosuunnan kuusi kadettia se-
kä RUY:n kunniajäsenet, ran-
nikkotykistötaustaiset amiraalit, 
rannikkotykistötaustaisten sää-
tiöiden edustajat, merivoimien 

Kadettien miekkajuhla
Suomenlinnan upseerikerholla

Rannikkoupseeriyhdistys RUY ry jatkoi 9.8.2017 vanhaa, jo vuonna 1963 alkanut-

ta perinnettään. Tuolloin järjestettiin ensimmäinen nykymuotoinen miekkajuhla, jos-

sa kunniamiekalla palkittiin kadettikersantti Mikko Saarinen, joka opiskeli 33. meri-

kadettikurssin rannikkotykistölinjalla.

Nyt oli vuorossa merikadettikurssi 84:n miekkajuhla. 

joukko-osastojen komentajat, 
RUY:n hallitus sekä Merisota-
koulun henkilökuntaa.

Perinnetilaan kokoontui 
24-päinen joukko. Ulkona oli 
yli 20 astetta lämmintä ja sisäl-
lä varmaankin yli 25 astetta, jo-
ten lämminhenkisessä tilaisuu-
dessa riitti myös oikeaa lämpöä.

Tilaisuuden alussa RU-
Y:n sihteeri, komentaja evp Jar-
mo Valtimo, ilmoitti joukon RU-
Y:n puheenjohtajalle, kommo-
dori Auvo Viita-aholle, joka toi-
votti kaikki vieraat tervetulleiksi. 
Puheenjohtaja kertoi yhdistyk-
sen ja miekkajuhlien historiasta.
Hän kertoi myös, että 30 vuot-

Jarmo Valtimo

Rannikkosisarten säätiön varapuheenjohtaja, Ulla Varjola, puhuu kadeteille.

Tapahtum
at

JaRmo valtimo
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ta sitten eli v 1987 hän oli itse 
seissyt kadettina samassa pai-
kassa ja vastaanottanut kunnia-
miekan. Alkutervehdyksen jäl-
keen oli kunniamiekan jakami-
sen vuoro. Kunniamiekan lah-
joittaa Rannikkotykistö säätiö 
RUY:n vastatessa juhlan järjes-
tämisestä.

Yhdistyksen kunniajäsen, 
eversti evp Torsti Lahti, luovutti 
miekan kadettipursimies Jaakko 
Vilanderille. Vilander vastaanotti 
myös Rannikkosisarten säätiön 
stipendin, joka jaettiin rannik-
ko-opintosuunnan priimuksel-
le. Stipendin jakoi säätiön vara-
puheenjohtaja, Ulla Varjola.

Palkitsemisten jälkeen yh-
distyksen puheenjohtaja, kom-
modori Auvo Viita-aho, kutsui 
kadetit RUY:n jäseniksi ja hän 

jakoi varapuheenjohtajan, ko-
mentaja Petri Parviaisen, avus-
tamana uusille jäsenille, Konsta 
Hariselle, Tomi Honkaselle, Jani 
Jokiselle, Teemu Pelttarille, An-
na-Kaisa Salolle ja Jaakko Vilan-
derille yhdistyksen rintamerkin.

Lopuksi kohotettiin perin-
teinen viskimalja uusien jäsen-
ten kunniaksi.

Joukon vanhimmat tiesi-
vät kertoa, että ns. kuivan vis-
kin nauttiminen on kuulunut 
ohjelmaan alkuvuosista alkaen. 
Juoma nautittiin samalla tutus-
tuen uusiin jäseniin, perinneti-
laan ja puheenjohtajan tuomiin 
vanhoihin Rannikon Puolustaja 
-lehden miekkajuhlista kertoviin 
kirjoituksiin.

Tilaisuuden jälkeen siirryt-
tiin yläkerran baariin ja edelleen 

juhlasaliin, jossa miekkajuhlan 
illallinen oli tarjolla. Meriupsee-
riyhdistys oli kutsunut tilaisuu-
teen laivasto-opintosuunnan 12 
ja merivartio-opintosuunnan 8 
kadettia eli loput merikadetti-
kurssi 84:n kadetit.

Varsinaisen illallisen alus-
sa nautittiin tervetuliaismal-
ja ja kommodori Viita-aho toi-
votti joukkoon liittyneet kadetit 
tervetulleiksi ja kertoi mitä pe-
rinnehuoneessa oli aiemmin ta-
pahtunut.

Salissa odotti kaksi pitkää 
pöytää, joihin 45 vierasta is-
tuutuivat puheenjohtajan anta-
man suullisen istumajärjestyk-
sen mukaisesti.

Illan menu oli:
 – Siikatartar-mätikastike
 – Perinteinen Pippuripihvi 

 P uheenjohtaja avaa tilaisuuden.
JaRmo valtimo
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-rosépippuri- 
mokkakastiketta

 – valkosipuliperunakakku
 – Crème Brûlée

Lopuksi oli vielä tarjolla 
kahvia tai teetä.

Lämpimän ruuan jälkeen 
eversti Torstri Lahti piti miekka-
juhlaan liittyvän kannustuspu-
heen miekan saajalle ja muille 
kadeteille. Tämän jälkeen ka-
dettipursimies Jaakko Vilander 
piti oman kiitospuheensa, jos-
sa hän kertoi, miten oli päässyt 
tälle paikalle korostaen sitä, et-
tä koko kurssi oli ollut häntä tu-
kemassa.

Tilaisuudessa käytivät vie-
lä puheenvuoron prikaatiken-
raali Asko Kilpinen, toinen pai-
kalla ollut RUY:n kunniajäsen ja 
Puolustusvoimien henkilöstö-
päällikkö, kontra-amiraali Timo 
Junttila, joka vastaanotti kun-
niamiekan vuonna 1981 edus-
taen kadettikurssia 65. Juntti-
la kertoi huumorin höystämänä 
mm. oman uransa alusta syk-
syllä v.1981.

Juhlassa nähtiin tai pikem-
minkin kuultiin yllätysohjelma. 
Kadettipursimies Jaakko Vilan-
der ja kadetit Heli Salo ja An-
na-Kaisa Salo ryhmittyivät riviin 

vieraiden eteen. Vilander ker-
toi, että saamme kuulla kvar-
tettilaulua, tällä kertaa kuiten-
kin trio -muodossa, sillä kvarte-
tin neljäs laulaja opiskelee Ka-
dettikoulussa eikä ole paikalla. 
Merisotakoulun trio esitti kappa-
leen ”Täällä pohjantähden alla”, 

jonka Petri Laaksonen on teh-
nyt tunnetuksi. Esitys oli hieno 
ja yleisö palkitsi esiintyjät raiku-
villa aploodeilla.

Miekkajuhla oli jälleen täyt-
tänyt tehtävänsä. Juhla saattoi 
yhteen merivoimien vanhat ja 
nuoret rannikonpuolustajat.

Kunniajäsen, eversti Torsti Lahti, puhuu kadeteille.
JaRmo valtimo
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S otaveteraanien raken-
tama Rintamamuseo 
sijaitsee sodanaikai-

sella rintamalohkolla Lappohjan 
kylän tuntumassa. Se on pitkäl-
le yhden miehen, vuonna 2012 
kuolleen Stig Häggströmin, ai-
kaansaannos. 

Museota varten on perus-
tettu Krigshistoriska föreningen 
i Västnyland rf. , johon kuka 
tahansa voi liittyä. Uudistettu 
museo avattiin juhlallisesti 2.6. 
suuren yleisön läsnä ollessa. 
Ohjelmaan kuului Hangon pu-
hallinorkesterin esitykset, terve-
tuliaispuhe ja Uudenmaan pri-
kaatin komentajan kommodori 
Kjell Törnerin avajaispuhe. Pe-
rustajayhdistyksen tervehdyk-
sen esitti Olof Thodén. Tukijoi-
den tervehdysten jälkeen siir-
ryttiin museon etupihalle, jossa 

museon nimikyltti paljastettiin ja 
naulattiin seinään.

Tammisaaren ja Hangon 
mieskuoron esityksen jälkeen 
leikattiin oven edessä ollut si-

nivalkoinen nauha, kuultiin vie-
lä musiikkiesitys ja tutustuttiin 
museoon.

Uusittu Hangon Rintama-
museo tarjoaa paljon koettavaa:
 – Uusittu perusnäyttely 

”Hanko vieraissa käsissä”
 – Tykkihallissa on tykkejä ja 

tietoa niistä
 – Sotapolku - n. 1,5 km 

pitkä kävelypolku
 – Korsu Gyllene Freden 

(Kultainen Rauha)
 – Uudet kokoustilat 

soveltuvat hyvin 
kokouksille ja 
seminaareille.

 – Kanttiinista saa sekä 
suolaista että makeaa 
kahvin kera

 – Sopimuksesta voi myös 
vierailla IRMA-bunkkerissa 
Harparskogissa

Syyskuun 2017 alusta su 
17.12. asti museo on avoinna 
la-su klo 12-17. Muina aikoi-
na sopimuksen mukaan. Vuo-
den 2018 aukioloajoista ilmoi-
tetaan tarkemmin myöhem-
min. Varaukset ja lisätietoja: 
toiminnanjohtaja Martina Lin-
dberg, puh +358 50 5666 
223 / martina.lindberg@brev.fi 
Hankkeelle on avattu kotisivu, 
www.frontmuseum.fi.

Uudistettu Rintamamuseo 
on avattu

Uudenmaan prikaatin komentajan 
avaijaispuhe.

Hangon Rintamamuseon avajaiset  2.6.2017.

Ove Enqvist

ove enqvist

ove enqvist

Tapahtum
at
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M erisotakoulun Re-
serviupseerikurs-
si numero 56 vuo-

delta 1967 kokoontui elokuus-
sa Suomenlinnassa. Kokoontu-
minen oli sikäli merkittävä, et-
tä se oli ensimmäinen 50 vuo-
teen. Jälleennäkemisen ilo oli 
suuri, sillä useita kurssitoverei-
ta oli edellisen kerran nähnyt 
vuosikymmeniä sitten. 

Koolla oli kaikkiaan 22 
kurssilaista. Määrä oli erittäin 

Merisotakoulun 56. Reserviupseerikurssi

kokoontui ensimmäistä kertaa
hyvä, kun ottaa huomioon, et-
tä kurssin aloitusvahvuudesta 
(59) on vuosikymmenten ku-
luessa menehtynyt 19. 

Päivän ohjelmassa oli tu-
tustuminen Merisotakoulun 
Reserviupseeriosaston tiloi-
hin osaston johtajan, kaptee-
niluutantti Timo Jääsärön joh-
dolla. Paljon muistoja palautui 
mieleen, kun kiertelimme tiloja, 
joissa itse olimme 50 vuotta sit-
ten viettäneet yhden kesän. 

Mielenkiintoinen osuus oh-
jelmassa oli sekin, kun jokainen 
vuorollaan kertoi, mitä oli omas-
sa elämässä Merisotakoulun 
jälkeen tapahtunut. Kuulimme 
monta värikästä tarinaa. Pääsim-
me myös verestämään muisto-
ja koulun ainutlaatuisessa sau-
nassa. 

Tilaisuuden päätteeksi söim-
me päivällisen Suomenlinnassa, 
jolloin kuulimme vielä monta mie-
lenkiintoista tarinaa.

Merisotakoulun päärakennuksen edessä olivat ilmeet iloiset.
tuula Palaste

Kari Havesto
Yksi RUK 56:n kurssilaisista

Tapahtum
at
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Kenraali Kivekkäästä (1866–1940)
kirja ja näyttely

K eisarillisen Venäjän 
armeijassa Kivekkääl-
le annettiin jo nuore-

na upseerina vaativia tehtäviä 
Keski-Aasiassa, missä hän vas-
tasi siviili- ja sotilaskriisinhal-
linta-operaatiosta Afganistanin 
rajaseudulla lähes kymmenen 
vuoden ajan. Kivekäs saavut-
ti paikallisten luottamuksen ja 
hänen muistonsa elää edelleen 
väestön rohkeana puolustajana 
vahvana nykyisen Tadžikistanin 
alueella. Kivekkään mukaan on 
nimetty katu ja hotelli Horogin 
kaupungissa. Kivekkään aselaji 
oli tykistö, jossa hänen vakitui-
set tehtävänsä olivat.

Kivekäs osallistui ensim-
mäiseen maailmansotaan rin-
tamakomentajana yleten ken-
raalimajuriksi. Sodan aikana hä-
net siirrettiin tykistötehtävistä di-
visioonan komentajaksi. Loka-
kuun vallankumouksen jälkeen 
hän siirtyi divisioonansa kanssa 
itsenäisyyttä tavoitelleen Ukrai-
nan puolelle. Ukrainan sekasor-
toisista oloista hän pääsi palaa-
maan kotimaahan kesällä 1918.

Suomessa Kivekäs turva-

Jarmo Loikkanen

Kenraaliluutnantti Kaarlo Kivekkäästä (Karl Edvard Backman) on valmistumassa kir-

ja ja näyttely syksyn 2017 aikana. Kivekäs valmistui upseeriksi Haminan kadettikou-

lusta vuonna 1890. 

H
istoria
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si ylipäällikkönä ensimmäisten 
presidentinvaalien sujumisen 
sekä toimi merkittävissä tehtä-
vissä puolustusvoimia raken-
nettaessa. Hän oli rannikkoty-
kistön komentajana, tykistön 
tarkastajana ja rannikkopuolus-
tuksen päällikkönä ja tarkastaja-
na. Itsenäisyyden alkuvaiheessa 
puolustusvoimien kehittämistä 
vaikeuttivat resurssien niukkuu-
den ohella jyrkät ristiriidat kehit-
tämisen suunnasta ja painopis-
teistä sekä erimielisyydet hen-
kilöstön keskuudessa. Kivekäs 
kohtasi myös muukalaisvihaa 
omassa kotimaassaan. Kivekäs 
ymmärsi maarajan puolustami-
sen tärkeyden, mutta piti etelä-
rannikon ja Laatokan rannikko-
puolustusta välttämättömänä ja 
kehitettävänä. Hän korosti myös 

pääkaupungin strategista mer-
kitystä ja sen puolustuksen tar-
peellisuutta. Kivekäs piti hen-
kilöstön koulutusta tärkeänä ja 
pyrki edistämään alaistensa ura-
kehitystä muutoinkin.

Eläkevuodet Kivekäs asui 
Terijoen Kellomäellä, josta jou-
tui lähtemään evakkoon talviso-
dan ensimmäisenä päivänä yh-
dessä viimeisten suomalaisten 
sotilaiden kanssa.

Docendon kustantamas-
sa kirjassa ”Kivekäs, kolmen 
armeijan kenraali” Jarmo Loik-
kanen ja Mirko Harjula kerto-
vat Kivekkään mielenkiintoisen 
elämäntarinan. Hänestä ei ole 
aiemmin tehty mitään koko-
naisesitystä, helposti ei ole ol-
lut löydettävissä matrikkelitie-
toja enempää. Kirja julkaistaan 

Huom!
Suora linkki näyttelyn 
kotisivulle. 
Skannaa oheinen Qr-
koodi mobiililaitteellasi 
ja lue itse!

syys- lokakuun vaihteessa.
Kouvolan kaupungin Poi-

kilo-museoiden (www.poikilo.
fi) 22.11.2017 avattava näytte-
ly esittelee Valkealan Kouvolan 
kylästä lähtöisin olleen kenraa-
liluutnantti Karl Edvard Kivek-
kään elämää kolmen armeijan 
kenraalina (https://www.kou-
vola.fi/index/tapahtumat.html.
stx?kk=11&vuosi=2017). Näyt-
tely on osa Suomi 100 hanket-
ta. Ennakkotietojen mukaan 
näyttely siirtyy Museo Milita-
riaan keväällä 2018.

Suomi 100 hankkeeseen 
liittyen Tadžikistanin pääkaupun-
ki Dushanbessa on kesän ajan 
ollut esillä pienimuotoinen Kive-
käs-näyttely, joka syksyllä siirre-
tään Pamirin vuoristoon Horogin 
kaupunkiin, joka on käytännös-
sä Kivekkään perustama. Näyt-
telyn järjestämisessä ovat Suo-
mesta olleet Ulkoministeriö ja 
Poikilo-museot.
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Rannikkoupseeriyhdistys

Syksyn esitelmätilaisuus 
9.11.2017

RUY:n ja MY:n ja yhteinen esi-
telmätilaisuus pidetään torstaina 
9.11.2017. Tilaisuuden järjeste-
lyvastuu on MY:llä. Laita päivä-
määrä kalenteriisi. Asiasta tiedo-
tetaan tarkemmin, kun yksityis-
kohdat vahvistetaan.

Jäsenretki

Yhdistyksen jäsenretki järjestet-
tiin suunnitellusti Tanskaan 5.- 
7.5.2017. Lehdessä on lyhyt 
matkakertomus. Ensi vuoden 

retken alustava kohde on Puo-
la, mutta tähänkin asiaan pala-
taan myöhemmin.

Jäsentiedotteista

Sähköpostilla lähetettävät tie-
dotteet postitetaan jäsenrekis-
terimme ohjelmalla lähettäjän 
osoiteen ollessa NOREPLY@
floapps.com. 

Muutamalla jäsenellä em. 
sähköposti on mennyt suoraan 
roskapostiin. Tarkasta oman ko-
neesi asetukset, jotta posti tulee 
perille, kiitos!

Pankkiasiaa

Yhdistyksen uusi tilinumero on: 
FI 69 5549 8320 0654 10. 
Vanha Danske Bankin tili tul-
laan lakkauttamaan ja rahalii-
kenne siirtyy OP:n tilille.

Ja kestomuistutus! Ilmoi-
tathan muuttuvat yhteystietosi 
sihteerille. Varsinkin sähköposti-
osoitteen päivittäminen on tär-
keää, koska suurin osa tiedotteis-
ta jaetaan vain jäsenrekisterijär-
jestelmän sähköpostiohjelmalla. 

Hyvää alkanutta syksyä!

HALLITUS -

Tehtäväkriittisiä ja turvallisia 
tietojärjestelmiä puolustus-
voimille ja muille viran-
omaisille vuosikymmenien 
kokemuksella.

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

instadefsec.fi
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Sininen Reservi

A ktiivisen reservin näky-
vyys on tärkeää. Se he-

rättää mielenkiintoa ja auttaa 
rekrytointia, se lujittaa osaltaan 
maanpuolustustahtoa samalla 
kun tieto reserviläistoiminnas-
ta leviää. Ja myös Merivoimil-
le ja Merivartiostoille on tärkeää 
näyttää että reservi on sitoutu-
nut aselajiinsa. Sininen Reser-
vi on tänä kesänä ottanut käyt-
töön uuden ”messuteltan”, uu-
det banderollit ja liput. Näin 
olemme saaneet hyvää näky-
vyyttä – ja tilaisuuksia oli tänä 
kesänä paljon. Kun tässä eritte-
len tilaisuuksia missä olemme 
olleet mukana on syytä maini-
ta, että yhdistävän lippumme al-
la on ollut mukana jäsenyhdis-
tyksemme – yhdistykset ja nii-
den toimijat ansaitsevat suuren 
kiitoksen aktiivisuudestaan!

Puolustusvoimat juhli näyt-

tävästi lippujuhlaansa 4.6 Hel-
singissä, 100-vuotiaan Suo-
men kunniaksi. Linnakeveneet 
Kuivasaari ja Lavansaari osal-
listuivat ja lippumme oli mu-
kana valtakunnallisessa paraa-
tissa. Merivoimien vuosipäivää 
vietettiin tänä vuonna Vaasas-
sa. Sinisen Reservin liput osal-
listuivat tietenkin paraatikatsel-
mukseen ja Vaasassa oli perä-
ti kolme reserviläisalusta muka-
na. Sinisen Reservin teltta oli 
näkyvällä paikalla ja kävijöitä 
riitti. Kuinka pelastusköysi sol-
mitaan veden varassa kiinnos-
ti kävijöitä. Vuosipäivän iltajuh-
lan järjesti Sininen Reservi pe-
rinteiden mukaisesti ja juhlijoita 
oli lähes 100! Logististen haas-
teiden kautta illallinen siirrettiin 
Vaasasta Stundarsiin, Jarl Hem-
merin museoon, mutta pöydän 
antimet ja Laivaston Soittokun-

nan varusmiesbändin musiikki 
sai vieraat unohtamaan impro-
visoidun siirtymisen! Ja karahti-
han ”Simpun potpurri” linja-au-
tossa kun palasimme Vaasaan.

Tänä vuonna isot purjelai-
vat tulivat taas vierailulle: The Tall 
Ships Race järjestettiin sekä Kot-
kassa että Turussa. Sinisen Re-
servin yhteysupseeriviirikkö vas-
tasi laivapalveluista tutun mallin 
mukaan. Olemme vuosien saa-
tossa kehittäneet porukan rau-
taisia ammattilaisia – aluksilta 
ja järjestäjiltä kuului pelkkää kii-
tosta. Sekä yhteysupseerit, siviilit 
ja reserviläiset että satamapalve-
luista vastanneet Harbour Cen-
terit näyttivät kyntensä. Tässä ei 
ole palstatilaa eritellä kaikkia kii-
toksen ansanneita mutta mai-
nittakoon, että yhteysupseerivii-
rikön päällikkö Antti Jäntti on jä-
mäköittänyt tämän toimintamme 

Sinisen Reservin aktiivinen kesä

MPK:n Meripuolustuspiirin ja Sinisen Reservin liput paraatikatselmuksessa. Sininen Reservi oli muutoinkin 
näyttävästi esillä Vaasan Sisäsatamassa Merivoimien vuosipäivänä 8.7.2017.

antti Rautiainen
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Sininen Reservi

ja jättää erittäin toimivan kon-
septin seuraajalleen, Sami Lin-
nermolle. Yhteysupseeriviirikkö 
sai vielä lisätehtäviä laivastovie-
railuista: Kolmen aluksen kiina-
laisvierailussa ja tätä kirjoittaes-
sa NATO:n laivasto-osaston vie-
railussa Sinisen Reservin yhteys-
upseerit tukivat Merivoimia.

Maanpuolustusjärjestöt ja 
kokonaisturvallisuuden eri tahot 
järjestivät ”Nuku rauhassa”-ni-
misen kampanjan joka huipen-
tui kokonaisturvallisuuden ta-
pahtumiin. Sininen Reservi on 
ollut hankkeessa mukana ja 
olimme Turun, Helsingin ja Vaa-
san tapahtumissa. Esittelypiste, 
reserviläisalukset, monet toimi-
jat ja Helsingissä rannikkojääkä-
reiden kajakkimelonta – hieno 
ja näkyvä panostus. Tämän jat-
keena olimme vielä mukana Tu-
run Messuilla muiden maanpuo-
lustusjärjestöjen kanssa.

Jos vielä kesätapahtumia 
luettelee voimme mainita Gyl-
tön Linnakkeen 50- vuotisjuh-
lat jossa Turun Rannikotykistö-
rykmentin perinneyhdistys oli 
aktiivinen,  Merivoimien vuosi-
päivänä Suomenlahden Laivas-
tokilta järjesti seppeleenlaskun 
miinanraivaajien muistomerkil-
le Helsingissä, Rannikkojääkä-
rikilta osallistui Tammisaaressa 
Puolustusvoimien kesäkiertue - 
Försvarsmaktens Sommartur-
né-tapahtumaan. Sotilasvalas-
sa 19.8 Sinisen Reservin lippu 
oli tietenkin mukana.

Elokuussa muistettiin Lovii-
san edustalla, Hamnskäret-saa-
rella, jääkäreiden saapumista 
sukellusveneellä UC-57, ja en-
nen kaikkea kunnioitettiin sukel-
lusveneen miehistöä sillä se up-
posi paluumatkallaan. Linnake-
veneet Kuivasaari ja Lavansaari 
osallistuivat.

Sinisen Reservin aktiivinen kesä

Jäsenyhdistyksillämme on 
tietenkin ollut paljon muutakin 
aktiviteettia mutta ehkä tämä 
lyhyt katsaus kertoo sen, että 
tämä oli toimintamme kannal-
ta erittäin aktiivinen ja hyvä ke-
sä. Syksy tuo mukanaan kak-
si ampumapäivää, ja moni toi-
mijoistamme osallistuu myös 
MPK:n Meripuolustuspiirin eri 
kursseihin joko kouluttajina tai 
koulutettavina! 10 marraskuu-
ta mennyttä kesää voi muistel-
la Merisotakoulun saunan lau-
teilla – ilmoittautumiset kotisivu-
jemme kautta!

Robin Elfving
Komentajakapteeni res 

Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja

RPR:n komentaja komdri Tuominen kutsui reserviläis- ja maanpuolustus-
järjestöjen edustajia tutustumaan Meritiedustelupataljoonan taisteluhar-
joitukseen Kotkaan – Sininen Reservi myös mukana.

Kaptl Sami Linnermo otti vas-
taan Yhteysupseeriviirikön pääl-
likkyyden kaptl res Antti Jäntiltä 
TSR2017:n jälkeen 1.8.2017. 
Tässä Sami Shabab Oman II:n 
kannella Kotkassa, jossa hän toi-
mi yhteysupseerien varapäällikkö-
nä (CLO debuty).

antti Rautiainen

antti Rautiainen
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Laivaston Killan kuulumisia

Vuosikokous pidettiin Tam-
pereella 17.3.2017. Vali-

tettavasti tämä uutisointi jäi vii-
me numerosta syystä tai toi-
sesta julkaisematta. Tässä on 
lyhennelmä siitä.

Kokouspaikkana oli tunnet-
tu ja tunnelmallinen Panimora-
vintola Plevna. Kokoukseen oli 
saapunut edustajat kaikista Lai-
vaston Killan jäsenkilloista; Poh-
janlahden Laivastokilta, Turun 
Laivastokilta ja Kymen Laivas-
tokilta. Kokouksen puheenjoh-
tajaksi valittiin kokouksen avaa-
ja Laivaston Killan puheenjoh-
taja Pentti Niskanen, sihteeriksi 
killan sihteeri Teuvo Rodén. Ko-
kouksessa käsiteltiin sääntöjen 
vuosikokoukselle määräämät 

asiat. Kokous päätti, että halli-
tuksen jäsenten lukumäärä on 
kahdeksan, kuten edelliselläkin 
kaudella ja sama määrä henki-
lökohtaisia varajäseniä. Näiden 
lisäksi hallituksessa on vielä pu-
heenjohtaja ja varapuheenjoh-
taja. Hallituksessa toimii varajä-
senineen 18 jäsentä. Laivaston 
Killan puheenjohtajaksi seuraa-
vaksi kaksivuotiskaudeksi valit-
tiin yksimielisesti Pentti Niska-
nen Turun Laivastokillasta.

Hallituksen erovuoroisten ti-
lalle kaudeksi 2017–2018 valit-
tiin: Erkki Lehtimäki uudelleen, 
varajäsenekseen uutena Bo Stå-
hl (Pohjanlahden Laivastokilta), 
uusina Niilo Siro varajäsenenään 
Heikki Osola (Kymen Laivastokil-

ta), Petri Jalava uutena varajäse-
nenään Eino Kostian, sekä Rei-
no Varinowski varajäsenenään 
Kyösti Rantanen uutena.

Hallituksessa varsinai-
sina jatkavat: Jouni Aho vpj. 
(TLK). Teuvo Rodén siht. ja Ti-
mo Koukku (PLK). Tapio Riiko-
nen (KLK). Seppo Kaila (TLK). 
Varajäseninä jatkavat: Rainer 
Öhman (Rodén), Mikael Pasto 
(Koukku), Johan Andström (Kai-
la), Erkki Tura (Riikonen). Toi-
minnantarkastajana valittiin jat-
kamaan Eljo Aalto varamiehe-
nään Janne Engblom.

Valtakunnalliset 
laivastokiltapäivät 
Naantalissa ja Turussa

Tämänvuotisen laivastokiltapäi-
vien järjestelyvastuu ja opera-
tiivinen toteutus oli Turun Lai-
vastokillalla ja tapahtumapai-
koiksi valittiin Naantali ja Tur-
ku. Ajankohdaksi valittiin sa-
man viikon lauantai ja sunnun-
tai 22.–23.7., jolloin Turussa oli 
myös kansainvälinen Tall Ships 
Race -tapahtuma. Näin saatiin 
kiltapäiville runsaasti merellistä 
nähtävää ja ohjelmaa! Kiltapäi-
vät käynnistyivät vieraiden vas-
taanotolla ja tervetulokahvilla 
Forum Marinumin ravintola Gö-
ranissa. Saimme kahvinjuonnin 
lomassa kuulla merimuseo Fo-
rum Marinumin toimitusjohtaja 

Laivaston Kilta

Laivaston Killan puheenjohtaja Olavi Niskanen on vastaanottanut Turun 
Laivastokillan puheenjohtaja Jarmo Holmin luovuttaman Laivaston Killan 
kultaisen levykkeen tykkivene Karjalan messin illallisilla.

sePPo Kaila
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Tapio Maijalan selostusta muse-
on toiminnasta. Puolenpäivän 
aikoihin meille oli varattu lou-
nas Naantalin Merisalissa, jon-
ne siirryimme järjestetyllä kulje-
tuksella. Merisali on vanha mai-
neikas ravintola vierasvenesata-
man luona vastapäätä Kultaran-
nan linnaa. Laivaston Killan hal-
lituksen kokous pidettiin Meri-
salissa heti lounaan jälkeen. 
Järjestimme halukkaille vierail-
lemme majoituksen Naantalin 
kesähotellissa, johon majoittu-
jat siirsivät varusteitaan lounaan 
jälkeen. Siirryimme takaisin 
Turkuun ja Forum Marinumiin 
opastetulle kierrokselle museon 
Kruununmakasiinin sotahisto-
riallisiin näyttelyihin ja kattaviin 

venemoottorikokoelmiin. Iltaa 
jatkoimme omatoimisella osal-
listumisella Tall Ships-tapahtu-
maan, sen oman ohjelman mu-
kaan. Olimme varanneet illal-
lispaikaksi tilaisuuden luonne 
huomioon ottaen erittäin hyvin 
tarkoitukseensa sopivan tykki-
vene Karjalan messin. Illallisen 
yhteydessä Olavi Niskaselle luo-
vutettiin Laivaston Killan kultai-
nen levyke, hänen monivuoti-
sista ansioistaan Laivaston Kil-
lan edellisenä puheenjohtajana. 
Mukavan yhdessäoloillan päätti 
sopivasti ja komeasti kaupungin 
järjestämä ilotulitus TSR-tapah-
tuman kunniaksi. Meillä oli var-
masti paikka parhaasta päästä 
tykkiveneen kannella, suoraan 

ilotulituksen alapuolella. Sun-
nuntaina oli vielä ohjelmassa 
tutustuminen Pansion merimii-
namuseoon Forum Marinumin 
Mikko Merosen johdolla. Miina-
museosta tarkemmin alla.

Ensi kesälle Laivaston Kil-
lalla on vuoro järjestää Pohjois-
maiset laivastokiltapäivät Suo-
messa. Suunnittelu alkaa heti 
syksyn alettua ja kartoitamme 
paikkoja ja kumppaneita tapah-
tumalle. Siitä lisää myöhemmin.

Pansion merimiinamuseon 
tulevaisuus?

Kiltapäiväväki teki tutustumis-
retken ainutlaatuiseen, hiukan 
salaperäisessä paikassa Pansi-
on asuinalueen keskellä olevaan 

Laivaston Kilta

Osa kiltapäiväväestä kokoontuneena Forum Marinumin edustalle.

sePPo Kaila
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miinamuseoon. Tämä on vanha 
luolatila, jonka suuaukko on lä-
hes viereisen kerrostalon pihan-
perällä, melko sivussa alueen 
pääliikenneväyliltä. Miinakokoel-
ma on ollut tässä luolassa 90-lu-
vun puolivälistä alkaen. Sitä ei 
juurikaan ole mainostettu, vaan 
kiinnostuneet ovat omalla aktii-
visuudellaan päässeet sinne tu-
tustumaan kuten kiltapäivävä-
ki nyt Forum Marinumin Mikko 
Merosen johdolla. Merosella on 
hyvät tiedot kokoelman miinois-
ta ja niiden eri käyttötavoista ja 
-historiasta. Miinoja eri aikakau-
silta luolassa on yli 70 kpl alkaen 
1800-luvun malleista. Esimer-
kiksi venäläistä S 08 -merimii-
naa ei muualla ole enää alkupe-
räisenä! Kokoelmassa on nähtä-
villä myös raivausesteitä, heräte- 
ja kosketusraivauskalustoa sekä 
syvyyspommeja heittimineen, li-

säksi vielä Pansion alueelta pu-
rettuja lentopommeja. Kokoel-
man keräilystä, haastavasta luet-
teloinnista, kokoelman hoidosta 
sekä käytännön järjestelystä on 
pitkälti vastannut VTT, komen-
taja evp Eero Auvinen. Kokoel-
man omistaa Sotamuseo. Mii-
nakokoelma on ollut alun perin 
Pansion Laivastoasemalla ja sitä 
on kerätty ja käytetty opetustar-
koituksiin, kuten Laivaston kou-
lun oppilaiden ja raivaajien kou-
lutukseen. Kokoelman alun mii-
noja käytettiin jo sotien välisenä 
aikana opetusvälineinä. Kattava 
kokoelma onkin tässä mieles-
sä ollut hyvin tärkeä, koska lä-
hes kaikkia näitä miinoja on ol-
lut lähivesillämme ja niitä on sik-
si jouduttu vuosikymmenten var-
rella purkamaan, jolloin jokaisen 
miinatyypin tekniikan tuntemi-
nen on ollut suoranainen elineh-

Forum Marinumin tutkija Mikko Meronen (toinen vas.) esittelemässä mii-
namuseon ainutlaatuisia kokoelmia kiltapäiväväelle.

to! Miinatuntemus on edelleen 
käypää valuuttaa, koska miino-
ja on Itämeressä vieläkin. Tämä 
miinakokoelma on maailmanlaa-
juisestikin täysin ainutlaatuinen 
laajuutensa ja kattavuutensa ta-
kia. Samantasoista kokoelmaa ei 
ole tiedossa!

Nyt on selvinnyt, että mii-
namuseolla ei ole tulevaisuutta 
tässä luolassa, jota ei taloudel-
lisista syistä voida tässä tarkoi-
tuksessa enää ylläpitää. Edes-
sä on pahimmillaan kokoel-
man purku ja merimiinojen siir-
to Puolustusvoimien varastoihin 
Keskisuomen alueelle. Tämä oli-
si erittäin vahingollinen ratkaisu 
merihistoriallisessa- ja myös tär-
keässä koulutuskäytössä! Vuon-
na 1973 oli kyllä suunnitelmia 
tarkkojen piirustusten tasolle as-
ti, jossa merimiinamuseolle oli-
si kunnostettu tilat Pansion esi-
kuntarakennuksen lähellä ollei-
siin tiloihin. Tilat on sittemmin il-
meisesti purettu ja museosuun-
nitelma sille alueelle haudattu.

Nyt olisi koottava tahto ja 
voima, jotta uudet tilat löytyisi-
vät ja ainutlaatuinen merimiina-
kokoelma saataisiin säilymään 
kokonaisuutena alueellamme!

Miinamuseoartikkeli perus-
tuu tutkija Mikko Merosen haas-
tatteluun Forum Marinumissa 
elokuussa.

Seppo Kaila

sePPo Kaila

Laivaston Kilta
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Turun Rannikkotykistörykmentin perinneyhdistys

yhdistyksen taiteilija Hanna Va-
riksella teettämän Gyltötä esittä-
vän grafiikkataulun.

Tilaisuuden yhteydessä 
”koeponnistettiin” myös yhdis-
tyksen näyttelyhanke Gyltön lin-
nakkeen 50 vuotisen historian 
huomioimisesta. Näyttelyn ta-
voitteena on avata laajemmin 
linnakkeen eri rooleja saaristos-
sa, huomioiden linnakkeen vai-
kutukset ja suuren merkityksen 
Korppoon kunnan toiminnassa. 
Näyttely ”50 vuotta kiven sisäs-
sä” toteutetaan Leader-hank-
keena ja osin EU:n maaseudun 

Gyltön linnakkeen 
perustamisesta 50 vuotta

sen puheenjohtajan avauspu-
heen ja tervetulotoivotuksen 
jälkeen Uudenmaan Prikaatin 
edustaja, komentaja Matti Lin-
teri päivitti yleisön tietouden 
aiheella ”Gyltö tänään”. Mie-
lenkiinto säilyi myös seuraa-
van puheen aikana, kun kont-
ra-amiraali Pertti Malmberg ker-
toi omalla erinomaisella taval-
laan Gyltön linnakkeen raken-
tamisen historiaa, joitakin mie-
lenkiintoisia sattumuksia sekä 
osin myös tämän päivän turval-
lisuuspolitiikkaa. Puheenjohtaja 
lahjoitti kiitoksena Malmbergille 

Turun Rannikkotykistöryk-
mentin Perinneyhdistyk-

sen toimintavuoden tärkein ja 
mittavin tapahtuma sai runsaas-
ti kiitosta ja iloisia ilmeitä useil-
le kasvoille. Gyltön linnakkeella 
1.7. järjestetty tapahtuma kokosi 
paikalle runsaan yleisön, n. 250 
henkilöä, lähinnä entisiä Gyltös-
sä asuneita tai työskennelleitä 
sotilaita ja siviilejä sekä entisen 
TurRtR/TurRR:n henkilöstöä.

Pelottavankin huonoista 
sääennusteista huolimatta päi-
vä saatiin viettää mitä sopivim-
man sään vallitessa. Yhdistyk-

Puheenjohtaja Pasi Kataja avaa tilaisuuden.

Jean-sebastian Degni
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kehittämisrahoituksella. Vaikka 
näyttelyn varsinainen avaus oli-

lusi yhdistys esitellä hankkeen 
tuotosta jo ennakkoon hank-
keen kohteen syntysijoilla.

Paikalla olleet saivat naut-
tia Laivaston Soittokunnan va-
rusmiesorkesterin erinomaises-
ta ja tilaisuuteen sopivasta mu-
siikillisesta annista.

MPK:n Saaristomeren Me-
ripuolustuspiirin kurssi huoleh-
ti joustavasti ns. viranomaistoi-
minnoista, kuten kulunvalvon-
nasta sekä liikenteenohjauk-
sesta. Samaten kurssi huolehti 
130 TK:n esittelystä ja kurssin 
tehoryhmä tarjosi myös maitta-
van ruokailukokemuksen.

Osa vieraista noudatti myös 
yhdistyksen toivomusta tuomal-
la valokuvia ja dvd-aineistoa ar-

Turun Rannikkotykistörykmentin perinneyhdistys

Puheenjohtaja luovuttaa kontra-amiraali Pertti Malmbergille Gyltötä 
esittävän taulun.

Jean-sebastian Degni

kin vasta 3.7. alkaen Korpoströ-
min Skärgårdcentrumissa, ha-

Tilaisuuden yleisöä.

aRto heinonen
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Turun Rannikkotykistörykmentin Perin-
neyhdistys teetti nyt kesällä 50 vuot-

ta täyttäneestä Gyltön linnakkeesta taiteilijalla 

teoksen, jota on myynnissä rajoitettu määrä. 
Kyseisen etsauksen tehnyt taiteilija on yksi Suo-
men nykytaiteen kärkinimistä, Hanna Varis.

Numeroituja teoksia on mahdollista tilata 
edulliseen 75,00 euron hintaan. Kehys on tai-
teilijan valitsema hopea-musta puukehys. Val-
miin työn mitat ovat 22,5x32cm. (Mahdolli-
suus ostaa myös pelkkänä grafiikan lehtenä 
tai passepartout’lla varustettuna.) Postitoimi-
tukseen lisätään pakkauskulut ja postimaksu.

rtperinne@gmail.com tai
Marit Lammes 

puh. 0400-350363
sähköposti marit.lammes@aliupseeriliitto.fi

kistoitavaksi perinnehuoneen ar-
kistoon ja käytettäväksi historii-
kin valmistelussa. Historiikki val-
mistuu syksyn aikana ja sen to-
teuttamisesta vastaa Johanna 
Pakola.

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
oli myös mukana ja tarjosi pal-
veluksiaan yleisölle. Parasta an-
tia monelle oli kuitenkin se, et-
tä oli mahdollisuus tavata tuttu-
ja henkilöitä, muistella ja nähdä 
vanhoja paikkoja vuosien tai jopa 
vuosikymmentenkin takaa.

Pasi Kataja
Puheenjohtaja

Hanki itsellesi hieno ja arvokas taidegrafiikkatyö

Gyltön linnakkeesta teetettiin 50-vuotisjuhlan 
kunniaksi numeroitu grafiikkatyö

Jean-sebastian Degni

Laivaston Soittokunnan varusmiesorkesteri.

Turun Rannikkotykistörykmentin perinneyhdistys
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Kuivasaaren kesä

Suomenlinnan Rannikkotykistö-
killan kiltalaiset ovat jälleen tänä 
kesänä ahkeroineet saaressa.

Koska saaren tulevaisuus 
ja kiltalaisten siellä olo on edel-
leen epävarmaa, ei kiltakaan us-
kalla satsata saaren kunnosta-
miseen suuria rahoja. Tosin vii-
me vuonna myöhään syksyl-
lä aloitettu ja tänä vuonna al-
kukesästä valmiiksi saatu Obu-
hov 305 tykin kasematin katon 

kunnostus on vaatinut killalta ai-
kamoiset taloudelliset uhrauk-
set. Tällä uhrauksella kilta ha-
luaa osoittaa, että olemme val-
miit satsaamaan tähän ainutlaa-
tuiseen museotykkialueeseen ja 
sen kunnossa pitämiseen. Kii-
tämme myös saamastamme tu-
esta Uuden päivän säätiötä, Ur-
lus-säätiötä ja Rannikkotykistö-
säätiötä. Kasematin katon kun-
nostuksesta vastasi Puolustus-
hallinnon Rakennuslaitos. Katto 

on nyt hieno, ja toivon mukaan 
kestää tulevat ammunnat ja vie-
lä vuosia sen jälkeen.

Mutta kasematin kattoa lu-
kuun ottamatta kiltalaiset ovat 
tehneet pienempiä kunnostus-
töitä saaressa. Saaren luon-
non kunnostus/puhdistustal-
koot ovat joka keväisiä, ruohot 
leikataan ja pensaat tasoitetaan. 
Rikkimenneitä ikkunaruutuja on 
myös korjailtu talkoovoimin. Vii-
me kesänä saareen saatu moot-
toriruisku ei käynnistynytkään 
vaan tilalle saadaan vielä tänä 
syksynä Helsingin Pelastuslai-
tokselta uusi ruisku.

Palokaluston toimintakun-
toon saanti onkin tarpeen, kos-
ka syksyllä aletaan valmistau-
tua Suomen 100-vuotisjuhlan 
itsenäisyyspäivän ammuntoihin. 
Keskustelut Rannikkoprikaatin 
kanssa ovat vasta edessä, joten 
tarkkaa ajankohtaa ammunoil-
le ei vielä tiedetä. Päivä on toki 
6.12. Asiasta kyllä tiedotetaan 
heti kun se mahdollista.

Kevään ja kesän aika-
na saaressa on käynyt lukui-
sa määrä vierailijoita. On ollut 
yritysten omia ryhmiä, mutta 
myös kolmena kesäviikonlop-
puna IHAlines on tuonut saa-
reen lähes 400 henkeä kiltais-
ten ”hoitoon”. Kiitos myös Ran-
nikkosotilaskotisisarille, jotka 
ovat pitäneet saaren vanhassa 
ruokalassa sotilaskotia!

Vasemmalta Vesa Corenius, Kari Aro ja Jussi Kosonen.

Killan Kuva-aRKisto
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Nuku rauhassa 
-tapahtuma

Suomenlinnan Rannikkotykis-
tökilta oli mukana myös Suomi 
100-vuotta kokonaisturvallisuu-
den juhlahankkeen Nuku Rau-
hassa päätapahtumassa Hel-

singissä kansalaistorilla. Tel-
tassamme oli MPK:n meripuo-
lustuspiirin Stromwind-venesi-
mulaattori, joka ennen kaikkea 
kiinnosti nuorta väkeä. Vanhem-
pi väki yrittikin sitten arvuutel-
la Kuivasaaren Obuhovin tykin 

putken pituutta. Yhdelle onnek-
kaalle lähtee Rannikkotykit kirja.

Kiitokset mukana olleille!

Kristiina Slotte
RT-killan puheenjohtaja

Alussimulaattori on poikia kiinnostava juttu.

Kristiina Slotte, RT-killan 
puheenjohtaja.

Nuku rauhassa tapahtuma kiltalainen Kari Aro ja kiinnostuneita 
tutustumassa.

Mihin alus kuljettaa.

Killan Kuva-aRKisto

Killan Kuva-aRKisto

Killan Kuva-aRKisto

Killan Kuva-aRKisto
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Järvön kesä

Järvössä odoteltiin uuden laitu-
rin saapumista. Kevätmyrsky ja 
muutama muu asia siirsi laitu-
rin saapumista muutamalla vii-
kolla, ja kiirehän siinä meinasi 
tulla saada paikat kuntoon Ju-
hannukseksi. Muutama kerta 
siinä mietittiin räntäsateessa ja 
kovassa tuulessa, että olisihan 

sitä voinut kotonakin televisio-
ta katsella...

Kokonaisuudessaan saim-
me vanhan päälaiturin siirret-
tyä uudelle paikalle talven aika-
na hävinneen tilalle ja uusi lai-
turi päälaituriksi.

Poijuja siirsimme laiturista 
hieman kauemmaksi, ja laitu-
riakin asemoimme hieman jär-

kevämpään asentoon. Muuta-
ma uusi kävelysilta laiturille piti 
uusia samalla.

Juhannus tuli ja poltettavaa 
puutavaraa oli. Muutama kaa-
tunut laho puunrunko ja risua 
oli paljon. Kokko oli komea ja 
katsojiakin oli aikalailla 50 kil-
talaista!

Heti juhannuksen jälkeen 
26-29.6 järjestettiin lastenlei-
ri. Lapsia osallistui leirille 17 
kpl joista tyttöjä oli 10! Sää oli 
mukavan kesäinen eikä sata-
nut leiripäivien aikana. Lapset 
majoittuivat puolijoukkuetelttoi-
hin. Leikittiin, uitiin ja ammut-
tiin ilmakiväärillä. Keskiviikkona 
päästiin Jurmolla retkelle Upin-
niemen varuskuntaan. Kaptee-
niluutnantti Tatu Vartiainen oli 
järjestänyt jälleen hienon esit-
telykierroksen Merikappeliin ja 
monitoimialus Louheen. Juos-
tiin kuntoradalla, ja käytiin syö-
mässä varuskunnan ruokalas-

Lastenleiri Järvössä.

Uusi Järvön laituri ja marina.

Killan Kuva-aRKisto

Killan Kuva-aRKisto

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 
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Rannikon Puolustajan jutut jatkuvat 
painetun lehden ulkopuolella!

Qr-koodit ovat erityisesti mobiililaitteita varten suunniteltuja kuva-
koodeja, joiden avulla pystytään nopeasti avaamaan esimerkiksi 
tietty muistiinpano tai verkkosivu. Oheinen testikoodi esimerkiksi 
osoittaa lehden verkkosivulle.

Koodien lukemista varten tavallisesti tarvitaan erillinen sovellus, jollaisia on helposti ha-
kusanalla löydettävissä ja ilmaiseksi ladattavissa mobiililaitteen sovelluskaupasta (Applen 
puhelimissa App Storesta, Android-laitteissa Google Playsta ja Windows-laitteissa Windows 
Storesta).

sa. Lopuksi käytiin vielä sotilas-
kodissa, missä Rannikkoprikaa-
ti tarjosi lapsille mehua ja munk-
keja. Suuret kiitokset Tatulle hie-
nosta kokemuksesta!

Saunarannassa meriveden 
lämmitykseen käytetty Harvian 
vesipata oli tullut neljässä vuo-
dessa tiensä päähän. Päätimme 
muurata uuden itse. Tiilet löytyi-
vät saarelta vanhoista rauniois-
ta. Tiiliä penkoessa löytyi myös 
käyttökelpoinen tulipesän luuk-
ku. Tulitiilet ja laastin jouduim-
me ostamaan.

Saunalle rakennettiin sade-
veden keruujärjestelmä; saunan 
katolta valuva vesi menee kah-
den suodattimen kautta 1000 
l:n säiliöön, mistä saunan sisälle 
astioihin saa pumpattua vettä. 
Näin veneiltä ei tarvitse kantaa 

niska vääränä löyly/pesuvettä.
Venetsialaisia emme ole 

kirjoitusvaiheessa vielä Järvössä 
viettäneet, mutta niin kuin kaik-
ki asiat, tulee sekin sujumaan 
perinteiseen tapaan, hyvin.

Syksy saapuu hiljalleen, ja 
kiitokset kuuluvat projekteissa 
ja leirillä mukana olleille apu-
käsille.

Ari Orpana
Järvön isäntä

Järvön isäntä Ari Orpana ja saunapadan muuraus.

Killan Kuva-aRKisto

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 
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Pohjanlahden Laivastokilta

M erivoimien vuosipäivää 
vietettiin Vaasassa 8.7. 

neljän aluksen voimin. Kaupun-
gin sisäsataman laituriin oli kiin-
nittynyt neljä alusta, kaksi mii-
nalaivaa ja kaksi Hamina-luo-
kan ohjusvenettä. Harmaita lai-
voja ei Vaasassa ollut nähty tuo-
ta määrää sitten 1970-luvun lo-
pun. Niinpä lauantaina yleisölle 

järjestetty tutustuminen aluksiin 
aiheutti varsinaisen ryntäyksen, 
jopa niin, että tutustumisaika-
tauluja piti pidentää jotta kaikki 
halukkaat ehtisivät vierailla aluk-
sissa. Ennen tutustumista ran-
nassa järjestettiin paraatikatsel-
mus, jossa puhui merivoimien 
komentaja, vara-amiraali Vei-
jo Taipalus, Vaasan oma poi-

Merivoimien vuosipäivä Vaasassa

ka. Paraatikatselmus oli yleisön 
mieleen, sillä koko ranta-alue oli 
tarkkaan kansoitettu. 

Taipalus toi positiivisia uu-
tisia pohjalaisille; vuosina 2021-
24 valmistuvan neljä uuden 
aluksen laivue tullaan nimeä-
mään laivue Pohjanmaaksi. Tä-
mä herätti laivastokiltalaisten 
mielessä ajatuksen, että käy-

Sinisen Reservin lippuryhmä paraatissa.

teuvo RoDen
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Pohjanlahden Laivastokilta

Merivoimien vuosipäivä Vaasassa

töstä poistetun miinalaiva Poh-
janmaan jokavuotisen Vaasan 
vierailu tulevaisuudessa kom-
pensoitaisiin jollakin uuden lai-
vueen aluksen vierailulla, vaik-
kapa kaikki vuorollaan. Näin siis 
spekuloitiin.

Vuosipäivän yhteydessä Si-
ninen Reservi oli järjestänyt pe-
rinteisen iltajuhlan, joka run-

saan osanottajamäärän johdos-
ta jouduttiin siirtämään suunni-
tellusta juhlatilasta Kuntsin mo-
dernin taiteen museosta noin 
10 km päähän Stundarsiin. 

Juhlaan oli ilmoittautunut yli 
90 henkeä, jota järjestäjät piti-
vät ennätysmäisenä. Pohjanlah-
den Laivastokillan jäseniä juh-
lassa oli kymmenkunta. 

Kiltalaisia SR:n iltajuhlassa.

AT-Marine Oy

www.atmarine.fi
Vantaa p. (09) 5494 2600  

Turku p. 0208 353400 

Palveluksessa maalla ja merellä

Navigointi-, ja merenkulkulaitteet
•

Kommunikointilaitteet
•

Säiliömittauslaitteet ja  
lastausvarret teollisuudelle

•
Erikoiselektroniikkalaitteet puolustusvoimille

Rannikon Puolustaja 2017-atmarine .indd   1 14.12.2016   10.40

teuvo RoDen
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V aasan sisäsatamassa jär-
jestettiin keskiviikkona 

23.8. juhlavuoden kunniaksi 
kokonaisturvallisuustapahtuma, 
jossa oli edustettuna niin alan 
viranomaiset kun vapaaehtois-
järjestötkin. Järjestelyvastuussa 
olleen Maanpuolustuskoulutuk-
sen meripuolustuspiirin edus-
tajat voivat olla varsin tyytyväi-
siä, sillä tapahtuma oli monelta-
kin taholta tulleiden tietojen mu-
kaan erittäin onnistunut. Kohde-
ryhmäksi oli valittu nuoriso, jo-
ka kansoittikin alueen niin, et-
tä sekaan ei tahtonut mahtua. 
Vaasalaiset oppilaitokset olivat 
onnistuneet suunnitelmissaan 
tuoda turvallisuusasiat konk-

reettisesti näkyville. Ei edes ko-
leahko sää vähentänyt innostu-
neiden kävijöiden määrää. Joi-
denkin tietojen mukaan Vaa-

san tapahtuma oli MPK:n jär-
jestämistä Suomi 100 –tapah-
tumista siihen mennessä par-
hain muun muassa osallistuji-
en määrällä mitattuna. MPK:n 
Meripuolustuspiirin piiripäällik-
kö Henrik Nystén ja paikallinen 
johtaja Ralf Ström olivat, syys-
täkin, varsin tyytyväisiä onnistu-
neeseen toimintapäivään.

Vapaaehtoisista maanpuo-
lustusjärjestöistä mukana oli-
vat ainakin Pohjanlahden Lai-
vastokilta, Merivartiokilta, Sini-
nen Reservi, Naisten Valmius-
liitto ja Veteraanivastuukeräys. 
Sinisen Reservin koulutusalu-
ksista paikalla olivat Vaasassa 
toimiva Sommarö sekä Kristii-
nankaupunkiin tukeutuva Poh-
janlahden Laivastokiilan Ma-
ria. Marian miehistön mukaan 
alukseen tutustui runsaasti ute-
liasta nuorisoa, mikä olikin kil-

Onnistunut Suomi 100 –tapahtuma Vaasassa

Pohjanlahden Laivastokilta

Piiripäällikkö Henrik Nysténillä (vas.) oli syytä hymyyn. Tyytyväisiä yleisön 
käyntiin Marialla olivat myös kapteeniluutnantit Honkasalo (kesk.) ja Ojala.

Mikkelinsaari oli purjehduksen yksi kohde.

teuvo RoDen

teuvo RoDen
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Mikkelinsaarille. Menomatkaa 
siivitti kaunis sää, mutta pa-
luu noin 10 sekuntimetrin tuu-
lessa oli muutamille alukses-
sa olleelle epämiellyttävä ko-
kemus aluksen turvallisuudes-
ta huolimatta.Mikkelinsaarten 
luonto on ainutlaatuinen; kas-
villisuudesta huolimatta silmiin 
pistää valtavat irtokivikentät; ki-
viä riitti ja riitti, eikä kävely nii-
den keskellä ollut kaikkein hel-
pointa, ainakaan huonosti liik-
kuville. Mikkelinsaarille ei kyllä 
kannata lähteä kiviä kauppaa-
maan. Nykyään kylmäasemana 
toimivan entisen merivartioase-
man tornista oli upeat näkymät 
saaristoon. Matkalaisille jaettiin 
myös tietoa saarten menneisyy-
destä ja nykyisestä luonnosta.

lan päämäärä. Sen sijaan killan 
esittelyteltassa olisi saanut käy-
dä enemmänkin uteliaita. Mut-
ta kävipä teltalla muiden muas-
sa killan ylihärmäläinen jäsen 
perheineen. Puolustusvoimien 
osastolla nähtävänä oli esimer-
kiksi raskas raketinheitin, kent-
täkanuunoita ja tela-ajoneuvoja. 
Ne tuntuivat kiinnostavan nuo-
risoa, samoin kuin ekoasella 
ampuminen. Tapahtumaan liit-
tyviä näytöksiä oli muun muas-
sa meripelastusnäytös, huume-
koiran toiminta, Milfight –esitte-
ly sekä partiolaisten näytöksiä.

Mikkelinsaarilla

Viisi killan aktiivijäsentä otti 
osaa 4.8. järjestettyyn purjeh-
dukseen Oravaisten Vesteröstä 

Onnistunut Suomi 100 –tapahtuma Vaasassa

Pohjanlahden Laivastokilta

Mitalinsaajat, oikealta Koljonen, Ståhl, Uddfolk, Vironmäki, Aila Honkasalo, Ojala ja Antero Honkasalo.

Huomionosoituksia 
Suomi 100 –juhlavuoden 
kunniaksi

Pohjanlahden Laivastokilta jakoi 
25.8. aktiivisille toimijoille seu-
raavat huomionosoitukset: An-
tero Honkasalo, Kilta-ansiomi-
tali; Aarno Ojala, Pohjanlahden 
Laivastokillan ansioristi ja Aila 
Honkasalo, Pohjanlahden Lai-
vastokillan kiltaristi, kaikki kol-
me Suupohjan viirikön toimijoi-
ta; killan sihteeri Matti Vironmä-
ki, MPKL:n hopeinen kiltaristi; 
hallituksen jäsen Jari Udd folk, 
samoin MPKL:n hopeinen kilta-
risti; hallituksen jäsen Bo Ståhl, 
MPKL:n pronssinen kiltaristi ja 
Seppo Koljonen, Pohjanlahden 
Laivastokillan kiltaristi.

Teuvo Roden

teuvo RoDen
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Rannikkosotilaskotiyhdistys

Turun paikallisosaston si-
sarten suurin ja kiirei-

sin myyntiurakka oli Tall Ships 
Races -tapahtumassa heinä-
kuun lopulla. Neljän päivän 
ajan, aamusta iltaan noin pari-
kymmentä omaa sisarta piti au-
ki myyntitelttaa. Oman väen li-
säksi auttamassa oli toiset kak-
sikymmentä sisarta Turun soti-
laskotiyhdistyksestä.

Kun koko tapahtuman kä-
vijämäärä oli noin 560 000, 
siitä valui asiakkaita myös so-
de-myyntipisteeseen jatkuvana 

virtana.
Paikallisosaston puheenjoh-

taja Marjo Lindstedt toteaa, että 
työrupeama oli melkoinen, mut-
ta sisaret jaksoivat hoitaa urak-
kansa hienosti. Samalla hän iloit-
see myös nappiin osuuneesta 
materiaali- ja tavarahankinnoista:

– Myimme kaikki muut 
paitsi 4 Trip-mehua! Koska kei-
timme kahvin kahdessa Teu-
va-keittimessä ihmisten näkö-
sällä, asiakkaat luulivat saavan-
sa hernekeittoa ”koska teillä on 
nuo soppatykitkin”.

Kylmä kesä ei kangistanut Rannikkosotilaskoti yhdis-

tyksen sisaria. Päinvastoin: sisarten suvi oli täynnä vih-

reää viuhketta. 

Rannikon sisarilla kiireinen kesä

Sekämeren ja Säkylän sisaret yhteistyössä

Sekämeren paikallisostossa 
Raumalla kesä oli sikäli poik-
keuksellinen, että sisaret osal-
listuivat eri tapahtumiin, vaikkei 
osastolla omia poikia olekaan.

Osaston puheenjohtaja Kir-
si Tiainen muistelee kesän mu-
kavimpana tapahtumana Po-
rin prikaatin 700 alokkaan va-
lapäivää Uudessakaupungissa. 
Valatilaisuuden sotilaskotipal-
velut järjesti Säkylän sotilasko-
tiyhdistys.

– Tilaisus meni hyvin ja il-
makin suosi. Myös Säkylän so-

desta tuodut myyntituotteet me-
nivät hyvin kaupaksi. Eikä myy-
mättä jäänyt tavarakaan aiheut-
tannut päänvaivaa, kun saimme 
palauttaa ne huoletta Säkylään.

Kaiken kaikkiaan valatilai-
suus meni hyvin ja kaikille jäi 
mukavat muistot. Selkämeren 
sisaria oli tapahtumassa kah-
deksan ja säkyläläisiä neljä.

– Oli hienoa tehdä sotilas-
kotityötä ja nähdä, miten hy-
vin yhteispeli sujui. Tälläiset ti-
laiusuudet yhdistävät sisarjouk-
koamme, Tiainen iloitsee.

siRPa holma

Pirkko Jaatinen ja Katriina Lindgren 
15.7. MSKn omaistenpäivänä.

Tuuli tuiversi 
Kuivasaaressa

Suomenlinnan paikallisosastol-
la on jo lähes kahdenkymme-
nen vuoden perinteet yleisövii-
konloppujen sodekahvituksista 
Kuivasaaressa. Tänäkin kesänä 
sisaret ahkeroivat kolmena vii-
konloppuna heinä-elokuussa, 
jolloin suljettuun sotilassaareen 
pääsivät myös siviilit opastetul-
le vierailulle.

Merelliset tavarakuljetukset 
ovat yleensä melkoinen haaste, 
mutta nyt keliolosuhteet vai-
keuttivat niitä entisestään. Pai-
kallisosaston puheenjohtaja SIr-
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Rannikkosotilaskotiyhdistys

Rannikon sisarilla kiireinen kesä
siRPa holma

siRPa holma

Merikuljetusta MSKn laiturilla odotellessa.

pa Holma ei muista 12 vuoden 
sisaruraltaan vastaavaa.

– En ole koskaan aiemmin 
Kuivasaaressa joutunut näke-
mään, että alus joutuu kään-
tymään myrskyn takia takaisin. 
Samalla se vei vierailijat, siis 
meidän asiakkaamme mennes-
sään. Tämä oli osuva vinkki sii-
tä, mitä oikeissa poikkeusolois-
sa voikaan tapahtua.

Kylmä kesä aiheutti pään-
vaivaa myös materiaalihankin-
noissa. Esimerkiksi juomatilauk-
set osoittautuivat hieman ylimi-
toitetuiksi.

– Tuulinen sää teki temp-
punsa myös munkkien saareen 
saamisessa silloin, kun alus jou-
tui kääntymään takaisin ja vei 
asiakkaat mennessään. Täl-
löin myös vaivalla haalittu täy-

dennysmunkkikuorma matka-
si takaisin mantereelle ja pää-

tyi Sompasaareen rauta-aitojen 
taakse.

Säiden temppuilusta huo-
limatta Sirpa Holma on tyyty-
väinen yleisöviikonloppujen kä-
vijämäärään. Hän kiittelee saa-
rikeikkojen logistiikkaa hoitavaa 
Rannikkotykistökilltaa.

– Myös Merisotakoulun va-
rusmiesten apu myyntitavaroi-
den siirtämisesssä koulun soti-
laskodista Merisotakoulun laitu-
rille ja edelleen MS Kuivasaari 
alukseen sujui mallikkaasti, jos-
ta iso kiitos!

Kuivasaaren sotilaskoti.
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Kyminlinnan sisaret laskivat lantteja ja lampaita

Kyminlinnan paikallisosasto on 
myös yksi niistä, joilla ei ole 
omia poikia. Siksipä toiminta-
kin on hiljaisempaa.

Toukokuussa Kaakonkul-
man sotaharjoitus aiheutti sisa-
rille kuitenkin vipinää.

– Kahtena päivänä teim-
me merikeikan Jurmo-luokan 
veneellä moneen saareen nel-
jän sisaren voimin, Eeva Grön-
holm kertoo.

Saarissa poikien lukumää-
rä vaihteli kahdesta pariin kym-
meneen.

– Ristisaaressakin piti ol-
la poikia, mutta löysimme vain 
kolmisenkymmentä lammasta 
rantakalliolta.

Myynti vaihteli kehnos-
ta hyvään. Kun harjoituksen 
lopussa Kuusisen päätesata-
maan oli kertynyt jo paljon poi-
kia odottamaan kotiinlähtöä, 
neuvokkaat sisaret perustivat 

pop up -myyntipisteen.
– Siirsimme Jurmosta pa-

lautuneet tavarat Upinniemes-
tä tulleeseen autoon ja jatkoim-
me myyntiä.

Niinpä pojat seisoivat jo-

Rannikkosotilaskotiyhdistys

 eeva gRönholm

 eeva gRönholm

Poikia etsittiin Ristisaaresta, vain lampaita löytyi.

Asiakkaiden odottelua Ristisaaressa.



101Rannikon Puolustaja   3 | 2017

Järjestöt

Varusmiehet saapuivat Hankoon – kahdesti

Hangon paikallisosaston sisar-
ten kesän kohokohta on aina se, 
kun varusmiehet saapuvat Rus-
saröön leirille.

– Tänä kesänä teimme yh-
teistyötä Upinniemen sisarten 
kanssa. Sotilaskotiauto Unelma 
toi leirille täyden tavarakuorman 
lisäksi myös elintärkeän mak-
supäätteen. Niinpä saatoimme 
syrjäisellä Russarön saarellakin 
toteuttaa varusmiesten unelmia, 
olipa heillä käteistä tai ei, osas-

ton puheenjohtaja Maritta Sari-
ola hymyilee.

Myös elokuussa varusmie-
het saapuivat Hankoon. Nyt hie-
man juhlallisemmissa merkeis-
sä, kun parisataa Upinniemen 
alokasta, lähinnä Hangon ja 
Karjaan seudulta kotoisin olevia, 
vannoi siellä sotilasvalansa. Ohi-
marssin jälkeen vasta ylennettyi-
nä tykkimiehinä tai matruuseina, 
he poistuvat sitten lomalle.

Tapahtuma sai runsaas-

ti huomiota paikallisissa tiedo-
tusvälineissä. Omaisten lisäksi 
myös muuta yleisöä oli runsaas-
ti paikalla sateesta huolimatta.

– Onneksi vettä ei tullut 
sentään kaatamalla, sopivasti vil-
voitti vain! Ja sisarilla tuntui ole-
van hauskaa, Sariola muistelee.

Edellisestä valasta Hangos-
sa oli ehtinyt kulua pitkä aika, 
sillä Hangon Rannikkopatteris-
to lakkautettiin jo 2002.

Rannikkosotilaskotiyhdistys

 eeva gRönholm

nossa ja kauppa kävi, kunnes 
maksupäätteestä loppui virta.

– Hetken ihmettelyn jäl-
keen löysimme autosta maksu-
päätteen akun ja saimme virtaa 
terminaalin ulkoseinässä ole-
vasta pistokkeesta. Kaupante-
ko saattoi jatkua. Tässä koh-
dassa kehuimme itseämme, et-
tä olemmepa kekseliäitä, Grön-
holm muistelee.

Loviisan sisaret ahkeroivat kesäraveissa

Kesäisin Loviisan paikallisosas-
ton sisarten suurin ponnistus 
on kesäravien kahvion hoito. 
Onneksi apuun tulevat Kymin-
linnan sisaret.

Kun kulunut kesä oli satei-
nen myös Loviisassa, pari ker-

taa yleisömäärä jäi tavanomais-
ta pienemmäksi.

– Tällöin tietysti myös kah-
vion myynti jäi pienemmäksi. 
Mutta oli myös erittäin hyviä il-
toja, Loviisan paikallisosaston 
puheenjohtaja Riitta Vuoren-

maa iloitsee.
Vaikka ravi-illat ovat välillä 

hyvin kiireisiä ja hektisiä, sisar-
ten mielestä ne ovat kuitenkin 
hyvin antoisia ja hauskoja.

Kyminlinnan sisaria Orrengrundin luotsiaseman rannassa.
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Tuhat uutta alokasta Upinniemeen

Upinniemen varuskunnan yh-
teydessä toimiva sotilaskoti on 
RSKY:n suurin. Siksipä myös 
Upinniemen paikallisosaston 
sisarten tehtäväkenttä on laa-
ja, mittava ja monipuolinen. 
Hienosti siellä kesän haasteista 
kuitenkin selvittiin, osin omalla 
ja osin muista paikallisosastois-
ta tulleella sisartyövoimalla. Eikä 
siinä kaikki: myös muille paikal-
lisosastoille Upinniemen sisaret 
ehtivät antaa apuaan.

Päästetäänpä jutun lopuk-
si Upinniemen paikallisosaston 
puheenjohtaja Tii Vieruahon ja 
Liisa Lottasen ihan itse kerto-
maan kokemuksistaan.

”Heinäkuun alussa Upin-

niemen sotilaskotisisaret otti-
vat omalta osaltaan uudet alok-
kaat huomaansa pitämällä heil-

le omia alokasinfoja.
Tuhat kertaa ojensimme 

munkin (ole hyvä), limun (ole 
hyvä) ja partahöylän (ole hyvä)! 
Sitten sisar piti alokkaille terve-
tulopuhuttelun, kertoi missä ol-
laan, ketä me olemme ja miksi. 
Lopuksi hän kielsi varusmiehiä 
kiroilemasta.

Illan kohokohta oli, kun alo-
kas N.N. pyysi lupaa puhutella. 
”Teette hyvää työtä, saanko ha-
lata?” Halattiin.

Alokasviikon lopulla Upin-
niemessä pidettiin kotiväkipäi-
vät, jolloin alokkaiden läheiset 
pääsivät tutustumaan varuskun-
taan. Eniten sisaret saivat vasta-
ta kysymykseen: ”Laskitko vää-
rin?” Ei, meillä vain on varus-
miesystävälliset hinnat.

Viikko päättyi alokaskirk-

tii vieRuaho

tii vieRuaho
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Yhteistyötä yli yhdistys- ja osastorajojen

R annikkosotilaskotiyhdistykseen kuuluu 
Hangon, Kyminlinnan, Loviisan, Selkä-

meren, Suomenlinnan, Turun sekä Upinnie-
men paikallisosastot. Yhdistyksen kolme soti-
laskotia ovat Upinniemen, Merisotakoulun se-
kä Pansion sotilaskoti Turussa.

Kuluneena kesänä monet paikallisosastot 
järjestivät sekä omia tapahtumia, että lähetti-
vät sisariaan avuksi toisille paikallisosastoille. 
Myös toisten sotilaskotiyhdistysten kanssa si-
sarvaihto sujui: me sekä saimme että annoim-
me apuamme innokkaasti ja ilolla.

Asiakasmäärältään suurimpia tapahtu-
mia olivat Turun Tall Ships Races, valatilai-
suudet Upinniemessä, Hangossa ja Uudes-

sakaupungissa, jonne raumalaiset sisaremme 
riensivät auttamaan. Myös Suomenlinnan pai-
kallisosaston organisoimat Kuivasaaren yleisö-
viikonloput sekä Loviisan paikallisosaston ra-
vikahvio Loviisassa keräsi mukavasti väkeä. 
Myös Kyminlinnan sisaret pääsivät tosi toimiin 
Kaakonkulman sotaharjoituksessa.

Lievää väkivaltaa käyttäen on tähän jut-
tuun koottu ja karsittu vain murto-osa kesän 
eri tapahtumista. Nimittäin paikallisosastoille 
tätä juttua varten tehdyn kyselyn vastauksis-
ta ilmeni, että RSKY:n sisaret tekivät niin pal-
jon töitä eri tapahtumissa, ettei sen kertomi-
seen yhden Rannikon Puolustaja -lehden si-
vumäärä millään riittäisi.

koon. Kesällä se toteutetaan 
valakentällä kenttähartautena 
ja -ehtoollisena. Se on vaikutta-
va tilaisuus. Jokaisen sisaren tu-
lisi kokea sellainen ainakin ker-
ran elämässään.

Varusmiesrippikoulun päät-
tävä konfirmaatio on myös yksi 
niitä tapahtumia, jonka soisim-
me jokaisen sisaren kokevan. Ti-
laisuudessa yksi alokas otti koko 
paketin, kuten pastorimme sa-
noi. Eli hänet sekä kastettiin että 
konfirmoitiin. Rippilapsia oli yh-
teensä kolmisenkymmentä, osa 
heistä kertasi rippikoulun. Sekin 
on nykyaikaa.”

Kaija Plit

tii vieRuaho
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Turun Rannikkotykistökilta

K iltamme osallistui Nuku 
Rauhassa-tapahtumaan 

Heikkilän alueella 19.–20.5. 
Toimipisteemme rakensimme 
Sinisen Reservin ja MPK:n vah-
vojen brändien alle, SR:n uu-
teen telttaan. Paikka oli laitu-
rialueella, jossa oli myös viran-
omaisveneitä ja Saaristomeren 
Merivartiokillan alus. Toimim-
me yhdessä Turun Laivastokil-
lan kanssa ja viereisessä tel-
tassa toimi Nylans Brigads Gil-
le. Yhdistelmä toi hyvää syner-
giaa esittelytoimintaan. Tapah-
tumassa kävi yli 3000 tutustu-
jaa ja perjantaina sen huomasi 
runsaana koululaismääränä. Lä-
heinen ohjusesittelypiste ja Me-
rivartioston pelastusnäytös toi 
muuten hieman hiljaiseen nurk-
kaan välillä pientä ruuhkaakin.

Killan n. 30 hengen retki-

kunta teki 5.–7.6. reissun sota-
historiallisiin kohteisiin Kymen-
laaksossa. Oppaana mielenkiin-
toisella matkalla toimi yksi alan-
sa ehdoton legenda – Sampo 
Ahto. Aloituspäivänä oli Kymin-
linnassa käynti, sekä Salpalin-
jalla Miehikkälässä, jossa käyn-
ti Salpalinjamuseossa. Ryhmä 
majoittui Spa Hotel Haminas-
sa. Ryhmä laski seppeleen ran-
nikkotaistelussa kaatuneiden 
muistomerkille. Illallista nautit-
tiin valleilla Kamussa. 2. mat-
kapäivänä oli vuorossa Hamina 
– Pyhältö – Taavetti, tutustumi-
nen linnoitukseen – Lappeen-
ranta, jossa myös linnoitukseen 
tutustuminen ja edelleen Lap-
peenrannan museoihin, Ratsu-
väkimuseoon ja Etelä-Karjalan 
museon Viipurin pienoismal-
liin. Tästä matka jatkui Mikke-
liin, kohteena oli Mikkelin Pää-

majamuseo, joka esitteli talvi- ja 
jatkosodan aikaisia ylipäällikön 
ja muita sodanjohdon työsken-
telytiloja silloisessa Mikkelissä. 
Tutustuminen järjestettiin myös 
”Lokki”-viestikeskukseen. Ma-
joituttiin Cumulus-hotelliin, jos-
sa nautittiin illallinen. Viimeise-
nä matkapäivänä matka taittui 
kohti Riihimäkeä, Lopelle Mars-
kin majalle Punelia-järven ran-
nalle. Täällä oli tarjolla loistava 
ateria Marskin majan historiaa 
kuunnellen. Tammelassa oli vie-
lä käynti Hakkapeliittapatsaalla.

Askaisten Ritaripuiston 
10-vuotisjuhlaa 10.6. kävivät 
kunnioittamassa kiltalaisistam-
me Jukka Kulo, Heikki Pohjan-
virta ja Arto Heinonen Jukka 
Kulon suorittaessa arvokkaan 
tehtävän killan lipunkantajana.

Kiltalaiset olivat joukolla 
mukana Gyltö 50v tapahtumas-

Turun Rannikkotykistökillan toimintaa

Heikki Pohjanvirta luovuttaa prons-
sinen Rannikon Puolustaja -le-
vykkeen oppaallemme Sampo 
Ahdolle.

Heikki Pohjanvirta ja Seppo Kaila Nuku Rauhassa -tapahtumassa 
Heikkilässä.

aRto heinonen

aRto heinonen
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Turun Rannikkotykistökilta

sa 1.7. Saari on ollut monen kil-
talaisemme varusmiesajan pal-
veluspaikka, joten retki toi var-
masti monelle vahvoja muisto-
ja tuolta ajalta. Kuluneena kesä-
nä tuli siis kuluneeksi 50 vuotta 
Gyltön linnakkeen käyttöönotos-
ta. Rannikkotykistön varusmies-
koulutus saarella on kyllä aikaa 
sitten päättynyt, mutta saari on 
edelleen vilkkaassa sotilaskäytös-
sä erilaisten harjoitusten, kurssi-
en ja leirien muodossa. 50-vuo-
tista taivalta muisteltiin ja juhlis-
tettiin lauantaina 1.7. Gyltön lin-
nakesaarella Turun Rannikkoty-
kistörykmentin Perinneyhdistys 
ry:n järjestämällä vapaamuotoi-
sella perhetapahtumalla.

Kesän päätyttyä ovat Kil-
lan kuukausitapaamiset Heikki-
län sotilaskodissa taas aloitettu 
6.9. alkaen. Tervetuloa taas jou-
kolla suosittuihin tapaamisiim-

Turun Rannikkotykistökillan toimintaa

Kiltalaisiamme tarinoimassa Gyltön 50-vuotistapahtumassa.

me joka kuun ensimmäisenä 
keskiviikkona. Aika on ollut pe-
rinteisesti keskipäivällä klo 12, 
mutta kokeiluun saatetaan ot-
taa myös iltatilaisuutena jonkin 
kuukauden kohdalle. Tieto esi-
telmän pitäjästä ja -aiheesta il-
moitetaan kiltapalstalla edeltä-
vän maanantain TS:ssa.

Seuratkaa ilmoitteluja kil-
tamme retkistä ja tapahtumista 
TS:n kiltapalstalla, jäsentiedot-
teissa ja killan FB-sivulla. Seu-
ratkaa myös Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen (MPK) si-
vuilla: www.mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

aRto heinonen

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

www.rannikonpuolustaja.fi

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti
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Turun Laivastokilta

O sallistuimme Turun Nuku 
Rauhassa -tapahtumaan 

19.–20.5. Merivoimien alueella 
Heikkilässä. Maanpuolustuksen 
Tuki ry:n koordinoimaa hanket-
ta toteuttavat ympäri Suomen 
vapaaehtoiset maanpuolustus- 
ja turvallisuusjärjestöt, veteraa-
nijärjestöt ja viranomaiset, mm. 
Sisäministeriö, Puolustusminis-
teriö, Turvallisuuskomitea, Huol-
tovarmuuskeskus, Puolustusvoi-
mat, Rajavartiolaitos, Tulli, Po-
liisi, Pelastustoimi ja Hätäkes-
kuslaitos. Olimme järjestäyty-
neet yhdessä Turun Rannikko-
tykistökillan kanssa Sinisen Re-
servin uuden vasta pakasta ve-
detyn teltan suojiin, jonka pys-
tytimme laiturialueelle. Teimme 
yhteistyötä saman alueen vie-
reiseen omaan telttaan aset-
tuneen Nylans Brigads Gillen 
kanssa. Laiturialueella oli esillä 

viranomaisaluskalustoa ja myös 
vapaaehtoisten toimijoiden ve-
neitä, kuten Saaristomeren Me-
rivartiokillan. Yhdessä saimme 
paremman näkyvyyden ja py-
säytettyä kiinnostuneita esitte-
lyyn ja tehtyä rekrytointia. Lai-
turialue oli muuten hyvä ja tilava 
alue käyttöömme, mutta hiukan 
syrjässä pääalueista, joten mo-

net tapahtumassa käyneet eivät 
osuneet teltoillemme. Merivar-
tioston pelastusnäytös Pitkäsal-
messa teki onneksi kumpanakin 
päivänä yleisöryntäyksen laituri-
alueelle. Järjestäjien mukaan ta-
pahtumalla oli yli kolmetuhatta 
kävijää kahden päivän aikana.

Turun Laivastokillan 6-hen-
kinen ryhmä oli 17.5. simulaat-
torimerenkulkua opiskelemassa 
Aboa Maressa, Auriga Busines 
Centterissä. Isäntänä ja koulut-
tajanamme toimi jälleen ansiok-
kaasti Liikenneviraston kunnos-
sapidon ylitarkastaja, merikap-
teeni Peter Lindberg.

Turun Laivastokilta oli jär-
jestäjävastuussa Tall Ships- ta-
pahtuman aikana ja osaksi myös 
samalla alueella järjestetyille Val-
takunnallisille Laivastokiltapäivil-
le. Isäntänä kiltapäivillä oli Lai-
vaston Kilta, kutsumalla jäsenkil-
lat Turkuun. Tästä lisää toisaalla 

Turun Laivastokillan kuulumisia!

”Perämiesoppilaamme” Aboa Maren simulaattorilla rahtilaivan ”sillalla”.

Kiltapäivävieraitamme puolalaisen purjekoululaiva Dar Mlodziezyn 
komentosiltaan tutustumassa.

sePPo Kaila

sePPo Kaila
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Turun Laivastokilta ry:n

SYYSKOKOUS
Turun Laivastokillan sääntömääräinen

syyskous pidetään Heikkilän sotilaskodissa
31.10.2017 klo 18.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
syyskokoukselle määräämät asiat.

Kokouksessa kuullaan perinteen mukaan myös
kiinnostava esitelmä.

Tervetuloa
Hallitus

Turun Laivastokilta

lehdessä Laivaston Killan pals-
talla. Kulunut kevät- ja kesäkau-
si oli killallemme erittäin vilkas 
ja tapahtumarikas. Hienoa näin 
päästä yhdessä toimimaan ja ta-
paamaan tuttuja!

Tulevia tapahtumia

Tapasimme 24.–27.8. järjes-
tettävillä Turun Messuilla. Sijoi-
tuimme siellä Puolustusvoimi-
en näyttelyalueella olevan Si-
nisen Reservin ständin yhtey-
teen. Tästä enemmin seuraa-
vassa lehdessä.

Tärkeimpänä syyskauden 
tapahtumana on killan syysko-
kous 31.10. Heikkilän sotilas-
kodissa. Hallitus toivoo runsas-
ta osanottoa. Tässä välillä leh-
den ilmestymistä ennen on Si-
nisen Reservin ampumapäivät 
2 rynnäkkökivääreillä Upinnie-
messä ja 3 perinneasein Raa-
sissa. Näistä raportointia seu-
raavassa RP-numerossa.

Edustaminen ja 
kunnianosoitukset

13.9. psl Ilmarisen muisto-
päivä, seppeleen lasku 
ja killan lippu Laivaston 
muistoristillä.

6.12. itsenäisyyspäivä, seppe-
leen lasku ja killan lippu 
Laivaston muistoristillä.

Joulukuun aikana Turun Laivas-
tokillan perinteinen jou-
luruokailu, josta ilmoi-

Turun Laivastokillan kuulumisia!

tamme lähempänä tar-
kemmin.

24.12. kunniavartio Turun san-
karihaudalla

Merkkipäiviä

Loppuvuoden syntymäpäivä-
sankareitamme ovat: 75 vuot-
ta. Jarkko Iire 3.10., Tapio Niek-
ka 28.11. ja Juhani Kurkilahti 
21.12. 70v. Helge Haanpää 
14.10. ja Hannu Kullas 25.12. 
60v. Pär-Henrik Sjöström 
15.11. ja Vesa Linblad 13.12.

Onnea kaikille syntymäpäi-
väsankareille!

Seuratkaa ilmoitteluja ret-
kistä ja tapahtumista TS:n kilta-
palstalla, sähköposti-jäsentedot-
teissa ja killan päivitetyillä netti-
sivuilla: www.turunlaivastokilta.
net ja killan FB-sivulla. Seurat-
kaa myös ampumatapahtumien 
ajankohtia Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen (MPK) sivuil-
la: www.mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

Puolalaisen meriupseeri kertomassa kiltapäivävieraillemme laivastaan 
purjekoululaiva Dar Mlodziezyn kannella.

sePPo Kaila
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R annikkojääkäreiden tämän 
vuoden toiminnan koho-

kohdaksi voi huoleti nostaa nä-
kymisen ”Suomi 100 vuotta – 
Nuku Rauhassa”-tapahtuman 
valtakunnallisessa päätapahtu-
massa Helsingin Kansalaistorilla 
18.8-19.8.2017. Tapahtuma oli 
todellinen kokonaisturvallisuuden 
esittelytilaisuus, jossa läsnä olivat 
mm. puolustusvoimat monipuo-
lisen kalustonäyttelyn keinoin, 
Rajavartiolaitos, Poliisi ja Tulli ja 

näiden lisäksi suuri joukko pe-
lastustoimen toimijoista, veteraa-
nit, rauhanturvaajat sekä vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen jär-
jestökenttä. Merivoimien reser-
viläistoiminnan keulassa oli Sini-
nen Reservi, jonka osana rannik-
kojääkärit esiintyivät. Haluamme 
tässä kiittää kaikkia järjestelyihin 
osallistuneita ja Rannikkoprikaatia 
hyvästä yhteistyöstä. 

Rannikkojääkärit olivat 
näyttelyalueen pohjoisimmas-

sa pisteessä, oikeassa paikas-
sa veden, kaislikon ja Rannik-
koprikaatin teltan yhteydessä. 
Hyvässä yhteistyössä Rannikko-
prikaatin kanssa saimme laina-
ta puolijoukkueteltan, jossa pyö-
ri aiheeseen liittyvä videoesi-
tys, tarjolla oli ”Rannikkojääkä-
rit tässä ajassa – Kustjägarna i 
tiden”-kirjaa ja tietenkin se tär-
kein, rannikkojääkäreitä. Pidäm-
me hienona esityksenä sitä, että 
esittelypisteellämme oli ainakin 

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Rannikkojääkäreiden aktiivinen kesä alkoi, kun Rannikkojääkärikilta järjesti AUK/VAARANNJP:n varusmiehille 
kajakkikoulutuksen 29.4.2017. Rannikkojääkärit ja kajakit olivat mukana myös mm. VESIKKO-harjoituksessa ja 
Nuku Rauhassa-tapahtumassa Helsingissä.



Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

kolmen polven rannikkojääkä-
reitä - Rannikkojääkäripataljoo-
nassa 70-luvulla koulutettuja, 
Rannikkojääkärikoulun kasvat-
teja 80-luvulta ja Uudenmaan 
prikaatissa modernin koulutuk-
sen saaneita 2010-luvulta. Täl-
lä joukolla oli luontevaa esitellä 
rannikkojääkäritoimintaa kaike-
nikäisille vierailijoille. 

Paikalla olivat myös killan 
kajakit, joilla molempina päivinä 
tarjottiin pienimuotoinen toimin-
tanäytös RVL:n meripelastushe-
likopterin ja SUH:n ”Viisaasti ve-
sillä”-esityksen jälkeen. Ilahdut-
tavaa oli se, että moni esityksiä 

katsonut tarttui tilaisuuteen saa-
da tutustua kajakkimelontaan 
killan kouluttajien opastuksella. 
Eräs mielensä rohkaissut nuo-
rehko naiskaksikko kehui kou-
luttajia ihaniksi ja söpöiksi.

Heinäkuussa rannikko-
jääkärit viettivät sekä Upinnie-
messä että Dragsvikissä Teika-
rin päivää laskemalla seppeleen 
Teikarin kivelle kunnioittaen pe-
rinteitä. Oli mieleenpainuva ko-
kemus saada osallistua seppe-
leenlaskuun Teikarin saaren ve-
teraanin rinnalla. 

Yhteistyö Uudenmaan pri-
kaatin ja Vaasan rannikkojääkä-
ripataljoonan kanssa on löytä-
nyt ilahduttavasti uusia muoto-
ja, ennen kaikkea kajakkikoulu-
tuksesta. Toukokuussa kiltalai-

set tarjosivat kiinniolovuorossa 
oleville varusmiehille liikunta-
koulutusta kajakeilla ja hyvien 
kokemusten perusteella toimin-
ta jatkuu. 

Syksyn osalta haluan kiin-
nittää huomionne rannikkojää-
käreiden ”Suomi 100 v”-juhlaan 
Helsingin Seurahuoneella joulu-
kuun 2. päivänä. Avec-juhlaan 
toivomme runsasta osanottoa ja 
aiheesta lisää jäsentiedotteissa. 
Seuraavana päivänä tuttuun ta-
paan on ”Talvisodan muistoja ja 
adventin lauluja”-joulukonsertti 
Upinniemen kappelissa alkaen 
glögitarjoilulla kello 17. Tästäkin 
lisää jäsentiedotteissa. 

Kerran rannikkojääkäri – ai-
na rannikkojääkäri

Henri ja Mika

Teikarin Taistelija Olavi Heponen jaksoi vielä osallistua Teikarin päivän juh-
lintaan Dragsvikissa ja laski killan sekä perinneyhdistyksen edustajien 
kanssa kukkalaitteen Teikarin taistelijoiden muistoa kunnioittaen.

antti Rautiainenantti Rautiainen
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S inisen Reservin hallituksen 
toimeksiannosta sen työryh-

mä on selvitellyt jäsenyhdistys-
tensä ja joukko-osastojen välistä 
yhteistyötä sekä sitä, keitä varus-
miehiä mikäkin yhdistys lähes-
tyisi. Tavoitteena on, että Me-
rivoimissa varusmiespalveluk-
sensa suorittanut löytäisi oman 
yhdistyksensä Sinisen Reservin 
”sateenvarjon alta” – tämä kos-
kee myös RVL:n SA-joukkoja.

Tähän työhän liittyen Ran-
nikkojääkärikilta on lähestynyt 
aikanaan Rannikkoprikaatia ja 
sen Meritiedustelupataljoonaa, 
joka kouluttaa myös sodan ajan 
tehtäviin rannikkoalueella toimi-
via meritiedustelijoita. RPR:n ko-

mentajan kutsuttua reserviläis- ja 
maanpuolustusjärjestöjen edus-
tajia tutustumaan Meritieduste-
lupataljoonan taisteluharjoituk-
seen 17.5.2017 tilaisuudessa 
päästiin edelleen sopimaan yh-
teistyöstä Meritiedustelukomppa-
nian kanssa. Sovittu konkretisoi-
tui ensimmäisen kerran torstaina 
8.6., kun killan kaksi edustajaa 
osallistuivat komppanian varus-
miesten rosvopaisti-iltaan, kilta 
tarjosi virvokkeet ja killan edus-
tajat kertoivat meritiedustelijoille 

reserviläistoiminnasta.
Killan sääntöjen mukaan 

”yhdistyksen jäseneksi voi 
päästä myös SA-rannikkojää-
kärijoukkoihin sijoitettu reser-
viläinen tai vastaavan koulutuk-
sen (rannikon taistelija) saanut 
Suomen kansalainen yhdistyk-
sen hallituksen niin hyväksi kat-
soessa.” Näin meritiedustelijat 
voisivat saada kodin Rannikko-
jääkärikillasta. Yhteistyö jatku-
nee mm. killan jäsenien anta-
malla vesistökoulutuksella.

Rannikkojääkärikilta aktiivisena 
meritiedustelijoiden kanssa

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Meritiedustelijoiden rosvopaisti-illas-
sa MERITIEDK:n kouluttaja ylil Tomi 
Karhumaa ja killan Jarmo Kahala.

antti Rautiainen antti Rautiainen
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T eikarin päivänä myönnet-
tiin kultainen rannikkojää-

kärimitali komdri Vesa Tuomi-
selle, ev Ali Mättölälle ja Tapa-
ni Flyktmanille, hopeinen ran-
nikkojääkärimitali komkapt Ti-
mo Oksaselle, Olavi Heposelle 
ja Sami Kivilähteelle sekä prons-

Palkitsemiset Teikarin päivänä 5.7.2017

sinen rannikkojääkärimitali ylil 
Inge Bäckmanille, Veli-Heikki 
Saarelle, Pekka Virtaselle, Heik-
ki Järvelle ja Matti Palovaaralle. 
Näiden lisäksi Teikarin Taistelija 
Olavi Heponen luovutti Teikarin 
Taistelijoiden standaarin ja ase-
velimerkin ev evp Anders Gar-

dbergille ja kom Johan Tillan-
derille. VAARANNJP:n komen-
taja kom Johan Tillander myön-
si Teikarin ristin killan jäsenelle 
Henrik Nisénille. Rannikkojää-
kärikilta onnittelee kaikkia huo-
mionosoituksen saaneita!

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

antti Rautiainen antti Rautiainen

antti Rautiainen

Teikarin päivänä luovutettiin viimeiset Teikarin standaarit ja niiden kanssa 
Teikarin Taistelijoiden asevelimerkit ev evp Anders Gardbergille ja kom 
Johan Tillanderille.

Komdri Vesa Tuomiselle luovutet-
tiin kultainen rannikkojääkärimitali 
Upinniemen Teikarin kivellä.
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K olmatta kerta järjestet-
tävä Leirikoulu Ramsön 

saaressa ampuma-alueen Joh-
tolan ympäristössä alkoi odot-
tavissa merkeissä aurinkoise-
na sunnuntai iltapäivänä 11.6. 
Upinniemen L-laiturilta. Täyteen 
ahdattu yhteysalus kiidätti 16 
leiriläistä ja ohjaajat Upinnie-
men saariston lomitse kohtee-
seen. Perillä saarella ensimmäi-
senä oli leirin perustaminen eli 
puolijoukkotelttojen pystyttämi-
nen, jota seurasi pelisääntöjen 
ja turvaohjeiden läpikäyminen. 
Leiriläiset jaettiin neljään ryh-
mään, joille jokaiselle nimet-
tiin kiertävät päivittäiset tehtä-
vät; siivous-, ruuanhaku-, sau-
nanlämmitys- ja ulkoalueryhmä.

Ensimmäinen aamu oli sa-

teinen, telttoihin oli tullut vähän 
vettä, mutta kaminoiden avul-
la saatiin teltat kuivattua, päi-
vä kului lähinnä pelejä pelaten, 
piirtäen ja jutellen, jotkut yritti-
vät saada kalaa laiturilta ja osa 
harjoitteli jousiammuntaa kuis-
tilla. Seuraavana päivänä oli 
taas poutaa ja vuorossa oli sa-
han, puukon ja kirveen käytön-
opetus ja kaikista mieluinen 
lauttojen rakennus. Koputus 
kaikui kalliolahdessa, kun in-
nokkaat leiriläiset rakensivat kol-
mea lauttaa – oli donitsi-, kuor-
malava- ja hybridilauttaa, joista 
parhaimmaksi osoittautui kuor-
malavalautta, muiden upotessa 
kesken neitsytmatkojaan Har-
ri hylkeen turvatessa koeuittoja 
pinta-uintipuvussaan. Ja onnek-

si sauna oli taas lämmin ja kaik-
kien suosikki sauna ja uinti sai 
jälleen alkaa. Illalla oli vielä vuo-
rossa puista toiseen rakennet-
tu kiipeilyrata, jossa tasapaino-
liina vaikutti haasteellisimmalta.

Neljäs päivä alkoi aurinkoi-
sessa säässä kiipeilyradalla uu-
sintasuorituksia tehden. Ope-
tustehtävänä oli tilapäismajoit-
teiden tekeminen. Kallionotkel-
maan nousi monenlaisia laavu-
ja, riippumattoja ja loue. Osa ai-
koi yöpyä näissä majoissa. Ilta-
päivällä siirryimme saaren kes-
kelle pelaamaan lipunryöstöä. 
Ja jälleen oli saunaa ja uintia. 
Vanhempaa nuorisoa kiinnosti 
hieman tehokkaammalla ilmaki-
väärillä ampuminen, lahden toi-
selle puolelle 50 m etäisyydelle 

Leirikoulu Ramsön saarella

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Teltanpystytys on yhteistyötä.

esa aittoKallio
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R annikkojääkäripataljoonan 
Perinneyhdistys ja Ran-

nikkojääkärikilta ovat järjestä-
neet Upinniemessä Ramsön 
saaressa leirikouluja kesäkuus-
sa vuosittain. Ensi kesäkuus-
sa hyvää palautetta ja suosio-
ta saanut leiri on tarkoitus jär-

jestää jälleen, ilmoittautuminen 
avataan  MPKry:n kurssisivuille 
alku vuodesta 2018. Leirikou-
lu on avoin kaikille koululaisille.

Leirien mahdollistamisesta 
haluamme kiittää URLUS-sää-
tiötä, Rannikkoprikaatia ja Lei-
jona Cateringiä tuestanne. Kii-

tokset myös leirin ohjaajille Esa 
Aittokalliolle, Erkki Järvelle, Har-
ri Hahkalalle sekä Martti ja Viivi 
Länsmanseille.

Terveisin

Mika Kiuru
kurssin johtaja

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

laitettuun tölkkiin tuli useita osu-
mia. Iltapalaa nautimme mak-
karaa paistaen ja samalla tulen-
tekoa tuluksilla harjoitellen.

Viides päivä alkoi kaunii-
seen auringonpaisteeseen he-
räten, osa hieman väsyneempä-
nä tilapäismajoituksissa nukut-
tuaan. Päivän aiheena oli kaar-
navenekilpailu, sarjoja oli kak-
si, kauneus ja nopeus. Kaarna-
silppua alkoi lentää, kun kilpai-
lu alkoi. Kilpailu oli tasaista ja 
onneksi tuomariston kaukonä-
kö on hivenen heikentynyt, jo-
ten varsinaista voittajaa ei tain-
nut löytyä. Saunan ja uinnin jäl-
keen oli jälleen makkaran pais-
toa, lieneekö kaarnavenerega-
tan takia, mutta saareen ran-
tautui sopivasti meripelastus-
ryhmä, joka makkarapalkalla 
kertoi toiminnastaan ja esitteli 
kalustoaan.

Viimeisenä päivän oli vuo-
rossa majoitteiden purku ja 
paikkojen siivous sekä pak-
kaaminen. Innokkaasti leiriläi-

set jaksoivat kukin hoitaa teh-
tävänsä ja matka yhteysveneellä 
saattoi alkaa kohti Upinniemen 
varuskuntaa. Varuskuntaruoka-
lassa saimme nauttia maitta-
van lounaan, jonka jälkeen siir-
ryimme loppumittelöön jalka-
pallon merkeissä. Lopuksi ko-
koonnuimme sotilaskotiin naut-
timaan jäähyväismunkit ja li-
mut sekä jokainen sai todistuk-

sen leirin suorituksesta.
”Mieleenpainuvinta leiril-

lä oli makee saari, lauttojen ra-
kentaminen, ilmakivääriammun-
ta sekä ruuanhakureissut moot-
toriveneellä pikku saarien välisiä 
väyliä puikkelehtien, uivia peuro-
ja ja kalasääskeä tarkkaillen.” lei-
riläiset Otso ja Henri.

Harri Hahkala
ohjaaja

Donitsi-, kuormalava- ja hybridilautta.

esa aittoKallio
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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 Mattson,
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@teliacompany.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

Rannikkoupseeri yhdistys
RP-lehden julkaisija
Puheenjohtaja Auvo Viita-aho
Kommodori
2. Logistiikkarykmentin komentaja
auvo.viita-aho@mil.fi
sihteeri Jarmo Valtimo 
040 564 7695
jarmo.valtimo@rannikonpuolustaja.fi

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

Yhteinen julkaisum
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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

Rannikon Puolustajan teemat 2017
4/2017 Sodankäynnin muodonmuutos

1/2018 Uudet oppimisympäristöt

www.rannikonpuolustaja.fi

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

Tapahtumakalenteri 2017
31.10. Turun Laivastokillan syyskokous (s. 107)

9.11. RUY:n ja MY:n yhteinen esitelmatilaisuus (s. 81)

10.11. Sinisen Reservin saunailta Merisotakoululla (s. 83)



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


