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T ämä lehden sivuilla kä-
siteltiin jokin vuosi sit-
ten ”kansakuntamme 

tahtotilaa” turvallisuuskysy-
myksiin. Olimme ajan hermoil-
la, sillä tuon numeron jälkeiset 
vuodet ovat nostaneet sisäiset 
ja ulkoiset turvallisuuskysymyk-
set kansallisen ja kansainvälisen 
keskustelun keskiöön. Erityises-
ti niin sanotut uudet sodankäyn-
nin muodot huolettavat ja herät-
tävät keskustelua.

Huolta ei niinkään kanneta 
sotaväen, poliisin tai vaikka pe-
lastuspalvelun nykyjärjestelmän 
tilasta ja käytettävyydestä, vaan 
niiden ylläpidosta ja kehittämi-
sestä. Mihin suuntaan ja miten 
haluamme turvallisuuttamme 
kehittää? Tuo päätös pohjautuu 
tilannekuvaamme, jota pyritään 
sekoittamaan.

Usein toistamani yksiker-

tainen uhkan kaava ”potentiaali 
x taito x tahto” on toimiva työka-
lu arvottaa Suomen turvallisuu-
den tilannetta myös ulkoapäin. 
Siirrytäänpä ajatusleikkinä val-
tion XX pääkaupunkiin YY ar-
vioimaan potentiaalisen vastus-
tajan, Suomen, muodostamaa 
”uhka-arvoa”:

Kaavan tärkein osio on tah-
to. Sen horjuttaminen on kir-
kas tavoite ja paljolti juuri tä-
hän osioon vaikutetaan uusilla 
menetelmillä. Tilannekuvan se-
koittamiseen ja sen seuraukse-
na turvallisuustahtotilan laske-
miseen voidaan käyttää uhkai-
lua, kiristystä, lahjontaa ja vaih-
toehtoista totuutta. Sekavuus 
laskee halua ylläpitää potenti-
aalia ja sen käyttötaitoa.

Suomen puolustus perus-
tuu paljolti reserviläisten osaa-
miseen. Jos esimerkiksi pysty-
tään luomaan mielikuva, että 
suomalainen taistelutapa ja ka-
lusto ovat epäkuranttia ja epä-
tarkoituksenmukaista, niin halu 
varusmiespalvelukseen ja taito-
jen ylläpitoon kertausharjoitusten 
kautta vähenee, ellei peräti ro-
mahda. Taitoon käyttää poten-
tiaalia pystytään vaikuttamaan.

Suomen turvallisuuspoten-
tiaali on kokonaisturvallisuus-
konseptin takia hankalan mo-

nimuotoinen. Todistettavasti te-
hokkailla hybridityökaluillakaan, 
kuten esimerkiksi informaatioso-
dankäynnin ja kyberin keinoilla, 
on vaikea murtaa tai edes hor-
juttaa kokonaiskonseptia. Kan-
salliseen keskusteluun pysty-
tään kuitenkin syöttämään vaih-
toehtoista totuutta sen verran, 
että jonkinasteista kärhämää ja 
debattia saadaan aikaiseksi. Ri-
kotaan rintamaa.

Tällä voidaan vaikuttaa esi-
merkiksi puolustusvoimien han-
kintapäätöksiin siten, että mate-
riaalia hankitaan vähemmän ja 
se on tarpeeseen nähden huo-
nolaatuista. Jokainen hankkima-
ton alus, hävittäjä ja rynnäkkö-
kivääri vievät asiaa eteenpäin.

Tavoitteet kuulostavat tu-
tuilta. Sodankäyntiin ei ole juu-
rikaan keksitty uusia ajatuksia 
sitten Sun Zun, mutta muo-
dot ja keinot seuraavat yhteis-
kunnan ja tekniikan kehitystä. 
Agraari-Suomeen vaikutettiin 
mm. Moskovan Tiltun radiolä-
hetyksin ja lentolehtisin. Sen 
jälkeisen teollisen ja nyt infor-
maatio-yhteiskunnan vaikutta-
mismahdollisuudet ja -kanavat 
ovat toiset. Esimerkiksi pelkäs-
tään sosiaalisen median varas-
sa maailmankuvaansa luovien 
määrä on nousussa, mikä tar-

Pääkirjoitus

Uus-vanhat sodankäynnin muodot 

ovat taklattavissa
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joaa paljon helppoja vaikutus-
mahdollisuuksia.

Harvoin tulemme aja-
telleeksi, että rauhan aika-
na puolustuksemme rintama-
vastuussa ovatkin taistelijapa-
ri tiedustelija & tiedottaja. Hei-
dän jokapäiväisellä ”taistelul-
laan” luodaan tilannekuva ja 
välitetään objektiivista tietoa 
niin päättäjille kuin suurelle 
yleisölle. Samalla puolustau-
dutaan näitä sodankäynnin 
uusimpia muotoja vastaan. 

Kokonaisvaltaista turval-
lisuuttamme on hankala sei-
västää, mutta laakereille ei 
voi jäädä lepäämään. Uusia 
sodankäynnin muotoja ke-
hitetään kuitenkin jatkuvas-
ti, joten kokonaisvaltaisuu-
temme tärkeä ulottuvuus on 
kriittisyys sekä jatkuva tutki-
mus ja kehittäminen. Sillä si-
tä pärjätään jatkossakin uu-
sia sodankäynnin muotoja 
vastaan.

Sakari Martimo
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Navielektro Ky
PL 137
20780 Kaarina

Tarjoamme monipuolisia 
ratkaisuja puolustustarkoituksiin.  
Johtamisjärjestelmämme kerää tietoa 
useilta eri sensoreilta ja jäsentää 
tiedon kattavaan, yhdistettyyn 
näkymään, jota on helppo ymmärtää. 

30 YEARS 
OF MARITIME SURVEILLANCE

Ratkaisumme auttavat toimijoita 
säilyttämään taktisen aloitekyvyn 
yhtenäisen tilannekuvan ja 
kehittyneiden, päätöstentekoa 
helpottavien työkalujen avulla.
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22 Hybridiuhkista ja niihin vastaamisesta Jukka Savolainen
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Lyhyt johdatus kybernetiikan ihmeelliseen sanastoon Harry Kantola

30 Informaatiovaikuttaminen – vanha ilmiö, uudet kujeet Jussi Toivanen

34 Sosiaalinen media – ystävä ja vihollinen Veli-Pekka Kivimäki

38 Kuinka Merivoimissa annettava opetus vastaa uusiin uhkamalleihin Kari Salin
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Suom
i 100 vuotta

Itämeren rantavaltioiden 
rajat 1918–1920

T uolloin Venäjällä oli puh-
jennut vallankumous, ja 
ensimmäinen maailman-

sota oli vielä käynnissä. Itämer-
ta ympäröivissä maissa tilanne 
oli kaoottinen miltei kaikkialla, 
ja suurvallat yrittivät vaikuttaa 
asioiden kulkuun kykyjensä mu-
kaan. Puola saavutti jälleen itse-
näisyytensä ja neljä uutta, itse-
näistä, valtiota syntyi. Tänään ra-
jojen suhteen vakaalta tuntuvas-
ta tilanteesta huolimatta alueella 
on taas sotilaspoliittisia jännittei-
tä. Tämän päivän tilanne, Venä-
jän imperiumin aavekipuineen, 
on monimutkaisten historiallis-
ten tapahtumien tulos.

Suomi itsenäistyy

Suomi oli syrjässä ensimmäi-
sestä maailmansodasta. Suo-
malaisia taisteli Venäjän armei-
jassa, mutta Suomen maaperäl-
lä ei ollut varsinaisia sotatoimia. 
Tosin rannikolla suoritettiin lin-
noitustöitä ja saaristossa maja-
kat oli pimennetty ja kummelit 
oli mustattu. Venäjä joutui so-
dan alussa kunnioittamaan Ah-
venanmaan demilitarisointia, 

josta oli sovittu jo 1856 ja jo-
ta Venäjä oli 1908 vakuuttanut 
noudattavansa. Linnoitustyöt al-
koivat kuitenkin jo 1915 Saksan 
uhan edessä, ja Ahvenanmaalle 
sijoitettiin sekä maajoukkoja et-
tä tukikohtia. Saksa pommittikin 
Maarianhaminaa kesällä 1916 
ja kävi sukellusvenesotaa Ahve-
nanmerellä ja Selkämerellä.

Keisarin hallinnon venäläis-
tämistoimet olivat synnyttäneet 
vastustusta Suomessa, ja pin-
nan alla valmistauduttiin vas-
tarintaan. Ajatus itsenäisestä 
Suomesta oli syntynyt, ja suo-
malaisia oli salaa lähtenyt Sak-
saan saamaan sotilaskoulutus-
ta. Laskemme Suomen itsenäi-
syyden 6. joulukuusta, mutta 
tosiasiallinen itsenäisyys vakiin-
tui vasta monien vaiheiden jäl-
keen, vaikka Venäjä, Ruotsi ja 
Ranska nopeasti itsenäisyytem-
me tunnustivatkin. Tammikuus-
sa 1918 syttyi sisällissota, jo-
ka ei suinkaan ollut täysin koti-
mainen asia. Suomessa oli alku-
vuonna 1918 runsaasti venäläi-
siä joukkoja, jotka tukivat sisäl-
lissodan punaista puolta. Hal-

litusjoukkojen rungon muodos-
ti saksassa koulutuksensa saa-
neet jääkärit. Keväällä 1918 
saapuivat saksalaiset joukot Ete-
lä-Suomeen hallitusjoukkojen 
tueksi. Nuori Suomi oli vahvas-
ti orien toitunut Saksaan ja va-
litsi jopa saksalaisen ruhtinaan 
kuninkaakseen. Saksan hävittyä 
maailmansodan Suomesta tuli 
kuitenkin tasavalta ja olot saa-
tiin ajan saatossa normalisoitua, 
sekä sisäisesti että ulkoises-
ti. 1918-20 Suomen itäraja ei 
kuitenkaan ollut vakiintunut, ja 
vapaaehtoiset suomalaisjoukot 
taistelivat (valtionjohdon hyväk-
synnällä) Itä-Karjalassa, Petsa-
mossa, Aunuksessa ja Viron va-
paussodassa. Neuvottelut Venä-
jän kanssa rajanvedosta pitkit-
tyivät. Venäjän sisällissota kesti 
vuoteen 1920 ja on muistetta-
va, että lopputulos, vallankumo-
uksellisten voitto, ei ollut lain-
kaan selvä. Mannerheim suun-
nitteli, yhdessä venäläiskenraali-
en Judeniťsin ja Kolťsakin kans-

Suomen ja Baltian maiden viettäessä itsenäistymistensä satavuotisjuhlia tulevien 

kuukausien aikana on mielekästä tarkastella Itämeren rantavaltioiden syntyä ja rajo-

jen muuttumisia sata vuotta sitten.

Robin Elfving
Filosofian maisteri, Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja

Suomen valtionhoittaja C. G. E. 
mannerheim 1919.
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sa, Suomen armeijan liittymistä 
vastahyökkäyksiin Petrogradis-
sa. Valkoisten venäläisten voitto 
olisi kukistanut boľsevikit, mut-
ta Venäjän jakamattomuudes-
ta venäläiskenraalit eivät tinki-
neet. Mannerheim ei saanut ta-
kuita Suomen itsenäisyydestä 
sen enempää kuin tukea Suo-
men porvarillisilta puolueilta-
kaan. Hän ei kuitenkaan luo-
punut ajatuksesta intervenoi-
da Venäjälle ennen kuin loppu-
vuonna 1919. Vuosi 1921 voi-
daan nähdä itsenäistymispro-
sessin loppupisteenä. Tarton 
rauha astui voimaan vuoden 
alusta, ja lokakuussa Kansain-
liitto ratkaisi Ahvenanmaan ky-
symyksen Suomen eduksi. Tar-

ton rauhassa luotiin Suomen ja 
Neuvosto-Venäjän välinen raja, 
pitkälti suurruhtinaskunnan itä-
rajaa vuodelta 1812 mukaillen, 
tärkeänä lisäyksenä Petsamo.

Baltian maat julistautuivat 
itsenäisiksi valtioiksi 1918 aika-
na, mutta ristipaineet olivat ko-
vat. Maissa oli sisäisiä erimieli-
syyksiä, minkä lisäksi valtaa ha-
kivat boľsevikit, Venäjän sisällis-
sodan valkoiset joukot, Saksa 
ja Liettuassa myös Puola. Sak-
san hävittyä sodan paikalle il-
mestyivät myös Britannian ja 
Ranskan laivasto-osastot. Var-
sin monimutkaista tapahtuma-
ketjua käydään tässä läpi vain 
pääpiirteittäin.

Viro itsenäistyy ja käy 
vapaussodan

Venäjän keisarin Nikolai II:n luo-
vuttua vallasta Virosta muodos-
tettiin autonominen kuverne-
mentti. Porvarien ja vasemmiston 
välinen vastakkainasettelu oli voi-
makas. Viron maanpäivät oli vaa-
leissa saanut porvarienemmistön, 
mutta vasemmisto yritti hajottaa 
maapäivät. Kun Virossa edettiin 
kohti itsenäisyyttä, Saksa valtasi 
ensin Riian ja nousi sitten maihin 
Virossa. Miehityksen kynnyksel-
lä Konstantin Pätsin hallitus julis-
ti Viron itsenäisyyden 24. helmi-
kuuta 1918. Saksa vapautti siis 
Viron bolseviikeistä, mutta mie-
hitti itse maan saman tien. Mie-
hitys päättyi Saksan maailman-

Sotasataman rakennustyöt Tallinnassa.
viron MeriMuSeo
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sodan tappioon, mutta silloin 
Neuvosto-Venäjä, marraskuus-
sa 1918, aloitti sotatoimet Viros-
sa. Tästä syttyi Viron Vapaussota, 
johon myös suomalaisia vapaa-
ehtoisia osallistui. Tammikuussa 
1919 Britannian laivasto kuljet-
ti 500 suomalaista sotilasta Vi-
roon.  ”And a tough lot they we-
re”, kirjoitti kontra-amiraali Wal-
ter Cowan heistä. The Royal Na-
vy tuki Viroa mm. pommittamalla 
Narvaa. Vapaussodassa boľsevik-
keja vastaan taistelivat myös val-
koiset venäläisjoukot. Nämä, ken-
raali Judeniťsin johdolla, eivät kui-
tenkaan hyväksyneet Viron itse-
näisyyttä, joten Viro tuki ns. luo-
teisarmeijaa varsin vaisusti. Lop-
puvuodesta 1919 Viro ja Neu-
vosto-Venäjä sopivat aselevos-
ta ja rauha solmittiin Tartossa 2. 
helmikuuta 1920. Sopimus oli Vi-
rolle edullinen ja jätti Virolle sekä 
Narvan kaupungin että kaistaleen 
maata Narvajoen itäpuolelta.

Tässä yhteydessä pitää 
mainita, että Neuvosto-Venä-
jän laivasto liikkui Itämerel-
lä tukien puna-armeijan pyrki-
myksiä. Vastavoiman muodosti 
Britannian (ja Ranskan) laivas-
to-osasto kontra-amiraali Walter 
Cowanin johdolla. Tällä maail-
mansodan voittajien asettamal-
la osastolla oli tehtävänä tukea 
vasta itsenäistyneiden Suomen 
ja Baltian maiden itsenäisyyt-
tä sekä estää boľsevikkien val-
lan vakiintuminen. Toiminnan 
pääsuunnaksi tuli Latvia, koska 
Suomen tilanne oli vakain eikä 
vaatinut erityistä tukea. Cowan 
käytti kuitenkin (Suomen halli-
tuksen suostumuksella) Koivis-
toa Viipurin itäpuolella tukiase-

manaan, kun hän suoritti hyök-
käyksiä Neuvosto-Venäjän lai-
vastoa vastaan. Mainittakoon 
että Stalin, esittäessään alue-
vaatimuksia Suomelle 1939, 
viittasi juuri siihen, että Suomen 
raja oli liian lähellä Kronstadtia. 
Hyökkäykset Koivistosta käsin 
olivat vielä tuoreessa muistissa.

Ristipaineita Latviassa

Maailmansodan aikana Saksa 
oli vallannut Latvian, joka oli ju-
listautunut itsenäiseksi marras-
kuussa 1918. Paikalliset tark-
ka-ampujarykmentit siirtyivät 
kuitenkin boľsevikkien puolelle, 
ja Ulmaniksen johtama hallitus 
joutui taistelemaan niitä vas-
taan. Tukea antoivat baltian-
saksalaiset joukot sekä Baltias-
ta vetäytyvä Eiserne Division. 
Tätä toimintaa johti Suomessa 
keväällä 1918 taistellut kenraa-
limajuri von der Goltz! Hänelle 
sodan hävinneen rooli ei sopi-
nut, ja Britannian laivasto-osas-
tolla oli täysi työ pitää hänet ai-
soissa. Huhtikuussa baltiansak-

salaiset tekivät kuitenkin vallan-
kaappauksen, jolloin Viron jou-
kot tulivat Latvian avuksi. Viron 
voitettua saksalaiset Ulmanis 
vei vapaussodan voittoon. Puo-
lan armeija auttoi Latviaa saa-
maan Latgallian haltuunsa. Lat-
vian ja Viron välinen raja vahvis-
tettiin englantilaisten johdolla, 
mutta mailla oli erimielisyyksiä 
koskien mm. Valgan kaupunkia. 
Viro sanoi kaupungin vapaute-
tun virolaisten verellä. Sotilaal-
linen yhteenotto oli lähellä vuo-
denvaihteessa 1919-20, mutta 
brittiläisjohtoinen sekakomissio 
sai kompromissin aikaan. Kiiste-
ly jatkui kuitenkin pitkään.

Kuningaskunta Liettua

Myös Liettua oli pitkään Sak-
san valtaama, mutta saksalai-
set sallivat 1917 loppupuolel-
la liettualaisten maaneuvos-
ton kokoontumisen. Tämä kui-
tenkin julisti maan itsenäiseksi 
16.2.1918 ja saksalaiset joutui-
vat hyväksymään sen – kuiten-
kin luopumatta maan hallinnas-
ta! Saksa yritti sitoa itsenäisen 
maan itseensä Preussin kunin-
gashuoneen kautta, mutta liet-
tualaiset valitsivat heihin myö-
tämielisesti suhtautuvan hert-
tuan kuninkaakseen. Württem-
bergilainen, katolinen prinssi 
Wilhelm valittiin Liettuan ku-
ninkaaksi nimellä Mindaugas 
II. Kuningaskuntaa kesti hei-
näkuusta marraskuuhun, mut-
ta prinssi ei koskaan noussut 
valtaistuimelleen. Valintaa voi 
verrata Suomen loppuvuonna 
1918 tapahtuneeseen kunin-
gasvalintaan. Huomattava ero 
on siinä, että Suomen valinnal-

Konstantin Päts, Viron puolustus-
ministeri 1918-1919, presidentti 
1938-1940.

www.ev100.ee
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la haluttiin läheisyyttä Saksaan, 
kun taas Liettua taas haki väli-
matkaa keisarikuntaan, joka ei 
myöskään hyväksynyt prins-
si Wilhelmin valintaa. Toisaal-
ta saksalaissyntyinen kuningas 
nähtiin tukena Puolaa vastaan.

1918-1920 Liettua jou-
tui taistelemaan itsenäisyytensä 
puolesta. Boľsevikit olivat Liet-
tuassa vahvoilla, ja uutena ele-
menttinä ilmestyi ”Venäjän va-
paaehtoinen länsiarmeija” ruhti-
nas Bermondtin johdolla. Tämä 
joukko oli aatteellisesti valkoi-
nen ja venäläinen, mutta käyt-
ti enemmän energiaa Liettuan 
joukkojen vastustamiseen kuin 
bol ševikkien kukistamiseen. 
Heinäkuun 12. päivänä 1920 
Liettua solmi rauhan Neuvos-
to-Venäjän kanssa. Heti tämän 
jälkeen venäläiset miehittivät Vil-
nan, mutta vain lyhyeksi aikaa. 
Puolalaiset miehittivät Vilnan lo-
kakuussa. Puolan vahva johta-
ja marsalkka Pilsudski näki Puo-
lan ja Liettuan yhtenä liittovalti-
ona. Liettualaiset pitivät kuiten-
kin pintansa ja aselepo Puolan 
kanssa solmittiin 29.3.1920. 
Vilnassa valta oli vaihtunut kuu-
si kertaa maailmansodan aikana, 
nyt se jäi Puolalle. Ranskalais-
ten hallussa ollut Klaipeda siir-
tyi Liettualle.

Itämeren etelärannikko

Maailmansodan jälkeen Puola 
uudelleensyntyi, mutta rajavedot 
olivat kuitenkin vaikeita - Puola 
yritti laajentua Ukrainan suun-
taan ja kävi myös sotaa Neu-
vosto-Venäjää vastaan 1919-20. 
Puola pysäytti Neuvosto-Venäjän 
armeijan ennen kuin se saapui 

Warsovaan ja säilytti näin vas-
ta voitetun itsenäisyytensä. Rau-
ha solmittiin Riiassa 18.3.1921. 
Lännessä ns. Puolan käytävä 
ulotettiin Itämerelle ja Danzigis-
ta luotiin vapaavaltio. Järjestely 
oli kiistelty ja kaupunki oli Puo-
lasta riippuvainen.

Tanska ei osallistunut en-
simmäiseen maailmansotaan, 
mutta vaurastui toimituksilla so-
taakäyville osapuolille. Jyllannin 
eteläosan, vanhan preussilaisen 
provinssin Schleswig-Holsteinin, 
rajat tulisivat kuitenkin muuttu-
maan Versaillesin rauhansopi-
muksen seurauksena. Sopimuk-
sen mukaan asukkaat saisivat it-
se päättää, haluaisivatko kuulua 
Saksaan vai Tanskaan. Eri vaa-
litaktillisten kiemuroiden jälkeen 
järjestettiin aluetta koskevat kan-
sanäänestykset, ja niin provins-
sin pohjoisimmat osat liitettiin 
Tanskaan vuonna 1920, nimellä 
Sönderjylland. Alueen saksalais-
väestö puhuu Nordschleswigis-
tä. Tanska haaveili vielä suurem-
masta alueesta, mutta nykyään 

vuoden 1920 raja ei enää herä-
tä intohimoja.

Ruotsi ja Ahvenanmaa

Myös Ruotsi pysyi maailmanso-
dan ulkopuolella, mutta ei voinut 
välttyä Zeitgeistin vaikutuksilta. 
Venäjän maaliskuun vallankumo-
uksen jälkimainingeissa Gustaf V 
joutui 1917 hyväksymään, että 
hallitus nimitettäisiin eduskun-
nan enemmistön mukaan. Ke-
väällä 1919 Ruotsi toteutti ylei-
sen ja yhtäläisen äänioikeuden.

Ahvenanmaa saaristoineen 
veti myös Ruotsin mukaan so-
tien jälkipyykkiin. Ahvenanmaa 
laskettiin jo keskiajalla osaksi Tu-
run lääniä, ja tähän Venäjä saat-
toi viitata kun Ruotsi yritti neu-
votella saarivaltakuntaa itselleen 
1809 hävityn sodan jälkeen. Ve-
näjän tosiasialliset tarkoitusperät 
olivat tietenkin enemmän soti-
laallisia, ja saaret pysyivät osa-
na Suomen suurruhtinaskun-
taa. Suomen itsenäisyysjulis-
tuksen jälkeen ahvenanmaalai-
set heräsivät uuteen tilanteeseen 
ja alkoivat aktiivisesti hakeutua 
Ruotsiin. Nopeasti kerätyssä Ku-
ninkaalle jätetyssä adressissa oli 
7135 nimeä, ja osittain adressin 
seurauksena Ruotsi lähetti jouk-
koja Ahvenanmaalle helmikuus-
sa 1918.

Vuoden 1918 alussa venä-
läisten joukkojen vahvuus saa-
rilla oli noin 2000 miestä. Hel-
mikuussa saapui Uudenkau-
pungin suojeluskunta matkalla 
Vaasaan. Ne päättivätkin yrittää 
ajaa pois venäläiset joukot, jotka 
saivat apua Turusta saapuneil-
ta punakaartilaisilta. Valkoiset 
joukot voittivat taistelut, mut-

Jozef Pilsudski, valtiomies, sota-
marsalkka ja armeijan perustaja, 
itsenäisen Puolan ensimmäinen 
valtionpäämies.

wikiMedia coMMonS
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ta Ruotsi päätti kuitenkin lähet-
tää retkikunnan Ahvenanmaal-
le. Tässä vaiheessa Saksa oli 
päättänyt puuttua Suomen si-
sällissotaan Ahvenanmaalle pe-
rustettavan tukikohdan kautta. 
Kontra-amiraali Meurerin Son-
derverband Ostsee saapui Ec-
keröhön maaliskuun 5. päivä-
nä. Ruotsalaiset joutuivat vetäy-
tymään, venäläiset kuljetettiin 
pois ja saksalainen interventio 
Suomen tapahtumiin tapahtui 
Hangon maihinnousun kautta. 
Mutta näin Ahvenanmaalla oli 
kuuden viikon aikana viiden eri 
osapuolen taisteluosastoja. Ah-
venanmaa jäi osaksi Suomea ja 
myöhemmin, 1920, Suomi on-
nistui estämään asian nouse-
masta Pariisin rauhanneuvotte-
lujen asialistalle. Kun Kansain-
liitto otti asiaan kantaa vuonna 
1921, Suomen asema oli jo Tar-
ton rauhan myötä vakiintunut.

Ahvenanmaan linnoitus- ja 
aseistuskielto juontaa juuren-
sa Krimin sodan ajoilta ja Kan-

sainliiton ratkaisu 1921 jatkoi 
saarivaltakunnan aseistamatto-
muussopimusta. Neuvostoliitto 
ei koskaan allekirjoittanut tuo-
ta sopimusta, mutta asetti Mos-
kovan rauhassa 1940 ehdot, et-
tä Ahvenanmaalla ei ole linnoi-
tuksia tai sotilaita. Sama ehto 
asetettiin jatkosodan jälkeen, ja 
Suomen irtaantuessa Pariisin 
rauhansopimuksesta Ahvenan-
maan linnoittamattomuusklau-
suulit jäivät edelleen voimaan. 
Näin ollen Suomi noudattaa 
kahta eri sopimusta koskien Ah-
venanmaata: Kansainliiton rat-
kaisua vuodelta 1921 ja Neu-
vostoliiton/Venäjän kanssa teh-
tyä sopimusta 1947/1991. Suo-
mella on sekä oikeus että velvol-
lisuus puolustaa Ahvenanmaa-
ta samalla kun demilitarisoitu-
neesta statuksesta on tullut osa 
ahvenanmaalaista identiteettiä.

Rauhanomaisia ratkaisuja

Voimme todeta, että Saksan ja 
Tanskan välinen rajakiista rat-

kaistiin 1920 rauhanomaises-
sa kansanäänestyksessä. Sa-
maten Ahvenanmaan pysymi-
nen osana Suomea ratkaistiin 
rauhanomaisesti, Kansainliiton 
päätöksellä 1921. Molemmis-
sa tapauksissa kielivähemmis-
töjen oikeudet turvattiin. Myös 
Viron ja Latvian rajaerimieli-
syyksistä päästiin sopuun rau-
hanomaisesti. Nämä tapaukset 
kelpaavat esimerkkeinä siitä, 
että valtioiden rajoista voi sopia 
sotimatta. Tosin Ahvenanmaan 
kysymys hiersi Ruotsin ja Suo-
men suhteita jopa 1930-luvul-
le saakka.

Kuvituksen suunnittelu

Ove Enqvist

Lähteet kirjoittajalla. Eri-
tyinen kiitos professo-
ri Henrik Meinanderille 
ja filosofian tohtori Ken-
neth Gustavssonille läh-
demateriaalista.

Saksalaiset saapuvat Eckerön Storbyhy 5. maaaliskuuta 1918. ÅlandS MuSeuM
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K ommodori Aslak Sa-
viranta menehtyi 
73-vuotiaana vai-

keaan sairauteen kotonaan Hel-
singissä 27.7.2017. Lapsuuten-
sa hän vietti Kolarissa, pääsi 
ylioppilaaksi Kittilästä ja suoritti 
varusmiespalveluksen Kainuun 
Rajavartiostossa. Lapin kasvatti 
lähti sitten Suomenlinnaan, Me-
risotakouluun, jonka 38. meri-
kadettikurssilta Aslak Saviranta 

valmistui vuonna 1969. Yleise-
sikuntaupseerin tutkinnon hän 
suoritti Sotakorkeakoulun me-
risotalinjalla vuonna 1985.

Aslak Saviranta aloitti mo-
nipuoliseksi muodostuneen me-
riupseerin uransa Turussa Lai-
vastolippueessa, jatkoi sitten 
opetustehtäviin Merisotakoulus-
sa ja palveli edelleen eri tehtä-
vissä Merivoimien esikunnassa 
laiva- ja merenkulkuosastoilla. 

Hän palveli myös yhteysupsee-
rina Merenkulkuhallituksessa 
vaikuttaen merkittävästi siviili- 
ja sotilasmerenkulun yhteistoi-
mintaan. Jakso Pääesikunnan 
suunnitteluosastolla mahdollis-
ti osallistumisen puolustusvoi-
mien kehittämissuunnitelmien 
laadintaan ja erityisesti venä-
jänkaupan kehittämisen suun-
nitteluun. Aslak Saviranta jäi re-
serviin vuonna 1994 sotilasme-
renkulun tarkastajan tehtävästä 
Merivoimien esikunnasta.

Maanpuolustustyö ei lop-
punut aktiiviuran päätyttyä. As-
lak Saviranta toimi Sinisen Re-
servin toiminnanjohtajana ja 
koulutuspäällikkönä 1995-98 
sekä Sinisen Reservin Säätiön 
asiamiehenä useita vuosia. Hän 
vaikutti merkittävästi myös sii-
hen, että Siniselle Reservil-
le saatiin hankittua koulutus-
alukseksi merivoimilta käytös-
tä poistettu R-luokan vartiove-
ne Röyttä. Vapaaehtoista maan-
puolustustyötä täydensi toimin-
ta Maanpuolustuskoulutus ry:n 
Meripuolustuspiirin päällikkönä 
1995- 2004. Kokonaisuudes-
saan voidaan todeta Aslak Savi-
rannan vaikuttaneen hyvin mer-
kittävästi meripuolustuksen re-
serviläistoimintaan ja sen kehit-
tämiseen yhteistoiminnassa me-
rivoimien kanssa.

Kommodori Aslak Saviranta      1944 -2017
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Kommodori Aslak Saviranta      1944 -2017

Aslak Saviranta osallistui 
myös aktiivisesti upseerien edun-
valvontatyöhön. Hän toimi Up-
seeriliiton meriosaston puheen-
johtajana, liittovaltuuston jäsene-
nä sekä liiton varapuheenjohtaja-
na vuosina 1991–94. Hän osal-
listui myös aktiivisesti Meriup-
seeriyhdistyksen toimintaan.

Aslak Saviranta oli Olutklu-
bi Tapiolan jäsen. Hän oli oluen 
harrastaja, joka osallistui innolla 
klubin oman oluen panoon. Klu-
bi-iltojen tietokilpailuissa hän oli 
usein voittajajoukkueessa. Hy-
vää muistiaan hän käytti myös 
toisessa harrastuksessaan: po-
kerissa. Hän oli American Stud 
Poker Associates Oy:n osakas. 
Peleissä hän osoitti suurta taita-
vuutta ja hyvää pelisilmää, mis-
tä osoituksena olivat A.S.P.A:n 
mestaruus, voitot avoimissa 
suomenmestaruuskilpailuissa 
sekä lukuisat muut arvostetut 
palkinnot vuosien varrella.

Mieliharrastuksiin kuului 
myös moottoripyöräily. Hän oli 
aktiivinen meriupseerien perus-
taman MC Etu-Töölön jäsen. Ys-
tävien kanssa ajettiin joka ke-
sä yhdessä ympäri pohjoismai-
ta, Baltiaa sekä Keski- ja Etelä 
Eurooppaa. Tutuksi tulivat sekä 

Välimeren helteet että jäätävät 
tuulet Jäämereltä. 

Moottoripyörällään hän 
osallistui toiseenkin meriup-
seerien pyöräilyharrastukseen. 
Maantiepyöräilyä polkupyö-
rin harrastavat tarvitsivat huol-
tomiehen, joka oli yöpymispai-
koissa vastaanottamassa sauna 
ja illallinen valmiina.

Aslak Savirannalle tärkeän 
ystäväpiirin muodosti myös Vie-
rumäen Meri-Urheilijat, jonka 
perustajajäseniä hän oli. Yli 30 
vuoden ajan joukko on kokoon-
tunut muutaman kerran vuo-
dessa Vierumäelle ”korkeanpai-
kan leirille” golfin, tenniksen, 
hiihdon, hyvän ruoan ja kortin-
peluun merkeissä.

Aslak Saviranta oli hyvän 
ruoan ystävä. Ruoanlaittotai-
toaan hän kehitti ja monipuolisti 
lukuisilla kokkikursseilla. Saavu-
tetuista taidoista saivat nauttia 
sekä kotiväki että ystävät.

Perhe oli Aslak Savirannal-
le tärkeä. Viime talvena vietet-
tiin Kolarin ratatyömaalla tava-
tun teekkaritytön kanssa solmi-
tun avioliiton kultahäitä. Perhe 
asui aluksi eri paikkakunnilla 
puolisoiden työn johdosta, mut-
ta kotiutui Helsingin Tapanilaan. 

Perheeseen syntyi kaksi tytär-
tä, joiden perustettua omat per-
heensä Aslak sai nauttia myös 
lapsenlapsista ja vaarin merkit-
tävästä osasta.

Aslak Saviranta, Assu, oli 
loistava seuramies, josta kaik-
ki pitivät. Assun seurassa ei ol-
lut koskaan hiljaisia hetkiä. Hä-
nen monipuoliset elämänkoke-
muksensa ja myönteinen elä-
mänasenteensa tekivät hänes-
tä ehtymättömän tarinankerto-
jan, jonka kuulemiseen ei kos-
kaan väsynyt.

Aslak Saviranta palkittiin 
työstään maanpuolustuksen 
hyväksi useilla kunniamerkeil-
lä, joista korkein oli Suomen 
Valkoisen Ruusun 1. luokan ri-
tarimerkki.

Kaikki Aslak Savirannan 
tunteneet muistavat hänet aina 
ystävällisenä ja hyväntuulisena 
ihmisenä.

Hans Holmström
Vara-amiraali

Paavo Varjola
Komentaja
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K enraaliluutnantti Heik-
ki Tilander nukkui 
pois 30.10.2017. Hän 

syntyi Helsingissä 30.7.1944 ja 
pääsi ylioppilaaksi Käpylän yh-
teiskoulusta -63, aloitti varus-
miespalvelunsa Savon Prikaa-
tissa kesäkuussa, jäi seuraava-
na vuonna kesävänrikiksi Uu-
denmaan Jääkäripataljoonaan 
ja aloitti Kadettikoulun syksyl-
lä valmistuen luutnantiksi 1967.

Poikkeuksellisen esimerkil-
lisen, hyväkäytöksisen, ympäris-
tönsä ja työtoverien arvostaman 
upseerin ura oli erittäin moni-
puolinen ja upseerin eri tehtävät 
kattava. Ura sisälsi myös lukuisia 
kansainvälisiä tehtäviä.

Hän aloitti Uudenmaan 
Jääkäripataljoonassa opetusup-
seerina ja komppanian päällik-
könä. Tänä aikana hän toimi 
vuoden YK:n sotilastarkkailijana 
Golanilla. Tuolloin käytiin myös 
vuoden 1973 Lähi-idän sota, ja 
Heikki Tilanderin tekemiä ha-
vaintoja käytettiin runsaasti sil-
loisen modernin sodankäynnin 
analysoimisessa.

Hän valmistui Sotakorkea-
koulusta 1977, minkä jälkeen 
palveli siellä koulutusupseeri-
na, opettajana ja Maanpuolus-
tuskurssien apulaisjohtajana ai-
na vuoteen 1989. Väliin mahtui 
toiminta apulaissotilasasiamie-

henä Tukholmassa. Puolustus-
voimien ylimmän johdon kurs-
sin hän kävi 1993. Ulkomailla 
hän kävi mm. San Remon so-
dan oikeussääntökurssin -86 
ja NATOn General and Flag Of-
ficer Coursen Roomassa sekä 
US and European Security Is-
sues kurssin Yhdysvalloissa.

Hän toimi Vaasan Rannik-
kojääkäripataljoonan komenta-
jana 1989 – 1991 rannikko-
jääkäreiden siirtyessä Upinnie-
mestä Dragsvikiin. Sitä seura-
sivat tehtävät Helsingin sotilas-
piirin esikuntapäällikkönä sekä 
operatiivisen osaston päällikkö-
nä Pääesikunnassa, jatkotutkin-
to-osaston päällikkönä Maan-
puolustuskorkeakoulussa (ylei-
sesikuntaupseerikoulutus), apu-
laismaavoimapäällikkönä Pää-
esikunnassa ja edelleen Pohjoi-
sen maanpuolustusalueen ko-
mentajana Oulussa -01 – 04.

Heikki Tilanderille kertyi 
ahkerana ja vastuuntuntoise-
na runsaasti luottamustehtäviä. 
Hän toimi mm. Helsingin kadet-
tipiirin, Kadettikunnan ja Kadet-
tikunnan valtuuskunnan, Suo-
men Marsalkka Mannerheimin 
kadettisäätiön, Champion of Li-
berty yhdistyksen ja Sotahisto-
rian komission puheenjohtaja-
na sekä Korkeimman oikeuden 
sotilasjäsenenä. Kadettikunta ry 

kutsui hänet kunniajäsenekseen.
Heikki Tilander oli vannou-

tunut liikunnan harrastaja, jon-
ka sydäntä lähinnä oli suunnis-
tus ja talvella hiihto. Nuorena up-
seerina hän oli vuosikaudet jouk-
ko-osastonsa partion vetäjä. Ju-
kolan viestiin hän osallistui vuo-
sikymmenet, Puolustusvoimien 
suunnistusmestaruuskilpailuihin 
yli 40 vuoden ajan vain muuta-
maa ulkomaankomennuksen ai-
heuttamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta. Eläkkeelläkin olles-
saan hän osallistui viestiin ken-
raalien ja everstien muodosta-
massa joukkueessa. Hän toimi 
mm. Pohjoismaisen suunnistus-
neuvoston pääsihteerinä.

Puoliso Maire Heikkinen 
löytyi Kainuusta ja heillä on poi-
ka Tuomas.

Syvästi sivistyneenä ja pal-
jon lukeneena henkilönä Heikki 
Tilander kirjoitti runsaasti eri jul-
kaisuihin ja toimi monen julkaisu-
toimikunnan puheenjohtajana. It-
se hän julkaisi kirjat ”Constantem 
decorat honor” ja ”Sotilaan vuo-
sikymmenet - muistikuvia nootti-
kriisin ajasta EU-Suomeen”.

Isänmaallisuus ja kadetti-
veljeys olivat keskeisinä hänen 
arvomaailmassaan.

Lauri Kiianlinna ja Heikki Hult
Kirjoittajat ovat Heikki Tilanderin 

varusmies-, kadetti- ja 
upseeritovereita.
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Heikki Tilander 1944–2017
Suunnistava kenraali, jonka suunta säilyi
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Lakimuutos 1.7.2017

Puolustusvoimista annettua la-
kia (551/2007) on muutet-
tu lailla (427/2017) siten, et-
tä 1.7.2017 alkaen puolustus-

voimilla on uutena päätehtä-
vänä kansainvälisen avun an-
taminen ja vastaanottaminen; 
päätöksenteosta on annettu la-
ki (418/2017) samaan aikaan. 

Uuden lain mukaiset tehtä-
vät on nyt kirjattu pääkohdittain 
seuraavasti:
1. Suomen sotilaallinen puo-

lustaminen;

Juhapekka Rautava
Kommodori Juhapekka Rautava palvelee Pääesikunnan suunnitteluosaston kansainvälisen sektorin johtajana.

Uusi kolmas tehtävä ja 
meripuolustus
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2. muiden viranomaisten tu-
keminen;

3. osallistuminen Euroopan 
unionin toiminnasta teh-
dyn sopimuksen 222 ar-
tiklaan tai Euroopan unio-
nista tehdyn sopimuksen 
42 artiklan 7 kohtaan pe-
rustuvaan apuun, alue-
valvontayhteistyöhön tai 
muuhun kansainvälisen 
avun antamiseen ja kan-
sainväliseen toimintaan;

4. osallistuminen kansainvä-
liseen sotilaalliseen kriisin-

hallintaan ja sotilastehtä-
viin muussa kansainväli-
sessä kriisinhallinnassa.

Päätöksenteko  
poliittisella tasolla

Ylipäällikön toimivalta on säilyn-
yt ennallaan. Päätöksen avun 
antamisesta ja pyytämisestä te-
kee lain mukaan tasavallan pre-
sidentti tai valtioneuvoston ylei-
sistunto perustuslaissa sääde-
tyn toimivallanjaon mukaises-
ti. Eduskunnan ulkoasiainvalio-
kuntaa kuullaan ennen päätök-
sentekoa niissä tilanteissa, jois-
sa kyse voi olla sotilaallisten voi-
makeinojen käytöstä. Jos soti-
laallisia voimakeinoja sisältävä 
päätös koskee erityisen vaati-
vaa tilannetta, valtioneuvoston 
on ennen päätöksentekoa kuul-
tava eduskuntaa antamalla sil-
le selonteko. Laki sisältää myös 
ministeriötasoisen kiireellisen 
päätöksentekomenettelyn sekä 
menettelyn päätöksenteosta so-
tilaallisia voimakeinoja edellyttä-
vässä kiireellisessä tilanteessa.

Uuden kolmannen tehtävän 
mukaisesti puolustusvoimien toi-

mialaan kuuluvaa apua voidaan 
antaa ja pyytää toiselta valtiolta, 
Euroopan unionilta tai kansain-
väliseltä järjestöltä ottaen huo-
mioon YK:n peruskirjan (SopS 
1/1956) päämäärät ja periaat-
teet sekä muut kansainvälisen 
oikeuden säännöt. Puolustus-
voimat voi osallistua kansainväli-
sen avun antamiseen myös tois-
ta Suomen viranomaista tukeak-
seen. Laissa ei aseteta lähtökoh-
taisesti esteitä avun antamisel-
le ja vastaanottamiselle, kunhan 
YK:n peruskirjaa ja muuta kan-
sainvälistä oikeutta noudatetaan 
lukuun ottamatta kiiremenette-
lyä, joka on rajattu EU-jäsenval-
tioihin ja pohjoismaihin.

Avun antaminen

Eri avuantotyyppeinä puolustus-
voimat voi antaa kansainvälistä 
sotilaallista apua: 
1. Aluevalvontayhteistyöhön;
2. EU-jäsenvaltion joutuessa 

terrori-iskun taikka luon-
non tai ihmisen aiheutta-
man suuronnettomuuden 
kohteeksi (yhteisvastuu-
lauseke) tai;

Kansainvälistä sotilaallisen avunannon tilanteita.

Juhapekka rautava
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3. EU-jäsenvaltion joutuessa 
alueeseensa kohdistuvan 
aseellisen hyökkäyksen 
kohteeksi (keskinäisen 
avunannon lauseke); 

4. muuhun kansainvälisen 
avun antamiseen ja kan-
sainväliseen toimintaan.

Meripuolustuksellamme on 
moninaisia suorituskykyjä, joita 
voitaisiin käyttää eri avunannon 
tilanteissa. Käytettävän joukon 
ja sen kaluston määrittää avun 
tarve eikä sitä voi ennakoida ko-
vin tarkasti, erilaisten skenaarioi-
den kirjo on niin laaja kuin vain 
voi kuvitella. Pariisin 2015 kal-
taisessa terrori-iskussa voitaisiin 
käyttää esimerkiksi merivoimien 
erikoisjoukkoja suojaamistehtäs-
sä tai vaikkapa miehittämätön-
tä vedenalaista (ja käyttöhenki-
löstöä) etsimään terroriteon väli-
neitä Seinen pohjasta. Itämeren 
alueella tapahtuvassa suuron-
nettomuudessa, joka voisi ol-
la esimerkiksi kemikaalialuksen 
karilleajo tai ydinvoimaonnetto-
muus, voitaisiin käyttää taiste-
lualusta suojelutiedusteluun (ke-
mikaali- ja säteily-). Uutta olisi, 
että voitaisiin toimia tarvittaessa 
toisen valtion alueella. Alueval-
vontayhteistyötä tehdään jo nyt, 
mutta uusi laki mahdollistaa vas-
taisuudessa avun antamisen toi-
sen valtion aluevesillä sukellus-
veneentorjuntakykyisellä yksiköl-
lä, esimerkkinä Ruotsin vuoden 
2014 vedenalaisen havainnon 
tapaus. Aseellisen hyökkäyksen 
avunantotilanteessa käytettäisiin 
meripuolustuksemme tilantee-
seen ja operaatioon sopivimpia 
yksiköitä ja suorituskykyjä. Muu 

kansainvälisen avun antaminen 
voisi olla esimerkiksi vaikka eva-
kuointi-tehtävä (NEO, non-com-
batant evacuation), johon tarvit-
taisiin merellisiä suorituskykyjä.

Avun vastaanottaminen

Avun vastaanottamisessa koros-
tuvat niiden suorituskykyjen saa-
minen, joita puolustusjärjestel-
mällä on rajoitetusti tai operatii-
visista syistä ei voida siirtää pois 
(kotimaan) painopistesuunnasta. 
Käsiteltäessä ulkomaisten jouk-
kojen saapumista maahan kes-
keinen vaatimus on kansallisten 
joukkojen yhteistoimintakyky ul-
komaalaisten joukkojen kanssa.

Kuten avun antamisessa, 
myös avun vastaanottamises-
sa on tärkeätä määrittää mah-
dollisimman selkeästi johtosuh-
teet ja ulkomaisten joukkojen voi-
mankäyttösäännöt sekä joukko-
jen asema (SOFA, Status of For-
ces Agreement). Samalla tulee 
määrittää mihin tehtäviin ulko-
maisia joukkoja voidaan käyttää 
ja millä alueilla ne voivat toimia. 
Avun vastaanottamisessa kes-
keisessä asemassa on määrittää 
perusteet ja vaatimukset isäntä-
maatuen toteuttamiselle ja suun-
nittelulle (kuka, mitä, minne, mil-
loin). Lähettävä maa ilmoittaa 
isäntämaatukensa tarpeen suun-
nitteluprosessin mukaisesti. Pro-
sessi on sama, oli kyseessä NA-
TO:n, EU:n tai kahdenvälisesti to-
teutettava avunanto-operaatio.

Kansallinen isäntämaatuki-
konsepti, joka määrittää vastuut 
ja tehtävät eri hallinnonaloil-
le sekä puolustusvoimien isän-
tämaatukikonsepti on laadittu, 
mutta niitä ei ole toistaiseksi 

hyväksytty. Suomen on varau-
duttava antamaan tukikohtia ja 
alueita kumppaneidensa käyt-
töön sekä vastavuoroisesti hyö-
dyntämään kumppaneiden tuki-
kohtia ja tukeutumisverkostoa. 
Meripuolustuksen kannalta se 
tarkoittaa ulkomaisten yksiköi-
den tukeutumista sotasatamiin 
ja huoltopaikkoihin sekä toisaal-
ta, että itse tukeudumme kump-
paneidemme tukikohtiin ja käy-
tämme niiden palveluita.

Henkilöstö

Avun antamiseen liittyviin tehtä-
viin käytetään ensisijaisesti kan-

Henkilöstö valmistautuu.
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sainväliseen toimintaan sitoutu-
nutta puolustusvoimien henki-
löstöä, joka on tehtävien ajan 
virka- tai työsuhteessa puolus-
tusvoimiin. Varusmiespalvelusta 
suorittava tai kertausharjoituk-
seen osallistuva asevelvollinen 
voidaan määrätä lyhytaikaisesti 
nimenomaisen suostumuksen-
sa mukaisesti kansainväliseen 
avun antamiseen tai muuhun 
kansainväliseen toimintaan, 
mutta heitä ei voida käyttää 
vaarallisiin tehtäviin. Parhail-
laan käydään Puolustusminis-
teriön johdolla eri henkilöstö-
järjestöjen kanssa neuvotteluja, 

joiden tavoitteena on saada so-
vittua palvelussuhteen ehtojen 
soveltamiseen liittyvistä erityis-
tarpeista 3. tehtävään liittyen. 

Näkökulmia yleisiin 
perusteisiin

Avun antamiselle ei sotilaallises-
ti ole erityisiä rajoitteita, mikäli 
Suomeen ei kohdistu normaa-
lista poikkeavaa sotilaallista uh-
kaa. Annettava tai vastaanotet-
tava apu kattaa laaja-alaises-
ti kaikki sotilaallisen toiminnan 
osa-alueet. Apu voi olla tiedon-
vaihtoa, vaikuttamista, joukko-
jen ja alueiden käyttöä tai ma-

Henkilöstö valmistautuu.

teriaalista apua.
Avun antamisen ja vastaan-

ottamisen näkökulmasta kes-
keistä on yhteisesti ymmärretty 
johtamisrakenne ja selvät johto-
suhteet, jota tukee yhteensopivat 
ja harjoitellut sekä riittävän tur-
vallisuustason johtamisyhteydet. 
Kansalliset johtosuhteet ovat yh-
tä tärkeässä asemassa kuin kan-
sainväliset johtosuhteet. Selkei-
den johtosuhteiden ohella toi-
nen merkittävä kokonaisuus, 
jonka tulisi olla kristallinkirkas, 
ovat selvät voimankäyttösään-
nöt (VOKS).
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T uolloinhan Venäjä ko-
hautti maailmaa otta-
malla kokonaisen niemi-

maan haltuunsa ilmeisesti kaik-
ki muut yllättäen ja lähes lau-
kaustakaan ampumatta. Alueen 

sotilaallinen valtaaminen perus-
teltiin nopeasti toimenpannul-
la poliittisella operaatiolla, jos-

Hybridiuhkista 
ja niihin vastaamisesta

Hybridiuhkat ovat nousseet länsimaissa käytävään turvallisuuskeskusteluun aivan 

viime vuosina, varsinkin 2014 tapahtuneen Krimin haltuunoton jälkeen.

Jukka Savolainen
Kommodori (evp), Hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus, 
Haavoittuvuudet ja Resilienssi – verkoston johtaja

Krimin liittyminen Venäjään vahvistettiin näyttävästi kansanäänestyksellä.
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sa asukkaiden kansanäänestys 
vaikutti tukevan maan liittämis-
tä Venäjään.

Aluettaan menettänyt Uk-
raina sidottiin nopeasti moni-
naisten muiden vaikeuksien 
kimppuun – Donbassin alueel-
la maan itäosissa on käynnis-
sä pitkittynyt asemasota ja sen 
länsiosissa näyttää tapahtuvan 
tyypillistä hybridisodankäyntiä. 
Julkisuudessakin esitettyjen uk-
rainalaisviranomaisten väittei-
den mukaan maassa käytetään 
avainhenkilöiden salamurhia (jo 
8 tänä vuonna), kyberhyökkä-
yksiä pankki- ja energiajärjes-
telmiin, informaatio-operaatioi-
ta sekä II maailmansodan ajoil-
ta peräisin olevan puolalaisväes-
tönosan asemaan liittyvää kär-
jistämistä. Viime mainittu on 
jo alkanut kuumentaa tunteita 
Puolan kadunmiesten keskuu-
dessa, mikä saattaisi hyvinkin 
sopia hybridisodan tapaisiin tar-
koitusperiin.

Edellä siis ukrainalaisväit-
teitä, joita Hybridiuhkien tor-
junnan osaamiskeskuksessa ei 

ole sen tarkemmin todennettu. 
Joka tapauksessa Krimin pa-
lautuminen Ukrainan yhteyteen 
vaikuttaa päivä päivältä hie-
man epätodennäköisemmältä, 
koska muut tapahtumat vetävät 
huomion ja voimavarat toisaal-
le. Ollaan siis tilanteessa, jossa 
Ukraina voi epäonnistuessaan 
menettää vielä paljon enem-

mänkin. Lopputulos jää nähtä-
väksi ja se liittyy tulevien vuo-
sien voimapolitiikan kehityskul-
kuihin paljon Ukrainaa laajem-
malla alueella.

Pelkästään Krimin valtaus ei 
ole esillä esimerkkinä hybridiuh-
kista, vaan myös nyt vaikuttavien 
terroristijärjestöjen toiminta näh-
dään tällaisena. Tätä kirjoitetta-

Puolan konsulaattia Länsi-Ukrainassa on ammuttu singolla.

Puolalaisvastainen mielenosoitus, joka viranomaisten kertoman mukaan ei ollut spontaani, vaan mielenosoittajil-
le oli maksettu paikallaolosta.
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essa on juuri kuultu uutinen, jon-
ka mukaan ISIL-järjestö onnis-
tui eilen soittamaan omaa pro-
pagandamusiikkiaan Malmössä 
kuultavalla radiokanavalla.

Tarkemmin hybridiuhkien 
määritelmiin perehtyessä ilme-
nee, että asiassa on kysymys 
ikiaikaisten epäsymmetrisen so-
dankäynnin periaatteiden laa-
ja-alaisesta soveltamisesta. Jo 
Sun Tzun oppien mukaan vas-
tustajaksi määritettyyn kohtee-
seen vaikutetaan mitä moninai-
simmin keinoin iskien määrätie-
toisesti sen heikkoihin kohtiin. 
Näin jopa resursseiltaan huo-
mattavan heikko, mutta päättä-
väinen osapuoli voi saada suu-
renkin vastustajan taipumaan 

tahtoonsa. 1960-70 –lukujen 
monet siirtomaissa käydyt sissi-
sodat, Vietnamin sota ja Etelä-Af-
rikan vallanvaihto lienevät kaikki 
tällaisia epäsymmetrisen sodan 
kertomuksia. Niissä valta todella-
kin vaihtui, vaikka alkuasetelman 
perusteella se vaikutti monesta-
kin epätodennäköiseltä.

Juuri nyt länsimaissa näh-
dään epäsymmetrisen sodan lo-
giikan mukaisen nykyteknolo-
gian ja median hyödyntämisen 
mahdollistavan sen, että erilaiset 
valtiolliset ja ei-valtiolliset haas-
tajat voivat jopa uhata vallitse-
vaa maailmanjärjestystä ja län-
simaista elämäntapaa. Ei-toivot-
tavan, mutta mahdollisen pit-
kän kehityskulun tuottamana 

voidaan nähdä jopa nykyisten 
tärkeimpien liittoumien, eli EU:n 
ja NATO:n mahdollinen rapautu-
minen ja siitä myöhemmin eh-
kä koituva purkautuminen. Täl-
laista kehitystä voisivat edesaut-
taa mm. jäsenvaltioiden irtautu-
minen järjestöistä sekä järjestö-
jen epäonnistuminen akuuttien 
kriisien hoitamisessa. Nyt on-
kin niin EU:n kuin NATO:n pii-
rissä meneillään vilkas nykyai-
kaisen hybridisodankäynnin kä-
sitteiden määrittäminen ja vas-
tatoimenpiteiden kehittäminen. 
Merkittävä osa tässä työssä on 
annettu Helsinkiin perustetulle 
ja toimintansa 2.10.2017 viralli-
sesti käynnistäneelle Hybridiuh-
kien torjunnan osaamiskeskuk-

Hybridivaikuttamisen käsitejärjestelmä.

Parempi
kiistettävyys

Enemmän
voimankäyttöä

HYBRIDIVAIKUTTAMINEN JA OPERAATIOT – JOITAKIN YHTEISIÄ PIIRTEITÄ

Strateginen päämäärä:
Vähentää vastustajan riippumattomuutta ja ohjata se 

toivottuihin päätöksiin

1 Valmisteluvaihe
• Tiedustelu

• Tilannekuvan sekoittaminen
• Vaikutusvallan hankkiminen (poliittiset ja talouden välineet)
• Sillanpäiden luominen (yritykset, infrastruktuuri, agentit)

• Informaatio-operaatiot
• Yhteenkuuluvuuden heikentäminen ja kiistojen vahvistaminen

• Vastustajan liittosuhteiden ja muun tuen heikentäminen

2 Operaatiovaihe: LISÄTOIMENPITEITÄ
• Kriittisen infrastruktuurin vahingoittaminen tai tuhoaminen

• Salamurhat
• Terrori-iskut

• Vallankaappaus
• Erikoisjoukkojen operaatiot

• Puolisotilaallisten joukkojen tai sijaistaistelijoiden käyttö
• Uhkaava täysmittainen sotilaallinen kon�ikti
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selle. Olemmekin keskuksessa jo 
vauhdilla perehtyneet asiaa kos-
kevaan tutkimukseen sekä var-
sinkin Ukrainan kriisistä saatui-
hin kokemuksiin.

Hybridiuhkia ei voi täysin 
kattavasti määritellä, sillä mah-
dollisia kohteita löytyy kaikkial-
ta koko järjestyneen yhteiskun-
nan alueelta. Kuitenkin toimin-
nan mallinnuksissa on yhteisiä 
piirteitä. Liitän keskeisten ter-
mien yhteyteen niiden englan-
ninkieliset vastineet, jotta luki-
joiden osallistuminen alan kes-
kusteluun helpottuisi.

Periaatteessa hybriditoimi-
jan strategisena päämääränä on 
kohteen ohjaaminen tai pakotta-
minen toimimaan toivotulla taval-
la. Usein toiminta jakaantuu kah-
teen vaiheeseen, jotka ovat
1. valmistelu  

(priming phase) ja 
2. varsinainen operaatio 

(hybrid operation tai 
warfare).

Toimija pyrkii ensisijaisesti 
ja varsinkin valmisteluvaihees-
sa kokonaan välttämään paljas-
tumista niin, että edes toimenpi-
teitä ei huomata (beyond detec-
tion). Toiminnan tiivistyessä tu-
lee käsille vaihe, jossa häiritsevät 
tapahtumat ovat ilmeisiä kaikille, 
mutta toimijaa ei kyetä varmuu-
della nimeämään tapahtuman 
aiheuttajaksi (beyond attributi-
on). Lopulta toimija ei enää väl-
tä paljastumista eikä nimeämis-
tä, mutta se pyrkii kuitenkin väis-
telemään avointa sodanjulistus-
ta (beyond the threshold of war).

Tällaista mallistoa käyttäen 
voidaan esimerkiksi ajatella ajet-

tavan jokin yksittäinen NATO:n 
jäsenmaa aivan turmion partaal-
le ilman, että ainakaan artikla 
5:n mukainen yhteinen puolus-
tus käynnistyisi. Tämä taas voi-
si johtaa kyseisen maan kan-
salaisten kääntymiseen omaa 
hallitustaan ja liittokuntaa vas-
taan, minkä seuraukset voisivat 
olla moninaiset. Haaste on siis 
melkoinen, eikä ole ihme, että 
nyt on aloitettu toimet haavoit-
tuvuuksien kartoittamiseksi ja 
resilienssin lisäämiseksi. Vasta-
toimenpiteinä tulevat kysymyk-
seen sekä yksittäisten maiden 
oman varautumisen kehittämi-
nen että kollektiivisten tukemis-
järjestelyjen kehittäminen.

Kun varautumista hybridi-
uhkiin ajatellaan pelkästään tek-
nilliseltä kannalta, on helppoa 
löytää vastatoimia, jotka olisivat 
hyödyksi. Tällöin tulee esille kai-
kenlainen huoltovarmuuden pa-
rantaminen ja järjestelmien vah-
ventaminen niitä varmentamal-
la, kahdentamalla yms. Kybe-
ruhkien torjunta on tässä myös 
aivan keskeisellä sijalla. Suo-
mella lienee tässä teknisessä 
katsannossa paljon annettavaa. 
Samalla pyritään toki löytämään 
mahdollisuuksia saada lisää tu-
kea kumppaneilta, mikäli Suo-
mi itse joutuisi vaikean hybridi-
vaikuttamisen kohteeksi.

Uutisoinnilla ja sosiaalisella 
medialla on myös suuri merkitys 
osana hybridivaikuttamista. Me 
Suomessakin olemme törmän-
neet julkisuudessa esitettyihin 
väitteisiin, jotka tuntuvat meistä 
uskomattomilta. Dokumentoitu 
on mm. väitteet siitä, että Suo-
messa viranomaisten huostaan 

ottamia venäläislapsia olisi myy-
ty Yhdysvaltoihin ja myös talvi-
sodan alku on hiljakkoin kään-
netty Suomen syyksi. Yhdysval-
loissa tutkitaan parhaillaan sitä, 
onko vaaleihin vaikutettu tarkoi-
tuksellisella vääristellyllä sosiaa-
lisen median kampanjalla.

Tiedonvälityksen ja mielipi-
teiden vaihdon sektorilla oikei-
den vastatoimien valinta ei ole-
kaan aivan yksioikoista. Äkkisel-
tään joku voisi ehdottaa tiedon-
välityksen rajoittamista tai suo-
raa vastapropagandaa ilmeisiä 
vääriä väitteitä ja ”vääriä asentei-
ta” vastaan. Tässä on syytä poh-
tia, kuinka lapsi ei menisi pesu-
veden mukana. Tuskinpa demo-
kraattisessa oikeusvaltiossa voi-
daan perustaa valtion rahoitta-
maa propagandatoimistoa saati 
mielipidepoliisia. Demokratiassa-
han ei oikeastaan voi olla vääriä 
mielipiteitä, vaan kehitys perus-
tuu mielipiteiden väliseen kilpai-
luun. Toki lainsäädännössä on 
otettu kantaa tähän asiaan rajoit-
tamalla mielipiteen ilmaisemista 
jonkin verran (natsisymbolit jois-
sain maissa, kiihottaminen kan-
sanryhmää vastaan Suomessa).

Mielipiteenvapauden rajoi-
tukset oikeusvaltiossa ovat siis 
mahdollisia, mutta voivat tie-
tenkin perustua vain asianmu-
kaiseen parlamentaariseen me-
nettelyyn. Jos luovumme mie-
lipiteen- ja ilmaisunvapauden 
sekä laillisuuden periaatteista, 
olemme itse luisumassa pois 
nyky-yhteiskunnan perustavan-
laatuisista arvoista. Ne on luo-
tu sukupolvien työllä ja ne ovat 
mahdollistaneet sen vapaan in-
novoinnin, jonka hedelminä 
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nautimme ennen näkemätöntä 
vaurautta ja yksilötason turval-
lisuutta. Ja kuitenkin hybridiop-
pien ja käytännön havaintojen 
perusteella nyt alkaa vaikuttaa 
kiistattomalta, että olemme hei-
koilla nopeasti ja häikäilemättö-
mästi toimivien vääriä uutisia ja 
suoranaista propagandaa esittä-

vien jopa vihamielisten tahojen 
kanssa. Siis mitä tehdä?

Medialukutaidon kehittä-
minen on yksi neutraali ratkai-
su ja siihen ollaankin jo panos-
tamassa. Toinen ongelmaton 
etenemistapa on todistettavas-
ti virheellisten uutisten doku-
mentointi ja vastaavan oikean 

tiedon kiihkoton julkaiseminen. 
Tätä työtä tekevät jäsenvaltiois-
sa viranomaiset ja EU:n tasolla 
toimiva virheellisiä uutisia seu-
raava keskus. Merkittävä kes-
kustelu alkanee myös julkisista 
varoista rahoitettavien mediayh-
tiöiden (yleisradiot) roolista täl-
lä kentällä.

H ybridiuhkien torjunnan osaamiskes-
kus, The European Centre of Excel-
lence for Countering Hybrid Threats 

(Hybrid CoE) on jäsenvaltioidensa perusta-
ma kansainvälinen järjestö. Keskuksen johta-
jana toimii VTT Matti Saarelainen. Tällä het-
kellä sen jäseninä ovat, Viro, Suomi, Ranska, 
Saksa, Latvia, Liettua, Norja, Puola, Espanja, 
Ruotsi, Yhdistyneet kuningaskunnat ja USA. 
Jäseniksi voivat liittyä EU:n ja NATO:n jäsenet. 

EU ja NATO osallistuvat keskuksen toimintaan.
Osaamiskeskus tukee osallistujamaiden 

omia ja yhteisiä hankkeita niiden siviili-soti-
las toimintakykyjen, kriisikestävyyden ja hybri-
diuhkien torjuntavalmiuksien kehittämiseksi. 
Sen sihteeristö aloitti toimintansa Helsingissä 
ja viralliset avajaiset pidettiin 2.10. Tilaisuu-
dessa olivat läsnä Suomen Tasavallan presi-
dentti ja pääministeri, EU:n korkea edustaja 
sekä NATO:n pääsihteeri.
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Y ritykset ja teollisuu-
den toimijat hyödyn-
tävät digitaalisia verk-

koja omien toimintojensa tehos-
tamiseen ja nuorisosta on tul-
lut diginatiiveja. Samalla, kun 
olemme päivittäneet omaa toi-
mintaamme yhteiskunnan muu-
toksen mukaiseksi, sanastoom-

me on tullut uusia outoja terme-
jä ja sanoja. Artikkelin tarkoituk-
sena on avata muutamia näitä 
uusia käsitteitä ja sitoa niitä ta-
vanomaisempaan sanastoon.

Kyber sitä ja kyber tätä

Yleisempänä uutena sanana 
on käyttöömme tullut kyber-. 

Kyber-sanaa käytetään lähes 
poikkeuksetta yhdyssanan osa-
na eikä juuri milloinkaan yksi-
nään. Sana itsessään periytyy 
kreikan sanasta ”kybereo”, jo-
ka tarkoittaa ohjata, opastaa tai 
hallita.

Kyber-sanan käyttö digi-
taalisessa ympäristössä juontaa 

Mikä ihmeen kyber-?
Lyhyt johdatus kybernetiikan ihmeelliseen sanastoon

Digitalisointi ja erityisesti viestintäteknologian lisääntynyt käyttö on viime vuosina muo-

kannut oleellisesti yhteiskuntamme toimivuutta. Kätemme jatkeena on nykyään mobii-

lilaite, jonka avulla olemme jatkuvasti yhteydessä internetiin ja muihin tietoverkkoihin.

Harry Kantola
Evl Harry Kantola, PVJJK

Teem
a

27Rannikon Puolustaja   4 | 2017



juurensa tieteiskirjallisuudesta. 
1940-luvulla alkoivat eräät bio-
logian, sekä insinööri- ja sosiaa-
litieteiden toimijat käyttää sanaa 
cyborg (kyborg) kuvaamaan elä-
vien organismien ja koneiden hal-
lintaa. Tämä koneen (kybernetii-
kan) ja organismin yhdistelmä 
viittasi koneihmisen tulemiseen.

Sanan historiallinen merki-
tys tulisi ottaa huomioon, kun 
verrataan kyber-alkuisten sano-
jen suhdetta tietoverkko-alkuis-
ten sanojen perinteisiin määri-
telmiin. Koska kyber-sana viit-
taa alun perin muuhunkin kuin 
teknisten tietoverkkojen ohjaa-
miseen ja hallitsemiseen, tulisi 
kyber-sanoja käyttää varauksel-
lisesti tietoverkko-sanojen syno-
nyymeinä. Usein sanat ovat kyl-
lä synonyymejä, mutta eivät kai-
kissa tapauksissa.

Tarkastellaan muutamia 
kyber-alkuisia sanoja ja selvite-
tään, mitä niillä usein tarkoite-
taan. Jätän tähän kohtaan pie-
nen varauksen sanojen määri-
telmien suhteen, koska tällä het-
kellä ei kyber-alkuisilla sanoil-

la ole Suomessa yhtenäistet-
tyjä virallisia määritelmiä, min-
kä vuoksi tutkijat ja kyberalan 
toimijat käyttävät näitä termejä 
hieman eri tavoin. Tästä syys-
tä on toistaiseksi selvitettävä 
tapauskohtaisesti, minkä mää-
ritelmän mukaan puhuja käyt-
tää sanojaan. Esittelen seuraa-
vaksi yleisimmät ja yleisesti hy-
väksytyt määritelmät.

Kybertoimintaympäristö

Kybertoimintaympäristöllä tar-
koitetaan ympäristöä, joka muo-
dostuu yhdestä tai useammas-
ta sähköisessä muodossa ole-
van informaation käsittelyyn tar-
koitetusta järjestelmästä. Kyber-
toimintaympäristössä voidaan 
käsitellä, varastoida, muokata 
ja siirtää dataa eli tietoa. Siihen 
kuuluvat myös fyysiset raken-
teet, kuten tietokoneet, kaape-
lit, viestirakenteet, mutta myös 
ohjelmistot ja näiden järjestel-
mien käyttäjät käyttäjäprofiilien 
kautta. Käyttäjällä voi olla yksi 
tai useampi rooli kybertoimin-
taympäristössä. Käyttäjällä voi 

olla esimerkiksi useampi käyt-
täjätunnus ja rooli jossakin ver-
kossa kuten Facebookissa, jossa 
julkkis pitää julkista profiilia sekä 
rajoitetumpaa yksityistä profiilia. 
Vastaavasti useammalla käyttä-
jällä voi olla yksi yhteinen profii-
li esimerkiksi jossakin teollisuus-
valvomossa, jossa he käyttävät 
samaa profiilia työvuorojen mu-
kaisesti. Usein käytetty synonyy-
mi kybertoimintaympäristölle on 
tämän lyhyempi versio kyberym-
päristö sekä kybermaailma.

Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuudella tarkoite-
taan niitä toimintoja ja toimen-
piteitä, joilla turvataan kybertoi-
mintaympäristössä olevia järjes-
telmiä, prosesseja ja toimijoita. 
Kyberturvallisuus voidaan myös 
ymmärtää tilaksi, jossa kyber-
toimintaympäristön toimintaan 
voidaan luottaa ja sen toiminta 
voidaan turvata. Ero tietoturvalli-
suuteen on marginaalinen, mut-
ta tärkeä. Tietoturvallisuudella 
pyritään yleensä jonkin tietyn 
järjestelmän toiminnan turvaa-
miseen, kun taas kyberturval-
lisuudella pyritään turvaamaan 
järjestelmän lisäksi siihen liitty-
vä infrastruktuuri, järjestelmään 
liittyvien prosessien sekä käyt-
täjien toiminta luoden turvaami-
sen kokonaiskonsepti.

Kyberuhka

Kyberuhkalla tarkoitetaan uh-
kaa, joka toteutuessaan vaaran-
taa kybertoimintaympäristössä 
tapahtuvaa toimintaa. Huomioi-
tavaa on, että kyberuhkan kaut-
ta tapahtuvan toiminnan vaiku-
tus ei välttämättä rajoitu kysei-
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seen järjestelmään, vaan se voi 
kybertoimintaympäristön kautta 
vaikuttaa myös fyysiseen maail-
maan ja sen käyttäjiin.

Kyberpuolustus

Kyberpuolustus on uusi sana, 
joka on usein tulkittu korvaa-
van tietoverkkopuolustuksen. 
Viimeaikaisin yleisesti hyväk-
sytty määritelmä on ollut, et-
tä kyberpuolustus on kybertur-
vallisuuden (tietoverkkoturvalli-
suuden) maanpuolustuksellinen 
osa-alue. Kyberpuolustukseen 
kuuluu kyberympäristössä ta-
pahtuva ja sitä koskeva tiedus-
telu, puolustaminen sekä valit-
tuihin kohteisiin vaikuttaminen. 
Suomenkielinen määritelmä, 
jossa kyberpuolustus sisältää 
myös hyökkäykselliset toimenpi-
teet, periytyy kansallisesta puo-
lustuksen määritelmästä, jossa 
puolustuksellisiin tarkoituksiin 
tehdyt (vasta-) hyökkäykset si-
sältyvät puolustuksen määritel-
män sisään.

Kyberoperaatio

Kyberoperaatioilla tarkoitetaan 
sotilaallista suunniteltua toimin-
taa, joka tapahtuu kybertoimin-

taympäristössä. Kyberoperaati-
ot ovat osa nykyaikaista sodan-
käyntiä tai suunnitelmallista ak-
tiivista toimintaa kybertoimin-
taympäristössä, niin suojautu-
misen kuin vaikuttamisen tavoit-
teiden mukaisesti. Kyberoperaa-
tioita, joissa suojautuminen on 
päämääränä, kutsutaan kyber-
suojautumisoperaatioiksi. Tällai-
nen voi olla esimerkiksi suun-
niteltu tapahtumaketju, jossa 
etsitään ulkopuolisen toimijan 
läsnäoloa (tieto-)verkoissa tai 
madollisia haittaohjelmia, joita 
automaattiset suojausjärjestel-
mät kuten palomuurit tai virus-
tarkastusohjelmat eivät ole ha-
vainneet. Kyberoperaatiot, jos-
sa vaikuttaminen on tärkeim-
pänä elementtinä, eli kybervai-
kuttamisoperaatiot, ovat sellai-
sia suunnitelmallisia toimintoja, 
joita tehdään lähes aina jonkin 
suuremman Puolustusvoimien 
operaation yhteydessä. Kyber-
vaikuttamisoperaatioiden tar-
koituksena on tukea operaation 
muita tapahtumia, mutta kyber-
toimintaympäristössä. Koska 
kyberoperaatiot liittyvät yleen-
sä Puolustusvoimien tai sitä 
vastaavien toimijoiden yksinoi-

keuden piiriin ja koska toimin-
taan liittyy vahvasti sotilaallinen 
suunnitelmallisuus, rajaa sana 
ulkopuolelle rikollisuuden piiriin 
kuuluvan toiminnan kybertoi-
mintaympäristössä.

Mitä jäi käteen?

Johtopäätöksenä voidaan tode-
ta, että kyber-alkuiset ja tieto-
verkko-alkuiset sanat ovat osit-
tain toistensa synonyymejä, 
mutta kyber-alkuisilla sanoil-
la on yleensä hieman laajempi 
merkitys. Kybertoiminta ei rajoi-
tu pelkkään kyseessä olevaan 
tietoverkkoon, vaan huomi-
oi myös prosessit, ihmiset, se-
kä heidän toimintansa varsinai-
sen teknisen tietoverkon lisäksi. 
Tämän pienen laajennuksen li-
säksi löytyy synergiaa uudissa-
nan käytössä sen suhteen, et-
tä kansainvälisesti cyber-sano-
ja käytetään nykyään hyvin yh-
denmukaisesti, jolloin yhteistoi-
minta kansainvälisesti helpottuu 
lähes saman määritelmän sisäl-
tävien termien käytön kautta.

Ai niin kybernetiikka – 
kybernetiikkaa luonnehditaan 
systeemiteorian edeltäjänä. Yk-
sinkertaisimmillaan kybernetiit-
tinen järjestelmä koostuu kont-
rollerista, tapahtumasta ja pa-
lautteesta. Toisin sanoen, kone 
toteuttaa jonkin toimenpiteen, 
tarkkailee tapahtuman aiheutta-
maa vaikutusta ja korjaa toimin-
taansa saadun palautteen mu-
kaisesti kunnes järjestelmä on 
saavuttanut tavoitteensa. Täs-
tä koko kyber-sanasto alkoikin 
muodostua. Eli, lukija saa palata 
alkuun ja lukea uudelleen kun-
nes sanasto on sisäistetty.
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I nformaatiovaikuttamises-
ta on puhuttu viime vuo-
sien aikana paljon. Erityi-

sesti siihen kuuluvat vaikuttami-
sen muodot, kuten trollaaminen, 
valeuutiset sekä tutkijoihin ja toi-

mittajiin kohdistunut painostami-
nen ovat olleet esillä. Informaa-
tiovaikuttaminen on myös yhdis-

Sinulla on tavoite ja yleisö. Sinulla on tietoa - tarina ja viesti, joka puhuttelee ja he-

rättää tunteita. Tiivistä, kiteytä ja kehystä – ehkä hitunen totta ja vähän jotain sin-

ne päin. Ota informaatiotila haltuun. Sinkoa viestisi ilmaan tai kohdenna. Jos hom-

ma ei toimi, ei se mitään. Tee sama uudelleen. Koskaan se ei ole ollut näin help-

poa. Tervetuloa informaatiovaikuttamisen maailmaan, jossa tarina merkitsee enem-

män kuin totuus.

Informaatiovaikuttaminen
– vanha ilmiö, uudet kujeet

Jussi Toivanen
Jussi Toivanen työskentelee johtavana viestintäasiantuntijana valtioneuvoston kansliassa ja toimii ministeriöiden  
vuonna 2014 perustaman informaatiovaikuttamisen verkoston puheenjohtajana.
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tetty kyberiskuihin ja tietomurtoi-
hin. Vaikka toisin voisi luulla, il-
miössä itsessään ei ole mitään 
uutta. Se on aina ollut läsnä. Uu-
den vaihteen se on saanut sil-
määnsä uusista viestintävälineis-
tä ja -teknologioista sekä ihmis-
ten mediankäyttötapojen muu-
toksesta.  Valitettavasti mitään 
merkkejä ilmiön laantumises-
ta tai jopa häviämisestä ei ole. 

Päinvastoin hyvällä syyllä väitän, 
että tämä on ”uusi normaali”. 
Sellaisena se pitääkin arjessa 
ja erilaisessa toiminnassa ottaa, 
varautumisen ja ennakoinnin 
merkitystä unohtamatta. Tule-
vaisuudessa informaatiovaikut-
taminen löytää varmasti uuden-
laisia muotoja ja vaikuttamiskei-
noja. Tähän on syytä varautua.

Suomi ei ole poikkeus  
– myös muut maat kohteena

Suomeen kohdistuu informaa-
tiovaikuttamista koko ajan. Täs-
sä suhteessa emme ole poikke-
us. Myös muut maat ovat vai-
kuttamisen kohteena. Vaikutta-
jina ovat valtiollisten toimijoiden 
lisäksi myös ei-valtiolliset toimi-
jat, kuten terroristijärjestö ISIS. 
Keskustellessa ulkomaisten kol-
legoiden kanssa informaatiovai-
kuttamisesta huomaa nopeasti, 
että vaikuttamisen muodot, kei-
not ja osin sisällöt ovat hämmäs-
tyttävän samanlaisia eri puolilla. 
Tämän vuoksi on tärkeää, että 
informaatiovaikuttamisen torjun-
nassa tehdään laaja-alaista yh-
teistyötä niin kotimaassa kuin 
ulkomaiden kanssa. Tärkeää on 
tietojen ja kokemusten vaihto, 
jotta tiedämme missä mennään 
ja mitä ehkä on tulossa. Myös 
oman toiminnan ja toimintaym-
päristön kriittinen arviointi ja 
analysointi ovat tärkeitä. 

Monisyinen ilmiö  
– useita määritelmiä

Tulkittaessa ilmiöitä pyritään 
yleensä lähtemään liikkeelle 
määritelmästä. Tässä kirjoituk-
sessa käytän tarkoituksella ter-
miä informaatiovaikuttaminen. 

Ilmiötä kuvaillaan myös käyt-
tämällä informaatiosota-termiä. 
Kyseessä on saman asian kaksi 
puolta. Niiden intensiteetti vaih-
telee. Suomeen kohdistuu infor-
maatiovaikuttamista, mutta so-
dassa emme ole. 

Informaatiovaikuttamises-
ta puhutaan monesti viittaamal-
la myös hybridivaikuttamiseen. 
Molemmat ovat hyvin abstrakte-
ja termejä, jotka helposti jättävät 
keskustelun hyvin yleiselle tasol-
le ja kadottavat moniulotteises-
ta ilmiöistä moniulotteisuuden. 
Erään kollegan toteamus hybridi-
vaikuttamisesta kuvastaa mieles-
täni hyvin ilmiön määrittelemisen 
vaikeuden: ”Hybridivaikuttamista 
voi olla kaikki yhdestä yksittäises-
tä twiitistä panssarivaunuihin.” 

Tarinat ovat informaatio-
vaikuttamisen taustalla

Jos minulta kysytään, mitä in-
formaatiovaikuttaminen on 
ja mistä se lähtee, vastaisin, 
että tarinasta. Hahmotamme, 
tulkitsemme ja jäsennämme 
maailmaa sekä todellisuutta ta-
rinoiden avulla. Kerromme itsel-
lemme ja itsestämme tarinoiden 
avulla esimerkiksi keitä me olem-
me ja mikä historiamme on. Laa-
jemmassa mittakaavassa hah-
motamme tarinoiden avulla it-
semme osana laajempaa yhtei-
söä, perhettä, sukua  ja kansa-
kuntaa jne. Kiinnitymme tarinoi-
den avulla suurempaan yhtei-
söön, joka on Suomi. Itsessään 
Suomi on myös eräällä tavalla 
tarina. Mihin informaatiovaikut-
tamisella pyritään, on tämän ta-
rinan hajottaminen. Tarinat ovat 
informaatiovaikuttamisen polt-

Informaatiovaikuttaminen
– vanha ilmiö, uudet kujeet

Jussi Toivanen
Jussi Toivanen työskentelee johtavana viestintäasiantuntijana valtioneuvoston kansliassa ja toimii ministeriöiden  
vuonna 2014 perustaman informaatiovaikuttamisen verkoston puheenjohtajana.
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toainetta. Sosiaalinen media 
ja nettisivustot, kuten muutkin 
viestintävälineet ovat kanavia 
välittää näitä tarinoita eteenpäin.

Kaikki informaatio vaikut-
ta minen ei ole pahasta

Puhuttaessa informaatiovaikut-
tamisesta on hyvä muistaa, et-
tei kaikki vaikuttaminen ole pa-
hasta. Esimerkiksi kun opetta-
ja muistuttaa lapsille koululuo-
kassa liikunnan tai ruokaym-
pyrän merkityksestä, kyseessä 
on positiivisesta informaatiovai-
kuttamisesta. Tarkoituksena on 
saada oppilaat toimimaan oman 
etunsa mukaisesti. 

Sen sijaan negatiivisen in-
formaatiovaikuttamisen tarkoi-
tuksena on vaikuttaa yleiseen 
mielipiteeseen, ihmisten käyt-
täytymiseen ja päätöksenteki-
jöihin haitallisella tavalla. Tar-
koituksena on aiheuttaa epäjär-
jestystä, rapauttaa luottamusta 
yhteiskunnallisiin instituutioihin, 
viranomaisiin, mediaan ja pää-
töksentekoprosesseihin, eli sitä 
kautta yhteiskunnan toiminta-
kykyyn. Tarkoituksena on saada 
kohde tekemään itsensä kan-
nalta huonoja päätöksiä tai toi-
mimaan omaa etuaan vastaan. 
Vielä niin, ettei tämä välttämättä 
edes tiedosta toimivansa itseään 
vastaan. Kyseessä on siis erittäin 
strategisesta toiminnasta - tiedon 

strategisesta hallinnasta ja käy-
töstä. Tässä kirjoituksessani ylei-
sesti viittaan informaatiovaikutta-
miseen negatiivisena toimintana.

Informaatiovaikuttamisen 
keinoja ovat esimerkiksi väärien 
tai harhaanjohtavien tietojen le-
vittäminen ja painostaminen se-
kä sinänsä oikean tiedon tarkoi-
tushakuinen käyttö. Informaa-
tiovaikuttamisessa totuudella ei 
ole merkitystä. Tarinalla on. Jos 
emme kerro omaa tarinaamme, 
sen kertoo joku muu.

Vaikuttamisen kohteena 
koko yhteiskunta

Informaatiovaikuttamisen koh-
teena on koko yhteiskunta, sen 
arvot, rakenteet ja instituutiot. 
Tämän vuoksi yhteiskunnan 
puolustaminen ja informaatio-
vaikuttamiseen vastaaminen on 
meidän kaikkien tehtävä. 

Parhaita keinoja suojautua 
informaatiovaikuttamiselta ovat 
kansalaisten hyvä koulutus ja 
yleissivistys, mediakriittisyys ja 
-lukutaito. Oma keskeinen roo-
linsa on hyvään journalistiseen 
tapaan sitoutuneella, monipuo-
lisella ja vahvalla medialla. Nä-
mä edellä mainitut keinot ovat 
suomalaisen yhteiskunnan vah-
vuuksia ja paras aseemme in-
formaatiovaikuttamista vastaan. 

Olen myös kuullut sarkas-
tisesti sanottavan, että Suo-

men vahvuus on ”tsuhnamai-
suus”, eli olemme niin ”hitaita 
tai luupäisiä”, ettemme yleensä 
edes huomaa, jos meihin vai-
kutetaan. Rohkenen olla tästä 
viimeisestä väitteestä eri miel-
tä. Oltiin näistä vahvuuksistam-
me mitä mieltä vain, tärkeää on 
päämäärä ja tavoite - yhteiskun-
nan perusarvojen, demokratian, 
sananvapauden ja lehdistönva-
pauden turvaaminen. 

Informaatiovaikuttamiseen 
tulee suhtautua vakavasti

Informaatiovaikuttamisessa on 
kyse vakavasta asiasta ja siihen 
pitää suhtautua sen mukaisesti. 
Sinisilmäinen ei missään nimes-
sä pidä olla. Järki, maltti ja terve 
kriittisyys on kuitenkin hyvä pi-
tää mielessä. Demokraattiseen 
yhteiskuntaan kuuluvat erilaiset 
mielipiteet ja näkökulmat. Näke-
mällä mörköjä siellä missä nii-
tä ei ole tai vaikka niitä näkyisi-
kin, vähättelemällä, teemme it-
sellemme karhunpalveluksen.

On hyvä muistaa, että eri-
laisia mielipiteitä ei pidä suoralta 
kädeltä leimata informaatiovai-
kuttamiseksi. Sen sijaan tarkoi-
tuksenhakuista valheiden ja vir-
heellisen tiedon sekä loukkaa-
van, syrjivän ja herjaavan sisäl-
lön levittämistä ei missään ti-
lanteessa pidä hyväksyä. Vale 
ei ole mielipide.
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S uurena muutoksen 
mah dollistajana on ol-
lut mobiiliteknologian 

kehitys ja halpeneminen sekä 
internet-kattavuuden levittäyty-
minen. On merkittävää huomi-

oida, että sosiaalisen median ak-
tiivikäyttö ei olekaan pelkästään 
länsimainen kehityskulku, vaan 

Sosiaalinen media
– ystävä ja vihollinen

Veli-Pekka Kivimäki
Ins. (YAMK), Tutkija, Puolustusvoimien tutkimuslaitos

Sosiaalisesta mediasta on tullut kiinteä osa arkipäiväämme. Tuoreiden tilastojen va-

lossa koko maailman väestöstä on sosiaalisen median palveluita arvioitu käyttävän 

jo liki 40% väestöstä.
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käyttäjiä löytyy myös kehittyvistä 
maista – ja konfliktialueilta.

Pakolaiskriisin aikana huo-
mattiin, kuinka kännykästä oli 
tullut monipuolinen selviytymi-
sen väline useille Lähi-idästä 
Eurooppaan matkaa tekeville. 
Kännykällä pidettiin yhteyttä ha-

jalleen levittäytyneisiin perhei-
siin ja myös navigointiin läpi vie-
raiden vesien ja maiden. Sosiaa-
lisen median ryhmissä keskus-
teltiin, miten eri maiden viran-
omaiset tulokkaita tenttasivat.

Halvat, taskuun mahtu-
vat sensoripaketit, joita matka-
puhelimiksi kutsumme, alka-
vat siis olla laajasti maailman 
väestön ulottuvilla. Vakio-omi-
naisuuksiin kuuluu monesti jo 
GPS-vastaanotin tarkan paik-
katiedon saamiseksi sekä harp-
pauksin kehittynyt kameratek-
nologia. Kysymys siitä, korvaa-
ko kännykkäkamera digitaalika-
meran onkin jo muuttunut sii-
hen, tarvitseeko erillistä digitaa-
likameraa enää hankkia.

Ihmisiä voikin jo ajatella it-
sessään sensoreina, jotka tuot-
tavat sosiaalisen median palve-
luihin itsestään ja ympäristös-
tään paikkatiedolla varustettua 
videota ja kuvaa, liki reaaliai-
kaisesti. Tapahtumat, kuten lo-
kakuun 2017 joukkoammuske-
lu Las Vegasissa, tuottavat no-
peasti silminnäkijähavaintoja vi-
deotallenteina sosiaaliseen me-
diaan. Ei siis ihme, että sosiaa-
lista mediaa seurataan uutistoi-
mistoissa. Sosiaalisen median 
mahdollisuuksiin on kuitenkin 
herätty myös sotilaallisesti.

Sosiaalinen media 
sodassa

Sekä Ukrainan että Syyrian so-
dan yhteydessä on nähty, mi-
ten sosiaalinen media on luo-
nut näkyvyyttä myös tapahtu-
miin konfliktialueilla. Varsinkin 
Syyria on ollut länsimaisille toi-
mittajille vaarallinen toimintaym-

päristö, jolloin sosiaalisen medi-
an kautta paikan päältä saatava 
tieto on noussut yhdeksi ainois-
ta kanavista saada julkisuuteen 
tietoa muuten ’mustaksi aukoksi’ 
jääneeltä alueelta. Viestejä, kuvia 
ja videoita paikan päältä ovat vä-
littäneet niin itse aseelliset ryh-
mittymät oman propagandansa 
muodossa kuin myös tilanteen 
keskelle jääneet siviilitkin.

Raqqan kaupungissa ISIS:n 
hirmuhallinnon aikaan toimi kan-
salaisaktivistien ryhmä, joka vä-
litti tietoa kaupungista ulkomaa-
ilmaan henkensä uhalla. Paikal-
la salaa kuvatuista videoista saa-
tiin ainutlaatuista perspektiiviä 
terroristiryhmän brutaalin hallin-
non arjesta. Toisaalta terroriryh-
män itsensä levittämästä propa-
gandasta on saatu uutta tietoa 
myös sen käyttämistä keinois-
ta taistelussa, kuten kaupallis-
ten lennokkien hyödyntämisestä.

Lähempänä meitä, Ukrai-
nassa, sosiaalinen media on 
tuonut valoa Venäjän aseelli-
siin toimiin maan itäosissa. Sil-
minnäkijähavainnot poikkea-
vasta sotilaallisen kaluston lii-
kehdinnästä herättävät usein 
mielenkiintoa ihmisissä ja näi-
tä havaintoja päätyy kuvina ja 
videoina myös sosiaalisen me-
dian palveluihin. Venäjällä pai-
kallisten kuvaamaa yksilöllisesti 
tunnistavaa sotilaskalustoa on-
kin toisinaan pystytty yhdistä-
mään Itä-Ukrainassa videoitui-
hin yksilöihin, jolloin epäselväk-
si ei ole jäänyt, mistä kalustoa 
on Ukrainan hallintoa vastusta-
vien aseellisten joukkojen käyt-
töön päätynyt. Sosiaalinen me-
dia tekee toiminnasta näkyvää, 

Sosiaalinen media
– ystävä ja vihollinen

Veli-Pekka Kivimäki
Ins. (YAMK), Tutkija, Puolustusvoimien tutkimuslaitos
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halutaan tai ei.
Käänteisesti voidaan siis 

nähdä sosiaalisen median ai-
heuttavan myös riskejä. Jos 
me näemme, mitä muualla ta-
pahtuu, todennäköisesti myös 
meistä voidaan tehdä havainto-
ja sosiaalisen median käyttöm-
me kautta. Puolustusvoimat on-
kin ohjeistanut varusmiehiä ja 
reserviläisiä omalla some-oh-
jeellaan, joka linjaa periaatteita 
mitä sosiaalisessa mediassa tu-
lee käyttäytyä. Esimerkiksi paik-
katiedolla varustetun kuvan jaka-
minen voi kertoa täsmällisestikin, 
missä toimintaa ja kalustoa on. 
Yhdysvallat sai karun oppitun-
nin internetiin jaetun paikkatie-
don vaaroista vuonna 2007. Ira-
kilaiseen tukikohtaan tuoreeltaan 
lentäneet neljä AH-64 -taistelu-
helikopteria tuhottiin tarkalla kra-
naatinheitiniskulla, kun paikalla 
ollut sotilas oli jakanut interne-
tiin kuvan helikoptereista. Ku-
vaan oli tallentunut täsmällinen 
paikkatieto GPS-koordinaattien 
muodossa, mikä mahdollisti is-
kun. Riskit operaatioturvalle ovat 
siis todellisia.

Tiedustelu ja informaatio-
ympäristön muutos

Muuttuva informaatioympäristö 
tuottaa omat haasteensa myös 
tiedustelutoiminnalle. Uutta in-
formaatiota syntyy sosiaaliseen 
mediaan valtavalla vauhdilla: tu-
hansia kuvia sekunnissa ja sa-
toja tunteja videota minuutissa. 
Tiedon massoista tulisi kyetä löy-
tämään oikeat havainnot – sekä 
kyetä todentamaan ne. Verk-
koon ladatun materiaalin koh-
dalla nousee useita kysymyk-

siä: onko materiaali kuvattu siel-
lä missä sanotaan? Milloin kuva 
tai video on otettu? Onko jokin si-
tä mitä sanotaan? Muun muas-
sa näihin kysymyksiin joudutaan 
vastaamaan kun verkosta löydet-
tyä materiaalia ruvetaan analy-
soimaan. Verkkomateriaalin tul-
kinnan ja analyysin ympärille 
onkin syntynyt myös uudenlais-
ta kansalaistoimintaa. Esimerkik-
si 2014 alkunsa saanut Bellin-
gcat-verkosto on keskittynyt so-
siaalisen median aineiston to-
dentamiseen ja analyysiin sekä 
kouluttamaan näitä taitoja jour-
nalisteille ympäri maailman.

Avoimista lähteistä voidaan 
nykyään seurata myös laivasto-
jen toimintaa. Yhdysvaltain kes-
kustiedustelupalvelu CIA:n hil-
jattain avattujen arkistojen se-
laaminen kertoo, että Suomen-
lahden laivaliikenteestä tuo-
tettiin tiedusteluraportteja var-
sin aktiivisesti sodan jälkeisi-
nä vuosikymmeninä. Nykyään 
laivabongauksen ympärille on 
syntynyt harrastajaryhmiä, jot-
ka toimivat sosiaalisessa medi-
assa. Esimerkiksi Bosporinsal-
mella toimii aktiivinen ryhmä, 
joka on seurannut varsinkin Ve-
näjän laivaston liikkeitä salmen 
läpi välittäen valokuvia aluksis-
ta sekä kuvaillen tarkasti laivo-
jen kansien lastin. Kaikki tämä 
on tehty julkisesti saataville so-
siaalisen median kautta, lähes 
reaaliaikaisesti.

Avointen lähteiden tiedus-
telu muuttaa siis muotoaan yhä 
reaaliaikaisempaan suuntaan. 
Yhdysvaltalaisissa sotilastiedus-
telun ammattilehdissä trendi on 
myös havaittu ja sitä käsitelty, 

viitaten myös positiivisiin koke-
muksiin operatiivisessa toimin-
nassa. Kehityssuuntana sosiaa-
lisen median tiedon hyödyntä-
misessä tulee olemaan kasvava 
informaatioteknologian hyödyn-
täminen relevantin tiedon löytä-
miseen ja jalostamiseen. Tässä 
myös erilaisilla tekoälysovelluk-
silla tulee olemaan oma paik-
kansa. Kuvantulkinnassa ko-
neet saavuttavat jo hyviä tulok-
sia tarkasti rajatuissa tehtävis-
sä, ja nykytutkimuksessa paino-
tetaan videoiden automaattista 
tulkintaa. Ihmisanalyytikon työ 
ei tule poistumaan, vaan pikem-
minkin koneet tulevat olemaan 
yhä enemmän apuna analyyti-
kon huomion kohdentamisessa 
oikeisiin asioihin informaatiovir-
tojen keskellä.

Informaatiovaikuttaminen 
pinnalla

Viime aikoina on paljon keskus-
teltu sosiaalisen median hyö-
dyntämisestä informaatiovai-
kuttamisessa. Syynä on ollut 
varsinkin Yhdysvaltojen presi-
dentinvaaleihin liittynyt toimin-
ta, jossa sosiaalisen median 
kautta ollaan pyritty vaikutta-
maan äänestäjien mielipiteisiin 
esimerkiksi syöttämällä vale-
henkilöllisyyksien turvin väärää 
tietoa nettikeskusteluihin. Venä-
jä on liitetty näihin vaikutustoi-
miin, joiden kirjoon on kuulunut 
myös kyberhyökkäyksiä vaalei-
hin liittyviä toimijoita vastaan. 
Toimien vaikuttavuutta on ollut 
toistaiseksi vielä vaikea arvioida, 
mutta ilmiö on kuitenkin todelli-
nen. Kokonaisuudessaan nämä 
peitetyt toimet voidaan katsoa 

Sodankäynnin muodonmuutos
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osaksi hybridivaikuttamisen kei-
novalikoimaa, johon voi kuulua 
myös muita poliittisen, taloudel-
lisen tai sotilaallisen painostami-
sen toimia.

Sosiaalinen media tarjoaa 
otollista maaperää markkinoi-
jille ja muille mielipidevaikut-
tajille. Palvelut keräävät käyt-
täjistään jatkuvasti tietoa, jonka 
avulla meitä profiloidaan. Mit-
kä ovat mieltymyksemme, mi-
hin reagoimme, mitä etsimme. 
Tämän perusteella voidaan ra-
kentaa kohderyhmäprofiileja, 
jotka puolestaan mahdollista-
vat kohdennetun sisällön tar-
joamisen, oli kyseessä sitten 
kaupallisen tuotteen tai palve-
lun markkinointi tai vaikkapa 
poliittinen kampanja. Tätä koh-
dennettua sisällöntarjontaa voi-
vat myös ulkovaltojen edustajat 

käyttää omiin tarkoitusperiinsä 
toisen valtion sisäisiin asioihin 
vaikuttaakseen. Sosiaalisen me-
dian palveluita onkin Yhdysval-
tojen vaaleihin liittyvien toimien 
takia vaadittu tilille, jotta näitä 
palveluita ei voitaisi käyttää vie-
raiden valtioiden informaatiovai-
kuttamisen välineinä.

Poliittiseen keskusteluun 
vaikuttamisen lisäksi sosiaa-
linen media on valitettavas-
ti mahdollistanut myös yksilöi-
hin kohdistuvan häirinnän. Pa-
himmillaan tämä ilmentyy koor-
dinoituina kampanjoina, joissa 
sosiaalisen median ryhmissä 
lietsotaan yksittäisiin henkilöi-
hin kohdistuvaa vihaa, joka voi 
ilmentyä niin törkypuheena ver-
kossa kuin myös fyysisen maail-
man uhkina. Koska sosiaalinen 
media voi tarjota ikkunan häirin-

nän kohteen elämään ja mah-
dollistamaan yksityiskohtaista 
tietoa henkilön fyysisen maa-
ilman liikkeistä, ei liene ihme, 
että niin yhdysvaltalaisissa kuin 
venäläisissä kirjoituksissa tule-
vaisuuden konflikteista on juu-
ri yksilön suojaamisen tärkeys 
nostettu esille.

Olemme nyt keskellä suur-
ta informaatioympäristön myl-
lerrystä, joka on tapahtunut no-
peasti ja johon emme vielä täy-
sin yksilöinä ole sopeutuneet. 
Sopeutumista tulee tilantee-
seen olemaan myös yhteiskun-
nilla ja näiden turvallisuusorga-
nisaatiolla, myös meillä. Positii-
vista tilanteessa kuitenkin on se, 
että sosiaalisessa mediassa jo-
kainen voi myös omalla toimin-
nallaan vaikuttaa.
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A ihepiiri ei sinällään ole 
varsinaisesti täysin 
uusi, vaan uutta on ol-

lut eri toimintatapayhdistelmien 
systemaattinen johtaminen, joil-
la ulkopuolinen taho pyrkii pää-
semään tahdottuun päämää-
rään. Tässä artikkelissa uhka-
malleja tarkastellaan enem-
män kybersodankäynnin näkö-
kulmasta, joka on selkeämmin 
hahmotettava kokonaisuus.

Lähtökohtaisesti kaikkien 
valveutuneiden kansalaisten tu-
lee ymmärtää, että kaikki säh-
köisistä verkoista löytyvä tieto ei 
ole absoluuttista totuutta. Tieto 
voi olla virheellistä tahattomasti 
tai tarkoituksella tehtyä tai syö-
tettyä. Julkaisussa totta saattaa 
olla valtaosa sisällöstä, mut-
ta samassa yhteydessä esiinty-
vä valheellinen tieto on syötet-
ty jonkin päämäärän saavutta-
miseksi. Sama valheellinen tie-
to voi toistua useammassa artik-
kelissa ja sitä kautta se voi hel-

posti ”muuttua totuudeksi”. Tä-
tä niin kutsuttua ”informaatioso-
dankäyntiä” esiintyy jatkuvas-
ti myös sosiaalisessa medias-
sa. Koska maanpuolustuksem-
me perustuu asevelvollisuuteen 
ja reserviin, on kaikkien kansa-
laistemme terve epäluulo ja nor-
maali varautumistietoisuus oiva 
keino pienentää vastustajan vai-
kutusmahdollisuuksia.

Mitä sotilaidemme tulisi sit-
ten ymmärtää, kybersodankäyn-
nistä? Kaikkien taistelijoiden tu-
lee ymmärtää millä tavoin vas-
tustaja voi vaikuttaa omaan teh-
tävään tai toimintaan verkon tai 
sosiaalisen median kautta. Hei-
dän tulee pyrkiä tunnistamaan 
luotettavat informaatiokana-
vat sekä jättää vähemmän luo-
tettavat omaan painoarvoonsa. 
Myös huhujen levittämistä tu-
lee välttää. Aina kun epäilee, et-
tä omaan toimintaamme vaiku-
tetaan, on ilmoitus omalle esi-
miehelle aina oikea toimintatapa.

Mitä sotilasjohtajakoulu-
tuksessa tulisi opettaa kyber-
sodankäynnistä? Tulee tunnis-
taa ja ymmärtää, kuinka vas-
tustaja voi vaikuttaa oman yksi-
kön tai organisaation toimintaan 
verkon tai median kautta. Var-
sinkin johtamisjärjestelmäpuo-
lella toimivien johtajien on tär-
keää tunnistaa eri hyökkäysta-
poja verkoissa, ja kuinka toimi-
taan hyökkäyksiä vastaan omin 
resurssein. Pelkästään vastusta-
jan toimintatapojen tunteminen 
ei riitä, vaan on myös ymmär-
rettävä ne keinot, joilla itse voi 
vaikuttaa oikean tiedon jakami-
seen. Puolustusvoimissa on ke-
hitetty kyberpuolustusta Pääesi-
kunnan johdolla jo jonkin aikaa, 
ja tiedon jakaminen hyökkäyk-
sistä oikeille toimijoille on tär-
keää. Myös oman yksikön käyt-
töön annettujen viestintään liit-
tyvien elementtien käytön suun-
nittelu sekä johtaminen tulee ol-
la hallinnassa. Esimerkkinä täs-

Kuinka Merivoimissa 
annettava opetus vastaa 
uusiin uhkamalleihin
Tällä hetkellä ajankohtaisina keskustelunaiheina ovat olleet uudet uhkamallit. 

Puhutaan kyberhyökkäyksistä ja hybridisodankäynnistä. Eri asiantuntijoita on haas-

tateltu ja on käyty useampia paneelikeskusteluja aihepiiriin liittyen.

Kari Salin
Komentaja Kari Salin toimii koulutuspäällikkönä Merisotakoulussa
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tä voidaan mainita Combat- ka-
meraryhmän käytön suunnitte-
lu palvelemaan oman organi-
saation toimintaa.

Puolustusvoimien ylin joh-
to johtaa ja varmistaa, että 
Suomen valtion kyberturvalli-
suusstrategia jalkautetaan puo-
lustusvoimiin ja sen kaikille ta-
soille. Pääesikunnan johdolla 
varmistetaan, että kyberturvalli-
suus on huomioitu hoidettaessa 
tehtäviä muiden viranomaisten 
tai puolustusvoimien strategis-
ten kumppanien kanssa. Ylim-
millä tasoilla yhteistyö median 
kanssa korostuu. Kaikille toimi-
joille ja toimintatasoille on oma 
roolinsa, toimenpiteet ovat vain 
hieman erilaisia.

Tällä hetkellä elämme aina-
kin merivoimissa koulutuksel-
lisesti tilanteessa, jossa kyber-
asioiden koulutusta on sisälly-
tetty opetussuunnitelmiin, jot-
ka on kohdistettu vain johtamis-
järjestelmäalan tehtäviin koulu-
tettaville palkatulle henkilöstölle. 
Varusmieskoulutuksessa asiasta 
ei yleisellä tasolla opeteta lain-
kaan, vaan opetusmateriaali on 
vielä työn alla. Erillisiä ohjeis-
tuksia sekä käskyjä aiheesta on 
tehty, mutta asiakokonaisuudes-
ta puuttuu selkeä johdonmukai-
suus. Myös muiden kuin johta-
misjärjestelmäkoulutettujen pal-
katun sotilashenkilöstön koulu-
tuksesta puuttuu selkeä nousu-
johteinen opetus. Kuitenkin ky-

seessä on niin tärkeä aihe ja ko-
konaisuus, että kaikille sotilaille 
tulisi rakentaa selkeä, johdonmu-
kainen opetussuunnitelma, joka 
painottuu eri johtamistasoilla eri-
laisiin asioihin. Samalla periaat-
teella asia tulisi sisällyttää myös 
reservin johtajakoulutukseen.

Kyberosaamisen hankin-
nassa voimme hyödyntää myös 
muiden viranomaisten tai kan-
sainvälisten kurssien kurssitar-
jontaa. Tämä on yksi keino tuo-
da uusia näkökulmia tai saada 
uutta tietoa kyberosaamisen ke-

hittämiseen puolustusvoimiin.
Parhaiten kykenemme vas-

taamaan uusiin uhkiin sisällyt-
tämällä koulutusta opetussuun-
nitelmiin ja kouluttamalla hen-
kilöstöämme johdonmukaisesti 
kaikilla johtamisen tasoilla. Esi-
merkiksi laadukkaasti toteutettu 
tietoturvakoulutus on yksi oleel-
linen osa kyberturvallisuuden 
ylläpidossa, kunhan vain kaik-
ki henkilöt sisäistävät opetetut 
asiat ja toimivat annettujen oh-
jeistusten mukaisesti.

 Johdantokuva Merisotakoulun kyberverkkokurssista PVMOODLE:ssa.
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Ajankohtaista merivoimissa
Harjoitukset

– Merivoimat harjoitteli öljyntor-
juntavalmiuden ylläpitoa 

Monitoimialus Louhi, öl-
jyntorjunta-alukset Halli ja Hyl-
je sekä kuljetusalus Kampela 3 
osallistuivat Rannikkolaivaston 
8. huoltolaivueen järjestämään 
harjoitukseen, johon oli kutsut-

tu tarkkailijoiksi Suomen ympä-
ristökeskuksen (SYKE) henki-
löstöä. Harjoituksen tavoittee-
na oli kansallisen öljyntorjunta-
kyvyn ylläpito. Harjoitusohjel-
maan kuului monia perushar-
joitteita, kuten alus- ja osasto-
kohtaista öljynkeräystä erilaisilla 
keräimillä, raskaan öljypuomin 

laskemista ja sen ankkurointia 
sekä lastin siirtoa. Kerätty öl-
jy siirrettiin pumppaamalla ke-
räystankeista kuljetusalukselle, 
joka huolehti sen siirrosta mai-
hin. Tämä mahdollisti öljynkerä-
yksen jatkumisen merellä mah-
dollisimman tehokkaasti. 

Keskustelu
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Ajankohtaista merivoimissa
raJavartiolaitoS

Viranomaisyhteistyö

– Merivoimat osallistui räjähde-
keräykseen Ahvenanmaalla

Ahvenanmaan poliisilaitos 
toteutti syys - lokakuussa 2017 
räjähdekeräyksen, jonka aikana 
kerätyn materiaalin hävittämi-
seen merivoimat osallistui. Rä-

jähdekeräyksessä kansalaiset 
saivat ilman seuraamuksia luo-
vuttaa aseita, räjähteitä, ampu-
matarvikkeita ja hätämerkinan-
tovälineitä poliisille. Merivoimat 
osallistui keräykseen Ahvenan-
maan poliisin esittämän vir-
ka-apupyynnön pohjalta. Teh-

tävään lähti henkilöstöä Ran-
nikkolaivastosta ja Uudenmaan 
prikaatista. Merivoimat osallis-
tuu vuosittain kolmesta kym-
meneen virka-apuraivaamis-
tehtävään Ahvenanmaan maa-
kunnan alueella. 
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Tapahtumia vuonna 2018

– Merivoimat isännöi useita ta-
pahtumia 

Merivoimat valmistautuu 
johtamaan ja isännöimään en-

si syksynä kansainvälistä Nor-
thern Coasts -harjoitusta. Tä-
män lisäksi merivoimat on saa-
nut kunnian järjestää sotilas-
purjehduksen MM-kilpailut se-

kä Pohjoismaiset kadettipäivät. 
Molemmat tapahtumat järjeste-
tään alkukesästä. Merivoimat 
juhlistaa 100-vuotisjuhlavuot-
taan 7.-8.7. Turussa.

vibeke aronSSon/förSvarSMakten

Mkfi

Kalusto

– Hamina-luokka peruskorjataan
Puolustusvoimat valmis-

tautuu Hamina-luokan elinjak-
sopäivitykseen. Puolustusmi-

nisteri Jussi Niinistö valtuut-
ti lokakuussa Puolustusvoimat 
tekemään Laivue 2000:n elin-
jaksopäivitystä koskevan aie- 
ja suunnittelusopimuksen Pat-

ria Aviation Oy:n kanssa. Elin-
jaksopäivityksellä varmistetaan 
ja kehitetään merivoimien tor-
juntakykyä sekä meriliikenteen 
suojauskykyä. 

Nyt hankintapäätöksen 
kohteena olevalla ja solmittaval-
la aie- ja suunnittelusopimuk-
sella turvataan edellytykset to-
teuttaa Hamina-luokan moder-
nisointi suunnitellussa aikatau-
lussa. Hankinnan arvonlisäve-
roton kokonaisarvo on noin mil-
joona euroa. Koko elinjaksopäi-
vityksen arvioitu työllistävä vai-
kutus kotimaassa on noin 300 
henkilötyövuotta, josta aie- ja 
suunnittelusopimuksen osuus 
on noin 4,5 henkilötyövuotta. 
Hankinnalla luodaan myös krii-
siajan huoltovarmuutta.
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Koulutus

– E-kauden koulutusta Rannik-
koprikaatissa 

Lokakuun lopulla Rannik-
koprikaatin aliupseerikoulun va-
rusmiehet osallistuivat E-kau-

den aselajikoulutukseen. Muun 
muassa sotilaspoliisit, viestijouk-
kue, meritiedustelijat ja merival-
vojat harjaantuivat oman asela-
jinsa erityistehtävissä. Aamun 
pikkupakkanen ja poskipäitä 

pureva tuuli eivät myöskään lan-
nistaneet varusmiesten mielia-
laa. Tästä on hyvä edetä kohti 
joukkokoulutuskauden tärkeim-
piä harjoituksia ja loppusyksyn 
sääolosuhteita.
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seereista korkeimpaan arvoon, 
kenraalimajuriksi ja divisioonan-
komentajaksi. Venäjän vallanku-
mouksen kaaoksessa Kivekkään 
ukrainalaiset alaiset valitsivat hä-
net atamaanikseen ja palattuaan 
lopulta sisällissodan jakamaan 
Suomeen hänellä oli huomatta-
va osa puolustusvoimien perus-
tamisessa sekä itsenäisyyden 
varhaisvuosien poliittisissa myrs-
kyissä aina ylipäällikkö Manner-
heimin sijaisuutta myöten.

Teoksen lähteinä on käy-
tetty huomattavasti alkuperäis-
aineistoa, Kivekkään omia asia-
kirjoja, muistiinpanoja ja kirjeen-
vaihtoa, aikalaisten huomioita Ki-
vekkäästä sekä tutkimusta hä-
nestä ja hänen ympäristöstään 
Venäjää ja Keski-Aasiaa myöten. 
Tutkimus täydentää merkittäväl-
lä tavalla kuvaamme Suomen ja 
Venäjän yhteisestä sotahistorias-
ta sekä satavuotiaan Suomen ja 
sen meripuolustuksen alkuaiko-
jen epävakaista oloista ja vaikeis-
ta ratkaisuista.

Kirja jakaantuu kolmeen- 
neljään selvästi poikkeavaan 
osaan. Ensin käsitellään Kivek-
kään lapsuutta ja nuoruutta 
mukaan lukien koulutusta Ha-
minan kadettikoulussa. Seuraa-
vaksi seurataan Kivekkään uraa 
Keski-Aasiassa ja ensimmäises-

Kaarlo Kivekäs
Kolmen armeijan kenraali
Jarmo Loikkanen ja Mirko Harjula
Docendo 2017, 288 sivua

sä maailmansodassa. Oman ko-
konaisuutensa muodostaa Ki-
vekkään aika itsenäisen Suomen 
puolustusvoimissa, joka päättyy 
lyhyeen kuvaukseen hänen elä-
kevuosistaan Kellomäellä.

Osat poikkeavat merkittä-
västi toisistaan, ja ne voi peri-
aatteessa lukea missä järjes-
tyksessä haluaa. Itseäni kiin-
nosti eniten Kivekkään ura Suo-
men puolustusvoimissa, ja luin 
sen ensin. Se antaa hyvän ku-
van niistä vaikeuksista, jotka pi-
ti voittaa siihen aikaan; ei vain 
meri- ja rannikkopuolustuksen 
rakentamiseen liittyvistä kysy-
myksistä, vaan myös (entisten) 
ystävien ja kollegojen kanssa 
tappelemisesta niin ammatilli-
sista kysymyksistä kuin uralla 
etenemisestä.

Melkein puolet kirjasta kä-
sittelee Kivekkään uraa Kes-
ki-Aasiassa. Tämä osa antaa 
mielenkiintoisen kuvan upsee-
rin elämästä ja urasta Venäjäl-
lä 1800- ja 1900-lukujen vaih-
teessa.  Osa koostuu paikoitel-
len pitkistä suorista lainauksis-
ta pääosin Kivekkään teksteistä, 
joka tekee tämän osion paikka 
paikoin hieman raskaslukuisek-
si, varsinkin kun tekstissä vili-
see tuntemattomia paikannimiä 
ja muita termejä, vaikkakin kir-

K aarlo Kivekäs (1866–
1940) on suhteellisen 
vähän tunnettu Suo-

messa, vaikka hän itsenäisyy-
temme alkuvuosina toimi mm. 
rannikkotykistön komentajana 
ja rannikkopuolustuksen pääl-
likkönä ja siten vaikutti sekä lai-
vaston että rannikkotykistön ke-
hittämiseen.

Kivekkään elämästä kaksi 
vuosikymmentä kului Venäjän 
Turkestanissa. Siellä hän palve-
li kymmenkunta vuotta vaikeis-
sa olosuhteissa Afganistanin ra-
jaseudulla, jossa Pamirin tadzi-
kit muistavat hänet edelleen oi-
keudenmukaisena hallintopääl-
likkönä ja pääkaupunki Horogin 
perustajana.

Ensimmäisen maailman-
sodan sotakentillä Kivekäs yle-
ni Venäjän suomenkielisistä up-
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Kaarlo Kivekäs
Kolmen armeijan kenraali
Jarmo Loikkanen ja Mirko Harjula
Docendo 2017, 288 sivua

jassa on muutama selventävä 
kartta.

Yhteenvetona todettakoon, 
että kirja on erittäin mielenkiin-
toinen ja hankkimisen arvoinen, 
varsinkin jos meri- ja rannikko-
puolustuksen rakentaminen ja 

DEFENCE & SECURITY senop.fi

AGILE SHELTER SYSTEMS

kehittäminen itsenäisyytemme 
alussa kiinnostaa. Kustanta-
jan Docendon ilmoittama kirjan 
hinta oli kirjoitushetkellä 34,90 
€, Adlibriksen 27,30 €. Kirjaa 
täydentää Kivekkäästä kerto-
va näyttely 23.11.2017 alkaen 

Kouvolan kaupunginmuseon 
pienessä näyttelytilassa. Näyt-
tely siirtynee myöhemmin Mu-
seo Militariaan. 

Ove Enqvist
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Jokainen ilmestynyt Rannikon Puolustaja -lehti  
on luettavissa sähköisenä osoitteessa:

www.rannikonpuolustaja.fi

historiaa valottavia valokuvia ja 
-karttoja sekä Alpo Tuurnalan 
hienoja akvarelleja ja piirroksia.

Teos jakautuu kolmeen 
päälukuun, kolmeen aikakau-
teen. Ensin käydään läpi lähin-
nä Santahaminan asema nou-
sevassa ruotsalaisessa suurval-
lassa ja sen sotilasstrategiassa 
ja seurataan alueen merkitystä 
kahden suurvallan, Ruotsin ja 
Venäjän, kiista-alueena.

Toinen osa käsittelee ai-
kaa, jolloin Suomi oli autono-
minen osa Venäjää. Tuolloin 
varustettiin sotakuntoon myös 
mm. Santahamina, Vallisaari ja 
Kuninkaansaari. Ensimmäisen 
maailmansodan aikana ja juuri 
ennen sitä valmistuvat Helsin-
gin eteläpuolelle rakennetut uu-
det linnakkeet.

Kolmas pääluku tuo lukijan 
pääosin itsenäisen Suomen va-
ruskunta-alueelle, Santahami-
naan. Santahaminaan sijoitet-

H elsingin historiassa 
kaupungin sotilas-
saarten merkitys on 

ollut suuri. 1700-luvun lopus-
ta lähtien Viaporin linnoitus oli 
koko Helsingin kasvun lähde, 
ja 1900-luvun alussa Helsin-
gin maa- ja merilinnoitusta oli 
tekemässä noin 10 000 henki-
löä. Saaret ovat kuitenkin olleet 
suurelta yleisöltä pääosin suljet-
tuja.  Jarmo Niemisen kirja si-
sältää tarinoiden lisäksi myös 

tiin olojen vakiinnuttua itsenäi-
sen Suomen sotaväen joukkoja, 
joita olivat mm. hyökkäysvaunu-
rykmentti, radiojoukot, miinan-
heittäjäkomppania, Suomen 
Valkoinen kaarti ja sen jälkeen 
Uudenmaan rykmentti. Myös 
Suomen Ilmailuvoimilla oli oma 
lentosatamansa Santahaminas-
sa 1920-luvulla.

Itse kerronta on toteutet-
tu lyhyillä episodikertomuksilla, 
kuvakerronnalla, hyvällä taitol-
la sekä valaisevilla taulukoilla ja 
akvarelleilla. Teos on helppolu-
kuinen, selkeä ja siihen voi pala-
ta mielensä mukaan alusta, kes-
keltä tai vaikkapa lopusta, jossa 
on laaja ja seikkaperäinen läh-
deluettelo.

Kirjoittaja tuo esille val-
tavan määrän mielenkiintoisia 
yksityiskohtia ja faktoja. Tämän 
typpisen teoksen ongelmana on 
yleensä se, ettei sitä ole varus-
tettu viitteillä. Ongelma korostuu 

Keisarin perintö
Kertomuksia Helsingin sotilassaarten historiasta
Jarmo Nieminen ja Alpo Tuurnala
Gummerus 2016, 239 sivua
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Mäkiluodon historiikki 

K yrkslätts hembygdsförening r.f. on 
julkaissut kirjan ”Mäkiluoto. Ka-
lastustukikohdasta rannikkolinnak-

keeksi”. Kyseessä on sama kirja joka julkaistiin 
ruotsinkielisenä vuoden 2016 alussa. Tekstiin 
ja kuviin on tehty pieniä korjauksia ja lisäyk-
siä. Tarkat tiedot 216-sivuisen ja kovakantisen 
kirjan myynnistä ja hinnasta eivät olleet kirjoi-
tushetkellä tiedossa. Ne julkaistaan heti, kun 
ovat tiedossa ainakin alla olevissa paikoissa:
http://www.kyhf.hembygd.fi/svenska/publikationer/
https://www.rannikkotykisto.fi 

Facebook Suomen rannikkotykistö-sivuilla
https://www.facebook.com/groups/30183624815/ 

Keisarin perintö
Kertomuksia Helsingin sotilassaarten historiasta
Jarmo Nieminen ja Alpo Tuurnala
Gummerus 2016, 239 sivua

tässä kirjassa. Kirjassa on hy-
vä lähdeluettelo, ja kuvituksen 
lähteet on hyvin merkitty, mut-
ta tekstit olisivat tarvinneet jon-
kinlaisen viiteapparaatin. 

Helsingin sotilassaaria on 
ollut suuri määrä. Kirja käsittelee 
kuitenkin vain niistä muutamia, 
lähinnä Santahaminaa sekä 
Vallisaarta ja Kuninkaansaarta. 
Helsingin alueella on kuitenkin 
kymmeniä muita sotilassaaria, 
joista löytyy mielenkiintoisia ta-

rinoita, esim. kaikki ulkolinnak-
keet Itä-Villingistä Rysäkariin se-
kä Harakka, Pihlajasaari, Laut-
tasaaren kärjet, Melkki, Eesti-
luoto jne. Ehkä niistä joskus il-
mestyy toinen kirja? Nyt esite-
tyt tarinat näyttäisivät olevan 
pääosin sellaisia, jotka on aikai-
semmin julkaistu mm. Niemi-
sen muissa kirjoissa.

Kaiken kaikkiaan, Niemi-
sen kirja on näyttävästi toteutet-
tu ja mielenkiintoinen teos, jo-

ka sopii kevyehköön tutustumi-
seen osaan Helsingin sotilasaa-
rista. Tarkempia tietoja hakevien 
on etsittävä niitä muista Helsin-
gin saarista julkaistuihin kirjoi-
hin, joita onkin ilmestynyt suuri 
määrä erityisesti 2000-luvulla.

Adlibriken hinta on 31,80 €, 
muissa kaupoissa hinta näyttää 
olevan hieman korkeampi.

Ove Enqvist
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M erisotakoulu on ins-
tituutio, joka tunne-
tusti antaa loistavia 

eväitä, muutamille jopa uran, 
tulevaan elämään. Mutta ennen 
kaikkea se antaa kurssihengen, 
joka vuosien ja vuosikymmenten 
jälkeen luo toveruutta ja muisto-
ja, jotka ansaitsevat tulla kirjatuk-
si ja säilytetyksi omille omaisille 
ja laajemminkin jälkipolville.

Jokaisen upseerikurssin (ja 
aliupseerikurssin) tapoihin kuu-
luu kurssimatrikkelin tekeminen. 
Onneksi maanpuolustushenki-

nen yritysmaailma on myös toi-
mintaa tukenut. Harvempi kurssi 
on kuitenkaan kahta kurssijulkai-
sua tehnyt. Ja jälkimmäisen täy-
sin omakustanteisesti. Ainakaan 
Laivaston puolella. Rannikkoty-
kistökurssi tiettävästi kylläkin. 
Eläköön Merivoimat!

Merisotakoulun RU-kurssi 
52:lla oli 26 oppilasta viestilin-
jalla ja 21 torpedolinjalla. Kanta-
henkilökuntaa oli viisi kurssilais-
ta. Hiljaiseen laivueeseen siirty-
neitä on 11. Vuonna 1989 oli 
ensimmäinen kurssitapaaminen 
Pansiossa, 25-vuotistapaaminen 
oli seuraavana vuonna ja sitten 
aika vierähti vuoteen 2008. Al-
koivat olla ns. ruuhkavuodet 
ohi. Tiesimme jo tarkkaan, mi-
tä meistä tulee isona. Ja veljien 
poistuminen havahdutti. Kurssi-
veljet Tapani Somersalo ja Han-
nu Uski kohtasivat ja alkoivat 
pohtia ajan rientoa ja ottivat yh-
teyttä. Siitä se jälleen alkoi. Kun 
merivoimat olivat olleet ja ovat 
minulle toinen elämä, ei tarvin-
nut paljon houkutella. Aloitim-

me vierailulla Merisotakouluun 
tammikuussa 2009 ja illallisel-
la Upseerikerholla. Sitten vuo-
rossa olivat Saaristomeren Me-
ripuolustusalue, Suomenlahden 
Meripuolustusalue ja Uuden-
maan Prikaati. Kaikkialla saim-
me osaksemme loistavan kohte-
lun, hienon ohjelman, lämpöä ja 
suurta vieraanvaraisuutta. Olim-
me tulleet kotiin.

Olimme ”riemumatruusei-
na” ja kutsuvieraina Rannik-
koprikaatin valatilaisuudessa 
13.2.2015, kun omasta soti-
lasvalasta oli kulunut 50 vuot-
ta. Kurssijuhlaa vietimme Suo-
menlinnassa 13.1.2015.

Juhlassa päätimme, että 
teemme 50-vuotisjuhlajulkaisun 
ja päätös vahvistettiin noustes-
samme maihin Tallinnaan seu-
raavana keväänä. Nyt vieraan-
varaisuutta tarjosivat Suomen 
suurlähetystö ja Viron merivoi-
mat, kiitos kurssiveli Nyyrikki 
Kurkivuoren.

Ja nyt uusi kurssijulkai-
summe on valmis. A4-kokoinen, 
82-sivuinen, sidottu ja kullalla si-
lattu. Painos 50 kappaletta, jon-
ka melkein kaikki lunastivat. Lä-
hes omillemme päästiin.

Olemme koonneet alkupe-
räisen kurssijulkaisun ja vas-
taavan au-kurssijulkaisun kuvia 

Asevelvollisuus hoidettu,  RU 52:n 50-vuotisjuhlakirja
Merisotakoulu 52, Ru-kurssi 52 1965-2015
Toimituskunta: Kai Masalin, Tapani Somersalo, Hannu Uski
Kurssin omakustanne 2017
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Asevelvollisuus hoidettu,  RU 52:n 50-vuotisjuhlakirja
Merisotakoulu 52, Ru-kurssi 52 1965-2015
Toimituskunta: Kai Masalin, Tapani Somersalo, Hannu Uski
Kurssin omakustanne 2017

ja muistoja, kurssilaisten muis-
telmia kurssi- ja kokelasajalta, 
muistoja tapaamisista ja mat-
koistamme. Jotain, josta lähei-
semme voivat katsella sitä yh-
teisöä, joka on meille ollut ja on 
yhteinen ja tärkeä.

Omin voimin se ei olisi on-
nistunut. Lehden taittaja ja ai-
empi työtoverini Seppo Alan-

Underwater Surveillance 
Systems

Underwater Surveillance 
Simulators

Certified Maritime
Simulators

www.imagesoft .f i

ko on huikealla ammattitaidol-
laan ja kärsivällisyydellään teh-
nyt mahtavan työn meidän se-
kalaisen materiaalimme kim-
pussa. Jälki on hieno!

Yksi kappale on liitetty 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
kirjaston kokoelmiin. Siellä se 
säilyy tutkijoille ja tuleville su-
kupolville.

Raaka totuus:
kun ilmavoimat hyrrää
ja tykistö jyrrää
ja jalkaväki marssii
niin laivasto tanssii!

Matka jatkuu!

Kai Masalin
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S yntyperältään uusi-see-
lantilainen, nyt Italias-
sa asuva Lawrence 

Paterson, sai kimmokkeen so-
tahistoriaan ja erityisesti Saksan 
II maailmansodan merivoimiin, 
painopisteenä sukellusveneso-
ta, australialaisilta ja uusi-see-
lantilaisilta iso-isiltään. Asues-

saan Ranskassa lähellä Bres-
tiä, jossa oli aikoinaan yksi Sak-
san suurimmista sukellusvene-
tukikohdista, hän sukellushar-
rastuksessaan kohtasi uponnei-
ta laivahylkyjä ja kiinnostui nii-
den taustoista. Hänen ensim-
mäinen kirjansa ilmestyi vuon-
na 2002. Tähän mennessä niitä 
on ilmestynyt 16, joista aiemmin 
on suomennettu U-564 ja Sak-
san Sukellusveneet, molemmat 
Koala-Kustannuksen toimesta.

Terästä ja jäätä perustuu 
edeltäjiensä tapaan varsin kat-
taviin arkistoselvityksiin, alkupe-
räisiin sotapäiväkirjoihin, päivä-
käskyihin, raportteihin ja julkais-
tuihin tutkimuksiin. Kirjan luvut 
on varustettu numeroiduin läh-
deviittein. Kirja on kuitenkin erin-
omaisen mukaansatempaavasti 
kirjoitettu, mikä osin johtuu alku-

peräisistä, hyvin valituista teksti-
lainauksista. Kirjassa on 113 al-
kuperäistä valokuvaa, joista 34 
värikuvaa, jotka liittyvät kiinteäs-
ti tekstiin. Ns. propagandakuvat 
loistavat poissaolollaan!

Kirja on hyvin taustoitettu 
kokonaistapahtumilla. Kirja alkaa 
kuvauksella Saksan ja Neuvosto-
liiton yhteistyöstä vuosina 1922-
1941. Rapallon sopimuksesta 
1922 alkanut yhteistyö päättyi 
vasta Operaatio Barbarossaan 
kesäkuussa 1941. Sitä ennen 
Saksa auttoi mm. Punalaivas-
ton kehittämistä myymällä en-
simmäisen risteilijä Lutzowin ja 
sen piirustukset Neuvostoliitolle, 
suunnittelemalla Hollannissa tu-
levia neuvostosukellusveneitä ja 
perustamalla pari panssarivau-
nutehdasta itäystävämme käyt-
töön. Muuta yhteistyötä olivat 
Puolan jakaminen, Molotov-Rib-
bentrop-sopimus, Baltian miehi-
tys ja Suomen Talvisota. Ennen 
Norjan valtausta Saksalla oli su-
kellusvenetukikohtia Neuvostolii-
tossa Pohjoisen Jäämeren ran-
nikolla.

Sota Mustallamerellä

En tiedä, kuinka hyvin harrasta-
jillakaan on tiedossa saksalais-
ten sukellusveneiden operaatiot 
Mustallamerellä. Joskin tulokset 

Ave Caesar, morituri te salutant!
Terästä ja jäätä – Saksan sukellusvenesota Jäämerellä ja Mustallamerellä 1941-1945
Lawrence Paterson
Koala-Kustannus 2016, 262 sivua

AT-Marine Oy
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jäivät vaatimattomiksi, niin ve-
neiden kuljettaminen Euroopan 
läpi maitse, mm. autobahneja 
pitkin oli aikamoinen suoritus. 
Taistelujen päätyttyä viimeiset 
miehistöt upottivat veneensä ja 
lähtivät vaeltamaan osin jalkai-
sin kohti Saksaa.

Sota Itämerellä

Suomalaista lukijaa kiinnostaa 
varmasti tiedot saksalaisten su-
kellusveneiden kohtalosta Itäme-
rellä ja Suomenlahdella. U-745 ja 
U-676 tuhoutuivat suomalaises-
sa miinakentässä tammi- ja hel-
mikuussa 1945. U-370 upot-
ti miinalaiva Louhen 12. tammi-
kuuta. Päälliköt olivat vanhoja ys-
täviä, mutta eivät toisistaan tien-

Ave Caesar, morituri te salutant!
Terästä ja jäätä – Saksan sukellusvenesota Jäämerellä ja Mustallamerellä 1941-1945
Lawrence Paterson
Koala-Kustannus 2016, 262 sivua

neet. Louhen upotus oli saksalais-
ten viimeinen upotus Itämerellä.

Sota Jäämerellä

Vuonna 1943 koettiin ”musta 
syyskuu”, kun Saksa menetti 
yhdessä kuukaudessa kymme-
niä sukellusveneitä, lähes aina 
miehistöineen. Yhdessä venees-
sä oli keskimäärin n 45 miestä 
ja tappioprosentti oli 90.

Norjaan sijoitettua sukel-
lusvenelaivastoa komentanut 
Reinhard ”Teddy ”Suhren:

”Yhden päällikön luonne 
vetosi minuun erityisesti. Yh-
tenä päivänä hän sanoi (tar-
kalleen näin) ” Herra komen-
taja, meille kaikille on käytän-
nössä langetettu kuolemantuo-

mio”. Yritin piristää häntä ja ke-
hotin ajattelemaan tulevaa;”en 
toisaalta ihmettele sanojan-
ne enkä pidä niitä osoituksena 
pelkuruudesta”. Kun sukellus-
vene lähti merelle ja lipui Gril-
len ohi, laivan upseerit seisoivat 
tornissa ja tervehtivät minua. 
Tahrattoman valkoiseen lakkiin 
pukeutunut päällikkö lausah-
ti antiikin gladiaattorien tapaan 
”Kuolemaan menevät tervehti-
vät sinua!” Luoja tietää, että hän 
osui oikeaan. Niitä miehiä ei sen 
koommin nähty, sen sain tietää 
raskaimman kautta”.

Saksalaisia sukellusvene-
miehiä kaatui yli 30 000.

Vaikuttava kirja!

Kai Masalin
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V uodesta 2015 alkaen 
on tämä perinteikäs 
kilpailutoiminta siirty-

nyt Sininen Reservi ry:n vas-
tuulle. Kun kyseessä on näin 
pitkän elinkaaren nähnyt kilpai-
lumuoto, päätti yhdistys päivit-
tää kilpailun ja tehtävien sisällön 
nykypäivään. Toivottavasti tämä 
elinkaaripäivitys takaa kilpailu-
toiminnalle toiset 60-vuotta tu-

levia kilpailuja.
Tehtävät ovat aina keskitty-

neet reserviläisten merisotilaal-
lisiin taitoihin ja merenkulkuun. 
Tänä vuonna uusina aiheina tu-
livat mukaan meri-VHF radiolii-
kennöinti, koneopin käytäntö ja 
maavoimien karttatyöskentely. 
Aikaisemmista tehtäväalueista 
olivat edelleen mukana ensia-
pu, ammunta, reittisuunnittelu, 

merenkulkutehtävä aluksella ja 
hätämerkinanto. Osa tehtävistä 

Sinisen Reservin 
meritaitokilpailu 
on uudistunut
Reserviläiset ovat kilpailleet merisotilaallisista taidois-

ta jo vuodesta 1953 alkaen Reserviläisurheiluliiton li-

pun alla. Tämän toiminnan aloittajina olivat sodan ko-

keneet merivoimien reserviupseerit ja –aliupseerit.

Mika KuuttiTapahtum
at

Mika kuutti

Kilpailun johtaja Henri Havulinna ohjeistaa kilpailujoukkueet.

Linnakevene Lavansaari on lähtenyt meriosuudelle.
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toteutettiin rasteina ja osa kir-
jallisina tehtävinä. Merellä aluk-

silla suoritettava yö-kilpailu jä-
tettiin aikaisempien kilpailujen 

palautteiden pohjalta pois. Kil-
pailujoukkueeseen kuuluu kol-
me henkilöä aikaisemman nel-
jän sijaan.

Päivitetty kilpailu järjestet-
tiin syyskuun puolivälissä Me-
risotakoululla Suomenlinnassa. 
Suunnitteluryhmä ja toimihen-
kilöt aloittivat tapahtuman val-
mistelut perjantaina 15.9. Jouk-
kueilla oli mahdollisuus tutustua 
aluksiin jo perjantai iltana. Osal-
listujille tapahtuma alkoi lauan-
taina 16.9. aamulla ja päättyi il-
lalla. Tapahtuma toteutettiin MP-
K:n Meripuolustuspiirin kurssina.

Kolme joukkuetta kilpaili 

Mika kuutti

Mika kuutti

Linnakevene Lavansaari on lähtenyt meriosuudelle.

Suomenlahden Laivastokillan joukkue tekee reittisuunnitelmaa.
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merisotilaallisissa merenkulku-, 
rasti- ja ammuntatehtävissä. Kil-
pailualuksina toimivat MPK:n 
linnakeveneet Kuivasaari ja La-
vansaari. Merenkulkutehtävään 
kuului kirjallisen reittiselosteen 
mukaisen reitin valmistelu kar-
talle, reitin esittely reittitarkas-
telussa ja sen ajaminen aluk-
sella. Merellä joukkue suoritti 

myös paikanmääritys- ja meri-
miestaitotehtäviä. Maissa suori-
tettiin rastitehtäviä sekä pistoo-
li- ja rynnäkkökivääriammunta 
ekoaseilla. Osallistujat käyttivät 
omaa säänkestävää ulkoiluva-
rustusta. Kaikki muu varustus 
oli varattu järjestäjän toimesta.

Suunnitteluryhmään kuu-
luivat kilpailunjohtaja Henri Ha-

vulinna, Kai-Verneri Kaksonen 
ja Mika Kuutti. Tärkeän panok-
sensa suunnitteluun ja tehtä-
vien toteutukseen antoivat Sep-
po Vihersaari, Rami Klen, Kim-
mo Hytönen, Johan Nyman, 
Axi Holmström ja Åke Smolan-
der. Merkittävässä roolissa oli-
vat myös MPK:n linnakevenei-
den miehistöt: Kuivasaari: Sa-
mi Kettunen ja Mika Helin se-
kä Lavansaari: Markku Kaasa-
lainen ja Martin Eric Raciné.

Kilpailun suunnittelussa ja 
toteutuksessa oli mukana 14 
henkilöä, mukaan lukien Me-
risotakoulun edustaja. Tapahtu-
masta saadun palautteen mu-
kaan kilpailu onnistui hyvin. Kil-
pailijat ja toimitsijat olivat tyyty-
väisiä. Tehtäviä pidettiin sopivan 
vaikeina mutta samalla myös 
motivoivina. Tärkeä havainto 
palautteessa oli, että kilpailijat 
kertoivat oppineensa päivän ai-
kana uusia asioita.

Ilman Merisotakoulun tär-
keää tukea, ei tapahtumaa oli-

Mika kuutti

Mika kuutti

Åke Smolander johdattaa Nyland Brigads Gillen joukkueen 
karttatyöskentelyn pariin.

Voittajajoukkue vastaanotti Reserviläisurheiluliiton luovuttaman meritaitokilpailun kiertopalkinnon, vuonna 1958 
Utössä haaksirikkoutuneen s/s Rheinin kompassin.
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si voitu toteuttaa. Kilpailijoilta ja 
myös toimitsijoilta saatu palaute 
toi esiin tarpeelliset kehittämis-
kohteet tulevia kilpailuja ajatellen.

Kilpailujoukkueiden ko-
koonpano oli seuraava Me-
rireserviläiset ry: Matias Kai-
vos, Vesa Paavolainen ja Pau-
li Nerg; Nyland Brigads Gille rf: 
Berndt Ehrnrooth, Kaj Petters-
son ja Mark Lindholm sekä Suo-
menlahden Laivastokilta: Kurt 
Österman, Ari Nurmes ja Ville 
Koivisto. Joukkueiden sijoituk-
set ja kokonaispisteet olivat en-
simmäinen Suomenlahden Lai-

vastokilta 93,7 pistettä, toinen 
Merireserviläiset 87,8 pistettä ja 
kolmas NB-Gille 64,9 pistettä.

Lisähuomiona todettakoon, 
että Merireserviläiset ry:n jouk-
kueen jäsen Matias Kaivos saa-
vutti parhaan henkilökohtai-
sen pistemäärän ammunnas-
sa, 92,2 pistettä,. Kilpailujen 
tulevaisuuden kannalta uusien 
nuorten sekä kilpailijoiden, että 
toimitsijoiden aktivoituminen on 
ehdottoman tärkeää.

Vuoden 2018 kilpailuun on 
alustavan kiinnostuksensa il-
moittanut jo muutama joukkue. 

Kilpailun tarkka ajankohta vah-
vistuu vuoden loppuun men-
nessä ja se ilmoitetaan Sinisen 
Reservin netti-sivuilla, www.si-
ninenreservi.fi.

Kannustamme kaikkia 
asiasta kiinnostuneita mukaan 
kilpailutoimintaan, joko kilpai-
lijaksi tai toimitsijaksi. Nyt on 
hyvä tilaisuus aloittaa omatoi-
minen harjoittelu ennen tule-
vaa kilpailua. Jokaisen osaa-
miseen sopivia tehtäviä on var-
masti tarjolla.

Tervetuloa mukaan merelli-
seen kilpailutoimintaan!

Mika kuutti

NB-Gillen Kaj Pettersson ampuu ekoaseella ja Axi Holmström valvoo suoritusta.
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Panssarilaivat

Panssarilaiva Ilmarinen ja sen 
sisaralus Väinämöinen raken-
nettiin vuonna 1931, ja ne olivat 
Suomen laivaston kaikkien aiko-
jen suurimmat alukset. Ilmari-
nen upposi ajettuaan merimii-
naan Utön edustalla 13.9.1941. 
Tuolloin 271 merisotilasta huk-
kui. Sisaralus Väinämöinen luo-
vutettiin Neuvostoliitolle sotien 
jälkeen.

Oppilastyö

Espoon Viherkallion koulun 
ala-asteen oppilaat ovat raken-
taneet Suomi 100-juhlavuo-
den kunniaksi 76 vuotta sitten 
uponneen Panssarilaiva Ilmari-
sen pienoismallin. Tämä työ on 
tehty vuoden 2017 aikana. Tällä 
projektilla on haluttu kunnioittaa 
Suomi 100-juhlavuoden kun-
niaksi kaikkia sotiemme vete-
raaneja ja sankarivainajia – it-
senäisyys ei ole ollut itsestään 
selvyys. Oppilaat tekivät yhteis-
työtä kaikkien luokkien voimin 
koulun taito- ja taidekurssilla. 
Korvaamaton apu tämän työn 
taustalla ja ohjaamisessa ovat 
olleet idean isä, koulun rehto-
ri, komkapt res Mikko Leppä-

nen ja erityisluokanopettaja Ja-
ri Lappalainen.

Projekti osoittaa erinomai-
sesti sen, kuinka opetustavoit-
teen saavuttamiseen käytettiin 
lähes kaikkia oppiaineita. Ilma-
risen pienoismalli on rakennet-
tu taito- ja taidekurssilla, perin-
teinen puutyö oli vahvasti mu-
kana. Valmistuksessa käytet-
tiin kierrätysmateriaaleja, jo-
ka on ajanhengen mukainen 
ja tärkeä valinta. Suomen his-
toria on merkittävä osa projek-
tin taustoittamista. Erottamatto-
mina ja tärkeinä osina projektia 
olivat myös äidinkieli, matema-
tiikka ja geometria. Multimediaa 
on käytetty sekä työn taustoit-
tamiseen ja suunnitteluun, että 

12.9. pidetyn julkistustilaisuu-
den toteutukseen.

Lisäksi oppilaat saivat hie-
non tilaisuuden lisätietojen hank-
kimiseen haastattelemalla Ilma-
riselta pelastunutta sotaveteraani 
Lauri Pätäriä. Oppilaat haastatte-
livat ja kuvasivat tilaisuuden, jos-
sa Lauri Pätäri herrasmiehen ta-
voin kuvasi oppilaille tuon ajan 
tapahtumia. Tästä materiaalista 
oppilaat tuottivat ja editoivat do-
kumentin, joka on eräänlainen 
oppinäyte tulevillekin oppilaille 
ja uusille projekteille.

Rehtori Leppänen kuvaa 
projektiin osallistuneiden oppi-
laiden innostuksen olleen miel-
lyttävää seurattavaa. Työtä on 
tehty itsenäisesti ja projektiin 
on sitouduttu. Oppilaita osallis-
tui aluksen tekemiseen 120 ja 
työtunteja kului arviolta 2100.

Paljastustilaisuus

Viherkallion koululla 12.9. pi-
detyssä Ilmarisen pienoismal-
lin paljastustilaisuudessa kou-
lun rehtori Mikko Leppänen 
kertoi pienoismallin rakentami-
sesta. PSL Ilmarisen veteraa-
ni, 97-vuotias Lauri Pätäri ker-
toi omakohtaisia kokemuksiaan 

Tärkeää ja merkittävää oppilastyötä 

100 vuotiaan Suomen
ja Panssarilaiva Ilmarisen eteen

Mika KuuttiTapahtum
at

Mika kuutti

Komentaja Jukka Alavillamo esitti 
merivoimien tervehdyksen.
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aluksen uppoamisesta. Meriso-
takoulun edustaja, komentaja 
Jukka Alavillamo esitti merivoi-
mien tervehdyksen. Panssarilai-
vojen perinneyhdistyksen edus-

tajat, puheenjohtaja komentaja 
evp Eero Auvinen ja rahaston-
hoitaja komentaja evp Matti Ke-
tola, kertoivat Ilmarisen uppoa-
miseen liittyvistä taustoista. Ti-

laisuudessa kutsuvieraina olivat 
mm Lauri Pätärin poika Seppo 
ja pojanpoika Mikko.

Kiinnostava yksityiskohta 
oli, että kutsuvieraiden joukossa 
ollut miinaraivaajaveteraani Erik 
Erwes oli luovuttamassa sota-
korvauksena Ilmarisen sisara-
lusta Väinämöistä Neuvostoliit-
toon. Pätäri ja Erwes löysivät-
kin nopeasti yhteisiä sota-ajan 
muistoja. On hienoa että täs-
sä tilaisuudessa tavoitettiin vii-
den sukupolven edustajia. Pi-
tää huolehtia, että perintö kul-
kee seuraavillekin sukupolville.

Taustaa PSL Ilmarinen

Panssarilaiva Ilmarinen oli 
vuonna 1931 valmistunut ran-

Mika kuutti

Mika kuuttiViherkallion koulun rehtori Mikko Leppänen vastaanotti puheeenjohtaja kom evp 
Eero Auvisen luovuttaman Panssarilaivojen perinneyhdistyksen standaarin.

Ilmariselta pelastunut sotaveteraani Lauri Pätäri muistelee.
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nikkopanssarilaiva, joka oli Suo-
men laivaston lippulaiva vuon-
na 1941 tapahtuneeseen up-
poamiseensa saakka.

Vuonna 1927 säädettiin 
Laivastolaki, johon kuuluvan 
suunnitelman mukaan osana 
laivaston varustamisohjelmaa ti-
lattiin aluksi kaksi suurta rannik-
kopanssarilaivaa, jotka nimettiin 
Kalevalan sankareiden mukaan 
Ilmariseksi ja Väinämöiseksi. 

Myöhemmin varustusohjelmaa 
täydennettiin sukellus- ja torpe-
doveneillä.

Laivat suunnitteli hollan-
tilainen NV Ingenieurskantoor 
voor Scheepsbouw (IvS), joka 
oli saksalainen peiteyhtiö Ver-
sailles’n rauhansopimuksen 
kiertämiseksi. Sama toimisto 
suunnitteli myös sukellusveneitä 
useille laivastoille. Laivojen ra-
kentaminen annettiin turkulai-
sen Ab Crichton-Vulcan Oy:n te-
lakan tehtäväksi vuonna 1928.

Suomalaiset panssarilai-
vat oli tarkoitettu rannikkopuo-
lustukseen. Ne olivat kokoon-
sa nähden järeästi aseistettuja 
mutta pienempiä ja hitaampia 
kuin saman aikakauden ristei-
lijät. Panssarilaivat oli tarkoitet-
tu lähinnä liikkuviksi korvaajiksi 
rannikkolinnoituksille eikä avo-

merioperaatioihin.
Alukset vaikuttivatkin mm. 

Ahvenanmaan rooliin sodan ai-
kana ja siihen, että emme jou-
tuneet missään kohdassa kah-
den rintaman väliin. Jo pelkkä 
alusten olemassa olo esti mai-
hinnousun toteuttamisen Ahve-
nanmaan suunnalla. Pieni sy-
väys, raskas tykkiaseistus ja 
korkea torni johtivat heikkoon 
merikelpoisuuteen. Panssari-
laivat edustivat ajanmukaisin-
ta saatavilla ollutta tekniikkaa. 
Voimansiirto oli diesel-sähköi-
nen. Tulenjohto- ja suuntaus-
järjestelmät olivat sähköiset, ja 
sähkömekaaniset laskimet välit-
tivät suuntausarvot suoraan tyk-
kitorneihin.

Lähde: Viherkallion koulu, 
Helsingin Reservin Sanomat

Mika kuutti

Panssarilaiva 
Ilmarinen
 – Uppouma 3 900 t,
 – pituus 93 m, 
 – leveys 16,9 m, 
 – syväys 5 m ja 
 – nopeus 15 kn

Miinaravaajaveteraani Erik Erwes kertoo tarinaa koulun oppilaille.
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M iinanraivaajavete-
raani, toimitus-
johtaja Erik Erwes 

täytti 90 vuotta 01.11.2017.
Erik on Viipurin poikia. 

Lapsuudenkoti oli Salakkalah-
den rannalla nykyistä Drush-
ba-hotellia vastapäätä. Talviso-
dan evakkoon tuli nopea lähtö 
Inon mummolasta. Ensin här-
kävaunussa Saloon, josta myö-
hemmin Helsinkiin. 

Syksyllä 1946 Erik aloit-
ti varusmiespalveluksensa Hel-
singin Laivastoasemalla Kataja-
nokalla. Radistikoulutuksen jäl-
keen tuli siirto Raivausosasto 
ykköseen raivaaja Pukkion ti-

tariksi. Vaaroja täynnä ollut rai-
vauskausi 1947 päättyi Pan-
sioon. Siellä Erik joutui näke-
mään, kun panssarilaiva Väinä-
möinen laski viimeisen kerran 
Suomen sotalipun.

Rauhan töissä Erik toimi 
mattoalan yrittäjänä Helsingis-
sä, mistä löytyi myös aviopuoli-
so. Perheeseen syntyi kolme ty-
tärtä ja yksi poika. 

Helsingin Miinanraivaaja-
kilta ry:n puheenjohtajana Erik 
on toiminut sen perustamises-
ta lähtien.

Edelleen vireästi kokoontuva 
kilta juhli kaksikymppisiään ami-
raalitasolla vuoden 2017 talvella. 

Erik on toiminut primus mo-
torina mm raivaushistoriikin ”Me 
raivasimme Suomenlahden” jul-
kaisussa sekä miinamuistomer-
kin pystytyksessä Helsingin Ka-
tajanokalle vuonna 2004. 

Ansioistaan hänelle on 
myönnetty mm Miinanraivaus-
mitali sekä Valkoisen Ruusun ri-
tarimerkki kultaristein.

Erikin synttäreillä julkaistiin 
Johanna Pakolan toimittama kil-
takavalkadi ”20 vuotta miinan-
raivaajien asialla.”

Onnittelut Erikille kaikilta 
Rannikon puolustajilta. 

Terveyttä ja tsemppiä 
eteenpäin!

Erik korkealla tasolla. MiinanraivaaJakilta

Miinanraivaajan juhlavuosi

Matti Mäkinen

Tapahtum
at
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M atkalle on tapan-
sa mukaisesti aina 
tunkua, mutta yh-

distyksen periaate on se, että 
nuorin käsi voittaa. Niin myös 
tällä kertaa saimme matkaan 
neljä vanhuskurssin kadettia, ja 
siitä vapaassa järjestyksessä ai-
na kahteen amiraaliin.

Matkan ensimmäinen vaihe 
oli lentokuljetus Helsinki-Ham-
puri aamun vielä sarastaessa. 
Saavuimme hyvissä ajoin Ham-
puriin, jossa meitä vastassa oli-
vat Saksan Suomeen lähetet-
ty puolustusasiamies, komen-
taja Harald Krempchen ja Suo-
men puolustusasiamies Saksas-
sa eversti Niclas von Bonsdorf. 
Kävimme pikaisesti jättämäs-
sä marssivarustuksen hotelil-
le ja jatkoimme Thyssen-Krupp 
Marine Systemsin telakalle El-
ben rannalle. Telakalla meille 
esiteltiin Saksan laivaston uu-
sinta F125 fregattihanketta. Tii-
viin mutta kattavan projektiesit-
telyn jälkeen siirryimme tutus-
tumaan Rheinland-Pfalz aluk-
seen. Iso alus esiteltiin erittäin 
avoimesti. Alus teki kaikkiin 
suuren vaikutuksen. Telakal-

la nautitun lounaan ja Saksan 
merivoimien esittelyn jälkeen oli 
aika hengähtää hotellilla ja naut-
tia päivän ensimmäinen debrie-
fing. Mikäs sen parempi siihen 
kuin hotellin aulabaari ja kun-
non saksalainen olut.

Yhteinen illallinen oli järjes-
tetty museolaiva Rickmer Rick-
mersille. Alus makaa Hampurin 
satamassa museolaiva-alueel-
la ja on vähintään yhtä vaikut-
tava kuin meille rakas Suomen 
Joutsen. Yhdistykselle oli varat-
tu oma sali, jossa perinteisesti 
muodostettiin pöytäkunnat se-
koittamalla jäsenistö niin että 
voitiin suorittaa esimiespäivälli-
nen kaikkine perinteineen. Kyl-
lä yhdessä istuminen ja ajatus-
ten vaihtaminen hyvän aterian 
ohella on matkan parasta antia! 
Puheenvuoroja myös jaettiin ja 
yhteiseksi nimittäjäksi voidaan 
todeta yhteenkuuluvuus, niin 
amiraalin kuin kadetinkin suus-
ta. Meriupseeriyhdistys on tär-
keä linkki ikäpolvien välillä.

Ruokailun jälkeen ohjelma 
oli virallisesti ohi, mutta Ham-
purin kaupunki oli iloksemme 
järjestänyt elonkorjuujuhlat. Yh-

distyksen sihteeri ja allekirjoit-
tanut jatkoivat kadettien kanssa 
keskustan juhla-alueelle. Muu-
tama hyvä juoma ja vartin kes-
tänyt, 1400 ilotulitteen sarja 
päätti iltamme juhlallisesti.

Lauantaiaamulla kokoon-
nuimme Hampurin merenkul-
kumuseoon. Museo on yksityis-
kokoelma Hampurin kaupungin 
tarjoamissa tiloissa. Museossa 
on kahdeksan kerrosta merenku-
lun historiaa keskiajasta nykypäi-

Meriupseeriyhdistyksen 
syysmatka Hampuriin
Meriupseeriyhdistyksen jokavuotinen huipentuma on 

syysmatka. Tällä kertaa matkamme kohteena toimi me-

rimiesten pyhättö Hampuri 1.-3.9.2017.

Antti Kurkivuori
Ylil Antti Kurkivuori, I-Upseeri / MLI Pyhäranta, 7. Pintatorjuntalaivue

Tapahtum
at

Syysmatkaan osallistuvat telakalla taistelulaiva              Tirpitzin 320mm kylkipanssaripalan edessä.
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vään. Meille oli järjestetty erittäin 
ammattitaitoinen opastus ja mie-
lenkiintomme kohdistui tietysti 
merisotaan. Vaikuttavaa esineis-
töä on niin paljon, että museon 
läpikäymiseen on varattava ko-
ko päivä. Yksittäisinä hienouksi-
na voidaan todeta museosta löy-
tyvät amiraali Klenbergin täydelli-
nen uniformu ja Kontra-amiraa-
li Hugo Meurerille vuonna 1918 
myönnetty Suomen vapauden-
ristin suurristi miekoin ja jaloki-

vin koristeltuna.
Museokäynnin jälkeen yh-

distyksen jäsenillä oli vapaa-ai-
kaa aina sunnuntain paluu-
marssiin asti. Monet yhdistyk-
sen jäsenistä olivat lauantai-il-
tana kokoontuneet tutuksi tul-
leeseen aulabaariin ja siinä tuo-
pin äärellä oli hyvä reflektoida 
viikonlopun antia ja keskustella 
yhdistyksen tulevista reissuista. 
Elonkorjuujuhlat jatkuivat myös 
lauantaina ja kunnon ilotulitus 

kruunasi myös kyseisen illan.
Sunnuntain paluumarssi 

aloitettiin aamupäivän päätteek-
si hyvin levänneenä ja lentomme 
saapui ajallaan Helsinkiin iltapäi-
vällä. On ollut ilo jälleen kerran 
osallistua syysmatkaan ja kiittää 
sekä matkan järjestäjiä että mat-
kalla osallistuneita hyvästä mat-
kaseurasta. Toivottavasti näem-
me yhdistyksen muissa tapahtu-
missa ja viimeistään seuraaval-
la matkalla.

Syysmatkaan osallistuvat telakalla taistelulaiva              Tirpitzin 320mm kylkipanssaripalan edessä.
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MC Etu-Töölön 20. juhlakruisailu 22.7.–29.7.2017

Paluu juurille

E nsimmäinen lenk-
ki ajettiin 1998 Lap-
peenranta-Imatra-Sa-

vonlinna-Pieksämäki suunnalla 
viiden miehen voimin. Jäsenistö 
on vuosien varrella kasvanut 10 
miehen sopivan kokoiseksi jou-
koksi, jossa jokaisella on oma 
roolinsa ja vastuualueensa. Yh-

teisen kesäkruisailun ohella ker-
holla on ohjelmaa pitkin vuotta. 
Ensi tapaaminen aina MP-näyt-
telyssä tammi-helmikuun vaih-
teessa, kevättanssiaiset huh-
tikuussa, rapukestit elo-syys-
kuussa ja tietysti on myös pik-
kujoulu ja vaimot ja avecit ovat 
mukana soveltuvin osin.

Vaikka olemme vuosien 
varrella kierrelleet kotimaan, 
Pohjoismaiden ja Euroopan teil-
lä aina Jäämereltä Välimerelle, 
päätimme tänä juhlavuonna pa-
lata juurillemme ja teimme al-
kuperäisen lenkin vähän laajen-
nettuna versiona huomioon ot-
taen myös sen tosiseikan, että 
keski-ikämme on vuosien saa-
tossa kohonnut jo miehekkäi-
siin lukemiin. Niinpä päiväeta-
pit mitoitettiin tällä kertaa koh-
tuullisemmiksi moniin aikaisem-
piin verrattuna.

Kotkan poikii

Merimiehille Kotkan merikau-
punki oli luonteva avauskohde. 
Joukot kerääntyivät Turku, Kaa-

rina, Helsinki suunnilta Porvoo-
seen, mistä pääjoukko lähti liik-
keelle lauantaina 22.7. Lisävah-
vistuksia saapui Seinäjoelta ja 
Tampereelta suoraan Kotkaan. 
Alku oli aika dramaattinen, sillä 
heti Porvoon jälkeen idästä lä-
hestyi mahtava ukkosrintama. 
Taivas musteni ja vettä tuli kaa-
tamalla, mutta selvisimme no-
peasti rintaman läpi ja Loviisan 
Laivasillalla oli jo poutasää vas-
tassa. Porvoossa tuli tunnissa 
40 mm vettä ja Helsingissä sa-
toi rakeita paikoin maan valkoi-
seksi. Lisämausteen alkumat-
kaan antoi päämajoitusmesta-
rin Triumph Tiger, joka sammui 
kolme kertaa kaasua löysätes-
sä. Bittivika korjautui kuitenkin 
itsestään kun koneet käynnis-
tettiin uudestaan kahvitauon jäl-
keen, eikä ilmiö enää toistunut 
myöhemmin. Ihmeellisiä ovat 
nuo nykypyörät! Etenimme tie-
tä 170, Pyhtäällä ajoimme kirk-
kolenkin ja saavuimme hyvis-
sä ajoin kesähotelli Katriinaan 
eli Merenkulkuopiston opiske-

Pekka VennonenTapahtum
at

Eivät arvanneet MC Etu-Töölön perustajat Paavo Varjola, Hans Holmström, Jarmo 

Pennala ja Ari Uttula elokuussa 1997, että yhteinen harrastuksemme yltäisi nyt jo 

20 vuoden ikään.

Matkalla 
mukana:
 – Paavo Varjola HD
 – Hans Holmström 

Triumph America
 – Antero Nykänen 

BMW 800 
Adventure

 – Veijo Vartiainen 
Honda VFR 1200

 – Veli-Jukka Pennala 
HD

 – Heikki Pennala 
Honda African Twin

 – Pekka Vennonen 
Triumph Tiger 800
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lija-asuntolaan, mikä sijaitsee 
upealla paikalla Sapokanlah-
den kallioilla. Illallinen Wanhas-
sa Fiskarissa ja yömyssyt legen-
daarisessa Kairossa.

Saimaa siintää

Kun kerran olimme valinneet 
tämän hitaasti etenemisen tak-
tiikan, oli seuraavan päivän ta-
voite Imatra ja Saimaa. Kotkas-
ta lähdön jälkeen ajoimme lä-

pi Haminan ”kunniaa tehden”, 
jonka jälkeen navigaattori ohja-
si joukon upealle museotielle ai-
van rannan tuntumassa. Aivan 
mahtava oli 38 km kapeaa, hy-
väpintaista, metsäistä ja mut-
kaista tietä läpi kylien Vironlah-
delle. Se oli moottoripyöräilyä 
parhaimmillaan. RUK:sta tutun 
Vilniemen jälkeen jäi erityises-
ti mieleen vuoden kyläksi valit-
tu Klamila. Vaalimaalta jatket-

tiin tietä 387 Lappeenrantaan 
ja tankkaustauon jälkeen Imat-
ralle, mutta ennen sitä poikke-
simme myös tarkistamaan myös 
Salpalinnan bunkkereita. Pie-
nen Imatralla harhailun jälkeen 
tulimme Immolan lentokentäl-
le, missä saksalaisten hävittäjät 
tulivat apuun jatkosodan ratkai-
sutaisteluihin, ja missä Hitler tuli 
onnittelemaan ylipäällikkö Man-
nerheimia hänen 75-vuotispäi-
vänsä johdosta. Päivä päättyi 
Saimaan rantaan Hostel Ukon-
linnaan pienen iltasateen saat-
tamana. Majoitus oli aika vaati-
maton, mutta unta ei tarvinnut 
pitkään odotella.

Luostarin rauhaan

Kolmas ajopäivä valkeni sa-
teisena kun matka jatkui koh-
ti Puumalaa. Juotuamme no-
peat munkkikahvit komean sil-
lan juuressa oli edessä taas hie-
no tie 434, joka polveili metsä- 
ja järvimaisemissa Sulkavalle. 
Taas mentiin motoristin mieli-
maisemissa mutkaista ja hyvä-

Järjestäytyminen lähtöön toisen päivän aamuna Kotkassa.

Saksalaisen lento-osasto Kumleyn muistomerkki Immolassa. Lento-
osasto osallistui Kannaksen torjuntataisteluihin kesällä 1944.

antero nykänen

antero nykänen
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pintaista asvalttibaanaa pitkin. 
Savonlinnassa oltiin aikeissa 
nauttia lörtsykahvit, mutta sa-
taman parkkiongelmien takia 
matkaa jatkettiin suoraan eteen-
päin. Suuri siltatyömaa teki suu-
ren vaikutuksen. Oli siinä valu-
muotissa puutavaraa käsittä-
mätön määrä ja se massiivinen 
rakennelma muuttaa rannan 
maiseman täydellisesti. Enon-
koskella tankattiin pikkusatees-
sa ja juotiin sämpyläkahvit pit-
toreskissa kyläbaarissa. Matka 
jatkui tihkusateessa ja Valamon 
luostariin saavuttiin Varistaipa-
leen kautta, ikään kuin taka-
oven kautta. Ajettiin vierasma-
jan portaille, majoituttiin ja pyö-
rät vietiin etäällä olevalle park-
kipaikalle. Tehtiin kävelykierros 
luostarin alueella, illallinen nau-
tittiin luostarin ravintolassa ta-
lon marjaviinin kyydittämänä ja 
yömyssyksi nautittiin 2 cl Vala-
mon viskiä. Ei ollut ihan vielä 
skottilaisen single maltin verois-
ta, mutta kypsytys jatkuu!

Kainuu kutsuu

Pohjoiseksi kääntöpisteeksi oli 
valittu Sotkamo. Sateen saatta-
mana lähdettiin matkaan, aluk-
si tietä 542 Tuusniemen suun-
taan ja edelleen Juicen kotiky-
lään Juankoskelle. Tankattiin, 
kahviteltiin ja tervehdittiin suu-
ren kansantaiteilijan pystiä torin 
kulmalla. Nilsiän ja Varpaisjär-
ven kautta tultiin Lapinlahdelle 
ja sieltä märästä kelistä johtuen 

suorin tein 5-tietä Kajaaniin ja 
Vuokatin kautta Sotkamon kes-
kustaan Havukka-ahon ajatte-
lijan mukaan nimensä saanee-
seen hotelli Tulikettuun. Majoit-
tuminen kävi rutiinilla ja päivän 
kokemukset oli piiskojen kera 
nopeasti kerrattu. Saunaosasto 
oli huomattavan viihtyisä ja ui-
ma-allas virkistävän kylmä! Li-
haisa illallinen nautittiin hotellin 
ravintolassa navarralaisen puna-
viinin ryydittämänä.

Kohti Oulua

Torstai 27.7. valkeni jo lupauksia 
antavan poutaisena. Tunnelmat 
olivat korkealla kun suuntasim-
me Oulunjärven maisemiin tie-
tä 22 Paltamon ja Vaalan kaut-
ta Utajärvelle ja edelleen Muhok-
selle. Ajelimme pitkin Oulujoen 
tervareitin rantoja välillä sen ete-
lä- ja välillä pohjoispuolitse. Mai-
semat olivat tasaisia rantaniitty-
jä ja metsäsaarekkeita ja suorat 
olivat pitkiä. Välillä tie oli kuin ta-
tuoitu, sillä asvaltin hiushalkea-
mat oli juotettu bitumilla kiinni. 
Kaiken kaikkiaan meno oli nau-

Vaimokuoro vauhdissa!

Kirjavaa kalustoa harrikasta off-roadiin!

antero nykänen

antero nykänen
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tinnollisen letkeää. Ouluun saa-
vuttiin sopivasti iltapäivän ruuh-
ka-aikaan. Vireä ja voimakkaasti 
kasvava Oulu otti meidät vastaan 
lämpimänä, lähes hellelukemis-
sa, ja aurinkoisena. Olimme tällä 
kertaa satsanneet majoitukseen, 
sillä olimme varanneet huoneet 
torin rannasta Radisson Blue ho-
tellista eli entisestä Vaakunasta. 
Tason nosto oli huomattava ai-
kaisempiin yöpaikkoihin verrat-
tuna. Pyörät saatiin pientä lisä-
maksua vastaan oven eteen ja 
terassin lämmössä huurteiset 
maistuivat! Vaikka oli keskiviik-
koilta torin myyntikojut ja ravin-
tolat olivat tupaten täynnä väkeä 
nauttien viime kesän harvoista 
lämpimistä illoista. Onnistuim-
me kuitenkin soluttautumaan 
yhden suolamakasiinin pöytien 
ääreen ja nautimme kohtuulli-
sen illallisen.

Kallaveden kaupunkiin

Neljän tähden hotellissa hyvin 
nukutun yön jälkeen matka jat-
kui Limingan jälkeen nelostietä 
pitkin kohti etelää. Ennen Rantsi-
laa siirryttiin tielle 822, joka kul-
ki aika asumattomien seutujen 
kautta Kestilään ja Pyhäntään. 
Edettiin pikkuteitä korpimaise-
missa Kiuruveden kautta Piela-
vedelle Lepikon torpalle UKK:n 
synnyinsijoille. Huikea oli ura sa-
vupirtistä presidentin linnan kris-
tallikruunujen losteeseen! Reis-
sun pisimmästä etapista huoli-
matta saavuttiin ”ihmisten ajois-
sa” Kuopioon ja majoituttiin Kyl-
pylähotelli Rauhanlahteen.

Ottaen huomioon jo seni-
oriheettimme antavan mahdol-
lisuuden olimme päättäneet pi-

tää välipäivän Kuopiossa ennen 
reissun loppuhuipentumaa pre-
sidentin kesäresidenssissä Piek-
sämäen Lämminmäellä. Päivä 
sujui kaupunkiin ja etenkin sen 
torielämään tutustuen. Kaupun-
gin kauneus ja savolainen lep-
poisuus tekivät meihin muual-
ta tulleisiin syvän vaikutuksen. 
Rauhanlahti tuntui olevan myös 
muidenkin motoristien suosios-
sa, sillä perjantai-illan mittaan 
sinne saapui myös huomatta-
van suuri seurue rakennusalan 
ammattilaisia.

Päättäjäiset vanhassa 
riihessä

Lauantaiaamuna 29.7. Presi-
dentti otti keulapyörän paikan 
ja johdatti joukon Jäppilän kaut-
ta Pieksämäen hotelli Savonsol-
muun. Samaan aikaan saapui-

vat myös rouvat täsmälleen ai-
kataulua noudattaen. Otettiin 
huoneet, siistiydyttiin ja val-
mistauduttiin iltaa varten. Ilta-
päivä meni saunoen ja matka-
kokemuksia muistellen. Olihan 
meillä monella tämä jo 20.ker-
ta. Illallinen ja iltajuhla vietettiin 
Lämminmäen päärakennuksen 
vanhassa riihessä notkuvan 
pöydän ääressä hyvästä ruu-
asta ja hyvistä juomista naut-
tien. Musiikkiosuus jatkui tans-
sin merkeissä pitkälle kesäyö-
hön. Kiitos siitä Ulla ja Paavo!

PS.
Matkan aikana saimme suru-
viestin. MC Etu-Töölön loista-
va huoltopäällikkö, kommodori 
Aslak ”Assu” Saviranta nukkui 
pois. Se oli meille suuri mene-
tys. R.I.P. Assu!

”Valamon veljeskunta”.
antero nykänen
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Hylkysukelluksia 
ja majakkavierailu

Olimme sopineet Sotamuseon kanssa, että reservin raivaajasukeltajat kartoittavat 

syyskuun MPK-kurssilla mahdollista vaaraa aiheuttavia ampumatarvikkeita ja räjäh-

dysaineita parista sotahylystä. Molemmat hylkykohteet sijaitsevat ulkomerellä, eikä 

saaristo anna suojaa mainingeilta.

Majakan kapea luonnonsatama.

Tony Eichholz
Laivaston Sukeltajakilta

Tapahtum
at
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S eitsemän sukelta-
jan saapuessa Upin-
niemeen perjantaina 

puoliltapäivin tuuli oli vielä na-
vakkaa. Onneksi iltapäivän oh-
jelmaamme saatiin varusvaras-
tokeikan ja majoittumisen lisäk-
si rk-ammunnat. Ammuntojen ja 
päivällisen jälkeen tuuli ja aallon-
korkeus olivat jo sopivasti laske-
neet ja pääsimme ensimmäisel-
le sukellukselle Sukeltajakoulun 
rib-veneillä L-laiturista puoli kuu-
den aikoihin alkuillasta.

Saksalaisen 775 tonnin mii-
nanraivaaja M 451:n pituus oli 
62 m, huippunopeus 17 sol-
mua ja aseistuksena 105 ja 
37 mm:n tykit sekä 20 mm:n 
it-tykit. M 451 oli otettu käyt-
töön tammikuussa 1943. Aja-
essaan pimeällä sisään Porkka-
laan 31.1.1944 se eksyi väylältä 
ja joutui karille noin maili Mäki-
luodon linnakkeesta etelään. Lai-
va pääsi omin konein irti ja jäi 
karikon viereen. Se oli kuitenkin 
saanut niin pahoja vaurioita, et-
tä 80 hengen miehistö joutui jät-
tämään laivan ja siirtymään pai-
kalle apuun tulleisiin suomalai-
siin luotsialuksiin sekä Mäkiluo-
don yhteysveneisiin. Seuraavana 
aamuna laivan havaittiin kadon-
neen Suomenlahden aaltoihin.

Hylky on tuttu kohde me-
rivoimien sukeltajakoulutuksen 

saaneille reserviläisille. Hylkyä 
on käytetty oppilaiden koulutus-
kohteena jo 80-luvulta alkaen. 
Vielä 2000-luvun alussakin hyl-
ky oli hyväkuntoinen ja ehjä ko-
konaisuus. Nyt laiva on kuiten-
kin katkennut komentosillan ta-
kaa, keulaosa on kallistunut voi-
makkaasti oikealle ja keulapiikki 
raivauspuomeineen makaa kiin-
ni pohjassa. Keulatykin kohdal-
la kansi on lähes pystysuorassa, 
noin 60-70 asteen kulmassa.

Kansilevyt ovat ruostuneet 
ohuiksi ja keulakannen raskaim-
mat kuormat ovatkin vaarassa 
sortua pohjalle, joten niiden al-
la sukeltamista on syytä välttää. 
Sen sijaan raivaamattomia am-
muksia tai r-aineita emme hy-
lystä enää löytäneet. Tykkien 
ammuksia ja syvyyspommeja 
on raivattu merivoimien sukel-
tajien voimin ja hylyn esineis-
töä on nostettu konservoitavak-
si näyttelyesineistöön.

Palasimme iltasukelluksel-

ta sopivasti ennen pimeää. Kun 
laitteet ja miehet oli huollettu, 
aloimme jo suunnitella seuraa-
van päivän sukelluksia.

Neuvostoliitto rakensi toi-
sen maailmansodan laivastoon-
sa kaikkiaan 88 Shchuka-luo-
kan sukellusvenettä. 19 niistä 
kuului Itämeren laivastoon. Ku-
vaavaa Itämeren merisodan tap-
pioille on, että 13 niistä mene-
tettiin vuosina 1941-43. Shchu-
ka-luokan alusten pituus oli 57 
metriä, uppouma pinnassa 577 t 
ja sukelluksissa 704 t. Keulassa 
torpedoputkia oli neljä ja peräs-
sä kaksi. Lisäksi aseistuksena oli 
2 x 45 mm tykki. SC 304 Kom-
somolets upposi syksyllä 1942 
ajettuaan miinaan noin 5 mpk 
Porkkalan majakasta kaakkoon.

Hylyn paikannus oli meille 
hieman haastavaa, sillä saimme 
kaikuluotaimesta vain viistokai-
kusignaalin. Meillä ei ollut ve-
dettävää ”kalaa”, joka olisi voi-
tu syvyyttää harppauskerroksen 

Minensuchboot 1940.

Schuka class III series submarine.
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alapuolelle. Hylyn kohdalla sy-
vyys on 58 m, eikä ribin perä-
peiliin asennetun luotainanturin 
signaali tunkeutunut harppaus-
kerroksen läpi. Saatu kaiku oli 
hyvin heikko ja poijutimme koh-
teen lähinnä koordinaattitiedon 
perusteella. Onneksi paikkatieto 
oli riittävän tarkka ja löysimme 
hylyn noin kymmenen minuutin 
sukellusetsinnän jälkeen.

Sukellusveneen runko on 
tuhoutunut tornin peräpuolelta 
ja painunut osin pohjaan. Sen 
sijaan torni periskooppeineen, 
tornin edessä oleva tykki se-
kä aluksen keulaosa ovat ehjiä 
ja hyväkuntoisia. Keula nousee 
noin 40 asteen kulmassa kohti 
pintaa ja rungon ehjän osan pi-
tuus on reilut 30 metriä.

Hylyn keulaan on tarttunut 
troolia. Trooli on leikattu irti ja 
pudotettu pohjalle. Hylyn oikeal-
la puolella pohjassa on syvyys-
pommin näköinen lieriömäinen 

kappale irti leikatun trooliverkon 
sisällä. Kuori on ruostunut ja jäl-
jellä on lähinnä päätylaippojen 
reunat sekä kaksi vannemaista 
kehää lieriön keskiosassa.

Sukellusten jälkeen suun-
tasimme kohti Porkkalan ma-
jakkaa, koska olimme saaneet 
Veikka Gustafssonilta kutsun 
saunaan ja päivälliselle. Taka-
vuosina kaikki maailman 8-ton-
niset huiputtaneena vuorikiipei-
lijänä tunnetuksi tullut Veik-
ka on nykyisin monialayrittäjä 
ja hän on tehnyt pitkän päivä-
työn Porkkalan majakan pelas-
tamiseksi. Veikka on vuokran-
nut majakkaa pienimuotoiseen 
matkailukäyttöön jo usean vuo-
den ajan. Pienryhmien vierailu-
ja majakalle järjestetään vuo-
sittain noin 30. Majakan sisä-
tilat on saatu jo kunnostettua ja 
ne ovat nyt hyvässä kunnossa. 
Majakan julkisivu olisi kuitenkin 
korjattava taas lähiaikoina, sillä 

edellisestä saneerauksesta on 
aikaa jo 25 vuotta ja olosuhteet 
Kallbådanin luodolla ovat kulut-
tavat. Pahin uhka on, ettei ma-
jakkaa käytetä, jolloin se rapis-
tuu. Hyvä esimerkki toimivasta 
konseptista on Bengtskär, jonka 
omistaa Turun yliopisto ja yksi-
tyinen matkailuyritys on maja-
kalla vuokralaisena. Kysehän on 
merellisen kulttuurihistoriamme 
säilyttämisestä ja majakat ovat 
oleellinen osa sitä.

Kertakaikkisen hieno lau-
antai päättyi taas merimarssilla 
Upinniemeen ja sen jälkeiseen 
huoltoon. Sunnuntaina me-
ri näytti taas vuodenajalle tyy-
pillisen puolensa, tuuli nousi ja 
oli Mäkiluodossa jo aamupäiväl-
lä yli 14 m/s. Joten ohjelmas-
sa oli aamupala, asehuolto, kas-
sun siivous ja porukan kotiutus. 
Kiitokset taas kerran Rannikko-
prikaatille, Sukeltajakoululle ja 
kaptl Petri Vehmaselle.

Päivällinen majakalla.
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L yhyen junamatkan jäl-
keen Pietarissa meitä 
vastassa oli erinomaises-

ti suomea puhuva ja sekä Suo-

men että Venäjän historian hy-
vin tunteva Alexsander Ichchen-
ko. Alexander toimi oppaanam-
me koko viikonlopun ajan.

Vierailumme alkoi Pietarin 
merimuseosta jossa tutustuim-
me ensin Venäjän itämeren lai-
vaston ihmeisiin alkaen Pieta-

Sukeltajakillan matka 
Pietariin
Kiltaretkemme naapurimaihin ovat perinteisesti olleet suosittuja kaikenikäisten jä-

sentemme parissa. Niinpä lokakuisen sateisena perjantaiaamuna Helsingin rauta-

tieasemalla kokoontui taas kolmatta kymmentä Laivaston sukeltajakillan jäsentä val-

miina seikkailuun.

Aurora.
JarMo kuuSinen

Tapahtum
at

Tony Eichholz
Laivaston Sukeltajakilta
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ri Suuren ajan laivoista. Pieta-
ri Suurta kiehtoi kovasti laivan-
rakennustekniikka, olipa hän ai-
kanaan salanimellä Hollannissa-
kin telakalla hommissa oppiak-
seen laivojen rakentamista. Mu-
seokierroksen edetessä krono-
logisesti, vastaan tuli paljon yk-
sityiskohtaisia laivojen pienois-
malleja, joista saimme hyvän 
käsityksen naapurimme meri-
voimien kehityksestä purjelai-
voista nykypäivän ydinsukellus-
veneisiin asti.

Lauaintaina aurinkoinen 
sää suosi ryhmäämme kun tu-
tustuimme 54 tykkisen linjalai-
va Poltavan replikan rakennus-
projektiin. Alkuperäinen, vuon-
na 1712 rakenettu Poltava toi-
mi aikoinaan kaksikin kertaa 
Pietari suuren lippulaivana kak-
sikymmenvuotisen palveluksen-
sa aikana. Venäjällä ei ole säi-
lynyt yhtään vanhaa purjelai-
vaa. Nyt, kun entiset suuret me-
rimahdit Hollanti, Ranska, Ruot-
si ja Yhdysvallat ovat joko säi-

lyttäneet tai kunnostaneet van-
hoja legendaarisia laivojaan tai 
rakentaneet niistä purjehtivat 
replikat, tuli venäläisillekin tar-
ve vastaavanlaiselle projektille. 
Sitä rakentavatkin nyt sadat ve-
näläiset puusepät Gaspromin 
toimiessa rahoittajana. Museo-
laiva Poltavasta tulee valmistut-
tuaan varmasti monille tulevai-
suuden pietarinmatkailijalle tut-
tu vierailukohde.

Poltavan jälkeen jatkoim-
me matkaa Kronstadtiin jos-

Poltavan tykkikannella.
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sa vierailimme vanhan telakan 
raunioilla ja sukeltajamuseos-
sa. Kronstadtissa ehkä vaikut-
tavin näky oli Pyhän Nikolain 
Laivastokatedraali joka on val-
mistunut vuonna 1913. Se ehti 
toimia kirkkona vain neljä vuot-
ta ennen vallankumousta, ja lo-
pulta vuonna 1927 kirkonme-
not lakkasivat siellä kokonaan. 
Neuvostovallan aikana se toimi 
m.m. elokuvateatterina, kon-
serttisalina ja museona. Kated-
raali edustaa uusbysanttilais-

ta tyyliä, ja se on saanut vai-
kutteita Istanbulin Hagia So-
fiasta. Laivaston katedraali toi-
mii myös muistomerkkinä kuol-
leille merimiehille. Tästä muis-
tuttavat mustat marmoritaulut, 
joissa luetellaan merellä kuollei-
den upseerien nimet sekä mie-
histöön kuuluneiden lukumää-
rät. Katedraalin restaurointityöt 
valmistuivat keväällä 2013 ja se 
on nykyään upeassa kunnossa.

Kronstadtin jälkeen mat-
kamme jatkui takaisin Pieta-
rin keskustaan, jossa nautim-
me Gruusialaisen lounaan. Pie-
nen lepohetken jälkeen vuoros-
sa oli illallinen ravintola Troikas-
sa jossa illalliseen kuului vielä 
mieleenpainuva kabaré-esitys.

Ennen kotimatkaamme 
vierailimme sunnuntaina Pieta-
rin valtavassa tykistömuseossa. 
Museon pihalla on modernim-

paa sotakalustoa panssarivau-
nujen ja ohjuslavettien muodos-
sa ja museon sisällä on Venäjän 
sotaisan historian peruja Ivana 
Julman aikaisista (1500-luku) 
tykeistä modernimpaan sotaka-
lustoon. Erillisenä osastona mu-
seossa oli vielä Mihail Kalašni-
kov -näyttely, jossa herran ase-
suunnittelua oli esitelty.

Vierailumme painopiste oli 
laivasto- ja sotamuseot mut-
ta monelle Pietarin ensikerta-
laiselle vierailu antoi varmasti 
syyn tulla käymään uudestaan. 
Matkustaminen Pietariin on vai-
vatonta junalla ja hyvän oppaan 
avustuksella vierailusta saa eni-
ten irti. Haluankin kaikkien osal-
listuneiden puolesta kiittää eri-
tyisesti matkanjärjestäjäämme 
Jarmo Kuusista hyvin järjeste-
tystä ohjelmasta ja johdetuista 
retkistä.

Laivaston katedraali.

tony eichholz

tony eichholz
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Tutut kasvot

Ilmari Koppinen
– 100 vuotta täyttävä meri- ja rannikkotykistöupseeri

Ilmari Koppinen.

Ove Enqvist

Tammikuussa 2018 tulee kuluneeksi 100 vuotta itsenäisen Suomen puolustusvoi-

minen syntymästä. Samassa kuussa, 8.1.1918, syntyi Ilmari Koppinen Raumalla.

rena täysin orpo. Hän asui eri ih-
misten luona ja eri paikkakunnal-
la, mutta palautettiin sitten Rau-
malle. Raumalla Koppinen liittyi 
Rauman merisuojeluskuntaan 
1930-luvun puolivälissä. Suoje-
luskunnalla oli pieni laiva, SP-27. 
Merisuojeluskunta seilasi hyvin 
paljon tällä suojeluskunta-aluk-
seksi isolla aluksella, jopa Ahve-
nanmaan ympäri. Käytiin Maa-
rianhaminassa ym. paikoissa.

Vuonna 1938 Koppinen kir-
joitti ylioppilaaksi Rauman lyse-
osta ja meni vuoden ajaksi Tu-
run yliopistoon lukemaan ma-
temaattisia aineita. Samana 
vuonna Saksa uhkasi miehit-
tää Tšekkoslovakian ns. sudeet-
tialueet, koska suuri osa asuk-
kaista oli saksankielisiä. Mün-
chenissä pidetyssä konferenssis-
sa Euroopan suurvallat hyväksyi-
vät 30.9.1938 tämän miehityk-
sen. Uskottiin, että rauhan säily-
minen olisi sillä taattu. Tšekkos-
lovakian kriisin mainingit ulottui-
vat myös Suomeen. Venäjän lai-
vasto liikehti Suomenlahdella hy-
vin voimakkaasti edes takaisin.

Koppinen oli liittynyt Tu-
run merisuojeluskuntaan tul-

wikiMedia coMMonS

A pu-lehden ihmevaarik-
si tituleeraama Koppi-
nen harrasti vielä muu-

tama vuosi sitten mm. pikajuok-
sua ja pitää edelleen kuntoaan 
yllä pyöräilemällä. Koppisen ura 
merisuojeluskunnassa ja merivoi-
missa on myös mielenkiintoinen.

Merisuojeluskunnassa

Koppisen äitini kuoli 1924 ja isä 
1930, joten hänestä tuli jo nuo-

lessaan opiskelemaan. Syksyl-
lä -38 tuli oppilaskunnan huo-
neeseen tieto, jossa kaikki me-
risuojeluskunnassa olevat ko-
mennettiin eteiseen. Heidän oli 
oltava seuraavana aamuna kel-
lo 06.00 suojeluskunnan pihal-
la, eikä kenellekään saanut pu-
hua mitään.

Seuraavana aamuna pihal-
la oli 40–50 suojeluskuntalais-
ta, jotka jaettiin kahteen osaan. 
Toinen siirrettiin Ahvenanmaal-
le linnoittamaan. Koppinen jou-
tui ryhmään, joka vietiin Örön 
saarelle. Siellä suojeluskuntalai-
set tekivät erilaisia tehtäviä, täyt-
tivät konekiväärivöitä jne. Kah-
deksan päivän jälkeen sanot-
tiin, että kriisi oli ohi, ja he sai-
vat lähteä kotiin. Kun Koppinen 
tuli yliopistolle takaisin, hän me-
ni yliopiston rehtorille Einari Ju-
valle kertomaan, että oli ollut yl-
lä mainitulla reissulla. Juva sa-
noi tietävänsä asiasta.

Alokkaana Valamon 
Niikkanan linnakkeella ja 
aliupseerikoulussa

Kesällä 1939 Koppinen me-
ni asevelvolliseksi merivoimiin. 

H
istoria
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jo ”vanha”, valmis tuomari. Hä-
nellä oli jopa erikoisetuja ikän-
sä suhteen.

Alokaspatterin koulutuk-
sen päätyttyä varusmiehet siir-
rettiin laivoille. Koppinen sijoi-
tettiin panssarilaiva Ilmariselle, 

jolla hän palveli kuusi viikkoa 
kesällä 1939. Sitten tultiin lai-
voilla Suomenlinnaan ja Koppi-
nen jätti Ilmarisen. Kesällä -39 
Suomella oli jo tietoja suuresta 
sodanuhasta. Ja todennäköises-
ti Ilmarinen sen jälkeen aseistet-
tiin sotaa varten.

Tämän jälkeen Koppinen 
siirrettiin merivoimien aliupsee-
rikouluun, joka oli Rankin lin-
nakkeella Kotkan edustalla. Se 
oli ihan normaali aliupseerikou-
lu. Mutta sitten alkoi YH, eli yli-
määräiset harjoitukset, ja rau-
hattomuuden aika, josta seura-
si, että aliupseerikoulu keskeytet-
tiin. Ilmoitettiin, että oppilaat oli-
vat valmiita aliupseereita, ja krii-
sin takia heitä ei enää kouluteta.

Koppinen komennettiin 
Suomenlinnaan alikersanttina 

Alokaspatteri oli Valamon saa-
rella Niikkanan linnakkeella. Se 
oli erikoinen koko merivoimien 
yhteinen alokaskoulutuspaikka. 
Siellä oli alokkaana mm. Veikko 
Vennamo. Hän oli saanut lyk-
käystä kuutisen vuotta, joten oli 

Panssarilaivan takakannella kesällä 1939.

Rauman merisuojeluskuntalaisia Sandön suojeluskuntaleirillä 1937.

i. koppiSen kokoelMa

i. koppiSen kokoelMa
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kouluttamaan alokkaita. Kun 
oli marraskuun 30. päivä, talvi-
sodan syttymispäivä, ja oli en-
simmäisiä ilmapommituksia, 
alokasosasto oli harjoituksissa 
Suomenlinnan valleilla. Ei vie-
lä tiedetty sodan syttymisestä. 
Pimeän pilviverhon varjossa tu-
li vihollislaivue, joka pommitti 
Helsinkiä. Pommeja putosi me-
reen hyvin paljon. Niitä putosi 
kaupunkiinkin, mutta siitä alo-
kasosastossa ei tiedetty, koska 
yleinen hälytys myöhästyi ja an-
nettiin vasta, kun pommit olivat 
jo pudonneet.

Samana päivänä neljän-
toista aikaan tuli uusi laivue. 
Silloin olivat jo hälytyksetkin 
paikallaan. Siitä pommitukses-
ta suurimpia vaurioita olivat 
mm. Teknillisen korkeakoulun 
ja Neuvostoliiton oman lähe-
tystön vaurioituminen. Tämän 
pommituksen alokasosasto nä-
ki Suomenlinnan valleilta. Heil-
le annettiin kovat patruunat ja 
he ampuivat valleilta lentokonei-
ta, mutta eiväthän kiväärit niihin 
pystyneet mitenkään.

Alokaspatteri siirrettiin kau-
punkiin, jossa se oli Liisanka-
dun koululla jonkun aikaa. Mut-
ta sekin oli turvaton paikka, jo-
ten patteri siirrettiin edelleen 
Eläintarhan koululle. Se kou-
lu taas oli tärkeän rautatiease-
man vieressä, jossa on Pasilan 
ratapiha. Venäläiset pommitti-
vat ratapihaa, ja näin ne pom-
mittivat myös koulua, jonka sei-
nä vaurioitui. Muutama alokas-
kin siinä haavoittui. Sitten me-

rivoimien joukkoja määrättiin 
ammus- ja sytytintehtaan eva-
kuointiin Helsingistä. Se vietiin 
Kauklahteen. Sittemmin tehdas 
siirrettiin Raumalle.

Komennus 
reserviupseerikurssille ja 
vartioaseman päälliköksi

Koppinen komennettiin me-
risotakouluun reserviupseeri-
osastolle. Koulutus alkoi vuo-
den vaihteessa ja päättyi tou-
kokuussa 1941. Kun tuli talvi-
sodan rauha, hän oli siten vielä 
Merisotakoulussa. Koulu jatkui 
välirauhan aikana, mutta viimei-
seksi kuukaudeksi, toukokuuksi, 
kurssi siirrettiin Suomenlinnasta 
maastoharjoittelukauteen San-
tahaminaan.

Merisotakoulun päätyttyä 
Koppinen komennettiin vartio-
aseman päälliköksi Mikonkarin 
mittaus- ja tulenjohtopaikalle 
Porkkalan edustalle. Mikonka-
rilla oli vain kymmenkunta hen-
kilöä, ja elämä oli leppoisaa. Mi-
konkarilta kuitenkin nähtiin kol-
me venäläistä rajaloukkausta. 
Yksi tapahtui laivoilla ja kaksi 
lentokoneilla. Niistä tietysti teh-
tiin raportit ylöspäin. Tämä oli 
osoitus siitä, että välirauhan ai-
ka ei ollut rauhan aikaa, vaan 
jatkuvaa rajaloukkausta. Siellä 
tulivat silloin venäläiset suuret 
sotalaivat Oktjabrskaja Revolu-
tia ”Lokakuun vallankumous” ja 
Marat ja hävittäjät Maxim Gorkit 
ja muut tutuiksi.

Rajaloukkaus tapahtui niin, 
että Mäkiluodossa, Porkkalassa, 
oli vahva linnake. Sen eteläpuo-
lella oli majakkasaari Kallbådan, 
jossa aluevesiraja tekee kaaren. 

Rysäkarin 10-tuumainen 
tykki ampuu.

Sa-k
u

va 95178
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Nämä isot venäläiset sotalai-
vat asettuivat kylki Mäkiluotoa 
kohti ja tykit nousivat Mäkiluo-
toa päin. Ne olivat aluerajan ul-
kopuolella. Samaan aikaan tu-
li Mikonkaria kohti kolme suur-
ta sukellusvenettä pintakulussa. 
Ne tulivat aluerajalle ja kulkivat 
alueveden rajaa myöten ja leik-
kasivat aluevesirajan Mäkiluo-
don edustalla. Mäkiluodon kak-
sitoistatuumaiset tykit nousivat 
ja Mikonkari antoi Mäkiluodol-
le suuntalukuja sukellusveneitä 
kohti. Onneksi kumpikaan osa-
puoli ei avannut tulta.

Siviilin kautta jatkosotaan

Marraskuussa 1941 Koppinen 
pääsi siviiliin jatkamaan opis-
kelua Turun yliopistossa. Rupe-

si kuitenkin kuulumaan tietoja, 
että syttyy jatkosota. Koppinen 
ihmetteli, miksi hänelle ei tul-
lut käskyä astua palvelukseen, 
ja hän soitteli jo Raumalle suo-
jeluskuntaan. Lopulta, suhteel-
lisen myöhään, hänelle tuli käs-
ky mennä Raumalle suojelus-
kuntapiiriin. Siellä tuli määräys 
Ryssänkarille keskiöupseeriksi.

Ryssänkarista ryhdyttiin 
myös käyttämään nimeä Ry-
säkari. Koppinen joutui siellä 
mm. partiointitehtäviin. Moot-
toriveneellä mentiin kuulovar-
tioon aavalle merelle, pimeällä 
yötä myöten, valot poissa, eikä 
radioyhteyksiä ollut. Mukana oli 
yksi valopistooli. Se oli asetet-
tu patruuna sisällä veneen pen-
kille. Kerran, kun vene meren-

käynnin takia heilui, putosi pis-
tooli pohjalle iskuri edellä. Pu-
dotessaan se laukesi ja valopat-
ruuna pyöri kangaskuomun si-
sällä veneessä ympäriinsä. On-
neksi siitä ei mitään muuta vaa-
raa tullut. Se vain vähän hipaisi 
Koppisen polvea.

Desantteja ja räjähdyksiä

Merestä löytyi paljon ajelehtivaa 
tavaraa. Kerran löytyi venäläisen 
merisotilaan ruumis. Ja löytyipä 
suomalainen rakkauskirjelaatik-
kokin. Kerran lotta soitti tornis-
ta, että merellä näkyy pieni ve-
ne, jossa on kolme miestä. Kop-
pinen otti muutaman miehen 
mukaansa ja lähti moottorive-
neellä tarkastamaan tilannetta. 
Sinä aikana tuntemattomat mie-

Mikonkarin miehistöä välirauhan aikana.
i. koppiSen kokoelMa
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Ilmari Koppinen urheili vielä yli 90-vuotiaana.

a-lehdet

het olivat menneet Stenskär-ni-
miselle saarelle. Etsijät kiersivät 
saaren ja nousivat nopeasti jyrk-
kää kalliota ylös. Miehet, jotka 
osoittautuivat desanteiksi, eivät 
huomanneet etsijöitä.

Kun desantit lopulta huo-
masivat etsijät, painuivat heidän 
päänsä alas. Koppinen huusin 
heille: ”Tulkaa tänne!” Silloin al-
koi tulla kaksi miestä kädet yl-
häällä. Lähelle tullessa huomat-
tiin heillä olevan pistoolit. Koppi-
nen otti pistoolit pois kun desan-
teilla oli kädet ylhäällä ja suoma-
laisilla kiväärimiehet vieressä. 
Koppisella oli nyt pistooleita joka 
taskussa. Hän tiesi, että desant-
teja oli vielä kolmas, joka löytyi-
kin myöhemmin. He olivat kerta 
kaikkiaan uupuneita, väsyneitä 
ja nälkiintyneitä, eikä heillä ollut 
mitään kykyä panna vastaan. He 
olivat yrittäneet veneellä Viroon, 
mutta myrsky oli pakottanut hei-
dät Suomen alueelle.

Kerran Koppinen istui pal-
lilla upseerikämpässä, kun kuu-
lui valtava räjähdys. Palli aivan 
liikahti paikaltaan. Koppinen 
soitti torniin, että Ryssänkarilla-
ko räjähti? Tornissa vartiomies 
sanoi, että ei siellä mitään rä-
jähtänyt, vaan se kuului Kytös-
tä päin. Koppinen soitti Kytöön, 
että mikä siellä räjähti. Ei siel-
läkään mikään ollut räjähtänyt, 
vaan sanottiin sen olleen Mi-
konkarilla. Mutta sielläkään ei 
ollut mikään räjähtänyt, vaan 
sanottiin sen olleen Mäkiluo-
dolla päin. Kun Koppinen soitti 
sinne, sanottiin, että Kallbådan 
majakalla on kaikki sekaisin, ei-
kä sinne saatu puhelinyhteyttä.

Myöhemmin Kallbådan 

päällikkö kertoi ja selvisi muu-
tenkin, että venäläiset olivat am-
puneet torpedon majakkaa kohti 
pimeällä. Torpedo oli iskeytynyt 
kallion kupeeseen, eikä noussut 
siitä onneksi majakkaan, vaan 
oli räjähtänyt siinä. Majakas-
ta olivat menneet kaikki ovet ja 
ikkunat rikki, mutta itse majak-
ka oli säilynyt. Miehetkin olivat 
perusteellisesti säikähtäneet. 
Torpedon räjähdysaalto tuntui, 
kuin se olisi ollut Ryssänkarilla 
30 km:n päässä, koska räjäh-
dys oli niin voimakas.

Palvelus meri- ja rannikko-
puolustuksessa päättyy

Sitten tuli loppukesä 1941 ja 
venäläiset alkoivat poistua Han-
gosta. Siinä tilanteessa huomat-

tiin, että merivoimissa on liiaksi 
joukkoja. Ei enää tarvittu väkeä 
Hangon valtaamiseen eikä Suo-
menlahden turvallisuuden pitä-
miseksi. Junalastillinen miehiä 
lähetettiin jalkaväkikoulutuk-
seen, Koppinen niiden mukana. 
Ensin hänet komennettiin kou-
lutuskeskukseen Inhaan, Poh-
janmaalle. Kuukauden kuluttua 
komennettiin Oulun koulutus-
keskukseen. Annettiin jalkavä-
kikoulutusta alokkaille ja muille. 
Siitä aukeni uusi ura jalkaväessä 
ja Päämajan alaisuudessa. Lop-
pujen lopuksi Koppisen palvelu-
surasta noin kolmasosa oli meri-
voimissa, noin kolmasosa jalka-
väessä ja kolmasosa Päämajan 
alaisuudessa. Hänet kotiutettiin 
marraskuussa 1944.
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S yynä siihen on usein 
se, että he olivat saa-
net koulutuksensa jo-

ko Haminan kadettikoulussa 
tai eri sotilasopetuslaitoksissa 
Venäjällä, eikä heistä sen takia 
löydy tietoja itsenäisen Suomen 
kadettimatrikkeleista. Monen 

ura itsenäisen Suomen rannik-
kotykistössä jäi lisäksi lyhyeksi 
ja päättyi usein jo ennen toista 
maailmansotaa. Pyrin jatkossa 
lyhyesti esittelemään näitä up-
seereja lehtemme palstoilla.

Väinö Armas Alkio oli syn-
tynyt 1.3.1879 Orimattilas-

sa. Käytyään kouluopinton-
sa Helsingin reaalilyseossa, 
hän opiskeli useita vuosia säh-
kö- ja konetekniikkaa Saksan 
eri yliopistoissa. Suoritettuaan 
1800-luvun lopussa upseeri-
kurssin Haminassa ja vastaa-
van kurssin Pietarin jalkaväki-

Historian unohtamat – Suomen rannikkotykistön alkuaikojen upseerit 

Väinö Armas Alkio
Rannikkotykistön sotia edeltävää historiaa käsittelevät kirjat ovat täynnä entisten 

rannikkotykistöupseerien nimiä, mutta harvasta löytyy tarkempia tietoja.

Ove EnqvistH
istoria

Rauma Marine Constructions  
– perinteitä ja tulevaisuuden visioita
Raumalainen laivanrakennusyhtiö Rauma Marine Constructions (RMC) 
tuntee suomalaisen merenkulunosaamisen perinteet. Kesällä 2014 
perustettu Rauma Marine Constructions vaalii ja kehittää edelleen vahvaa 
suomalaista laivanrakennusosaamista.

Yhtiö on erikoistunut monimurtajien, matkustaja-autolauttojen ja 
puolustusvoimien tarvitsemien alusten rakentamiseen. Omistuspohjaltaan 
suomalaisen yhtiön ydinosaamista ovat alusten rakentaminen ja 
ylläpitäminen. 

Yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa yhtiö vie eteenpäin suomalaista 
merenkulunosaamista – myös kansainvälisille vesille. Rauma Marine 
Constructionsin katse suuntaa tiukasti tulevaisuuteen. Arktinen 
meriteollisuus on koko Suomen valttikortti.

RMCfinland.fi
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koulussa, hän palveli ensin up-
seerina Suomen vanhassa so-
taväessä Tarkk’ampujapataljoo-
nassa ja sen jälkeen Venäjän ar-
meijassa, johon hänet v. 1904 
kutsuttiin reservistä. Vanhassa 
Suomen sotaväessä sekä Ve-
näjän armeijassa hän toimi eri 
tehtävissä, kuitenkin pääasiassa 
taloushuollon alalla. Ennen en-
simmäistä maailmansotaa hän 
toimi Varsovan komendanttina 
silloisen kenraali Mannerheimin 
ollessa Varsovan sotilaspiirin ko-
mentajana.

Ensimmäisen maailmanso-
dan aikana hän osallistui Varso-
van kaistan taisteluihin siirtyen 
v. 1918 Suomen vapaussodan 
aikana tykistöupseerina Suo-
men armeijaan. Suomen puo-
lustuslaitoksessa hän palveli en-
sin eri tehtävissä, kunnes siir-
tyi vuoden 1919 alussa ran-
nikkotykistöön. Alkio oli aluksi 
RT 1:ssä, mutta tämän jälkeen 
15.11.1919–27.8.1927 RT 3:n 
komentajana ja vv. 1928–32 
Karjalan ja Perä-Pohjolan kut-
suntapiirien päällikkönä, ja vielä 
tämän jälkeen kaksi vuotta Ke-
min sotilaspiirin päällikkönä.

Alkiolla oli varmasti erit-
täin vaikean tehtävän edes-
sä tultuaan määrätyksi RT 3:n 
komentajaksi, sillä tykit ja me-
ri olivat täysin outoja käsittei-
tä. Vaikeutta lisäsi myös se, et-
tä hänen alaisensa olivat myös 
vielä melko kokemattomia, joi-
hin vielä ikäerokin oli noin 20 
vuotta, mikä tuona ikäkautena 
on erittäin paljon.

Alkio vaikutti merkittäväl-
lä tavalla itsenäisyytemme saa-
vuttamisen jälkeen muodoste-

tun rannikkopuolustuksemme 
kehittämiseen. Hänen alaisi-
naan toimineet upseerit ja kou-
lutettavinaan olleet varusmie-
het ovat muistaneet hänet pait-
si erinomaisena sotilaskoulutta-
jana myös kunnioitusta herättä-
neenä ja hienovaraisena nuoren 
polven kasvattajana. Alkio kuo-
li maaliskuun 1. päivänä 1962 
Helsingissä.

Ura

Res. vänrikki Haminan Kadet-
tikoulusta v. 1898, res .aliluut-
nantti vanhassa Suomen sotavä-
essä, 1904 alkaen Venäjän ar-
meijassa, luutnantti v. 1908, ali-
kapteeni v. 1912 ja kapteeni v. 
1916. Suomen armeijassa kap-

teeni v. 1918, majuri v. 1919 ja 
everstiluutnantti v. 1927.

Vallankumouksen humua

Majuri Alkio kertoi 1920-luvulla 
RT 3:n upseereille kokemuksis-
taan Venäjän vallankumoukses-
ta. ”Olin silloin Riian suunnalla. 
Ihmisten arvot heittelehtivät päi-
västä päivään. Jostakin leipuris-
ta voitiin yhtäkkiä ilman muu-
ta tehdä majuri ja päinvastoin.” 
Tällöin luutnantti Koljonen, joka 
oli tunnettu vääräleuka, ei malt-
tanut olla kysymättä, ”Silloinkos 
herra majurista tuli majuri?” Täs-
sä Koljonen halusi viitata siihen, 
että Alkio oli ollut I maailmanso-
dassa Varsovassa erään kenttä-
leipomon päällikkönä.
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Rannikkoupseeriyhdistys

Esitelmätilaisuus 23.1.2018 
klo 18.00 Turussa

Merivoimien komentaja, va-
ra-amiraali Veijo Taipalus, pi-
tää perinteisen ajankohtaisinfon 
Heikkilän kasarmilla, Merivoimien 
esikunnan sotilaskodissa, tiistai-
nana 23.1.2018 klo 18.00.

RUY:n järjestää tilaisuuden 
yhteistyössä MY:n kanssa. Yh-
distykset tarjoavat tilaisuudessa 
vahvennetun iltapalan virvokkei-
neen. Tilaisuus päättyy 20.00 
mennessä. Kuljetus tilaisuu-
teen lähtee Helsingistä Kias-

man edestä kello 15.30 ja pa-
luu kokouksen jälkeen Helsin-
kiin noin klo 22.00.

Ilmoittautuminen RUY:n 
sihteerille 15.1.2018 men-
nessä sähköpostilla jarmo.val-
timo@rannikonpuolustaja.fi. Il-
moitathan myös mahdolliset 
ruoka-aine allergiasi ja tarpee-
si bussikuljetukseen.

Pankkiasiaa

Yhdistyksen ainoa tilinumero on  
OP FI 69 5549 8320 0654 10. 
Danske Bankin tili on lakkautettu.

Kestomuistutus! 

Ilmoitathan muuttuvat yhteystie-
tosi sihteerille. HUOM! Varsin-
kin reserviin siirtyvät. Muistakaa  
päivittää sähköpostiosoitteenne, 
koska suurin osa tiedotteista jae-
taan vain jäsenrekisterijärjestel-
män sähköpostiohjelmalla.

Rannikkoupseeriyhdistys 
toivottaa jäsenilleen Rauhallis-
ta Joulua ja Onnellista Uutta 
Vuotta !

Hallitus

Toivotamme kaikille asiakkaillemme 
ja yhteistyökumppaneillemme 

rauhallista joulua 
ja turvallista uutta vuotta! 

w w w . m i l l o g . f i

Lahjoitamme joulutervehdyksiin varatut varat syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi. 
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M eriupseeriyhdistys on va-
linnut vuoden jäsenek-

seen komentaja Mikko Saarisen.
Komentaja Saarinen on ak-

tiivisesti osallistunut yhdistyk-
semme toiminnan ja tapahtu-
mien ideointiin ja kehittämiseen 
sekä Kemiön majan ylläpitoon ja 
parantamiseen. Lisäksi hän on 
ollut mukana yhdistyksen julkai-
sutoiminnassa muun muassa 
Suomi Merellä -vuosijulkaisus-
sa. Saarinen on myös toimin-
nallaan kannustanut ja aktivoi-
nut nuorempaa jäsenistöämme.

Vuoden jäsen palkittiin pe-
rinteisellä Tonyn tuoppi –kierto-
palkinnolla ja saajan nimi jul-
kaistiin yhdistyksen vuosipäi-
vän kokouksessa Suomenlin-
nassa 24.10.

Jäsenmaksut

Vuoden 2017 jäsenmaksut on 
lähetetty syyskuussa. Mikäli et 
ole saanut jäsenmaksua, päivi-
tä osoitetietosi sihteerille. 

Ampumatoiminta

Tourin Tussarista ja Sisäises-
tä villapaidasta kilpailtiin Upin-
niemen rynnäkkökivääriradalla 
11.10.

Kilpailujen tulokset:
Tourin Tussari:
1. Jani Saksinen 

15 osumaa / 130 pistettä
2. Torsti Annala 

15 osumaa / 126 pistettä
3. Vesa Ennevaara 

13 osumaa

Sisäinen Villapaita:
1. Jani Saksinen 130 pistettä
2. Torsti Annala 126 pistettä
3. Vesa Ennevaara 

114 pistettä

Vuosi 2018 

Vuoden 2018 teemaksi on 
suunniteltu ”Uudet uhkat”.

Tammikuun kuukausiko-
kous pidetään Turun Heikkiläs-
sä viikolla 4. Kokouksessa kuul-
laan Merivoimien ajankohtaisis-
ta asioista.

Tammi-helmikuun vaih-
teessa pidetään yhdistyksen 
esittelytilaisuus 2. vuosikurssin 
merikadeteille.

Helmikuun kuukausikokous 
on tarkoitus järjestää vastikään 
perustetussa EU:n hybridiosaa-
miskeskuksessa Helsingissä.

Meriupseeriyhdistys
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Sininen Reservi

S ininen Reservi ry:n ja Me-
rivoimien yhdessä järjestä-

mä Meripuolustuspäivä järjestet-
tiin 16. kerran, tällä kertaa Turun 
Heikkilässä. Edeltävänä iltana Si-
nisen Reservin purjehduskauden 
päättäjäissauna keräsi noin 25 
reserviläistä Merisotakoulun ison 
saunan lauteille. Näiden tapah-
tumien myötä tapahtumarikkaan 
vuoden toiminta alkaa olla taka-
napäin. Olemme juhlineet sata-
vuotiasta Suomea mm. osallis-
tumalla Nuku Rauhassa turvalli-
suuskampanjaan ja valokuvakil-
pailulla. Meritaitokilpailu, ampu-
mapäivät, vilkas yhteysupseeri-
toiminta ja monet muut tapah-
tumat ovat tahdittaneet itsenäi-
sen Suomen juhlavuotta.

Meripuolustuspäivä kerä-
si 110 osallistujaa Heikkilään. 

Päivän otsikko, ”Puolustuspo-
liittinen selonteko – seuraavat 
askeleet”, kattoi laajan alueen. 
Paneelikeskustelussa alustajina 
toimivat prikaatikenraalit Mik-
ko Heiskanen ja Jukka Sonni-
nen, molemmat Pääesikunnas-
ta, sekä johtaja Jukka Savolai-
nen Hybridiuhkien osaamiskes-
kuksesta. Paneelia johti Ulko-
asiainministeriön tietohallinto-
johtaja Ari Uusikartano.

Alustukset ja vilkas keskus-
telu kattoi laajan alueen, jossa 
punaisena lankana oli kybertur-
vallisuus, hybridiuhat ja Puolus-
tusvoimien koulutuksen kehit-
täminen. Koulutusta kehitetään 
moderniin suuntaan, hyödyn-
täen simulaattoritekniikkaa ja 
mikroelokuvia. Nyt alkaa ekspe-
rimentaatiokausi jolla uusia me-

Meripuolustuspäivä 2017
Seppo alanko

Seppo alanko

Merivoimien komentaja, vara-
amiraali Veijo Taipalus antoi 
lähialueen katsauksen.

Paneelissa (vasemmalta) kommodori evp Jukka Savolainen, prikaatikentraali Mikko Heiskanen ja 
prikaatikenraali Jukka Sonninen.

82

Järjestöt



Sininen Reservi

netelmiä validoidaan. Kyseessä 
on kehitystyö, nykyjärjestelmä 
ei suinkaan ole rikki. Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen, MP-
K:n, kehittäminen herätti myös 
keskustelua ja MPK:n kustan-
nustehokkuus ja sitouttava vai-
kutus huomioitiin.

Suomen perinteinen vah-
vuus, yhteiskunnassamme val-
litseva luottamus viranomaisiin 
ja henkilöidenkin välillä, saat-
taa kääntyä haavoittuvuudeksi. 
Luottamus on yhteiskunnan si-
dosainetta, koheesion tae, mutta 
siihen voi vaikuttaa eri menetel-
millä. Tällaisia hybridi- ja kyber-
toimia nähdään koko ajan ympä-
ristössämme. Kyberuhkia käsitel-
lessä usea puhuja nosti esiin ar-
jen tietosuojan, kuten päivitysten 
ja lähdekritiikin, tärkeyden. (Tu-
tustu tietosuojamateriaaliin osoit-
teessa www.arjentietosuoja.fi). 
Suojautumisen tärkeys korostuu 
yhteiskunnan suurten muutosten 
myötä: mm. robotiikka ja keino-
äly on osa suurta murrosta joka 
on jo käynnissä.

Merivoimien komentaja, 
vara-amiraali Veijo Taipalus, 
keskittyi katsauksessaan yleis-
tilanteeseen Itämerellä ja lä-
hiympäristössämme. Kansain-
välinen yhteistyö ja valmiuksien 
kehittäminen korostuu Meri-
voimien työssä. Ajankohtaisis-
ta hankkeista komentaja totesi 

mm. että Laivue 2020 etenee 
suunnitellusti, ja Pansio-luokan 
miinalauttojen peruskorjauspro-
jekti (”MLU”) päättyy parin vii-
kon sisällä. Vuosi 2018 tuo mu-
kanaan Merivoimien 100-vuo-
tisjuhlan ja syksyllä Northern 
Coasts-harjoituksen.

Siniselle Reserville 2017 
on ollut aktiivinen vuosi jolloin 
on voitu keskittyä toimintaan 
kun aiempien vuosien kehitys-
kohteet on saatu maaliin. Osal-
listuimme vuoden aikana ”Nu-
ku Rauhassa”-kokonaisturvalli-
suuskampanjaan. Kolme kam-
panjan yleisötapahtumaa ja kak-
si The Tall Ships Races tapahtu-
maa vaati eniten työtä ja resurs-
seja vuoden aikana. Purjehdus-
kauden päätyttyä keskitymme 
”back-office”-työhön. Otamme 
mm. uudet varastointitilat käyt-

töön, käymme läpi ampumapäi-
vien säännöt ja parannamme yh-
teysupseeriviirikön toimintaedel-
lytyksiä. Vuosikokous pidetään 

Meripuolustuspäivä 2017
Seppo alanko

Yleisö täytti Pohjanmaa-auditorion. Etualalla lippueamiraali o Österlund 
(vas.) ja kontra-amiraali Veli-Jukka Pennala.

Huom!
Tutustu tietosuoja-
materiaaliin osoitteessa  
www.arjentietosuoja.fi

tai skannaa oheinen 
Qr-koodi mobiililait-
teellasi
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Seppo alanko

Seppo alankoMika kuutti

Sinisen Reservin ansioristin saivat (vasemmalta) Viljo Lehtonen, Hannu Luukkonen ja Ville Mäenpää. 
Ranikkosotilaskotiyhdistykselle myönnetyn ristin vastaanotti RSKY:n kunniapuheenjohtaja Ulla Varjola. Oikealla 
Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja Robin Elfving.

Toimitusjohtaja Tapio Maijala (vas.) 
vastaanotti Forum Marinumille jo 
viime vuonna myönnetyn Sinisen 
Reservin asiomitalin.

Ansiomitalin saivat myös Henri Havulinna, Matti Huvila ja Ismo Suomi. 
Sinisen Reservin puheenjohtaja jakoi mitalit.
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huhtikuun 14. Tammisaaressa.
Perinteiseen tapaan Sininen 

Reservi muisti palkita aktiivisia 
toimijoitaan vapaaehtoisen me-
ripuolustustyön eduksi tehdystä 
työstä. Merivoimien komenta-
jan myöntämät Sinisen Reservin 
ansioristit annettiin toimitusjoh-
taja Pekka Kuusniemelle, kom-
modori Hannu Luukkoselle, Pu-
heenjohtaja Ville Mäenpäälle ja 
reservin majuri Viljo Lehtoselle. 
Rannikkosotilaskotiyhdistykselle 
myönnettiin myös Sinisen Reser-
vin ansioristi ja sen otti RSKY:n 
puolesta vastaan kunniapuheen-
johtaja Ulla Varjonen.

Sinisen Reservin ansiomita-
lilla jo vuosi sitten palkittu Meri-
keskus Forum Marinum sai nyt 
mitalinsa kun toimitusjohtaja Ta-
pio Maijala vastaanotti sen Fo-

rum Marinumin puolesta. Muut 
ansiomitain saajat olivat Saa-
ristomeren Merivartiokillan pu-
heenjohtaja Ismo Suomi ja sa-
man killan valtuuskunnan pu-
heenjohtaja Matti Huvila sekä 
Helsingin Reservimeriupseerien 
entinen puheenjohtaja, Sinisen 
Reservin hallituksen jäsen Hen-
ri Havulinna ja Viron Kaitseliitin 
Meriväedivisioonin Kuno Peek.

Onnittelut palkituille!

Valokuvakilpailu

Sininen Reservi ry järjesti va-
lokuvakilpailun vuonna 2017, 
jolla juhlistettiin sekä Suomen 
100-vuotista itsenäisyyttä et-
tä Sinisen Reservin 20 vuotista 
taivalta. Kilpailulla haettiin kuvia 
jotka liittyvät merelliseen reser-

Sininen Reservi

Seppo alanko Seppo alanko

Merivoimien komentaja kiinnittää 
myöntämänsä Sinisen Reservin 
ansioristin toimitusjohtaja Pekka 
Kuusniemen rintaan.

Sinisen Reservin valokuvauskilpailun suojelija, vara-amiraali Veijo 
Taipalus, onnittelee voittajaa, Mikko Juutia. Vasemmalla kunniamaininnan 
saanut Poppe Taucher ja voittajan vieressä Karo Holmberg jonka kuvat 
palkittiin 2. ja 3. sijalla. Raadin puheenjohtaja Antti Rautiainen ja Sinisen 
Reservin puheenjohtaja Robin Elfving oikealla.

viläistoimintaan. Kilpailun suo-
jelija oli Merivoimien komenta-
ja, vara-amiraali Veijo Taipalus. 
Tuomariston puheenjohtajana 
toimi Sininen Reservi ry:n vara-
puheenjohtaja Antti Rautiainen 
ja kilpailujohtajana Mika Kuut-
ti. Meripuolustuspäivillä julkis-
tettiin kolme voittajaa jotka oli-
vat: Mikko Juuti (1. sija) ja Karo 
Holmberg (2. ja 3. sija). Kunnia-
maininnan sai Poppe Taucher. 
Palkitut saivat voittaneet kuvat 
tauluina, kunniakirjat ja Tes-
packin tuotteita.

Onnittelut palkituille ja kii-
tokset sekä kaikille osallistujille 
että kilpailun järjestäjille!

Robin Elfving
Komentajakapteeni res 

Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja
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Kuivasaaren järeä tykki 
305/52-O ampui kun-

nialaukaukset 100 vuotiaalle 
Suomelle Itsenäisyyspäivänä 
6.12.2017 klo 16.00.

Koska Kuivasaaren järeän 
tykin ammunnat saattavat jää-
dä nyt historiaan, tuomme esiin 
taustaa järeiden Obuhov tykkien 
valmistamisesta, ominaisuuksis-
ta, Suomeen saamisesta erinäis-
ten seikkailujen jälkeen sekä nii-
den merkityksestä mm. Helsingin 
kaupungin puolustamisessa so-
dan aikana. Suomenlinnan Ran-

nikkotykistökilta ja etenkin killan 
jäsenistöstä koostuva tykkiryhmä 
ovat tehneet merkittävän korvaa-
matonta työtä järeän tykin ylläpi-
tämisessä, huollossa sekä ampu-
makuntoisena säilyttämisessä.

305 mm:n tykkejä on saatu 
Suomeen pääosin kahdella taval-
la, Venäjän perintönä Suomen it-
senäistyttyä ja Bizertasta talviso-
dan jälkeen.

Historiaa

Bizertan tykkien historia alkaa 
keisarillisen Venäjän pääkau-

pungista Pietarista. Siellä sijait-
seva kuuluisa Obuhovin tykki-
tehdas sai v. 1906 Venäjän me-
ripuolustuksen esikunnalta tila-
uksen 305 mm:n tykistä, jon-
ka pituuskaliiperi oli 40, eli put-
ken pituus n. 12 metriä. Kaksi 
vuotta myöhemmin tehdas sai 
valmiiksi ensimmäisen 305/52-
O tykin 15,86 metrin pituisine 
putkineen. Näitä tykkejä Obu-
hovin tehdas valmisti useita sa-
toja ja niitä käytettiin sekä laiva-
tykkeinä että rannikkotykkeinä.

Muutamaa vuotta myöhem-
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min ammuksen paino oli nous-
sut alkuperäisestä 375 kg:sta 
470 kg:aan ja 115 kg:n panosta-
kin oli lisätty, jolloin lähtönopeus 
oli noussut yli 800 m/s ja kan-
tama n. 30 km:iin. Käyttämällä 
ammuksessa ballistista kärkeä ja 
panoksena 180 kg parannettua 
tykkiruutia saavutettiin tällä tykil-
lä 920 m/s lähtönopeus ja pit-
kälti yli 40 km, jopa yli 50 km 
kantama putken korotusmahdol-
lisuudesta riippuen.

Toinen seikka, jolla on mer-
kitystä Bizertan tykkien histo-

riaan, on Venäjän-Japanin - so-
ta v. 1904–05. Tällöin Venä-
jä lähetti Itämeren laivastonsa 
Tyynenmeren laivastonsa alus-
ten tueksi. Tsushiman salmes-
sa venäläisiä odotti Japanin lai-
vasto ja taistelu oli tuhoisa venä-
läisille. Lähes kolme neljäsosaa 
laivastosta tuhoutui, yli puolet 
laivoista upposi.

Tämän tappion johdosta 
Venäjän Meriministeriö joutui 
arviomaan uudelleen meripuo-
lustuksen strategian.

Toisaalta päätettiin voimak-
kaan rannikkopuolustuksen ra-
kentamisesta Itämerelle estä-
mään vihollisen merihyökkäyk-
set pääkaupunkia Pietaria vas-
taan. Tämän rakennustyön tu-
loksena syntyi Suomenlahdel-
le ja Itämerelle erittäin voima-
kas rannikkotykistö, josta osa jäi 
Suomelle vapaussodan jälkeen 
ja muodosti Suomen rannikko-
puolustuksen rungon toisessa 
maailmansodassa. Vastaavasti 
osa tuosta tykistöstä jäi Virolle.

Venäjän laivanrakennus-
ohjelma

Toisaalta päätettiin laivanraken-
nusohjelmasta uuden Itämeren 
laivaston ja Mustan meren laivas-
ton rakentamiseksi. Englannissa 
oli v. 1906 valmistunut Dread-
nought -niminen taistelulaiva ja 
tästä muodostui käsite taistelu-
laivan ominaisuuksista. Laiva oli 

panssaroitu kyljistä ja kannesta, 
samoin tykkitornit oli panssaroi-
tu. Päätykistö oli järeää, Dread-
noughtissa oli 305 mm:n tykkejä 
10 kpl viidessä kaksoistornissa.

Venäjä rakensi dreadnought 
-tyyppisiä taistelulaivoja kahta eri 
luokkaa. Molemmissa luokissa 
päätykistö oli samanlainen, 12 
kpl 305 mm:n tykkejä neljäs-
sä kolmen tykin tornissa. Mus-
tan meren laivastolle rakennet-
tiin neljä taistelulaivaa, Imperat-
ritsa Mariya, Imperator Alexan-
der III, Imperatritsa Jeka-terina 
II ja Imperator Nikolai I. Impe-
rator Alexander III valmistui v. 
1916 Russadin telakalla Niko-
lajevissa, n. 200 km Odessas-
ta koilliseen. Miehistöä aluksella 
oli 1386 miestä. Laivan aseistus 
oli 12 kpl 305 mm:n tykkiä, 18 
kpl 130 mm:n tykkiä, 8 kpl 76 
mm:n ja 5 kpl 57 mm:n it-tykkiä 
sekä neljä 457 mm:n torpedo-
putkea. Kylkipanssarin vahvuus 
oli 13–30 cm, kansi 7,6 cm, tyk-
kiasemat 25 cm ja tykkitornit 30 
cm. Alus ei osallistunut I maail-
mansodan sotatoimiin.

Helmikuun vallankumouk-
sen melskeissä maaliskuussa 
1917 Kerenski antoi alukselle 
uuden nimen Volya.Brest-Litovs-
kissa maaliskuussa v. 1918 sol-
mitun Saksan ja Neuvosto-Venä-
jän rauhansopimuksen mukaan 
Sevastopolin sotasatamassa ol-
leet venäläiset sotalaivat joutui-

Jyrki favorin
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vat saksalaisille. Kun saksalaiset 
marraskuussa 1918 olivat antau-
tuneet, laivat siirtyivät briteille ja 
Volya kuljetettiin Istanbuliin ja 
edelleen Izmiriin. Siellä alus luo-
vutettiin ns. valkoisille venäläisil-
le ja palautettiin takaisin Sevas-
topoliin vuonna 1919.

Venäjän lokakuun vallanku-
mouksen jälkeen bolshevikkien 
valta ei ollut mitenkään vahva 
Pietarin ja Moskovan ulkopuo-
lella ja eräät entisen keisarilli-
sen Venäjän armeijan kenraalit 
ryhtyivät sotimaan bolshevikki-
valtaa vastaan, etelässä kenraa-
li Wrangel.

Vuoden 1920 aikana Pu-
na-armeija saavutti huomatta-
vaa menestystä etelässä ja ken-
raali Wrangel joutui peräänty-
mään Krimin niemimaalle. Lo-
pulta hänen joukoillaan ei ol-
lut enää muuta mahdollisuutta 
kuin nousta laivoihin Sevastopo-
lin sotasatamassa. Yksi laivois-
ta oli Volya, jonka Wrangel oli 
kastanut uudelleen ja laivan vii-
meinen nimi oli General Alexe-
jev 17.10.1919 lukien.

Wrangelin laivasto-osas-
toon kuului lisäksi neljä risteili-
jää, 10 hävittäjää, 4 sukellusve-
nettä ja 16 erilaista apualusta. 
Laivasto purjehti Mustalta me-
reltä Turkin salmien läpi Välime-
relle ja edelleen Bizertan sata-
maan Ranskalle kuuluneeseen 
Tunisiaan Pohjois-Afrikan ranni-

kolla vuoden 1920 lopulla.
Pienenä yksityiskohtana 

tästä noin 10.000 henkeen 
nousevasta venäläisjoukosta 
voidaan mainita, että he perus-
tivat v. 1922 Bizertaan Venäjän 
Ortodoksiseen kirkkoon kuu-
luvan seurakunnan ja rakensi-
vat kirkon. Kirkko ja seurakun-
ta ovat edelleen olemassa Bizer-
tassa ja siellä on vieläkin näiden 
pakolaisten jälkeläisiä kolman-
nessa ja neljännessä polvessa.

Wrangel myi laivastonsa 
Ranskalle v. 1924. Neuvosto- 
Venäjä vaati Imperator Alexan-
der III:n palauttamista, mutta 
Ranska kieltäytyi, koska alus 
oli sillä vakuutena Ranskan 
saatavista keisarilliselta Venä-
jältä. Sen jälkeen kun aseet oli 
purettu laivasta, se romutettiin 
v. 1936.

Järeät 305 mm tykit 
Suomessa

Suomeen oli jäänyt vapausso-
dan jälkeen muutama 305/52-
O tykki. Neljä niistä oli Örös-
sä ja Tarton rauhansopimuk-
sen määräysten mukaan hävi-
tetystä Inon linnoituksesta saa-
tiin pelastettua viisi samanlais-
ta tykkiä. Näistä Inon tykeistä 
neljä käytettiin 1930-luvulla ra-
kennettuihin Mäkiluodon ja Kui-
vasaaren kaksoistykkitorneihin. 
Kaksi Örön tykkiä siirrettiin Ris-
tiniemen linnakkeelle Viipurin-

lahden suulle v. 1937.
1930-luvun loppupuo-

lella, kun oli käynyt yhä ilmei-
semmäksi, että suurvaltojen vä-
lillä alkanut varustelukierre joh-
taisi ennen pitkää sotaan, alet-
tiin Suomessakin oivaltaa varus-
telumenojen lisäämisen tarve.

Eduskunnassa säädettiin 
maanpuolustuksen hankintoi-
hin erityinen lisävero, jolla ker-
tyneistä varoista osa tuli Meri-
voimienkin käyttöön.

Pääkaupungin rannikko-
puolustuksen kehittämiseen 
ja vahvistamiseen oli kiinnitet-
ty huomiota. Käyttökelpoista 
ja sopivaa kalustoa tähän tar-
koitukseen ei kuitenkaan enää 
kotimaassa ollut ja ulkomais-
ten tehtaiden toimitusajat oli-
vat pitkiä. Esimerkiksi saksa-
laiselta Kruppin tehtaalta saa-
tiin tarjous neljästä 11” tykistä 
vuodeksi 1942 ja ruotsalaiselta 
Boforsilta 10” tykeistä, saman-
laisista kuin oli panssarilaivoil-
la, vuodeksi 1943. Niinpä saa-
tettiin vain todeta, että tarvetta 
puolustuksen kehittämiseen oli, 
kalustoa sen sijaan ei ollut.

Bizertan tykkien hankinta

V. 1938 saatiin Merivoimien 
esikuntaan ensimmäiset, alus-
tavat tiedot Bizertassa olevista 
305/52-O tykeistä.

Tiedot tulivat ranskalaisen 
toiminimen A. Klaguine & Co:n 
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suomalaiselta agentilta. Meri-
voimat ilmaisi kiinnostuksensa 
ja asiassa käytiin useita neu-
votteluja sekä Helsingissä et-
tä Pariisissa, jossa niihin osal-
listuivat Suomen Pariisissa ole-
van lähetystön sotilasasiamies 
everstiluutnantti Hiisi ja muuta-
man kerran myös ministeri Har-
ri Holma. Kesään 1939 men-
nessä tarjous tarkentui niin, et-
tä se sisälsi 12 kpl 305/52-O 
tykkiä ja 18 kpl 130/55-V tyk-
kiä. 3.8–8.8.1939 everstiluut-
nantti Enkainen ja aseteknikko 
Jolma kävivät Bizertassa tarkas-
tamassa tykit. Tarkastus osoit-
ti, että tarjottu kalusto oli käyt-
tökelpoista ja tarkastajat puolsi-
vat sen ostamista. 14.9.1939, II 
maailmansodan jo sytyttyä sol-
mittiin Puolustusministeriön ja 
t:mi Klaguinen välillä sopimus 7 
kpl 305/52-O tykin ostamises-
ta. Sopimuksen allekirjoittivat 
Merivoimien esikunnan puoles-
ta kenraalimajuri Valve ja evers-
tiluutnantti Enkainen, myyjän 
puolesta T:mi Klaguinen suo-
malainen agentti eversti Silfver-
berg. Klaguine ilmoitti myös, et-
tei se voinut hyväksyä tykkien 
kuljettamista Itämeren kautta 
sodan johdosta vaan suositte-
li tykkien kuljettamista Liinaha-
mariin Petsamossa ja sieltä Jää-
merentietä Rovaniemelle, lähim-
mälle rautatieasemalle.

Melkoisena yllätyksenä 

tuli Merivoimien esikunnalle 
29.9.1939 tarjous Lontoosta Bri-
tish Pacific Trust Ltd:lta samois-
ta tykeistä. Esikunta oli ymmäl-
lä, kuka myy ja mitä? Jälkeen-
päin on selvinnyt, että Ranskan 
hallitus ei ollut antanut Klaguinen 
toiminimelle aseiden vientilupaa, 
koska se pelkäsi Neuvostoliiton 
ärsyttämistä ja samalla pelkä-
si, että tykit voisivat joutua sak-
salaisille. Tämän vuoksi Rans-
ka oli ilmoittanut Klaguinelle, 
että se voi myöntää vientiluvan 
brittiläiselle firmalle. Tämä brit-
tiläinen episodi tässä tykkiasias-
sa päättyi kuitenkin hyvin no-
peasti, sillä sotilasasiamies Hii-
si ilmoitti jo 2.10.1939, että Kla-
guine on edelleen myyjä ja oli il-
moittanut hänelle, että 7 tykin 
myynti on vaikeaa, sillä Klagui-
ne joutuu kuitenkin ostamaan 
kaikki 12. Edelleen Klaguine oli 
ilmoittanut, ettei vientilupaa ol-
lut vielä saatu, mutta viralliselta 
taholta oli kuultu luvan kyllä tu-
levan, minkä vuoksi uskalsi tä-
män ilmoittaa. Ranskan hallitus 
pani kuitenkin pisteen tykkihan-
kinnalle tässä vaiheessa ilmoitta-
malla virallisesti 23.10.1939, et-
tei Klaguinella ollut lupaa myydä 
tykkejä ja ettei se myönnä vienti-
lupaa Suomen epävarman tilan-
teen vuoksi.

Talvisodan syttyminen 
30.11.1939 sai aikaan uuden 
käänteen tässä tykkihankin-

nassa. Puolustusministeriö tie-
dusteli Ranskan hallitukselta 
27.12.1939, oliko mahdollista 
saada tulemaan Suomeen aikai-
semmin ostamamme ”tolv tuu-
man Obuhoff tykit, onko niihin 
ammuksia”. Ja seuraavana päi-
vänä ministeriö tiedusteli Rans-
kasta, ”onko saatavissa två luk-
koa” näihin tykkeihin.

– Tämä sähkevaihto käy-
tiin luonnollisesti salakielellä ja 
tekstissä sekoitettiin suomen- 
ja ruotsinkieltä. – 12.1.1940 
Ranskan hallitus pyörsi aikai-
semman päätöksensä ja ilmoit-
ti, että se lahjoittaa kaikki 12 kpl 
305 mm:n tykkiä Suomelle ja 
lupasi vielä saattaa tykkejä kul-
jettavat laivat Gibraltarilta eteen-
päin Shetlannin saarten tasalle. 
21.1.1940 ministeriö tieduste-
li Pariisista, ”voiko saada ader-
ton kpl hundratrettio mm Bizer-
tan tykkiä ja niihin ammuksia”. 
Tähän pyyntöön oli ilmeisesti 
suostuttu, sillä ministeriö ilmoitti 
2.2.1940, että ”otamme Bizer-
tasta gratis aderton kpl hundrat-
rettio mm komplettina, ammuk-
sia mahdollisimman paljon”.

Tykkien kuljetus Suomeen

Tykkien kuljettamiseen tarvit-
tiin laivoja. Näiden suhteen syn-
tyi ongelmia, sillä sodan johdos-
ta Välimerellä ei ollut kovin mon-
ta suomalaista laivaa. Ensimmäi-
nen merkintä kuljetuksesta on jo 
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lokakuulta 1939, jolloin FÅA:n 
ss Hektor tai Hektos, molem-
mat nimet esiintyvät viesteissä, 
oli saanut rahdin ottaa Bizer-
tasta 15.10.1939 4 tykkiä. Tä-
mä kuljetus ei onnistunut edellä 
mainituista syistä. Puolustusmi-
nisteriö ilmoitti lähetystölle Parii-
siin 12.1.1940, siis samana päi-
vänä kun Ranska oli kumonnut 
tykkien vientikiellon, että italialai-
nen laiva oli lähdössä Fiumesta 
Bizertaan, ”koettakaa saada Kla-
guinen putket siihen”. Laivaa ei 
kuitenkaan pystytty käyttämään 
tykkien kuljettamiseen. Lopulta 
tykit lastattiin helmikuussa 1940 
suomalaisiin laivoihin Juliette, 
jonka varustamo oli John Nur-
minen Oy sekä Karl Erik ja Nina, 
molemmat Nordströmin varusta-
mon aluksia, siten, että jokaisen 
alukseen tuli 4 kpl 305 mm tyk-
kiä ja Ninaan lisäksi kaikki 18 
kpl 130 mm tykkiä.

Lupa sotatarvikkeiden kul-
jettamiseen Gibraltarin salmen 
läpi tarvittiin briteiltä ja se saa-
tiin 22.2.1940. Karl Erik lähti 
Bizertasta 25.2.1940 ja Juliette 
1.3.1940, Nina lähti Bizertasta 
Genovaan ja sieltä 15.3.1940 
Bergeniin. Kaikille laivoille oli 
toimitettu Petsamon väylän mii-
nakartat.

Karl Erik ajoi kuitenkin suo-
raan Göteborgiin, minne se jäi 
odottamaan talvisodan päätty-
mistä ja jatkoi sitten Turkuun, 

mistä tykit siirrettiin rautateitse 
Merivoimien varikolle Helsinkiin.

Juliette kolaroi Atlantilla hol-
lantilaisaluksen kanssa, joutui 
käymään korjaustelakalla Eng-
lannissa Liverpoolissa ja saa-
pui Liinahamariin toukokuussa 
1940, mutta lastia ei purettu, 
koska päätöstä tykkien kuljetta-
misesta Helsinkiin ei ollut tehty. 
Yhtenä mahdollisuutena pidettiin 
edelleenkin tykkien kuljettamis-
ta maanteitse ja jäätiin odotta-
maan, miten kuljetus Petsamos-
ta Rovaniemelle järjestettäisiin.

Mainittakoon tässä yhtey-
dessä, että matka Petsamosta 
Rovaniemelle on yli 500 kilo-
metriä ja tuohon aikaan kulje-
tuskalustona oli enimmäkseen 
3 tonnin Ford –kuorma-autoja.

Laiva seisoi Liinahamarissa 
muutaman kuukauden, kunnes 
saksalaisten kanssa saatiin elo-
kuussa aikaan sopimus, että ty-
kit voidaan kuljettaa laivalla pit-
kin Norjan rannikkoa Itämerelle 
ja edelleen Turkuun. Petsamon 
Liinahamarissa oli myös Britti-
konsulaatti, joka valvoi hyvin 
tiukasti Petsamon meriliikennet-
tä. Sen vuoksi Julietteen lastat-
tiin tykinputkien päälle 180 ton-
nia viljaa ja näin se pääsi lähte-
mään Liinahamarista Turkuun. 
Tänne tykit saapuivat 8.9.1940.

Laivoista vaiherikkaimman 
matkan teki Nina. Se saapui 
Bergeniin 7.4.1940, pari päivää 

myöhemmin alkoi saksalaisten 
Norjan sotaretki ja 10.4.1940 
saksalaiset olivat Bergenissä. 
Nina kaapattiin, kapteeni van-
gittiin omaan hyttiinsä ja laiva-
väki ajettiin pois laivalta. Sak-
salaiset purkivat laivasta 130 
mm tykit, mutta eivät saaneet 
305 mm tykkejä purettua, kos-
ka Bergenin satamassa ei ollut 
kyllin voimakasta nosturia nos-
tamaan näitä yli 50 tonnia pai-
navia putkia. Nina seisoi Berge-
nin satamassa kaksi kuukaut-
ta, kunnes saksalainen miehis-
tö ajoi laivan Kieliin. Siellä tykit 
purettiin 15.6.1940 ja sen jäl-
keen laiva ajettiin Kielin kana-
vaa pitkin Hampuriin, jossa lai-
va ja kapteeni vapautettiin. Kap-
teeni otti Hampurissa yhteyttä 
Suomen konsuliin ja nämä teki-
vät voimakkaan protestin Sak-
san hallitukselle tästä kansain-
välisen merioikeuden räikeäs-
tä loukkaamisesta. Suomihan 
ei tuossa vaiheessa ollut sotaa 
käyvä maa. Saksa suostui lopul-
ta korvaamaan Suomelle näis-
tä ilmaiseksi saaduista tykeistä 
108 miljoonaa markkaa vuon-
na 1941. 305 mm tykit kulje-
tettiin Englannin Kanaalissa si-
jaitsevalle Guernseyn saarelle, 
jonne rakennettiin Mirus -nimi-
nen patteri. 130 mm tykit sijoi-
tettiin Norjan rannikolle, niiden 
asemia vaihdettiin sodan aika-
na useasti.

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

90

Järjestöt



Tykkien käyttö

Näin oli 8 kpl Bizertan järeis-
tä tykeistä saatu Suomeen syk-
syyn 1940 mennessä. Tykkien 
käytöstä päätettiin, että Mäki-
luotoon rakennetaan toinen kak-
sitykkinen torni ja Iso saareen si-
joitetaan kaksi tykkiä. Käskyt 
töiden aloittamisesta annettiin 
alkuvuodesta 1941 ja Isosaa-
ren patteri valmistui juuri en-
nen sodan loppua 1944, sen 
sijaan Mäkiluodon tornipatteri 
ei ennättänyt valmistua sodan 
loppuun mennessä.

Talvisodan jälkeen oli Han-
koniemi ja Lappohjan ankkuri-
paikka vuokrattu Neuvostolii-
tolle. Kiinteää rannikkotykistöä 
ei vuokra-alueelle jäänyt, min-
kä vuoksi Neuvostoliitto järjes-
ti rannikkopuolustuksen Han-
gon alueella rautatietykistöl-
lä. Kun sopimus rautatieyhtey-
destä Hankoon oli Neuvostolii-
ton ja Suomen välillä solmittu 
syyskuussa 1940, melkein en-
simmäisten kuljetusten joukos-
sa Neuvostoliitto kuljetti Han-
koon kolmella 305 mm tykil-

lä varustetun rautatiepatterin, 
joka neuvostoliittolaisin mer-
kinnöin oli tyyppiä TM-3-12. 
Meillä tykit tunnettiin tyyppinä 
305/52-O Raut. Jatkosodan al-
kuvaiheessa tämä rautatiepatte-
ri oli ampunut 105 taisteluam-
muntaa etupäässä Hankonie-
men saaristoon ja myös Kar-
jaan ja Pohjan tienoille mante-
reelle. Neuvostoliitto joutui tyh-
jentämään Hangon marras- jou-
lukuun vaihteessa 1941, ja kos-
ka rautatiepatteria ei voitu eva-
kuoida, se oli tuhottu. Suomalai-

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

siemens.fi

Suomen ensimmäinen hybridilautta 
Nauvon ja Paraisten välillä liikennöivä akkuhybridilautta Elektra on 
nykyaikainen, tehokas ja ympäristöystävällinen ratkaisu saaristossa 
matkustamiseen.
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Lähteet
Ulkoasianministeriö: Maanpuolustus: 

Asehankinnat Ranska 1939 - 40 Toisen 
maailmansodan aikana kaapatut laivat

Sota-arkisto: T 15781/1237: 305 mm:n 
tykkien hankinnat

Merenkulkulaitos: Vuoden 1940 
alusrekisteri

Enqvist, Ove: Itsenäisen Suomen Rannikko-
tykit 1918 - 1998, Sotamuseo 1999

Paqvalen, H. ins.maj: RT 1:n 305/52-
O2 tykkitornien ja 305/52-O tykkien 
rakennusvaiheet. Historiallinen katsaus. 
1946 (käsikirjoitus)

Haro, Matti: Miruksen tykit, Rannikon 
Puolustaja 1994

Haastattelut: 
John Nurmisen säätiö Nordström 
-varustamon arkisto

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

set ryhtyivät korjaamaan patte-
ria, jolloin kolme Bizertan tykkiä 
käytettiin tämän rautatiepatterin 
korjaukseen. Patteri saatiin am-
pumavalmiiksi kesällä 1943 ja 
koeammunnoissa voitiin tode-
ta patterin olevan erinomaises-
sa kunnossa. 50° korotuksella 
saatiin kantamaksi uudenaikai-
sella ammuksella yli 50 km.

Patteri jäi Hankoon sodan 
loppuun saakka eikä sitä käytet-
ty taisteluammuntoihin. Uuden-
vuodenpäivänä 1945 patteri luo-
vutettiin täysikuntoisena Neu-
vostoliitolle. Epävarman tiedon 
mukaan tämä patteri olisi osal-
listunut Berliinin pommittami-
seen keväällä 1945. Yksi Han-
gossa kunnostetuista rautatiety-
keistä on Krasnaja Gorkan lin-
nakkeella Pietarin lähellä Suo-
menlahden etelärannalla muse-

oituna, yksi Pietarin rautatiemu-
seossa ja yksi Moskovassa Suu-
ren Isänmaallisen Sodan muse-
ossa. Moskovan välirauhansopi-
muksen nojalla Liittoutuneiden 
Valvontakomissio määräsi, että 
suurin rannikkotykistön kaliipe-
ri Porkkalan itäpuolella sai olla 
120 mm. Tämän johdosta jou-
duttiin Isosaaren ja Kuivasaaren 
järeät tykit purkamaan ja kuljet-
tamaan varikolle Parolaan. Vuon-
na 1959 Puolustusneuvosto 
päätti, että järeät tykit oli palau-
tettava Isosaareen ja Kuivasaa-
reen ja patterit saatiin valmiiksi 
vuoteen 1962 mennessä. Iso-
saaren länsitykki vaurioitui put-
kiräjähdyksen johdosta vuonna 
1970 ja putki vaihdettiin. Län-
sitykki purettiin vuonna 1982 ja 
myytiin romuksi. Itätykki on mu-
seoitu. Kuivasaaren torni kaksi-

ne tykkeineen kunnostettiin mu-
seoksi vuonna 1992.

Bizertasta saaduista kah-
deksasta tykistä kolme käytet-
tiin rautatiepatterin kunnosta-
miseen, kolme käytettiin Isosaa-
ressa ja lopuista yksi on vara-
putkena Örössä ja toinen Kuiva-
saaressa. Kuivasaaressa on va-
raputkena myös yksi Inon tykki.

Kevyesti lyhennetty MARTTI 
HOLMAn tutkielmasta, 2005, 
edesmennyt RT-killan puheen-
johtaja

Suomenlinnan Rannikkotykis-
tökilta kiittää menneestä vuo-
desta ja toivottaa kaikille mu-
kavaa joulun aikaa ja onnellis-
ta uutta vuotta 2018!

Juttukooste 
Sirpa Holma
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P ohjanlahden Laivastokil-
lan Ahven-luokan harjoi-

tus- ja työvene Maria on sijoitet-
tuna Suupohjan seudulle, kotisa-
tamana Kristiinankaupunki. Alus 
on lähes 40-vuotias, joten ”pien-
tä laittoa” on aina. Toki tänä ke-
väänä voitiin peruskunnostuksen 
yhteydessä tehdä myös perusta-
vanlaisia parannuksia, septitank-
kin tehtiin imutyhjennysmahdol-
lisuus. Kauden aikana saatiin 
kuntoon myös varaohjaus. Ko-
nepuolella vaihdettiin lämmön-
vaihtaja sekä saatiin kiilahihnat 
asiallisesti asennettua, käynnis-
tysmoottorin asento piti tässä yh-
teydessä oikaista. Vanhaan Rayt-
heon-tutkaan löydettiin korvaa-
va piirilevy, joten aluksen meren-
kulkuturvallisuus sekä koulutus-
mahdollisuudet paranivat oleel-
lisesti. Ahven-luokan ohjaamo 
on sangen tilava, joten ohjailury-
mässä voi olla 4-5 jäsentä, mikä 
on myös koulutuskäytössä mai-
nio asia. Töistä ovat suurimmak-
si osaksi vastanneet Aarno Ojala 
ja Jouko Sonninen.

Kauden tärkeimmät tapah-
tumat olivat kaksi Vaasan mat-
kaa, Merivoimien vuosipäivä se-
kä Nuku rauhassa -tapahtuma 
elokuussa. Tärkeätä oli myös et-
tä kansimiesten koulutus saati-
in alulle. Veneilijöille suunnattua 

moottoriveneen käsittelykoulu-
tusta jatkettiin. lisäksi Maria oli 
yleisön nähtävillä Kaskisten Kal-
arantapäivillä, jonne myös Som-
marö oli tullut Vaasasta. 

Antero Honkasalo

Ahven Maria tauolla Bredskäretissä paluumatkalla Nuku hyvin 
-tapahtumasta.

Koulutusvene Maria

Pohjanlahden Laivastokilta

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

www.rannikonpuolustaja.fi

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti
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Pohjanlahden Laivastokilta

Oulun osaston toimintaa kuluneelta vuodelta

T oimintamme on ollut pe-
rinteisen vilkasta. Virpinie-

men merivartioaseman päälliköt 
ovat suhtautuneet meihin hyvin 
myönteisesti vuosikymmenien 
ajan. Lähes joka vuosi käymme 
aseman hyvässä saunassa ke-

eSko pekaMa eSko pekaMa

eSko pekaMa

Aseman päällikkö 
kapteeniluutnantti Jyrki Lahti.

Aseman sauna.

Saunan pukuhuoneessa.

sän alkajaisiksi ns. ”toukosau-
nassa”. Samoin joulusauna jou-
lun alla on ollut perinteinen sa-
massa paikassa. Kuvassa ase-
man nykyinen päällikkö kaptl. 
Jyrki Lahti kertoo rajavartioston 
tapahtumista ja mitä asemalle 
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Pohjanlahden Laivastokilta

Oulun osaston toimintaa kuluneelta vuodelta
eSko pekaMa

eSko pekaMa

kuuluu. Toisessa kuvassa on kil-
taveljiä pukuhuoneessa. Sauna 
on kauniilla paikalla meren ran-
nassa niin kuin kuvasta näkyy.

Lähes perinteeksi on muo-
dostunut myös kesäinen vie-
railumme Oulun Merieläkeläis-
ten majalla Hietasaaressa. Siel-
lä vietämme laatuaikaa: seurus-
telemme, paistamme makkaraa 
ja kahvittelemme puolisot mu-
kana. Yleensä siellä paistaa au-
rinko, ainakin vierailumme aika-
na.  Siellä on yhdessä huonees-
sa laivoihin kuulunutta vanhaa 

Hietasaaressa.

esineistöä. Kuvassa on osa sitä. 
Ohessa on myös kuva toritapaa-
misesta kesällä. Torielämään tu-
tustumme näin kolme kertaa ke-
sän aikana. Nämä ovat tärkeim-

mät yhteiset kesätapaamisem-
me menneeltä kesältä.

Osaston puolesta 

Esko Pekama

Kesätapaaminen torilla.
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Helsingin Reservimeriupseerit

Kuninkaallisten vierailu Helsingissä 31.5-2.6
 – kaksi alusta: KDM Dannebrog ja KS Norge 
 – kolme yhteysupseeria joista 

kertausharjoitukseen käskettyinä kaksi ja 
molemmat HRMU:n jäseniä

 – CLO kaptl Fredrik Andersson

TSR Kotka 12-16.7
 – 81 purjealusta
 – 73 yhteysupseeria joista kertausharjoitukseen 

käskettyinä 25 (HRMU:n jäseniä 6)
 – 350 000 kävijää Kotkan kantasatamassa
 – CLO komdri evp Markus Aarnio, deputy CLO 

kaptl res Sami Linnermo, HC Chief kaptl res 
Antti Jäntti

Kiinan laivaston vierailu Helsingissä 1-4.8.
 – 3 alusta: hävittäjä Hefei, fregatti Yunchen ja 

huoltoalus Luomahu
 – 7 yhteysupseeria joista kuusi käskettynä 

harjoitukseen (HRMU:n jäseniä kaksi)
 – CLO kaptl Teemu Honkaniemi

SNMG1 vierailu Helsingissä 25-27.8
 – 4 alusta: johtoalus Norjalainen fregatti 

HNoMS Otto Sverdrup, kanadalainen 
fregatti HMCS Charlottetown, 
portugalilainen fregatti NRP Francisco de 
Almeida ja saksalainen tankkeri FGS Rhön.

 – 4 yhteysupseeria joista kolme käskettynä 
harjoitukseen (ei HRMU:n jäseniä)

 – CLO ltn Otto Kleimola

Yhteysupseeritoiminta

Taulukko 1. Yhteysupseeriviirikön Helsingin ruodun tapahtumat 2018. 

S inisen Reservin alaisuudes-
sa tapahtuma yhteysupsee-

ritoiminta on yksi HRMU:n jä-
senten päätoiminta-alueista. Yh-
teysupseeriviirikköä johti 2013-
2017 yhdistyksemme hallituk-
sen jäsen kaptltn res Antti Jänt-
ti, joka loi yhteysupseeriorgani-
saation. Aiemmin Helsingin ruo-
dun päällikkönä toiminut yhdis-
tyksemme hallituksen jäsen 
kaptltn res Sami Linnermo ot-
ti Antilta viirikön päällikön teh-
tävät vastaan TSR 2017 tapah-
tumien jälkeen. Helsingin ruo-
dun päällikkönä toimii nykyään 
yhdistyksemme varapuheenjoh-
taja kapt res Henri Havulinna. 

Merkittävänä tehtävänä voidaan 
myös mainita kaptltn res Antti 
Jäntin toimiminen harbour cen-
terin johtajana TSR Kotkassa.

Helsingin ruodun pääta-
pahtumia vuonna 2017 olivat: 
Kuninkaallisten vierailu Helsin-
gissä 31.5-2.6, Tall Ships Races 
Kotka 12-16.7, Kiinan laivas-
ton vierailu Helsingissä 1-4.8, 
ja SNMG1 vierailu Helsingis-
sä 25-27.8. Kyseisten tapahtu-
mien statistiikat ovat esitettyinä 
taulukossa 1.

Yhteysupseeri toimii yhte-
yshenkilönä aluksen ja maaor-
ganisaation välillä. Kansainvä-
linen termi on LO (liaison of-

ficer). Tehtäväkenttä voi olla 
hyvinkin laaja ihan aluksen tar-
peiden mukaan. TSR Kotkas-
sa jouduttiin mm. kuskaamaan 
sairaalaan jalkansa murtanut-
ta miehistön jäsentä ja hankki-
maan venäläiselle alukselle uu-
si pakastin. Toisaalta kaikki voi 
myös sujua ilman yllätyksiä ja 
LO:n tehtäviksi jää vain päivit-
täisistä asioista tiedottaminen 
ja tiedon kerääminen alukselta. 
LO on tehtävänimike eikä hänen 
tarvitse olla upseeri. Käytännön 
kokemus kuitenkin esim. TSR 
Kotkasta oli että vapaaehtoi-
siksi ilmoittautuneita LO:ita jäi 
saapumatta parisenkymmentä. 

96

Järjestöt



Helsingin Reservimeriupseerit

Yhteysupseeritoiminta

varapuheenjohtajamme kapt 
res Henri Havulinna.

M/S Lavansaaren kausi on 
ollut tapahtumarikas. Tätä kir-
joittaessa aluksen kausi jatkuu 
yhä ja harjoittelussa hyödyn-
netään vuodenajan tarjoamia 
mahdollisuuksia pimeä- ja tut-
kanavigointiharjoitteluun. Kausi 
alkoi toukokuun alussa Russa-
rön linnakkeen kunnostusharjoi-
tuksella, jossa Lavansaari hoiti 
merikuljetukset. Seuraava mer-
kittävä tapahtuma oli Puolus-
tusvoimain lippujuhlan päivän 
alusesittelyyn sekä edeltävänä 
päivänä tapahtuneeseen Meri-
voimien paraatiin osallistumi-
nen. Elokuun alussa Lavansaa-
ri osallistui eskaaderissa jääkä-
rien saapumisen muistoksi jär-
jestettyyn seppeleen laskuun 
Loviisan Hamnskärissä. Tuos-
ta ajosta vastasivat Merireser-

viläiset. Hyväintekeväisyystoi-
mintakin saatiin alkuun kun lin-
nakeveneyhteisö tarjosi Leijona-
emoille sekä heidän erityislap-
silleen merellisen illan Helsin-
gin edustalla. 

Yhdistyksen meritoiminnan 
tarkoituksena on ylläpitää ja ke-
hittää jäsenistön sotilasmeren-
kulullisia taitoja, jotta he voivat 
mm.tarvittaessa toimia kriisissä 
kouluttajina sotilasveneenkuljet-
tajille. Meri on elementti, joka 
vaatii jatkuvaa harjoittelua. M/S 
Lavansaaren viikottaiset har-
joitusajot antavat erinomaisen 
mahdollisuuden kehittää omia 
taitojaan. Kaudelle 2018 tullaan 
tuota toimintaa edelleen kehittä-
mään ja viikkoajot tulevat muo-
dostamaan selkeän koulutusko-
konaisuuden. 

Marko Vuorinen
Puheenjohtaja

Helsingin Reservimeriupseerit ry

Se asettaa suuria haasteita ta-
pahtuman organisaation johdol-
le. Selkeä etu olisi että saatai-
siin enemmän reserviläisiä mu-
kaan toimintaan. Tässä haluan 
kannustaa yhdistyksemme jäse-
niä liittymään mukaan toimin-
taan. LO:na toimiminen on hy-
vin antoisaa. 

Meritoiminta

Meritoiminnassa vuosi 2017 on 
ollut merkittävä. Talvella käyty 
kotimaanliikenteen laivurikurssi 
saatiin päätökseen ja keväällä 
aloitettiin kausi yhteisöaluksel-
lamme M/S Lavansaarella. Sen 
lisäksi meritaitokilpailut saatiin 
käynnistettyä uudelleen uudis-
tettuina tauon jälkeen. HRMU:l-
ta ei osallistunut joukkuetta kil-
pailuun, mutta jäseniämme toi-
mi kilpailun organisaatiossa. 
Mm. kilpailun johtajana toimi 
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Rannikkosotilaskotiyhdistys

K irjoittaessani tätä on lo-
kakuun 24. päivä, kak-

si kuukautta jouluun. Ylihuomi-
selle on luvattu syksyn ensim-
mäinen lumisade. Mikäpä mei-
tä estää tunnelmaan pääsemäs-
tä. Luettavaksenne tämä saa-
puu juuri joulun alla, joten jä-
tämme marraskuun väliin. Eipä 
silloin paljon tapahdukaan, jos 
emme huomio vuoden viimei-
siä harjoituksia.

Meillä täällä Upinniemessä 
on Unelma. Tai siis RSKYn so-
tilaskotiauto Unelma on hoivis-
samme. Päätöksemme on, että 
Unelma on yksi meistä sisaris-
ta, vaikka mahtava mersu on-
kin. Me naiset pidämme päivä-
kaffeista, joten nimipäivänään 
3.12. Unelma kutsuu hoitohen-
kilöstönsä ja muut läheiset soti-
laskotiin torttukahveille. Samalla 
kaikilla läsnäolijoilla on sanan-
sa sanottavana Unelmakuljetta-
jan valintaan. Kyseinen henkilö 
on varusmieskuljettaja, joka on 
sekä saanut sisarilta puoltoää-
niä mutta myös osoittanut ky-
kyä ja innostusta kuljetuskes-
kuksessa. Yhtenä vuonna va-
linta osui kaveriin, joka oli ker-
ran ajanut Unelmaa ja onnistui 
reissulla rikkomaan sisäseinän. 
Mutta hänen ansionsa raskaan 
kaluston kuljettajana olivat ylit-
tämättömät, joten palkinto oli 
hänen. Oli hyvin hämmentynyt 

Ja niin joulu saapuu taas tänne… rannikolle
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Rannikkosotilaskotiyhdistys

kaveri palkintoaan pokatessa. 
Tänä vuonna päivä osuu sun-
nuntaiksi, täytynee siirtää vas-
taanottoa.

Rannikkojääkärikilta ja 
Rannikkojääkäripataljoonan pe-
rinneyhdistys aloittivat muuta-
ma vuosi sitten 30.11. Talviso-
dan laulujen illan Kaaderikuoro 
esiintyjänä. Me sisaret saimme 
tarjota glögiä ja pipareita. Perin-
ne kehittyi siitä ensimmäisen 
adventin kauneimmiksi joulu-
lauluiksi talvisodan hengessä. 
Tapahtuma on Merikappelissa, 
kuoroja on ollut joka lähtöön. 
Oli kahdesta eläkeläiskuoros-
ta koottu yhdistelmä, joka lau-
loi mieluummin kuin hyvin. Vä-
liajalla nautitun glögin jälkeen 
kaikki kuulijat lähtivät kotiin ja 
vain me sisaret jäimme kuunte-
lemaan toisen puoliajan, lievästi 
liioitellen. Finnairin kuoro esiin-
tyi kauniissa menneen ajan len-
toemäntien asuissa – ja hyvin. 
Mieskuoroja, sekakuoroja. Sii-
tä opimme, että Veteraanin ilta-
huuto kuuluu kunnon mieskuo-
ron esitettäväksi. Tänä vuonna 
tulee taas Kaaderikuoro, se tie-
tää myös monen entisen upin-
niemeläisen tuloa katsomaan 
vanhoja asuinsijojaan. Muka-
vaa pitkästä aikaa nähdä enti-
set naapurit ja työkaverit. Kesäl-
lä taas jonain päivänä tapaam-
me Laaksosen Aimon kanssa 

kaupan kassajonossa. Sopiiko? 
Sopii. Ja niin on seuraava lau-
luilta lyöty lukkoon.

Seuraavaksi sitten vietäm-
mekin vuoden tunnelmallisim-
man illan joulukuun toisena 
maanantaina. Sisarten puuro-
juhlalla on monivuotiset perin-
teet, Merikappelissa olemme 
viettäneet sitä viimeiset viisitois-
ta vuotta. Merikappeli on muu-
tenkin sisarille rakas paikka, jos 
emme muuta keksi niin käym-
me siivoamassa keittiön kaapit. 
Me siis kutsumme rakkaat ystä-
vämme ja yhteistyökumppanim-
me viettämään hartaushetken, 
nauttimaan ohjelmasta ja hyvin 
hautuneesta puurosta kans-
samme. Ohjelmana on usein 
ollut Kirkkonummen musiikki-
luokkien tiernapojat. Se on ai-
na yhtä herkkä ja riemastuttava 
esitys. Lapset ovat loistavia lau-
lajia ja pelkäämättömiä esiinty-
jiä. Roolitus on hieno, Herodek-
sena pitkälettinen tummahipiäi-
nen tyttö, murjaanien kuninkaa-
na pieni oljenvaalea poika naa-
ma mustattuna ja Mänkkinä ko-
ripalloilijan mittoihin venähtänyt 
nuorimies. Tarina kulkee ja lau-
lu soi, hyväksi lopuksi ”olemme 
köyhiä laulajapoikia ja pyydäm-
me lanttia ja tähteemme kyntti-
länpätkää”. Kerääjä pystyy tus-
kin pokkaansa pitämään kolikoi-
den kilahdellessa hattuun eivät-

kä kiitoslaulun aikana esiintyjien 
silmät siirry siitä minnekään. 
Leirikoulua tässä turvataan.

Sotilaspastorimme Hen-
ri Kivijärvi pitää tunnelmallisen 
hartaushetken, laulamme muu-
taman virren ja lopuksi Herran 
siunaus ”ja antakoon teille Jou-
lurauhan”. Viimeistään sillä het-
kellä pitää etsiä nenäliina. Sit-
ten siirrymmekin seurakuntasa-
lin puolelle puuron kimppuun. 
Tarjolla on perinteiset sokerit ja 
kanelit tai mehukeitto, kullekin 
makunsa mukaan. Minä van-
non, että manteli on mukana 
puurossa. Koska sitä on epäil-
ty, niin annan jonkun muun se-
koittaa sen puuroon. Löytäjälle 
on luvassa jotain kivaa. Viimek-
si löytyi kolme mantelia, nopein 
palkittiin. Illan aikana muistam-
me kiitoksin itsemme, toisem-
me ja kaikki ystävät. Tästä ei 
tunnelma enää parane. Toivot-
telemme toisillemme hyvät jou-
lut, jos vaikka ei nähtäisikään.

Mutta nähdäänpä, seuraa-
vana päivänä on AUK:n päätös, 
kahvinjuontia ja pönötystä tie-
dossa. Toiset saavat olla pan-
nun varressa kaatamassa sitä 
kahvia, toiset jakavat stipende-
jä. Sitä seuraavana päivänä on 
vuoden viimeinen kotiutuskah-
vi, siellä olemme lahjasateen 
keskellä. Palkitsemme parhaat 
urheilijat ja jaamme neljän pai-

Ja niin joulu saapuu taas tänne… rannikolle
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Rannikkosotilaskotiyhdistys

kallisosaston stipendit. Sama-
na iltana vietämme viimeistä 
iltaa intissä. Jouluna ja juhan-
nuksena, kun kotiutujia on ne-
lisensataa, emme mahdu soti-
laskotiin. Olemme saaneet lu-
van juhlia Merikappelissa. Me 
siis tarjoamme hyvää syötävää 
ja juotavaa sekä mukavaa ohjel-
maa. Nyt olemme oppineet, että 
munkkeja ei tarjota. Sitä sokeri-
määrää ei putsaa sieltä kukaan. 
On ollut mielenkiintoista seura-
ta eri esiintyjien suhtautumis-
ta estradiinsa. Toiset ovat kuin 

kotonaan, mitäs tässä. Yhdel-
le oli hyvin vaikeaa, hän miet-
ti ääneen moneen kertaan, et-
tä kirkossa, eihän näin voi teh-
dä. Yksi kääntyi alttariin päin ja 
kumarsi anteeksi joka kerran, 
kun väärä sana lipsahti. Näim-
mepä kesällä senkin, että kotiu-
tuvat seisoivat penkeillä heilut-
taen valaistuja kännyköitään ja 
lauloivat rakkauslaulua yhdessä 
esiintyjän kanssa.

Niin Unelmakuljettajan pal-
kinto, kerrotaanpa siitäkin. Ke-
sällä kerroin kaverista seuraa-

vasti: Kun ensimmäistä ker-
taa tapasimme, niin vietin kak-
si tuntia puhelimessa saadakse-
ni hänet vaihdetuksi toiseen kul-
jettajaan. Oli valapäivä ja sekä 
Unelman että lähettiauton kul-
jettajat joutuvat koville. On nos-
tettava ja kannettava, huoleh-
dittava tuhannesta asiasta eikä 
kukaan ehdi valvoa ja opastaa 
kuin kerran. Molemmat olivat 
nostorajoitteisia, hallelujaa. Ke-
tään esimiestä ei saatu puheli-
meen. Oli pakko vain yrittää tul-
la toimeen. Puheeni tässä vai-

Rannikkosotilaskotiyhdistys pyysi varusmiesgraafikkoa suunnittelemaan yhdistyksen 100-vuotislogon. Olimme 
tulokseen (jonka muutkin saavat ensi vuonna nähdä eri yhteyksissä) erittäin tyytyväisiä ja päätimme palkita 
korpraali Antti Koskisen varusmiespalveluksen päätteeksi kakkukahveilla ja vähän isommalla stipendillä. Stipendin 
luovuttivat Rannikkosotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Maritta Sariola ja kunniapuheenjohtaja Ulla Varjola.
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heessa kaveri oli tunnistanut it-
sensä ja töni lähimpiään hokien 
”se olen mä, se olen mä”. Jat-
koin vielä, että välilevystä huo-
limatta hän oli tehnyt suuren 
vaikutuksen kuljetuskeskuksen 
henkilökuntaan. Nyt hän jo läh-
ti vauhdilla harppomaan kave-
reiden yli esiin kädet levällään 
halaukseen. On ihanaa joskus 
ilahduttaa ja yllättää. Nyt arve-
len palkitsevamme kaverin, jo-
ka käskettynä pelasti kevään so-
taharjoituksen sotilaskotitoimin-
nan. Oli paljon Unelmatilauksia, 
oli Unelma tallissa mutta ei ollut 
kuljettajaa. Ilmoitin harjoituksel-
le, että Unelma kuvataan punai-
sella lipulla, ei tule. Komentaja 
puuttui peliin ja sanoi, että kyllä 
tulee. Saimme nimikkokuljetta-
jaksemme varusmiesbussikus-
kin. Hänelle tuli rannikko tutuk-

si niin itään kuin länteen päin-
kin Unelman ratin takaa. Joo-o, 
uskon että päädymme häneen.

Joulukuun huipentuma 
näin varuskuntalaisen kannal-
ta on jouluaaton hartaus Me-
rikappelissa. Tunnelmaltaan 
se on aivan erityinen tapahtu-
ma. Kirkkonummelaiset ovat 
sankoin joukoin liikkeellä, va-
ruskuntaan ei niin vain pää-
se vierailulle. Niinpä sekä enti-
siä upinniemeläisiä että uteliai-
ta kirkonkylältä on kirkko täyn-
nä. Merikappeli on lämminhen-
kinen paikka, korkeat tiiliseinät, 
Suomen Joutsenen pienoismalli 
ja koko seinän levyinen ikkuna. 
Siinä meille on alttaritaulu, vuo-
denaikojen ja sään muovaama 
näkymä. Olen varsin kiintynyt 
kalliolla sinnittelevään keloon, 
siinä on suomalaista symbo-

liikkaa. Lopuksi viemme muis-
tokynttilät kellotapuliin, se on 
kaunis näky pimenevässä jou-
lukuun illassa.

Me olemme onnellisessa 
asemassa, meillä on varusmie-
hiä. Joskus tuntuu, että pieneen 
sotilaskotiin suhteutettuna jopa 
hieman yli oman tarpeen. RS-
KYn seitsemästä paikallisosas-
tosta vain kolmella on oikea toi-
miva sotilaskoti, yhdellä leiriko-
ti käytössä muutaman kerran 
vuodessa, kolme on pojatonta 
ja koditonta. Kun nämä neljäsa-
taa Upinniemestä kotiutuvat ja 
meillä on rauhallinen joulunai-
ka, niin jo heti tammikuun alus-
sa uusi tuhatkunta saapuu. Ja 
siitä alkaa taas haastava mutta 
niin palkitseva uusi vuosi.

Liisa Lottanen
RSKY

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).
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H angon Rannikopatteris-
ton Perinneyhdistys juh-

listaa vuosittain patteriston pe-
rinnepäivää.

1.8.2017 tuli täyteen 96 
vuotta Hangon Rannikkopatte-
riston perustamisesta.

Viime vuonna, kun tuli 95 
vuotta täyteen, tilaisuus oli Han-
gon kaupungin puolella, mutta 
nyt kokoonnuttiin perinteiseen 
tapaan Russarön linnakesaarel-
la päivää juhlistamaan.

Perinnepäivät alkavat aina 
Hangon sankarihaudoilta, jossa 
lasketaan seppele.

Seppeleenlaskutilaisuus oli 
jälleen näyttävä. Paikalla oli lip-
pulinna, jossa liehui Suomen 
lippu ja lähes kaikki Hangon 
maanpuolustusyhdistysten li-
put täydennettynä Hankonie-
men Karjalaisten lipulla. Mu-
siikista vastasi Dragsvikin pe-

Hangon Rannikkopatteriston perinnepäivä

rinnesoittokunta kapellimestari 
Helge Dahlin johdolla. Hangon 
seurakuntien kappalaiset, Maija 
Saario ja Margareta Puiras piti-
vät hartaushetken.

Suomenlinnan rannikko-
rykmentin komentajan sijainen, 
komentajakapteeni Pekka Lei-
nonen, yhdistyksen puheen-
johtaja, majuri evp Veikko-Ola-
vi Eronen ja Sotainvalidien vel-

jesliiton Hangon osaston edus-
taja, sotainvalidi Holger Tötter-
man, laskivat seppeleen.

Sankarihaudoilta piti siirtyä 
rivakasti Hangon troolisatamaan, 
josta kuljetukset Russaröön läh-
tivät. Pääjoukko siirtyi Kampela 
3:n kyydillä ja soittokunta kiidä-
tettiin Jurmolla Russaröön.

Saaressa ohjelma alkoi ko-

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

Palkittu eversti Torsti Lahti ja 
RUY:n standaari.

Hankoniemen ristillä palkitut.

Perinnekolikon anasainneet.

harri J J nuppolaharri J J nuppola

harri J J nuppola
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mentajakapteeni Pekka Leino-
sen ja puheenjohtaja Veikko 
Erosen kasarmin edessä lau-
sutuilla tervehdyssanoilla. Pu-
heiden jälkeen kello lähestyi-

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

kin jo kahtatoista, joten seuraa-
vaksi siirryttiin ruokasaliin, jos-
sa oli tarjolla yhdistyksen tarjo-
amaa hernekeittoa ja pannaria.

Lounaan jälkeen oli mah-

dollisuus käydä kahvikuppo-
sella, sillä Rannikkosotilasko-
tiyhdistyksen Hangon paikal-
lisosaston vihreät sisaret olivat 
avanneet sotkun vieraita varten. 
Monikaan ei varmaan tiedä, että 
Hangon paikallisosasto on pe-
rustettu jo 8.10.1924 ja se on 
vanhin RSKY:n nykyisistä toimi-
vista paikallisosastoista.

Ohjelma jatkui puistokon-
sertilla ja musiikin lomassa jaet-
tiin yhdistyksen huomionosoi-
tukset: Perinnekolikot jaettiin 
sääntöjen mukaisesti jäsenille, 
joille tulivat palvelusvuodet täy-
teen. Tänä vuonna heitä oli vii-
si (5). Perinneyhdistys on jat-Rokka maistui.

Kampela 3:n kannella oli tunnelmaa.

harri J J nuppola

harri J J nuppola
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kanut Hangon Rannikkopatte-
riston joukko-osastoristin jaka-
mista. Ensimmäiset ristit jaettiin 
6.12.1979 ja juhlapäivänä jat-

kunnostamassa Russarön kahta 
järeää yhdeksän tuuman Betle-
hem-tykkiä ja neljälle vapaaeh-
toisen maapuolustuksen koulu-
tusaluksen päällikölle. Alusten 
päälliköt on syytä mainita, sillä 
ilman vuosina 2012 - 2016 saa-
tua merikuljetustukea, ei tykki-
kurssejakaan olisi voitu järjestää:
 – Matias Kaivos, Ahven 3
 – Kari Näriäinen ja Timo 

Valli , m/s Pirkanmaa (ex 
Hankoniemi) ja

 – Kurt Österman m/s Kilstar

Yhdistyksen huomionosoi-
tuksien jälkeen jaettiin vielä yl-
lätyshuomionosoitus. Yhdistyk-
sen varapuheenjohtaja, komen-
taja evp Jarmo Valtimo, on Ran-
nikkoupseeriyhdistys RUY:n sih-
teeri ja hän jakoi perinneyhdis-
tyksen jäsenelle ja RUY:n kun-

kettiin perinnettä jakamalla seit-
sämän (7) ristiä. Ristit myönnet-
tiin kolmelle (3) aktiiviselle kurs-
silaiselle, jotka ovat olleet olleet 

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

Komentajakapteeni Pekka Leinonen toivottaa vieraat tervetulleeksi 
Russaröön.

Musiikista vastasi Dragsvikin perinnesoittokunta.

harri J J nuppola

harri J J nuppola
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niajäsenelle, patteriston entiselle 
komentajalle, eversti evp Torsti 
Lahdelle, RUY:n 10.3.2017 päi-
vätyn standaarin numero 54.

Palkitsemisen jälkeen evers-
ti evp Torsti Lahti lausui kiitoksen 
perinneyhdistyksen väelle, että 
he olivat taas järjestäneet onnis-
tuneen perinnepäivän.

Perinnesoittokunta, Hel-
ge Dahlin johdolla, päätti puis-
tokonsertin soittamalla Hangon 
marssin, Hangon Rannikkopat-
teriston kunniamarssin, joka 
kuunneltiin seisten.

Pieni takaisku koettiin, kun 
videeotykki oli rikkoutunut mat-
kalla. Ohjelmaan kirjattu vi-
deoesitys ”Itsenäisen Suomen 
rannikkotykistö” jäi näkemättä.

Vieraat pääsivät kuiten-
kin tutustumaan majakkanie-
meen, järeään patteriin ja 130 
TK tykkiin.

Kun Kampela 3 klo 15.30 
irtautui Russarön laiturista, voi-
tiin todeta, että kaikki oli suju-
nut hyvin ja liki 120-päinen vie-
rasjoukko oli tyytyväisiä. Sää oli 
jälleen kerran suosinut. 1.8. ei 

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

lippulinna sankarihaudoilla.

Russarössä sada.
Kiitos kaikille mukana ol-

leille. Erityinen kiitos Suomen-
linnan rannikkorykmentille ja 
Rannikkoprikaatille merikulje-
tuksista ja Russarön järjeste-
lyistä, Leijona Cateringille mauk-
kaasta hernekeitosta ja panna-
rista, ”vihreille sisarille” kahvista 
ja Dragsvikin perinnesoittokun-
nalle musiikista.

Tavataan taas ensi vuonna 
keskiviikkona 1.8.2018 97-vuo-
tisjuhlan merkeissä.

Jarmo Valtimo

harri J J nuppola
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Turun Rannikkotykistökilta

kodissa. Kiinnostavista retkis-
tä mainittakoon Turun Rannik-
kotykistörykmentin Perinneyh-
distyksen järjestämä Gyltön lin-
nakkeen 50-vuotisjuhla 1.7. 
Paikalla oli parikymmentä kil-
tamme jäsentä ja lounaalle oli 
osallistujia eri piireistä yhteen-
sä 260 henkeä. Linnakealueen 
rakennukset retkeläiset totesivat 
hieman päässeet rapistumaan, 
mutta tykit on kuitenkin pidetty 
ampumakuntoisina. 05.- 07.6. 
järjestettiin erittäin mielenkiin-
toinen matka Salpalinjalle sota-
historiallisiin kohteisiin. Oppaa-
na retkellä oli legendaarinen tie-
täjä Sampo Ahto. Osallistujia täl-
le matkalle oli yli 30 kiltalaista ja 
heidän puolisojaan.

Kuukausitapaamiset ovat 
keränneet kerrasta toiseen 
Heikkilän sotilaskodin yläsa-
lin viimeistä istuinta myöden 
täyteen. Tapaamisten teemat 

vaihtuvat joka kerralla paikal-
le kutsutun esitelmöitsijän mu-
kaan. Esitelmien pitäjät ovat ol-
leet aina erittäin asiantuntevia 
huippuja omilla tahoillaan, jo-
ten yleisömenestys on ollut ai-
na taattu. Kuluneelta vuodel-
ta mainittakoon esitelmienpi-
täjinä VTT, komentaja evp. Ee-
ro Auvinen, emeritus professori 
Timo Soikkanen, evl. Joni Lin-
deman, komentaja Kristian Is-
berg, komentaja evp. Visa Au-
vinen, palomestari Timo Saari 
ja evl. evp. Mauri Ikonen. Täl-
le vuodelle odotamme esitelmää 
pitämään ainakin Merivoimien 
komentajaa, vara-amiraali Vei-
jo Taipalusta.

24.–27.8. järjestetyillä Tu-
run Messuilla killan esitteitä ja-
koi ja sen toimintaa Kiltapiirin 
pisteellä esitteli Heikki Kaner-
vaniemi. Osallistuimme 21.–
22. lokakuuta Forum Marinu-

I tsenäisen Suomen 100-vuo-
tisjuhlavuosi ja myös kiltam-

me aktiivinen toimintavuosi 
kääntyy lopuilleen. Jäsentem-
me kannalta kiinnostavimmat 
tapahtumat ovat olleet erilai-
set retket ja varsinkin kuukau-
sitapaamiset Heikkilän sotilas- Linnakearkkitehtuuria 60-luvulta.

Tammikuun kuukausitapaamisen 
esitelmää pitämässä VTT, komen-
taja evp. Eero Auvinen. 

arto heinonen

Seppo kaila
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min Merihistorian seminaarivii-
konloppuun. Kattavassa 2-päi-
väisessä ohjelmatarjonnassa oli 
meripuolustus- ja merisotahis-
torian tutkijatapaaminen, jossa 
käsiteltiin rannikkotykistön ja 
rannikkojoukkojen sekä laivas-
ton historiaan liittyviä aiheita. 
Alustusten lisäksi keskusteltiin 
mm. ajankohtaisista tutkimus-, 

kirja- ja konservointiprojekteista. 
FM oli hienosti onnistunut jär-
jestämään varsinkin meille ran-
nikko- ja meripuolustustaustai-
sille kuulijoille mielenkiintoiset 
esitysaiheet! Suuret kiitokset 
FM-henkilökunnalle!

Tieto kk-tapaamisten esitel-
män pitäjästä ja -aiheesta ilmoi-
tetaan kiltapalstalla edeltävän 

Merihistorian seminaariyleisöämme ”piippuhyllyllä” Heikki Pohjavirta, Arto Heinonen ja Antti Suna. Edessä Pentti 
Sillanpää ja Jukka Kulo.

Seppo kaila

maanantain TS:ssa. Seuratkaa 
ilmoitteluja kiltamme retkistä ja 
tapahtumista TS:n kiltapalstalla, 
jäsentiedotteissa ja killan FB-si-
vulla. Seuratkaa myös Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) sivuilla: www.mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja
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Turun Laivastokilta

K iltamme osallistui omal-
la ständillään 24.–27.8. 

järjestettyihin Turun Messui-
hin Puolustusvoimien näytte-
lyalueella yhdessä Sinisen Re-
servin kanssa. Yleisö oli tut-
tuun tapaan erittäin kiinnostu-
nut PV:n alueen runsaasta esit-
telytarjonnasta, jonka yleisövir-
rasta alueella toimintaansa esit-
televät maanpuolustuskillat pää-
sivät mukavasti hyötymään.

Kilta laski 17.9. seppeleen 
Laivaston Muistoristillä panssa-
rilaiva Ilmarisen 13.9.1941 up-
poamisen muistopäivänä.

Pansiossa oli kotiutustilai-

suus 12.9., jossa Jarmo Holm 
ja Seppo Kaila kävivät palkitse-
massa varusmiespalveluksen-
sa kiitettävästi palvelleen ylim. 
Jarno Nevanperän 8. Huoltolai-
vueesta. Sinisen Reservin am-
pumapäivä kakkosessa Upin-
niemessä 23.9. saatiin mitaleita 
Turun Laivastokillalle! Kilpailua-
seina rynnäkkökiväärit. Henkilö-
kohtaisen kilpailun hopean nap-
pasi Jouni Aho ja pronssia Ra-
mi Kuustonen. Ykköseksi am-
punut Merireserviläisten Jukka 
Soini voitti kiltamme Jouni Ahon 
ainoastaan kahdella pisteellä! 
Joukkuekilpailussa kiltamme 

sijoittui pronssille ryhmällä Jou-
ni Aho, Lauri Kuisma ja Seppo 
Kaila. Kolmihenkinen joukku-
eemme muodostettiin arpomal-
la neljästä ehdokkaasta. Jälki-
käteen laskien henkilökohtais-
ten tulosten perusteella toisen-
lainen arpatulos olisi tuonut yk-
köstilan! 21.9. taas kisattiin TL-
K:n pistooliammunnan mesta-
ruudesta Pansiossa. Kullan voit-
ti Hannu Risteli tuloksella 189, 
hopeaa saavutti Juha Ovaska 
tuloksella 163 ja pronssia sai 
Kimmo Mattila tuloksella 131 
pistettä. Ammuntaa Rannikko-
laivaston puolelta johti kaptee-

Turun Laivastokillan ständi viimekesäisillä messuilla. Päivystysvuorossa Rami Kuustonen ja Jarmo Holm.

Seppo kaila
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niluutnantti Kankare ja ampu-
mapöytäkirjaa piti Jarmo Holm. 
1.10. kalastuskilpailu ”Syyska-
la” kisattiin Skinnarvikissa 30.9. 
Kiltamme Jussi Leisten sijoittui 
hienosti kakkoseksi ja pronssil-
le Reino Varinowski. Muita kil-
tamme kilpailijoita olivat Ville ja 
Alpo Leisten. Voiton vei järjes-
tävän Skinnarvikin Eräseuran 
Kimmo Söderholm.

Tulevia tapahtumia

Tärkeimpänä syyskauden ta-
pahtumana on killan syyskoko-
us 31.10. Heikkilän sotilasko-
dissa, josta raportointia seuraa-
vassa numerossa.

Edustaminen ja kunnian-
osoitukset loppuvuonna

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

9.12. päivänä Turun Laivasto-
killan perinteinen joulu-
ruokailu ravintola  
Trapissa Naantalissa.

24.12. kunniavartio Turun  
sankariristillä.

Merkkipäiviä

Alkuvuoden syntymäpäiväsan-
kareitamme ovat: 85 vuotta Leo 

Hakanpää 24.1. 75v. Risto Saa-
ri 70v. Seppo Hassinen 11.3. 
60v. Erkki Lusto 25.2. 50v. 
Kimmo Karppinen.

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

Seppo kaila

Sinisen Reservin ampumapäivä 2 rynnäkkökiväärimitalistit Jouni Aho, 
Jukka Soini ja Rami Kuustonen.

Meri- ja meripuolustuksen värikkäästä historiasta kiinnostuneita Forum 
Marinumin Ruuma-auditoriossa.

arto heinonen, trtk
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

N äin Suomi 100-v juhla-
vuotena on syytä tarkas-

tella hieman rannikkojääkärei-
den historiaa. Suomen merelli-
sen aseman vuoksi suomalais-
ta rannikkojalkaväkeä on jossain 
muodossa ollut jo satoja vuosia. 
Vanhin tiedossa oleva sotaretki 
ajoittuu vuoteen 1187, jolloin 
karjalaiset merisissit tunkeutui-
vat Mälarille jatkaen matkaan-
sa Sigtunan kaupunkiin, joka 
ryöstettiin. Talvisotaa ennen ei 
puolustusvoimiimme kuulunut 
rannikkojalkaväkeä lukuun ot-
tamatta 1918 Raumalla toimi-
nutta Merijalkaväkipataljoonaa, 
joka ei ilmeisesti saanut nimen-
sä edellyttämää koulutusta. 
Syksyllä 1939 perustettiin kai-
kille rannikkolinnakkeille jalka-
väestä muodostettu suojaosas-
to tehtävinään vartiointi ja ranta-
torjunta. Jääolosuhteet talviso-
dassa muunsivat taistelun sa-
mankaltaiseksi kuin maarinta-
malla. 1940 perustettiin neljä 
jalkaväkipataljoonaa, jotka siir-
rettiin nopean muutaman päi-
vän koulutuksen jälkeen Viipu-
rinlahden ja Virolahden taistelui-
hin. Näitä pataljoonia voidaan-
kin pitää jatkosodan aikaisten 
rannikkopataljoonien edeltäjinä.

Talvisodan jälkeen, rannik-
kotykistössä todettiin, että ran-
nikkolinnakkeiden ja muiden 
tukikohtien suojaamiseen, tulisi 

Kenraali Jaakko Valtanen on taistellut tykistöupseerina Itäisellä 
Suomenlahdella, toiminut rannikkojääkäreiden kouluttajana sekä 
Rannikkojääkäripataljoonan komentajana, oli PV:ien komentajana päättä-
mässä koulutuksen siirrosta Dragsvikiin ja on yksi Rannikkojääkärikillan pe-
rustaneen toimikunnan jäsenistä sekä edelleen killan jäsen. Itseoikeutetusti 
hän on myös 4. kunniarannikkojääkäri. Hänen asennettaan kuvannee erin-
omaisesti hänen v. 1954 valmistunut diplomityö ” ”Maanpuolustushengen 
(-tahdon) kehittämisen ja ylläpitämisen edellytykset ja mahdollisuudet erityi-
sesti nuorison keskuudessa”. Kuvassa hän on pitämässä juhlapuhetta kil-
lan 50-vuotisjuhlassa Dragsvikin upseerikerholla 6.11.2015.

Historiaa, tätä päivää ja tulevaisuutta
eSa aittokallio
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

olla orgaanista rannikkojalkavä-
keä, joka tulisi kouluttaa ja va-
rustaa näitä tehtäviä vastaavas-
ti. Kyseisen joukon puutetta ryh-
dyttiin poistamaan välirauhan 
aikana perustamalla rannikko-
tykistörykmentteihin erillisiä tor-
juntakomppanioita. Heinäkuun 
alussa 1941, puolustusvoimis-
sa oli ko. rannikkoiskukomppa-
nioita 14 kappaletta. Tehtävän 
edellyttämää koulutusta annet-
tiin muutaman viikon ajan, jon-
ka jälkeen jokainen mies kyke-
ni käyttämään iskujoukon asei-
ta, toimimaan venekuljetuksissa 
sekä osasi saaren valtaamisessa 
tarvittavat taidot.

Näistä komppanioista sai 
alkunsa nykyisen kaltainen ran-
nikkojalkaväen koulutus. Ensin 
koulutettiin RTR 1:ssä sekä Sl-
RtR:ssä niiden Rannikkopatal-
jooniin joukkoja. Vuosina 1952-
1960 Rannikkopataljoona toimi 
jo itsenäisenä joukko-osastona 

Suomenlinnassa sekä Miessaa-
ressa. Vuonna 1960 nimi muut-
tui Rannikkojääkäripataljoonak-
si ja koulutus siirtyi Upinnie-
meen. Pataljoonan toiminta it-
senäisenä joukko-osastona lak-
kasi, kun rannikkojääkärikou-
lutus siirtyi Raaseporiin osak-
si Uudenmaan prikaatia. Kulu-
neiden vuosikymmenten aika-
na joukko-osastoissa on voi-
makkaasti kehitetty niin kalus-
toa, taktiikkaa kun koulutusme-
netelmiä.

Rannikkojääkäreiden kilta-
toiminta on aina elänyt vahvasti 
ajassa. Vuonna 2015 käynnis-
tynyt voimakas panostus uudis-
tumiseen ja keskittyminen toi-
minnallisuuteen tuottaa tulos-
ta hitaasti mutta varmasti. Jä-
senmäärät niin Rannikkojääkä-
rikillassa kuin Rannikkojääkä-
ripataljoonan perinneyhdistyk-
sessä ovat hienoisessa kasvus-
sa. Perinteisiin ja niiden vaali-

miseen liittyen, vesistö- ja kou-
lutuskauden avajaiset vietettiin 
tuttuun tapaan Ramsön majan 
talkoiden merkeissä toukokuus-
sa. Kesäkuussa Ramsössä jär-
jestettiin jo kolmannen kerran 
menestyksekkäästi MPK:n lei-
rikoulukurssi koululaisille. Tä-
män lisäksi osallistuttiin Teika-
rin päivän juhlallisuuksiin, niin 
Teikarin kivellä Upinniemes-
sä, kuin VAARANNJP:n vuosi-
päivään Dragsvikissa. Merivoi-
mien vuosipäivää juhlittiin Vaa-
sassa. Ramsön majan käytet-
tävyyttä parannettiin uusimal-
la ikkunat ja ovet sekä vaihta-
malla jo vaaralliseksi rapistunut 
takka kamiinaan. Erityisen ilah-
duttavaa on ollut toiminta kum-
mankin prikaatin asevelvollisten 
kanssa kajakkimelonnan perus-
teita kouluttaen.

Loppusyksyllä 22.11. jär-
jestettiin Rannikkojääkärikillan 
syyskokous. Ennen virallista ko-

Historiaa, tätä päivää ja tulevaisuutta

”Rannikkojääkärit tässä ajassa, Kustjägarna i tiden”-historiateos

H istoriateos kertoo rannikkojääkäreiden toiminnas-
ta vuosina 1997-2015, ja on Kokonaisturvallisuus 
2015-messuilla julkistettu upeasti kuvitettu yli 

200-sivuinen kirja. Kirjaa voi ostaa Rannikkojääkärikillan hal-
litukselta (esim. antti@rautiainen.fi tai 050-5561825) ja hin-
ta on 40 euroa.
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kousta luennoi Suomen Sotilas-
sosiologisen seuran jäsen lääkin-
täeversti evp. Matti Ponteva ai-
heesta taistelustressi ja taiste-

Rannikkojääkärikillan kajakit jälleen esillä ja nuorison (toki myös vanhempienkin) kokeiltavana PV:ien kesäkiertu-
eella Tammisaaren rannassa 25.8.2017 – maanpuolustushengen kohottamista parhaimmillaan. Nuoriin on pa-
nostettu niin kesäleirillä kuin Nuku Rauhassa-tapahtumassa, mutta myös UUDPR:n ja RPR:n varusmiesten kajak-
kikoulutuksissa. Rannikkojääkärit uskovat, että keskittymällä toiminnallisuuteen se tuottaa tulosta aktiivisten jä-
senten lukumäärässä hitaasti mutta varmasti.

antti rautiainen

R annikkojääkäripataljoonan 
perinneyhdistys ry. ja Ran-
nikkojääkärikilta ry. toivot-

tavat kaikille rannikkojääkäreille, jä-
senilleen ja lehden lukijoille Hyvää ja Rauhallista Joulua se-
kä Onnellista Uutta Vuotta 2018!

lustressin jälkihoito. Aihe on suo-
messa harvoin käsitelty ja sisäl-
löltään se oli erittäin mielenkiin-
toinen. Jo perinteeksi muodos-

tunut Talvisodan muistoja ja ad-
ventin lauluja – konsertti järjes-
tetään tänäkin vuonna glögitar-
joiluineen Upinniemen Merikap-
pelissa ensimmäisenä adventti-
sunnuntaina 3. joulukuuta. Kii-
tos kaikille järjestelyihin osallistu-
neille! Purjehduskauden päättä-
jäiset pidetään tällä kertaa 2.12. 
Helsingin Seurahuoneella, juhlis-
taen samalla 100 vuotiasta isän-
maatamme.

Henri ja Mika

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

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

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

Kotkan Rannikkoalueen 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Aapo Tokkola
045 169 0988
aapo.tokkola@gmail.com
Yhdistyksen postiosoite:
Koulukatu 2 as 4, 48100 Kotka
kotra.pery@gmail.com

Kymen Laivastokilta
Puheenjohtaja Tapio Riikonen
Vesikatu 10, 49400 Hamina
050 540 5417
tapio.riikonen@haminetti.net

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

Laatokan puolustuksen 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Ilpo Kaislaniemi
Hovioikeudenkatu 4 A 23
20500 Turku
0400 712086
ilpo.kaislaniemi@gmail.com
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 Jukka Rannikko,
045-8413070, 
sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi

Merivoimat
Merivoimien esikunnan viestintä
puh. 0299 800
pao.navy@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
m

e
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Veho Hyötyajoneuvot ja Mercedes-Benz 
– luotettavaa kumppanuutta.

Veho Erikoisajoneuvot
Lommilanrinne 3, 02740 Espoo
puh. 010 569 3684

Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu 
+ 16,69 snt/min. (sis. alv. 24 %). 

Hinta sama kiinteästä 
verkosta/matkapuhelimesta.

Suomen suurin autoalan toimija, perheyhtiö Veho, on perustettu Mercedes-Benzin maahantuontiin vuonna 1939, 
josta lähtien olemme kasvaneet henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen laajaksi palveluverkostoksi. Mercedes-Benzin 
sotilas ajoneuvomallistosta löytyy kuljetusratkaisut niin logistiikkaan kuin taistelualueelle, maastohenkilöautoista 
aina järeisiin maastokuorma-autoihin ja panssaroituihin erikoisajoneuvoihin. 
     Veho Hyötyajoneuvojen palveluverkosto kattaa 16 omaa huoltokorjaamoa, joita täydentää laaja itsenäisten 
valtuutettujen korjaamoiden verkosto. Sotilasajoneuvojen huoltoon vaadittavat tiukat laatustandardit, varaosien 
oma keskusvarasto Suomessa ja yhteistyö Huoltovarmuus keskuksen kanssa varmistavat autojen toiminnan 
myös kriisitilanteissa. Puolustusvoimille Mercedes-Benz on ollut luotettava kumppani jo vuosikymmenien ajan 
– niin Suomessa kuin rauhanturvatehtävissä ympäri maailman. Tutustu lisää www.vehotrucks.fi

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 2018
1/2018 Uudet oppimisympäristöt

www.rannikonpuolustaja.fi

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

Tapahtumakalenteri 2018
23.1.Merivoimien komentajan, vara-amiraali Veijo Taipaluksen, perinteinen 

ajankohtaisinfo Heikkilän kasarmilla, Merivoimien esikunnan 
sotilaskodissa (s. 80).

Tammi-helmikuun vaihteessa pidetään Meriupseeriyhdistyksen 
esittelytilaisuus 2. vuosikurssin merikadeteille (s. 81).

ABOA MARE, Juhana Herttuan puistokatu 21, Turku

Merenkulun koulutusta

• Koneenhoitajakoulutus
• Kotimaanliikenteen laivuri -koulutus
• Kuljettajakoulutus
• Rannikkolaivurin radiokoulutus SRC
• Veneilijän tutkakurssi

Ilmoittautumiset www.aboamare.fi 

• Vaktstyrman
• Vaktmaskinmästare

Kontakta aboamare@axxell.fi

• NEW! Master of Engineering, Autonomous Maritime  
Operations

• Master of Maritime Management (for Captains and  
Engineers)

• Bachelor of Marine Technology, Maritime Management,  
Captain
Application through www.studyinfo.fi

• Sjökapten YH
Ansök via www.studieinfo.fi

aboamare.fi

Examensutbildning på svenska

Degree Studies in English

Kursseja suomeksi
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Veho Hyötyajoneuvot ja Mercedes-Benz 
– luotettavaa kumppanuutta.

Veho Erikoisajoneuvot
Lommilanrinne 3, 02740 Espoo
puh. 010 569 3684

Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu 
+ 16,69 snt/min. (sis. alv. 24 %). 

Hinta sama kiinteästä 
verkosta/matkapuhelimesta.

Suomen suurin autoalan toimija, perheyhtiö Veho, on perustettu Mercedes-Benzin maahantuontiin vuonna 1939, 
josta lähtien olemme kasvaneet henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen laajaksi palveluverkostoksi. Mercedes-Benzin 
sotilas ajoneuvomallistosta löytyy kuljetusratkaisut niin logistiikkaan kuin taistelualueelle, maastohenkilöautoista 
aina järeisiin maastokuorma-autoihin ja panssaroituihin erikoisajoneuvoihin. 
     Veho Hyötyajoneuvojen palveluverkosto kattaa 16 omaa huoltokorjaamoa, joita täydentää laaja itsenäisten 
valtuutettujen korjaamoiden verkosto. Sotilasajoneuvojen huoltoon vaadittavat tiukat laatustandardit, varaosien 
oma keskusvarasto Suomessa ja yhteistyö Huoltovarmuus keskuksen kanssa varmistavat autojen toiminnan 
myös kriisitilanteissa. Puolustusvoimille Mercedes-Benz on ollut luotettava kumppani jo vuosikymmenien ajan 
– niin Suomessa kuin rauhanturvatehtävissä ympäri maailman. Tutustu lisää www.vehotrucks.fi



HUIPPUTEKNOLOGIAA
JA YHTEISTYÖTÄ

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

www.kongsberg.com

WORLD CLASS
- through people, technology & dedication

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

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

tarkalleen haluttuun kohteeseen
• Osumakohdan yksityiskohtainen määrittely ennakkoon 

tuhovaikutuksen säätämiseksi
• Häiveteknologian maksimaalinen hyödyntäminen ja täydellinen

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

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

huoltovapaa operointiaika
• Järjestelmä on sarjatuotannossa useammalle asiakkaalle


