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I tämeri on teemana aina 
kiinnostava. Varsinkin val-
litsevassa tilanteessa tee-

ma on hyvin ajankohtainen. 
Kansainvälinen turvallisuuspo-
liittinen toimintaympäristö on 
voimakkaassa muutoksessa. 
Monipuolisesta harjoitustoimin-
nasta, voimapolitiikasta ja vas-
takkainasettelusta on tullut ar-
kipäivää.

Rannikonpuolustajan nu-
merossa 4/2018 käsitellään 
Itämeren muuttunutta toimin-
taympäristöä useasta näkökul-
masta keskittyen erityisesti soti-
lasstrategiseen tilanteeseen. Ih-
misen ja ympäristön rooli ote-
taan myös merkittävänä tekijä-
nä huomioon. Teemakirjoittajik-
si valikoitui joukko alansa huip-
puja ja näin saimme kootuk-
si mielenkiintoisen ja ajatuksia 

herättävän lukupaketin. Kiitän 
heitä panoksesta tähän lehteen.

Sotilasstrategista asetel-
maa ja sen muutoksia valotta-
vat professori Pekka Visuri ja 
apulaisprofessori Jyri Raitasa-
lo. Visuri luo laajan katsauksen 
menneeseen ja arvioi tulevaa. 
Visuri kysyy kiteytetysti Itäme-
ren tilanteesta ja tulevaisuudes-
ta; yhteistyö vai konflikti? Visu-
rin mukaan kaikille alueen val-
tioille on hyödyllistä jatkaa yh-
teistyötä ja välttää vakautta hor-
juttavia toimia, siis muualla al-
kaneiden konfliktien välittymis-
tä Itämerelle.

Raitasalo näkee, että ti-
lanne Itämeren alueella ei ole 
kuitenkaan pelkästään konflik-
tuaalinen. Raitasalon mukaan 
alueen valtioita - kaikkia val-
tioita - yhdistävät monet tekijät. 
Kuljetusten ja kaupankäynnin 
toimiminen, saastumisen estä-
minen, energiavirtojen häiriötön 
kulku sekä kommunikaatioyhte-
yksien toiminta ovat niitä tekijöi-
tä, joiden varaan on mahdollis-
ta rakentaa yhteistyövaraisia jär-
jestelyjä.

Suomen meripuolustuk-
sen näkymiä avataan Merivoi-
mien esikunnan kattavassa ar-
tikkelissa. Merivoimien esikun-
nan näkemyksen mukaan meri-

puolustuksen tehtävät ovat pää-
osin olleet muuttumattomat teh-
tävien painotusten vain muuttu-
essa kulloisessakin vallitsevassa 
turvallisuusympäristössä. Edel-
leen meripuolustus on osa Suo-
men merellistä kokonaisturval-
lisuutta. Meripuolustus on hy-
vässä kunnossa ja se on yhdes-
sä pidettävä suorituskykyisenä 
myös jatkossa.

Suomen ympäristökeskuk-
sen johtava tutkija, Kai Myrberg, 
on syystä huolestunut Itämeren 
tilanteesta. Myrbergin mukaan 
Itämeri on muutoksen kourissa 
ja sen tulevaisuus on osin epä-
varma. Olosuhteiden jatkuva 
muutos vaikuttaa kykyymme ja 
mahdollisuuteemme ennakoida 
tarvittavia toimenpiteitä Itäme-
rellä kriisitilanteissa. Juuri nyt 
vaaditaan entistä enemmän re-
sursseja Itämeren tutkimukseen 
ja monipuoliseen meriympäris-
tön seurantaan.

Etelä-Suomen sanomien 
kolumnissa inhorealistisia en-
nusteita esitti Jukka Tarkka. 
Tarkan mukaan ennusteet voi-
vat käydä toteen. Tarkka kir-
joittaa, että aikaisemmin Suo-
messa ja Ruotsissa sotilaallis-
ta liittoutumattomuutta kuvi-
teltiin turvatakeeksi, ”mutta nyt 
se osoittautuukin sudenkuopak-

PääkirjoitusItämerellä
on mahdollisuus
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si”. Jos Itämeren alueella syn-
tyy aseellinen jännite tai yh-
teenotto, sotilaallisesti liittou-
tumattomat ovat samassa lie-
messä kuin Nato-maat, mutta 
ilman liittosuhteen tarjoamaa 
selkänojaa. Näkemys on var-
sin inhottava toteutuessaan.

Muutos Itämerellä on 
jatkuvaa ja nopeaa. Jotain 
on tehtävä ja löydettävä kei-
noja tilanteen eskaloitumisen 
estämiseksi. Kansallinen Itä-
meri strategia-asiakirja koros-
taa Itämeren alueen vakauden 
merkitystä, kansainvälistä yh-
teistoimintaa ja EU:n kehitys-
työtä. Tätä edistämään stra-
tegia linjaa yhdeksi kehitys-
toimenpiteeksi: ”Vahvistetaan 
kokonaisturvallisuuden toi-
mintamallin mukaista yhteis-
työtä Itämeren alueen mais-
sa esittelemällä mallia aktiivi-
sesti soveltuvissa yhteyksissä 
sekä tuomalla esille parhaita 
käytäntöjä.”

Strateginen kärsivällisyys 
ja taktinen päättäväisyys ovat 
avaintekijöitä Itämeren vallit-
sevassa turbulenttisessa tilan-
teessa. Toivoa sopii, ettei sha-
kinomainen lautapeli muuta 
muotoaan laivanupotukseksi. 

Toivotan lehden tekijöille 
ja lukijoille oikein hyvää joulun 
odotusta ja erinomaista seu-
raavaa vuotta.  

Janne Herrala
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Kehitys- ja markkinointijohtaja

Ilkka J Ignatius
1946-2018

S uuri Isänmaan ystävä 
on poissa. Ilkka kuo-
li vaikean sairauden 

murtamana 27.10.2018.
Ilkka syntyi 08.02.1946. 

Koko pitkän aikuiselämänsä 
hän teki töitä maanpuolustuk-
sen parissa.

Erityisen rakas hänelle oli 
reserviläistoiminta vuodesta 
1967 alkaen ja aktiivinen har-
rastus koululaiva Matti Kurjen 
perinnetyön parissa.

Ignatius toimi Neste Oy:n 
Laivapolttoaineosaton mark-
kinointijohtajana 1974-1994 
Suomessa ja tytäryhtiössä Sak-
sassa. Imatran Voima Oy:n 
Hiilenhankinta Barter-kaupat 
1995-1996. Energia-alan kon-
sultti 1997-2005.

Espoon Reservinaliupsee-
rien puheenjohtajana hän toimi 
vuosina 1984-1087. Helsingin 
Seudun Reservinaliupseeripiirin 
hallituksen jäsen 1984-1992. 
Helsingin Reservinaliupseeripii-
rin varapuheenjohtajana 1985-
1988. Espoon Reserviläiset 40 
vuotisjuhlatoimikunnan puheen-
johtajana 2002-2003. Koululai-
va Matti Kurjen purjehtijat-pe-
rinneosaston puheenjohtajana 
vuodesta 2007 alkaen.

Maanpuolustuksen aktiivi-
sesta toiminnasta ja lukuisten 
kertausharjoitusten ansiosta hä-
net on ylennetty reservissä harvi-

naiseen sotilasmestarin arvoon.
Toimiessaan Espoon Re-

servinaliupseerien puheenjohta-
jana hän loi yhdistykseen vah-
van maanpuolustushengen ja 
kasvatti jäsenmäärään huomat-
tavaksi 250 henkeen ja hankki 
täysin varattomalle yhdistyksel-
le oman lipun ja huomattavan 
varallisuuden.

Ilkka ideoi aikoinaan, että 
vanhoja sodanaikaisia TK-filmejä 
siirrettäisiin VHS kaseteille myy-
täväksi ja tulot tulisivat Sotahis-
torialliselle yhdistykselle. Idea to-
teutui ja Maanpuolustuksen Kus-
tannusyhtiö tuotti sarjan videoelo-
kuvia myyntiin. Tulot eivät kuiten-
kaan tulleet yhdistykselle, kor-
keammat tahot puuttuivat peliin.

Toimiessaan Nesteen lai-
vapolttoaineosaston päällikkö-
nä kehitti Merivoimien alusten 
kotimaan ja erityisesti ulkomaan 
vaativia öljystystoimintoja paljon 
enemmän kuin virkavelvollisuu-
det olisivat edellyttäneet. Ideoi 
aikoinaan ”Ensimmäiset Maan-
puolustusmessut” Puolustusvoi-
mien ja Espoon Reserviläisten 
kanssa Espoon Tapiolaan.

Hän keräsi ja konservoi 
vanhoja filmejä ympäri Suomea 
Merivoimien koululaiva Matti 
Kurjesta. Filmit on saatu vuosi-
na 1999-2007 muokattua ny-
kyformaattiin ja lahjoitettu Me-
risotakoululle.

Ilkka loi yksin kansainväli-
set suhteet Englannin Royal Na-
vyn veteraaneihin, jotka palveli-
vat aikoinaan Porlok Baylla, jo-
ka ostettiin Suomeen 1962 käy-
tettäväksi Merivoimien koululai-
vana. Hän järjesti kansainväliset 
tapaamiset (JointReunion) Eng-
lannin Portsmouthissa vuon-
na 2003, Helsingissä 2004 ja 
Englannin Davenportissa 2005 
Turussa 2007 ja vielä Upinnie-
messä 2012.

Ilkka esitti ja hankki tai-
teilijan maalaamaan Manner-
heim-ristin ritareista muotoku-
vat. Ensimmäiset ritarit maa-
lattiin Lappeenrannassa 2001. 
Vuoteen 2006 mennessä saa-
tu maalattua 13 ritaria. Taiteli-
jan asuessa Ranskassa on Ig-
natius omalla kustannuksel-
la vienyt töitä taiteilijalle ja toi-
minut samalla kaikkien maala-
usten tilaajien ja taiteilijan yh-
teyshenkilönä. Hän esitti vuon-

In M
em

oriam
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na 1996, että kenraali Hannes 
Ignatiuksen Kadettisäätiön hal-
litus käynnistäisi elämänkerran 
laatimisen säätiön nimeä kan-
tavasta kenraalista. Elämänker-
ta ilmestyi professori, Matti Lap-

S uomen merihistoriallinen yhdistys, 
Suomen meriarkeologinen seura ja 
Merikeskus Forum Marinum järjestä-

vät yhdessä 10. Merihistorian päivät keväällä 
2019 Turussa. Päivien pääotsikkona on Me-
renkulun riskit ja resurssit. Tämä teema tar-
joaa useita näkökulmia merellisen elämän, 
työn ja yritystoiminnan analysointiin. Meren-
kulussa on säiden ja karikoiden lisäksi talou-
dellisia ja sosiaalisia riskejä. Suhdanteet vaih-
telivat, sodat ja merirosvot toivat tuhoa, mie-
histö saattoi olla taitamatonta, uppiniskaista, 

lakkovalmista tai kapinoivaa. Merenkulussa 
resurssit ja riskit saattoivat kytkeytyä toisiinsa 
esimerkiksi salakuljetuksessa, joka oli laiton-
ta mutta saattoi tuoda suuria tuloja. 

Merenkulun riskien hallinta on näkynyt 
laivanrakennuksen edistymisenä, miehistöjen 
värväämisen, koulutuksen ja kohtelun muut-
tumisena ja voimavarojen yhdistämisenä. Tar-
koitus on paneutua myös siihen, miten me-
renkulun riskien jako ja resurssien kokoami-
nen ovat tapahtuneet paikallisissa ja kansain-
välisissä verkostoissa.

Tarkemmat tiedot vuodenvaihteessa:
Tiedottaja Vilma Lempiäinen  
puh. 040 8654681,  
sähköposti merihistoria(at)gmail.com

Merikeskus Forum Marinumin internet-sivut, 
Suomen merihistoriallinen yhdistyksen Face-
book- ja internet-sivut: https://www.smhy.fi

Merihistorian päivät 
Merenkulun riskit ja resurssit

Turku, Forum Marinum 22.–24.3.2019

palaisen kirjoittamana vuonna 
2005. Näin sai itsenäisen Suo-
men Kadettikoulun perustaja 
elämänkertansa.

Monitoiminen Isänmaan 
ystävä on poissa. Koululaiva 

Matti Kurjen purjehtijat tekevät 
kunniaa Ilkka J Ignatiuksen elä-
mäntyölle.

Pertti Suominen
Ilkan pitkäaikainen ystävä.

SA-kuvA



We are a maritime high-technology enterprise with German roots and a global footprint. 
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Itämeren muuttunut 
tilanne vaikuttaa Suomeen

Uusimmassa 2020-luvulle ulot-
tuvassa puolustusselonteos-
sa todettiin Suomen turvalli-
suusympäristön olevan muu-
toksessa. Turvallisuustilanteen 
kehitys on ollut vaikeasti en-
nakoitavaa ja nopeaa. Arvion 
mukaan Suomeen ei kohdis-
tu tällä hetkellä sotilaallista uh-
kaa, mutta strategiset yllätykset 
Suomen turvallisuusympäristös-
sä ovat mahdollisia.  Sotilaallis-
ta voimankäyttöä Suomea vas-
taan tai sillä uhkaamista ei voi-
da sulkea pois. Viimeaikaisissa 
kriiseissä vaikuttamisen keinot 
ovat ulottuneet taloudellisesta, 
poliittisesta ja sotilaallisesta pai-
nostuksesta aina informaatiovai-
kuttamiseen ja perinteiseen so-
tilaallisen voiman käyttöön. So-
dan ja kriisin alkamishetken tun-
nistaminen ja ennakoiminen on 
vaikeutunut. Sotilaallisten krii-
sien ennakkovaroitusaika on 
lyhentynyt ja kynnys voiman-
käyttöön on alentunut. Saman-
aikaisesti yhteiskunnan haavoit-
tuvuus on lisääntynyt.

Itämeren alueen sotilasstra-
teginen merkitys on kasvanut ja 
sotilaallinen toiminta alueella on 
lisääntynyt ja on aktiivista. Soti-

laallinen läsnäolo on lisääntynyt 
niin läntisten maiden kuin Ve-
näjän osalta. Harjoittelu on tär-
keä sotilaallisen suorituskyvyn 
osa-alue. Itämeren alueella län-
tisten maiden harjoituskokonai-
suuteen kuuluivat vuonna 2018 
muun muassa BALTOPS, Saber 
Strike ja Thunder Storm -har-
joitukset. Syksyllä Itämerellä ol-
laan vielä järjestämässä muiden 
muassa Anakonda- ja Northern 
Coasts (NOCO) -harjoitukset. 
NOCO-harjoitus järjestetään poh-
joisella Itämerellä 25.10 – 8.11 
ja siihen osallistuu 13 maata, 
noin 40 pinta-alusta, ilma-aluk-
sia sekä rannikkojoukkoja. Suo-
mi toimii tänä vuonna harjoituk-
sen johtovaltiona. Edellisen ker-
ran Suomi on johtanut harjoituk-
sen vuosina 2010 ja 2014.

Venäjän asevoimien suurin 
harjoitus tänä vuonna oli syys-
kuun lopussa toteutettu strategi-
nen harjoitus Vostok (suomeksi 
itä). Harjoituksen painopiste oli 
itäisen ja keskisen sotilaspiirien 
alueella. Puolustusministeri Ser-
gei Shoigun mukaan harjoituk-
seen osallistui noin 300 000 so-
tilasta, 36 000 sotilasajoneuvoa, 
1000 ilma-alusta ja 80 merivoi-
mien taistelualusta. Harjoitus uu-
tisoitiin suurimmaksi harjoituk-
seksi sitten kylmän sodan päät-
tymisen. Viime vuonna vastaava 
strateginen Zapad-harjoitus (suo-
meksi länsi) toteutettiin Suomen 
lähialueella. Yleisesti ottaen Ve-
näjän harjoitustoiminta Itämeren 
alueella on ollut normaalin kou-
lutusrytmin mukaista. Harjoitus-
toiminnan lisäksi Venäjän ase-

Itämeren muuttunut 
turvallisuusympäristö

Teem
a

Itämeren muuttunut tilanne ja huoltovarmuus

Toni Joutsia (toimittanut)
Komentajakapteeni Toni Joutsia (sektorinjohtaja). Merivoimien esikunta, operatiivinen osasto. 

HMS Visby, modernia häivetekniikkaa hyödyntävä ruotsalainen korvetti, 
joka on optimoitu Itämeren olosuhteisiin. Visby-luokan alukset ovat tuttu 
näky yhteisissä harjoituksissa suomalaisten alusten kanssa.

merivoimAT
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voimien varusteluohjelman sekä 
vientiin rakennettujen pinta-alus-
ten ja sukellusveneiden koeajot 
lisäävät aktiviteettia Itämerellä. 
Eräänlaisena strategisena vies-
tinä, voiman projisoimisena tai 

voimannäyttönä voitaneen pitää 
myös Itämerelle juhlaparaateihin 
siirrettyjä yksiköitä Pohjoisesta- 
ja Mustanmeren laivastosta.

Suomi vastaa itsenäises-
ti kansallisesta puolustukses-

ta ja turvallisuudesta. Se mää-
rittelee omat turvallisuuspoliitti-
set etunsa ja vastaa tarvittavis-
ta keinoista niiden turvaamisek-
si. Puolustukselle asetetut vaa-
timukset ovat kasvaneet toimin-
taympäristön muuttuessa. Suo-
men puolustaminen edellyttää 
kykyä toimia maa-, meri-, ilma- 
ja kybertoimintaympäristöissä. 
Kaikkia puolustushaaroja tarvi-
taan ja niiden on kyettävä toimi-
maan tehokkaasti yhdessä. 

Nykyaikainen ja tulevai-
suuden sodankäynti edellyttävät 
esimerkiksi tiedustelukykyä, toi-
mintaympäristötietoisuutta ja ti-
lannekuvaa, ennakkovaroitusky-
kyä, toimintavalmiutta ja nope-

MLC Uusimaa, kaikissa Itämeren olosuhteissa toimivilla miinalaivoilla on keskeinen rooli alueellisen 
koskemattomuuden valvonnassa.

Venäläinen Stereguishi-lk:n korvetti Boikiy ja osa sen sisaraluksista 
operoi Itämeren alueella.

merivoimAT

Toni JouTSiA
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utta, liikkuvuutta, kauaskantois-
ta tulivoimaa, eri hallinnonalojen 
valmiutta toimia nopeasti kehit-
tyvissä tilanteissa, kykyä suojau-
tua kauaskantoisten asejärjestel-
mien vaikutuksilta ja kyberpuo-
lustuskykyä. Pitkäjänteisellä ke-
hittämisellä tulevaisuuteen kat-
soen pyritään turvaamaan suo-
rituskyvyt tuleville vuosikymme-
nille. Osaltaan tähän muutok-
seen ja haasteeseen vastataan 
Suomen strategisissa puolustus-
hankkeissa kuten Laivue 2020-, 
HX- tai pintatorjuntaohjus 2020- 
sekä ”Puolustusvoimien Tiedus-
telu, Valvonta, Maalittaminen” 
-hankkeissa. 

Euroopan unionin jäsenyys, 
Naton kumppanuusohjelma ja 
eri yhteistyömaiden kuten esi-
merkiksi USA:n, Iso-Britannian, 
Saksan ja Ranskan kanssa sol-
mitut kumppanuus- ja/tai yh-
teistyösopimukset tukevat osal-
taan Suomen asemaa Itämeren 
turvallisuusympäristön piirissä. 
Kahden välisestä yhteistyöstä 
on pidempään korostunut erityi-
sesti Suomen ja Ruotsin välinen 
yhteistyö, josta merellisessä toi-

mintaympäristössä ovat esimerk-
keinä jo vuodesta 2006 opera-
tiivisessa käytössä ollut SUCFIS 
(Sea Surveillance Co-operation 
Finland Sweden) -yhteistyö, me-
rivoimiemme yhteinen harjoitte-
lu SFNCO (Swedish-Finnish Na-
val Co-operation) -yhteistyön ja 
siihen kuuluvan SFNTG (Swe-
dish-Finnish Naval Task Group 
eli merellinen taisteluryhmä) -yh-
teistyön kautta. Ruotsin kanssa 
olemme toki harjoitelleet jo pit-
kälti ennen näitä nykyisiä yh-
teistyömuotoja. Ruotsin kans-
sa kehitämme yhdessä muiden 
muassa vedenalaisen sodan-
käynnin suorituskykyjä. Molem-
mat maat ovat päättäneet hank-
kia muiden muassa Kevytorpe-
do47- järjestelmän.

Itämeren turvallisuus-
ympäristön vaikutuksia 
merivoimien tehtävien 
toimeenpanoon – uusi 
normaali?

Meripuolustuksen tehtävät ovat 
pääosin olleet muuttumatto-
mat tehtävien painotusten vain 
muuttuessa kulloisessakin val-

litsevassa turvallisuusympäris-
tössä. Meripuolustuksella turva-
taan Suomen merialueen kos-
kemattomuus ja elintärkeät yh-
teydet sekä torjutaan merelliset 
hyökkäykset. Tehokas tehtävien 
toteuttaminen edellyttää, että 
merivoimat toteuttaa tehtäviään 
yhdessä muiden puolustushaa-
rojen ja muiden viranomaisten 
kanssa sekä valmistautuu tar-
vittaessa antamaan ja vastaan-
ottamaan kansainvälistä apua. 

Suomen riippuvuus me-
riyhteyksistä edellyttää meri-
puolustukselta monipuolisuutta, 
taistelunkestävyyttä ja korkeaa 
valmiutta. Tämä ehkäisee ja ra-
joittaa mahdollisuutta Suomen 
eristämiseen mereltä ja asevai-
kutuksen kohdentamiseen kriit-
tisiä kohteita tai toimintoja vas-
taan. Konflikti Itämeren alueel-
la vaikuttaisi Suomeen, esimer-
kiksi ilmatilan ja merialueen va-
paa käyttö Itämeren alueella on 
todennäköisesti vähintään rajoi-
tettua nykytilanteeseen verrattu-
na. Meriliikenteen häirintä sekä 
Suomen läntisten meriyhteyksi-
en katkaiseminen vaikuttaisivat 
koko yhteiskuntaan. 

Meriyhteyksien turvaami-
nen tarkoittaa valtakunnan toi-
minnan kannalta välttämättö-
män meriliikenteen ja tietolii-
kenneyhteyksien toimintaedel-
lytysten ylläpitoa. Meriyhteyk-
sien turvaamisen päämääränä 
on varmistaa meren käyttö kul-
jetustienä Suomen väestön elin-
mahdollisuuksien turvaamisek-
si, talouselämän toimintaedel-
lytysten ylläpitämiseksi ja me-
ripuolustuksen tarpeiden täyt-
tämiseksi. Meriyhteyksien tur-

Itämeren muuttunut tilanne ja huoltovarmuus

Saksalainen Oste-luokan tiedustelualus Oste toimii laajasti myös 
Itämeren alueella.

merivoimAT
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vaaminen jaetaan toiminnalli-
sesti meriliikenteen toiminta-
edellytyksien ylläpitämiseen, 
meriliikenteen johtamiseen ja 
meriliikenteen suojaamiseen. 
Näin laaja-alainen tehtävä to-
teutetaan kiinteässä yhteistyös-
sä viranomaisten kesken. Me-
riliikenteen toimintaedellytys-
ten ylläpitämisestä ja liikenteen 
johtamisesta vastaavat meren-
kulkuviranomaiset. Merivoi-
mat vastaa meriliikenteen suo-
jaamisesta. Matalan uhkata-
son vallitessa toiminta saattaa 
koostua esimerkiksi tilanneku-
van muodostamisesta ja yksit-
täisistä alusten tunnistuksista. 
Satamat ja niihin johtavat väy-
lästöt ylläpidetään toimintakel-
poisina yhteistoiminnassa mui-
den viranomaisten kanssa. Ti-
lanteen kiristyessä meriliiken-
nettä voidaan keskittää ja ohja-
ta ennalta määritetyille alueille. 
Uhanalaisimmille alueille keski-
tetään merivoimien aluksia, jol-
loin voidaan vaikuttaa sukellus-

veneiden käyttöön tai varmistaa 
väylästön käytettävyys. Merikul-
jetuksille voidaan asettaa myös 
saattoaluksia. Valtakunnallises-
ti tärkeät ja kriittiset sotilaalliset 
merikuljetukset suojataan yhtei-
soperaatioina kaikkien puolus-
tushaarojen kesken.

Merellä eri toimijoiden ak-
tiivisuus, läsnäolo ja harjoitus-
toiminta ovat siis lisääntyneet 
edellä kuvatulla tavalla. Me-
rivoimilla on aina ollut, tehtä-
vänsä mukaisesti, vastuu me-
ritilannekuvan muodostamises-
ta. Tapahtumien lisääntyminen 
on vaatinut myös Suomen me-
rivoimilta valvonnan ja valmiu-
den tehostamista, alusten tun-
nistusten varmentamista kaik-
kien toimijoiden osalta sekä ak-
tiivista läsnäoloa merellä, saa-
ristossa ja rannikolla. Tätä asiaa 
voi tarkastella monesta näkökul-
masta joko aluevalvontatapah-
tumien lukumäärän kasvun, 
ajettujen meripäivien tai tuntien 
näkökulmasta sekä esimerkiksi 

merellä, rannikolla ja saaristos-
sa toimeenpantujen harjoitusten 
näkökulmasta. Valmiuden yllä-
pito ja säätely edellyttävät tilan-
teen ja tapahtumien analyyttista 
hallintaa, toiminnan suunnitte-
lua niin materiaalin kuin henki-
löstön käytön osalta sekä johta-
mista operoinnin osalta. Näihin 
tarvitaan myös omat resurssin-
sa. Yhteistyö puolustusvoimissa 
ja merellisten toimijoiden, esi-
merkiksi Rajavartiolaitoksen ja 
merenkulkuviranomaisten kans-
sa sekä kansainvälinen yhteis-
työ ovat tehokkaita keinoja vas-
tata vaatimuksiin. Näillä toimilla 
olemme säilyttäneet tilannetie-
toisuuden omasta toimintaym-
päristöstämme ja kyenneet yl-
läpitämään vallitsevaan tilan-
teeseen suhteutetun valmiuden. 

Meripuolustus on osa Suo-
men merellistä kokonaisturval-
lisuutta. Meripuolustus on hy-
vässä kunnossa ja se on yhdes-
sä pidettävä suorituskykyisenä 
myös jatkossa.

Yhdysvaltalainen Arleigh Burke-luokan hävittäjä Winston S. Churchill toimi 
Suomenlahdella viimeksi heinäkuussa 2018.

merivoimAT
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S otilaalliset uhkat lois-
tivat poissaolollaan. 
Monet länsimaat siirsi-

vät sotilaallisen toimintansa fo-
kuksen oman alueen puolustuk-
sesta ns. ”uusien uhkien” hal-
lintaan ja torjuntaan Euroopan 
ulkopuolella. Sotilaallinen krii-
sinhallinta, terrorismin sotilaal-
linen torjunta sekä vastakumo-
uksellinen sodankäynti hallitsi-
vat monen eurooppalaisen val-
tion turvallisuus- ja puolustus-
politiikkaa. 

Nyt olemme siirtymässä 
yhteistyövaraisen turvallisuu-
den aikakaudelta kohti suurval-
tapolitiikan ja vastakkainasette-
lun aikaa. Valitettavasti. Tänään 
Venäjän ja länsimaiden väliset 
kiristyneet suhteet määrittävät 
paljolti Euroopan turvallisuus-
tilannetta. Sotilaallinen vastak-
kainasettelu on lisääntynyt. 

Kylmän sodan aikana Neu-
vostoliiton ja Yhdysvaltojen joh-
taman ”lännen” välinen vastak-
kainasettelu keskittyi Saksan – 
ja erityisesti Berliinin – alueelle. 
Naton laajennuttua itään viimei-

sen kahden vuosikymmenen ai-
kana – liittokuntaan on liittynyt 
13 uutta jäsenmaata 1990-lu-
vun lopun jälkeen – vastakkain-
asettelun painopiste on siirtynyt 
itään.

Tänään Venäjän ja länsi-
maiden väliset kriisiytyneet suh-
teet näyttäytyvät selkeäsi Itäme-
ren alueella. Tämä koskee niin 
varsinaista merialuetta kuin sen 
läheisyydessä olevia ilmatilaa ja 
maa-aluetta. Sotilaalliset ”lähel-
tä piti -tilanteet” ovat yleistyneet 
samalla kun sotilaallinen aktii-
visuus on lisääntynyt. Sotilaalli-
sen kriisin – jopa sodan – mah-
dollisuus Suomen lähialueil-
la on lisääntynyt. Näin on, jos 
vertailukohtana pitää tilannetta 
viisi tai kymmenen vuotta sitten.

Jos tarkastellaan Itämeren 
aluetta erityisesti merialueen 
näkökulmasta, Venäjän Itäme-
ren laivaston tilanne ei ole ka-
dehdittava. Sillä on käytössään 
kaksi pienehköä tukialuetta – 
toinen Suomenlahden pohju-
kassa ja toinen Kaliningradissa. 
Kaliningradia kuvataan usein 

”linnoituksena” tai ”A2/AD-bas-
tionina” (A2/AD = Anti-access, 
Area Denial). Se on kuitenkin 
käytännössä eräänlainen erityk-
sissä oleva ”saari” kahden Na-
ton jäsenmaan – Puolan ja Liet-
tuan – välissä. Vaikka Kalinin-
grad varustettaisiin uusimmil-
la Venäjän asevoimien käytös-
sä olevilla asejärjestelmillä, sen 
puolustaminen sotilaallisen krii-
sin aikana on erittäin haastavaa. 
Viimeaikoina löystynyt ydinase-
puhe on yksi oire tästä.

Edellä mainittujen tekijöi-
den lisäksi on syytä huoma-
ta, että Itämeri on lähes koko-
naan Euroopan Unionin ”sisä-
meri”. Lisäksi Naton jäsenmail-
la on hallussaan merkittävä osa 
Itämeren rantaviivasta ja sen lä-
hialueilla olevasta maa-alasta. 
Tanska, Saksa, Puola, Liettua, 
Latvia ja Viro muodostavat lähes 
aukottoman ketjun (pl Kalinin-
grad) Itämeren etelärannikolla.

Venäjän meristrategiaa 
itämerellä hankaloittaa edel-
lä mainittujen tekijöiden lisäk-
si se seikka, että alueelle pääsy 

Kriisejä ja yhteistyötä 
Itämeren alueella

Teem
a

Jyri Raitasalo
Evl Jyri Raitasalo, yleisen sotataidon sotilasprofessori Maanpuolustuskorkeakoulussa

Kylmän sodan jälkeinen aika on päättymässä. Yli kahden vuosikymmenen ajan 

(1989/1991–2013) saimme kokea erittäin suotuisan turvallisuusympäristön vaiku-

tuksia Suomen ja Euroopan turvallisuudelle.

Itämeren muuttunut tilanne ja huoltovarmuus
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Tanskan salmien kautta on krii-
sitilanteessa helpohkosti estet-
tävissä – tai ainakin vaikeutet-
tavissa. Itämeri on luonteeltaan 
ahdas merialue, ja pääsy Itäme-
relle/Itämereltä kulkee vaikeas-
ti läpäistävän ”kuristuskohdan” 
kautta. Venäjällä on muuten sa-
ma tilanne Mustallamerellä.

Venäjä kykenee kompen-
soimaan sen merellisiä heik-
kouksia Itämerellä maan ase-
voimien muiden puolustushaa-
rojen avulla. Venäjä on maavoi-
mavaltainen maa – maavoimat 
on Venäjän asevoimien voiman-
lähde. Mekanisoidut ja panssa-
roidut yhtymät, massiivinen ky-
ky epäsuoran tulen käyttöön, 
kauaskantoinen ilmatorjunta 
sekä mittavat elektronisen so-
dankäynnin kyvyt muodosta-
vat keskeisen osan Venäjän tä-
män päivän sodankäyntikyvys-
tä. Pääosassa Eurooppaa näitä 
kykyjä ei juuri ole ollut olemas-
sa – tai niitä ei ole ylläpidetty – 
viimeiseen kahteenkymmeneen 
vuoteen. 

Tilanne Itämeren alueel-
la ei ole kuitenkaan pelkästään 
konfliktuaalinen. Alueen valtioi-
ta – kaikkia valtioita – yhdistä-
vät monet tekijät. Kuljetusten 
ja kaupankäynnin toimiminen, 
saastumisen estäminen, ener-
giavirtojen häiriötön kulku sekä 
kommunikaatioyhteyksien toi-
minta ovat niitä tekijöitä, joiden 
varaan on mahdollista rakentaa 
yhteistyövaraisia järjestelyjä.

Kun nyt näyttää siltä, että 
kansainvälisen turvallisuuden 
agendaa tulee tulevina vuosina 
määrittämään suurvaltapoliitti-

nen vastakkainasettelu, on kaik-
kien Itämeren valtioiden etu, et-
tei tämä vastakkainasettelu saa 
uusia sotilaallisia ilmentymiä lä-
hialueillamme. Jos koskaan, 
nyt on aika tehostaa diplomati-
an merkitystä. Diplomatialla on 
erityisen tärkeä asema kriisien 
laukaisemisessa. 

Diplomatian onnistumis-
mahdollisuudet paranevat, jos 
kaikilla alueen valtioilla on ky-
ky turvata oma alueensa soti-
laallisia uhkia vastaan. Vanhan 
sanonnan mukaan sotilaallisilla 
tyhjiöillä on taipumus täyttyä. 
Valitettavasti monen Itämeren 
alueen länsimaan puolustus-
kyky on päässyt rapistumaan 
kylmän sodan jälkeisellä ajalla. 
Vaikka toimenpiteitä puolustus-
kyvyn kasvattamiseksi on mo-
nessa maassa jo alettu toteut-
taa, kestää vielä vuosia ennen 
kuin taso on riittävä.

Suomi on Itämeren alueelle 
vakautta hehkuva toimija. Vielä 
viisi vuotta sitten Suomen puo-
lustusratkaisu näyttäytyi monel-
le länsimaalle vanhanaikaiselta. 
Laajamittaiseen sotaan varautu-

va, yleiseen asevelvollisuuteen 
perustuva alueellinen puolus-
tusjärjestelmä oli tuolloin poik-
keuksellinen tapa lähestyä puo-
lustusta Itämeren alueella. Se, 
mikä vielä vuonna 2013 näyt-
täytyi monelle ulkopuoliselle 
tarkkailijalle vanhanaikaiselta – 
tai ”erilaiselta” – on tänään mie-
lekäs tapa turvata maan turval-
lisuus ja edistää alueellista va-
kautta. 

Mitä puolustukseen tu-
lee, Suomi ei pudottanut pal-
loa kylmän sodan päättyessä. 
Uimme vastavirtaan noin pa-
rin vuosikymmenen ajan. Län-
simainen normipaine perintei-
sen puolustuskyvyn merkityk-
sen vähentämisestä rantautui 
myös Suomeen. Tänään tilan-
ne on toinen. Suomen puolus-
tuskyky nauttii laajaa arvostus-
ta. Ja mikä parasta, Suomen ei 
tarvitse tehdä äkkiliikkeitä puo-
lustuskyvyn parantamiseksi. Ei-
vätkä äkkiliikkeet puolustuksen 
alalla ole mahdollisiakaan. Puo-
lustusta tulee kehittää pitkäjän-
teisesti – niin hyvinä kuin huo-
noinakin aikoina. 

Itämeren muuttunut tilanne ja huoltovarmuus
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Taustaa

Ihmiset ovat eläneet pitkään Itä-
meren rannalla käyttäen hyväk-
si monella tavalla sen resursse-
ja. Kalat ja hylkeet ovat olleet 
tärkeitä ravinnonlähteitä. Me-
renkulku on ollut perinteinen ja 
tärkeä tapa kuljettaa tavaroita, 
sekä ajan myötä myös ihmisiä 
Itämeren puolelta toiselle. Koti-
meremme on näyttänyt meille 
sekä hyviä että nurjia puoliaan. 
Monet sodat ovat raskaasti ve-
rottaneet väkeä merellä ja sen 
rannikoilla. Vaikeat jääolot ovat 
luoneet talviaikaista eristystä ja 
monen kalastajan ja hylkeen-
pyytäjän matka on päätynyt 
onnettomasti. Talvi on rajoitta-
nut niin paljon elämäämme, et-
tä vanhaan aikaan jopa sotalai-
vat jäivät talviksi satamiin ja so-
tatoimiin lähdettiin vasta kevään 
koittaessa. Nuo ajat ovat nyt ta-
kana päin. Valitettavasti kaikes-
ta teknillisestä ja taloudellises-
ta kehityksestä huolimatta Itä-
meren horisontissa näkyy mus-
tia pilviä, suoranaisia ympäris-
töuhkia. Niiden vaikutus myös 
huoltovarmuuteen on nähtävis-
sä. Samalla Itämeren toimin-
taympäristö muuttuu nopeasti, 
johon on pystyttävä reagoimaan 
ja ennakoimaan tulevaa.

Itämerellä on  
muutoksen aika

Moni havahtui kesällä 2018 
suuriin sinileväkukintoihin Itä-
merellä. Ne liittyivät meren re-
hevöitymiseen. Itämeren tulee 
edelleen, vedenpuhdistustoi-
mista huolimatta, liikaa ravintei-
ta, jotka kiihdyttävät levien kas-
vua. Rehevöitynyt meri tuottaa 
runsaasti eloperäistä ainesta, jo-
ka laskeutuu pohjille. Sen hajo-
tus, bakteerien toimesta, kulut-
taa pohjanläheisten vesien hap-
pivaroja. Tilannetta pahentaa 
se, että Itämeri on kerrostunut 
meri, jossa pinta- ja syvävesi ei-
vät pääse sekoittumaan kunnol-
la keskenään. Syvävesi ei saa 
ylemmistä kerroksista korvaus-
happea levien hajotustoiminnan 
aiheuttamalle hapen kulutuksel-
le, vaan pohjien ”tuulettumista” 
tapahtuu vain harvoin esiintyvi-
en suurten suolapulssien yhtey-
dessä. Siksi Itämeren keskusal-
taan pohjat ovat yleensä hapet-
tomia, kuolleita. Tämä heiken-
tää monella tavoin meriekosys-
teemin toimintaa.

Rehevöitymisongelma on 
laaja ja hankalasti hallittava. Itä-
merta eivät kuormita vain sen 
yhdeksän rantavaltiota vaan Itä-
meren vesistöalueeseen kuuluu 

myös osia Norjasta, Slovakiasta, 
Tšekistä, Ukrainasta ja Valko-Ve-
näjältä.  Kyse ei ole vain resurs-
seista ja tarvittavasta tekniikas-
ta puhdistaa vesiä, vaan myös 
asenteista. Sosialismin perin-
töön ei kuulu ympäristötietoi-
suus, mutta asiassa on viime ai-
koina tapahtunut kehitystä myös 
entisen Neuvostoliiton alueella.

Rehevöitymisen lisäksi me-
ressä on todella paljon haitta-ai-
neita: erilaisia kemikaaleja on 
peräti kymmeniä tuhansia, jois-
ta tuhansia on luokiteltu vaaral-
lisiksi yhdisteiksi. Kemikaalien 
lukumäärä on lisääntynyt valta-
vasti, mutta on nähtävissä, et-
tä Itämeren kemiallinen saas-
tuminen saavutti huippunsa jo 
1960- ja 1970-luvuilla. Näil-
tä ajoilta muistetaan perinteiset 
ympäristömyrkyt, kuten eloho-
pea, DDT ja PCB. Ne aiheuttivat 
suurta vahinkoa merinisäkkäil-
le. Tilannetta ei helpota se, et-
tä haitalliset aineet päätyvät Itä-
meren hyvin pieneen vesimää-
rään ja ehtivät vaikuttaa meres-
sä kauan, sillä vedenvaihtoaika 
Pohjanmeren kanssa on noin 
40–50 vuotta. Näin pitkä vaih-
toaika tekee merestä hyvin her-
kän likaantumiselle ja sen pa-
lautuminen on hidasta, vaikka 

Kai Myrberg
Johtava tutkija, Suomen ympäristökeskus, merikeskus

Itämeri muutoksen kourissa
– tasapaino järkkyy?

Itämeren muuttunut tilanne ja huoltovarmuus
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Suomenlahden tila paranee 
– vaikkakin hitaasti
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Itämeren erityyppien likaantu-
minen saataisiin nopeasti kuriin. 

Ongelmat eivät valitettavasti 
lopu tähän, vaan esimerkiksi me-
rien roskaantumisesta on haittaa 
sekä meriekosysteemille että ih-
misille. Suomen rannoilla on pal-
jon erityyppistä roskaa, jota sin-
ne ihmiset ovat sinne vieneet. 
Kertakäyttöpakkaukset, tupa-
kantumpit, korkit, muovipussit, 
muoviastiat, kääreet ja ruokailu-
välineet ovat tyypillisiä esimerk-
kejä. Mereen joutuessaan roskat 
kulkeutuvat pitkiäkin matkoja vir-
tausten mukana, joten meidän 
roskamme voivat päätyä muiden 
valtioiden alueelle. Yksi viime ai-
kojen esimerkki on mikromuovi, 
jota esiintyy vaikkapa kosmetiik-

katuotteissa. Samoin lääkeainei-
den joutuminen mereen on ikävä 
ilmiö, sillä jätevedenpuhdistuslai-
tokset eivät pysty suodattamaan 
kaikkia yhdisteitä, vaan monen-
laisia lääkkeitä, kuten verenpain-
elääkkeitä, tulehduskipulääkkei-
tä, epilepsialääkkeitä ja särky-
lääkkeitä on havaittu vesissä.

Viime vuosikymmeninä ih-
misen toiminnalla on ollut suuri 
vaikutus uusien lajien, niin sa-
nottujen vieraslajien, tunkeutu-
misessa Itämereen. Ilmiö ei ole 
uusi, vaikka usein niin annetaan 
ymmärtää. Vieraslajit siirtyvät 
joko tahallisesti tai tahattomas-
ti uuteen ympäristöön, maantie-
teelliseltä alueelta toiselle. Hy-
vin tehokas vieraslajien levittä-

jä on meriliikenne. Laivojen mu-
kana lajit kulkeutuvat paikasta 
toiseen ja pystyvät ylittämään 
luontaiset leviämisesteet. Niillä 
on myös taloudellisia haittavai-
kutuksia. Kun jokin laji kotiutuu 
uuteen ympäristöön, sen hävit-
täminen tai kontrollointi on käy-
tännössä mahdotonta. Viimei-
sen 200 vuoden aikana Itäme-
reen on saapunut noin 170 vie-
raslajia, sekä eläimiä että kasve-
ja. Näistä noin 80 on jäänyt Itä-
mereen pysyvästi. Suomen ran-
nikoilla elää nykyään vakituises-
ti yli 25 vieraslajia. Tavallisesti 
uudet lajit aiheuttavat kuitenkin 
ongelmia, koska ne järkyttävät 
ekosysteemin tasapainoa. Vie-
raslajit voivat pahimmillaan olla 

Erityisesti Pietarin jätevesien puhdistamisen ansiosta itäisen Suomenlahdelle (alempi kuva) tuleva fosfori-kuor-
mitus on vähentynyt merkittävästi, typpikuormituksen hallinta on vaikeampaa. Läntiselle Suomenlahdelle tulee 
fosforipitoista vettä Itämeren pääaltaalta, minkä vuoksi koko Suomenlahden fosforiravinnekuorma ei ole pienen-
tynyt riittävästi (ylempi kuva).

Suomen ymPäriSTökeSkuS

Itämeren muuttunut tilanne ja huoltovarmuus
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uhka Itämeren tulevaisuudelle. 
Niitä pidetään maailmanlaajui-
sesti eräänä suurimmista merie-
kosysteemien monimuotoisuut-
ta ja ainutlaatuisuutta uhkaavis-
ta tekijöistä.

Kaikkein globaalein uh-
ka Itämerelle on toki ilmaston-
muutos. Vuoteen 2100 ulottu-
vissa ennusteissa uskotaan ih-
misen toiminnan aiheuttavan il-
maston lämpenemistä Itämeren 
alueella 2–4 asteella ja samalla 
sateisuuden muuttuvan niin, et-
tä talvet muuttuvat kosteammik-
si ja kesät kuivemmiksi.  Huo-
lestuttavaa on myös äärevien 
säätyyppien, kuten kovien 
myrskyjen yleistyminen. Meren 

pintalämpötilan oletetaan nou-
sevan vastaavasti, kuin ilmasto 
lämpenee. Samalla myös jää-
peite vähenee ja jäätalvet lyhe-
nevät, mutta jäät eivät silti häviä 
kokonaan. Valtamerten globaa-
lin pinnanousun vuoksi myös 
Itämeren vedenpinta nousee 
tulevaisuudessa, ainakin Suo-
menlahdella. Pohjanlahdella to-
dennäköisesti maannousu vielä 
kompensoi pinnanousun.

Epävarmuus kasvaa, 
Itämeren toiminta-
ympäristö muuttuu

Edellä kerrottu taustatieto auttaa 
lukijaa ymmärtämään, että Itä-
merellä on käynnissä monenlai-

nen myllerrys. Uusimalla tutki-
mustiedolla Itämeren ekosystee-
min muutoksista on merkitystä 
paitsi meren tilan tutkimuksessa 
ja kartoituksissa, myös huolto-
varmuuteen liittyvissä asioissa.

Rehevöityminen aiheuttaa 
monenlaisia käytännön hait-
toja. Ammattikalastajat kärsi-
vät limoittuvista verkoista, ta-
loudellisesti arvokkaiden kalo-
jen vähentymisestä ja särkika-
lojen lisääntymisestä. Arvoka-
lojen kantojen heikkenemiseen 
syynä ovat myös erilaiset ym-
päristömyrkyt sekä ylikalastus. 
Kalojen sisältävän dioksiinin ta-
kia kalojen syönnille on asetettu 
rajoituksia, mutta kriisitilanteis-

TULVIVAT VIEMÄRIT

TUULI LAIVALIIKENNE

KOTITALOUDET

IHMISTEN
JÄTTÄMÄ

ROSKA

KALASTUS

MERIROSKASTA 
80% TULEE MAALTA JA 20% MERELTÄ

Meriroskan lähteitä:

• Yleinen roskaaminen ja 

tyhjentämättömät roskapöntöt

• Viemäriverkon kautta 

tulevat roskat

• Hukatut kalastusvälineet

• Meriliikenteestä tulevat roskat

• Rantojen roskaaminen

Suurin osa meriroskista tulee maalta. Tyypillisiä lähteitä ovat: yleinen roskaaminen ja tyhjentämättömät roska-
pöntöt, viemäriverkon kautta tulevat roskat, hukatut kalastusvälineet, meriliikenteestä tulevat roskat ja rantojen 
roskaaminen.
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avulla.

Itämeren muuttunut tilanne ja huoltovarmuus



sa tästä voidaan joutua jousta-
maan. Kaloja on kyllä saatavis-
sa, sillä silakkaa on runsaasti, 
esimerkiksi Selkämerellä, joten 
siinä suhteessa ravinnonsaanti 
on taattu myös kriisioloissa. Sen 
sijaan kalastusaluksista ja -lait-
teista voi muodostua pulaa, kun 
ammattikalastus on vähentynyt. 

Meressä olevaa valaistusta 
kuvattaessa puhutaan näkösy-
vyydestä, joka määritetään mit-
taamalla, kuinka syvältä valkoi-

nen, halkaisijaltaan 30 cm le-
vy näkyy pintaan. Itämeressä 
näkösyvyyttä on parhaimmil-
laan 5–10 metriä, mikä on tyy-
pillinen lukema mannerjalus-
tan rannikkomerillä.  Itämeren 
rannikoilla näkösyvyys voi jos-
kus olla jopa alle metri. Meillä 
näkösyvyys on pieni valtame-
riin verrattuna, joissa voidaan 
mitata 50 metrin lukemia. Mit-
tauksia meillä on tehty yli sadan 
vuoden ajan, ja nykyisin näkö-

syvyys on vain puolet siitä, mi-
tä se oli 1900-luvun alussa. 
Näkösyvyyttä pienentävät ve-
teen liuennut orgaaninen aines 
(humus), kiintoaines ja kasvil-
lisuus. Vaikka pinnan alla voi-
daan toimia nykytekniikan an-
siosta myös heikoissa valais-
tusoloissa, näkösyvyyden pie-
neneminen tuo omat haasteen-
sa moniin toimenpiteisiin. Joka 
tapauksessa Itämeren optiset 
olosuhteet ovat muuttumassa.
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Kutsumattomia vierailijoita Itämerellä. Vieraslajeja on saapunut Itämerelle ja saapuu edelleen.  
Ne leviävät luontaiselta levinneisyysalueeltaan ihmisen mukaan maailman eri osista. Kulkeutuminen  
mereemme pitkienkin matkojen takaa tapahtuu tyypillisesti laivojen painolastivesien mukana.  
Vuoteen 2015 mennessä 38 vieraslajia on havaittu Suomenlahdella. 
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Itämeri jäätyy joka talvi, 
ainakin osittain. Toisen maa-
ilmasodan aikaan meri on vii-
meksi jäätynyt kauttaaltaan. Il-
maston lämmetessä jäätalvet ly-
henevät, jääpeite kattaa Itäme-
restä yhä pienemmän osan ja 
jää on aiempaa ohuempaa. Tä-
mä antaa helposti väärän ku-
van, että Itämeren jäätalvet hel-
pottuvat merenkulullisesti. Il-
mastonmuutos tuo mukanaan 

entistä äärevämmät sääolot: 
kesken talven pakkasjaksoa 
matalapaineet pyyhkivät yli Itä-
meren ja ahtavat jään rannikoil-
le, jolloin satamiin pääsy vaatii 
suurta jäämurtajatehoa. Muut-
tuva tilanne vaatii entistä tar-
kempia ennusteita jääpeitteen 
liikkeistä. Ilmastonmuutokseen 
liittyy myös vedenkorkeuden 
nousu Suomenlahden rannoil-
la. Tämä on hyvä muistaa sata-

mien suunnittelussa ja rannik-
korakentamisessa: tulvat tule-
vat yleistymään. Ilmastonmuu-
tokseen liittyvä nouseva meri-
veden lämpötila, kasvava ma-
kean veden tulo sateiden ja jo-
kivalumien kautta, sekä tuu-
liolojen kasvava vaihtelu muok-
kaavat meren kerrostuneisuut-
ta. Tämä voi heijastua muutok-
sina ääniaaltojen etenemisessä 
Itämeren syvyyksissä.

Käytössä oleva putki

Suunniteltu putki

Kaapeli

100 km

Itämeren pohjassa on paljon sinne luonnostaan kuulumatonta tavaraa: kaasuputkia ja kaapeleita. North Stream 
2 -hankkeessa (kuvassa katkoviivalla) suunnitellaan Venäjältä Saksaan ulottuvia kaasuputkia, jotka sijaitsisivat 
aiempien North Stream -putkien läheisyydessä.

leenA lAAmAnen, Suomen ymPäriSTökeSkuS, PeruSTuu HelCom-AineiSToon

Itämeren muuttunut tilanne ja huoltovarmuus
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Eräs potentiaalinen, yhtäk-
kinen epävarmuutta lisäävä te-
kijä on öljyonnettomuus, mi-
kä saattaa olla esimerkiksi Suo-
menlahdella katastrofaalinen ja 
tuhota meriekosysteemiä pitkä-
aikaisesti sekä sitoa paljon re-
sursseja puhdistustoimiin. Toi-
sentyyppinen, paikallinen epä-
varmuustekijä on, jos merellä 
törmätään kemiallisiin aseisiin. 
Niitä on upotettu Itämereen jo-
pa 50 000 tonnia, pääosin toi-
sen maailmasodan jälkeen. Upo-
tusalueet sijaitsevat Gotlannin al-
taan kaakkoisosassa (Liepajas-
ta lounaaseen), Bornholmin saa-
ren itäpuolella ja Vähä-Beltin sal-
men eteläpuolella. Meren pohjil-
la tehtävät manööverit saattavat 
aiheuttaa tilanteita, jolloin ruos-
tuneissa säiliöissä olevista kemi-
allisista aseista vapautuu vaaral-
lisia yhdisteitä, kuten sinappi- ja 
taistelukaasuja. Itämerellä on ka-

lastuksen yhteydessä tapahtunut 
onnettomuuksia, joissa kemial-
lisia aseita sisältäviä ammuksia 
on troolin mukana nostettu aluk-
sen kannelle ja miehistö on altis-
tuksen seurauksena saanut eri-
asteisia myrkytysoireita. Lähes 
kaikissa tapauksissa kyse on ol-
lut sinappikaasusta.

Itämeren pohjalla on kaiken 
lisäksi vielä erilaisia kaapeleita ja 
kaasuputkia. Niihin tuskin liittyy 
mitään suoranaisia suuria ympä-
ristöllisiä uhkatekijöitä, sen jäl-
keen kun ne on asennettu meren 
pohjalle. Kaasuputkista on käy-
ty ympäristöuhkien nimissä pal-
jon keskustelua, ja tiettyjä ym-
päristöllisiä seurauksia on näh-
tävissä. Usein verhoiltuna syy-
nä putkien ympäristövaikutuk-
siin saattavat olla Itämeren jän-
nittyneeseen poliittisen tilantee-
seen liittyvät paineet. Putkiin ja 
kaapeleihin voi liittyä monenlai-

sia manöövereitä, jos poliittinen 
jännite kasvaa.

Yhteistyössä on voimaa

Itämeri on muutoksen kourissa 
ja sen tulevaisuus on osin epä-
varma. Kaikki tämä vaikuttaa ky-
kyymme ja mahdollisuuteemme 
ennakoida tarvittavia toimenpitei-
tä Itämerellä kriisitilanteissa, kun 
olosuhteet jatkuvasti muuttuvat. 
Juuri nyt vaaditaan entistä enem-
män resursseja meremme tutki-
mukseen ja monipuoliseen me-
riympäristön seurantaan. Merellä 
aluksilta käsin tehtävä tutkimus- 
ja seurantatoiminta on varsin kal-
lista puuhaa, joten puolustusvoi-
mien ja merentutkijoiden yhteis-
työn lisääminen muun muassa 
aluskapasiteetin käyttöä tehok-
kaasti koordinoimalla voisi tuoda 
lisäarvoa kummallekin osapuolel-
le. Yhteistyössä on voimaa, Isän-
maan etu on yhteinen.

Itämeren muuttunut tilanne ja huoltovarmuus
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V aikka kylmän sodan 
kaltaisen laajan kon-
fliktin paluuta ei Eu-

roopassa ole näkyvillä, on nyky-
tilanteessa eräitä piirteitä, jotka 
muistuttavat toisen maailman-
sodan jälkeisten vuosien kehi-
tystä. Silloin poliittinen ja soti-
laallinen valtakamppailu koh-
distui aluksi Keski-Eurooppaan, 
mutta ydinasekilpavarustelun 
myötä myös Pohjois-Euroopan 
strategisen merkitys kasvoi.

Nyt ajankohtaista on seura-
ta Euroopan unionin kehitystä. 
Talous- ja rahaliiton 2010-luvun 
alussa kohtaamat vaikeudet hor-
juttivat uskoa integraation syven-
tämisen ja laajentamisen mah-
dollisuuksiin, ja poliittiset ongel-
mat tulivat dramaattisesti esille 
Ukrainan konfliktin kärjistyessä 
kansainväliseksi kriisiksi vuonna 
2014. Samalla Euroopan unio-
nissa nationalismi voimistui. Si-
tä kiihdytti Lähi-idän suunnalta 
levinnyt pakolaiskriisi, joka pääsi 
yllättämään vapaaseen liikkumi-
seen jo tottuneet EU-maat. 

Viimeisin kehitysvaihe tur-
vallisuuspoliittisessa tilanteessa 

alkoi Donald Trumpin vaalivoi-
ton myötä vuonna 2016. Län-
si- ja Keski-Euroopassa joudut-
tiin tunnustamaan, ettei Yhdys-
valtojen sitoutumisesta takaa-
maan jatkuvasti Naton toimin-
takykyä ole mitään varmuutta.

Suomen linjausten taustaa

Suomen nykyiset turvallisuuspo-
liittiset peruslinjaukset eivät ole 
ratkaisevasti muuttuneet sodan-
jälkeisestä ajasta, jolloin omak-
suttiin Paasikiven linjana tunnet-
tu suuntaus. Jäsenyys Euroopan 
unionissa ja lisääntynyt yhteistyö 
kansainvälisten organisaatioiden 
puitteissa sekä Yhdysvaltojen 
kanssa on kuitenkin tuonut uusia 
painotuksia, jolloin myös sotilaal-
lista liittoutumattomuutta koros-
tavan peruslinjan jatkuvuus on 
asetettu kyseenalaiseksi.

Kylmän sodan alkuvaiheis-
sa koetusta kansainvälisestä 
jännityksestä huolimatta Suo-
men turvallisuuspoliittinen ase-
ma vähitellen parani, varsinkin 
kun otetaan huomioon vaikea 
lähtökohtatilanne sodan jälkeen. 
Suurvaltojen välisen liennytyske-

hityksen myötä Suomelle tarjou-
tui tilaisuus panna alulle Euroo-
pan turvallisuus- ja yhteistyökon-
ferenssi, jonka juhlava päätösko-
kous järjestettiin Helsingissä ke-
sällä 1975. Sitä pidettiin yleises-
ti tunnustuksena Suomen puo-
lueettomuuspolitiikan onnistumi-
selle, ja ”Helsinki-prosessia” ar-
vostetaan maailmalla yhä.

Kylmän sodan loppuvai-
heissa kuitenkin Suomen alue 
tuli jälleen sotilasstrategises-
ti tärkeäksi, kun suurvallat 
1980-luvun alussa ottivat Eu-
roopassa käyttöön uusia keski-
kantaman ydinaseita. Niihin si-
sältyi myös risteilyohjuksia, jot-
ka kykenivät lentämään huo-
maamatta matalissa korkeuk-
sissa. Palattiin siis jossain mää-
rin 1960-luvun alun kaltaiseen 
tilanteeseen, jolloin Suomelle 
esitettiin vaatimuksia kyetä tor-
jumaan ilmatilassaan mahdol-
lisesti lentäviä pommikoneita. 
Nyt oli kysymys aerodynaami-
sista (risteily)ohjuksista. Lopulta 
kiista saatiin kuitenkin rauhoit-
tumaan vuonna 1987, kun Yh-
dysvallat ja Neuvostoliitto sopi-

Itämeren alueen turvallisuus ja Suomi:

geostrateginen näkökulma

Pekka Visuri
Professori, eversti (evp)

Kylmän sodan jälkeen Pohjois-Eurooppa ja Itämeren alue ovat muodostaneet tur-

vallisuuspoliittisesti vakaan vyöhykkeen, mutta viime vuosina sotilaallista jännitystä 

on levinnyt tällekin alueelle ja herättänyt keskusteluja asetelman muutoksista.

Itämeren muuttunut tilanne ja huoltovarmuus
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vat kaikkien maalta laukaista-
vien keskikantaman ohjusten 
(engl. INF) kieltämisestä. Tuo 
kylmän sodan päättymiseen 
merkittävästi vaikuttanut sopi-
mus on aivan viime aikoina saa-
tettu uhanalaiseksi, mikä on he-
rättänyt epäilyksiä uuden varus-
telukilvan käynnistymisestä.

Suomen liittyessä Euroopan 
unioniin vuoden 1995 alussa 
turvallisuuspoliittinen linja mää-
ritettiin sotilaalliseksi liittoutu-
mattomuudeksi, jota tuettiin it-
senäisellä puolustuksella. Pää-
ministeri Esko Aho kertoi halli-
tuksen näkemyksen eduskun-
nalle 14.2.1995 annetussa se-
lonteossa: ”Suomi liittyi Euroo-
pan unioniin sotilaallisesti liittou-
tumattomana maana, joka yllä-
pitää itsenäistä, uskottavaa kan-

sallista puolustusta. Suomi ei 
EU-jäsenyyden kautta ollut et-
simässä uusia turvallisuustakui-
ta ja turvallisuuspolitiikan perus-
linjauksia.”

Tuohon määritykseen on 
sittemmin lisätty maininnat so-
tilaallisesta yhteistyöstä EU:n, 
Naton ja Ruotsin kanssa, mut-
ta perusratkaisut eivät ole muut-
tuneet. Suomen turvallisuuspo-
liittista doktriinia ei ole virallisis-
sa asiakirjoissa kuvattu kovin-
kaan tarkasti, ja tulkinnanvarai-
suus on ilmeisesti ollut tahallis-
ta. Näin on saatu turvallisuuspo-
liittinen konsensus säilymään ko-
timaassa, mutta vaarana on, et-
tä ulkomailla se tulkitaan epävar-
muudeksi ja häilyväisyydeksi.

Suhteutettuna laajempaan 
kehityskuvaan Suomen turvalli-

suuspoliittinen asema on kylmän 
sodan aikoihin verrattuna selväs-
ti vakaampi, eikä Suomeen koh-
distu suoranaista sotilaallisen 
hyökkäyksen uhkaa, mutta kan-
sainväliset kriisit voivat ulottaa 
vaikutuksiaan myös tänne. 

Suomen uhkakuvat nykyi-
sin painottuvat ns. laajan tur-
vallisuuskäsityksen mukaises-
ti lähinnä ei-sotilaallisiin uhkiin, 
joihin pyritään vastaamaan ko-
konaisturvallisuuden ohjelmilla. 
Sotilaallisen turvallisuuden ana-
lyysi valtiojohdon julkaisemissa 
asiakirjoissa on jätetty hyvin vä-
hälle, mistä on myös seurannut, 
että mediassa näitä asioita kä-
sitellään vähäiseen tietoon pe-
rustuvalla, usein suuresti liioit-
televalla ja vinoutuneella tavalla.

PekkA viSuri, mAAilmAn muuToS JA Suomi (WSoyPro 2011)

Itämeren alueella oli kylmän sodan päättyessä suuret määrät raskaita aseita, kuten amerikkalaisten laatima piir-
ros vuodelta 1991 osoittaa. Muutaman vuoden kuluessa niistä ei ollut paljonkaan enää jäljellä.

Itämeren muuttunut tilanne ja huoltovarmuus
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Strateginen tilannearvio: 
Venäjä ja Pohjois-
Eurooppa

Kylmän sodan päättyminen Eu-
roopassa Saksan yhdistymiseen 
sekä Varsovan liiton ja Neuvos-
toliiton hajoamiseen vaikut-
ti merkittävästi turvallisuuspo-
liittiseen tilanteeseen Itämeren 
alueella. Neuvostoliiton joukko-
jen vetäytyminen Itä-Saksasta 
ja muista Varsovan liiton mais-
ta sujui sopimusten mukaises-
ti ja yllättävänkin järjestyneesti. 
Venäjän ja muiden entisten neu-
vostotasavaltojen asevoimien si-
joittuminen uusille alueilleen oli 
kuitenkin hyvin improvisoitua 
ja niukalla rahoituksella toteu-
tettua, joten varuskunnat elivät 
1990-luvun lopulla lähes oma-
varaistaloudessa, ja armeijan 
toimintakyky romahti. On arvi-
oitu, että Venäjällä käytettiin sil-
loin vuosittain varoja asevoimiin 
noin viisi prosenttia Neuvostolii-
ton ajan tasosta, joten kysymys 
oli pääoman jatkuvasta kulutta-
misesta uudishankintojen ja yl-
läpitovarojen puutteessa.

Asevoimien määriä ja sijoi-
tuksia koskevat tiedot ovat ny-
kyisin kansainvälisissä tilasto-
julkaisuissa varsin tarkkoja. Pe-
rusmateriaalina käytetään Lon-
toossa toimivan Kansainvälisen 
strategisen instituutin (Interna-
tional Institute for Strategic Stu-
dies, IISS) vuosikirjoja (The Mi-
litary Balance). 

Ne kertovat, että asevoimia 
Pohjois-Euroopassa ja Itäme-
ren alueella supistettiin voimak-
kaasti. Jo 1990-luvulla Neuvos-
toliitolta jäänyt Itämeren laivas-
to käytännössä menetti toimin-

takykynsä, eikä sitä 2000-lu-
vun puolellakaan ole olennai-
sesti vahvistettu.

Venäjän Itämeren laivaston 
aluskaluston kehitys (The Mili-
tary Balance 1991-2018 mukai-
sesti) kuvaa alueen sotilasstrate-
gisen merkityksen vähenemistä:
 – Itämeren-laivastolla oli 

vuonna 1991 noin 40 su-
kellusvenettä, 5 risteilijää, 
5 hävittäjää, 29 fregattia 
ja noin 300 pientä alusta. 

 – Vuonna 1995 oli 9 sukel-
lusvenettä, 3 risteilijää, 
2 hävittäjää, 18 fregattia 
ja noin 150 pientä alus-
ta. Laivasto rappeutui no-
peasti.

 – Vuonna 2001 aluskalus-
toon kuului 2 sukellus-
venettä ja muutama pin-
ta-alus.

 – Vuonna 2011 oli 2 sukel-
lusvenettä, 2 hävittäjää ja 
3 fregattia.

 – Vuonna 2015: 3 sukellus-
venettä, 8 hävittäjää tai 
fregattia.

Vertailun vuoksi todetta-
koon, että Itämerellä oli vuon-
na 2017 läntisiä aluksia 15 su-
kellusvenettä ja 25 suurta pin-
ta-alusta (hävittäjää tai fregat-
tia). Alusten voimasuhteissa Ve-
näjä on siis selvästi alivoimainen 
Itämeren alueella, mutta sillä 
on kuitenkin kyky kiistää me-
rialueen vapaa käyttö läntisiltä 
merivoimilta.

Neuvostoliiton hajotessa 
Leningradin sotilaspiirissä oli 
maavoimia noin 10 divisioonaa, 
joista useimmat olivat vain run-

koja mahdollista liikekannalle-
panoa varten. Venäjän maavoi-
mia supistettiin jo 1990-luvulla 
voimakkaasti, ja Suomen itära-
jan takaisten varuskuntien yllä-
pito lopetettiin lukuun ottamat-
ta Karjalan kannaksen ja Pie-
tarin alueen paria prikaatia se-
kä Pohjoisen laivaston joukko-
ja Petsamon ja Murmanskin 
alueella. Petroskoin lähellä on 
lisäksi ollut varikko, jonka ka-
lustosta voitiin perustaa reser-
vijoukkoja. Pietarin eteläpuolel-
la on muun muassa moottoroi-
tu prikaati ja ylijohdon maahan-
laskudivisioona Viron rajalla Ps-
kovissa (Pihkovassa).

Venäjän asevoimien raken-
teesta ja sijoittelusta voidaan teh-
dä johtopäätös, että ne on tarkoi-
tettu käytettäväksi lähinnä suur-
vallalle tyypillisiin strategisiin teh-
täviin, joihin kuuluu ydinasepe-
lotteen ylläpitäminen sekä kyky 
interventioihin lähialueilla, esi-
merkiksi Kaukasiassa, Keski-Aa-
siassa ja Ukrainassa. Sen lisäk-
si pidetään valmiutta tärkeiden 
kohteiden suojaamiseen muun 
muassa Muurmannin rannikol-
la sekä Pietarin ja Kaliningradin 
alueilla kuten myös kykyä kriisin-
hallintaan kaukaisemmilla alueil-
la, lähinnä Syyriassa. Sen sijaan 
voimia suurhyökkäykseen län-
tiseen Eurooppaan kylmän so-
dan aikaisen neuvostoarmeijan 
tapaan ei nykyisillä joukoilla ole.

On vaikea kuvitella, että 
Venäjällä todettaisiin hyökkäys 
Suomeen niin tärkeäksi, että sii-
hen sidottaisiin puolet kaikista 
käytettävissä olevista maavoimi-
en joukoista. Hyökkäys Suomea 
vastaan voisi tapahtua luonnolli-

Itämeren muuttunut tilanne ja huoltovarmuus
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sesti myös rajoitetumpana, mut-
ta sellaisen hankkeen strateginen 
mielekkyys on arvioitava kyseen-
alaiseksi, ellei Suomi itse pro-
vosoi hyökkäystä muodostamal-
la uhan itänaapurilleen. Koko-
naan omaan arvoonsa voidaan 
jättää lehdissä esiintyvät speku-
laatiot vaikkapa ”pienten vihrei-
den miesten” salaisesta soluttau-
tumista Suomeen tärkeille koh-
teille, eteläisen rannikon miehit-
tämisestä yllättävällä iskulla tai 
maan lamauttamisesta ”hybri-
disodankäynnin” keinoin ilman 
asevoima käyttöä.

Puolustusministeriön en-
tinen kansliapäällikkö kenraali-
luutnantti Arto Räty sanoi Hel-
singin Sanomien haastattelussa 
3.1.2016: ”Suomi ei ole Ukrai-
na. Meillä on järjestäytynyt yh-
teiskunta. Jos tunnuksettomat 
vihreisiin pukeutuneet sotilaat 
yrittäisivät rajan yli, vastassa oli-
sivat rajavartiolaitos, poliisi, tul-
li ja puolustusvoimat. Ei sellais-
ta yllätystä voi Suomessa tapah-
tua. Jos jostain ihmeen syystä 
tapahtuisi, meillä on työkalu-
ja hoitaa se. Tästä ei kannata 
edes keskustella.”

Yhtymäkohtien näkeminen 
Ukrainan ja Suomen tilanteiden 
välillä onkin ollut kaukaa haet-
tua, ja niin on myös tulevaisuutta 
ajatellen, ellei sitten Helsingissä 
hoideta asioita todella huonosti.

Suomen ja Ruotsin 
yhteistyö tärkeää

Pohjois-Euroopan tilannekehi-
tyksen kannalta kiinnostavaa 
on seurata, miten kansainvä-
lisissä yhteyksissä arvioidaan 
Naton mahdollisuuksia puolus-
taa Baltian maita. Sitä on viime 
vuosina useasti epäilty ja kaa-

Eurooppa geostrategisesti nähtynä vuoden 1991 lopulla.

PekkA viSuri, mAAilmAn muuToS JA Suomi (WSoyPro 2011).

Itämeren muuttunut tilanne ja huoltovarmuus
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vailtu myös tarvetta saada apua 
Suomelta ja Ruotsilta. Näistä on 
kuitenkin todettu, ettei sotilaalli-
seen apuun olisi riittäviä voimia.

Pari vuotta sitten Yhdysval-
loissa strategisten analyysilaitos-
ten, muun muassa RAND Cor-
porationin arvioissa tehtiin sa-
manlainen johtopäätös: Baltian 
maiden puolustaminen Naton 
voimin on erittäin vaikea tai jo-
pa mahdoton tehtävä. Jos Venä-
jä jostain syystä päättäisi käyttää 
asevoimaa niitä vastaan, se pys-
tyisi verraten helposti keskeisten 
alueiden valtaamiseen ja estä-
mään Nato-joukkojen saapu-
misen riittävän aikaisin ja riittä-
vän vahvoina alueen puolustus-
ta vahventamaan. Venäjä pystyi-
si eristämään Baltian maat ilma- 
ja merivoimillaan siinä määrin, 
ettei lännestä tuleva apu pääsisi 
vaikuttamaan. Venäjän erityisik-
si vahvuuksiksi arvioitiin lähellä 
sijaitsevat tukialueet sekä vahva 
tykistö ja ilmatorjunta. Toisaalta 
arvioitiin, ettei nykyoloissa Itä-
merellä ole mahdollista käyttää 
merkittäviä laivastovoimia hyök-
käyksiin.

Parin viime vuoden aikana 
Nato on perustanut eräitä tuki-
kohtia Baltian maihin, mutta pe-
rusasetelma ei ole muuttunut. 
Ei myöskään ole saatu vihjeitä 
Venäjän aikeista hyökätä sinne. 
On yleensäkin vaikea osoittaa 
mitään järkevää päämäärää so-
tilaalliselle hyökkäykselle Itäme-
ren alueella.

Suomella on geopoliittisesti 
ja geostrategisesti läheinen yhteys 
Ruotsiin, joten sitä on voitu pitää 
myös luontevana yhteistyökump-
panina. Sen sijaan muut pohjois-
maat ovat selvästi eri asemas-
sa kuin Suomi. Pohjoismaisen 
yhteistyön jatkamiselle eri aloil-
la on kaikkiaan yhtä hyvät mah-
dollisuudet kuin kylmän sodan ai-
kaankin, mutta nimenomaan yh-
teisen puolustuksen kehittämisel-
le ei ole nyt sen parempia näky-
miä kuin ennenkään.

Johtopäätöksinä Itämeren 
alueen geopoliittisen aseman ke-
hityksestä ja nykyisistä politiik-
kavaihtoehdoista voidaan ensin-
näkin todeta, että Itämeren alue 
ei ole toisen maailmansodan jäl-

keen ollut konfliktien syynä tai 
aiheuttajana. Itämeren strategi-
nen asetelma on vakiintunut ja 
poliittinen vakaus vahvistunut 
kylmän sodan jälkeen, ja se on 
sivusta-aluetta myös ajankohtai-
sessa suurvaltojen välille kehitty-
neessä jännitystilanteessa, jonka 
syyt ja painopisteet ovat muual-
la, lähinnä Ukrainassa sekä laa-
jalla Mustanmeren – Kaukasian 
– Lähi-idän – Keski-Aasian vyö-
hykkeellä. Ratkaisevat valinnat 
ovat: yhteistyö vai konflikti? Kai-
kille alueen valtioille on hyödyl-
listä jatkaa yhteistyötä ja välttää 
vakautta horjuttavia toimia, siis 
muualla alkaneiden konfliktien 
välittymistä Itämerelle.

Suomen täytyy kyetä va-
kuuttamaan ulkomaiset tarkkai-
lijat siitä, että emme anna aluet-
tamme käytettäväksi hyökkäyk-
siin naapurimaitamme vastaan. 
Se edellyttää aktiivisten ulkopo-
liittisten toimien lisäksi huolehti-
mista oman alueen valvonnas-
ta ja alueloukkausten torjunta-
kyvystä sekä valmiutta maan 
puolustamiseen hyökkäystä 
vastaan.

Itämeren muuttunut tilanne ja huoltovarmuus

RANNIKON PUOLUSTAJA -lehden vuoden 2019 tilaushinnoista

Alati nousseiden postikulujen ja muiden leh-
den toimittamiseen liittyvien kulujen koho-
amisen takia lehden jäsentilausmaksuun tu-
lee euron korotus.

Lehden jäsentilausmaksu on ollut vuo-
desta 2010 lukien 9 euroa. Tällöin 1. luo-

kan postimerkin hinta oli 0,70 €, kun nyt 
se on 1,50 €.

Rannikon Puolustaja 3/2018 lehden 
kappalehinta oli 2,88 €. Jos vuoden jokai-
nen lehti olisi ollut samankokoinen, niin täl-
löin vuosikustannukset olisivat 11,52 €.

Vuoden 2019 tilaushinnat ovat:
Lehden yksittäisen kestotilaajan maksu säilyy ennallaan ollen 24 euroa/vuosikerta, mutta 
yleishyödyllisten yhteisöjen jäsentilausmaksu nousee siis 9 eurosta 10 euroon/vuosikerta.



Kaisaniemenkatu 1, 00100 Helsinki
09 5211 | viestintä@aspo.com

Aspo Oyj

Vastuullista merenkulkua

Aspon ESL Shippingin uudet irtolastialukset, Viikki ja 
Haaga, tuottavat yli 50 % vähemmän hilidioksidia kuin 

edeltävän sukupolven alukset. 

Aspo on vaativiin B-to-B-asiakkaisiin keskittynyt monialayhtiö, joka omistaa ja  
kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa ja valituilla kasvumarkkinoilla.
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Underwater Surveillance 
Systems

Underwater Surveillance 
Simulators

Certified Maritime
Simulators

www.imagesoft .f i

H urjien taistelujen jäl-
keen kaikki neljäkym-
mentä rosvoa on sur-

mattu. Seitsemästä samurais-

Pertti Huhtanen
Kotka

Seitsemän samuraita 
ja Suomen puolustaminen

Akira Kurosava ohjasi taisteluelokuvien mallikappaleen Seitsemän samuraita 

vuonna 1954. Kertomuksessa koko kyläkunnan elämä on rosvojoukon uhkaama. 

Kyläläiset saavat samurait suojelemaan itseään ruokapalkalla.

ta jäljellä on kolme. Taistelussa 
avustaneet kyläläiset ovat hekin 
kärsineet tappioita. Mutta sato 
ja koko kyläkunta on pelastettu. 

Elokuva päättyy eeppiseen 
jaksoon, jossa kyläläiset laulaen 
kylvävät uutta satoa. Äärimmäi-
nen epätoivo on muuttunut suu-
reksi iloksi ja uskoksi tulevai-
suuteen. Mutta henkiin jääneil-
le kolmelle samuraille ei tarjo-
ta palkkiota, ei esimerkiksi ros-
voilta jälkeenjääneitä ratsuja, 
miekkoja tai kivääreitä. Soturin 
ylpeys estää pyytämästä. Vain 
vaivat ja hyväntekijän hyvä mie-
li jäävät palkkioksi. Samurait hil-
jenevät muistamaan aseveljiään 
ja käyvät mieliinpainuvan kes-
kustelun. 

Näkymän taustalla olevat 
neljä hautakumpua niille pys-
tyyn lyötyine samuraimiekkoi-
neen vaikuttavat kuin taide-
teos. Virtuoosimaisten taiste-
lukohtausten jälkeen tunnel-
ma huutaa hiljaisuutta. Jou-
kon henkinen isä, taistelun joh-
taja Kambei Shimadan sanoo. 
’Jälleen kerran jäimme henkiin.’ 
Viipyilevän tuokion jälkeen hän 
kyläläisten riemua katsoessaan 
filosofoi: ’Hävisimme taas’ ja 

Keskustelu
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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

uuden tauon jälkeen ’Voittajia 
ovat maanviljelijät’. Oppipoika-
na taisteluihin osallistunut nuo-
rukainen liittyy kyläläisiin. Kak-
si todellista veteraania poistuvat 
kohti uutta tuntematonta, tyh-
jin käsin.

Eroja Suomen isänmaalli-
siin sotiin 1939-45 on helppo 
löytää. Mutta taustalla on myös 
allegorista merkitysyhteyttä. 
Johtajasamurai tekee yhden ra-
dikaaleista päätöksistään mää-
räämällä jättämään sulutteisiin 
yksi heikko kohta. Siihen hyök-
kääjä houkutellaan ja tuhotaan 
vastaiskulla itse kyläalueella. 
Vastaavaa periaatetta käyttivät 
mongolit 1200-luvulla. Jouk-
kojen keskustan valepakenemi-
sen houkuttelemana heidän pe-

räänsä edennyt vihollinen tuhot-
tiin hyökkäämällä sen sivustoi-
hin ja selustaan. Myös Suomen 
rannikkotykistö oivalsi tämän. 

Pääkaupungin ja tärkeim-
pien satamien edustat ja ran-
nikkoväylien liikenne suojattiin 
vahvasti. Näin painopistealuei-
den hyökkäyskynnys nousi kor-
kealle ja mahdollinen hyökkäys 
ohjattiin toisarvoisiin suuntiin. 
Tai vihollinen saatiin luopumaan 
koko hyökkäysestä. Taistelukes-
täviä linnakkeita suojasi oma lä-
hipuolustusjoukko ja oma ilma-
torjunta. Jos hyökkäys kuiten-
kin tapahtuisi, taistelisivat lin-
nakkeet saarrettuinakin. Ne ai-
heuttaisivat hyökkääjälle raskai-
ta tappioita jo satamien ja asu-
tuskeskusten ulkopuolella. Hei-

kentynyt vihollinen oli sitten lyö-
tävissä liikkuvalla reservillä.

Sotiemme veteraanille kä-
vi 1944 kuin seitsemälle samu-
raille. Peräännyttiin ja hyökkää-
jä löi päänsä Karjalan mäntyyn. 
Oman sodankäyntinsä näin voit-
taneet veteraanimme eivät an-
saitsemaansa palkkiota saa-
neet. Voittajia olivat itsenäisenä 
säilyneen Suomen kansalaiset. 
Eniten sotaponnistusten hedel-
mistä nauttivat sotaa poliittisis-
ta syistä vastustaneet. Ei haluttu 
eikä oikein vieläkään haluta ar-
vostaa raskaimman taakan kan-
taneita. He pelastivat maamme 
ja kansamme miehitykseltä ja 
sovjetisoinnilta, ja ehkä kym-
menkertaisilta kärsimyksiltä.
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atmarine.fi   autrosafe.fi

Palveluksessa maalla ja merellä

Navigointi- ja 
kommunikointilaitteet

Konehuonelaitteet

Integroidut palo- ja 
kaasuilmoitinjärjestelmät

Säiliömittaus- ja 
lastausvarret teollisuudelle

Turvavalaistusjärjestelmät

Poistumisopasteet, turva- 
ja yhdistelmävalot

Erikoiselektroniikka 
puolustusvoimille

Marine Solutions

Rannikon Puolustaja 2018-atmarine .indd   2 15.1.2018   20.26

Sotilaskotiliiton 
syyskokouksen satoa

O sanottajia oli kaikista 
maamme sotilaskoti-
yhdistyksistä pohjoi-

sen lisäksi niin lännestä, idäs-
tä kuin etelästäkin yli yhdeksän-
kymmentä. Ennen kokouksen al-
kua nautitulla aamupalalla täyttyi 
Santahaminan sotilaskoti iloisis-

Santahaminan portilla, muuten vielä kovin hiljaisessa Helsingissä, oli vilskettä lauan-

taiaamuna 27.10., kun sotilaskotisisaria saapui aina Sodankylästä, Rovaniemeltä ja 

Oulusta saakka Sotilaskotiliiton syyskokoukseen päättämään yhteisistä asioista.

Tapahtum
at

ta tervetuliaishuudahduksista ja 
kuulumisten vaihtamisista, kun 
eri puolilta Suomea matkannet 
sisaret tapasivat toisensa.

Lumisade saatteli meitä aa-
mupalan jälkeen sotilaskodista 
2. jääkärikomppanian audito-
rioon, jossa kokous pidettiin. 

Puolustusvoimien tervehdyksen 
ja nimikkomarssimme virkistä-
minä, joka on Paciuksen sävel-
tämä Sotilaspoika – aika mielen-
kiintoisesti esitettynä – olimme 
valmiit tekemään kauaskantoi-
sia päätöksiä.

Syyskokouksen jännitys-

Sirkka Stolt
Rannikkosotilaskotiyhdistys ry
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momentti oli paitsi puheenjoh-
tajan myös hallituksen jäsenten 
valinta. Liiton puheenjohtajan, 
samoin kuin hallituksen varsi-
naisten jäsenten toimikausi on 
3-vuotinen varajäseniä lukuun 
ottamatta, joiden toimikausi 
on vuosi. Varsinainen jäsen on 
”täysinpalvellut”, kun kolme kol-

mivuotiskautta täyttyy.
Hallituksen jäseneksi oli 

monia kiinnostuneita ja kiin-
nostavia ehdokkaita. Onnittelut 
valituksi tulleille. Sotilaskotiliiton 
puheenjohtana kolme vuotta 
toimineelle Rannikkosotilaskoti-
yhdistyksen sisarelle Kirsi Pat-
rikaiselle ei ilmaantunut haasta-

jaa, joten Kirsi jatkaa Liiton pu-
heenjohtajana myös seuraavat 
3 vuotta. Onnea Kirsi, tehtäväsi 
on tosi haasteellinen. Kirsi tote-
sikin puheessaan: ensimmäistä 
kolmivuotiskautta voi hyvin ku-
vata ”Ollin oppivuosiksi”. Saa-
tua oppia ja kokemusta voi nyt 
toteuttaa, siispä katse rohkeasti 
kohti tulevaa!

Sotilaskotityötä on tehty 
Suomessa vapaaehtoisten si-
sarten voimin keskeytyksettä jo 
100 vuotta. Ensimmäiset sotilas-
kotiyhdistykset perustettiin maa-
hamme vuonna 1918 heti jää-
kärien saavuttua Saksasta. Vuosi 
2018 on toimintamme juhlavuo-
si, jonka ydintä kuvaa hyvin slo-
gan: Hymyllä ja sydämellä.

Lämpimät kiitokset Helsin-
ki-Santahaminan sotilaskotiyh-
distykselle, joka emännöi syys-
kokoustamme.

Sotilaskotiliiton vastavalittu puheenjohtaja Kirsi Patrikainen.
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Toiset valtakunnalliset 
aliupseeriston neuvottelupäivät
Aliupseeriston neuvottelupäivät järjestettiin merivoimien isännöimänä Merisotakoulussa 

19.–20. syyskuuta 2018. Neuvottelupäivät olivat jatkumoa alkujaan sotilasmestareiden 

neuvottelupäiville, jotka pidettiin vuonna 2017 Maasotakoululla Lappeenrannassa.

Tapahtum
at

Jani-Juhani Pekkarinen ja Aarne Takala
Pursimies Jani-Juhani Pekkarinen, Rannikkolaivasto 
Sotilasmestari Aarne Takala, Merivoimien esikunta

M erivoimien ottaes-
sa vetovastuun 
neuvottelupäivistä, 

päätettiin tapahtuman raken-
netta muuttaa ja laajentaa si-
ten, että osallistuminen mah-
dollistetaan kaikille puolustus-
haarojen ja Logistiikkalaitoksen 
joukko-osastoissa palvelevil-
le kokeneimmille aliupseereille. 
Tämä tavoite täyttyi kun yhteen-
sä 35 kokenutta ja pitkän palve-
lusuran tehnyttä aliupseeria ai-
na ylikersantista sotilasmesta-
riin osallistui neuvottelupäiville. 
Osallistujat olivat kentällä työs-

kenteleviä rautaisia ammattilai-
sia ja puolustushaarojen esikun-
nissa sekä sotilasopetuslaitok-

sissa palvelevia monialaosaajia. 
Neuvottelupäivillä vallitsi innos-
tunut ja kunnianhimoinen ilma-
piiri kehittää ja käydä vuoropu-
helua aliupseeriston asemasta 
ja koulutuksesta kaikkien osal-
listujien ja esitelmöijien kesken.

Teemana täydennys-
koulutuksen kehittäminen

Neuvottelupäivien keskeisenä 
teemana oli aliupseeriston täy-
dennyskoulutuksen kehittämi-
nen. Teemaa lähestyttiin Pääesi-
kunnan ja puolustushaarojen nä-
kökulmista sekä aliupseeriston ja 
aliupseerin näkökulmista. Puo-
lustusvoimien koulutuspäällik-
kö prikaatikenraali Jukka Sonni-
nen lähetti päiville terveiset, jos-
sa hän korosti ja kannusti aliup-
seereita ottamaan enemmän 
vastuuta niin varusmiesten kuin 
koko organisaation koulutukses-
sa nyt saavutetun vakiintuneen 
ja arvostetun aseman johdos-
ta. Sonninen korosti, että tule-
vaisuudessa aliupseerien koulu-
tukseen tulee vaikuttamaan yhä 
enenevissä määrin uudet ope-

Merivoimien koulutuspäällikkö, kom Antti Rainio esittelee merivoimien 
koulutusjärjestelmää.

Ilmavoimien aliupseerin esitelmä.

PuoluSTuSvoimAT
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tusmenetelmät, oppimisympäris-
töt, simulaatiot ja koulutukseen-
kin heijastuva puolustusvoimien 
kasvava kansainvälisyys.

Aliupseerien näkökulmaa

Neuvottelupäivillä kuultiin aliup-
seerien esitelmät maa-, meri- ja 
ilmavoimista. Näkökulmana oli 
oman osaamisen kartuttamises-
sa vaikuttavat tekijät ja mene-
telmät, joilla oli oppinut eniten. 
Niin puheenvuoron pitäneiden 
kuin kaikkien osallistujien osalta 
korostui monimuotoinen tehtävä-
kenttä ja työpaikkakoulutus jossa 
osa toimi enemmän asiantuntija-
tehtävässä kun taas toisilla koros-
tui selkeämmin esimiestehtävä.

Kokeneiden aliupseerien 
malliesimerkit ja tiedon jaka-
minen nähtiin avaintekijänä 
oman osaamisen kehittämises-
sä ja valmentautumisessa uu-
teen ja vaativampaan tehtä-
vään. Samaan aikaan yhteinen 
huoli mentoroinnin ja tutoroin-
nin puutteesta todettiin ja näitä 
kaivattiin nykyistä vahvemmin 
osaksi työssä oppimista. Mo-

ni toi esiin tarpeen tunnuste-
tun vanhimman aliupseerin läs-
näolosta ja tuesta kentällä, jota 
nykyjärjestelmä ei tunne.

Aliupseerin puheenvuorois-
sa korostui näkemys jossa työ- 
palveluskokemus opettavat eni-
ten kun sotilasopetuslaitosten 
nähtiin antavan opinnoissa ja 
kursseilla teoreettisen perustan 
ja viitekehykset puolustusvoimi-
en laajasta kokonaispelikentäs-
tä, tehtävistä ja vaatimuksista. 
Tämä jako nähtiin toimivana. 

Urasuunnittelun kehittä-
minen koettiin erittäin tärkeäk-
si mutta nykyisellään puutteelli-
sena. Joillekin oli tehty henkilös-
tö- ja urasuunnittelua kun sitä 

monen osalta ei ollut lainkaan. 
Lisenssit ja oikeudet korostuvat 
aliupseerien työtehtävien suorit-
tamisessa ja niiden tarve sekä 
hyöty suhteessa urasuunnitte-
luun asetettiin kuitenkin kriitti-
seen valoon sotilasopetuslaitos-
ten näkökulmasta, sillä teoreet-
tiselta opetukselta ja koulutuk-
selta odotetaan enemmän eikä 
vain pelkkiä oikeuksia suorittaa 
teknisiä toimenpiteitä. 

Monella neuvottelupäiville 
osallistuneista aliupseereilla oli 
kansainvälistä kokemusta joko 
kriisinhallintaoperaatioiden, har-
joitustoiminnan tai täydennys-
koulutuksen kautta. Tätä pidet-
tiin poikkeuksetta tärkeänä osa-

Tapahtuma järjestettiin Merisotakoulun auditorio Raholassa.

Neuvottelupäivien ryhmäkuva.
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na ammattitaitoa sekä sotilasu-
raa vahvistavana tekijänä, johon 
halutaan myös tulevaisuudessa 
panostaa.

Pääesikunnan ja 
puolustus  haarojen 
esitykset

Pääesikunnan esityksessä 
aliupseeriston nykytila ja ase-
ma ovat vakiintuneet kun aliup-
seeristo on kuluneen kymme-
nen vuoden aikana saanut ar-
vostetun aseman henkilöstöryh-
mänä, perustuen ennen kaikkea 
osaavaan ja korkeaan ammat-
titaitoon. Aliupseerien täyden-
nyskoulutusjärjestelmä on va-
kiintunut osaksi puolustusvoi-
mien koulutusjärjestelmää, sitä 
arvostetaan laajasti ja nykyjär-
jestelyin sillä pystytään keskit-
tymään olennaisen osaamisen 
hankkimiseen. Samanaikaises-
ti on todettu, että puolustus-
haaroilla on myös selkeitä omia 
eroavaisuuksia ja tarpeita, mikä 
ilmenee etenkin yleistason opin-
tojen osalta.

Pääesikunnassa tunniste-

taan tarve jatkaa aliupseerien 
koulutusjärjestelmän kehittä-
mistä, johon vaikuttavat erityi-
sesti toimintaympäristön muut-
tuminen, puolustusvoimien 
henkilöstörakenteen muuttumi-
nen ja muokkautuminen, kou-
lutustarpeen ja koulutustavoit-
teiden täsmentyminen ajanmu-
kaisesti sekä koulutusmenetel-
mien kehittyminen. 

Maavoimien näkemyksen 
mukaan aliupseerien täyden-
nyskoulutus halutaan ohjeistaa 
siten, että tiukkoja ja määrääviä 
osaamisluetteloita ei enää laadi-
ta vaan koulutuksen ja opetuk-
sen osaamisvaatimuksia ohjaa 
työelämänäkökulma. Tällä py-
ritään adaptiivisempaan, ajan-
tasaiseen ja dynaamisempaan 
suunnitteluun ja toteutukseen. 

Merivoimien esityksessä 
korostui yksittäisen aliupsee-
rin näkökulma. Esityksessä tuli 
hyvin esiin, että nuorelle aliup-
seerille on äärettömän tärkeää 
saada tietää jo työuransa alus-
sa, mitkä ovat hänen mahdol-
lisuutensa valita ja suuntautua 

”uraputkessa” sekä edetä orga-
nisaatiossa, oman toimialan si-
sällä ja minkälaisia ”sivuttaisliik-
keitä” omat valinnat ja suuntau-
tuminen mahdollistavat.

Merivoimien esityksessä 
tuotiin myös esiin ajatus ”päätä 
pidemmästä aliupseerista”, joka 
kykenee osaamisellaan, ammat-
titaidollaan ja arvovallallaan aut-
tamaan, opastamaan, neuvo-
maan, ohjeistamaan ja mento-
roimaan yksikön ja joukon nuo-
rempaa henkilöstöä.

Ilmavoimat korosti esityk-
sessään lisensseihin johtavan 
koulutuksen erillään pitämistä 
aliupseerein täydennyskoulu-
tuksen opinnoista. Tällä mah-
dollistetaan joustavuus, jonka 
avulla koulutuksen toteutus voi-
daan ajoittaa sopiviin ajankoh-
tiin ja tarpeeseen nähden tarkoi-
tuksenmukaisesti.

Keskustelut

Neuvottelupäiviin kuului kiinte-
ästi ryhmäkeskustelut, joiden ai-
heita olivat mm. aliupseeriston 
tila ja tehtävät vuonna 2025, 
joukko-osaston kokeneimpi-
en aliupseerien rooli ja tehtävät 
työssä oppimisen mahdollistaji-
na sekä aliupseeriston koulutus-
järjestelmän nyky- ja tavoitetila. 
Ryhmätöiden aikana kävi ilmi, 
että neuvottelupäiville osallistu-
neiden aliupseerien ajatukset, 
pohdinnat ja näkemykset aliup-
seerien koulutuksen ja aseman 
kehittämisestä olivat sisällöltään 
lähes poikkeuksetta yhtenevät 
ja että he olivat tulleet lähes yh-
teneviin päätelmiin täysin toisis-
taan tietämättä ja toisiaan tun-
tematta. Neuvottelupäivien ke-

Keskustelut aliupseeriston koulutuksen kehittämisestä.

PuoluSTuSvoimAT
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www.telva.fi

hitysesityksiä Puolustusvoimille 
olivat mm.:
 – Aliupseerien täydennys-

koulutuksessa teoreetti-
nen opetus ja tavoitteet 
tulee tehdä selkeästi ny-
kyistä haastavammiksi 
ja samalla selvittää mah-
dollisuutta lisätä opetuk-
sen määrää ja vaativuut-
ta opetussuunnitelmis-
sa. Tällä mahdollistetaan 
mm. aliupseerien täyden-
nyskoulutuksen arvostuk-
sen parantaminen am-
mattikunnan sisällä, oppi-
misoptimismin kasvatta-
minen ja terveen kilpailu-
hengen syntyminen.

 – Yleistason opintoja tulisi 
kehittää yhteisen aliupsee-

riston suuntaan, lisäten 
opintoihin perus- ja mes-
tariopintojen kaltaiset yh-
teiset opinnot. 

 – Neuvottelupäivillä nähtiin 
laajassa yhteisymmärryk-
sessä, että puolustusvoi-
miin tulisi perustaa van-
himpien aliupseerien teh-
tävät. Vanhimpien aliup-
seerien olemassaolo, teh-
tävät ja vastuut mahdol-
listaisivat koko aliupsee-
riston sisäisen koheesion 
muodostamisen. 

 – Aliupseerien urasuunnitte-
lua toivotaan parannetta-
van selkeästi. Urasuunnit-
telussa tulisi ottaa nykyistä 
paremmin huomioon yksi-
löiden osaaminen ja aliup-

seeriston yleinen osaami-
sen hallinta. Uskottavan ja 
määrätietoisen urasuunnit-
telun avulla aliupseeristo 
voidaan integroida puolus-
tusvoimien ja oman joukon 
organisaatioon sekä tavoit-
teisiin nykyistä paremmin 
ja selkeämmin. 

Osallistujat olivat vilpittö-
män tyytyväisiä neuvottelupäi-
vien antiin, sisältöön, Merisota-
koulun järjestelyihin ja mahdolli-
suuteen jakaa sekä verrata par-
haimpia käytänteitä ja ajatuk-
sia. Päivät koettiin erinomaise-
na tapana vahvistaa ja kiinteyt-
tää aliupseerien yhteishenkeä, 
yhteenkuuluvuutta ja isänmaalli-
suutta yli puolustushaarojen.
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Utö sai oman 
muistolaattansa

Tapahtum
at

T urun Lohko perustet-
tiin 10.9.1939, kysei-
nen päivä on yhdistyk-

semme perinnepäivä jota tänä 
vuonna muistettiin paljastamal-
la Utössä rannikkotykistön muis-
tolaatta. Rannikkotykistösäätiön 
tukeman hankkeen myötä laatto-
ja löytyy omalla toimialueellam-
me jo seitsemästätoista entisestä 
rannikkotykistön toimipaikasta.

Tilaisuus alkoi Laivaston 
Soittokunnan musiikkipursi-
mies Tommi Niinisalon trum-
petilla soittamalla kappaleella 
”Sataman valot”. Kappale sopi 
hyvin saarelle, jonka satama oli 
jo 1600-luvun puolivälissä tun-
nettu satamapaikkana. Saaren 
puolustushistoriallisesta merki-

tyksestä taasen kertovat saaren 
linnoittaminen ja varuskunta-
rakentaminen 1910-luvulta al-
kaen. Suomen rannikkotykistö 
toimi saarella itsenäistymisestä 
alkaen ja päättyi vasta kiinteän 
rannikkotykistön alasajoon liit-
tyen vuonna 2005.

Utön uusi aikakausi ja toi-
minta alkoivat vuonna 2007 
kun kasarmialue valjastettiin 
matkailukäyttöön. Mutta edel-
leenkin saari tulee kertomaan 
kävijöilleen rannikkotykistöstä 
ja elämästä linnakkeella. 

Entisen Turun Rannikko-
tykistörykmentin kunniamars-
sin soidessa paljastettiin nykyi-
sen Utö Havshotellin pääsisään-
käynnin viereen näkyvälle pai-

kalle kiinnitetty muistolaatta, jo-
ka tulee muistuttamaan saarel-
la kävijöitä paikan tärkeästä ja 
kunniakkaasta historiasta. 

Kyseinen vuodenaika ja ret-
ki ulkosaaristoon voi olla hyvin-
kin haastava yhdistelmä, mutta 
tällä kertaa kaikki säänjumalat 
olivat puolellamme ja laatan pal-
jastusretki toteutettiin mitä kau-
neimmassa säässä. Maittavan 
lounaan jälkeen parikymmen-
päisellä retkiseurueellamme oli 
sopivasti aikaa tutustua tämän 
päivän Utöhön ja mahdollisuus 
myös kuunnella muisteloja saa-
rella aikoinaan palvelleilta. Osal-
listujien yhteinen näkemys Tur-
kuun palattua oli selkeä: kaiken 
kaikkiaan hieno päivä!

Pasi Kataja
Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistyksen puheenjohtaja

Muistolaatan paljastajina toimi-
vat Johanna Pakola ja Heimo 
Lempiäinen. Muistolaatta.

PASi kATAJAPASi kATAJA
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ty materiaali vastaavaa tarkoitus-
ta parhaiten edustavalle taholle.

Ehkä tästä vielä kehittyy 
Itä-Suomenlahden Rannikko-
tykistömuseo. Kerron mielellä-
ni lisää.

Rankin linnakesaarelle ollaan valmistelemassa Perinne- ja historiakeskusta. 

Keskuksen työnimenä on RT-RAUTAA.

RT-rautaa

P erinne- ja historiakes-
kuksen tarkoitukse-
na on Itä-Suomenlah-

den sotaisan perinteen ja histo-
rian tuntemuksen lisääminen ja 
rannikkopuolustuksen merkityk-
sen korostaminen sekä linnake-
kulttuurin muistaminen. Paino-
pistealueena on Kotkan edustan 
merialue.

Hanke etenee kaukaa his-
toriasta Ruotsinsalmen taiste-
lujen ja merilinnoituksen kaut-
ta kylmän sodan valmiustehtä-
viin ja aina nykyhetkeen saak-
ka. Isänmaallisten sotiemme 
taisteluista korostetaan erityi-
sesti Suursaaresta kohti Kotkaa 
lähteneen hyökkäyksen torjun-
taa 1940, Suursaaren takaisin-
valtausta 1942 ja Suursaaren 

puolustustaistelua 1944.
Tarkoituksen toteuttami-

seksi tuotetaan seinätauluja, 
tietoiskuja ja esitelmiä ja kerä-
tään aiheeseen liittyvää esineis-
töä ja julkaisuja. Historian esit-
telemisen lisäksi pyritään saa-
maan historian elämään.

Suunnitellun vastuujaon 
mukaan Kotkan Saaret Oy tar-
joaa keskuksen toimitilat ja 
muut fasiliteetit. Projektin ve-
täjänä toimii historiaopas Pert-
ti Huhtanen. Edellytyksenä on 
kuitenkin tarvittavan taloudelli-
sen ja muun tuen saanti.

Suunniteltu perustamisvai-
heen aikajänne on kolme vuot-
ta. Toiminnan mahdollisesti 
päättyessä tai toimintaedellytys-
ten muuttuessa tarjotaan kerät-

P rojektin vetäjänä toimiva historia-
opas majuri evp. Pertti Huhtanen 
on pitkän linjan rannikkotykkimies. 

Hän suoritti varusmiespalveluksensa Kotkan 
Rannikkopatteristossa vuonna 1959. Sen jäl-
keen hän on toiminut mm. opetusupseerina 
Kirkonmaan linnakkeella, Rankin linnakkeen 
päällikkönä ja Kirkonmaan linnakkeen pääl-
likkönä. Lisäksi hän on useaan kertaan ollut 
rauhanturvatehtävissä. Jäätyään eläkkeelle 
vuonna 1981 hän on työskennellyt mones-

sa siviilitehtävässä esim. projektipäällikkönä, 
koulutusasiamiehenä ja koulutuspäällikkönä 
eri firmoissa sekä kehittämiskonsulttina Finn 
Peter Ltd Oy:ssä. Rannikkotykistön perinteet 
ovat aina olleet Pertille tärkeitä, ja hän istui 
useita vuosia Rannikkotykistön perinneyhdis-
tyksen hallituksessa.

Pertti Huhtanen täytti 80 vuotta 
4.11.2018. Rannikon puolustajat onnittele-
vat lämpimästi Pepeä!

Ove Enqvist

Pertti Huhtanen
pertti.huhtanen@finnpeter.inet.fi 
+358 40 581 0000

Pertti Huhtanen RT-rautaa hank-
keen julkistamistilaisuudessa.

ove enqviST

Tapahtum
at
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P äätös syntyi pikkujou-
lussa Matti Kurjen ka-
binetissa 14.12.2017. 

Oli pitkään pohdittu seuraavan 
kesän kohdetta ja reittiä. Kaik-
ki ehdotukset alkoivat tuntua jo-
ko vanhoilta tai vähemmän kiin-
nostavalta, kun se taisi olla Paa-
vo, joka ilmoitti, että Pusta ja 
Budapest olivat vielä kokemat-
ta. Ja siinä se oli! Reittisuunnit-
telu ja majoitusvaraukset lähti-
vät heti käyntiin.

Matkalla mukana:
Hans Holmström BMW 800 ST
Paavo Varjola  HD
Veli-Jukka Pennala HD
Antero Nykänen BMW 800 GS
Pekka Vennonen Triumph
 Tiger 800
Veijo Vartiainen Honda
 VFR 1200
Markus Aarnio Triumph
 Speedmaster 900
Matti Hiltunen Ural
Jarmo Pennala Triumph
 Tiger 1050
Pentti Niskanen Huoltoauto

Keskiviikko 5.9.2018

Lähtö Turusta Antin kanssa oli 
04.30. Sää oli sumuinen, alle 
10 astetta. Kaikki matkavaat-
teet päällä. Moottoritiellä näky-
vyys välillä alle 10 metriä. Auto-

jen perävalot hyvä viite tien ku-
lusta. Saavuimme hyvissä ajoin 
ennen käskettyä kokoontu-
misaikaa 07.30 Länsisatamaan 
ja tankattuina. Rutiinilla laivaan 
ja sama nysvääminen pyörien 
kiinnittämisen kanssa. Lautta-
yhtiöt sinänsä ottavat moottori-
pyörät hyvin huomioon. Kiitos 
siitä. Lautalla matkustavaiset il-
meisesti menossa toivioretkelle 
Latvian rajalle. Meidän ikäänty-
vien motoristien joukko sulautui 
porukkaan oikein hyvin. Perin-
teiset lihapullat ja uuden huol-
topäällikön ensimmäinen haas-
teellinen tehtävä, eli piiskojen 
hankinta. Onnistui.

Tallinnan läpiajo sujui koh-
tuullisen hyvin, vaikkei meidän 
muodostelma ihan tiukkana py-
synytkään. Meno Via Balticalla 
oli ehkä vähän siistiytynyt, mutta 

sekaan mahtui riittävästi kuuma-
kalleja, joten varovainen sai ta-
kaa tulevien kanssa olla. Toinen 
silmä peilissä koko ajan, edessä 
pitkiä rekkaletkoja. Tie hyvässä 
kunnossa, mikä päti koko mat-
kalle läpi Baltian, Puolan, Slova-
kian, Unkarin ja Tšekin maan. 
Hyvin hoidetut reuna-alueet pis-
tivät erikseen silmään. Lähes 
puistomainen vaikutelma. Välil-
lä näkyikin varsinkin Puolassa 
10-15 miehen trimmeripartioita 
parturoimassa tienpenkkoja. Hy-
vä, että ainakin osa EU-rahoista 
on saatu konkreettiseen kohtee-
seen, eli tienpitoon. Viron ja Lat-
vian rajalla nähtiin se uusi toivio-
matkojen kohde, Super Alko. Ei 
käyty. Siitä tiesi, että oli tultu Lat-
vian puolelle.

Ensimmäinen yöpymispaik-
ka Adazi Latviassa, Riian ku-

Tapahtum
at

Veli-Jukka Pennala

AnTero nykänen

MC Etu-Töölön 21. reissu

Pustan kutsu

Lähtötunnelmaa Länsisatamassa.
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peessa. Hieno maaseutuhotelli, 
ystävällistä henkilökuntaa, eng-
lannin kielellä ei pystynyt juu-
ri kommunikoimaan. Tämä oli 
yleispiirteenä koko reitillämme, 
Saksaa lukuun ottamatta, mi-
kä oli hieman yllättävää. Sak-
sankin kielellä pärjäsi joissakin 
paikoissa, jos sitä sattui osaa-
maan. Matkantekoa helpotta-
vaa oli myös poikkeuksetta hy-
vin toimiva lähimaksu (tankka-
ukset, pienhankinnat), mikä no-
peutti muuten hidasta operaatio-
ta. Paikallisia valuuttoja Unkaria 
lukuun ottamatta ei oikeastaan 
tarvittu. Sielläkin olisi pärjännyt 
Euroilla. Näin jälkikäteen mitään 
korttiyllätyksiä ei ole tullut.

Torstai.6.9

Latvian läpi Liettuaan. Sää suo-
si, kuten koko matkalla lukuun 

ottamatta toiseksi viimeisin-
tä päivää 13.9. Saksassa, jo-
hon surkean sään lisäksi mah-
tui myös kaikki muut mahdolli-
set vastoinkäymiset.

Misse-jokea yritin tähystää, 
mutta eihän se enää sillä nimel-
le kulje, joku joki kumminkin yli-
tettiin. Ei näillä matkoilla muu-
tenkaan paljoa turistikohteita 
katsella. Kerran harhauduttiin 
Espanjassa jonnekin luostariin 
(Montserrat?) korkean vuoren 
päällä. Siellä oli kuitenkin liikaa 
väkeä ja lähdettiin pois. Päiväl-
le tulee muutenkin jo pituutta ja 
ajaminen kuitenkin on se pää-
asia. Välillä riittää, kun tietää yli-
malkaan, missä kuljetaan. Kau-
pungit ja pittoreskit, hyvin hoi-
detut kylät seuraavat toisiaan 
samankaltaisina. Aamupäiväl-
lä naisväki kiirehtii kasseineen 

kauppoihin ja iltapäivällä lap-
sia palaa kouluista reppuseläs-
sä. Miesväki menee missä me-
nee, rekkakuskeina ympäri Eu-
rooppaa!

Latvian ja Liettuan rajaa ei 
huomattu, eikä oikein muissa-
kaan rajan ylityksissä välttämät-
tä selvinnyt, koska se raja ylitet-
tiin, mikä on hieno asia nyky- 
Euroopassa. GSM toivottaa kyl-
lä hienosti tervetulleeksi uuteen 
maahan ja kertoo taksat.

Marijampolen kaupunki 
Liettuan eteläosassa oli seuraa-
va yöpymispaikkamme. Hotelli 
löytyi hyvin, mutta mihin pyö-
rät? Englantia osaamattomien 
kanssa siitä on vaikea neu-
votella. Vasta kun saatiin joku 
näyttämään tietä parkkipaikal-
le, niin homma onnistui. Perin-
teisin menoin asetuimme hotel-

AnTero nykänen

Majoittuminen Adazissa Latviassa.
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liin (parivuoteet), kuten pääosin 
kahden hengen huoneissa ko-
ko matkalla. Päivällinen on aina 
oma rituaalinsa. Päivisin emme 
oikeastaan juuri pidä lounastau-
koja. Yleensä se on ollut jokin 
hampurilaispaikka tai joku muu 
pikaruokala, mutta nyt ne eivät 
vaan osuneet ihan reitin varrelle, 
välillä kyllä varsin lähelle, mut-
ta ei varrelle. Hyvin pärjää il-
mankin.

Useimmiten hotelleista 
löytyy kohtuullinen ruokalista. 
Maistuva päivällinen sitten saa-
tiin, kunkin makuun, osalle rib-
sejä, osalle lasagnea jne. Olut-
tuoppi taisi olla 1 Euron luok-
kaa. Poikkeuksetta koko mat-
kalla ruoka tarjonta ylitti odo-
tukset niin hinnan kuin laadun-
kin suhteen. Huippu oli Tšekin 
maalla olleessa vuoristohotellis-
sa. Perinneruokaamme eli wie-
nerschnizel löytyi kuitenkin vas-
ta Saksassa. Yhdellä Itävallan 
reissulla sitä syötiin joka päivä!

Perjantai 7.9

Liettuasta Puolaan kuuluisan 
Suwalkin kapeikon läpi. Siinä 
kuulemma Nato joukot torpa-
taan tulevassa eurooppalaises-
sa yhteenotossa. Kylmän sodan 
aikainen vastine oli Fuldan auk-
ko, jonka senkin olemme kat-
sastaneet. Ei sielläkään oikein 
mitään aukkoa näkynyt, kuin ei 
Suwalkissakaan varsinaista ka-
peikkoa. Hyvää taistelumaatsoa 
kylläkin. Nimen syntykin selvisi, 
kun ajoimme Suwalkin kaupun-
gin läpi. Huomattavana piirtee-
nä Suwalkissa oli ainakin heh-
taarin kokoinen poliisitalo, joka 
kaupungin kokoon suhteutettu-
na näytti enemmän kuin koh-
tuuttomalta. Poliiseja Puolassa 
näkyi muutenkin kiitettävästi. 
Pääsoin seisoskelivat pareittain 
rauhallisesti jutustellen teiden 
varsilla. Ei heidän läsnäolonsa 
ainakaan paikallisten nopeuk-
sia ja ajotapaa häirinnyt. Ihan ei 
selvinnyt, mikä oli meininki? Au-

tomaattinen nopeusvalvonta oli 
kattavaa lähes koko reitillämme 
ja laitevalikoima kirjava. Meidän 
tyyppisiä ei näkynyt.

Poliisien kanssa emme 
joutuneet tekemisiin, eikä hei-
tä meidän menomme tuntunut 
kiinnostavan. Pari huomautusta 
pysäköinneistä kielletyillä alueil-
la hotellin edustalla johtuen em. 
epäselvyyksistä hotellien park-
kipaikkojen sijainnista. Ajami-
sen suhteen opimme vähitellen 
antamaan suosiolla tietä takaa 
tunkevilta, mistä pääosa kyl-
lä vilkuilla kiittikin. Myös moni 
vastaantulija varoitti vilkulla no-
peustarkkailusta. Yhtäkään tie-
liikenne onnettomuutta emme 
onneksi kokeneet tai nähneet, 
mistä yläkertaan kiitos.

Yleishuomiona autokannas-
ta käymissämme maissa voisi to-
deta sen olevan kertaluokkaa pa-
rempaa kuin Suomessa. Paljon 
kalliita erikoismalleja. Mitenkä-
hän se on meillä niin vaikeaa tä-
mä autokanta asia?

Päivämatkamme päättyi 
jonnekin parkki/teollisuusalueel-
le Puolan itäosissa. Paikalla oli 
nimikin, mutta vaikeasti kirjoitet-
tava ja lausuttava. Sen keskel-
lä sijaitsi varsin näyttävä hotel-
likompleksi ranskalaistyyppisine 
puutarhoineen. Iso ristiriita, mut-
ta hieno hotelli! Kielivaikeuksista 
huolimatta kaikki onnistui. Mui-
ta asukkeja ei illalla näkynyt kuin 
me, mutta miehitetty keittiö oli 
kuitenkin paikalla ja loihti meil-
le hienon päivällisen.

Lauantai 8.9

Toinen päivä Puolassa. Maise-
mat muuttumassa metsäisistä 

Hotelli Puolassa.
AnTero nykänen
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peltomaisemiin. Seutu oli ollut 
yllättävän metsäistä tähän saak-
ka ja pitkiä mäntypuita. Saman 
näköisiä kuin meillä, mutta kui-
tenkin puolet pitempiä? Pelto-
ja riitti, tuhansia hehtaareja, 
silmänkantamattomiin. Panee 
miettimään meikäläistä maan-
viljelystä. Konekanta ei kyllä-
kään samalla tasolla, vanhaa 
Zetoria ja Belarusta. Ajo sujui 
jouheasti. Kakkospaikka sinän-
sä on helppo, kun vielä on tien 
reunapuolella. Muodostelman 
takapää kyllä hieman välillä va-
litteli nopeuksista ja jonon ve-
nymisestä.

Seuraava yöpymispaikka 
oli historiallinen Krosnon kau-
punki Puolan ja Slovakian raja-
mailla. Kaupunki ja hotelli löy-
tyivät hyvin ja parkkipaikat ho-
tellin edestä. Sama kieliongel-
ma jatkui. Kaupunki on tunnet-
tu historiallisesta torista ja suo-
malaiset hakkapeliitat muiste-
taan edelleen 30 vuotisen so-
dan aikaisista tempauksistaan. 
Laajoja retkiä tekivät jo silloin 
jalkapatikassa ja hevospeleillä.

 Hotellissa oli yksityistilai-
suus, joten jouduimme hakeu-
tumaan illalla kaupungin torille 
päivällisen toivossa. Nuorisoa 
oli liikkeellä ja musiikki kovaää-
nistä. Lyhyen neuvottelun jäl-
keen päädyimme pizzeriaan. 
Tämäkään case ei ollut ihan 
helppo ja aiheutti erinäköis-
tä polemiikkia. Pizzat kuiten-
kin tuli. Naapuripöydässä Nun-
na veti olutta kuin muutkin. Tuli 
ihan hyvä olo, että ei tässä täy-
sin väärillä jäljillä olla. Tulipa se 
historiallinen torikin kierrettyä!

Sunnuntai 9.9

Lähdimme aamulla liikkeelle 
ennen kirkonmenoja ja Slova-
kia tupsahti yllättäen eteemme. 
Vasta ensimmäisellä taukopai-
kalla havaitsimme puhelimesta, 
että raja on ylitetty. Sattumoi-
sin taukopaikan edustalla oli 
saksalainen hyvin hoidettu so-
tilashautausmaa. Hieno nähdä, 
miten näistä hautaristien mu-
kaan pääosin tuntemattomista 
sotilaista huolehditaan vuosien-
kin jälkeen ja kotimaan rajojen-
kin ulkopuolella. Slovakiasta ei 
ole paljoa sanomista, ajettiin lä-
pi ja tultiin Unkariin. Välillä tosin 
käännyttiin tarkastamaan, tu-
limmeko Unkariin ja olemmeko 
suunnitellulla reitillä. Näin oli ja 
matka jatkui pustaa pitkin Toka-
jin viinialueen länsireunalla koh-
ti Budapestiä, jonne saavuttiin 
helteisessä iltapäiväruuhkassa. 
Ei hyvä. Hiki virtasi ja Harrikan 
mylly hehkui tulikuumanan per-
sieen alla. Toista tuntia hidas-
ajoa. Kolme tiukkoihin nahka-
pukuihin sonnustautunutta su-
perbike-kuskia, kaksi naista ja 
yksi mies, ampaisi ohitsemme 
ja jonojen ohi käsittämättömäl-
lä nopeudella ja ulvaisulla. Älyt-
tömyydessään temppua ei voi-
nut kuin ihailla. Muutaman het-
ken päästä kolmikosta ei näky-
nyt jälkeäkään. Halusivat näyt-
tää, miten pyörällä ajetaan.

Keskustassa sijaitseva ho-
telli löytyi, mutta parkkipaikkaa 
ei. Oli parkkihalli jonkin kujan 
varrella. Käteismaksu parkkee-
rauksesta ja yhteissummalla. 
Onneksi jollakin oli käteistä riit-
tävästi. Ensi kosketus unkarilai-
siin ei ollut kovinkaan ystävälli-

nen, eikä oikein jatkokaan. Sel-
västi sukulaiskansaa, mutta vie-
lä synkempiä kuin suomalaiset!

Hotelli oli kansainvälinen tu-
ristihotelli ja hälinä sen mukai-
nen. Olemme tottuneet vähän 
rauhallisempaan ympäristöön. 
Päivällispaikka löytyi jostakin 
jonkun kadun varrelta, ei sinänsä 
valittamista. Seuraavana päivä-
nä (ma 10.9) oli taukopäivä. Po-
rukka hajosi ja puolet lähti turis-
tiretkelle tavoitteena lounasristei-
ly Tonavalla ja kylpylässä käyn-
ti. Helteisestä säästä huolimat-
ta lähdimme kävellen kohti To-
navaa. Autoja, loputtomasti auto-
ja, vanhoja parempia aikoja näh-
neitä kerrostaloja, mielikuvat ei-
vät ihan vastanneet todellisuutta.

Tonavan rannalle pääsim-
me ja löysimme eräänlaisen 
bistron bajamajojen katveessa. 
Siellä löytyi myös Tonavan ris-
teilyjä kaupittelevan maahan-
muuttaja? Heitä ei paljoa täs-
sä osassa Eurooppaa näy. Iloi-
nen tummahipiäinen veikko, jo-
ka osasi puhua ja oli myös oival-
linen seuramies. Kaupat tehtiin 
ja saimme tiketit lounasristeilylle 
juomineen. Myyjä vielä lopuk-
si kysyi enteellisesti, että olette-
ko vielä huomenna täällä ja sit-
ten häipyi. Lähdimme haeske-
lemaan lauttaa ja selvittelyjen 
jälkeen se löytyi kuin löytyikin 
n 1,5 km päästä. Siellä selvisi, 
että lippu kyllä oikeuttaa ristei-
lyyn, mutta lounasta tai mitään 
muutakaan syötävää ei aluk-
sella tarjoilla. Lounas on pizza 
jossakin päin kaupunkia ja free 
drinks taas jossakin toisaalla! 
Lippu ostettuna suoraan lautal-
ta olisi ollut kolme kertaa edul-
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lisempi. Se siitä, olimme tulleet 
huijatuiksi ja vieläpä siten, että 
ei se oikein edes harmittanut. 
Tekijämies. Nautimme jokiristei-
lystä, rantanäkymät olivat kyllä 
huikeita. Kävelimme myös joel-
la olevalla saarella, jossa kartan 
mukaan piti olla kylpylä. Jon-
kinlainen maauimala kyllä löy-
tyi, mutta into etsiä sitä kylpylää 
laantui. Olisi ehkä pitänyt tehdä 
hieman etukäteisvalmisteluja, 
sillä ei niitä kylpylöitäkään ole 
ihan joka nurkalla, kuten mat-
kamainoksista saattaisi olettaa. 
Jokiristeily toteutui, mutta kyl-
peminen jäi seuraavaan ker-
taan, jota tuskin ihan lähitule-
vaisuudessa tulee. Näimme to-
sin vain pienen palan tätä kieh-
tovaa kaupunkia. Pekka ja Ant-
ti kävivät päivällisellä Juutalais-
korttelissa ja heidän tarinansa 
oli jo paljon valoisampi.

Lopputulemana Budapes-
tistä palautimme mieliimme 
vanhan sääntömme, ei koskaan 
suurkaupunkiin moottoripyöräl-
lä! Vika sinänsä ei ollut Buda-
pestin, se olisi voinut olla mikä 
tahansa muu Euroopan suur-
kaupungeista.

Tiistai 11.9

Tonavan rantaa mukaillen jäl-
leen kohti Slovakiaa ja Tšekin 
maata. Mitään erityistä ei jää-
nyt mieleen tuosta jokseenkin 
yksitoikkoisesta maisemasta. 
Peltoa ja lisää peltoa. Slovaki-
an läpi lähes huomaamatta ja 
sitten Tšekki. Määränpäämme 
oli pieni Blansko niminen vuo-
ristokylä. Hotelli hyvätasoinen, 
henkilökunta ystävällistä ja päi-
vällinen vailla vertaa. Vanha en-
tisöity Norton komeili vastaan-
ottotilassa.

Keskiviikko 12.9

Kohti Saksaa. Tällä legillä tai-
simme löytää ensimmäisen 
Mäkkärin, mutta mentiin kum-
minkin vieressä olleeseen Ken-
tucky Fried Chicken pikaruoka-
laan. Palvelu oli ystävällistä ja 
nopeaa. Saksan puolella koh-
teena Bauzen, uinuva kylä 
Puolan rajamailla, näkyi kaikki 
opastimetkin olevan Saksan ja 
Puolan kielellä. Reittimme kulki 
ennen n 0,5 km verran Puolan 
puolelta, eli kolme maata mi-
nuutissa. Ajoimme illan suus-
sa kylän läpi näkemättä ristin 

sielua. Majatalo ”Landroman-
tik” löytyi ja pienen haeskelun 
jälkeen myös iloinen isäntäpa-
riskunta. Vieraanvaraisuus oli 
kouriintuntuvaa ja tervetullutta. 
Päivällinenkin löytyi läheisestä 
oluttuvasta, Vihdoinkin schnize-
lit! Iltaa istuimme vielä majata-
lon patiolla lämpimässä illassa. 
Moottoripyöräilyä parhaimmil-
laan! Taidettiin jopa tinkiä jo ta-
vaksi tulleesta 10 h:n yöunes-
ta, vaikka keski-ikä lähentelee 
70 vuotta!

Torstai 13.9

Aamupala oli katettu pihalle not-
kuviin pöytiin. Emäntä hieman 
ihmetteli, kun pöytään jäi syö-
mätöntä ruokaa. Ei yksinkertai-
sesti mahtunut.

Sää oli muuttunut koleam-
maksi ja sadettakin oli luvassa. 
Jossakin kaupungissa, saattoi 
olla Gottburg, missä STOP-mer-
kin jälkeen vilkasliikenteisel-
le kadulle käännyttäessä let-
ka katkesi. Viisi keulimmaista 
jatkoi päänavigaattorin peräs-
sä. 15-20 min jälkeen pysäh-
dyimme ihmettelemään, missä 
loput? Tovin odoteltuamme to-
dettiin, että ketään ei tule eikä 
etsiskelemäänkään kannatta-
nut lähteä, reitti ja määränpää 
oli jokaiselle jaettu. Myöhem-
min selvisi, että porukka hajo-
si kolmeen osaan. Veijo jatkoi 
omia teitään, kun ei nähnyt ke-
tään edessä eikä takana. Jamp-
pa, Markus ja Matti muodosti-
vat oman osaston. Enemmän tai 
vähemmän värikkäiden vaihei-
den jälkeen harhautuneita al-
koi tipahdella määränpäänäm-
me olleeseen Bad Wilsnakcin 

Tuopit Tsekissa.

AnTero nykänen



43Rannikon Puolustaja   4 | 2018

rautatiehotelliin, joka oli tehty 
vanhaan asemarakennukseen. 
Illalla paikalliseen oluttupaan 
päivälliselle. Tarjolla oli Jaeger 
schnizeliä, mitä luonnollisesti ti-
lasimme kaikki. Kapakan ainut-
laatuinen sisustus kertoi omalla 
tavallaan paikallisesta hengestä. 
Palasimme todella hiljaisen pik-
kukaupungin läpi asemahotellil-
le. Kello oli vasta 22 paikkeilla 
ja taisimme olla ainoat ulkoili-
jat. Mitähän tämä väki touhuaa?

Perjantai 14.9

Lyhyt legi Travemundeen, jos-
sa olimme jo klo 14.00 paikkeil-
la. Pitkä odotus terminaalissa, 
lauttaan pääsi vasta 23 jälkeen. 

Hyvin kuivatettua schnizeliä oli 
tarjolla. Kului se aika kuitenkin 
omaa tahtiaan, muisteltiin kaik-
kea koettua niin tällä matkal-
la kuin aikaisemmillakin. Täl-
lä matkalla ehkä sekä reitti että 
majoitukset olivat kärkipäästä. 
Keli oli hyvä, ehkä liiankin läm-
mintä, päivälegit sopivan mittai-
sia, bensa ja majoitukset edul-
lisia ja ruoka hyvää. Yhdeksän 
maan läpiajo moottoripyöräl-
lä antaa aika hyvän näkemyk-
sen ruohonjuuritason elämises-
tä Euroopan linnakkeessa. Pääl-
lisin puolin aika samanlaista on 
meno maasta riippumatta.

Syyskuu on erinomaista ai-
kaa moottoripyöräilylle Euroo-

passa. Varsinaiselle lomamatkal-
le tuskin kuitenkaan noille alueil-
le lähtisin. Ei siellä paljoa var-
maan muutenkaan varsinaiset 
turistit liiku Budapestia lukuun 
ottamatta eli oivallista mootto-
ripyöräilyseutua silloin kun aja-
minen on pääasia. Päivämatkat 
vaihtelivat 164-402 km:n välillä 
ja reitin kokonaispituus Helsin-
gistä Helsinkiin oli Google Map-
sin mukaan 2866 km.

Lauantai 15.9

Merellä pitkänrekan kuskien 
kanssa. Su 16.9 paluu ja lyhyt 
lämmin seremonia Malmin hau-
tausmaalla Assua muistellen.

”Lippurykmentin”, Suomenlinnan Rannikko-
rykmentin komentajan tehtävien vaihto 
Santahaminassa 30.11.1987. Luovuttamassa 
eversti Juhani Niska ja vastaanottamassa 
everstiluutnantti (eversti 6.12.87) Asko 
Kilpinen. Lippualiupseeri on ylivääpeli Ilkka 
Ahola, lippu-upseerit ovat yliluutnantti Matti 
Skyttä ja luutnantti Juha Vauhkonen.

KIITOS!

A rvoisat rannikkojemme turvaajat! 
Niin täysinpalvellut rannikkotykki-
väki kuin tämän päivän Merivoi-

miemme edustajat ja merelliset yhteistoi-
mintakumppanit! 

Jos valtaa minulla olisi, niin Kuivasaa-
ren 12 tuuman saluutit kiitokseksi ampui-
sin Teille kaikille kahdeksankymppistä kar-
kuteillä ollutta rannikkotykkimiestä 6. syys-
kuuta muistaneille. 

Anu ja Arto Vuoriselle sekä SLRR:n 
täysinpalvelleille laivamiehille lämmin kiitos 

muistoja herättäneestä kahvihetkestä ja saa-
mastani Anun ”Rt:n Tykkireliefistä Nro 3”. 

Liisa ja Juhani Haapalan lähettämän 
onnittelun sanoja lainaten: ”Tärkeintä ei ole 
vuosien määrä, vaan se, että ne ovat olleet 
täynnä elämää!”

Aluevesiemme ja rannikkojemme puo-
lustajille tasapuolisesti myötätuulta toivottaen! 
Tulevien vuosien aurinko yllenne paistakoon! 

Asko Kilpinen
Prikaatikenraali, 

MSK Ru-kurssi 36, Merikadettikurssi 32

kirJASTA ”SuomenlinnAn rAnnikkorykmenTTi 1918 – 1998”, GummeruS kirJAPAino oy 
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Ove EnqvistH
istoria

Kronstadt
–elävä rannikkotykistömuseo

V enäjällä sen sijaan ran-
nikkotykistön perinteitä 
vaalitaan ja president-

ti Putinin käskystä on jopa pe-
rustettu uusi rannikkotykistöai-
heinen museoalue 1700-luvun 
alussa perustettuun Kronstadiin 
eli Retusaareen. Kronstadtin ja 
Pietarin alueella riittää nähtä-
vää vähintään 2-3 päiväksi jos 
on kiinnostunut rannikkotykis-
tön historiasta. Tässä on lyhyesti 
esitelty tärkeimmät kohteet.

Demidovin patteripuisto

Demidovin patteri tai patteri-
puisto on itse asiassa kokoelma 
useita tykki- ja mörssäripatterei-
ta. Aluetta on viime aikoina soti-
lasvoimin kehitetty voimakkaas-
ti eräänlaiseksi isänmaalliseksi 
teemapuistoksi toimittuaan pit-
kään mm. puolustusvoimien 
varastoalueena. Ehkä vaikutta-
vin nähtävyys on kuuden tuu-
man Canet-patteri. Tykit ovat 
toki replikoita, mutta näyttävät 
aidoilta. Lisäksi alueelle on ra-
kennettu kymmenkunta eri ra-
kennusta käsittävä ”sotilaskylä”, 
johon kuuluu mm. komentokor-

su, majoituskorsu, lääkintäkorsu 
jne. Ainoa alkuperäinen puura-
kennus on alueen kunnostettu 
vartiorakennus. Alueelta löytyy 
paljon alkuperäisiä kasematte-
ja, miina-asema, tulenjohtoase-
mia jne. Kaikki paikat eivät ol-
leet auki vierailun aikana.

Shantsin patterit

Shantsin patterit sijaitsevat suh-
teellisen lähellä Demidovin pat-
teripuistoa. Shantsin alue on jo 
suhteellisen pitkään toiminut jon-
kinlaisena kansallispuistona, mi-
kä näkyy varsinkin viikonloppui-

sin, jolloin kaupunkilaiset tulevat 
alueelle vapaa-aikaa viettämään 
täyttäen parkkipaikat. Tämän pi-
demmälle ei omalla autolla pää-
se ilman erikoislupaa, koska tie 
seuraavalle Rif-linnakkeelle on 
suljettu portilla.

Linnake Rif

Rif sijaitsee Kronstadtin aivan 
länsikärjessä. Alue on pitkään 
ollut Venäjän asevoimien käy-
tössä, mutta on nyt vuokrattu 
yksityishenkilölle 49 vuodeksi. 
Henkilöllä on tarkoitus tehdä 
alueesta jonkinlainen museo- 

Suomessa rannikkotykistömuseo on vuosia sitten lakkautettu, monet Suomenlinnassa 

ja muualla olevat vanhat rannikkotykit ruostuvat hoidon puutteessa ja aselajin perin-

teistä suuri osa on häviämässä.

ove enqviST

Demidovin patteripuistossa on kolmitykkinen näyttävä  
152 Canet-patterin replika.
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ove enqviST

ove enqviST

Ensimmäinen pohjoinen 
patteri (linnake)

Alkuperäistä Kronstadtin linnoi-
tusta laajennettiin erillisillä lin-
nakkeilla saaren etelä- ja poh-
joispuolelle. Moni niistä jäi osit-
tain Kronstadtin patotien alle, 

Fort Riffissä on monenlaisia harvinaisia linnoitteita. Vasemmalla nykyinen vuokraaja.

ja ulkoilma-alue. Toistaiseksi 
alueelle pääsee vain sopimalla 
vuokraajan kanssa.

Rif on sikäli erikoinen linna-
ke, että se alussa toimi muiden 
patterien maalialueena. Sen ta-
kia alueelle rakennettiin monen-
laisia koelinnoitteita, joita am-
muttiin muilla pattereilla. Sen ta-
kia linnoitteet ovat monipuolisia.

Konstantin-linnakkeen 
historiallinen ja 
kulttuurinen kokonaisuus 

Konstantinin alueella, johon 
pääsee hyvin Kronstadtin pato-
tietä pitkin, sijaitsee mm. eri ai-
kakausilta peräisin olevia patte-
reita, josta osa on useaan ker-
taan rakennettu uudestaan tai 
muokattu. Alueella sijaitsee li-
säksi mm. majakkamuseo ja lai-

vahotelli-kahvila. Alueelle pää-
see hyvin vaikka bussilla. Se 
on ainoa tietämäni alue johon 
on pieni pääsymaksu. mutta on 
sen arvoinen. Alueelta järjeste-
tään myös laivaretkiä ulkopuoli-
sille linnakkeille.

Fort Konstantin. Kasematti-pattereissa tykit olivat kasematin sisällä.
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muutama vuosi sitten upeasti 
restauroitu meri- tai laivastokat-
edraali. Katedraalissa on usein 
erilaisia tilaisuuksia ja jumalan-
palveluksia, mutta siihen pää-
see kuitenkin yleensä sisälle.

Kronstadtin historiallinen 
museo sijaitsee aivan katedraa-
lin takana. Museossa on moni-
puolinen näyttely Kronstadtin 
historiasta, ja museosta löytyy 
englanninkielinen esite ja kartta 
alueen nähtävyyksistä. Museon 
meriarkeologinen osasto sijait-
see erillisessä rakennuksessa, 
johon pääsee samalla lipulla.

Myöskin katedraalin välittö-
mässä läheisyydessä on rannik-
kotykistö- ja merikadettien enti-
nen harjoitusalue. Alue on ny-
kyisin virallisesti Pietarin me-
rimuseon osasto. Alueella on 
pääosin kadettien opetukseen 
käytettyjä rannikko- ja laivatyk-
kejä. Alue on vuosikausia ollut 
kunnostettavana, mutta nyt ty-
kit yms. on maalattu, ja oppaat 
sanoivat että museo-osasto ava-
taan virallisesti 2018 syksyllä.

Pietarin museot ja kohteet

Kronstadtiin tullaan yleensä Pie-
tarin kautta tai majoitutaan sin-
ne, koska Kronstadtissa ei liene 
kunnon hotelleja. Jos aikaa on, 
kannatta tutustua ainakin Ty-
kistömuseoon (oikeasti Tykistö-, 
pioneeri- ja viestimuseo) ja uu-
sittuun Merimuseoon. Molempiin 
menee noin puoli päivää. Matkaa 
suunnitellessa kannatta tarkistaa 
milloin museot ovat auki. Tykistö-
museon vieressä on 1700-luvul-
ta peräisin oleva Pietari- ja Paa-
vali-linnoitus. Tykistömuseo on 
kävelymatkan päässä Pietarin 
Suomalaisesta juna-asemasta.

Pietarissa ja Kronstadtissa 
on runsaasti muita rannikko- ja 
meripuolustusta sivuavia muse-
oita ja nähtävyyksiä, esim. pieni 
Kronstadtin Merimuseo ja Suvo-
rovin museo. Myös pönötyskuva 
risteilijä Auroran edessä kuuluu 
usein ohjelmaan. Obuhov-tyk-
kitehtaalla ja Arsenal-tykkiteh-
taalla on omat museonsa, jotka 
eivät kuitenkaan ole avoinna il-
man eri sopimusta.

ja niihin pääsee nykyisin au-
tolla. Näyttävin patotien yhtey-
dessä oleva linnake on Ensim-
mäinen pohjoinen patteri (linna-
ke). Linnakkeella on opastaulut 
myös englanniksi. Linnakkeel-
le johtaa huonokuntoinen mut-
ta ajettava autotie. Linnake, jo-
ta ei ole restauroitu, on suosittu 
venäläisten ulkoilupaikka, ja va-
litettavasti linnoituslaitteet ovat 
sen takia täynnä jätteitä.

Risteilyt eri linnakesaariin

Kronstadtista järjestetään eri-
pituisia veneretkiä ympäröivil-
le linnakesaarille. Jos ei sopivia 
valmisristeilyjä löydy, voi vuok-
rata veneen ja käydä hieman 
kauempana esim. Totleben-lin-
nakkeella ilman opastusta. Lin-
nakeristeilyistä löytyy tietoja in-
ternetistä.

Kronstadtin museot

Melkein kaikki Kronstadtissa liit-
tyy tavalla tai toisella meri- tai 
rannikkopuolustukseen. Suurin 
piirtein keskellä saarta sijaitse 

Ensimmäiseen pohjoiseen patteriin pääsee maastokelpoisella autolla.
ove enqviST
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Historian unohtamat  
– Suomen itsenäisyyden alkuaikojen rannikkotykistöupseerit

Carl Brynolf von Behr

H
istoria

Vuonna 1940 hänestä tuli 
Ahvenanmaan prikaatin AUK:n 
johtaja. Kurssi oli kaksikielinen ja 
niin myös kouluttajat. Kurssin I 
osasto toimi Hammaruddan lin-
nakkeella ja II osasto toimi Maa-
rianhaminan Merikoululla.

Kesäkuussa 1940 TRT:stä 
muodostettiin kaksi erillistä jouk-
ko-osastoa, 5. RPr ja 7. RPr. 5. 
RPr:n II Linnakkeiston komenta-
jana toimi majuri von Behr, ja hä-
nen komentopaikkansa oli Korp-
poossa. Tämän jälkeen von Behr 
toimi linnakkeiston komentajana 
ym. tehtävissä vuoteen 1944 
saakka, jolloin siirtyi siviilielä-
män palvelukseen. Hän oli suo-
rittanut työntutkijan kisällitutkin-
non ja toimi Oy G. W. Sohlbergin 
työntutkijana 1945–1947 sekä 
Lääketehdas Orionin työntutkija-
na 1947–1952.

Von Behr harrasti pianon-
soittoa, astronomiaa ja astro-
logiaa. Hän kuoli 2. joulukuu-
ta 1964.

H än kävi Lappeenran-
nan tykistökoulun 
vuonna 1918, tykis-

töupseerien täydennyskurssit 
vuonna 1919 ja Rannikkotykis-
tön Ampumakoulun ylemmän 
kurssin vuonna 1925.

Pääpiirteinen sotilasura

Von Behr palveli aluksi nuor. 
upseerina Raskaassa Tykistö-
rykmentissä. Hän siirtyi maa-
liskuussa 19l9 RT 2:een, jossa 
palveli patterin päällikkönä, pat-

teriston komentajana ja tykistö-
teknillisen toimiston päällikkönä 
vuoden 1928 elokuuhun, jolloin 
hänet siirrettiin RT 1:een Mies-
saaren patterin päälliköksi.

Von Behr kävi Ruotsin Me-
ri-SKK yleisen kurssin 1929–
30. RT 3:ssa hän oli I patte-
riston (Konevitsa) komentajana 
vuosina 1929–37. Sitten hän oli 
patteriston komentajana Ravan-
saaressa ja talvisodassa Säkki-
järven alalohkon komentajana 
1939–1940.

Carl Brynolf von Behr syntyi 25.10.1898 Sippolassa. Hän otti 25.1.1918 läh-

tien osaa vapaussotaan Seinäjoen pataljoonassa joukkueenjohtajana, osallistuen 

Länkipohjan, Oriveden, Kangasalan, Lempäälän ja Tampereen taisteluihin.
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Sotilasarvot

Vänrikki 24.12.1918, luutnantti 
6.12.1920, kapteeni 16.5.1924 
ja majuri vuonna 1930.

Alaisten ja esimiesten 
käsitys ja muistot von 
Behristä

Von Behr muistetaan siitä, et-
tä omasi kyvyn teettää alaisil-
laan tavattoman määrän turhaa 
työtä. Hänellä oli ehkä joissakin 
asioissa hiukkasen ”hidas syty-
tys”, mutta vastapainona hänel-
lä oli varsin korkea käsitys omis-
ta kyvyistään.

Pentti Ahtiainen, joka suo-
ritti asevelvollisuutensa Laato-
kan alueella, on muistellut usein 
kuljettaneensa von Behriä Ko-
nevitsan ja Sortanlahden väliä. 
Von Behr kyseli joskus pitkään-
kin Laatokan vesistä, saarista 
ja rannoista, tarjoten tupakkaa-
kin, ’Gold dollar’ia. Välillä Ah-
tiaisen tehtävänä oli olla rouva 
von Behr’in mukana veneessä. 
Ajankulukseen rouva halusi pur-
jehtia yksin Laatokalla miehen-
sä suostumatta tähän, joten Ah-
tiainen komennettiin mukaan. 
Von Behr sanoi rouvansa hoita-
van purjehtimisen. Ahtiaisen tu-
li vain istua veneessä, jonka te-
kikin. Rouva osasi purjehtia ja 
välillä kävivät jopa Laatokan toi-
sella puolella Salmin edustalla.

Käsky ja sen peruutus

Jatkosodan aikana oli majuri von 
Behr Korppoossa linnakkeiston 
komentajana. Päivittäin oli yksi-
köiden tehtävä suuri määrä eri-
laisia määräaikaisilmoituksia lin-
nakkeiston komentajalle. Siinä 
taisi olla tappioilmoitus, ilmoitus 

vangeista, ammus-kulutuksesta 
jne. Mitään tapahtumattomassa 
yksitoikkoisuudessa täysin rau-
hallisella selusta-alueella yksi-
köt laskivat jotakin pientä leikkiä 
näissä täysin turhissa ilmoituk-
sissaan, jotka muutoin saapuivat 
linnakkeistoon puhelin- tai radio-
sanomina. Majuri von Behr ha-
vaitsi tämän ja pilaa ymmärtä-
mättömänä jyrisi esikuntavääpe-
leilleen: ”Käskekää heti lopettaa 
pelleily linnakkeistossa!” Vääpe-
li ymmärsi asian kirjaimellisesti 

ja lähetti sanoman: ”Käskekää 
heti lopettaa pelleilyn linnak-
keistossani. Majuri von Behr.” 
Sanoman näki von Behr aikoi-
naan, kun hän allekirjoitti niitä 
suuremman määrän kerrallaan. 
Silloin hän taas jyrisi ja salamoi: 
”Vääpeli. Peruuttakaa heti tämä 
sanoma!” Ja vääpeli teki työtä 
käskyn mukaan lähettäen sano-
man: ”Pelleily saa jatkua linnak-
keistossani. Majuri v. Behr.”
Huomaa, että lähteissä on hieman 
poikkeavia tietoja von Behristä.
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K ieltolain aikaista sala-
kuljetusta torjumaan 
1930 perustetun Me-

rivartiolaitoksen (MVL) sotatai-
val on verrattain vähän tutkit-
tu ja kirjoitettu aihealue nimen-
omaan Merivartiolaitoksen nä-
kökulmasta tarkasteltuna. So-
tavuosina Merivoimiin liitetyn 
MVL:n sotataipaleesta on to-

ki kirjoitettua historiaa varsin-
kin sen laivastoon liitettyjen lai-
valuokan alusten osalta. Sen si-
jaan Merivoimien rannikkopuo-
lustuksen osana toimineiden 
meripoliisi- ja merivartiokomp-
panioiden kirjoitettua historiaa 
löytyy vain vähän. 

Ennen talvisotaa Merivarti-
olaitos kävi ”pirtusotaa” alkoho-

lin salakuljettajia vastaan. Val-
tiovalta halusi tehostaa 1919 
voimaan saatetun kieltolain val-
vontaa siirtämällä merellä ta-
pahtuvan tullivalvonnan uudelle 
sotilaallisesti järjestetylle viras-
tolle. Asetuksessa Merivartio-
laitoksesta sen tehtävistä sää-
dettiin seuraavasti:

”Merivartiolaitoksen tehtä-

Mika Suutarinen
050-3656143, mika.suutarinen@wippies.com

Merivartiolaitos osana Merivoimia 
Suomen sodissa 1939-1944

Osasto Jääsalon syöksyvenepartio lähestyy vihollisen rantaa. Teikarsaari 1941.

Merivoimat täytti sata vuotta ja sen myötä on hyvä tarkastella sen yhteistä historiaa 

merivartiostoja edeltäneen Merivartiolaitoksen kanssa.

H
istoria

SA-kuvA
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vänä on ylläpitää järjestystä ja 
turvallisuutta niillä valtakunnan 
merirajalla olevilla alueilla, joi-
den valvonta merivartiolaitok-
selle määrätään, sekä Laatokal-
la, ja siinä tarkoituksessa
1. estää sekä saattaa ilmi ve-

sitse tapahtuvaa luvatonta 
tavarankuljetusta ja luva-
tonta rajanylikulkua;

2. valvoa yleensä purjehdus-
ta koskevien säädösten 
sekä erityisesti niiden sää-
dösten noudattamista, jot-
ka ovat voimassa aluksen 
tullivalvonnasta niiden liik-
kuessa valtakunnan meri-
alueella;

3. hoitaa ne tulliselvitysteh-
tävät, mitkä erillisillä ulko-
saarilla ja muilla vähälii-
kenteisillä seuduilla saate-
taan määrätä merivartio-
laitoksen huollettavaksi;

4. suorittaa muuta poliisival-
vontaa, mikä merivartio-
laitoksen toiminta-alueel-
la osoittautuu tarpeellisek-
si, sekä

5. avustaa merihätään jou-
tuneita.”

Vaikka Merivartiolaitok-
sen perustamislaissa ja -ase-
tuksessa ei maanpuolustus-
ta ollut mainittu laitoksen teh-
tävissä, hallituksen esitykses-
sä olivat myös maanpuolustuk-
selliset syyt tarkasteltuna. Tällä 
menettelyllä ilmeisesti haluttiin 
osaltaan turvata uuden viran-
omaisen toiminta demilitarisoi-
dulla Ahvenanmaalla, sekä Tar-
ton rauhansopimuksen mukaan 
sotaväestä neutralisoiduilla Suo-
menlahden ulkosaarilla.

Henkilöstönsä aloittava lai-
tos sai tullin aikaisemmin me-
rellä toimineista virkamiehis-
tä sekä laivaston päällystöstä 
ja aliupseeristosta, Merivartio-
laitoksen päälliköksi siirtyi ko-
mentajakapteeni Väinö Mietti-
nen Rannikkolaivastosta. Teh-
tävissään merivartiomiehillä oli 
sekä tullin että poliisin toimi-
valtuudet. Jo perustamisvuon-
na MVL sai uusia vartiomoot-
toriveneitä (VMV) tullilta siirty-
neen aluskaluston lisäksi. Näi-
den, merivoimien insinöörikap-
teeniluutnantti Jaakko Raho-
lan suunnittelemien, merivar-
tiotehtäviinsä suorituskykyisten 
veneiden lukumäärä kasvoi tal-
visotaan mennessä 14 venee-
seen. Ennen talvisodan sytty-
mistä Merivartiolaitos oli jaet-
tu Pohjanlahden-, Ahvenan-
maan-, Turun-, Läntisen Suo-
menlahden- ja Itäisen Suomen-
lahden piireihin. Näistä viimek-
si mainittu sisälsi myös Laato-
kan alueen. Yhteensä näissä 
piireissä oli 30 merivartio-ase-
maa. Merivartioinnin tehosta-
mista varten laitoksella oli lent-
osatamat Helsingissä, Maarian-
haminassa ja Vaasassa kolmel-
le Junkers F-13 vesitasolle. Tal-
visodan syttymiseen mennes-
sä MVL:n vahvuus oli kasvanut 
536 mieheen.

Toiminta-aikansa rauhan 
vuosina 1930–1939 Merivartio-
laitos onnistui päätehtävässään 
torjumaan laitonta väkijuoma-
kauppaa. Ennen sotaa spriiemä-
laivojen liikkuminen Suomen-
lahdella oli vaikeutunut merkit-
tävästi ollen enää kolme varas-
tolaivaa vuonna 1938. MVL:n 

osuus Suomessa takavarikoi-
dun alkoholin kokonaismäärästä 
oli tuona vuonna 70%. Vaikka 
kieltolaki oli päättynyt jo 1932 
salakuljetus, ”pirtusota” jatkui 
hintaeron takia aina talvisodan 
syttymiseen saakka. Aikakautta 
itse eläneiden käyttämä ilmaus 
”pirtusota” on tilannetta kuvaa-
va. Toisella puolella olivat suo-
malaiset merivartijat vartiomoot-
toriveneineen ja toisella puolel-
la monikansalliset salakuljetta-
jat toisinaan ensimmäisen maa-
ilmansodan aikaisista moottori-
torpedoveneistä muokatuilla pi-
kaveneillään, joissa oli aseena 
konekivääri. Pidätystilanteissa 
syntyneissä tulitaisteluissa tuli 
tappiota molemmille osapuolil-
le. Näin ollen tulikaste oli ennen 
talvisotaa jo monella merivartio-
miehellä takanaan.

Merivartiolaitoksen osal-
ta talvisota alkoi jo ennen var-
sinaisia sotatoimia tehostunee-
na puolueettomuusvartiointina. 
Tätä ennen Merivartiolaitos ja 
Merenkulkuhallinto olivat liitetty 
osaksi Merivoimia, johon tuol-
loin kuuluivat niin laivasto kuin 
rannikkopuolustuskin. Poikke-
uksena oli Ahvenanmaan piiri, 
jota ei vielä tässä vaiheessa lii-
tetty osaksi Merivoimia. Neut-
ralisoitujen Suomenlahden ul-
kosaarien Suursaari, Tytärsaari, 
Lavansaari ja Seiskari merival-
vonta oli toteutettu MVL:n hen-
kilöstön toimesta. Saarilla toimi-
neiden merivartiomiesten tehtä-
vänä oli saada varmuus vihol-
lisuuksien alkamisesta. Talvi-
sodan alkamispäivän aamuna, 
saatuaan havainnon maihin-
noususta Lavansaareen ja vies-
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titettyään sen, aseman nelimie-
hinen miehistö aloitti merimat-
kan kohti Kotkaa aseman par-
tioveneellä. Somerin saaren lä-
hettyvillä partio joutui tulitais-
teluun Neuvostoliiton laivaston 
hävittäjän kanssa. Epäsuhtai-
sen taistelun seurauksena Suo-
men meripuolustus koki ensim-
mäiset tappionsa näiden nel-
jän merivartiomiehen kadotes-
sa aluksensa mukana Suomen-
lahden aaltoihin.

Talvisodan syttymisen myö-
tä Merivartiolaitoksen resurssit 
siirrettiin osaksi Merivoimia. 
Käytännössä tämä tarkoitti 39 
laivan, 100 apuveneen, 30 
meri vartio aseman ja 3 lento-
koneen siirtymistä laivaston 
ja rannikkopuolustuksen loh-
kojen käyttöön. Panssarilaivo-
jen suojaus tehtävissä toimi-
vaan varmistuslaivueeseen siir-
tyi kahdeksan vartiomoottori-
venettä toiminta-alueena Ah-
venanmaan eteläpuolinen me-
rialue. Vartiolaivat (VL) Aura, 
Uisko ja Tursas liitettiin saat-
tolaivueeseen päätoiminta-alu-
eena Ahvenanmaan pohjois-
puoli. Sukellusvenehävittäjälai-
vueeseen määrättiin viisi vartio-
moottorivenettä, joiden päätoi-
minta-alueeksi muodostui Po-
rin ja Rauman satamien edus-
tat. Lisäksi VMV 11 liitettiin tor-
pedovenelaivueeseen. MVL:n 
alusten lukumääräinen osuus 
laivaston aluksista oli talviso-
dan aikana lähes 30 %. Meri-
vartiolaitoksen lentokoneet alis-
tettiin Merivoimille (T-Lvv 39), 
sijoituspaikkanaan Maarianha-
mina sekä Turun Ruissalo. Tal-
visodan aikana ne suorittivat 61 

näkötiedustelulentoa. 
Merivoimien esikunta (Me-

riVE) määritti perustettaville me-
ripoliisijoukoille tehtävät. Näis-
tä viisi ensimmäistä olivat sa-
mat kuin Merivartiolaitoksella 
asetuksessa määritetyt tehtävät. 
Niiden lisäksi MeriVE käski kuu-
si uutta tehtävää kuten suorit-
taa vakoilun ja valtakunnanvas-
taisen kiihotuksen ehkäisemis-
tä ja ilmisaattamista varten tar-
peellista havainnointia, silmällä-
pitoa ja etsintätointa, toimeen-
panna ja suorittaa puolueetto-
muusvalvonnan edistämistä tar-
koittavat asianomaisten viran-

omaisten sille antamat käskyt, 
toimeenpanna ja suorittaa vä-
estön ja omaisuuden suojelua 
tarkoittavat toimenpiteet, toimi-
tuttaa asianomaisiin muodostel-
miin ja laitoksiin niihin saapu-
matta jääneet tai niistä luvatto-
masti poistuneet ase- ja työvel-
volliset sekä valvoa metsästyk-
sestä ja kalastuksesta annettu-
jen säännösten noudattamista.

Merivartioasemien henki-
löstö ja kalusto toimivat kuiten-
kin talvisodan aikana pääasialli-
sesti rannikkopuolustuksen loh-
kojen määräämissä sotilaallisis-
sa vartio-, päivystys-, ja viesti-

tystehtävissä. Merivartiolaitok-
sen asemat radio- ja puhelinyh-
teyksineen täydensivät meripuo-
lustuksen meri- ja ilma-valvon-
taverkkoa varsinkin Ahvenan-
maan alueella. Rannikkopuo-
lustus ei ollut saanut täydennet-
tyä reservistä ja suojeluskunnis-
ta lohkojaan määrävahvuisiksi ja 
tästä syystä merivartijoille koh-
dentui paljon myös tukitehtä-
viä merikuljetusten muodossa. 
MVL:n henkilöstön uusien teh-
tävien sekä hajalleen ja erilleen 
siirtämisen seurauksena varsi-
nainen meripoliisitoiminta la-
maantui talvisodan aikana tai 
kuten Merivoimien komenta-
ja Valve sen ilmaisi: meripoliisi-
toiminnan ”joutuneen hämään-
nykseen”. Varhaisen meren jää-
tymisen myötä merisotatoimet 
avovedessä päättyivät kuitenkin 
varhain. Neuvostoliiton ja jäätal-
ven etenemisen myötä evaku-
oitujen merivartioasemien hen-
kilöstöstä muodostettiin oma 
osastonsa vartio- ja tiedustelu-
retkiä varten Suursaari-Haapa-
saari-Kaunissaari-alueelle, lisä-
tehtävänään desanttien jäljit-
täminen. Myöhemmin samo-
ja merivartijoita komennettiin 
maarintamalle Kuhmon ja Kan-
naksen Summan suunnille.

Välirauhan aikana Merivar-
tiolaitos säilyi osana Merivoimia 
lukuun ottamatta Ahvenanmaan 
piiriä. Ahvenanmaan piiri alistet-
tiin sisäasiainministeriölle, kos-
ka rauhanteon myötä Neuvosto-
liitto vaati Ahvenanmaan demili-

Varmistuslaivueen vartio-
moottorivene ja panssarilaiva 
Väinämöinen. Helsinki 1941.

”Somerin saaren 
lähettyvillä partio 

joutui tulitaisteluun 
Neuvostoliiton 

laivaston hävittäjän 
kanssa.”

SA-k
u
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tarisointia. Myös Neuvostoliitol-
le rauhanteon myötä vuokrat-
tu Hangon alue aiheutti uudel-
leen järjestelyjä. Vuokra-alueen 
molemmille sivustoille perus-
tettiin merivartioasemia ja Me-
rivoimat luovutti alueen rajavar-
tiointia varten perustetulle Ra-
javartiosto 1:lle 14 Merivartio-
laitoksen apuvenettä miehistöi-
neen. Kenraalimajuri Valve ha-
lusi välttää meripoliisitoiminnan 
lamaantumisen rannikkotykis-
törykmenteiksi muuttuneissa 
rannikkolohkoissa. Tästä syys-
tä hän määräsi, ettei meripolii-
sia saanut muutoin kuin poik-
keustapauksessa käyttää muu-
hun kuin Merivoimien esikun-
nan määrittämiin meripoliisitoi-
minnaksi katsottaviin tehtäviin. 
Samoin astui voimaan määräys, 
että meripoliisiupseerilla tuli olla 
meripoliisit omassa alaisuudes-
saan. Merivoimien esikunta tar-
kasti myös Merivartiolaitoksen 
liikekannallepanosuunnitelmat 
ja määritteli selkeästi miten ja 
mitkä osat liitettäisiin laivastoon, 
rannikkoprikaateille ja laivaston 
esikuntaan. Tämän jälkeen Me-
rivartiolaitoksen esikunta laati 
pysyväiskäskyn sodanajan me-
ripoliisitoiminnan järjestelyistä. 
Käskyn mukaan Merivartiolai-
tos toimisi ”runkona perustet-
tavalle meripoliisitoiminnalle”. 
Tämän jälkeen meripoliisin so-
danaikainen johto ja suunnitte-
lu kuuluivat yksinomaan MVL:n 
päällikölle, joka oli sijoitettuna 
meripoliisikomentajan tehtä-
vään Merivoimien esikuntaan. 
Merivartiolaitos toimisi omana 
pirstoutumattomana kokonai-
suutena, joka muodosti kaade-

rin perustettavalle meripoliisil-
le. Edelleen rannikkotykistöryk-
menteistä rannikkoprikaateiksi 
muuttuneissa joukoissa meripo-
liisiupseeri johti prikaatin alueel-
la tapahtuvaa meripoliisitoimin-
taa. Käytännössä tämä tarkoit-
ti, että rannikkoprikaatin alueel-
la rauhanaikana toiminut Meri-
vartiolaitoksen piiripäällikkö tai 
asemanpäällikkö toimi prikaatin 
meripoliisiupseerina ja samalla 
meripoliisikomppanian päällik-
könä. Merivoimien esikunta oli 
antanut ohjeet meripoliisikomp-
panioiden (MPolK) perustami-
sesta kesäkuussa 1941. Me-

ripoliisikomppanioissa toimi-
vat merivartijat käyttivät omaa 
MVL:n virkapukua. Tämä siksi, 
että heillä oli enemmän toimi-
valtaa myös siviiliväestöä koh-
taa toisin kuin reservistä sijoi-
tetuilla meripoliisikomppanian 
meripoliiseilla. Kuitenkin käyt-
täessään toimivaltaansa siviili-
asioissa partiossa piti olla vä-
hintään kaksi merivartiokoulu-
tettua merivartiomiestä, joista 
toisen oli oltava vähintään me-
rivartioaliupseeri.

Jatkosodan sytyttyä Meri-
vartiolaitoksen laivaluokan aluk-
set liitettiin talvisodan tapaan 

laivastoon. Panssarilaivojen 
varmistuslaivueeseen liitettiin 6 
vartiomoottorivenettä, saattaja-
laivueeseen siirtyivät vartiolai-
vat Uisko, Tursas ja Aura. Erilli-
sen laivasto-osaston II moottori-
torpedovenelaivueeseen 4 VM-
V:ttä ja vartiomoottoriveneryh-
mään 4 VMV:ttä. Sotavuosien 
aikana ryhmitykset muuttuivat 
kulloinkin tarpeellisen tehtävän 
mukaan, aluksien ominaisuuk-
sien asettamissa rajoissa. Meri-
vartiolaitoksen alukset osallistui-
vat moniin merkittäviin meriso-
tatoimiin, kuten Hanko-Bengt-
skär, Someri, Suomenlahden 
miinasulkujen valvonta ja Vii-
purinlahden taistelut. Operaa-
tio Nordwindin aikana tapah-
tuneen panssarilaiva Ilmarisen 
uppoamisen yhteydessä, neljä 
vartiomoottorivenettä pelasti yh-
teensä 132 merisotilasta. Meri-
vartiolaitoksen laivojen päällys-
tö kahta alusta lukuun ottamat-
ta ja runkomiehistö oli Merivarti-
olaitoksen henkilöstöä. Merivar-
tiolaivojen henkilöstöä vahven-
nettiin tykistö- ja viestiaselajien 
osalta Merivoimien, suojelus-
kuntien ja reservin henkilöstöllä. 

Talvisodasta poiketen Meri-
vartiolaitoksen lentokoneet suo-
rittivat jatkosodan alussa Ilma-
voimien esikunnan alaisuudes-
sa Pohjanlahden meritieduste-
lua. Tämä toiminta päättyi kui-
tenkin pian, koska vesitasoja 
tarvittiin sotatoimiin maarinta-
malla. Merivartiolentäjien pää-
tehtäväksi jatkosodan aikana 
muodostuivat potilasevakuoin-
nit ja kaukopartioiden tukemi-
nen. Sodan loppuun mennes-
sä kuljetettujen haavoittuneiden 

”... panssarilaiva 
Ilmarisen 

uppoamisen 
yhteydessä, neljä 

vartiomoottorivenettä 
pelasti yhteensä 132 

merisotilasta.”
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potilaiden määrä oli yli 2000. 
Kaukopartioita kuljetettiin vesi-
tasoilla toimialueilleen rintaman 
taakse lähes 50 partiota ja nou-
dettiin takaisin Suomeen tois-
takymmentä. Suursaaren val-
tauksen ajaksi MVL:n lentoko-
neet muodostivat sairaankulje-
tuslentueen.

Jatkosodan aikana 1941–
42 muodostettiin rannikkopri-
kaateihin ja Pohjanlahden ran-
nikkovartiopataljoonaan meri-
poliisikomppaniat. Myöhemmin 
näiden joukko-yksiköiden nimi 
muutettiin muotoon merivartio-
komppania (MVartioK). Sodan 
loppuvaiheessa 1. merivartio-
komppania toimi Uudenmaan 
rannikkoprikaatin alueella, 2. 
merivartiokomppania Itä-Suo-
menlahden rannikkoprikaatin 
alueella, meripoliisijoukkue Ran-
nikkotykistörykmentti 2 alueella 
Koivistolla, 7. merivartiokomp-
pania Saaristomeren rannikko-
prikaatin alueella, 8. merivartio-
komppania Pohjanlahden Ran-
nikkovartioston alueella, 3. me-
rivartiokomppania Laatokan ran-
nikkoprikaatin ja 4. merivartio-
komppania Äänisjärven rannik-
koprikaatin alueella. Lisäksi jat-
kosodan alussa 1941 toimi eril-
lisyksikkönä veneosasto Jääsalo 
Kotkan alueelta Koivistolle. Ran-
nikkoprikaatin organisaatiossa 
merivartiokomppaniat kuuluivat 
meripataljoonaan. Muina jouk-
koyksikköinä meripataljoonas-
sa olivat merikuljetuskomppa-
nia, meripioneerikomppania ja 
luotsikomppania. Ilmeisesti 2. 
merivartiokomppaniaa lukuun 

ottamatta, komppanioiden toi-
minta tapahtui noin 5-8 mies-
tä sisältävien ryhmien toimintana 
sopivista rannikon asemapai-
koista käsin. Myös riittävän so-
veltuva isompi alus saattoi ol-
la ryhmän tukeutumispaikkana, 
josta sitten venepartiointi suori-
tettiin.

Erilaisten toimintaympäris-
töjen takia merivartiokomppa-
nioiden tehtävät muodostuivat 
hyvinkin erilaisiksi. Veneosas-
to Jääsalon tehtävänä oli kul-
jettaa erikoiskoulutettua ran-
nikkojalkaväkeä sodan hyök-
käysvaiheessa Virolahden tuki-
alueelta Teikarsaaren kautta ai-
na tavoitteeseen Koiviston saa-
relle. Myöhemmin tämän osas-
ton henkilöstöstä muodostettiin 
2. merivartiokomppania. Koivis-
ton alueelle sijoitettua merivar-
tiojoukkuetta työllistivät karan-
neiden sotavankien ja desant-
tien etsinnät, mutta myös asuin-
sijoilleen palanneiden siirtolais-
ten rikkeet ja rikokset. Länti-
sen Suomenlahden alueella toi-
mineen 1. merivartiokomppa-
nian ja Saaristomeren alueella 
toimineen 7. merivartiokomp-
panian erityispiirteeksi muo-
dostui Virosta 1943–44 Suo-
meen suuntautunut pakolai-
suus. Tuolloin n. 4000 virolais-
ta tuli Suomeen saksalaisten 
aloitettua virolaisten pakkovär-
väyksen Saksan asevoimiin. 7. 
MVartioK suoritti myös matkus-
tajaliikenteen valvontaa Turku- 
Ahvenanmaa reitillä koko sodan 
ajan. Pohjanlahdella toimineen 
8. MVartioK:n erityispiirre oli jat-

kosodan loppuvaiheen sotakar-
kureiden ja muiden loikkareiden 
luvattoman maastapoistumisen 
estäminen.

Sotatoimien päätyttyä 
Neuvostoliiton kanssa Merivar-
tiolaitoksen alukset osallistuivat 
vielä Merivoimien osana sota-
toimiin saksalaisia vastaan niin 
Suursaaressa, missä Lapin so-
ta alkoi, kuin myös myöhemmin 
Tornion maihinnousussa. Vuo-
den 1944 lopulla Merivartiolai-
tos tehtävineen siirrettiin ensi 
vuonna 100- vuotta täyttävään 
Rajavartiolaitokseen.

Merivartiolaitoksen tappiot 
sotavuosina olivat 33 kaatu-
nutta merivartiomiestä eli 6 % 
laitoksen henkilövahvuudesta. 
Merivartiojoukoilla ei ollut omaa 
reserviä ja näin ollen merivar-
tiojoukoissa kaatuneiden reser-
viläisten tappiot ovat osa Meri-
voimissa kaatuneiden lukumää-
rää. MVL:n aluskaluston mene-
tykset olivat VL Uisko, VL Mer-
curius, 5 vartiomoottorivenettä-
ja 30 apuvenettä.

Itämeren miinanraivauk-
sen alettua 140 merivartijaa ja 
45 alusta komennettiin Meri-
voimien raivaajalaivastoon. Me-
rivartijoiden osallistuminen mii-
nanraivaukseen päättyi 1948. 

Tutkin harrastuksena me-
ripoliisi- ja merivartiokomppa-
nioiden historiaa. Pyydänkin nii-
tä lehtemme lukijoita ottamaan 
yhteyttä, joilla on tietoja näiden 
joukkoyksiköiden sodanajan ja 
myöhemmän ajan toiminnasta 
ja kehitysvaiheista. Yhteystieto-
ni ovat nimeni yhteydessä.
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Kotkalainen Mikko Ranki 
maalaa sotahistoriaa

T yömenetelminä ovat öl-
jyväri, akvarelli, lyijyky-
nä, ja tyylinä realistinen 

ilmaisu. Aihemaailma on hyvin 
monipuolinen; ihmisiä, tapahtu-
mia, maisemia. Suurimpana ai-
healueena on itäisen Suomen-
lahden saaristo ja meri. 

Kuvaan astuivat sota-
historialliset maalaukset

Muutamia vuosia sitten hurah-
din sotahistoriallisten tapahtu-

mien maalaamiseen muuta-
mien peräkkäin sattuvien tapah-
tumien johdosta. Vaimoni hih-
kaisi kerran Kauniita ja rohkei-
ta katsoessaan, että eipä meillä 
Suomessa paljon näe noita so-
tamaalauksia muuta kuin mu-
seoissa. Jaa, eipä näy, totesin 
minä. Siemen siitä jäi kuiten-
kin takaraivoon. Sitten hami-
nalainen talousneuvos Raimo 
Strömberg teetti vuonna 2006  
muotokuvan Mannerheim-ris-

H
istoria

Mikko Ranki

Kotkalainen eläkkeellä oleva mainosgraafikko ja mainosalan yrittäjä Mikko Ranki, 

77 v., on harrastanut aktiivisesti kuvataidetta koko ikänsä. Nyt eläkkeellä ollessaan 

Ranki kutsuu itseään kuvataiteilijaksi, koska muu homma on saanut jäädä sivuun, 

eikä suostu olemaan ihan jouten.

Mannerheim-ristin ritari Einar 
Schadewiz / öljyväri.

Inferno Summan Munasuolla 1940 / öljyväri.
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elokuvia jne. Itsenäisyyspäivän 
aattona 2013 maalaaminen al-
koi. Luettuani Ville Kaarnakarin 
kirjan, näin Munasuon tapahtu-
mat selvänä ja elävänä kuvana 
mielessäni. Siitä oli oikeastaan 
aika helppo aloittaa. Lähetin 
Kaarnakarille luonnoksen kom-
mentoitavaksi ennen kuin aloitin 
varsinaisen maalaustyön. Olim-
me sähköpostiyhteydessä kuva-
liitteineen maalauksen eri teko-
vaiheissa ja sain erittäin hyvää 
palautetta. Näytin työtäni myös 
samalla lohkolla taistelujen aika-
na vapaaehtoisena lähettinä ol-
leelle haminalaiselle evp eversti-
luutnantti Olavi Eroselle. Hän pi-
ti teosta toden tuntuisena. 

Mikko Ranki maalauksen äärellä työhuoneessaan Kotkassa.

Munasuolla 12.2.1940, jossa 
mm. Einar Schadewitz tuhoaa 
käsikranaateilla vihollisen T-26 
hyökkäysvaunun. Einar Scha-
devitzin kaltaisten miesten esi-
merkillinen toiminta kohotti suo-
malaisen sotilaan taistelutahtoa 
ja uskoa omiin mahdollisuuk-
siin pärjätä mahdottomaltakin 
näyttävässä tilanteessa. Eina-
rin tapaus on sikäli erikoinen, 
että se tuli välittömästi maail-
man tietoisuuteen ja varsinkin 
Suomessa kaikkine uutisineen 
ja kenttäpostikortteineen. Nyt 
alkoi muun taustatiedon hank-
kiminen. Netistä löytyi paljon 
asiaa; kalustoa, karttoja, vete-
raanihaastatteluja, SA-kuvia, 

tin ritari Einar Schadewitzista. 
Kun perehdyn Einarin taustoihin 
ja kuvamateriaaleihin, alkoi pyö-
riä hiljalleen ajatus taistelukoh-
tauksen maalaamisesta, mutta 
se oli hautautunut muiden te-
kemisten jalkoihin.

Öljyvärimaalaus ”Inferno 
Summan Munasuolla 1940”

Vuonna 2013 olin Ville Kaarna-
karin ”Kuolema kolkuttaa” kir-
jan julkistustilaisuudessa Hami-
nan varuskuntakerholla, ja siel-
lä minulle lopulta kirkastui, et-
tä siinä on maalauksen paikka. 
Maalaus kuvaa neuvostoliiton 
massiivisen hyökkäyksen mur-
tokohdan tapahtumia Summan 
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Öljyvärimaalaus 
”Fort Slavan tuho”

Meidän asuntomme on Kotkan 
saarella Sapokan venesata-
man yläpuolella Kalliolan mäel-
lä korkeassa kerrostalossa, jos-
ta on hyvä näköala pohjoiseen 
kaupungille ja etelään merel-
le.  Parvekkeeltamme näkyy 
suoraan edessä pieni Kukourin 
saari, jossa on Fort Slavan lin-
noituksen rauniot. Sen takana 
Kuutsalo, Kirkonmaa, Rankki ja 
kauempana horisontissa Haa-
pasaari, ja vielä kauempana hie-
man lännempänä Suursaari. On 
siinä maisema, jonka historias-
sa on paljon myös sodittu. Ku-
kouri on nykyisin suosittu ret-
keilykohde ja siellä on venelai-
turi mutta ei palveluita.

Fort Slava kuului Ruotsin-
salmen merilinnoituksen uloim-
piin linnakkeisiin. Saaren linnoit-
taminen alkoi Kustaa III:n sodan 
jälkeen vuonna 1792 ja linnake 
valmistui 1794. Pientä hiekka-
riuttaa laajennettiin ensin maa- 
ja kivitäytteellä. Linnakkeen eri-
koisuutena on sen täysin pyöreä 
pohjamuoto, mikä on Suomessa 
ainoa laatuaan. Linnake on hal-
kaisijaltaan 75 metriä ja se sisäl-
si 44 tykkiasemaa, joista joka 
toisessa holvissa oli majoitustila 
sisäpihan puolella. Suomen so-
dan jälkeen Ruotsinsalmen me-
rilinnoitukset menettivät sotilaal-
lista merkitystään ja linnake toimi 
vankilana. Krimin sodan aikana 
höyryfregatti Arrogantin johtama 
14 aluksen englantilais-ranskalai-

nen laivasto-osasto räjäytti edelli-
senä syksynä tyhjennetyn linnak-
keen 27. heinäkuuta 1855.

Museovirasto käynnisti lin-
noituksen tutkimisen ja osittai-
sen esiinkaivamisen vuosina 
1968–1971. Tutkimuksia ja lin-
noituksen restaurointia jatkettiin 
uudelleen vuosina 1987–1993. 
Tällöin suurin osa linnoituksesta 
jätettiin koskemattomaksi, mut-
ta osa muurista rekonstruoitiin 
alkuperäisen rakenteen mukai-
sesti ja katettiin puisella katok-
sella, joka kuvaa rakennuksen 
alkuperäistä hahmoa ja suojaa 
sitä. Linnakkeen ampuma-auk-
koja muurattiin uudelleen Pieta-
rin merisotahistorian keskusar-
kistosta löytyneiden alkuperäis-
piirustusten mukaan.

Fort Slavan tuho / öljyväri.
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Öljyvärimaalaus ”Haminan 
Ilmataistelu 17.5.1944”

Taustatietoa maalaukselle. 
Kymin kentältä toimiva Hä-

vittäjälentolaivue 34 oli tähän as-
ti aina yrittänyt kiivetä tunkeutu-
jien yläpuolelle niiden hyökätes-
sä Kotkaan tai Haminaan, mut-
ta nyt valittiin toinen taktiikka. 
Venäläiset yllätettiin täydellises-
ti, kun maj Luukkasen yksitois-
ta Mersua iski suoraan noususta 
27 Pe-2:n muodostelmaan kello 
10.40 harventaen osastoa kah-
deksalla koneella ennen kuin ylä-
puolella ollut viidentoista hävit-
täjän saatto ehti tehdä mitään. 
Seuranneessa hävittäjätaistelus-
sa kolme Jakia vaihdettiin yhteen 
Mersuun. Kapt Olli Puhakka ku-
vaa osuuttaan näin: ”Heti star-
tin jälkeen näin yli kymmenen 
pommikoneen muodostelman 
noin 20 hävittäjän suojaamana 
lähestyvän Kotkaa. Ennen tor-
junta-alueelle tuloa koneet kui-
tenkin kääntyivät itään ilmeises-
ti nähtyään lukuisten hävittäjien 
nousun. Koska en olisi enää en-
nättänyt hävittäjien yläpuolelle, 
päätin yrittää käydä käsiksi pom-
mikoneisiin altapäin. Tämä on-

nistuikin hyvin, kun koneet teki-
vät syöksyn Haminan satamaan. 
Heti niiden ylösvedon ja oikaisun 
jälkeen pääsin Pe-2 muodos-
telman kimppuun. Ensimmäi-
nen kone syttyi tuleen ja syök-
syi mereen aivan Haminan lähel-
lä. Aivan samalla vauhdilla pää-
sin ampumaan toista, joka myös 
syttyi palamaan ja kääntyi syök-
syyn. En ehtinyt katsoa, minne 
se putosi. Koneesta irtosi usei-
ta suuria kappaleita, mm. kuo-
mu, ja yhden miehen näin hyp-

päävän, mutta en ehtinyt nähdä 
varjon avautuvan. Kohta pääsin 
kolmannen kimppuun. Koneesta 
irtosi kappaleita, se kääntyi loi-
vaan syöksyyn mennen jonkun 
ajan kuluttua mereen uloimpien 
pienten saarten kohdalla. Yh-
den miehen näin tästäkin hyp-
päävän, mutta en nähnyt varjon 
avautuvan. Oma kone MT-419.”

Öljyvärimaalaus: 
”Miinanraivausta 
Suomenlahdella” 

Kotkalainen miinanraivausaluk-
sen kipparin poika tilasi maala-
uksen, joka esittää miinanrai-
vausta Suomenlahdella.  Mie-
luinen aihe, kun merimiljöö oli 
tuttua ja sotahistoria oli alkanut 
kiinnostaa. 

Toisen maailmansodan rau-
hanehtojen mukaisesti Suomen 
tehtäväksi tuli suorittaa merimii-
nakenttien raivaus Suomenlah-
della. Nämä miinat olivat Suo-
men, Saksan ja Neuvostoliiton 
laskemia. Vuosina 1944 - 1948 

Haminan ilmataistelu 17.5.1944 / öljyväri

Miinanraivausta Suomenlahdella / öljyväri
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yli 2 000 miehen ja 200 aluk-
sen voimin raivattiin laaja meri-
alue Suomenlahden perukasta 
Ahvenanmaalle asti puhtaak-
si sodan aikana lasketuista mii-
noista. Tässä työssä menetti 
henkensä 28 miestä. Yksittäisiä 
miinoja on löytynyt Suomenlah-
den saaristoista vielä 2000-lu-
vullakin. Kotkan Haapasaaressa 
sijaitsee raivaajamuistomerkki.

Öljyvärimaalaus: ”Rankin 
tykki ampuu 4.3.1940”

(Lainaus: Takakannen teksti 
Heikki Tiilikaisen kirjasta ”Tal-
visodan jäinen loppunäytös”)
”Tykit olivat vaienneet. Suoma-
laisten saarilla vallitsi hämmenty-
nyt hiljaisuus. Maalialueella huu-
dettiin äitiä, Jumalaa ja Stalinia, 
mutta nuo huudot eivät kuulu-
neet kovin kauaksi ja raukenivat 
pian armottomaan viimaan.”

Kotkan ja Virolahden edus-
talla käytiin maaliskuussa 1940 
verisiä taisteluita, joista on lähes 
kokonaan vaiettu. Täällä, kauka-
na Kannakselta, sai suomalais-
ten raskas ja järeä rannikkotykis-
tö torjuttua divisioonan taisteluo-
sien jalkaväkihyökkäyksen kohti 
Suomen suojatonta sydäntä.

Venäläiset hyökkäsivät 
Suursaaresta jään yli kohti Kot-
kaa ja Virolahtea 4. maaliskuu-
ta 1940 - siis runsasta viikkoa 
ennen rauhantekoa. Suomalai-
set olivat äärimmäisen tiukoil-
la. Miehistä oli pulaa, ja Ky-
menlaaksosta haalittiin kiirees-
ti kaikki kynnelle kykenevät 
15-64-vuotiaat miehet rantavii-
van suojaksi. Mikäli venäläisjou-
kot olisivat päässeet läpi, ne oli-
sivat vallanneet Kotkan ja Hami-
nan ja päässeet syvälle suoma-
laisten selustaan.

Venäläisten kannalta Kot-
kaan suunnattu hyökkäys oli hir-
vittävä tragedia: kahden yön ai-
kana he menettivät noin tuhat 
miestä. Riittävällä ilma- ja tykistö-
tuella puna-armeija olisi päässyt 
päämääräänsä - ja suomalais-
ten rauhanneuvottelijoiden ase-
ma olisi muuttunut kertaheitolla.

Maalaus on tilanteesta, jos-
sa Rankin 152/45 Canet am-
puu kohti Suursaaren suunnas-
ta hyökkäävää vihollista. Tämä 
maalaus tulee ensimmäisen ker-
ran esille Mikko Rankin näytte-
lyyn Haminan kirjastogalleriaan 
7.-29.12. 2018.

Seuraava sotahistoriallinen 
aihe on vielä hakusessa, yksi on 
harkinnassa. Vihjeitä tai tilauk-
sia taiteilija ottaa kiitollisuudel-
la vastaan. Mikko Rankin kotisi-
vut: www.mikkoranki.com

Rankin tykki ampuu 4.3.1940 / öljyväri
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Järjestöt

Rannikkoupseeriyhdistys

Esitelmätilaisuus Turussa 
(tammikuussa 2019 ?)

Merivoimien komentajan vuosit-
tainen tiedotus/esitelmätilaisuus 
järjestettäneen taas ensi vuoden 
alussa Turussa.

Tilaisuus on RUY:n ja MY:n 
yhteinen. MY:llä on tällä kertaa 
järjestelyvastuu.

Tilaisuudesta ei ole vielä 
lehden painoon mennessä ollut 
tarkempia tietoja, mutta jäseniä 
informoidaan sähköpostitse he-
ti, kun lisätietoja saadaan. 

Juhlajulkaisusta

Jos et ole vielä saanut julkaisua, 
niin ilmoita kännykkänumerosi 
sihteerille, jotta kirja voidaan toi-
mittaa sinulle.

(Kirjan postittaminen on 
1,50 halvempaa, jos ilmoittaa 
vastaanottajan puhelinnumeron, 
jottei Postin tarvitse lähettää pa-
perista saapumisilmoitusta.)

Kestomuistutus!

Ilmoitathan muuttuvat yhteys-
tietosi sihteerille. HUOM! Var-

sinkin reserviin siirtyvät. Muis-
takaa päivittää sähköposti-
osoitteenne, koska suurin osa 
tiedotteista jaetaan vain jäsen-
rekisterijärjestelmän  sähköpos-
tiohjelmalla.

Rannikkoupseeriyhdistys 
RUY ry toivottaa jäsenilleen

Rauhallista Joulua ja  
Onnellista Uutta Vuotta!

Rannikkoupseeriyhdistys tiedottaa

Toivotamme kaikille asiakkaillemme 
ja yhteistyökumppaneillemme 

rauhallista joulua 
ja turvallista uutta vuotta!

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

Lahjoitamme tänä vuonna joulutervehdyksiin varatut rahat Tampereen Lastenklinikan tuki ry:lle 
uuden lasten ja nuorten sairaalan varustamiseen. 
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Yhdistyksen vuosipäivän 
kokous

Yhdistyksen 95-vuotispäivää 
juhlittiin 22.10 Kajanokan Ka-
sinolla. Juhlan yhteydessä yh-
distys muisti ja palkitsi jäsenis-
töään seuraavasti: 

Yhdistyksen kunniajäseniksi 
kutsuttiin:

Amiraali Juhani Kaskeala 
Amiraali Juhani Kaskeala on 
Meriupseeriyhdistyksen pitkäai-
kainen jäsen. Jäsenyyden ensi-
vuosikymmenien aktiivinen toi-
minta yhdistyksessä ja yhdistyk-
sen luottamustehtävät ovat jat-
kuneet meriupseerin uran ede-
tessä vahvana ja katkeamatto-
mana periaatteellisena tukena 
yhdistystä ja sen tarkoitusperiä 
kohtaan. Työ valtakunnan meri-
puolustuksen ja muun merelli-
sen turvallisuuden edistämiseksi 
jatkuu edelleen. Amiraali Juhani 
Kaskealan jäsenyys Meriupsee-
riyhdistyksessä ulottuu kuuden 
vuosikymmenen ajalle.

Vara-amiraali Esko Illi
Vara-amiraali Esko Illi on Me-
riupseeriyhdistyksen pitkäaikai-
nen jäsen. Jäsenyyden ensivuo-
sikymmenien aktiivinen toiminta 
yhdistyksessä on jatkunut Me-
riupseeriyhdistyksen taustatuki-
jan, Suomi Merellä säätiön mo-
nivuotisena jäsenenä yhdistyk-
sen tarkoitusperiä, valtakunnan 
meripuolustusta ja muuta me-
rellistä turvallisuutta edistäen. 
Merivoimien komentajana olles-
saan amiraali Illi on merkittäväs-
ti tukenut yhdistyksen toimintaa 
osallistuen ja vahvasti myötävai-
kuttaen myös yhdistyksen jul-
kaisutoimintaan. Vara-amiraali 
Esko Illin jäsenyys Meriupsee-
riyhdistyksessä ulottuu kuuden 
vuosikymmenen ajalle.

Meriupseeriyhdistyksen 
kultainen ansiomerkki

Komentaja Visa Auvinen
Komentaja Auvinen on osallistu-
nut erittäin menestyksellisesti ja 
pitkäaikaisesti yhdistyksen julki-

seen toimintaan sekä edistänyt 
yhdistyksen tarkoitusperiä mm 
merivoimien historian kirjoitta-
misen, esittämisen ja perintei-
den ylläpitämisen osalta. Jäse-
nyys Meriupseeriyhdistys ry:ssä 
ulottuu kuuden vuosikymme-
nen ajalle.

Meriupseeriyhdistyksen 
Hopeinen ansiomerkki

Lippueamiraali
Timo Hirvonen
Lippuemiraali Timo Hirvo-
nen toimi Meriupseeriyhdistys 
ry:n puheenjohtajana 1.4.2013 
- 1.4.2016.

Kommodori Erkki Mikkola
Kommodori Erkki Mikkola toi-
mi Meriupseeriyhdistys ry:n 
puheenjohtajana 1.4.2016 - 
1.4.2018.

Komentaja Eero Auvinen
Komentaja Auvinen on innok-
kaasti ja pitkäaikaisesti osallis-
tunut yhdistyksen julkiseen toi-
mintaan sekä edistänyt yhdis-
tyksen tarkoitusperiä mm. meri-
voimien historian kirjoittamisen, 
esittämisen ja perinteiden yllä-
pitämisen osalta. Jäsenyys Me-
riupseeriyhdistys ry:ssä ulottuu 
kuuden vuosikymmenen ajalle.

Meriupseeriyhdistys

Meriupseeriyhdistys tiedottaa

www.savotta.fi
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Teknikkokapteeniluutnantti 
Torsti Annala
Teknikkokapteeniluutnantti An-
nala on ampumajaoston pitkä-
aikainen puheenjohtaja. Annala 
on hoitanut tehtävää kiitettäväs-
ti ja vastannut myös aktiiviuran 
jälkeen kilpailutoiminnan vuo-
sittaisesta järjestämisestä. Jä-
senyys Meriupseeriyhdistys ry:s-
sä ulottuu neljän vuosikymme-
nen ajalle

Meriupseeriyhdistyksen 
vuoden jäsen

Kommodori Erkki Mikkola
Kommodori Mikkola toimi MY:n 
puheenjohtajana 2016 - 2018, 
jossa tehtävässä hän toteutti 
esimerkillisesti yhdistyksemme 

päätehtävää, meriupseereiden 
yhteenkuuluvuuden edistämis-
tä. Kommodori Mikkola on ke-
hittänyt erittäin aktiivisesti RU-
Y:n ja MY:n yhteistoimintaa ja 
selvittänyt mahdollisuuksia ja 
reunaehtoja myös yhdistystem-
me yhdistämiselle. Tämä työ jat-
kuu edelleen. Mikkola on ollut 
myös varsin aktiivinen MY:n ma-
jan käyttäjä ja samalla myös hy-
vin itsenäisesti toiminut majan 
kunnossapitäjä.

MY:n jäsentiedotteet

Meriupseeriyhdistys tiedottaa 
jäsenistöään pääsääntöisesti 
sähköpostilla lähetettävillä jä-
sentiedotteilla, joita pyritään lä-
hettämään kuukausittain. Mikä-

li jäsentiedotteet eivät ole tavoit-
taneet pyydetään ottamaan yh-
teys sihteeriin.

MY:n jäsentuotteet

Suomen Laivasto -kirjasarja (1-
3), osat erikseen 15€, koko sar-
ja 40€
 – Uhka Lännestä -kirja, 15€
 – Suojattu merenkulku eli-

nehtonamme -kirja, 15€
 – MY:n isännänviiri, 70€
 – MY:n veneviiri, 22€
 – MY:n jäsenpinssi, 5€

Hintoihin lisätään mahdol-
liset postikulut. Lisätiedot tuot-
teista sihteeriltä: sihteeri@me-
riupseeriyhdistys.fi

Meriupseeriyhdistys

FAST AND 
FRIENDLY PORT

WWW.PORTOFHANKO.FI
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L omamatkani ajan tehtäviä-
ni puheenjohtajana hoita-

vat varapuheenjohtajat ja Sini-
sen Reservin työvaliokunnan 
muut jäsenet – ”sota ei yhtä 
miestä kaipaa!”. Mikä on lomail-
lessa, kun tietää asioiden hoitu-
van ja NOCO18-harjoituksesta-
kin on saatu positiivista palau-
tetta – jälleen erinomaista työ-
tä yhteysupseeriviiriköltämme, 
mutta myös Sinisen Reservin 
24 reserviläisen vastaosasto sai 
ansaitut kiitokset.

Vapaaehtoisessa työssä jo-
kaisen panos on kuitenkin tär-
keää ja yksikin menetetty työn-
tekijä on iso menetys järjestel-
mälle. Siksi jäsenhuolto ja yksi-
lön huomioiminen on tärkeää ja 
uusien jäsenien rekrytointi sitä-
kin merkityksellisempää. Yhdis-
tysten pitäisi miettiä, mitkä ovat 
jäsentensä odotukset yhdistyk-
seltään ja miten aktivoida hei-
tä. Miten uusia nuorempia jä-
seniä saataisiin kiinnostumaan 
ja jopa sitoutumaan toimintaan. 

Rekrytointi takaa tulevaisuuden 
ja kun uusille jäsenille annetaan 
tilaa toimia, uusiutuu toiminta 
lähes itsestään. Tuttuja asioita, 
joihin ei aina ole helppoa löy-
tää ratkaisuja. Sininen Reservi 
ja sen sitoutuneet toimijat tule-
vat entistä aktiivisemmin tuke-
maan jäsenyhdistyksiä, että rat-
kaisut löytyvät.

Ansaitut kiitokset ovat ko-
rostetusti tärkeitä ja esim. Meri-
voimien komentajan esittämänä 
ne kannustavat sekä innostavat. 
Reserviläisten merkitys puolus-
tusvoimille olisi syytä aina kun 
siihen on mahdollisuus.

Vara-amiraali Veijo Taipa-
lukselle haluan Sinisen Reser-
vin puolesta esittää kiitoksem-
me ja arvostuksemme viimeis-
ten vuosien aikana tehdystä, 
molempia osapuolia hyödyntä-
neestä, tuloksekkaasta yhteis-
työstä, sekä reserviläisten huo-
mioimisesta, kun siihen on ol-
lut aihetta. Toivotamme kaikkea 
hyvää tuleville vuosille reservis-

sä – rakentava yhteistyö jatku-
koon edelleen. Lämpimät onnit-
telut myös Merivoimien tuleval-
le komentajalle, kommodori Jori 
Harjulle! Sininen Reservi on uu-
den komentajansa tukena täy-
sin purjein.

Yhdistysten omille jäsenil-
leen myöntämät tai esittämät 
huomionosoitukset ovat keino 
kiittää aktiivisia, ansioituneita 
jäseniään. Sinisen Reservin on-
nittelut niin Meripuolustuspäivä-
nä kuin itsenäisyyspäivänä pal-
kituille tai ylennyksen saaneil-
le! Olette huomionosoituksen-
ne ansainneet!

Haluan esittää kiitoksen 
tästä vuodesta niin Sinisen 
Reservin jäsenyhdistyksien 
jäsenille, Merivoimille, merivar-
tiostoille kuin muillekin yhteis-
työkumppaneillemme ja toivot-
taa kaikille rauhallisen antoisaa 
joulunpyhien aikaa!

Antti Rautiainen
Puheenjohtaja, Sininen Reservi

Sininen Reservi osana 
Merivoimia ja merivartiostoja

Sininen Reservi

Vanhat Rannikon Puolustaja -lehdet ovat  
luettavissa sähköisenä osoitteessa:

www.rannikonpuolustaja.fi
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H elsingin edustan Kuivasaa-
ren linnakkeella ammuttiin 

itsenäisyyspäivänä 2017 järeällä 
Obuhov 305/52 O2 -tykillä kak-
si täyspanoslaukausta 100-vuo-
tiaan Suomen kunniaksi. Suo-
menlinnan rannikkotykistökillan 
tykkiryhmä ampui laukaukset 
kolmen vuorokauden kertaus-
harjoituksena yhteistyössä Ran-
nikkoprikaatin varusmiesten ja 
henkilökunnan kanssa. Kysees-
sä saattoi olla viimeiset tykillä 
ammutut laukaukset, joten ta-
pahtuma dokumentoitiin tarkas-
ti. Raakamateriaalia kertyi noin 
1000 valokuvaa ja 150 otosta 
videoita. Tapahtuman avainepi-
sodeista tuotettiin vuoden 2018 
kiertävä valokuvanäyttely: Suu-
liekkien takana.

Combat Camera

Kulttuuriperintö on näkyvää, 
mutta suurelta osin näkymätön-
tä. Tällaista dokumentoitavaa 
perintöä on suljetulla linnake-
saarella suoritettava ammunta-

tehtävä. Kätkössä olevan tapah-
tuman dokumentoinnissa on ky-
se ”kulissien takaisten” (behind 
the scenes) arkisten käytäntö-
jen taltioinnista laajempia ylei-
söjä varten – myös ”viestinä tu-

Suuliekkien takana 
-valokuvanäyttely

Kuivasaaren kesäkauden päätöstilaisuuteen osallistujia järeän Obuhov tykin katolla.

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Näyttelyn tulostus ja painaminen tehtiin DigiHessu Oy:ssä, 
rannikkotykistömiesten talkoohengellä.

mikA Helin

mikA Helin
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vä todiste rajatulla alueella toi-
mineista ihmisistä ainutlaatui-
sen tehtävän parissa. Näytte-
ly esitetään myös digitaalises-
sa muodossa Kuivasaaren lin-
nakkeen Instagram -palvelussa.

Näyttelyn toteutus

Ammuntatapahtuman jälkeen al-
koi näyttelyn käsikirjoitus ja sii-
hen valittavien kuvien etsiminen. 
Suomen Rannikkotykistö -nimi-
sessä Facebook-ryhmässä käy-
tiin näyttelyn rakentamisesta ja 

levaisuuteen”., Tapahtuma, jos-
sa on erikoisia työtehtäviä ja 
nopeasti vaihtuvia tilanteita, ja 
joissa ihmiset tuntevat ylpeyt-
tä osaamisestaan, on haastava 
ja palkitseva kuvaustehtävä jo-
kaiselle osallistuvaa havainnoin-
tia suorittavalle ”combat came-
ra” -kuvaajalle. Tehtävässään 
tilannekuvaaja pyrkii jatkuvasti 
tunnistamaan ja ennakoimaan 
pian tapahtuvia kuvattavia het-
kiä, niin tykillä, kuin linnakkeen 
muissa osissa. 

Tapahtuman yksityiskoh-
tainen kuvaaminen mahdol-
listi avainepisodeihin perustu-
van kuvatutkielman tuottami-
sen, jossa seurataan rannikko-
linnakkeella suoritettua ampu-
misprosessia alusta loppuun. 
Sosiaalisen median ”pikaruoka-
pyyhkäisyjen” sijaan ammunta-
tapahtumasta tuotettiin fyysinen 
valokuvanäyttely, josta muodos-
tui teos, kun se asetettiin useis-
sa konteksteissaan esille. Suu-
liekkien takana -näyttely on elä-

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Upinniemen sotilaskodin Raili Pursi varusmiesryhmänsä kanssa.

mikA Helin
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mahdollisista näyttelypaikoista 
kannustavaa keskustelua, mm. 
RT-killan varapuheenjohtaja, 
kommodori evp Markus Aarnio 
kannusti tehtävään. Komentaja 
evp ST Ove Enqvistin aloittees-
ta ensimmäiseksi näyttelypai-
kaksi sovittiin Upinniemen va-
ruskunnan sotilaskoti. Kun pro-
jektin luonnos ja budjetti olivat 
valmiit, esitettiin kokonaisuus 
puheenjohtaja Kristiina Slotten 
pyynnöstä päätöksiä varten Suo-
menlinnan Rannikkotykistökillan 
kokouksessa. Näyttelyn sisällök-
si tuli 25 valokuvaa selitetekstei-
neen sekä Kuivasaaren karttaku-
vitusta ja kaksoistykkitornin hal-
kileikkaus. Laukauksen näyttävä 
suuliekkikuva oli Jukka Lindfor-
sin käsialaa. Jaakko Kallio suun-
nitteli näyttelyn grafiikan ja Digi-
Hessu Oy tulosti ja painoi näyt-
telymateriaalin yhdeksälle 50 cm 
x 100 cm levylle. Jarmo Vehka-
koski huolehti laadukkaasta pai-
notyöstä. Ilahduttavaa tuotan-
toprosessissa oli rannikkotykis-
töyhteisössä nopeasti virinnyt 
talkoohenki.

Näyttelykohteet

Upinniemi
Näyttelylevyjen valmistuttua so-
vittiin Upinniemen sotilaskodin 
johtaja Raili Pursin kanssa nii-
den asennuksesta sotilaskodin 
päätyseinälle. Näyttelyn ripusta-
misessa auttoi sotilaskodin hen-

kilökunta vahvistettuna varus-
miestoimikunnalla. Ensiasen-
nuksen jälkeen kävin tarkista-
massa näyttelylevyjen kiinnityk-
sen ja samalla tiedustelin tunnel-
mia. Eräs varusmies kertoi, et-
tä hän ”on tutustunut näyttelyyn 
ja se oli kiinnostava, kun kaikis-
ta erikoistapahtumista ei välttä-
mättä muuten kuule”. Kantahen-
kilökunnan mukaan näyttely oli 
”mielenkiintoinen ja siinä on hy-
viä kuvia”. Ensipalaute oli positii-
vista. Sotilaskodin hoitajalta kuu-
lin, että he palvelevat päivittäin 
noin 500 asiakasta. Laskin soti-
laskodissa kevään näyttelyaika-
na vierailevan 20 000 silmäpa-
ria. Melkoinen määrä.

Hämeenlinna
Upinniemen jälkeen näytte-
ly siirtyi toukokuun ajaksi Hä-

meenlinnan Museo Militarian 
tykkihalliin. Näyttely sovittiin 
museon tutkija Samuel Fabrin 
ja museojohtaja FT Miia-Lee-
na Tiilin kanssa. Heidän mie-
lestä rannikkotykistöteema so-
pi hyvin Suomen tykistö-, pio-
neeri- ja viestimuseon näyttely-
sisällöksi. Koin tämän erityisenä 
kunniana. Ennen sesonkikau-
den alkua hallissa vieraili mu-
seo- ja seminaarikävijöitä noin 
1000 henkilöä. Keskustelussa 
Tiilin palaute näyttelystä oli kiin-
nostava: ”Näyttely rikkoo tavan-
omaisesti muistiorganisaatiois-
sa esitettävien aineistojen ajal-
lisia rakenteita, kun siinä yhdis-
tyy historiallinen ympäristö, mu-
seoitu tykki sekä tämän päivän 
kertausharjoitustoiminta ja sen 
dokumentointi.”

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Hämeenlinnan Museo Militarian museomestari asensi tykkihallissa 
näyttelytaulut paikoilleen.

mikA Helin
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Turku
Kesä- ja heinäkuun sekä me-
rivoimien vuosipäivien ajak-
si näyttely siirtyi Turkuun Me-
rikeskus Forum Marinumiin. 
Näyttely sovittiin ja järjestettiin 
toimitusjohtaja Tapio Maijalan 
ja suunnittelija Otto Holmbor-
gin kanssa. Suuliekkien taka-
na -näyttely sijoittui uudistu-
neen perusnäyttelyn ja uuden 
”Tuonnin turvaajat, viennin var-
tijat” -näyttelyn yhteyteen. Ava-
jaispuheessa Maijala huomioi 
näyttelyt kokonaisuutena, mikä 
lämmitti kovasti mieltä. Läsnä 
oli myös merivoimien komenta-
ja ja huoltovarmuuskeskuksen 
johtaja. Holmborg arvioi, että 

kesän aikana noin 7000 hen-
kilöä oli nähnyt näyttelytaulut.

Kuivasaari
Samaan aikaan heinäkuussa 
painettiin Kuivasaaren linnak-
keen rannikkotykistömuseolle 
omat näyttelytaulut, jotka lai-
tettiin yleisövieraita varten so-
tilaskotiin esille. Näyttely täy-
dentää museokierroksella koet-
tua, kun yleisövieraat saapuvat 
munkki-kahveille ja virvokkeille 
ennen mantereelle paluuta.

Suomenlinna
Alkuperäinen näyttely siirtyi 
elokuun ajaksi Suomenlinnan 
kirjaston ainutlaatuiseen mil-

jööseen, kirjastonjohtaja Auli 
Ahon kanssa sovitun mukaises-
ti. Näyttelyn jälkeen Aho kertoi 
palautteena: ”Näyttely oli pidet-
ty, ja sitä tultiin katsomaan var-
ta vasten. Harvoja Suomenlin-
nan kirjaston näyttelyjä tullaan 
saareen asti erikseen katso-
maan. Se on herättänyt kovasti 
kiinnostusta. Miehet perehtyivät 
siihen tarkasti.” Näyttelyaikana 
kirjastossa oli pari tuhatta asia-
kasvierailua. Suomenlinna oli 
erinomainen päätös kiertueelle.

Paluu kotipaikalle

Kiertueen jälkeen Suuliekkien 
takana -näyttely palasi kotipe-
sään Upinniemen sotilasko-
tiin. Mukavaa oli Raili Pursin 
lausahdus: ”Kuuluuhan tällai-
sen esittäminen meidän tehtä-
viin”. Railin kanssa sovittiin, et-
tä Upinniemi on Suuliekkien ta-
kana -näyttelyn koti ja näytte-
ly on tarvittaessa lainattavissa 
maanpuolustus- ja rannikkoty-
kistöhenkisiin tapahtumiin. Suo-
menlinnan rannikkotykistökilta 
kiittää jälleen hyvästä yhteis-
työstä Merivoimien Rannikko-
prikaatia ja Suomenlinnan ran-
nikkorykmenttiä sekä sotilasko-
tisisaria, muistiorganisaatioita ja 
rannikkotykistöyhteisöä.

Mika Helin

Turun Merikeskus Forum Marinumissa näyttelytaulut asennettavana.

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

mikA Helin
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Pohjanlahden Laivastokilta

Killan kevätkokouksessa 27.3. hyväksyttiin killan toiminta menneenä vuonna . Vaikka jäsenmäärä putosikin 
muutamalla hengellä, se kuitenkin on edelleen yli 100. Myös toiminnan laajuuteen oltiin tyytyväisiä; mm. jäse-
niä osallistui 14 paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen tapahtumaan. Eräs tärkeimpiä tapahtumia oli ke-
sällä Vaasassa järjestetty kokonaisturvallisuustapahtuma, jossa killalla oli oma esittelyteltta. Kevätkokouksessa 
luovutettiin killan sininen risti Vaasan Reserviupseerikerhon johtokunnan pitkäaikaiselle jäsenelle, luutn. res. Kaj 
Sandströmille kiitokseksi hyvästä yhteistyöstä. Kuvassa kiltaristin saaja kokouspöydän takana vasemmalla risti 
rinnassa. Kokoukseen osallistui 12 killan jäsentä.

Ruotsin laivaston ylpeys, Visby-luokan häivekorvetti Aurajoessa.
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Pohjanlahden Laivastokilta

Pohjanlahden Laivastokilta palkitsi jäsenensä Erkki 
Paajasen Vapaaehtoisen maanpuolustustyön hopei-
sella ansiomitalilla. Laivaston reservin yliluutnant-
ti Paajanen on Pohjanlahden Laivastokillan sekä 
Pohjanmaan Maanpuolustuskillan perustajajäsen vuo-
delta 1982. Hän on ollut molempien kiltojen hallituk-
sen jäsen, Maanpuolustuskillan hallituksessa hän is-
tuu edelleen.

Pohjoismaisten Laivastokiltojen 
XIX kiltapäivät järjestettiin 8.-
10.7. Turussa. Samana ajankoh-
tana siellä oli myös Merivoimien 
vuosipäivä ja Suomen Laivaston 
100-vuotisjuhlallisuudet. Ohessa 
pohjoismaisten veljeskiltojen pu-
heenjohtajat: vas. Jens Ole Löje 
Jensen Tanskasta, Göran Löfgren 
Ruotsista ja Kjell Olsen Norjasta. 
Isännät vasemmalla lähes näky-
mättömissä Laivaston Kilta ry:n 
puheenjohtaja Pentti A.Niskanen 
ja oikealla Turun Laivastokillan pu-
heenjohtaja Jarmo Holm.

Pohjanlahden Laivastokilta on yhdessä Vaasan 
Reserviupseerikerhon ja joidenkin muiden toimijoiden 
kanssa suunnitellet ja toteuttaneet valtakunnallisia ve-
teraanikeräyksiä kahdesti vuodessa alkaen vuodes-
ta 2006. Kuluneen syksyn keräystä järjestelemässä 
killan jäsen Mårten Holmberg (kesk.) ja killan puheen-
johtaja Teuvo Roden. Pauli Glader Reserviupseereista 
seuraa tilannetta taustalla.

Kuvatekstit Teuvo Roden
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kättä. Muilla aselajeilla oli omat 
säätiönsä, joiden kautta palkit-
seminen oli mahdollista – ran-
nikkotykistöltä säätiö puuttui. 
Säätiön perustamista oli suun-
niteltu ensimmäisen kerran jo 
vuonna 1959, jolloin kapteeni 
J. Valtanen oli tehnyt asiasta 
aloitteen RTUY:n johtokunnalle.  

Kun tarve säätiöstä oli nos-
tettu esiin, käynnistyi varojenke-
ruu. Ensimmäisen talletuksen, 
sata markkaa, keräystilille teki 
marraskuussa 1978 Alpo Kan-
tola. Kokoon saatiin noin 5 000 
markkaa eli puolet tavoitellusta 
alkupääomasta ja otettiin yhteys 
Oikeusministeriöön. Heti kätte-
lyssä ilmeni, että perustamiseen 
koottu summa ei riittänytkään, 
vaan 10 000 markan sijaan tar-
vittiin 100 000 markkaa. 

Hankkeessa oli Alpo Kan-

R annikkotykistön Perin-
neyhdistys ja Rannikkoty-

kistösäätiö täyttävät ensi vuon-
na kumpikin 40 vuotta. Yhdis-
tyksen ja säätiön syntyproses-
siin vaikutti suuresti kenraali-
luutnantti Alpo Kantola. Kun-
nioittaaksemme Alpo Kanto-
lan toimia yhdistyksen ja sääti-
ön perustamisessa halusimme 
järjestää pienmuotoisen tilai-
suuden Pyhtään Kaunissaares-
sa, jonne Alpo Kantola on hau-
dattu. Tilaisuuteen oli kutsut-
tu kunniavieraiden ohella Alpo 
Kantolan omaisia sekä yhdistyk-
sen ja säätiön edustajia. Hau-
tausmaalla pidetyn tilaisuuden 
jälkeen joimme kahvit kenraa-
liluutnantti Pertti Jokisen saa-
rikodissa. Tässä ote allekirjoit-
taneen tilaisuudessa pitämästä 
puheesta:  

”…Kiertäessään Rannik-
kotykistön tarkastajana asela-
jin toimipaikoissa havaitsi Al-
po Kantola tarpeen kannustaa 
ja palkita aselajin opiskelijoita, 
mutta usein tarjolla oli tähän 
tarkoitukseen vain lämmintä 

Yhdistyksen ja säätiön juurilla

Rannikkotykistön Perinneyhdistys

Rannikkotykistön Perinneyhdistyksen puheenjohtaja Johanna Pakola piti hautausmaalla puheen Alpo Kantolan 
merkityksestä perinneyhdistyksen ja säätiön perustamisessa.

ove enqviST

Kenraali Jaakko Valtanen ja suur-
lähettiläs emerita Eva-Christina 
Mäkeläinen saivat käyttöönsä saaren 
”edustusmönkijän” kuljettajineen.

JoHAnnA PAkolA
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tolan ohella muitakin osaavia ja 
aikaansaavia henkilöitä, erityi-
sesti nostan esiin Karl Ignatiuk-
sen ja Pentti Huhanantin, mut-
ta oli ilmeistä, ettei varojen ke-
rääminen useammankaan hen-
kilön ponnisteluin olisi helppo 
urakka. Jotta keräys olisi mah-
dollinen ja toiminta kyettiin or-
ganisoimaan, päätettiin perus-
taa yhdistys toteuttamaan va-
rainkeruuta. Se sai nimen Ran-
nikkotykistön Perinneyhdistys. 

Kokouspaikkana toimineen 
Katajanokan Kasinon ovi kävi 
tiuhaan tahtiin yhdistyksen pe-
rustamistoimenpiteiden aikana 
vuosina 1978–1979. Järjestet-
tiin kokouksia ja keräyksiä, ve-
dottiin useisiin eri tahoihin ja yh-
distyksen jäsenmaksut ohjattiin 
säätiön perustamisvaroihin. Kas-
saan saatiin myös lukuisia lahjoi-
tuksia. Osa lahjoituksista kierrä-
tettiin Puolustusministeriön kaut-
ta, jotta lahjoitukset saatiin ve-
rottomiksi. 

Sivujuonteena säätiön va-
rainkeruulle, tosin hyvin keskei-
senä sellaisena, oli eräissä ran-
nikkotykistöpiireissä jo sota-ai-
kana koottu pottia joka koh-
dennettaisiin aselajin parhaak-
si. Talvisodan aikainen Helsin-
gin Lohkon Aseveliyhdistys lah-
joitti omaisuutensa Huopalah-
den Hurjat-nimiselle seuralle 
estääkseen varojen päätymi-

sen valtiolle. Summa oli suuri, 
yli 300 000 markkaa. Nykyra-
hassa kymmeniä tuhansia eu-
roja. Tarkoituksena oli vapaam-
pien aikojen koittaessa käyttää 
rahat rannikkotykistön kehityk-
sen hyväksi.

Vuoteen 1956 asti varat 
olivat liki koskemattomina Huo-
palahden Hurjien tilillä, kunnes 
varainhoidosta vastanneen hen-
kilön vaihduttua seuran johto al-
koi vaatia varoja itselleen. Kii-
vaidenkin taistojen seurauksena 
päädyttiin varat puolittamaan. 
Rannikkotykistölle korvamerkit-
ty summa, puolet potista, luovu-
tettiin loppuvuonna 1956 Kaa-
tuneiden muistosäätiön haltuun 
erillisrahastoksi odottamaan tu-
levaa. Kaatuneiden muistosää-
tiön ylimääräisessä kokoukses-
sa maaliskuussa 1979 muisto-
säätiö päätti lahjoittaa Rannik-
kotykistösäätiön perustamiseen 
samansuuruisen summan kuin 
heille aikanaan oli lahjoitettu. 

Monien mutkien ja vaihei-
den jälkeen vaadittu satatuhat-
ta markkaa saatiin kokoon ja 
vieläpä nopeasti. Varainkeruun 
edellytys eli rekisteröity taho pe-
rustettiin 4.4.1979 ja syyskuun 
10. päivänä laadittiin Rannikko-
tykistösäätiön säädekirja. Näin 
oli tavoite saavutettu ja aselajil-
la oli oma säätiö, joka on ase-
lajin aktiivinen ja arvostettu toi-

mija. Myös vähän sivutuotteena 
syntynyt yhdistys voi tänä päi-
vänä hyvin.

Ensi vuonna tulee kulu-
neeksi 40 vuotta sekä yhdis-
tyksen että säätiön perustami-
sesta. Kiitollisina 40 vuoden 
takaisista toimista – säätiöaja-
tushan nostettiin esiin vahvas-
ti vuonna 1978 – ja kiitollisi-
na kenraaliluutnantti Alpo Kan-
tolan kaukonäköisyydestä sää-
tiön tarpeellisuudesta olemme 
kiinnittäneet kenraaliluutnantti 
Kantolan hautaristiin rannikko-
tykistön mitalin – lajissaan en-
simmäisen…”.

Johanna Pakola 
Puheenjohtaja

Rannikkotykistön perinneyhdistys 

Rannikkotykistön Perinneyhdistys

JoHAnnA PAkolA

Merkin kiinnittämisen ohella Alpo 
Kantolan haudalle laskettiin yhdistyk-
sen ja säätiön yhteinen seppele.



74

Järjestöt

Turun Rannikkotykistökilta

K iltamme toteutti elokuun 
loppupuolella kolmepäi-

väisen matkan, pääkohteena Li-
gatnen bunkkerimuseo Latvias-
sa. Retkireittimme oli Turku – 
Tallinna – Tartto – Ligatne – Pär-
nu – Tallinna – Turku. Yöpymi-
set Tartossa ja Pärnussa. Mat-
kaan Heikkilästä lähdimme tiis-
taina 28.8. jo aamusella puo-
li kuudelta. Suomenlahti ylitet-
tyämme suuntasimme satamas-
ta suoraan Tarttoa kohti. Tällä 
pätkällä pysähdyimme vain kah-
ville Jõgevamaan tuulikissa, ei-
li komeassa hollantilaistyylises-
sä mamsellimyllyssä, aika lail-
la samanlainen kuin Samppa-
linnan mylly Turussa. Vanhaan 
myllyyn oli tehty ajalle sopivan-
tyylinen ravintola. Toiminta kah-
vilassa ei ollut reippaammasta 
päästä syyttämättä siitä kassa-
tyttöä, joka oli jätety yksin hoita-
massa tarjoilua ja rahastusta tis-
killä. Pullaleipuri hääri kuitenkin 
häiriöttä, tuoden keittiön puolel-
ta uusia viineritarjottimia tiskille 
automaattikahvin kera nautitta-
vaksi. Itse olisin toivonut kalliin-
puoleisen 2 euron automaatti-
kupillisen tilalle hieman aidom-
paa uutetta. Venahtaneen vir-
kistäytymisen jälkeen kiirendim-
me taas maantielle ja kohti Eesti 
Rahva Muuseumia eli Viron uut-

ta kansallismuseota Tarttossa.
Viron suurimmassa mu-

seorakennuksessa on kattavas-
ti esillä kokoelmia virolaisen ja 
suomalais-ugrilaisten kulttuuri-
en aloilta. Pelkästään itse vuon-
na 2016 valmistunut modernin 
arkkitehtuurin ylpeys on jo käy-
misen arvoinen nähtävyys! Ma-
jotuimme tässä välissä Tarton 
hotelli Dorbaan. Arkkitehtuuriin 
tutustumista jatkettiin ajamalla 
kohteena Pauluse Kirk - Paa-
valinkirkko. Eliel Saarinen aloit-
ti kirkkorakennuksen suunnitte-
lutyöt vuonna 1911 ja se vihit-
tiin käyttöön 1917. Kirkko vau-
rioitui 1944 pommituksisa pa-
hasti ja siinä on toiminut sen jäl-
keen mm. urheilumuseo, kan-

sallismuseon arkistoa ja kirppu-
tori. Vuoden 2006 kirkon kor-
jauksen kutsukilpailuun voiton 
tuloksena korjauksen toteutuk-
sesta vastasivat arkkitehdit Ka-
ri Järvinen ja Merja Nieminen. 
Alttarin on suunnitellut kuvan-
veistäjä Pertti Kukkonen. Hie-
noa, että tässä on arvostettu 
suomalaisosaamista vastakin. 
Taton tuomoikirkon kohtalo on 
hieman toisenlainen. Aikanaan 
1200 - 1500 -luvuilla rakennet-
tu kirkko vaurioitui jo 1500-lu-
vun loppupuolen Liivinmaan 
sodisssa ja on ollut raunioina. 
Osittain korjatussa rakennuk-
sessa on vuosisatojen eri vaihei-
den jälkeen nykyisin Tarton yli-
opiston museo. Osa retkeläisis-

Turun Rannikkotykistökillan kesää ja syksyä 

Ligatnen bunkkeriretkellä Latviassa

SePPo kAilA

Raskaan bussimatkan jälkeen Gin tonic hellii hermostoa. Hotelli Dorban 
aulabaarissa virkistäytyvät Antti Lasorla ja Hannu Aaltonen.
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Turun Rannikkotykistökilta

tämme kiipesi korkealle Toome-
mäelle kirkkorakenusta ja mu-
seota katsomaan.

Keskiviikkona 29.8. aamu-
herätys ennen seitsemää, tarvit-
tavat huoltotoimet ja aamiaisel-
le. Lähdimme liikkeelle ajoissa, 
ohitimme vielä linja-autosta kä-
sin katseella seuraten Villa Tam-
mekanin aloittaessamme mat-
kan Latviaa kohti. Rajan ylitim-
me Valgan kohdalla ja suunta-
simme Cēsisiä kohti, jossa tau-
koilimme kahvin ja leivonnai-
sen kera, täällä setti vain 1,90 
€. Kaupunki on vanhoja hansa-

liiton kaupunkeja, joka muuten 
ruotsinvallan aikana 1600-lu-
vulla oli läänitettynä omasta 
historiastamme tunnetulle val-
taneuvos Axel Oxenstiernalle.

Ligatneen, n. 70 km Riias-
ta koiliseen, saavuimme puolen-
päivän tienoilla. Bussista nous-
tessamme mistään bunkkereis-
ta ei ollut mitään havaintoa. 
Edessämme oli melko neuvos-
totyypillinen lomakinteistö, sa-
natorio 70-luvulta, joka oli ollut 
puolueeliitin käytössä. Tämä-
hän olikin salainen hanke Lat-
vian kommunistijohtajia varten 

ydinsodan varalta. Itse bunkke-
ri on yhdeksän metrin syvyy-
dessä rakennuksen ja puiston 
alla. Täältä maan 250 henki-
nen kommunistihallinto yrittäi-
si johtaa elämää tuhoutuneel-
la, radioaktiivisella maan pin-
nalla. Käytössämme oli mellko 
hyvää englantia puhuva paikalli-
nen opas jonka kertomusta suo-
meksi tulkitsi Marja-Liisa Poh-
janvirta. Noin 100 huoneen 
bunkkeri oli suuniteltu 3 kuu-
kauden eristyksessä olemiseen 
komento- ja viestikeskuksena. 
Siellä on sähkötuotantoa var-

Turun Rannikkotykistökillan kesää ja syksyä 

Ligatnen bunkkeriretkellä Latviassa
SePPo kAilA

Paneloitu kokokoontumishuone. Karttaseinä ja NL:n ja Latvian SNTL:n liput. ”Lenins” on tuotu tilaan 
myöhemmin muualta.
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ten generaattorit panssarivau-
nun moottorien päässä, ilman-
puhdistusjärjestelmät ja nostal-
gisen oloiset tietoliikennelaitteet. 
Kiinteät yhteydet oli vedetty var-
muudeksi kahden lähikaupun-
gin linkkimastoihin. Generaat-
torit ovat olleet hyötykäytös-
sä myöhemmällä ajalla paikal-
lisen, myrskystä johtuneen säh-
kökatkoksen apuna. Yhdessä ti-
lassa on suurehko määrä hap-
pipulloja varmistamassa eris-
tysoloissa toimimista. Erikoinen 
nähtävyys oli karttahuone. Sei-
nillä on muiden tarkkojen kart-
tojen lisäksi skenaariokartat, joi-
den avulla erilaisten katastrofi-
en vaikutusta olisi pyritty arvi-
oimaan. Muuten kylmänkolkon 
luolaston yksi huone oli komea-
noloisesti ympäripaneloitu, yh-
dellä seinustallaan valtava pia-
nolakattu kokouspöytä, varus-

tettuna tietysti votkapullolla ja 
-lasilla. Pöydän yläpuolisella sei-
nällä iso Laivian kohokartta pii-
rikuntajakoineen ja kaupukivaa-
kunoineen. Bunkkerin yhdessä 
osassa oli lähinnä ryömintäta-
soisen pakokäutävän luukku lä-
heiselle joelle, josta opas vitsai-
li tarinalla, jossa sukellusvene 
tulee joelle noutamaan bunk-
kerin väen kuljettaakseen hei-
dät Suomeen turvaan. Vain tar-
koin valitut neuvostokansalaiset 
saattoivat päästä työskentele-
mään bunkkerissa. Sisäänpää-
sy bunkkeriin on sanatoriosta ja 
sisäänpääsy oli tarkoin KGB:n  
vartioima. Sanatorion työnteki-
jät eivät tarinan mukaan tien-
neet alla olevasta tilasta. Bunk-
keri oli päätetty säilyttää jälki-
polville vaikka moni muu neu-
vostomuistomerkki on saanut 
maisemista väistyä.

Ligatnen bunkkerikäynnin 
jälkeen palasimme vielä Cēsik-
seen ruokailemaan. Pienessä 
kupungissa hajauduimme lähi-
ravintoloihin vähän kunkin miel-
tymyksen mukaan. Huomasim-
me taas, että Latvia on hinta-
tasoltaan melko kilpailukykyi-
nen Viroon verrattuna. Ennen 
kaupungista poistumista käväi-
simme katsomassa alkujaaan 
1200-luvun alkupuolelta peräi-
sin olevaaa Cēsiksen linnoitus-
ta, useimmat kuitenkin ukoa kä-
sin. Linna on osaksi raunioina ja 
rakennustelineiden ympäröimä-
nä. Se vaurioitui suuressa Poh-
jan sodassa ja autioitui.

Matkalla Viron suuntaan, 
pysähdyimme ennen rajaa Ai-
nažissa tärkeällä bunkrausteh-
tävällä.  Pärnuun saavuimme il-
lan jo hämärtyessä ja kirjoittau-
duimme Strand SPA & Confe-
rence Hotelliin sisään. Retkivä-
ki tutustui ympäristöön kuka mi-
tenkin. Hotelli on lähellä meren-
rantaa, muttei aivan rannassa, 
ja keskustaan on pieni matka. 
Pienellä porukalla teimme patik-
karetkeä lähiympäristöön ja löy-
tämättä sopivaa ravintolaa, pa-
lasimme hotellin ravintolaan il-
lastamaan. Torstaina puolen-
päivän aikaan luovutimme ho-
tellihuoneet Pärnussa ja suun-
tasimme busilla Tallinnaa koh-
ti. Tallinnassa oli vielä hieman 
aikaa kaupoissa käynttii ennen 

Pauluse Kirk, eli Paavalinkirkko Tartossa. Eliel Saarinen 1911.

Turun Rannikkotykistökilta

SePPo kAilA
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Helsingin laivan lähtöä. Heikki-
län hiekkakentällä olimme ta-
kaisin klo 21 jälkeeen, pakka-
simme tavaramme omiin au-
toihimme, mietimme siinä vie-
lä jo mahdollista jouluostosmat-
kaa tai ensi kesän retkikohdet-
ta. Hyvästelimme mukavat mat-
kaseuralaisemme ja toivotimme 
toisillemme hyvää jäljellä olevaa 
kotimatkaa!

Tietoturvakurssi 
Heikkilässä

Turun Rannikkotykistökilta tila-
si tietoturvallisuuden kokopäivä-
kurssin 20.10. MPK:lta. Kurs-

sipaikkana Heikkilän sotilasko-
din yläkerran sali. Kurssi kulki 
hyvin tietopainotteisena ja tiivii-
nä. Jokaiselle varattuna läppäri 
käyttöön, joilla teimme harjottei-
ta. Luennot olivat vähintäänkin 
herättäviä ymmärtämään koti-
tietoturvariskit ja myös vähän 
globaalimmatkin ongelmakoh-
dat. Onhan selviö, ettei kotita-
loudet eikä suuremmatkaan ym-
pyrät tule enää toimimaan ilman 
tietoliikennettä. Siksi kyber- ja 
muu tietoturvatietoisuus on tär-
keää, ettei suojaamaton tablet-
ti tai kohta jääkaappikaan ole 
osallisena suuressa palvelunes-

tohyökkäyksessä valtakunnal-
lisesti herkkään kohtaan. Sali 
oli täynnä tiedonhaluisia ja joka 
työasema pöydän ääressä mie-
hitettynä. Kurssin johtajana toi-
mi Johannes Kossila.

Seuratkaa ilmoitteluja kil-
tamme retkistä, kuukausitapaa-
misista ym. tapahtumista TS:n 
kiltapalstalla, jäsentiedotteissa 
ja killan FB-sivulla: facebook.
com/groups/turunrtkilta. Seu-
ratkaa tarjontaa myös Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) sivuilla: www.mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

Lokakuisen lauantaipäivän tietoturvakurssi täytti Heikkilän sotilaskodin yläsalin pitkän pöydän viimeistä paikkaa 
myöden. Puheenvuoro Mika Koivusella.

Turun Rannikkotykistökilta

SePPo kAilA
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Turun Laivastokilta

käydä lippua näyttämässä! Kil-
lan pistoolikisa peruttiin men-
neeltä syksyltä vähäisen ilmoit-
tautumisen vuoksi – harmi.

Rannaltakalastuskilpailu

Turun Laivastokillan ”kalamie-
hillä” ei 6.10. Kemiössä mitali-
kuntoa tällä kerralla ollut, mut-
ta saalista kuitenkin tuli. Alpo 
Leisten kiskaisi merestä killan 
parhaan tuloksen 3400g. Toise-
na ehkä paremmin ampumami-
talistina tunnettu Hannu Ristei 
tuloksella 2300g. Killan kolmas 
sija meni Jussi Leistenille 1300 
grammalla. Onnittelut!

Alkuvuoden syntymäpäivä-
sankareitamme ovat: 80 vuot-
ta Asko Aaltonen 16.1. ja Su-
lo Kivistö 12.3. Onnittelut mo-
lemmille syntymäpäiväsankaril-
lemme!

Turun Laivastokillan syyskuulumisia!

K iltalaisiamme osallistui 
Turun Rannikkotykistö-

killan varaamalla matkalle Bal-
tiaan, tutustumaan mm. Ligat-
nen bunkkereihin. Mielenkiin-
toinen retki. Siitä enemmän Tu-
run Rannikkotykistökillan pals-
talla tässä numerossa. Pans-
sarilaiva Ilmarisen muistotilai-
suudessa 13.9. kilta laski sep-
peleen Laivaston muistoristillä 
Naantalissa. Merivoimat ja Lai-
vaston soittokunta kunnioittivat 
arvokasta tilaisuutta. Vierailim-
me 28.9. Olkiluodon atomivoi-
malassa Varsinais-Suomen Kil-
tapiirin organisoimalla matkalla. 

Ampumakisoissa

Sinisen Reservin neljänteen am-
pumapäivään Upinniemessä 

22.9 22.9. osallistui mitaleitta 
menestymisjärjestyksessä kil-
talaisistamme Jari Ovaska, Ra-
mi Kuustonen ja Tatu Korho-
nen Merireserviläisten joukku-
eessa. Hyvä! – Aina kannattaa 

Laivaston soittokunta Laivaston muistoristillä Naantalissa.

Psl Ilmarisen muistotilaisuudessa Laivaston muistoristillä Turun 
Laivastokillan seppelettä laskemassa Jarmo Holm ja Juho Angervo.

SePPo kAilA

SePPo kAilA
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Turun Laivastokilta

Tulevia tapahtumia

Retkeily- ja huvitoimikunta pyr-
kii järjestämään kiltaretken tai 
-retkiä jäsenistöltä myös saa-
tujen ehdotusten perusteella. 
Kannattaa siis olla suoraan yh-
teydessä hallitukseen. Kiltamme 
on tilannut Aboa Marelta laivasi-
mulaattorikoulutuksen kahdelle 
päivälle 6. ja 13.11. Perinteinen 
jouluruokailu tapahtuu 8. joulu-
kuuta ravintola Trapissa Naan-
talissa. Muistakaa Sinisen Re-
servin ampumakilpailut myös 
ensi vuodelle. Valittavana on 
tiettävästi tulevana vuonnakin 
neljä hienoa kisapäivää. Sovel-
letun reserviläisammunnan kil-
pailut ovat henkilökohtaisia- ja 
joukkuekilpailuja! Ilmoittautu-
miset näihin ampumakilpailui-
hin MPK:n kotisivuilta. Muista 
myös hankkia itsellesi tilaisuuk-
sissa tarvittava asianmukainen 
reserviläisen ampumaturva -va-
kuutus. Vakuutuksen myöntää 

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

Turun Laivastokillan syyskuulumisia!

Laivaston muistoristi Naantalissa.

SePPo kAilA

OP-vakuutus Oy ja lisätietoja sii-
tä saa: www.reserviläisliitto.fi.
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

J älleen yksi toimintavuosi ran-
nikkojääkäreiden yhteisös-

sä kaartuu loppusuoralle. Vuo-
den aikana on ilahduttavasti ol-
lut mahdollisuus havaita, miten 
rannikkojääkärit ovat osa, suo-
malaista aktiiviseen reserviin pe-
rustuvaa puolustusjärjestelmää.

Syksyllä Uudenmaan pri-
kaatissa järjestettiin hiljattain 
kotiutuneille rannikkojääkäreil-
le vapaaehtoinen harjoitus, jos-
sa hiljattain reserviin siirtyneil-
le annettiin täydennyskoulutus-
ta. Kouluttajina toimivat koke-
neemmat rannikkojääkärireser-
viläiset MPK :n ohjauksessa, 
kouluttaen nuorempaa rannik-
kojääkärikaartia. 

Samalla kun maanpuolus-
tustaidot aktiivi-ikäisillä reservi-
läisillä kasvavat, siirtyy myös hil-
jaisesti niitä taitoja, jotka kart-
tuvat vain monen vuoden ak-

tiivisella harjoittelulla rannikon 
ja saariston olosuhteissa. Tie-
tojen ja taitojen lisäksi toteutuu 
vahvasti  kiltojen tärkein velvol-
lisuus; luoda yhdyssiteitä eri 
ikäisten rannikkojääkäreiden vä-
lille ja vahvistaa rannikkojääkäri-
henkeä ja -asennetta. Myös pe-
rinteet siirtyvät tällä keinoin seu-
raavalle sukupolvelle.

On vaikea kuvitella parem-
paa järjestelmää saavuttaa puo-
lustusvoimien koulutustavoit-
teet, hyödyntäen kokeneiden 
reserviläisten osaamista ja sa-
malla vahvistaa käytännönlähei-
sellä tavalla maanpuolustushen-
keä ja vaalia perinteitä. 

Tulevia vuosia ajatellen, 
on mielenkiintoista pohtia mi-
ten tämä kolmen eri osapuolen 
yhteistyö tulee toimimaan, kun 
kuvaan lähivuosina kiihtyvään 
tahtiin astuvat mm. simulaatto-

rikoulutus josta rannikkojääkä-
reiden luentotilaisuudessa maj 
Mika Kärsämä kertoi lokakuus-
sa. Uusien koulutusmuotojen ja 
-teknologien käyttöönotto edel-
lyttää kaikilta osapuolilta kykyä 
kehittää toimintaansa ja sopeu-
tua uuteen tilanteeseen. 

Samalla kun päätän neljän 
vuoden pestin Rannikkojääkä-
rikillan puheenjohtajana tämän 
vuoden loppuun haluan kii-
tää kaikkia upeasta yhteistyös-
tä. Olen varma, että rannikko-
jääkäreillä on kyky sopeutua ja 
menestyä tulevaisuuden haas-
teissa. Samalla toivotan paras-
ta onnea ja menestystä uudel-
le puheenjohtajalle jonka syys-
kokous valitsi. 

Henri

Kerran rannikkojääkäri – ai-
na rannikkojääkäri

www.volvopenta.com
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R annikkojääkäripataljoonan perinneyhdis-
tys ry ja Rannikkojääkärikilta ry toivotta-

vat kaikille rannikkojääkäreille, jäsenilleen ja 
lehden lukijoille Hyvää ja Rauhallista Joulua 
sekä Onnellista Uutta Vuotta 2019!

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

luiden lisäksi kurssin omien 
everstien ja kommodorien erit-
täin mielenkiintoisia esitelmiä.

Jatkossa päätettiin tava-
ta hieman nopeammalla syklil-
lä. Tapaamisessa esitettiin myös 
idea Rannikkojääkärikoulun 
kaikkien yhdeksän kurssin yh-

R annikkojääkäripataljoo-
nassa 1982-83 palvellut 

Rannikkojääkärikoulun 4. kurs-
si kokoontui ensimmäiseen laa-
jempaan tapaamiseen Meriso-
takoululle 1.9.2018. Tapaami-
sen ohjelmassa oli saunomisen, 
ruokailun ja yleisten keskuste-

teisestä tapaamisesta. Tämän 
idean pohjalta on jo lähdetty 
liikkeelle. Järjestelytoimikunta, 
johon kuuluu edustajia kaikilta 
kursseilta, on perusteilla ja ta-
voitteena on järjestää tapaami-
nen jo vuonna 2019.

Jarmo Kahala

Rannikkojääkärikoulun 4. kurssin tapaaminen
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Hangon Rannikkopatteriston 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Jarmo Valtimo
Metsäkannaksentie 32
10940 HANKO
0405647695
jarmo.valtimo@gmail.com

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

Helsingin Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Marko Vuorinen
Haahkatie 6 A 10 , 00200 Helsinki
0400 902737
marko _ vuorinen@hotmail.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  
Kommodori Veli-Petteri Valkamo
Sihteeri  
Kapteeniluutnantti Jukka Rannikko
045 841 3070
sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi
Majajaosto Komentaja Pasi Puoskari

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

Miinanraivaajakilta
Puheenjohtaja Tatu Virta
Kirkkorvontie 21, 21250 Masku
050-5947144, taj.jvirta@gmail.com
Sihteeri Jorma Nieminen
Pietarinkatu 3 C 27, 20320 Turku
040-7181073
jorma.nieminen@outlook.com

Pirkanmaan 
Meripuolustuskilta
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 Timo Häyhä
timo.hayha@gmail.com
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 Johanna Pakola
Pryssinkatu 13 as 29
20320 Turku
+358 40 588 4231
johanna.pakola@gmail.com
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
Kommodori Auvo Viita-aho
auvovii@gmail.com
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 Antti Rautiainen
Solbackantie 22, 02880 VEIKKOLA
050 5561825, antti@rautiainen.fi
Sihteeri Kai Kaksonen
050 545 5421
kai.kaksonen@gmail.com

Yhteinen julkaisum
m

e



83Rannikon Puolustaja   4 | 2018

Järjestöt

Rannikon Puolustajan teemat 2019
1/2019 Oppimisen uudet askelmerkit

www.rannikonpuolustaja.fi

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

Tapahtumakalenteri 2019
22.–24.3. Merihistorian päivät  

–Merenkulun riskit ja resurssit  
Turku, Forum Marinum (s. 6)

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

Suomenlinnan Rannikko-
rykmentin perinneyhdistys
Puheenjohtaja Tuomas Alanko
tuomas.alanko@gmail.com
puh: 045 142 8449
Sihteeri Katariina Ilves
Sandelininkatu 13 A 3
05800 Hyvinkää
katariina.ilves@luukku.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, 21100 Naantali
040 0524253
jarmo.holm@turunlaivastokilta.net

Turun Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Mika Koivunen
Rauhankatu 23 H 78
20100 Turku, 050 541 7828
puheenjohtaja@turunrtkilta.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



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

www.kongsberg.com
WORLD CLASS
- through people, technology & dedication

N

S

W E

HUIPPUTEKNOLOGIAA 
JA YHTEISTYÖTÄ
TOIMITAMME SUOMEEN MAAILMAN-
LUOKAN TUOTTEITA JA KOKONAIS-
RATKAISUJA

- Ilmapuolustusjärjestelmät
- Johtamis- ja tulenjohtamisjärjestelmät
- Integroidut tiedustelu- ja valvonta-
   järjestelmät
- Kauko-ohjattavat aselavetit
- Ohjelmistopohjaiset ja taktiset viesti-
  järjestelmät
- Risteily- ja meritorjuntaohjukset


