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Itämeri
yhdistää

I

tämerellä on monet kasvot. Se tarjoaa elinkeinon
mm. kalastukselle, kauppamerenkululle, energiataloudelle ja vaikkapa matkailuyrityksille. Itämeren luonnonkauneus on myös vertaansa vailla.
Esimerkiksi Saaristomeri, Saksan ja Puolan hiekkarantaparatiisit tai Ruotsin Högakusten
edustavat poikkeuksellisen hienoja luontoarvoja. Samalla Itämeri on kuitenkin maailman
saastunein merialue, väitetään.
Itämeri yhdistää, mutta se
on ollut ja on myös tänään rajaja rintamalinja. Rannikon puolustajan näkökulma Itämereen
on luonnollisesti (meri)turvallisuuspoliittinen. Tälle on perustelunsa, sillä Itämeri lienee
kautta aikain yksi sotaisimmista merialueista. Tämän hiljaisina todistajina ovat merenpohjassa makaavat lukuisat hylyt
ja sotaromu aina viikinkiajoista
kylmään sotaan saakka.
Tämän numeron sivuilta lukija voi päivittää tietojaan
Itämeren sotahistorian katsauksen kautta Puolan, Saksan
ja Ruotsin näkemyksiin Itämeren meripuolustuksesta tänään. Myös lähitulevaisuuden
laajemmat turvallisuuspohdin-

Auli Aho

Pääkirjoitus

ja erottaa

nat saavat palstansa.
Venäjä on Itämeren rantavaltioista ainoa suurvalta ydinaseineen kaikkineen. Sen asevoimien
ja erityisesti merivoimien toiminta
ja suunnitelmat vaikuttavat käytännössä koko Itämeren alueen
turvallisuuteen. Myös Nato ja sen
mukana Yhdysvallat valmistautuvat operoimaan alueella. Tärkeä
tuoreehko esimerkki on ns. ohjuspuolustuskilven ulottaminen Itämerelle, kun osia torjuntajärjestelmistä sijoitetaan aluksille. Meidän pienten toimijoiden on viisasta tuntea isojen toimintaa.
Suomelle Itämeri on kaikki
kaikessa. Olemme sanotun mukaisesti saarivaltio, jonka elämä
ja hyvinvointi perustuvat meriyhteyksiimme. Pääkaupunkimme
keskustasta on aluevesirajallemme matkaa vain noin 20 km. Vastaavaan rajanläheisyyteen maarajoilla pystyvät vain Imatra ja Tornio. Niin kauan kuin olemme
valmiita puolustamaan elämäntapaamme ja ydinalueitamme,
olemme valmiina myös puolus-
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tamaan merellistä rintamasuuntaamme. Tämä on puhdas sotilaslooginen fakta. Siksi tilannetietoisuus ja arvioinnit turvallisuustilanteen kehittymisestä Itämerellä
ovat meille niin tärkeitä.
Kaikki puolustushaarat valmistautuvat toteuttamaan merellisiä yhteisoperaatioita, mikä rauhoittaa jonkin verran huolta näiden supistuvien puolustusbudjettien aikana uskottavasta meripuolustuskyvystämme. Merivoimat kantaa kuitenkin päävastuun niin meritilannekuvan,
operatiivisen suunnittelun kuin
operoinnin johtamisesta meri- ja
rannikkoalueillamme. Tämä ammattitaito ja osaaminen tarvitsevat resurssinsa.
Yhteisoperointia erityisesti maavoimien kanssa helpottavat samanhenkinen taktikointi ja
operointi. Mielenkiintoinen analogia syntyy verrattaessa maavoimien uudistuvaa taistelutapaa ja meripuolustuksen operointia merellä, saaristossa ja
rannikolla. Riittävään tilanne-

kuvaan ja tekniikkaan nojautuva taistelutapa, jossa joukot on
fyysisesti hajautettu mutta toiminnallisesti ja vaikutukseltaan
keskitetty, on ollut totta meripuolustuksessa iät ja ajat.
Meripuolustuksessakaan
elämä ja toiminta Itämerellä ei
kuitenkaan ole pelkkää vastakkainasettelua. Rantavaltioiden viranomaiset, merivoimat
mukaan lukien, toimivat laajalla rintamalla yhteistoiminnassa
esimerkiksi meritilannekuvan
tuottamisessa, öljyntorjunnassa sekä etsintä- ja pelastusoperaatioissa. Koulutusyhteistyö ja
yhteiset sotilaalliset harjoitukset
ovat näkkileipää. Merivoimat
onkin kautta historian ollut kansainvälisin puolustushaaramme.
Lukija tekee tietysti itse
päätelmänsä, onko Itämeri nyt
ja jatkossa rauhanmeri vai jotain
muuta. Valmistautuessaan siihen ”johonkin muuhun” rannikon puolustaja edistää rauhaisten olojen jatkuvuutta.
Sakari Martimo
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In Memoriam

Yleisesikuntaeverstiluutnantti

Esko Havo
30.1.1921-18.12.2012

E

verstiluutnantti Esko
Havo syntyi Konginkankaalla 30.1.1921. Koulunsa hän kävi Lahdessa. Hän
osallistui innokkaasti Lahden tykistösuojeluskunnan mallikelpoisesti järjestettyyn nuorten miesten koulutukseen.
YH:n alkaessa opetus lyseon tiloissa loppui. Lyseo muutettiin sotasairaalaksi, ja Esko
Havosta tuli päätoiminen suojeluskuntalainen. Hän palveli suojeluskunnassa yhtämittaisesti kolme kuukautta ennen
kuin pääsi vapaaehtoisena vakinaiseen väkeen.
Aliupseerikoukun hän kävi Muurilan tykistökoulutuskeskuksessa (TykKoulK1). Niinisalon ”talvirukki” 1940-41 kesti neljä ja puoli kuukautta. Reserviupseerikoulussa vallitsi talvisodan henki – puhti oli päällä.
Mukana oli paljon suojeluskuntalaisia, jotka vaikuttivat kohottavasti maanpuolustushenkeen.
Kokonaisuudessaan varusmiespalvelus kesti 720 vuorokautta.
Lappeenrannan Lavolassa Havo
oli kouluttamassa varusmiehiä.
Tästä joukosta muodostui kiinteä kokonaisuus, jonka kanssa
oli helppo lähteä sotaan.
Jatkosotaan Esko Havo lähti Nuijamaalta 10.Div:n JR1:n
mukana. Hän toimi tulenjohtaja-
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na pataljoonassa. Ensin mentiin
Rautjärvelle ja sieltä edelleen pitkin Kannasta Liipolan mutkasta
läpi Lempaalaan päätyen. Pataljoonat vaihtuivat ja menestys oli
vaihteleva, mutta aina oltiin liikkeellä. RUK:ssa saatu hyvä tykistökoulutus nousi arvoonsa.
Hyökkäysvaiheessa Havon tulenjohtoryhmä selvisi tappioista
vain muutamalla haavoittuneella.
Asemasotavaiheessa Esko
Havo hakeutui Kadettikouluun.
Valinta osui Merisotakouluun
ja siellä rannikkotykistölinjalle.
Koulutus 16. Merikadettikurssilla päättyi Neuvostoliiton suurhyökkäykseen. Kadetit komennettiin rintamalle. Havo määrättiin Laatokan Rannikkoprikaatiin
Viteleeseen RtR 13:n alueelle.
Venäläisten aloitettua hyökkäyksen Syvärillä ja siihen liittyvän

Tuuloksen maihinnousun koko
suomalaisten rintama vetäytyi
länteen. Havo toimi tulenjohtajana Viteleessä. Maaleista ei ollut pulaa. RtR13:lla ei ollut reservejä, joten aikaa myöten asemista vetäydyttiin.
Tämän jälkeen Havo määrättiin Mantsinsaareen. Venäläisten edettyä saaren ohi määrättiin patteri purettavaksi ja siirrettäväksi pois. Toinen tykki ampui koko ajan kun toista purettiin. Mantsista Havo siirtyi tulenjohtoupseeriksi Ristisaareen, jossa tehtävänä oli valvoa liikennettä rantatiellä. Venäläiset tiesivät
Ristisaaren merkityksen, ja niinpä se joutui useaan otteeseen
pommitusten kohteeksi. Aselepo tuli Havon ollessa Ristisaaressa. Sieltä hän siirtyi Hankoon,
jossa alkoivat merimiinojen raivaustyöt. Hän palveli 5. Raivaajaosastossa. Sittemmin Havo sai
siirron Itäiselle Suomenlahdelle
evl Reino Olavi Aaltosen osastoon, jonka emälaiva oli Suomen Joutsen. Osasto raivasi Lavansaari-Seiskarin alueella. Valvontakomissio painoi jatkuvasti
päälle tarkastuksin. Sitä kuvaa
venäläisen Itäisen meripiirin komentajan tokaisu suomalaiselle
komentajalle ja raivausupseerille: ”Jos yksikin miina löytyy sen
jälkeen kun olette julistaneet ve-

det vapaiksi, teidät ammutaan
Lavansaaren rantaan.”
Raivausten jälkeen Esko
Havo toimi Utön linnakkeen
päällikkönä vuosina 1947-48.
Sieltä hän siirtyi Merivoimien
esikunnan tykistöosastoon mittausupseeriksi.
Kapteenikurssin jälkeen
Havo määrättiin Merisotakoulun
opettajaksi (1951-53). Tästä
tehtävästä hän siirtyi Helsingin
Sotilaspiiriin, jossa hän perehtyi
kutsunta- ja LKP-asioihin.
Sotakorkeakoulun jälkeen
vuonna 1961 Havo siirtyi Turun eteläisen sotilaspiirin järjestelytoimiston päällikön tehtäviin
ja sieltä edelleen 1964 Turun
Rannikkotykistörykmentin rykmenttiupseeriksi. Seuraava tehtävä oli Hangon Rannikkotykistöpatteristossa, jonka komen-

tajana hän oli vuosina 19661968. Hangosta hän siirtyi Savonlinnaan sotilaspiirin päälliköksi. Savonlinnan sotilaspiiri oli rajapiiri, joten sen tuntosarvet olivat rajan tuntumassa. Tsekkoslovakian kriisin aikana 1968 rajalta kuului jatkuvasti hyökkäysvaunujen käynnistämisääniä ja tiedustelukoneet lensivät rajan pinnassa etelästä pohjoiseen. Se oli
päällikölle jännittävää aikaa. Sotilaspiirissä Havo paneutui LKP:n
toteuttamiseen, jota tuki Havon
arvostama esimies kenraaliluutnantti Matti Hannila. Tulokset
olivat erittäin hyviä.
Havo toimi Rannikkotykistökoulun johtajana vuosina
1971-75. Aselaji oli juuri itsenäistynyt, ja oman sotakoulun
kehittäminen oli kaikille tärkeä
asia. Koulussa vallitsi innovatii-

vinen henki. Kehitettiin koulutusohjelmia, harjoituksia ja simulaattoreita. Tykistöammunnat suoritettiin täyskaliiperiammunnoin. Ampumatarvikkeita riitti ja koulutettavat osasivat
ampua ja johtaa tulta. Tämän
tärkeyttä Havo aina korosti.
Everstiluutnantti Esko Havo oli aina oman tiensä kulkija. Hänet tunnettiin aselajin piirissä tiukkana esimiehenä – oli
selkeät tehtävät, riittävästi toimintavapautta ja esimiehen sataprosenttinen tuki.
Tämän innokkaan metsämiehen silmistä tuikki viimeiseen saakka tuttu terävä katse ja huumorin kukkakin kukki entisen lailla. Huoli isänmaan
asioista oli kuitenkin päällimmäisenä.
Juhani Haapala

Lupa luottaa

Insta DefSec Oy:n

erityisosaamista ovat verkkokeskeiset johtamis-, tietoliikenne- ja koulutusjärjestelmät,
vahvat tietoturvaratkaisut sekä puolustusjärjestelmien integrointi- ja ylläpitopalvelut. Asiakkaitamme ovat niin kotimaiset kuin kansainväliset toimijat.
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Teema
Riilahden taistelu 1714.

Ove Enqvist

Itämeri kautta aikojen

I
8

tämeri ja Suomenlahti ovat
muodostaneet kautta vuosisatojen tärkeän meritien

idän ja lännen välillä. Itämeri on
ollut arvoihin ja tavoitteisiin sidoksissa oleva kaupallis-kulttuurisen

penetraation maailma ja väylä.
Elämä Itämeren piirissä on ollut
kiinteästi sidoksissa uskontoon ja

Pietarin merisotamuseo

uskonnon muotoon, kieliin kiinnittyviin ideologioihin ja yhteiskuntien ja valtioiden rakenteisiin,
intresseihin ja ekspansioon.

Itämeren merkitys kasvaa
Friisiläiskauppiaat avasivat 700ja 800-luvuilla Itämeren kaupan,
ja tuolloin syntyivät ensimmäiset
kauppareitit ja – satamat. Viikin-
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kien suuri idäntie ulottui Itämerellä Ruotsin rannikkoa pitkin Suo
menlahden kautta Laatokalle ja
Venäjän jokia Dnepriä pitkin Mustallemerelle ja Volgaa pitkin Kas
pianmerelle tai Venäjän sisäosiin.
Itämeren maailmaa leimasi
hieman myöhemmin kristinuskon levittäminen, ja tuskin se oli
saatu ainakin viralliseen päätök-

seen, kun keskeiseksi vastakohtaisuuden aiheeksi nousi katolisen, ortodoksisen ja luterilaisen
uskonmuodon välinen kamppailu, joka liittyi valtiollisiin intresseihin ja siten Itämereltä katsoen kaukaisiinkin asioihin.
Pohjoissaksalaiset perustivat 1200-luvulla Hansaliiton,
joka hoiti kauppaa Itämerellä.
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Itämeren meripuolustus
Visuri: Puolustusvoimat kylmässä sodassa s. 93

Itämeren alueen geostrategiaa 1950-luvulla.

Mahtava liitto käytti Itämerta
ja Suomenlahtea sisämerenään
perustaen sen rannoille hansa
kaupunkejaan, joiden perinne
elää yhä. Ruotsin soturikuninkaat purjehtivat joukkoineen tätä meritietä valloitusmatkoillaan
Baltiaan ja Keski-Eurooppaan.
Hollanti nousi 1500-luvun
sotien jälkeen Euroopan merkittävimmäksi kauppamahdiksi,
ja hollantilaiset kuljettivat pääasiassa viljaa ja puutavaraa. Itämeren poliittinen tilanne oli hyvin epävakaa, sillä vuorotellen
sekä Ruotsi, Tanska, Puola että
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Venäjä pyrkivät kontrolloimaan
kaupankäyntiä alueella.
1700-lu
vulla nämä saivat tehdä tilaa kahdelle hallintojärjestelmältään uudenaikaisemmalle suurvallalle, Venäjälle ja Preussille, jotka laajenivat niiden kustannuksella ja
joista tuli ennen pitkää maa
ilmansuurvaltoja.

Pietari Suuren avaama
ikkuna Eurooppaan
Itämeren ja Suomenlahden asema muuttui oleellisesti 1703,
kun Venäjän keisari Pietari I

(Pietari Suuri) hakkasi ikkunan Eurooppaan ja perusti Neva-joen suistoon Venäjän uuden
pääkaupungin Pietarin. Nyt Itämeri ja Suomenlahti muodostivat nopean merireitin Pietariin,
jota voitiin käyttää suuriinkin tavarankuljetuksiin. Meritie muodosti samalla uhkan Pietarille,
sillä sitä pitkin saattoi purjehtia
sangen nopeasti pääkaupungin
porteille. Juuri tämä seikka on
siitä lähtien ollut vallitseva tekijä Itämeren strategiassa.
1900-luvun alussa käydyn Venäjän - Japanin sodan aikana suuri ja paras osa Venäjän Itämeren laivastosta tuhoutui Tsushiman meritaistelussa.
Laivaston päätehtävänä oli ollut Pietarin puolustaminen mereltä tulevaa varaa vastaan. Suurin uhka oli yhdistynyt Saksa, joka oli toteuttanut voimakkaan laivanrakennusohjelman. Tämä uhkasi Pietaria, ja uhka piti torjua.
Venäjä käynnisti uuden laivanrakennusohjelman, mutta
sen laivaston saattaminen Saksan laivaston tasolle olisi vienyt liian kauan. Venäjän sotilasjohdossa syntyi ajatus puolustaa Pietaria kiintein linnoituksin,
joilla vihollisen etenemistä voitaisiin olennaisesti vaikeuttaa ja
hidastaa rannikkotykkien tulella,
merimiinoituksin ja selvästi heikomman laivaston toimenpiteillä. Linnoituksen pääasemaksi
valittiin Suomenlahden kapein
kohta Porkkalan ja Naissaaren
välillä. Tätä pääasemaa, joka sai
nimen Pietari Suuren merilinnoitus, tukemaan rakennettiin laaja etuasemien verkosto. Linnoitusketjua laajennettiin Turun ja

Itämeren meripuolustus

Ahvenanmaan saaristoon ja Viron suurille saarille ensimmäisen maailmansodan sytyttyä.
Venäjän vallankumouksen
jälkeen linnoitustyöt loppuivat,
ja jo valmiiden linnoitusten miehistöjen moraali ja taistelukyky
lamaantuivat. Linnoitukset tyhjenivät yksi toisensa jälkeen.
Suomen ja Baltian maiden
itsenäistymisen jälkeen Pietari Suuren merilinnoituksen asemat jäivät Suomen ja Viron haltuun. Niiden varaan molemmat
maat suunnittelivat laajaa sotilaallista yhteistyötä ennen toista maailmansotaa. Porkkalan Naissaaren väliin suunniteltiin
miina- ja tykistösulkua, jonka
oli määrä sulkea Venäjän Itämeren laivasto Suomenlahden
pohjukkaan mahdollisen uuden
sodan aikana.

Pietari Suuren
merilinnoituksen tulikaste
Venäjä tunsi sulkusuunnitelman
hyvin, mutta ei voinut tietää
pannaanko se toimeen, kun se
alkoi toteuttaa niin sanotun Ribbentrop – Molotov -paktin sa-

laisen lisäpöytäkirjan sisältämää
etupiirijakoa syksyllä 1939. Se
vaati ja sai sekä Virolta että Latvialta tukikohtia kapeikon länsipuolelta Viron saarilta ja Liepajasta. Suomesta tukikohtaa vaadittiin Hangosta, mutta ennen
kuin se saatiin, piti ensin käydä
talvisota. Tällä tavoin Neuvostoliitto pystytti Pietari Suuren merilinnoituksen uudelleen Leningradin suojaksi.
Tämä suoja osoittautui
kuitenkin huonoksi, sillä saksalaiset hyökkäsivät Leningradin porteille Baltian halki maita myöten aivan samoin kuin
ensimmäisessäkin maailmansodassa. Pietari Suuren me
rilinnoitus heräsi kuitenkin henkiin vielä kerran syksyllä 1944,
kun Neuvostoliitto otti Porkka
lanniemen ja Obbnäsin (Upinniemen) tukikohdakseen. Tukikohta luovutettiin Suomelle takaisin tammikuussa 1956.

Itämeren merisodat
Merisodat Itämeren alueella jakautuvat melko selkeisiin historiallisiin kausiin, joiden myötä ItäMare Balticum

Tärkeimmät meritaistelut 1000-luvulta Krimin sotaan.
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meren alueen yleinen sotilaspoliittinen asema muuttui. Kausien
aikana käytiin erinäisiä meritaisteluja vaihtelevalla sotaonnella.
Viikinkien ryöstö- ja kaupparetkiä 800–1100-luvuilla seurasi eritoten Itämerellä kauppaa
suojelevan Hansaliiton aika aina 1500-1uvulle saakka. Kauppa seurasi valloittajia, ja valloittajien käyttäessä meritietä syntyi
merellisiä yhteenottoja, tosin pienehköissä puitteissa. Luostareissa pidetyt kronikat kertovat, että
1100-luvulla Itämeren pohjoisja itäosien heimoista vendiläiset,
liettualaiset, lättiläiset, virolaiset,
karjalaiset ja varsinaissuomalaiset risteilivät monesti merirosvo
laivoillaan.
Aikakaudelta säilyneiden
ensimmäisten varsinaisten meritaistelujen kuvaukset ovat vasta 1500-luvulta, mutta jo aiemmat aselevot ja välirauhat todistavat, että merelläkin on taisteltu. Tällaisilla sopimuksilla pyrittiin 1100–1400-luvuilla takaamaan häiriötön meriliikenne, jonka tukena olivat lisäksi
eri valtioiden sotalaivastot. Sopimusten tekoon osallistuivat
eri vuosina tanskalaiset (juutit),
lyypekkiläiset (Hansaliitto), gotlantilaiset, svealaiset, ruotsalaiset, Kalmarin unionin jäsenvaltiot, novgorodilaiset, smolenskilaiset, mutta myös Itämeren piirin ulkopuolelta keisarin
alamaiset ja koko latinalaisen
maailman kauppiaat. Itämerellä on taisteltu meren herruudesta. Oheiseen karttaan on merkitty viisikymmentäkolme merkittävää merellistä sotatapahtumaa 1000-luvulta Krimin sotaa.
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Toisen maailmasodan jälkeen
niin kutsuttu rautaesirippu jakoi
Euroopan kahtia: Adrianmereltä Itämerelle. Itämerta kutsuttiin
varsinkin itäpropagandassa rauhan mereksi, mutta käytännössä Itämeren alue olisi ollut erittäin tärkeässä asemassa Varsovanliiton ja Naton välisessä
mahdollisessa kriisissä. Varsovanliiton ja Neuvostoliiton hajottua 1990-luvun maailmassa oli aihetta toivoa, että suur

vallat, monikymmenmiljoonaiset Saksa, Venäjä ja niiden rinnalle ehkä kohoava Puola, olisivat voineet löytää tien pysyvään rauhalliseen kehitykseen,
jonka puitteissa kauppa ja kulttuuri olisivat luoneet yhteisyyttä
ja positiivista riippuvuutta.
Kehitys ei kuitenkaan välttämättä kulkenut niin nopeasti
ja positiiviseen suuntaan kuin
1990-luvulla toivottiin. Yksi syy
on ollut, että Baltian maat ovat
liittyneet puolustusliitto Naton

Bomarsundista piti tulla Venäjän
etuasema länteen, mutta se tuhottiin Krimin sodassa.

Ove Enqvist

Lopuksi

jäseniksi. Osa Pietari Suuren
merilinnoituksen Suomenlahden pohjoisrannalla olleista rannikkolinnakkeistakin on palvellut
Suomen rannikkotykistön kiinteinä linnakkeina aina 2000-luvun alkuun asti. Nyt ne on kui
tenkin voitu tyhjentää yksi toisensa jälkeen osana meripuolustuksemme uudistusta.

Lähteet:
Amirhanov, Leonid: Pietari Suuren merilinnoitus, Pietari 1995
Klinge, Matti: Itämeri- mielenkuva, teoksessa Mare Balticum, 200 vuotta Itämeren historiaa, John
Nurmisen säätiö, Helsinki 1997

Wihtol, Erik: Meritaistelut, teoksessa Mare Balticum,
200 vuotta Itämeren historiaa, John Nurmisen
säätiö, Helsinki 1997
Wikipedia

Kulttuuria ja sotahistoriaa
Kalervo Sipi

Kulttuuria ja sotahistoriaa

Ilmari Hakala

Puolassa ja itäisessä
Saksassa 15.–22.4.
Tallinna, Varsova, Krakova,
Auschwitz, Lützen, Breitenfeld,
Travemünde. Asiantuntijaoppaat
Ilmari Hakala ja Leena Hakala.
1098 €

Juha Myyryläinen Sampo Ahto

Mannerheimin jäljillä
halki Kiinan
valtakunnan 2.–11.9.

Pekingissä Kiinan muuri, Taivaallisen
rauhan aukio ja Kielletty kaupunki,
Kashgar, Abak Hojan hautamuseo ja Id
Kah moskeija, Hiekkadyynit Mingsha
Hills ja Kuunsirpin lähde, Mogaon luolat,
Xian ja Terrakotta-armeija. Mannerheim
asiantuntija kenraalimajuri evp
Kalervo Sipi. Kiinan asiantuntijaopas
Marja-Leena Tiensuu. 3240 €

Pohjois-Italiassa
25.4.–1.5.2013
Gardajärvi, Verona ja Venetsia.
Asiantuntijaopas ev Sampo
Ahto. 1395 €
Kulttuuria ja sotahistoriaa

Kulttuuria ja sotahistoriaa

Entisessä Itä-Preussissa
15.–23.4.
Gdynia, Gdansk, Westerplatte,
Görlitz ja Hitlerin Sudenpesä,
Kaliningrad, Kuurin kynnäs,
Klaipeda, Palanga ristikukkula,
Riika, Tallinna. Asiantuntijaopas
ev Sampo Ahto. 1188 €
Laatokan kierros
27.–30.6.
Sortavala, Nietjärvi, Pitkäranta,
Salmi, Vitele, Aunus, Syväri,
Terijoki, Raivola, Summa, Viipuri.
Asiatuntijaopas
professori
Martti Turtola.
485 €

Tartto ja Itä-Viro 24.–26.5.
Narvan ja Sinimäen taistelut,
Suomen siirtyminen Venäjän
Suurruhtinaskunnaksi, Viron
vapaussota. Asiantuntijaopas
Tilaa uusi
evl Juha Myyryläinen. 398 €
esite 2013!
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Itämeren meripuolustus

Kenneth Nyholm

Teema

Kirjoittaja (kom evp) on palvellut muun muassa sotilasasiamiehenä
Baltian maissa ja natolaisen Baltic Defence Collegen laitoksenjohtajana.

Itämeren alueen
turvallisuuden kehitys
1 Geopoliittinen
tilannekehitys
Kylmän sodan ajan idän ja lännen ideologisen vastakkainasettelun tilalle on asettunut taloudellinen vastakkainasettelu, jonka keskeiset tekijät ovat energia,
kuljetusreitit ja ruoka. Venäjää
lukuunottamatta kaikki Itämeren alueen valtiot ovat integroituneet läntisiin taloudellisiin ja poliittisiin tai sotilaallisiin turvallisuusrakenteisiin.
Tarkastelen Itämeren alueen
turvallisuutta osana transatlanttisen tilan turvallisuutta,
jossa keskeiset toimijat ovat
Itä ja Länsi.
Länttä luonnehtivat 2010-luvulla syvenevä Euroopan Unionin ja USA:n talous- ja velkakriisi, poliittisen yhtenäisyyden murentuminen, Euroopan Unionin
sirpaloituminen ja leiriytyminen,
väestön uskon hiipuminen Euroopan Unioniin ja sen integraatiokehitykseen sekä jäsenmaiden
yhteiskunnallisen levottomuuden
kasvu. Puolustusmenojen karsiminen jo tapahtuneen aseriisunnan ja aluepuolustuksesta luopumisen jatkoksi heikentää Na-
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toa Euroopassa vielä pitkään.
USA:n selkä on kääntymässä
Euroopalle sen katsoessa Aasian suuntaan. Sen asevoimien
menoja karsitaan ja painopistettä
siirretään Aasian ja Tyynenmeren
alueelle. Naton artikla 5:n mukaisten velvoitteiden ja vastuiden
kantamisen uskottavuus Euroo-

Venäjän päämääränä
on olla vahva, ja
sen nykyisessäkin
sotilasdoktriinissa
Länsi on edelleen
päävihollinen.
passa kärsii. Taloudeltaan maailman suurimpien USA:n ja Euroopan mahti uhkaa murentua.
Lännen lipunkantajan USA:n talous on lamassa, ulkopolitiikka
resetoitu pehmeäksi ja sotilaallinen voima heikkenemässä.
Itä on Venäjä-keskeinen. Sitä
luonnehtivat Venäjän talouden
nousun siivittämä kansallismielisyyden voimistuminen ja turvallisuuspalvelujen sekä presi-

dentin valtaan perustuvan securokratian muodostuminen maan
keskeiseksi hallintomalliksi. Näitä on seurannut sotilaallisen voiman käytön tuonti kovenneen
ulkopolitiikan välineeksi. Venäjän asevoimien rahoitus on kasvussa ja niitä uudistetaan omalla tuotannolla sekä lännestä
tehtävillä hankinnoilla. Venäjän päämääränä on olla
vahva, ja sen nykyisessäkin
sotilasdoktriinissa Länsi on
edelleen päävihollinen.
Aasian markkinoiden
valtaamiseksi Itä on Venäjän
johdolla kokoamassa ainakin
osaa entisistä neuvostotasavalloista uuteen liittoumaan
Euraasian liittoon, jonka toiminnan on määrä alkaa vuonna 2015. Kaukasuksen suunnalla EU:a matkivaan liittoon
liitytään tai liitetään. Läntisten
lähialuemaiden kohtalo, joissa
Venäjä katsoo omaavansa joko
tsaarin tai Neuvostoliiton perintönä historiallisia intressejä, selvinnee myöhemmin. Putin vilkuilee Pietarin ikkunasta Eurooppaan johtavalle kauppareitille. Katse on kuitenkin kiinnittynyt väkirikkaille Aasian ja Tyy-
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nenmeren alueen markkinoille,
joilla ollaan huolissaan ruoan ja
energian riittävyydestä tulevaisuudessa. Idän johtovaltion Venäjän talous on kasvussa, ulkopolitiikka kovenemassa ja sotilaallinen voima lujittumassa.
Länsi eripuraistuu ja heikkenee, Itä vahvistuu ja yhtenäistyy. Kummankin johtovaltiot
ovat eri suunnista aloittamassa
kilpajuoksua Aasian ja Tyynenmeren alueelle, jolla on ostovoimaa, tuotantokykyä ja korkeaa
teknologiaa. Aika näyttää, onko
tuloksena yhteentörmäys maaliviivalla ja sen seurauksena vastakkainasettelu vai rauhanomainen rinnakkaiselo.
Geopoliittinen kehityskulku heijastuu jo Itämeren turvallisuuteen. Heikkenevän transatlanttisen yhteyden tilalle on
asettumassa vahvistuva Berliini-Moskova akseli. Weimarin
Trion (ks. RP1/2012 s.75) kädenjatkeeksi Itämerelle on perustettu Kaliningradin Kolmikko,
ja Itämeren turvallisuus uhkaa
alueellistua. Jos turvallisuus alueellistuu, alueellistuu myös turvattomuus. Tilaisuuden turvallisuuden uudelleenjärjestelyille avaa osaltaan myös Arktika,
jonka energiavarantojen jakaminen vetää Pohjoismaiden ja
Natonkin huomiota puoleensa
ja jättää tilaa turvallisuuden hämäräoperaatioille Itämerellä.

2 Venäjän intressit ja
Itämeren strategia
Historialliset intressit
Venäjällä on ollut Itämerellä historiallisia intressejä viimeistään
siitä alkaen, kun Pietari Suu-
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ri julisti Pietarin maan pääkaupungiksi vuonna 1712. Pääkaupungin suojaksi rakennettiin kivenkova eteentyönnetty Pietari
Suuren merilinnoitus.
Venäjä menetti Viron,
Latvian, Liettuan ja Suomen
1900-luvun alussa maiden itsenäistyessä. Neuvostoliitto paikkasi syntynyttä turvallisuusvajettaan Molotov-Ribbentropp sopimuksella 1939 ja miehitti Baltiaa sen jälkeen puoli vuosisataa.
Baltian maat itsenäistyivät
uudelleen Neuvostoliiton hajottua 1991. Idän ja Lännen raja siirtyi tuhat kilometriä itäänpäin. Itämerellä Venäjä menetti kattavan meritukikohtaverkon, toistakymmentä satamakaupunkia sekä niihin johtavan
tie- ja rautatieverkon. Naton
laajeneminen Itämerelle ja Suomenlahdelle vuonna 2004, Venäjän historiallisen pääkaupungin edustalle, oli Venäjän johdolle raskas arvovaltatappio. Heikosta Venäjästä ei ollut vahvalle Natolle vastusta. Venäjän näkökulmasta jo polvilleen lyödyn
historiallisen supervallan rippeitä nöyryytettiin. Arvovaltatappiolle Putin ei ole saanut hyvitys-

tä, hän on kuitenkin tuonut Venäjän ulkopolitiittiseen liturgiaan arvoitukselliset ”historialliset intressit lähiulkomaissa” niitä täsmentämättä.
Tämän päivän intressit
Pietari Suuren merilinnoituksesta aika on ajanut ohi vasta toisen
maailmansodan jälkeisellä ohjuskaudella. Tuolloin Suomi onnistui parlamentaaristen puolustuskomiteoiden avulla korvaamaan
linnoitusrakenteet muinaisia tykkejä tehokkaammilla tykistö- ja
ohjusasejärjestelmillä, joilla miina-aseella täydennettynä kyetään kontrolloimaan Itämerta
Saarenmaalta pohjoiseen ja tarvittaessa estämään sen käyttö.
Itsenäisen puolustuskyvyn
rakentaminen oli Karhun kainalossakin mahdollista, koska
YYA-sopimukseen perustuen ja
suomettumisesta johtuen Neuvostoliitto ja länsimaatkin pitivät
Suomea kriisitilanteessa Idän
leiriin kuuluvana. YYA-sopimuksen päädyttyä roskiin Suomen itsenäinen puolustuskyky
ei ole enää ollut Venäjän intressien mukainen.
Neuvostoliiton hajottua ja
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Naton laajennuttua Suomenlahdelle ja Baltiaan Pietari Suuren
ikkuna Eurooppaan jäi vastustajan kivenheiton päähän ilman
suojaa. Se uhkaa kriisissä kutistua tirkistysreiäksi Suomenlahden pohjukassa sekä eristetyksi Kaliningradin alueeksi. Pietari ei ole koskaan ollut niin suojaton kuin nyt.
Venäjä tietää, että Suomella
on kyky sulkea Suomenlahti. Tämä lopettaisi Venäjän kauppamerenkulun Itämeren kautta, keskeyttäisi Pietarin puolustuksen
etulinjan Kaliningradin huollon
sekä saattaisi Nordstreamin ja
Pietarin vaaralle alttiiksi.
Tsaarin ja Neuvostoliiton
aikainen sisämeri, Kylmän Sodan aikainen Rauhan meri on
kehittynyt yhdeksi maailman
vilkkaimmista talouden kulkureiteistä. Sillä on strategista merkitystä kaikille sen rantavaltioille, erityisesti Venäjälle ja Suomelle. Suomen kaupasta yli 80 prosenttia kulkee
meritse, naapurimaamme Viron
60%. Itämeren alueen kaupasta puolet tapahtuu meritse.
Venäjälle Itämeri on energian ja kaupan siirtoreitti, mikä
on elintärkeän Euroopan-kaupan edellytys. Venäjä toimittaa
40 prosenttia Euroopan käyttämästä energiasta ja Gazprom
saa kaksi kolmasosaa tuloistaan
siitä. Euroopan ja Venäjän väliset
merikuljetukset ovat yli kolminkertaistuneet vuodesta 2000 ja
kasvu jatkuu. Vuonna 2015 Itämerellä arvioidaan olevan joka hetki liikenteessä noin 3500
alusta. Sen tärkeys kauppareittinä lisääntyy kaukopohjois-
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ten alueiden taloudellisen merkityksen kasvaessa ja koillisväylän avautuessa ympärivuotiseen
käyttöön ilmaston lämpenemisen seurauksena. Nordstream
makaa Itämeren pohjassa. Tällainen alue tulee olla omassa
hallinnassa sodassa ja rauhassa, siitä suurvalta ei tingi.
Länsi on heikentynyt poliittisesti, sotilaallisesti ja taloudellisesti. Euroopan Unioni natisee
liitoksissaan ja on alkanut vajota
taloudelliseen lamaan, joka saattaa päättyä pohjakosketukseen.

Venäjälle Itämeri
on energian ja
kaupan siirtoreitti,
mikä on elintärkeän
Euroopan-kaupan
edellytys.
Idälle on avautumassa tilaisuus
hakea hyvitystä Naton laajenemiselle Pietarin edustalle, nyt siihen on poliittista, taloudellista ja
sotilaallista voimaa.
Itämeri-strategia
Venäjän päämäärät Itämerellä
juontuvat Venäjän historiallisista intresseistä, taloudesta ja sotilasstrategiasta, keinot päämääriin pääsemiseksi Aleksandr Duginin opista. Sen mukaan Idän
ja Lännen välinen verenvuodatus ei tule kysymykseen, ja
Kreml noudattaa oppia suoraviivaisesti. Georgian sodan tuoma
geopoliittinen voitto, Euroopan
talousahdinko ja sen poliittisen
hajonneisuuden lisääntyminen

sekä Venäjän ja Weimarin trion
vahvistuneiden suhteiden suoma voimapolitiikan arsenaalin
käyttömahdollisuuksien lisääntyminen ovat näyttöjä opin toimivuudesta, joten siitä Venäjän johto tuskin jatkossakaan
luopuu. Se ei luovu myöskään
historian perimästä, Idän ja Lännen vastakkainasettelusta.
Itämerellä sota häiritsisi
kauppareitin toimintaa. Strategisiin päämääriin on päästävä ja
Itämeren herruus on saavutettava ilman väkivaltaa. Käyttöön
poimitaan Duginin epäsuorista menetelmistä riittävä taloudellisen, sotilaallisen ja poliittisen voiman yhdistelmä.
Taloudellisen voiman keskeisin väline on energia. Suomen käyttämästä energiasta
tuodaan 70 prosenttia, ja siitä neljä viidesosaa tulee Venäjältä pääasiassa kivihiilenä ja raakaöljynä. Myös Baltian maat ovat Venäjältä tuotavasta öljystä ja kaasusta täysin
riippuvaisia. Baltian maiden
energiaturvallisuutta ei ainakaan lisää Nordstream, joka
mahdollistaa maakaasun myynnin Saksaan ja keski-Eurooppaan samalla kun Baltian hanat suljetaan. Tähän mennessä
Venäjä on käyttänyt energiaasetta kahdeksan kertaa EU:n
jäsenmaata vastaan.
Viime vuosina Venäjä on
saavuttanut lujan otteen Baltian maiden liike-elämässä. Venäjän valtio-johtoiset yritykset tai
valtion vaikutusvallan alla toimivat yritykset ovat hankkiutuneet
Baltiassa merkittävään asemaan
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elintärkeillä aloilla. Venäjän rahoitus- ja pankkisektorin vahva
asema on huolena erityisesti Latviassa ja Liettuassa. Mielenkiintoista asiassa on se, että venäläisen valtio-ohjatun bisneksen soluttautuminen alkoi kaikissa Venäjän lähiulkomaissa samoihin
aikoihin vuoden 2008 tienoilla.
Tuolloin Putin antoi lähipiirilleen
tehtävän ostaa esimerkiksi Ukrainasta kaiken myynnissä olevan
kiinteän omaisuuden. Samoihin
aikoihin alkoivat Putinin lähipiirin maakaupat myös Suomessa.
Myöhemmin Ukraina kielsi kaikki maakaupat, Suomessa kunnatkin myyvät maitaan Venäjälle.
Venäjän riittävä sotilaallinen
ylivoima Itämerellä kyseenalaistaa itsenäiseltä puolustuskyvyltään korkeintaan keskinkertaisilta Natoon kuuluvilta Baltian mailta artikla 5:n mukaiset
avunsaantimahdollisuudet Natosta. Lisäksi se muuttaa Suomen natojäsenyyden kannattavuuden osittain kyseenalaiseksi.
Onko tämä riittävä kompensaatio Naton laajenemisesta Baltiaan, jää nähtäväksi.
Venäjän Läntisen Sotilaspiirin
perinteinen sotilaallinen voima on
kaksinkertaistettu muutaman viime vuoden kuluessa. Esimerkkinä joukkojen vahventamisesta on
Baltian kupeeseen Lugaan ryhmitetyt ja Kaliningradiin ryhmitettävät Iskander-ohjukset, joilla voidaan tuhota Baltiassa ja etelä-Ruotsissa sekä etelä-Suomessa
olevia kohteita. Itämeren laivastoa
on vahvistettu kehittämällä sen ilmatorjunta- ja pintataistelukykyä
sekä maihinnousuvoimaa. Venä-
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jän Läntisen Sotilaspiirin joukkojen operatiivisesta liikuteltavuudesta ja keskittämiskyvystä laajalla alueella sekä uuden johtamisjärjestelmän toimivuudesta
on saatu näyttöjä viime vuosien
puolustushaarojen yhteisoperaatioiden harjoituksista, joissa vastustaja on Länsi.
Venäjän intressejä palvelevan poliittisen voiman keskittäminen Itämerelle on käynnissä. Sen keskeisenä elementtinä
on vahva Berliini-Moskova akseli. Työfoorumina näyttää olevan julkisuudelta varjoon jäävä
Weimarin Trio, johon Venäjä on
kutsuttu mukaan. Sen kädenjatkeeksi Itämerellä perustettiin
Saksan, Puolan ja Venäjän välille
toukokuussa 2011 ulkoministeritasoinen Kaliningradin Kolmikko.
Kaliningradin Kolmikon tapaamisiin ei muilla Itämeren mailla ole
asiaa, ja epätietoisuus Kolmikon
toimista alkaa kalvaa Itämeren
maiden keskinäistä luottamusta. Itämeren turvallisuus ja turvattomuus uhkaavat alueellistua.

3 Länttä Euroopassa edustavan Saksan intressit
Saksaa ja muita natomaita velvoittavien Naton artikla 5:n mukaisten velvoitteiden täytäntööpano Itämerellä on muuttumassa
riskialttiiksi ja ne ovat kyseenalaistumassa jo rauhan aikana. Saksa on laskemassa asevoimiensa
miesvahvuutta 175 000:een, ja
puolustusmenojen rahoitusta on
laskettu jo 1,3 prosenttiin BKT:sta. Turvatakuiden kannalta vuonna 2013 toimintansa aloittavalla
Weimarin taisteluosastolla ei ole

edes symbolista merkitystä. Lisäksi Saksan tiedetään vastustaneen Naton puolustussuunnitelmien laatimista Baltiaan.
Saksa harjoittaa virallisesti rauhanpolitiikkaa. ”Politiikkaa- ei aseita” alkaa paistaa vähitellen läpi, ja sen alta hahmottuu pyrkimys suurvalta-aseman
palauttamiseen. Saksa on Euroopassa strategisen valinnan
edessä. Sillä on valittavanaan
yksi kolmesta vaihtoehdosta:
1)

Antaa entisen menon jatkua ja yrittää pelastaa nykyisenlainen EU pumppaamalla sinne jatkossa suuri osa bruttokansantuotteestaan, joka on
22% EU:n taloudesta.
Surkea sijoitus.

2)

Peruskorjata EU:n toimimattomiksi osoittautuneet
rakenteet ja yrittää vielä
kerran Saksan tavoitteena
olevaa vahvaa Eurooppaa
nykyisen EU:n pohjalta. Ei
Venäjän tukea, epävarma
sijoitus ja hidas tuotto.

3)

Rakentaa uusi weimarilainen liitto nykyisen EU:n
terveiden osien pohjalle
ja ottaa siellä johtava rooli
Venäjän tuella. Tuo kustannussäästöjä ja tukee pääsyä ostovoimaisille ja suurille markkinoille Venäjällä
ja Aasian suunnalla, joita
ilman EU ei ilmeisesti selviä. Nopea ja suuri tuotto.

Saksan ja Venäjän suhteita
on lujitettu viime vuosina, mitä
on mahdollista hyödyntää Saksan suurvalta-aseman palaut-
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tamisessa. Transatlanttinen yhteys on heikentymässä. USA on
suuntautunut Euroopan ulkopuolelle. Euroopan Unioni on velkakriisissä, mikä on omiaan heikentämään jo aseistariisuuntunutta Natoa. Saksan ja Venäjän
strategiset intressit yhtyvät Itämerellä. Venäjä haluaa estää Naton
turvatakuut ja Saksa ei halua niiden aktualisoitumista. Lisäksi Itämeren kauppareitin tulee toimia.
Merkit viittaavat Saksan valitsevan Weimarin liiton. Se takaa Saksalle poliittisen ja taloudellisen suurvallan statuksen Euroopassa ja sen ulkopuolellakin.
Olemme seuraamassa Saksan
kolmatta nousua, kaksi edellistä
johtivat maailmansotaan.

4 Heijastuksia Itämerelle
Itämerelle on muodostumassa
poliittisen, taloudellisen ja sotilaallisen ylivoiman keskittymä. Sen muodostavat Venäjä,
Saksa ja Puola. Tämän päivän
Euroopassa keskittymän vahvuus riittää päättämään Euroopan Unionin tulevaisuudesta ja
turvallisuudesta Itämerellä.
Itämeren maat ovat jakautumassa leireihin. Turvaa hehkuvalla leirinuotiolla istuvat Kaliningradin Kolmikon jäsenet. Turvattomalla leirihiilloksella kyhjöttävät Itämeren puolueettomat
maat Suomi ja Ruotsi sekä sotilaallisesti heikohkot Nato-maat
Baltiasta. Niiden poliittinen ja taloudellinen selkänoja EU on kriisissä ja Naton turvatakuistakin
saatetaan jäädä paitsi. Turvallisuuspolitiikaltaan epäyhtenäinen
nuotioseura vilkuilee varovaisesti toiselle nuotiolle ja ihmettelee,

18

mistähän siellä kuiskaillaan.
Kaliningradin Kolmikon perustaminen ja Baltian maiden
jättäminen sen toiminnan ulkopuolelle sekä vahventuva Berliini-Moskova akseli saattavat johtaa turvattomuuden alueellistumiseen Itämeren alueella. Riskinä on, että Saksa, Venäjä ja Puola ohittavat Itämerellä valtiodiplomatian, ja valmistelevat salassa Itämeren alueen turvallisuutta
koskevia saneluratkaisuja.
Kuppikuntaistumisen sekä
EU:n ja Naton heikkenemisen
jatkuminen voi pahimmillaan
merkitä leiriytymättömien maiden jäämistä yksin kahta suurvaltaa vastaan poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti. Mikäli
Putin keksii synergiaa historiallisista intresseistään, Naton laajenemisen aiheuttaman arvovaltatappion kompensoimisesta ja
peräänkuuluttamastaan Venäjän
identiteetin vahvistamisesta, tuloksena voi olla itsenäiseltä puolustuskyvyltään kyseenalaisten
sekä energiansaanniltaan ja taloudeltaan Venäjästä riippuvaisten Itämeren maiden turvallisuuden heikkeneminen.
Venäjä on saavuttamassa
Itämeren herruuden ilman sotaa. Asevoimiensa vahvistamisella Itämerellä Venäjä pyrkii kiistämään Naton turvatakuut. Sotilaallista voimaa se toivottavasti valmistautuu käyttämään vain
painostuskeinona, mutta turvattomuus lisääntyy silloinkin.
Epävarmuutta lisää Venäjän johdon arvaamattomuus ja
sotilaallisen voiman käytön paluu Venäjän ulkopolitiikan arsenaaliin vuodesta 2008 alkaen.

Voidaanko Putinin Venäjään ja
vilpittömyyteen luottaa enemmän kuin tsaarin Venäjään tai
Neuvostoliittoon?
Oikean vastauksen löytämiseksi löytyy vinkki: USA julisti Syyrian taloussaartoon 2012,
jotta Syyrian johdolta loppuisivat
rahat tappaa mellakoijia – ilman
palkkaa Syyriankaan sotilaat eivät
tapa siviileitä. Venäjä ei liittynyt
siihen, vaan painoi Syyrian seteleitä 240 tonnia ja lennätti ne kesällä 2012 kahdeksalla IL-76-koneen suorituksella Syyrian johdolle. Vuoden 2012 loppuun mennessä Syyrian sisällissodassa on
kuollut jo yli 60 000 ihmistä, eivätkä setelit liene vielä lopussa.

5 Heijastuksia Suomeen
Venäjän kannalta Itämeren kontrollin ylläpitämiseksi pääsy Suomenlahden kujan läpi on turvattava. Sota puolustuskykyisen
Suomen kanssa sulkisi Venäjältä koko Itämeren, mikä ei saa tulla kysymykseenkään. Se ei olisi
myöskään Saksan ja EU:n intressien mukaista energian saannin,
kaupankäynnin häiriintymisen ja
ulkopoliittisten ristiriitojen takia.
Jos haluamme säilyttää turvallisuuspoliittisen vaikutusvaltamme ja rauhaa, Suomen puolustus- ja sodankäyntikyvystä tulee huolehtia. Meillä tulee olla kyky torjua maarajalla, sulkea Suomenlahti ja suojata merikuljetukset, jotka mahdollistavat pidempiaikaisen sodan käymisen. Jos
Venäjä pystyy kiistämään Itämeren käytön Suomen kauppareittinä, sodan syttyminen Venäjän
ja Suomen välillä on todennäköisempää kuin muuten. Jos Suo-
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mi pystyy kiistämään Suomenlahden käytön Venäjän kaupan
ja Itämeren Laivaston kulkureittinä, sodan syttyminen Itämerellä on epätodennäköinen.
Suomen puolustuskyvyn pitäminen uskottavalla tasolla takaa osaltaan rauhan säilymisen
Itämerellä. Se vakauttaa Itämeren tilannetta ja antaa ulkopolitiikallemme selkänojaa. Suomen
maanpuolustuskyvyn karsiminen
johtaa ulkopoliittisesta liikkumavapaudesta tinkimiseen ja nakertaa koko Itämeren alueen turvallisuutta sekä lisää turvattomuutta. Uskottava puolustuskykymme on osoittautumassa
Itämeren alueen rauhan säilymisen keskeiseksi tekijäksi, ja
se on muuttumassa koko Itämeren alueen turvallisuuspoliittiseksi objektiksi. Venäjä
ja Eurooppa ovat riippuvaisia
Itämerestä. Suomella on kyky
sulkea se tänään ja näin se tulee olla myös huomenna.
Suomi oli lähes puoli vuosisataa Karhun kainalossa itään rähmällään enemmän
kuin kansalle kerrottiin ja mikä
oli tarpeenkaan. Sekä Itä että Länsi pitivät meitä YYA-sopimukseen perustuen itäiseen leiriin kuuluvana, toisin kuin me itse. Karhun turvallisessa kainalossa varustauduimme ja rakensimme uskottavan puolustuskyvyn. Neuvostoliiton näkökulmasta se palveli Idän etuja, sillä Itä
ei uhannut Suomea vaan Länsi
uhkasi Itää mutta puolustuskykyinen Suomi oli onneksi välissä.
Tänään olemme aidosti puolueettomia, ja itsenäinen
puolustuskykymme palvelee
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kaikkien Itämeren maiden turvallisuutta. Nyt Karhu on alkanut osoittautuakin sudeksi, ja
Suomi on alkanut rahan puutteessa karsia uskottavasta puolustuskyvystämme - mitä ulkopolitiikalle selkänojaa antavaa
meille jää? Tulee pitää mielessä, että viimeisen 800 vuoden
aikana keskimäärin joka viides
vuosi Itämeren alueella on ollut
sodan vuosi. Jos näin jatkuu,
Suomella on vaara joutua Karhun kainalosta Suden suuhun.
Jos luovumme uskottavas-

Tänään olemme
aidosti puolueettomia,
ja itsenäinen
puolustuskykymme
palvelee kaikkien
Itämeren maiden
turvallisuutta.
ta puolustuskyvystämme, on aika tunnustaa tosiasiat ja hakea
Naton jäsenyyttä yhdessä Ruotsin kanssa. Naton jäsenyys yhtenäistäisi Itämeren maiden turvallisuuspolitiikkaa, vakauttaisi
aluetta ja lisäisi turvaa. Naton
turvatakuutkaan eivät olisi vaarassa kyseenalaistua Itämerellä.
Se pienentäisi Venäjän voimapoliittista arsenaalia ja suuntaisi
sitä käyttäytymään Baltia-politiikassaankin kansainvälisten pelisääntöjen mukaisesti ja tasavertaisena Viron, Latvian ja Liettuan kanssa. Nämä lienevät syitä,
miksi Venäjä vastustaa Suomen
Nato-jäsenyyttä.

Itämeren maiden tulee yhteisvoimin yrittää pitää USA kiinnostuneena Itämeren alueesta,
muuta ulkopuolista turvaa Itämerelle ei ehkä tule. Suomen
kannalta tämä tarkoittanee, että ennen rähmällään itään, jatkossa länteen kuin tuuliviiri. Tässä onkin ulkopoliittista haastetta. Itsenäisen puolustuskykymme säilyttäminen helpottaisi tasapuolista kansainvälisten suhteiden hoitamista ja kansallisen
ryhtimme säilyttämistä.
Itsenäisestä puolustuskyvystämme huolehtiminen
maksaa kuukaudessa alle
euron lisää jokaiselta suomalaiselta vuoteen 2020
saakka ja siitä eteenpäin vajaa kolme euroa. Niin paljon
maksaa Suomen kansallisen
ryhdin säilyttäminen. Rauhan aikana on kansan yhteinen asia huolehtia, että kriisissä sotilaidemme ei tarvitse ojentaa yksin asetta ylivoimaista hyökkääjää vastaan.
Viron armeijan ylipäällikkö
kenraali Johan Laidoner kirjoitti keväällä 1939: ”Viron ja koko
Baltian tulevaisuus muuttuu uhanalaiseksi sillä hetkellä, kun Hitler
ja Stalin pääsevät keskenään sopimukseen”. Sopimus syntyi elokuussa, vajaa puoli vuotta myöhemmin Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen ja vuotta myöhemmin miehitti Baltian. Maat olivat
lyöneet laimin puolustuskykynsä kehittämisen. Pidetään historia mielessä ja yritetään tehdä
asioita paremmin, kuin edeltäjiemme onnistui. Silloin voimme
luottaa tulevaisuuteen, eikä vain
toivoa parasta.
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Teema
Steregustsi-luokka.

Tomi Vesanen, Hannu Roponen ja Kalle Järvi
Komentajakapteeni Tomi Vesanen palvelee
Merisotakoulun tekniikan pääopettajana
Komentajakapteeni Hannu Roponen palvelee
Merisotakoulun taktiikan pääopettajana
Kapteeniluutnantti Kalle Järvi palvelee
Merisotakoulussa taktiikan opettajana

Venäjän Itämeren laivaston
nykytila ja kehitysnäkymiä
Vuonna 1703 perustettu Itämeren laivasto on Venäjän vanhin, mutta historiansa aikana eniten muutosvaiheita läpikäynyt laivasto. Itämeren laivasto oli Pietari Suuren aikakaudelta alkaen Venäjän merkittävin laivasto. Amiraali Gorškovin organisoimana
Atlantille tarkoitetut laivastovoimat siirrettiin 1950-luvulla Itämereltä Pohjoiseen laivastoon. Huomattavan muutostekijän aiheutti myös taistelukyvyn romahtaminen ja
keskeisimpien tukikohtien menettäminen 1990-luvulla.1 Itämeren alueen merkitys tulee venäläisessä ajattelussa kuitenkin säilymään korkeana. Tästä syystä Itämeren laivaston asema ja materiaalinen suorituskyky tulevat lähitulevaisuudessa kehittymään.
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Venäjän Itämeren
laivaston nykytila
Venäjällä suoritettiin vuonna
2010 laaja asevoimien uudelleenorganisointi, jonka yhteydessä luovuttiin aikaisemmasta sotilaspiirikokoonpanosta ja
siirryttiin alueellisten voimaryhmien organisaatioon. Voimaryhmät muodostettiin yhdistämällä sotilaspiirejä ja muuttamalla niiden aluejakoa sekä alistamalla alueella toimivat meri- ja
ilmavoimien joukot voimaryhmän komentajalle. Samalla voimaryhmälle luotiin kyky itsenäiseen taisteluun sekä yhteisoperaatioiden suunnitteluun
ja toteuttamiseen. Uudistuksen
myötä Luoteis-Venäjän alueella
yhdistettiin Leningradin ja Moskovan sotilaspiirit sekä liitettiin
Itämeren laivasto ja Pohjoinen
laivasto muodostetun Läntisen
voimaryhmän kokoonpanoon.
Voimaryhmän vastuualue kattaa myös Kaliningradin erillisalueen.2 Uudistuksen yhteydessä Itämeren laivaston meri-ilmavoimien pääkalusto siirrettiin ilmavoimien alaisuuteen, mutta
alusyksiköiden organisaatioon
tai materiaaliseen suorituskykyyn uudistus ei merkittävästi vaikuttanut. Mielenkiintoinen
kysymys on kuitenkin, että oliko uudistus vain johtosuhteiden
muutos vai osa laajempaa sotilaallista reformia?
Itämeren laivaston tehtävänä on voimaryhmän taistelun tukeminen sekä meri- ja maihinnousuoperaatioiden toteuttaminen Itämeren alueen hallitsemiseksi. Venäjän sotilasdoktriinin
mukaisesti Itämeren laivaston
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tehtävät ovat muuttuneet offensiivisimmiksi. Vielä 2000-luvun
alussa Itämeren laivaston päätehtävänä oli hyökkäyksen torjunta sekä oman toiminnan suojaaminen. Laivaston johdon silloisen arvion mukaan Itämeren
laivaston kannalta jatkossakin
on tärkeää kyky turvata Venäjän
kauppayhteydet Länsi-Eurooppaan sekä taata Itämeren häiriöttömyys.3 Venäjän meridoktriinin mukaan laivastojen yhtenä
päätehtävänä on Venäjän taloudellisen suvereniteetin suojaaminen aluevesillä, talousvyöhykkeellä ja kansainvälisillä merialueilla.4 Tätä voidaan pitää voimaryhmän taistelun tukemisen lisäksi Itämeren laivaston toisena päätehtävänä. Julkisissa yhteyksissä painotetaan laivaston
merkitystä osana normaaliajan
toiminnan häiriöttömyyttä, jolloin päätehtäviksi ilmoitetaan
mm. taloudellisten etujen suojaaminen ja luvattoman toiminnan paljastaminen, merenkulun
turvallisuuden ylläpitäminen sekä Venäjän federaation poliittisten tavoitteiden puolustaminen
eri merialueilla.5 Itämeren laivasto onkin osallistunut aktiivisesti
harjoituksiin muiden laivastojen
kanssa sekä vastuualueen ulkopuolisiin purjehduksiin ja operaatioihin esimerkiksi Välimerellä ja Adeninlahdella.6

Itämeren laivaston organisaatio ja tärkein kalusto
Itämeren laivasto koostuu pintataisteludivisioonasta ja sukellusveneprikaatista sekä kahdesta tukikohdasta. Organisaatioon
kuuluu lisäksi merijalkaväkiprikaati sekä rannikkopuolustus-,
ilmapuolustus- ja huolto- ja tukiyksiköitä. Laivaston komentajana toimii vara-amiraali Viktor Kravtšuk ja henkilöstön kokonaismäärä on noin 32 500.
Itämeren laivaston tukikohdat
sijaitsevat Baltijskissa Kaliningradin alueella sekä Kronštadtissa Pietarin edustalla. Laivaston esikunta sijaitsee Baltisjkissa, jonne tukeutuu myös pääosa pintataistelualuksista. Sukellusveneprikaatin kotitukikohta on Kronštadtissa. Molemmissa tukikohdissa on kattavat huolto- ja tukeutumisjärjestelmät sekä valmius tukikohdan
välittömään suojaukseen.7 Tammikuussa 2012 julkistetun tiedon perusteella Baltijskin tukikohta tullaan modernisoimaan,
minkä yhteydessä alueelle luodaan tukeutumismahdollisuus
myös sukellusveneille. Lisäksi tukikohdan laiturimetrimäärää kasvatetaan ja sen läheisyydessä olevan lentokentän
kapasiteettia lisätään. Kokonaisuudessaan tukikohdalle luodaan parempi kyky tukeuttaa,

Projekti 22350 FOC:n vesillelasku vuonna 2006.
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täydentää ja huoltaa erityyppisiä taistelualusyksiköitä.8
Itämeren laivaston keskeisimmän taistelualuskaluston
muodostavat yksi Lada- ja kaksi Kilo-luokan sukellusvenettä9,
kaksi Sovremennyi-luokan hävittäjää ja yksi Gorškov- ja kaksi
Neustrašhimyi-luokan fregattia.
Lisäksi laivaston kokoonpanoon
kuuluu kaksi Stereguštši-luokan
korvettia sekä 17 muuta korvetti-luokan pintataistelu-, sukellusveneentorjunta- ja partioalusta.10
Itämeren laivastossa on myös 10
miinantorjunta-alusta, maihinnousu- ja ilmatyynyaluksia sekä huolto- ja apualuksia.11 Osa
aluksista on heikosti varustettuja. Alusten lukumäärästä esiintyy
eri lähteissä vaihtelua, mikä johtuu uusien alusten käyttöönoton
myötä tapahtuvasta vanhempien alusten luopumisista. Lisäksi aluksia on siirretty laivastojen
kesken. Eri laivastojen aluksista
on myös koottu alusosastoja eri
operaatioihin tai harjoituksiin, ja
osastot ovat ajoittain toimineet
suoraan yleisesikunnan johdossa. Hyvänä esimerkkinä on vuoden 2013 tammikuussa alkanut
yhteistoimintaharjoitus Väli- ja
Mustallamerellä.12 Itämeren laivaston taistelualusten lukumäärä on laskenut 2000-luvun alusta noin 60 prosentilla, mutta vähennykset ovat kohdistuneet
vanhimpiin ja taistelukyvyltään
heikkoihin alusluokkiin. Laivaston suorituskykyä voidaan uusien alusluokkien käyttöönoton
myötä pitää hyvänä.
Kaliningradin alueen joukot on alistettu Itämeren laivastolle, ja niiden päätehtävät lie-
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nevät puolustuksellisia sekä tukikohdan suojaamiseen liittyviä.
Alueella olevien merijalkaväkisekä maa- ja ilmavoimien joukkojen kokonaisvahvuus on noin
11 600 sotilasta.13 Merijalkaväkiprikaatin materiaalista suorituskykyä on kehitetty ja prikaati on vastaanottanut uutta taistelukalustoa, mm. T-90 taistelupanssarivaunuja ja 2S31 telahaupitseja. Kaikki merijalkaväkiyksiköt ovat vuonna 2009 alkaneen
hankkeen myötä täysin varustettuja vuoteen 2015 mennessä.14
Merijalkaväkiprikaatin taistelukyky lienee uuden kaluston käyttöönoton ja sopimussotilasjärjestelmän myötä korkea.

Venäjän Itämeren
laivaston kehitysnäkymiä
Itämeri on Venäjän energianviennin kannalta merkittävä.
Lähes neljännes Venäjältä viedystä öljystä kulkee Primorskin

kautta. Itämeren alueen öljynviennin kapasiteetin arvioidaan
kaksinkertaistuvan tämän vuosikymmenen aikana. Tehdyt investoinnit kaasu- ja öljyputkien
runkoverkkoon sekä satamainfrastruktuurin kehittyminen lisäävät Itämeren osuutta Venäjän energianviennin reittinä sekä vahvistavat Itämeren asemaa
strategisena kuljetustienä.
Itämeren strateginen asema
korostaa Venäjän Itämeren laivaston asemaa. Itämeren laivaston merkitys on noussut ja suorituskyky kehittynyt huolimatta siitä, että laivastojen kehittämisen
painopiste on ollut muissa laivastoissa.15 Taistelualusten lukumäärä ei ole enää viime vuosina
pienentynyt, ja vanhempia alusluokkia on korvattu nykyaikaisilla
pintataistelualuksilla ja sukellusveneillä. Itämeren laivaston tehtävät ovat muuttuneet aikaisempaa aktiivisemmiksi ja hyökkäyk-

Admiral Gorškov -luokan fregatti ”Sergei Gorškov” ja alukselle suunniteltu aseistus. Vuoden 2007 lopulla koekäyttöön otettu korvetti Stereguštši
(projekti 20380) on ensimmäinen merkittävä uudisrakenne Venäjän
Itämeren laivastossa vuoden 1993 jälkeen. Alusluokalla on tarkoitus korvata Grisha-luokan sukellusveneentorjuntakorvetti, jotka on rakennettu pääosin 1980-luvulla. Alusluokalla on kahdeksan SS-N-25 Uran pintatorjuntaohjusta. Ohjus ohjautuu inertialla ja aktiivisella tutkahakupäällä ja sen suurin kantama on 130 kilometriä 0.88 Machin nopeudella.
Taistelulataus on 145 kg:n suunnattu lataus.
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sellisemmiksi. Lisäksi laivasto on
köistä, että luokan aluksia sijoitetBujan-M –luokan ohjuskorvetosallistunut aikaisempaa laajemti, joista viides alus on rakentaisiin pysyvästi Itämeren laivasmin toimintaan Itämeren alueen
teilla. Sarjan ensimmäiset alukton kokoonpanoon.21 Muita maiulkopuolella.
sen on sijoitettu Mustanmeren
hinnousualushankkeita ovat Ivan
laivastoon ja Kaspian lippueeGren- ja Djugon-luokat, joista enGorškov-luokan ensimmäinen fregatti on ollut koeajovaiseen, mutta alus on kokonsa ja
sin mainittu on keskiraskas upheessa vuodesta 2010 alkaen.
ketteryytensä puolesta Itämepoamarunkoinen maihinnousuLuokan toinen alus on rakenteilren alueelle sopiva, ja se voitaialus, joka kykenee kuljettamaan
la.16 Näistä molemmat tultanee
siin nähdä nykyisten korvettien
13 taistelupanssarivaunua tai
17
liittämään Itämeren laivastoon.
korvaajana. Aluksen pituus on
noin kahden merijalkaväkikompStereguštši-luokan korvettien ratyypistä riippuen 60-70 metriä.
panian taisteluosat. Alusluokalla
kentaminen jatkuu, ja sarjan kolMyös Bujan-M -luokan korvetit
korvattanee vanhenevaa maihinme seuraavaa alusta tultaneen
aseistettaneen Klub-ohjuksella.20
nousualuskalustoa. Djugon-luokluovuttamaan Itämeren laivastolItämeren laivaston maihinka on vastaavasti korkean siirtyle vuosien 2013-2014 aikamisnopeuden omaava tasana. Stereguštši-luokan kaksi
pohjainen yksirunkoinen pinItämeren laivaston
ensimmäistä alusta on otetta-alus, joka kykenee kuljetmerkitys
on
noussut
tu palveluskäyttöön vuosina
tamaan arviolta noin komp2007 ja 2011. Alusten väpanian vahvuisen taisteja suorituskyky
lillä on isoja eroavaisuuksia.
luosan. Molempien aluskehittynyt huolimatta
Tarkoituksena oli rakentaa
luokkien osalta on mahdolensimmäisessä vaiheessa
lista, että niitä tullaan sijoitsiitä, että laivastojen
yhteensä 10 aluksen sarja,
tamaan Itämerelle.22
kehittämisen
painopiste
mutta tavoitteellisesta lukuItämeren laivasto otti
on ollut muissa
määrästä on luovuttu ja kolvuonna 2010 ensimmäisen
me rakenteilla olevaa alusLada-luokan sukellusvelaivastoissa.
ta jäävät luokan viimeisiksi.
neen käyttöön. Veneen raEnsimmäinen modifoidun
kennusvaiheessa on useiStereguštši-luokan korvetti lasnousualuskaluston suorituskyky
ta viivästyksiin johtaneita onkettiin vesille helmikuussa 2012
säilynee. Venäjällä on käynnissä
gelmia. Tästä huolimatta hanke
jatkuu ja kaksi seuraava alusta
ja sarjan rakentaminen jatkuu
useita maihinnousualushankkeisuunnitelmallisesti. Modifioidun
ta, joista eniten julkisuutta saaon rakenteilla. Lada-luokan on
Stereguštši-luokan alusten sinut on Mistral-luokan tukialuksen
tarkoitus korvata 1980-luvulla
joituksesta ei ilmeisesti ole viehankinta Ranskasta. Kaksi ensimkäyttöönotetut Kilon-luokan sulä vahvistettuja päätöksiä, mutta
mäistä alusta on rakenteilla Ranskellusveneet. Kokonaisuudesniitä tultaneen sijoittamaan myös
kassa ja ne luovutetaan vuosina
saan Lada-luokan sukellusveItämerelle.18 Sekä Gorškov- että
2014 ja 2015. Hanke sisältää opneitä on suunniteltu hankittaStereguštši-luokkien alusten opetion myös kahdesta lisäaluksesvan kahdeksan kappaletta, josratiivisen käyttöönottoon liittyen
ta, jotka sopimuksen mukaan rata Itämeren laivaston käyttöön
on merkittävää, että niillä lienee
kennettaisiin venäläisellä telakalla.
jäänee kahdesta neljään aluskyky mereltä maalle -tulenkäytOption lunastaminen on ainakin
ta.23 Lada-luokan rakennustöön soveltuvan SS-N-27 Klub
joidenkin arvioiden mukaan epähankkeen lisäksi on huomatta-ohjuksen laukaisuun.19
varmaa. Kaksi ensimmäistä Mistvaa myös amiraliteetin telakan
Pienempien pinta-alusten
ral-luokan tukialusta tullaan sijoitkyky Kilo-luokan sukellusveneikorvaavana alustyyppinä tultamaan Tyynenmeren ja Pohjoiden tuotantoon. Vuodesta 2007
lee myös Itämeren laivastoon
seen laivastoon ja on epätodennäalkaen aluksia on tilattu ja toi-
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Stereguštši-luokan korvetti. Venäjän Itämeren laivaston suorituskyky kehittyy uusien aluksien myötä. Korvataanko uusilla aluksilla pelkästään
vanhaa ja huonossa kunnossa olevaa aluskalustoa vai kehittääkö ”itänaapuri” mahdollisesti uutta suorituskykyisempää laivastovoimaa?

mitettu ainakin seitsemän kappaletta kolmeen eri maahan.24
Vientiin rakennetut Kilot ovat eri
sarjaa kuin Itämeren laivastolla
käytössä olevat veneet.
Itämeren laivaston operatiivinen toiminta tulee jatkossa
painottumaan voimakkaammin
eteläiselle Itämerelle. Tähän viittaavat muun muassa Baltijskin
tukikohdan kehittämishankkeet.
Tukikohdan ja sitä ympäröivän
Kaliningradin alueen merkitys
Naton ympäröimänä enklaavina tekee siitä merkittävän sotilaallisen tasapainon ylläpitäjänä
ja Itämeren laivaston toimintavapauden säilyttämisen kannalta. Lisäksi Baltijskin jäätymättömyys helpottaa laivaston operatiivisen toiminnan tason ylläpitoa myös talvikaudella.
Itämeren laivaston uudisrakennushankkeet ovat perustuneet Venäjän merivoimien kehittämisohjelmaan. Huolimatta
ohjelman viivästymisestä on arvioitu, että taistelualusten kokonaislukumäärä ei enää tule merkittävästi laskemaan. Toisaalta
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voidaan myös arvioida, että kehittämisohjelman mukainen tavoite vanhempien alusluokkien
korvaamisesta ei tule täysin toteutumaan. Mahdollisesti tehtävät hylkäyspäätökset vaikuttavat
siis suoraan alusten kokonaismäärään. Kuluvan vuosikymmenen keskeisimmät alusrakennushankkeet ovat edellä mainitut
Gorškov-luokan fregatit ja Stereguštši-luokan korvetit. Alusten
käyttöönoton myötä ilmavalvonta- ja ilmatorjuntakyky sekä kyky pintataisteluun kehittyvät. Lisäksi ainakin joillekin alustyypeille tullee kyky mereltä maalle -ohjusten laukaisuun. Kokonaisuudessaan taistelualusten suorituskyky tulee kehittymään, mutta aiottua hitaammin ja suunniteltua pienemmillä resursseilla.25

Itämeren laivaston
suorituskykyjen tekninen
tarkastelu
Gorškov-luokka fregatti ja Stereguštši-luokan korvetti
Uutta ”modulaarista” fregatti-luokkaa edustaa Admi-

ral Gorškov-luokan (projekti
22350) ensimmäinen alus, joka on saanut nimekseen Sergei Gorškov. Luokan ensimmäinen alus on laskettu vesille helmikuussa 2006 ja sen testiajot
on aloitettu vuoden 2010 loppupuolella. Alusluokan toinen
alus (Admiral Kasatonov) on
mahdollisesti laskettavissa vesille vielä tämän vuoden kuluessa. Alus on 135 metriä pitkä ja
uppouma 4 500 tonnia. Huippunopeus on 30 solmua ja toimintasäde 4 000 meripeninkulmaa 14 solmun nopeudella.26
Alusluokalle on suunniteltu 2x8 3S14 UKSK VLS -ohjuskennoihin (Vertical Launch System) SS-N-26 Oniks (P800) ja
SS-N-27 Klub (3M-54) pintatorjuntaohjuksia ja 91RE sukellusveneen-torjuntaohjuksia.27
SS-N-26 Oniks ohjuksen hakupää on aktiivinen tai passiivinen tutka. Ohjuksen kantama
on 120–300 kilometriä riippuen lentoradasta ja se saavuttaa
2.5 Machin nopeuden. Taistelulataus on 300 kiloa. Alusluokan toinen pintatorjuntaohjus
on SS-N-27 Klub, jonka kantaman on ilmoitettu pisimmillään
olevan 300 kilometriä. Klub on
sovelias myös kiinteiden kohteiden ampumiseen ja käyttömahdollisuuksiltaan etäisesti verrattavissa Yhdysvaltojen käyttämään Tomahawk-risteilyohjukseen. Ohjus hakeutuu kohteeseen inertiaohjauksella ja siinä
on aktiivinen tutkahakupää. Ohjuksen mallista riippuen nopeus
voi vaihdella 0.8 Machista aina
2.5 Machiin. Taistelulataus on
200–400 kiloa.
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Teema
Magdeburg on yksi viidestä K130 luokan korvetista.

Bundeswehr

Juha Pallaspuro
Kommodori Juha Pallaspuro toimii puolustusasiamiehenä
Suomen suurlähetystössä Berliinissä.

Saksan merivoimien
kehittämisestä
Toimintaympäristö on
muuttunut
Globalisaation kehitys 2000-luvulla ei näy missään selkeämmin kuin valtamerillä ja niiden
merikuljetusreiteillä, joita voidaan pitää liioittelematta maailmankaupan keuhkoina. Maapallon pinta-alasta 71 prosenttia on merta. Meren äärellä, enintään 65 kilometrin
etäisyydellä arvioidaan asuvan
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75 prosenttia maailman väestöstä vuoteen 2020 mennessä. Maailmankaupasta 95 prosenttia kulkee meritse. Tavaroiden kuljetukset meriteitse ovat
nousseet viime vuosina kaksinkertaisesti kokonaistuotannon
nousuun verrattuna, ja meriliikenteestä on tullut yksi dynaamisimmista ja nopeimmin nousevista aloista maailmantaloudessa. Kehityksen myötä merel-

linen osuus liittyy mihin tahansa
kriisiin tulevaisuudessa.
Saksan meriteollisuusyritykset ovat tyypillisesti erittäin
moderneja ja erikoistuneet tiettyyn korkean teknologian alaan.
Saksan meriklusteri työllistää
400 000 ihmistä ja sen liikevaihdon arvioidaan olevan vuosittain 85 miljardia euroa. Meriteollisuus edustaa tällä hetkellä nopeasti kehittyvää ja entistä

Itämeren meripuolustus
Grafiikka CPM (Communication Presse Marketing)

tärkeämpää teollisuuden sektoria. Saksan meriteollisuudella on
pitkät perinteet, ja se on pystynyt uusiutumaan vahvaksi toimijaksi myös tulevaisuudessa. Meriteollisuus on pystynyt kasvattamaan teknologista osaamista,
valmistamaan korkealuokkaisia
tuotteita ja luomaan toimivan logistiikan. Saksan menestyvä talous perustuu korkean teknologian tavaroiden vientiin ja niihin
liittyviin palveluihin. Teollisuuden tuotteita ei voida tehdä ilman raaka-aineita, ja siten raaka-aineiden sekä energian saannin takaamisessa Saksa on riippuvainen tuonnista.
Meriyhteyksien turvaaminen on perusedellytys maailmankaupalle, mutta turvallisten
merireittien olemassaoloa ei voida enää pitää itsestäänselvyytenä. Merillä tapahtuva alusliikenne on entistä riippuvaisempi eri valtioiden, kansainvälisten
järjestöjen ja turvallisusyritysten
antamasta suojelusta terrorismia,
kansainvälistä rikollisuutta ja erityisesti piratismia vastaan. Saksa on varautunut uusiin uhkiin
ja ympäristömuutoksiin. Heinäkuussa 2011 Saksan parlament-

Saksan merivoimien uusi organisaatio.

ti hyväksyi kansallisen meristrategian (Maritime Develpoment
Plan – Strategy for an Integrated
German Maritime Policy) ja myöhemmin syksyllä hallitus julkaisi
(24.8.2011) luonnoksen Saksan
meriteollisuuden kehittämisestä.

Meristrategia edellyttää
intressien turvaamista
maailmalla
Kansallinen meristrategia määrittää meriyhteyksien turvaamisen Saksan merivoimien keskeisimmäksi tehtäväksi. SakGrafiikka CPM (Communication Presse Marketing)

Uusittujen merivoimien tukikohdat ja toimipaikat.

Rannikon Puolustaja 1 | 2013

san merivoimilla on laaja tehtäväkenttä sotilastehtävistä poliisitehtäviin ja se on keskeinen
toimija meriyhteyksien turvaamisessa. Merivoimilta edellytetään laajaa yhteistoimintakykyä,
sillä pelkästään Saksan aluevesillä ja viiden liittovaltion alueella on 30 erilaista yhteistoimintaosapuolta. Sotilaallinen kriisinhallinta edellyttää saumatonta
yhteistyötä kansanvälisesti niin
kaupallisten toimijoiden kuin
sotilasorganisaatioiden kesken.
Kansallisten ja liittokunnan etujen turvaaminen sekä edellytykset toiminnalle perustuvat
poliittiseen tukeen ja moninaisiin kansainvälisiin sopimuksiin
sekä Naton meripuolustukseen.
Kansallinen meristrategia ja Naton jäsenyys edellyttävät Saksan merivoimilta kykyä toimia valtamerillä globaalisti ja osallistumista sotilaalliseen kriisinhallintaan joustavasti vähintääkin nykyisessä
laajuudessa. Saksan merivoi-
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vähenetäminen merivoimissa
edellyttää uudelleen organisointia uusien suorituskykyjen ja modernin kaluston käyttöönottamiseksi. Merivoimien sopeuttaminen käytössä olevaan rahoitukseen ja vaatimukset tulvaisuuden
suorituskyvyistä edellyttävät koko organisaatiolta operaatiokeskeisyyttä, mikä antaa perustan
merivoimien toiminnalle.
Uudistettujen merivoimien
keskeiset johtoportaat ovat merivoimien esikunta, laivastojen
esikunnat ja operaatioiden vaatimien tukijoukkojen johtoporras, joihin on sisällytetty viime
vuonna lakkautettujen alueellisten operatiivisten johtoportaiden ja hallinnolisen esikunnan

toiminnat. Kahteen laivastoon
on sisällytetty satamat ja laivastotukikohdat sekä osa operatiivista koulutusta. Myös merivoimien logistinen organisaatio
ja järjestelmät uusiutuvat. Sotavarustuksen elinkaaren hallintaan liittyvät toiminnot siirtyvät uuteen koko Saksan asevoimien yhteiseen materiaalivirastoon. Merivoimien on kyettävä laajempiin suorituskykyihin
suoraan Merivoimien esikunnan
alaisilla operatiivisilla joukoilla.
Naton tehtävät ja ylläpidettävät suorituskyvyt ovat Saksan
asevoimien ja siten myös Saksan merivoimien kehittämisen
lähtökohta. Nato, YK ja erityisesti EU:n laajeneva puolustusyhteistyö asettavat tulevaisuudessa yhä enemmän vaatimuksia myös merioperaatioiden toimeenpanemiseksi ja operaatioiden johto ja suorituskyvyt
tullaan kokoamaan joustavasti. Tällä hetkellä Saksan merivoimat on mukana ATALANTA-operaatiossa, Välimerellä
sekä YK- että Nato-johtoisessa
operaatioissa ja osallistuu Naton pysyvän valmiuden merellisiin valmiusjoukkoihin päivystysvuoron mukaisesti. Operatiiviset tehtävät merivoimat on

BMVg

Bundeswehr

Brandenburg-fregatti ja kolme sisaralusta tullaan modernisoimaan.

milta edellytetään suojaamiskykyä ja projisoitumiskykyä. Suojaamisella tarkoitetaan Saksan
ja sen liittolaisten etujen turvaamista missä tahansa maailman
merillä. Projisoitumisella tarkoitetaan kykyä muodostaa ja ylläpitää merivoimaosasto osana
yhteistoimintaoperaatiota kaikkialla maailmassa.

Tehtävien ja organisaation
sopeuttaminen
Saksan asevoimat ja myös Saksan merivoimat ovat tulevaisuudessa pienemmät kuin nykyiset
asevoimat pakollisen varusmiespalveluksen lakkauttamisen ja
asevoimauudistuksen jälkeen.
Henkilöstön ja sotavarustuksen

Merivoimien puolustusmateriaalin uusiminen.
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Fregattien varustukseen kuuluva SEA LYNX –helikopteri tullaan uusimaan
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toimeenpannut polittiisen mandaatin ja operatiivisten käskyjen perusteella ammattitaidolla
ja onnistuneesti.

Puolustusmateriaalin
uusiminen
Merivoimien aluskaluston uusiminen on käynnistynyt viimeisen kahden vuoden aikana.
Miinantorjunta-alusten ja yksiköiden vähentäminen käynnistyi vuonna 2012 kahdella aluksella ja ohjusveneet (fast patrol
boats) poistetaan käytöstä vuoteen 2015 mennessä. Uudet
alusluokat ovat jo tuotannossa.
Tämän hetken keskeisimmät
projektit ovat uusi fregattiluokka (F125) ja kolmas korvettiluokan alus (K130) sekä seuraavat kaksi uutta sukellusvenettä
(U212). Siten sukelluvenelaivue
olisi valmis 2013-2014.
Tulevaisuudessa Saksan
merivoimilla on noin viisikymmentä (nykyisin 70) alusta ja
noin neljäkymmentä ilma-alusta. Nykyisistä operaatioista saadun kokemuksen mukaan uudet alukset muodostavat sekä kalustoltaan että käyttöperiaatteiltaan modernin laivaston.
Uusin fregatti-luokka ja korvetti-luokka sekä suunnitteilla ole-

Miinantorjuntayksiköiden lukumäärä puolitetaan, kuvassa SIEGBURG.

Merivoimien erikoisjoukot ovat tärkeä osa taisteluosastojen suorituskykyä.

va monitaistelualus (MKS 180)
voidaan varustaa operaatiokohtaisesti tarvittavalla henkilöstöllä ja välineistöllä sekä asevarustuksella. Alusten pitkäaikastakäyttöä operaatioissa parannetaan rotatoimalla henkilöstöä
ja tukemalla yhteisoperaatioihin
suunnitellulla tukialuksella (Joint

Support Ship). Yhteisoperaatiota on suunniteltu johdettavan
myös alukselta.
Merivoimat on hankkimassa fregattiluokille uuden monitoimihelikopterin, joka pystyy
etsintä- ja pelastustehtävien lisäksi myös valvonta- ja sukellusveenentorjuntatehtäviin. Uusi
helikopteri on suunniteltu osaksi Fregatti 124 ja 125 –luokkien
suorituskykyjä.
Merivoimien tuleva henkilöstövahvuus on 13 050 sotilasta, joista ammatti- ja sopimussotilaiden osuus on 12 550 ja
vapaaehtoisen varusmiespalveluksen osuus 500 sotilasta. Lisäksi merivoimiin kuuluu 1 600
siviilitehtävää. Saksa on kansallisesti asettanut tavoitteekseen
kyetä samanaikaisesti johtamaan enintään kahta maaoperaatiota ja yhtä merioperaatiota. Saksa valmistautuu osoittamaan operaatioihin jatkuvasti 10 000 sotilasta, josta merivoimien osuus on laskennallisesti 1 000:n sotilasta.

Merivoimien lentojoukkoihin luuluva P-3C ORION operoi Atalantaoperaatiossa Djiboutista.
Rannikon Puolustaja 1 | 2013
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Teema
Ruotsin Amfibiopataljoonan kalustoa.

Anders Gardberg

Anders Gardberg
Eversti Anders Gardberg toimii puolustusasiamiehenä
Suomen suurlähetystössä Tukholmassa.

Ruotsin merivoimat
panostaa taas kansalliseen
puolustukseen
Mennyt vuosikymmen merkitsi Ruotsin merivoimille suuria muutoksia. Vuoden 2004
puolustuspäätöksen myötä Ruotsin puolustusvoimat luopui kansallisen puolustuskyvyn ylläpidosta ja keskittyi yksinomaan kansainväliseen kriisinhallintaan. Samalla
merivoimia supistettiin ja keskitettiin uudelleen.

A
30

mfibiorykmentti luopui Vaxholman varuskunnasta ja siir-

tyi Bergaan, merivoimien silloiseen päätukikohtaan Tukholman eteläpuolelle. Tilan saami-

seksi amfibiojoukoille siirrettiin
suurin osa laivastoyksiköistä ja
merisotakoulu Karlskronaan,

Itämeren meripuolustus

mikä lopulta söi toivotut säästöt, kun uusien toimitilojen rakentaminen UNESCON maailmanperintökohteeseen muodostui odotettua kalliimmaksi.
Siirtojen myötä myös osa henkilöstöstä siirtyi muualle.
Muutosten toimeenpano ja
kansainväliset tehtävät työllistivät
Ruotsin merivoimia viime vuosikymmenen lopun. Merivoimat
osallistui alusyksiköillä UNIFILja Atalanta-operatioihin sekä
amfibioyksiköllä Tsadin operaatioon. Lisäksi Ruotsi osallistui lähes vuoden ajan sukellusveneellä US Navyn suto-koulutukseen Tyynellä merellä
opettaen valtamerilaivastoille Blue Water Navylle matalien vesien taktiikkaa.
Ruotsin vuoden 2009
puolustuspäätös tehtiin Georgian sodan jälkimainingeissa.
Tuolloin päätettiin paitsi asevelvollisuuden lepäämään
jättämisestä, myös kansallisen puolustussuunnittelun
uudelleen käynnistämisestä sekä
uusimuotoisten puolustusvoimien perustamisesta. Uudistuksella tavoitellaan nopeammin käyttöön saatavaa, monikäyttöistä
joukkoa, jota voidaan käyttää niin
kotimaan tehtäviin kuin kansainvälisiin operaatioihin. Näin ollen
Ruotsin merivoimat on nyt keskellä uudistusta samalla kun se
valmistautuu osallistumaan Atalanta-operatioon kolmannen kerran. Töitä siis riittää.
Puolustusvoimien uuteen organisaatioon (Insatsorganisation, IO 2014) kuuluu
50 000 sotilasta. Näistä runsaat 27 000 kuuluvat opera-
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tiivisiin joukkoihin ja runsaat
22 000 kodinturvajoukkoihin.
Merivoimien henkilövahvuus
operatiivisista joukoista on runsaat 2 500 sotilasta ja merimiestä jakaantuen noin 1000
henkilön amfibiopataljoonaan
ja 1500 henkilön laivastoyksiköihin. Alun perin oli tarkoitus,
että uusi IO2014 organisaatio
olisi operatiivisessa valmiudessa vuonna 2014, mutta sen valmistumista on sittemmin siirretty vuoteen 2019 riittämättömän
rahoituksen takia.

Toisin kuin Suomessa,
toteutettiin
siirtyminen uuteen
kaksiportaiseen
päällystöjärjestelmään
käänteisenä ”yhden
yön ihmeenä”.
Uudessa vapaehtoisuuteen
perustuvassa henkilöstöjärjestelmässä miehistö- ja ryhmänjohtajatehtävissä palvellaan 6-8 vuotta, joko sopimus- tai valmiussotilaina. Järjestelmällä pyritään parantamaan merivoimien valmiutta, myös kansallisen puolustuksen tehtäviin. Uuteen järjestelmään siirryttäessä otettiin samalla aliupseerijärjestelmä uudelleen
käyttöön, tosin eri nimellä, ”specialistofficer”, jolla halutaan korostaa ammattiryhmän erikoistumista omaan alaansa. Teknisessä puolustusharassa tämän ammattiryhmän harteille onkin sysätty suuri vastuu eri järjestelmi-

en ylläpidosta ja toimivuudesta.
Toisin kuin Suomessa, toteutettiin siirtyminen uuteen kaksiportaiseen päällystöjärjestelmään
käänteisenä ”yhden yön ihmeenä” muuttamalla noin joka toisen
upseerin virka aliupseerin viraksi vuodenvaihteessa 2012/13.
Muuttuneen viran haltijat saivat
halutessaan pitää vanhan upseerin arvonsa. Tulevaisuudessa virkaan nimitettävät saavat kuitenkin perinteiset aliupseerien sotilasarvot.
Ruotsin merivoimat koostuu kolmesta kokonaisuudesta: Pintalusyksiköistä (3.
och 4. Ytstridsflottiljen Karlskronassa ja Bergassa), Sukellusvenelippueesta Karlskronassa sekä Amfibiorykmentistä Bergassa. Lisäksi
Merisotakoulu Karlskronassa
vastaa merivoimien päällystön koulutuksesta sekä merivoimien tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Karlskrona
ja Berga ovat siten merivoimien päätukikohtia Göteborgin ja
Skredesvikin muodostaessa sivutukikohdat länsirannikolla.
Pinta-alusyksiköiden kehittämisen painopiste on Visby-luokan 5. päivitetyn version
käyttöönotossa sekä vedenalaisen toimintakyvyn, erityisesti sukellusvenetorjunnan ja miinanraivauskyvyn kehittämisessä. Visby-luokan ensimmäinen
päivitetty alus otettiin operatiiviseen käyttöön viime vuonna
onnistuneiden meritorjuntaohjusammuntojen jälkeen. Kaikkien alusten suunnitellaan olevan päivitettyjä vuoden 2014
loppuun mennessä.
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Ruotsalainen ilmatyynyalus.

Vanhemman Göteborg-luokan neljä korvettia suunnitellaan peruskorjattavaksi. Kahdesta aluksesta luodaan uusi Gävlekorvettiluokka. Loput kaksi peruskorjataan partioveneiksi ja nimetään Kalmar-luokaksi.
Sukellusveneet on JAS-projektin ohessa täydellä oikeutuksella pidetty Ruotsin strategisena ”kruunun jalokivenä”, jota Ruotsin merivoimat on kehittänyt yhdessä meriteollisuuden kanssa. Lisäksi Ruotsin on
onnistunut myydä vanhemmat
sukellusveneensä Singaporelle ja kouluttamaan venemiehistöt avaimet käteen -periaatteella”. Ruotsin sukellusveneosaaminen matalissa vesissä on siis
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maailman huippuluokkaa. Tällä hetkellä Ruotsin merivoimilla on kolme Gotland-luokan ja
kaksi Södermanland- luokan sukellusvenettä, jotka ovat varustettuja ilmasta riippumattomalla AIP (Air Integrated Propulsion) -koneilla, mikä vaikeuttaa
niiden havaittavuutta ja parantaa operatiivista suorituskykyä.
Neuvottelut Södermanland-luokan korvaajan, uuden sukellusveneen A26 rakentamisesta ovat meneillään. Uuden sukellusveneen merkitystä henkilöstön ja meriteollisuuden tietotaidon ylläpitämisessä korostetaan usein.
Amfibiopataljoona saa uudessa organisaatiossa valmius-

pataljoonan statuksen yhdessä seitsemän muun maavoimien pataljoonan kanssa. Tämä
status ”valioliigaan” kuuluvana
on erityisen tärkeä supistuvissa puolustusvoimissa tilanteessa, jossa kaikkien joukkojen olemassaolon oikeutusta usein kyseenalaistetaan. Sen myötä amfibiopataljoonan maaliikkuvuutta
parannetaan varustamalla yksiköt panssaroiduilla BV-309-telakuorma-autoilla. Myös venekalustoa parannetaan peruskorjaamalla Stridsbåt 90-veneet ja
varustamalla ne mm. ballistisella suojalla. Ruotsin kahdeksan
valmiuspataljoonaa muodostavat yhdessä maavoimien aselajiyksiköiden maakomponentin, jo-
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ta voidaan koota kahteen prikaatiin. Amfibiopataljoonan vahvuudeksi nouseekin sen monikäyttöisyys. Osoituksena maaoperaatiotaitotasostaan voidaankin nähdä se, että Amfibiorykmenttille on annettu Ruotsin
ISAF-operaation vuoden 2013
jälkipuoliskon rotaation perustamis- ja johtamisvastuu.
Viimeisen vuoden ajan
Ruotsin puolustus on noussut
julkisen keskustelun aiheeksi,
mm. Ruotsin puolustusvoimien komentajan todettua että
Ruotsin on lakkautettava puolustushaara tai osia useasta
puolustushaarasta, ellei rahoitusta kasvateta vuoden
2015 jälkeen. Parasta aikaa
Ruotsissa laaditaan vaihtoehtoja rahoituksen turvaamiseksi ja säästöjen kohdentamiseksi.
Voi siis olla, että 1.3.2013 julkistettava suunnitelma on tehnyt tämän kirjoituksen vanhentuneeksi jo tätä julkistettaessa.
Toinen keskustelua herättänyt aihe on Ruotsin puolustuk-

sen kestokyky ja kyky vastaanottaa ja antaa apua EU:n ja Ruotsin antaman solidaarisuuslausekkeen mukaisesti. Asiantuntijapiireissä on erityisesti korostettu Gotlannin puolustuksen merkitystä Itämeren turvallisuudelle.
Skenaarioissa on katsottu, että
mahdollisessa kriisissä Venäjä

Mahdollisessa
kriisissä Venäjä voisi
estää Naton Baltian
maiden vahvistamisen
ryhmittämällä
ilmatorjuntaa
Gotlannille.
voisi estää Naton Baltian maiden
vahvistamisen ryhmittämällä ilmatorjuntaa Gotlannille. Gotlannin asemaa onkin verrattu Ahvenanmaahan Ruotsin päätettyä
lakkauttaa viimeisetkin puolustusvoimien joukko-osastot saa-

rella vuoden 2004 puolustuspäätöksessä ja jätettyä puolustuksen pääosin kodinturvajoukkojen harteille. Gotlanti kuuluu
Amfibiorykmentin vastuualueelle ja harjoituksia pidetään saarella aika ajoin. Moni puolustusvaliokunnan edustaja onkin viime aikoina puoltanut näkemystä, että Ruotsin tulisi seuraavassa puolustuspäätöksessään vahvistaa Gotlannin ilma- ja meripuolustusta.
Ruotsin ja Suomen merivoimilla on pitkä perinne niin
laivasto- kuin amfibioyhteistyössä. Myös uudistusten jälkeen edellytykset yhteistyön
jatkamiselle ja jopa syventämiselle ovat hyvät. Yhteistyön mottona voidaankin pitää ruotsalaisen amfibiojoukkojen everstin luonnehdintaa: ”Vi
är mer lika än olika – Där vi är
olika kompletterar vi varandra.”
”Meillä on enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksia. Siinä, missä olemme erilaisia, täydennämme toisiamme”.

Ruotsin merivoimien uusi IO2014-suoritusorganisaatio
Pinta-alusyksiköitä

Sukellusveneyksikkö

––
––

––

––
––
––

Kaksi laivueen johtoporrasta
Kaksi korvettilaivuetta, 5 kpl Visby-luokan korvettia ja 2 Göteborg-luokan korvetista peruskorjattavaa Gävle-luokan
korvettia
Kaksi miinanraivauslaivuetta,
Koster-miinanraivausluokka
Raivaajasukeltajayksikkö
Kaksi huoltolaivuetta, huoltoaluksina
HMS Carlskrona ja HMS Trossö
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Kolme Gotland-luokan ja kaksi Södermanland-luokan sukellusvenettä, kaikki ilmasta riippumattomilla AIP (Air Integrated Propulsion) -koneilla sekä sukellusvenepelastus- ja huoltoaluksia.

Amfibioyksikköitä
––
––
––
––

Amfibiopataljoona
Vartiovenekomppania
Tukikohtaptaljoona
Meritiedustelupataljoona
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Veli-Petteri Valkamo

Teema

Komentaja Veli-Petteri Valkamo toimii puolustusasiamiehenä
Suomen suurlähetystössä Varsovassa.

Puolan merivoimat
– uuden alun edessä
Ulkoministeri Sikorskin mukaan Puola on määrätietoisesti pyrkinyt siirtymään ensin Itä-Euroopasta Keski-Eurooppaan ja nyt Puolan tavoitteena on siirtyä PohjoisEuroopan suuntaan. Itämeri lähialueineen on Puolan merivoimien näkökulmasta sen
tärkein toiminta-alue, ainakin toistaiseksi.

P

uolan asevoimien kehittämistä on dominoinut kolme keskeistä muutosta viimeisen kymmenen vuoden aikana:
–– asevelvollisuusarmeijasta
luopuminen ja siirtyminen
Nato-standardit täyttävään
ammattilaisarmeijaan
2007 - 2010,
–– Euroopan ulkoiset
kriisinhallintaoperaatiot
Irakissa, Tšadissa ja
Afganistanissa sekä
–– asevoimien
modernisointi ja uudet
materiaalihankkeet.

Puolan kansallinen turvallisuustoimisto BBN sai viime
vuoden lopulla yli kahden vuoden työn jälkeen valmiiksi kansallisen strategisen turvallisuuskatsauksen (Strategic Review of
National Security). Katsaus toimii perustana tänä vuonna laadittavalle puolustusselonteolle.
Katsauksen mukaan Puolan kansallisten turvallisuusra-
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kenteiden integroinnin tavoitteena on oman turvallisuuden
vahvistaminen. Tämä tarkoittaa
käytännössä kansallisen puolustuksen vahvistamista. Asevoimat ovat luonnollisesti tärkeässä asemassa, mutta ei ainut instituutio, joka turvallisuudesta vastaa.
Edellä mainitun mukaisesti
Puolan asevoimat ovat läpikäyneet mittavan muutoksen viimeisen kahdenkymmenen vuo-

den aikana sekä joukkojen määrän supistuksina että toimintatapojen muuttamisena EU- ja Nato-vaatimusten mukaisiksi. Tämä
muutos on edelleen kesken, ja se
muuttaa asevoimien rakennetta
ja kokoonpanoa merkittävässä
määrin tulevina vuosina.
Asevoimilla on käynnissä
erittäin haastava modernisointiohjelma 2013 – 2022, jonka
keskeisimmät prioriteetit ovat
seuraavat:
Puolan merivoimat

Puolan aluevesiraja ja talousvyöhyke.

Itämeren meripuolustus

––
––

––
––

––

Puolan merivoimat

kansallinen ilma- ja ohjuspuolustusjärjestelmä,
C4ISR (yhteinen tilannekuvajärjestelmä, verkostokeskeinen puolustus),
Merivoimien
uudistaminen,
Maavoimien liikkuvuus
(keskittyen pyörä- ja tela-ajoneuvoihin sekä helikoptereihin) ja
tiedustelulennokit (useita
järjestelmiä).

Tässä artikkelissa keskitytään Puolan merivoimien kehittämiseen.

Merivoimien tehtävät,
organisaatio ja olemassa
oleva kalusto
Merivoimien päätehtävä on Puolan taloudellisten etujen suojaaminen, aluevesien ja rannikon
puolustaminen sekä meriyhteyksien turvaaminen Itämerellä
ja sen ulkopuolella. Toisena tehtävänä merivoimat valmistautuu
Nato-operaatioiden tukemiseen.
Puolan merivoimien vah-

Puolan merivoimien modernisointi, osa I.

vuus on lähes 8 000 henkeä.
Palveluskäytössä olevia aluksia on kaikkiaan 86 kappaletta. Näistä taistelualuksia on 41
kappaletta, joista 13 alusta kykenee offensiivisiin operaatioihin. Apualuksia on 45, lentokoneita 12 ja helikoptereita 29
kappaletta.
Puolan merivoimien aluskalusto on pääosin hyvin vanhaa
eikä uudisrakentamisen aikataulu tule mahdollistamaan nykyisen alusmäärän säilyttämistä.
Puolan merivoimat

Uutta aluskalustoa ei ole saatu
20 vuoteen. Merkittävä osa kalustosta on poistumassa tämän
vuosikymmenen kuluessa.
Merivoimat harkitsevat
toisen rannikko-ohjuspatterin (NSM - Naval Strike Missile) hankkimista. Asiaa perustellaan kasvaneella tarpeella suojata meriyhteyksiä ja erityisesti energiakuljetuksia. Kahdella
meritorjuntaohjuspatterilla suojattaisiin koko 500 kilometrin
pituinen rannikko. Puolustusvoimien komentajan kenraali
Mieczysław Cieniuchin mukaan
toisella ohjuspatterilla turvattaisiin puuttuvaa merellistä suorituskykyä ennen uudisrakenteiden valmistumista.

Merivoimien kehittäminen

Puolan merivoimien modernisointi, osa II.
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Puolan merivoimat modernisoidaan vuoteen 2030 mennessä
kolmessa eri vaiheessa. Puolustusministeriön laatima ja presidentin hyväksymä ohjelma julkaistiin viime vuoden maaliskuussa. Merivoimien operatiivinen konsepti uudistetaan niin
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Puolan merivoimat

ikään; aluksia hankitaan pääsääntöisesti lähialueen ja oman
rannikon ja satamien suojaamiseen. Valtamerikykyä ei tulla toistaiseksi kehittämään, mikä käytännössä tarkoittaa monikansallisista meriliikenteen
suojausoperaatioista ja merirosvouksen vastaisista operaatioista luopumista ainakin suurempien taistelualusten osalta.
Ennen uudiskaluston hankintaa elinkaarensa päähän tulevien alusten käyttöä jatketaan
Kobben-luokan sukellusveneiden, Oliver Hazard Perry-luokan fregatin, Orkan-luokan ohjusveneiden sekä tiedustelualusten osalta. Orkan-luokan ohjusveneet (3 kpl) varustetaan RBS-15
Mk III -ohjuksilla. Toinen OHPluokan fregateista peruskorjataan.
Muita hankkeita ovat uuden
miinanetsintäaluksen rakentaminen 2016 mennessä (Komoran
II-luokka), ensimmäisen sukellusveneen saaminen palveluskäyttöön modernisointiohjelmasta poiketen jo vuonna 2017 sekä
uuden meritorjuntaohjuspatterin
(Konsberg NSM) operatiivinen
käyttöönotto 2015 mennessä.
Merivoimien uudishankinnat toteutetaan kolmessa vaiheessa vuosina 2022, 2026
ja 2030. Merivoimien toimintasuunnitelman mukaan vuoteen
2022 mennessä rakennetaan
yksi uusi rannikonpuolustusalus
ja jatketaan vuonna 2009 keskeytetyn Gawron-luokan korvetin rakentamista siten, että monitoimifregatin sijaan aluksesta
tehdään partioalus.
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Merivoimien harjoitukset Itä- ja Pohjanmerellä.

Suunnitelmissa on kolmen
uuden sukellusveneen hankinta. Helikoptereita hankitaan
vuoteen 2017 mennessä seitsemän. Tiedustelukoneina tulevat
toistaiseksi edelleen toimimaan
Bryza-kuljetuskoneet, joiden
käyttöaikaa on jäljellä vähintään 12 vuotta. Vuosina 2022
- 2026 merivoimat ottavat käyttöön kaksi huolto/tukialusta, jotka rakennetaan Puolassa.

Kokemukset kansain
välisistä operaatioista
Puolan merivoimat on osallistunut vuodesta 1993 alkaen
Pfp-operaatioihin. Alkuvaiheen
haasteet liittyivät aluskaluston
käytettävyyteen, johtamisjärjestelmiin sekä henkilöstön ammattitaitoon alusyksikkö- ja esikuntatehtävissä. Kaikkia osa-alueita on kehitetty systemaattisesti
tarkennettujen modernisointiohjelmien, materiaalihankintojen ja
koulutussuunnitelmien avulla.
Puola on osallistunut laajasti myös Nato-operaatioihin. Alusyksiköitä on ollut mukana Desert Storm-, Enduring Freedomja Iraqi Freedom -operaatioissa.
Lisäksi yksiköitä on osallistunut
SNMG1- ja SNMCMG1-operaa-

tioon (Standing Nato Maritime
Group 1 ja Standing Nato Mine Counter Measures Group 1).
Puolan merivoimat vastaanotti äskettäin Naton pysyvän miinantorjuntaosaston (SNMCMG1)
johtotehtävät jo toisen kerran kolmen vuoden aikana.
Itämeren ja Pohjanmeren
alueella Puolan merivoimat osallistuvat pääsääntöisesti vuosittain
yllä olevan kuvan mukaisiin harjoituksiin. Puola ei ole osallistunut alusyksiköillä Intian valtameren alueen merirosvouden vastaisiin Atalanta- tai Ocean Shield
-operaatioihin. Lähitulevaisuudessa ei ole suunnitelmissa osallistua Itämeren ulkopuolisiin operaatioihin taistelualuksilla.
Merivoimien kehittämisen
yhtenä tavoitteena on vastata tulevaisuudessa paremmin
myös Nato-velvoitteiden täyttämiseen.
Suunnitelmien mukaisten
kalustohankintojen myötä liittokunnan velvoitteiden täyttämiseen on paremmat mahdollisuudet. Sitä ennen Puolan merivoimien toiminnallinen painopiste pysyy Itämeren ja Pohjanmeren pääpiirteisellä alueella.

Laiva on lastattu tiedolla
Vanhat alukset historian lähteinä
Toimittajat: Johanna Aartomaa ja Timo-Tapani Kunttu.
Nautica Fennica 2011–2012. Museovirasto 2012, 112 s, sid. 29 € (sis. alv.)

V

anhat alukset voivat olla historiatiedon lähteitä monella eri tavalla.
Suomen merimuseon uusi Laiva on lastattu tiedolla –kirja käsittelee laivatutkimusta mm. etnologian, taidehistorian ja merihistorian näkökulmista. Kirjan
artikkelit avaavat uusia näköaloja aluksiin työpaikkoina, kulttuurikohteina ja museoesineinä.
Laiva tai sen osa voi olla myös taideteos. Tästä kertoo Anu Norolan artikkeli, jossa
hän tutkii Suomessa säilyneitä
laivojen keulakuvia osana meri- ja taidehistoriaa. Pienoismallien maailmaan kurkistetaan Ti-
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mo-Tapani Kuntun artikkelissa.
Se esittelee mallinrakentaja Ari
Väärikkälän uusinta, Saimaan
tervahöyryn laivamallia. Suomen merimuseon päänäyttelyä täydentävän mallin yksityis
kohta komeilee myös kirjan kansikuvana.
Etnologin näkökulmaa tuo
Anne Ala-Pöllänen, joka kirjoittaa nykymerenkulun dokumentoinnista esimerkkeinään matkustaja-autolautta Silja Serenade, kuivarahtialus Arkadia ja risteilyalus Kristina Regina.
Artikkeli Axel von Fersen
-aluksen vaiheista kuvaa laivan
asemaa museoesineenä ja osana museon kokoelmapolitiikkaa. Axel von Fersen -luokka
on erittäin tuttu varsinkin niille
rannikkotykkimiehille, jotka olivat palveluksessa sotien jälkeen
1970-luvulle saakka. Myös Titta Lehtola käsittelee omassa
tekstissään historiallisesti merkittävien alusten dokumentointiperiaatteita ja arvottamista.
Ulla Kallberg puolestaan poh-

tii, miten museoitavan aluksen
kulttuurimerkitys syntyy erilaisissa laivaan liittyvissä yhteisöissä. Artikkelin esimerkkilaivana on Turussa sijaitseva Suomen Joutsen.
Kiinnostus vedenalaista
kulttuuriperintöä kohtaan on
kasvussa. Minna Leino ja Juha Flinkman haastavat lukijan
keskusteluun alle satavuotiaiden hylkyjen arvostamisesta ja
hyödyntämisestä. Voivatko ne
olla osa yhteistä kulttuuriperintöä vai pidetäänkö niitä pelkkänä ympäristöongelmana?
”Laiva on lastattu tiedolla”
kuuluu Suomen merimu
seon
Nautica Fennica -julkaisusarjaan.
Kirja sisältää kuusi suomenkielistä ja yhden englanninkielisen artikkelin. Lisäksi kirjassa on ruotsin- ja englanninkieliset tiivistelmät artikkeleista. Suomen merihistoriallisen yhdistyksen jäsenille kirja kuuluu jäsenetuihin.
Ove Enqvist
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Venäjän imperiumin paluu
Alpo Juntunen
2. uudistettu painos, Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitos, Helsinki 2012, sivuja 166. ISBN 978-951-25-1387-0

Itämeren alueen turvallisuutta ei voi käsitellä tarkastelematta myös Venäjää. Tuore
Alpo Juntusen teos ”Venäjän imperiumin paluu” auttaa ymmärtämään Moskovan
Itämeri-ajattelua vaikkapa energiatalouden näkökulmasta. Alla oleva evl Petteri
Lalun selkeä kirja-arvio on julkaistu myös tuoreimmassa Kylkirauta-lehdessä.

M

aanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksen professorin tehtävästä hiljattain eläkkeelle jäänyt Alpo Juntunen on
päivittänyt vuonna 2009 julkaistun teoksensa Venäjän imperiumin paluu. Uudistettuun toiseen painokseen hän on sisällyttänyt vuoden 2008 jälkeisen
kehityksen, jossa Vladimir Putinin tultua uudelleen presidentiksi näkyvät aikaisempaa selkeämmin imperiaaliset piirteet.
Kirjassaan ”Venäjän imperiumin paluu” Juntunen käsittelee Venäjän toiminnan perusteita: maantiedettä, väestöä sekä
hallinto- ja yrityskulttuuria, joiden pohjalle voi rakentaa maan
ulkopoliittisten tavoitteiden ja
sotilaallisen kyvyn tarkastelun.
Juntunen käsittelee aihettaan
imperiaalisen (vakautta luova
valta) ja imperialistisen (vaikutusvallan lisääminen kaikin keinoin) käsiteparin kautta sekä lähestyy Venäjän imperiaalisuutta
tulkitsemalla sen omia, lähinnä
imperiaalisiksi tunnistettavia ta-
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voitteita. Hän huomauttaa osuvasti, että läntinen tutkimus ei
ole kiinnittänyt riittävästi huomiota venäläisten ja länsimaisten valtakäsitteiden eroavaisuuteen. Tämä on johtanut vertailuun, jossa läntisiä arvoja ja
elämäntapaa käytetään mittari-

Miksi venäläiset
valitsevat
demokratian
sijaan mieluummin
keskusjohtoisen ja
imperiaalisen tien?
na, ja odotetaan kaikkien itäeurooppalaisten sosialistiseen leiriin kuuluneiden maiden omaksuvan ne omiksi tavoitteikseen.
Juntusen teos on lähtökohdiltaan tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää, miksi venäläiset valitsevat demokratian sijaan
mieluummin keskusjohtoisen ja
imperiaalisen tien, johtaako imperiaalisuus imperialistisuuteen,

ja muodostaako Venäjän kehitys
uhan maailmalle ja Suomelle?
Venäjän toiminnan perusteiden esittely rakentuu valtiollisen päätöksentekojärjestelmän, talouden ja turvallisuuspolitiikan käsittelyn ympärille.
Juntunen tekee mielenkiintoisen huomion tarkastellessaan
jatkuvaa lainsäädäntöprosessia, joka erottaa Venäjän Neuvostoliitosta, varsinkin Stalinin
diktatuurista sekä tsaarin Venäjän itsevaltiudesta, mutta myös
länsimaista. Venäjän perustuslaki takaa presidentille poikkeuksellisen laajat valtaoikeudet
verrattuna länsimaihin, joissa
kansanedustuslaitos ja hallitus
rajoittavat presidentin oikeuksia – Venäjällä suhde on päinvastainen. Juntunen selostaakin
perinpohjaisesti Venäjän valtiosääntöä, minkä vuoksi teosta
voi pitää hyvänä johdatuksena
Venäjän valtiolliseen päätöksentekojärjestelmään.
Vaikka Venäjän presidentin
vallan korostuminen ihmetyttää länsimaista tarkkailijaa, on

huomattavasti olennaisempaa
sen vaikutus Venäjän kehittymiseen. Kansa, sen enempää kuin
sen päämies, eivät näytä luottavan toimenpanovaltaa edustaviin virkamiehiin, vaan tietävät
asioiden sujuvan henkilöiden ja
verkostojen kautta. Osuvan, tosin Juntusen kirjan ulkopuolisen,
esimerkin presidentti-instituution
toimintatavasta antaa sen kyky
luoda ja soveltaa lainsäädäntöä
tarpeelliseksi katsomissaan tapauksissa. Näin tapahtui hiljattain kun presidentti Putin ilmoitti myöntäneensä Gérard Depardieulle Venäjän kansalaisuuden.
Depardieun tapauksessa Venäjän kansalaisuudesta annetun
lain ja asetuksen edellyttämistä myöntämisehdoista ei tiettävästi täyttynyt muu kuin gallialaisen näyttelijän varmasti riittävä toimeentulo.
Juntunen tulkitsee Venäjän presidentin vahvan perustuslaillisen aseman sekä tavan,
jolla Vladimir Putin on aseman
tuomaa valtaa käyttänyt, imperiaaliseksi piirteeksi, jolle löytyy esikuvia Venäjän historiasta. Nykyinen vahvan presidentin kausi koetaan Venäjällä hyväksi talouden lujittumisen ja
yhteiskunnallisen vakauden takia. Siksi venäläisten enemmis-
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tö hyväksyy vahvan keskusjohdon. Putinin edeltäjien politiikka johti valtakunnan kaaokseen.
Nyttemmin vakauden haastajiksi ovat Juntusen mukaan nousemassa riippuvaisuus muusta maailmasta sekä vapaan tiedonkulun ja kansainvälisyyden
omaksunut internet-sukupolvi, jonka aktivoitumisesta ovat
osoituksena presidentinvaalien
jälkeiset levottomuudet.
Nykyisen Venäjän puoluejärjestelmän kehitys on käsitelty
perinpohjaisesti. Sen nykyisen
valtapuolueen Yhtenäisen Venäjän (perustettu 2001) kietoutuminen Vladimir Putinin ympärille ja nuoruus on yllättävää jopa Suomessa, missä puolueiden historia on nuorta verrattuna eräisiin länsimaihin. Puolue-

kentässämme jo asemansa tiukasti vakiinnuttaneet entiset ”tulokaspuolueet” vihreät (1988) ja
perussuomalaiset (1995) ovat
naapurimaamme valtapuoluetta vanhempia. Venäjän sisäpolitiikan jytky on kuitenkin se, että
perustamisestaan lähtien Yhtenäinen Venäjä on voittanut kaikissa duumanvaaleissa, joista
kaksissa viimeisissä saavuttanut yli puolet edustajapaikoista.
Kirjan parasta antia on venäläisen suvereenin demokratian esittely ja analyysi, jota avataan laajasti Yhtenäisen Venäjän ideologin, entisen presidentin hallinnon johtajan sijaisen ja
nykyisen varapääministerin Vladislav Surkovin kehittämän käsitteen pohjalta. Suvereenia eli
ohjattua demokratiaa perustellaan Venäjän demokratian nuoruudella, joka erottaa sen muista demokratioista. Suvereenissa demokratiassa johtavien piirien on kannettava vastuu yhteiskuntajärjestyksen säilymisestä
ja kansan hyvinvoinnin kehittymisestä. Sen suojana on säilytetty voimakkaat valtiolliset turvallisuuspalvelut, joilla on kiinteä yhteys Putinin johtamaan
”Pietarin poikien” ryhmään.
Ulkopolitiikassa suvereeni
demokratia merkitsee kylmän

39

sodan jälkeisen Yhdysvaltojen
doktriinia. Sen sisältämien vaivoinut antaa lukijalle enemmän
johtaman maailmanjärjestyksen
keiden käsitteiden, sotilaallisen
mahdollisuuksia arvioida, pyrhaastamista siten, että Venäjän
vaaran ja sotilaallisen uhan, tulkiikö Venäjä puolustusuudistukkinta ei mielestäni ole täysin onsellaan vastaamaan todennäköikansalaisten halua tuntea itsennis-tunut. Sotilaallinen vaara on
siin uhkiin ja muodostaako kehisä suurvallan kansalaisiksi toteutys vaaran tai jopa uhan muiden
tetaan tavoitetta palvelevilla aloitluonteeltaan abstrakti tilanne,
turvallisuudelle.
teilla, reaktioilla ja uudistuksilla.
jossa vastakkainasettelun, sotiKirjassaan Juntunen arvioi
laallisen potentiaalin kasvun ja
Juntusen käyttämät, pääraaka-ainevetoisen talouden onmonien muiden tekijöiden kokoasiassa venäläiset ja riittävän pitnaisuus voi kehittyä sotilaallisekgelmia ja tulevaisuuden näkykälle aikavälille sijoittuvat lähteet
takaavat venäläisen näkömiä. Energia on Venäjän
päätuote, ja sen tuotannon
kulman huomioon ottamiPyrkiikö Venäjä
nykyisen tason arvioidaan
sen lisäksi sen, ettei kirjoitpuolustusuudistuksellaan taja sorru toivomaan Venäjatkuvan vuoteen 2030,
joskin sen tuotantokustanjän kehittyvän lännen kalvastaamaan
nusten arvioidaan nousetaiseksi ja arvioi kehitystä
todennäköisiin uhkiin
van. Välttämättömyyshyösen mukaisesti. Juntusen
ja muodostaako kehitys
dykkeenä energia on Venänäkökulma, imperiaalinen
jälle perinteinen diplomatiVenäjä pitkänä jatkumovaaran tai jopa uhan
an ja geopolitiikan väline.
na, on varmasti osuvammuiden turvallisuudelle? pi kuin yleisemmin käytetSiksi energiasektoria pidetään perustellusti strategity Venäjän rinnastaminen
sesti tärkeänä, minkä takia sen
si uhaksi. Sotilaallinen uhka ei
Neuvostoliittoon. Kirja on hyvä ja
omistussuhteet halutaan pitää
ole, kuten Juntunen alaviitteestiivis paketti sekä analysoitua etvaltiollisen vallan säädeltävissä.
sä kirjoittaa äkillisesti puhkeatä ajantasaistettua tietoa euroopVenäjän turvallisuuskonsepva konflikti, vaan konkreettinen
palaisesta naapuristamme Venätioiden ja -doktriinien esittelyn limahdollisuus konfliktin syntymijästä. Niin kuin tavallista on, jää
säksi Juntunen kuvaa käynnissä
selle. Tällainen tilanne voi kehituudistettuihin painoksiin helposti
tyä myös muutoin kuin äkillisesolevaa asevoimien uudistusprojoitakin edellisen painoksen väitsessia sekä puolustusteollisuuti. Laajempi sekä venäläisten että
teitä, jotka eivät preesensissä ilden ongelmallista tilannetta. Junulkomaalaisten doktriinista, sotamaistuna enää pidä paikkaansa.
tunen käsittelee Venäjän turvalharjoituksista sekä uusien aseTarkkaavainen lukija löytää ne
lisuuden uhkia pääasiassa anajärjestelmien ryhmittämisestä
varmasti ilman apuani.
lysoimalla vuoden 2010 sotilastehtyjen tulkintojen esittely olisi
Petteri Lalu
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Tutkahistoria toisesta
maailmansodasta
Ilmatorjunnan vuosipäivänä 30.11.2012 julkistettiin
sotahistoriallinen kirja
SALAINEN ASE ILMAPUOLUSTUKSESSA
– tutkat toisessa maailmansodassa
(429 sivua, 275 kuvaa).

Kirjan ovat tehneet ilmapuolustuksen
ammattilaiset, everstit Ahti Lappi
ja Perttu Peitsara. Teos kuuluu
Ilmatorjuntamuseon julkaisusarjaan.
”Tutka voitti sodan ja atomipommi toi
rauhan.”
Tutka oli toisen maailmansodan merkittävimpiä teknillisiä keksintöjä. Sen kehitys oli pitkä
prosessi, joka eteni askel askeleelta pienten
erilliskeksintöjen kautta toimivaksi laitteeksi eri
tarkoituksiin. Tutkatekniikkaa tutkittiin ja kehitettiin 1930-luvulla useissa maissa yhtä aikaa,
perusidea oli kaikkien tiedemiesten tiedossa.
Harvinaista kyllä – kukaan ei ole ottanut tutkan keksimistä omiin nimiinsä, kansallisia ”tutkan isiä” tosin löytyy eri maista. Kuten niin
usein tapahtuu, sodan uhka ja sota kiihdyttivät
tutkan teknillistä kehitystyötä. Länsiliittoutuneet saivat ilmasodassa ratkaisevan etulyöntiaseman senttimetrialueen tutkatekniikan myötä. Tutkia valmistettiin toisen maailmansodan
aikana tuhansia kappaleita, satoja eri malleja.
Neuvostoliitolla oli käytössään ilmavalvontatutkia jo talvisodan aikana Karjalan kannaksella. Britit hankkivat tutkien avulla torjuntavoiton Luftwaffesta taistelussa Britanniasta
1940. Tutkien avulla torjuttiin pommikoneita,
kamikaze-lentäjiä ja V1-aseita. Tutkat näyttelivät tärkeää osaa sekä ilmahyökkäyksissä et-
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tä ilmapuolustuksessa. Samalla sai alkunsa
elektroninen sodankäynti.

Tutkat pelastivat pääkaupungin
Suomen ilmapuolustus oli jatkosodan alussa
vaikeuksissa yöpommitusten torjunnassa. Ongelmaan löytyi ratkaisu, kun Saksasta hankittiin
vuonna 1943 ilmapuolustukselle uusi ”salainen
ase” – radioluotain eli tutka. Ilmavalvontatutkien
(”Raija”) avulla saatiin ennakkovaroitus lähestyvistä viholliskoneista, tulenjohtotutkien (”Irja”)
avulla ilmatorjuntatykistö saattoi tulittaa pommikoneita tehokkaasti myös pimeällä. Tutkien ansiosta Neuvostoliiton suurpommitukset helmikuussa 1944 Helsinkiä ja Kotkaa vastaan kyettiin torjumaan vähin tappioin. Tutkilla varustetut
patterit (4) tulittivat lähes 800 pommikonetta, kuluttivat 47 % koko rykmentin laukausmäärästä ja
aiheuttivat pääosan vihollistappioista. Tutkatietojen ansiosta myös sulkuammunta oli tehokasta.
Yöhävittäjien johtamisjärjestelmä tutkineen olisi tehnyt torjunnasta vielä tehokkaamman, mutta hanketta ei ehditty viedä päätökseen ennen
sodan loppumista. Suomen ilmapuolustus siirtyi
tutkakauteen juuri oikeaan aikaan.
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Russarö
– Hankoniemen silmä
Johanna Pakola, Seppo Laurell, Pekka Väisänen ja Petri Porkola
Suomen Majakkaseura, 65 sivua

H

ankoniemen, Hangon
ja Russarön asema
on Suomessa ainutlaatuinen. Hankoniemi työntyy
kauas Suomenlahdelle uloimpana kärkenään Russarö. Tämän
vuoksi se on ollut aina sotilaallisesti hyvin tärkeä. Myös merenkulussa Hangon merkitys on ol-

lut suuri, koska se on ollut helpoimmin auki pidettävä satama
kovina jäätalvina.
Hangon Russarössä on ollut tunnusmajakka tai majakka
jo lähes 300 vuotta. Hangon eli
Russarön nykyinen majakka,
Hankoniemen silmä, täytti 150
vuotta vuonna 2012. Sen valo
sytytettiin ensimmäisen kerran
15. syyskuuta 1862. Sopivasti vuosipäivää varten Suomen
Majakkaseura julkaisi Russaröstä antologian, jonka pääkirjoittajina ovat tutkija Johanna Pakola
ja merikapteeni Seppo Laurell.
Erityisesti silmiin pistää
kirjan hieno graafinen ulkoasu,
josta on vastannut Jussi Leppänen, sekä sen monipuolisuus.
Kirjanen on kuvitettu arkisto-

Merikarttojen hinnat
laskivat 30 %!
Uudet hinnat astuivat voimaan vuoden
2013 alussa, kun Karttakeskus palasi
merikarttojen kustantajaksi.
Uusi
A-sarja
ilmestyy
Vene 13
-messuille!

www.karttakauppa.fi
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aineistolla, jota on harvoin julkisesti nähtävillä tai tässä ensi
kertaa. Teosta varten on haastateltu monia paikallisia Russarön saarella asuneita ja työskennelleitä henkilöitä. Majakan lisäksi kirjassa käsitellään mm.
Hangon ja Russarön linnoittamista, majakka- ja luotsiväen
elämää sekä Russarön linnaketta sodassa ja rauhassa. On
erittäin hienoa, että siviili- ja sotaväen yhteistyö samalla saarella on tuotu esille.
Kirja maksaa 10 €, ja sitä myy ainakin Suomen Majakkaseura - Finlands Fyrsällskap ry. Majavatie 3 A 8, +358
443200309, info@majakkaseura.fi, www.majakkaseura.fi
Ove Enqvist

Tapahtumat

Ove Enqvist ja Auli Aho

Tykkien ja ihmisten saaret -teos
luovutettiin kenraali Valtaselle
Auli Aho

Kenraali Jaakko Valtanen
sai 12.2. Merisotakoulussa
kirjan, jonka aineistosta
osa on peräisin hänen isältään Viljo Valtaselta.

T

ykkien ja ihmisten saaret -kirjaan on tallennettu rannikkotykistön linnake-elämään liittyviä perinteitä.
Rannikkotykistön perinneyhdistys ry., jonka puheenjohtaja on
Ove Enqvist, on kerännyt rannikkotykistöön liittyviä tarinoita. Yhdistyksen ajatuksena on ollut, että rannikkotykistön linnake-elämästä voitaisiin kootun materiaalin pohjalta tehdä julkaisu ennen kuin on liian myöhäistä.
Heikki Tiilikainen oli tahollaan miettinyt samaa asiaa. TiiAuli Aho

Kirjan luovutustilaisuutta olivat
lisäksi juhlistamassa Hannu
Hurskainen (vas.), Keijo Tapiovaara,
Heikki Tiilikainen, sekä Ove Enqvist,
joka ei ikävä kyllä näy kuvassa.
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Kenraali Jaakko Valtanen sai Tykkien ja ihmisten saaret -teoksen
Rannikkoupseeriyhdistyksen puheenjohtajalta, kommodori Sakari Martimolta.

likainen on pitkän linjan rannikkotykistöupseeri hänkin. Hän on
ollut mm. mukana perustamassa Sotilasperinteen Seura ry -nimistä yhdistystä.
Sattumalta Enqvist ja Tiilikainen olivat kumpikin palkittavina kenraali Hannes Ignatiuksen
Kadettisäätiön tilaisuudessa, kun
ruokajonossa heräsi keskustelu
tarpeesta tallentaa rannikkotykistön linnake-elämään liittyviä
perinteitä. Kirjan kirjoittamisesta päätettiin saman tien.
Kolmantena osapuolena
hankkeeseen tuli kirjan graafisesta ilmeestä ja taitosta vastannut Hannu Hurskainen, joka on
paitsi tehnyt elämäntyönsä graafisella alalla, myös viettänyt lap-

suutensa Vallisaaren linnakkeella.
Kustantajaksi suostui Tammi, joka esitti suur- tai koruteoksen tekemistä. Tähän päädyttiinkin, koska teokselle haluttiin
mahdollisimman komeat raamit. Aselajin sodanaikaiset taistelut lisättiin kirjaan kustantajan
pyynnöstä, ja ratkaisu osoittautui onnistuneeksi.
Laatimishankkeeseen on eri
vaiheissa osallistunut useita henkilöitä. Kenraali Jaakko Valtanen
luki osia tekstistä ja antoi niistä
kommenttinsa. Osa kirjan kuvista on saatu kenraali Valtasen isän
Viljo Valtasen albumeista. Lisäksi kenraali Valtanen osallistui seminaariin, jossa pohdittiin kirjaan
liittyviä kysymyksiä.
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Ville Vänskä
Komentajakapteeni Ville Vänskä on Merisotakoulun entinen taktiikan pääopettaja
ja palvelee nykyisin suunnittelu-upseerina Atalanta-operaation johtoesikunnassa.

Taktiikkakerho pitää
miekat terävinä
Merisotakoululla herätettiin henkiin keskustelu taktiikasta
Preussilainen sotateoreetikko, Carl von Clausewitz on kirjoittanut: ”Koska verinen
tappotyö on hirvittävä näytelmä, sen pitäisi saada meidät vain arvostamaan sotaa
entistä enemmän eikä suinkaan tylsistyttämään vähitellen miekkojamme ihmisyyden nimessä, kunnes vastaamme tulee joku, joka hakkaa jäsenemme irti terävällä
aseella.” Nyky-yhteiskunta ja puolustusvoimat osana yhteiskuntaa ovat huomaamatta ajautuneet tilanteeseen, jossa hallinnon määrä ja erilaiset prosessit syövät valtaosan ajastamme. Samalla upseeristosta on tullut hallinto- ja prosessijohtajia sotilasjohtajien sijaan. Upseeriston taktisesta ajattelusta puuttuu mielikuvitus, eikä taktiikan perusteesejä enää hallita. Ovatko miekkamme alkaneet tylsyä?

S

uomenlinnan upseerikerholla järjestettiin
1920- ja 30-luvuilla
säännöllisesti upseeriston karttaharjoituksia ja esitelmätilaisuuksia
ajankohtaisista taktisista aiheista.
Samaan aikaan keskustelua Suomen nuoren asevoiman taktiikasta käytiin avoimesti ja aktiivisesti aikakauden sotilaslehdistössä.
Suomalainen taktiikka eli kultakauttaan. Myöhemmin sodissamme tuli osoitetuksi, että taito korvaa ainakin osin materiaalisen
puutteen. Sotien jälkeen ilmapiiri
ei ollut kovin otollinen ”uuteen sotaan valmistautumiselle”, ja ajan
myötä hyväksi muodostunut keskustelukulttuuri katosi.
Merisotakoulussa käynnistettiin vuoden 2012 alussa kou-
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Ville Vänskä

lun henkilökunnalle suunnattu
taktiikkakerho. Kerhon toiminnan
idea oli kerätä taktiikasta kiinnostuneet vapaamuotoiseen ajatustenvaihtoon ajankohtaisista taktisista aiheista. Kokoontumisissa on ollut vapaaehtoinen alustaja, joka on esitellyt noin puolessa tunnissa käsiteltävän aiheen

ja johtanut tämän jälkeen keskustelua aiheesta. Parhaimmilla
kerroilla käsiteltyihin aiheisiin on
palattu vielä kuukausia myöhemmin esimerkiksi lounaspöytäkeskusteluissa. Kerhon toiminnan
myötä syntyneitä muistioita ja
alustuksia on hyödynnetty osin
kadettien sekä sotatieteen maisteriopiskelijoiden opetuksessa.
Kaikkein tärkein kerhotoiminnan tuote on ollut osallistujien tiedon ja taidon, taktisen
älyn ja ajattelun kasvattaminen
sekä kiinnostuksen herättäminen operaatiotaitoa ja taktiikkaa kohtaan. Taktista ajattelua
on pyritty kehittämään vaihtoehtoisten ratkaisujen etsimisellä sekä pyrkimyksellä pois kaavamaisita ja passiivisista ratkai-

Merisotakoululla kokoontuvan taktiikan keskusteluryhmän alustajana oli 1.2. ev (evp) Ari Rautala.
Aiheena oli Venäjän turvallisuus- ja sotilaspoliittinen kehitys.

suista. Esimerkiksi meripuolustusharjoituksissamme toistuu
vuodesta toiseen sama kaava,
jossa vastustaja kaataa strategisessa iskussa asekuorman
poteroissa odottavan puolustajan niskaan ennen kuin teemme muuta kuin puolustusvalmisteluja. Entä jos olisimme
joskus aktiivisia ja ennaltaehkäisisimme vastustajan asevaikutuksen? Miten tämä voitaisiin
tehdä? Luova taktinen ajattelu tuli myös esiin erilaisia harhautusmenetelmiä pohdittaessa – vastustajan ei tarvitse olla ainoa, joka hallitsee harhauttamisen operatiivisella tasolla.
Kerhon kevätkauden aiheet käsittelivät mm. maavoimien uudistuvaa taistelutapaa
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sovitettuna merisodankäyntiin,
taktisia periaatteita viisaiden kivenä, rannikkojoukkojen roolia
tulevaisuudessa, harhauttamista, tilannetietoisuutta ja liikesodankäyntiä merisodankäynnissä. Yksi kokoontumiskerta käytettiin lyhyeen karttaharjoitukseen työnimellä Suomenlahden sulku. Syksyn aiheet olivat
aihealueeltaan rajatumpia, teemalla Tunne vastustajasi.
Kerho kokoontui kevätkaudella kymmenen kertaa ja osallistumiskertoja kertyi yli sata.
Koulun henkilöstön määrään
suhteutettuna ja huomioiden
kaikki päivittäiset muut kiireet
osallistujien määrää voidaan
pitää aivan erityisen korkeana.
Kerhon toiminnan saama innos-

Auli Aho

tunut ja aktiivinen vastaanotto
kertoo siitä, että sen toiminnalle on ollut tilaus. Prosessijohtamisen aikakaudella tuntuu hyvältä palata välillä perusasioiden äärelle.
Merisotakoulussa nyt käynnistetty ja hyväksi havaittu taktiikan keskustelukerhon toiminta
on sellaisenaan vapaasti otettavissa joukko-osastojen ja reserviläisyhdistysten käyttöön. Toimintaa käynnistettäessä tulee kuitenkin muistaa, että kannattaa
aloittaa verkkaisesti ja vapaaehtoisuuteen perustuen tai muuten
ylimääräinen työmäärä ja kerhon
pakkopullamaisuus tappaa mielenkiinnon. Vanhan (taktisen) viisauden mukaan elefanttikin syödään pieninä palasina.
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Jukka Mustola
Jukka Mustola toimii Merisotakoululla koulutuspäällikkönä

Yhdistysten yhteinen
seminaaritilaisuus
Merisotakoululla
Lounaasta kylmästi piiskaava tuuli ei häirinnyt meitä ”Rannikkojoukkojen kehitysnäkymät” - seminaariin
osallistuvia. Olimme saapuneet pitkin rannikkoa, joku
hieman sisämaankin suunnasta, Suomenlinnan PikkuMustasaareen 28.11.2012.

R

annikkoupseeriyhdistyksen ja Meriupseeriyhdistyksen yhteistä
seminaaria edelsi mahdollisuus
saunoa Merisotakoulun perinteikkäässä isossa saunassa, jonne yhdistykset olivat varanneet
asianmukaisesti nautintoaineita. Pehmeiden löylyjen ja kuulumisien vaihtamisten jälkeen etukomennuskunta siirtyi Merisotakoulun luokkarakennuksen auditorio Raholaan, minne upseeriveljiä olikin kertynyt jo salin täydeltä vahvuuden ylittäessä yli 70
rannikkopuolustuksen ja merellisten asioiden pariin vihkiytynyttä aina nuorista upseereista
jo pidempään reservissä olleisiin
konkareihin.
Seminaari alkoi Merisotakoulun johtajan, Rannikkoupseeriyhdistyksen puheenjohtajan, kommodori, Sakari Martimon tervetulosanoilla ja pikaisella päivityksellä Merivoimien joh-
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don ylennyksiin ja tuleviin henkilöstövaihdoksiin. Martimo aloitti
ensimmäisenä viiden a’ 10 minuutin alustuksen sarjasta, käsitellen pyramidimallia, mistä kuulijalle jäi päällimmäisenä mieleen
kansalaisten ja poliitikkojen tahtotilan merkitys maanpuolustuksen ja erityisesti meripuolustuksen kehittämiseksi.
Toisen ja kolmannen alustuksen käytti Merisotakoulun
suunnittelupäällikkö, komentajakapteeni Hannu Roponen, käsitellen rannikkojoukkodoktriinia
sekä kuinka kehämallilla ja vähenevillä joukoilla pyritään vastustajan kuvitteellisen pelkistetty punainen nuoli kuluttamaan
sekä tuhoamaan. Eittämättä on
totta, että kauas on menty niistä
hyvistä päivistä, kun tulen käytöllä suunniteltiin murskattavan
vastustajien merelliset ja maahan laskettujen joukkojen nuolet syvän puolustuksen raken-

teella. Rannikkojoukkojen roolissa korostuvat konseptin mukaisesti aikaisempaa enemmän laivastojoukkojen taistelua tukevaa
toiminta sekä rannikkojääkäriyksiköiden käyttö. Sen sijaan rannikkojoukkojen alueellisten yhtymien kyky vaikuttaa kauas heikkenee tulivoiman supistumisesta
johtuen. Mistä saamme uutta tulivoimaa 8-20 km alueelle ja vielä pidemmällekin?
Merivoimien huoltopäällikkö, kommodori Pasi Pajunen,
esitti merivoimien hankkeiden
supistuvien tilannetta. Joukkojen
supistaminen johtaa taistelutilan
tyhjenemiseen, mihin tulee vastata liikkuvammalla toimintatavalla. Uusien ”Jurmo XXL”-mallien todettiin tarjoavan kehittynyt-

Kalle Lang

tä suojaa ja liikkuvuutta. Kuulijaa
jäi ihmetyttämään, missä mahtavat olla tulevaisuuden syömähampaat, joilla vaikutetaan merelliseen vastustajaan? Taistelutilan tyhjenemiseen pitäisi vastata
liikkuvuuden lisäämisen ohessa
tulenkäytön ulottuvuuden kasvattamisella, sillä liikkuvuus ilman tulivoimaa ei johda menestykseen taistelussa.
Viimeisenä alustuksena
kuulimme Uudenmaan prikaatin esikuntapäällikön, komentaja Kjell Törnerin, silmiä avaavan
esityksen erinomaisesta amfibio- yhteistyöstä ruotsalaisten
kanssa. Bilateraali- ja NORDEFCO-yhteistoiminta - siitäkö sitten pelastus tulevaisuuden rannikkojoukoille?
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Alustusten jälkeen olivat
varmasti vanhat ikuisuuteen siunatut rannikkotykistön tarkastajat kääntyneet haudassaan ja
rannikkopuolustuksen konkarit,
jo reservissä pidemmän hetken
olleet aloittivat kiivaan, mutta
asiantuntevan keskustelun meripuolustuksen ja rannikkojoukkojen heikkenevästä tilasta. Ilolla
kuuntelin viisautta ja kokemusta,
joka meillä nuoremmilla näyttää
jonnekin kadonneen. Ei esimerkiksi pidä muuttaa ja heikentää
uhkakuvaa vastaamaan käytettävissä olevaa materiaalia vastaavaksi. Viimeinen rannikkotykistötaustainen kenraali, kenraali Asko Kilpinen, kiteytti seminaarin hyvin korostaen ensimmäisessä alustuksessa esitetyn tah-

titilan merkitystä niin kansalaisten kuin poliitikkojen suuntaan.
Kriittisen, mutta antoisan
keskustelun jälkeen Merisotakoulun perinneaula kutsui seminaariväkeä rannikkosotilaskotiyhdistyksen loihtimien antimien
ja juomatarjoilun pariin. Tilaisuudelle oli ehdottomasti tarve
ja keskustelua on varmasti syytä
jatkaa, jotta rannikkojoukkojen
syöksykierre saataisiin loppumaan ja pääsisimme uuteen ja
uskottavaan nousuun. Keskustelua olikin käyty heti seuraavana päivänä seminaariin osallistuneiden yleisesikuntaupseeriopiskelijoiden toimesta Santahaminan kampuksella. Herättävä ja hyvä kokemus näin takarivistä seuranneelle.
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Tapahtumat

Petrus Tommila
Upseerikokelas Petrus Tommila on RU-kurssin 162 priimus

Herra Amiraali, kutsuvieraat,
hyvät naiset ja herrat

M

uistan vielä kuin eilisen, kun saavuin
ensimmäistä kertaa
tänne Suomenlinnaan Merisotakouluun. Olin silloin jo kuullut
tästä mielenkiintoisesta paikasta tornihuhuja, mutta en oikeasti itse osannut mitenkään kuvitella, enkä aavistaa mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Olin aivan
ällikällä lyöty kun astuin Merisotakoulun ovista sisään, koska kaikki näytti silloin niin hienolle ja avaralle, mutta olihan
minun vertailukohtanikin vähän
vaatimattomampi, sillä olin tullut
tänne Kirkonmaan Linnakkeelta, viimeiseltä sellaiselta. Vielä
uudet 37 kurssitoveria lisättynä tähän soppaan, niin oli 14
viikon ainutkertainen seikkailu
täällä alkanut.
Olen kuullut, että varusmiespalvelus on elämän parasta aikaa ja että Reserviupseerikurssi taas olisi varusmiespalveluksen parasta aikaa. Tämä on
mielestäni täysin totta. Olen nimittäin päässyt juuri viettämään
14 elämäni parasta viikkoa täällä merivoimien Reserviupseerikurssilla 162. Olen saanut tänä
aikana tältä kurssilta paljon hienoja elinikäisiä ystäviä ja ainutlaatuisia kokemuksia, joita en
vaihtaisi mistään hinnasta pois.
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Mietin tässä taannoin, että
mitkä kolme sanaa kuvastaisivat
kaikkein parhaiten tätä merivoimien reserviupseerikurssiamme
ja lopulta tulin siihen tulokseen,
että ne ovat periksiantamattomuus, isänmaallisuus ja yhteishenki. Ensimmäinen sana periksiantamattomuus alkoi kummuta esille jo kurssin alkuvaiheilla,
kun oppitunteja oli aamusta iltaan ja asiaa tuli kuin liukuhihnalta konsanaan, mutta kaikki
kurssilla kuitenkin jaksoivat painaa eteenpäin ja vielä koittivat
haalia ne pienimmätkin tiedonmuruset itselleen. Toisen kerran
tämä periksiantamattomuus näkyi erityisesti kurssin loppupuolella kun eteen tuli se paljon pelätty ja vähän tiedetty johtamisharjoitus, jonka tarkoituksena oli
rasittaa taistelijaa niin fyysisesti
kuin henkisestikin äärirajoille asti. Harjoituksesta johtuen kaikilla
tuli nälkä ja väsytti, mutta kuitenkin kaikki näyttivät että suomalaisella sisulla ja yhteistyöllä kaikki on mahdollista. Tämän takia
olen erityisen ylpeä nähdessäni
edessäni tällä hetkellä 36 suoraselkäistä rehtiä upseerikokelasta.
Toinen kurssiamme kuvastava sana on isänmaallisuus,
tuo asia, josta me suomalaiset
olemme erittäin ylpeitä. Uskon

että jokainen tässä huoneessa oleva tuntee ylpeyttä omasta
isänmaastamme. Kurssimme ei
tee tässä poikkeusta. Olen huomannut nimittäin kurssin edetessä, että vaikka kurssilaisillamme
on erilaiset taustat ja koulutukset
niin yksi asia meitä kuitenkin erityisesti yhdisti kurssin alussa ja
se oli isänmaallisuus. Koko merivoimien reserviupseerikurssihan on tehty käytännössä palvelemaan isänmaata ja kouluttamaan sille rannikon- ja merenpuolustajia, eli meitä. Ja koska
me olemme vapaaehtoisina tänne Merisotakoulun kehtoon tulleet, niin väitän vahvasti että jokaisella upseerikokelaalla edessäni, sykkii puhdas isänmaatamme puolustava sydän.
Viimeisin, mutta ei todellakaan vähäisin kurssiamme
kuvastava sana on yhteishenki. Tämä väkevä yhteishenki ei
kurssin alussa ollut kuitenkaan
itsestäänselvyys, se pikemminkin loisti omalla poissaolollaan.
Kurssin alussa meidät heti jaettiin jo kolmeen linjaan, merivalvontaan, laivastoon ja tiedusteluun ja näihin kaikkiin alkoi välittömästi syntyä linjahenkeä.
Linjamme alkoivat erkaantua
toisistaan ja näytti, että kurssi olisi jakaantunut kolmeen

osaan. Näinhän se pitkään olikin, kunnes tapahtui jotakin, nimittäin linjakohtainen koulutus
lakkasi viimeinkin olemasta.
Alkoivat mielenkiintoiset
Yhteistoiminta- ja Johtamisharjoitus, joissa linjat toimivat yhteistyössä, tämä alkoi näkyä jo
niin, että kaveria autettiin eikä
ketään jätetty yksin, vaan tehtiin kaikki yhdessä. Näiden harjoitusten aikana huomasin ilokseni, että kurssimme alkoi olla
taas yhtenäinen ja alkoi näkyä
jo valoa tunnelin päässä. Kaiken
lopulta kruunasi tietysti viime
lauantainen ikimuistoinen kurssijuhlamme, jossa ei ollut enää
nähtävissä linjoja, vaan vain yksi ja yhtenäinen reserviupseerikurssi. Tämä juhla oli mielestäni rehellisesti sanottuna hienoin
hetki lyhyessä elämässäni ja iso
kiitos siitä kuuluu tietysti kurssin
hallitukselle. Voin nyt tässä sanoa ylpeänä, että kurssillemme
on kehkeytynyt ainutlaatuinen
yhteishenki, joka on kulkenut
pitkän ja kivisen tien saadakseen nykyisen yhtenäisen muotonsa. Toivottavasti tämä kaunis
yhteishenki elää meissä kaikissa tulevissa reservin aliluutnanteissa meidän elämämme loppuun asti, sillä tunnen nyt kuuluvani johonkin ainutlaatuiseen
ja hienoon yhteisöön.
Nyt haluan kiittää kouluttajiamme tästä hienosta ajasta
jonka olemme viettäneet täällä
Merisotakoulussa ja jonka olemme saaneet jakaa teidän kanssanne. Olette opastaneet meidät
tielle kohti johtajuutta ja olette
antaneet meille siihen vankan
pohjan ja pistäneet itsenne täy-
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Auli Aho

sillä likoon. Olette auttaneet ja
tukeneet meitä vaikeina hetkinä,
jos me sitä olemme tarvinneet ja
ennen kaikkea olette kohdelleet
meitä tasa-arvoisesti ja muita
oppilaita lainaten myös inhimillisesti, joka ei taas armeijassa
aina niin itsestäänselvyys ole.
En ole myöskään unohtanut teitä omaiset, huoli pois. Te
olette se kaikkein tärkein pala
tässä palapelissä, olette antaneet pojallenne sen pohjan ja
ne arvot mitkä hänellä ennen
varusmiespalvelusta oli, ja se
on teidän ansiotanne että hän
tällä kurssilla nyt on. Joten toden totta voitte olla erittäin ylpeitä itsestänne, sillä poikanne
on läpäissyt merivoimien reserviupseerikurssin numero 162

ja tehneet teille omaisille siten
kunniaa.Rakkaat kurssitoverit, yhteinen aikamme alkaa olla lopussa, huomenna siirrymme pois kukin omille tahoillemme. Olemme kokeneet yhdessä
kaikenlaista tällä kurssilla ja uskon että minun lisäkseni myös
monelle muullekin teistä tämä
kurssi on ollut elämänne parasta aikaa. Sanotaan että kaikki
hyvä loppuu aikanaan, mutta
mielestäni sen ei täydy näin olla.
Tulen itse vaalimaan tämän hienon kurssin muistoa aina lähellä
sydäntäni koko tulevan elämäni ajan ja toivon että rakkaat toverini, te tekisitte myös saman,
emmekä koskaan unohtaisi tätä
hienoa ja ainutlaatuista aikaamme täällä Merisotakoulussa.
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Tapahtumat
Jäähyväisammunta.

Ove Enqvist

Ove Enqvist

Jäähyväiset 100 TK:lle
Erään tykkimallin historia

S

yksyllä 2012 ammuttiin todennäköisesti viimeiset ammunnat 100
TK-patterilla. Suurin osa pattereista poistettiin asemistaan ja
kuljetettiin joko romutettavaksi
tai myytäviksi.

100 TK-patterien
rakentaminen
Sodan jälkeen keveät kiinteät
rannikkotykistöpatterit eivät
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vastanneet tulivoimansa, kantamansa tai taistelunkestonsa
puolesta ajan vaatimuksia. Ensimmäiset yksilöidyt esitykset
rannikkotykistön kiinteän tykkikaluston uusimiseksi sodan
jälkeen tehtiin 1960-luvulla.
Everstiluutnantit Osmo Saari ja
Pentti Silvast sekä yliluutnantti Juhani A. Niska keskustelivat
Kuivasaaressa 12 tuuman tykkitornin koeammuntojen aika-

na mahdollisuuksista kehittää
pienempi tornitykki. Niska sai
tehtäväkseen tehdä asiasta esityksen. Muistiossaan vuodelta
1966 Niska esitti keveiden pattereiden kalustoksi panssarivaunun tornia modifioituna 100
mm:n tornikanuunaksi.
Yliluutnantti Juhani Niska
esitteli hanketta eri esimiehille,
ja siihen suhtauduttiin pääosin
suopeasti.

Katajaluodossa T-54:n 100
mm:n panssarivaunutornilla tapahtuneiden onnistuneiden esittely- ja koeammuntojen perusteella ryhdyttiin SNTL:stä hankkimaan panssarivaunu T-55:n
tykkitorneja ilman vakautinlaitteita ja modifioimaan ne 100
56 TK-kalustoksi.
Aseteknillisten konstruktiotöiden yksityiskohtaista suunnittelua varten yksi torni asennettiin Suomenlinnan korjaamolle
puurakenteisen telineen päälle.
Täällä kokeiltiin myös tykin sähkö- ja puhelinlaitteita.
Ensimmäinen 100 TK-patteri rakennettiin vuosina 1968–
69. Tämän jälkeen rakennettiin
nopesti useita pattereita Suomenlahden rannikolle ja Saaristomerelle. Ensimmäinen rakennusvaihe käsitti yleensä vain tykkiasemat suojatiloineen. 1970-luvun loppupuolella aloitetun toisen rakennusvaiheen tavoitteena oli tehdä pattereista taistelunkestäviä kokonaisuuksia rakentamalla puuttuvat komento-, keskiö- ja varastotilat sekä täyden-

Millogin miehet purkamassa Upinniemen 3-tykkiä.

tämällä ilmatorjunta- ja lähipuolustusasemia.

Modernisointi ja
perushuolto
Koska vanhimmat 100 56 TK
-patterit asennettiin 1970-luvun alussa, Pääesikunnan taisteluvälineosasto ja rannikkotykistötoimisto ryhtyivät 1980-luvulla kaavailemaan 100 TK-pattereiden perushuoltoa. Samalla
harkittiin tarpeellisten muutosten ja modernisointien tekemistä. Hanke käynnistettiin 1980-luvun loppupuolella. Tykit varustettiin tähtäysperiskoopilla, jossa
Ove Enqvist

Tyhjäksi jäänyt 100 TK-asema.
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Ove Enqvist

on sisäänrakennettu laser-etäisyysmittari. Periskoopin rinnalle asennettiin joihinkin tykkeihin pimeänäkökykyä parantava.
lämpökamera. Tykit varustettiin
lisäksi tykkilaskimella tykkikohtaista ammuntaa varten osana
rannikkotykistön laskinjärjestelmien kehittämistä. Tykin sähkölaitteet uusittiin pääosin länsimaisia osia käyttäen ja tykit sekä tykkiasemat perushuollettiin. Hankkeeseen liittyen tykkeihin hankittiin uudet paremmat lämpökuvut.

100 TK:sta luovutaan
Neuvostoliiton hajoaminen
1990-luvulla, rannikkotykistön ja
merivoimien ydistäminen 1998
ja puolustusvoimien säästöpäätökset johtivat usean 100 TK-patterin hylkäämiseen 2000-luvun
alussa. Monesta linnakkeesta
luovuttiin kokonaan. Moni patteri jäi deaktivoituna paikoilleen.
Toinen deaktivointivaihe
saatettiin loppuun vuonna 2012,
jolloin ammuttiin viimeiset 100
TK-ammunnat Upinniemessä.
Tykit poistettiin ja asemat peitettiin metallilevyllä. Kuivasaaressa
oleva patteri säilytettiin museopatterina.
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Tapahtumat
Ove Enqvist

Toimistosihteeri Päivi
Ropponen miettii tulevaisuutta.

Kuljetusalus Vaarlahti vie kohti tuntematonta.

Ove Enqvist

Ove Enqvist

Viimeiset alokkaat
Kirkonmaan linnakkeella
Viimeiset rannikkolinnakkeella palvelevat alokkaat astuivat palvelukseen Kirkonmaan
linnakkeelle 7. tammikuuta 2013. Kun linnake lakkautetaan syksyllä 2013, alokkaita
ei enää kouluteta millään linnakkeella Suomessa.

S

amalla kun viimeiset
141 alokasta onnistuneesti astuivat palvelukseen, monen linnakkeella
palvelevan henkilön tulevaisuus
on vielä epäselvä. Kaikkien mielestä saaressa on ollut mukava
palvella, eikä pois haluttaisi lähteä. Tällä hetkellä puolustusvoimilta vapautuvat linnakkeet ovat
ns. ”vaiheessa” ja työn alla. Kotkan alueella maakuntakaavaan
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Ove Enqvist

Ensimmäisenä aamuna linnakkeella vallitsi oikea rannikkotykistöilma.

Oli jo pimeää kun päästiin linnakkeelle.

Ove Enqvist

Ove Enqvist

ollaan tekemässä käyttötarkoitu
s
muutoksia mm. Kirkonmaan
ja Rankin osalta. Kaupunki, kehitysyhtiö Cursor Oy ja Senaat
tikiinteistöt etsivät tiloille jatkokäyttöä esim. Utön saaren mallin mukaan. Se, miten tässä onnistutaan, jää nähtäväksi, mutta
jos oikein tykkää linnake-elämästä, voi ehkä tulevaisuudessa ostaa itselleen palan Kirkonmaata!
Tammikuussa palvelukseen astuneet alokkaat kotiutuvat pääosin kesäkuussa. Linnake
jatkaa pienemmällä vahvuudella
syksyyn saakka, jolloin toiminta
lakkaa. Myös Haapasaaren merivalvonta-aseman jatkuva miehitys loppuu. Rannikon Puolustaja seuraa linnakkeen alasajoa.
Kotkan Rannikkopataljoonan aika päättyy vuoden 2013 lopussa. Henkilöstö siirtyy pääosin
Upinniemeen koulutus- ja valvontatehtäviin.
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Ruokapalvelupäällikkö Satu Vihreäluoto tarjosi hernekeittoa uusille alokkaille.
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Tapahtumat
Mikko Rytsölä kertoo tykkisluupin rakennustyöstä 7.Ohjuslaivueen henkilöstölle.

Sami Leinonen

Pekka Hietakangas
Kapteeniluutnantti Pekka Hietakangas, 7.Ohjuslaivue

Itämeren
meripuolustus
– nykyaika kohtaa historian
Suomenlahden Meripuolustusalueen 7. Ohjuslaivue kävi joulukuussa 2012 Suomen
linnassa tutustumassa merisotahistorian oman aikakautensa ”ohjusveneeseen”.

M

atalakulkuiset, vahvasti aseistetut tykkisluuppit olivat ratkaisevassa asemassa Ruotsinsalmen toisessa meritaistelussa 1790. Pienet, ketterät saa-
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ristosodankäyntiin suunnitellut
tykkisluupit olivat nykyaikaisten
ohjusveneiden tapaan vaikeita
maaleja isommille sotalaivoille.
Suomenlinnassa Ehrensvärd -seuran ja Viaporin telakka-

säätiön rakentama tykkisluuppi
oli vierailun aikaan jo hyvässä
vaiheessa. 21 metriä pitkä purje- ja soutualus oli rungon osalta jo lopullisissa mitoissaan. Laivueen henkilöstöllä oli ainutlaa-

tuinen tilaisuus nähdä sluuppi
työn alla, kuulla Viaporin telakkasäätiön alkuajoista, hankkeen
ideoinnista ja toteutuksesta sekä siitä miten alus tullaan liittämään osaksi Suomenlinnan merilinnoituksen historiaa ja nähtävyyksiä.
Tykkisluuppi oli laiva-arkkitehti Fredrik Henrik Af Chapmanin taidonnäyte, jonka perinteitä
kunnioittaen Ehrensvärd -seura
ja Viaporin telakkasäätiö ovat
tämän vuoden toukokuussa vesille laskettavaa alusta rakentaneet. Rakennushanke on toteutettu alkuperäisten piirustusten
mukaan, hyödyntäen alkuperäisiä rakennustapoja ja - menetelmiä. Rakennushankkeen
päätavoitteina on ollut työllistää

Tykkisluupin kaaritus valmiina.

ja kouluttaa nuoria, säilyttää ja
elvyttää puulaivojen perinteisiä
rakennustaitoja sekä kehittää ja
elävöittää Suomenlinnan historiaa ja matkailua.
2000-luvun meriupseewww.tykkisluuppi.fi

Tykkisluuppi taistelussa.
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www.tykkisluuppi.fi

rin silmään osui Af Chapmanin
suunnitteleman aluksen käytännöllisyys yhdistettynä kustannustehokkuuteen. Af Chapman kehitti laivanrakennuksen
todelliseksi tieteeksi yhdistämällä teoreettiset matemaattiset mallit käytännön laivanrakennusmenetelmiin, unohtamatta aluksen merikelpoisuutta
(kuten aiemmin oli käynyt epäonnisen Vasa -laivan kanssa eri
suunnittelijan toimesta) tai aluksen vaurion kestävyyttä huomioiden aluksen osastointi. Tykkisluuppien osoittauduttua tehokkaaksi aikansa merisodankäynnissä sen malli kopioitiin
nopeasti myös muihin maihin.
7.Ohjuslaivueen henkilöstö
kiittää laivaisäntä Mikko Rytsölää erinomaisesta esittelystä, ja
toivottaa tykkisluupille ja sen laivaisännistölle hyvää purjehduskautta 2013. Vettä kölin alle!
Tykkisluuppiin voi käydä
tutustumassa Suomenlinnan telakalla, ja vesillelaskun jälkeen
halukkaat voivat kokea historian siipien havinaa purjehduksen merkeissä.
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Tapahtumat
MC Etu-Töölön juhlakierros alkoi aurinkoisesta Porvoosta kevyellä kenttälounaalla jokirannan
ravintolassa.

Aslak Saviranta

Pekka Vennonen

Paluu juurille
MC Etu-Töölön 15-vuotis juhlacruisailu Suomessa
Paljon oli nähty maita ja mantuja MC Etu-Töölön retkillä vuodesta 1998, jolloin ensimmäinen yhteinen ajokokemus hankittiin linjalla Lappeenranta-Savonlinna-Pieksämäki.
Toki kotimaassa ajettiin myöhemminkin, mutta aika nopeasti alkoi tutustuminen
naapurimaihin Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan sekä Viroon, Latviaan ja Liettuaan.
Seuraavia kohteita olivat Saksa, Tšekki, Puola, Espanja, Ranska ja Itävalta. Pitkään
Pohjoismaissa, Baltiassa ja Euroopassa jatkuneen kiertelyn jälkeen päätettiin vuonna
2012 palata juurillemme ja ajaa 15-vuotisjuhlakiertue Suomessa osapuilleen alkuperäistä reittiä laajentaen kuitenkin pohjoiseen kääntöpisteenä Kuusamo.
Vaikuttava seurue
Mukaan juhlakiertueelle pääsi;
Markus Aarnio Triumph, Hans

56

Holmström Honda, Antero Nykänen Kawasaki, Heikki Pennala H-D, Veli-Jukka Pennala

H-D, Aslak Saviranta Honda,
Paavo Varjola H-D, Veijo Vartiainen Honda, Pekka Venno-

nen Triumph sekä ”ride along”
Paavo Wihuri Kawasaki. Jarmo
Pennala (yksi klubin perustajajäsenistä) ei päässyt mukaan,
työkiireitä Afganistanissa.

Porvoon kautta
Liikkeelle lähtö tapahtui tänä
vuonna lauantaina 21.7. eräänlaisena kokoontumisajona eli
prologina. Pääjoukko starttasi Helsingistä ensimmäisenä
etappina Porvoo, missä liityin
seuraan, kuten ensimmäiselläkin kerralla 15 vuotta sitten.
Veli-Jukka ja Heikki starttasivat Seinäjoelta ja joihin Tampereelta lähtenyt Veijo liittyi mukaan matkan varrella. Kaikilla
oli suunta kohti Lappeenrantaa.
Kevyt lounas nautittiin
Porvoon jokirannassa ja sitten
matkaan. Reittivaihtoehtoja oli
useita, mutta valitsimme Myrskylän, ja Artjärven ja Kausalan
kautta kulkevan reitin, joka on
moneen kertaan todettu oikeaksi motoristin unelmaksi. Mukavasti mutkainen tie kulkee halki itäuusmaalaisen maiseman,
missä peltoaukeat ja metsäosuudet vuorottelevat ja missä
tie sukeltaa välillä läpi pikkukylien ja taajamien. Päästiin ajamisen makuun! Kouvolan jälkeen jatkettiin 6-tietä Lappeenrantaan, missä Antin navigaattori ohjasi meidät Saimaan rantaan ja Finnhostel Huhtiniemeen. Heti kun oli saatu pyörät
riviin respan eteen, alkoi kadulta
kuulua ”Harrikooren ja Honran
jytinä ” eli porukka oli kasassa.
Asiaankuuluvien alkuvalmisteluiden eli huoltopäällikön
hankkimien ”ruoskien” jälkeen
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Matkan varrella pysähdyimme kunniakäynnillä
presidentin vanhempien haudalla Alahärmässä.

oli vuorossa sauna Saimaan
kauniilla rannalla. Ennen sitä
päämajoitusmestari sai kuitenkin kipaista monta sataa metriä pitkän jyrkän saunapolun pariinkin otteeseen, ennen kuin oikea avain löytyi! Sauna oli hyvä ja rohkeimmat kävivät myös
vilvoittelemassa Saimaan aalloilla. Iltapala nautittiin muutaman oluen kera talon ruokasalissa ja jos oikein muistan, myös
korttirinki järjestäytyi ensimmäisen kerran.

Matkalla pohjoiseen
Aamupalan jälkeen päätimme
pyörähtää Lappeenrannan satamassa ennen kuin jatkaisimme
matkaa tavoitteena Outokumpu. Ei ollut satamassa enää tervahöyryjä kuin korkeintaan ravintolalaivoina, mutta sen sijaan
lupsakasta eteläkarjalaista meininkiä. Paikallinen lihapiirakka
”atomi”, kahvi ja jäätelö tekivät kauppansa. Yksi paikallinen

Aslak Saviranta

seniori-ikäinen ”Trumppamies”
vannoi merkin nimeen ja muisteli Imatran ajoja ja kuskeja kaihoisasti. Jarno, Tepi ja Ago tuntuivat olleen suosikkeja.
Jatkoimme 6-tietä kohti Imatraa ja edelleen Punkaharjulle, missä ajelimme pitkin
historiallista kansallismaisemaa.
Matkan varrella nautittiin myöhäinen lounas Retretin läheisyydessä. Seuraava majapaikkamme oli Hotelli Malmikumpu, joka oli ilmoittanut, että vastaanotto menee kiinni klo 17.00. Saavuimme perille vähän yli määräajan ja ovi oli kiinni. No ei hätää, ovikoodi oli tiedossa ja ovi
aukesi. Aulassa oli kirjekuoressa
huoneiden avaimet ja kaikki pelasi loistavasti, saunaa myöten.
Nukuttuamme ”rehellisen
miehen rauhallista unta” saimme aamupalan hotellissa ja
olimme taas valmiita taipaleelle. Matka jatkui Juuan ja Nurmeksen kautta Kuhmoon. Sää
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oli koleahko ja Kuhmossa saimme koko reissun ainoan sadekuuron niskaamme, mutta sitäkin päästiin huoltoasemalle suojaan. Katselimme silmät pyöreinä erästä Harrikka-pariskuntaa
eli daamin varusteita. Hän oli ollut kovassa rankkasateessa yllään kevyt pusero, farkut ja arviolta 10 cm korkokengät. Hän
varmaan nautti moottoripyöräilystä. Sateen mentyä jatkoimme matkaa ja tämän kolmannen
päivän päätepisteeksi muodostui alkuperäisen Kuhmon Lentiiran sijaan Hyrynsalmen Ukkohalla. Kuhmolaiset kun tuntuivat repivän kamarimusiikkijuhlien aikana huippuhintoja majoituksesta. Se oli kuitenkin meidän onnemme. Ukkohallassa
oli juuri valmistunut huoneistohotelli, jota kesäaikaan myytiin
todella edulliseen hintaan. Käytössämme oli kaksi tilavaa kahden makuhuoneen ja ison pation muodostamaa huoneistoa.
Kauniissa Kainuun vaaramaisemassa puhdasvetisen järven
rannalla olivat rinteet ja tasokkaat lomamökit vieri vieressä.
Kesähoukuttimeksi oli raken-

nettu vaijerivetoinen vesihiihtorata. Iltapala saatiin hotellin
viereisessä ravintolassa, mutta
aamiaiselle piti pöräyttää pyörillä sisääntuloportilla sijainneeseen mukavan pariskunnan hoitamaan pensionaattiin.

Kääntöpisteenä Kuusamo
Vuorossa oli koko reissun lyhyin legi, matkaa Hyrynsalmelta Kuusamoon oli 5-tietä vain
pitkin 139 km. Meille tuli kuitenkin lisäkilometrejä aamuisen
harhailun vuoksi. Sää oli mainio
ja ajaminen maistui. Majoitus oli
tiedusteltu Rukan liepeiltä matkakoti Heikkalasta. Päämajoitusmestari oli varannut 10 hh:n
mökin, mutta presidentin esityksestä varattiinkin vierestä toinen
samanlainen, jo oli hulppeat tilat! Kesähinnat hiihtokeskuksissa
Ukkohalla mukaan lukien olivat
todella edulliset. Käytiin kävellen
illallisella Rukahovissa ja todettiin järkyttyneinä paikan muuttuneen sitten vanhojen hyvien aikojen. Missä ennen oli kodikas
Rukahovi, niin paikalla oli nyt
korkeita alppitaloja ja viereen rakennettiin lisää. Rukan henki oli

poissa ja tilalla oli Suomeen siirretty keinotekoinen alppikylä.
Hyvin levätyn yön jälkeen oli taas sonnustautuminen tien päälle tavoitteena Kajaani. Tässä kohtaa päätettiin
kokeilla uutta ajojärjestystä, eli
ajaa päivän legi kahtena ryhmänä tupakohtaisesti porrastetulla aikataululla. Kaikkien mielestä ”uusjako” toimi hienosti ja
varsinkin häntäpyörät pääsivät
vähemmällä ilman kummempia syöksyjä. Matka jatkui Taivalkosken, Pudasjärven, Puolangan ja Paltamon kautta Kajaaniin, missä keulapyörän navigaattori nuuski tien hotelli Karolineburgiin. Paikka osoittautui
historialliseksi kartanorakennukseksi, joka oli palvellut myös Kajaani-yhtiön edustustilana. Talon konstailematon buffet-illallinen sekä aamupala olivat hintansa väärtejä.

Härmän mailla
Olimme noudattaneet kohtuullisia päivämatkoja ja niin jatkoimme myös kuudentena ajopäivänä Kajaanista Ylihärmään. Reitti jatkui 5-tietä Kajaanista eteAslak Saviranta

Pieni tauko Isokyrössä ja joukko taas valmiina jatkamaan matkaa.
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Majapaikkamme Kajaanissa, hotelli Karolineburg omaa pitkän ja maineikkaan historian.

lään, mutta käännyimme pian
länteen kohti Pyhäntää ja sieltä edelleen Kärsämäelle, josta
Haapajärven, Reisjärven, Lestijärven ja Halsuan kautta tulimme Kortesjärvelle, missä sijaitsee Suomen Jääkärimuseo.
Tutustuminen siihen oli mielenkiintoinen taukopaikka, jonka
jälkeen me kaikki tiesimme mitä
kautta jääkärit lähtivät koulutukseen Saksaan ja tulivat takaisin
Suomeen: Pohjanmaan kautta!
Matka kohti seuraavaa majoituspaikkaa, Härmän kuntokeskusta sujui useille meistä tuttuja lakeuksia pitkin. Alahärmässä pysähdyimme ja kävimme
tervehdyskäynnillä Presidentin
vanhempien haudalla ja suoritimme Assun vetämänä ohimarssin huvipuisto Power Parkissa, mikä on osoitus yhden
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miehen unelmasta ja pohjalaisesta uhosta ja yrittäjähengestä.
Tulimme perille Härmän Kuntokeskukseen, joka tuntui olevan
suosittu perhelomapaikka. Majoitus ateriapalveluineen edusti
hinta/laatusuhteeltaan kiitettävää tasoa. Illan karaoketähtien
noustessa lavalle alkoi useimpien meistä silmät lurpsahtelemaan, korttiseurueen aktiviteetistä ei ole tietoa.

Kohti Orivettä
Viimeinen yhteinen määränpää tällä reissulla oli Orivesi,
jonne Irma Ja Veijo olivat meidät ystävällisesti kutsuneet kauniiseen lomakotiinsa. Matkan
varrella pysähdyimme tutustumaan Moto-Seinäjoen valikoimiin ja saimme kuulla Hannu
Pennalan asiantuntevan katsa-

Aslak Saviranta

uksen MP-maailman trendeistä.
Heitimme vielä mutkan Ylistaron
kautta, missä pistäydyimme Anjan ja Veli-Jukan kesäpaikassa.
Orivedelle tultiin Alavuden, Virtain ja Ruoveden kautta ja perillä oltiin ”illan kamussa”. Kaikki selvittivät ongelmitta” Veijon erikoiskokeen” ja pudotimme pyörämme tiukan oikean jälkeen alas rinnettä huvilan pihaan!
Ilta sujui saunan ja kulinaarisen 15-vuotis juhla-illalisen parissa matkan kokemuksia kertaillen, mutta aika pian
majoitustiloista alkoi kuulua tasainen kroosoos!

Ajaminen isohkossa
ryhmässä
Ajaminen moottoripyörällä on aina haastavaa. Kuskilla tulee ol-
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luonnostaan kohtuulliset turvaetäisyydet eikä letka veny liian pitkäksi. Tämä vaan jos kaikki noudattavat annettuja ohjeita.
Taajama-ajossa lyhennetään välejä siten, että käytännössä ajetaan parijonossa turhien katkojen estämiseksi esim.
liikennevaloissa. Lisäksi tulee
noudattaa nopeusrajoituksia
kuitenkin niin, että letka ei saa
olla muun liikenteen tukkona
Kääntöpisteessä Rukalla ilta-aurinko paistoi lämpimästi
mökin seinustalle.

la koko ”taistelutila” joka sekunti
hallinnassa. Haastetta lisää kymmenen pyörän letka. Ryhmässä ajamisessa ei tuijoteta vaan
edessä ajavaan pyörään vaan
huomattavasti etäämmälle, valmiina ennakoimaan mahdolliset
poikkeavat tilanteet. Sama kos-

kee takana tulevan seurantaa.
Tulee olla valmius pysähtyä mikäli takana oleva jostakin syystä häviää näkökentästä, eli peilien käyttö on ratkaisevan tärkeää.
Ryhmäajossa ajetaan lomittain, eli käytetään koko ajokaista hyödyksi. Tällöin muodostuu

PANSSARIMUSEO
Hattulantie
Hattulantie 334,
334, 13720
13720 Parola,
Parola, 040
040 568
568 1186
1186

www.panssarimuseo.fi

Ke 1.5. klo10-15

Panssarimuseon kewätsawutus

- käännetään kampiakselit kesäaikaan!
yhteistyössä Hämeen Mobilistien kanssa

La 6.7. klo 10-15

Perhepäivä ja sotilasajoneuvoparkki
toimintanäytöksiä, ohjelmaa lapsille ym.

La 3.8. klo 10-15

Teemapäivä

Korsulauluillat to 23.5. ja to 22.8. klo 18.30
Avoinna: 1.5.-30.9. ma-su klo 10-18 (ei juhannusaattona)
1.10.-30.4.ma-su klo 10-15 (ei 23.12.-29.12.2013)
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Ensi vuonna taas
uudestaan
Reissu oli taas onnistunut, pyörät pelasivat ja kuskit olivat kunnossa, roolit selvät ja yhteishenki vahva! Tältä pohjalta on hyvä
lähteä suunnittelemaan vuoden
2013 kuvioita. Niistähän on jo
alustavia ajatuksia. ”Kyllä Suomessakin vielä teitä piisaa!”

Tapahtumat

Sakari Martimo

MEK 23 Merisotakoululla

M

erisotakoululla vietettiin 23.1.2013
Reserviupseerikurssin 162 päättäjäiset. Juhlaan
osallistui myös 20 suoraselkäistä ja hyväkuntoista reservinupseeria viettämään oman kurssinsa MEK 23:n 60-vuotisjuhlaa.
Kunnioitusta herättävä ja poikkeuksellisen korkea juhlavuosiluku
sai ansaitsemansa huomion niin
merivoimien komentajan, henkilökunnan, valmistuvien oppi-
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laiden kuin heidän omaistensa
puolesta.
MEK 23 laski aamupäivällä perinteitä noudattaen seppeleen Merisotakoululla kaatuneiden reservinupseereiden muistomerkille yhdessä upseerioppilaiden kanssa. Kurssijuhlan jälkeen MEK 23 vietti iltapäivää
ansaitusti Suomenlinnan Upseerikerholla hyvän ruuan ja
juomien kera. Ja seuraavaa tapaamistaan suunnitellen!

MEK 23 lahjoitti stipendin
vastavalmistuneen kurssin oppilaalle, joka oli osoittanut taitonsa ja kykynsä oppilaskunnan hallitustyössä. Hallitushan
on ratkaisevassa roolissa myös
kurssin yhteydenpidossa varusmiespalveluksen jälkeen reservissä. Kun nämä nuoret leijonat
järjestävät aikanaan oman vastaavan juhlansa, piirretään vuosiluku 2073.
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Tapahtumat

Henrik Nysten
Henrik Nysten toimii Meripuolustuspiirin päällikkönä

Kuulumisia MPK:n
Meripuolustuspiiristä

V

uosi 2012 sujui pääpiirtein suunnitelmien mukaan. Meripuolustuspiirin kursseille osallistui
noin 2700 henkilöä ja koulutusvuorikausia kertyi yhteensä
noin 5700. Muutama yleinen
havainto on viime vuoden toiminnasta tehtävissä.
––

naisia osallistui, sekä kouluttajana, että oppilaana,
piirin toimintaan selvästi
suunniteltua vähemmän

––

koulutus on edelleen rakenteellisesti vinoutunut siten, että Suomenlahden
puolella korostuu puolustusvoimien tilaama koulutus ja Saaristomeren puolella taas MPK:n oma sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus. Toivottavasti
puolustusvoimauudistus ja
sen mukanaan tuoma MPK:n kasvava vastuu paikallisjoukkojen kouluttamisesta selkeyttää tilannetta.

––
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öljyntorjuntakoulutus kasvaa edelleen ja missä pelastuslaitokselle tarjotaan
tukea sitä ollaan valmiita
myös ottamaan vastaan.
Huoltoviirikkö osallistui menestyksellä viime kesänä
kansainväliseen öljyntorjuntaharjoitukseen Helsin-

gissä. Kevään kuluessa valmistellaan Helsingin pelastuslaitoksen ja meriupolustuspiirin välistä sopimusta
öljyntorjuntaoperaation
tukijoukon valmiudesta ja
käytöstä.
––

merivoimien meripuolustuspiirille eri muodoissa kanavoiman tuen arvo oli vuonna 2013 noin 300 000€.
Meidän on yhdessä huolehdittava siitä, että merivoimat aidosti kokee saavansa vastinetta rahoilleen.

Tämän vuoden osalta voidaan todeta, että MPK:n toimintaedellytykset säilyvät nykytasolla kiitos eduskunnan päätöksen lisätä valtion talousarvioon yhdistyksen toimintatukea
200 000 €:lla. Samaan aikaan
puolustusvoimien kertausharjoituksiin tarkoitettuja määrärahoja
lisättiin 1M€ (= 1 000 reserviläisen koulutus). Huoli reservin
koulutuksesta on siis eduskunnassakin aitoa.
Meripuolustuspiiri on saanut 3 000€ tukea sekä Sinisen
reservin säätiöltä, että rannikkotykistösäätiöltä kurssimaksujen
osittaiseen kattamiseen. Tuki
suunnataan sellaisten kurssien
kurssimaksuihin, joista voi lukea
hyväkseen korvaavia kh-vuoro-

kausia. Näin voidaan kurssimaksuja pienentää ja näin madaltaa kynnystä omaehtoiseen
sotilastaitojen kartuttamiseen
ja ylläpitämiseen meripuolustuspiirin kurssien avulla.
Jo kuluvana vuonna sekä puolustusvoimat, että MPK
ryhtyvät keräämään palautetta tapahtumista reserviläiskyselyn muodossa MOODLE-alustaa
käyttäen. MOODLE on korvannut
puolustusvoimien aikaisemman
verkko-opetustyökalun ja se otetaan käyttöön myös MPK:n koulutuksessa. Käykää tutustumassa MOODLE:een osoitteessa https://www.pvmoodle.fi. Siihen
voivat kirjautua kaikki 15 vuotta
täyttäneet suomen kansalaiset.
Etulehdeltä löydät MPK:n ja sen
alta meripuolustuspiirin sivut.
Meripuolustuspiirin tämän vuoden koulutus säilynee volyymiltään
suurin piirtein nykytasolla. Merivoimien paikallisjoukkojen koulutukseen osallistuminen antaa mahdollisuuksia tulevaisuudessa kasvattaa
koulutusvolyymiä.
MPK:n toiminta lepää suurelta osin aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden varassa. Vapaaehtoistyön lisäksi yhteistyö merivoimien ja Sininen reservi r.y:n
kanssa takaavat meripuolustuspiirin toiminnan mielekkyyden
ja tehokkuuden.

Navigointielektroniikan luottomerkki:
TARKKA ● TEHOKAS ● KESTÄVÄ
NMEA-palkittua
elektroniikkaosaamista.
Kaikki navigointiin,
kommunikointiin ja
valvontaan.

www.furuno.fi

www.aboamare.fi

Sjöfartsutbildning
i Åbo sedan 1813
▪ Sjökapten YH (Merikapteeni), ungdom och vuxen
▪ Sjöingenjör YH (Merenkulkualan insinööri), vuxen
▪ Vaktstyrman (Vahtiperämies), ungdom och vuxen
▪ Vaktmaskinmästare (Vahtikonemestari), vuxen
▪ Skeppare i inrikestrafik (Kotimaanliikenteen laivuri)
▪ Maskinskötare (Koneenhoitaja)
▪ Förare (Kuljettaja)
Besök vår hemsida och bekanta dig med vårt kursutbud!
Vieraile kotisivuillamme ja tutustu kurssitarjontaamme!
Aboa Mare
Malmgatan 5
20100 Åbo

maritime@aboamare.fi
tfn: (02) 432 3123 / 0290 01 7250
www.aboamare.fi

www.novia.fi
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Historia

Juha Joutsi

Englannin armeija
Itä-Villingissä 1919

V

uoden 1918 lopulla Pohjois-Venäjälle
Muurmannin alueelle
oli keskittynyt suuria joukkoja
Suomesta paenneita punaisia.
Alueella toimi myös englantilaisia joukkoja, jotka ottivat osaa
Venäjän sisällissotaan valkoisten puolella. Oli pelättävissä että Suomessa olevat saksalaiset
joukot hyökkäävät Muurmanille, ja tämän uhan varalta englantilaiset värväsivät suomalaisista punaisista vahvimmillaan
noin 1200 henkeä käsittävän
yksikön, josta käytettiin nimitystä Muurmannin Legioona
(”The Finnish Legion”). Saksalaishyökkäys ei toteutunut, mutta legioonalaiset joutuivat ajoit-

tain yhteenottoihin Suomen hallituksen joukkojen kanssa.
Kesään 1919 mennessä tilanne oli oleellisesti muuttunut,
ja legioona oli nyt muuttunut
riesaksi Muurmannin alueelta
vetäytyville englantilaisille. Heitä ei haluttu jättää Bolsevikkien
armoille eikä myöskään mielellään ottaa Englantiin tai muihin
Kansanyhteisön maihin.
Suomen hallituksen kanssa saatiin lopulta aikaan sopimus. Sen mukaan legioonalaisten pääjoukko voidaan päästää
Suomeen tietyin edellytyksin. Jokaisesta maahan pyrkivästä suoritettaisiin kuulustelu ja esitutkinta vuoden 1918 kapinan aikaisesta toiminnasta. Mikäli tutkin-

nan perusteella olisi odotettavissa vankeustuomio, niin tutkittava voisi vielä päättää, meneekö
vankilaan vai poistuuko maasta.
Syyskuun 15. päivänä
1919 valtamerialus ss Kursk
saapui Kruunuvuorenselän redille mukanaan noin 1200 legioonalaista sekä heidän omaisiaan, 150 naista ja lasta. Tässä vaiheessa ei legioonalaisille
vielä ollut varattu majoitustiloja joten alus joutui kääntymään
takaisin ja siirtymään ankkuriin
Tallinnan edustalle. Heidät tuotiin Tallinnasta myöhemmin kolmessa erässä, joista viimeinen
saapui 13.10.
Eristysalueeksi oli valittu
Santahaminan itäpuolella sijaitSotamuseo

Englantilainen vartiosto kuvattuna Itä-Villingissä. Aseina Lee-Enfield
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Itä-Villinki 1920-luvulla. Kuvan keskellä 10 tuuman Durlacher-patteri, vasemmalla saaren
päälaituri. Patterin takana kasarmirakennuksia, joita käytettiin talvella 1919-20 legioonalaisten
ja englantilaisten majoitustiloina. Ne ovat ruokalarakennusta lukuun ottamatta kaikki hävinneet.

seva Rannikkotykistörykmentti 1:n kolmanteen patteristoon
kuuluva Itä-Villingin linnake. Linnake oli viettänyt hiljaiseloa legioonalaisten tuloon asti. Vuonna

1918 sinne oli sijoitettu 20 henkeä käsittävä upseerivartio. Varsinaista patteritoimintaa ei vielä
ollut. Ensimmäisen legioonalaisryhmän saapuessa varuskuntaa
Sotamuseo

Legioonalaisia ja heidän omaisiaan Itä-Villingissä. Heidät erottaa englantilaisista siitä, että päähineissä ei ole kokardia.
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Juha Joutsin kokoelmat

lisättiin noin 60 henkeen, ja lisäksi paikalle saapui viitisentoista poliisia.
Englantilaisilla oli syytä
epäillä, että legioonalaisten turvallisuutta ei voitaisi täysin taata, ja lisäksi haluttiin varmistaa,
että Suomen hallitus pitää lupauksensa halukkaiden maastapoistumisesta tuomioiden
uhatessa.
Tästä syystä legioonalaisia
seurasi aseistettu englantilainen
vartiosto. Tämä koostui vajaasta kolmestakymmenestä East
Surreyn rykmentin upseerista ja
miehestä. Todettakoon, että kesän 1919 aikana Koivistonsalmessa oli Englannin laivaston
sekä ilmavoimien tukikohta. Nämä yksiköt toimivat Bolsevikkejä
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Juha Joutsin kokoelmat
Veljeilyä Itä-Villingissä talvella 1920. Keskellä edessä
englantilainen korpraali, takaa vasemmalta englantilainen sotilas,
suomalainen RT-mies, legioonalainen, kaksi englantilaista sotilasta ja legioonalainen - jolle suomalainen RT-mies on ystävällisesti lainannut pistimen.

vastaan. Nyt oli maassa myös
jalkaväkeä, joskin täysin toisenlaisessa tehtävässä. Itä-Villingin
englantilaissotilaiden tehtävänä
oli viime kädessä käyttää asevoimaa suomalaista siviiliä, poliisia tai sotilasta vastaan.
Alkuun englantilaisilla upseereilla oli oma majoituksensa, mutta tämä rakennus paloi. Upseerit joutuivat nyt jakamaan majoitustilat miehistön ja
suomalaisten RT-miesten kanssa. Järjestely ei ollut hyvä, ja upseerit siirtyivät pian mantereelle.
Englantilaisten läsnäolo
osoittautui perustelluksi. Rovaniemeltä saapui jääkärikapteeni Willamo, jonka joukot olivat

pohjoisessa ottaneet yhteen legioonalaisten kanssa. Willamo
uhkaili legioonalaisia ”pistoolilla
ja sapelilla”. Englantilaiset protestoivat, ja uusia välikohtauksia ei tullut.
Myös legioonalaiset käyttivät vielä tässä vaiheessa englantilasia sotilaspukuja. Kuulustelujen aikana he pitivät lakkia
päässään, sillä englantilainen
sotilas paljastaa päänsä ”vain
jumalan ja kuninkaan edessä”.
Tämä ei voinut olla ärsyttämättä kuulustelijoita.
Esitutkinta saatiin päätökseen 25.10.1919. Sen nojalla
yli 1000 legioonalaista vapautettiin ja 158 asetettiin syyttee-

TURKU REPAIR YARD LTD
W W W . T U R K U R E P A I R Y A R D . C O M

66

seen. Englantilaiset joutuivat
vielä jäämään saareen oikeudenkäynteihin asti.
Elämä eristetyllä saarella
keskitalvella oli koettelevaa. Aikaa kulutettiin mm. hiihtämällä
ja - tietenkin - pelaamalla jalkapalloa jäällä. Ainakin yksi tappelu englantilaisen sotilaan ja
suomalaisen RT-miehen välillä syntyi.
Englannin sotaministeriö
War Office päätti 26.2.1920 kotiuttaa Surreyn joukkueen, sillä
heidät oli alun perin värvätty vain
sodan ajaksi. Englanin ulkoministeriö vaati kuitenkin, että heidät
on pidettävä saaressa yhtä kauan
kuin legioonalaisetkin. Kuukautta
myöhemmin englantilaiset ja viimeiset legioonalaiset jättivät saaren lopullisesti. 25.3.1920 Englannin suurlähettiläs lordi Acton
otti vastaan osaston kunniavartion Helsingin Rautatientorilla,
ja seuraavana päivänä Surreyn
miehet nousivat laivaan Hangossa. Maanpakoon lähti samalla 36
legioonalaista. Näin päättyi Englannin aseellinen läsnäolo Suomessa.

Lähteitä:
Nevakivi: Muurmannin Legioona
Hufvudstadsbaldet 1919
Veckans Krönika 1919

Järjestöt

Rannikkoupseeriyhdistys

Rannikkoupseeriyhdistys tiedottaa

R

annikkoupseeriyhdistys
RUY ry:n sääntömääräinen
vuosikokous järjestetään keskiviikkona 17.4.2013 klo 15.00
Haminan Upseerikerholla. Kokouksessa käsitellään jäsenten hallitukselle kirjallisesti etukäteen lähettämät ja sääntöjen
13§ määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen yhdistys

tarjoaa iltapalan Upseerikerholla. Kokoukseen tullaan järjestämään yhteiskuljetus Helsingistä.
Lisätietoja kevään tapahtumista ja vuosikokouksen kuljetusjärjestelyistä sekä ilmoittautumisohjeet tullaan kertomaan
yhdistyksen jäsentiedotteessa
I/2013, joka jaetaan jäsenille
maaliskuussa.

Yhdistyksen Berliinin jäsenretkelle 26.-28.4.2013 on vielä
yksi paikka jäljellä. Matkan hinta
on 400 euroa (kahden hengen
huone). Ilmoittaudu yhdistyksen sihteerille. jarmo.valtimo@
rannikonpuolustaja.fi, puhelin
0405647695.

den katsaus. Tarjotaan kahvit ja
sämpylät. Ilmoittautumiset sihteerille 28.2.2013 mennessä
sähköpostilla sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi tai tekstiviestillä
numeroon 0458413070.

jälkeen ruokailu. Ilmoittautumiset
sihteerille 15.4.2013 mennessä
sähköpostilla sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi tai tekstiviestillä
numeroon 0458413070.
Sihteerin yhteystiedot (pyydetään ensisijaisesti käyttämään sähköpostia)

Hallitus

Meriupseeriyhdistys

V

uoden 2013 teemaksi hallitus esittää: ”Meriupseeriyhdistys 90 vuotta”.
Maaliskuun kuukausikokous 12.3.2013 kello 1730
Trafissa, Kumpulantie 11, jonka sisäänkäynti ei ole pääovesta
(Kumpulantie 9) vaan vähän siitä Mäkelänkadulle päin. Paikka
Trafin auditorio. Aiheena Meriturvallisuusilta Trafissa sekä Liikenneviraston merellisten asioi-

Vuosikokouskutsu
Yhdistyksen vuosikokous pidetään torstaina 25.4.2013 Merisotakoululla Suomenlinnassa
alkaen kello 17.00. Kokouksen

Elena Ojala

sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi
0458413070
Merisotakoulu, PL 5,
00191 Helsinki

Rannikon Puolustaja kokonaisuudessaan myös verkossa:

www.rannikonpuolustaja.fi
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

50v-juhlavuosi päättyi upeisiin
itsenäisyyspäivän tanssiaisiin
Ari Orpana

Kiltaveljemme Kaarlo Martikainen esittämässä sotiemme veteraanien puheenvuoroa.

95

-vuotiaan Isänmaamme itsenäisyyspäivän
iltajuhla päätti tyylikkäästi Suomenlinnan Rannikkotykistökillan 50-vuotisjuhlavuoden historiallisissa puitteissa Kansallissalissa. Killan puheenjohtaja Hasse Rekola puolisoineen otti vastaan lähes sata upeasti asustettua juhlavierasta sekä toivotti
avauspuheessaan kaikki lämpimästi tervetulleeksi itsenäisyyspäivän iltajuhlaan. Tilaisuus alkoi maljan kohotuksella 95-vuotiaalle Isänmaallemme.
Tervetuliaissanoissa todettiin aiheesta, että ilman sotiemme veteraaneja emme olisi
täällä tänään viettämässä itsenäisyyspäivää siniristilipun liehuessa. Keskuudessamme heitä on enää noin 39 000 ja heidän keski-ikänsä on kunnioi-
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tettavat 90 vuotta. Toivomme
sydämestämme, että mahdollisimman moni heistä voisi olla viettämässä Isänmaamme
100-vuotisjuhlia viiden vuoden
kuluttua. Kohotettu malja läsnä
olleille sotiemme veteraaneille

oli enemmän kuin paikallaan.
Arvokaan juhlaväen joukossa oli sotiemme veteraanien
lisäksi neuvoksia, johtajia, valtuutettuja, säätiöiden edustajia,
sotilaita, yrittäjiä, virkamiehiä ja
meitä tavallisia ihmisiä eli olimme kokoonpanoltamme vähän
niin kuin pienoiskoossa nuo samaan aikaan alkaneet Linnan
juhlat. Jotain meillä oli kuitenkin paljon enemmän - nimittäin
rt-kiltalaisia.
Tämän juhlavuoden päätteeksi järjestettävällä killan itsenäisyyspäivän iltajuhlalla on
perinteensä jo 80-luvun lopulta, jolloin Palacen yläkerrassa
järjestettiin kiltalaisille itsenäisyyspäivän illallistilaisuus. Yhtenä puuhamiehenä olleen BuAri Orpana

Rannikon Puolustajain killan ansiomitaliin kiinnitettävillä putkilla huomioitiin sotiemme veteraani Kaarlo Martikainen.

Järjestöt

Upean Kansallissalin jos mahdollista vieläkin upeampaa juhlayleisöä, taustalla puheenjohtaja
toivottamassa kaikki lämpimästi tervetulleiksi itsenäisyyspäivän iltajuhlaan.

bi Hessin muistavat kaikki varttuneemmat kiltalaiset. Perinne
loppui vuosituhannen vaihteessa, josta lähtien kauden päättäjäisiä vietettiin glögijuhlien muodossa. Juhlavuoden kunniaksi päätettiin tämä vanha perin-

ne herättää henkiin. Perinteen
jatkumisesta päättää jäsenistö.
Harvassa kuitenkin ovat tilaisuudet, jossa kiltasisaret ja -veljet saavat pukeutua parhaimpiinsa ja kantaa merkkejään kilta-ansioistaan. Läsnä olleet 98

Ari Orpana

vierasta osaltaan osoittivat, että
tilaisuudella on kannattajansa.
Avauspuheen jälkeen juhla jatkui maittavalla illallisella. Pääruoan jälkeen sotiemme
veteraani, kiltaveljemme Kaarlo Martikainen esitti veteraaAri Orpana

Rannikon Puolustajain killan ansiomitalilla palkittuja tykkiryhmäläisiä: Timo Mäki-Ventelä, Timo Siitonen, Sami
Heinänen, Toni Selin ja Jussi Wirtanen.
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Killan barettimerkin korotus 2-luokaan Matti Viitaselle,
taustalla Sinisen Reservin ansiomitalilla palkittu Timo Elolähde.

nien puheenvuoron, jossa hän
maanläheisesti kertoi mm. miltä siellä rintamalla olo nuoresta
miehestä tuntui.
Nykyinen audiovisuaalinen
tekniikka mahdollistaa lähes mitä vaan, mistä esimerkkinä juhlayleisö sai aitiopaikalta illallispöydästä seurata Kuivasaaresta ammutut mahtavat kunnialaukaukset – ei kuitenkaan ihan
livenä, vaan taltiona 50v-juhlistamme.
Jälkiruoan jälkeen palkittiin
ansioituneita kiltalaisia. Pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä

Ari Orpana

rannikkotykistössä ja sen perinteiden parissa palkittiin Rannikon Puolustajain killan ansiomitaliin kiinnitettävillä putkilla –
eli varsin harvinaisella huomionosoituksella – sotiemme veteraani Kaarlo Martikainen sekä
osallistumasta estynyt kunniajäsenemme, eversti Torsti Lahti.
Killan johto on monissa
eri tilaisuuksissa yrittänyt pitää ”isoa” ääntä Kuivasaaresta ja rannikkotykistömuseosta. ”Isointa” ääntä ovat kuitenkin saaneet aikaan Kuivasaaressa järeän tykin tykkiryhmä,

jonka jäsenet palkittiin Rannikon Puolustajain killan ansiomitalilla ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta tykkiryhmässä. Palkituista läsnä olivat
Timo Mäki-Ventelä, Timo Siitonen, Sami Heinänen, Toni Selin
ja Jussi Wirtanen. Muut palkitut ovat Jukka Heinonen, Mikko Heinonen, Mikko Lahtinen,
Jukka Lehtonen, Arto Oinonen
ja Tomi Utriainen.
Maanpuolustuskiltojen Liiton kiltaristi kiinnitettiin pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta killan hyväksi hopeinen
Pentti Alestalon ja Matti Hiltusen sekä pronssinen Nina Toivosen rintaan.
Sinisen Reservin ansiomitali kiinnitettiin Timo Elolähteen
ja Rauno Paanasen mitalirivistöön pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi.
Killan barettimerkin korotus 1-luokkaan ansiokkaasta toiminnasta killan hyväksi
oli myönnetty Jouni Maurinsalolle, Juha Mäntyselle ja Lau-

Ari Orpana

Maanpuolustuskiltojen Liiton kiltaristejä luovuttamassa puheenjohtaja sekä Arno Hakkarainen; hopeiset
Pentti Alestalolle
70

Ari Orpana

…. Matti Hiltuselle ja

Pekka Ahtola, vuoden kiltalainen v 1991, nimitettiin erityismaininnalla vuosikymmenen kiltalaisen
arvoon, vastapäätä puolisonsa Kristiina Slotte vuoden kiltalainen v1998 vieressään Sinisen Reservin
ansiomitalilla palkittu Rauno Paananen.

ri Sääskelle sekä 2-luokaan Jani Malmbergille ja läsnä olleelle
Matti Viitaselle.
Läsnäolijoita muistutettiin,
että vuoden kiltalaisen valinta ei
viime vuosina ole ollut aivan tavanomainen. Vuoden 2010 kiltalaisen arvonimi annettiin pos-

tuumisti Martti Holmalle, entiselle puheenjohtajallemme ja
vuoden 2011 arvonimi puolestaan kiltasisar Teija Hiltuselle ansioistaan monivuotisesta killan hyväksi tehdystä työstä. Vuosia oli vierähtänyt sitten
edellisen naispuolisen vuoden
Ari Orpana

… pronssinen Nina Toivoselle.
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Ari Orpana

kiltalaisen palkitsemisesta. Tämän 50v-juhlavuoden kiltalaisen arvon ja ”Miekka telineessä” -kiertopalkinnon mittavista
ansioistaan killan ja sen tarkoitusperien hyväksi tekemästään
pitkäaikaisesta toiminnasta sai
kunniajäsenemme Pekka Ahtola
samalla nimitettynä vuosikymmenen kiltalaiseksi. ”Se luoti
tiesi paikkansa!” Juhlayleisön
aplodit olivat raikuvat.
Illan mittaan soitetusta korkeatasoisesta ja myös tanssahduttavasta musiikista vastasi The Group Unlimited, jonka tahdissa juhla jatkui parketilla tanssin pyörteissä ja baarin
alueella rupattelun merkeissä ja
jatkuikin pitkään - ilahduttavan
pitkään! Tätä lisää totesivat vieraat poislähtiessään.
Hasse Rekola
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Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys

Örön aarteet: 12 -tuumaiset tykit
Johanna Pakola

T

urun Rannikkotykistörykmentin perinneyhdistys
järjestää yhdessä Arma Aboan,
Satakunnan Asehistoriallisen
seuran ja Forum Marinumin
kanssa seminaarin kunnostuksen alla olevista Örön 12-tuumaisista tykeistä. Pääpaino on
Örön 12-tuumaisten tykkien
historiassa ja nykypäivässä. Ai-
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heesta lipsutaan sopivassa mittakaavassa, ja seminaarin alkuosa käsitteleekin Suomessa
1900-luvulla olleita 12-tuumaisia. Samoin seminaarissa kuullaan kokemuksia Kuivasaaren
järeän patterin kunnostuksesta
ja nykykäytön haasteista.
Seminaari järjestetään Forum Marinumissa perjantaina

12.4.2013 kello 10-16. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumistiedot löytyvät osoitteesta www.
turrtr.net. Lisätietoja antaa johanna.pakola@gmail.com.
Seminaarin yhteydessä
avataan valokuvanäyttely Örön
12-tuumaisista tykeistä.
Johanna Pakola

Järjestöt

Rannikkosotilaskotiyhdistys

R

annikkosotilaskotiyhdistys ry on aloittanut 95.toimintavuotensa. Juhlavuotta vietetään työn merkeissä.
Sotilaskotitoiminta syntyi
I maailmansodan aikana. Saksasta kotiutuneet jääkärit julkaisivat vuonna 1918 kirjoituksen
”Sotilaskoteja perustamaan”.
Jääkärit olivat Saksassa tutustuneet sotilaskotitoimintaan ja
halusivat saada aatteen myös
Suomessa tunnetuksi. Jo samana vuonna aloitti toimintansa 18 sotilaskotia.
Marraskuussa vuonna
1918 kokoontui Helsingissä ryhmä naisia, jotka halusivat kohdistaa tukensa niille Suomen merirajojen vartijoille, joiden olot linnakesaarilla ja aluksilla olivat juuri päättyneen sodan jälkeen vielä
kaikin tavoin puutteelliset ja ankeat. Toiminta aloitettiin nimellä Saaristosotilaiden joululahjakomitea ja vuonna 1959 nimi
muuttui Rannikkosotilaskotiyhdistykseksi.
Syksyllä 2013 lakkaa viimeisen linnakkeen toiminta,
kun Kirkonmaa suljetaan. Olemme olleet puolustusvoimien su-

pistusten keskipisteessä, kun jo
vuosi sitten lakkautettiin Isosaaren linnake.
Merivoimiin saapuvat varusmiehet sijoitetaan suurelta osin Upinniemen varuskuntaan, jonka tehokas toiminta on
suurimpia haasteitamme tulevina vuosina.
Huolehdimme, että sotilaskoti toimii varusmiehille hyvänä palautumisympäristönä päivän päätteeksi. Tarjoamme vitriineissä terveellisiä vaihtoehtoja makeille leivonnaisille ja huolehdimme omalta osaltamme
varusmiesten kunnosta lahjoittamalla vuosittain joukko-osastoille liikuntavälineitä.
Vapaaehtoisten vihreiden
sisarten merkitys sotilaskotien

päivystystyössä ja erilaisten
kahvitusten hoitamisessa on
korvaamatonta. Jo toista vuotta toteutamme teemaa: ”Yhdessä olemme enemmän”. Teema
kohdistuu vapaaehtoisiin sisariin parantaen ja syventäen heidän koulutusta tehtäviin unohtamatta virkistystoiminnan merkitystä. Lokakuussa toteutettu
sisarpäivä Turussa teatterissakäynteineen jäi varmasti kaikkien mukana olleiden mieleen.
Puolustusvoimien supistuksista huolimatta me Rannikon sisaret haluamme hoitaa
jatkossakin velvollisuutemme
varusmiesten hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Rannikkosotilaskotiyhdistys ry

Anne Kärki

puheenjohtaja

AT-Marine Oy
Täyden palvelun talo
merenkulkijoille ja telakoille

Navigointi-, ja merenkulkulaitteet
•
Kommunikointilaitteet
•
Säiliömittauslaitteet ja
lastausvarret teollisuudelle
•
Erikoiselektroniikkalaitteet puolustusvoimille

www.atmarine.fi
Vantaa p. (09) 5494 2600
Turku p. 0208 353400
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Pohjanlahden Laivastokilta

Mitalisatoa juhlavuonna
Teuvo Roden

Lippulinna menossa Sankarihaudoille itsenäisyyspäivänä. Taustalla keskellä Laivaston Killan sininen lippu puheenjohtajan kantamana, vasemmassa reunassa Pohjanlahden Laivastokillan sinikeltainen lippu kiltaveli Porentolan kantamana.

K

illan juhlavuonna 2012
jäsenkuntaa huomioitiin
poikkeuksellisen runsaskätisesti. Erilaisia huomionosoituksia jaettiin kaikkiaan 15, minkä lisäksi palkittiin kaksi sidosryhmään kuuluva yhteisöä. Killan 30-vuotisjuhlassa 15.9. palkittiin kaikkiaan 10 aktiivijäsentä: valtakunnallisen Laivaston
Killan ansioristin saivat Antero
Honkasalo Karijoelta ja Thor
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Guss Mustasaaresta, ja MPKL:n
kiltaristin pronssisena sai killan
sihteeri Matti O. Vironmäki. Aktiivijäsenet Matti Ahonen, Heikki Kajan, Timo Koukku ja Seppo
Koljonen, kaikki vaasalaisia, palkittiin Laivaston Killan hopeisella levykkeellä, jonka sai lisäksi
perustajajäsen Erkki Paajanen.
Suhteellisen uusina, mutta aktiivisina jäseninä palkittiin Laivaston Killan pronssisella levyk-

keellä jurvalainen Armas Sarvela ja vaasalainen Mårten Holmberg. Samassa juhlassa muistettiin sidosryhmien edustajia.
Pronssisella levykkeillä huomioitiin Vaasan Osuuspankki ja
saaristila Varpin isännälle Jussi Mendelinille luovutettiin killan muistoristi kiitoksena hyvästä yhteistyöstä. Kevätkokouksen yhteydessä puheenjohtaja oli luovuttanut oululaisille

Järjestöt

jäsenille myönnetyt huomionosoitukset, kuten tämän lehden
edellisessä numerossa kerrottiin. Syyskokouksessa killan pitkäaikaisin hallituksen jäsen Erkki Lehtimäki sai puheenjohtajan
kädestä Vapaaehtoisen Maanpuolustustyön ansiomitalin hopeisena. Killan puheenjohtajalle luovutettiin lippujuhlapäivänä
Suomen Leijonan Ritarikunnan
ritarimerkki, jonka myöntämisestä oli tehnyt esityksen Maanpuolustuskiltojen Liitto ry. Juhlavuonna Rintama- ja Sotaveteraaniliitto sekä Sotainvalidien
Veljesliitto palkitsivat killan jäsenet Timo Koukun, Teuvo Rodenin, Mårten Holmberg ja Thor
Gussin hopeisilla ansiomerkeillä vuosia kestäneestä aktiivisesta toiminnasta sotaveteraanikeräyksien hyväksi.

Teuvo Roden

Kohti uutta energiaa
Yksitoista killan jäsentä kävi 22.1.
kuluvaa vuotta tutustumassa
alueen suurimman jätteenpolttolaitoksen Westenergyn toimintaan. Westenergy on kooltaan ja
modernilta tekniikaltaan eturivin
laitoksia niin Suomessa kuin koko Euroopassa. Kuluvan vuoden
alussa täyteen toimintaansa siirtynyt Westenergy on viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama jätteenpolttolaitos, johon tuodaan jätteet loppukäsittelyyn 50
kunnan alueelta, viidestä Pohjanmaan maakunnasta. Päivittäin
30-40 kuorma-autoa tuo jätteitä
laitokseen, joka ”jalostaa” jätteet
polttoaineeksi ja sen puolestaan
höyryksi, jota käytetään sähkön
ja lämmön tuottamiseen. Tämän
tuotteen puolestaan hyödyntää
Vaasan Sähkö kaukolämpöverTeuvo Roden

Kiltalaisia lähdössä Westenergyn tutustumiskierrokselle. Edessä communications officer Riina Härkönen.
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Syyskokouksessa palkitut:
Erkki Lehtimäki keskellä ja Erkki
Paajanen oikealla.

kostossaan. Korkean teknologiansa ansiosta laitoksen savukaasupäästöt ovat loppuvaiheessa niin
ihmisille kuin luonnollekin täysin
vaarattomia. Monenlaista muutakin hyötyä syntyy yhteiskunnalle:
kaatopaikkojen tarve vähenee ja
fossiilisten polttoaineiden käyttötarve vähenee.
Tutustumiskäynti laitokseen
oli upea kokemus, erityisesti tekniikan miehille killassa, mutta myös muille. Asiantuntevan
ja sympaattisen tiedottajan Riina Härkösen johdolla kiertely laitoksen tiloissa oli antoisaa; laitos
panostaakin julkisuuskuvaansa
pyrkiessään 10 000 vierailijan
käyntiin vuoden aikana. Vakuuttavaa pr-työtä. Westenergy on
osa Vaasan alueen energiaklusteria, joka tällä hetkellä työllistää
yli 12 000 henkeä.
Teuvo Roden
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Turun Rannikkotykistökilta

Killan 50-vuotis kahvikonsertti
Jukka Kulo

Kahvikonsertin palkitut.

M

arraskuun 15. päivän
kahvikonsertti koostui
kahdesta osiosta, ensiksi oli
puhe ja palkitsemisosio, joka
sisälsi kahvin, tervehdyspuheen
(puheenjohtaja Arto Heinonen),
juhlapuheen (kontra-amiraali

Pertti Malmberg), killan historiikin esittämisen (tiedottaja Mikael Kaskelo) sekä pääasiassa
killan ulkopuolisten henkilöiden
ja sidosryhmien palkitsemista
(yht. 13 palkittua) killan hyväksi
tehdystä työstä. Jälkimmäinen
Jukka Kulo

Iltajuhlan palkittuja.
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osio oli konsertti, koostuen Laivaston Soittokunnan seitsikosta sekä haitarisäesteisestä yksin- ja kaksinlaulusta. Solisteina juhlaväkeä viihdyttivät Tuija
Saura ja Jari Koivisto tunnetulla
taidollaan. Yleisön suut hymyyn
sai kerta kaikkiaan mainio esitys Mikki-hiiri merihädässä, siinä Tuija pelkäsi ja Jari pelotti!
Marraskuun 17. päivä vietetty Iltajuhla Hamburger Börsissä oli ”normaalivuosien”
syysjuhlaan (pikkujoulu) verrattuna juhlavampi tilaisuus, jossa
hyvän ruoan, tanssin ja arpajaisten lisäksi esitettiin em. his-

Järjestöt

ja iltajuhla
Mikael Kaskelo

toriikki sekä palkittiin killan jäseniä (yht. 12 palkittua). Kaksi killan perustajajäsentä oli läsnä rouvineen. Moni tyytyväinen
arpavoittaja lähti mukavan illan
jälkeen kotiin voittokasseineen.
Kilta teki lentomatkan Riikaan 7.-8.12. n. 30 hengen voimin. Ohjelmassa oli lauantaina
opastettu linja-auto- että kävelykierros. Auto-osuus oli varsin lyhyt ja kävelyosuus liiankin pitkä
luihin ja ytimiin menevässä kosteankylmässä pakkassäässä.
Opas innokkaasti selitti arkkitehtuurin (lähinnä jugend) saloja
käyden läpi mm. kauniin Mustapäiden talon ja ”katon kissapatsaiden kääntämistalon” historiaa. Me matkalaiset nautimme mielellämme lämmintä juotavaa joulutorilla sekä sisä- että
ulkotiloissa - aika monella taisi olla Riga Balsamia lasissaan.
Sunnuntaina oli opastettu käynti Miehitysmuseossa, joka kertoi
kävijöille karua tarinaa eri miehittäjien ajalta. Miehitysmuseo

Mustapäiden talo ja kiltalaisia.

oli hiljan siirretty ”mustasta laatikkotalosta” entiseen USA:n
suurlähetystön tiloihin. Matkan
perusteella voidaan sanoa, että
Riikaan kannattaa tutustua mieluummin leppeiden kesäsäiden
aikaan kun talvella.
Killan kasvava jäsenmäärä
on mukavaa katsottavaa. Juhlavuonna kiltaan liittyi 29 uutta
jäsentä. Se on korkein luku sitten vuoden 1997 57 uuden jä-

senen jälkeen.
Killan vuosikokous pidettiin 23.2. Turun Heikkilän Sotilaskodissa. Koska tätä kirjoittaessa on tammikuu, niin uusi
hallitus toimihenkilöineen on tietysti silloin valittu, mutta nimiä
en lähde arvailemaan. Myös toimintasuunnitelma ja talousarvio
on lyöty lukkoon silloin.
Killan tiedottaja

Mikael Kaskelo

Toimintasuunnitelma voisi olla kevään osalta tällainen:

Maaliskuu
Huhtikuu

Toukokuu
Kesäkuu

13.3.
19.3.
20.4.
27.4.
19.4.
20.4.
17.-20.5
14.6.
4.6.
6.-9.6
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Talvisodan päättymispäivän tilaisuus Itsenäisyyden kivellä
Matka Eduskuntaan
Kenraalitien marssi
Kansallinen veteraanipäivä
MPKL 50-vuotisjuhla Helsinki
Kiltamatka Paraisten kalkkikaivoksille
Kiltamatka Viron rannikolle
Kiltamatka Kuivasaareen
Pv:n lippujuhlapäivä
Pohjoismaiset kiltapäivät Karjalan Prikaatissa
77

Järjestöt
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Rannikkojääkärit kohti vuotta 20
Antti Rautiainen

Rannikkojääkärit Helmi 2012-harjoituksessa aseenkäsittelyrastilla.

Hyvää alkanutta vuotta
rannikkojääkärit!
Vaikka lehden ilmestyessä vuosi
2013 on jo pitkällä, lyhyesti viime vuodesta. Erinomaisesti onnistuneiden killan syyskokouksen ja PERY:n ”Talvisodan muistoja ja adventin lauluja”-konsertin lisäksi rannikkojääkärit toimivat aktiivisesti MPK:n meripuolustuspiirin kursseilla kouluttajina. Selviytymiskurssin ja
kajakkivaelluksen lisäksi MERISK:n upseerioppilaille pidetty
kohteensuojauskurssit ovat saaneet rannikkojääkäreistä asiansa osaavat kurssinjohtajat ja
kouluttajat jo useamman vuoden. Niin jälleen marraskuussa.
Killan syyskokouksessa
saimme kuulla erittäin mielenkiintoisen, SLMEPA:n komentajan komdri Markus Aarnion pitä-
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män esitelmän hänen kokemuksistaan SEAL-joukkojen koulutuksessa. Herra kommodori, vielä kerran iso kiitos! Osallistujat olivat kaikki samaa mieltä, että tällaista lisää! Syyskokous päätti toimintasuunnitelmasta, joka on viime vuoden kaltainen. Uutena ajatuksena on rannikkojääkäri-päivä,
josta myöhemmin lisää. Hallituksen toiminnasta jäivät pois Turun suunnan aktiivit Sami Kivilähde ja Timo Kankaanpää. Molemmille iso kiitos panoksestanne rannikkojääkäreiden yhteisen
hyvän eteen. Kummatkin lupasivat edelleen olla käytettävissä projektiluontoisissa tehtävissä. Tämänkaltaista osallistumista tervehdimme ilolla – pienikin
apu on iso apu! Hallitukseen valittiin uusina Petri Käyhkö (RannjK:n 9.kurssi) ja Ilkka Komulainen

(RannjK:n 2.kurssi).
Talvisodan muistoja ja adventin lauluja-konserttimme onnistui jälleen hienosti ja tapahtumasta oma juttunsa toisaalla.
Olemme saaneet tapahtumasta
uuden perinteen rannikkojääkäreille, joka jatkuu tänä vuonna
30.marraskuuta.
Alkanut vuosi on tapahtumia
täynnä ja rannikkojääkärit osallistuvat aktiivisesti isänmaamme
suojaamiseen. Maanpuolustushenkeä nostatetaan jälleen rannikkojääkäreiden risteilyllä ja Tallinnan retkellä 16.-17.3.2013. Killan kevätkokous ja PERY:n vuosikokous pidetään Upinniemessä
samana päivänä 13.huhtikuuta.
Esitelmöitsijä on yhteinen ja osallistujille saataneen myös mahdollisuus käydä ampumassa tilaisuuden yhteydessä. Tästä jatkamme
veneilykauden avajaisilla, rannikkojääkäreiden kouluttajakoulutuskurssilla ja selviytymiskurssilla sekä kajakkivaelluksella, joista
myös tarkemmat tiedot toimintakalenterista.
Tervetuloa mukaan aktiiviseen toimintaan!
Antti Rautiainen

puheenjohtaja
Rannikkojääkärikilta ry
antti@rautiainen.fi
gsm 050-5561825

Mika Kiuru

puheenjohtaja
RannJP:n perinneyhdistys ry
mika.kiuru@finnair.com
gsm 050-3926866

Järjestöt

020
Fanbäraren-lehden toimitus

PS.
”Kiinnostaako ammunta muttet tunne muita ampujia? Ota
yhteys killan ampumavastaavaan Jussi Hermuseen (jussi.
hermunen@gmail.com 050
506 0991) ja kerro asuinkuntasi sekä kiinnostus (kivääri, pistooli, haulikko tms)
niin, saat tietoa lähellä olevista
ampujista. Ammuntaa tahoillaan harrastavia on jäsenistössä useita ainakin Turussa sekä
Helsingissä, ja mukaan mahtuu. Lainakalustoakin löytyy.”
Muistattehan, että tietoa rannikkojääkäri-toiminnasta löytyy tämän lehden lisäksi myös killan nettisivuilta (http://www.mpkl.fi ja sieltä Rannikkojääkärikilta) tai
Facebook’sta (Rannikkojääkärikilta).
Antti Rautiainen

Rannikkojääkäri Helmi 2012-harjoituksessa
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Uusi prikaatin komentaja komdri Olavi Jantunen vastaanottaa prikaatin
lipun komdri Juha Vauhkoselta.

Komentajanvaihdos
Dragsvikissä

R

annikkojääkärikilta oli
todistamassa komentajanvaihdosta Dragsvikissa
31.12.2012. UUDPR:n esikunnan edessä pidetyssä tilaisuudessa kommodori Juha Vauhkonen luovutti prikaatin lipun
ja komentajuuden 6.12.2012
ylennetylle kommodori Olavi Jantuselle. Edellisen kerran
vastaavanlaisessa tilanteessa oltiin 13.8.2007, kun silloinen komentaja Vauhkonen
luovutti VAARANNJP:n lipun
ja komentajuuden silloiselle
komentajalle, Olavi Jantuselle.

Rannikkojääkärikilta kiittää
kommodori Vauhkosta erinomaisesta yhteistyöstä niin
VAARANNJP:n kuin UUDPR:n
komentajana sekä toivottavaa
menestystä tulevissa haasteissa merivoimien esikuntapäällikkönä. Samalla toivotamme kommodori Jantusen lämpimästi tervetulleeksi takaisin
Dragsvikiin. Killasta paikalla
olivat Teikarin Taistelijoiden vt.
pj Ahti Matikainen, killan sihteeri Jarmo Kahala sekä allekirjoittanut.
Antti Rautiainen
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Talvisodan muistoja ja adventin lauluja konsertti
- Antti-myrskyksi nimetty itämyrsky karsi konserttivieraita
Antti Rautiainen

Finnairin Mieskuoro johtajanaan Pasi Eskelinen.

R

annikkojääkäripataljoonan perinneyhdistys ry ja
Rannikkojääkärikilta ry järjestivät jo perinteeksi muodostuneen Talvisodan muistoja ja adventin lauluja – konsertin Upinniemen merikappelissa talvisodan alkamisen muistopäivänä
30.11.2012. Talven toistaiseksi hurjin lumimyrsky osui samalle päivälle ja samalle alueelle. Mäkiluodon säähavaintoasemalla mitattiin keskituuleksi huikeat 29 metriä sekunnissa ja Suomenlahdella mitattiin
lähes kymmenenmetrisiä aaltoja. Varuskunnan aurauskalusto sai kulkuväylät auki ja säätä
uhmaamaan lähteneet konserttivieraat pääsivät tuiskun keskeltä kappeliin.
Merikappelissa Sotilaskotiyhdistyksen tarjoilemat glögit lämmittivät konserttivieraat,
myrsky unohtui ja tilaisuus pää-
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si alkamaan. Heti alkuun yhteislauluna kajautettiin Rannikkojääkärimarssi, se uudempi ver-

sio. Finnairin Mieskuoro, johtajanaan Pasi Eskelinen esitti jouluisia lauluja sekä laulatti konserttivieraita. Varuskunnan tervehdyksen esitti Sotilaspastori
Henri Kivijärvi.
Tilaisuus oli onnistunut
vaikkakin myrsky karsi konserttivieraita. Oli mukavaa rauhoittua hetkeksi ennen joulukiireitä
sekä tavata tuttuja. Tänä vuonna 2013 konserttipäivä osuu
lauantaille. Toivotaan, että silloin sää suosisi ja vieraita saapuisi penkkirivit täyteen.
Esa Aittokallio

Kokouskutsu
Rannikkojääkärikilta ry:n sääntömääräinen kevätkokous sekä Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys ry:n vuosikokous pidetään Upinniemessä lauantaina 13.4.2013.
Aloitamme tilaisuuden esitelmällä klo 14.00. Yhdistysten kokoukset pidetään heti esitelmän jälkeen. Esitelmä sekä kokoukset pidetään Upinniemen elokuvasalissa ja kokouksissa
käsitellään sääntömääräiset asiat. Kulkulupia varten ennakkoilmoittautuminen on pakollinen.
Esitelmöitsijä ja aihe on vielä täsmentymättä RP-lehden
D.L. ajankohtana ja täsmentyy jäsenistölle postitse lähetettävässä kokouskutsussa. Kokouksien jälkeen osallistujilla on
mahdollisuus päästä ampumaan joko rynnäkkökiväärillä tai
pistoolilla.
Kuten mainittu, jäsenille lähetetään erillinen kutsu, jossa on tarkemmat tiedot. Niin ampumaan, esitelmään kuin kokoukseenkin kaikki rannikkojääkärit ovat tervetulleita.
Rannikkojääkärikilta ry:n ja Rannikkojääkäripataljoonan
Perinneyhdistys ry:n hallitukset

Järjestöt

Rannikkojääkärikillan ja RannJP:n perinneyhdistyksen yhteinen
toimintakalenteri 2013

H

UOM! Tapahtumat ovat
tarjolla kummankin yhdistyksen jäsenille!
16.-17.3. Rannikkojääkäri-risteily, Helsinki-Tallinna-Helsinki. Yö Tallinnassa kylpylähotellissa ja molempina
päivinä Tallinnassa aktiviteetteja. Tarkemmat ohjeet, agenda ja aikataulu lähetetään jäsenille erikseen. Lisätietoja Janne
Kämärä, janne.kamara@gmail.
com tai 040-506 6932.
13.4. Rannikkojääkärikillan
kevätkokous ja PERY:n vuosikokous, Upinniemi. Kutsu toisaalla lehdessä. Tarkemmat
ohjeet Antti Rautiaiselta antti@
rautiainen.fi 050-556 1825 tai
Mika Kiurulta mika.kiuru@
finnair.com ja 050-3926866.
20.4. Sinisen Reservin ampumakilpailu 1, Upinniemi. Perinnekivääri ja vapaavalintainen
pistooli. Tarkemmat ohjeet Jussi
Hermuselta jussi.hermunen@
gmail.com tai 045-315 6910.
27.-28.4. Barettimarssi 1,
Dragsvik (VEH). Killalla on mahdollisuus muodostaa oma ryhmä. Kiltalaisilla on myös mahdollisuus osallistua järjestelytehtäviin. Ilmoittautumiset Antti Rautiaiselle viimeistään 1.huhtikuuta.
7.-8.5. Barettimarssi 2, Dragsvik (VEH). Kts. yo. tapahtuma.
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11.5. Veneilykauden avajaiset ja mökkitalkoot, Upinniemi – Ramsö. Koko perheen tapahtuma. Lapsille mm. onkikilpailu. Tarkemmat ohjeet Mika
Kiurulta mika.kiuru@finnair.
com ja 050-3926866.
17.-19.5. RANNJKOUL
2013, Upinniemi. Rannikkojääkärikouluttajakoulutus-kurssi (Meripuolustuspiiri / MPK).
Lisää tietoa kurssinjohtaja Antti Rautiaiselta tai MPK:n sivuilta
(www.mpk.fi).
7.-9.6. Selviytymiskurssi, Upinniemi – Ramsö. Lisää tietoa
kurssinjohtaja Antti Rautiaiselta
tai MPK:n sivuilta (www.mpk.fi).
7.-9.6. Kajakkivaellus, Dragsvik-Upinniemi/Ramsö. Lisää
tietoa kurssinjohtaja Jukka Autiolta jukka.autio@24webnet.

com tai 040-5551030 tai MPK:n sivuilta (www.mpk.fi).

Seuraavista lisää tietoa
tulevissa Rannikon
Puolustaja-lehdissä.
5.7. Teikarin päivä ja Rannikkojääkäripäivä, Dragsvik ja
Upinniemi
9.7.Merivoimien vuosipäivä,
Suomenlinna
Elokuu Kanoottivaellus
Elokuu Meripuolustuspiirin SLKA:n Sotilastaitokilpailu,
Upinniemi. Vaativahko kilpailu reserviläisille. Kilpailun kesto
kaksi vrk. Paikkoja rajoitetusti
ja valikoidusti. Ilmoittautumiset
Antti Rautiainen
7.-8.11.Barettimarssi 3, Dragsvik (VEH). Kts. yo. tapahtuma.

UUDPR:n kotiuttamistilaisuudessa 4.1.2013
palkittiin seuraavat varusmiehet:
Teikarin risti
alik Nylund Jacob PIONK
Raasepori
korp Korhonen Juuso
RANNJK Kirkkonummi
Rannikkojääkärikillan levyke
kers Pulkkinen Jimmy
RANNJK Raasepori
kers Hintze Rasmus
AMFKOUL Kauniainen

jääk Mäkinen Nils KRHK
Karleby
jääk Hoffman Kevin PIONK
Loviisa
Rannikkojääkärilevyke
alil Anthoni Matias
RANNJK Helsinki
Rannikkojääkäripuukko
alil Boxtröm Sebastian
RANNJK Porvoo
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Yhteinen julkaisumme
Rannikkoupseeriyhdistys

Rannikkojääkärikilta

Puheenjohtaja Sakari Martimo
MERISK, PL 5, 00191 HELSINKI
0299 800 (vaihde)
sakari.martimo@mil.fi

Puheenjohtaja Antti Rautiainen
Solbackantie 22, 02880 VEIKKOLA
Gsm: 050 556 1825
antti@rautiainen.fi

Rannikkotykistösäätiö

Rannikkojääkäripataljoonan
perinneyhdistys

Valtuuskunnan puheenjohtaja
Keijo Tapiovaara, GSM 0400 412 600
Hallituksen puheenjohtaja
Veijo Taipalus
Asiamies Anssi Munkki
Nahkurintie 3 C, 01900 Nurmijärvi
GSM: 050 5528585
anssimunkki@gmail.com

Merivoimat
Tiedottaja Minna Suominen
Merivoimien esikunta, PL 58,
20811 Turku
minna.suominen@mil.fi

Meriupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Markus Aarnio
Brontie 2 As 10, 02400 Kirkkonummi
Puh 0299 320 100
markus.aarnio@mil.fi

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

Rannikkosotilaskotiyhdistys
Puheenjohtaja Anne Kärki
Koivistonkatu 14 a
11100 Riihimäki
GSM 041-4679290
anne.m.karki@luukku.com

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

Sininen Reservi ry
Puheenjohtaja Jarmo Holm
Kreivinkatu 3 a 4, 21100 Naantali
GSM 0400 524253
jarmo.holm@hotmail.fi

Sinisen Reservin Säätiö
Asiamies Arno Hakkarainen
Helenankuja 4
01400 Vantaa
arno.hakkarainen@srs.fi
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Puheenjohtaja Mika Kiuru
Vanha Valtatie 185 as.12
04500 Kellokoski
e-mail: mika.kiuru@finnair.fi

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

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

Selkämeren Rannikkokilta

Hangon Rannikkopatteriston
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen
Narvikinkatu 20, 10900 Hanko
GSM 040 824 8679
Puh 019 248 1163
veikkoe@hotmail.com

Laivaston kilta
Puheenjohtaja Olavi Niskanen
Hovilankatu 1 B 6, 20660 LITTOINEN
GSM 050 465 9309
olavi.niskanen@gmail.com

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

Helsingin Laivastokilta
Puheenjohtaja Lars Eklund
Anianpellontie 10 B 17
00700 Helsinki
GSM 050 552 2756
larseklund@kolumbus.fi

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

Turun Laivastokilta

Suomenlinnan
Rannikkotykistökilta

Pohjanlahden Laivastokilta

Puheenjohtaja Hans-Peter Rekola
Laurintie 6, 02180 Espoo
GSM 0400 426 951
hasse.rekola@elisanet.fi
www.rt-kilta.net

Turun Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Arto Heinonen
Toivolankatu 23 as. 15, 20810 TURKU
GSM 040 775 1531
arto.heinonen4@luukku.com

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

Turun Rannikkotykistö
rykmentin Perinneyhdistys ry
Puheenjohtaja Tom Lund/MERIVE
c/o Ari Ahomäki
Iltatuuli 6, 21600 Parainen
rtperinne@gmail.com
www.turrtr.net

Puheenjohtaja Jouni Aho
Orminkuja 2 as 1, 20610 TURKU
GSM 040 701 2611
email: jouni.aho@pp8.inet.fi
Puheenjohtaja Teuvo Roden
Pietarsaarenkatu 2 A 3, 65350 Vaasa
GSM 0500 665 413
teuvo.roden@netikka.fi

Helsingin Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Sami Linnermo
Paljekuja 2, 03300 Otalampi
GSM 050 512 3364
sami.linnermo@lvi-linnermo.com

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

Laivaston Sukeltajakilta
Puheenjohtaja Keijo Karimäki
Keulatie 39 B, 00980 Helsinki
GSM 0500207815
keijokar@saunalahti.fi

Turun Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Heikki Laiho
Linnankatu 11 a 3, 20100 Turku
GSM 0400 520 620
heikki.laiho@turunreservimeriupseerit.fi

Rannikon Puolustajan
teemat 2013

Tapahtumakalenteri 2013
13.3.

Turun Rannikkotykistö
killan Talvisodan päättymispäivän tilaisuus
Itsenäisyyden kivellä.
(s. 81)

16.-17.3. Rannikkojääkäri-risteily.
(s. 81)
19.3.

Turun Rannikkotykistö-
killan Matka Eduskuntaan.
(s. 77)

12.4.

Seminaari Örön 12-tuumaisista tykeistä Forum
Marinumissa. (s. 72)

13.4.

Rannikkojääkärikillan
kevätkokous ja PERY:n
vuosikokous. (s. 80)

17.4.

Rannikkoupseeriyhdistys
RUY ry:n sääntömääräinen vuosikokous Haminan
Upseerikerholla. (s. 67)

19.4.

MPKL 50-vuotisjuhla
Helsingissä. (s. 77)

20.4.

Turun Rannikkotykistökillan matka Paraisten
kalkkikaivoksille. (s. 77)

20.4.

Sinisen Reservin ampumakilpailu 1. (s. 81)

20.4.

Turun Rannikkotykistökillan Kenraalitien marssi.
(s. 77)

25.4.

Meriupseeriyhdistyksen
vuosikokous Merisotakoululla Suomenlinnassa.
(s. 67)

27.4.

Kansallinen
veteraanipäivä. (s. 81)

17.-19.5. RANNJKOUL 2013.
(s. 81)

2/2013

Kansakunnan tahtotila

3/2013

Merivoimien koulutus
ja harjoitukset
suorituskykyjen
kehittämisessä

4/2013

Vähemmän enemmänmeripuolustuksen
kansainvälinen ulottuvuus

17.-20.5 Turun Rannikkotykistö
killan matka Viron
rannikolle. (s. 77)
4.6.

Puolustusvoimien lippujuhlapäivä. (s. 77)

6.-9.6

Pohjoismaiset kiltapäivät
Karjalan Prikaatissa.
(s. 77)

7.-9.6.

Selviytymiskurssi
Upinniemissä. (s. 81)

7.-9.6.

Kajakkivaellus,
Dragsvik-Upinniemi/
Ramsö. (s. 81)

14.6.

Turun Rannikkotykistökillan matka
Kuivasaareen. (s. 77)

27.-28.4. Barettimarssi 1. (s. 81)
7.-8.5.

Barettimarssi 2. (s. 81)

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

www.rannikonpuolustaja.fi
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