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Pääkirjoitus

vuosina erityisen mielenkiinnon 
kohteiksi. Vaikuttamiseen sisäl-
tyvät myös erikoisjoukkojen ky-
ky vaikuttaa sekä elektronisen 
vaikuttamisen osa-alueet.

Muutama poiminta kirjoitta-
jilta on aina paikallaan.

Komentaja Juha-Antero 
Puistola toteaa informaatiovai-
kuttamisen artikkelissaan, että 
informaatiovaikuttaminen on 
läsnä koko ajan. Puistola lisää, 
että vaikuttaminen informaa-
tioympäristössä on muokannut 
käsitystämme historiasta, vää-
ristänyt tietojamme nykyisyy-
destä ja osittain ohjaa tulevai-
suuttamme. Puistola kirjoittaa, 
miten jotkut meistä elävät suo-
raan sanoen valetodellisuudes-
sa, jonka torjuminen on vaikeaa, 
ellei mahdotonta.

Sotatieteiden tohtori, kyber-
turvallisuuden professori Aalto- 
yliopistossa ja Maanpuolustus-
kor kea koulun dosentti Jarno Lim-
néll kirjoittaa kybervaikuttami-
sesta uusinta ja ajankohtaista 
tietoa. Limnéll toteaa, että riippu-
vuutemme kyberympäristöstä ja 
teknologiasta kasvaa, mikä tar-
koittaa myös haavoittuvuuden 
kasvua. Limnéll jatkaa, että on 
selvää, että kyberasiat ovat jat-
kossa yhä merkittävämpi osa 

niin ulko- ja turvallisuuspolitiik-
kaamme kuin puolustuspolitiik-
kaamme.

Limnéllin mukaan myös eri 
toimijoiden (etenkin valtioi-
den) erilaiset kyvykkyydet toi-
mia kyberympäristössä lisään-
tyvät. Kyvykkyyksien kehittämi-
seen panostetaan ja oletettavaa 
on, että kyberympäristön paino-
arvo sodankäynnissä ja muussa-
kin pahantahtoisessa vaikutta-
misessa muodostuu yhä merki-
tyksellisemmäksi.

Merivoimien vaikuttami-
sen kokonaisuuden tulevaisuus 
kytkeytyy vahvasti Laivue 2020 
-hankkeessa rakentuviin uusiin 
suorituskykyihin. Uudet suori-
tuskyvyt tulevat vahvistamaan 
puolustushaaran ja puolustus-
voimien vaikuttamiskykyä sodan-
käynnin eri ulottuvuuksissa mer-
kittävällä tavalla. Erityisesti ohjus-
aseen ja torpedoaseen kyvykkyy-
det tuovat puolustukselle lisää us-
kottavuutta ja vaikuttavuutta.

Lämpimät ja vaikuttavat kii-
tokset kaikille kirjoittajille tähän 
haastavaan teemaan liittyen.

Rannikon Puolustaja toivot-
taa terveellistä kevättä ja kesää 
kaikille lukijoille.

Janne Herrala
Päätoimittaja

”Merivoimien vaikuttamisen 
kokonaisuus” lehden teemana 
on ajankohtainen. Artikkeleiden 
tarkoitus on antaa lukijoille mo-
nitahoinen kokonaiskuva Puo-
lustusvoimien ja erityisesti me-
rivoimien vaikuttamisen koko-
naisuudesta ja yksityiskohdista.

Tiedostin teemaan liittyvät 
turvallisuusluokituksen herk-
kyydet, joten artikkelit esittele-
vät asioita varsin yleisellä tasolla.

Vaikuttaminen käsitteenä si-
sältää monia erilaisia element-
tejä; kineettisiä ja ei-kineettisiä. 
Keskeisin elementti on tietysti 
tulenkäytön kokonaisuus sisäl-
täen puolustusvoimien ja puo-
lustushaarojen tulenkäytön osa-
tekijät. Informaatio- ja kybervai-
kuttaminen ovat nousseet viime 

Vaikuttaminen on 
monipuolista ja jatkuvaa 

– se on tänään, tässä ja nyt
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Teem
a

P uolustusvoimien vaikut-
taminen voi olla suunni-
telmallista tai tilanteen-

mukaista. 

Puolustusvoimien vaikutta-
misen suorituskyvyillä muodos-
tetaan sotilaallisen voimankäy-
tön kokonaisuus, jota voidaan 

käyttää nopeasti eri uhkatilan-
teissa. Tavoitteena on vastusta-
jan toimintavapauden kiistämi-
nen ja taistelujärjestyksen rikko-

Puolustusvoimien 
vaikuttaminen
Puolustusvoimien vaikuttaminen on Puolustusvoimain komentajan johtamaa ja 
Pääesikunnan suunnittelemaa, optimoitua Puolustusvoimien yhteisten suorituskyky-
jen käyttöä, jossa käytettävissä olevien joukkojen ja järjestelmien vaikutukset koh-
distetaan vastustajan sodankäyntikyvyn kannalta kriittisiin järjestelmiin ja kohteisiin.

Työryhmä
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Puolustusvoimien vaikuttamisen suorituskyvyt. 

MVH20 -  Puolustusvoimien vaikuttamisen suorituskykyjen käytön har-
joittelu  (Youtube - Etsi ja lamauta! | Find and neutralize!)

osista, vaikuttamisen johtami-
seen käytettävistä johtamisjär-
jestelmistä, varsinaiseen vaiku-
tukseen käytettävistä joukoista, 
asejärjestelmistä ja ampuma-
tarvikkeista sekä ei-kineettisen 
vaikuttamisen suorituskyvyistä.

Normaalioloissa Puolus-
tusvoimien vaikuttamisen suo-
rituskykyjen käyttöön valmis-
taudutaan ylläpitämällä toimin-
taympäristötietoisuutta ja har-
joittelemalla toimintaa kansalli-
sesti ja monikansallisesti.

Poikkeusoloissa Puolustus-
voimien vaikuttamisen suori-
tuskyvyillä tuetaan käynnissä 
olevaa Puolustusvoimien ope-
raatiota. 

minen vaikuttamalla vastustajan 
kriittisiin suorituskykyihin, toi-
mintaedellytyksiin sekä käytös-
sä olevaan informaatioon. Puo-
lustusvoimien vaikuttamisen ko-

konaisuus on tärkeä osa ennalta-
ehkäisykykyä ja pidäkettä. 

Puolustusvoimien vaikut-
tamiskyky muodostuu tiedus-
telu- ja valvontajärjestelmän 

Puolustusvoimien vaikuttaminen (PVVA)

Puolustusvoimien tulenkäyttö
(PVTUKÄ)

MAAVOIMIEN
TULENKÄYTTÖ

INFO
VAIK

ERIKJ
VAIK

ELVA

MERIVOIMIEN
TULENKÄYTTÖ

ILMAVOIMIEN
TULENKÄYTTÖ
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M erivoimien tulenkäy-
töllä tarkoitetaan en-
sisijaisesti niitä tulen-

käyttötilanteita, joissa merivoi-
mat käyttää omia suorituskyky-
jään merivoimien operaation ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Me-
rivoimien tulenkäyttöön kuulu-
vat myös ne tilanteet, joissa toi-

nen puolustushaara tukee suori-
tuskyvyillään merivoimien ope-
raation toteuttamista. Esimerk-
kinä meritorjuntaohjusammun-
ta ilmavoimien toteuttamaan 
maalinosoitukseen. Edellä ku-
vattu yhteistoiminta voi perus-
tua joko puolustushaarojen vä-
liseen sopimukseen tai pääesi-

kunnan käskemään tukemis-
tehtävään. Merivoimat koordi-
noi ja johtaa merivoimien tulen-
käytön. Pääesikunnan käskemä 
tukemistehtävä on velvoittava, 
mutta se sallii puolustushaaro-
jen sopia käytännön toteutuk-
sen keskenään. (kuva 1).

Osa merivoimien suoritusky-

Merivoimien 
vaikuttaminen
Merivoimien vaikuttamiseen kuuluu merivoimien tulenkäyttö ja merivoimien osallis-
tuminen puolustusvoimien vaikuttamiseen. 

Työryhmä

RBS-15 meritorjuntaohjus kuuluu JAS-39 Gripenin vakioaseistukseen.

Teem
a
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vyistä on varattu pääesikunnan 
johtaman puolustusvoimien vai-
kuttamisen toteuttamiseksi. 
Poikkeusoloissa puolustusvoi-
mien vaikuttamisen suoritusky-
vyillä tuetaan käynnissä olevaa 
puolustusvoimien operaatiota. 
Puolustusvoimien vaikuttami-
sen operaatioissa pääesikunta 
sovittaa yhteen puolustushaaro-
jen suorituskykyjen käytön opti-
maalisella tavalla. Suunnittelus-
sa huomioidaan käytettävien 
suorituskykyjen sekä kohteiden 
erityiset ominaisuudet, operaa-
tion haluttu vaikutus, käytettä-
vissä olevat resurssit sekä aikau-
tus. Pääesikunnalla on mahdolli-
suus käyttää kaikkia vaikuttami-
sen suorituskykyjä, joten operaa-
tion suunnittelussa on enemmän 
vaihtoehtoja ja vapauksia. Myös 
puolustusvoimien vaikuttamisen 
operaatioissa merivoimien suori-
tuskykyjä käytetään ensisijaises-
ti vastustajan merellistä voimaa 
vastaan. Pääesikunnan johta-
massa operaatiossa merivoimien 
suorituskykyjen käytön paino-
piste ja aikautus voi poiketa sillä 

hetkellä voimassa olevasta meri-
voimien suunnitelmasta. Puolus-
tusvoimien vaikuttaminen toteu-
tetaan pääesikunnan johtamana 
yhteisesti valmistellun suunnitel-
man mukaisesti. (kuva 2).

Puolustushaaroilla on mah-
dollisuus esittää puolustusvoi-
mien vaikuttamisen suoritusky-
kyjen käyttämistä oman ope-
raationsa tukemiseksi.  Puolus-
tusvoimien vaikuttamisen suori-
tuskykyjä voidaan käyttää meri-
voimien operaation tukemiseksi 
suoraan tai välillisesti. Suorassa 
tukemisessa puolustusvoimien 
vaikuttamisen suorituskyvyillä 
tuetaan merivoimien tulenkäy-
tön operaation onnistumista ha-
lutulla tavalla. Suorassa tukemi-
sessa puolustusvoimien vaikut-
tamisen suorituskyvyt voivat ol-
la joko merivoimien johdossa, 
niiden toiminta voidaan sovit-
taa yhteen merivoimien kanssa 
tai ne toteuttavat merivoimien 
tulenkäytön operaatioon liitty-
vän tehtävän itsenäisesti. Suo-
ran tukemisen vaikutukset ovat 
yleensä havaittavissa, koordi-

noitavissa ja niiden vaikutus on 
välitön. Välillisessä tukemises-
sa puolustusvoimien vaikutta-
misen suorituskyvyillä toteute-
taan sellaisia tehtäviä, jotka ei-
vät liity merivoimien tulenkäy-
tön operaatioon, mutta tukevat 
merivoimien operaation tavoit-
teita muulla tavalla, mahdolli-
sesti laaja-alaisemmin ja pidem-
män ajan kuluessa. Välillinen tu-
keminen voi kohdistua esimer-
kiksi vastustajan kriittisiin suo-
rituskykyihin, toimintaedelly-
tyksiin tai käytössä olevaan in-
formaatioon. Näiden tehtävien 
vaikutus ei yleensä ole selkeäs-
ti havaittavissa tiettynä hetke-
nä, eikä niiden toteutusta koor-
dinoida merivoimissa. (kuva 3).

Normaalioloissa merivoimat 
harjoittelee säännöllisesti eri-
laisia merivoimien tulenkäytön 
operaatioita ja puolustusvoimi-
en vaikuttamisen operaatioi-
hin osallistumista. Merivoimien 
esikunta ohjaa harjoitusten to-
teuttamisen pääesikunnan oh-
jeistuksen mukaisesti. 

Kuva 1: Merivoimien tulenkäytön 
operaatio. Merivoimat vaikuttaa, 
toinen tukee. Vaikuttaja johtaa 
toteutuksen.

Kuva 3. Puolustusvoimien 
vaikuttamisen operaatio. 
Puolustushaarat vaikuttavat 
koordinoidusti useampaan maa-
liin. Pääesikunta johtaa toteu-
tuksen.

Kuva 2: Puolustusvoimien 
vaikuttamisen operaatio. 
Puolustushaarat vaikuttavat 
koordinoidusti saman maalin eri 
elementteihin. Pääesikunta joh-
taa toteutuksen.

Merivoimien vaikuttamisen kokonaisuus
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K yberympäristön hyväk-
sikäyttäminen erilaisin 
vaikuttamisen keinoin 

sekä digitalisoituneen yhteis-
kunnan heikkoihin kohtiin iske-
minen on tämän kirjan tulevai-
suuden sodan yksi piirre. Samal-
la huomioiden, ettei sodankäyn-
ti fyysisessä maailmassa ole hä-
vinnyt mihinkään, mutta kyber-
toimintaympäristö on tuonut sii-
hen yhden ulottuvuuden lisää. 
Tulevaisuuden sodankäyntiä on 
joka tapauksessa hyvä pohtia ja 
ajoittain esittää rohkeitakin en-
nustuksia etenkin teknologian 
vaikutuksien osalta.

Me suomalaiset olemme tut-
kimuksienkin mukaan turvalli-
suusorientoitunut kansa. Histo-
rialla on tähän varmasti merkit-
tävä vaikutus. On tietenkin erit-
täin hyvä, että haluamme huo-

lehtia niin yhteiskuntamme kuin 
toistemme turvallisuudesta. Sa-
manaikaisesti on hyvä muistaa, 
että niin kansallinen turvallisuus 
kuin sodankäynti (sekä turvalli-
suus laajemminkin) ovat muuttu-
via ja ajassaan eläviä käsitteitä.

Kari Laitisen ja Aki-Mauri 
Huhtisen uudessa kirjassa ”Kan-
sallinen turvallisuus murrokses-
sa” kuvataankin hyvin turvalli-
suutemme muutosta sekä siihen 
vaikuttavia tekijöitä. Kirjassa to-
detaan hyvin – ei tulevaisuuteen 
vaan nykyhetkeen katsoen – et-
tä perinteisestä kansallisen tur-
vallisuuden perspektiivistä kat-
sottuna kybersodankäynti ja sil-
tä suojautuminen kuvaavat uut-
ta välinettä, jonka kautta suori-
tetaan hyvin perinteisiä kansal-
lisen turvallisuuden funktioi-
ta. Vanhat turvallisuushuolen-

aiheet eivät ole kadonneet uu-
sien tieltä, vaan uudet täydentä-
vät vanhoja. Kybertoimintaym-
päristö uhkineen ja mahdolli-
suuksineen on siis jo yksi erot-
tamaton osa niin yhteiskuntam-
me turvallisuutta ja maanpuo-
lustustamme kuin kansallisen 
suvereniteetin turvaamista. Toi-
saalta teknologisen megatren-
din vaikuttavuuden kiihtyessä 
ja digitalisoitumisen syventyes-
sä lähes kaikkialle, kyberturval-
lisuuteen liittyvien asioiden ja il-
miöiden merkitys korostuu jat-
kossa huomattavasti nykyistä 
enemmän.

Trendinä ei-kineettinen 
hybridivaikuttaminen
Niin suomalaista yhteiskuntaa 
kuin myös sodankäyntiä leimaa 
tällä hetkellä kyberturvallisuu-

Kansallista 
kybersuvereniteettia 
on suojattava

Jarno Limnéll
Kirjoittaja on Sotatieteiden tohtori, kyberturvallisuuden professori 
Aalto-yliopistossa ja Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti

Kahden yhdysvaltalaisen entisen aktiiviupseerin Elliot Ackermanin ja James 
Stavridisin kirjoittamasta kirjasta ”2034: Romaani seuraavasta maailmansodasta” 
tuli nopeasti Yhdysvalloissa bestseller. Tässä alkuvuodesta 2021 ilmestyneessä geo-
poliittisessa trillerissä esitetään yksi skenaario siitä, miten kolmanteen maailman so-
taan voitaisiin päätyä ja mitä elementtejä siihen liittyisi.

Teem
a

Merivoimien vaikuttamisen kokonaisuus
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den näkökulmasta kaksi kehitys-
piirrettä, jotka molemmat tule-
vat voimistumaan. Ensinnäkin, 
kuten uusimmassa ulko- ja tur-
vallisuuspoliittisessa selonteos-
sa todetaan, että ”yhteiskuntien 
digitalisoituessa on erityisen tär-
keää varmistaa kybertoimin-
taympäristön turvallisuus.” Tämä 
edellyttää sekä koko yhteiskun-
naltamme että maanpuolustuk-
seltamme uudenlaisten toimin-
tojen ja kyvykkyyksien luomis-
ta. Riippuvuutemme kyberym-
päristöstä ja teknologiasta kas-
vaa, mikä tarkoittaa myös haa-
voittuvuuden kasvua. On selvää, 
että kyberasiat ovat jatkossa yhä 
merkittävämpi osa niin ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaamme kuin 
puolustuspolitiikkaamme.

Toiseksi, eri toimijoiden 
(etenkin valtioiden) erilaiset ky-
vykkyydet toimia kyberympä-
ristössä lisääntyvät. Kyvykkyyk-
sien kehittämiseen panostetaan 
ja oletettavaa on, että kyberym-
päristön painoarvo sodankäyn-
nissä ja muussakin pahantahtoi-
sessa vaikuttamisessa muodos-
tuu yhä merkityksellisemmäksi.

Kybersodankäynti ei ole 
syrjäyttänyt aikaisempia ei-ki-
neettisiä sodankäynnin muoto-
ja, mutta kybermaailma on laa-
jentanut sodankäynnin ympäris-
töä ja samalla se läpäisee myös 
yhä merkittävämmin muita so-
dankäynnin toimintaympäris-
töjä. Kybermaailman kehitys ei 
ole irrallinen ilmiö vaan se yhdis-
tyy vahvasti yhteiskuntaraken-

teisiin ja eri turvallisuustoimijoi-
den tarpeisiin ja odotuksiin. Sa-
manaikaisesti raja perinteisen ja 
epätavanomaisen sodankäyn-
nin sekä myös sodan ja rauhan 
välillä on hämärtynyt. Kyberym-
päristön kehitykselle on puoles-
taan ominaista nopeus sekä tie-
tynlainen arvaamattomuus tule-
vaisuudesta. Kybermaailmaa ja 
teknologian kehitystä ei kuiten-
kaan tule nähdä pelkästään uh-
kien näkökulmasta vaan tekno-
logia tuottaa uudenlaisia ratkai-
suja ja toimintamalleja turvalli-
suuden tuottamiseen. Uusista 
teknologisista ratkaisuista ote-
taan käyttöön ne, mitkä parhai-
ten tuottavat lisäarvoa, tehok-
kuutta ja vaikuttavuutta.

Kybersodankäynnissä koh-
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teina ovat tavallisesti tietojär-
jestelmät ja/tai tieto, joka sisäl-
tyy näihin järjestelmiin. Kyber-
hyökkäyksen kustannukset ovat 
suhteellisesti halvempia kuin ta-
vanomaisen sodankäynnin kus-
tannukset. Luonteenomaista 
kybersodankäynnille on, että 
useimmiten kyberhyökkäykses-
sä on vaikeaa tunnistaa todelli-
sia hyökkääjiä ja siten soveltaa 
voimankäyttövaltuuksia. Kyber-
hyökkäykset saattavat tuottaa 
väärän vaikutelman siitä, ettei 
kysymys ole vakavasta tapah-
tumasta, koska ihmishenkiä ei 
välttämättä menetetä. Hyök-
käykset yhteiskunnan kriittistä 
infrastruktuuria vastaan saatta-
vat kuitenkin aiheuttaa aineel-
listen tappioiden lisäksi myös 
ihmishenkien menetyksiä.

Kyberkyvykkyyksiä on 
kehitettävä aktiivisesti
Kyky toimia kyberulottuvuu-
dessa on asevoimille ratkaisu-
kohta siinä missä onnistumi-
nen perinteisissä maa-, meri- ja 
ilmaoperaatioissa.

Kybertiedustelun suoritusky-
vyllä tuotetaan tietoa kybertoi-
mintaympäristön toimijoiden 
järjestelmien ja verkkojen ko-
koonpanoista ja haavoittuvuuk-
sista sekä arviota toimijoiden ky-
vyistä toteuttaa kyberoperaati-
oita. Kybertiedustelun tavoittee-
na on luoda suojautumisen ja vai-
kuttamisen edellyttämä tilanne-
tietoisuus, uhkavaroitus ja maa-
linosoitus.

Kybersuojautumisen suori-
tuskyvyllä estetään, rajataan ja 
lievennetään hyökkääjän eri jär-
jestelmiin ja verkkoihin toteut-

tamien kyberoperaatioiden vai-
kutuksia. Kybersuojaaminen 
käsittää sellaisia tietoverkois-
sa tapahtuvia toimia kuten ha-
vainnointi, valvonta, analysoin-
ti ja vastatoimenpiteiden to-
teuttaminen verkkohyökkäyk-
siä, tunkeutumisia ja muita lu-
vattomia toimia sekä häiriöitä 
vastaan. Suojautumisen tavoit-
teena on kyky suojata oma tieto 
sekä johtamis- ja tietojärjestel-
mät säilyttäen riittävä operaati-
oiden johtamiskyky. Suojaamis-
kyky tulee mitoittaa sellaiseksi, 

että se mahdollisimman tehok-
kaasti tukee Puolustusvoimi-
en toimintaa alueellisen koske-
mattomuuden turvaamiseksi ja 
maan puolustamiseksi. Suojaa-
misen kehittämisessä korostuu 
yhteistoiminta Puolustusvoimi-
en, muiden viranomaisten sekä 
yhteiskunnan muiden kyberym-
päristön toimijoiden kanssa.

Kybervaikuttamisen suori-
tuskyvyllä vaikutetaan vastus-
tajan toimintaan kohdistamalla 
toimenpiteitä sen järjestelmiin 
ja verkkoihin niiden haavoittu-
vuuksia hyödyntäen. Vaikutta-
misen tavoitteena on vastusta-

jan tietojärjestelmien, tietover-
kon ja sen laitteiden toiminnan 
häiritseminen, tietoverkon tai 
sen sisältämän tiedon käytön 
rajoittaminen, käytettävyyden 
heikentäminen tai tuhoaminen 
sekä kyberylivoiman saavutta-
minen kybertilassa. Kybervai-
kuttamisen kehittämisessä ko-
rostuu systeeminen ajattelu. 
Kybermaalien valinnassa niitä 
tulee tarkastella systeemin osi-
na, jolloin saadaan aikaan suo-
raa ja epäsuoraa vaikutusta. 
Maalien valinnassa on järkevää 
valita sellaisia, jotka nopeim-
min, pitkävaikutteisimmin ja te-
hokkaimmin aikaansaavat sys-
teemimuutoksen.

Kokonaisvaltaista lähesty-
mistapaa käyttämällä voidaan 
strategiset tavoitteet saavut-
taa kineettisillä ja ei-kineetti-
sillä operaatioilla. Esimerkiksi 
liittouman hyökkäyksessä Ba-
gdadiin vuonna 1991 ilmahyök-
käyksellä tuhottiin vain 10% 
sähköverkosta, mutta aiheutet-
tiin strateginen lamautus koko 
kaupungissa. Nyt tällainen stra-
teginen lamautus on mahdolli-
nen kyberhyökkäyksen avulla. 
Muutos saadaan tehokkaimmin 
toteutettua, kun toteutetaan ki-
neettisiä ja ei-kineettisiä rinnak-
kaisoperaatioita kaikissa taiste-
lutilan ulottuvuuksissa. Jokais-
ta ulottuvuutta vastaan voidaan 
hyökätä suorasti tai epäsuoras-
ti, ja paras toimintamalli riippuu 
kulloisestakin tilanteesta.

Kansallisen kybertilan 
suojaaminen
Meillä on pitkä kokemus Suo-
men puolustamisesta maalla, 

Merivoimien vaikuttamisen kokonaisuus

Kybervaikuttamisen 
suorituskyvyllä 

vaikutetaan vastustajan 
toimintaan kohdistamalla 

toimenpiteitä sen 
järjestelmiin ja verkkoihin 
niiden haavoittuvuuksia 

hyödyntäen. 
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merellä ja ilmassa. Tänä päivä-
nä kansallista suvereniteettia on 
valvottava ja turvattava kaikis-
sa olosuhteissa myös kyberym-
päristössä, jossa vihamielinen 
toiminta on kasvussa. Suomen 
kybersuvereniteetin turvaami-
sen periaatteista sekä vastuis-
ta on tarpeellista nyt keskustel-
la ja ryhtyä pikimmiten tarvitta-
viin toimenpiteisiin.

Kyberympäristöömme koh-
distuu päivittäin erilaisia uhkia, 
vakoilusta tietomurtoihin ja in-
formaatiovaikuttamiseen. Val-
tiollisten ja ei-valtiollisten toi-
mijoiden Suomeen kohdistu-
vat kyberoperaatiot ovat mer-
kinneet kohonnutta uhkaa niin 
kriittiseen infrastruktuuriin, yri-
tyksien tietopääomaan sekä kan-
salaisten arkipäivän turvallisuu-

den tunteeseen. Suomen puo-
lustaminen kyberympäristös-
sä ei voi odottaa poikkeusoloja, 
vaan kyse on normaalioloissa ta-
pahtuvasta jokapäiväisestä vält-
tämättömästä toiminnasta.

Koska merkittävä osa viha-
mielisestä kybervaikuttami-
sesta tapahtuu niin sanottuna 
hybridivaikuttamisena, on vält-
tämätöntä, että viranomaisilla 
on kyky ja toimivaltuudet huo-
lehtia kyberympäristön turval-
lisuudesta jo normaalioloissa. 
Esimerkiksi kyberympäristön 
aluevalvonnan tehtävää ei ole 
tällä hetkellä määritetty mille-
kään taholle, eikä valmiuslain-
säädäntö tällä hetkellä anna 
kyberympäristöön tarvittavaa 
toimivaltaa edes poikkeusolois-
sa. Lainsäädännön ajanmukai-

suutta ja riittävyyttä on laajem-
minkin tarkasteltava suhteessa 
erilaisiin kyberuhkatilanteisiin.

Kansalliseen uskottavaan 
kyberpuolustukseen liittyy myös 
kyky vastata vihamieliseen, eten-
kin valtiolliseen, kybervaikutta-
miseen. Tämä edellyttää se-
kä poliittista päätöksenteko-
valmiutta, että erilaisten vasta-
toimien valmistelua jo ennakol-
ta. Tämäkään toiminta ei saa ra-
joittua ainoastaan poikkeusolo-
jen toiminnaksi. Kyberympäris-
tömme turvaaminen edellyttää 
kybervaikuttamisen sekä voi-
mankäytön kokonaisvaltaista 
tarkastelua. Tätä vastatoiminta-
kyvykkyyttä ja keinovalikoimaa 
sekä vastatoimiin liittyvää sää-
döspohjaa ja toimivaltaperustaa 
on aktiivisesti kehitettävä.
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taa menneisyyttä kulloinkin so-
pivaan muotoon. Ehkä meidän 
ei sittenkään pidä hämmästyä 
nykyisestä patsaankaatamis-
tarmosta.

Painokoneen jälkeen seu-
raava murhe oli valokuva. Siinä 
missä totuuteen voitiin aiemmin 
suhtautua säästeliäästi sopivien 
taiteilijoiden avulla, valokuvaus 
toi uusia haasteita. Tietysti epä-
sopivat kuvat voitiin jättää otta-
matta tai arkistoida erittäin huo-
lellisesti johonkin vaikeakulkui-
seen paikkaan, mutta joskus va-
hinko oli jo tapahtunut. Esimer-
kiksi Neuvostoliiton kommunis-
tisen puolueen pääsihteerillä Jo-
sif Stalinilla oli tähänkin ratkaisu. 
Suosionsa menettäneet kanssa-
ihmiset retusoitiin paitsi elämän-
virrasta myös valokuvista. Itse 
asiassa Stalin toteutti ikiaikais-
ta roomalaista oikeutta damna-
tio memoriae. Siinä tuomion saa-
nut poistettiin valtion muistista 
niin täydellisesti kuin mahdollis-
ta. Roomalaisten ei kuitenkaan 
tarvinnut raaputtaa negatiiveja 
tulokseen pääsemiseksi.

Tulevaisuuden pitkä historia
Tuon pitkän juonnon jälkeen 
pääsen aiheeseeni eli informaa-
tiosotaan tai -vaikuttamiseen. 
Koska haluan tässä tapaukses-
sa välttää akateemisen väitte-
lyn siitä, mikä on informaatiovai-
kuttamista ja mikä ei, pitäydyn 
Valtioneuvoston kanslian vuon-
na 2019 julkaisemaan määritel-
mään: ”...informaatiovaikutta-
misella tarkoitetaan toimintaa, 
jolla pyritään järjestelmällisesti 
vaikuttamaan yleiseen mielipi-
teeseen, ihmisten käyttäytymi-
seen ja päätöksentekijöihin sekä 
sitä kautta yhteiskunnan toimin-
takykyyn. Vaikuttamisen keinoja 
ovat esimerkiksi väärien tai har-
haanjohtavien tietojen levittämi-
nen ja painostaminen sekä sinän-
sä oikean tiedon tarkoitushakui-
nen käyttö.”

Kuten juonnolla yritin ker-
toa, informaatiovaikuttaminen 
ei ole välttämättä ”tässä ja nyt” 
tehoavaa massatrollaamista, 
vaan jopa pitkäkestoista työtä, 
jolla vaikutetaan nykyisyyden 
lisäksi tulevaisuuteen. Tulevai-

Informaatiovaikuttaminen

V uonna 1520 espanjalais-
valloittaja Herman Cor-
tés valloitti intiaaniliit-

tolaisineen atseekkikaupunki 
Tenochtitlánin. Taistelujen tau-
ottua paikallinen historia hei-
tettiin kokkoon, kun kuuluisat 
koodeksit poltettiin ilmeises-
ti uskonnollisista syistä. Jälki-
käteen arvioiden espanjalais-
ten toiminta oli varovaisesti il-
maistuna käsittämätöntä mut-
ta tehokasta. Atsteekkien ja si-
ten ihmiskunnan historiasta vii-
vattiin yli melkoinen kappale, jo-
ta on myöhemmin yritetty kuu-
meisesti koota.

Roviojuhlat eivät tietenkään 
päättyneet ja valtaapitävien 
harmiksi keksittiin painokone, 
joka suolsi vahingollisia ajatuk-
sia aivan väärien ihmisten ulot-
tuville. Meille kaikille on tuttu 
natsien Berliinin Opernplatzil-
la toukokuussa 1933 toteutta-
ma hävitys. Vaikka mainittu ta-
paus onkin erikseen nostettu 
osaksi eurooppalaista synkkää 
historiaa, kyseessä oli kuitenkin 
vain ”perinteinen” tapa puhdis-

Juha-Antero Puistola
Komentaja

Vuoden 1458 ennen ajanlaskua tienoilla Egyptin monumenteilla kävi kiivas talt-
tojen kalke. Faarao Thutmosis III siellä poistatti pitkäaikaisen kanssahallitsijansa 
Hatšepsutin nimiä ja viittauksia tämän saavutuksiin. Operaatio onnistui lähes täy-
dellisesti, ja vasta 1800-luvun alussa Hatšepsut nousi unohduksesta ja tunnetaan 
nykyisin yhtenä kenties menestyneimmistä Egyptin hallitsijoista.

Teem
a

Merivoimien vaikuttamisen kokonaisuus
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suutta pyritään muokkaamaan 
hyvissä ajoin, eli yksi otollinen 
kohderyhmä on lapset. Lapsiin 
ja nuoriin kohdistuvalla vaikut-
tamisella on pitkät perinteet, 
ja myös Suomesta on hyvä esi-
merkki kaikille tuttujen Neuvos-
toliiton ylläpitämien pioneerilei-
rien lisäksi.

Kuuluisassa 1970-luvun Pik-
kalan koulukokeilussa oppima-
teriaalina käytettiin  monistetta, 
joka kuvasi Neuvostoliiton hy-
vin myönteisessä valossa. Mo-
nisteen väitettiin olevan suo-
ra kopio Neuvostoliiton omis-
ta oppimateriaaleista ja sen tar-
koitusperäksi yksipuolista po-
liittista kasvatusta. Me saatam-
me hymähdellä tuolle kömpelöl-
le tavalle vääristää todellisuutta 
opetuksen kautta. Oikeastaan 
meidän pitäisi olla äärimmäi-
sen huolestuneita, jos havait-
semme lapsiin kohdistuvaa in-
formaatiovaikutusta kouluissa. 
Lapsi on tulevaisuuden päättäjä.

Lapsi ei osaa erotella valhet-
ta totuudesta. Me aikuiset kuvit-
telemme osaavamme. Tietysti 
esimerkiksi medialukutaitom-
me on – tai pitäisi olla – parem-
pi kuin viidesluokkalaisen, mut-
ta haksahduksia tapahtuu tä-
män tästä. Joskus olemme op-
pineet, että painettuun sanaan 
ja kuvaan voi luottaa. Nykyaikai-
sen sähköisen median ja kuvan-
muokkauksen aikakaudella ky-
seiset opit joutavat pois. Perin-
teisen uutistoiminnan arvo on 
edelleen suuri, ja se on huomat-
tu myös vihamielisessä vaikutta-
misessa. Joitakin journalistisia 
periaatteita on jouduttu sivuut-
tamaan, kun esimerkiksi Venä-

jä on hiljalleen luonut omaa uu-
tisimperiumiaan, jonka lippu-
laiva länsimaissa on ilmeises-
ti Russia Today (RT). Russia To-
daylla on ollut käytössään huo-
mattava budjetti, jota on käytet-
ty ainakin näennäisesti laaduk-
kaan journalismin ja julkaisuym-
päristön rakentamiseen. Vuon-
na 2014 tehdyssä tutkimukses-
sa RT:n todettiin olevan Krem-
lin informaatiosotakoneen kei-
häänkärjen, jonka tavoitteena 
oli murentaa luottamusta niin 
länsimaisiin medioihin kuin libe-
raalidemokratiaan yleensä. Rus-

sia Today ei tietenkään ole yksin, 
vaan sille pitää seuraa moni muu 
sähköinen media.

Sosiaalinen media on tietyllä 
tavalla haastavampi ympäristö, 
koska se algoritmien avustama-
na muodostaa kullekin yksilölle 
informaatiokuplan, joka vahvis-
taa tietyn tyyppistä totuutta. Mi-
käli vihamielinen vaikuttaja pää-
see sisälle kuplaan, sen poista-
minen sieltä voi olla erittäin vai-
keata. Sosiaalisen median alus-
tat ovat toki ryhtyneet toimiin si-
sältönsä “siivoamiseksi” mutta 
siinä törmätään sekä teknisiin 
että eettisiin haasteisiin. Kuka 

tai mikä taho saa päättää siitä 
mikä on oikea totuus? Missä oi-
keusasteessa lopullinen tuomio 
voidaan antaa? Moni valtio voi-
si olla sitä mieltä, että heillä on 
hallussaan ainoa ja oikea tieto, 
mutta sille käsitykselle riittää 
haastajia.

Leipää ja sirkushuveja
Ehkäpä vain liikkuva ja reaaliai-
kainen kuva olisi lähtökohtai-
sesti luotettavaa? Ei enää se-
kään. Keväällä 2021 joukkoa eu-
rooppalaisia poliitikkoja lähes-
tyi taho, joka Zoom-puhelussa 
näytti ja kuulosti Venäjän oppo-
sitioon kuuluvalta. Puheluista 
otetut ruutukaappaukset ovat 
kylmäävää katsottavaa. Kuka 
tahansa siellä valokuidun pääs-
sä sitten olikin, vastaanottaja ei 
omilla aisteillaan voinut erottaa 
aitoa väärennöksestä. Laskenta-
tehon edelleen kasvaessa ja oh-
jelmistojen kehittyessä kuka ta-
hansa voi kohta olla haluamansa 
henkilö virtuaalisessa reaaliai-
kaisessa tapaamisessa. Ihmis-
kunta on siitä ihmeellinen otus, 
että kaikki uusi hyödynnetään 
ensin pornoteollisuudessa, sit-
ten toisen ihmisen tappamises-
sa ja vasta sen jälkeen jossain 
hyödyllisessä. Syväväärennös 
(deepfake) ei ilmeisesti sentään 
suoraan tapa ketään, mutta voi 
yllyttää rajuunkin väkivaltaan.

Suuri osa aktiivisesta infor-
maatiovaikuttamisesta vaikut-
tamisesta kohdistuu varsinai-
sen hallinnon ulkopuolelle, jos-
ta vaikutus kiertää valtion ra-
kenteisiin. Media, elinkeinoelä-
mä ja järjestöt ovat hyödyllisiä 
työkaluja hyökkääjälle. Erityi-

Moni valtio voisi 
olla sitä mieltä, että 
heillä on hallussaan 

ainoa ja oikea 
tieto, mutta sille 

käsitykselle riittää 
haastajia.
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sesti media nappaa houkuttele-
via tarinoita ja levittää niitä jos-
kus faktoja tarkistamatta tai tie-
täen sen, että ne vahingoittavat 
omaa maata. Median tehtävä ei 
tietenkään ole sensuroida uuti-
siaan, mutta nykyinen “klikki-
journalismi” näyttää madalta-
neen julkaisukynnystä. Joissa-
kin tapauksissa tiedotusvälinei-
tä on pyydetty pidättäytymään 
esimerkiksi hakkeroimalla han-
kittujen tietojen julkaisemises-
ta. Mikäli valtamediat suostuvat 
juttujensa lykkäämiseen tai jopa 
julkaisematta jättämiseen, vai-
kutusyritysten paras terä tylsyy. 

Kansalaiset eivät luota nk. vaih-
toehtomedioiden eli valeme-
dioiden sisältöön läheskään yh-
tä paljon kuin perinteisiin julkai-
sualustoihin. Samalla valtame-
diat voivat osoittaa mielipiteen-
sä esimerkiksi Venäjän omia va-
paata lehdistöä sortavia käytän-
töjä vastaan.

Informaatiovaikuttaminen 
on läsnä koko ajan. Se on muo-
kannut käsitystämme historias-
ta, vääristää tietojamme nykyi-
syydestä ja osittain ohjaa tulevai-
suuttamme. Jotkut meistä elävät 
suoraan sanoen valetodellisuu-
dessa, jonka torjuminen on vai-

keaa ellei mahdotonta. Vaikut-
taminen on pahimmillaan haju-
tonta, mautonta ja väritöntä, jo-
ten sen havaitseminen on haas-
tavaa. Tietyllä tavalla se on par-
haimmillaan viihteessä, koska si-
tä kuluttaessamme ainakin nau-
timme käytetystä ajasta. Tuo-
han on tietysti otettu hyötykäyt-
töön, joten vaihtoehtoista maa-
ilmankuvaa tarjoillaan erityises-
ti nuorille iskevän musiikin väli-
paloina. Se on jonkinlainen ny-
kyaikainen vastine leivälle ja sir-
kushuveille – mainiolle esimerkil-
le informaatiovaikuttamisen pit-
kistä perinteistä.

WWW.PORTOFTURKU.FI

Kalastusmatkat, mökkivaraukset ja 
teemamatkat Ahvenanmaalle niin 

ryhmille kuin yksilömatkailijoille järjestää 
Åland expeditions and events. Tervetuloa! 

https://www.alandexpeditions.ax
@alandexpeditions  
Åland expeditions and events

Merivoimien vaikuttamisen kokonaisuus
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H arvalla esikouluikäisel-
lä on kuitenkaan niin 
vahvaa historiaa taka-

naan kuin Rannikkoprikaatilla.

Uudistuksesta toiseen
Vanhemmat palveluksessa ole-
vat sekä monet reserviläiset 

muistavat vielä hyvin kesän 1998, 
jolloin rannikkotykistö ja rannik-
kojääkärit liitettiin osaksi Meri-
voimia. Vanhat rannikkorykmen-
tit ja -patteristot liitettiin pääosin 
perustettuihin Suomenlahden ja 
Saaristomeren meripuolustus-
alueisiin. Vaasan rannikkopat-

teristo lakkautettiin ja toimin-
ta itäisellä Suomenlahdella uu-
delleenorganisoitiin muutamak-
si vuodeksi ennen joukon liittä-
mistä osaksi Suomenlahden me-
ripuolustusaluetta. Suomenlin-
nan rannikkorykmenttiin kuulu-
nut Rannikkotykistökoulu liitet-
tiin osaksi Merisotakoulua. 

Seuraava isompi muutos 
toteutettiin vuodenvaihteessa 
2014-2015, jolloin osana puolus-
tusvoimauudistusta meripuo-
lustusalueet eriytettiin rannik-

Rannikkoprikaati 
esikouluikäinen, jolla on
yli satavuotias historia

Puolustusvoimauudistuksessa 2015 muodostettiin yhte-
nä kokonaisuutena nykyiset Merivoimat. Tässä yhteydes-
sä perustettiin myös Rannikkoprikaati, joka peri edeltäjä-
joukko-osastoltaan pääosan tehtävistään ja Suomen kau-
neimman varuskunnan, Upinniemen, päätukikohdakseen.

Tatu Vartiainen
Kapteeniluutnantti Tatu Vartiainen, 
Kanslian päällikkö, Rannikkoprikaati

Rannikkoprikaatilla on yli satavuotiaat perinteet. Lipunnosto touko-
kuun 12. päivänä Suomenlinnan Kustaanmiekassa on yksi vanhimmis-
ta itsenäisyyden ajan sotilasperinteistämme.

PuolustusvoiMat

Joukko-osastojen perinteet

Prikaatin ja joukkoyksiköiden liput sotilas             valan paraatikatselmuksessa Upinniemessä.
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Prikaatin ja joukkoyksiköiden liput sotilas             valan paraatikatselmuksessa Upinniemessä.
PuolustusvoiMat

ko- ja laivastojoukoiksi. Samal-
la perustettiin Rannikkoprikaa-
ti ja Rannikkolaivasto.

Edellä kuvatut tapahtuvat 
kattavat vain alle 25 vuoden 
aikaperiodin historiassamme. 
Siten onkin selvää, että jouk-
ko-osastojen ja Merivoimien tu-
kikohtien perinteet ovat paljon 
tätä vanhempia. Merivoimien 
pian 103-vuotiaan historian ai-
kana samanlaisia uudistuksia 
on tehty aikaisemminkin. Esi-
merkiksi on hyvä muistaa ran-

nikkotykistön kuuluminen lai-
vastoon sotiemme aikana. Eikä 
pidä unohtaa sitäkään, että Me-
rivoimia komensi sotiemme ai-
kana Saksassa jääkärikoulutuk-
sen saanut Väinö Valve, joka vii-
meisenä jääkärinä nukkui pois 
maaliskuussa 1995 jääkäriken-
raaliksi ylennettynä.

Perinteiden suunnittelun 
taustaa
Rannikkojoukkojen historian ja 
perinteiden seikkaperäinen ku-

vaaminen vaatisi aivan oman 
Rannikon Puolustajan erikois-
numeronsa. Siksi keskitynkin 
nyt Rannikkoprikaatin perintei-
siin siinä laajuudessa kuin ne 
puolustusvoimauudistuksessa 
prikaatille käskettiin.

Valmistauduttaessa puo-
lustusvoimauudistukseen yhte-
nä operaatiolinjana valmistel-
tiin perustettavan joukko-osas-
ton perinteitä. Tulialueen va-
sen ja oikea raja olivat sopivan 
väljät, mutta tulenavaustasan 
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osalta annettiin vaatimus, että 
väistyvän joukko-osaston, Suo-
menlahden meripuolustusalu-
een perinteitä ja tunnuksia tu-
lisi mahdollisuuksien mukaan 
hyödyntää. Tämä antoi riittä-
västi toiminnan vapautta, jos 
kohta myös ohjasi alusta alkaen 
oikeaan ja lopulta toteutunee-
seen suuntaan. Toisaalta Ran-
nikkoprikaatin vastuualue itära-
jalta Hankoniemen länsipuolelle 
- antoi alueellisen ulottuvuuden 
suunnittelulle.

Tämä toimi aasinsiltana 
suunniteltaessa ennen vuoden 

1998 uudistusta toimineiden 
rannikkotykistöjoukko-osasto-
jen perinteiden vaalimista uu-
dessa organisaatiossa. Tästä 
kokonaisuudesta Vaasan ran-
nikkopatteriston koulutusteh-
tävät siirrettiin Uudenmaan pri-
kaatille. Rannikkoprikaatin vaa-
littaviksi tulivatkin muiden ran-
nikkojoukkojen eli Kotkan ran-
nikkoalueen, Hangon rannik-
kopatteriston ja Turun rannik-
korykmentin perinteet - Suo-
menlinnan rannikkorykmentti-
hän jatkoi edelleen yhtenä pri-
kaatin joukkoyksiköistä. Perin-

netyö jatkuu myös tänä päivänä 
hyvässä yhteistoiminnassa edel-
lä mainittujen joukkojen perin-
neyhdistysten kanssa.

Porkkalan parenteesin 
vaikutus perinteisiin
Suomenlahden meripuolustus-
alueella ei ollut muuta vahvis-
tettua vuosipäivää kuin Merivoi-
mien vuosipäivä 9.7. Koska ky-
seistä päivää juhlistettiin lähes 
poikkeuksetta Merivoimat-ko-
koonpanossa, vuosipäivästä ei 
meripuolustusalueen 17 toimin-
tavuoden aikana muodostu-

Rannikkoprikaatin lippu otetaan juhlallisesti vastaan Rannikkoprikaatin marssin soidessa.
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nut erityisesti tämän joukon yh-
teenkuuluvuutta tai historiaa ko-
hottavaa tilaisuutta. Se koettiin 
puutteena, joka haluttiin Ran-
nikkoprikaatin osalta korjata.

Yhtenä vaihtoehtona poh-
dittiin toukokuun 12. päivän ot-
tamista prikaatin ja Suomenlin-
nan rannikkorykmentin yhtei-
seksi vuosipäiväksi. Tämä olisi 
ollut kuitenkin kuin ”ryöstöret-
ki” kunnianarvoisan rykmentin 
tontille, joten ajatuksesta luo-
vuttiin. Historiaa tutkimalla löy-
tyi toinen varteenotettava päi-
vämäärä, elokuun 30., joka puo-

lestaan oli suomalaisen Porkka-
lan varuskunnan perustamispäi-
vä vuodelta 1959. Samana päivä-
nä aloitti toimintansa Obbnäsis-
sa Helsingin Katajanokalta maa-
seudun rauhaan siirretty Helsin-
gin laivastoasema. Päivämäärä 
tuntui luontevalta myös siksi, et-
tä Rannikkoprikaatiin liittyy hy-
vin vahvasti Upinniemen varus-
kunta. Varuskunnan perustivat 
ja osin rakensivat neuvostoliitto-
laiset Porkkalan parenteesin ai-
kana vuosina 1944-1956. Vuosi-
päivän ajoittaminen varuskun-
nan perustamispäiväksi antaa 
mahdollisuuden kokoontua yh-
teen katsomaan tulevaisuuteen 
ja summaamaan menneitä tarjo-
ten luontevan tilaisuuden muis-
tella myös Suomen historian vä-
hemmän miellyttäviä vuosia vie-
raan maan sotilastukikohdan si-
jaitessa Suomen pääkaupungin 
vieressä.

Liput ja tunnukset - 
musiikkia unohtamatta
Sotajoukon tärkein symboli on 
lippu. Suomenlahden meripuo-
lustusaluetta varten oli suunni-
teltu vuonna 1998 joukko-osas-
tolippu, jossa sinisellä pohjalla 
on ankkuri päällikkeenään ris-
tikkäiset tykinputket. Lippu it-
sessään kuvastaa hyvin Meri-
voimien rannikkotaisteluihin 
erikoistunutta valmiusjouk-
ko-osastoa, joten esityksen mu-
kaisesti se vahvistettiin Rannik-
koprikaatin lipuksi.

Lipun aihioista oli vahvistet-
tu meripuolustusalueelle jouk-
ko-osastotunnus, jossa hopei-
sen ankkurin päällä on kultaiset 
tykinputket ja kultainen Helsin-

gin vaakunan vene. Lipun ta-
paan myös tämä tunnus siirtyi 
Rannikkoprikaatille, joskin täs-
sä yhteydessä huomattiin heral-
dinen ongelma: tunnuksessa on 
metalli metallia vasten - ratkai-
su, jota tulisi välttää. Rannikko-
prikaati sai kuitenkin pitää Puo-
lustusvoimissa varsin harvinai-
sen kaksivärisen joukko-osas-
totunnuksensa, koska sama he-
raldinen virhe ei ole ainutlaa-
tuinen toistuen muiden muas-
sa Pääesikunnan joukko-osas-
totunnuksessa.

Joukko-osastoristi päätet-
tiin korvata kokonaan uudella, 
jolloin se selvemmin olisi perus-
tettavan Rannikkoprikaatin hen-
kilöstön yhteinen tunnus. Aikai-
sempi ankkuriristi korvattiin yr-
jönristillä, jonka keskuskuviona 
on kultainen ankkuri tykinputki-
neen, yläsakarassa vaakunavene 
ja alasakarassa kultainen atrain 
kuvastamassa vedenalaisia eri-
koisjoukkoja. Joukko-osastoris-
ti otettiin käyttöön prikaatin en-
simmäisenä vuosipäivänä 2015.

Joukko-osaston kunnia-
marssiksi esitettiin ensimmäisis-
sä suunnitelmissa Veikko Ahven-
aisen säveltämää Suomenlahden 
marssia (aik. Laivasto iskee). Pää-
esikunta palautti asian kuitenkin 
uudelleen valmisteltavaksi. Het-
ken aikaa ehdittiin koekuunnella 
tuttuja marsseja pohtien, sopisi-
ko niistä jokin prikaatin marssik-
si, kunnes apu löytyi läheltä: Lai-
vaston soittokunnan Matti Laiho, 
musiikin maisteri ja tuolloin vie-
lä tuuban varaäänenjohtaja kai-
voi pöytälaatikostaan alun perin 
sotaveteraani-isoisälleen sävel-
tämän marssin, josta muokkasi 

PuolustusvoiMat
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uuden version. Syntyi Rannikko-
prikaatin marssi, jonka kantaesi-
tys oli prikaatin ensimmäisessä 
sotilasvala- ja sotilasvakuutusti-
laisuudessa Upinniemessä hel-
mikuussa 2015.

Joukkoyksiköiden perinteet
Rannikkoprikaati muodostuu 
esikunnasta ja kolmesta jouk-
koyksiköstä. Suomenlinnan 
rannikkorykmentin historia on 
monille tämän lehden lukijoil-
le hyvin tuttu. Rykmentin histo-
rian mieleenpainuvin tilaisuus 
tapahtui epäilemättä touko-
kuun 12. päivänä vuonna 1918, 
jolloin sen edeltäjäjoukko am-
pui kunnialaukaukset Suomen-

linnan Kustaanmiekassa lippu-
salkoon nostetulle leijonalipul-
le. Samassa tilaisuudessa Se-
naatin puheenjohtajana toimi-
nut P.E. Svinhufvud lausui his-
toriaan jääneet sanat: ”Nyt on 
Suomi vapaa. Nyt liehuu Suo-
men lippu tämän vanhan linnoi-
tuksen harjanteella. Sen muis-
toksi onkin senaatti päättänyt, 
että Viapori-linnoituksen nimen 
on tästä lähtien oltava Suomen-
linna. Älköön mikään vihollinen 
koskaan kyetkö vetämään alas 
tätä lippua, vaan liehukoon se 
tässä aina.” Suomenlinnan ran-
nikkorykmentti viettää itse oi-
keutetusti perinnepäiväänsä 
vuosittain 12.5. yli sata vuotta 

sitten saamansa tehtävän vel-
voittamana - Suomi on edel-
leen vapaa. Suomenlinnan ran-
nikkorykmentti vaalii samalla 
myös Hangon rannikkopatteris-
ton perinteitä yhteistoiminnas-
sa patteriston perinneyhdistyk-
sen kanssa. Rykmentin lippu ja 
vanha kunniamarssi toimivat ny-
kyään perinnelippuna ja perin-
nemarssina.

Porkkalan rannikkopatal-
joonan historia juontaa Ääni-
sellä sodan aikana toiminee-
seen Äänisen Rannikkoprikaa-
tiin. 6.9.1943 voimaan astunees-
sa organisaatiossa Meripataljoo-
na sai nimekseen Meripataljoo-
na 4. Pataljoonan lipussa laineh-

Rannikkoprikaatin joukko-osastoristin yhtenä tarkoituksena on edistää yhteenkuuluvuutta.  
Risti on klassinen yrjönristi prikaatin keskeisin tunnuksin.

PuolustusvoiMat
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tivat Äänisen aallot muistona so-
tavuosistamme. Porkkalan ran-
nikkopataljoona on erikoistu-
nut merelliseen huoltoon viet-
täen vuosittain perinnepäivään-
sä 6.9. vuoden 1943 organisaa-
tion muistoksi ja kunniaksi.

Rannikkoprikaatin kolman-
nella joukkoyksilöllä - Meritie-
dustelupataljoonalla - on vahva 
liittymäpinta itäisen Suomen-
lahden rannikkojoukko-osas-
toihin. Pataljoona vaalii Kotkan 
rannikkoalueen ja sen edeltä-
jäjoukkojen perinteitä. Patal-
joonalle suunniteltiin kokonaan 
uusi joukkoyksikkölippu, jonka 
keskeinen kuvio on kotkalais-
joukkojen lipusta lainattu me-
rikotka. Se kuvaa meritiedus-
telua, yhtä pataljoonan avain-
suorituskyvyistä. Kynsiinsä kot-
ka sai kultaisen atraimen, jo-
ka puolestaan kuvaa pataljoo-
naan kuuluvia vedenalaisia eri-
koisjoukkoja. Pataljoona viettää 
perinnepäiväänsä toukokuun 3. 
päivä. Samana päivänä alkoi 
vuonna 1954 ensimmäinen su-
keltajakurssi. Nykyisin Puolus-
tusvoimien sukeltajakoulutus 
on keskitetty Rannikkoprikaa-

tiin Sukeltajakoulun ollessa yk-
si Meritiedustelupataljoonan pe-
rusyksiköistä.

Perinteiden merkitys tänään
Jalkaväenkenraali Adolf Ehrn-
rooth muistutti aikoinaan meitä 
sotilaita siitä, että joukko, joka ei 
tunne historiaansa, ei hallitse ny-
kyisyyttään eikä kykene suunnit-
telemaan tulevaisuuttaan. Olem-
me Rannikkoprikaatissa pitäneet 
viisaan kenraalin sanat muistis-
sa. Rannikkoprikaatin joukko-
jen kokoontuessa prikaatin vuo-
sipäivänä tai pataljoonien perin-
nepäivinä, kerrataan aina juhlis-
tettavan sotilasperinteen pää-
kohdat. Varusmiehille perinne-
tarinat ovat aina uusia eikä ker-
taus tee palkatulle henkilökun-
nallekaan pahaa.

Olemme ylpeitä siitä, et-
tä saamme elää vapaassa isän-
maassa ja että meille on uskot-
tu tärkeä tehtävä sen rannikko-
jen puolustajina. Kun silmät um-
mistaa hetkeksi, voi nähdä mie-
lessään Kustaanmiekalle nou-
sevan leijonalipun kallioiden 
kajahtaessa kunnialaukauksis-
ta. Tai voi tehdä aikamatkan 

tammikuuhun 1956, kun ensim-
mäiset suomalaisjoukot tulivat 
Obbnäsiin ja huomasivat maa-
tilan muuttuneen sotilastuki-
kohdaksi satamineen. Edelleen 
saattaa nähdä Rankin ja Kirkon-
maan tykkimiehet torjumas-
sa Suursaaresta Kotkaan hyök-
käävää vihollisjoukkoa tai han-
kolaisia lataamassa järeitä Bet-
lehem-tykkejään. Ja jossain lyö 
rantaan Äänisen aallot…

Reilun sadan vuoden aika-
matka ulottuu dokumentoi-
tuun historiaan. Siihen on jokai-
sen rannikon puolustajan hyvä 
perehtyä tarkasti - siten nykyi-
syys on hallittavissa ja tulevai-
suus suunniteltavissa. Edellä 
lueteltujen lisäksi kunnioitam-
me mitä suurimmassa määrin 
sotiemme veteraanien arvokas-
ta perintöä. Henkinen kotimme 
onkin sotiemme veteraanien pe-
rinnössä, sen vaalimisessa, tun-
temisessa ja muistamisessa. So-
tavuosiemme peloton ja asiaan-
sa loppuun asti uskonut armei-
ja olkoon päivittäisen palveluk-
semme suurin innostaja ja ikui-
nen esikuvamme.
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Ville VänskäRannikkolohkon tiedonantoja Yhdysvaltain maanpuolustuskorkeakoulun strategian professori Sean McFate kir-
joitti, että länsimaissa ei ole ymmärretty toisen maailmansodan jälkeen tapahtunut-
ta muutosta sodankäynnissä. Länsimaat varautuvat edelleen käymään toisen maail-
mansodan kaltaista tavanomaista ja lineaarisesti etenevää sotaa nykyteknologialla. 
Sen sijaan esimerkiksi Kiina, Venäjä ja useat islamistiset järjestöt ovat adaptoituneet 
muutokseen, ja käyvät sotaa sodan uusilla säännöillä. Länsimaissa, joissa näitä uusia 
sodan lainalaisuuksia ei tunneta, puhutaan vain epämääräisesti hybridistä.

Hirvittävä hybridi!

K rimin valtaaminen ke-
väällä 2014 nosti het-
kessä hybridisodan-

käynnin käsitteen sotataidol-
lisen keskustelun keskiöön. 
Hybridisodankäynnin käsitettä 
käytettiin ensimmäisen kerran 
vuonna 1998 ja viimeistään hiz-
bollahin taistelu Libanonin ke-
säsodassa 2006 toi sen laajem-
paan tietoisuuteen. Hybridiso-
dankäynti on epätavanomaisen 
ja tavanomaisen sodankäynnin 
sekä informaatiosodankäynnin 
yhdistelmä. Epätavanomaises-
sa sodankäynnissä päämääriin 
pyritään hitaalla kuluttamisel-
la ja epäsuorilla menetelmillä. 
Epätavanomaisen sodankäyn-
nin menetelmien kirjo on laaja 
sisältäen muun muassa sissiso-
dan, kumouksellisen sodan, ter-
rorismin, rikollisuuden ja väärän 
lipun operaatiot. Strategisel-
la tasolla hybridisodankäyntiin 
yhdistyy sotilaallisen ulottuvuu-

den ulkopuolisia vallankäytön 
keinoja, kuten esimerkiksi poli-
tiikka, diplomatia, taloudellinen 
ja kulttuurinen vaikuttaminen. 
Hybridisodankäynnille ominais-
ta on epäsymmetrisyys, jousta-
vuus ja adaptiivisuus. Ominais-
ta on myös rajojen hämärtymi-
nen sodan ja rauhan välillä sekä 

taistelijoiden ja taisteluun osal-
listumattomien välillä. Hybridi-
sodankäyntiä pidetään yleisesti 
monimutkaisena ja haastavana 
sodankäynnin muotona.

Monien mielestä hybridiso-
dankäynnin käsite on merkityk-
setön ja kysymys on vuosituhan-
sia vanhasta keksinnöstä ”hä-

Merellistä hybridisotaa vuonna 2000. Ohjushävittäjä USS Cole 
matkalla korjattavaksi. Laivan kyljessä räjähtänyt 200-300 kiloa 
räjähdysainetta repi kymmenmetrisen aukon ja tappoi 17 ja haavoitti 
39 yhdysvaltalaista merisotilasta.

us Navy via WikiMEdia
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mää ja kuluta vihollista kaikin ku-
viteltavissa olevin keinoin”. On-
kin totta, että nykyiseen hybri-
disodankäynnin ympärillä käy-
tävään keskusteluun sisältyy 
turhaa dramatiikkaa. Erään nä-
kemyksen mukaan Suomi on ol-
lut viimeiset 70 vuotta hybridi-
vaikuttamisen kohteena.

Naton erään seminaarin yh-
teydessä käyttämä epäviralli-
nen määritelmä hybridisodan-
käynnille kuvaa hyvin mistä on 
kysymys; ”Perinteinen asevoima 
hybriditoimien kohteena on kuin 
raskaan sarjan nyrkkeilijä kehäs-
sä vastassaan joukko eri kamp-
pailulajien harrastajia. Yhtäk-
kiä nyrkkeilijä saa iskuja ja pot-
kuja odottamattomista suunnis-
ta. Nyrkkeilijä on hämmentynyt, 
koska vastapuoli ei noudata nyrk-
keilysääntöjä, eikä kongikaan ole 
vielä soinut merkiksi ottelun al-

kamisesta.” Hybridisodankäyn-
nin käsitteellä yritetään siis selit-
tää nykyaikaisen sodankäynnin 
kompleksisuutta ja ennalta ar-
vaamattomuutta. Vaikka hybridi-
sodankäynti ja sen keinot vaikut-
tavat ulkoisesti mielivaltaisilta ja 
epätavanomaisilta, on hybridiso-
dankäynti pääsääntöisesti val-
tiollista toimintaa, tarkoin koor-
dinoitua, suunniteltua ja kohdis-
tuu yleensä tunnistettuihin vas-
tustajan haavoittuvuuksiin.

Venäjän yleisesikunnan pääl-
likön armeijankenraali Valery Ge-
rasimovin mukaan nykyaikainen 
sodankäynti on yhdistelmä pe-
rinteistä sodankäyntiä ja epäta-
vanomaisia keinoja, joissa vain 
mielikuvitus on rajana. Epäta-
vanomaiset keinot ovat esimer-
kiksi koordinoituja tietoverk-
ko-operaatioita, rikollista toi-
mintaa, terrorismia, diplomaat-

tisia ja taloudellisia keinoja sekä 
informaatiovaikuttamista. Gera-
simovin opin mukaan voidaan 
kohdemaahan luoda äänekäs 
oppositio, joka toimii Venäjän hy-
väksi joko tietoisesti tai tietämät-
tään. Kohdemaan yhtenäisyyttä 
murennetaan luomalla klikke-
jä ja liittoumia. Kohdevaltion si-
säistä hajaannusta ja vastakkain-
asettelua ruokitaan vaikuttamal-
la kohdemaassa käytävään kes-
kusteluun. Samaan aikaan koh-
demaahan kohdistetaan talou-
dellista ja poliittista painetta esi-
merkiksi asettamalla sanktioita 
sekä painostamalla diplomatian 
keinoin. Kaikki vaikuttaminen on 
näennäisesti mielivaltaisuudes-
taan huolimatta johdettua se-
kä koordinoitua ja siihen yhdis-
tyy perivenäläinen maskirovka 
(harhauttaminen) todellisten ai-
komusten verhoamiseksi. Kriisin 

Ukrainan puolustusministeriön julkaisema kuva Kertsinsalmen välikohtauksesta 2018. Venäjän 
turvallisuuspalvelu on pysäyttänyt voimakeinoin ukrainalaisen hinaaja Yani Kapun.

WWW.Mil.gov.ua
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syvetessä näihin pehmeisiin kei-
noihin voidaan yhdistää väkival-
taa, levottomuuksia, terrori-is-
kuja päättyen äärimmäisinä toi-
mina aina kineettiseen vaikutta-
miseen esimerkiksi täsmäasein.

Länsimaisten oikeusvaltioi-
den avoimuus ja sinisilmäisyys 
tekevät niistä erityisen haa-
voittuvia hybridivaikuttamisel-
le. Hybridivaikuttamisen kei-
not voivat olla hyvinkin epäso-
vinnaisia ja muistuttaa onnet-
tomuuksia, yleisen järjestyk-
sen heikentymistä, terrorismia 
tai muuta sotaa alempiasteis-
ta ilmiötä. Hybridisodankäyn-
nin yksi keskeinen tavoite on pi-
tää toiminta niin matalalla tasol-

joiden kanssa. Samoin Itä-Uk-
rainan konflikti käynnisti Uk-
rainassa vuosiksi poliisioperaa-
tion, koska asevoimaa ei voitu 
lain mukaan käyttää maan si-
säisen järjestyksen palauttami-
seksi. Vasta lakimuutoksen jäl-
keen operaation johto voitiin an-
taa asevoimille.

Puhuttaessa hybridisodan-
käynnistä, niin päällimmäisinä 
nousevat esiin yleensä informaa-
tioulottuvuudessa ja kyberava-
ruudessa vaikuttaminen. Hybri-
disotaa käydään kuitenkin kaikis-
sa ulottuvuuksissa – myös merel-
lä ja rannikolla. Kiinan harmaat 
merioperaatiot Etelä-Kiinan me-
rellä ovat merellisestä hybridistä 
hyvä esimerkki. Kiina on rajoitta-
nut muiden valtioiden valtiollis-
ten läsnäoloa Etelä-Kiinan merel-
lä muun muassa valtiollisilla ka-
lastusaluksillaan. Aluksilla on si-
vuutettu sota-aluksia vaarallisen 
läheltä tai estetty sota-alusten 
suora eteneminen ajamalla näi-
den eteen. Tämä toiminta, jonka 
Yhdysvallat on tulkinnut meren-
kulun vaarantamiseksi, on Kiinan 
strategisessa viestinnässä tulkit-
tu sen ”oikeuksien suojelemisek-
si”. Ensimmäinen askel harmais-
sa operaatioissa onkin narratii-
vin luominen. Tällä narratiivilla 
oikeutetaan oma toiminta ja yl-
läpidetään toiminnan kiistettä-
vyys. Toimijoina lukuisissa Kiinan 
harmaissa operaatioissa ovat ka-
lastusalukset, tutkimusalukset ja 
rannikkovartion pienet alukset.

Epäsymmetristen merisodan 
keinoja on käytetty lisäksi aivan 
viime vuosina Persianlahdella 
Hormuzin salmessa, Jemenissä 
ja Punaisella merellä. Jemenin 

la, että se ei käynnistä päätök-
sentekoa sotilaallisista vasta-
toimista. Yleistä tilannetta voi-
daan pitää hybridivaikuttami-
sen keinoin niin epäselvänä, et-
tä tilanneymmärrys pysyy po-
liittisille päättäjille hyvin epä-
selvänä, eikä yhteistä toiminta-
linjaa löydy. Tilanteen epäsel-
vyys ja kiistely kriisin luontees-
ta hidastavat vastatoimia ja an-
tavat vastustajalle aikaa toimia. 
Hybridivaikuttaminen voi myös 
hyödyntää lainsäädännön auk-
kokohtia, jolloin lait ja asetuk-
set, joissa ei ole tulkinnanvaraa 
rajoittavat tehokkaita vastatoi-
mia. Näin kävi esimerkiksi Kri-
millä tunnuksettomien taisteli-

Tunnukseton taistelija valvoo Ukrainan asevoimien pysymistä 
tukikohdassaan Perevalnessa Krimillä keväällä 2014. 
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sisällissodassa on käytetty laa-
jasti niin itsemurhaveneitä kuin 
kauko-ohjattujakin veneitä. Per-
sianlahden suunnalla Iranin val-
lankumouskaarti pyrki haasta-
maan Hormuzinsalmen strate-
gisella alueella toimivia Yhdys-
valtain laivaston aluksia vuon-
na 2016. Samalla alueella tapah-
tui useita tankkeri-iskuja vuon-
na 2019. Persianlahden öljysata-
mista lähteneet öljytankkerit syt-
tyivät salaperäisesti tuleen Hor-
muzinsalmen ja Omaninlahden 
alueella. Yhdysvaltalaiset syyt-
tivät iskuista Irania, jonka väitet-
tiin tukevan Jemeniläistä kapi-
nallisryhmää. Tällainen sijaistoi-
mijoiden käyttäminen on tullut 
osaksi sodankäyntiä 2000-luvul-
la ja jättää tilaa tapahtumien kiis-
tettävyydelle. Lokakuussa 2019 
Punaisella merellä, noin 100 kilo-
metriä saudiarabialaisesta Jed-

dan satamakaupungista, am-
muttiin iranilaista öljytankkeria 
kahdella ohjuksella. Ei kovin tyy-
pillinen terroristien ase.

Mustalla merellä jännitteet 
ovat Krimin jälkeen jatkuneet ja 
tapahtumilla on ollut hybridiso-
dan leima. Venäjän kansallisen 
turvallisuuspalvelun FSB:n ran-
nikkovartiosto aiheutti 25. mar-
raskuuta 2018 Kertsin salmes-
sa Mustalla merellä kansainväli-
sen selkkauksen. Ukrainan me-
rivoimien alukset pyrkivät Kert-
sin salmen kautta Mustalta me-
reltä Asovan merelle, kun FS-
B:n alukset estivät näiden pää-
syn salmesta ohi. FSB:n alukset 
kehottivat, varoittivat ja viimein 
törmäämällä estivät ukrainalais-
ten alusten etenemisen. Sittem-
min Venäjä on häirinnyt Ukrai-
naan suuntautuvaa kauppame-
riliikennettä ja painostanut Uk-

rainaa näin taloudellisesti. Venä-
jä viivytti vuonna 2019 terroris-
min vastaisen sodan verukkeel-
la Mariopoliin suuntautunutta 
meriliikennettä Kertsin salmes-
sa keskimäärin kaksi viikkoa.

Hybridisodankäynnin ne-
rokkuus piilee siinä, että kohde 
ei kaaokselta ymmärrä mitä ta-
pahtuu ja kuinka tapahtumiin pi-
täisi vastata. Laillisuutta ja sään-
töjä noudattavan on vaikea vas-
tata sotilaallisin voimakeinoin 
hybridivaikuttamiseen. Edellä 
esitetyt esimerkit ovat tuotavis-
sa sellaisinaan lähivesillemme. 
Hybriditoiminnan muotoja voi-
sivat olla Suomeen suuntautu-
van meriliikenteen häirintä har-
joitus- ja tarkastustoiminnalla, 
merellinen terrorismi tai vaik-
ka turvapaikanhakijoiden mas-
samainen ohjaaminen merirajo-
jen kautta Suomeen.

Tavanomaisen ja lineaari-
sesti etenevän merisodan me 
osaamme hyvin. Seuraavaksi 
tulee ottaa haltuun uusi sodan-
käynti ja miettiä kuinka perin-
teisellä sotilasvoimalla voidaan 
vastata hybridivaikuttamiseen 
tai kuinka me voimme hyödyn-
tää hybridisodan keinoja omas-
sa toiminnassamme.

Valittuja lukusuosituksia ai-
heesta:

 – Sean McFate: The New 
Rules of War (2019)

 – Erickson & Martinson 
(toim.): China’s 
Maritime Gray Zone 
Operations (2019)

 – Juha-Antero Puistola 
& Johanna Suhonen: 
Itä-Ukraina – Lännen 
etuvartio (2020)

Iranin 1980-luvulla käyttämät keinot öljykuljetusten häiritsemisek-
si ovat kuin hybridisodankäynnin oppikirjasta. Esimerkiksi kymmenet 
risteilevät pienveneet liikennettä kanavoivassa salmessa aiheuttavat 
varmuudella sekaannusta. Vaatii laivan päälliköltä melkoista päättä-
väisyyttä ajaa pienveneiden päälle tai saattavan sotalaivan päälliköl-
tä antaa käsky voimakeinojen käyttämisestä.

WikiMEdia CoMMoNs
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Aluevesillämme lepää satoja 
hylkyjä, joista osa aiheuttaa 
riskiä ympäristölle
Kuluneiden kahden vuoden aikana ovat Merivoimat, Rajavartiolaitos ja Suomen ym-
päristökeskus työskennelleet merialueillamme lepäävien hylkyjen parissa. Kyse on 
hallituksen vesiensuojelun tehostamisohjelmaan liittyvästä hankkeesta, jossa hylky-
saneerausten lisäksi pyritään etsimään uutta toimintamallia viranomaisyhteistyöhön 
ja kehittämään yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. Työssä pyritään myös prio-
risoimaan ympäristön pilaantumismielessä haitallisimmat riskikohteet ja laatimaan 
seurantaohjelmaehdotusta hylkyjen tilan ja vaikutusten seuraamiseksi.

Jorma Rytkönen
res. ylil. /Johtorengas, Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Keskustelu

Kesän 2020 ehkä mielenkiintoisin uusi arkeologinen hylkylöytö oli hollantilaisen, arviolta 400 
vuotta vanhan kauppalaivan hylyn löytäminen. Badewanne-sukeltajatiimi löysi sen n. 85 m 
syvyydestä arveltuaan sen ensin olleen ensimmäisen maailmansodan aikainen miinanraivaaja.

badEWaNNE
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T ässä artikkelissa ku-
vataan lyhyesti veden-
alaistöihin liittyvää ”hyl-

kykäsitettä”. Hylyn omistajuu-
teen, sen oikeudelliseen ase-
maan tai sitä koskeviin säädök-
siin ei tässä puututa, vaan pyri-
tään lyhyesti nostamaan lukijan 
tietoisuutta siitä tosiasiasta, et-
tä vesialueillamme makaa edel-
leen merkittävä määrä hylkyjä, 
joista aiheutuu koko ajan kuor-
mitusta vesiluonnolle.

Hylkyjä on tuhansia
Suomen vesialueilla lepää me-
ren ja järvien pohjamudissa lu-
kemattomia hylkyjä, joista osaa 
ei edes vielä ole löydetty. Osa 
hylyistä on vanhoja, arkeologi-
siksi kohteiksi luettavia, joita tä-
män tästä löytyy vesistöistäm-
me. Uutisista on mieleen jäänyt 
ainakin St Nikolain, Huis te War-
melon ja Vrouw Marian hylyt, ja 
tarinat niiden lasteista, sham-
panjapulloista ja posliiniastiois-
ta. Arkeologiset, yli sata vuotta 
vanhat kohteet ovat muinais-
muistolailla rauhoitettuja, ja nii-
hin ei saa kajota, vaikkakin su-
keltaa niille saa. Lisäksi on jouk-
ko erityiskohteita, jotka Museo-
virasto on rauhoittanut erityi-
sen suoja-alueen turvin, jotta 
hylkyä koskevat tutkimukset ja 
määritykset saadaan tehtyä il-
man, että kohteisiin kajotaan. 
Tunnetuista hylyistä saa lisätie-
toa mm osoitteesta www.kyppi.
fi  (ks. arkeologiset kohteet).

Arkeologisesti merkittävien 
kohteiden lisäksi meren poh-
jassa on runsaasti uuden ajan 
hylkyjä, joissa purjeiden sijas-
ta ryhdyttiin käyttämään kone-

voimaa. Näistäkin osaa voidaan 
painavin perustein luonnehtia 
merkittäviksi: on sotalaivoja, 
sukellusveneitä ja erilaisia kaup-
pa-aluksia. Ensimmäisen maail-
mansodan aikaiset kohteet ovat 

hiljattain tulleet yli sata vuotta 
vanhoiksi, ja niitäkin koskee nyt 
samat suojamääräykset, joita 
siis on asetettu arkeologisesti 
merkittäviin kohteisiin. Näistä-
kin suuri osa kulki höyryvoimal-

Arkistokuvassa saksalainen hävittäjä Z35, joka sisaraluksena Z36n 
kanssa upposi joulukuussa 1944 Porkkalan vuokra-alueen tuntumaan 
ajettuaan omaan miinoitteeseensa. Hylyt ovat verrattain lähellä toi-
siaan n. 70 m syvyydessä. Z36 hävittäjässä arvellaan vielä olevan 
omia polttoaineita jopa 500 tonnia !

www.nestorcables.fi

kaapelointiratkaisut
Laadukkaat

kotimaiselta valmistajalta

Valo- ja instrumentointikaapelit
Kupariset telekaapelit

Valokaapeleiden asennustarvikkeet

Valikoimasta löytyy mm. kenttävalo-
kaapelijärjestelmä paikkoihin, joissa 
yhteyksiä tarvitaan nopeasti sekä 
vaatimustason mukaan skaalautuva 
vesistökaapeli FYOHBMP mereen, 
järviin tai jokien ylityksiin.
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la käyttäen pääosin hiiltä voi-
mantuotantoon. Hiilellä kulke-
neesta hylystä ei sinänsä aiheu-
du suurta riskiä ympäristön pi-
laantumiselle, ellei sitten erik-
seen arvioida aluksissa olleissa 
ammuksissa ja räjähteissä ole-
vien myrkyllisten aineiden vä-
hittäistä pääsyä meriluontoon.

Vaaraa ympäristölle ?
Alusten moottorien polttoai-
neen siirtyessä laajemmin hii-
lestä öljyyn, ensimmäisen maa-

ilmansodan taittuessa, syntyi 
uppoavien alusten mukana uu-
si ympäristöä kuormittava teki-
jä: alusten oma öljy (tai öljylasti): 
tavallisesti puhuttaessa haittaa 
aiheuttavista hylyistä ymmärre-
tään hylyiksi sellaisia uponnei-
ta aluksia, jotka ovat kulkeneet 
öljyllä toimivien koneiden avul-
la, tai jotka ovat kuljettaneet las-
tinaan öljytuotteita. Eri tyyppis-
ten öljyjen lisäksi aluksissa on 
saattanut olla lastinaan muita-
kin vaarallisia aineita, yhdistei-

tä ja räjähteitä, joista saattaa ai-
heutua ympäristölle haittaa.

Tämän artikkelin otsikon 
puitteissa ymmärretään ympä-
ristölle vaarallisilla hylyillä lä-
hinnä sellaisia kohteita, jotka 
vuosien saatossa ryhtyvät kor-
roosion ja hylyn haurastumisen 
johdosta päästämään öljyä me-
reen, ja siten muodostavat joko 
äkillistä tai pitkäaikaista ympä-
ristön pilaamisuhkaa meriluon-
nolle. Hylky saattaa toki sijain-
niltaan olla uhka ohikulkeville 
aluksille, jos se sijaitsee mata-
lammassa vedessä ja lähellä lii-
kennöityä laivaväylää tai sata-
ma-aluetta.

Maailmanlaajuisesti on ar-
vioitu olevan noin 8 500 sellais-
ta hylkyä, joista öljyä ennen pit-
kään pääsee mereen ja aiheuttaa 
ympäristön pilaantumista. Suu-
rimmassa osassa näitä hylkyjä 
öljyä on vähäisiä määriä, mutta 
joukossa on lukuisa joukko sota-
aluksia, säiliöaluksia ja suuria 
kauppa-aluksia, joissa kussakin 
voi olla satoja tai tuhansia 
tonneja öljyä jäljellä.

Venäläisestä pommikoneesta otettu valokuva 4.8.1945 
Gdanskin lahdelle uppoavasta T/S Franken aluksesta. Hylky 
on hyvä esimerkki suuren luokan ympäristöriskistä, sillä 
siinä arvioidaan olevan vielä yli 6 000 tonnia öljyä. Alus oli 
sodan aikaan taistelulaiva Prinz Eugenin bunkrausalus.

bENEdikt HaC, Puola
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Itämerellä on runsaasti 
ympäristölle haitallisia 
hylkyjä
Myös Itämerellä arvioidaan ole-
van tuhansia hylkyjä, joista ai-
heutuu tai saattaa ajan pitkään 
aiheutua ympäristön pilaantu-
mista. Osa Itämeren hylyistä 
on sotahylkyjä, joista suuressa 
osassa osa polttoaineesta on jo 
uppoamisen yhteydessä valunut 
ulos, haihtunut tai palanut, mut-
ta silti niissäkin voi olla jäljellä 
merkittäviä määriä erilaisia öl-
jyjä. Esimerkkinä mainittakoon 
Suomenkin vesialueilla olevat 
toisen maailmansodan aikaiset 
hävittäjien hylyt, joiden suori-
tuskykyyn kuului suuri nopeus 
ja suuret konetehot. Välttämä-
tön edellytys oli silloin lukuisat 

polttoainesäiliöt pitkin kylkiä ja 
pohjaa. Joissakin hävittäjien hy-
lyissä voi vieläkin olla satoja ton-
neja öljyä jäljellä, ja osan on to-
dettu ajoittain myös vuotavan 
öljyä mereen.

Suomen omilla vesialueilla 
ja lähialueilla on vielä runsaas-
ti hylkykohteita, joiden tilaa 
ei tunneta, joiden tarkkaa up-
poamispaikkaa ei tunneta, eikä 
myöskään ole varmistettua tie-
toa kohteiden sisältämästä ris-
kistä luonnolle. Esimerkiksi Suo-
men entisen Suursaaren itäpuo-
lelle on uponnut Tallinnan eva-
kuoinnin yhteydessä vetoisuu-
deltaan 5 000 tn säiliöalus, joka 
ensin bunkrattuaan kolme Neu-
vostoliittolaista hävittäjää, ajoi 
todennäköisesti miinaan ja up-

posi. Hylyssä voi vielä olla jäljel-
lä satoja tonneja öljyä, ja siitä tu-
levaisuudessa mahdollisesti ai-
heutuva öljyvuoto voi saavuttaa 
meidänkin rannikkomme.

Suomen ympäristökeskus 
(SYKE) ryhtyi 1980- luvulla ke-
räämään tietoja vesialueittem-
me hylkykohteista. Tarve pa-
rempaan tietoisuuteen aiheu-
tui joidenkin hylkyjen havaituis-
ta vuodoista, ja epätietoisuutta 
esiintyi siitä kuinka paljon öljyjä 
tai muita vaarallisia aineita hyl-
kykohteissa voisi olla ?

Vuonna 1996 arvioitiin hyl-
kyjen määräksi noin 500. Tuol-
loin suurella osalla kohteita to-
dellinen sijainti oli epävarma, 
eikä tiedossa ollut varmuudel-
la hylyn polttoainemäärää. Hyl-

Hävittäjä Z36 upposi täydessä miinalastissa. Hylyssä ja sen ympärillä on runsaasti  
sotamateriaalia. Hylylle sukeltamiseen tulee olla sotamuseon lupa..

badEWaNNE
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kytietoja kuitenkin kerättiin, ja 
2015 vuoden tasossa SYKE:n 
rekisteri käsitti jo toistatuhat-
ta hylkyä. Tämän lisäksi saatiin 
Traficomista merenmittauksen 
ohessa löydettyjä hylkykohtei-
ta nk. hylkykorttien muodossa 
yli 380 korttia, jotka on pääosin 
ristiin tarkistettu alkuperäisen 
rekisterin kanssa.

Vuonna 1999 SYKE arvioi re-
kisterinsä perusteella hylkyjen 
haitallisuutta perusteena lähin-
nä odotusarvo hylkyyn jääneen 
polttoaineen suhteen. Tuolloin 
rekisterin perusteella määritel-
tiin neljä haitallisuusluokkaa:

 – luokka 1, sisältää yli 
100 tn öljyjä suurella 
todennäköisyydellä , 
yhteensä 22 hylkyä;

 – luokka 2, sisältää 
mahdollisesti yli 100 tn 
öljyä, yhteensä 24 hylkyä,

 – luokka 3,  öljyä 10 – 100 tn, 
yhteensä 68 hylkyä sekä

 – luokka 4, öljyä alle 10 tn, 
yhteensä 306 hylkyä.

Näiden lisäksi oli vahvis-
tamattomia tietoja erityisesti 
Itäisen Suomenlahden alueel-
ta, joiden perusteella arvioitiin 
pelkästään toisen maailmanso-
dan aikaisia hylkyjä olevan kym-
meniä aluevesien välittömässä 
läheisyydessä (esim. Tallinnan 
evakuointi elokuussa 1941 – 65 
alusta upposi pelkästään Ju-
mindassa, Viro).

Myöhemmin on hylkyrekis-
terin riskiluokitusta muutet-
tu uuden tiedon valossa, jos-
sa työssä on sovellettu Ruotsis-
sa kehitettyä VRAKA riskiarvi-
ointityökalua. Uuden määritte-

lyn mukaan riskihylyiksi luoki-
teltavia kohteita Suomessa on 
SYKE:n uuden priorisoinnin tu-
loksena parisen tusinaa. VRA-
KA-mallia ja sen käyttöä on ku-
vattu 2-vuotisessa EU BONUS 
hankkeessa ”SWERA”, joka to-
teutettiin yhteistyössä Suomen, 
Ruotsin ja Viron kesken (https://
www.syke.fi/projects/swera ). 
VRAKA riskiluokitus on periaat-
teessa hylyn ekotoksikologi-
siin vaikutusmekanismeihin pe-
rustuva arviointityökalu. SWE-
RA-hankkeessa siihen yhdistet-
tiin myös arvioita hylyn kunnon 
arvioimiseksi ja saneerattavuu-
den suorittamiseksi.

Hylkytutkimus ja hylkyjen 
aiheuttama uhka yhdistää 
Itämeren piirissä
Itämeren piirissä on HELCOM-yh-
teistyössä usean vuoden ajan 

kerätty tietoja sekä mereen 
dumpatuista räjähteistä ja mii-
noista sekä ympäristövaaraa 
aiheuttavista hylyistä. Kutakin 
HELCOM-jäsenmaata on pyy-
detty arvioimaan omat riski-
hylkykohteensa. Ruotsissa ris-
kikohteiksi on valikoitunut 31 
kohdetta, ja Ruotsi on panosta-
nut 250 miljoonaa kruunua kym-
menvuotiseen hylkysaneeraus-
ohjelmaan, jotta osasta riski-
kohteita päästäisiin eroon. Oh-
jelma on tällä hetkellä puolivä-
lissä, ja saneerattuja kohteita on 
jo useita. Lisätietoja löydät: htt-
ps://www.havochvatten.se/ .

Virossa on merenkulkulai-
toksen sivustoon avattu hyl-
kyrekisteri, jossa tällä hetkellä 
on jo lähes 600 hylkykohdetta. 
Hylkyjen priorisointia ei vielä ole 
tehty. Venäjällä ei vielä ole löy-
tynyt tahoa, joka keräisi, tilas-

Rajavartiolaitoksen TURVA-alukselta lasketun ROV:n kamerakuvas-
sa näkyy laitteen manipulaattorin takana hylkyyn takertunutta troo-
liverkkoa. Kymmenien vuosien aikana moniin hylkyihin on takertunut 
trooleja, jotka muodostavat haittaa sukeltajille, hylyn kunnon tutkimi-
selle ja meriluonnolle.

JorMa rytköNEN
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toisi tai käsittelisi hylkytietoja. 
Paikallisilla sukeltajaryhmillä on 
kuitenkin varsin hyvä näkemys 
kohteista. Hylkyrekisterit löyty-
vät myös Tanskasta, Puolasta ja 
Saksasta, joskin Saksan rekis-
teristä ei ole julkista tietoa.  Lat-
vian ja Liettuan hylkytilanne on 
myös summittainen. HELCOMin 
alaisen Submerged-työryhmän 
piirissä arvellaan priorisoitavia 
riskikohteita olevan Itämeressä 
alun toistasataa, ja joskin kaik-
kiaan hylkyjä on tuhansia (htt-
ps://helcom.fi/helcom-at-work/
groups/response/submerged/ ) .

Lopuksi
Artikkeli kuvasi lyhyesti hylkyjä 
ja niihin liittyvää ympäristöris-

kiä. Tyypillisesti hylyn alkaessa 
vuotaa öljyä, havaitaan pinnal-
la öljyläikkä tai öljyvana, jolloin 
torjuntaviranomaiset kykenevät 
määrittämään vuotokohdan ja 
tarkastamaan sen. Vuodon suu-
ruus, hylyn sijainti pohjalla, ve-
sisyvyys ja arvio kohteessa kaik-
kiaan olevasta öljyn määrästä 
sanelevat tarkoituksenmukai-
sen tavan tukkia vuoto tai suo-
rittaa laajempi saneerausope-
raatio. Hylyissä on yleensä omi-
naisuuksiltaan erilaisia öljyjä, ja 
osa öljyistä on tiheydeltään vet-
tä raskaampaa, eikä näin muo-
doin nouse pintaan. Osa taasen 
voi kulkeutua merivirtojen mu-
kana pitkiäkin matkoja ja nouse-
vat pintaan tai rantautuvat kau-

kana päästökohteestaan. On 
myös tapauksia, joissa hylyn lä-
heisen pohjan sedimentit ovat 
saastuneet pahoin merivirtojen 
pyöritellessä sedimenttiä ja öl-
jyä pitkin pohjaa sinne -tänne.

Kaikista vuotavista kohteis-
ta tieto ei koskaan välity viran-
omaisille. Paljolti pätee slogan: 
poissa silmistä – poissa mieles-
tä. Siksipä hallituksen vesien-
suojeluohjelmaan kuuluva hyl-
kyjen ympäristöhaittoja koske-
va hanke on kaikille merellisil-
le toimijoille merkittävä hanke, 
sillä sen avulla pystytään nos-
tamaan tietoisuutta sekä paran-
tamaan vedenalaistoimintoihin 
liittyvää suorituskykyä merkit-
tävästi.

 » www.promarine.fi

LUOTETTAVAT YHTEYDET
VIRANOMAIS- JA SIVIILIVIESTINTÄÄN

info@promarine.fi
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HYLYT-hanke on yhteistyötä 
eri viranomaisten kanssa
Merivoimat ja Rajavartiolaitos 
ovat keskeisiä yhteistyökump-
paneita SYKE:n vetämässä tut-
kimus- ja kehityshankkeessa 
”HYLYT”. HYLYT on kolmivuoti-
nen hanke, joka kuuluu hallitus-
ohjelman rahoittamaan vesien-
suojelun tehostamisohjelmaan 
” Veden vuoro” (kts.: https://ym.
fi/vedenvuoro ). Hankkeessa py-
ritään kehittämään Merivoimien 
ja Rajavartiolaitoksen osaamis-
ta vedenalaistöissä ja nimen-
omaan ympäristölle vaarallis-
ten hylkyjen tiedustelu- ja sa-
neeraustehtävissä. Toinen teh-
tävä on kehittää viranomaispin-
nan ja yksityisen sektorin yhteis-
työtä vedenalaistöissä, määrit-
tää vastuita sekä määrittää pri-
orisoidut kohteet mahdollista 
hylkyjen seurantaohjelmaa var-
ten. Hankkeen ohjausryhmään 

kuuluvat myös Traficom, Mu-
seovirasto ja Ympäristöministe-

riö hankkeen koordinaattorina.
HYLYT-hanke (https://www.

Jorma Rytkönen
res. ylil. /Johtorengas, Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Hylkyjen öljynpoisto
– operaatio Kihdillä elokuussa 2020

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Merivoimat suorittivat Saaristomerellä, Kihdin 
väyläalueelle uponneiden kahden pienehkön hylyn öljynpoistotöitä viime vuoden elo-
kuussa. Kohteiksi oli valittu Hanna Marjut ja Fortuna nimiset hylyt, jotka molemmat 
upposivat 80-luvulla sokerijuurikaslastissa kovassa merenkäynnissä, ja makaavat up-
poamisten seurauksena väyläalueella suhteellisen lähellä toisiaan. Artikkeli liittyy 
Hallituksen vesiensuojelun tehostamisohjelmaan, jossa yhtenä teemana on hylyt.

Öljyntorjunta-alus alus HYLJE lastattavana kotisatamassa ennen 
Kihdin operaatiota. Keularampin takana näkyy raskas öljypuomikela 
osana työnaikaiseen öljyvuotoon varautumista.

J. rytköNEN

Keskustelu
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syke.fi/hankkeet/hylkysanee-
raus ) käynnistyi alkuvuodesta 
2019. Ensimmäisen vuoden ai-
kana SYKE organisoi koulutus-
ta sekä raivaajasukeltajille että 
alusten kone- ja kansihenkilös-
tölle käyttämään erilaisia hyl-
kyjen saneeraustöissä tarvitta-
via työkaluja ja laitteita. Sukel-
tajien näkökulmasta tavanomai-
sia työlaitteita ovat erilaiset ve-
denalaiseen toimintaan suunni-
tellut porat ja leikkurit sekä hit-
saus- ja polttoleikkausvälineet. 
Haluttuun kohteeseen pääsemi-
seksi hylyssä joudutaan usein en-
sin raivaamaan pääsy kohteelle 
ja sen yhteydessä myös poista-
maan rojua ja rautaa töiden aloit-
tamiseksi. Kansihenkilöstölle ja 
alusten konepäällystölle tärkeää 
on osata käyttää hylkyjen tyhjen-
nykseen kehitettyjä alipainelait-
teistoja, joilla öljy imetään hylky-
jen polttoainesäiliöistä, sukelta-

jien tai sukellusrobottien ensin 
saatua kiinnitetyiksi imuletkut 
oikeisiin kohteisiin hylkyä. Lait-
teiden käyttö edellyttää hyvää 
tietoa ja taitoa hydraulisten lait-
teiden ja järjestelmien käytöstä. 
Tehtävään kuuluu myös kerätyn 
öljyn välivarastointi alukseen tai 
mukaan otettuun välivarastoyk-
sikköön, sekä operaation jälkeen 
öljyjen loppusijoituksen järjeste-
ly esimerkiksi ongelmajätelaitok-
selle polttoa varten.

Koulutusjaksojen lisäksi 
tyhjennettiin syksyllä Hangon 
edustalle uponneen VELI-ketju-
kauharuoppaajan omat poltto-
ainetankit ja suoritettiin lukui-
sia tiedustelumatkoja eri hylky-
kohteisiin. Rajavartiolaitoksen 
TURVA-aluksella käytiin tiedus-
telemassa useita hylkykohteita, 
joissa pääosin käytettiin aluksen 
ROV-järjestelmää kohteiden ku-
vaamiseen (esimerkkeinä mai-

nitaan mm. venäläiset sukellus-
veneet Komsomolets, Kumsha, 
M97, hävittäjä Gordyi ja saksalai-
nen miina-alus Königin Louise). 
Vuoden 2019 puolella myös tie-
dusteltiin Kihdillä kahta hylky-
kohdetta SYKE:n ARANDA-aluk-
sella, ja ne valittiinkin öljynpois-
to-operaation kohteiksi vuodel-
le 2020.

Kihdin operaation taustaa
HYLYT-hankkeelle oli annettu 
edellä kuvattujen koulutus- ja 
yhteistyötavoitteiden lisäksi ta-
voite suorittaa öljynpoisto yh-
destä tai kahdesta hylkykoh-
teesta. SYKE oli kohteiksi valin-
nut kaksi sokerijuurikaslastissa 
80-luvulla uponnutta rannikko-
rahtilaivaa, jotka sijaitsivat Kih-
din väyläalueella alle kilometrin 
päässä toisistaan. Hylkyjen kes-
kinäisen läheisyyden arveltiin 
mahdollistavan, että mikäli toi-

ARANDA:n viistokaikuluotaimelta poimittu kuva toisesta Kihdin hylyistä. J. rytköNEN
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nen kohteista saataisiin tyhjen-
netyksi tehtävään varatun kah-
den viikon kuluessa, niin aikaa 
saattaisi jäädä aloittaa toisen 
kohteen tiedustelu- ja joitakin 
valmistelevia työvaiheita. Teh-
tävään Merivoimat osoitti alus-
taksi ÖT-alus Hylkeen, ja työ oli 
suunniteltu tehtäväksi Merivoi-
mien raivaajasukeltajien avulla. 
Mahdollista työn jatkoa varten 
Merivoimat osoitti käyttöön ÖT- 
alus Hallin syyskuun ja lokakuun 
vaihteeseen.

Molemmat kohteet sijaitse-
vat itseasiassa Ahvenanmaan 
maakuntahallituksen hallinnoi-
malla osalla Saaristomerta, ja 
kohteet oli identifioitu riskihyl-
kykohteiksi niiden sisältämän 
öljyn vuoksi. Hylkyjä koskeva 
perusmateriaali löytyi Onnetto-
muustutkintakeskuksen rapor-
teista, jotka oli arkistoitu Kan-
sallisarkistoon. SYKE pyrki van-
hoista uppoamisen jälkeisistä 
materiaaleista etsimään ensisi-
jaisesti tietoja aluksen polttoai-
netankkijärjestelyistä, sekä tie-
toja siitä kuinka paljon aluksis-

sa oli mahdollisesti ollut polt-
toainetta niiden upotessa. Up-
poamiseen liittyvät tiedot kat-
sottiin myös olennaiseksi lisäin-
formaatioksi, koska uppoamis-
tapa saattaa vaikuttaa jäljellä 
olevan polttoaineen määrään. 
Asiakirjoissa ei ollut kuin ylimal-
kaisia piirustuksia aluksista, jos-
ta syystä kenttätiedusteluihin ja 
hylyistä laadittavien 3D-kuvien 
avulla pyrittiin tarkentamaan tu-
levaa operaation suunnittelua.

Välttämättömien 
tiedustelujen suorittaminen
Loppuvuodesta 2019 vierailtiin 
kohteessa SYKE:n omalla tutki-
musalus ARANDA:lla, ja kohteet 
paikallistettiin aluksen viisto-
kaikuluotain järjestelmällä se-
kä ARANDA:n pohjaan asennet-
tujen akustisten mittalaitteiden 
(bottom profilers) avulla. Hylky-
jen läheisyydestä otettiin taus-
tanäytteitä sekä vesifaasista et-
tä pohjasedimentistä. Lisäksi 
hylkyjen läheisyyteen jätettiin 
talven ajaksi virtausmittari luo-
taamaan alueen virtauskenttää. 

Ideana oli virtausmittausten ja 
virtausmallin avulla arvioida 
kohteen hydrodynaamisia olo-
suhteita ja suuntaa, mihin mah-
dollinen öljypäästö hylystä pää-
osin kulkeutuisi.

Keväällä SYKE tilasi SubZone 
Oy:ltä molempia kohteita koske-
van 3D mallien teon, jonka puit-
teissa SubZone kuvasi sukelta-
jatyönä kohteita ja laati mallit. 
Mallien avulla arvioitiin raivaa-
jasukeltajien kanssa polttoaine-
tankkien sijoitusta hylyissä, tur-
vallisia reittejä työkohteeseen ja 
tehtiin suunnitelmat öljynpois-
toa varten.

Kesällä SYKE:n ARANDA-alus 
vieraili jälleen kohteella ja nyt 
molemmat hylyt kuvattiin aluk-
sen uudella MBES-järjestelmäl-
lä. Kuvausten lisäksi täydennet-
tiin näytteenottoa ja sukellettiin 
molempiin kohteisiin. Sukellus-
töissä apuna oli Badewanne su-
keltajaryhmä, joka myös kuvasi 
kohteita operaation toteutusta 
varten. Toisesta kohteesta pois-
tettiin myös ruumaan tarttunut 
pienehkö troolin osa, ettei siitä 
sukellustöissä muodostuisi vaa-
ratekijää.

Tyhjennysoperaation 
suoritus
Elokuussa ÖT alus Hylje lähti koti-
satamasta Upinniemestä Kihdille 
kyydissään Merivoimien raivaa-
jasukellusyksikön lisäksi SYKE:n 
asiantuntijat sekä teknistä tuki-
henkilöstöä yksityiseltä puolel-
ta. Ensimmäiseksi alus varpat-
tiin Hanna Marjut -hylyn päälle, 
jonka jälkeen lähdettiin tiedus-
telemaan polttoainesäiliön si-
jaintia aluksessa. Taustamateri-

Hanna Marjut -hylystä laaditun 3D mallin kuvakaappaus. Hylky  
on kaatunut vasemmalle kyljelleen ja lastiluukut näkyvät edessä ”haita-
rilla”. Kuvaan on merkitty nuolilla reitit sukeltajille ja kahden tunnistetun 
pisteen vesisyvyydet. Yksityiskohtaisia kuvia on myös ruuman sisältä.

subZoNE oy
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aalien nojalla oli epävarma tie-
to siitä, että aluksen viimeinen 
omistaja olisi muuttanut alku-
peräisiä järjestelyjä, ja muutta-
nut aluksen pohjassa sijanneet 
polttoainetankit painolastivesi-
tankeiksi. Varsinainen uusi polt-

toainetankki oli konstruoitu vä-
littömästi ruumaan, aluksen kan-
sirakenteen alle, ja erotettu ruu-
masta ponttiseinän avulla.

Sukeltajat saivat nopeasti 
purettua riittävän osan pontti-
seinää, ja määriteltyä sen taka-

na olevan säiliön mitat, ja varsin 
ripeasti saatiin ko. tankki tyhjen-
netyksi. Saaliiksi saatiin suurin 
piirtein se määrä, mikä taus-
ta-asiakirjojen mukaan oli otet-
tavissa. Tankki tyhjennettiin öl-
jystä kokonaan. Konehuonees-
sa sijaitsevaan päivätankkiin 
ja/tai pieneen voiteluöljytank-
kiin ei tehtävässä kyetty kajoa-
maan, koska konehuoneeseen 
vievät kulkutiet olivat kaikki ro-
jun ja roskan täyttämät ja näky-
vyys käytävissä oli lähes nolla. 
Asiakirjojen perusteella arvioi-
tiin konehuoneen mahdollinen 
öljymäärä niin pieneksi, että ko-
nehuone jätettiin silleen.

Ensimmäisen kohteen tyh-
jennys ei vienyt aikaa kuin muu-
taman hetken, jolloin alus siir-Fortuna hylky ARANDA:n MBES-laitteen pistepilvikuvan avulla esitettynä.

Öljyn imulaitteiston käyttöä harjoitellaan.

J. rytköNEN

J. rytköNEN
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tyi uuteen asemaan Fortuna-hy-
lyn päälle, ja työt aloitettiin sii-
nä. Tausta-asiakirjojen mukaan 
aluksessa oli painolastivesi-
tankkien lisäksi kaksi pohjassa 
olevaa polttoainetankkia, joita 
lähdettiin etsimään tyhjän ruu-
man kautta. Kesäkuussa ARAN-
DA aluksella suoritetuissa su-
kellustiedusteluissa oltiin hylyn 
ruumasta löydetty tankkien ma-
nusluukut, ja nyt elokuussa en-
simmäiset reiät päätettiin tehdä 
suoraan luukkuihin. Ensimmäi-
nen reikä jo tuotti tuloksena öl-
jyä, jolloin ko. tankki kyettiin 
varsin nopeasti tyhjentämään. 
Imun edetessä siirrettiin uusi 
imuletku aina sellaiseen koh-
taan tankkia, että kyettiin ime-
mään lähes puhdasta öljyä.

Ryhdyttäessä etsimään imu-
reikää toista tankkia varten ha-
vaittiin hylyn keulasta vuotavan 
tipoittain öljyä pintaan. Työ kes-
keytettiin ja sukeltaja kävi etsi-

mässä syytä öljyvuotoon. Hyl-
keen ympärille asennettua kel-
luvaa öljyn imeytyspuomistoa 
myös lisättiin. Todettiin, että 
koko hylyn keulaosa oli ilmei-
sesti repeytyneestä tankista (tai 

huohotinputkesta) valuneen öl-
jyn täyttämä, ja öljy lepäsi vinot-
tain pohjassa makaavan hylyn 
ruumassa, kattona hylyn keu-
lanosa. Imuletku vietiin suoraan 
tähän vedenalaiseen öljylam-
mikkoon, mistä erinäisten vai-
heiden jälkeen saatiin imetyk-
si 3.5 m3 polttoöljyä, myös niin 
puhtaana, että öljyn olisi voinut 
laittaa diesel-auton tankkiin, ja 
menoksi ! Pian todettiinkin tan-
kit tyhjiksi, ja konehuoneen ka-
tosta poistettiin sinne joutunut 
likaisenharmaa tahnansekainen 
pilssiöljy, ja kohde saatettiin ju-
listaa tyhjennetyksi. Tämän-
kään hylyn päivätankkia ei pääs-
ty tarkastamaan konehuoneen 
sekavuuden ja huonon näkyvyy-
den vuoksi. Konehuoneen näky-
vyyttä yritettiin parantaa ejek-
torin avulla, jolla yritettiin pois-
taa samea vesi sieltä pois ulkoa 
johdetun kirkkaamman veden 
avulla, tuloksetta.

Merivoimien raivaajasukeltaja kiinnittämässä imuletkua venttiileineen 
polttoainesäiliöön. Huomaa säiliön päältä on poistettu ruuman lan-
kutusta. Pohjatankki on nyt ikään kuin seinänä, koska alus on melkein 
kyljellään pohjalla.

RVL:n TURVA aluksen ROV:n tuottama kuva paravaanista. Paravaanin 
keulaosa näkyy heti ROV:n oman manipulaattorin takana.

J. rytköNEN
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Kokonaisuudessaan molem-
piin kohteisiin kului työaikaa 
vain muutamia päiviä. Molem-
mat kohteet saatiin saneeratuik-
si kahdessa viikossa ottaen huo-
mioon lastaukset ja purut ja pur-
jehdukset kohteeseen ja takai-
sin. Syksylle suunniteltu töiden 
jatko ÖT Halli-aluksella peruttiin 
ja ko. tehtävä muutettiin koulu-
tus- ja tiedustelutehtäväksi, jo-
ta ei tässä artikkelissa käsitellä.

Lopuksi
Kihdin kohteiden tultua sanee-
ratuiksi ollaan HYLYT-hankkees-
sa tyhjennetty kolme kohdetta. 
Vuodelle 2021 on suunnitelmis-
sa tyhjentää yksi kohde Kusta-
vin läheisyydessä, sekä suorit-
taa neljäs operaatio kansainvä-
lisen tarjouskilpailun muodos-
sa syvemmässä vedessä. Suu-
rempi vesisyvyys saattaa tuo-
da mukanaan tarpeen robotti-
työkalujen käyttöön, koska su-
kellusajat suuremmissa vesisy-
vyyksissä lyhenevät merkittä-
västi verrattuna nyt toteutettui-
hin kohteisiin (vesisyvyydet 30 
metrin molemmin puolin).

Vuoden 2021 työtehtäviin 
kuuluu myös kahden paravaanin 
poisto hylyistä Suomenlahden 
alueella. Toinen työ on suunni-
teltu suoritettavaksi RVL:n TUR-
VA-aluksella, toinen Merivoimien 
Halli-alukselta. Paravaanit olivat 
sodan aikaan torpedon muotoi-
sia laitteita, jotka oli tarkoitettu 
miinavaijeriin osuessaan leikkaa-
maan miinavaijeri poikki ja siten 
tuomaan miina pintaan tuhotta-
vaksi. Ympäristövaaraa niistä voi 
aiheutua rungon sisällä olevan 
elohopean ( 8…10 kg) vuoksi, jos-

ta syytä ne nostetaan pois. Elo-
hopean poiston jälkeen ainakin 
toinen pyritään asettamaan me-
rimuseoon näytteille. Paravaani 
on hieman yli 3 m:n pituinen.

Vuoden 2021 aikana tullaan 
hylkyjä myös tiedustelemaan ja 
kuvaamaan 3D mallien raken-
tamiseksi halutuista hylkykoh-
teista. Työhön käytetään RVL:n 
uudistuvaa ROV/ kuvauslaitteis-

Näytteitä eri tankeista eri vaiheissa. Pääosin tankkien polttoainetankeis-
ta poistettu öljy oli lähes uuden veroista.

toa sekä ARANDA:n MBES-lait-
teistoa yhdistettynä perintei-
seen sukeltajien avulla tapahtu-
maan fotogrammetriseen kuva-
ukseen. Valittujen kohteiden lä-
heisyyteen tullaan myös sijoitta-
maan uuden sukupolven senso-
riasemia meren tilan mittaami-
seen ja mahdollisen tiedon saa-
miseen alkavasta öljyvuodosta 
Inmarsat-satelliitin avulla.
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N yt Putin korosti maan 
oikeutusta määritellä 
itse intressinsä ja aset-

ti niihin pyrkimisen keinovali-
koiman oikeutuksen kansainvä-
listä normistoa ja sääntöjä kor-
keammalle. Intressit selittävät 
Venäjän Federaation toimintaa 
ja maan johdon ratkaisujen ym-
märtäminen helpottuu Venäjän 
historiallisten intressien viiteke-
hyksessä.

Tässä vuosipuheessa punai-
seksi langaksi nousi maan säi-
lyttäminen yksinvaltana, mikä 
on Duginin opin peruskiviä. Du-
ginin mukaan henkilökultti on 
osa hallintotapaa ja sen kohde 
on Vladimir Putin.  Duginin ideo-
logian käytäntöön viennin ope-
raatiopäällikkö on Vladislav Sur-
kov1. Hän totesi eräässä artikke-
lissaan sekä omiin kansalaisiin 
että ulkomaalaisiin kohdistetus-
ta massiivisesta käynnissä ole-
vasta manipulaatiokampanjas-
ta: ”Putinin masiina kerää vasta 
kierroksia. Se kiertää ohi poliit-
tisen koneiston suoraan kansa-
laisiin.” Parlamentaarisesta de-
mokratiasta viis, johdettu de-

mokratia perustuu Kremlin kan-
salle syöttämään tilannekuvaan 
ja muuhun kansan saaman tie-
don kontrollointiin ja sen käyt-
tämiseen psykologisena aseena. 
Kansan valintoja suunnataan il-
man että he itse ymmärtävät. 
Parlamentista tulee kumileima-
sin, joka yhdessä valtioneuvos-
ton kanssa täyttää Putinin an-
tamia tehtäviä. Samaa masiinaa 
käytetään sekaantumiseen tär-
keisiin lännen valintoihin ja vas-
takkainasettelun lietsomiseen 
demokratioissa.

Putinin vuosipuhe on osa 
kansaan suunnattua manipulaa-
tiokampanjaa, vaikka se viralli-
sesti on suunnattu parlamen-
tille. Kansalaiset saavat kuulla 
presidentin antamat määräyk-
set, tehtävät ja suositukset halli-
tukselle ja parlamentille. Nämä 
saavat kuorman kantaakseen 
ja ovat jatkossa vastuussa pre-
sidentille ja kansalle tehtävien 
täyttämisestä. Putin ulkoistaa it-
sensä maan sisäisten ongelmien 
ratkaisemisesta, kerää pisteet ja 
moitteet saa hallitus.

Poimintoja
Puheessaan Putin toi julki maan 
umpikujaan ajautuvan demo-
grafisen tilanteen. Työmarkki-
noilta poistuu vuosittain enem-
män väestöä kuin syntyvyys 
tuottaa tilalle ja väkiluku las-
kee. Lapsiperheille ja nuorille lu-
vattiin tukea ja rohkaistiin heitä 
synnyttämään.

Maan talouden kasvuun ja 
kansalaisten hyvinvointiin paran-
nuksen tuo Putinin mukaan Eu-
raasian talousliitto, jonka suuria 
Venäjän esittämiä hankkeita ol-
laan jo toteuttamassa. Venäjän 
johto ei näe yhteistyön kehittä-
mistä lännen kanssa edes vaih-
toehtona maan talouden kehit-
tämiseksi, vaan maa on käänty-
mässä Duginin opin mukaisesti 
itään sekä toisille maailman vä-
kirikkaille alueille Latinalaiseen 
Amerikkaan ja Afrikkaan.

Coronakriisin hoidosta Pu-
tin antoi itselleen paremmat pis-
teet kuin länsimaille, jotka eivät 
ole pärjänneet asiassa lainkaan 
yhtä hyvin kuin Venäjä. Hyvä on 
suoritus, kun ottaa huomioon 
ettei merkittävässä osassa sai-

Punainen viiva Putinin 
ulkopolitiikan välineenä
Venäjän presidentin vuosipuheen 2021 sisällön tulkitsemiseksi on palautettava mie-
liin Venäjän ”perustavaa laatua” olevat intressit, joihin presidentti Putin on viitannut 
jokaisessa vuosipuheessaan.

Kenneth Nyholm

Keskustelu
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raaloita ja poliklinikoita ole edes 
lämmintä vettä.

Ulkopolitiikka
Putinin Venäjän ”ulkopolitiikan 
ajatuksena ja sisältönä on taata 
rauha ja turvallisuus kansalais-
temme hyvinvoinnille ja maan 
vakaalle kehitykselle. Venäjällä 
on omat intressinsä, joita suo-
jaamme ja puolustamme kan-
sainvälisen oikeuden puitteis-
sa. Mutta jos joku kieltäytyy 
ymmärtämästä tätä ilmiselvää 
asiaa, ei halua käydä dialogia, 
valitsee egoistisen ja ylimielisen 
sävyn, Venäjä aina löytää keinon 
puolustaa asemaansa.”

Sitten Putin tuo julki käsi-
tyksensä, että Valko-Venäjällä 
organisoitiin vallankaappausta 
ja presidentin murhaa. Syyllinen 
oli tietty länsi, koska se oli asias-
ta hiljaa. Sitten Putin tuo kuvaan 
vielä Ukrainan entisen presiden-
tin Janukovitsin lähes tappami-
sen ja syrjäyttämisen sekä Ve-
netsuelan vallankumouksen to-
deten, että nyt on kyllä kaikki 
rajat ylitetty. Hän ei kerta kaik-
kiaan pysty ymmärtämään ja 
hyväksymään kansan tahdosta 
tulevaa vallanvaihtoa, vaan kä-
sittää ne järjestelmällisesti län-
nen organisoimiksi vallankaap-
pauksiksi ja hallitsijan murhayri-
tyksiksi. Niiden tavoitteena on 
ilmiselvästi Putinin yksinvaltiu-
den lopettamisen valmistelu.

Putinin mukaan on kehitetty 
uusi urheilulaji – kuka sanoo jo-
tain pahaa ja kuuluvammin Ve-
näjää kohtaan. Putinin mukaan 
Venäjä käyttäytyy kaikesta huo-
limatta äärimmäisen pidättyväi-
sesti, vaatimattomasti ja kärsi-

vällisesti. Venäjä haluaa hyviä 
suhteita kaikkien kanssa, siitä-
kin huolimatta että joka puolel-
ta käydään kiinni ilman mitään 
syytä.

”Emme todellakaan halua 
polttaa siltoja. Mutta jos joku ot-
taa hyvät pyrkimyksemme vä-
linpitämättömyytenä tai heik-
koutena ja itse pyrkii lopullises-
ti sytyttämään tai jopa räjäyttä-
mään sillat, tietäköön, että Ve-
näjän vastaus on asymmetri-
nen, nopea ja kovakourainen. 
Minkä hyvänsä provokaation or-
ganisoija, joka uhkaa perustavaa 

laatua olevia turvallisuusintres-
sejämme, katuu tekoaan enem-
män kuin mitään pitkään aikaan.

”Tämän ohella, minun on 
yksinkertaisesti pakko sanoa 
tämä, meillä riittää kärsivälli-
syyttä, vastuullisuutta, ammat-
titaitoa, luottamusta itseemme 
ja työhömme ja tervettä järkeä 
minkä hyvänsä päätöksen teke-
miseksi. Mutta toivon, ettei ke-
nellekään tule päähän ylittää 
suhteessa Venäjään niin sanot-
tua punaista viivaa. Mutta missä 
se kulkee, sen me määrittelem-
me jokaisessa konkreettisessa 
tapauksessa itse.”

Seuraavaksi Putin listaakin 
ulkopolitiikkansa uusia leikki-
välineitä ja toteaa asevoimien 
nykyaikaistamisen ja laadulli-
sen lujittamisen etenevän jatku-
vasti. Sotilaskoulutusta tuodaan 
lähemmäksi kansaa ja vuoteen 
2024 mennessä liki 76 prosent-
tia joukoista on varustettu nyky-
aikaisella aseistuksella ja kalus-
tolla. Ydinasetriadissa vastaava 
luku on 88% jo tänä vuonna.

Taistelupäivystyksessä on 
jo uusimmat mannertenväliset 
yliääniohjusjärjestelmät Avan-
gard, laserase järjestelmät Peres-
vet, ja ensimmäinen täysin varus-
tettu raskaita mannertenvälisiä 
ballistisia ohjuksia ampuva ryk-
mentti Sarmat otetaan suunni-
telman mukaan taistelupäivys-
tykseen vuoden 2022 lopussa.

Ilmaiskukompleksin laatua 
parannetaan ottamalla käyttöön 
yliääniohjus Kinsal ja alusluok-
ka, joka on varustettu sillä ja Ka-
libr-ohjuksilla. Lähiaikoina taiste-
lupäivystykseen otetaan yliääni-
ohjus Tsirkon. Täysin asevoimien 
kehittämissuunnitelmien mukai-
sesti etenee myös muiden nyky-
aikaisimpien järjestelmien ke-
hittäminen kuten Poseidon, Bu-
revestnik ja muut järjestelmät.

Sitten hampaisiin asti aseis-
tautuvan Venäjän Federaati-
on presidentti heittäytyy lähes 
tunteelliseksi. ”Nimenomaan 
uuden sukupolven asejärjestel-
mien kehityksen ja nykyaikais-
ten ydinasevoimien kehittämi-
sen johtajana Venäjä vielä ker-
ran hartaasti esittää partnereil-
le keskustelua kysymyksistä, 
jotka liittyvät strategisiin asei-
siin ja globaalin vakauden tur-

Venäjän johto ei 
näe yhteistyön 

kehittämistä 
lännen kanssa 

edes vaihtoehtona 
maan talouden 
kehittämiseksi.
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Viitteet:
1. Ks esim 11.02.2019 Nesavisimaja Gaseta, 

jossa Surkov selvittää manipulaatiokam-
panjansa taustaa. Putinin masiinalla Sur-
kov tarkoittaa FSB:n johdolla 210 luvun 
alkupuolella kehitettyä tietojärjestelmä-
kokonaisuutta, jota käytetään netissä so-
siaaliseen manipulointiin tavoitteena oh-
jata ihmisten valintoja.

2. esim https://fi.wikipedia.org/wiki/Shang-
hain_yhteisty%C3%B6j%C3%A4rjes-
t%C3%B6

3. https://fi.wikipedia.org/wiki/BRICS
4. https://fi.wikipedia.org/wiki/Kollektiivi-

nen_turvallisuusj%C3%A4rjest%C3%B6

vaamiseen. Neuvottelujen pää-
määränä voisi olla turvallisuu-
den yhdenvertaisuuteen perus-
tuvan konfliktittoman rinnak-
kaiselon ympäristön luominen, 
joka käsittäisi ei ainoastaan pe-
rinteisen strategisen aseistuk-
sen: mannertenväliset ballisti-
set ohjukset, raskaat pommi-
koneet ja sukellusveneet – vaan 
myös, korostan, kaikki hyökkä-
ys-  ja puolustusjärjestelmät, jot-
ka ovat kykeneviä ratkaisemaan 
strategisia tehtäviä niiden tar-
koitusperästä riippumatta.” Eh-
dotus on ristiriidassa Venäjän 
asevarusteluohjelman kanssa.

Lopuksi
Yksinvaltiuden säilyttämisen li-
säksi Venäjän historiallisena int-
ressinä on laajentua merille. Du-
ginin opin mukaan Venäjän mis-
siona on koota itäinen sivilisaa-
tio läntistä demokratiaa vas-
taan ja pelastaa maailma peri-
kadolta. Lisäksi Venäjän geo-
politiikka näkee, että Interma-
riumin, Mustanmeren ja Itäme-
ren välisen valtiovyöhykkeen 
hallinta on avain Euroopan hal-
lintaan. Putinin vuosipuheet ja 

Venäjän teot ovat edelleen lin-
jassa sekä maan intressien et-
tä Duginin opin kanssa. Venäjä 
on muuttunut autoritaarisem-
maksi eikä salli kansan joukos-
ta nousevien vaihtoehtojen syn-
tymistä. Se on ulottautumassa 
etelän merille eikä luovu Ukrai-
nan ja Valko-Venäjän pitämises-
tä kontrollissa.

Putinin puheen viesti omal-
le kansalle ja ulkomaille on, et-
tei Venäjän toimintaa ole lupa 
arvostella ilman seuraamuksia. 
Tämäkin puhe kuvastaa Krem-
lin ulkopolitiikan näköalatto-
muutta ja instrumenttien puu-
tetta. Punaisen viivan ulkopoli-
tiikka on reaktiivista ja keskeiset 
välineet ovat pelottelu ja voiman 
käyttö. Puheessaan presidentti 
varaa Venäjälle oikeuden arvaa-
mattomuuteen ja väkivaltaan.

Suhteita kehitetään Shang-
hain yhteistyöjärjestön2, Brics- 
maiden3 , IVY-maiden ja Kollek-
tiivisen turvallisuusjärjestön4 
jäsen maiden kanssa. Voidaan 
päätellä, että EU:lle, Natolle ja 
USA:lle, joita ei edes mainittu, 
venäjänsuhteiden kehittämi-
nen on jatkossa entistäkin haas-

teellisempaa. Venäjän läntisistä 
normeista piittaamaton ulkopo-
litiikka lännessä jatkunee aina-
kin Putinin hallintokaudet ja to-
dennäköisesti niiden jälkeenkin.

Saksan liitokansleri Mer-
kel puhui Putinin kanssa Krimin 
operaation aikana. Hänestä Pu-
tin oli kuin harhaisessa maail-
massa. Vähitellen alkaa tuntua 
mahdolliselta, että Putinin maa-
laama kuva hyökkäävästä Na-
tosta ja lännestä ei olekaan ko-
timarkkinoita varten tietoisesti 
ja järjestelmällisesti simuloitu 
uhka vaan todellinen harha pre-
sidentin korvien välissä.

Äskettäin Putin järjesti itsel-
leen ja läheisilleen syytesuojan 
loppuiäksi. Onko Putin alkanut 
pelätä yksinvaltiuden loppumis-
ta? Putinin hourailu punaisen vii-
van määrittelystä ja ylittämises-
tä sekä kasvava pelko maan yk-
sinvaltiuden kaatumisesta yhdis-
tettynä Venäjän valtavaan väki-
valta-arsenaaliin tekee siitä stra-
tegisten ydinohjusten kantaman 
piirissä vaarallisen ja epäluotet-
tavan. Tämän puheen perusteel-
la voi todeta, että kehityssuunta 
ei ole parempaan päin.
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K ieltolain aikaan vuosina 
1919 – 1932 Suomeen 
salakuljetettiin valta-

via määriä viinaa (pirtua) aluk-
sista, jotka jäivät ankkuriin tur-
vallisen matkan päähän ranni-
kosta. Saaristolaiset kuljettivat 
pirtun mantereelle, ja moni tie-
nasi toiminnalla suuria summia. 
Alussa viranomaiset eivät pysty-
neet taistelemaan vastaan, mut-
ta ajan myötä salakuljettajien ja 
viranomaisten välinen kamp-
pailu koveni. Toisaalta oli viran-
omaisia, jotka katsoivat läpi sor-
mien tai osittain jopa osallistu-
vat itse toimintaan.

Kirja koostuu tekijän kerää-
mistä tarinoista viinan salakul-
jettamisesta. Vaikka esittelyssä 
usein todetaan, että käsitellään 
salakuljetusta saaristossa, kir-
ja käsittelee kuitenkin vain Saa-
ristomerta, eli lähinnä Kemiö-
tä, Hiittistä, Nauvoa, Korppoo-
ta, Houtskari, Iniötä, Kökaria, 
Sottungaa ja Brändötä eli Turun 
saaristoa ja osittain Ahvenan-
maata. Sinänsä olisi ollut mie-
lenkiintoista jos esim. itäinen 
Uusimaa ja pääkaupunkiseutu, 
joissa salakuljetusta myös ta-
pahtui, olisivat olleet mukana.

Kirjan kieli on ruotsi, joten 

Ett skepp kommer lastat
Spritsmugglingen i Skärgården under förbudstiden 1919–1932
Gustav Wickström
Litorale 2020, 216 sivua, pehmeäkantinen

jos sitä ei hallitse niin kirjaan tu-
tustuminen on hankalaa. Kir-
ja koostuu pääosin tarinoista, 
haastatteluista ja muistelois-
ta, joista ei niin helposti saa ko-
konaiskuvaa salakuljetukses-
ta. Asiaa auttavat muutamat 
tietoruudut (vas.) ja johdanto-
luvut, joista on apua. Myös kir-
jassa olevista hyvistä kartoista 
on apua, vaikka niissä olisi voi-
nut olla mm. mittakaava ja poh-
joisnuoli.

Karttojen lisäksi koko kirjan 
kuvitus on hyvä ja samoin tait-
to. Kirjan muodosta voidaan kui-
tenkin olla montaa mieltä. Koko 
on kutakuinkin B5 poikittain, 
joka on hyvä kuville ja taitolle, 
mutta osoittautui hieman han-
kalaksi lukemisen kannalta.

Eräs asia, jota ehkä olisi voi-
nut käsitellä jollakin tavalla, on 
puolustusvoimien ja erityises-
ti rannikkotykistön ja ehkä me-
rivoimien suhtautuminen sala-
kuljetukseen. Valvoihan rannik-
ko- ja merivoimien joukot saaris-
toa suhteellisen kattavasti. Ai-
noa maininta rannikkotykistös-
tä kirjassa on kuitenkin Utössä 
kerrottu vanha toisen käden ta-
rina. Muista teoksista tiedetään 
kuitenkin ainakin pääkaupunki-

seudun linnakkeilla olleen kiin-
nostuneita pirtun salakuljetuk-
sesta. Kuninkaansaaressa var-
tiomiehet olivat jossakin määrin 
yhteydessä salakuljettajiin, pää-
kaupunkiseudun vesiltä löytyi 
muualtakin salakuljetettua pir-
tua ja Mäkiluodossa reserviläi-
set etsivät linnakkeen rannoil-
ta pirtukanistereita harjoitus-
ten aikana.

Teos antaa mielenkiintois-
ta lisätietoa elämästä saaristos-
sa kieltolain aikaan. Kirja ei ole 
varsinainen tietokirja, mutta on 
helppolukuinen ja täydentää vi-
rallisia tietokirjoja saaristoelä-
mästä kyseisenä aikana.

Kirjan hinta oli kirjoitushet-
kellä kustantaja Litoralen inter-
net-sivuilla 36,20 €. Usein hal-
vimmaksi todetussa Adlibrik-
sen internet-kirjakaupassa hin-
ta oli 32,80 €.

Ove Enqvist
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vuisesta laivaston toiminnas-
ta 1918–1927 ja saman kauden 
alusluettelosta. Lisäksi lopussa 
on lyhyesti esitelty kauden lai-
vatykit ja torpedot. Viimeisenä 
kirjassa on kattava alushakemis-
to, joka onkin tärkeä tällaisessa 
teoksessa.

Laivaston toiminta on esi-
telty vuosi ja joukko-osasto ker-
ralla. Käydään läpi laivueiden 
(vast.) toiminta ja niiden käytös-
sä olleet alukset. Osan lopussa 
on lyhyesti lueteltu kauden alus-
menetykset.

Noin 115-sivuinen alusluet-
telo on teoksen tärkein osa. 
Alusluokat ja alukset on esitel-
ty tarkasti. Niiden mitat, up-
poama, koneet, aseistus, eri ni-
met, tarkastelukaudella tehdyt 
muutokset, karkea toiminta eri 
vuosina jne. tulevat esille. Vaik-
ka tarkastelukausi on mainittu 
1918–1927, on hienoa että luet-
telossa on esitetty myös alus-
ten uran loppuminen esim. ro-
mutukseen tai myyntiin, vaik-
ka se on tapahtunut tarkaste-
lukauden jälkeen. Useimmista 
aluksista on valokuvat ja kirjoit-
tajan taitavasti tehdyt näyttävät 
CAD-piirrokset. Tässä kohtaa on 
kuitenkin todettava, että muu-
tamat piirrokset on esitetty niin 

pieninä, ettei niiden yksityiskoh-
tia pysty kunnolla erottamaan. 
Tämä on lähinnä taittotekninen 
kysymys, piirrokset ovat hienot.

Voin todella suositella tätä 
perusteosta kaikille meripuolus-
tuksemme alkuvaiheista kiinnos-
tuneille henkilöille. Olisi todel-
la hienoa, jos teokselle syntyi-
si jossakin vaiheessa jatko-osa 
tai jatko-osia. Kirjoitushetkel-
lä ei valitettavasti ollut tarkkaa 
tietoa myyntikanavista eikä hin-
nasta. Selvää on, että sitä tullaan 
myymään Sotamuseon toimipis-
teessä Suomenlinnassa, kunhan 
se avataan pandemian jälkeen. 
Myynnistä Forum Marinumissa 
on myös sovittu.

Ove Enqvist

S otamuseo on jo aikoja 
sitten julkaissut haku-
teokset mm. kenttäty-

keistä ja rannikkotykeistä. Yh-
destä puolustushaarasta, meri-
voimista (laivaston aluksista) on 
puuttunut ajan tasalla oleva ha-
kuteos. Aikaisemmin on julkais-
tu Visa Auvisen toimittama Lei-
jonalippu merellä, mutta se jul-
kaistiin jo 1980-luvulla, eikä ole 
enää myynnissä.  Juha Joutsen, 
Mikko Merosen ja Harri Tielisen 
Tsaarin perintö 1918 Suomessa 
(Forum Marinum 2010) on puo-
lestaan hieman rajattu teos. 
Tässä mielessä uusi teos täyt-
tää ilmeisen tarpeen.

Teos on syntynyt Juha Jout-
sen pitkäaikaisen harrastuksen 
pohjalta. Nimessä olevat vuosi-
luvut, 1918 ja 1927, tulevat siitä 
kun Suomessa otettiin maahan 
jääneet venäläiset alukset käyt-
töön siihen saakka kun säädet-
tiin laivastolaki (virallisesti Laki 
laivaston perustamisesta ran-
nikkopuolustusta varten). Tällä 
kaudella toimittiin käytännös-
sä kokonaan venäläisten jättä-
män kaluston voimin muuta-
maa veneluokan alusta lukuun 
ottamatta.

Teos koostuu käytännös-
sä kahdesta osasta, noin 10-si-

Suomalaiset sota-alukset 1918–1927
Juha Joutsi
Maanpuolustuskorkeakoulu/Sotamuseo, kovakantinen, 141 sivua, 2021
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Uran alku
Valmistuin rannikkotykistön up-
seeriksi Merisotakoulun kadet-
tiosastosta joulukuussa 1952. 
Vänrikin ensimmäiseksi palve-
luspaikakseni määrättiin RT 2:n 
(entiseltä nimeltään Turun Ran-
nikkotykistörykmentin) II pat-
teristoon kuuluva moottoroi-
tu patteri (MtRtPtri/RT 2), jon-
ka toimintapaikkana oli Uudes-
sakaupungissa Janhuan alue. 
Moottoroidun patterin lisäk-
si sinne oli sijoittumassa RT 2:n 
toisen patteriston (II/RT 2) esi-
kunta. Patteriston kokoonpa-
noon kuuluivat moottoroidun 
patterin lisäksi Katanpään linna-
ke Lypertön saarella ja Kuuska-
jaskarin linnake Rauman edus-
talla. Seuraavassa muistelen ly-
hyin välähdyksin kahta ja puol-
ta vuotta, jotka Uudenkaupun-
gin varuskunnassa palvelin. Pal-
jon on kuluneiden 70 vuoden ai-
kana painunut muistojen hämä-
rään, mutta joitakin kohokohtia 

ja merkittäviä tapahtumia on 
jäänyt harvalukuisiin muistiin-
panoihin ja muistikuviin.

Janhua on Uudenkaupungin 
luoteisrannikon puolella sijait-
seva niemi, jolla sijaitsi entinen 
teollisuusrakennus, jossa aika-
naan oli eri vaiheissa ollut saha, 
huonekalutehdas ja veneveistä-

mö. Alueella oli lisäksi pari asuin-
rakennusta ja erilaisia aputiloja. 
Nyt näihin tiloihin sijoittui ensim-
mäistä kertaa patteriston esikun-
ta ja moottoroitu patteri. Patte-
riston komentajana oli eversti-
luutnantti Mauno Loikkanen ja 
moottoroidun patterin päällik-
könä kapteeni Ilmari Oula.

Matkustin Uuteenkaupun-
kiin joululoman jälkeen vuoden 
1953 alkupäivinä. Patteriston 
esikunnalle ja moottoroidulle 
patterille olivat remontoitavat ja 
osin muutettavat tilat valmistu-
massa. Erillisissä rakennuksissa 
oli varasto-, autohalli- yms. tilo-
ja. Rannassa oli virkistys- ja ko-
kouspaikkana pieni sauna.

Patteriston esikunnan ja 
patterin henkilöstöä alkoi vähi-
tellen tulla paikalle. Ensimmäi-
sen saapumiserän palvelukseen 
astumispäivä oli 28.1.1953. Pal-
velukseen ilmoittautumispai-
kaksi oli kuitenkin määrätty Tu-
russa oleva RT 2:n esikunta Tu-

Insinöörieversti Lauri Lehtonen.

Lauri Lehtonen
Insinöörieversti evp.

Janhuan varuskunnan 
alkuvaiheita
Lauri Lehtonen saattaa olla tuttu vanhemmille rannikkotykistö- ja meriupseereil-
le, vaikka hän palveli suurimman osan urastaan sotilasinsinöörinä. Lehden toimituk-
sen pyynnöstä hän on 90-vuotissyntymäpäivänsä aattona muistellut uransa alkuaiko-
ja 1950-luvulla rannikkotykistössä. Kirjoitus perustuu 70 vuoden takaisiin yksityisiin 
muistelmiin ja muistiinpanoihin, joka merkitsee, että tiedoissa voi olla epätarkkuuksia.

sa-kuva

Tutut kasvot
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russa. Esikunta toimi Huhtamä-
ki-Yhtymän vanhan pääkont-
torin tiloissa Turun Linnanka-
dun varrella. Kävin noutamas-
sa alokkaat junakuljetuksin Uu-
teenkaupunkiin.

Ongelmana Uudessakau-

pungissa oli asunnon löytämi-
nen. Yövyimme kapteeni Oulan 
kanssa hänen virkahuonees-
saan muistini mukaan ainakin 
pari viikkoa.  Lopulta löytyi huo-
ne ”alivuokralaisena” hammas-
lääkäri Taimi Loukolan suures-

sa huoneistossa vanhassa kau-
punkitalossa.

Varusmieskoulutus alkaa
Alokaskoulutus Janhualla käyn-
nistyi normaaliin tapaan. Sul-
keisharjoituskenttänä oli lähei-
sen merenlahden jää. Paikan 
etuna oli se, että patterin pääl-
likkö saattoi toimistonsa ikku-
nasta katsella, mitä kentällä ta-
pahtuu. Kouluttajia saatiin lisää, 
pari nuorta upseeria ja aliupsee-
reita. Koulutus alkoi pyöriä ta-
vanomaisella rutiinilla.

Helmikuun puolivälissä 
käynnistyi Katanpään linnak-
keella talvileiri. Minut komen-
nettiin leiripatterin mittausup-
seeriksi, jossa tehtävässä olin 
eräänä päivänä mittausryhmän 
kanssa hiihtämässä ulkosaaris-
toon suunniteltua tulenjohto-
asemaa kohti. Jo menomatkal-
la aloin tuntea voimakasta väsy-
mystä ja voimattomuutta. Pala-
simme takaisin Katanpäähän ja 
menin suoraan sairastuvalle. Il-
meni, että minulla olin 39 asteen 
kuume ja olo alkoi muutoinkin 
tuntua flunssaiselta. Se mer-
kitsi sairastuvalle vuodelepoon 
jäämistä. Ilmeni, että kyseessä 
oli suoranainen influenssaepi-
demia, joka kaatoi 200 miehes-
tä vuoteeseen noin 140. Itsekin 
makasin kuumeisena linnak-
keen sairastuvassa useita päi-
viä. Siihen sen ajan ”corona”e-
pidemia-leiri sitten päättyikin.

Monenlaisia asioita liittyi uu-
den varuskunnan käynnistämi-
seen, esimerkiksi ampumarata-
kysymys, joka ratkesi siten, että 
kaupungin laidalla oleva vanha 
(suojeluskunnan?) ampumarata Rannikkotykistäjoukot marssimassa Uudessakaupungissa.

Janhuan varuskunta-alueen portti.

Edvard NykäsEN kokoElMa

sa-kuva
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kunnostettiin ja sen takamaas-
ton turvallisuus tarkastettiin,

Varusmieskoulutus Janhual-
la pyöri rannikkotykistön rutii-
nein. Tykkikalustona oli venä-
läinen haupitsikalusto 152 H/36, 
jota vedettiin USA:n ylijäämäva-
rastoista hankituilla White-puo-
litela-autoilla.

Varuskunta ja kaupunki
Monella tavalla sitten integroi-
duttiin kaupungin elämään. Pie-
nessä kaupungissa patteriston 
saapuminen merkitsi huomat-
tavaa lisää kaupungin elämään. 
Ilmeisen selvää oli, että komen-
taja kutsuttiin paikalliseen klu-
biyhteisöön, joka muistaakse-
ni oli Lions-klubi. Varuskunnan 
sauna oli ainakin yksi sen ko-
koontumispaikka. Paikallinen 
urheiluseura Uudenkaupungin 
Urheilijat oli tietenkin kiinnos-
tunut saamaan mukaan harras-
tajia, kilpailijoiksi ja toimitsijoik-
si. Sekä kantahenkilökuntaa et-
tä varusmiehiä olikin aktiivises-
ti mukana urheilutoiminnas-
sa. Myös minulla oli yleisurhei-
lun tuomarikortti, olin juoksu-
kilpailuissa ajanottajana ja vuo-
den 1954 jopa Uudenkaupun-
gin Urheilijoiden hallituksessa ja 
yleisurheilujaoksen puheenjoh-
tajana. Talviaikana olin säännöl-
lisesti harjoittelevassa kaupun-
kilaisten lentopalloporukassa.

Koulutus moottoroidussa 
patterissa eteni, ja tuli ensim-
mäisten ammuntojen aika. Me-
riammunnat suoritettiin Rau-
man lähellä Reilan harjoitusalu-
eella. Janhuan rannoilta ei voi-
nut ampua edessä olevan laajan 
asutun saariston vuoksi. Sekä 

syyskesällä 1953 että 1954 olim-
me ampumaleirillä Rovajärvellä. 
Vuonna 1953 leiri aloitettiin Han-
gosta, jossa suoritettiin meriam-
muntoja jatkaen sieltä suoraan 
kolmen päivän junamatkana Ro-
vajärvelle. Suuria mukavuuksia 
ei ollut. Varusmiehet matkusti-
vat ”härkävaunuissa” ja kanta-
henkilökunta ikivanhoissa mat-
kustajavaunuissa. Matkalle Han-
gosta Rovajärvelle saatiin kanta-
henkilökunnallekin sängyt tava-
ravaunuun.

Päivät Rovajärvellä kuluivat 
mittausharjoitusten ja ammun-
noissa tulenjohtamisen, mutta 
myös leirialueen raivauksen ja 
leirirakennusten rakentamisen 
merkeissä. Vaihteluna oli retki 
Pyhätunturille.

Kahden ja puolen vuorokau-
den junamatkan jälkeen olimme 
taas Janhualla. Syyskuu kului 

Katanpäässä uuden alokaserän 
kouluttamisen merkeissä.

Syys- lokakuussa olin viikon 
pituisella liikuntakoulutuskurs-
silla Vierumäellä. Loppuvuosi 
kului tavanomaisen toiminnan, 
kouluttamisen ja Reilassa suo-
ritettujen ammuntojen mer-
keissä. Syyskuussa kotiutui en-
simmäinen saapumiserä, jonka 
kouluttamisessa olin alusta lop-
puun ollut mukana.

Uuteen vuoteen rutiinilla
Vuoteen 1954 tultaessa elämä 
Uudessakaupungissa jatkui jo 
rutinoituneeseen tapaan. Uu-
si saapumiserä tuli palveluk-
seen. Tammikuussa osallis-
tuimme kahden tykin voimin 
Lounais-Suomessa pidettyyn 
sotaharjoitukseen. Paluumat-
kalla jouduimme onnettomuu-
teen. Vastaan tulevaa linja-au-

White tykinvetäjä Rovajärvellä 1950-l alussa. sa-kuva
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toa väistääkseen vetoauton kul-
jettaja ohjasi tien reunaan, jos-
sa auratun pinnan alla ei enää ol-
lutkaan tietä, vaan paljon alem-
pana oleva pelto, jolle auto tyk-
keineen kaatui. Onneksi lunta oli 
paljon, ja miehet pakkauksineen 
putosivat auton lavalta pehme-
ään hankeen.

Kevättalven elämä rutinoi-
tui koulutuksen merkeissä. Mi-
nun kouluttaja-tehtäväni alkoi-
vat painottua mittauspuolelle. 
Rykmentin ja myös Uudenkau-
pungin Urheilijoiden hiihtokil-
pailut toivat vaihtelua elämään. 
Myös Puolustusvoimien hiih-
tokilpailuihin Hämeenlinnassa 
osallistuin patteriston joukku-
een jäsenenä.

Patteriston komentaja vaih-
tui suunnilleen vuoden vaihtees-
sa 1953 – 1954. Everstiluutnantti 
Mauno Loikkasen tilalle tuli noin 
vuodeksi everstiluutnantti Lars 
Henriksson, hänen jälkeensä 
everstiluutnantti Paul Cederberg.

Alkukesällä pääsin käymään 
noin neljä viikkoa kestävän up-
seerien tutkakurssin Helsingis-
sä Tutkakorjaamo-nimisessä lai-
toksessa. Kesä kului jälleen ru-
tiinikoulutuksen merkeissä. Elo-
kuussa matkustettiin jälleen Ro-
vajärven tykistöleirille. Nyt men-
tiin suoraan, ei Hangon kautta. 
Kantahenkilökunnan matkus-
tajavaunutkin olivat edellises-
tä vuodesta hieman parantu-
neet. Leirille osallistui myös sil-

loin vielä Suomenlinnassa toimi-
neen moottoroidun Vaasan ran-
nikkopatteriston patteri. Yhdes-
sä muodostimme moottoroidun 
patteriston. Leiri kului ampuma-
harjoitusten ja myös leiriraken-
nusten rakentamisen merkeissä.

Syyskesällä käynnistettiin 
autokoulu niille upseereille ja 
aliupseereille, joilla ajokorttia 
ei ollut. Minäkin olin tässä jou-
kossa. Kurssi sujui leppoisas-
ti ja päättyi normaaliin tapaan 
”inssiajoon” Uudenkaupungin 
hiljaisilla kaduilla. Oman ajoko-
keeni osalta muistan, että koko 
ajokierroksen aikana en nähnyt 
yhtään muuta autoa liikkeellä.

Syksy 1954 ja kevättalvi 1955 
kuluivat suurelta osalta komen-
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nuksilla Katanpäässä, jonne 
koulutusta oli siirretty Janhuan 
kasarmin remontin vuoksi. Li-
säksi oli vielä ainakin yksi talvi-
leiri, jonka aikana myös kanta-
henkilöstö asui teltoissa. Kulku-
yhteyksien kannalta Katanpää 
oli varsinkin alkutalvella hanka-
la. Jäät eivät vielä kestäneet jää-
tien tekemistä Kustavista Lyper-
tön saaren pohjoispuolitse Ka-
tanpäähän. Tällöin Kustavin ran-
nasta päästiin salmen yli suo-
raan, mutta välillä olevan väy-
län takia oli siirryttävä venee-
seen. Matka jatkui sitten salmen 
toiselta puolelta hevosella, pot-
kukelkalla tai kävellen pitkin Ly-
pertön saarta kulkevaa tilapäis-
tietä. Myöhemmin jäiden vah-
vistuttua viitoitettiin Lypertön 
pohjoispuolitse jäätie, jota pit-
kin voitiin ajaa hevosella.

Viikonloppulomalle Uuteen-
kaupunkiin osa upseereista ja 

aliupseereista ”matkusti” jäitse 
potkukelkoilla, noin 20 km yh-
teen suuntaan. Tämänkään tien 
luotettavuus ei alkutalvesta ol-
lut kovin hyvä. Eräänä aamu-
na mennessäni päälaiturille to-
tesin meidän tiemme kelluvan 
noin 1- 2 km etäisyydellä poh-
joisessa matkalla edelleen Poh-
janlahdelle. Myöhemmin talvella 
jäät vahvistuivat ja liikenne jäit-
se tuli varmemmaksi.

Uudelle uralle
Tutkakurssin jälkeen heräsi kiin-
nostus tekniikkaan ja teknisiin 
opintoihin. Minulla oli myös aja-
tuksena jatkaa opintoja Teknilli-
sessä Korkeakoulussa. Kun mi-
nulle sitten tuli mahdollisuus 
siirtyä Pääesikunnan Sähkötek-
nilliseen eli tutka-asioita hoita-
van toimistoon, tein ratkaisu-
ni ja päätin siirtyä aivan uudel-
le alalle. Myös ajatus opiskelus-

ta Teknillisessä Korkeakoulussa 
toteutui, ja diplomi-insinööriksi 
valmistuttuani siirryin teknisen 
upseerin virkauralle.

Ennen lopullista siirtymistä-
ni pois Janhualta osallistuin vie-
lä ammuntoihin Reilassa. Olin 
siinä vaiheessa muistaakseni 
keskiökouluttajana, mutta yh-
den ammunnan sain tehtäväk-
seni hoitaa tulenjohtajana. Am-
munta menikin hyvin. Tuli täy-
sosuma, maalilautta hajosi täy-
sin, ja hinattiin pohjaa pitkin Uu-
teenkaupunkiin.

Elämästä ja työstä Uudessa-
kaupungissa jäi hienot muistot, 
joita vielä nyt lähes 70 vuoden 
jälkeenkin on yhä huononevas-
ta muistista huolimatta jäänyt, 
ja joita tämän kirjoittaminen on 
osaltaan kirkastanut.

Toimitus ja kuvitus Ove Enqvist

Entisen Janhuan varuskunta-alueen kasarmi. o. ENqvist



52

K iltatoiminnassa tapaa 
paljon samoista vapaa-
ehtoisen maanpuolus-

tuksen asioista kiinnostunei-
ta henkilöitä. Useat heistä ovat 
hyvin aktiivisia toimien samaan 
aikaan monissa killoissa jäseni-
nä tai niiden hallinnoissa, sekä 
lukuisissa näihin liittyvissä yh-
teistyötahoissa tai osallistumal-
la myös erilaisiin alan kilpailuta-
pahtumiin. Juuri tällainen hen-
kilö on tuntemani Arto Pekkola 
kiltaveli - sotakamreeri. Mones-
sa killassa toiminut, ampumakil-
pailuissa kunnostautunut ja kil-
tatapahtumia kierrellyt, monis-
sa piireissä tuttu aktiivi. Minäkin 
Arton tapasin juuri kiltatapahtu-
massa. Se oli Turussa järjestetty 
Pohjoismaiset Laivastokiltapäi-
vät vuonna 2018. Laivastokilta-
päiville oli kutsuttu laivastokil-
talaisia kaikista pohjoismaista. 
Jokaisesta näistä saapuikin de-
legaatioita Turkuun. Myös koti-
maiset Laivastokillat oli kutsut-
tu ja paikalle saapuneina omil-
la delegaatioillaan. Arto Pek-
kola tuli Pohjanlahden Laivas-
tokillan ryhmässä. Lounasti-
laisuudessa merimuseo Forum 

Marinumin ravintolassa huoma-
sin Arton tulevan hyvin juttuun 
kenraali Valtasen kanssa. Oma 
tehtäväni oli järjestävän Turun 
Laivastokillan tiedottajana kir-
joittaa juttua ja ottaa kuvia kil-
tapäivistä julkaistavaksi Ranni-
kon Puolustaja-lehdessä. Ehdo-
tinkin että otettaisiinko Artos-

ta yhteispotertti kera kenraa-
lin. Näin tehtiinkin. Saman ai-
kaisesti alueella oli meneillään 
Merivoimien vuosipäivän tilai-
suudet. Suomen Joutsenelle 
järjestettiin vastaanotto kutsu-
vieraille, joten paikalla oli kor-
keinta valtio- ja sotilasjohtoam-
me. Koska oli ainutlaatuinen ti-
laisuus tavata Tasavallan presi-
detti ja puolustusvoimain kor-

kein johto, ehdotin Artolle ta-
paamista heidän kanssaan kät-
telyiden merkeissä. Asetuimme-
kin laiturialueelle, jonka kautta 
arvovieraat Suomen Joutsenen 
tilaisuudesta poistuisivat. Odo-
tus palkittiin, Arto kätteli ylipääl-
likön, puolustusvoimain komen-
tajan, merivoimien komentajan 
ja monet muut amiraalit ja ken-
raalit.

Merivoimien vuosipäivän pa-
raatia kiltaväki seurasi aivan ta-
pahtuma-alueen reunalla ole-
van Bore-laivan partaalta, jos-
ta Aurajokivarren paraatialue 
avautui laajalti. Pohjalaiset kil-
taveljet tiedustelivat mihin Pek-
kolan Arto meni, kun ei laivan 
partaalla ole paraatia katsele-
massa. Hiukan siinä sitten pa-
raatin jälkeen porukalla häm-
mästeltiin, kun kutsuvierasaitio 
tyhjeni ja heti puolustusministe-
rin kannoilla aitiosta marssi Arto 
nenämme alta Boren kyljen si-
vuitse. Tämäkin tapaus kertoo 
Arton laajasta ”reviiristä”.

Arto Pekkola sai sotakam-
reerin arvonimen vuonna 2008 
Iitin kunnan ehdotuksesta ja 
anomusta puolsivat valtiopäi-

Seppo Kaila

Arto Pekkola
– kiltaveli, sotakamreeri

Kiltaveli Arto Pekkolan täyttäessä 16.8. kunnioitettavat 80 vuotta, on paikallaan hiu-
kan availla sivuja värikkään toimintamiehen taipaleelta.

Tutut kasvot

Arto ampui uuden 
kisaennätyksen 

99 pistettä ja 
päihitti hallitsevan 
maailmanmestarin 

Norjan Mange 
Landrön!
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vämies Mikko Pesälä ja kenraa-
li Jaakko Valtanen.

Artolla on paljon meriitte-
jä kilpa-ampumatoiminnas-
sa. Arto osallistui kaikissa Poh-
joismaissa vuorollaan järjestet-
täviin pohjoismaisten pääkau-
punkien ampumamesteruuskil-
pailuihin. Vuonna 1978 Kööpen-
haminan kisoissa, ennen kilpai-
lua Arto rukoili, että hän yltäi-
si suorituksessaan edes jolle-
kin palkinnolle. Kilpa oli vakio-
kiväärillä 300 m 10 laukauksel-
la makuulta. Kuuden laukauk-
sen jälkeen kaikki oli kympis-
sä. Suomen joukkueen ylijohta-
ja Pentti Yrttimaa ilmestyi taak-

se ja kannusti jatkamaan sa-
maan tyyliin. Taulujen noustes-
sa Arto laukaisi ja huomasi heti 
tähtäimen olleen hieman sivus-
sa ja osuma oli todennäköinen 
ysi, niin kuin olikin ysi kello 3. 
Nyt oli kolme laukausta ampu-
matta, ja jos mieli saavuttaa uu-
den kisaennätyksen, piti nyt lo-
put laukaukset osua kymppiin. 
Otettuaan tiukan ”ruuvipenk-
kiasennon”, joka estää asen-
non liikkumisen, onnistuivat lo-
put laukaukset kymppeihin. Ar-
to ampui uuden kisaennätyk-
sen 99 pistettä ja päihitti hallit-
sevan maailmanmestarin Nor-
jan Mange Landrön! Seuraavas-

sa kisassa Tukholmassa ampu-
mamatka lyhennettiin 150 met-
riin ja tauluja pienennettiin, jo-
ten tämän matkan kisaennätys 
jäi voimaan Suomen Arto Pekko-
lan nimiin! Arto oli kisan jälkeen 
sitä mieltä, että Jumalalle jutte-
lu oli auttanut!

Arto menestyi myös palve-
lusammunnoissa 70- ja 80-lu-
vuilla ollen kaksi kertaa pa-
ras Kadettikoulun kantahenki-
lökunnan makuuammunnas-
sa, Kaartin pataljoonan kanta-
henkilökunnan makuuammun-
noissa, Pääesikunnan samoissa 
ammunnoissa, sekä myös kah-
teen kertaan paras ampuja Ete-
lä Suomen Sotilasläänin 10 lau-
kauksen massa-ammunnois-
sa. Arto on myös v. -78 vakioki-
väärin ja vapaakiväärin Helsin-
gin varuskunnan mestari kaikis-
sa lajeissa!

Artolla on vahva maanpuo-
lustuskiltarupeama takanaan! 
Hän on ollut perustamassa 1963 
Valtakunnallista Viestikiltaa. Tä-
tä perustettaessa Arto valittiin 
sen ensimmäiseen kiltaneuvos-
toon. 1977 hän oli perustamas-
sa Helsingin Seudun Maanpuo-
lustuskiltojen yhteistyöelintä, 
1997 Päijät-Hämeen Viestikiltaa 
sekä vuonna 2001 JP 27 Perin-
neyhdistyksen Päijät-Hämeen 
osastoa. Arto oli perustamassa 
montaa muutakin perinneyhdis-
tystä ja toimi osassa niistä halli-
tuksessa. Vuonna 2011 Arto oli 
perustamassa Sotakamreeriyh-
distystä. Arto Pekkola on nykyi-
sinkin Suomenlahden Laivasto-
killan, Pohjanlahden Laivasto-
killan, Laivaston Veteraanien ja 
Miinanraivaajakillan jäsen sekä 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Arto Pekkola tapaavat Forum 
Marinumin laiturialueella Suomen Joutsenen luona heinäkuussa 
vuonna 2018.

sEPPo kaila
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Sotakamreeriyhdistyksen jäsen 
ja sen varapuheenjohtaja perus-
tamisesta alkaen.

Aktiivisena kiltalaisena hän 
on osallistunut Pohjoismaisil-
le kiltapäiville jo vuonna 1969 
Karlskronassa, kun Suomi oli en-
si kertaa mukana. Arto sai kun-
nian kantaa päätöstilaisuudes-
sa Suomen lippua Amiraalitee-
tin kirkossa. Arto lienee ainoita 
vielä kiltapäiville osallistujia, jot-
ka olivat mukana ensimmäisillä 
Pohjoismaisilla kiltapäivillä. Ar-
to oli järjestämässä ensimmäis-
tä kiltakonserttia Helsingin Yli-
opiston juhlasalissa Kaunialan 
sotavammasairaalan potilaiden 
hyväksi vuonna 1982. Samana 
vuonna hän oli Kaartin killan 
30-vuotisjuhlissa kaartilaisten 

avustamana Hotelli Marskissa 
järjestämässä ”Kaarti kautta ai-
kain” –näyttelyä, jonka Arto esit-
teli Helsingin kaupungin silloi-
selle pormestarille Raimo Ilas-
kivelle. Vuonna 1981 Arto ideoi 
ja järjesteli tilaisuuden III Parla-
mentaarisen puolustuskomite-
an työstä Katajanokan Kasinol-
le. Arto Pekkola on ollut tietys-
ti mukana useassa keräyksessä. 
Mm. Jalkaväkimuseolle järjeste-
tyssä Arto keräsi kuudeltatoista 
kenraalilta, kahdelta ministe-
riltä ja Mika Tiivolalta yhteensä 
16.000 markkaa. Maanpuolus-
tuskeräyksessä 2000-luvun tait-
teessa Arto myi keräysvastikkei-
ta yli 60 tuhannella markalla, ol-
len Suomessa toiseksi paras ke-
rääjä.

Arto Pekkolaa kiinnostaa 
myös kiltoihin liittyvä heraldiik-
ka. Hän on suunnitellut vuon-
na -80 Kaartin Killan hopeisen 
jäsenmerkin ja vuonna -82 ho-
peisen jäsenansiomerkin sekä 
saman killan kantolipun. Vuon-
na 2002 Arto suunnitteli JP 27:n 
Perinneyhdistyksen Päijät-Hä-
meen osaston kulkuelipun ja 
pienoisliput hankkien niihin 
myös rahoituksen.

Myös merivoimapalvelusta 
Artolle on kertynyt useilta vuo-
silta. Vuosina 1963 – 65 hän pal-
veli Laivastolippueessa. Lip-
pueen komentajana oli tuolloin 
tunnettu Mannerheimristin rita-
ri amiraali Pirhonen. Arto palveli 
radistina noina aikoina miinalai-
va Ruotsinsalmella sekä miinan-
raivaajilla Raisio ja Röyttä. Hän 
piti radioviestittäjätutkinnot 
Turun laivastoasemalla 80-lu-
vun alussa. Artolla on radiovies-
tinnän mestariluokka suoritetu-
na ja hän on toiminut radiovies-
tittäjätutkinntojen puheenjoh-
tajana Turun Laivastoasemalla, 
Panssariprikaatissa, Viestiryk-
mentissä ja 3. Eilllisessä Viesti-
komppaniassa.

Myös laskuvarjohyppytoi-
minta on kuulunut Arton värik-
kääseen toimintakulttuuriin. 
Kenraali Jorma Järventaus hy-
väksyi hänet laskuvarjohyppy-
kurssille vuonna 1966. Jatko-
hyppyopetustilaisuutta suori-
tettiin yhdessä arvostetun ken-
raali Sami Sihvon kanssa sa-
maan aikaan hypäten 1000 met-
ristä runsaslumiselle järven jääl-
le, jolloin tuuli vei miehiä jäällä 
kuin torpeedoja. Laskuvarjokou-
lun johtaja Hagelberg ajoi moot-

Vuonna 1978 Kööpenhaminan kisojen tanskalaisen 
vapaaherrattaren 1915 lahjoittamaa kiertopalkinto ja 
kisaennätyksen tuottanut vakiokivääri (ei vapaakivääri).

sotaMusEo



55Rannikon Puolustaja   2 | 2021

torikelkalla miehiä kiinni, pelas-
taen pinteestä lumen pöllyessä 
näkymät, vahingossa ensin Ar-
ton kenraalin jatkaen näyttävää 
liukua lumessa. Laskuvarjohyp-
pyjä tuli suoritettua 63 kappalet-
ta, joista 60. hyppy oli varavar-
jolla hengissä selviten. Viimei-
sen hypyn Arto suoritti vuonna 
-84 lapissa Fokkerista.

Arto Pekkolalla on pitkä 
”viestimiesura” puolustusvoi-
missa. Varusmiehenä Viestiryk-
mentissä hän tuli valituksi hy-
vänä sähköttäjänä radioliiken-
nekurssille. Palvelusta tuli Vies-
tirykmentissä myös henkilökun-
tana. Sieltä siirtyminen Laivas-
tolippueeseen, edelleen 3. D:n 
esikuntaan Kouvolaan, jossa 
radioaseman päällikkönä josta 

Kaakkois-Suomen sotilasläänin 
radioaseman päälliköksi. Seu-
raava tehtävä oli Kaartin Patal-
joonan Kunniakomppanian vää-
pelinä ja koulutustoimiston toi-
mistoupseerina ja tehtävä ko-
mentotoimistossa. Seuraava-
na oli vuorossa Pääesikunnan 
radioaseman päällikkyys. PE:n 
Viestikeskuksen päällikön jää-
dessä eläkkeelle siirtyi Arto 
päälliköksi sinne. Pääesikunnas-
ta Arto pyydettiin Kadettikoulun 
viestiupseeriksi sieltä pois siirty-
neen tilalle. Täällä Arto Pekkola 
palveli loppuvuodet.

Kotipaikkakunnalleen Iittiin 
muuton jälkeen Arto on tehnyt 
useita kotiseutukirjoja Vuolen-
koskesta. Kirjoitettuna on niiltä 
ajoin myös myös Päijät-Hämeen 

jääkärit ja jääkärihaudat-kir-
ja nämä kaikki itse kustantaen. 
Kolmen muun henkilön kanssa 
Arto oli tekemässä Helsingin Toi-
miupseerikerhon historiikkia. 
Mainittakoon vielä toimiminen 
Kansallis-Osake Pankin pääjoh-
taja Jaakko Lassilan vahtimes-
tarina viisi vuotta  ja sen jälkeen 
KOP:n pääkonttorissa erilaisissa 
turvallisuustehtävissä.

Artolle on ansioistaan myön-
netty Suomen Leijonan Ansioris-
ti ja Suomen Valkoisen Ruusun 
I-luokan mitali kultaristein. Li-
säksi hänellä on kaikkien neljän 
pohjoismaan Kilta-ansiomitalit.

Parhaimmat onnentoivotuk-
set Artolle 80-vuotispäivän joh-
dosta!
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Tonnisto kasvoi. Perustettavien joukkojen ja putkien määrä moninkertaistuivat. 
Aselajien ja puolustushaarojen välinen yhteistyö korostui entisestään. Kaikki 
tämä tapahtui kahden suuren, Merivoimien ja Rannikkotykistön, yhdistyessä.

R annikkotykistö, nyttemmin Merivoi-
mien osana rannikkopuolustus, on 
aina ollut aselajien kirjo. Yhtä koros-

tuneesti ovat näytelleet sekä pioneerien lin-
noittaminen kuin kenttätykistön tapaan toimi-
minen koko rannikkopuolustuksen historian 
ajan. Viestiaselaji on ollut aina ko-
rostuneessa asemassa vaikeiden 
kulkuyhteyksien takia. Huolto on 
ollut elintärkeää eristyksissä ole-
villa linnakkeilla. Kyky toimia jat-
kuvan ilmauhan alla on pakotta-
nut rannikon puolustajat kautta 
historian aktiivisiin ja passiivisiin 
vastatoimenpiteisiin usein ylivoi-
maista ilmavihollista vastaan.

Huikea kehitys 80-luvulta ny-
kypäivään ovat luoneet merivoi-
miin voimakkaan ja tehokkaan joukon, jota en-
nen kutsuttiin rannikkotykistöksi.

Tykeistä ohjuksiin
Asejärjestelmistä parhaiten tunnetaan Tam-
pellan 130 mm:n tornikanuunat ja vedettä-
vät 130 mm:n tykit. Lehden viime numeros-
sa on esitelty järjestelmälle hankittu uusi am-
mus, merimaalikranaatti. Osin tämän kehitys-
työn ja osin laskennan kehittymisen ansiosta 
kanuunat täyttävät tehtävänsä vielä pitkään. 

Merimaalikranaatin käyttöönotto tehostaa 
tykistöasejärjestelmän käytettävyyttä. Laa-
ka lentorata lisää osumatarkkuutta ja uudella 
ampumatarvikkeella on saatu entistä pidem-
piä ampumaetäisyyksiä. Sekä 130 mm:n Tam-
pellassa että 100 TK:ssa on molemmilla kyky 

itsenäiseen toimintaa. Pimeätoi-
mintakyky, tykkilaskin ja lasere-
täisyysmittari mahdollistavat toi-
minnan saarrettunakin. Rannik-
kotykistöpatteristojen uudelleen 
organisointi ja laskinjärjestelmi-
en kehittäminen on lisännyt tä-
män ennestäänkin tulivoimaisen 
joukon suorituskykyä. Moderni 
häivetekniikka on lisännyt niiden 
selviytymiskykyä taistelussa.

RBS 15:n hankkiminen toi ran-
nikkopuolustukseen lisää ulottuvuutta. Enää 
ei sitouduta tykistön kantamaan, vaan yhdes-
sä laivastoyksiköiden kanssa kyetään ulotta-
maan tuli kauas avomerelle. Maalavettiset oh-
juspatterit käytettynä yhdessä alusyksiköiden 
kanssa tuovat torjunnalle syvyyttä ja samalla 
ulottuvuutta. Tulevaisuuden rannikko-ohjus-
yksiköt lisäävät tehoa saariston sisällä. Tuleva 
järjestelmä mahdollistaa taistelun tehokkaas-
ti kaikkialla saaristossa.

Rannikkopuolustus
–merivoimien uusi ulottuvuus

Arkistojen helmiä m/2000

100 56 TK.

sa-kuva
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Horisontti rajana
Kiinteän valvonnan verkkoon tulee tulevaisuu-
dessa liittymään monisensori. Kauko-ohjatta-
va sensori kykenee havaitsemaan ja tunnista-
maan aluksen jo kaukaa kaikkina vuorokauden 
aikoina. Kuva kyetään siirtämään lähes reaa-
liaikaisesti sitä tarvitseville. Vain horisontti ra-
joittaa havaintoetäisyyttä. Rannikkotutka tuo 
tulenjohtokykyyn sen tarvitsemaa ulottuvuut-
ta. ”Kuiskaavan” tutkan matala teho mahdol-
listaa sen käytön jopa elektronisen sodankäyn-
nin olosuhteissa. Nokian ”raskaahkot” lasere-
täisyysmittarit tullaan korvaamaan kevyillä re-
pussa kuljetettavilla järjestelmillä, mukaanlu-
kien pimeätoimintakyky.

Merivalvonta tärkein tehtävä
Merivoimien rauhan ajan tehtävistä tärkein on 
merivalvonta. Yhteistyö liikkuvan valvonnan 
kanssa on nivoutunut entistä paremmin yh-
deksi kokonaisuudeksi. Maalinosoituskykyä 
kehitettäessä kehitetään myös merivalvon-
taa. Esitysjärjestelmät ja monipuoliset senso-
rit lisäävät rauhan aikana alueemme valvon-

nan tehoa ja nopeuttavat Merivoimien reagoin-
tikykyä. Fikan ohella tullaan optronisen saran 
valvontajärjestelmiä käyttämään tulevaisuu-
dessa.

Merivalvonnasta puhuttaessa ei sovi myös-
kään unohtaa vedenalaisen valvonnan maail-
maa. Vesikuuntelujärjestelmien käyttöönoton 
laajentaminen ja analysointikyvyn lisääminen 
ovat lisänneet ”kolmannen ulottuvuuden” suo-
rituskykyä. Valvontajärjestelmien suoritusky-
vyn parantamisen ohella tiedonsiirto on tu-
levaisuudessa avainasemassa. Sanomalaite-
verkon suorituskyvyn laajentaminen (katso RP 

MTO 85 Rameto.
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Merivoimissa:
Marko Laaksonen kapteeniluutnantti, linnakkeen päällikkö, SIMepa

Keskeisin 
työtehtävä?
Linnakkeen valmiuden 
ylläpito ja merivalvon-
nan johtaminen.

Miksi sotilasuralle?
Kiinnostus heräsi jo varusmiesaikana. Va-pal-
velus vastasi odotuksiani ja pääsy kadettikou-
luun varmisti ammatinvalinnan. Rannikkoty-
kistö oli valintani monipuolisuuden ja ete-
lä-suomipainotteisten joukkoosastojen takia.

Odotusten täyttyminen?
Pääsääntöisesti kyllä. Motivaatio on pysy-
nyt yllä vaihtelevuuden ansiosta sekä se et-
tä olen itse päässyt vaikuttamaan tuleviin 
tehtäviini ja palveluspaikkaani. Kadettiai-
kainen tavoitteeni, linnakkeen päällikkyys, 
on täyttynyt.

Mikä on työssäsi vaikeinta?
Ajoittaiset pitkätkin poissaolot perheen 
luota. Toinen valitettava seikka on töistä 
irrottautumisen vaikeus myös vapaalla. 
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2/2000) vastaamaan tulevaisuuden vaatimuk-
sia on yksi Merivoimien suurista haasteista.

Huomispäivän reservi
Merivoimien mantereellinen reservi muodos-
tuu tulevaisuudessa rannikkojääkäripataljoo-
nista. Kalustollisesti merellisiin ja saariston 
olosuhteisiin räätälöity joukko käyttää mo-
dernin aseistuksen ohella hyväkseen nykyai-
kaisinta kuljetuskalustoa ja henkilökohtaista 
varustusta. Mieskohtaiset pimeänäkölaitteet 
ja kelluttavat sirpaleliivit ovat tämän valiojou-
kon varustusta.

Joukkotyyppien runsas kirjo mahdollistaa 
sen käytön iskuosastomaisesti. Kranaattikone-

kiväärit, pataljoonan oma tulituki, kevyt henki-
lökohtainen varustus sekä taisteluveneet mah-
dollistavat vastahyökkäysten tekemisen saa-
riston sisällä.
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R uotsin merivoimien kaksiosainen (2 x 400 sivua) 
500-vuotishistoria sekä ruotsin että englannin 
kielellä ilmestyy helmikuussa 2022. Teos maksaa 

Suomeen toimitettuna 49,90 € (molemmat osat yhteensä). 
Lähetyskulut Suomeen kotiin toimitettuna on 32 €.

Tilaus on tehtävä 31. heinäkuuta mennessä. Jonkinlaises-
ta yhteistoimituksesta voi neuvotella.

130 53 TK.
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Sininen Reservi ry:n Meritaitokilpailu
Merisotakoululla, Suomenlinnassa 17.-18.9.2021

S ininen Reservi ry:n toivottaa jäsenyh-
distyksensä ja MPK:n Linnakeveneiden 
käyttäjäyhteisöt tervetulleiksi  osallis-

tumaan vuosittaiseen Meritaitokilpailuun. Ta-
voitteena on mitellä osallistuvien joukkuei-
den kesken merisotilaallisista ja sotilaan pe-
rustaidoista. Kilpailu käydään Merisotakoulun 
alueella sekä sen läheisillä merialueilla. Tapah-
tuma on MPK:n Meripuolustuspiirin kurssi. 

Kilpailu sisältää muun muassa merellä to-
teutettavan päivänavigointitehtävän, meren-
kulkutehtävän simulaattoriympäristössä ja 
muita merisotilaallisia taitoja mittaavia osioi-
ta. Taustamateriaalina toimivat Sotilasmeren-
kulkuohje (SMO) ja Laivapalvelusopas (LPO) se-
kä Rannikkolaivurin Radioliikenneopas.

Tarkemmat tiedot kilpailun aikataulusta 
www.sininenreservi.fi sivustolla.

Joukkueet ovat kolmihenkisiä. Osallistu-
mismaksua ei peritä, mutta joukkueet vastaa-
vat itse matkakuluistaan. Majoitus ja ruokailut 

tapahtuvat Merisotakoululla ja ne ovat kilpaili-
joille maksuttomia. 

Kootkaa oma joukkueenne ja lähtekää roh-
keasti mukaan hyvän hengen meritaitomitte-
löihin, joissa pääsette näkemään uutta ja ker-
taamaan vanhaa sekä tuomaan oman osaami-
senne esille. Parhaat joukkueet palkitaan!

Ilmoittautumiset 24.6.2021 mennessä, 
osoitteessa www.sininenreservi.fi/ilmoittau-
tuminen-meritaitokilpailuun/. Ilmoittautuneet 
joukkueet saavat kilpailukäskyn noin kuukaut-
ta ennen kilpailua, jossa on tarkemmat tiedot 
ja ohjeet tapahtumasta.

Kilpailun järjestäjä hankkii kilpailussa käy-
tettävät välineet ja kaluston. Vaatetuksesta ja 
muista tarvittavista henkilökohtaisista varus-
teista ilmoitetaan tarkemmin kilpailukäskyssä. 

Tervetuloa kilpailemaan!
Sininen Reservi ry

Tiedustelut: sähköpostitse meritaitokilpailu@sininenreservi.fi

M
ika k

uutti
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M atkaa varten kokoon-
nuttiin Seutulan len-
toasemalle. Emme 

jääneetkään matkustajahalliin, 
vaan maahantuojan edustaja 
vei meidät matkatavarahallin 
luokse. Siellä meitä odotti pieni 
kahdeksan hengen suihkukone.. 
Saimme tietää, että kone oli ol-
lut hakemassa Kekkosta Lapis-
ta ja oli nyt palaamassa Englan-
tiin. Englanti kauppasi niihin ai-
koihin muistaakseni pintaliitä-
jiä Ja Kekkosen matka oli myy-
jän tekemää ”voitelua”. Me pää-
simme nyt paluukyydissä Eng-
lantiin. Lensimme yli kymmenen 
kilometrin korkeudessa. Koska 
ilma oli pilvetön, olivat näköalat 
huikeat. Välilaskun teimme Mal-
möön, josta ostimme tullivapaat 
ostokset. Jossain Englannin itä-
rannikon kentälle teimme väli-
laskun tullausta varten. Lopulli-
nen laskupaikka oli pikkukenttä 
Keski-Englannissa.

Täältä meidät vietiin parin-
kymmenen kilometrin pääs-
sä olevaan pieneen Grantha-
min kaupunkiin jossa oli meille 

hotelli ja myös asetehdas, jos-
sa olivat vastaanotettavat ty-
kit. Heti ensimmäisenä päivänä 
meille annettiin auto käytettä-
väksi, ja kun tuli kuskin valinta, 
niin se oli heti selvä. Wihtol oli ai-
noa vasenkätinen. Tosin hän oli 
aikaisemmin ajellut Englannin 
vasenkätisessä liikenteessä ol-
lessaan sotilasasiamiehen apu-
laisena. Viikonloppuna ajelim-
me, käyden mm. Oxfordissa ja 
Skeggesin kylpyläkaupungissa 
itärannikolla.

Ensimmäinen päivä meni 
tykkeihin tutustuessa. Lounas 
oli tehtaan johtokunnan ruo-
kasalissa, jossa ennen ateriaa 
nautittiin aperitiivit seisaaltaan. 
Vasta sen jälkeen kävimme pöy-
tään ja syömään. Lounastauko 
kesti pari tuntia. Loppupäivä 
meni taas tykkeihin tutustumi-
sessa, sillä ne olivat meille en-
tuudestaan melko tuntemat-
tomat. Meetterille varsinaiset 
aseet olivat tuttuja hänen Ilma-
torjunnassa olon aikana ja lisök-
si hän oli ollut vastaan ottamas-
sa samoja maalavettisia tykkejä 

It:lle. Meillehän ne tulivat laiva-
lavettisina.

Toisena päivänä alkoi meka-
niikan vastaanotto. Olin jo aikai-
semmin ollut Ruotsissa Bofor-
sin tehtaalla vastaan ottamassa 
tykkejä, joten tiesin mitä mita-
taan. Täällä mittauslaitteet ja –
tapa poikkesivat huomattavas-
ti Ruotsissa käytetyistä. Mutta 
toimeen tultiin niilläkin. Asei-
den mekaniikan toiminta tes-
tattiin tehdasalueella olevassa 
bunkkerissa. Lounaat vietettiin 
kuten ensimmäisenä päivänä.

Olimme Granthamissa pari-
sen viikkoa. Lähtöä edellisenä 
sunnuntai-iltana olimme kaik-
ki hotellin seurusteluhuonees-
sa ja pikkuhiljalleen tyhjente-
limme eväspulloja, ja kun pul-
lo tyhjentyi, laitoimme sen ta-
kan reunustalle. Viikon mittaan 
jo pullot olivat vajentuneet, jo-
ten niissä ei paljoakaan ollut jäl-
jellä. Kun sitten hotellin siivoo-
ja tuli tarkistamaan, että onko 
siivoamista, niin pullorivin huo-
matessaan löi kätensä yhteen ja 
huudahti: Herra jestas, noin pal-

Muistelma yli viiden 
vuosikymmenen takaa
1960-luvun loppuvuosina olin mukana tykkien vastaanotto matkalla Englannissa. 
Matkan johtajana oli komentajakapteeni Wihtol, Merivoimien esikunnan silloinen 
tykistötoimiston päällikkö, maahantuojan Machineryn edustaja, sotilasteknikot 
Meetteri ja Kärkäs sekä tulkkina luutnantti Nykänen.

Yrjö KärkäsH
istoria
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jon tyhjiä pulloja ja herrat eivät 
ole tuon enempää humalassa. 
(lause tietysti englanniksi).

Varsinaiset koeammunnat 
olivat rannikkotykistön koease-
malla Man-saarta vastapäätä, 
lähellä Englannin ensimmäis-
tä atomivoimalaa. Majoitus oli 
upseerimessissä yhden hengen 
huoneissa. Huonepalvelija ky-
syi minulta ”Cafe or te”. oli ih-
meissäni, että mitä hän tarkoit-
ti. Wihtol sitten selitti, että halu-
anko aamulla kahvia vai teetä. 
Paikalliseen tapaan tietysti tee-
tä. Aamulla sitten ilmestyi tee-
kuppi vuoteen viereen.

Aamulla menimme ampu-
mapaikalle. Koska ase oli sarja-
tuliase, ei yksittäisiä laukauksia 
ammuttu ollenkaan. Paikalla oli 
kolmijalan varassa oleva 20 ker-
taa suurentava kiikari, jolla eräs 
tehtaan insinööri katseli kun ko-
keiltiin rajoittimien toimintaa. 
Kun putket menivät jo alakulmil-
le, niin insinööri iski äkkiä mai-
hin. Kiikarilla näytti kuin iske-
mät olisivat jo kymmenen met-
rin päässä. Toisille nauru kelpa-
si ja insinööri nousi nolona ylös.

Messissä oli illalla messi-ilta. 
En tiedä oliko se järjestetty mei-
dän takia, vai oliko se säännön 
mukainen. Söimme ja otin pie-
niä neuvoa-antavia. Ilta oli hil-
jainen ja sen takia Wihtol järjes-
ti pieniä kilpailuja. Eräs oli viskin-
juonti kilpailu. Kilpailijoina olivat 
eräs koeaseman upseeri, tehtaan 
edustaja ja meiltä Meetteri. Kai-
kille annettiin 10 cl viskiä ja voit-
taja oli nopein juoja. Kun annet-
tiin aloitusmerkki, heitti Meetteri 
ryypyn kerralla suuhunsa, heitti 
lasin lattialle ja vielä voltin taak-

se. Toiset eivät ehtineet kunnol-
la aloittaa ja etsivät sen jälkeen 
kauan lattiasta märkää kohtaa.

Seuraavana aamuna läksim-
me kotimatkalle. Tarkoituksem-
me oli jäädä Lontooseen lomalle 
kolmeksi päiväksi. Silloin oli vie-
lä mahdollista liittää lomaa ko-
mennukseen. Tehdas oli varan-
nut meille huoneet Lontoossa 
hotelli Cavendishiin, joka oli hie-
noimpia hotelleja. Huone mak-
soi 10 puntaa, mutta se meni 
vielä matkalaskuun. Koska seu-
raavat yöt jouduimme itse mak-
samaan, piti saada halvempi 
hotelli. Machineryn insinööri sai 
monen soiton jälkeen huoneet 
hotelli Strandiin, joka maksoi 
vain 4 puntaa vuorokausi.

Illaksi Suomen sotilasasia-
mies oli kutsunut meidät illalli-
selle. Tarjoilijana oli hänen poi-
kansa. Siellä Wihtol sai tietää, 
että hänet oli ylennetty komen-
tajaksi (vastaa everstiluutnant-
tia). Seurauksena oli, että illalli-
sen jälkeen piti mennä ylennys-
tä juhlimaan. Pääsimme johon-
kin yökerhoon, jossa olimme pa-
ri tuntia. Yökerhon jälkeen Wih-
tol sai tunnustamaan, että hän 
ei enää ole Euroopan nopein is-
kijä. Nykänen löysi sieltä naisen, 
jonka kanssa hän oli koko loppu-
ajan. Täältä Nykänen vei Sohoon 
johonkin strippariklubiin. Olim-
me siellä tunnin verran, ja sitten 
oli aika mennä yöpuulle.

Seuraavana aamuna poruk-
kamme hajaantui. Wihtol me-
ni Pariisiin tyttärensä luoke, in-
sinöörillä oli omia menojaan ja 
me kolme muutimme toiseen 
hotelliin. Nykäsen ollessa pa-
remmassa seurassa, jäimme 

me Meetterin kanssa kahdes-
taan. Olin siinä uskossa, että Os-
ku osaa hyvin englantia, mutta il-
meni että hän ei osannut sitä sa-
naakaan. Saksaa hän osasi jon-
kin verran, mutta se ei siellä ol-
lut kovinkaan suosittua. Kierte-
limme sitten Lontoota minun kie-
litaitoni varassa. Kävimme mm. 
teknillisessä museossa, meri-
museossa, risteilijä Belfastilla 
jne. Lontoossa oli helppo liikkua 
maanalaisella tai bussilla.

Machineryn insinööri vei 
meidät eräänä iltana japanilai-
seen ravintolaan. Siellä oli puo-
lenkymmentä isoa pöytää, jois-
sa kokki oli yhdellä sivulla keit-
to- ja lämpötasoineen ja kolmel-
la sivulla ruokailijat. Siinä saat-
toi olla kolme eri seuruetta. Ko-
killa oli ainoa työkalu iso veitsi 
jolla hän teki kaiken. Sai sitten 
opetella riisin syömistä puupui-
koilla. Kyllä se jotenkin onnis-
tui. Toisena iltana hän vei mei-
dät teatteriin. En osannut kiel-
tä niin hyvin että olisin pystynyt 
seuraamaan vuorosanoja, mut-
ta pikkuhiljalleen juoni alkoi tun-
tua tutulta. Sitten muistin näh-
neeni se elokuvana televisiosta. 
Muista enää sen nimeä, mutta 
Doris Day oli pääosassa.

Kaikki hyvä loppuu aikanaan. 
Oli kotiin lähdön aika. Taksi vei 
meidät Heatrowin kentälle.  Siel-
tä oli Finnairin suora lento Seutu-
laan. Ilma oli kirkas keski-Ruot-
siin saakka, mutta Tukholma oli 
täysin pilvien peitossa. Kun las-
keuduimme Seutulaan, oli en-
simmäinen tunnistamani paikka 
Tuusulan järvi. Wihtol oli Seutu-
lassa vastassa ja hänen kyydissä 
ehdin sitten Turun junaan.
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Alkusanat
Helge Heikkinen syntyi 20.12 
1910 Helsingissä ja kuoli 16.11. 
1997 Espoossa. Hän lähti nel-
jätoistavuotiaana merille. Pari 
vuotta purjehdittuaan hän joutui 
haaksirikkoon Hiidenmaan lähel-
lä, kun Neptun-niminen purjea-
lus upposi uuden vuoden aatto-
na 1927. Helge kiersi Kap Hornin 
neljä kertaa purjeaivoilla toimien 
välillä radiosähköttäjänä. Kah-
della viimeisellä matkalla hän oli 
perämies.

Kielitaitoa oli tullut vuosien 
varrella. Äidinkieli oli suomi. Sen 
lisäksi hän tuli toimeen ruotsin-, 
norjan-, saksan-, ja englannin 
kielellä.

Tässä artikkelissa Leif Heik-
kinen, Helge Heikkisen poika, on 
käyttänyt lähteenä virallisia asia-
papereita, silminnäkijöiden ker-
tomuksia ja isänsä kirjallisia muis-
tinpanoja. Hän on myös muistel-
lut isänsä kanssa käytyjä keskus-
teluja. Hän haluaa kiittää komen-
taja evp., sotatieteiden tohtori, 
Ove Enqvistiä asiatuntija-avusta 
ja tekstin toimittamisesta.

Alokkaaksi laivastoon
Kun Heikkinen astui Helsin-
gin laivastoaseman portista 
1.2.1935, hänellä oli, kuten luki-

ja huomaa, sangen kattava me-
rikokemus. Yliperämiestodistus 
oli hankittu. Asevelvollisena yli-
matruusina hän piti navigoin-
tioppitunteja kantahenkilöstöl-
le. Ylennys oli ollut 1.10 1935.  
Hän siirtyi reserviin ja panssari-
lava Ilmarisen väkeen 16.1.1936.

Siviiliin ja merille taas
Kaksikymmentäkuusivuotiaa-
na hän oli purjelaiva Prinsessan 
päällikkö. Sitten seurasi muu-
taman vuoden sillikalastusta 
Islannin vesillä troolari Ruijan 
päällikkönä. Tämän jälkeen Hel-
ge oli perämiehenä konelaivois-
sa Euroopan liikenteessä.

Talvisota alkaa
H.a. Snabb oli Göteborgin sata-
massa kun yliperämies Heikki-
sen tietoon tuli, että Suomi oli 
joutunut sotaan Neuvostoliit-
toa vastaan. Hän ilmoittautui 
heti Göteborgissa konsulaatis-
sa rintamapalvelukseen, koska 
hän kuului laivaston reserviin ja 
panssarilaiva Ilmarisen väkeen. 
Häntä kuitenkin määrättiin py-
symään laivassa, koska se rin-
nastettiin sotapalvelukseen. 
Tähän aikaan suomalaiset rah-
tilaivat kuljettivat sotakieltota-
varaa miinakenttien yli sumussa 
ja myrskyissä. Vihollisten lento-
koneet, sotalaivat ja sukellusve-
neet olivat myös uhkana.

Saksan laivastoon
Lokakuun neljäntenä päivänä 
vuonna 1941 kello kymmenen 
maissa aamuhämärässä apuris-
teilijä M.s. Geschwister on varmis-
tamassa Saarenmaan maihinnou-
sua Virossa. Alus on aikaisemmin 
toiminut rahtilaivana. Nyt ulkosi-
vuilla on naamioväritys ja laivas-
sa on kiinteä aseistus. Normaali-
ajan miehistö on vahvistettu noin 
kymmenellä merisotilaalla.

Laiva on alistettu Marine-
gruppenkommando Nord Krie-
gsmarinelle (sotalaivastolle). Ko-

Leif Heikkinen
Helge Heikkisen poika

Tuntematon merisotilas 
kahdella tuntolevyllä

Helge Heikkinen matruusina 
vuonna 1935.

HEikkisEN kokoElMa

H
istoria
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mentosillalla ovat vahdissa pääl-
likkö, merikapteeni Fritz Raabe, 
joka on laivan omistaja, ja ylipe-
rämies Helge Heikkinen, joka on 
Saksan laivaston yliluutnantti. 
Hänellä on merikapteenikirja ja 
oli ennen sotaa saanut Saksas-
sa lisänavigointikoulutusta. Hän 
on myös sota-aikana saanut Sak-
sassa taistelupikakoulutuksen si-
sältäen jalkaväki-, lento- ja sukel-
lusvenehaarat. Sukellusvenekou-
lutuksessa oli dramaattinen väli-
kohtaus. Ollessaan sukellukses-
sa joutui alus syvyyspommihyök-
käyksen kohteeksi. Siitä selvittiin 
kuitenkin.

Raabe ja Heikkinen ovat tun-
teneet toisiaan jo ennen sotaa. 

Helge on toiminut Raaben rahti-
laivoissa perämiehenä. Raabe oli 
kysynyt sopisiko tulla apuristeili-
jän perämieheksi sodan jo alettu. 
Heikkinen oli vastannut kyllä, ei-
hän merimiehellä ole kotimaata. 
Tämä ei varmaan riittänyt – kyl-
lä siinä on myös ollut Suomen ja 
Saksan viranomaisten lupa.

Miten ja koska kolmekymp-
pinen Heikkinen onnistui kes-
kellä ankaraa sotaa pääsemään 
Saksaan saattaa jäädä ikuisiksi 
ajoiksi hämärän peittoon. Ainut-
laatuista oli sekin, että suoma-
lainen reservin ylimatruusi ylen-
nettiin Suomessa suoraan soti-
lasmestariksi ja sen jälkeen Sak-
san laivaston yliluutnantiksi. Mi-

ten tämä oli mahdollista? Tutkit-
tuaan tätä asiaa sodan jälkeen, 
Heikkinen tuli siihen tulokseen, 
että hänen lisäksi ei Saksan so-
talaivastossa palvellut muita 
Suomen kansalaisia. Kirjoittaja 
ei ole hänkään onnistunut selvit-
tämään asiaa, ehkä silloin löytyi 
jokin aseveli-pykälä jonka pe-
rusteella ylennys tapahtui.

Helge Heikkinen näki Raaben 
alukselta neuvostoliittolaisen yh-
teysveneen, joka pakeni Saaren-
maalta mantereelle, ja käski si-
tä pysähtymään. Vene nostet-
tiin miehineen päivineen apuris-
teilijän nostopuomeilla kannel-
le. Heidät oli kuitenkin taitavas-
ti harhautettu. Vihollisten mää-

Kallbåda kesällä 1942, oikealla näkyy ilmatorjunta-ase. sa-kuva
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rä oli viisi kertaa suurempi. Heik-
kinen oli mennyt alas kannelle, 
vangit riisuttiin aseista ja pako-
tettiin apuristeilijän peräosaan. 
Yhtäkkiä vankien keskuudessa il-
meni levottomuutta. Helge vais-
tosi vaaran, vangit kajauttivat so-
tahuudon ja ryntäsivät ottamaan 
takaisin aseitaan.

Eräs vanki sieppasi puseron-
sa povesta käsikranaatin, virit-
ti sen ja heitti Heikkistä kohden, 
joka ampui pistoolilla heittäjän 
joka menehtyi. Heikkinen huu-
si ”tulta”. Samalla kranaatti rä-
jähti kannella. Helge ei nähnyt 
mitä hänen takanaan tapahtui, 
mutta kuuli konepistoolimies-

ten ryntäävän apuun. Vain har-
va vihollinen oli ehtinyt ottaa 
aseensa takaisin. Aseet luovut-
tiin uudestaan.

Heikkinen nousi komentosil-
lalle puoleksi tajuttomana jatka-
maan tehtäviään ahtaassa väy-
lässä, nähdäkseen muiden lai-
vojen asemat. Hänen jälkeensä 
jäi verivana. Hän tunsi pistävää 
kipua monessa kohden ruumis-
taan, ja maailma musteni hänen 
silmissään. Heikkinen nostet-
tiin pieneen alukseen, jossa on 
sidontapaikka, ja hän tuli tajui-
hinsa vasta viisi tuntia myöhem-
min Windaussa (nykyään nimel-
tä Ventspils) Latviassa.

Yliluutnantti Heikkisen ur-
hollinen ja nopea vastahyökkä-
yskäsky johti siihen, että apu-
risteilijän miehistö selvisi kah-
della haavoittumisella. Heikki-
sen lisäksi eräs saksalainen yli-
matruusi haavoittui lievästi. Vii-
sikymmentäviisi neuvostosoti-
lasta vangittiin. Vihollinen ei 
tietenkään pystynyt kaappaa-
maan saksalaista apuristeilijää. 
Tämän ansiosta yliluutnantti 
Heikkiselle myönnettiin ensim-
mäisen ja toisen luokan Saksan 
rautaristit sekä Saksan hopei-
nen haavoittumismerkki.

Oltuaan lähes kolme kuu-
kautta sairaalassa hän pää-
si pois hyväkuntoisena 20.12 
1941. Hän oli käynyt läpi monta 
isoa leikkausta. Tämän jälkeen 
Heikkinen komennettiin Seefal-
ke- nimiseen pelastushinaajaan, 
joka toimi laivaston aputehtä-
vissä. Seuraava komennus oli 
Monte Oliviaan, joka toimi Sota-
laivaston sairaalalaivana.

Itäkarjalaan ja komennus 
rannikkotykistöön
Helge Heikkinen komennettiin 
1.4.1942 ilmoittautumaan Itä-
karjalan Sotilashallintoon. Hä-
net oli ylennetty sotilasmesta-
riksi 23.6.1941. Hänen tehtä-
vänsä oli valvoa neuvostojouk-
kojen perääntyessään upotta-
mien alusten nostoja ja perus-
korjauksia Äänisjärvellä.

1.5 1942 Heikkinen komen-
nettiin Kallbådan majakalle 
Porkkalaan. Tehtäviä oli kaksi. 
Hän toimi virkaa tekevänä ma-
jakkamestarina, koska hänel-
lä oli merikapteenin koulutus. 
Hän hoiti lisäksi sotilasmesta-

Kallbådan tulenjohtoryhmä. olavi luuMi
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rina Luotsikomppanian ryhmä-
johtajan tehtäviä. Kallbådan ma-
jakka oli yksi Mäkiluodon lin-
nakkeen vartio- ja tulenjohto-
asemista. Täällä Helgen saksan 
kielen taidosta oli suuri hyöty. 
Saaressa oli kymmeniä saksa-
laisia asevelisotilaita. Majakka-
saaressa oli ilmatorjuntatykki 
ja siitä lähti sukellusveneverkko 
Viron puolelle. Saksalaisilla oli 
omat kuljetusaluksensa. Heik-
kinen palveli Kallbådassa 31.10 
1944 saakka.

Lapin sota ja sodan 
loppuminen
Eipä Heikkisen kohdalla sota vie-
lä loppunut. Kun rouva Heikkinen 
eräänä päivänä tuli kotiin kaupas-
sa käynnin jälkeen oli ruokapöy-
dällä lappu, jossa Helge ilmoit-
ti että Lapin sotaan tuli komen-
nus. Rahtilaivalla oli vietävä Poh-
jois-Suomeen rintamatarvikkeita.

Kuutisen vuotta kesti Helge 
Heikkisen hyvin erikoinen sota-
kokemus. Konkreettinen muisto 
tästä raskaasta ja vaihtelevasta 
ajasta kertovat hänen saamansa 
kunniamerkit. Talvisodan muis-
tomitali miekoilla (ollut tulen al-
la) ja soljella Rannikkopuolus-
tus. Sodan 1941–1945 muistomi-
tali soljella Lapin sota. Laivaston 
muistoristi. Päämajan muistoris-
ti karhukuviolla (Itäkarjalan Soti-
lashallinto). Rannikkopuolustuk-
sen muistoristi. Sotavammais-
merkki ja aikaisemmin mainitut 
ensimmäisen ja toisen luokan 
Saksan rautaristit sekä Saksan 
hopeinen haavoittumismerkki.

Suomen sotavammaismerk-
ki on Heikkisen tapauksessa eri-
koinen siinä mielessä, että hän 

oli haavoittunut ainoastaan sak-
salaisessa sotalaivassa meritais-
telussa neuvostoliittolaista lai-
vastoyksikköä vastaan. Suomen 
etu ei ollut kyseessä. Olikohan 
kysymyksessä aseveljeys? Suo-
men viranomaisten tulkinnan 
mukaan Suomen sotavammais-
merkki ei ollut riittävä syy myön-
tää Helge Heikkiselle sotainva-
lidieläkettä, koska hän ei ollut 
vammautunut Suomen puolus-
tusvoimiin kuuluvana.

Saksan valtio taas oli sillä 
kannalla, että koska Heikkisel-
le oli myönnetty Saksan hopei-
nen haavoittumismerkki, hänen 
kuului saada rintamasotilasinva-
lidieläkettä Saksan valtiolta. Mai-
nittakoon tässä yhteydessä Heik-
kisen olleen Saksan Sotalaivas-
toon kuuluva upseeri, Oberleut-
nant zur See (meriyliluutnantti).

Suomen Wikipedian luette-
lon mukaan toisessa maailman-
sodassa palkittiin suomalaisia 
ensimmäisen ja toisen luokan 
Saksan rautaristeillä seuraavasti:

 – Marsalkka Mannerheim
 – Yhdeksän kenraalia
 – Lentomestari Juutilainen
 – Vääpeli Hänninen
 – Aliupseeri Könönen, joka 

taisteli Saksan Armeijan 
jalkaväkiosastossa

Tuntemattomasta syystä yli-
luutnantti Helge Heikkinen ei ole 
tässä luettelossa

Rauha tulee
Rauhan tultua Heikkinen läh-
ti taas merille konelaivoilla Eu-
roopan liikenteeseen. Yhdessä 
vaiheessa hän oli osaomistajana 
Tuula- nimisessä suomalaisessa 
rahtilaivassa. Viisikymmentälu-
vun alussa Helgen elämä muut-
tui taas, aivan dramaattisesti täl-
lä kertaa. Kävely ei enää onnistu-
nut. Seurasi jälleen monta isoa 
leikkausta ja viiden vuoden sai-
raalassaolo sänkypotilaana. Hän 
pääsi kotiin, mutta seurasi toiset 
viisi vuotta sänkypotilaana.

Heikkisen sairaseläke oli 
pieni ja perhe suuri - viisi lasta 
ja vaimo. Hän päätti ryhtyä kir-
jailijaksi.

Kuusikymmentäluku alkoi 
lupaavasti, Helge pystyi jälleen 
kävelemään ilman kainalosau-
voja. Perhe hankki moottorive-
neen ja kesämökin. Helge jat-
koi kirjoittamista kuolemaan-
sa saakka. Tuotanto oli runsas, 
parikymmentä kirjaa, muutama 
radio-ohjelma ja tuhatkunta leh-
tiartikkelia. Kaikki olivat merido-
kumentteja. Omista sotakoke-
muksistaan hän ei kuitenkaan 
kirjoittanut ollenkaan.

Muokkaus ja toimitus 
Ove Enqvist

Helge Heikkinen Kallbådan maja-
kalla sotilasmestarina, huomaa 
majakkamestarin kokardi.

HEikkisEN kokoElMa
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Rannikkoupseeriyhdistys tiedottaa
Tervehdys hyvät jäsenet!
Korona jyllää edelleen, joten 
hallitus päätti, että vuosikoko-
us pidetään teams-kokouksena.

RUY:n historian ensimmäi-
nen vuosikokous, joka pidettiin 
teams-kokouksena, järjestettiin 
27.4.2021, kansallisena veteraa-
nipäivänä. Kokoukseen osallis-
tui 21 jäsentä.

Kokouksessa kuultiin päät-
tyneen vuoden 2020 vuosiker-
tomus ja tilikertomus.  Toimin-
nantarkastajat olivat kirjanneet 

kertomukseensa, että tilinpää-
tös voidaan vahvistaa sekä vas-
tuuvapaus myöntää hallituk-
sen jäsenille ja toimihenkilöille. 
Näin vuosikokous vahvisti tilin-
päätöksen ja myönsi vastuuva-
pauden. Vuoden 2019 tulos oli 
lähes 7 000 euroa alijäämäinen, 
mutta nyt päästiin plussan puo-
lelle. Kiitos RP-lehden noussei-
den ilmoitustulojen ja koronan, 
jonka takia vuoden toiminta jäi 
minimitasolle. Koronaa ei kyllä 
pitäisi kiittää!

Kokouksen 
henkilövalinnoista:
Auvo Viita-aho valittiin jatka-
maan yhdistyksen puheenjoh-
tajana ja koko istuva hallitus va-
littiin myös uudelleen oheisen 
kirjauksen mukaisesti:

Hallituksessa jatkavat kah-
den vuoden säännöllä:

 – komentaja evp 
Ove Enqvist evp-jäsenet

 – kommodori evp 
Olavi Jantunen evp-jäsenet

 – komentaja 
Hannu Roponen MERISK

 – kapteeniluutnantti 
Ilkka Soininen MERIVE

 – majuri res 
Kare Vartiainen 
 RT-Johtorengas

 – luutnantti 
Jaakko Vilander RPR

Hallitukseen valittiin seuraa-
vaksi kahdeksi vuodeksi seuraa-
vat henkilöt:

 – kapteeniluutnantti 
Jussi Ahokas MERISK

 – luutnantti 
Jani Jokinen UUDPR

 – komentaja evp 
Petri Parviainen 
 evp-jäsenet

 – komentaja 
Petri Pääkkönen MPKK

 – komentaja 
Kari Salin PVTUTKL
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 – komentaja evp 
Jarmo Valtimo evp-jäsenet

Vuonna 2017 on edellisen 
kerran valittu koko hallitus jat-
kamaan.

Päätettiin pitää vuoden 
2021 jäsenmaksu 23 eurona 
eli samana kuin vuonna 2010 
ensimmäisen kerran päätettiin. 

Toimintasuunnitelmassa to-
dettiin, että vuoden jäsenmatka 
tehdään Tallinnaan. 

Matkan ajankohta tulee ole-
maan 6.-8.8.2021, jos korona 
mahdollistaa matkan järjestä-
misen.  Kirjaa päivämäärä kalen-
teriisi. Hallitus jakaa matkasta 
heti lisätietoja, kun selviää, voi-
daanko se järjestää.

RP-lehden vuoden 2020 
kirjoittajastipendeistä:
Vuosikokouksessa julkistettiin 
500 euron stipendien saajat:

Vuoden kirjoittaja:
 – Valtiotieteen tohtori 

Jukka Tarkka 
”Rannikkopuolustuksen 
historiallinen 
kaukovaikutus” RP 2/2020

Vuoden teemakirjoittajat:
 – Kommodori Misa Kangaste 

Merivoimien 
valmiuspäällikkö  

”Merivoimien ja viran-
omaisten välinen 
yhteistoiminta” RP 1/2020

 – Komentajakapteeni  
Pekka Hietakangas 
MERIVE M5 
”Pohjanmaa-luokan 
vaikutukset Merivoimien 
doktriiniin” RP 3/2020

Kultaisella ansiomerkillä 
palkitseminen!
Kokouksen päätteeksi puheen-
johtaja kertoi, että yhdistyksen 
hallitus on päätättänyt myön-
tää tällä päivämäärällä sotatie-
teiden tohtori, komentaja evp 
Ove Enqvistille yhdistyksen kul-
taisen ansiomerkin numero 31.

Kultainen ansiomerkki on 
RUY:n arvokkain tunnustus, joka 
voidaan myöntää samalle hen-
kilölle vain kerran ja siten, että 
merkki on yhtä aikaa enintään 
kymmenellä (10) elossa olevalla.

Merkki on myönnetty vuo-
desta 1950 alkaen yhteensä 30 
henkilölle, joista elossa ovat 
seuraavat kuusi (6) henkilöä:
21. Torsti Lahti 

eversti
24. Uolevi Tirronen 

everstiluutnantti
25.  Jaakko Valtanen 

kenraali
27.  Eero Sivunen 

majuri res

29.  Kai Masalin 
komentajakapteeni res

30. Asko Kilpinen 
prikaatikenraali

Sotatieteiden tohtori ja ko-
mentaja evp Ove Enqvistin on 
kirjoittanut sekä RUY:lle että 
muille Rannikkopuolustuksen 
yhteisöille lukuisia historiikkeja 
ja tietokirjoja sekä toiminut vuo-
sikymmeniä aktiivisena Ranni-
kon Puolustajan artikkelien kir-
joittajana.” 

Hän on toiminut Rannikon 
Puolustaja-lehden päätoimitta-
jana  toimittaen lehdet 1/1993 – 
3/1994 (yhteensä seitsemän (7) 
lehteä) ja kuulunut lehden toi-
mitukseen numerosta 2/2009 al-
kaen aiheenaan historia ja kirjal-
lisuus sekä toiminut RUY:n halli-
tuksessa vuodesta 2008 alkaen.

Tällaista tällä kertaa. Vältel-
lään edelleen koronaa.

Terveisin yhdistyksen sih-
teeri ja taloudenhoitaja

Jarmo Valtimo alias JaVa
jarmo.valtimo@rannikonpuolustaja.fi

puh. 0405647695

Ps. Lehden ilmestyessä olet jo 
saanut vuoden 2021 jäsenmak-
sulaskun sähköpostiisi. Jos et 
ole sitä vielä maksanut, tee se 
heti :)
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Meriupseeriyhdistys

Vuosikokous 2021
Yhdistyksen sääntömääräinen 
vuosikokous pidettiin etäjär-
jestelyin Suomenlinnan upsee-
rikerholta 22.4.2021. Kokouk-
sen jälkeen komentaja evp Ka-
ri Huhtala piti esitelmän sodis-
sa menehtyneistä kadettiupsee-
reista ja kadeteista.

Hallitus kaudelle 2021
 – Puheenjohtaja: 

Kommodori 
Jukka Anteroinen

 – Varapuheenjohtaja: 
Komentaja Iiro Penttilä

Hallitus:
 – Komentajakapteeni 

Jyrki Myllyperkiö
 – Komentajakapteeni 

Thomas Gentz
 – Komentajakapteeni 

Klaus Ericsson
 – Komentajakapteeni 

Tuomas Luukkonen
 – Yliluutnantti 

Antti Kurkivuori
 – Luutnantti Nicolás Kalvi

Yhdistyksen hallitus kutsui 
sihteereiksi kapteeniluutnantti 
Leo Laineen sekä yliluutnantti 
Petteri Ekmanin.

Jäsenmaksut 2021
Jäsenmaksut pysyivät ennallaan:

 – Amir/kom 40 €

 – Komkapt/ltn 30 €
 – Evp/res 30 €
 – Kad -€

Lasku jäsenmaksuista lähe-
tetään loppukesästä.

Meriupseeriyhdistyksen 
toimintasuunnitelma vuo-
delle 2021
Yhdistys jatkaa toimintaansa 
säännöissä mainittujen periaat-
teiden mukaisesti:
1. Kehittämällä yhdistyksen 

toimintalinjoja ja -tapoja ko-
ko jäsenistöä kiinnostaviksi 
ja eri ikäpolvia yhdistäviksi

2. Kehittämällä jäsenistön 
ammattitaitoa ja meripuo-
lustuksen tuntemusta se-
kä ylläpitämällä jäsenistön 
keskinäistä kanssakäymistä

3. Ylläpitämällä ja kehittä-
mällä yhteistoimintaa mui-

den merellisten järjestöjen 
kanssa

4. Tiivistämällä yhteistoimin-
taa Rannikkoupseeriyhdis-
tyksen kanssa.

5. Toimimalla läheisessä yh-
teistyössä Merivoimien 
kanssa sekä pitämällä yl-
lä yhteyksiä puolustusvoi-
mien ja rajavartiolaitoksen 
meripuolustuksen piirissä 
toimiviin osiin

6. Yhteistyön keinoin edistä-
mällä meripuolustuksen 
ja meriupseerin ammattiin 
liittyvää tietämystä muun 
yhteiskunnan sisällä.

Vuoden teemaksi esitetään: 
”Vedenalainen sodankäynti”
Vuoden aikana tapahtuvat vie-
railut ja kuukausikokousten esi-
tykset pyritään järjestämään 
teemamme mukaisesti.

Satama- ja laivanrakennus-
komponentit

www.epomare.fi 
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Meriupseeriyhdistyksen 
vuoden 2021 
tapahtumakalenteri:
Syyskuu

 – Syysmatka järjestetään 18.-
19.9.2021 Itä-Suomeen,  
mikäli COVID-19 tilanne ja 
voimassa olevat rajoitukset 
sen sallivat.

 – Kuukausikokous 
9.9.2021 Helsinki 
Vedenalainen sodan käynti 
Rajavartiolaitoksessa, 
RVLE, Helsinki

 – Ammunnat. Perinteinen 
Tourin tussari, Upinniemi. 
Tarkempi ajankohta ja  
ilmoittautuminen  
ilmoitetaan elokuussa.

Lokakuu
 – Vuosipäivän kokous 

28.10.2021, Helsinki,  
Merisotakoulu 
Seppeleenlasku,  
Vuosipäivän esitelmä

Marraskuu
 – Kuukausikokous 

16.11.2021, Yhteiskokous 

8. Aloitetaan yhdistyksen 
100-vuotisjuhlallisuuksien 
valmistelu

MY:n jäsentiedotteet
Meriupseeriyhdistys tiedottaa 
jäsenistöään pääsääntöisesti 
sähköpostilla lähetettävillä jä-
sentiedotteilla, joita pyritään lä-
hettämään kuukausittain.

Päivitäthän sähköpostitie-
dot sihteerille, mikäli jäsentie-
dotteet eivät ole tavoittaneet.

MY:n jäsentuotteet
 – Suomen Laivasto -kirjasarja 

(1-3), osat erikseen 15 €, 
koko sarja 40 €

 – Uhka Lännestä -kirja, 15 €
 – Suojattu merenkulku 

elinehtonamme -kirja, 15 €
 – MY:n isännänviiri, 70 €
 – MY:n veneviiri, 22 €
 – MY:n jäsenpinssi, 7 €

Hintoihin lisätään mahdolli-
set postikulut. Lisätiedot tuot-
teista sihteeriltä.

sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi

RUY:n kanssa. 
Suomenlinnan upseerikerho

 – Majan talkoot 
20.11.2021, Kemiö

Näiden suunniteltujen ta-
pahtumien lisäksi:
1. Palkitaan opinnoissaan hy-

vin menestyneitä meriup-
seereja, kadetteja ja upsee-
rikokelaita (RUK178, 88MEK 
9.8.2020, RUK179, EUK72, 
YEK60 4.11.2021)

2. Muistetaan hiljaiseen lai-
vueeseen siirtyneitä

3. Toimitetaan Suomi Merellä 
-vuosikirja

4. Tilataan yhdistyksen jäse-
nille Rannikon Puolusta-
ja -lehti

5. Ylläpidetään ja varustel-
laan yhdistyksen majaa Ke-
miössä

6. Tuetaan (anomuksesta) jä-
senistön kirjoitus- ja tutki-
mustyötä apurahoin

7. Jatketaan yhdistyksen ar-
kiston arkistointityötä ja 
yhdistyksen omaisuuden 
selvitys- ja luettelointityötä. 

Oy Suomi Shipping Services Ltd
www.suomishippingservices.com
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Hiukan historiaa
Sininen Reservi ry:n perusta-
miseen johtanut keskustelu oli 
alkanut jo vuonna 1993, jolloin 
Helsingin Laivastokilta, Helsin-
gin Merireserviläiset ja Helsingin 
Reservimeriupseerit halusivat 
kehittää pääkaupunkiseudul-
la toimivien merellisten reser-
viläisjärjestöjen yhteistoimin-
taa. Tämä yhteistyö toteutuikin 
käytännössä alkuaan Merireser-
vin, sittemmin Sinisen Reservin, 
koulutuksen merkeissä. Merkit-
tävänä yhteistyökumppanina 
toimi alusta asti vuonna 1992 
toimintansa aloittanut vapaa-
ehtoinen maanpuolustuskoulu-
tus, MPK ry, nykyinen Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistys.

Aluksi vapaaehtoisen meri-
puolustuskoulutuksen toteut-
tajana oli Sininen Reservi, en-
nen rekisteröidyn yhdistyksen 
perustamista. Tuolloin paikalli-
sina toimijat olivat Suomenlah-
den ja Saaristomeren laivueet.

Merivoimien komentaja, va-
ra-amiraali Sakari Visa, linjasi 
vuonna 1995 Merivoimien kan-
taa vapaaehtoiseen merelliseen 
reserviläistoimintaan. Tästä 
käynnistyivät neuvottelut me-
rellisten yhdistysten kesken ta-
voitteena perustaa Sininen Re-

servi ry. Merisotakoululla jär-
jestetty Merivoimien Esikunnan 
johtama kertausharjoitus aloit-
ti yhdistyksen perustamistoi-
met. Yhdistyksen virallinen pe-
rustamiskokous pidettiin Me-
risotakoululla Suomenlinnassa 
17.5.1997.

Kokouksessa olivat edus-
tettuna Helsingin Laivastokilta 
ry (nyk. Suomenlahden Laivas-
tokilta), Helsingin Reservime-
riupseerit ry, Helsingin Merire-
serviläiset ry (nyk. Merireservi-
läiset ry), Kymen Laivastokilta 
ry, Rannikkosotilaskotiyhdistys 
ry, Turun Laivastokilta ry, Turun 
Rannikkotykistökilta ry ja Turun 
Reservimeriupseerit ry. Peruste-
tun yhdistyksen keskeiseksi teh-
täväksi tuli jäsenyhdistysten yh-
teistyön edistäminen.

Puolustusvoimien organi-
saatiomuutos 1.7.1998 muo-
dosti rannikko- ja laivastojou-
koista nykyiset Merivoimat. Tä-
män yhdistämisen kannusta-
mana, toteutui sekä koulutu-
sorgani-saatioissa että järjestö-
kentässä uusia muutoksia. Uu-
simuotoisen Maanpuolustus-
koulutus ry:n aloittaessa, vuon-
na 1999, siirtyi koko merellinen 
koulutustoiminta sen alaisuu-
teen. Sinisen Reservin koulutuk-

sesta syntyi Maanpuolustuskou-
lutus ry:n alainen valtakunnalli-
nen maanpuolustuspiiri nimel-
tään Meripuolustuspiiri.

Sinisen Reservi ry sai mu-
kaan toimintaan lisääntyvissä 
määrin myös rannikkojoukko-
jen sekä merivartiopuolen yh-
distyksiä. Tänään Sininen Re-
servi ry on kasvanut nykyiseen 
kokoonsa 36 jäsenyhdistyksen 
yhteenliittymäksi.

Yhdistyksen vuosikokous 
24.4.2021
Vallitsevan pandemiatilanteen 
johdosta yhdistyksen hallitus 
päätti järjestää vuosikokouksen 
verkossa lauantaina 24.4.2021. 
Näin noudatettiin voimassa ole-
via ohjeistuksia. Kokous lähe-
tettiin verkkoon T-Media Oy:n 
tiloista Helsingistä. Suuri kiitos 
toimivista puitteista. Kokouk-
sen toteutukseen ja järjestelyi-
hin osallistui Helsingissä kuu-
den henkilön tiimi: Antti Rauti-
ainen, Mika Kuutti, Kai-Verneri 
Kaksonen, Ari Wan, Petri Käyh-
kö ja Lasse Mäki.

Kokoukseen osallistui 33 jä-
senyhdistysten edustajaa, jois-
ta 19 henkilöä edusti valtakirjal-
la 22 jäsenyhdistystä.

Vuosikokouksen puheen-

Sininen Reservi ry matkalla kohti     ensimmäisen 
neljännesvuosisadan päättymistä



71Rannikon Puolustaja   2 | 2021

Järjestöt

Sininen Reservi

johtajaksi valittiin Suomen-
lahden Merivartiokilta ry:n pu-
heenjohtaja Ari Wan ja sihtee-
riksi Kai-Verneri Kaksonen sekä 
pöytäkirjantarkastajiksi Mat-
ti Puhakka ja Jarmo Holm. Ko-
kous päätti, että Petri Käyhkö 
ja Mika Kuutti toimivat tarvit-
taessa ääntenlaskijoina. Varsi-
naiseksi tilintarkastajaksi valit-

tiin Joakim Rehn (KHT) ja vara-
mieheksi tilintarkastusyhteisö 
Grant Thornton Oy. Toiminnan-
tarkastajaksi valittiin Kare Var-
tiainen. Varatoiminnantarkasta-
jaa ei valittu.

Hallituksen asettamaan vaa-
livaliokuntaan kuuluivat Mika 
Kuutti (puheenjohtaja) Seppo 
Kaila (jäsen) ja Kai-Verneri Kak-

sonen (jäsen/sihteeri). Annettu-
na tehtävänä oli selvittää etu-
käteen jäsenyhdistyksien näke-
mykset hallituksen henkilömää-
rästä ja ehdokkaista erovuorois-
ten seitsemän hallituksen jäse-
nen tilalle. Kokouksessa vaaliva-
liokunnan puheenjohtaja esitte-
li tehdyn selvitystyön tulokset. 
Vuosikokous hyväksyi tehdyn 

Sininen Reservi ry matkalla kohti     ensimmäisen 
neljännesvuosisadan päättymistä

Mika kuutti

Sininen Reservi ry:n vuosikokous on alkanut. Oikealla kokouksen puheenjohtaja Ari Wan ja vasemmalla 
yhdistyksen puheenjohtaja Antti Rautiainen.
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hittämään Sininen Reservi ry:tä 
kohti tulevaisuutta!

Lämmin kiitos nyt hallitus-
työn jättäneille Kristiina Slottel-
le, Sirpa Holmalle ja Henri Havu-
linnalle.

Toteutuneita ja tulevia 
tapahtumia vuonna 2021
Reserviläisen perustaidon, ase-
käsittely- ja ampumataidon yl-
läpitäminen on tärkeää. Sinisen 
Reservin ampumapäivät tarjo-
avat tähän erinomaisen mahdol-
lisuuden. Vuonna 2021 on järjes-
tetty kaksi ampumapäivää, 10.4. 
ja 15.5., molemmat Rannikkopri-
kaatissa Upinniemessä. Tulevat 
ampumapäivät löytyvät MPK:n 
koulutuskalenterista, jota kaut-

Sininen Reservi

esityksen mukaisesti henkilö-
määräksi 14 hallituksen jäsentä.

Vaalivaliokunnan esitys vuo-
sikokoukselle hallitukseen va-
littavista henkilöistä oli: Mar-
kus Aarnio (Suomenlinnan Ran-
nikkotykistökilta ry), Marko Ha-
ra (Helsingin Miinanraivaajakilta 
ry), Jarmo Holm (Turun Laivas-
tokilta ry), Ari Nermes (Suomen-
lahden Laivastokilta ry), Matti 
Puhakka (Turun Rannikkotykis-
tökilta ry), Markku Saarikannas 
(Suomenlahden Merivartiokilta 
ry) ja Tii Vieruaho (Rannikkosoti-
laskotiyhdistys ry). Kokoukses-
sa suoritettiin Hejmo-järjestel-
mällä sähköinen äänestys, jos-
sa Lasse Mäki toimi järjestelmän 
pääkäyttäjänä. Tehdyn äänes-
tyksen tuloksena vuosikokous 

valitsi esitetyt henkilöt hallituk-
seen vuosille 2021-2022. Terve-
tuloa mukaan hallitukseen ja ke-

Åke Smolander Ampumapäivä 1 kivääriosuudessa Upinniemessä 
huhtikuussa 2021.

Mika kuutti

Mika kuutti
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Sininen Reservi

ta myös ilmoittautumiset.
YE-komentaja Ville Vänskä 

käynnisti kolmiosaisella webi-
naarisarjallaan Sininen Reservin 
verkkotilaisuudet. Vänskän ai-
heena oli nykyaikainen meriso-
dankäynti. Suuren suosion saa-
vuttaneet tilaisuudet järjestettiin 
8.4., 22.4. ja 19.5. Palaamme ku-
luvan vuoden aikana asiaan uu-
sien ja mielenkiintoisten aihei-
den muodossa. Kannattaa seura-
ta www.sininenreservi.fi sivuja.

Huhtikuun 29. päivä käynnisti 

myös uudenlaisen tavan kohdata 
jäsenyhdistyksien edustajia ver-
kossa. Tavoitteena on muodos-
taa tästä pysyvä käytäntö avoi-
melle vuoropuhelulle Sinisen Re-
servin ja jäsenyhdistyksien välil-
le. Kokemuksista kerromme lisää 
Rannikonpuolustajan seuraavas-
sa numerossa.

Vuotuinen Meritaitokilpailu 
toteutetaan Merisotakoululla, 
Suomenlinnassa 17.-18.9.2021. 
Toivotamme jäsenyhdistykset ja 
MPK:n Linnakeveneiden käyttä-

jäyhteisöt tervetulleiksi mukaan 
kilpailemaan. Joukkueet mitte-
levät merisotilaallisista ja soti-
laan perustaidoista. Tarkemmin 
kilpailusta lehdessä olevassa il-
moituksessa.

25 v juhlavuosi
Yhdistyksen 25. toimintavuosi 
alkaa 1.1.2022. Juhlavuoden ai-
kana tullaan toteuttamaan usei-
ta jäsenyhdistyksille ja yhteis-
työkumppaneille suunnattuja 
tilaisuuksia. Niiden aikatauluun 

Sinisen Reservin ampumapäivä 1 pistooliammunnan tuloksien tarkastus meneillään Upinniemessä 
huhtikuussa 2021.

Mika kuutti
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Säähavaintoja 
kaikkiin olosuhteisiin
maalla ja merellä

vaisala.com/maritime
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Sininen Reservi

palaamme tarkemmin tämän 
lehden tulevissa numeroissa ja 
nettisivuillamme.

Juhlavuoteen liittyen yhdis-
tys ottaa mielellään vastaa ku-
vamateriaalia jo perustamista 
edeltävältä ajalta alkaen. Kuvia 
käytetään juhlavuoteen liittyvis-
sä julkaisuissa. Tarkempi ohjeis-
tus löytyy www.sininenreservi.fi 
sivustolta.

Mika Kuutti
Varapuheenjohtaja, Sininen Reservi ry

Markku Kaasalainen toimii M/S Lavansaaren kansimiehen tehtävässä 
Meritaitokilpailussa.

Mika kuutti



75Rannikon Puolustaja   2 | 2021

Järjestöt

Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys

Kotkan Rannikkoalueen Pe-
rinneyhdistys ry piti vuo-

sikokouksen hybridikokoukse-
na 19.4.2021 Kotkassa kumppa-
nuustalo Viikarissa. Kokouspäi-
vämäärän valinnassa haluttiin 
muistaa historiaa, sillä 102 vuot-
ta sitten 19.4.1919 rannikkoty-
kistön uudelleenorganisoinnin 
myötä tuli II Rannikkotykistö-
pataljoonasta itsenäinen jouk-
ko-osasto, ja samalla nimeksi 
vahvistettiin Rannikkotykistö-
rykmentti 2.  

Yhdistys oli suositellut ko-
koukseen etäosallistumista, ja 
suositukselle oltiin kuuliaisia. 
Kokoukseen osallistui yhteensä 
19 jäsentä, joista 16 etäyhteydel-
lä. Teknisesti etäkokous onnis-
tui hyvin ja tarvittavat päätökset 
saatiin tehtyä. Hallituksen ker-

tomus vuoden 2020 toiminnasta 
sekä tiliasiat hyväksyttiin muu-
toksitta. Vuoden 2021 osalta ta-
lousarvio, toimintasuunnitelma 
ja henkilövalinnat hyväksyttiin 
hallituksen esittämällä taval-
la. Hallituksessa jatkavat Aapo 
Tokkola puheenjohtajana, Ri-
ku Pirinen varapuheenjohtaja-
na, Harri Malm sihteerinä, Kris-
tina Baumgartner rahastonhoi-
tajana sekä Riku Lehtinen, Jaak-
ko Leppänen ja Hanna Varimaa 
muina hallituksen jäseninä.  Jä-
senmaksutkin pysyivät samoina 
(jäsen=10€, yhteisöjäsen=200€).

Päätapahtumat vuoden 2021 
toiminnassa ovat seuraavat:

 – perinnepäivä 10.7. 
Virolahdella, jossa teemana 
on mm. 2.RPR jatkosodan 
hyökkäysvaiheessa

 – rannikkotykistön entisten 
toimipaikkojen muistolaa-
tan paljastustilaisuus 17.7. 
Haapasaaressa

 – Haminan kesäpuistossa 
olevan ”Rannikkotaistelui-
den ja niissä kaatuneiden 
sankarivainajien muis-
tomerkin” paljastuksen 
70 v. muistohetki 23.9. 
Haminassa 

 – ”pikkujoulut”/vastaava 
jäsentilaisuus loka-joulu-
kuussa

Edellä mainittujen lisäksi 
jatketaan yhteistyötä erikseen 
sovittavalla tavalla mm. Ran-
nikkoprikaatin, Reserviupsee-
rikoulun, Rannikkotykistön Pe-
rinneyhdistyksen ja Sinisen Re-
servin kanssa.

Tapahtumia järjestettäessä 
otetaan korotetusti huomioon 
terveysturvallisuus. Kaikista ta-
pahtumista tulee tarkempaa tie-
toa jäsentiedotteissa heti, kun 
yksityiskohdat tarkentuvat. 

Suunnitelmat vuodelle 2021 
on siis hyväksytty ja nyt toivo-
taan, että ne pystytään myös 
toteuttamaan suunnitellulla ta-
valla. Hallitus toivottaa hyvää 
ja turvallista vuotta 2021. Näh-
dään ja toimitaan yhdessä; RT 
on RAUTAA!

Aapo Tokkola
Puheenjohtaja

Kaakonkulman kuulumisia

Kenraali Valve ja majuri Miettinen tutkivat osasto Miettisen komento-
paikassa sotasaalista Virolahdella 25.08.1941.

sa-kuva
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V ajaan 20 hehtaarin laajui-
nen Kuivasaari sijaitsee 

noin kahdeksan kilometriä ete-
lään Helsingistä. Iso osa saaren 
rakennuskannasta on peräisin 
1900-luvun alkuvuosikymmenil-
tä, jolloin saari toimi osana ensin 
Venäjän ja sittemmin itsenäisty-

neen Suomen puolustamisek-
si rakennettua maa- ja merilin-
noitusketjua. Sotahistoriallises-
ti arvokkaan kohteen ylläpidos-
ta huolehtivat tällä hetkellä Suo-
menlinnan rannikkotykistökilta 
ry ja Puolustusvoimat.

Merilinnoituksesta 
museokohteeksi
Kuivasaari on osa venäläisten 
ensimmäisen maailmansodan 
aikana rakentamaa maa- ja me-
rilinnoitusketjua, jonka päätar-
koitus oli suojata Pietaria. Suo-
men itsenäistymisen jälkeen 
puolustuksen painopiste siirtyi 
Helsingin turvaamiseen. Toisen 
maailmansodan aikana Kuiva-
saareen sijoitettu rannikkotykis-
tö toimi tehokkaana pelotteena 
ja se myös osallistui taisteluihin 
sodan aikana useampaan ottee-
seen.

Sotien jälkeen saari toimi 
vartiolinnakkeena ja koulutus-
käytössä, mutta siellä myös tes-
tattiin rannikkopuolustuksen 
kannalta merkittäviä uusia am-
pumamenetelmiä. 1990-luvulla 
rannikkotykistön merkitys meri-
puolustuksessa väheni ja vuon-
na 1998 aselaji liitettiin Meri-
voimiin. Samaan aikaan Kuiva-
saaren sotahistoriallisesti arvo-
kasta linnoituskokonaisuutta 
alettiin kunnostaa Suomenlin-
nan rannikkotykistökilta ry:n ja 
Puolustusvoimien yhteistyöllä. 
Puolustusvoimien päivittäinen 
toiminta saarella loppui v. 2012 
ja nykyään sen sotahistorialli-
sia kohteita hallinnoi Sotamu-

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Talkootoiminta takaa Kuivasaaren sotahistoriallisesti 
arvokkaan kokonaisuuden säilymisen

Myös Venäjän vallan aikaisen jääkellarin ovi uusittiin.

kirsi kostaMo 2020
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seo. Kilta toimii aktiivisesti Kui-
vasaaressa sulavesikaudella yl-
läpitäen rakennuskantaa ja kult-
tuuriympäristöjä, sekä järjes-
täen opastettuja retkiä saarella.

Rakennuksia korjattiin 
kesällä 2020
Kuivasaaressa ei järjestetty ke-
sällä 2020 yleisöretkiviikonlop-
puja, mutta muutamia talkoita 
onnistuttiin kuitenkin järjestä-
mään koronaturvallisesti. Tal-
koissa korjattiin saaren koillis-
rannalla sijaitsevan, Venäjän 
vallan aikaisen ruokalaraken-
nuksen kuisti, joka oli sään vai-
kutuksesta heikossa kunnos-
sa. Kuistin alaosan hajoamis-
pisteessä olleet puuosat uusit-
tiin, joten sen käyttö on taas tur-
vallista retkiviikonloppuina. Sa-
maan historialliseen rakennus-
kokonaisuuteen kuuluvan jää-
kellarin ovi uusittiin ja killan ma-
joituksessa käyttämän rivitalon 
edustalle rakennettiin ylijää-
neestä puutavarasta penkkejä.

Kunnostustoimintaa jatket-
tiin myös Kuivasaaren eteläosan 
museokohteilla. Tykkipihan me-
renpuoleiset kaiteet uusittiin – 
betonin rapautumisen seurauk-
sena hajonneita tukitolppia kor-
jattiin betonilla ja tolppiin kiinni-

tettiin kunnostetut kaiteet. Tä-
män lisäksi kasemattirakennuk-
sessa vaihdettiin tykinkuivai-
men kylmäaineet, jotta Obuho-
vin sisäosat eivät kostuessaan 
pilaannu.

Myös saaren luonto 
vaatii hoitoa
Kuivasaari ja Pikku Kuivasaari 
muodostavat mielenkiintoisen 
luontokohteen Helsingin edus-
tan ulkosaaristossa. Yli vuosisa-
dan jatkunut linnoitus- ja raken-

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Talkootoiminta takaa Kuivasaaren sotahistoriallisesti 
arvokkaan kokonaisuuden säilymisen

Kuivasaaren koillisrannalla sijaitsevan ruokalarakennuksen hajoamis-
tilassa ollut kuisti uusittiin kesällä 2021.

kirsi kostaMo 2020
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nustoiminta on muokannut Kui-
vasaaren luontoa voimakkaasti. 
Viime vuosikymmeninä vähen-
tynyt sotilaskäyttö on johtanut 
aikaisemmin avoimien niittyjen 
ja ketojen umpeenkasvun no-
peutumiseen.

Kiltalaiset ovat viime vuosi-
kymmeninä aktiivisesti niittä-
neet ja raivanneet saaren poh-
joisosan avoimia alueita. Tä-
mä onkin estänyt tehokkaas-
ti heinittymistä ja umpeenkas-
vua. Avoimien alueiden ylläpito 
kuitenkin edellyttää pari kertaa 
kesän aikana tapahtuvaa niit-
toa, jota onkin tehty osana lä-
hes kaikkia killan järjestämiä tal-
koita. Saaren avoimilta alueilta 

raivataan myös lähes vuosittain 
pensaita ja puuntaimia, jotta 
kukkivat niityt ja kedot saadaan 
säilymään. Niinpä myös kesällä 
2020 saaressa niitettiin sen poh-
joisosan niittyjä, leikattiin pen-
sasaidat sekä raivattiin puuntai-
mia tykkipihalta ja kasemattien 
rintavarustuksilta. Syksyn tal-
koissa kerättiin erityisesti Pik-
ku Kuivasaaresta jätesäkillisit-
täin rantaan ajautunutta roskaa.

Kesän 2021 suunnitelmissa 
’Wanhan Rouvan’ 
kunnostaminen
Killan toimintaan Kuivasaaressa 
vuonna 2021 vaikuttaa merkit-
tävästi koronatilanteen kehitty-

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

minen loppukevään ja kesän ai-
kana. Suunnitelmissa on kuiten-
kin järjestää retkiviikonloppuja, 
joiden lisäksi jatketaan museo-
kokonaisuuden ja saaren luon-
non hoitamista.

Vuoden suurimmaksi pro-
jektiksi on suunniteltu Obu-
hov-tykin kuvun ulkomaalausta 
– ulkosaariston ankarat sääolo-
suhteet ovat vuosikymmenen 
aikana kuluttaneet maalipinnan 
niin, että vain sen maalaamisella 
voidaan taata ’Wanhan Rouvan’ 
tyylikkään ulkoasun säilyminen. 
Pitemmällä tähtäimellä edessä 
on 10” Durlacher-tykin metal-
liosien uusiminen, sillä myös ne 
ovat hapertuneet korjauskelvot-
tomiksi.

Tulevan kesän projekteihin 
kuuluu myös ruokalan pohjois-
päädyn terassin uusiminen, jo-
ka jo uusitun kuistin tavoin on 
hajoamispisteessä. Maalaus- 
ja puutöiden ohella saaressa 
on myös mahdollista osallis-
tua vuosisataisen sotahistorian 
muodostamien perinneympä-
ristöjen hoitoon. Jos siis tunnet 
houkutusta maalaus- tai raken-
nushommiin tai luonnonhoito 
kiinnostaa raikkaassa ulkosaa-
ristossa, meiltä löytyy sinulle 
juuri sopiva hommia!

Kirsi Kostamo

Vuoden 2021 tavoitteena on sotahistoriallisesti arvokkaan 
’Wanhan Rouvan’ maalaaminen.

Mikko laHtiNEN
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Turun Rannikkotykistökilta

Turun Rannikkotykistökilta 
valmistautuu toimintaan

sEPPo kaila

virralta puh. 0405198155 tai kil-
tamestari@turunrtkilta.fi. Mat-
kan ilmoittautuminen tarvitaan 
viikkoja ennen matkaa, koska 
laivayhtiö vaatii matkustajatie-
dot hyvin aikaisin. Tämän leh-
den ilmestymispäivä on media-
kortin mukaan viikolla 23, joka 
on kesäkuun toinen viikko. Mi-
käli matka järjestämiseen pää-
dytään jää ilmoittautumisaikaa 
loppukesän tai syyskuun alun 
matkalle riittävästi.

Nopeahkosti voitaneen myös 
käynnistää suosittu ostosmatkai-
lu. Loistaviksi esitelmänpitäjien 
korkean tason johdosta koetut 
kuukausitapaamiset saattavat 
käynnistyä syksyllä uudestaan 
kokoontumisrajoitusten mah-
dollisesti hellittäessä!

Kilta jatkaa hyvin alkanutta 
tapahtumien sp-tiedottamista 

ryhmäjakeluna niille, jotka ovat 
killalle sähköpostiosoitteensa il-
moittaneet. Perinteiset postija-
kelut ja kiltapalstatiedottamiset 
toimivat jatkossakin.

Huomioikaa Sinisen Reser-
vin mahdollisuuksien mukaan 
järjestettävät ampumapäivät 1 
- 5! Niistä löytyy tietoja osoit-
teesta www.sininenreservi.fi/
toiminta/tapahtumakalenteri/.

Seuratkaa ilmoitteluja kil-
tamme retkistä ja tapahtumista 
Turun Sanomien kiltapalstalla, 
jäsentiedotteissa ja killan FB-si-
vulla: facebook.com/groups/tu-
runrtkilta. Seuratkaa tarjontaa 
myös muiden koulutus- ja kurs-
sitapahtumien ajankohtia Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) sivuilla: www.mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

K illan totuttujen päätoi-
mien käynnistäminen ku-

luvan vuoden kevätkaudella ei 
ole ollut vielä rohkeista toiveis-
takaan huolimatta mahdollista! 
Mahdollisesti loppukesän tai al-
kusyksyn aikana voitaisiin aloit-
taa yhdessä niitä asioita ja teh-
täviä,  joihin on vuosien aikana 
luotu hyvät puitteet?

Odottamassa on ”hyllyllä” 
viime vuoden keväältä peruun-
tunut täysin valmis matkasuun-
nitelma Ahvenanmaalle. Matkal-
la tutustumme vanhoihin soti-
laallisiin kohteisiin kuin myöskin 
saarimaakunnan rikkaaseen his-
toriaan. Matkalla oppaanamme 
toimii loistava Ahvenanmaan 
tuntija kiltaveli Jorma Ake. Läh-
demme mahdollisesti Heikki-
lästä jatkaen laivalla suunnitel-
man mukaan Turusta Marianha-
minaan, josta seikkailumme al-
kavat. Paluumatka päinvastoin. 
Matkan hintaan sisältyvät laiva-
matka ruokailuineen, kaksi ho-
telliyötä aamiaisineen ja tietys-
ti matkamestari Mikan kuljetta-
ma bussi sekä loistava kiltasi-
sarten ja -veljien seura. Alusta-
va matkan hinta ei tätä kirjoitet-
taessa ole vielä selvillä, riippu-
en myös osallistujien määrästä. 
Tarkempia tietoja kannattaa ky-
sellä kiltamestari Heikki Pohjan-

Ahvenanmaalla on monenlaista nähtävää vanhoista linnoituksista 
komeisiin merinäköaloihin.
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Turun Laivastokilta

Turun Laivastokilta panostaa tulevaan

Turun Laivastokillan kevät-
kokous toteutettiin 27.2. 

juuri samana päivänä voimaan 
astuneiden poikkeusolojen vaa-

timuksin. Fyysinen kokouspaik-
ka oli Forum Marinumin Messi, 
joka tarjoaa erinomaiset puit-
teet sekä fyysisille että etäko-

kouksille. Forum Marinum pys-
tyy tarjoamaan kokoustilojen 
lisäksi myös kattavat kahvi- ja 
lounaspalvelut. Kokouspaikal-
la oli rajoitusmääräysten mu-
kainen enintään 6 henkeä. Jä-
senistölle oli aikaisemmin lähe-
tetty verkkokysely Kyselynetti.
com –palvelun kautta, jossa on 
ollut mahdollisuus ottaa kantaa 
esityslistan kohtiin. Kevätkoko-
us valitsi puheenjohtajaksi Jar-
mo Holmin. Kokouksen sihtee-
riksi valittiin Jouni Aho, pöytä-
kirjan tarkastajiksi valittiin pai-
kalla olleista kokousedustajista 
Seppo Grönroos ja Matti Puhak-
ka. Kokous käsitteli sääntöjen 
määräämät kevätkokousasiat.

Killan toimintaa hankaloit-
taa edelleen koronarajoituksista 
johtuva pääsykielto Rannikkolai-
vaston alueella olevaan Sotilas-
kotiin. RLAIV tukee killan ja mui-
den maanpuolustusyhdistysten 
toimintaa antamalla yhdistys-
ten käyttöön ”kiltahuoneen” ko-
kouksia ja materiaalin säilytystä 
varten. Kiltahuonetta ei olla voi-
tu nyt käyttää yli vuoteen. Toivot-
tavasti rajoituksia höllennetään 
tautitilanteen helpottuessa.

Tulevia tapahtumia saattaa 
olla tarjolla hyvin rajoitetusti. 
Raumalla on tarkoitus järjestää 
Merivoimien vuosipäivä 9.7. Tä-
tä kirjoitettaessa vuosipäivän 
vieton toteutus on vielä epävar-

Killan viime vuoden kevätkokouksessa Forum Marinumin kokoustila  
Messissä puheenjohtaja Jarmo Holm ja hallituksesta Rami Kuustonen.

sEPPo kaila

www. la ivakone. f i

Ship Service and maintenance
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Turun Laivastokilta

Turun Laivastokilta panostaa tulevaan
maa koronapandemian rajoi-
tusten mahdollisesti jatkuessa. 
Toiveissa voi olla loppukesän tai 
alkusyksyn suosittu navigointi-
kurssi Aboa Maren simulaatto-
reilla Auriga Centerissä. Turun 
Messut tältä kesältä on peruttu, 
joten siellä tapahtuvaa esiinty-
mistämme yhdessä Sinisen Re-
servin kanssa ei tule.

Muistakaa Sinisen Reservin 
mahdollisuuksien mukaan jär-
jestettävät ampumapäivät 1 - 5! 
Niistä löytyy tietoja osoitteesta 

www.sininenreservi.fi/toimin-
ta/tapahtumakalenteri/.

Kesäkauden syntymäpäivä-
sankareitamme ovat: Erittäin 
kunnioitettavat 93 vuotta Pa-
vo Rajanummi 26.6. 80 v Jorma 
Kakko 13.7. 75 v. Ilmo Onninen 
14.6., Raimo Adamsson 8.7., Ka-
lervo Ylistö 19.7., Pekka Paavilai-
nen 21.7. ja Björn Eklund 21.8. 70 
v. Ulpu Honkasalo 12.7. Parhaim-
mat onnentoivotukset kaikille 
päivänsankareillemme!

Seuratkaa ilmoitteluja ret-

kistä ja tapahtumista Turun Sa-
nomien kiltapalstalla, sähkö-
posti-jäsentiedotteissa ja killan 
päivitetyillä nettisivuilla: www.
turunlaivastokilta.net ja killan 
Facebook-sivulla. Seuratkaa 
myös muiden koulutus- ja kurs-
sitapahtumien ajankohtia Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) sivuilla: www.mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

atmarine.fi

Palveluksessa maalla ja merellä

Navigointi- ja 
kommunikointilaitteet

Konehuonelaitteet

Integroidut palo- ja  
kaasuilmoitinjärjestelmät

Säiliömittaus- ja  
lastausvarret teollisuudelle

Turvavalaistusjärjestelmät

Poistumisopasteet,  
turva- ja yhdistelmävalot

Erikoiselektroniikka 
puolustusvoimilleMarine Solutions
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Sotilaskotitoiminta sopeutuu myös poikkeusoloihin

Rannikkosotilaskotiyhdistys

Toista vuotta jatkuneet poik-
keusolot ovat olleet Puolus-

tusvoimien ja Rajavartiolaitok-
sen kumppanina toimivalle soti-
laskotijärjestölle sopeutumisen 
ja uudenlaisen toiminnan har-

joittelun ja kehittelyn aikaa. Pe-
rinteinen sotilaskotimyynti jat-
kuu, mutta rinnalla on koko ajan 
ylläpidetty valmiutta viedä pal-
veluja varusmiehille maastoon.

Poikkeuksellinen tilanne on 

vaikuttanut myös yhdistystoi-
mintaan. Rannikkosotilaskoti-
yhdistyksen hallituksen kokouk-
set on jo pitkään pidetty osit-
tain tai kokonaan Teamsin väli-
tyksellä, jopa yhdistyksen vuo-
sikokous.

Puheenjohtaja Maritta Sari-
olan kausi jatkuu vielä, varapu-
heenjohtajana jatkaa Sirpa Hol-
ma. Hallituksen pitkäaikaisen 
sihteerin Marjo Lindstedtin kau-
det tulivat täyteen ja uudeksi 
sihteeriksi valittiin Tii Vieruaho. 
Hallituksessa jatkavat Tita-Mari 
Asikkala, Raija Heikkinen ja An-
ne Laine sekä muutaman väli-
vuoden jälkeen paluun hallituk-
seen tehnyt Riitta Vuorenmaa. 
Varajäseniksi valittiin uudet tu-
lokkaat Miia Rauhu ja Johanna 
Tilus.

Myös koulutukset ovat siirty-
neet verkkoon. Ensimmäiset uu-

Kesäleiri 2021
(Koronaepidemian salliessa)

L eirikoulu uimataitoisille koululaisille Upinniemen saaris-
tossa Ramsön saarella 1.-6.8.2021. Erätaitoja, ulkoilua, ui-

mista, kalastusta, suunnistusta, pelastautumista, perinteisiä ul-
kopelejä ja leikkejä ym. mukavaa. Lisätietoja esa.aittokallio@
gmail.com ja puh. 040-5869061.
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Sotilaskotitoiminta sopeutuu myös poikkeusoloihin

Rannikkosotilaskotiyhdistys

sien jäsenten koulutukset toteu-
tettiin Teamsissä Etelä-Suomen 
sotilaskotialue ETSO:n kanssa 
yhteistyönä.

Toukokuun 7. päivänä vietet-
tiin sotilaskotitoiminnan perin-
nepäivää sosiaalisessa medias-
sa ilman toritapahtumia ja pop 
up -sotilaskoteja.

Päivä juontaa juurensa yli 
sadan vuoden taakse: Helsingin 
NMKY avasi ensimmäisen soti-
laskodin suomalaisille sotilaille 
7.5.1918.

Tänä vuonna, 103 vuotta 
myöhemmin, sotilaskotitoimin-
nan periaatteet ovat samat kuin 

tarkensimme kaksi vuotta sit-
ten perustetun tulevaisuustyö-
ryhmän saatua työnsä päätök-
seen. Työryhmän laatima toi-
mintalinja 2020-luvulle hyväk-
syttiin yhdistyksen vuosikoko-
uksessa.

Monet yleisötapahtumat 
ovat koronapandemian aikana 
peruuntuneet tai toteutettu il-
man yleisöä. Toivottavasti tilan-
ne kesällä on jo normaali. Meri-
voimien kumppanina odotam-
me jo Merivoimien vuosipäivää 
Raumalla!

Maritta Sariola
Rannikkosotilaskotiyhdistys

alkuvaiheessa. Jokaiselle va-
rusmiehelle varmistetaan soti-
laskodin peruspalvelut palve-
luspaikasta riippumatta. Varus-
miesten, kantahenkilökunnan 
ja kertausharjoituksiin osallis-
tuvien reserviläisten viihtyvyys 
ja hyvinvointi ovat tärkein ta-
voitteemme. Muita tavoitteita 

Merihinauspalvelut ja
jäänmurto yhdeksän 
hinaajan kalustolla 
Itämeren alueella.

www.raumacata.fi
raumacata@raumacata.fi
Tel.  (02) 822 7900
Lounaisväylä 3
26820 RAUMA
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etäyhteyden kautta. Kolmante-
na asiana on Rannikkojääkärien 
valtuuskunnan perustaminen. 
Kokouksessa ehdotettiin myös 
laajemman strategiapalaverin 
järjestämistä, jossa kootaan ja 
mietitään mahdollista Rannik-
kojääkäritoiminnan edistämistä. 
Keskeisenä kysymyksenä mihin 
haluamme viedä killan toimintaa 
ja erityisesti nuoremman polven 
rannikkojääkäreiden mukaan 
saaminen – asia, joka on omalla 
tavallaan pitkäaikainen kysymys 
ratkottavaksi. Tähän asiaan pala-
taan, kun epidemiatilanne antaa 
mahdollisuuden.

Killan maja ja kajakit
Killan majaisäntä on vaihtunut 
ja uusi isäntä on Harri Hahkala. 
Lämmin kiitos Jorma Tiuralle, jo-
ka oli edellinen majaisäntä ja piti 
erinomaista huolta majasta. Jos 
majan vuokraus kiinnostaa niin 
ole yhteydessä majaisäntään!

Muista myös, että killalla on 
erinomaisia kajakkeja jäsenis-
tön käyttöön!

Teikarin päivä
Tavoite on, että Teikarin päivää 
päästään juhlimaan heinäkuus-
sa, mutta tämänkin tilaisuuden 
järjestelyt ovat kiinni koronaepi-
demian tilanteesta ja siihen liitty-
vistä rajoituksista varuskunnissa.

Tiedottaminen
Kilta viestii sähköpostilla ja Face-
book-sivuston kautta. Muista pi-
tää yhteystietosi päivitettynä! 
Killalle ja jäsenistölle kustan-
nustehokkainta on, että voim-
me viestiä kaikille sähköpostil-
la. Killan nettisivut ovat olleet 
aktiivisessa valmistelussa koko 
alkuvuoden ja toiveissa on, että 
saamme sivut käyttöön tämän 
vuoden aikana. Tavoite on, että 
sivuston kautta pääsee varaa-
maan killan majaa ja kajakkeja. 
Lisäksi sivustolle tulee tapahtu-
makalenteri ja pienimuotoinen 
rannikkojääkäriaiheisten tuot-
teiden verkkokauppa.

Haluatko osallistua 
enemmän?
Haluatko osallistua järjestelyi-
hin, toimintaan tai muuten vain 
auttaa aika ajoin? Ehkä sinulla 
on ajatuksia uudesta tekemises-
tä? Älä jää tuleen makaamaan, 
vaan ota yhteyttä!

Pitäkää huolta itsestänne ja 
läheisistänne! Voimaa ja jaksa-
mista!

En gång Kustjägare  
– Alltid Kustjägare

Kerran Rannikkojääkäri  
– aina Rannikkojääkäri

Petri Käyhkö
Puheenjohtaja, Rannikkojääkärikilta

T ervehdys kaikille rannik-
kojääkäreille ja lehden lu-

kijoille!
Tätä kirjoittaessa yhdistyk-

sellä on takana kevätkokous ja 
koronaepidemia on ollut lasku-
suunnassa tartuntojen osalta jo 
kuudetta viikkoa. Toiveissa on et-
tä kesällä saisimme majan ja ka-
jakit mahdollisimman täysipai-
noisesti käyttöön. Epidemiatilan-
ne vaikuttaa tapahtumien ja tilai-
suuksien järjestämiseen vielä pit-
kään, ja luonnollisesti seuraam-
me tilanteen kehittymistä ja vies-
timme jäsenistölle tarpeen mu-
kaan. Takana on myös Maanpuo-
lustuskiltojen liiton vuosikokous. 
Killan jäsen Matti Kaskeala valit-
tiin jatkamaan liittovaltuustossa 
– Onnittelut!

Kevätkokous
Kevätkokouksen ehkä yksi tär-
keimmistä asioista oli sääntö-
muutosehdotuksen toinen käsit-
tely. Sääntömuutosehdotus on 
nyt hyväksytty kahdessa perät-
täisessä kokouksessa ja sääntö-
muutokset on toimitettu PRH:n 
käsittelyyn. Keskeisimmät muu-
tokset koskivat hallituksen jäse-
nien toimikausien pituuksia tar-
koittaen, että jatkossa hallitus-
pesti olisi kaksivuotinen. Toinen 
asia koski mahdollisuutta osal-
listua yhdistyksen kokouksiin 

Puheenjohtajan kynästä

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys
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ta två år i taget. Den andra frå-
gan gällde möjligheten att delta 
i föreningens möten på distans. 
Den tredje behandlade inrättan-
det av en Kustjägardelegation. 
Vid mötet föreslogs också att ett 
bredare strategimöte skulle an-
ordnas för att samla in och över-
väga ett eventuellt främjande av 
kustjägarverksamhet. En nyckel-
fråga för åt vilket håll vi vill föra 
gillets verksamhet och i synner-
het för att få in den yngre genera-
tionen kustjägare – något som på 
sitt eget sätt är en långsiktig frå-
ga som bör lösas. Vi kommer att 
återkomma till detta när epide-
misituationen ger oss en chans.

Gillets stuga och kajaker
Gillets stugvärd har bytts och 
den nya värden är Harri Hah-
kala. Ett varmt tack till den för-
ra stugvärden Jorma Tiura, som 
tog utmärkt hand om stugan. 
Om du är intresserad av att hy-
ra en stuga, vänligen kontakta 
stugvärden!

Kom också ihåg att gillet har 
utmärkta kajaker för medlem-
marnas bruk!

Teikari-dagen
Målet är att fira Teikari-dagen i ju-
li, men arrangemangen för det-
ta evenemang beror också på 
coronavirusepidemins situation 

och de gällande restriktionerna 
i garnisoner.

Information
Gillet kommunicerar via e-post 
och via Facebook-sidan. Kom 
ihåg att hålla dina kontaktupp-
gifter uppdaterade! Det mest 
kostnadseffektiva för gillet och 
medlemmarna är att vi kan kom-
municera med alla via e-post. 
Gillets hemsida har aktivt förbe-
retts under hela första halvåret 
och vi hoppas att ha sidorna till-
gängliga under detta år. Målet är 
att kunna boka gillets stuga och 
kajakerna via sidan. Dessutom 
kommer sidan att ha en eve-
nemangskalender och en små-
skalig onlinebutik för produkter 
med kustjägar-tema.

Vill du bli mer involverad?
Vill du delta i arrangemang, aktivi-
teter eller på annat sätt bara hjäl-
pa till då och då? Kanske har du 
idéer för ny verksamhet? Bli inte 
liggande i elden, utan hör av dig!

Ta hand om dig själv och di-
na nära och kära! Jag önskar er 
styrka och uthållighet!

En gång Kustjägare  
– Alltid Kustjägare

Kerran Rannikkojääkäri  
– aina Rannikkojääkäri

Petri Käyhkö
Ordföranden, Rannikkojääkärikilta

H älsningar till alla kustjäga-
re och tidningsläsare!

I skrivande stund har fören-
ingen ett vårmöte bakom sig och 
coronaepidemin har varit på ned-
åtgående för sjätte veckan i rad 
när det gäller infektioner. För-
hoppningen är att vi på somma-
ren ska få stugan och kajaker-
na i största möjliga användning. 
Epidemisituationen kommer att 
påverka anordnandet av evene-
mang och tillställningar under 
en lång tid framöver, och vi kom-
mer naturligtvis att övervaka ut-
vecklingen av situationen och vid 
behov meddela medlemmarna. 
Bakom oss är också ett årsmöte 
för Försvarsgillenas förbund. Gil-
lesmedlemmen Matti Kaskeala 
valde att fortsätta i förbundsrå-
det – Grattis!

Vårmöte
En av de kanske viktigaste frå-
gorna vid vårmötet var den an-
dra behandlingen av förslaget 
till stadgeändring. Förslaget till 
stadgeändring har nu antagits 
vid två på varandra följande mö-
ten och stadgeändringarna har 
överlämnats till Patent och regis-
terstyrelsen (PRH). De viktigaste 
förändringarna gällde längden 
på mandatperioden för styrelse-
ledamöterna, vilket innebär att 
styrelsen i framtiden skulle sit-

Från ordförandens penna

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys
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Hangon Rannikkopatteriston 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Jarmo Valtimo
Metsäkannaksentie 32
10940 HANKO
0405647695
perinneyhdistys@hotmail.com

Helsingin Miinanraivaajakilta
Puheenjohtaja Matti Honkala
Sihteeri Pirjo-Liisa Arpalahti
pirjoliisa.arpalahti@gmail.com

Helsingin Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Marko Vuorinen
Haahkatie 6 A 10 , 00200 Helsinki
0400 902737
marko_vuorinen@hotmail.com

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

Kymen Laivastokilta
Puheenjohtaja Tapio Riikonen
Piispankatu 11 as 23, 49400 Hamina
050 540 5417
tapio.riikonen@elisanet.fi

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

Laatokan puolustuksen 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Ilpo Kaislaniemi
Hovioikeudenkatu 4 A 23
20500 Turku
0400 712086
ilpo.kaislaniemi@gmail.com
Sihteeri Kyösti Rantanen, Turku
0400 825 346
kyosti.rantanen@gmail.com

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

Laivaston Sukeltajakilta
Puheenjohtaja Tapani Korhonen
Olofsborg 13 A, 10710 Snappertuna
040 558 3194
tapanikorhonen@kolumbus.fi 
tapani.korhonen@kotikone.fi
www.laivastonsukeltajakilta.fi

Laivaston veteraanit
Puheenjohtaja Seppo Grönroos
soegronroos@gmail.com

Meripuolustussäätiö
Asiamies Arno Hakkarainen
Helenankuja 4, 01400 Vantaa
arno.hakkarainen@srs.fi

Meriupseeriyhdistys
Puheenjohtaja 
Kommodori Jukka Anteroinen
Sihteeri 
Kapteeniluutnantti Jukka Rannikko
045 841 3070
sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi
Majajaosto Komentaja Pasi Puoskari

Merivoimat
Merivoimien esikunnan viestintä
puh. 0299 800
pao.navy@mil.fi

Merivoimien tutkimuslaitoksen 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Erkki Laurila
0500 431 334
elexi@elisanet.fi
Sihteeri Kaarina Saarto
PL 5, 20240 TURKU
kaarina.saarto@mil.fi

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

Pirkanmaan Meripuolustuskilta
Puheenjohtaja Timo Valli
Kastepolku 2, 14200 Turenki
040 833 7213, timo.valli@tut.fi

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

Pohjanlahden Merivartiokilta
Puheenjohtaja Timo Häyhä
timo.hayha@gmail.com
www.merivartiokilta.fi

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

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

Rannikkojääkärikilta
Puheenjohtaja Petri Käyhkö
PL 102, 00141 Helsinki
petri.kayhko@kotikone.fi

Rannikkojääkäri pataljoonan 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Kurt Kokko
040 571 6411
kurt@kokot.fi

Rannikkotykistön 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Johanna Pakola
Pryssinkatu 13 as 29
20320 Turku
+358 40 588 4231
johanna.pakola@gmail.com
www.rannikkotykisto.fi

Rannikkotykistösäätiö
Valtuuskunnan puheenjohtaja
Timo Kohtamäki
Hallituksen puheenjohtaja
Juha Kilpi
asiamies Heikki-Ilari Hirvonen
asiamies.rt-saatio@elisanet.fi

Rannikkoupseeri yhdistys
RP-lehden julkaisija
Puheenjohtaja
Kommodori Auvo Viita-aho
auvovii@gmail.com
sihteeri Jarmo Valtimo 
040 564 7695
jarmo.valtimo@rannikonpuolustaja.fi

Rannikon Puolustajain kilta
Puheenjohtaja Esa Terviö
Kotilotie 6, 48310 Kotka
0440 837 846
tervioesa@gmail.com

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

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

Sininen Reservi ry
Puheenjohtaja Antti Rautiainen
Solbackantie 22, 02880 VEIKKOLA
050 5561825, antti@rautiainen.fi
Sihteeri Kai Kaksonen
050 545 5421
kai.kaksonen@gmail.com

Yhteinen julkaisum
m

e
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Rannikon Puolustajan teemat

3/2021  Merivoimien johtamiskulttuuri  
ja johtaminen tulevaisuudessa

4/2021 Merivoimien uhkakuvat tulevaisuudessa

1/2022 Meripuolustuksen SA-logistiikka, 
logistiset ketjut ja huoltovarmuus

www.rannikonpuolustaja.fi

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

Tapahtumakalenteri 2021

10.7.  Perinnepäivä Virolahdella. (s. 75)

17.7. Muistolaatan paljastustilaisuus Haapasaaressa. (s. 75)

1.-6.8. Leirikoulu uimataitoisille koululaisille. (s. 82)

17.-18.9. Sininen Reservi ry:n Meritaitokilpailu (s. 59)

18.-19.9.  MY:n syysmatka COVID-19 tilanteen salliessa. (s.69)

23.9.  Muistohetki Haminassa. (s. 75)

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

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

Suomenlinnan 
Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Auvo Viita-aho
040 5066917
auvovii@gmail.com
www.rt-kilta.net

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

Turun Laivastokilta
Puheenjohtaja Jarmo Holm
Kreivinkatu 3 A, 21100 Naantali
040 0524253
jarmo.holm@turunlaivastokilta.net

Turun Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Heikki Pohjanvirta
Itäinen Rantakatu 48-50
H 249, 20810 Turku
040 5198155
puheenjohtaja@turunrtkilta.fi

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

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

Vaasan Rannikkopatteriston 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Kari Lehtimäki
Västäräkinkatu 8C 65320 Vaasa
GSM 041 432 1269
Kari.lehtimaki@gmail.com
Sihteeri Harri Kevari
harri.kevari@mil.fi



Maan laajin kokonaisuus
MERIPUOLUSTUKSEN HISTORIASTA

Koe aidot laivat, esineet ja tarinat!
 Tykkiveneestä miinalaivaan
 Laivaston soittokunnasta Mannerheim-risteihin

www.forum-marinum.fi I Linnankatu 72, 20100 Turku

Museolaivat ja näyttelyt auki 
päivittäin 28.5.-22.8. klo 10-18


