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Pääkirjoitus

Arvoisat lukijat,
Vuosi 2021 lähenee loppuaan ja 
käsissäsi on Rannikon Puolusta-
ja -lehden kuluvan vuoden nel-
jäs ja viimeinen numero. Kirjoit-
tajien ja toimituksen tavoite on 
tietysti se, että lehdessä on lu-
kijoille mielenkiintoista luetta-
vaa – uskoisin että näin on. Tä-
mänkertainen teema, Merivoi-
mien uhkakuvat tulevaisuudes-
sa, on vaativa aihealue mones-
takin syystä – eikä vähiten siksi, 
että nyt pyritään katsomaan tu-
levaisuuteen. Tulevaisuuden 
ennustaminen on tunnetusti 
vaikea taiteenlaji. Toisen vaati-
vuuskertoimen tuo mukanaan 
juuri uhkakuvat. Yksittäisiä uh-
kia ja niiden varaan rakennet-

tuja laajempia uhkakuvia ovat 
yhteiskunnat ja yhteisöt täyn-
nä. Kaikkeen mitä luova ajatte-
lu tuo mukanaan ei ole mahdol-
lista varautua, mutta siitä huoli-
matta uhkakuvien ajattelu sekä 
niihin liittyvä keskustelu edistää 
myös varautumista. Uhkia ja nii-
hin varautumista on aina mah-
dollista jäsentää. Lehden artik-
kelit on pyritty kytkemään me-
relliseen toimintaympäristöön, 
mikä osaltaan palvelee meri-
puolustuksen jatkuvan kehitty-
misen tarpeita – eli lyhyesti ’Si 
vis pacem – para bellum’.

Euroopan hybridiuhkien tor-
junnan osaamiskeskuksessa pal-
veleva Jukka Savolainen ker-
too ajatuksia merellisestä hybri-
divaikuttamisesta ja siihen va-
rautumisesta haastattelussaan. 
Apulaisprofessori Antti Paro-
nen kuvailee epäsymmetrisen 
ja hybridimäisen sodankäynnin 
keinoja ajatuksia herättävällä ta-
valla – ja esittää muutamia suosi-
tuksia havaintojensa perusteel-
la. Juuso Mikkola on kirjoitta-
nut laajan artikkelin, jossa asi-
antuntevasti kuvataan avaruut-
ta yhtenä sodankäyntiin liitty-
vänä toimintaympäristönä. An-
nan artikkelista vahvan luku-
suosituksen kaikille meille, jot-

ka haluamme päivittää ymmär-
rystämme avaruudesta. Tulevai-
suuden merellisen toimintaym-
päristön uhkakuvista on käytös-
sämme korkeatasoinen artikke-
li Perttu Trontin kirjoittama-
na. Tapani Linnamaa on kirjan-
nut ajatuksiaan venäläisen me-
risotaopin tulevaisuuden kehi-
tysnäkymistä – ja esittelee kuu-
dennen sukupolven sodankäyn-
nin piirteitä. Ajatuksia herättä-
vän artikkelin Troijan hevoses-
ta ja informaatiovaikuttamises-
ta on kirjoittanut Hannu Ropo-
nen. Uhkiin on aiheellista myös 
varautua, ja Tuomas Syvä-
nen kuvaa taitavasti artikkelis-
saan miten harjoitustoimintaa 
suunnitellaan, jotta se parhaal-
la mahdollisella tavalla vastaisia 
toimintaympäristömme asetta-
miin vaatimuksiin. Artikkeleihin 
liittyen on tuotava esille se tosi-
seikka, että nämä eri alojen to-
delliset ammattilaiset ovat kir-
joittaneet ajatuksensa julkisel-
la tasolla – ja näin ollen asioita 
on jätettävä myös ilmaisemat-
ta. Tästä ominaispiirteestä huo-
limatta kirjoittajat ovat onnistu-
neet mielestäni hienosti. Olen 
luottavainen, että viihdytte se-
kä näiden että lehden kaikkien 
muidenkin artikkeleiden parissa. 

Tulevaisuuden uhkakuvien 
ajattelu on varautumista
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tukikohdassa 14.1.2015 otettiin 
takaisin käyttöön alkuperäinen 
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64. vuosikerta • 4/2021
RANNIKON PUOLUSTAJA 1/2022 ilmestyy viikolla 11.

Teemana: Meripuolustuksen SA-logistiikka,  
logistiset ketjut ja huoltovarmuus

Lehden aineistopäivä on 14.1.2022 mennessä. Teks tit mieluiten rtf-teks-
titiedostoina (muutkin formaatit käyvät) sähköpostilla. Kuva-aineisto pape-
ri-, dia-, tai digikuvina (tiff-, eps- tai jpg). Digikuvien mini miresoluutio on 300 
dpi käytettävässä koossaan. Paperikuvia ei palauteta. Muusta menettelystä 
on sovittava erikseen päätoimittajan kanssa.

4041 0955
Painotuote

YMPÄRISTÖMERKKI

MILJÖMÄRKT

Tämä vuoden neljäs nume-
ro on minulle ensimmäinen leh-
den päätoimittajana, ja kiitän 
lehden julkaisijaa, Rannikkoup-
seeriyhdistystä, minulle osoite-
tusta luottamuksesta. Onnitte-
len lehden edellistä päätoimit-
tajaa, komentaja Janne Herra-
laa, erinomaisesta työstä ja kii-
tän perehdytyksestä tähän mie-
lenkiintoiseen tehtävään. Selvää 
on se, että otamme toimitukses-
sa avoimesti vastaan ajatuksian-
ne lehden teemoista, jutuista ja 
kirjoittajista. Yhdessä innokkai-
den ja asiantuntevien kirjoitta-
jien kanssa teemme jatkossakin 
mukaansatempaavia meripuo-
lustuksen yhteistä asiaa edistä-
viä lehtiä. Toivotan antoisia luku-
hetkiä lehtemme parissa, rauhal-
lista joulunaikaa, mukavaa vuo-
denvaihdetta ja turvallista alka-
vaa vuotta kaikille lukijoille.

Mikko Laakkonen



Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää:  Ajotek Oy  |  +358 (0)40 546 3354  |  ajotek.fi

Pitkäikäiset 
biohajoavat 
voiteluaineet
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10 Ajatuksia merellisistä hybridivaikuttamisen  

uhkakuvista ja niihin varautumisesta Mikko Laakkonen

13 Niin maalla kuin merellä – Sodan epäsymmetria  
ja merellinen toimintaympäristö Antti Paronen

16 Avaruudesta kohdistuvat tulevaisuuden uhkakuvat  
ja niiden merkitys meripuolustukselle Juuso Mikkola

24 Troijan hevosesta Tsirkon-ohjukseen Hannu Roponen

27 Ajatuksia Venäjän merisotaopin tulevaisuuden kehitysnäkymistä Tapani Linnamaa

31 Tulevaisuuden merellisen toimintaympäristön uhkakuvat  
Toimintaympäristö muuttuu moniulotteisemmaksi sekä vaikeasti arvioitavaksi Perttu Trontti

36 Taistelu rannikolla – operatiivisten perusteiden  
yhteensovittaminen harjoitustoimintaan Tuomas Syvänen

Tulevaisuuden uhkakuvat ovat moniulotteisia aina drooneista hybridiuhkiin. mindmatters.ai
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Olli-Pekka Lund

In M
em

oriam

kunnes Pääesikunnan operatiivi-
nen osasto ja myöhemmin Puo-
lustusministeriö tarvitsivat me-
ripuolustuksen osaajaa vuosina 
2009–2014. Paluu Merivoimiin oli 
varmasti mieluinen: OP pääsi ko-
mentamaan omaa kotirykment-
tiään Suomenlinnan Rannikko-
rykmenttiä vuosina 2015–2017. 
Merivoimien esikunnan Operaa-
tiokeskuksen päällikkönä OP oli 
vuosina 2017–2019, kunnes hän 
sai varmasti mieluisan tehtävän 
ensin Rannikkoprikaatin operaa-
tiopäällikkönä ja sittemmin esi-
kuntapäällikkönä, joka jäi hänen 
viimeiseksi tehtäväkseen.

Me kurssiveljet muistamme 
OP:n itsestään meteliä pitämät-
tömänä meripuolustuksen am-
mattimiehenä, jalat maassa ole-
vana realistina, jolla aina oli aikaa 
työtovereiden ja alaisten tuke-
miseen. Työtehtävissään hän oli 
säntillinen ja pyrki aina noudat-
tamaan voimassa olevia sääntöjä 
ja ohjeistuksia. Silti osasi joustaa 
tarpeen tullen, mikäli oikeuden-
mukaisuus sitä vaati. Syvä oikeu-
denmukaisuuden taju sai OP:n 
myös olemaan aktiivinen erilaisis-
sa Upseeriliiton luottamustehtä-
vissä lähes koko uransa ajan. OP 
oli myös aina huumorintajuinen 
seuramies silloin, kun sen aika oli. 
Kurssitapahtumia hän ei jättänyt 
väliin ja hän ei koskaan kieltäyty-
nyt myöskään reippaasta mökki-
viikonlopusta saaristossa.

OP:n sydäntä lähellä olivat 
saaristo ja kalastus, jotka olivat 
saaneet alkukimmokkeensa vii-
meistään varusmiespalvelusajan 
linnakekokemuksista. Joskus OP 
harmitteli sitä, ettei urallaan kos-
kaan va-palveluksensa jälkeen 
päässyt palvelemaan linnakkeel-
la. Toisaalta hän oli tyytyväinen 
monipuoliseen uraansa ja koki 
saaneensa uraltaan paljon. Mi-
tään ei jäänyt hampaankoloon.

Vaikka OP tiesi aikansa ole-
van vähissä, jaksoi hän loppuun 
asti olla avoin sairaudestaan ja 
positiivisella mielellä. Hän tiesi 
kohtalonsa ja oli tehnyt tilit sel-
väksi itsensä ja tuonpuoleisen 
kanssa. Elina, Osku, Aaro, Oo-
na ja Eemeli menettivät rakas-
tavan puolison ja isän inhimilli-
sesti katsoen aivan liian aikaisin.

Kurssiveljeä kaivaten,
Mika Dahlbo ja Marko Laaksonen

K omentaja Olli-Pekka 
”OP” Lund kuoli 15.10. 
2021 sairauden murta-

mana 51 vuoden ikäisenä. Pork-
kalan lukion kasvatti OP oli va-
rusmiehenä Suomenlinnan Ran-
nikkotykistörykmentissä vuon-
na 1989. Rannikkotykistön re-
serviupseerikurssin 191 jälkei-
nen kokelaskausi ja va-palve-
lus Mäkiluodon linnakkeella sai-
vat hänet innostumaan upseerin 
ammattista ja hakeutumaan ka-
dettikouluun. Kadettikurssin 77 
aselajivalintana rannikkotykistö 
oli OP:lle luonnollinen aiempien 
hyvien kokemusten vuoksi. Val-
mistuttuaan luutnantin virkaan 
vuonna 1993 hän palveli ensim-
mäiset vuotensa Upinniemessä 
2. patterilla, jossa hän pätevöityi 
meritorjuntaohjusosaajaksi. Tä-
män jälkeen olikin luontevaa, et-
tä OP päätyi Santahaminaan Me-
ritorjuntaohjuspatterin päälli-
köksi ylläpitämään korkeaa val-
miutta ja kehittämään rannikko-
puolustuksen ehkä tärkeintä jär-
jestelmää. Muutaman esikunta-
vuoden ja yleisesikuntaupseeri-
kurssin jälkeen vuonna 2005 hän 
palveli Kotkan Rannikkoalueel-
la operaatiopäällikkönä ja myö-
hemmin pataljoonaupseerina 
nyt Suomenlahden Meripuolus-
tusalueen alaisessa Kotkan Ran-
nikkopataljoonassa. Suomenlin-
nassa OP:lla vierähti Merisota-
koulun opettajana pari vuotta, 
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K L Matti Kurjen veteraa-
nien jäsen, Sotilasmes-
tari evp. Paavo Raja-

nummi (26.6.1928 – 10.9.2021) 
on siirtynyt ”iäisyyden merelle” 
perjantaina 10.09.2021. 

Paavon pitkä ura Merivoi-
missa oli vertaansa vailla koke-
muksiltaan. Aikana, jolloin Paa-
vo aloitti palvelunsa puolustus-
voimissa, Suomi oli levottomas-
sa tilassa. Valvontakomissio oli 
vasta poistunut ja yhteiskunta-
järjestystä yritettiin horjuttaa 
monin tavoin. Paavon palve-
luksen astumista ja vakinaiseen 
palvelukseen jäämistä tuona le-
vottomana aika voi pitää hiljai-
sena eleenä isänmaan hyväksi.

Koulutusta hän sai laajas-
ti. Moniasteinen koulutus an-
toi vahvan pohjan hänen pitkä-
aikaiselle uralleen koululaivan 
puosun tehtävissä, joissa hän 
sai suurta arvostusta ammatti-
maisella ja isällisellä otteellaan 
koulutettavien ja esimiestensä 
piirissä. 

Paavon ura oli poikkeuksel-
linen siinä, että hän ehti koulu-
laivan matkassa kokea pohjoi-
sen pallonpuoliskon lähes kaikki 
meret satamineen. Mustanme-
ren, Välimeren, Pohjanmeren ja 

pohjois- sekä keskeisen Atlantin 
aina Saint Lawrence -joen Mont-
realiin saakka. Läheinen Itäme-
ri oli hänelle kotimeri. Hän myös 
koki luonnon valtavan voiman, 
kun kesäkuussa 1967 koululaiva 
Matti Kurki kamppaili olemassa-
olostaan Pohjois-Atlantilla hur-
rikaanin kourissa yli neljä vuo-
rokautta selviten koettelemuk-
sestaan.

Vierailut vaikuttivat Paavon 
maailmankuvaan huomattavas-
ti. Hän oli yksi harvoista, joka 
1967 KL Matti Kurjen Washingto-
nin vierailulla pääsi kiertokäyn-
nille Valkoiseen taloon, Kongres-
sirakennukseen ja president-
ti Washingtonin muistomerkin 

huipulle. Moniko suomalainen 
on kokenut saman?

KL Matti Kurjen veteraanit 
muistavat, että hänen opastuk-
sellaan ja lämminhenkisessä ko-
mennossa lukuisat merisotilaat 
oppivat laivan huoltotyöt juur-
ta jaksaen. 

Erittäin merkittävää ole se, 
että hän oli Merivoimien ensim-
mäisen sukeltajakurssin oppi-
las sekä Laivaston sukeltajakil-
lan arvostettu kunniajäsen.

Paavon muistoa kunnioit-
taen,

KL Matti Kurjen veteraanit 

Paavo Wihuri
Merenkulkuneuvos

Paavo Rajanummi

In M
em

oriam
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Teem
a

Mikko Laakkonen
Päätoimittaja

”Entistä paremmalle varautumiselle hybridivaikuttamiseen on olemassa hyvät edellytyk-
set – työtä ja käytännön harjoittelua se tietysti edellyttää.” – johtaja Jukka Savolainen.

R annikon puolustaja 
-leh ti sai mahdollisuu-
den haastatella johtaja 

Jukka Savolaista, joka työsken-
telee ’Haavoittuvuudet ja Resi-
lienssi’ -verkoston johtajana 
Eu roo pan hybridiuhkien torjun-
nan osaamiskeskuksessa. Kom-

modori evp. Savolainen on myös 
rannikkojääkäri ja suoritta-
nut varusmiespalveluksensa 
III/1982 saapumiserän mukana 
Upinniemessä. Hän on palvel-
lut osaamiskeskuksessa sen pe-
rustamisesta eli vuodesta 2017 
lähtien, mitä ennen hän palve-

li Länsi-Suomen Merivartioston 
komentajana.

Hybridivaikuttaminen ja  
hyb ridioperaatiot me rel li
sessä toimintaympäristössä
Informaatioympäristön hallin-
ta on aivan keskeinen perus-

Ajatuksia merellisistä 
hybridivaikuttamisen uhkakuvista 
ja niihin varautumisesta
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ta hybridivaikuttamiselle, tote-
aa johtaja Savolainen heti haas-
tattelun aluksi. Hybridivaikut-
tamista sekä tarkemmin aja-
teltuna myös hybridioperaati-
oita tapahtuu tälläkin hetkellä 
– ne ovat nykyajan todellisuut-
ta. Näillä hybridioperaatioilla 
tavoitellaan vaikutusvaltaa esi-
merkiksi omistuksien avulla. 
Savolaisen mukaan hybridivai-
kuttaminen etenee portaittain 
vaikuttamisesta operaatioihin 
ja edelleen jopa hybridisodan-
käyntiin. Näitä portaita edetes-
sä toiminta muuttuu havaitse-
mattomasta näkyvämmäksi ja 
lopulta sellaiseksi, että tekijät-
kin ovat määritettävissä. 

Hybridioperaatiot ovat erin-
omaisen selkeästi esillä merel-
lisessä toimintaympäristössä, 
mistä hyvänä esimerkkinä Sa-
volainen pitää Krimin valtaus-
ta. Krimin niemimaa vallat-
tiin käytännössä ilman aseelli-
sia voimakeinoja – operaatios-
sa hyödynnettiin kaikkia muita 
keinoja, ja alue saatiin haltuun 
käytännössä ilman taisteluita. 
Savolainen korostaa, että myös 
rannikon puolustajien on syy-
tä huomata tämä tapahtuma. 
Minkä tahansa rannikolla ole-
van tärkeän kohteen hallinta 
voidaan menettää nopeastikin, 
mikäli ei kyetä toimimaan aseel-
lisesti silloin kun pitäisi.

Selvää on, että hybridivai-
kuttamisen ja -operaatioiden 
muodostamiin uhkiin vastaa-
minen edellyttää harjoittelua, 
jossa hyödynnetään parhai den 
käytänteiden mukaisia vasta-
toimia. Johtaja Savolainen on 
tar kastellut asiaan liittyvää eri 

Euroopan maiden lainsäädän-
töä, ja toteaa että Suomen alue-
valvontalaki on yksi parhaista 
– varsinaista huippua. Hän tuo 
esille sen, että lain mukaan so-
tilaallisten voimakeinojen käyt-
tö voidaan aloittaa nopeasti ti-
lanteen niin edellyttäessä. Tä-
mäntapainen lainsäädäntö ei 
ole kaikissa maissa itsestäänsel-
vyys tai olemassa olevaa käytän-
töä. Poliisiviranomaisten voima-
keinot eivät ole kaikkiin tilantei-

siin soveltuvia, vaan on tilantei-
ta, joissa sotilaallisille vastatoi-
mille on välttämätön tarve. Esi-
merkiksi poliisin toimivalta voi-
makeinojen käytössä kohdistuu 
nimenomaisesti epäiltyyn koh-
teeseen, kun taas sotilaallisten 
voimakeinojen valikoimassa on 
muun muassa epäsuoran tulen 
käyttäminen – mikä ei olisi polii-
sin toimivaltuuksien rajoissa.

Huomioiden meriyhteyksi-
en elintärkeän merkityksen Suo-
melle, on erityisen ilahduttavaa 
kuulla, että osaamiskeskukses-
sa on tutkittu paljon hybridivai-
kuttamista merellisessä ympä-

ristössä. Käytännön tapaustut-
kimukselle löytyy esimerkkejä 
muun muassa Mustaltamerel-
tä ja Asovanmereltä. Siellä Ve-
näjän toimet vaikuttavat Ukrai-
nan kahden sataman, Mariupo-
lin ja Berdyanskin, meriliikentee-
seen. Toimenpiteillä on vaiku-
tuksia Ukrainan talouteen, kun 
laivat joutuvat odottamaan pää-
syä Kertsinsalmen läpi. Savolai-
sen mukaan Ukraina ei saa asias-
sa tällä hetkellä kansainvälistä 
tukea, ja asian käsittely on kes-
ken kansainvälisessä merioike-
ustuomioistuimessa. Juridinen 
viitekehys on tilanteessa siltäkin 
osin mielenkiintoinen, että tul-
kinnan mukaan Asovanmeri on 
YK merioikeusyleissopimuksen 
mukaan entisen Neuvostoliiton 
sisämeri, eikä sopimus ole siten 
sovellettavissa. Toinen ulottu-
vuus uhkakuviin liittyen ovat 
esimerkiksi ampuma- ja harjoi-
tusalueet merialueella, missä 
lainsäädännössä on merioike-
usyleissopimuksen osalta ns. 
harmaata aluetta. Merioikeusy-
leissopimus ei sellaisenaan kiel-
lä ampumista ja näin voi syntyä 
tilanteita, joissa toinen osapuo-
li haluaa vapaata merenkulkua, 
kun toinen osapuoli haluaa har-
joitella ammuntoja. 

Sotilaallisen voiman merki
tyksestä, varautumisesta ja 
meristrategiasta
Hybridiosaamiskeskuksen teke-
mien tarkastelujen ja tutkimus-
ten perusteella se osapuoli, jol-
la on sotilaallista voimaa, pys-
tyy määrittämään mitä tapah-
tuu, koska merialueella on edel-
lä mainittuja ns. harmaita aluei-

Merivoimien uhkakuvat tulevaisuudessa

Krimin niemimaa 
vallattiin käytännössä 

ilman aseellisia 
voimakeinoja 

– operaatiossa 
hyödynnettiin kaikkia 

muita keinoja, ja 
alue saatiin haltuun 
käytännössä ilman 

taisteluita.



12

ta.  Savolainen tuo esille sen, että 
jos toimintaa perustellaan uhkilla 
turvallisuudelle, niin silloin muo-
dostuu mahdollisuus perustella 
toiminta myös muullakin lainsää-
dännöllä kuin merioikeusyleisso-
pimuksella. Tilanteiden eskaloi-
tuessa sovellettavaksi tulee mm. 
kansainvälinen humanitäärinen 
oikeus ja laki merisodankäynnis-
tä, mitkä mahdollistavat voimak-
kaatkin toimenpiteet.

Varautuminen uhkiin alkaa 
Savolaisen mukaan siitä, et-
tä tiedostetaan miten tilanteet 
voivat eskaloitua. Erityisesti kai-
killa päätöksentekijöillä tulee ol-
la riittävä tilanneymmärrys siitä, 
mitkä ovat oikeat reaktiot erilai-
siin tilanteisiin. Tämänkaltaisen 
tilanneymmärryksen kehittämi-
seen soveltuu skenaariopohjai-
nen harjoittelu. Myös ajantasai-
selle meristrategiselle ajattelul-
le on edelleen tarvetta, mutta 
ajattelun rinnalla pitää olla suo-
rituskykyä. Suorituskyvyissä pi-
tää olla kiistatonta kykyä vaikut-
taa riittävän kauas ja riittävän 
tehokkaasti. Tämä on tärkeää, 
jotta välittömät vastatoimet 
olisivat tarvittaessa mahdolli-
sia. Savolainen toteaa myös, et-
tä eskalaatio ei ole automaatio – 
eli välitön vastatoimi voi olla riit-
tävä ja tehokas keino eskalaati-
on hallitsemiseksi.

Yhteistoiminnan ja varau-
tumisen kehittämisestä  
– paikallisjoukoilla on roolia
Kaikista osaamiskeskuksen te-
kemistä erilaisista tilannetar-
kasteluista on havaittavissa se, 
että hybridivaikuttamisen ja 
-operaatioiden kohteeksi jou-
tuneen osapuolen tulee pyrkiä 
tilanteen mahdollisimman laa-
jaan kansainvälistämiseen. Se-
kä Euroopan unioni että Nato 
tarjoavat merkityksellistä suo-
jaa, mutta vain jos käyttöä on 
harjoiteltu, ja toimijat osaavat 
tehdä oikea-aikaisia päätöksiä. 
Oikeudellisen tarkastelun tu-
lee olla etukäteen ajateltua – ja 
myös juridisten neuvojen pitää 
olla oikeita ja tarkoituksenmu-
kaisia. Savolaisen mukaan juuri 
juridisissa ennakkotarkasteluis-
sa on kehittymispotentiaalia, jo-
ka hyödyntämällä tarpeettomia 
viiveitä voidaan merkittävästi-
kin vähentää.

Kansallisesti tarkastellen 
kokonaisturvallisuuden malli 
(ns. Whole of Government Ap-
proach) on toimiva lähtökoh-
ta varautumiselle. Eri toimijoil-
la, lähinnä viranomaisilla kai-
killa hallinnonaloilla, on oltava 
valmiuksia tunnistaa hybridivai-
kuttaminen ja -operaatiot sekä 
käynnistää toimet omassa vai-
kutuspiirissään. Savolainen ko-

rostaa, että kyky tietojen vaihta-
miseen sekä tiedonvaihdon har-
joittelu, mutta myös tilanteiden 
edellyttämien vastuiden vaih-
tamisen harjoittelu on tärkeää 
varautumista.  Lähtökohtainen 
tavoite on tietysti se, että sisäi-
sen turvallisuuden viranomaiset 
hoitavat tilanteet, mutta tarvit-
taessa pitää olla kyky sotilaalli-
siin voimakeinoihin.

Ajatuksena voisi Savolaisen 
mukaan olla se, että paikallis-
joukoilla olisi selvä rooli ja ase-
ma yhteistoiminnassa paikal-
listen viranomaisten kanssa. 
Paikallisjoukoilla voisi olla roo-
lia esimerkiksi valvonnan ja tie-
dustelun edellyttämien henki-
löstövoimavarojen tarjoami-
sessa. Johtaja Savolaisen mu-
kaan varautumiselle ja yhteis-
toiminnalle on olemassa hy-
vät perusteet: kokonaisturval-
lisuuden malli, aluevalvontalaki 
ja tiedustelulaki ovat kunnossa 
– näistä lähtökohdista on hyvä 
ponnistaa kehittymisen uralle. 
Myös merellisessä ympäristös-
sä varautuminen on parhaim-
millaan viranomaisten ja siviili-
toimijoiden yhteistyötä. Entis-
tä paremmalle varautumiselle 
hybridivaikuttamiseen on ole-
massa hyvät edellytykset – työ-
tä ja käytännön harjoittelua se 
tietysti edellyttää.

Merivoimien uhkakuvat tulevaisuudessa

Toimituksen kommentti: 
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen tuottamia raportteja ja julkaisuja on saa-
tavilla internet-osoitteesta: https://www.hybridcoe.fi/publications-and-readings/. 

Eräänä mielenkiintoisena esimerkkinä julkaisuista on tämän artikkelin teemaan liittyvä jul-
kaisu: ”Handbook on Maritime Hybrid Threats – 10 Scenarios and Legal Scans”, 2019.
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Antti Paronen
Apulaissotilasprofessori, Maanpuolustuskorkeakoulu

E räs aikakautemme mer-
kittävimpiä turvallisuu-
den, sodankäynnin, ter-

rorismin ja epäsymmetristen 
uhkien käsittelijöistä, austra-
lilainen David Kilcullen on uu-
simmassa teoksessaan The Dra-
gon and the Snakes todennut 
epäsymmetristen sodankäyn-
nin keinojen muodostuneen uu-
deksi sodankäynnin normaalik-
si silloin, kun läntisen suurval-
lan Yhdysvaltojen ja sen johta-
mien liittokuntien ylivertaista 
sotilaallista suorituskykyä läh-
detään haastamaan. Kilculle-
nin mainitun teoksen alaotsik-
ko, rimmaavuudessaan, on pal-
jon puhuva How the Rest Learn-
ed to Fight the West. 

Tällainen tilanne on luon-
nollisesti päässyt syntymään 
kehityksessä, jossa Yhdysval-
tojen sotilaallisen suoritusky-
vyn ylivertaisuus on päivän sel-
vä. Merellisen toimintaympäris-
tön kannalta tätä todellisuutta 
on varsin selkeäsanaisesti ku-
vannut eläköitynyt merijalkavä-

en kenraali ja presidentti Trum-
pin hallinnon hetkellinen puo-
lustusministeri James Mattis, 
joka on korostanut ulostulois-
saan maansa asevoimien tap-
pavuutta ja tuhovoimaa sekä 
esimerkiksi todennut, että ”Yh-
dysvaltain laivasto kykenee polt-
tamaan vihollisen laivaston vesi-
rajaan”. Tällaisella toteamuk-
sella Mattis luonnollisesti viit-
taa maansa merivoimien yliver-
taiseen, horisontin takaiseen, 
muiden vastaavien sotakonei-
den ulottumattomissa olevaan 
ja haastamattomaan sodan-
käyntikykyyn. Tämä sellaise-
naan on edellytys ja vaade sille, 
että Yhdysvallat kykenee yllä-
pitämään hegemonia-aseman-
sa myös maailman kaikilla me-
rillä ja siten turvaamaan oman 
talou dellisen suorituskykynsä 
suhteessa muihin alueellisia am-
bitioita omaaviin suurvaltoihin. 

Mitä tämä vallitseva tilanne 
sitten tarkoittaa? Skenaarioita 
merellisessä toimintaympäris-
tössä kohdattuihin haasteisiin 

ja uhkiin voitaisiin luonnollises-
ti tässä yhteydessä keksiä kym-
meniä ja niiden mahdollisia toi-
mintakehityksiä voitaisiin luon-
nehtia mitä mielikuvitukselli-
simmilla tavoilla. Keskeistä on 
kuitenkin käsittää, että ne tahot, 
jotka poliittisista syistä haluavat 
haastaa Yhdysvaltojen johta-
man lännen asemaa niin maalla 
kuin merelläkin, ovat edellä esi-
tetystä johtuen tuomittuja tur-
vautumaan sodankäynnilliseen 
epäsymmetriaan ja löytämään 
vaikutusmahdollisuuksia sieltä 
minne vihollisensa vesirajaan 
polttamaan kykenevät yhdys-
valtalaiset eivät yllä. 

Näitä toimintavaihtoehtoja 
löytyy sodan ja rauhan välises-
tä raja-alueelta. Erästä vähem-
män tunnettua clausewitziläi-
syyttä lainaten, sota on kame-
leontti, jota jatkuvasti muuttu-
vana ilmiönä ei voida kahlita sel-
laisilla keinotekoisilla sääntöko-
koelmilla, kuten lailla, normeil-
la ja ohjeilla. Merellisessä ympä-
ristössä tämä harmaalla alueella 

Niin maalla kuin merellä
– Sodan epäsymmetria ja merellinen toimintaympäristö

”Mikään ei kuitenkaan poista sitä seikkaa, että monitahoinen puolustusyhteistyö ja eri-
tyisesti aktiivinen tiedonvaihto Itämeren alueella kumppanimaiden kesken ovat erin-
omaisia keinoja tunnistettaessa ja aktiivisesti vastustettaessa epäsymmetrisiä ja hybridi-
mäiseksi kuvailtuja sodankäynnin keinoja.”

Merivoimien uhkakuvat tulevaisuudessa
Teem

a
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toimiminen voisi tarkoittaa esi-
merkiksi sellaisia asioita, kuin 
rannikolle rakennettujen kiin-
teistöjen hyväksikäyttöä erikois-
joukko- ja asiamiestukikohtina, 
kaupalliseen meriliikenteeseen 
toteutettuina terroritekoina tai 
laivastojen omasuojajärjestel-
mien ulottumattomissa toimi-
vien asejärjestelmien käyttönä. 
Hyvänä nyrkkisääntönä tällai-
sesta ajattelusta on se, että mi-
käli meillä kansallisesti on käy-
tössä jokin merelliseen sodan-
käyntiin soveltuvia asevaikutus-
ta torjuva laite tai järjestelmä, 
ei vihollisen hyökkäys tule aina-
kaan odotetulla tavalla näiden 
järjestelmien vaikutuspiirissä.

Mitä tämä sitten tarkoittaa 
suomalaiselle meripuolustuk-
selle? Kysymykseen vastaami-
nen olisi varsin merkittävä teh-
tävä ja edellyttäisi tälle artikke-
lille varattua tilaa huomattavas-
ti laajemman tarkastelun. Var-
masti voitaneen kuitenkin sa-
noa, että niin kauan kuin Suomi 
esimerkiksi syyskuussa ilmes-
tyneen puolustuspoliittisen se-
lonteon mukaisesti sitoutuu ak-
tiivisesti puolustusyhteistyöhön, 
joka ulottuu Itämeren valtioiden 
piirin ulkopuolella Yhdysvaltojen 
kanssa tapahtuvaan kumppa-
nuustoimintaan, on selvä, että 
Suomenkin meripuolustuksen 
kehittämisen kannalta hybridiu-
hat tai epätavanomaiseksi miel-
letyt uhat nousevat varautumi-
sessa yhä merkittävämpään ase-
maan – oltiin niiden relevanssis-
ta mitä mieltä tahansa. Näin ta-
pahtuu jo senkin vuoksi, että nii-
hin varautumista korostetaan 
kumppanimaissamme. 

Toisekseen on selvä, että 
Yhdysvaltojen maaoperaatioi-
den päättyminen Afganistanis-
sa ja Irakissa on tuonut kauan 
kaivattuun päätökseen kriisin-
hallintasotien ja vastakumouk-
sellisten operaatioiden aikakau-
den. Alussa mainitun David Kil-
cullenin kaltaiset asiantuntijat 
eivät ole ylipäätään kannusta-
neet lähtemään näihin operaa-
tioihin konventionaaliseen so-
taan tarkoitetuilla joukoilla. Af-
ganistanissa kesällä -21 koetun 

katastrofaalisen tappion myö-
tä onkin syytä uskoa Yhdysval-
tojen ja sen johtamien läntisten 
liittokuntien ja kumppanuus-
järjestelyjen olevan taas pai-
nottuva, epäsymmetristen uh-
kien noususta huolimatta, niin 
maalla kuin merelläkin, konven-
tionaalisten suorituskykyjen ke-
hittämiseen, ylläpitoon ja käyt-
tämiseen. Tämä luonnollises-
ti tarkoittaa sitä, että Yhdysval-
tojen kanssa yhteistyötä tekevät 
kansakunnat, kuten Suomi, ovat 

tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen 
potentiaaliset vastustajat ovat 
tuomittuja edellä esitetyn logii-
kan mukaisesti keksimään mitä 
mielikuvituksellisempia vaikut-
tamisen keinoja, kanavia ja ta-
poja myös merellisessä toimin-
taympäristössä. 

Voitaneenkin perustellusti 
kysyä, että mikäli Suomen me-
ripuolustusta rakennetaan osa-
na monen keskeistä puolustus-
yhteistyötä varautumaan tavan-
omaisiin merellisiin uhkiin, ol-
laanko tässä lyömässä tietoi-
sen tiedostamattaan virhelyön-
tiä? Ei tietenkään. Näin siksi, että 
niin kauan kuin meillä ei ole sen 
enempää avoin kuin kassakaa-
pissakaan säilöttyä, puolustus-
yhteistyön myös poikkeusoloissa 
sementoivaa sopimusta Yhdys-
valtojen kanssa, on meikäläis-
tä sotilaallista maanpuolustusta 
kehitettävä vastaamaan pahim-
man konventionaalisen uhan 
varalle. Meripuolustuksen osal-
ta tällaiset uhkakuvat ovat eittä-
mättä tämän julkaisun lukijakun-
nalla paremmin tiedossa kuin kir-
joittajalla, joten niiden käsittely 
tässä yhteydessä lienee verraten 
kiusallista tai jopa turhaa. 

Selvää kuitenkin on, että eri-
laisiin uhkiin varautuminen me-
rellisessä ympäristössä on haas-
tavaa varsin säästeliäiden re-
surssien suomalaisessa todelli-
suudessa. Tämä luonnollisesti 
tarkoittaa sitä, että merelliseen 
toimintaympäristöön varattujen 
joukkojen ja järjestelmien on ky-
ettävä toimimaan useissa erilai-
sissa olosuhteissa ja tapahtuma-
kehityksissä. Tämä ei luonnolli-
sesti mitenkään eroa maatais-

Merivoimien uhkakuvat tulevaisuudessa
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telujärjestelmän tulevaisuuden 
vaatimuksista, näin ollen siis sa-
ma vaade pätee niin maalla kuin 
merelläkin. Tässä suhteessa on-
kin siis esitettävä, että mikäli va-
rautumista tehdään lähtökoh-
taisesti valtiollisen tahon hyök-
käystä vastaan ja voimankäyt-
tö suunnitellaan tällaisen toi-
minnan mukaisesti, on kysyttä-
vä, että miksi epäsymmetrisen 
uhkaa kohdatessa toimittaisiin 
jotenkin toisin? Eikö voiman-
käyttö parhaimmillaan muut-
taisi hybridimäiseksi kuvatuis-
sa skenaarioissa aina tilanteen 
puolustajan kannalta kirkkaak-
si ja selväksi. Voimankäytön lo-
giikka on tässä suhteessa pet-
tämätön. Epäsymmetriaan voi 
siis todellakin varautua sym-
metriaan varautumalla. Ero täs-
sä suhteessa on se, että voiman-
käytöllä ei niinkään epäsymmet-
risessä tilanteessa käytetä vai-
kutusperusteisesti tuhoamaan 
vihollista, vaan selvittämään ti-
lanne oman toiminnan kannal-
ta sodan tasalle, siis todellisuu-

deksi, jossa sotaväki on harjoi-
tellut toimimaan ja jossa aloite 
on lähtökohtaisesti suuremman 
voiman käyttäjällä, ei tilanteen 
epäselvyydestä hyötymään pyr-
kivällä osapuolella. 

Toisaalta epäsymmetrias-
ta merellisessä toimintaympä-
ristössä on myös kyettävä oppi-
maan. Tämä onkin tulevaisuu-
den sotataidon eräs keskeisim-
mistä haasteista ja toisaalta taas 
mahdollisuuksista. Miten Kilcul-
lenin edellä mainitun teoksen 
nimissä omaan meripuolustuk-
seemme voidaan ottaa oppia 
niiltä, jotka ovat lännen viholli-
sina oppineet taistelemaan si-
tä vastaan tavalla, joka on par-
haimmillaan tehokasta, ennal-
ta-arvaamatonta ja kustannuk-
siltaan edullista? Tässä suhtees-
sa kansakunnan pienuus ja ket-
teryys ei välttämättä ole yksin-
omaan etu, sillä Suomen kan-
nalta sitoutuminen kansainvä-
liseen, sääntöpohjaiseen järjes-
telmään on monessa suhtees-
sa kansakuntamme säilymisen 

elinehto. Mikään ei kuitenkaan 
poista sitä seikkaa, että moni-
tahoinen puolustusyhteistyö ja 
erityisesti aktiivinen tiedonvaih-
to Itämeren alueella kumppani-
maiden kesken ovat erinomaisia 
keinoja tunnistettaessa ja aktii-
visesti vastustettaessa epäsym-
metrisiä ja hybridimäiseksi ku-
vailtuja sodankäynnin keino-
ja. Toisaalta on selvää, että näi-
den keinojen käyttämisestä on 
mahdollista oppia jotakin. Nii-
den käyttäjät haluavat hinnalla 
millä hyvänsä täyttää heille us-
kotun tehtävän ja pitävät tavoit-
teet kirkkaana itselleen. Käyttä-
jät ovat myös tietoisia haavoit-
tuvuuksista ja puolustuksem-
me heikoista kohdista. Tässä 
suhteessa on erittäin tärkeää, 
että sodan ja rauhan välisen ra-
jan ylittäminen tehdään edel-
lä esitetystä voimankäytön pe-
räänkuuluttamisesta huolimat-
ta taiten ja niin, että se kyetään 
tarvittaessa vähintäänkin ver-
hoamaan, jollei pukemaan lail-
lisuuden viittaan.

Merivoimien uhkakuvat tulevaisuudessa
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operatiivisena asiantuntijana Ilmavoimien esikunnassa.
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Merivoimien uhkakuvat tulevaisuudessa

1 Johdanto
Uudessa valtioneuvoston puo-
lustusselonteossa puolustus-
valmiuden on todettu kohdistu-
van myös avaruuteen. Sotilaal-
lisen voiman käyttö tulee mah-
dollisesti lisääntymään myös 
avaruudessa ja sen merkitys so-
dankäynnissä korostuu edelleen. 
Selonteossa yhdeksi tavoitteek-
si asetetaan kyky valvoa kaik-
kia Puolustusvoimien toimin-
taympäristöjä – maa-, meri-, il-
ma-, kyber-, informaatio- ja ava-
ruusympäristöjä. Avaruuspuolu-
stuksella suojataan maanpuo-
lustuksen toimintoja ja muuta 
yhteiskuntaa avaruudesta koh-
distuvilta uhkilta sekä turvataan 
yhteiskunnan kannalta kriittisten 
avaruusjärjestelmien ja - palve-
luiden toiminta kaikissa olosuh-
teissa. Avaruuspuolustuksen pe-
rustan muodostaa avaruustilan-
nekuva, jonka ylläpitoon Puolus-
tusvoimat kehittää ympärivuo-
rokautisen kyvykkyyden yhdes-
sä muiden viranomaisten ja kan-
sainvälisten kumppanien kanssa.

Tässä artikkelissa on pyritty 
lyhyesti avaamaan avaruuden 
erityispiirteitä toimintaympä-
ristönä, avaruuspuolustuksen 

osa-alueita ja mahdollisia tu-
levaisuuden trendejä avaruus-
toiminnassa. Lopuksi on myös 
arvioitu avaruuden vaikutusta 
puolustusjärjestelmälle ja eten-
kin meripuolustukseen. Artik-
kelin näkemykset ovat kirjoitta-
jan omia eivätkä suoraan vastaa 
Puolustusvoimien näkemystä. 
Vaikka Suomessa otetaan vas-
ta ensimmäisiä askeleita ava-
ruuspuolustuksen osalta, jul-
kista kansainvälistä kirjallisuut-
ta ja tutkimusta avaruuden so-
tilaallisesta hyödyntämisestä ja 
avaruusvoimasta (Space Power) 
löytyy huomattavasti.

2 Avaruus 
toimintaympäristönä
Avaruus voi vaikuttaa laajalta 
tyhjältä alueelta Maan ja muiden 
taivaankappeleiden välillä. Sen 
on kuitenkin alue, johon paino-
voima luo omanlaiset maaston-
muotonsa ja Aurinko omat olo-
suhteensa. 

Avaruus mielletään välillä 
pai nottomaksi tilaksi, aivan kuin 
pai novoima (gravitaatio) ei vai-
kuttaisi kappaleisiin siellä. Tämä 
ei pidä paikkansa, kaikki kappa-
leet vetävät toisiaan puoleen-

sa voimalla, joka riippuu kappa-
leen massasta ja näiden välises-
tä etäisyydestä. Voima pienenee 
mitä kauempana kappaleet ovat 
toisistaan, mutta ei ikinä häviä. 
Esimerkiksi noin 300 km korkeu-
dessa, Maan gravitaation suu-
ruus on edelleen noin 91 % sii-
tä mitä se on Maan pinnalla. Sa-
telliitti pysyy radallaan, kun sil-
lä on tarpeeksi suuri vaakasuun-
tainen nopeus. Gravitaatio ve-
tää sitä jatkuvasti Maata kohti, 
mutta suuren nopeuden johdos-
ta kiertorata kaartuu ja satelliit-
ti putoaa jatkuvasti Maan ”ohit-
se”. Näennäinen painottomuus 
johtuu jatkuvasta vapaapudo-
tuksesta.

Ilmakehä vaimentaa tehok-
kaasti Auringon säteilyä Maan 
päällä, päästäen vain osan aal-
lonpituuksista läpi. Avaruudes-
sa satelliitti altistuu säteilyl-
le kokonaisuudessaan ja pitkä-
kestoinen altistus säteilylle vai-
kuttaa etenkin elektroniikkaan. 
Jatkuvan säteilyn ja hiukkasvir-
ran (aurinkotuuli) lisäksi Aurin-
ko tuottaa välillä roihupurkauk-
sia ja koronan massapurkauksia. 
Roihupurkauksissa suuri määrä 
säteilyä purkautuu kerralla, kun 

Avaruudesta kohdistuvat 
tulevaisuuden uhkakuvat

ja niiden merkitys meripuolustukselle
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taas koronan massapurkauk-
sissa suuri joukko sähköisesti 
varautuneita hiukkasia irtautuu 
Auringosta. Tarpeeksi voimak-
kaana nämä ilmiöt voivat vauri-
oittaa satelliittia tai rikkoa sen. 
Satelliittien kohdistuvien vauri-
oiden lisäksi purkaukset voivat 
häiriöitä myös maanpäälliseen 
radioliikenteeseen ja satelliitti-
palveluihin. Näistä purkauksis-
ta puhutaan avaruusmyrskyi-
nä, Auringon aktiivisuudessa ta-
pahtuvista pienistä muutoksis-
ta puhutaan avaruussäänä ja pi-
demmän aikavälin muutoksista 
Auringon aktiivisuudessa puhu-
taan avaruusilmastona.

Avaruussään lisäksi yksi ym-
päristötekijä ovat avaruudessa 
liikkuvat kappaleet, jotka voi-
vat olla joko luonnollisia tai kei-
notekoisia. Luonnolliset kappa-
leet ovat esimerkiksi meteore-
ja, mikrometeoreja, komeetto-
ja, asteroideja ja pölyä. Keinote-
koiset kappaleet ovat käytöstä 
poistettuja satelliitteja, kanto-
raketteja ja erilaisia pienempiä 
kappaleita, kuten törmäykses-
tä aiheutuneita sirpaleita. Kei-
notekoisten kappaleiden mää-
rä lähiavaruudessa on huomat-
tava ja kasvaa jatkuvasti. Tämä 
aiheuttaa merkittävän törmäys-
vaaran satelliiteille ja jopa milli-
metrien kokoiset kappaleet voi-
vat aiheuttaa huomattavaa va-
hinkoa törmätessään yli 10 km/s 
nopeuksilla. Tällä hetkellä ava-
ruudessa olevia huomattavas-
ti alle 10 cm kokoisia kohteita 
ei kyetä valvomaan eikä väistä-
mään. Euroopan avaruusjärjes-
tön arvion mukaan Maan lähi-
avaruudessa on noin:

 – 34 000 > 10 cm,
 – 900 000 > 1 cm,
 – 130 000 000 > 1 mm 

kokoista kohdetta.
Avaruusromu voi pysyä kier-

toradan korkeudesta ja kappa-
leen nopeudesta riippuen jo-
pa kymmeniä tai satoja vuosia 
avaruudessa. Koska osa kierto-
radoista on muuttamassa koh-
talaisen ruuhkaisiksi, törmäys-
riski kasvaa jatkuvasti ja mah-
dollisesti tapahtuvat törmäyk-
set edelleen kasvattavat tätä ris-

kiä. Pahimmillaan tämä voi joh-
taa tilanteeseen, missä vähitel-
len tapahtuvat törmäykset es-
tävät tiettyjen ratakorkeuksien 
käytön jopa sadoiksi vuosiksi.

3 Lainsäädäntö
Yleisesti avaruuden rajana pide-
tään ns. Kármánin raja, mikä on 
noin 100 km korkeudella, ja kaik-
ki mikä on tuon rajan yläpuolel-
la, on avaruutta. Toisaalta ilma-
kehä ei varsinaisesti lopu mis-
sään, vaan ohenee jatkuvasti ai-
na kymmenien tuhansien kilo-
metrien korkeudelle. Avaruudel-
le ei ole olemassa yksiselitteis-

tä tai kansainvälisesti hyväksyt-
tyä rajaa.

Lainsäädännöllisen perus-
tan avaruudessa toimimisel-
le muodostavat YK:n valmiste-
lemat viisi sopimusta. Näistä 
keskeisin on avaruusyleissopi-
mus (Treaty on Principles Gov-
erning the Activities of States in 
the Exploration and Use of Out-
er Space, including the Moon and 
other Celestial Bodies 1967. Ava-
ruusyleissopimuksen yksi pe-
rusperiaatteista on avaruuden 
rauhanomainen käyttö, tästä 
huolimatta satelliitteja on alus-
ta alkaen käytetty sotilaallisiin 
tarkoituksiin. Sopimus kieltää 
ydin- ja muiden joukkotuhoasei-
den sijoittamisen Maan kiertora-
doille tai muualle avaruuteen. 
Avaruusyleissopimus, mikään 
muu sopimus tai kansainvälinen 
tapaoikeus ei suoraan kiellä val-
tioita sijoittamasta tavanomai-
sia aseita avaruuteen tai käyttä-
mästä niitä Maasta avaruuteen, 
mutta tämä on poliittisesti herk-
kä asia.

Sodan oikeussäännöt (hu-
manitaarinen oikeus) rajoitta-
vat kaikkea sodankäyntiä, myös 
avaruussodankäyntiä. Tähän 
kuuluvat tietyt perusperiaat-
teet, kuten erottelu- ja suhteel-
lisuusperiaate. Erotteluperiaat-
teen lähtökohtana on sotilaalli-
sen voiman käytön rajoittami-
nen sotilaskohteisiin ja taisteli-
joihin. Suhteellisuusperiaatteen 
mukaan aseellisen voiman käy-
tön on oltava kohtuullista ase-
tettuun tavoitteeseen nähden. 
Toiminnalla on saavutettava sel-
keää sotilaallista hyötyä ja siitä 
aiheutuvat seurannaisvaikutuk-

Yleisesti avaruuden 
rajana pidetään 

ns. Kármánin raja, 
mikä on noin 100 
km korkeudella, ja 

kaikki mikä on tuon 
rajan yläpuolella, on 

avaruutta.
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set eivät saa olla liian suuret. Toi-
minnasta siis saa aiheutua va-
hinkoa siviilikohteille, kunhan 
ne eivät ole pääasiallinen koh-
de ja toiminnalla saavutetaan 
selkeä sotilaallinen hyöty.

Kaksoiskäyttöisyys on yleis-
tä avaruudessa. Samaa tietolii-
kennesatelliittia käytetään kau-
pallisen radiolähetyksen ja so-
tilaskäskyjen välittämiseen, sa-
maa kuvaussatelliittia käyte-
tään metsätuhojen selvittämi-
seen ja sotilasiskun maalittami-
seen, samaa GPS-satelliittia käy-
tetään kauppamerenkulkuun ja 
täsmäaseiden ohjaukseen sekä 
samoja sääsatelliitteja käyte-
tään julkisiin säätiedotuksiin ja 
sotilasoperaatioiden tukena. Ta-
loudellisista syistä on usein kan-
nattavampaa hyödyntää kau-
pallisia palveluita kuin rakentaa 
sotilassatelliitteja. Tämä on vii-
me vuosina yleistynyt ja johta-
nut siihen, että raja siviili- ja soti-
lastoiminnan välillä avaruudes-

sa on hämärtynyt. Erotteluperi-
aatteen näkökulmasta kaksois-
käyttöiset satelliitit täyttävät 
vaatimuksen kohteen sotilaal-
lisesta käytöstä. Suhteellisuus-
periaatteen näkökulmasta näitä 
voi pitää sallittuina kohteina, jos 
niiden tuhoamisesta tai lamaut-
tamisesta saatava sotilaallinen 
hyöty on suurempi kuin mahdol-
linen siviiliväestölle aiheutuva 
vahinko. Käytännössä valtaosaa 
kaksoiskäyttöisistä satelliiteis-
ta voi pitää sallittuina kohteina, 
koska siviiliväestölle aiheutu-
va haitta on pieni, etenkään jos 
vaikutusmenetelmänä ei käyte-
tä kineettisiä aseita. Kineetti-
set aseet (ohjukset) ovat ongel-
mallisia, koska ne toimivat um-
pimähkäisesti – niiden aiheut-
tamat sirpaleet jäävät kiertora-
dalle kymmeniksi tai sadoiksi 
vuosiksi ja ne lisäävät kaikkien 
muiden samalla ratakorkeudel-
la kiertävien satelliittien vahin-
goittumisriskiä. Muiden tyyp-

pisten (ei-kineettisten) asejär-
jestelmien käyttö on todennä-
köisempää, esimerkiksi kyber-
hyökkäyksien, elektronisen häi-
rinnän tai sensorien sokaisun la-
sereilla. Osa näistä voi aiheuttaa 
samalla tavalla pysyviä vahinko-
ja, mutta niiden vaikutus kohdis-
tuu selkeämmin vain kohteena 
olevaan satelliittiin.

4 Avaruussodankäynti
Avaruusteknologiat ovat keskei-
sessä osassa monissa taistelu-
järjestelmissä, erään arvion mu-
kaan esimerkiksi Ison-Britan-
nian sotilaallisista suoritusky-
vyistä noin 90 %:lla on jonkinlai-
nen riippuvuus satelliittipalvelui-
hin. Satelliittipalveluiden tärke-
ys korostuu jatkuvasti ja ne ovat 
osa yhteiskunnalle kriittistä inf-
rastruktuuria. On todennäköise-
nä, että mikäli teknologisesti ke-
hittyneet valtiot aloittavat sota-
toimet maassa, merellä, ilmassa 
ja kyberympäristössä toisiaan 

Kuva 1. Kirjoittajan näkemys avaruussodankäynnin osa-alueista päällekkäisinä tasoina.

Merivoimien uhkakuvat tulevaisuudessa
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kohtaan, toimintaan liittyy myös 
sodankäynti avaruudessa.

Avaruussodankäynnin osa- 
alueista ei ole olemassa yksise-
litteistä jakoa. Ne nähdään eri 
maissa ja organisaatioissa hie-
man eri tavalla. Kuva 1 on eräs 
julkisista lähteistä koostettu nä-
kemys. Avaruussodankäynnin 
osa-alueet on kuvattu tässä ta-
soina, jossa alempi taso toimii 
edellytyksenä ylempien tasojen-
toiminnalle.

Avaruustilannetietoisuus 
muo dostaa perustan kaikelle 
avaruustoiminnalle. Se voidaan 
jakaa edelleen avaruussäähän 
ja avaruustilannekuvaan. Ava-
ruustilannetietoisuus tarkoit-
taa ymmärrystä toimintaympä-
ristön luonnollisista ilmiöistä ja 
siellä tapahtuvasta operoinnis-
ta. Tätä voidaan kuvailla muun 
muassa tietoisuudeksi seuraa-
vasti osa-alueista:

 – avaruuden muuttuvista 
olosuhteista (avaruussää 
ja -ilmasto)

 – omien, vastustajan ja 
neutraalien avaruus-
esineiden sijainnista

 – omien satelliittien 
tämän het kisestä ja 
suunnitellusta toiminnasta

 – uhkista omille satelliiteille 
avaruudessa (vasta-
avaruustoiminta)

 – avaruudesta muodostuva 
uhka omille suoritus-
kyvyille maanpäällä 
(tiedustelu-uhka)

 – vastustajan satelliittien 
kyvyistä tukea vastustajan 
toimintaa maanpäällä

 – omasta kyvystä vasta-
avaruustoimintaan

 – kaupallisten palveluiden  
käyttäjistä ja kyvykkyyksistä

Avaruustilannekuva kes-
kittyy kohteiden seurantaan ja 
niiden suorituskyvyn tarkem-
paan luonnehditaan, jolloin kye-
tään esimerkiksi ennustamaan 
omien ja vastustajan satelliittien 
käyttömahdollisuuksia useita 
päiviä etukäteen. Tilannekuva 
ei liity pelkästään tiedustelu-uh-
kaan, vaan se kattaa kaikki soti-
laallisesti hyödynnettävät satel-
liittipalvelut (myös kaupalliset). 
Sitä ei pidä nähdään pelkästään 

uhkana vastustajan kyvykkyyk-
sistä, vaan myös tilannekuva-
na omista kyvykkyyksistä. Sa-
telliittien ratojen määrittämi-
seksi oma sensori on vaihtoeh-
to, mutta tietoa voidaan hankkia 
myös kansainvälisen yhteistyön 
avulla. Yhdysvallat on avaruus-
valvonnassa selkeä edelläkävi-
jä ja Puolustusvoimat on solmi-
nut sopimuksen tiedonvaihdos-
ta Yhdysvaltojen kanssa vuon-
na 2019. Yhteistyötä tulee teh-
dä usean valtion kanssa tilan-
nekuvan varmistamiseksi eri-
laisissa häiriötilanteissa. Satel-
liittien käyttäjien ja suoritusky-
kyjen selvittäminen on kaikkial-
la sotilastiedustelun tehtävä.

Tilannetietoisuuden yläpuo-
lisena tasona voidaan pitää ava-
ruusoperaatioita, mikä jakautuu 
avaruuden tukitoimiin ja hallin-
taan. Avaruuden tukitoimet si-
sältävät satelliittien laukaisu-
toiminnan ja niiden operoinnin 
avaruudessa. En mene artik-
kelissa syvemmin tähän, kos-
ka Puolustusvoimat ei itse täl-
lä hetkellä operoi satelliitteja. 
Avaruuden hallinnalla pyritään 

Kuva 2. Avaruustilannekuvaa visualisoituna kaksi- ja kolmiulotteisissa karttaprojektioissa. Vaikka 
avaruustilannekuvaa voidaan tarkastella alueellisesti, se on ilmiönä aina luonteeltaan globaalia, toisin kuin 
esimerkiksi meritilannekuva.

Merivoimien uhkakuvat tulevaisuudessa
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varmistamaan oma toiminta-
vapaus avaruudessa. Tämä si-
sältää hyökkäykselliset ja puo-
lustukselliset toimet, joilla kye-
tään kiistämään vastustajan ja 
varmistamaan omien satelliit-
tipalveluiden käytettävyys kai-
kissa tilanteissa. Tämän edelly-
tyksenä on avaruustilannekuva. 

Hyökkäyksellinen avaruuden-
hallinnan tavoitteena on kiis-
tää, heikentää, häiritä, tuhota 
tai harhauttaa vastustajan käyt-
tämät satelliittipalvelut. Toimin-
ta voi kohdistua mihin tahansa 
satelliittijärjestelmän lohkoon 
(maa-, linkki- ja avaruus-) ja sen 
vaikutukset voivat olla hetkelli-
siä tai pysyviä. Hyökkääjän tun-
nistaminen on ei-kineettisten 
menetelmien osalta hankalam-
paa. Satelliitteja vastaan voi-
daan toimia jo normaaliolois-
sa, mikäli toimija kykenee kiis-
tämään osallisuutensa tai ei vä-
litä poliittisesta painostuksesta 
(esimerkiksi GNSS-häirintä). Kai-

killa valtioilla ei ole resursseja tai 
poliittista tahtoa hyökkäyksellis-
ten järjestelmien hankkimiseen, 
mutta olisi naiivia kuvitella, ett-
eikö kyky kiinnostaisi kaikkia.

Puolustuksellinen avaruuden-
hallinta käsittää aktiiviset ja 
passiiviset toimenpiteet omien 
satelliittipalveluiden suojaami-
seksi hyökkäyksiltä tai luonnol-
lisilta uhilta. Tämä sisältää toi-
menpiteet hyökkäysten ennal-
taehkäisemiseksi avaruusjär-
jestelmän kaikissa lohkoissa ja 
edellyttää hyvää avaruustilan-
nekuvaa vastustajan hyökkäyk-
sellisten kykyjen tunnistamisek-
si ja luokitteluksi. 

Aktiivisella puolustuksella 
käsitetään toimenpiteet, joilla 
kyetään torjumaan välitön uh-
ka omia avaruusjärjestelmiä 
tai satelliittipalveluita kohtaan 
Käytännössä nämä voivat olla 
esimerkiksi satelliitin sensorin 
kääntäminen pois uhkasuun-
nasta tai ratamuutosten to-

teuttamista. Passiivisella puo-
lustuksella käsitetään toimen-
piteet, joilla pyritään vähentä-
mään omia avaruusjärjestelmiä 
tai satelliittipalveluita kohtaan 
kohdistuvien uhkien vaikutta-
vuutta. Näitä voivat olla esimer-
kiksi säteilyvahvistettujen kom-
ponenttien käyttö satelliitin ra-
kentamisessa, häirintää parem-
min kestävien lähetysmuotojen 
käyttöä tai useiden eri kaupallis-
ten palveluntarjoajien käyttöä. 
Hyökkääjä ei välttämättä kyke-
ne näin edes tunnistamaan kaik-
kia satelliittijärjestelmän osia ei-
kä toimimaan niitä vastaan.

Osana puolustuksellista ava-
ruudenhallintaa voidaan nähdä 
myös oman riippuvuuden vä-
hentäminen satelliittipalveluis-
ta. Käytännössä tämä tarkoit-
taa kyvyn ylläpitämistä toimia 
muissa ympäristöissä ilman sa-
telliittipalveluita ja jatkaa taiste-
luita kaikissa olosuhteissa. 

Ylimpänä tasona ovat satel-
liittipalvelut. Suurin osa sotilaal-
lisista avaruustoiminnoista liit-
tyy muiden toimintojen tuke-
miseen. Avaruutta voi siis pitää 
maanpäällisiä operaatioita tuke-
vana ympäristönä, satelliittipal-
veluiden avulla muut sotilasjär-
jestelmät toimivat tehokkaam-
min ja tarkemmin. Tapahtumat 
avaruudessa ovat merkittäviä 
ainoastaan siltä osin, kuinka ne 
vaikuttavat tapahtumiin Maassa. 

5 Mahdollisia 
tulevaisuuden trendejä 
avaruustoiminnassa
Tulevaisuuden ennustaminen 
on aina vaikeata, mutta tässä on 
pyritty arvioimaan joitakin mah-

Kuva 3. NASA:n kuva avaruusesineiden määrän kasvusta avaruusajan 
alusta nykyhetkeen. Suuri harppaus vuonna 2007 johtuu Kiinan 
satelliitintorjuntaohjustestistä aiheutuneesta avaruusromusta.

Merivoimien uhkakuvat tulevaisuudessa
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dollisia lähitulevaisuuden tren-
dejä avaruustoiminnassa. Näillä 
tulee mahdollisesti olemaan 
suurikin vaikutus siihen, miten 
avaruustoiminta muuttuu lähi-
vuosikymmeninä.

Satelliittien määrä avaruu-
dessa on lisääntynyt viime vuo-
sina voimakkaasti ja kasvu näyt-
tää kiihtyvän entisestään. Arvi-
oiden mukaan vuonna 2019 ava-
ruudessa oli noin 2500 toimin-
nassa olevaa satelliittia. Vuon-
na 2020 kiertoradoille laukais-
tiin noin 1000 uutta satelliittia ja 
nyt vuonna 2021 syyskuun lop-
puun mennessä avaruuteen on 
laukaistu jo 1500 uutta satelliit-
tia. Tätä kirjoittaessa toiminnas-
sa olevien satelliittien määrä on 
noin 5000–6000. 

Satelliittien määrän kas-
vuun on syynä etenkin laukai-
suhintojen lasku. Miniaturisaa-
tion avulla johdosta suoritusky-
kyisistä satelliiteista on kyetty 
tekemään huomattavasti aiem-
paa pienempiä. Satelliittien lau-
kaisut hinnoitellaan painon mu-
kaan, joten pienempien satel-
liittien laukaisu on aiempaa hal-
vempaa. Myös laukaisujen hin-
ta kilogrammaa kohden on las-
kenut laukaisuteknologioiden ja 
uudelleen käytettävien kantora-
kettien kehityksen mukana. 

Teollisuudessa on yleisty-
nyt New Space -toimintamal-
li, jossa satelliitteja ei pyritä ra-
kentamaan pitkäikäisiksi huo-
lellisen laadunvarmistuksen ja 
erikoisvalmisteisten kompo-

nenttien avulla, vaan satelliitte-
ja rakennetaan nopeammin ja 
halvemmalla kestämään muu-
taman vuoden käytön. On kus-
tannustehokkaampaa laukaista 
uusi halpa satelliitti, kun käyttää 
vuosia suuren ja kalliin satelliitin 
rakentamiseen. Tiettyihin käyt-
tötarkoituksiin kannattaa edel-
leen myös rakentaa satelliitteja 
Old Space -toimintamallin mu-
kaisesti.

Satelliittien laukaisu on kiih-
tynyt myös yleisesti, mutta yksi 
merkittävä syy räjähdysmäiseen 
kasvuun on joidenkin yritysten 
tavoite laukaista megakonstel-
laatioita. Tällä tarkoitetaan sa-
doista tai jopa tuhansista sa-
telliiteista koostuvaa verkostoa 
jonkin palvelun tuottamiseksi. 
Näistä suurin on SpaceX:n Star-
link-konstellaatio, mutta muita-
kin on suunnitteilla. Mikäli suun-
nitelmat toteutuvat, avaruudes-
sa voi olla lähivuosikymmeninä 
jopa 50 000 satelliittia – määrä 
moninkertaistuu tämän hetken 
tilanteeseen nähden. Tässäkin 
on taustalla laukaisuhintojen 
lasku, aiemmin toiminnasta oli-
si ollut mahdotonta saada talou-
dellisti kannattavaa.

Myös sotilaallisesti merkit-
täviä kaupallisia palveluita ale-
taan tarjoamaan entistä enem-
män. Menneinä vuosikymmeni-
nä kaupalliset kaukokartoitus-
satelliitit ovat olleet pääsään-
töisesti elektro-optisia kuvaus-
satelliitteja. Kaupallisten tutka-
kuvaussatelliittien (SAR) mää-
rä todennäköisesti kasvaa en-
si vuosikymmenillä yli sadan 
tai useisiin satoihin. Myös kau-
pallisia signaalitiedustelusatel-

Kuva 4. Suomalaisen ICEYE-yrityksen SAR-satelliittikuva 
Helsingin edustalta. Kuva on otettu osana artikkelin kirjoittajan 
avaruustekniikan diplomityön kuvauskampanjaa Aalto-yliopistossa.

Merivoimien uhkakuvat tulevaisuudessa
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Kuva 6. Karkea arvio avaruusesineiden pysymisestä kiertoradalla kiertoradan korkeuden mukaan. Arvoihin 
vaikuttavat esineen ominaisuudet ja Auringon aktiivisuus. Ilmanvastus hidastaa vähitellen esineiden ra-
tanopeutta vielä satojen kilometrien korkeudessa ja lopulta ne putoavat takaisin Maahan.

Kuva 5. Upinniemen sotasatama SAR-muutostulkinnan kohteena. Eri 
väreillä on korostettu eri päivinä automaattisesti havaittuja muutok-
sia. Oikean yläkulman graafissa korkeat arvot tarkoittavat päiviä, kun 
kuvissa näkyvän punaisen pisteen kohdalla on ollut alus laiturissa. 
Tämä on myös hyvä esimerkki siitä, että satelliittikuvaukseen sotilas-
alueilta ei edellytetä lupaa eikä sitä voi edes yrittää rajoittaa muiden 
kuin kotimaisten toimijoiden osalta. Data on kenen tahansa ostettavis-
sa. Kuva artikkelin kirjoittajan avaruustekniikan diplomityöstä Aalto-
yliopistossa.

liittipalveluita on alkanut ilmes-
tyä (esim. HawkEye 360). Sähkö-
magneettisen spektrin eri osissa 
tehtyjä havaintoja tullaan yhdis-
telemään aiempaa tehokkaam-
min datafuusion menetelmillä. 
Tiedustelu- ja valvontauhka ava-
ruudesta tulee varmasti lisään-
tymään merkittävästi ja oman 
toiminnan salaamisesta tulee 
entistä vaikeampaa. On selvää, 
että sotilastoimijat hyödyntä-
vät kaupallisia palveluita osana 
operaatioitaan.

6 Avaruuden merkitys 
meripuolustukselle
Tiedustelu-uhka avaruudesta 
tulee kasvamaan lähivuosikym-
meninä merkittävästi meripuo-
lustuksen järjestelmiä kohtaan 
etenkin SAR-satelliittien mää-
rän kasvaessa, kun tutkatekno-
logian johdosta Suomen valai-
su- ja sääolosuhteiden tuoma 
suoja häviää. Osa järjestelmistä 
kyetään suojaamaan pitämäl-
lä ne puuston tai rakennusten 
muodostaman näkösuojan si-
sällä mahdollisimman pitkään 

ennen toiminnan aloitusta tai 
pysyvästi. Tiettyjen meripuo-
lustuksen järjestelmien, kuten 
alusten, suojaaminen tieduste-
lulta tulee olemaan hankalam-
paa. Tulevaisuudessa täytyy 
mahdollisesti varautua aktiivi-
seen vasta-avaruustoimintaan, 
kuten esimerkiksi SAR-satelliit-
tien häiritsemiseen halutun toi-
minnan peittämiseksi. Yksinker-
tainen häirintä voidaan havaita, 
mutta vastustaja ei kykene 
päättelemään, että mitä sillä 
on haluttu suojata. Myös kehit-
tyneempiä häirintäkeinoja on, 
kuvaan voidaan esimerkiksi li-
sätä ylimääräisiä halutun näköi-
siä kohteita. 

Lyhyellä aikavälillä erittäin 
korkean resoluution kuvaussa-
telliittien määrä kasvaa edelleen 
maltillisella tahdilla. Heikommil-
la, usean metrin kuvausresoluu-
tioilla ei voida pääsääntöises-
ti havaita henkilöitä, pieniä ajo-
neuvoja tai pieniä aluksia. Suur-
ten alusten ja ajoneuvojen ha-
vaitsemiseen soveltuvat satellii-
tit yleistyvät nopeammin, mut-
ta kuvauskapasiteetti ei mah-
dollista koko Suomen rannikon 
kuvaamista tiheällä syklillä – 
tiedustelu tulee edelleen kyetä 
kohdistamaan halutulle alueel-
le jollakin muulla keinolla, min-

Merivoimien uhkakuvat tulevaisuudessa
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kä jälkeen satelliitteja voidaan 
vasta hyödyntää. Teoriassa te-
koälyn ja muutostulkintamene-
telmien avulla kuvista voi löytää 
kaikki karttapohjasta poikkea-
vat kohteet, mutta käytännös-
sä nykyteknologialla SAR-ku-
vissa analyysiin vaikuttavat sel-
keästi käytetty kuvauskulma ja 
sääolosuhteet. Kuvia kyetään 
ottamaan sääolosuhteista huoli-
matta erilaisilla kuvausgeomet-
rioilla, mutta kuvien automaat-
tinen vertailu ei ole aivan mut-
katonta nyt eikä lähitulevaisuu-
dessakaan. Kuvien siirtäminen 
avaruudesta Maahan tulee lähi-
tulevaisuudessa viemään noin 
15 minuuttia, kuvien käsittely 
ja analysointi todennäköisesti 
hieman kauemmin. Tietoja voi-
daan hyödyntää kuvaushetkes-
tä aikaisintaan 30–60 minuutin 
kuluttua.

Puolustusvoimat on ottanut 
satelliittitiedonsiirtopalveluita 
käyttöönsä, mutta päämenetel-
mä on kiinteään verkkoon ja tu-
kiasemiin tukeutuminen. Tämä 
on myös lähitulevaisuudessa te-
hokas ja avaruudesta riippuma-
ton tapa, kun toimintaan omal-
la alueella. Avaruuden hyödyn-
täminen mahdollistaa kuiten-
kin etenkin kauempana ranni-
kosta toimimisen nopeilla tie-
donsiirtoyhteyksillä. Mega-
konstellaatiot tulevat muut-
tamaan satelliittitiedonsiirtoa 
lähivuosikymmeninä, tiedon-

siirtokapasiteetti moninkertais-
tuu ja palvelut siirtyvät enene-
vissä määrin korkeilta radoilta 
matalimmille radoille.

Maailmanlaajuisesti riippu-
vuus GNSS-järjestelmän aika- 
ja paikannussignaaleista on jat-
kuvasti kasvanut. Puolustus-
voimat on ylläpitänyt kykyään 
suunnistaa maalla, merellä ja 
ilmassa ilman satelliittipaikan-
nusta, mutta monet järjestelmät 
tarvitsevat tarkan aikasignaalin. 
Ajasta riippumatonta järjestel-

mää ei voida kokonaan tehdä, 
mutta meripuolustuksessa on 
tehty toimenpiteitä riippuvuu-
den vähentämiseksi ja toimin-
taa kyetään jatkamaan, vaik-
ka GNSS-signaalia häirittäisiin. 
GNSS-häirintä on osa avaruu-
denhallintaa eli satelliittipalve-
luiden käytön kiistämistä toisi-
naan jo normaalioloissa.

Avaruustilannekuva käsi-
tetään usein kyvykkyytenä, jo-

ka mahdollistaa suojautumisen 
vastustajan avaruustoiminnal-
ta ja etenkin avaruudesta suo-
ritettavalta tiedustelulta – tä-
mä onkin yksi käyttötarkoitus, 
mutta poikkeusoloissa korostuu 
myös tilannekuvan merkitys nii-
den satelliittipalveluiden osalta, 
joita olemme tottuneet käyttä-
mään päivittäin. On syytä va-
rautua siihen, että satelliittipal-
veluiden käytettävyys tullaan 
kiistämään laajemminkin, kuin 
vain GNSS-palveluiden osalta.

Ilmavoimat kehittää Puolus-
tusvoimien käyttöön avaruus-
tilannekuvajärjestelmää. Jär-
jestelmä mahdollistaa omien ja 
vastustajan satelliittipalvelui-
den käytettävyyden ennustami-
sen ajallisesti ja paikallisesti osa-
na operaatioiden suunnittelua ja 
toimeenpanoa. Avaruustilanne-
kuvan hyödyntäminen meripuo-
lustuksessa edellyttää avaruu-
dellisen osaamisen ja ymmär-
tämisen kehittymistä myös Me-
rivoimissa. Järjestelmä ei anna 
suoria vastauksia siihen, että mi-
ten omat tai vastustajan satelliit-
tipalvelut vaikuttavat tietyn me-
rioperaation toteutukseen. Me-
rivoimiin (kuten myös muihin 
puolustushaaroihin) tullaan tar-
vitsemaan omia avaruusupsee-
reita, , joilla on ymmärrystä se-
kä avaruuden suorituskyvyistä 
että puolustushaarakohtaisista 
operaatioista.

Merivoimien uhkakuvat tulevaisuudessa

Avaruustilannekuvan 
hyödyntäminen 

meripuolustuksessa 
edellyttää avaruudellisen 
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ymmärtämisen 

kehittymistä myös 
Merivoimissa.
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Informaatio – sodankäynnin 
uusi toimintaympäristö?
Troijan puuhevosen juoni on-
nistui, kun troijalaiset luulivat 
kreikkalaisten antautuneen ja 
lahjaksi jätetty hevonen kulje-
tettiin Troijan muurien sisälle. 
Troijalaiset pitivät hevosta voi-
tonmerkkinä ja päättivät viedä 
sen Troijan torille, vaikka samal-
le he joutuivat tuhoamaan osan 
muurista, sillä hevonen oli niin 
suuri, ettei se mahtunut portis-
ta. Hevosen runko oli kuitenkin 
ontto, ja yön tullen Odysseus 
ja muut hevoseen piiloutuneet 
kreikkalaissotilaat hiipivät pii-
lostaan, tappoivat vartijat ja las-
kivat pääjoukon Troijan kaupun-
gin portista sisään. 

Presidentti Ronald Reaga-
nin 23. maaliskuuta 1983 televi-
siopuheessa julkistama Strategic 

Defense Initiative (SDI) oli oman 
aikansa Troijan hevonen – ava-
ruuteen sijoitettava ohjuspuolu-
stusjärjestelmä, joka kykenisi ha-
vaitsemaan ja tuhoamaan kaik-
ki Yhdysvaltoihin kohdistettavat 
mannertenväliset ydinohjukset. 
Myöhemmin Tähtien sota -nimen 
saanut ohjelma maksoi lähes 30 
miljardia dollaria ja se päättyi vi-
rallisesti vasta presidentti Bill 
Clintonin päätöksellä vuonna 
1993. Huolimatta ohjelmaa koh-
taan osoitetusta kritiikistä, oh-
jelman rahoitusvaikeuksista se-
kä sen teknologisista ongelmis-
ta, on sen arvioitu vaikuttaneen 
kilpavarustelun kiihtymiseen ja 
Neuvostoliiton romahdukseen. 

Molemmat edellä mainituis-
ta ovat esimerkkejä mukaute-
tun informaation hyödyntämi-
sestä ja informaatiovaikuttami-

sesta – kyse ei ole siis uudesta 
sodankäynnin muodosta, mut-
ta toimintaympäristöstä, jonka 
merkitys kasvaa.

Informaatioulottuvuudes-
sa käytävät taistelut ovat muo-
dostuneet perinteisten maa-, 
meri- ja ilmatoimintaympäris-
töjen rinnalle tai pikemmin nii-
tä läpileikkaavaksi ulottuvuu-
deksi. Informaatio-operaatiot 
voidaan jakaa informaatiopuo-
lustukseen sekä hyökkäykselli-
siin toimintoihin eli informaatio-
vaikuttamiseen. Informaatiovai-
kuttamisella tarkoitetaan infor-
maation vahingoittavaa käyttöä 
ja vaikuttamista yhteiskunnalli-
seen ja sotilaalliseen päätöksen-
tekoon ja toimintakykyyn sekä 
yleiseen mielipiteeseen. 

Informaatiopuolustuksella 
vastaavasti pyritään osoittamaan 

Hannu Roponen
Komentaja Hannu Roponen, Viestintäosaston apulaisosastopäällikkö, Pääesikunta

Troijan hevosesta Tsirkon-ohjukseen
Kaikki tuntevat tarinan Troijan hevosesta, jossa kreikkalaiset sotilaat onnistuivat 
pääsemään piiritettyyn Troijan kaupunkiin. Troijan hevonen tai troijalainen on myös 
yleisnimitys tietokonevirukselle, jossa käyttäjä erehdytetään avaamaan luotettaval-
ta näyttävä tiedosto, joka paljastuukin haittaohjelmaksi. Troijan hevosessa kyse oli 
tarinasta, uskottelusta ja harhaanjohtamisesta, siis väärän informaation levittämi-
sestä. Venäjä on aktiivisesti viestinyt hypersoonisen Tsirkonohjuksen onnistuneis-
ta koeammunnoista. Tietojen mukaan ohjuksen kantama on nykyisiä risteilyohjuksia 
pidempi ja se saavuttaa 56 kertaisen äänennopeuden, mikä tekee ohjuksen torjumi-
sesta miltei mahdotonta. Myös presidentti Putin on korostanut ohjusta ”uuden ajan 
aseena”. Onko kyseessä kuitenkin Troijan hevonen?

Teem
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vääräksi tai kiistämään vastapuo-
len informaatio. Informaatiopuo-
lustuksella suojataan lisäksi yh-
teiskunnan eri toimintoja tahal-
lisesti tuotetulta ja haitalliseksi 
tarkoitetulta informaatiolta. Puo-
lustusvoimat osallistuu koko yh-
teiskuntaa suojaavan informaa-
tiopuolustuksen toimintoihin to-
teuttamalla informaatioympäris-
tön seurantaa sekä varautumalla 
informaatiovaikuttamiselta suo-
jautumiseen ja toimintaedelly-
tysten luomiseen informaatio-
ympäristössä. Informaatiopuo-
lustus on osa Puolustusvoimien 
normaaliolojen toimintaa.

Informaatiovaikuttamisen 
muotoja
Syyskuussa julkaistun valtioneu-
voston puolustusselonteon mu-
kaan Puolustusvoimat varau-
tuu torjumaan Suomeen kohdis-
tuvaa laaja-alaista vaikuttamis-
ta yhdessä muiden viranomais-
ten kanssa. Puolustusvalmiut-
ta ylläpidetään ja viranomaisten 
välistä yhteistoimintaa kehite-
tään muun muassa kyber- ja in-
formaatiotoimintaympäristöis-
sä. Sotilaallisena uhkana Suo-
men lähialueella säilyy voima-
keinojen käyttö, mutta kyber- 
ja informaatiotoimintaympäris-
töt sekä avaruuden merkitys ko-
rostuvat. Lisäksi selonteon mu-
kaan ”vahingollinen vaikuttami-
nen on lisääntynyt ja monimuo-
toistunut. Keinovalikoimaan kuu-
luu poliittisia, diplomaattisia, ta-
loudellisia ja sotilaallisia keino-
ja sekä informaatio- ja kybervai-
kuttamista”. Informaatiovaikut-
taminen on hybridi-vaikuttami-
sen keskeinen muoto.

Informaatiovaikuttamiseen 
kuuluu varsinaisen väärän tie-
don levittämisen lisäksi huomion 
kiinnittäminen halut tuun koh-
teeseen tai toiminta laajemman 
ja informaatioarvoltaan merkit-
tävämmän kokonaisuuden suo-
jassa. Informaatio vai kut tamisen 
tulvalla luodaan vastaanottajas-
sa informaatioähkyä ja heiken-
netään kontekstisidonnaisuutta. 
Rajaamalla viestiin liittyvä asia-
yhteys pois, on yksittäinen osa-
kokonaisuus mahdollista esittää 

merkityksellisenä tai vaihtoeh-
toisesti merkittävä asia vain pie-
nenä yksityiskohtana.

Länsimaisen informaatiovai-
kuttamisen periaatteena on, et-
tä informaatioympäristö on aina 
kaoottinen eikä sitä voi hallita. 
Tämä tekee informaatioulottu-
vuudesta poikkeavan verrattu-
na esimerkiksi merelliseen toi-
mintaympäristöön, jossa tunne-
taan käsitteet merenherruus ja 
merenhallinta. Lisäksi länsimai-
sen käsityksen mukaan yleisölle 
välitetään yhtä, samansisältöis-
tä tarinaa, jonka viestin on olta-
va totuuteen perustuva. Valheen 
sisällään pitävä tieto tuhoaa 

narratiivin. Venäläisen käsityk-
sen mukaan informaatioympä-
ristöä hallitaan keskitetyllä ja 
aloitteellisella tarinan asettami-
sella. Viestien ei tarvitse heijas-
tella totuutta eikä valhe ole uhka 
narratiivin toteutumiselle. Kan-
sallinen narratiivi on myös Venä-
jällä sisäisesti tai kansainvälises-
ti kerrottuna erilainen.

Informaatiovaikuttamisen 
merkitys tulee tulevaisuudes-
sa kasvamaan. Tiedonvälityk-
sen kehittyessä ja tiedon omis-
tamisen, hallinnan ja käytettä-
vyyden kontekstissa informaa-
tioulottuvuus läpileikkaa kaikki 
toimintaympäristöt. Informaa-
tioulottuvuudessa kriisin vai-
heet hämärtyvät ja siitä muo-
dostuu jo normaaliaikana käy-
tetty sodankäynnin muoto. In-
formaatiovaikuttamisen kenttä 
monimutkaistuu ja välitettävän 
tiedon määrä kasvaa. Tiedonvä-
lityksen kapasiteetti tehostuu ja 
5G- ja 6G-teknologiat tuovat in-
formaation kaikkialle. Informaa-
tiolta vapaat alueet, tilat tai ajat 
katoavat. Informaatiovaikutta-
minen myös automatisoituu ja 
bottien käyttö hyökkäyksellisiin 
operaatioihin tehostuu. Ihmisen 
ja koneen välinen merkitys pie-
nenee ja esimerkiksi uutisten tai 
todelta näyttävien valeuutisten 
tuottaminen keinoälyä hyödyn-
täen mahdollistuu. 

Informaatiovaikuttaminen 
myös henkilöityy. Keskeisiä ih-
misiä mustamaalataan tai hei-
dän toimintaansa kohdistetaan 
väärää tietoa. Lisäksi informaa-
tiovaikuttamista kohdennetaan 
päätöksentekijöihin, millä pyri-
tään ohjaamaan päätöksente-

Tiedonvälityksen 
kehittyessä ja 

tiedon omistamisen, 
hallinnan ja 

käytettävyyden 
kontekstissa 

informaatioulottuvuus 
läpileikkaa kaikki 

toimintaympäristöt.
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koa haluttuun suuntaan. Infor-
maatiovaikuttamisen tunnepi-
toisuus kasvaa ja rationaalisen 
ja tunneperäisen viestinnän ta-
sapaino heittelee. Haluttuun 
viestiin liitetään tarvittavassa 
suhteessa emootiota, valheita, 
tietoa, faktaa ja huhuja.

Keino ja vastakeino – uhka 
meripuolustukselle
Informaatiovaikuttamisella py-
ritään halutun viestin, merkityk-
sen tai tunteen välittämiseen. 
Vaikuttamiselle ei ole aikaa ei-
kä paikkaa eikä se aina ole tun-
nistettavissa. Hypersoonisen 
Tsirkon-ohjuksen käyttöönot-
to todennäköisesti etenee. Oh-
juksen kehittäminen on eden-
nyt koeammuntoihin, mutta to-
teutetuista ammunnoista välite-

tään julkisuuteen vain onnistu-
neet laukaisut. Ohjuksesta vies-
titään niitä ominaisuuksista, jot-
ka eivät ole ulkopuolisen toden-
nettavissa. Viestinnässä ei tuo-
da esille ohjusjärjestelmän ja uu-
den teknologian kehittämiseen 
kuluvaa aikaa eikä mahdolli-
sia epäonnistumisia tai viivei-
tä. Käyttöönottoajankohta voi 
muuttua ja ohjuksen integroi-
minen muihin taistelujärjestel-
miin viivästyä. Ohjuksen merkit-
tävyyttä korostetaan ja haluttua 
pääviestiä tehostetaan valtion-
johdon diskurssissa.

Informaatiovaikuttamisen 
torjunnassa tärkeintä on katta-
va tilannetietoisuus ja -ymmär-
rys. Informaatio on analysoitava 
systemaattisesti, tiedon sisältä 
on löydettävä selkeät poikkea-

mat tai muodostuneet trendit. 
Esiintyvät ilmiöt tai tehdyt ha-
vainnot tulee todentaa tiedus-
telutietojen perusteella.

Informaatiovaikuttaminen 
luo kaikkia toimintaympäristö-
jen kattavan uhkan. Uhkaan on 
vastattava informaatiopuolus-
tuksen keinoin. Disinformaati-
on kiistäminen ja korjaaminen 
on puolustajalle kuluttavaa. In-
formaatiopuolustuksen toteut-
taminen pelkästään informaa-
tioympäristössä ei ole riittävän 
vaikuttavaa, vaan myös infor-
maatioulottuvuudessa tapah-
tuvan puolustuksen tulee olla 
aloitteellista ja aktiivista. Vies-
tinnän tuki informaatiopuolus-
tukselle sekä viestinnän asema 
kommunikaation välineenä on 
merkittävä.

atmarine.fi
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T eosta voidaan pitää myö-
hemmin vuonna 1720 jul-
kaistun Merellisen ohje-

sääntökirjan (Книга устав мор-
ской) prototyyppinä. 

Vuonna 1853 julkaistiin Me-
risotaohjesääntö (Морской 
устав), jonka myötä Venäjällä 
siirryttiin merisotateorian kehi-
tyksen toiseen vaiheeseen. Kol-
mannessa vaiheessa 1900-lu-
vun alkupuolella syntyi meren-
hallinnan käsite, jonka sivuutti 
merenherruus Venäjän-Japanin 
sodan jälkimainingeissa. 

Kolmatta vaihetta, joka jat-
kui II maailmansodan loppuun 
saakka, luonnehti suurvalto-
jen merivoimien voimakas kas-
vu ja aseistuksen nopea kehit-
tyminen. Neljäs vaihe alkoi he-
ti sodan päättymisen jälkeen, 
kun merivoimista oikeasti tuli 
strateginen komponentti stra-
tegisten ydinsukellusveneiden 

ballististen ydinohjusten myö-
tä. Viidenteen eli nykyiseen vai-
heeseen tultiin konventionaa-
listen, vihollisen syvyydessä si-
jaitseviin kohteisiin vaikutta-
maan kykenevien täsmäaseiden 
käyttöönoton yhteydessä. Näil-
lä tarkoitetaan merivoimien ko-
koonpanoon kuuluvilta alustoil-
ta (taistelualukset, lentokoneet, 
sukellusveneet) laukaistavia pit-
kän kantaman risteilyohjuksia. 
Seuraavaan eli kuudenteen vai-
heeseen uskotaan siirryttävän 
siinä vaiheessa, kun käyttöön 
saadaan tekoälyyn pohjaavaa 
aseistusta ja ”robottiaseita”.

1600-luvun lopulla ei var-
masti osattu kuvitella, että jos-
kus tulevaisuudessa taiste-
lualuksilla kyettäisiin vaikutta-
maan horisontin takana näky-
mättömissä olevaa vihollista, 
saatikka ilmasta lähestyvää uh-
kaa vastaan. 

Kuudennen sukupolven sota
Venäläisestä näkökulmasta so-
dankäynnin historia jaetaan 
kuuteen sukupolveen. Ensim-
mäiset neljä käsittävät kehi-
tyksen kylmien aseiden ja mus-
tan ruudin ajasta teollisen ai-
kakauden aseisiin. Sotien ta-
voitteet kehittyivät tuona aika-
na pelkästä vihollisen tuhoami-
sesta ja ryöstelystä tärkeiden 
alueiden valtaamiseen ja lopul-
ta vihollisen talouteen ja poliit-
tiseen järjestykseen vaikuttami-
seen. Ydinaseaikakauden sotien 
sukupolvet pitävät sisällään vii-
dennen sukupolven strategisen 
tason ydinsodan (jolla ei voida 
saavuttaa voittoa); kylmän so-
dan, jota käydään kahden eri jär-
jestelmän välillä ydinpidäkkeen 
avulla, sekä tulevaisuuden kuu-
dennen sukupolven sodan, jon-
ka tärkeimpänä päämääränä on 
vihollisen taloudellisen potenti-

Tapani Linnamaa
Tammisaaren rannikkopataljoonan komentaja, Uudenmaan prikaati 
Kirjoittaja on tutkinut venäläisen merisotaopin kehittymistä yleisesikuntaupseerikurssilla

Ajatuksia Venäjän 
merisotaopin tulevaisuuden 
kehitysnäkymistä
Pietari I Suuri julkaisi vuonna 1696 ensimmäisen venäläisen merisodankäyntiin liit-
tyvän ohjeen Määräys kaleereille (Указ по Галерам). Sen päätavoitteena oli luoda 
käytännöt, joilla uudet isot taistelualukset saadaan toimimaan osastokokoonpanos-
sa tehokkaammin vihollisen aluksia vastaan.
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aalin romahduttaminen. Kuu-
dennen sukupolven sotaa käy-
dään strategisessa mittakaavas-
sa, vihollista kohtaamatta, ”kon-
taktittomin keinoin”. Tavoittee-
na on heikentää vastustajan ky-
kyä ylläpitää operaatioitaan ja 
vaikuttaa sen poliittiseen tah-
toon jatkaa aseellista taistelua.

Venäläiset sotateoreetikot 
paneutuivat 2000-luvun alus-
sa erityisesti Yhdysvaltojen Ju-
goslaviassa ja Irakissa suoritta-
mien täsmäaseiskujen innoitta-
mana tutkimaan, millaiseksi so-
dankäynti muodostuu tulevai-
suudessa ase- ja informaatio-
tekniikan kehittyessä isoin harp-
pauksin. Merisotaoppia meriso-
tatieteen alana oli ryhdyttä-
vä kehittämään kylmän sodan 
loputtua ja merivoimien alus-
kaluston vanhentuessa käsiin. 
Muun muassa laivastoamiraali 
Ivan Kapitanets käsitteli vuon-
na 2001 tulevaisuuden sotilaal-
lisia konflikteja, kuudennen su-
kupolven sotia, joissa rintamalin-
jat, joukkorakenteet, selustat ja 
muut aikaisemmat sodankäyn-
nin käsitteet menettävät mer-
kityksensä. Strategiset ja takti-
set tehtävät toteutetaan massii-
visilla ilmavoimien ja risteilyoh-
justen iskuilla vihollisen syvyy-
dessä sijaitseviin sotilaallisiin 
ja taloudellisiin avainkohteisiin 
elektronisen sodankäynnin vai-
kutuspiirissä. Kapitanetsin mu-
kaan Venäjän merivoimien yllä-
pitämän strategisen pidäkkeen 
heikkous oli, että se pystyi vai-
kuttamaan vastustajan lento-
tukialusosastoon vain taktisel-
la ydinaseella. Tämä olisi johta-
nut helposti eskalaatiokiertee-

seen. Pidäke ei näin ollen ollut 
uskottava, mikä myös peruste-
li konventionaalisen risteilyoh-
juskyvyn kasvattamista.

Kuudennen sukupolven so-
dan teoriapohja on luotu seu-
raamalla USA:n ja Naton tote-
uttamia operaatioita 1990- ja 
2000-luvuilla. USA:ta pidettiin 
tuolloin ainoana valtiona maa-
ilmassa, joka todellisuudessa 
kykenee käymään nykyaikais-
ta laajamittaista kuudennen su-
kupolven sotaa maailman meri-
alueilla. Venäjällä katsotaan, et-
tä laajamittainen sodankäyn-
ti perustuu tulevaisuudessa il-
ma-avaruus-meri -konseptiin, 
jossa maavoimien rooli on mer-
kittävästi pienempi kuin ennen. 
Merkittävimmässä osassa uu-
dessa konseptissa ovat ilma- ja 
merivoimat sekä ilma-avaruus-
puolustuksen joukot. On huo-
mattava, että teoriapohjia laa-
dittaessa 2000-luvun alussa 
konseptia pidettiin ennen kaik-
kea puolustuksellisena.

Kuudennen sukupolven so-
dassa tärkeiksi periaatteiksi 
muodostuvat seuraavat piirteet:
1. erityyppisiltä, vihollisvaiku-

tuksen ulkopuolelta jatku-
vassa valmiudessa toimivil-
ta alustoilta laukaistavien 
täsmäaseiden käyttö

2. ydinaseen merkityksen rat-
kaiseva pieneneminen stra-
tegisten ja poliittisten so-
dan päämäärien saavutta-
miseksi

3. suurista jalkaväkiyhtymistä 
ja laajasta strategisesta re-
servistä luopuminen

4. ”kaksiulotteisten” asevoi-
mien muodostuminen: stra-

tegiset iskujoukot ja strate-
gisen puolustuksen joukot 
entisen puolustushaarakol-
mijaon sijasta

5. strategisen täsmäaseiskun 
merkityksen kasvu tavan-
omaisen tulenkäytön ja liik-
keen kustannuksella

6. ilma-avaruus-meri -operaa-
tioiden merkityksen koros-
tuminen.

Venäjän puolustusteolli-
suus keskittyy valtion johdon 
linjauksen mukaisesti ilma-ava-
ruus-meri -konseptin mukai-
sen sodankäynnin mahdollis-
tavien taisteluvälineiden kehi-
tykseen ja tuotantoon. Uutta 
kalustoa ei kuitenkaan ole vie-
lä riittävässä määrin valmiina, 
ja sen tuottamisessa sekä van-
han kaluston modernisoinnissa 
valtion puolustusteollisuudella 
on vakavia ongelmia. Erityisesti 
korvettiluokkaa isompien alus-
ten rakentamisessa on merkittä-
viä vaikeuksia. Hidasta edistys-
tä kuitenkin tapahtuu kauko-
vaikuttamiseen kykenevien pie-
nempien ohjuslavettien tullessa 
palveluskäyttöön (Bujan-M pro-
jekti 21631 ohjuskorvetit, Kilo 
II-luokan sukellusveneet).

Uuden konseptin asettamat 
vaatimukset merisotaopin 
kehittämiselle
Venäläisessä ajattelussa suori-
tuskyvyn osa-alueita ovat tais-
telupotentiaali, taisteluvalmius, 
taistelumahdollisuudet ja taiste-
lukyky. Taistelupotentiaali-käsi-
te kuvaa niiden välittömästi käyt-
töönotettavien laivaston sotilaal-
listen yksiköiden materiaalisten 

Merivoimien uhkakuvat tulevaisuudessa
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Ilma-avaruus-meri -konseptin välineitä: Bujan-M -luokan ohjuskorvetti 
(projekti 21631) laukaisee Kalibr-risteilyohjuksen.

ja henkisten voimien sekä kalus-
ton kokonaisuutta, jota voidaan 
käyttää aseellisessa taistelus-
sa maksimaalisella tavalla. Tais-
telupotentiaalin kehittymisen 
tärkeimpänä edellytyksenä on 
käyttöön saatava kalusto ja tais-
teluvälineet. Käytännössä muut 
suorituskyvyn osa-alueet eivät 
voi kehittyä, ennen kuin yhty-
män operatiivinen kokoonpano 
on täydennetty riittävällä mää-
rällä uudenaikaista taistelualus-
kalustoa. Uuden kaluston on ky-
ettävä toteuttamaan ilma-ava-
ruus-meri -konseptin mukaisia 
taistelutehtäviä.

Kuudennen sukupolven so-
taan, jonka käymiseen Yhdysval-
lat ja sen läntiset liittolaiset ovat 
olleet valmiita jo 1990-luvul-
la, on Venäjän asevoimissa val-
mistauduttu teoriatasolla jo pit-
kään. Välineitä sen käymiseksi 
ei ole kuitenkaan ollut käytössä 
riittävästi. Venäjän merivoimil-
ta puuttuu lisäksi kyky uskotta-
vaan voiman projisointiin, koska 
sen kokoonpanossa ei ole lento-
tukialusosastoja ja suuret pinta-
taistelualukset alkavat olla käyt-
töikänsä loppupäässä. 

Tarkasteltaessa venäläisen 
merisotaopin viimeaikaista ke-
hittymistä ja verrattaessa sitä 
nykyisiin suorituskykyihin ha-
vaitaan selvästi, että teoria ja 
doktriini ovat edellä käytäntöä. 
Vaatimukset nykyaikaiselle me-
risodankäynnille sekä suunta-
linjat merisotaopin kehittämi-
selle ovat olemassa, mutta suo-
rituskykyisen kaluston puute hi-
dastaa ilma-avaruus-meri -kon-
septin käyttöönottoa koko me-
rivoimissa. 

Kuudennen sukupolven so-
dan olosuhteissa merivoimien 
tehtävänä on osallistua kauko-
vaikuttamiseen kykenevin ta-
vanomaisin täsmäasein stra-
tegisen tason operaatioon, jo-
ka kohdistuu vihollisen tärkeitä 
taloudellisia ja sotilaallisia koh-
teita vastaan. Merivoimat suo-
rittaa ”laivasto vastaan rannik-
ko” -tyyppisiä operaatioita. ”Lai-
vasto vastaan laivasto” -taistelu 
katsotaan erityistehtäväksi, jo-
ka toteutetaan vain silloin, kun 
vihollisen merivoimat uhkaavat 
omia sotilaallisia ja taloudellisia 
kohteita. Operaatioiden katso-
taan olevan lyhytaikaisia ja mas-
siivisia täsmäiskuja, joihin liit-
tyy voimakas elektroninen so-
dankäynti. Koska useiden mai-
den keinovalikoimassa kuiten-
kin edelleen on ydinaseita, voi-
vat tulevaisuuden sodat jatkos-
sakin laajentua ydinaseilla käy-
täviksi. Merivoimien ydinasepo-
tentiaaliin kuuluvat joukot to-
teuttavat strategisen ydinpidäk-

keen ja valmistautuvat ydinasei-
den käyttöön äärimmäisessä ta-
pauksessa.

Esimerkkinä uuden konsep-
tin mukaisesta operoinnista 
voidaan tarkastella 7. lokakuu-
ta 2015 toteutettua risteilyohju-
siskua Kaspianmereltä Syyriaan. 
Bujan-M -luokan ohjuskorvetit 
laukaisivat 26 Kalibr-risteilyoh-
justa kapinallisten hallussa ole-
viin kohteisiin. Ohjusten reitti 
kulki Iranin ja Irakin yli laukai-
suetäisyyden ollessa noin 1500 
kilometriä. 

Lopuksi
Kuudennen sukupolven sota voi-
daan siis tulkita konfliktiksi, jos-
sa vihollisen joukkoja ja taiste-
luvälineitä ei välttämättä pyritä 
tuhoamaan, vaan niiden tuho-
vaikutus pyritään välttämään ja 
vaikuttamaan vihollisen yhteis-
kunnallisiin toimintoihin poliitti-
sen ja sotilaallisen painostuksen 
keinoin tai käyttämällä kaukovai-
kutteisia täsmäasejärjestelmiä. 

Merivoimien uhkakuvat tulevaisuudessa
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Merivoimien tehtäväkenttä on 
muuttumassa ilma-avaruus-me-
ri -konseptin myötä. Vastustajan 
asevaikutuksen piirissä tapahtu-
vasta meriliikenteeseen ja merel-
lisiin taisteluosastoihin vaikutta-
misesta siirrytään laajempiin yh-
teisoperaatioihin, jotka voidaan 
toteuttaa hajautetusti ja pitkil-

tä etäisyyksiltä vastustajan ase-
vaikutuksen kantaman ulkopuo-
lelta. Merivoimien on myös vas-
taavasti kyettävä torjumaan vas-
tustajan ilmasta ja mereltä käsin 
suuntautuva vastaavanlainen 
uhka, mikä edellyttää myös puo-
lustusjärjestelmien kehittämistä.

Aivan ratkaisevaa on, miten 

paljon uusia täsmäaseita ja niiden 
laukaisulavetteja kyetään valmis-
tamaan, jotta tarpeeksi tehokas 
tuho- ja pelotevaikutus saadaan 
aikaan. Tämän taas määrittää val-
tion talouden kehitys ja sitä myö-
tä aseiden valmistamiseen suun-
nattavat resurssit.

Kaspian lippueen toteuttamat risteilyohjusiskut Syyriaan 7. lokakuuta 2015.

Merivoimien uhkakuvat tulevaisuudessa



31Rannikon Puolustaja   4 | 2021

K ehittyvä teknologia ja 
verkottunut yhteiskunta 
mahdollistavat uuden-

laisia vaikuttamiskeinoja, jotka 
voivat vaarantaa yhteiskunnan 
elintärkeät toiminnot ja uhata 
kriittistä infrastruktuuria ilman 
perinteisen sotilaallisen voiman 
käyttöä tai sen rinnalla. Lyhyes-
ti sanoen toimintaympäristö on 
muuttumassa entistä komplek-
sisemmaksi ja moniulotteisem-
maksi, jolloin myös uhkia joudu-
taan tarkastelemaan entistä ko-
konaisvaltaisemmin. 

Kun oletetaan, että vallitse-
vassa sotilaspoliittisessa tilan-
teessa ei tapahdu järisyttäviä 
muutoksia, on pidettävä toden-
näköisenä, että tulevaisuuden 
konfliktissa osapuolet pyrkivät 
mitoittamaan toimensa siten, 
etteivät ne ylitä avoimen sodan-
käynnin kynnystä (sub threshold 
warfare). Varsinkin tilanteessa, 
jossa osapuolina on suorasti tai 
epäsuorasti suurvaltoja. 

Tur vallisuusympäristön 
muutos on vakiinnuttanut uh-
kakeskusteluun hybridivaikut-
tamisen ja hybridisodankäynnin 
käsitteet. Hybridisodankäynnis-
sä (hybrid warfare), sotilaallisia 
keinoja ja muita vaikutuskeinoja 
sekoitetaan siten, ettei varsinai-
nen sodan kynnys ylity. Puolus-
tusselonteossa käytetään ter-
miä ”laaja-alainen vaikuttami-
nen”, joka korostaa avoimem-
man sotilaallisen voimankäytön 
uhkaa. Kummankin termin osal-
ta yhteiset piirteet ovat laaja kei-
novalikoima, vaikutuksen koh-
distaminen vastustajan heik-
kouksiin sekä yllätyksellisyys. 

Lisää ulottuvuuksia 
merisodankäyntiin
Perinteisten kolmen merisodan 
ulottuvuuden (maa-meri-ilma) 
lisäksi merisodankäyntiin kyt-
keytyvät entistä tiiviimmin ava-
ruus-, informaatio- ja kyberulot-
tuvuudet. Tavoitteeseen pääs-

täkseen toimitaan kaikissa ulot-
tuvuuksissa yhdistäen perintei-
siä merisodankäynnin keinoja 
laajentuneeseen epäkonventio-
naaliseen keinovalikoimaan.

Esimerkiksi autonominen 
vedenalainen asejärjestelmä (tai 
sillä uhkaaminen) yhdistettynä 
oikein toteutettuun informaatio-
vaikuttamiseen voi estää tietyn 
merialueen käytön muilta toimi-
joilta ilman sodankäynnin kyn-
nyksen ylitystä. Tällöin toteuttaja 
pääsee samaan merenhallinnan 
tavoitteeseen, kuin käyttämäl-
lä avoimesti sotilaallista voimaa.

Vaihtoehtoisesti oikein koh-
distettu kyberhyökkäys tilan-
nekuva- ja liikenteenohjausjär-
jestelmiin voi katkaista paikalli-
sesti meriliikenteen. Saman voi-
si saada aikaiseksi myös oikein 
kohdistettu alueellinen GPS-häi-
rintä. GPS-häirinnästähän uuti-
soitiin julkisesti jo vuonna 2019 
Naton Trident Juncture -sota-
harjoituksen yhteydessä. Entä 

Perttu Trontti
Komentajakapteeni Perttu Trontti 
Kirjoittaja palvelee Maanpuolustuskorkeakoululla merisotaopin opettajana

Tulevaisuuden merellisen 
toimintaympäristön uhkakuvat

Toimintaympäristö muuttuu moniulotteisemmaksi 
sekä vaikeasti arvioitavaksi

Tulevaisuuden uhkakuvia kuvataan tuoreessa valtioneuvoston puolustusselonteos-
sa termeillä ”vaikeasti ennakoitava” ja ”vahingollisen vaikuttamisen monimuotoi-
suus”. Tulevaisuuden uhkaa ei voida analysoida ainoastaan oletetun vastustajan so-
tilaallisen suorituskyvyn kehittymisen perusteella.
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sitten kuin kauppameriliikenne 
siirtyy entistä enemmän kau-
ko-ohjattaviin tai autonomisiin 
järjestelmiin, joiden toiminnas-
sa kyberulottuvuudella on mer-
kittävä rooli?

Meriyhteyksien turvaaminen 
on näkynyt Merivoimien tehtä-
vissä koko puolustushaaran 
olemassaolon ajan. Puhuttaes-
sa meriyhteyksien turvaamises-
ta, tulee ensimmäisenä helposti 
mieleen toisen maailmansodan 
taistelu Atlantin herruudesta. 
Toimintaympäristön moniulot-
teisuus haastaa tämän historial-
lisen käsityksen meriyhteyksiin 
vaikuttamisesta. Meriyhteyk-
siksi voidaan ymmärtää myös 
merenpohjan tietoliikenneyh-
teydet tai energiansiirtoyhtey-
det, joiden merkitys voi kriisis-
sä olla jopa suurempi kuin me-
riliikenteen. Vedenalaisen inf-
rastruktuurin voidaan jo nyt sa-
noa nousseen yhteiskunnan toi-
mintojen ylläpitämisen näkökul-
masta kriittiseksi.

Kehittyvä tilannetietoisuus 
vaikeuttaa yksiköiden 
suojaamista
Tilannekuvan ja johtamisen no-
peutuminen on ollut selkeä ja 
tunnistettu ilmiö viimeisen vuo-
sikymmenen aikana. Hyvä ti-
lannekuva ei sinänsä ole ke-
nenkään tavoittelema itseisar-
vo, vaan nopean operaatiotem-
mon ja tulenkäytön mahdollis-
taja. Näin ollen kehittyvä tilan-
netietoisuus luo myös enemmän 
haasteita yksiköiden suojaami-
selle merellä ja rannikolla.

Satelliittiteknologian kehit-
tyminen parantaa kykyä tilan-

nekuvan jatkuvaan luomiseen. 
Kehittyneemmät ja laajemmat 
satelliittikonstellaatiot lisäävät 
havaintojen määrää ja valvon-
nan kattavuutta, jolloin satel-
liittijärjestelmät soveltuvat en-
tistä paremmin tilannekuvan 
muodostamiseen myös merel-
lä. Nykyisiä pienemmät mini- ja 
mikrosatelliittijärjestelmät se-
kä hieman maitopurkkia suu-
remmat nanosatelliittijärjestel-
mät yleistyvät. SAR-teknologian 
kehittymisen ansiosta satelliitit 
tuottavat kuvaa entistä tarkem-
malla resoluutiolla ja myös vai-
keissa sääolosuhteissa.

SAR-teknologia kehittyy 
myös muissa kuin satelliittijär-
jestelmissä. Tarvittava tekniikka 
on entistä pienemmässä koos-
sa ja asennettavissa lähes kaik-
kiin alustoihin. SAR-alustoissa 
yleistyy on-board -prosessointi-
kyky ja hahmontunnistus, jotka 
parantavat tekniikan käytettä-
vyyttä ja tuovat nopeutta tilan-

nekuvan muodostamiseen sekä 
päätöksentekoon.

Laserteknologian kehitys te-
kee lasertutkasta, eli LIDAR:sta, 
kustannustehokkaamman tie-
dustelu-, valvonta- ja asejär-
jestelmissä. LIDAR-kuvasta voi-
daan havaita helpommin myös 
esimerkiksi maastoutetut ran-
nikkojoukkojen kohteet.

UAV-järjestelmät ovat kehit-
tyneet viimeisten vuosien aika-
na merkittävästi. Tämä kehitys 
todennäköisesti jatkuu entis-
tä kovempaa vauhtia.  UAV-jär-
jestelmien kirjo kasvaa. Pitkän 
kantaman järjestelmät tulevat 
todennäköisesti yleistymään 
valvonnassa ja jatkuvan tilan-
neymmärryksen muodostami-
sessa, pienemmät järjestelmät 
taas massamaisesti tulenkäy-
tön maalinosoituksessa. Järjes-
telmät tulevat yleistymään myös 
aluskäytössä, mukaan lukien su-
kellusveneet.

Kuva 1, Tulevaisuudessa vastustaja käyttää kaikkia toimintaympäris-
töjä päästäkseen tavoitteeseensa merellisessä toimintaympäristössä.
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Taistelutila tiivistyy ja 
uhka muodostuu entistä 
nopeammin
”Merivoimat torjuu merelliset 
hyökkäykset”, mutta mikä ja 
minkälainen on tulevaisuuden 
merellinen hyökkäys? 

Tulevaisuudessa hyökkäys 
pyritään tekemään todennäköi-
sesti ilman näkyviä valmistelui-
ta, jolloin pystytään hyödyntä-
mään puolustajan alhaista val-
miutta. Hyökkäyksessä koros-
tuvat nopeat iskut kaukovaikut-
teisilla asejärjestelmillä. Meriso-
dankäynnissä kaukovaikutteiset 
asejärjestelmät ovat nopeas-
ti käytettävissä, koska taiste-
lualukset kykenevät kantamaan 
maa- ja ilmajärjestelmiin verrat-
tuna huomattavasti suurempaa 
asekuormaa ja olemaan tarvit-
taessa pitkäkestoisessa valmiu-
dessa jo normaalioloissa. 

Jatkuva valmius kuvaa hyvin 
tulevaisuuden hyökkäyksellisiä 
asejärjestelmiä. Tästä on jo nyt 
viitteitä. Esimerkiksi Venäjä on 
julkisesti uutisoinut laukaisseen-
sa Kalibr-risteilyohjuksen Pohjoi-
sen laivaston Jasen-luokan su-
kellusveneestä, ilman että alus 
irrottaa kotisatamansa laituris-
ta. Tämän tyyppinen valmiuden 
ylläpito oli tyypillistä Neuvosto-
liiton ydinsukellusveneille myös 
kylmän sodan aikana.

Yhä useampi uudisraken-
ne varustetaan kaukovaikut-
tamisen suorituskyvyillä, jo-
ko risteilyohjusjärjestelmillä tai 
maa-ammuntakykyisillä meri-
torjuntaohjusjärjestelmillä. Täl-
löin myös kaukovaikuttamisky-
vystä muodostuu massamai-
sempaa ja yhä useampaan koh-

teeseen pystytään vaikutta-
maan samanaikaisesti.

Kehittynyt tilannetietoisuus 
yhdistettynä kehittyneeseen 
kaukovaikuttamiskykyyn tiivis-
tää taistelutilan. Jos tilanneku-
va on hyvä ja tulenkäytön ket-
ju on toimiva, voi vaikuttaja ol-
la tuhannen kilometrin päässä 
pinnan alla näkymättömissä. 

Hypersooniset aseet (yli 5 
kertaa äänen nopeus) luovat 
uusia mahdollisuuksia kauko-
vaikuttamiseen. Hypersoonis-
ten aseiden kehittämisen taus-
talla on ajatus kohteen oma-
suojan välttämisestä, ja nopeu-
den turvin aseita voidaan käyt-
tää entistä paremmin myös ai-
kakriittisiin maaleihin (esimer-
kiksi alukset satamassa).

Itämerellä merisodankäyn-
nin kehityskulussa on myös näh-
tävissä muiden hyökkäyksellis-
ten suorituskykyjen kehittymi-
nen entistä nopeammaksi. Esi-
merkiksi merijalkaväkijoukko-
jen kehityksessä näkyy joukko-
jen pieneneminen, mutta no-

peuden ja suorituskyvyn kehit-
tyminen. Joukot varustetaan ja 
koulutetaan siten, että ne kyke-
nevät entistä nopeampiin ja pie-
nemmillä valmisteluilla tapahtu-
viin iskuihin entistä kauemmaksi.

Miehittämättömyys ja 
autonomia
Kauko-ohjattujen ja eriasteises-
ti autonomisten miehittämättö-
mien järjestelmien merkitys me-
risodankäynnissä kasvaa. Pisim-
mällä kehityksessä ovat miehit-
tämättömät ilma-alukset (UAV), 
joista on jo nyt tullut entistä hal-
vempi ja kustannustehokkaam-
pi työkalu. UAV-järjestelmiä käy-
tetään jatkossa entistä enem-
män taistelutehtäviin tulen-
käytön välineinä (CUAV). Tule-
vaisuuden kuvaa taistelulenno-
keista maalaa hyvin Armenian 
ja Azerbaijanin välinen konflik-
ti, jossa turkkilaisvalmisteisil-
la, aseistetuilla CUAV:lla on ollut 
merkittävä rooli. Kustannuste-
hokkuutta kuvaa hyvin se, että 
turkkilaisen Bayraktar TB2 CUA-

Kuva 2, Venäläinen sukellusvene laukaisee 
Kalibr-risteilyohjuksen pinnan alta

Merivoimien uhkakuvat tulevaisuudessa
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V:n hinnan sanotaan olevan al-
le kymmenesosan länsimaises-
ta vastaavasta, ja Azerbaijan on 
ilmoittanut tuhonneensa Turkis-
ta saaduilla järjestelmillä arme-
nialaista sotakalustoa yli 1 mil-
jardin dollarin edestä. Aseistet-
tu CUAV-järjestelmä soveltuisi 
myös hyvin Itämeren olosuhtei-
siin, jossa etäisyydet ovat suh-
teellisen lyhyitä ilmasijoitteisil-
le järjestelmille.

UAV-järjestelmien kyky par-
veilevaan toimintaan lisään-
tyy. Parveilevassa järjestelmäs-
sä on useampia lentolaitteita, 
jotka keskustelevat keskenään 
ja kykenevät autonomian puit-
teissa itsenäisiin päätöksiin se-
kä määrittävät jokaiselle lento-
laitteelle oman tehtävänsä. Esi-
merkiksi osa parven lennokeis-
ta voi kyllästää kohteen oma-
suojajärjestelmän, osa hyökä-

tä itse kohteeseen osan jää-
dessä tarkkailemaan saavutet-
tua vaikutusta osan välittäessä 
tietoa järjestelmän käyttäjälle 
tai komentopaikalle.

Miehittämättömistä ja au-
tonomisista järjestelmistä ve-
denalaiset järjestelmät tule-
vat kehittymään todennäköi-
sesti eniten suhteessa nykyti-
laan. Koneautonomian kehitty-
misen johdosta vedenalaisista 
järjestelmistä tehdään toden-
näköisesti itsenäiseen toimin-
taan kykenevämpiä, eli autono-
misia. Autonomisuus sopii hyvin 
vesielementtiin, jossa järjestel-
män kauko-ohjaaminen on väli-
aineen takia haastavampaa.

Miehittämättömät veden-
alaiset järjestelmät sopivat eri-
tyisen hyvin pitkäkestoiseen tie-
dusteluun ja valvontaan. Järjes-
telmät voivat jo nyt toimia viik-
koja ja liikkua satoja kilometre-
jä ladaten välillä akkujaan aurin-
koenergialla tai aaltoenergialla 
sekä samalla purkaa keräämän-
sä tieto satelliittiyhteyksillä. Uh-

Kuva 3, Tulevaisuuden rannikon puolustajan näkymä parveilevasta järjestelmästä?

Bayraktar TB2-560x416.
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kan näkökulmasta tällaisten ve-
denalaisten järjestelmien käyttö 
on mahdollista hyvinkin kaukaa, 
mikä tekee uhkan torjumisesta 
haastavampaa. Järjestelmät 
voivat myös toimia pintakulus-
sa ja muodostaa jatkuvaa pin-
tatilannekuvaa keskustelemal-
la toisten vastaavien järjestelmi-
en kanssa. Tällaisia järjestelmiä 
on jo olemassa esimerkiksi 
Australian merivoimilla.

Yhdistämällä vedenalainen 
miehittämätön järjestelmä ja 
panos tai miina saadaan vaani-
va ase. Vaanivalle aseelle kerro-
taan minkälaista maalia sen pi-
tää etsiä, mikä on etsintätehtä-
vän alue ja tehtävän pituus, min-
kä jälkeen se toimitetaan maa-
lialueelle. Maalin etsintä ja tun-
nistus sekä hyökkäyspäätös ja 
maaliin hakeutuminen voivat 
tapahtua autonomisesti tai ih-
misavusteisesti. Vedessä toi-
miva vaaniva ase voi päivystää 
kohdealueellaan päiviä, viikko-
ja tai jopa vuosia.

Miehittämättömien ja erityi-
sesti autonomisten järjestelmi-
en käyttö voi laskea myös voi-
mankäytön kynnystä, kun oma 
riski inhimillisistä tappiosta pie-
nenee ja järjestelmien kustan-
nukset laskevat. Järjestelmien 
ominaisuuksiin kuuluu myös, et-
tä ne ovat vaikeasti havaittavia, 
aina kiistettävissä ja uhrattavis-
sa. Ne sopivatkin täydellisesti 
edellä kuvattuun malliin, jossa 
konflikti pyritään pitämään so-

dan kynnyksen alla mahdolli-
simman pitkään.

Lopuksi
Alivoimaisen osapuolen elineh-
tona on aina ollut hakea asym-
metriaa sodankäyntiin tavalla 
tai toisella. Tavoitteena on ol-
lut vastustajan heikkouksien 
hyväksi käyttäminen ja yllätys. 
Tulevaisuuden merellisiä uhka-
kuvia leimaa todennäköisesti 
se, että myös vahvempi osapuoli 
pyrkii samanlaiseen lähestymi-
seen. Yksinkertaisen, voimaan 
perustuvan lähestymistavan 
rinnalle haetaan innovatiivisia 
ja kustannustehokkaita ratkai-
suja. Nopeasti kehittyvää tekno-
logiaa pyritään hyödyntämään 
osana kokonaisuutta, mieluiten 
nopeammin kuin vastustaja. 

Tulevaisuus lisää meripuo-
lustuksen uhkan monimuotoi-
suutta ja vaikeuttaa ennustet-
tavuutta. Tämä asettaa uusia 
vaatimuksia päätöksenteon ja 
toimeenpanon sekä erityisesti 
tilannekuvan, valmiuden ja en-
nakkovaroituskyvyn kehittämi-
selle. ”Ennustamisen vaikeus” ei 
ole kuitenkaan uusi asia sodan-
käynnissä. Tämän takia ope-
raatiotaidon ja taktiikan ope-
tuksessa on iät ja ajat käytetty 
nyrkkisääntöä, jonka mukaan 
hyvästä suunnitelmasta tai ar-
viosta toteutuu parhaimmillaan-
kin vain puolet. Sääntö kannat-
taa muistaa myös tulevaisuu-
dessa. 

Lähteet ovat kirjoittajan ja 
toimituksen hallussa. Tarvittaessa 

kääntykää toimituksen puoleen

Kuva 3, Vedenalaisten järjestelmien käytön estävä verkko Baltijskin 
merisotatukikohdassa
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Johdanto
Mitä harjoittelemme, missä olo-
suhteissa harjoittelemme ja mi-
tä uhkakuvaa vastaan harjoitte-
lemme? Artikkeli käsittelee me-
netelmiä, joilla harjoitustoimin-
nan perusteet määritellään suh-
teessa eri tasojen tarpeeseen, 
kohdennetaan yksittäisen har-
joituksen koulutuskohteiksi ja 
arvioidaan myöhemmin osana 
harjoitustoiminnan vaikutta-
vuuden arviointia. 

Harjoitustoiminnan keskei-
nen päämäärä on kehittää ko-
mentajien, johtoportaiden ja 
joukkojen valmiuksia toteuttaa 
joukolle suunniteltuja tehtäviä 
niissä olosuhteissa, joihin jouk-
ko on suunniteltu. Olosuhde voi 
tarkoittaa maantieteellistä si-
jaintia, eri vuodenaikojen vaiku-
tuksia tai toimintaympäristössä 
toimivia muita viranomaisia – 
kaikki nämä vaikuttavat myös 
harjoitustoimintaan. Harjoitus-
toiminnan päämääränä voi olla 
myös suorituskykyjen kehittä-
minen, kansainvälisen yhteen-

sopivuuden lisääminen tai tie-
donhankinta sellaisista mene-
telmistä tai suorituskyvyistä, 
joita Puolustusvoimilla itsel-
lään ei ole. Merivoimien osalta 
tämä voi tarkoittaa esimerkik-
si harjoittelua sukellusveneiden 
kanssa tai erikoisjoukkojen har-
joittelua taisteluhelikoptereiden 
kanssa. Molemmat ovat edelly-
tyksiä menestyksekkäälle toi-
minnalle nykypäivän taistelu-
kentällä tai kriisinhallintaope-
raatioissa. 

Taistelu Itämeren toimin-
taympäristössä on teoreettises-
ti tarkasteltuna taistelua rannik-
kosodankäynnin lainalaisuuk-
sien mukaisesti. Taistelutilan 
erottaa avoimesta merialuees-
ta maa-alueiden jatkuva lähei-
syys. Itämerellä ei ole käytän-
nössä alueita, joilla voi saavut-
taa täydellistä merenhallintaa ei-
kä alueita, joissa on nykyaikais-
ten valvonta- tai asejärjestelmien 
kantaman ulkopuolella. Samat 
lainalaisuudet koskevat kaikkia, 
jolloin olennaista onkin kehittää 

kykyä vastustajan valvonta- ja 
asevaikutuksen pienentämisek-
si sekä kykyä muodostaa vastus-
tajalle sellainen uhka, että riski-
taso operaatioiden toteuttami-
seksi kasvaa liian korkeaksi. 

Itämeren kaltaisessa toi-
mintaympäristössä kaikki laa-
jat operaatiot ovat yhteisope-
raatioita, sillä niihin liittyy lä-
hes poikkeuksetta taistelutilan 
kokonaisvaltainen koordinointi 
ja ne edellyttävät kaikkien puo-
lustushaarojen suorituskykyjen 
käyttöä. Karkeasti määriteltynä 
tuleekin kyetä erottamaan ne 
tekijät, joita vasta vastaan tulee 
kyetä taistelemaan, joita tulee 
kyetä suojaamaan ja joilta tulee 
kyetä suojautumaan. Nämä teki-
jät asettavat harjoitustoiminnal-
le vaatimuksia, joita ei ole suun-
niteltavissa yksin taktisten joh-
toportaiden toimenpitein.  

Problematiikka – mitä pitää 
harjoitella?
Harjoitusperusteiden tunnista-
minen ja harjoitustavoitteiden 

Tuomas Syvänen
Komentajakapteeni Tuomas Syvänen 
Kirjoittaja toimii suunnittelualan johtajana Pääesikunnan koulutusosastolla

Taistelu rannikolla 
– operatiivisten perusteiden 

yhteensovittaminen harjoitustoimintaan

”Harjoitustoimintaa ei voi valmistella ilman ymmärrystä niistä strategisista ja operatiivi-
sista perusteista, jotka omaan toimintaan liittyvät.”

Merivoimien uhkakuvat tulevaisuudessa

Teem
a



37Rannikon Puolustaja   4 | 2021

määrittäminen on haastava pro-
sessi, jossa tyydytään usein ylei-
seen kuvaustapaan. Liian yleisen 
kuvaustavan johdosta harjoitus-
tavoitteiden saavuttamista ei 
kyetä mittaamaan tai tavoitteita 
pilkkomaan selkeiksi vaatimuk-
siksi alajohtoportaiden suun-
nitteluperusteiksi. Tällöin vaa-
rana on, että harjoitusjoukot ei-
vät harjoittele niitä asioita, joita 
joukkojen on haluttu harjoittele-
van. Yleisin syy riittämättömille 
perusteille on kiire, mutta yhtä 
yleistä on pitkäjänteisen suunni-
telman vaillinaisuus.  

Yksinkertaisimmillaan har-
joitusperusteiden määrittämi-
nen noudattelee perinteistä 
operatiivista ajattelumallia. Har-
joitusperusteet voidaan määrit-
tää ajassa, tilassa ja taisteluvoi-
massa suhteessa vastustajaan 
aivan kuten operatiivisessakin 
ajattelussa. Ajan, tilan ja taiste-
luvoiman arvioinnin avulla tun-
nistetaan alaisille käskettävät 

tehtävät sekä aikatekijät.  
Aika-tekijöiden arvioinnilla 

tarkoitetaan muun muassa en-
nakkovaroitukseen, suunnite-
luun, perustamiseen, koulutta-
miseen, ryhmittymiseen ja pai-
nopisteen muutoksiin käytössä 
olevaa aikaa. Aikatekijöiden ar-
viointi tehdään aina suhteessa 
vastustajaan, sillä tehtävät toi-
menpiteet tulee kyetä tekemään 
vastustajaa nopeammin. Aikate-
kijöiden arvioinnin tulee vastata 
kysymyksiin siitä, kuinka paljon 
aikaa suunnittelulle, valmiste-
luille ja toimeenpanolle on. 

Tilan osalta arvioidaan teh-
tävän toteutusta erityises-
ti omien ja vastustajan joukko-
jen toimintavapauden näkökul-
masta. Suomalaisissa olosuh-
teissa tilan arviointi onkin pää-
osin etäisyyksien, maantieteel-
listen muotojen ja sijainnin ar-
viointia. Tilatekijöiden arviointi 
tulee tehdä suhteessa tehtävään 
- ylempi komentaja käskee teh-

tävän, joka rajaa myös tarkas-
teltavan taistelutilan. Tilateki-
jöiden arviointi auttaa tunnista-
maan ne maastonkohdat, jotka 
ovat vihollisen ja oman toimin-
nan näkökulmasta kriittisiä, se-
kä alueet, joiden hallinnalla ei 
ole suoraa vaikutusta taistelun 
lopputulokseen. 

Taisteluvoiman arviointi pe-
rustuu vihollisen käytössä ole-
van kaluston ja joukkojen arvi-
ointiin suhteessa omaan kalus-
toon ja joukkoihin. Taisteluvoi-
man arvioinnin keskeinen osa 
on lähtökohtatilanteiden tunnis-
taminen - kuinka paljon viholli-
sella on joukkoja ja muita kriitti-
siä suorituskykyjä nyt ja kuinka 
paljon vihollinen kykenee kas-
vattamaan taisteluvoimaa seu-
raavien vuorokausien aikana. 

Aika, tila ja taisteluvoima liit-
tyvät olennaisesti toisiinsa. Vas-
ta näiden tekijöiden yhdistämi-
nen mahdollistaa kyvyn ym-
märtää mitä tulee saada aikai-

Kuva 1: Puolustusvoimien harjoitustoiminnan valmisteluprosessi ja keskeiset tuotteet.
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sesti ajassa ja taistelutilassa se-
kä millaisia tehtäviä alaisille tu-
lee käskeä operaation onnistu-
miseksi.

Näiden tekijöiden tulisi nä-
kyä myös harjoitustoimin-
nan operatiivisten perusteiden 
määrittelyssä. Olosuhteet Suo-
men rannikon eri osissa poik-
keavat toisistaan merkittäväs-
ti niin sääolosuhteiden, saaris-
ton syvyyden, lähiympäristös-
sä toimivien joukkojen ja suori-
tuskykyjen kuin operatiivisten 
etäisyyksienkin kannalta. Kos-
ka kaikkea ei voi harjoitella ker-
ralla, tulee harjoitusten valmis-
telu perustua pitkän aikavälin 
systemaattiseen suunnitteluun 
ja operatiivisten perusteiden yk-
sityiskohtaiseen sitomiseen har-
joitustoimintaan. 

Miten harjoitustoiminnan 
valmistelussa voidaan 
huomioida nämä 
vaatimukset? 
Puolustusvoimien harjoitus-
toiminnan valmistelussa toisis-
taan on erotettu harjoitustoi-
minnan ja harjoituksen valmis-
telu sekä harjoituksen ja harjoi-
tustoiminnan vaikuttavuuden 
arviointi. Neliportaisen mallin 
ensimmäisessä vaiheessa har-
joitustoiminnan perusteet kirja-
taan osaksi harjoitustoiminnan 
konseptia, joka vastaa kysymyk-
seen ”mitä on saatava aikaiseksi 
ja miksi”. Toisessa vaiheessa ylei-
set perusteet ja vaatimukset tar-
kennetaan harjoituskohtaisiksi 
päämääriksi harjoitustoiminnan 
portfoliossa, joka on myös yh-
teensovittamisen ja resurssoin-
nin työkalu. Kolmannessa vai-

heessa portfolion mukaiset har-
joitukset suunnitellaan ja harjoi-
tuksille määritetään harjoitusta-
voitteet ja koulutuskohteet. Nel-
jännessä vaiheessa harjoitustoi-
minnan vaikuttavuutta arvioi-
daan yksittäisten harjoitusten tu-
losten ja niiden perusteella teh-
tävän kokonaisvaltaisen analyy-
sin perusteella. 

Harjoitustoiminnan konsepti 
on tuote, joka saa syötteensä po-
liittisstrategisista ohjauksesta, 
kuten puolustuspoliittisesta se-
lonteosta, sotilasstrategisista pe-
rusteista kuten puolustusyhteis-
työn strategiasta sekä operatii-
visista suunnitelmista ja ohjauk-
sesta. Konseptin aikaulottuvuus 
on vuosia eteenpäin. Konsepti 
on siten harjoitustoiminnan oh-
jausasiakirja, joka antaa perus-
teet suunnata harjoitustoimin-
taa kansallisesti ja kansainväli-
sesti siten, että sotilasstrategisel-
la tasolla Puolustusvoimat kyke-
nee täyttämään sille annetut teh-
tävät ja toiminta on poliittisstra-
tegisen ohjauksen mukaisesta. 

Harjoitustoiminnan konsep-
tia tarkentaa harjoitusportfolio, 
joka sisältää yksityiskohtaisen 
suunnitelman seuraavina vuo-
sina toimeenpantavista kansal-
lisista ja kansainvälisistä harjoi-
tuksista. Kansainvälisessä viite-
kehyksessä tämä näkyy julkisuu-
dessa puolustusministerin vuo-
sittain hyväksymänä suunnitel-
mana Puolustusvoimien osallis-
tumisesta kansainväliseen har-
joitustoimintaan sekä harjoitus-
kohtaisena viestintänä. Puolus-
tusvoimien sisällä portfoliossa 
tarve harjoitella yhdistää yksit-
täisen harjoituksen joukkoon tai 

suorituskykyyn, tilaan ja aikaan. 
Harjoitusperusteet valmistelee 
harjoituksen tilaaja, joka on läh-
tökohtaisesti joukon, esikunnan 
tai suorituskyvyn operatiivisesta 
käytöstä vastaava taho. Näitä pe-
rusteita ei ole tarkoituksenmu-
kaista kertoa edes harjoitusjou-
kolle operaatioturvallisuuden ta-
kia. Harjoituksen tilaaja asettaa 
vaatimukset harjoituksen toteut-
tajalle, kuten esimerkiksi Taiste-
luosaston A tulee harjoitella ske-
naarion B mukaisessa tilantees-
sa olosuhteissa C alueella D yh-
teistoiminnassa joukon E kanssa 
taistelulajia F. Harjoituksen kar-
keat perusteet kirjataan portfo-
lioon harjoitustoiminnan suunni-
telmaksi, joka on osa toimintojen 
ja resurssien suunnittelua. Perus-
teita tarkennetaan harjoituksen 
suunnittelun käynnistyessä. 

Harjoituksen suunnittelus-
sa harjoituksen tilaaja tarkentaa 
suunnitteluperusteita ja määrit-
tää harjoitukselle tavoitteet ja 
koulutuskohteet sekä asettaa 
vaatimukset siitä, kuinka har-
joituksen onnistumista arvioi-
daan. Näiden yksityiskohtais-
ten tavoitteiden on vastattava 
operatiivisia vaatimuksia, olta-
va mitattavissa ja kytkettävissä 
takaisin vaatimuksiin arvioinnin 
kautta. Harjoituksen toteuttaja 
suunnittelee harjoituksen tilaa-
jan asettamien vaatimusten mu-
kaisesti ja vastaa siitä, että ne 
täyttyvät harjoituksessa.  

Harjoitustoiminnan vaikut-
tavuuden arviointi on esimer-
kiksi puolustushaaran koosta-
ma operatiivinen analyysi kalen-
terivuoden aikana toimeenpan-
nuista harjoituksista ja se vastaa 

Merivoimien uhkakuvat tulevaisuudessa
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kysymyksiin ”harjoiteltiinko vaa-
timusten mukaisia asioita ja mi-
tä jäi vielä harjoittelematta”. Ar-
viointi on osa pitkäjänteistä seu-
rantaa, jonka osana arvioidaan 
harjoitustoiminnan vaikutuk-
sia suhteessa joukon tehtäviin ja 
suorituskykyvaatimuksiin. Osa 
seurantaa on myös toimintaym-
päristössä tapahtuneiden muu-
tosten vaikutusten arviointi – on-
ko jokin sellainen tekijä muuttu-
nut, joka edellyttää välitöntä har-
joitustoiminnan uudelleenkoh-
dentamista? Selkein esimerk-
ki tästä muutoksesta on länsi-
maiden reaktio Krimin miehityk-
seen. Toimenpide muutti länsi-
maiden harjoitustoiminnan pai-
nopisteen kriisinhallintapainot-
teisesta oman alueen puolusta-
mista painottavaksi. 

Harjoitustoiminnan ja har-
joitusten valmistelulla on siten 
voimakas operatiivinen luonne, 

joka asettaa vaatimuksia myös 
valmistelijoille. Harjoitustoimin-
taa ei voi valmistella ilman ym-
märrystä niistä strategisista ja 
operatiivisista perusteista, jotka 
omaan toimintaan liittyvät. Tä-
mä aiheuttaa myös väistämättä 
haasteita harjoitustoiminnan val-
mistelun organisoinnille – mihin 
organisaatioon valmistelijoiden 
tulisi kuulua, jotta näkökulma 
olisi riittävän laaja-alainen, mut-
ta mahdollistaisi myös strategis-
ten ja operatiivisten perusteiden 
tuntemuksen ja sitä kautta har-
joitustoiminnan ohjaamisen?  

Käytännön esimerkki 
harjoitustoiminnan 
kytkemisestä operatiivisiin 
vaatimuksiin  
– taisteluosaston käsikirjan 
kirjoitusprosessi
Seuraavan esimerkin kautta tar-
kastellaan operatiivisten vaati-

musten sisällyttämistä rannik-
kojoukkojen taisteluosaston 
toimintaperiaatteiden kehittä-
miseksi, niiden eksperimentoi-
miseksi harjoituksissa ja lopulta 
kirjaamiseksi käsikirjaan.  

Erään rannikkojoukkojen 
taisteluosaston käsikirjan kir-
joitustyö määrättiin käynnis-
tettäväksi vuonna 2017. Perus-
teina toimivat operatiiviset pe-
rusteet, kuten suorituskykyvaa-
timukset, suunnitellut tehtävä-
tyypit sekä erilaiset näkemyk-
set mahdollisista käyttöperi-
aatteista. Osa periaatteista oli 
kirjaamattomia ja niistä oli ole-
massa enintään hajanaisia näke-
myksiä. Projektin alkuvaiheessa 
ydinsuunnitteluryhmä tarkasteli 
taktiikan kehittämistä erityises-
ti aika – tila – taisteluvoima ajat-
telun kautta, eli mitä operatiivis-
ten tehtävien täyttäminen edel-
lyttää joukolta. Havaintojen pe-

Kuva 2: Käsikirjan kirjoitustyön prosessikaavio.
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rusteella määriteltiin sellaiset 
tehtävät, joihin taisteluosaston 
tulee kyetä.

Kirjoitustyön aikana pereh-
dyttiin laajaan kansalliseen ja 
kansainväliseen materiaaliin eri-
laisten toimintamallien vertaile-
miseksi. Erityisesti taktiikan ja 
taistelutekniikan kehittäminen 
kartalla johti useisiin havaintoi-
hin tehtävistä, joiden tiedettiin 
olevan olemassa, mutta joille ei 
varsinaisia taktisia periaatteita 
tai perustaistelumenetelmää ol-
tu määritetty. Käyttöperiaatteet 
muodostuivat kulloisenkin ko-
mentajan, esikunnan ja päälliköi-
den ammattitaidon perusteella. 
Perustaistelumenetelmä on poh-
ja muutoksille, eikä sitä siten pidä 
tulkita ohjeeksi, josta ei saa poi-
keta, mutta ilman perustaistelu-
menetelmää ei myöskään ole yh-
tenevää pohjaa koulutukselle tai 
taktiikan johdonmukaiselle ke-
hittämiselle. Keskeiset toimen-
piteet, kuten marssit ja hyökkää-
vän joukon rantautuminen tulee 
perustua perustaistelumenetel-
miin, joita sovelletaan tilanteen 
mukaan. Näiden harjoituttami-
nen on kuitenkin haastavaa, mi-
käli kontekstina on taisteluosas-
ton toiminnot komppanian sijas-
ta. Taisteluosaston taktiikan ke-
hittäminen edellyttää kokemuk-
sia myös simulaattoriympäris-
tön ulkopuolella. Taisteluosas-
ton johtamiseen simulaattoriym-
päristö antaa erinomaiset perus-
teet, mutta se ei korvaa käytän-
nön harjoittelun ja sodan kitkan 
ymmärtämisen merkitystä. 

Kirjoitustyön alussa havait-
tiin selkeä tarve todentaa usei-
den toimintatapojen käytännön 

toimivuus. Tämän johdosta seu-
raavien vuosien tärkeät harjoi-
tukset teemoiteltiin ja tärkeim-
mille harjoituksille määritettiin 
sellaiset koulutuskohteet sekä 
soveltuvat skenaariot, jotka tu-
kivat eksperimentointia. Proses-
si mahdollisti etenkin johtami-
sen, johtamismallien ja esikun-
tatekniikan harjoituttamisen ja 
kirjaamisen käsikirjaan, mut-
ta johti myös tilanteisiin, joissa 
harjoitusten teemojen kohdal-
la jouduttiin tekemään vaikei-
ta valintoja johtamiskyvyn ke-
hittämisen sekä joukkojen tar-
koituksenmukaisen koulutuk-
sen välillä.

Havaintoja taktiikan 
ja taistelutekniikan 
kehittämiseksi
Prosessi mahdollisti useiden 
käytännön kehittämiskohteiden 
tunnistamisen. Osa niistä on sel-
laisia, joita ei todennäköisesti ol-
taisi havaittu ilman pitkäjänteis-
tä ideointia, eksperimentointia 
ja analysointia.  

Taktiikka jäätalven aikana: 
Varusmiesten koulutusrytmi 
haastaa rannikkojoukkojen tal-
vitaktiikan kehittämisen – va-
rusmiesjoukot eivät ole joukko-
koulutusvaiheessa jäätalven ai-
kana, jolloin taktiikan ja osaa-
misen kehittäminen edellyttää 
kertausharjoitusten järjestämis-
tä myös talvella. Tämän mielek-
kyys on helppo kyseenalaistaa – 
onko tarkoituksenmukaista jär-
jestää kallista harjoitusta jou-
kolle epäsuotuisana ajankohta-
na, jolloin ensisijaisia perustais-
telumenetelmiä ei voida käyt-
tää? Vastaus on yksinkertainen 

– on, mikäli operatiiviset vaati-
mukset sitä edellyttävät ja jouk-
ko on saanut jo riittävät valmiu-
det toimia varsinaisella kalus-
tolla. Taktiikkaa jäätalven aika-
na voidaan kehittää vain hank-
kimalla kokemuksia arvioidun 
taktiikan toimivuudesta kysei-
sissä olosuhteissa. 

Toisena havaintona nostan 
esiin laajan kertausharjoituk-
sen koulutustavoitteiden valin-
nan merkityksen – onko miele-
kästä kutsua laaja joukko ker-
taamaan, jotta komentaja ja 
esikunta saavat käytännön har-
joitusta johtamisesta? Tämän-
kin mielekkyys on helppo ky-
seenalaistaa. Jos teemaksi va-
litaan johtamiskyvyn kehittä-
minen, johtaa se myös toivotta-
vasti tilanteisiin, joissa komen-
taja ja esikunta joutuvat ratko-
maan monimutkaisia tilantei-
ta ja syntyy sodan kitkaa. Tä-
mä tarkoittaa aina yksittäiselle 
joukon jäsenelle odottamista – 
usein rannikolla vielä sateessa 
ja nälkäisenä. Tämä näkyy ker-
tausharjoituksen tunnusluvuis-
sa, jotka ovat lähes aina tällöin 
heikompia. Jälleen kerran tämä 
johtaa valintaan – hyväksytään-
kö alhaisemmat tunnusluvut, jos 
siitä saatava operatiivinen hyö-
ty on riittävä? 

Kolmantena havaintona 
nostan esiin hyökkäyksellisten 
ja puolustuksellisten tehtävien 
suhteen. Mikäli joukon pääasi-
allinen taistelulaji on hyökkä-
ys, kuinka paljon tulee käyttää 
aikaa ja resursseja puolustus-
taistelun kehittämiseen ja har-
joittamiseen (tai toisin päin)? 
Hyökkäys on taistelulajina vaa-

Merivoimien uhkakuvat tulevaisuudessa
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tiva ja sen periaatteiden harjoit-
telu yksilöstä komppaniatasolle 
vie koko varusmiespalvelusajan, 
mutta käyttötapaukset ovat to-
dennäköisesti harvinaisia. Pitäi-
sikö tällöin harjoittelussa keskit-
tyä myös muiden taistelulajien 
harjoittamiseen? Tämä on valin-
takysymys, joka edellyttää prio-
risointia. Yksi vaihtoehto on kes-
kittyä koulutuksessa hyökkäys-
taisteluun, mutta valmistau-
tua puolustustaisteluun erilai-
sissa sotapeleissä, simulaatto-
reissa ja henkilökunnan koulu-
tuksessa. Periaate, jonka mukai-
sesti ”jos osaat hyökkäystaiste-
lun, osaat myös puolustustaiste-

lun” on ristiriidassa sodankäyn-
nin teorian ja käytännön kans-
sa, koska molemmissa pätevät 
omat lainalaisuudet erityises-
ti taistelutilan muokkaamisen 
ja valmistautumisen osalta. Yk-
sittäisen taistelijan näkökulmas-
ta ero ei ole merkittävä, mutta 
johtamisen ja perustaistelume-
netelmien kannalta kylläkin. 

Viimeisenä havaintona nos-
tan esiin joukkojen tehtävien 
roolin. Hyökkäystaistelussa jal-
kaväen roolia pidetään lähtö-
kohtaisesti tuettavana. Tätä ei 
kuitenkaan tule tuijottaa soke-
asti, sillä tuettavan rooli voi ol-
la myös tukeva. Hyökkäyksen 

päämäärä ei ole aina vihollisen 
tuhoaminen, vaan se voi olla 
myös esimerkiksi alueiden val-
taaminen muiden suoritusky-
kyjen saamiseksi alueelle. Täl-
löin hyökkäyskykyisen jalka-
väen rooli voi muuttua ”kärjes-
tä” tukevaksi tai mahdollista-
vaksi. Tehtävän täyttäminen ei 
ole mahdollista ilman jalkavä-
keä, mutta jalkaväki ei kykene 
toteuttamaan varsinaista teh-
tävää. Tämä on osa joustavaa 
joukkojen käyttöä, joka on kes-
keistä ymmärtää taktiikan ke-
hittämisessä. 

Merivoimien uhkakuvat tulevaisuudessa

Millog ylläpitää maa- ja 
merivoimien kalustoja sekä 

ilmavoimien valvonta-
järjestelmiä niin normaali- 

kuin poikkeusoloissa. 

�    YOUTUBE    �

millog.fi
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Rannikkolaivasto vaalii          laivastollisia perinteitä
Rannikkolaivasto vaalii laivastollisia perinteitä monin tavoin. Jo Rannikkolaivaston nimi 
itsessään kantaa Merivoimien historiaa jo lähes vuosisadan takaa. Rannikkolaivasto 
otettiin nimenä käyttöön merivoimien laivastojoukoille ensimmäisen kerran vuon-
na 1928. Nimi oli yhtäjaksoisesti käytössä vuoteen 1944 asti. Toisen kerran 
Rannikkolaivastoksi nimetty kokoonpano toimi vuosina 19801992 ja kolmannen ker-
ran vuoden 2015 alusta.

Rannikkolaivaston perustamistilaisuudessa Pansion tukikohdassa 14.1.2015 otettiin takaisin käyttöön alkuperäinen                 Rannikkolaivaston joukko-osastolippu.

Joukko-osastojen perinteet
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N ykymuodossaan Ran-
nikkolaivasto eroaa 
aiemmista samanni-

misistä joukoista siinä, että en-
simmäistä kertaa kaikki Merivoi-
mien taistelu- ja apualukset ovat 
yhden komentajan alaisuudes-

sa eikä itsenäisiä laivastoase-
mia ole. Päätukikohta sijaitsee 
Turussa Pansiossa, toinen tuki-
kohta Kirkkonummella Upinnie-
messä.

Perinteisen Rannikkolaivas-
to-nimen palauttamisen myötä 

vuoden 2015 muutoksessa py-
rittiin palauttamaan myös van-
hat laivastolliset liput ja tun-
nukset. Nykyisen joukko-osas-
ton lippuna käytetään Gustav 
Von Numersin suunnittelemaa 
alkuperäistä lippua, joka saa-

Rannikkolaivasto vaalii          laivastollisia perinteitä

Rannikkolaivaston perustamistilaisuudessa Pansion tukikohdassa 14.1.2015 otettiin takaisin käyttöön alkuperäinen                 Rannikkolaivaston joukko-osastolippu. PuolustusVoimat
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Rannikkolaivaston Ankkuriristi-
kunniamerkki.

Nykypäivän Rannikkolaivasto edustaa modernia teknologiaa ja uutta aikaa, mutta vaalii  
samalla laivastollisia perinteitä, jotka välittyvät eteenpäin ajassa eteenpäin. Kuvassa Rannikkolaivaston 
komentajanvaihtotilaisuus keväältä 2019, jolloin kommodori Erkki Mikkola (keskellä) luovutti tehtävänsä 
kommodori Jukka Anteroiselle (kävelemässä oikealla).

PuolustusVoimat

PuolustusVoimat

tiin Sotamuseolta joukko-osas-
ton käyttöön sen perustamisti-
laisuudessa tammikuussa 2015.  
Lippu oli luovutettu Sotamu-
seolle Turun Laivastoaseman ja 
Rannikkolaivaston yhdistyessä 
vuonna 1993, jolloin perustet-
tiin Saaristomeren laivasto. Tä-
mä lippu oli alkujaankin suunni-
teltu laivastolliselle joukolle, jo-
ten se sopii näin ollen myös tuo-
reimmalle merelliselle joukolle. 

Nykyisin käytössä olevat 
Rannikkolaivaston laivueiden 
liput siirtyivät suoraan Saaris-
tomeren meripuolustusalueen 
mukana 31.12.2014 lakkautet-
tujen 4. Miinalaivueen, 6. Ohjus-
laivueen ja 7. Ohjuslaivueen käy-
töstä uusille laivueille lukuun ot-

Meripataljoonan ja Turun ran-
nikkopatteriston yhdistymisen 
vuoksi vuonna 2006, ja se nau-
lattiin 8. Huoltolaivueen käyt-
töön 12.1.2015. 

Laivueiden perusyksiköt säi-
lyttivät myös vanhoja tunnuk-
sia yksikköviireissään. Lauri He-
laniemen suunnittelemat pe-
rusyksikköviirit vuodelta 1993 
jaettiin nykyisille yksiköille joi-
takin poikkeuksia lukuun otta-
matta: 1. Miinaviirikkö 7. Pin-
tatorjuntalaivueessa otti käyt-
töönsä viirin, jonka tunnuksen 
on suunnitellut Mika Hartemo 
vuonna 2007. 

4. Miinantorjuntalaivuees-
sa otettiin käyttöön uusia viire-
jä. Katanpää-alusluokan myötä 

tamatta 8. Huoltolaivueen lip-
pua. 8. Huoltolaivue otti käyt-
töönsä Meripataljoonalle vuon-
na 2002 hyväksytty lipun. Meri-
pataljoonan lippua ei oltu ehdit-
ty ottaa varsinaisesti käyttöön 
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Miinalaiva Ruotsinsalmi oli yksi vuosina 1928-44 toimineen 
Rannikkolaivaston aluksista. Tämä kuva on vuodelta 1942. 
Paikka Ulkomeri.

sa-kuVa

4. Miinantorjuntalaivueen pe-
rusyksiköt saivat viirit, joissa on 
noudatettu alusten kummikau-
punkien tunnuksien heraldiik-
kaa. Laivueiden liput ja yksikkö-
viirit on esitelty tässä julkaisus-
sa laivueita koskevissa artikke-
leissa. 

Muita jo aiemmin Rannik-
kolaivastossa olleita ja tammi-
kuussa 2015 palautettuja tun-
nuksia ovat Rannikkolaivaston 
ankkuriristi ja joukko-osasto-
tunnus. Rannikkolaivaston kun-
niamarssi on Ernst von Vegesa-
chin marssi. Rannikkolaivaston 
marssi vahvistettiin Saaristome-
ren laivastolle tasavallan presi-
dentin esittelyssä 30.1.1992 ja se 
jatkaa laivastollista perinnettä 
Rannikkolaivastossa. 

Rannikkolaivaston vuosipäi-
väksi on nimetty 12.10, joka on 
Pansiossa sijaitsevan Turun Lai-
vastoaseman perustamispäivä 
vuonna 1939. 

Rannikkolaivaston perinne-
joukot ovat Saaristomeren meri-
puolustusalue ja vanhat Merivoi-
mien laivastolliset joukot. 

Nämä ovat aikajärjestyksessä:
1. Rannikkolaivue, jonka 

alaisuuteen koottiin maan 
laivastoyksiköt Suomen 
itsenäistymisen jälkeen.

2. Rannikkolaivasto 
1928-1944

3. Raivauslaivasto 1945-1952
4. Erilaiset 

lippuekokoonpanot 1952-
1980, esim. Laivastolippue 

5. Rannikkolaivasto 1980-1992
6. Saaristomeren laivasto ja 

Suomenlahden laivasto 
1993-1998

Laivaston historiaan kuulu-
vat olennaisesti myös laivasto-
asemat, joihin laivasto tukeu-
tui. Ensimmäinen niistä, Helsin-
gin laivastoasema, toimi Kata-
janokalla vuoteen 1959 asti, jol-
loin se siirrettiin Upinniemeen.  
Turun laivastoasema, kuten jo 
aiemmin todettiin, perustettiin 
vuonna 1939 Pansioon.

Perinnepäiviä:
1.5. Rannikkolaivaston 

esikunnan perinnepäivä 
1.5. 7. Pintatorjuntalaivueen 

perinnepäivä 
15.5. 4. Miinantorjuntalaivueen 

perinnepäivä 
1.7. 6. Pintatorjuntalaivueen 

perinnepäivä 
6.9. 8. Huoltolaivueen 

perinnepäivä 
12.10. Rannikkolaivaston 

vuosipäivä
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Ville Vänskä
Yleisesikuntakomentaja

Rannikkolohkon tiedonantoja

Puolustamisen arvoinen maa

Kansainvälisten joukkojen vetäydyttyä Afganistanin operaatiosta, Afganistan luisui 
hämmästyttävän nopeasti ääriislamistisen talebanin haltuun. Maan asevoimia oli va-
rustettu kymmenillä miljardeilla dollareilla ja harjoitettu liki kahden vuosikymmenen 
ajan. Mikä selittää Afganistanin asevoimien ilmeisen taistelutahdon puuttumisen?

A fganistanin asevoimia 
oli koulutettu ja varus-
tettu liki kahdenkym-

menen vuoden ajan. Yhdysval-
lat oli Politico-lehden arvion 
mukaan pumpannut 83 miljar-
dia dollaria Afganistanin ase-
voimien koulutukseen ja varus-
tamiseen. Asevoimien materiaa-
linen valmius oli kansainvälisten 
joukkojen poistuessa suomalai-
sittain tarkastellen erinomai-
nen. Mikä siis selittää Afganis-
tanin asevoimien katastrofaali-
sen ja historiallisen nopean hä-
viön alkeellisesti varustetuille 
taleban-taistelijoille? Vastaus: 
ilmeinen taistelutahdon puute.

Hyvin koulutettu ja varustet-
tu asevoima voi olla arvoton, jos 
siltä puuttuu motivaatio ja tah-
to. Ensimmäiset jälkiraportit Af-
ganistanin tapahtumista kerto-
vat, että Afganistanin asevoi-
mat hajosi jo taisteluiden alus-
sa useiden joukkojen antaudut-
tua taistelutta tai lyhyen taiste-
lun jälkeen. Asevoimien taistelu-
tahtoa eivät rapauttaneet vihol-

lisen ylivoima tai epäusko omiin 
kykyihin, vaan korruptio ja huo-
no hallinto. Asevoimien henki-
löstö ei kokenut, että henki ja 
terveys kannattaa asettaa vaa-
raan korruptoituneen hallinnon 
puolesta. Lisäksi tiedot ja huhut 
talebanin valtaamista kaupun-
geista aiheuttivat dominoefek-
tin, jossa tulossa oleva taistelu 
koettiin turhaksi. Edullisempaa 
oli vaihtaa puolta ja hypätä to-
dennäköisen voittajan kelkkaan.

Yksilön uhrivalmius?
Voisiko Afganistanin katastro-
fi toistua Suomessa? Dosent-
ti Kari Laitinen ja sotilasprofes-
sori, everstiluutnantti Aki-Mauri 
Huhtinen julkaisivat hiljan kirjan 
Kansallinen turvallisuus mur-
roksessa. Kirjoittajat pureutuvat 
Suomen kansallisen turvallisuu-
den käsitteeseen, suomalaisen 
turvallisuusjärjestelmän raken-
tumiseen ja uusiin uhkiin. Kan-

Voice of america Via Wikimedia

Talebanin taistelijoita Kabulin kadulla 17. elokuuta 2021. 
Puolisotilaallinen järjestö voitti modernin asevoiman tahdossa.
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sen arvoinen, voi hengen tai ter-
veyden uhraaminen tuntua yksi-
löstä kohtuuttomalta vaatimuk-
selta. Näin kävi ilmeisesti Afga-
nistanin asevoimille elokuussa.

Entä jos tahdon murentu-
minen ei ole sisäsyntyistä – voi-
ko vihollisen tahtoa horjuttaa? 
Vastaus: kyllä. Informaatioso-
dankäynti ja -vaikuttaminen 
tähtäävät harhaanjohtamiseen 
ja vihollisen tahtoon vaikutta-
miseen. Vaikka informaatioso-
dankäynti on vahvasti 2000-lu-
vun muotivirtaus, niin infor-
maatiosodankäynnin elementit 
ovat luettavissa klassista sodan-
käynnin teoriakirjoituksista. Sun 
Tzun Sodankäynnin taidossa sa-
notaan, että ”Sotataidon huippu 

ei ole sadan voiton saavuttami-
nen sadassa taistelussa. Sotatai-
don huippu on vihollisen kukista-
minen ilman taistelua.” (eli vai-
kuttamalla vihollisen tahtoon). 
Samoin länsimaisen sotateori-
an kantaisä, preussilainen sota-
teoreetikko Karl von Clausewitz, 
kirjoitti Napoleonin sotien jäl-
keen, että ”sota on ensisijaises-
ti mielen vaikutusta mieleen, ei 
materian materiaan.” Perustel-
lusti voimme siis kysyä, voisim-
meko kenties yleisen äimistelyn 
sijasta oppia jotain talebanin 
toiminnasta? Ja kuinka voisim-
me välttää Afganistanin asevoi-
mien kohtalon ja suojautua mei-
hin kohdistuvalta demoralisoin-
nilta?

sallisen turvallisuuden sotilaal-
linen ulottuvuus nojaa Suomes-
sa paljolti vahvaan maanpuo-
lustustahtoon ja yleiseen ase-
velvollisuuteen, jotka tukevat 
toinen toisiaan. Yleinen asevel-
vollisuus on säilynyt keskeise-
nä osana puolustusratkaisuam-
me koko itsenäisyytemme ajan, 
mutta nyt sen perusperiaattei-
ta on ryhdytty kyseenalaista-
maan. Yhteiskunnan muuttumi-
nen yhä yksilökeskeisemmäksi, 
erilaiset tasa-arvokysymykset, 
asevelvollisuutta suorittavien 
rapautuva kunto, kansantaudit 
ja niin edelleen uhkaavat yleisen 
asevelvollisuuden tulevaisuut-
ta. Samoin jos yksilö kokee, et-
tei yhteiskunta ole puolustami-

Taistelijan mieli on kehitettävissä siinä missä peruskunto tai sotilaan perustaidot. 
Maanpuolustusmyönteinen asenne, usko omaan puolustuskykyyn, yksilön ymmärrys omasta asemastaan 
koneistossa ja tietoisuus maanpuolustuksen merkityksestä ovat maanpuolustustahdon kulmakiviä.

rannikkoPrikaati
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”Älkää lähtekö lipettiin”
Tahto on aina ollut pienen maan 
vahvuus ja suomalaisten maan-
puolustustahto onkin Euroo-
pan korkein. Maanpuolustus-
tahtoa ovat ylläpitäneet vete-
raanien perintö, vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö ja asevelvol-
lisuusajan kokemukset. Nyt ve-
teraanisukupolvi poistuu hiljal-
leen keskuudestamme, yhä pie-
nempi osa ikäluokasta suorit-
taa asevelvollisuuden ja yksilö-
keskeisyys on yhteiskunnassa 
nopeassa kasvussa. Maanpuo-
lustustiedotuksen tutkimusten 
mukaan maanpuolustustahto 
on vastaavasti tasaisessa las-
kussa. Missä menee se raja, et-
tä suomalainen sotilas on valmis 
uhraamaan henkensä ja tervey-
tensä maansa puolesta?

Maanpuolustustahtoa ja sen 
ylläpitämistä on tutkittu Maan-

puolustuskorkeakoulussa. Tii-
vistämällä pitkä ja kuivakka asia 
lyhyesti maanpuolustustahto 
rakentuu 1) maanpuolustusa-
senteesta, joka vaikuttaa esi-
merkiksi siihen koetaanko ylei-
nen asevelvollisuus lain määrää-
mänä pakkopullana vai oikeasti 
hyödyllisenä mahdollisuutena. 
2) Luottamuksesta maanpuo-
lustukseen ja puolustautumis-
mahdollisuuksiin. 3) Maanpuo-
lustustoimijuudesta, jossa yk-
silö tuntee olevansa tärkeä osa 
suurta kokonaisuutta. Sekä 4) 
maanpuolustustietoudesta, jo-
ka tarkoittaa maanpuolustuk-
sen merkityksen ymmärtämis-
tä. Nämä kaikki neljä osa-aluet-
ta ovat vahvistettavissa siinä 
missä kestävyys- tai lihaskun-
tokin. Ja tässä työssä niin Puo-
lustusvoimilla, vapaaehtoisel-
la maanpuolustuksella, reser-

viläisjärjestöillä, aatteellisilla 
yhdistyksillä kuin nuorten van-
hemmillakin on tärkeä ja vas-
tuullinen rooli. Maanpuolustus-
tahto on sellainen tekijä, jota ei 
saa hukata.

Jalkaväenkenraali Adolf 
Ehrn roothin toistelema sanoma 
oli, että ”Suomi on hyvä maa. Tä-
mä maa on paras paikka meille 
suomalaisille. Suomi on puolusta-
misen arvoinen maa, jonka paras 
puolustaja on Suomen oma kan-
sa!” Usein toisteltu lainaus jat-
kui kenraalin velvoittavalla oh-
jauksella nuoremmille sukupol-
ville: ”Älkää lähtekö lipettiin, jos 
paha päivä tulee. Me puolustim-
me tätä maata talvi- ja jatkoso-
dassa, ja se kannatti.” Pidetään 
jokainen osaltamme huolta, et-
tä Suomi on tulevaisuudessakin 
puolustamisen arvoinen maa.

Lisää aiheesta: 
 – Kari Laitinen & Aki-Mauri Huhtinen: Kansallinen turvallisuus murroksessa,  

Docendo Oy, 2021, ISBN: 9789522919786

www.volvopenta.com



49Rannikon Puolustaja   4 | 2021

kuningaskunnan osasta venäläi-
seksi linnoitukseksi sekä Suo-
men itsenäistymisen ajan ta-
pahtumat sotavankileiristä lai-
vaston ja rannikkotykistön tu-
kikohdaksi ja edelleen matkai-
lukohteeksi ja omaksi kaupun-
ginosakseen. Teos nostaa esiin 
myös Suomenlinnassa vaikutta-
neita henkilöitä, kuten Viaporin 
rakentajan Augustin Ehrensvär-
din sekä laivanrakentajan ja Via-
porin telakan perustajan Fredrik 
Henrik af Chapmanin. Yksi artik-
keleista on omistettu 100 vuot-
ta täyttävän Ehrensvärd-seuran 
historialle.

Kaksikielinen (suomi, ruot-
si) teos on antologia, jonka 18 
eri kirjoittajasta kahdeksan 
ovat tohtoreita. Kirjassa käsi-
tellään linnoituksen kaikkia kol-
me kautta. Ilahduttavaa on, et-
tä suomalaista kautta ei ole täl-
lä kertaa unohdettu niin kuin 
usein aikaisemmin, vaan sen 
osuu on oikeutetusti noin kol-
masosa kirjasta. Toki linnoituk-

Viapori-Suomenlinna 
– Kolmen valtakunnan linnoitus 1748–2021
Jussi Nuorteva ja Päivi Happonen (toim.)
Ehrensvärd-Seura ry ja Kansallisarkisto, 470 sivua, kovakantinen.

K ansallisarkiston ja Eh-
rensvärd-seuran ke-
väällä 2021 julkaise-

ma juhlakirja tuo esiin Suomen-
linnan historian vaiheita aina 
Ruotsin kuningaskunnan ajas-
ta nykypäivään. Jussi Nuorte-
van ja Päivi Happosen toimitta-
ma julkaisu koostuu noin 30 ar-
tikkelista, jotka kertovat histo-
rian käännekohdista Suomen-
linnassa, elämästä saarella se-
kä siellä asuneista ja vaikutta-
neista ihmisistä. Omat lukunsa 
saavat vallanvaihdokset Ruotsin 

sen elämästä varsinkin itsenäi-
syyden alussa olisi mielellään lu-
kenut enemmän. Teos on myös 
kirjoitettu kansantajuiseen tyy-
liin, joka tekee lukemisen hel-
poksi. Olisi kuitenkin voinut olla 
hyvä tarkistuttaa sotilastermis-
töä asiantuntijalla, nyt kirjassa 
on jonkin verran pieniä virheitä 
(esim. joukon komentaja/pääl-
likkö jne.) tässä suhteessa. 

Teoksen kuvitus on myös 
hyvin valittu, ja kuvatekstit ovat 
pääosin onnistuneita. Jokaisen 
artikkelin yhteydessä on lisäk-
si kattava lähdeluettelo, joiden 
avulla aiheeseen voi tutustua 
tarkemmin. 

Voin suositella teosta var-
sinkin meri- ja rannikkopuolus-
tuksesta kiinnostuneille. Kir-
ja maksoi kirjoitushetkellä Eh-
rensvärd-seuran nettikaupas-
sa 35 €, muualla lähempänä 40 
€, Suomalaisessa Kirjakaupassa 
jopa n. 47 €.

Ove Enqvist
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Tampellalle, jonka asetuotanto 
ja aseosastokin jatkosodan jäl-
keen oli aika pitkälle ajettu alas, 
yhteistyö israelilaisten kanssa 
mahdollisti ammattitaidon yllä-
pitämisen ja myöhemmin taas 
asetoimitukset kotimaahan. 

Varsinaisena Tampellan yh-
teistyökumppanina kaudella 
1950–1974 toimi israelilainen Sol-
tam Ltd (Solel Boneh Ltd + Tam-
pella), joka valmisti aseita Israe-
lissa. Kokonaiskuvio oli kuiten-
kin huomattavan monimutkai-
nen. Periaatteessa Salgrad-ni-
minen yhtiö hoiti kansainvälisen 
myynnin ja laskutuksen, kun taas 
A/S Wejra Tanskassa toimi lähin-
nä välikätenä Israelin vihollis-
maihin. Saksassa toimi Deutam 
(”Deutche Tampella”) ja Portuga-
lissa Portam. Tamres Ltd oli Zab-

Shlomo Zabludowicz 
– Holokaustin kauhuista salaperäiseksi suomalaismiljardööriksi
Matti Mörttinen
Into Kustannus Oy 2021, 246 sivua

M ittavan omaisuuden 
kansainvälisenä ase-
kauppiaana kerryttä-

nyt Shlomo Zabludowicz (1916–
1994) vältteli julkisuutta, ja hä-
nen elämästään on tiedetty var-
sin vähän. Szlama ”Shlomo” Zal-
man Zabłudowicz syntyi Puolan 
Lodzissa juutalaisperheeseen. 
Hän selvisi ainoana perheestään 
niin Litzmannstadtin geton kuin 
työ- ja keskitysleirin kauhujen 
läpi. Toisen maailmansodan jäl-
keen hän päätyi Suomeen, kävi 
suomalaisen Tampellan herrojen 
puheilla ja alkoi viedä perinteik-
kään tamperelaisen teollisuuslai-
toksen laadukkaiksi tunnettuja 
kranaatinheittimiä ja tykkejä Is-
raelin kautta ympäri maailmaa. 

ludowiczin oma yhtiö, joka edus-
ti Salgradia Lontoon toimistos-
sa. Ihan tarkkaa kuvausta ei kir-
ja pysty antamaan toiminnasta.

Tampellan yhteistyö Israe-
lin kanssa liittyy myös Suomen 
rannikkotykistön kehittämiseen. 
Tampellan aseosaston johtajana 
toimi Paavo Manninen (1909–
2000) vuodesta 1954 alkaen. Hän 
oli rannikkotykistöupseeri jo-
ka oli siirtynyt reserviin vuonna 
1946. Soltam-yhteistyön kaut-
ta Tampella sai mm. 1970-lu-
vun alussa kokemuksia 155 mm 
kanuunan asentamisesta Sher-
man- ja Centurion-taistelupans-
sarivaunujen päälle, ja tässä yh-
teydessä oli luonnosteltu myös 
ympäriampuvan panssaroidun 
rannikkotykkitornin konstruktio. 
Tampella toimitti myöhemmin 

Paavo Mannisen syntymäpäivät Tel Avivissa  vuonna 1969. Toinen va-
semmalta Shlomo Zabludowicz.

Vesa toiVosen kokoelma
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Shlomo Zabludowicz 
– Holokaustin kauhuista salaperäiseksi suomalaismiljardööriksi
Matti Mörttinen
Into Kustannus Oy 2021, 246 sivua

rannikkotykistölle 130 TK-tykit 
osittain hyödyntäen yhteistyö-
kokemuksiaan. 

Israelin kanssa yhteistyö 
loppui vuonna 1974, osittai-
nen siitä syystä että tähän yh-
teistyöhön ryhdyttiin kiinnittä-
mään yhä enemmän huomiota 
ja kyseenalaistamaan sitä. Paa-
vo Manninen jäi myös eläkkeel-
le aseoston johtajan tehtävistä 
vuonna 1974.

Matti Mörttisen teos on en-
simmäinen kirja tästä mysti-
sestä ja monikielisestä Shlomo 
Zabludowiczista, keskitysleiril-
tä Suomeen päätyneestä maa-
ilmankansalaisesta. Se valaisee 
samalla Suomen sodanjälkeisen 
aseteollisuuden tilannetta. Kirja 
tuo esille aikaisemmin tuntemat-
tomia asioita erityisesti Tampel-
lan kehityksestä. Kirja jakaan-
tuukin tavallaan kahteen osaan, 
Zabludowiczin elämään ennen 
Suomeen tuloa ja hänen vaihei-
siin Suomeen ja Tampellaan liit-
tyen. Se, kumpi osa kiinnostaa 
lukijaa riippuu lukijasta. Osat voi 
jopa lukea käänteisessä järjes-
tyksessä tai jättää toinen osa lu-
kematta jos se ei kiinnosta.

Kirjoittaja toteaa monta ker-
taa, ettei Zabludowiczista ole 
saatavissa tarkkoja tietoja, ja tä-
mä tulee selvästi esille kirjassa. 

Usein Zabludowiczin kuvaus pe-
rustuu sekundäärisiin lähteisiin 
tai suoranaisesti kirjailijan olet-
tamuksiin, niin kuin hän itsekin 
usein toteaa. Kirjassa onkin pal-
jon sellaista tekstiä, joka ei varsi-
naisesti liity Zabludowicziin ollen-
kaan, mutta toki taustoittaa jon-
kin verran hänen elämänvaiheita.

Eräs kirjan, ainakin allekir-
joittanutta, hieman häiritsevä 
piirre on se, että siinä on paljon 
aikahyppyjä edes takaisin. 1950- 
ja 1960-luvulta saatetaan esi-
merkiksi hypätä välillä 1930-lu-
vulle alaluvun verran, jos halu-
taan kuvata Zabludowiczia ta-
vannutta henkilöä, jolla on ollut 
jokin rooli Tampellan 1930-lu-
vun historiassa.

Yksi asia, josta olisi ollut mie-
lenkiintoista kuulla enemmän, 
oli Tampellan aseosaston johta-
ja Paavo Manninen. Tampellan ja 
puolustusvoimien välillä vallitsi 
jatkosodan jälkeen jonkinlainen 
luottamuspula, ja allekirjoitta-
neen tutkimusten mukaan on 
osoittautunut, että Paavo Man-
ninen oli ainoa sopiva henkilö 
luottamuksen palauttamiseksi. 
Niin Manninen palveli Tampellan 
aseosaston päällikkönä vuodes-
ta 1954 vuoteen 1974 saakka, eli 
melkein koko sen ajan kuin Zab-
ludowicz oli yhteistyössä Tam-

pellan kanssa.
Vaikka Manninen oli ensiar-

voisen tärkeä henkilö asevalmis-
tuksen uudelleen aloittamisel-
le jatkosodan jälkeen ja opittiin 
tuntemaan monipuolisena tek-
niikan ja ballistiikan tuntijana, 
häntä käsitellään vain ohimen-
nen kirjassa. Lisäksi hänestä an-
netaan epäselviä ja jopa virheel-
lisiä tietoja. Esim. alaluvussa, jon-
ka nimi on ”Tampellan konepa-
ja, 1930-luvulla”, todetaan että 
”Aseosastoa johti tuolloin evers-
tiluutnantti evp. Paavo Manni-
nen”. Kuten todettua, Manninen 
tuli aseosaston johtajaksi kuiten-
kin vasta 1954. Toisessa kohtaa 
todetaan mm., että Manninen oli 
sodassa palvellut yleisesikunta-
everstinä. Itse asiassa Mannista 
ei koskaan everstiksi ylennetty, ja 
everstiluutnantiksikin vasta eläk-
keellä jo ollessaan vuonna 1959. 

Mörttisen kirja on mielenkiin-
toinen, esittämistäni huomiois-
ta huolimatta. Kirjoittaja on kii-
tettävällä tavalla kaivanut esille 
tiedonmurusia Zabludowiczista 
ympäri maailmaa. Kirja kannat-
ta lukea, varsinkin jos on kiinnos-
tunut Suomen aseteollisuudesta 
sotien jälkeen. Kustantaja hinta 
kirjalle oli kirjoitushetkellä 27,90 
€, Adlibriksen hinta 24,90 €.

Ove Enqvist
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N imi tuntui tutulta, mut-
ta kansikuva ei. Joh-
dannosta selviääkin, 

että nyt ilmestynyt teos on uusi 
laitos v. 2011 kirjasta. Tekijöiden 
mukaan tämä on ”ajantasaistet-
tu painos saarten historiasta ja 
nykyhetkestä”. Myös kustanta-
ja on vaihtunut, se on nyt Kus-
tannusosakeyhtiö AtlasArt. Si-
sältö on vielä entistäkin moni-
puolisempi. 

Kuningasta ei kuunneltu
Tekstin kirjoittaja, sotatieteen 
tohtori, komentaja Ove Enqvist 
on julkaissut lukuisia rannik-
ko ja meripuolustukseen liitty-
viä teoksia. Jäätyään eläkkeelle 
hänen erityisen mielenkiintonsa 
kohteena ollut rannikko- ja me-

ripuolustuksen historian tutki-
minen ja rannikkotykistön pe-
rinteiden tallentaminen.

Kirjan kuvat ovat taiteen 
tohtorin, dosentin ja valokuva-
taiteilijan Taneli Eskolan kame-
ran jälkeä. Hän on pitänyt näyt-
telyjä ja julkaissut kuvateoksia 
1980-luvun alkupuolelta lähtien, 
tärkeimpinä aihealueinaan Suo-
men maisemat ja Helsinki.

Teoksen ensimmäinen osa 
käsittelee Ruotsin vallan aikaa 
Helsingin suojaksi rakennettu-
jen linnoitusten ajasta alkaen, 
ennen everstiluutnantti Augus-
tin Ehrensvärdin aikakautta. 
Kuningas Fredrik hyväksyi Suo-
mea koskevan puolustussuunni-
telman v. 1747. Linnoittamisen 
pääarkkitehdit olivat kreivi Hans 
Henrik von Liewen ja Ehrens-
värd. Puolustuslaitteita oli sijoi-
tettu monille saarille, Vallisaa-
reenkin, mutta ei Kuninkaansaa-
reen. Linnoitustyöt eivät eden-
neet kovinkaan vauhdikkaasti. 
Ongelmia tuottivat mm työvoi-
ma, rahojen riittävyys ja maan-
omistusolot. Kuningas seuruei-
neen tarkasti keskeneräisen lin-
noituksen vuonna 1752. Kerto-
muksessaan hän nojautui Kus-
taanmiekalla tekemäänsä ha-
vaintoon korkeasta Vallisaares-
ta todeten, että työt olisi pitänyt 

aloittaa sieltä, ja se on nyt linnoi-
tettava. Linnoitustyö loppuivat 
käytännössä Ehrensvärdin kuol-
tua 1772, mutta Vallisaaren ra-
kentaminen oli tuolloin vasta al-
kuvaiheessa.

Torjuntasuunta kääntyi
Kirjan seuraava luku sisältää jo 
sivumääränkin perusteella kir-
joittajan pääkohteen eli auto-
nomian ajan vaiheet. Edellisessä 
luvussa linnoitukset olivat idän 
uhkaa vastaan. Tässä luvussa ne 
osoittivat nyt länteen.

Kun Venäjä oli saanut Suo-
meen haltuunsa, tarkastettiin 
puolustussuunnittelua ja – lait-
teita, myös keisarin toimesta. 
Pääkaupunki Pietari ei ollut ko-
vinkaan kaukana, mutta varsi-
naiset linnoitustyöt lähtivät hi-
taasti liikkeelle. Vuosikymmeni-
en myötä kiinnostus linnoitta-
miseen ja rakentamiseen vaih-
teli poliittisten suhdanteiden 
tahdissa. Vallisaari nähtiin sel-
västi tärkeänä ja Kuninkaansaari 
seurasi vasta perässä. 1800-lu-
vun jälkimmäinen puolisko oli 
itse asiassa suuren kehityksen 
aikaa. Aseet kehittyvät, kivira-
kenteiset varastot tulivat muo-
tiin, osa kasemateista muutet-
tiin majoituskäyttöön, betoni-
töiden merkitys kasvoi, raken-

Kruunun jalokivet
Vallisaari ja Kuninkaansaari
Ove Enqvist & Taneli Eskola
Kustannusosakeyhtiö AtlasArt
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nettiin puolustuskasarmeja ja 
niin edespäin. Lisäksi pattereita 
yhdistettiin ja uudistettiin.

Vallisaaren ja Kuninkaansaa-
ren elämässä olivat vaikuttavina 
linnoittaminen ja luotsit. Edelli-
sessä asui heitä asui 1700-luvun 
puolesta välistä lähtien, kunnes 
luotsilaitos venäläistettiin 1912. 
Kirjassa on hyvä kuvaus luot-
sauksen muutoksista ja luotsien 
arkielämästä.

Saarelaiselämää  
sodassa ja rauhassa
Itsenäisyyden alussa muotou-
tunutta saarelaiselämää ja so-
tien aikaa pommitusten varjos-
sa luonnehditaan elävästi. Työt 
jatkuivat, oli ampumatarvikkei-
den vastaanottoa ja edelleen lä-
hettämistä tarvitsijoille. Oli am-
pumatarvikkeiden lataus- ja pa-
nostustöitä, Merivoimille val-
mistui 1942 torpedoluola, jos-
sa torpedoja koottiin ja varas-
toitiin. Niiden koeammunnat 
suoritettiin Isosaaressa. Toinen 
Suomeen hankituista salaisista 
Raija-nimisistä kaukoilmaval-
vontatutkista sijoitettiin Kunin-
kaansaareen.

Sotien jälkeisenä aikana 
tehtiin aluksi varasto- ja varik-
kotöitä, kunnes varikko puret-
tiin ja varatoja selviteltiin. Meri-

voimien torpedotyöt jatkuivat. 
Kun Porkkala saatiin takaisin, 
ne siirtyivät Upinniemeen, mut-
ta ne varastoitiin Vallisaareen. 
1950-luvun lopussa Suomenlin-
nan Rannikkotykistörykment-
ti vastasi Vallisaaresta ja Kunin-
kaansaari oli Merivartioston hal-
linnassa. Keskussääasema siir-
rettiin Hämeenlinnasta Vallisaa-
reen. Sääasematoiminta lankesi 
sille luonnostaan, ja vuosittain 
siellä järjestettiin kunkin ikäluo-
kan saapumiserille sääkursseja, 
joille osallistui kymmeniä va-
rusmiehiä. Lisäksi oli henkilö-
kunnan kurssituksia, koulutus-
tilaisuuksia ja kertausharjoituk-
sia. Kun työ- ja majoitusolosuh-

teet olivat vaatimattomat, sää-
asema siirrettiin 60- luvun puo-
livälissä Luonetjärvelle. 

Kyläyhteisön piirteitä
Asukkaita saarella oli parhaim-
millaan yli kahdensadan. Asut-
tiin kovin ahtaasti ja alkeelli-
sesti. Kesäisin oli laiva- ja vene-
vuoroja, joiden kulku suuntau-
tui enimmäkseen Suomenlin-
naan, mutta myös Santahami-
naan. Kelirikko oli epävarmuu-
den aikaa. Kantavilla jäillä kul-
kemisen mahdollistivat jäätiet 
ja jäissä kulkevat hinaajat. 
Suomenlinnan puolelle oli myös 
rakennettu Kustaanmiekan väy-
län yli jääsilta, jolla pääsi jalan 

Kruunun jalokivet
Vallisaari ja Kuninkaansaari
Ove Enqvist & Taneli Eskola
Kustannusosakeyhtiö AtlasArt

Vallisaaren vieraiden lupatarkastus 1960-luvun alussa.

aarne lehtonen
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yli väylän. Väyläsilta vaati pal-
jon työtä, koska alukset vaativat 
vapaan kulun. Jotkut jäämurta-
jat olivat epäkohteliaita ja jos-
kus jopa rikkoivat sen. Toisiakin 
oli: pysyttivät kohteliaasti aluk-
sensa, vetivät sillan pois väyläl-
tä, ajoivat aluksensa ohi, pysäh-
tyivät ja vetivät sillan paikoilleen 
ja vasta sitten jatkoivat matkaa. 

Kirjan perusteella elämä 
saaressa oli sosiaalista ja yhtei-
söllistä. Siellä oli kauppa, 1-6 
luokkainen yhden opettajan 
koulu ja moninaisia harrastuk-
sia. Oli oma urheiluseura, sit-
temmin nuorisoseura ja lukui-
sia harrastuskerhoja. Eri henki-
löryhmien välillä ei ollut jakau-
tuneisuutta, vaan oltiin saarelai-
sia. Piirre on ollut hyvin tunnis-
tettavissa yleensäkin rannikko-
linnakkeilla. 

Vallisaareen rakennettiin 
100-millinen tornikanuuna-
patteri 1970-luvun alussa. Sa-
maan sinne asettui Suomenlin-
nan Rannikkotykistörykmen-
tin I Patteriston esikuntakin. 
Elämä ja toiminta saaressa va-
kiintui, mutta supistui parhais-
ta päivistä. Vallisaaren luotsita-
lon vajaassa 30 asunnossa asu-
vista ihmisistä enin osa oli töis-
sä muualla kuin Vallisaaressa tai 
Kuninkaansaaressa. Väki vähe-

ni, lapset myös, koulu lopetet-
tiin, samoin kuin sen ohessa toi-
minut pieni sivukirjasto. Kirjoit-
tajan mukaan esikunnan työnte-
kijät olivat melko vähän tekemi-
sissä asukkaiden kanssa. Useim-
mat edellisistä asuivat mante-
reella, joten edellytykset yhtei-
söllisyyteen ja kanssakäyntiin 
olivat vähäiset. Venekuljetuk-
set ja jäätiet olivat edelleen tär-
keitä. Jääteiden riskit olivat aina 
olemassa, eikä traagisilta tapah-
tumilta vältytty. 

1990-luvulla tehdyt puolus-
tuspoliittiset päätökset merkit-
sivät huomattavia muutoksia 

ensin Vallisaaren ja sitten Ku-
ninkaansaaren osalta. Rannik-
korykmentin I Patteristo Val-
lisaaressa lakkautettiin ja lin-
nake määrättiin kertausharjoi-
tusperusyksiköksi. Pari vuot-
ta myöhemmin sekin lakkau-
tettiin ja niin tuli Vallisaares-
ta miehittämätön vartiolinna-
ke. Viimeiset asukkaat joutuivat 
muuttamaan saarestaan 1996. 
Erinäisten selvittelyjen, suunni-
telmien ja tutkimusten jälkeen 
puolustusministeri ilmoitti tie-
dotustilaisuudessaan vuonna 
2008 puolustusvoimien luopu-
van muun muassa Vallisaaresta 

Vasemmalta alkaen kustantaja Risto Pekkanen, kuvaaja Taneli 
Eskola,tuotantopäällikkö Timo Tarkka ja tekstin kirjoittaja Ove Enqvist 
Helsingin Biennaaliin tutustumassa.

risto Pekkasen kokoelma
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ja Kuninkaansaaresta. Metsähal-
litus julkaisi laatimansa saarten 
hoitosuunnitelman. Puhdistus-
ten ja raivausten jälkeen saari 
avattiin 2016. Avaaminen vaa-
ti suuren määrän erilaisia selvi-
tyksiä ja valmisteluja. Saarten 
käyttöön liittyi monien eri etu-
piirien ja yhteisöjen näkemyk-
siä tulevasta, osittain ristiriitai-
siakin. Helsingin kaupunginval-
tuusto julkaisi saarten asema-
kaavan vuonna 2020. 

Tarkka kuva
Kaikesta edellisestä Ove En-
qvist ja Taneli Eskola ovat luo-
neet mielenkiintoisen historialli-
sen kokonaiskuvan. He ovat teh-
neet sen kokeneiden ammatti-
miesten taidoilla. 

Enqvistin tekstissä paljon 
pieniä ja tarkkoja yksityiskoh-
tia, kuten Ehrensvärdin ratkai-
sujen kyseenalaistaminen tai 
saarten omistussuhteiden sel-
vitykset. Tutkijan taidoilla hän 
on laatinut ansiokkaan, laajan ja 
perustellun viite- ja lähdeluette-
lon, joista lukijakin voi täyden-
tää tietojaan. Saarissa oli myös 
”ihmisten elämää”. Oli koulu, 
lasten leirejä, kirjasto jne. Vä-
hän nurjemmalta puolelta vii-
nan poltto, panimo, juopotte-
lu, jopa naikkosia. Taru päättö-

mästä everstistä piti yökulkijat 
ja vartiomiehet valppaina. Kaik-
keen liittyivät kulkuvaikeudet, 
jääsillat ja jäänmurtajat. Vakavin 
onnettomuus, Vallisaaren räjäh-
dys vuonna 1937 syineen ja seu-
rauksineen on tarkoin selvitetty.

Taneli Eskolan kuvitus täy-
dentää oivallisesti kirjoittajan 
tekstien yksityiskohtia. Linnoit-
teissa ja erityisesti muurauksis-
sa on pystytty kuvaamaan työn 
kauneus jopa silloinkin kun 
eroosio on iskenyt. Kauniit mai-
semakuvat rauhoittavat lukijan 
mieltä hänen selatessaan kir-
joittajan yksityiskohtaisia teks-
tejä viitteineen. Kirjaan sisällyte-

tyt Toivo Kautosen maalaukset 
muistuttavat saarelaisten elä-
mästä suljetulla saarella.

Onnistunut ja kaunis 
kokonaisuus
Kirja on onnistunut asiatekstei-
neen ja täydentävine kauniine 
kuvineen. Kaiken tuon on taitto 
yhdistänyt miellyttäväksi ja ute-
liaisuutta herättäväksi kokonai-
suudeksi. Sitä voi suositella ran-
nikon puolustajille, luontoihmi-
sille, jopa kotiseutuhistorian op-
paaksi.

Matti Haapanen
Kirjoittaja on Vallisaaressa I/

SlRtR:n komentajana palvellut 
everstiluutnantti evp

Vallisaaresta on hieno näköala Helsinkiin.

o. enqVist
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Tapahtum
at

T urussa Merivoimien esi-
kunnan tiloissa toteutet-
tu tämän vuoden meri-

puolustuspäivä oli järjestyk-

sessään 20. Vuonna 2020 me-
ripuolustuspäivä jäi toteutta-
matta pandemiarajoitusten 
vuoksi. Tänä vuonna seminaa-

ri kokosi paikalle lähes 80 osal-
listujaa. Joukossa oli puolus-
tusvoimien ja merivoimien joh-
toa sekä Sininen Reservi ry:n 

Meripuolustuspäivä
Meripuolustuspäivä on Sininen Reservi ry:n ja Merivoimien yhteistyönä vuosittain 
toteutettava kutsuvierasseminaari. Ensimmäinen seminaari toteutettiin 20 vuotta 
sitten, 27.10.2001 Merisotakoululla. Vuosien varrella aiheet ovat käsitelleet niin tur-
vallisuuspolitiikkaa, meripuolustusta, merenkulkua kuin maanpuolustus ja reservi-
läistoimintaankin liittyviä ajankohtaisia aiheita.

Mika Kuutti
Sininen Reservi ry:n viestintävaliokunnan puheenjohtaja

mika kuutti

mika kuutti

Eversti Jukka Nurmi, 
vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen tarkastaja, 
Pääesikunta.

Piiripäällikkö,  
kommodori evp, Henrik Nystén, 
MPK Meripuolustuspiiri.
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jäsenyhdistysten edustajia ja 
Meripuolustuspiirin aktiivitoi-
mijoita sekä sidosryhmien edus-
tajia. 

Vuoden 2021 
Meripuolustuspäivä 
Meripuolustuspäivän avasi Sini-
nen Reservi ry:n puheenjohtaja 
Antti Rautiainen ja varapuheen-
johtaja Kai-Verneri Kaksonen 
piti ajankohtaiskatsauksen Si-
ninen Reservi ry:n toiminnasta.

Päivän esitykset keskittyi-
vät Sininen Reservi ry:n, meri-
voimien ja Maanpuolustuskou-
lutusyhdistys MPK:n toimintaan 
sekä koulutukseen. Yhteistyö-
kumppaneista meripuolustus-
päivässä pitivät esitykset Meri-

voimien komentaja, kontra-ami-
raali Jori Harju; koulutuspäällik-
kö, komentaja Mika Mäkilevo; 
Puolustusvoimien vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen tarkas-
taja, eversti Jukka Nurmi; Me-
ripuolustuspiirin piiripäällikkö, 
kommodori evp Henrik Nysten 
ja reserviläiskouluttaja, yliker-
santti res Teuvo Heikkinen.

Sininen Reservi ry:n kuu-
lumisina kerrottiin jäsenmää-
rän kasvaneen 37 jäsenyhdis-
tykseen, uusimpina jäseninä 
Kotkan Rannikkoalueen Perin-
neyhdistys, Kotkan Reserviup-
seerikerho ry, Sierra 10 ry ja 
Pohjois-Suomen Meripuolusta-
jat ry. Kuluvana vuonna on to-
teutettu kaikki viisi suunnitel-

tua ampumapäivää. Kolmiosai-
nen esitelmäsarja nykyaikaises-
ta merisodankäynnistä ja varus-
miesten kotiutusinfot on pidet-
ty verkossa. Merivoimien vuosi-
päivää edeltävä merellinen tee-
maviikko sosiaalisessa medias-
sa oli toimiva yhteishanke me-
rivoimien kanssa. Lisäksi vuosi-
päivänä laskettiin seppeleet vii-
delle muistomerkille yhdistyk-
sen toimita-alueella. MPK:n lin-
nakeveneet ja öljyntorjuntave-
ne Pia Elisabeth sekä jäsenyh-
distyksien alukset ovat liikku-
neet aktiivisesti merellä koko 
purjehduskauden ajan.

Osallistujat kuulivat, että Me-
rivoimien kyky muodostaa pidä-
ke ja sen taistelukyky perustu-

mika kuutti

mika kuutti

Komentaja  
Mika Mäkilevo, koulutuspäällikkö,  
Merivoimien esikunta.

Merivoimien komentaja,  
kontra-amiraali Jori Harju.
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vat toimintakykyisten ja tulivoi-
maisten joukkojen ja taistelukes-
tävien järjestelmien korkeaan 
käyttövalmiuteen sekä tehtävien 
joustavaan ja koordinoituun toi-
meenpanoon kaikissa valmiusti-
loissa ja ulottuvuuksissa. Osaava 
henkilöstö mahdollistaa toimin-
nassa onnistumisen. Puolustus-
selonteon näkökulmasta tulevai-
suudessa vaaditaan myös kykyä 
toimia kybertoiminta- ja infor-
maatioympäristössä.

Merivoimat on uskottava, 
toimintakykyinen ja kehittyvä. 

Puolustushaara tekee sille an-
netun tehtävän yhdessä ja on 
uudistuen merelle vahva!

Päivän ohjelmassa kuulijat 
saivat myös päivityksen reser-
vin koulutusjärjestelmästä, jo-
ka muodostuu Puolustusvoi-
mien kertausharjoituksista ja 
vapaaehtoisista harjoituksista. 
Jälkimmäinen koostuu MPK:n 
sotilaallisia valmiuksia tukevas-
ta eriytyvästä ja yhteisestä kou-
lutuksesta sekä MPK:n järjestä-
mästä tutustumistoiminnasta 
16 vuotta täyttäneille. Merivoi-

mien vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen konseptiin kuuluu ta-
voitteellisuus ja vakiointi. Puo-
lustushaaran tahtotilana on re-
serviläisten potentiaalin hyö-
dyntäminen.

Suomalaisen puolustusrat-
kaisun, asevelvollisuuden, mu-
kaisen puolustuksen pidäkkeen 
muodostaa 280 000 henkilön 
suuruinen sodanajanvahvuus, 
josta reserviläiset edustavat val-
taosaa sekä ammattisotilaat ja 
evp-henkilöstö alle viiden pro-
sentin osuutta. Reservin koulu-
tusta tehostetaan tulevaisuu-
dessa entisestään. Reserviläisen 
toimintakyvyn muodostavat se-
kä henkinen että fyysinen suo-
rituskyky. Tulevaisuudessa puo-
lustusvoimat tulee tarjoamaan 
uusia reserviläisille suunnattuja 
sähköisiä palveluita. 

Seminaarin osallistujille esi-
teltiin MPK:ta, jonka julkisena 
hallintotehtävänä on johtaa ja 

mika kuutti

mika kuuttiMeripuolustussäätiön hallituksen puheenjohtaja Yrjö Kopra 
vastaanotti Merivoimien ansioristin.

Viestintäasiantuntija  
Leeni Pellinen Merivoimien  
esikunnasta vastaanotti Sinisen 
Reservin ansiomerkin.
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toimeenpanna sotilaallisia val-
miuksia palvelevaa koulutusta 
(SOTVA) ja avointa maanpuo-
lustuskoulutusta sekä varautu-
mis- ja turvallisuuskoulutusta 
(VARTU). Kahden ensimmäisen 
osalta Puolustusvoimat asettaa 
tavoitteet, valvoo ja arvioi toi-
mintaa. Viimeisen kohdan osal-
ta kokonaisvastuu on MPK:lla. 
Verkkokoulutus ja webinaarien 
määrä on lisääntynyt, erityises-
ti pandemian aikana. Meripuo-
lustuspiirillä on tarvittaessa ky-
ky kasvattaa vuotuisten kurssi-
vuorokausien määrää.

Osallistujat saivat kuulla käy-
tännönläheisen esimerkin kurs-
sitoiminnasta, kun hajautettu 
taistelu rannikolla ja saaristos-
sa -kurssikokonaisuus esiteltiin. 
Kurssiin sisältyviin viiteen SOT-
VA kurssiviikonloppuun kuuluu 
aiheina puolustus, hyökkäys, vi-
hollisen kohtaaminen, räjähde-
tietoisuus ja taistelutehtävä.

Aktiivista keskustelua
Päivän joustava ohjelma mah-
dollisti aktiivisen keskustelun 
koko seminaarin ajan. Asepal-
veluksensa loppuun suorittavi-
en henkilöiden määrän lasku he-
rätti pohdintaa yleisössä. Useat 
kysymykset sivusivat Suomen ja 
Ruotsin välistä sotilaallista yh-
teistyötä. Osallistujia kiinnos-
ti myös siviiliosaaminen huo-
mioiminen reserviläisten jatko-
sijoituksissa. Esiin nousi lisäk-
si SA-organisaatioiden reservi-
läisten epäviralliset kokoontu-
miset, jota pidettiin hyvänä aja-
tuksena. Päivän aiheiden syven-
tävät keskustelut jatkuivat vie-
lä Sininen Reservi ry:n järjestä-
mällä vastaanotolla Heikkilän 
Sotilaskodissa.

Huomionosoituksia 
aktiivisille toimijoille
Merivoimien komentaja, kont-
ra-amiraali Harju luovutti Meri-

voimien ansioristin Meripuolus-
tussäätiön hallituksen puheen-
johtaja Yrjö Kopralle.

Sininen Reservi ry huomi-
oi aktiivisia toimijoita ja yhteis-
työkumppaneita. Merivoimien 
esikunnassa viestintäasiantun-
tijana toimivalle Leeni Pellisel-
le luovutettiin Sinisen Reservin 
ansiomerkki. Ansiomitalit Jani 
Salmelle (Pelikaanikilta ry), Mi-
kael Kaskelolle (Saaristomeren 
Merivartiokilta ry) ja Ville-Veik-
ko Pöntiselle (Saaristomeren 
Merivartiokilta ry) luovuttivat 
Rautiainen ja Kaksonen. Kont-
ra-amiraali Harju ja puheenjoh-
taja Rautiainen luovuttivat Si-
nisen Reservin ansioristit Pert-
ti Pörstille (Pohjanlahden Me-
rivartiokilta ry), Sirpa Holmal-
le (Rannikkosotilaskotiyhdistys 
ry) ja Rami Kuustoselle (Naan-
talin Reservialiupseerit ry). Par-
haimmat onnittelut kaikille!

mika kuutti mika kuuttiMerivoimien komentaja kontra-amiraali Harju sekä  
yhdistyksen puheenjohtaja Rautiainen ja varapuheenjohtaja 
Kaksonen luovuttivat Sinisen Reservin ansioristit Rami Kuustoselle, 
Sirpa Holmalle ja Pertti Pörstille.

Sinisen Reservin ansio -
mitalit vastaanottivat  
Ville-Veikko Pöntinen, Jani Salmi 
ja Mikael Kaskelo.
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Sateen ropinaa ja 
mutkateitä
Matkalla mukana:

 – Antero Nykänen 
 BMW GS 800

 – Veli-Jukka Pennala HD
 – Paavo Varjola HD
 – Hans Holmström 

 Honda CB 1100
 – Veijo Vartiainen 

 Honda VFR 1200
 – Pekka Vennonen 

 Triumph Tiger 800
 – Markus Aarnio 

 Triumph Speedmaster
 – Jarmo Pennala HD

MC Etu-Töölön vuoden 2021 
kruisailun teemaksi valittiin 
Suomen historialliset linnat ja 
linnoitukset. Ottaen huomioon 
kunnioitettavan keski-ikäm-
me sekä koronan asettamat ra-
joitukset päädyimme runsaas-
ta valikoimasta valitsemaan 
vain muutamia. Päänavigaat-
tori suunnitteli reitin, joka sisäl-
si sopivassa suhteessa kulttuu-
ri, maalais- ja järvimaisemia eli 
kappaleen kauneinta Suomea. 
Ajelimme 17.-22. heinäkuuta 
linjalla Hämeenlinna-Raasepo-
ri-Kotka-Savonlinna-Lahti.

Kuuman kesän loppu
Kun takana oli Suomen mit-
taushistorian kuumin kesä-hei-

näkuu, olivat odotukset lähdön 
alla korkealla. Kokoontumisajo 
Militariamuseolle Hämeenlin-
naan sujui vielä poutasääs-
sä. Tosin Savon suunnalta saa-
punut emeritus presidentti ra-
portoi sadeuutisia jo matkansa 
varrelta. Pian sää muuttuikin ja 
”kypäräoluiden” aikana hotelli 
Emilian terassilla alkoi sade, jo-
ka seurasi meitä joka päivä. Hä-
meenlinna yllätti tiiviillä keskus-
tallaan kävelykatuineen. Hotelli 
oli ydinkeskustassa ja hyvä pih-
vipaikka löytyi nurkan takaa!

Rankkasateessa 
Raaseporiin
Kun päivämatkat oli valittu koh-
tuullisiksi, päätimme aamiaisen 
jälkeiset startit kello kymmenek-
si. Ensimmäinen ajopäivä ete-
ni tietä 10 Renkoon ja edelleen 
pikkutietä pitkin Lopelle, missä 
alkoi yhtenäinen saderintama. 
Lämpötila laski ja coretexit olivat 
kovilla! Onneksi Pilpalassa löy-
tyi motoristihenkinen kiskobus-
siin sijoitettu Lättis-kahvila, jon-
ka suojiin syöksyimme vettä va-
luen. Paikan isäntä oli intohimoi-

Linnareissu

Pekka Vennonen

Hotelli Merikotkan piha Kotkassa. Hienosti restauroitu Jugend-talo.
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toiminnanjohtaja evp. komenta-
ja Jörgen Engroos. Tunnin kestä-
nyt museon esittely Hangon rin-
taman eri vaiheista oli mielen-
kiintoinen ja seikkaperäinen. Ta-
kaisin Tammisaareen, missä yö-
pyminen ja wienerschnizelit mo-
telli Marinessa märkien kamppei-
den keskellä!

Kotkan poikii
Toinen ajopäivä suuntautui ran-
taa pitkin Kotkaan. Heti Tam-
misaaren jälkeen käännyimme 
kohti Snappertunaa ja Raase-
porin linnan raunioita. Linna oli 
rakennettu 1300-luvun lopulla 
puolustuslinnaksi silloiseen me-
ren rantaan, mutta maan koho-
amisen vuoksi se on nyt etääl-
lä merestä. Siellä käytiin mo-
nia taisteluita, mutta se hylättiin 

1500-luvulla, eikä sen alkuperäi-
sestä muodosta ole jäänyt tietoa. 
Raunioita on kuitenkin restauroi-
tu 1800 luvun lopulta alkaen ja 
viimeisen kerran museoviraston 
toimesta vuonna 1988. Tie jat-
kui kohti Inkoota ja pätkä oli yk-
si parhaista, hieno mutkatie, uu-
si päällyste ja sadekin pysyi hillit-
tynä. Fagervikin ruukkialue leh-
tometsineen oli erityisen kaunis. 
Pikakahvien jälkeen Pickalassa 
keulapyörä johdatti joukon kehä 
kolmoselle ja Leppävaaran kaut-
ta kehä ykköselle ja edelleen Itä-
keskuksen kautta tielle 170. Por-
voossa käytiin tankilla ja Hesbur-
gerilla ja Kotkaan saavuttiin hy-
vissä ajoin. Ennen majoittumista 
hotelli Merikotkaan tutustuimme 
Langinkosken keisarilliseen kala-
majaan Kymijoen rannalla. Paik-

Pyörät huilaa puiden varjossa.

nen motoristi ja oikea Triumph- 
fani. Matka jatkui sateen sävyt-
tämänä, mikä sinänsä oli vahin-
ko, sillä tiet olivat upeita ajetta-
via mutkineen ja mäkineen. Jat-
koimme Pusulan kautta Saukko-
laan, missä pyörät ja kuskit tan-
kattiin. Tie 104 Sammatin ja Kar-
jalohjan kautta Pohjaan ja Kar-
jaalle oli komeaa maisemaa ja 
nautinnollista moottoripyöräilyä 
sateesta huolimatta. Varsinainen 
kylpy odotti kuitenkin Fiskarsis-
sa, missä vesiputous kaatui pääl-
lemme. Tarkkaa ja keskittynyt-
tä ajoa ilman hätäisiä liikkeitä! 
Tammisaareen saavuttuamme 
jatkoimme suoraan Harparsko-
gin rintamamuseolle, missä vas-
tassa olivat museoyhdistyksen 
hallituksen puheenjohtaja evp. 
eversti Karl Gustaf Storgårds ja 
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ka oli kuuluisa lohikoski ja sinne 
valmistui keisari Aleksanteri III:lle 
vuonna 1889 hoville vaatimaton 
kesänviettopaikka. Kotkan me-
rellisyys teki taas vaikutuksen. Il-
lallinen nautittiin aikaisemmilta 
reissuilta tutussa Wanhassa Fis-
karissa. Hieno miljöö, erinomai-
nen ateria ja huippupalvelu.

Haminan kautta 
Savonlinnaan
Kotka-Hamina väli vanhalla tiel-
lä 170 on sokkeloinen ja jatkuvi-
en muutostöiden kohteena. Ha-
minaan tuloa koristivat valtio-
liput sekä sillalla että Suomen 
korkeimmassa lipputangossa. 
Teimme kunniakäynnin RUK:n 
päärakennuksen kentällä talvi- 
ja jatkosodan muistomerkillä, 
jonka jälkeen matka jatkui Taa-
vetin kautta Lappeenrantaan. 
Pieni pysähdys Nesteen ase-
malla hampurilaisaterialle ja 
jatkoimme sutjakkaasti motaria 
pitkin ohi Imatran ja yli Vuoksen 
ja pikkuteitä pitkin kohti Punka-
harjua. Liikenne oli hiljaista ja 

menoamme johti kymmenien 
kilometrien ajan tyhjä tukkirek-
ka. Sen vauhti oli meille sopivaa, 
kun ohituspaikkojakaan ei juu-
ri ilmaantunut. Ainoa huolen-
aihe oli pohjoisen ja idän suun-
nalla lisääntyneet mustat pilvet. 

Ja sitten taas rävähti taivas Ret-
retin kohdalla. Vettä tuli hetken 
aikaa kaatamalla, mutta Savon-
linnaan saavuttaessa pahin oli 
ohi. Majoittuminen Pietari Kyl-
liäisessä ja saunan ja perinteis-
ten ”piiskojen” jälkeen iltapalan 
etsintään sataman suuntaan. 
Oli perjantai-ilta ja väkeä pal-
jon liikkeellä. Seurahuoneen ja 
Majakan liepeillä oli jonoa, mut-
ta löysimme mukavan salinpe-
rän pöydän Bistro Waahdosta. 
Muikkuannokset olivat muhkei-
ta ja päivän kalakin oli maittava!

Päätöslegi Lahteen
Lauantaiaamu valkeni pilvisenä, 
mutta poutaisena. Pyörät tan-
kattiin hotellia vastapäätä Nes-
teellä, jonka jälkeen suunnistim-
me tietä 14 kohti Juvaa. Mikkeliä 
lähestyttäessä tuli vastaan mit-
tavia moottoritietyömaita, mut-

Talvi- ja Jatkosodan muistomerkki Haminassa RUK:n 
päärakennuksen edustalla.

Kolme kovaa, Hasse, Jamppa ja Veli-Jukka.



63Rannikon Puolustaja   4 | 2021

ta liikenne sujui kapealla rinnak-
kaistiellä kohtuullisen sujuvasti.

 Mikkelin jälkeen suuntasim-
me pohjoiseen Hirvensalmea hi-
poen Joutsaan. Joimme päivä-
kahvit Huttulassa ja jatkoimme 
Luhangan kautta Päijänteen 
rantoja kiemurtelevalle tielle 
612. Jälleen loistava mp-tie ja 
sääkin kelvollinen jopa paah-
tava Sysmän satamaan saavut-
taessa. Uhkaavia pilviä alkoi kui-
tenkin nousta taivaalle samaan 
aikaan kun vastaan tuli useam-
pia pyöräletkoja. Ennen Pulkki-
lanharjua maisema pimeni ja sa-
toi taas valtoimenaan. Onneksi 
kyseessä oli vain paikallinen 
kuuro ja Lahteen saavuttaes-
sa se oli jo ohi. Sinne jäätiin vie-
lä yöksi vähän erilaiseen maja-

paikkaan nimeltä Opiston Kunk-
ku. Rakennus oli alun perin ra-
kennettu vuonna 1903 koulun ja 
kansanopiston käyttöön, se oli 
toiminut myös sotasairaalana. 
Nykyisin siinä on monipuoliset 
tilat hotelli- kokous- ja ravinto-
latoimintaa varten. Meidän ma-
joitustilat olivat sen viidennessä 
eli ylimmäisessä kerroksessa, ei-
kä hissiä! Sunnuntaiaamun oh-
jelmassa ennen erkaantumista 
kukin taholleen oli vielä tutus-
tuminen Suomen moottoripyö-
rämuseoon. Siellä on hieno his-
toriallinen ja nostalgiahenkinen 
kokoelma kaksipyöräisiä! 

Ympyrä sulkeutui
MC Etu-Töölön ensimmäinen 
kruisailu vuonna 1998 suuntau-

tui Itä-Suomeen linjalla Lappeen-
ranta-Savonlinna-Varkaus. Tuol-
loin mukana olivat perustajajä-
senet Paavo Varjola, Ari Uttula, 
Hans Holmström ja Jarmo Pen-
nala. Mukaan tulivat myös Pek-
ka Vennonen ja Birger Görans-
son huoltoauton kuskina. Erityi-
sen mieleenpainuva tuolla reis-
sulla oli Savonlinnan Seurahuo-
neen yläravintolan muikkuateria.

Tämän vuoden 24. cruisailu 
oli siis tavallaan vanhan kertaus-
ta, mutta osoitti jälleen kerran 
joukkomme voiman ja sitoutu-
misen moottoripyöräilyn ihmei-
tä tekevään maailmaan!

Mitähän koemme ensi vuon-
na?

Kuvat: Markus Aarnio ja  
Veijo Vartiainen

Säähavaintoja 
kaikkiin olosuhteisiin
maalla ja merellä

vaisala.com/maritime
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Varsinainen retkemme poh-
joiseen alkoi lauantaina. Tarkoi-
tuksena oli ajaa niin pitkälle, kuin 
päivän aikana ehtisimme ja ma-
joittua johonkin sopivaan ho-
telliin tai mökkikylään. Telttai-
luhan ei ole meidän juttumme. 
Mitään ei ollut varattu etukä-
teen, koska sehän rajoittaa toi-
minnan vapautta. Matkaevääk-
si Kenneth oli varannut molem-

Tapio Majuri ja Kenneth Nyholm

Kuningasrapua Pykeijassa
– liikkeelle ilman suunnitelmaa

T ällä kertaa retki suun-
tautui pohjoiseen, kos-
ka sinne oli luvattu use-

ammaksi vuorokaudeksi pou-
taa. Eräänä tavoitteena oli käy-
dä Jäämeren rannassa. 

Enää tarvitsi vain pakata si-
vulaukut, tankata Pannari ja 
Gessu sekä toki varata mukaan 
rokotustodistus, jos kerran ul-
komaille ollaan lähdössä. Jaok-

sen kokoontumispiste oli sovit-
tu Mäntsälään, josta matkamme 
alkoi perjantaina 27.8. ja suun-
naksi ensimmäiselle siirtymälle 
valittiin Tapsan mökki Nurmek-
sessa. Perille päästyämme sie-
maisimme kypäräoluet ja pää-
simme saunan lämmitykseen. 
Ilta päättyi laavun nuotiolla. En-
simmäisen päivän saldoksi jäi 
vaatimattomat n 505 km.

RTkadettikurssi 66:n matkamotoristijaoksen kesäretki toteutettiin 27.31.8.2021 il-
man sen ihmeempiä suunnitelmia tai ennakkovarauksia, kuten tapoihimme kuuluu. 
Suunta etelään vai pohjoiseen päätettiin vasta pari päivää ennen lähtöä.

Norjan puolella maisema muuttui. Puut ovat hävinneet ja kalliot ovat jyrkät. taPio majuri
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mille reilut pussilliset pähkinä&-
rusina sekoitusta sekä pullolliset 
vettä, niin ei tarvitse turhaan py-
sähdellä vähän väliä kuppiloissa 
yms. Matka eteni reittiä Sotka-
mo – Ristijärvi – Kuusamo – Ke-
mijärvi – Sodankylä. Vähitellen 
piti majapaikka löytää. Kohta tu-
likin mutkan takaa Tankavaaran 
kultakylän mainos vastaan, joten 
sinne vain yösijaa kysymään. Ti-
laa oli uudessa hotellisiivessä, jo-
ten ei enää huolta ja pääsimme 
kypäräoluet nauttimaan. Iltapa-
laksi valitsimme riistakäristyk-
set. Päivän saldoksi tuli 660 km.

Päämääräksi Norjan Pykeija
Illan aikana tarkentui matka-
kohteemme, koska säätiedo-
tus lupasi edelleen poutaa use-
ammaksi päiväksi. Päätimme 
suunnata Norjaan Pykeijan ky-
lään Varanginvuonon suulle. Py-
keijaa mainostetaan suomalais-
kylänä johtuen yli 100 vuotta sit-
ten sinne muuttaneista suoma-
laisista kalastajista. Nykyisin ky-
lä tunnetaan lähivesiltä pyyde-
tyistä kuningasravuista. Niitä 
siis täytyi päästä maistamaan, 
kerran ne ovat pelastaneet Py-
keijan talouden.

Sunnuntaina 29.8. herätyk-
sen jälkeen kävimme pihalla tar-
kistamassa sään. Aurinko pais-
toi siniseltä taivaalta, mutta par-
kissa olevien autojen tuulilasit 
olivat jäässä. Edellisenä päivä-
nä olimme toki panneet merkil-
le, että aurauskepit on jo laitettu 
paikoilleen. Hyvin ”mopot” kui-
tenkin starttasivat, joten suunta-
simme eturenkaat kohti Norjaa. 
Matka jatkui Ivalon ja Inarin kaut-
ta Näätämön rajanylityspaikalle. 

Hieno oli keli ja hyväkuntoi-
sia ovat pohjoisen tiet. Ainoa yl-
lätys koettiin n 10 km ennen Se-
vettijärveä. Tietyön irtosora teki 
painavien matkapyörien ohjauk-
sen turhan kevyeksi, joten vauh-
tia vain pois. Rajalla norjalainen 
sotilas halusi nähdä rokotusto-
distuksen ja vertasi vielä tietoja 
henkilökorttiin. Asia oli kunnos-
sa, joten toivotettiin vielä hyvää 
matkaa. Tarkoituksena oli päi-
vän aikana käydä Pykeijassa ja 
palata illan aikana takaisin Suo-
men puolelle. Norjan kruunuja-
han ei tietenkään meillä ollut.

Raja ylitettiin ja samalla 
maisema alkoi muuttua jylhem-
mäksi ja karummaksi. Hienoa oli 
matkaa taittaa koskien pauha-
tessa ja nenään vähitellen tule-
van meren tuoksun siivittäessä 
matkaa. Jälleen voitiin todeta, 
että kyllä on Norja hienoa seu-
tua ajaa moottoripyörällä. Tark-
kana toki piti olla nopeuden suh-
teen, koska olimme kuulleet hu-
hua, että suomalaiset motoris-
tit olivat olleet kesän aikana pai-
kallisten poliisien erityisen sil-

mälläpidon kohteena. Meitä ei 
pysäytetty eikä salamat räpsy-
neet koko matkan aikana, joten 
toiveissa on, ettei matkan ajalta 
tule postia kotiin. 

Menohaluja hillitsivät koko 
matkan ajan Suomessa ja Nor-
jassa tuon tuosta annetut varoi-
tukset poroista ja muista sarvi-
päistä. Onneksi porot olivat jäl-
leen kerran rauhallista sorttia ei-
vätkä ryntäilleet tien yli. Ryntäi-
lijät lienevät jo jääneet rekkojen 
alle. Muutaman kerran tuli kes-
kellä tietä kaikessa rauhassa 
kävelevää urosporoa katsoessa 
mieleen, että siinä kulkee tien 
todellinen omistaja. 

Kuningasrapua Pykeijassa
Mutta palataan vielä matkalle 
Pykeijaan. Vajaan tunnin ajon 
jälkeen näkyi oikealla Pykeijan 
tienviita. Tie kapeni ja seura-
si rantaviivaa kallioita kierrel-
len ja kaarrelleen. Lopulta saa-
vuimme perille. Edessä avautui 
pienehkö idyllinen kylä, jossa ta-
lot olivat vieri vieressä kapeiden 
kujien halkoessa kylää. Kirkko ja 

Tauolla Sevettijärventiellä. Kenneth esittelee  
taukoevästämme pähkinä & rusina sekoitusta. Kohta liikkeelle 
lähdettyämme alkoi tietyö ja irtosoraa n 10 km.

taPio majuri
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pieni hautausmaakin löytyivät. 
Kylästä löytyy myös pieni bistro, 
jossa voi nauttia kuningasrapua 
eri muodoissa. 

Ennakkotietojen mukaan 
bistroon on vaikea saada varat-
tua pöytää. Mitäpä sitä arkai-
lemaan ja kyselemään mitään, 
vaan marssittiin ajovarusteissa 
bistroon sisään ja sanottiin suo-
meksi: ”Päivää!”. Kyllä se siitä 
yleensä lähtee edistymään. Nuo-
rehko työntekijä ei tietenkään 
osannut suomea, mutta englan-
nilla hyvin pärjättiin ja kohta is-
tuttiin pöydässä odottamassa 
kuningasrapuannosta. Sitä syö-
dessämme kävi bistron ovella 
kääntymässä pari paikallista seu-
ruetta, mutta tilaa ei enää ollut. 
Paikallisista asukkaista meidän 
ikäisemme ja vanhemmat osaa-
vat vielä suomea, mutta nuorem-
pien osalta taito on hiipumassa.

Miltä kuningasrapu sitten 
maistui? Meistä kumpikaan ei 
ole intohimoinen rapujen ys-
tävä, mutta olemme tottuneet 

syömään mitä eteen tuodaan. 
Maku oli mieto ja aavistuksen 
suolainen. Liha oli pehmeää ja 
irtosi hyvin lusikalla valmiik-
si halkaistuista raajoista. Ei siis 
mielestämme mikään räjäyttä-
vä makuelämys. Makuasioista-
han ei tunnetusti voi kiistellä. 
Kuningasrapu on Varanginvuo-
non alueella vieraslaji, joka levi-
si sinne Neuvostoliiton 1960 lu-
vulla Kuolan alueelle tekemien 
siirtoistutusten myötä. 

Ruoka kun oli syöty, niin kii-
tokset bistron työntekijöille 
ja kypärät päähän. Kotimatka 
saattoi alkaa. Keulat käännettiin 
kohti Nuorgamia ja Suomea. Ra-
jalla kukaan ei ollut kiinnostunut 
meistä ja koronatestausvaunu-
kin oli suljettu. Jäi vaikutelmak-
si, että Norjassa reserviläiset 
oli valjastettu rokotustodistuk-
sia tarkistamaan. Nuotiolla istui 
vähän varttuneemman näköistä 
sotilasta, joilla vyöhön oli pitä-
nyt tehdä lisää reikiä ja käsi vain 
heilahti meitä tervehtimään. 

Mitään yöpymispaikkaa ei 
tietenkään ollut varattuna. Saa-
vuimme hieman ennen klo 19 
Utsjoelle paikallisen hotellin pi-
haan. Paikka oli käytännössä 
tyhjä, joten vastaanotossa oltiin 
suorastaan ilahtuneita saapumi-
sestamme. Tavarat vietiin huo-
neeseen ja laukuista etsittiin no-
peasti kevyempää vaatetta ylle, 
niin jo klo 19:30 tuotiin paikallis-
ta lohiannosta pöytäämme toki 
oluiden kera. Kyllä uni taas mait-
toi. Olihan taas ollut onnistunut 
ajopäivä ja mittareihin oli saatu 
450 km lisää. 

Kohti etelää
Loppu retkestä menikin meil-
le normaalia rataa eli ajoa vain 
lyhyin tauoin eikä turhia pysäh-
dyksiä turistikohteissa. Maanan-
tain alkumatka Utsjoelta Sodan-
kylään sujui jouhevasti. Tie oli 
hyväkuntoinen eikä liikennet-
tä ollut kuin nimeksi. Hyvä oli 
antaa moottoripyörien taittaa 
matkaa. Sodankylän jälkeen lii-
kennettä ja erityisesti rekkoja 
alkoi olla enemmän, joten Ro-
vaniemelle saavuttumme pi-
dimme lyhyen tuumaustauon. 
Matkan jatkaminen rekkajonos-
sa ei tuntunut mielekkäältä, ei-
kä Pohjanmaan lakeudetkaan 
tuntuneet houkuttelevalta aja-
tukselta. Kartta kaivettiin esiin 
ja ratkaisu löytyi heti. Rovanie-
meltä pääsee tietä n:o 78 Ra-
nuan ja Pudasjärven kautta Ka-
jaaniin, joten sinne käännettiin 
keulat. Tien pinta oli hyvä, nope-
usrajoitus oli pääosin 100 kmh 
ja maasto oli vaihtelevaa korpi-
maastoa muutamin pienin kylin 
ja yksittäisin taloin.

Kuningasrapuannos on tuotu juuri pöytään. taPio majuri



67Rannikon Puolustaja   4 | 2021

Sitten tapahtuikin meille jo-
tain täysin poikkeavaa. Ranual-
le saavuttaessa alkoi kello ol-
la taas 19 eikä majapaikasta ol-
lut mitään tietoa. Edessäpäin 
oli Pudasjärvi, jonne oli tarkoi-
tus ehtiä majoittumaan. Pikai-
sen bussipysäkillä tehdyn net-
titiedustelun perusteella kävi il-
mi, että majoitusvaihtoehtoja oli 
vain yksi eli hotelli Kurenkoski. 
Sinne siis piti päästä, joten pu-
helin käteen ja soittamaan – ti-
laa oli. Kypärä päähän ja äkkiä 
Pudasjärvelle. 

Kadettitalolla yötä?
Perille päästyämme kävi mieles-
sä, että olisiko pitänyt sittenkin 
jäädä Ranualle? Meitä oli vastas-
sa pysähtyneisyyden ajan vanha 
hotellin rähjä, joka ei vastannut 
alkuunkaan toiveitamme. Ympä-
rillä oleva Pudasjärven keskusta 
vaikutti lähes kuolleelta. Useat 
liikehuoneistot olivat tyhjillään 
ja ainoa kuuluva ääni oli mopon 
vingutus jossain lähistöllä. Ker-
ran tänne oli tultu, niin rohkeasti 
vain huonetta kysymään. Ehkä-
pä tilanne ei olekaan niin toivo-

ton. Jälleen kerran meitä onnis-
ti. Päärakennuksen takana olikin 
70-luvulla rakennettu lisäraken-
nus, jossa huoneet olivat. Olihan 
sekin rakennus kuin paluu San-
tahaminaan ja kadettitalolle tyy-
lin ollessa lähes vastaava, mutta 
huone oli siisti ja se riitti meille. 
Takana oli tälle päivälle 605 km. 
Kylällä kävely todisti ensivaiku-
telman oikeaksi eli hiljaista tai 
peräti lähes kuollutta oli. Kypä-
räoluet haimme läheisestä kau-
pasta ja istuimme ulos niitä naut-
timaan. Samalla jututimme yhtä 
hotelliin majoittunutta raken-
nusmiestä, jolla oli kuuden vii-
kon kokemus kyseisestä hotellis-
ta. Karua oli kertomus, joten äk-
kiä nukkumaan.

Tiistaina heräsimme virkei-
nä viimeiseen matkapäivään ja 
nautimme huoneen jääkaap-
piin tuodun aamupalan ja huo-
neen keittimellä tiputtelimme 
sumpit. Tavarat vain mukaan 
ja startti kohti etelää. Reitti oli 
tuttu ja moneen kertaan ajettu 
”siirtymätaival” Kajaani - Kuopio 
- Suonenjoki - Pieksämäki - Mik-
keli ja päätepisteenä Mäntsälä. 

Tuo reitti Pieksämäen kautta 
ohittaa sujuvasti viitostien tie-
työmaat Juvan eteläpuolella. 
Liikennettä oli vähän ja tien kun-
to oli lähes koko matkan mainio.

Mäntsälässä olikin sitten ai-
ka hyvästellä matkakumppani ja 
suunnata kotiin päivän ajokilo-
metrien saldon ollessa 720 km. 
Kokonaisajokilometrit olivat Tap-
salla n 2950 km ja Kennethillä n 
3230 km. Taas oli yksi onnistunut 
reissu takana ilman yhtään vesi-
sadetta. Suomesta löytyy paljon 
nähtävää ja uusia reittejä moto-
risteille. Norjassa taitaa olla vielä 
astetta sykähdyttävämpää ajet-
tavaa tarjolla. Vastaavia maise-
mia kun löytynee vasta Alpeilta.

Kaikki kyllä järjestyy 
Kuten aiemmin todettiin, niin lii-
ka suunnittelu vain pilaa muu-
ten hyvän reissun. Tämä tapa 
reissata sopii meille. Ajaminen 
ja itse matka on tärkeintä. Kaik-
ki muu kyllä yleensä järjestyy. 
Lukija saattaa miettiä miksi näi-
tä moottoripyöräjuttuja julkais-
taan tässä lehdessä? Toivomme, 
että edes joku rohkaistuisi jutun 
luettuaan lähtemään, vaikka au-
tolla reissuun tarvitsematta ko-
ko ajan tietää kymmenen metrin 
tarkkuudella missä on ja uskal-
taisi heittäytyä nauttimaan itse 
matkasta ilman sen suurempia 
valmisteluja. Vaikeinta on teh-
dä päätös, että nyt lähdetään – 
kaikki muu kyllä järjestyy.

Moottoripyörämme:
Kennethin ”Pannari”  
= Honda ST 1300 Pan European
Tapsan ”Gessu” 
 = BMW R1200GS Adventure

On saavuttu Pudasjärvelle hotellin eteen ja pettymys on käsin koske-
teltava. Majoitussiipi näkyy hieman kuvan vasemmassa laidassa.

taPio majuri
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39 . merikadettikurs-
si vietti valmistu-
misen 50+1-vuo-

tisjuhlaa Suomenlinnassa 01.10. 
2021. Mukana oli neljä kadetti-
veljeä vaimoineen. Ensin tutus-
tuimme nykyiseen Merisota-
kouluun koulunjohtajan ja ka-
dettipursimiehen opastuksella. 
Juhlaillallisen nautimme paikal-
lisessa ravintolassa keskustellen 
ja muistellen mitä kaikkea on ta-
pahtunut sitten 25.03.1970. 

Tapahtum
at

Jorma Puro

Me39 50+1 vuotta



69Rannikon Puolustaja   4 | 2021

Timo Laakso

Varusmiesaika
Kalle meni varusmiespalveluk-
seen rannikkotykistöön 4.2.1938 
eli 21-vuotiaana 2. ErRtPsto:oon, 
Rankin linnakkeelle. Rankki oli 
tuolloin yleinen Kymenlaakso-
laisten alokkaiden koulutus-
paikka. Kalle palveli alokkaana 
ja puhelinmiehenä kaksi kuu-
kautta sekä keskuksenhoitaja-
na seitsemän kuukautta. Hän 
toimi loppuvaiheessa myös Ran-
kin säämiehenä. Kalle ylennet-
tiin hyvin palvelleena korpraa-
liksi jouluaattona 1938. Varus-
miespalvelu päättyi 19. tammi-
kuuta 1939 eli täysi palvelusai-
ka oli 350 vuorokautta.

Talvisota
Kalle kutsuttiin Kirkonmaan 
linnak keelle 14. lokakuuta 1939 
Ran nikkotykistörykmentti 2:een. 

Kalle-vaarin sotaretket 
1938–1944

Tarina jota ei koskaan kerrottu

Hän toimi myös siellä puhelin-
keskusmiehenä. Talvisodan sy-
tyttyä viholliskoneet lensivät 
useastikin Kirkonmaan läheltä 
Kotkaa pommittamaan. Venä-
läiset alukset tekivät hyökkäyk-
sen 15. joulukuuta 1939 koh-

ti Haapasaarta. Kirkonmaan jä-
reä tykistötuli pakotti kuitenkin 
alukset savuverhon suojassa pi-
kaisesti pakenemaan. 20. joulu-
kuuta 1939 venäläiset alukset 
hyökkäsivät taas kohti Kilpisaar-
ta ja Haapasaarta, mutta karko-
tettiin muutamalla järeän tykin 
kranaatilla kauemmaksi.

Linnakkeen suurin taiste-
lu oli tykistöammunta torjut-
taessa venäläisten jalkaväkipa-
taljoonien hyökkäystä jäitä pit-
kin Suursaaren suunnasta koh-
ti Haapasaarta 4.–7. maaliskuu-
ta 1940. Rankki aloitti ensin tu-
lituksen ja sitten Kirkkomaan 
kymmentuumaiset 254/45 Dur-
lacher-tykit yhtyivät ammun-
taan. Tykkien 235 kg:n sirpa-
lekranaatit moukaroivat ja ruh-
joivat avoimella jäällä muodos-
telmissa lähestyneen joukon ai-

Timo Laakso innostui selvittämään Kallevaarin sotaretkeä rannikkotykistössä, ja 
tarjosi sen toimituksen pyynnöstä Rannikon Puolustajalle julkaistavaksi.
Kyseessä on etelä-kymenlaaksolaisen rannikkotykkimiehen sotapolku. Selvitys on 
alun perin tehty Kallen lapsenlapsille. Itse Kalle ei heille sodasta mitään puhunut 
eikä paljon lapsilleenkaan. Kirjoittaja on siten laatinut tarinan laajaan arkistotutki-
mukseen perustuen. Tarinasta käy ilmi, miten monipuolinen rannikkotykkimiehen 
urakehitys saattoi olla talvi ja jatkosodassa.

Kalle korpraaliksi ylennettynä.

timo laakson kokoelma

H
istoria
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Rankin 6 tuuman Canet-patteri 
ennen talvisotaa.

van hajalle ja pakokauhuun. Tu-
litus avattiin kun etäisyys hyök-
kääjään oli 15400 metriä ja tuli-
taka-ajo lopetettiin vasta venä-
läisten paettua 23 km:n etäisyy-
delle. Kahdessa hyökkäyksessä 
vihollinen menetti arviolta tuhat 
miestä. Vihollisen pommikoneet 
eivät häirinneet millään lailla 
Rankkia eivätkä Kirkonmaata.

Vaikka Kalle ei tykillä ollut-
kaan, niin hän varmasti tunsi 
ja kuuli sen mahtavan jylinän ja 
saaren tärähtelyn. Tykkien jys-
ke kuului Kouvolaan asti. Kallen 
kantakortissa on merkintä ty-
kistötaistelusta Kirkonmaassa 
15. ja 20. joulukuuta 1939 sekä 
4. ja 6. maaliskuuta 1940. Vaik-
ka talvisota päättyi 13. maalis-
kuuta 1940, yleistilanne koettiin 
vielä niin epäselväksi, että Kal-
le lomautettiin toistaiseksi vas-
ta 24.7.1940.

Jatkosota
11 kk:n siviilielämän jälkeen ylei-
sessä liikekannallepanossa Kal-
lekin kutsuttiin taas Rankkiin 15. 
kesäkuuta 1941. Joukko-osas-
ton nimi muutettiin samalla 2. 
Rannikkoprikaatiksi. Jatkosota 
alkoi sitten 25. kesäkuuta 1941.

Venäläisten päivittäiset 
pommituslennot Kotkaan me-
nivät nytkin Rankin läheltä. Nii-
tä ammuttiin aina ilmatorjunta-
tykeillä, mutta osumia ei kuiten-
kaan sotapäiväkirjojen mukaan 
saatu. Kalle toimi Rankissa ran-
nikkotykistön mittausmiehenä 
seuraten vihollisen laivojen liik-
keitä tulenjohtotorneista käsin. 

Tykistöä varten mitattiin alusten 
suuntia, etäisyyksiä ja niiden no-
peuksia.

Suomen armeija aloitti ete-
ne misen vanhalle rajalle ja 2. 
Rannikkoprikaati osallistui tais-
teluun hyökäten Suomenlah-
den rannikkoa pitkin itään. Vii-
puri vallattiin 30. elokuuta 1941. 
Kalle oli tässä vaiheessa edel-
leen Rankissa. Sitten tarvittiin 
lisää joukkoja Itäisen Suomen-
lahden linnakkeille. 30. elokuu-
ta 1941 perustettiin 8. Rannik-
koprikaati, jolle 2. Rannikkopri-
kaatin alaiset joukot alistettiin. 
18. syyskuuta 1941 Kalle komen-
nettiin 8. Rannikkoprikaatin Lin-
nakkeisto Simoseen Seivästön 
alueelle Kyrönniemen patteril-
le. Sinne mentiin Viipurin kaut-
ta ja kuljetuksessa oli vaikeuk-
sia mm. rikottujen siltojen ta-
kia. Alueella harhaili ja piilotte-
li vielä vihollisen joukkojen rip-
peitä. Vaaroja aiheutui myös mii-

noituksista ja saastutetuista ve-
sikaivoista. Kyrönniemen pat-
terille oli asennettu kaksi 75/50 
Canet kiinteää rannikkotykkiä, 
jotka pystyivät ampumaan noin 
9 km:n etäisyydelle.

Näillä kolmen tuuman tykeil-
läkin torjuttiin vihollisen pieneh-
köjen sota-alusten syöksyjä Koi-
viston salmeen. Seivästön pat-
teristolla isommat tykit olivat 
neljä 152/45 CR-tykkiä, joiden 
tehokas ampumaetäisyys oli 
noin 20 km. Vuoden 1941 lopus-
sa Venäjän Itämeren laivasto oli 
tungettu pussiin Suomenlahden 
perukkaan ja alkoi ns. asemaso-
tavaihe.

Keväällä 1942 8. Rannikko-
prikaati muutettiin Rannikko-
tykistörykmentti 2:ksi (RTR 2) 
eli Keltaiseksi rykmentiksi. Uut-
ta pyörillä kulkevaa siirrettävää 
tykkimallia 75K/17 saatiin Simo-
sen linnakkeistolle alkuvuonna 
1942. Kalle toimi tällaisen tykin 
lukkomiehenä 5.4 - 13.7.1942 vä-
lisen ajan.

Kellomäen ja Puumalan 
patterit
Rannikkotykistön järeä Kello-
mäen patteri valmistui syksyllä 
1942. 12. heinäkuuta 1942 muo-
dostettiin III/RTR 2, jolle Kello-
mäen patteri alistettiin. Kalle 
siirrettiin Kellomäen patterille 
14. heinäkuuta 1942.

Kellomäki oli itäisin suo-
malainen linnake Suomenlah-
den perukalla Kronstadtia vas-
tapäätä. Patterissa oli saman-
laiset tykit kuin Kirkonmaas-
sa eli kolme 254/45 D eli 10 tuu-
man järeää rannikkotykkiä. Kal-
le toimi Kellomäenkin patteris-
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sa mittausmiehenä. Tykkien te-
hokas kantama oli noin 28 km. 
Kellomäen linnake oli tavallaan 
reservissä, eikä osallistunut ve-
näläisten saattueiden tulittami-
seen. Salaussyistä patteri ampui 
vain kalustolaukaukset jokaisel-
la kolmella tykillä.

Kellomäeltä noin 30 km län-
teen sijainneella Puumalan pat-
terilla sen sijaan oli paljonkin 
taistelutoimintaa. Vuosina 1942–
1943 patteri tulitti useasti laiva-
saattueita ja joutui samalla aina 
vihollisen ankaran tykistötulen 
ja usein pommitustenkin koh-
teeksi.

Kun saattueen laivat näkivät 
tykkien suuliekit, ne alkoivat he-
ti laskea sumuverhoa. Koska am-
musten lentoaika oli noin 40–50 
sekuntia, laivat ehtivät peittyä sa-
vuun ennen iskemien näkymistä. 

Ammuntaa ei kannattanut sokko-
na jatkaa. Ison tykinammuksen 
räjähdys vedessä aiheuttaa 50 
metriä korkean vesipatsaan joka 
kyllä muuten näkyy.

Kesällä 1943 vihollinen yrit-
ti kaksi kertaa tosissaan tuho-
ta koko Puumalan patterin. Toi-
sella kerralla syöksypommitta-
jat pudottivat alueelle 200–300 
pommia. Toisella kerralla venä-
läiset ampuivat patteria noin tu-
hannella kranaatilla. Vihollisen 
tykistötuli ja pommitukset eivät 
kuitenkaan aiheuttaneet suu-
rempaa vahinkoa, lähinnä vain 
viestikaapelit katkeilivat. Jatku-
va taisteluvalmius kuitenkin ra-
sitti kovasti miehistöä, ja se tar-
vitsi lepoa.

Vuonna 1943 Kellomäen 
miehistöä määrättiin Puumalan 
ykköstykin vaihtomiehistöksi 

aina viikoksi kerrallaan. Tykkinä 
oli tuttu 152/45 Canet eli kuu-
den tuuman rannikkotykki. Täl-
lä tykillä Kalle siis osallistui am-
muntoihin kohti venäläisten lai-
vasaattueita ja samalla itsekin 
joutui vihollisen tykistötulen 
kohteeksi. Tätä kuitenkin suh-
teellisen rauhallista asemasota-
vaihetta kesti noin kaksi vuotta. 
Vaarana oli pommitusten ja ty-
kistötulen lisäksi jäitä pitkin tul-
leet vihollispartiot ja vakoojat.

Viivytystaistelu  
vuonna 1944
Venäläisten suurhyökkäys Kan-
naksella alkoi yllättäen aamulla 
9. kesäkuuta 1944, jolloin kaik-
ki Suomen armeijan Kannaksen 
joukot joutuivat perääntymään. 
Kellomäen linnake oli sijoitettu 
aivan liian lähelle rajaa (10 km), 

Kellomäen patteri valmistumassa vuonna 1942. sa-kuVa 102830
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eikä sitä pystytty kunnolla puo-
lustamaan. 10. kesäkuuta 1944 
tykeillä ehdittiin ampua vain 32 
laukausta. Lisäksi tykeillä ilme-
ni paljon lukkohäiriöitä. Venäläi-
nen jalkaväki oli linnakkeen ta-
salla jo 10. kesäkuuta klo 22.35. 
Omia tykkiasemia räjäytettiin, 
ja tykkien lukot rikottiin heti aa-
muyöllä 11. kesäkuuta, ja ase-
mat jätettiin saarrostuksen uha-
tessa. Henkilötappioita ei patte-
rilla Kellomäessä tullut.

Kellomäen linnakkeen mie-
histö perääntyi Puumalaan, jos-
sa siitä muodostettiin kranaa-
tinheitinkomppania. Komppa-
nialla oli kuusi kevyttä 81 mm:n 
kranaatinheitintä. Niiden am-
pumaetäisyys oli 0,1-5,8 kilo-
metriä. Nyt rannikkotykistön 
miehenä Kallekin sai uudenlai-
sen tulikasteen, kun vihollisen 
jalkaväki panssareiden tuke-
mana yritti murtaa suomalais-
ten puolustuslinjat. Kapteeni 
Fridellin osastossa komppania 
osallistui puolustustaisteluihin 
Inossa, Vitikkalassa ja Jukkolas-
sa sekä Koiviston saarille siirryt-
täessä. Kaikista näistä asemista 
jouduttiin perääntymään venä-
läisten suurhyökkäyksen pai-
neen alta. Kirjallisuudessa välit-
tyy kuva sekavasta perääntymi-
sestä rannikkoa pitkin puolus-
tusasemasta toiseen. Osa kra-
naatinheitinkomppaniasta oli 
siirtynyt perääntyvän jalkaväen 
autojen mukana Viipurin kautta 
suoraan Säkkijärvelle. Kalle oli 
mukana kun joukot evakuoitiin 
onnistuneesti Koiviston saaris-
ta Suomen puolelle Orslahteen 
22.–23. kesäkuuta1944. Siirto 
suoritettiin saksalaisilla lautoil-

la. Kallen kranaatinheitinkomp-
pania lepäsi sitten muutaman 
päivän Säkkijärven alueella telt-
tamajoituksessa.

Perääntymisvaihe kesti siis 
noin kaksi viikkoa ja matkaa ker-
tyi noin 120–150 km. Tässä vai-
heessa Suomen armeijan johto 
oli saanut Karjalan Kannaksen 
puolustukseen uutta voimaa. 
Tilanne tasaantui kun Itä-Karja-
lasta siirrettiin lisää joukkoja ja 
myös saksalaisilta saatiin vah-
vistuksia.

Rannikkotykistörykment-
ti 22 perustettiin 15. kesäkuuta 
1944 ja Kallen kranaatinheitin-
joukkue liitettiin tähän 23. ke-
säkuuta. Rykmentti ryhmittäy-
tyi puolustustaisteluun Viipurin-
lahden pohjoisrannalla Säkkijär-
vellä ja Vilaniemessä.

Torjuntataistelut  
Teikarissa ja Melansaaressa 
30.6–5.7.1944
Vihollinen aloitti Viipurinlahden 
ylityksen ja pyrki valloittamaan 
Teikarin saareen. Kallen kra-

naatinheitinjoukkueella oli nyt 
raskaat 120 mm:n kranaatin-
heittimet, jotka pystyivät am-
pumaan viiden kilometrin pää-
hän. Kranaatinheitinjoukkuees-
sa oli kolme heitintä, joista yksi 
lähetettiin muutamaksi päiväk-
si Teikarin saarelle. Kaksi muu-
ta jäi Vilaniemeen, josta ampui-
vat saareen. Osasto oli ajoittain 
ankarien lentohyökkäysten koh-
teena. Tiedossa ei ole taisteliko 
Kalle saaressa vai mantereella.

Venäläiset tekivät saariin 
kolme maihinnousua, jotka veri-
sin vastahyökkäyksin torjuttiin. 
Vasta neljännellä kerralla suo-
malaisten oli pakko perääntyä 
ja poistua saaresta. Viimeiset 
joutuivat perääntymään uimal-
la. Teikarissa kaatui 300 ja haa-
voittui 507 suomalaista mies-
tä. Lisäksi vangiksi joutui 25–30 
miestä. Venäläisten vahvuus oli 
kuitenkin taisteluissa huvennut 
niin, että he eivät enää pysty-
neet alueella etenemään eivätkä 
siis päässeet mantereen puolel-
le. Taistelujen tauottua 11. hei-

Tykkimiehiä aikaansa tappamassa putkensa 
ääressä syksyllä 1943 Puumalassa.

sa-kuVa 138375
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näkuuta Kallen osasto jäi vielä 
Vilajoen alueelle varmistusteh-
täviin 20. heinäkuuta 1944 asti. 
Ampuivat kranaatinheittimillä 
Teikariin ja Melansaareen.

Sodan loppuvaiheet
Rannikkojalkaväkirykmentti 1 
perustettiin 13. heinäkuuta 1944. 
Kallen joukkue komennettiin 23. 
heinäkuuta E/III/RJR1:een ja Kal-
le siis kiväärimieheksi. Rykment-

ti pysyi Vilaniemen alueella puo-
lustusvalmiudessa.

Aselepo venäläisten kans-
sa tehtiin 4. syyskuuta. Asele-
von yhtenä ehtona oli saksalais-
ten joukkojen nopea poistami-
nen Suomen alueelta. Poistues-
saan saksalaiset yllättäen hyök-
käsivät Suursaareen 15.syys-
kuuta, mutta saaren suomalai-
set joukot torjuivat hyökkäyk-
sen nopeasti. Kalle oli kaptee-

ni Kytöpuron osastossa III/RJR 
1, joka kuljetettiin varmuuden 
vuoksi Haminasta Suursaareen 
16. syyskuuta. Tilanne oli silloin 
jo saatu selvitettyä. Saksalaisia 
sotavankeja koottiin samaan ai-
kaan Suurkylän satamaan lai-
vattavaksi venäjälle. Välirau-
hansopimus venäläisten kans-
sa tehtiin 19. syyskuuta 1944, ja 
Kytöpuron osasto määrättiin ta-
kaisin Haminaan 20. syyskuuta.

Rauhansopimuksen mukaan 
Porkkalan alue vuokrattiin venä-
läisille 50 vuodeksi. Kallen osas-
to lähetettiin 4. lokakuuta al-
kaen rajavalvontaan Kirkko-
nummelle Luoman kylään. Kal-
lenkin joukkue ajoi polkupyörillä 
lähtien Haminasta. Matkalla yö-
vyttiin Loviisassa, Porvoossa ja 
Helsingin Messuhallissa.

Kalle oli Kirkkonummella 23. 
marraskuuta saakka, jolloin hä-
nen osastonsa marssi Kauklah-
den asemalle. Sieltä se kuljetet-
tiin junalla Haminaan seuraava-
na päivänä. Kalle kotiutettiin 26. 
marraskuuta 1944 28-vuotiaa-
na. Palvelusaika hänellä oli yh-
teensä 3 vuotta, 5 kuukautta ja 
12 päivää.

Tekstin toimitus ja kuvituksen 
suunnittelu Ove Enqvist. Faktojen 

paikkansapitävyyttä ei ole tarkastettu.

Vartiomies Kirkonmaan tornissa. sa-kuVa 162847

Merihistorian päivät
Suomen merihistoriallinen yhdistys, Suomen meriarkeologinen seura ja Rauman merimuseo jär-
jestävät yhdessä 11. Merihistorian päivät 18. –20.3.2022 Raumalla.

Luentoja, tutustumiskäyntejä ja yhdessäoloa.

Tarkemmat tiedot: Mikko Aho (aho@rmm.fi, 050 4077080) tai pj@smhy.fi
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Yrjö Kärkäs

A rvelin joutuvani varsinai-
seen sirkuslaivaan, sillä 
Ruotsinsalmi oli kadet-

tilaivana. Lähtiessäni elokuussa 
jatkamaan teknillisessä koulus-
sa jouduin toteamaan, että tus-
kin missään muussa laivassa oli-
sin helpommalla päässyt.

Lukijoista vanhempi väki var-
masti muistaa ”Ruostesilmän”. 

Se oli rakennettu 1940, ja oli ikä-
kaarensa loppupuolella. Pituutta 
sillä oli n. 60 metriä ja leveyttä 7 
metriä. Miinalaivaksi rakennettu-
na sillä oli syväystä muistaakseni 
vajaat kaksi metriä. Aseistukse-
na oli 75 mm:n Obukov keulakan-
nella, 40 mm:n Bofors peräkorok-
keella ja kaksi 20 mm:n Madsen 
konetykkiä ohjaamon päällä. 

Ruotsinsalmen sisaralus Riilahti 
upposi venäläisten torpedoima-
na jossakin Tiiskerin eteläpuo-
lella. Ruotsinsalmi oli koko jat-
kosodan mukana ja ainakin vuo-
den 1944 Viipurinlahden taiste-
luissa ilman suurempia vaurioi-
ta. Henkilökuntaa ainakin haa-
voittui, mutta en muista, olisiko 
ollut kaatuneita.

Kesää kadettilaivalla
Kesä 1960 oli Teknillisen koulun viimeinen välikesä. Vapun jälkeen menin uteliaana 
Pansioon Laivastoaseman esikuntaan saadakseni tietää kesäsijoitukseni. Sain tietää 
sen olevan Ruotsinsalmelle tykkialiupseeriksi. Ketään vanhempaa eikä nuorempaa 
tykkiau:ta ei ollut tulossa minun lisäkseni. 

Miinalaiva Ruotsinsalmi.

H
istoria
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Henkilökuntaa oli päällikkö-
nä kaptl Bo Klenberg, josta myö-
hemmin tuli Merivoimien ko-
mentaja, förstinä oli luutn Ran-
tanen, joka oli viimeksi Rannik-
kolaivaston komentajana. Lisäk-
si mukana oli komentajakaptee-
ni Helenius kadettien koulutta-
jana. Hän ei varsinaisesti kuulu-
nut aluksen henkilökuntaan.

Aliupseereita oli siiffinä sot-
mest Pajunen, ja hänen alaisi-
naan pursim Nurhonen , ylik Lai-
ne ja kers Penttinen. Kansipuo-
lella olivat pursim Löfström, ker-
santit Manninen, Vähäsalo, Rok-
kanen ja allekirjoittanut. Lisäksi 
oli pari muuta kersanttia, mut-
ta en muista heidän nimiään.
Löfström eli Gamla, kuten hän it-
seään sanoi, oli puosuna, Man-
ninen tutka-au:na, Vähäsalo ra-
distina, Rokkanen talousau:na. 
Henkilökuntaa oli jonkin verran 
vähemmän kuin Puupäillä.

Tullessani laivalle oli siellä 
vain vanhempaa kadettikurssia 
kolme: Back merenkulku-up-
seerina, Valtonen miinaupsee-
rina ja Ruuska tykistöupseeri-
na. Hän oli minulle jonkinlaise-
na esimiehenä. Tykkien kalus-
tolaukaukset ammuimme kah-
destaan. Ei muuta kuin ”pök-
köä” pesään ja keulatykki lau-
kaistiin heittoliinalla nurkan ta-
kaa. Kun perääntyminen oli nor-
mien sisällä ja mitään vaurioita 
ei näkynyt eikä tuntunut, niin 
tykki oli valmis käyttöön. Kone-
tykit ammuttiin ampujan paikal-
ta. Pari vuotta sen jälkeen kalus-
tolaukaukset kävi ampumassa 
Laivastoaseman aseteknikko 
tai asemestari. Kun ammuim-
me keulatykillä kalustolaukauk-

sen, olivat Löfström ja Rokkanen 
juuri tykin alla. Laukauksen säi-
käyttämänä oli Rokkanen Gam-
lan kertoman mukaa hypännyt 
hänen kaulaansa. Asian toden-
peräisyyttä ei tiedä kuin Rokka-
nen, mutta kun täyskaliiberi lau-
kaus jyrähtää pään päällä äkki-
arvaamatta, niin kyllä siinä aina-
kin hätkähtää.

Toukokuun ajan jouduin aja-
maan vahtia vanhalla tutulla pai-
kalla, eli laivapäiväkirjan täyttä-
jänä. Kesäkuun alussa, kun lai-
valle saapui nuorempi kadet-
tikurssi, niin he alkoivat hoitaa 
kaikki vahtihommat. Minä jäin 
päivämieheksi, jota vahdit eivät 
koskeneet. Hommakseni jäi vain 
noin kerran viikossa kadettien 
tykkikoulutus, kaluston ylläpito 
ja valvonta ja kadettien ammun-
tojen jälkeisen tykkihuollon val-
vonta. Ammuntojen aikana olin 
suurimpana asiantuntijana.

Ammuntojen vaaratilanteita
Ensimmäisissä Madsen ammun-
noissa tuli hyvin vaarallinen häi-
riö. Tykillä oli ammuttu jo joku-
nen laukaus, jolloin kiihdytin oli 
päällä. Laukaistaessa syöttövi-
pu tuli kuin juna, jolloin sitä ei 
pienet esteet pysäyttänyt. Vi-
pu veisti sytyttimestä ison las-
tun. Kaikki sen osat olivat näky-
vissä kuin halkileikkauskuvas-
sa. Hyvin kunnioituksen tuntein 
kaivoin ammuksen pois syötti-
mestä ja kannoin sen mereen. 
Kun sitten huomasin mistä se 
törmäily aiheutui, vaihdoin va-
raputken esiin ja siinä oli putken 
perä tehty sellaiseksi, että am-
muksen kärki varmasti ohjautui 
putkeen. Sen jälkeen tarkastin 
kaikki putket, jotka olivat kun-
nolliset. Viallinen putki piti käy-
dä vaihtamassa tykkivarastolla.

Seuraavana vuonna tykkia-
liupseerilla oli huonompi on-

Ruotsinsalmen ja Keihässalmen peräkansi.
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ni, sillä kranaatti räjähti syötti-
messä. Lipas löytyy jostain pe-
räkorokkeen luota. Ampuja sai 
uusittua hampaansa ja tykkiau 
sai myös osansa. Hän siirtyi sen 
jälkeen torpedoalalle, ollen sitä 
mieltä, että jos nyt räjähtää put-
kessa, niin ei jää kitumaan.

Toinen tapaus oli kun tapah-
tui ylisyöttö. Patruunanpidätin 
ei toiminut ja ammus meni liian 
pitkälle, jolloin ulosvetäjä ei 
enää ulottunut siihen. Ei muuta 
kuin putki pystyyn puoleksi tun-
niksi ja ympäristö tyhjäksi. Kun 
putki oli jäähtynyt, irrotin oh-
jauslevyn ja sitä kautta ammuk-
sen sai ulos. Vaarana oli se, et-
tä jos putki on liian kuuma, kuu-
massa putkessa ruuti voi syttyä 
ja palavaa ruutia voi tulla silmil-
le jos ohjauslevy on irti. Kranaat-
ti lähtee tietysti putkesta ulos. 
Pursim Alanne oli menettänyt 
toisen silmänsä vastaavassa ti-
lanteessa. Sen muistaen toimien 
ei vahinkoja tapahtunut.

Kolmantena oli, kun am-
munnan jälkeen kadetti puhdis-
ti putkea, ja tuli sanomaan mi-
nulle, että tykissä on jotain ou-
toa. Menin katsomaan ja näin et-
tä lukkokehys oli oikealta puo-
lelta poikki. Se oli yhdestä koh-
taa vain parisenttiä leveä ja sii-
tä kohtaa se oli poikki. Taas tu-
li tykkivarastolle asiaa.

Ammuntoja oli pääasias-
sa tykkikiväärillä soivaan laut-
taan. Kivääri asetetttiin selkä-
aseena 75 mm tykin päälle ja lii-
paisin yhdistettiin vaijerilla ty-
kin laukaisupolkimeen. Lautas-
sa oli noin 40 sm leveä teräsput-
ki maalina ja kiväärin luodin osu-
essa siihen, ääni kuului selvästi 

laivalle. Lautta oli n. 300 metrin 
päässä. Kivääri suunnattiin ty-
kin suuntauskoneistolla ja maa-
lin ollessa molemmissa tykkikii-
kareissa kohdalla, korkeussuun-
taaja laukaisi kiväärin. Yksi am-
munta suoritettiin käyttäen si-
säputkea. Se oli 37 mm:n putki, 
joka työnnettiin 75 mm:n tykin 
perästä sisään. Se lukittui sul-
kukappaleenkierteisiin. Suunta-
us ja laukaisu tapahtui 75 mm:n 
omia suuntaus- ja laukaisulait-
teita käyttäen. 40 mm käytet-
tiin myös tykkikivääri samalla 

tavalla kuin 75 mm:llä Madse-
neissa eli ei käytetty tykkikivää-
riä, vaan ammuttiin normaalis-
ti. 75 mm:n täyskaliberiammun-
nat tehtiin vasta elo-syyskuus-
sa, kun minä en enää ollut mu-
kana.

Laivastovierailuja
Heinäkuussa teimme ensim-
mäiset laivastovierailut sodan 
jälkeen. Ensimmäinen oli Ruot-
siin Gävleen. Ennen lähtöä lai-
vat maalattiin vain kahdesta 
kohtaa, ulkoa ja osittain myös 
sisältä. Lähtöä edeltävänä päi-
vänä Ruotsinsalmi oli laiturissa 
ja henkilökunnalla oli jos mitä 

asiaa maihin, sillä seurauksella, 
että tarvittavaa henkilöä ei ai-
na saatu kiinni. Viimein päällik-
kö poltti päreensä ja ajatti laivan 
Kallanpään edustalle ankkuriin. 
Nyt väki pysyi koossa. Matkal-
le läksi Keihässalmi johtoaluk-
sena, ja Ruotsinsalmi sekä kol-
me uusinta raivaajaa eli Ruissa-
lo, Raisio ja Röyttä.

Viikkoa ennen lähtöä tuli 
esille uusi käsite, eli ulosvienti. 
Messeihin jaettiin listat hinnas-
toineen luettelot tarvikkeista, 
joita voi tilata. Kaiken muun ti-
latun, paitsi alkoholin, saimme. 
Sen myynnin Merivoimien esi-
kunta oli kieltänyt. Ilmeisesti 
Merivoimien johto pelkäsi, että 
olisimme alkaneet juhlia. Olihan 
se ”mökäöljy” ollut halpaa, sillä 
hinta oli vain 10 % kaupan hin-
noista. Emme kuitenkaan voi-
neet tilatakaan kuin muistaak-
seni yhden litran väkeviä, mut-
ta sitäkään siis emme saaneet.

Kun sitten valmistelimme 
matkaa Leningradiin Ruotsinsal-
mi oli silloin Helsingissä ja otim-
me proviantit sieltä. Saimme 
kaiken mitä tilasimme. MerivE 
ei ollut huomannut antaa kiel-
toa alkoholin myymisestä hel-
sinkiläiselle laivamuonitusliik-
keelle. Ostin muistaakseni vain 
pullon jaloviinaa.

Läksimme Ruotsiin meri-
voimien vuosipäivän jälkeisenä 
päivänä. olimme Vehasissa jon-
kun tunnin ankkurissa, ettemme 
saapuisi liian aikaisin. Saavuim-
me perille sunnuntaiaamuna. 
Gävlessä kiinnityimme niin, et-
tä Keihässalmi oli laiturissa ja 
me olimme sen ulkosivulla. Rai-
vaajat olivat vierekkäin suoraan 

Saimme kaiken mitä 
tilasimme. MerivE 
ei ollut huomannut 

antaa kieltoa 
alkoholin myymisestä 

helsinkiläiselle 
laivamuonitusliikkeelle.

Ruotsinsalmen ja Keihässalmen peräkansi.
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laiturissa meidän takana. Olim-
me siellä neljä päivää.

Ohjelmassa oli muistaakseni 
joitakin kiertoajeluja ja käyntejä. 
Gävlessä ei ollut mitään laivas-
ton tai rannikkotykistön jouk-
koja. Joku maavoimien jouk-
ko-osasto oli, ja sen kerholla oli 
yhtenä iltana kutsut. Sisääntu-
lossa oli eräänlainen kujanjuok-
su, sillä isäntäväki oli vaimoi-
neen rivissä (n. 100 henkeä) ja 
kaikkia tervehdittiin ja esitte-
limme puolin ja toisin. Pöydis-
sä istuttiin sekaisin, ts. jokaisel-
la suomalaisella oli ainakin yk-
si isännistä vieressään. Ruokaa 
ja juomaa riitti. Joka ruokalajille 
oli omat ryyppynsä, ja joskus jo-
pa jokaiselle suupalalle. Laskin 
seuraavana aamuna, että ryyp-
pyjä oli toistakymmentä ja kym-

menkunta eri lajia. Kumma kyl-
lä, ei ollut yhtään krapulaa. En 
osannut silloin senkään vertaa 
ruotsia kuin nyt, mutta ihmeen 
hyvin se alkoholi auttaa kielitai-
dossa, sillä ymmärsin mitä isän-
nät sanoivat ja sain itseni ym-
märretyksi.

Kadetit järjestivät yhtenä 
päivänä lastenkutsut. Heillä ei 
vierailun aikana ollut vahteja, 
vaan kantahenkilökunta hoi-
ti vahdit. Lapset tulivat kai jos-
takin lastenkodista. Kadetit oli-
vat pukeutuneet merirosvoiksi. 
Lapsille oli mehu- ja pikkuleipä-
tarjoilu, jonka kadetit myös hoi-
tivat.

Oli kai viimeinen päivä kun 
matkamme johtaja, eli laivas-
tolippueen komentaja, järjesti 
cocktailkutsut Keihässalmelle. 

Olin silloin Ruotsinsalmen vah-
tipäällikkönä. Ennen vieraiden 
tuloa komentaja kutsui minut 
luokseen ja sanoi, että Ruotsin-
salmen päällikköä ei saa laskea 
kannelle. Upseeriosaston ovi-
han oli suoraan Keihässalmelle 
päin, joten oli koko ajan vahdit-
tava sitä. Keihässalmen päällik-
kö antoi vielä samanlaiset ter-
veiset kuin komentajakin. Ajat-
telin miten minä tarvittaessa 
estäisin päällikköni tulon kan-
nelle. Mutta ilmeisesti hänelle 
oli luettu sellaiset madonluvut, 
että hän pysyi siellä omassa hy-
tissään. Miksi hän ei saanut tulla 
kannelle, niin jokainen sen var-
maan arvaa.

Matkalla aina sattuu ja ta-
pahtuu. Yhtenä iltana kun pa-
ri aliupseeria oli tulossa laival-
le, oli heitä vastaan tullut erään 
raivaajan päällikkö naisen kans-
sa. Naisella oli melko läpinäkyvä 
hame ja oli selvästi näkynyt, et-
tä naisen alushame oli rullattu-
na vyötärölle. Miksi?

Kotimatka
Torstaiaamuna läksimme koti-
matkalle. Jokainen oli ostanut 
tuliaisia kotiin vietäväksi. Hin-
nat olivat halvempia kuin Suo-
messa, ja kaikkia tavaroita ei 
Suomessa ollut vielä myynnis-
säkään. Minä toin vaimolle ka-
meekorvakorut ja kahviastias-
to. Kahvia toin ainakin pari ki-
loa. Gevalia oli silloin suosittua. 
Ruotsisalmen eräs konemestari 
toi perämoottorin ja kiinnitti sen 
laivaveneen perään tullin takia. 
Tullimiestä emme edes nähneet. 
Olimme päivän Turussa ja Ruot-
sinsalmi ajoi sitten Helsinkiin.
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Lähtöä edeltävänä päivänä 
Helsinkiin tulivat sitten samat 
laivat kuin Ruotsissakin. Meille 
tuli lisäväkeä, sillä koko Laivas-
ton soittokunta tuli mukaan. 
Se aiheutti muonapuolta hoita-
valle Rokkaselle uusia murhei-
ta. Leningradissa piti saada he-
ti muonatäydennys. Soittokun-
ta sitten majoittui perillä hotel-
liin, sillä laivalle ei koko porukka 
olisi millään sopinut. Lähdimme 
jonossa, Keihässalmi keulassa, 
kohti ”vallankumouksen keh-
toa”, Leningradia.

Aamulla tulimme merikana-
vaan, jossa tuli luotsit ja ohjasi-
vat meidät Nevajokeen oikeal-
le rannalle, vähän ennen ensim-
mäistä siltaa. Kohdalla oli joku 
kirkko. Kaikki alukset olivat vie-
rekkäin. Meidän ja rannan vä-
liin jäi proomu, jossa oli isän-
tien vahtikoppi. Oliko se meitä 
varten vai siviilejä, joita aina oli 
melkoisesti meitä katsomassa. 
En tiedä oliko ”kapitalistimaan” 
sotalaivoja käynyt aikaisemmin 
siellä. Vartioitiin meitä muualta-
kin. Huomasin n. 100 m. meidän 
perässä olevan vartioveneen ja 
sen keulassa kaksiputkisen 23 
mm tykin. Sen lähellä oli koko 
ajan ainakin kaksi matruusia.

Kyllä kulkuamme vahdittiin. 
En tiedä oliko heille annettu lista 
nimistä, ketä on mukana. Eräänä 
iltana venäläiset kysyivät Keihäs-
salmen vahtipäälliköltä, että on-
ko kaikki palannut maista. Hänen 
mukaansa kaikki olivat. Silloin 
isännät ilmoittivat kolme nimeä, 
jotka eivät olleet vielä palanneet. 
Oikeassa olivat. Samana päivänä 

tuli käsky, että kaikkien on tulta-
va maista klo 24 mennessä. Kak-
si luutnanttia myöhästyi.

Leningradissa teimme joita-
kin kiertoajeluja, kävimme kat-
somassa vallakumouksen merk-
kipaikkoja, kuten risteilijä Auro-
raa, Smolnaa jne. Pysähdyim-
me Mars-kentälle, jossa oli jo-
ku muistomerkki, jolle hääpa-
rit kävivät laskemassa kukkan-
sa. Eräänä iltana oli Matruusik-
lubilla illanvietto. Ohjelmassa 
oli puheita, joissa vannottiin ys-
tävyyttä jne. Väliin oli musiikkia 
ja lopuksi suomalaiseen tapaan 
1.5 tuntia tanssia. Paikalla oli ve-
nakkoja, en tiedä mistä heidät 
oli kutsuttu. Kuitenkin heitä oli 
tanssia varten riittävästi. Minä 
vaihdoin erään kanssa osoittei-
ta. Kun sitten häneltä tuli kortti, 
oli naapurin emännällä uteliai-
suus huipussaan. En vielä tänä 
päivänäkään tiedä, mitä kortis-
sa luki, sillä se oli kirjoitettu ve-
näläisin kirjoituskirjaimin, joten 

sanakirjastakaan ei ollut apua. 
Ei siinä ollut kuin puolenkym-
mentä sanaa.

Paluumatkan ajaksi tuli Suo-
menlahdelle myrsky. Alkukesäs-
tä minä en olisi pärjännyt sellai-
sessa myrskyssä kannan alla ol-
lenkaan. Nyt nukuin koko yön 
punkassa, enkä tiennyt koko 
myrskystä mitään. Kadetit hoi-
tivat taas vahdit, joten sain nuk-
kua rauhassa.

Saavuttuamme Helsinkiin, 
jäin lomalle ja jatkamaan tek-
nillistä koulua viimeistä talvea. 
Veljeni oli pyytänyt tuomaan ve-
näläisen Jubitelj-peiliheijastus-
kameran. Sen toin mukanani 
ja muita varusteita talveksi, sil-
lä asuin koko kouluajan hänen 
luonaan Keravalla. Vaikka olin 
vain kolme kuukautta Ruotsin-
salmella, se oli mielenkiintois-
ta aikaa. Varsinkin kun sain suu-
rimman osan ajasta olla päivä-
miehenä, eikä vahtivuorot kiu-
sanneet.

Miinanraivaajan maskotti.
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E päsymmetrinen sodankäynti -termi on 
syksyn aikana tullut tiedotusvälinei-
siin. Sillä tarkoitetaan pienen, ammat-

titaitoisen ja päättäväisen ryhmän mahdolli-
suutta vaikuttaa jopa suurvallan strategiseen 
infrastruktuuriin. Uhkaskenaarioissa on epä-
symmetrisen sodankäynnin todennäköisim-
pänä muotona arvioitu olevan hyökkäys tieto-
verkkoihin ja niiden kautta yhteiskunnan kriit-
tisten järjestelmien kuten esimerkiksi energi-
antuotannon ja -jakelun tai raha ym. liikenteen 
lamauttaminen. Terroristit valitsivat syyskuun 
11. päivänä toisen tavan. Terroristien tavoit-
teena on yllättää ja siinä he onnistuivat.

New Yorkin iskun jälkeiset tapahtumat ovat 
tuoneet turvallisuuden aivan uudella tavalla 
ajatuksiimme. Hallinnossa tarkistetaan aiem-
min tehtyjen suunnitelmien soveltuvuutta nyt 
nähtävissä olevia uhkia vastaan ja laaditaan 
tarvittavia uusia suunnitelmia. Tilanne puo-
lustusvoimissa on samanlainen.

Syyskuun dramaattisten tapahtumien jäl-
keen puolustusvoimat seurasi tarkasti tapah-
tumia Yhdysvallassa ja muualla maailmassa. 
Koska Yhdysvaltojen lisäksi ei mikään muu maa 
joutunut terrorihyökkäyksen kohteeksi, ei puo-
lustusvoimien valmiutta kohotettu eräitä toi-
menpiteitä lukuun ottamatta. Tavoitteena oli 
olla herättämättä ylimääräistä levottomuutta 
puolustusvoimissa ja muualla yhteiskunnassa. 
Pernaruttokirjeiden innoittamat ”jauhokirjeet” 
muuttivat jossain määrin tilannetta.

Suomessa suojelupoliisi vastaa terroris-
minvastaisesta toiminnasta. Terrorismi ei vie-

lä sinänsä Suomessa ole rikos, mutta terrori-
teot ovat ja siksi ne myös sotilaskohteissa ovat 
poliisiasia.

Puolustusvoimat vastaa kaikissa tilanteis-
sa omien kohteidensa vartioinnista ja rauhan 
aikanakin vartiotehtävään asetetulla aseiste-
tulla sotilaalla on tehtävässään suuret toimi-
valtuudet. Sotilaskohteen ulkopuolella toimi-
valtuudet myös sotilaspoliiseilla ovat rajalliset.

Puolustusvoimien ABC-sodankäynnin ma-
teriaalinen valmius on hyvä ja nämä välineet 
soveltuvat myös bio-terrorismia vastaan. Puo-
lustusvoimat on toimintansa luonteesta joh-
tuen varautunut muuta yhteiskuntaa parem-
min terroristitilanteisiin. Onhan yhtenä harjoi-
teltuna sodan ajan toimintamuotona taistelu 
vihollisen erikoisjoukkoja vastaan. Erikoisjouk-
kojen ja terroristien toimintaperiaatteet ovat 
samanlaisia.

Lain mukaan puolustusvoimat antaa vir-
ka-apua poliisille jos poliisin omat voimavarat 
eivät riitä. Terrorisminvastaisessa toiminnas-
sa puolustusvoimien toimintamahdollisuuk-
sia, myös virkaaputehtävissä velvoittaa, mut-
ta myös rajoittaa lainsäädäntö. Puolustusvoi-
mat voi antaa aseellista virka-apua vain käsi-
asein varustettuna. Terroristitilanteessa saa-
tetaan kuitenkin tarvita käsiaseita raskaampia 
voimankäytönvälineitä. Yhteiskunnan ja ter-
roristien välisessä tilanteessa ei yhteiskunnan 
tulisi jäädä alakynteen lainsäädännön asetta-
mien rajoitusten vuoksi.

Puolustusvoimilla on mahdollisuus tukea 
poliisin ja pelastusviranomaisten terrorismin-

Terrorismi
– epäsymmetristä sodankäyntiä
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vastaista toimintaa antamalla mm suojelu- 
ja puhdistuskalustoa sekä kuljetus- ja muo-
nituskalustoa. Varusmiehistä muodostettuja 
virka-apuosastoja voidaan terroristitilantees-
sa käyttää vain rajoitetusti varusmiesten kou-
lutusvaiheesta riippuen mutta myös siksi, et-
tä varusmiehiä ei tule käyttää vaarallisissa teh-
tävissä. Puolustusvoimilla on kuitenkin sotilas-
poliisitehtävissä toimivaa kantahenkilökuntaa, 
jonka koulutustaso jo nyt soveltuu vaativiinkin 
tilanteisiin. Koulutusta ja harjoittelua voitaisiin 
suunnata toimintaan, jolla terroristitilanteis-
sa voidaan tehokkaasti tukea poliisin toimin-

taa. Merivoimilla on puolustusvoimissa ainut-
laatuisia resursseja, joita voitaisiin käyttää eri-
koistilanteissa. Niitä ovat erityisesti monipuo-
liset vesikuljetusmahdollisuudet ja sukeltajat.

Puolustusvoimien lakisääteisenä tehtävän 
on ’puolustaa valtakuntaa ja sen oikeusjärjes-
tystä sekä kansan elinmahdollisuuksia ja sen 
perusoikeuksia’. Muuttunut tilanne saattaa 
edellyttää myös puolustusvoimien sotaa var-
ten varaamien resurssien käyttöä terrorismin 
vastaisessa toiminnassa.

Puolustusvoimien turvallisuuspäällikkö, kommodori 

Hanno Strang



82

Järjestöt

Rannikkoupseeriyhdistys

Rannikkoupseeriyhdistys tiedottaa
 – 2003 RTUY 70 vuotta 

Rannikkotykistön 
juhlavuosikirja

 – sekä Suomen 
Rannikkopuolustus 
100 vuotta, vuodelta 
2018 hintaan 35 €.

Myös yhdistyksen pinssejä ja 
solmioneuloja on edelleen saa-
tavilla hintaan 5 ja 10 euroa. 

Mikäli olet kiinnostunut 
tuotteista, ota yhteyttä sihtee-
riin. Kaikkiin hintoihin lisätään 
toimituskulut.

Yhteydenpidosta:
Yhdistyksen jäsenposti lähete-
tään osoitteesta flomembers@
floapps.com.

Muistakaa päivittää yhteys-
tietonne, niin saatte RP-lehden 
oikeaan osoitteeseen ja yhdis-
tyksen sähköpostitiedotteet lu-
ettavaksenne.

Hyvää joulun aikaa!
Toivottaa 

JaVa 
yhdistyksen sihteeri ja taloudenhoitaja
jarmo.valtimo@rannikonpuolustaja.fi

puh. 0405647695

Tervehdys hyvät jäsenet! 
Korona ei ole vieläkään täysin 
hellittänyt ja rajoittaa yhdistyk-
semme toimintaa. 

Kirjoja ja jäsentuotteita:
HUOM, hyvät ja RP-lehden luki-
jat! RtUY/RUY:n julkaisemia kir-
joja voi tilata jokainen kirjoista 
kiinnostunut henkilö. Olen muu-
taman kerran huomannut, että 
lukijoillamme on tämän asian 
suhteen virheellinen käsitys.

Saatavilla on seuraavia kirjo-
ja 10 euron hintaan:

 – 1988 Rannikkotykkimies 
(6. painos) mustakantinen

 – 1994 Kivilinnoista 
karkaistuun teräkseen

 – 1994 KotRPsto. Kotkan 
Rannikkopatteristo

 – 1995 TurRR. Turun 
Rannikkorykmentti 
1939-1994

 – 1998 SlRR. Suomenlinnan 
Rannikkorykmentti 
1918-1998

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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Meriupseeriyhdistys

1. Meriupseeriyhdistyksen 
kuukausikokoukset
Tarkemmat ilmoittautumisoh-
jeet kokouksiin lähetetään jäse-
nistölle sähköpostitse välitettä-
vissä jäsentiedotteissa. Jos et 
ole vastaanottanut tiedotteita 
hetkeen, päivitäthän yhteystie-
tosi sihteerille osoitteeseen sih-
teeri@meriupseeriyhdistys.fi

2. Syysmatka
Yhdistyksen perinteinen syys-
matka toteutettiin onnistunees-
ti ja suunnitelman mukaan 18.-
19.9.2021 Itä-Suomessa. Matkal-
le osallistui 24 yhdistyksen jä-
sentä sekä neljä 89. merikadet-
tikurssin vanhuskadettia. Lau-
antaiaamuna osallistujat ko-
koontuivat Kiasman linja-auto-
pysäkille, josta siirryttiin tilaus-
kuljetuksella Kotkan Merikeskus 
Vellamon Kohtalona Ruotsinsal-
mi -näyttelyyn, jossa asiantun-
tevat oppaat esittelivät 9.7.1790 
tapahtumat. Lappeenrannassa 
majoituttiin Scandic Patriaan ja 
illan ohjelmana oli Saimaan ris-
teily sekä meriupseeri-illallinen 
m/s Camillalla. Valtaosa osallis-
tujista nautti mukavasta mat-
kasta aina puolille öin asti. Sun-
nuntaina ohjelmassa oli vierai-
lu Salpalinja museolla ja paluu-
marssi Helsinkiin. Linja-autossa 
kisailtiin Laivasto-teemalla kes-
kittyen laivastoelämän tapah-

Meriupseeriyhdistys tiedottaa
tumiin Itäisellä-Suomenlahdel-
la eilen ja tänään.

3. MY:n jäsentuotteet
 – Suomen Laivasto -kirjasarja 

(1 - 3), osat erikseen 15,00 €, 
koko sarja 40,00 €

 – Uhka Lännestä -kirja, 15,00 €
 – Suojattu merenkulku elin-

ehtonamme -kirja, 15,00 €

 – MY:n isännänviiri, 70,00 €
 – MY:n veneviiri, 22,00 €
 – MY:n jäsenpinssi, 7,00 €

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

sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi

Tilaus - ja korjauskonepaja 
Raskaskonekorjaamo

Vuodesta 1949

Vahdontie 91, 20320 TURKU
Puh. 02 4389100 

sertifioitu ISO 9001 :2015, 
noudatamme AQAP 2120
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Sininen Reservi

Rajoitukset takana ja juhlavuosi      edessä

Rajoitukset helpottavat
Meitä kaikkia koetellut ajanjakso 
on toivottavasti kohta historiaa. 
Pandemian tuomien rajoituksien 
lieventyminen sekä poistuminen 
ovat jo helpottaneet vapaehtoi-
sen maanpuolustustoiminnan 

tekemistä. Tätä kirjoitettaessa 
odotellaan kovasti Sinisen 
Reservin ja Merivoimien yhteistä 
Meripuolustuspäivää, joka toteu-
tuu vuoden tauon jälkeen. Päi-
västä ja sen annista oma juttunsa 
toisaalla tässä lehdessä.

Syksyn aikana tilaisuuk-
sia jouduttiin vielä perumaan 
(mm. Nuku Rauhassa Helsingis-
sä, Maanpuolustuspäivä Karkki-
lassa), mutta Hangossa pääsim-
me yhdessä MPK:n Meripuolus-
tuspiirin kanssa esittelemään 

Hangonpäivänä 28.8. esittelimme vapaaehtoisen meripuolustuskentän toimintaa yhdessä MPK:n 
Meripuolustuspiirin kanssa. Yleisö pääsi tutustumaan mm. ekoaseeseen ja linnakeveneeseen.

antti rautiainen
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Sininen Reservi

Rajoitukset takana ja juhlavuosi      edessä

vapaaehtoisen meripuolustus-
kentän toimintaa hienosti.

Merisotakoulun vuosipäivää 
kyettiin viettämään normaalis-
ti kutsuvieraiden kanssa perjan-
taina 15.10., Sininen Reservi oli 
myös paikalla edustettuna ja pit-
kästä aikaa päästiin taas verkos-
toitumaan kunnolla. Tätä var-
masti tehdään myös Meripuo-
lustuspäivän yhteydessä.

Sininen Reservi ry:n ampu-
makilpailut toteutettiin tänä 
vuonna suunnitellusti ja ensim-
mäistä kertaa jaettiin myös Vuo-
den Ampuja-palkinto kaikkien 
viiden kilpailun kokonaistulos-

ten perusteella. Kiertopalkin-
non sai ansaitusti haltuunsa Me-
rireserviläiset ry:n Jari Luostari-
nen. Sininen Reservi onnittelee 
lämpimästi hienoista suorituk-
sista ja kannustaa yhä useampia 
osallistumaan kilpailuihin tule-
vana juhlavuotenamme. Tässä 
vaiheessa iso kiitos myös kilpai-
lujen järjestäjille Jukka Soinille 
ja Rami Kuustoselle!

Meritaitokilpailukin olisi saa-

Suomenlinnassa perjantaina 26. 
marraskuuta ja jäsenyhdistyk-
siemme jäsenet ovat lämpimäs-
ti tervetulleita saunomaan Me-
risotakoulun ison saunan peh-
meisiin löylyihin. Päättäjäisistä 

Sininen Reservi ry:n 
25-juhlavuoden logon on 
suunnitellut Nikolai Ylirotu. Logo 
julkistettiin Meripuolustuspäivän 
yhteydessä ja sitä tullaan 
käyttämään juhla vuoden aikana 
kaikessa viestinnässä.

Hangonpäivän (28.8.2021) ekoaserastilla riitti toiminnastamme sekä 
varsinkin ammunnasta kiinnostuneita. Päivän paras tulos saatiin ku-
van nuorelta ampujalta!

tu järjestettyä, mutta harmilli-
sesti joukkueita ei ilmoittautu-
nut riittävästi ja kilpailu perut-
tiin. Sinisen Reservin kauden 
päättäjäiset kuitenkin viete-
tään jälleen välivuoden jälkeen 

antti rautiainen
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Sininen Reservi

Sinisen Reservin Vuoden Ampuja-
palkinto luovutettiin tänä vuon-
na ensimmäistä kertaa ja sen 
sai ansaitusti Jari Luostarinen 
Merireserviläiset ry:stä.

Sinisen Reservin aktiivit olivat 
jälleen mukana RPR:n ja Meri-
puolustuspiirin SOTVA-kurssilla, 
jossa rekrytoitiin reserviläisiä 
mukaan VMP-toimintaan. 
Kuvassa MPK:n uudet rynnäkkö-
kiväärit.

historiikkiprojektia ohjaa toimi-
tusneuvosto. Kirjan on määrä 
valmistua yhdistyksen 25-vuo-
tisjuhliin, jotka järjestetään per-
jantaina 20.5.2022.

Yhdistyksen juhlatoimikunta 
on tehnyt myös töitä juhlavuo-
temme onnistumiseksi. Suunni-
telmissa on seminaarisarja, joka 

Merihinauspalvelut ja
jäänmurto yhdeksän 
hinaajan kalustolla 
Itämeren alueella.

www.raumacata.fi
raumacata@raumacata.fi
Tel.  (02) 822 7900
Lounaisväylä 3
26820 RAUMA

tarkemmin jäsentiedotteessa, 
Facebookissa sekä nettisivuil-
lamme. Viimeinen etänä järjes-
tettävä jäseninfoiltakin on vielä 
tulossa ennen joulukiireitä niin, 
että tietoa saadaan jaettua jäse-
nillemme.

Kohti juhlavuotta
Sininen Reservi ry perustettiin 
17.5.1997 ja on toiminut vapaa-
ehtoisen meripuolustuksen hy-
väksi jo neljännesvuosisadan. 
Tuosta ajan ollaan tekemässä 
historiikkia, jonka kirjoittajak-
si on valittu pitkän linjan meri-
puolustusaktiivi, toimittaja Han-
nu Hillo. Kirjoittajaa tukee pro-
jektin käytännön asioissa kol-
mihenkinen toimituskunta ja 

antti rautiainen antti rautiainen
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Sinisen Reservin aktiivit olivat jälleen mukana RPR:n ja 
Meripuolustuspiirin SOTVA-kurssilla, jossa rekrytoitiin reserviläisiä mu-
kaan VMP-toimintaan. Kurssipalaute oli jälleen erittäin kiittävää ja il-
moittautumisia saatiin.

www.sininenreservi.fi info@sininenreservi.fi

Sininen Reservi

toteutetaan neljässä eri paikas-
sa läpi rannikon, Kaakonkulman 
uuden lipun vihkiminen, juhlaju-
malanpalvelus sekä vastaanot-
to ja iltajuhla. Juhlavuoden tun-
nus, jonka on suunnitellut graa-
fikko Nikolai Ylirotu, julkistet-
tiin Meripuolustuspäivän yhtey-
dessä ja sitä tullaan käyttämään 
kaikessa viestinnässämme juh-
lavuoden aikana.

Kaikesta näistä lisää tiedot-
teissa, nettisivuilta ja seuraa-
vassa lehdessä. Tästä on hyvä 
jatkaa tulevaa juhlavuottamme 
kohti!

Kiitokset
Vaikeudet ovat voitettaviksi ja 
näistäkin kokemuksista opittiin 
sekä saatiin uusia, erinomaisia 
toimintamalleja! Kiitän Sinisen 
Reservin puolesta niin Merivoi-
mien komentajaa sekä Merivoi-
mia, Meripuolustuspiiriä, Meri-
puolustus- ja Rannikkotykistö-
säätiöitä kuin muitakin yhteis-
työkumppaneitamme kuluneen 
vuoden hyvästä, tuloksekkaasta 
yhteistyöstä. Haluan toivottaa 
yhdistyksemme puolesta rau-
hallisen antoisaa joulun aikaa se-
kä aktiivista toimintaa ja kaikkea 
hyvää vuodelle 2022!

Antti Rautiainen
Puheenjohtaja

Sininen Reservi ry

antti rautiainen
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Rannikkosotilaskotiyhdistys

Rannikon sisaret kesän saarikei      koilla
rskyn kuVa-arkisto

rskyn kuVa-arkisto

mukana saareen sotilaskotisisar-
ten lähtiessä laittamaan tarjoilun 
ylös ja sujumaan koronaturvalli-
sesti. Myös pitkäaikainen yhteis-
työmme Suomenlinnan Rannik-
kotykistökillan kanssa sujui hyvin 
kesän kaikkien kolmen toteutu-
neen yleisöviikonlopun aikana ja 
iloksemme runsain yleisömäärin.

Sotilaskotiliiton 100-vuo-
tista taivalta juhlistimme 2.10. 
Suomenlinnan paikallisosaston 
sisarten kanssa toimistollamme 
seuraten yhdessä juhlaohjelma-
tallennetta. Yhteiset tilaisuudet 
tänä hankalana pandemian ai-
kana korostaa tarvetta yhtei-
söllisiin, yhteisiin hetkiin.

Merisotakoulu ja 
sisarkoulutus
Korona-aika on etäännyttänyt 
sotilaskotityöhön osallistuneita 

S otilaskotityössämme yh-
teistyö eri merellisten yh-
distysten kanssa tuo mu-

kanaan mahdollisuuksia toteut-
taa sotilaskotipalvelumme saa-
riolosuhteissa. Kesän aikana to-
teutumimme MPK:n meripuolus-
tuspiirin kolmen kurssin kevyt-
lounaan ja kahvituksen Kuiva-
saaressa. Koronatilanteen vuok-
si valmistelut tehtiin mantereel-
la yhdistyksemme toimitiloissa ja 
tavarat kuljetettiin kurssilaisten 
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Rannikkosotilaskotiyhdistys

sisaria tehtävistä, joten olemme 
aloittaneet syksyn aikana tieto-
jen päivittämisen ja uusien si-
sarten perehdyttämisen Me-
risotakoulun sotilaskodissam-
me. Kiitos mahdollisuudesta pi-
tää normaaliaukilojen lisäksi so-
tilaskoti auki vapaaehtoisten si-
sarten voimin parina iltana vii-
kossa turvallisin ja rajoitetuin 
toimenpitein. 

Rannikon sisaret kesän saarikei      koilla
rskyn kuVa-arkisto rskyn kuVa-arkisto

Syksyn tulevaa toimintaa

Olemme menossa vahvasti 
kohti normaalia toimintaamme 
myös varainhankinnassamme 
varusmiestemme hyväksi. Rita-
rihuoneella yhteistyössä Kaartin 
soittokunnan kanssa musiikilli-
nen ilta 4.11. ilahdutti monia, jo 
yli 50 vuotena järjestämissäm-
me, syksyn perinteisessä tapah-
tumassa. Iltaan useana vuotena 

Satama- ja laivanrakennus-
komponentit

www.epomare.fi 
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osallistuneet kertovat vuosi toi-
sensa jälkeen tapahtuman ilah-
duttavan ja tuovan valoa syksyn 
pimeydessä.

Toinen varainhankintatapah-
tumamme, Tuomiokirkon kryp-
tan perinteiset myyjäiset marras-
kuun lopulla riisipuuroineen ja 
väskynäsoppineen sekä kuului-
sine lohileipineen munkkikahve-
ja unohtamatta, on tärkeä sekä 
myyjäisiin syksystä toiseen saa-
puville helsinkiläisille että sisaril-
le. Jouluinen musiikki lisää kryp-
tan upeaan tunnelmaan.

Molemmat varainhankinta-
tapahtumamme ovat varsin yh-
teisöllisiä sekä tapahtumiin saa-

rskyn kuVa-arkisto
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Rannikkosotilaskotiyhdistys

KKIIIINNNNOOSSTTAAAAKKOO  
SSOOTTIILLAASSKKOOTTIIHHAARRRRAASSTTUUSS??

VVOOIITT  TTUUTTUUSSTTUUAA  
SSOOTTIILLAASSKKOOTTIITTOOIIMMIINNTTAAAANN  

RRaannnniikkkkoossoottiillaasskkoottiiyyhhddiissttyyss..ffii
SSoottiillaasskkoottiilliiiittttoo..ffii

TTuullee  mmuukkaaaann!!

Harrastus jolla on merkitys!
Asepalvelusta suorittavien hyväksi!

rskyn kuVa-arkisto

puville vierailijoille että sotilas-
kotisisarillemme. 

Raumalla kutsunta-
tilaisuuteen osallistuneille 
200 paria villasukkia
Selkämeren pienen paikallis-
osaston sotilaskotisisaret ovat 
ahkeroineet syksyn kutsuntati-
laisuuteen osallistuville nuorille 
200 paria villasukkia. Villasukki-
en neulominen on säilynyt kaut-

ta aikain 103 vuoden ajan soti-
laskotisisartemme taitolajina. 
Isosti ahkeroinut sisar neuloi 66 
paria, wow. Ihailee sisar, jonka 
yksi villasukka valmistui toissa 
vuonna, nyt toisen valmistusta 
odotellessa.

Kyminlinnan  
sisaret ja Unelma
Kotkassa Kyminlinnan paikal-
lisosaston sisaret osallistuivat 

Kotkassa Sapokan torilla järjes-
tettyyn paikallisten yhdistys-
ten yhteiseen syksyiseen käve-
lytapahtumaan ”Kansa käve-
lemään” tuoden sotilaskotiau-
tomme Unelman munkkikah-
veineen paikalle. Alueen yhteis-
työ eri yhdisten välillä on mer-
kittävän tärkeää.

Sirpa Holma
RSKY Suomenlinnan paikallisosasto 
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S elkämeren Rannikkokillan 
osalta tuli päätökseen pit-

kään suunniteltu projekti kulu-
neen kesäkauden aikana. 

Taustatietona on syytä ker-
toa, että kilta on lupautunut 
huolehtimaan Rauman kaupun-
gin edustalla sijaitsevalla Kuus-
kajaskarin entisellä linnakesaa-
rella olevasta 152 mm:n Canet –
kanuunasta. Puolustusvoimien 
saaresta poistumisen jälkeen 
sinne jäi raskaan rannikkopat-
terin pääaseet eli neljän tykin 
ryhmä. Rauman kaupungin tul-
tua saaren omistajaksi vuonna 
2000 onnistuneen kaupan jäl-
keen tykeistä kolme deaktivoi-
tiin raskaasti puolustusvoimien 
toimesta. Killan ja kaupungin 
yhteisestä esityksestä ns. 2. tyk-

ki museoitiin eli jätettiin alkupe-
räiseen kuntoon. Tästä seurasi 
tietysti lupamenettely ja hallus-
sapitoluvan myöntäminen kau-
pungin edustajalle. 

Tunnetusti ankara meri-il-
masto ja ajan hammas kohteli-
vat kaltoin erityisesti kantalin-
noitetun tuliaseman maanpääl-
lisiä osia viimeksi kuluneen pa-
rinkymmenen vuoden aikana. 
Tykin suojakupua paikkamaa-
lattiin useita kertoja kuluneiden 
vuosien aikana, ja niin saatiin lu-
nastettua jatkovuosia teräksen 
hapettumista vastaan. Lopulta 
tilanne rupesi näyttämään huo-
nolta, koska ruosteen poistoa 
sekä maalausta tarvitsevat pin-
nat alkoivat olla aina vain entis-
tä suurempia. Ainoaksi järkeväk-

si ja pitkälle tulevaisuuteen ulot-
tuvaksi ratkaisuksi arvoitiin ko-
ko kuvun puhdistaminen synty-
neestä ruosteesta sekä vanhas-
ta, osittain hyvinkin paksusta 
maalista. 

Ensiksi asia tuntui varsin yk-
sinkertaiselta, mutta kun pro-
jekti purettiin palapeliksi alkoi 
tuskien taival. Tarvittava rahoi-
tus osoittautui mahdottomak-
si järjestää, ja sitten toi oman 
mausteensa myös korona. Näi-
den haasteiden johdosta pro-
jekti siirtyi vuodella eteenpäin. 
Lisäksi kävi selväksi, että tarvit-
tavat työvälineet eivät suinkaan 
ole konevuokraamon hyllyssä 
vaan esim. hiekkapuhalluslaite 
on hankittava tilapäisesti omak-
si ostamalla, kun kukaan sellai-
sen omistaja ei ole halukas si-
tä vuokramaan. Varsinaisena 
onnenpotkuna sellainen löytyi 
käytettynä ja kohtuhintaisena 
internetistä maksukykyiselle. Li-
säksi päästiin hyvässä hengessä 
sopimukseen kustannusten ja-
kamisesta omistajan eli Rauman 
kaupungin kanssa.

Ankara puurtaminen al-
koi maanantaina toukokuun 
24. päivänä, kun Saaristome-
ren merivartiokillan kiltavene 
Nallen keula käännettiin kohti 
Kuuskajaskarin saarta. Kahden 
päivän aikana rakennettiin ty-

Selkämeren Rannikkokilta

Suojakatos lähes valmiina, oik. Risto Sipponen, vas. Jouko Keinänen. 

markku Vahtoranta
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kin päälle puusta ja telinepeit-
teestä vankkatekoinen sääsuo-
ja. Suojan tehtävä oli itse asiassa 
kaksinainen eli estää veden jou-
tuminen juuri puhdistetulle te-
räspinnalle ja estää hiekan sekä 
vanhan maalin leviäminen ym-
päröivään luontoon. Torstaina 
27. päivänä toukokuuta toteu-
tui tilattu kalustokuljetus lau-
talla (Ilamar Oy) saareen. Sii-
nä siirtyivät vaunukompresso-
ri, vetotraktori ja hiekkapuhal-
luskello tapahtumapaikalle. Ke-
li oli silloin kostea, eli työn aloit-

taminen ei tullut kysymykseen. 
Perjantaina 28. päivänä touko-
kuuta päivän valjettua kaikki oli 
toisin, eli puhallustyö saattoi al-
kaa kaikessa ankeudessaan jat-
kuen vielä lauantaina sekä sun-
nuntaina. Toimintastrategiana 
oli pohjamaalata kunkin päivän 
aikana puhtaaksi puhallettu te-
räspinta jotta sen uudelleen ha-
pettuminen ei ehtisi alkaa yön 
aikana. Suoritetun työn aikana 
kului 420 kiloa hiekkaa 14 pu-
hallustunnin aikana sekä poh-
jamaalia yhteensä 10 litraa. En-

simmäinen kerros virallista pin-
tamaalia laitettiin sunnuntaina 
30. päivä toukokuuta, mutta se 
ei osoittautunut riittävän peittä-
väksi, eli kävi selville vielä toisen 
kerroksen tarpeellisuus. Yllättä-
vä viivästys syntyi kokonaisuu-
tena hyvin sujuneelle kunnos-
tustyölle, kun Teknoksen –teh-
taalta ilmoitettiin, etteivät pysty 
toimittamaan maalia pigment-
tipulan johdosta ja toimituksen 
aikataulusta ei annettu arviota 
ollenkaan. Edellä kerrotun joh-
dosta oli tehtävä päätös purkaa 

Selkämeren Rannikkokilta

Ensimmäisen työpäivän tulos ihasteltavana, vas. Roope Vahtoranta, Ravo Sarmet ja Esko Wahlqvist.

markku Vahtoranta
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Selkämeren Rannikkokilta

suojakatos pois tiistaina 8. kesä-
kuuta. Pelkona kun oli, että kun-
non myrskyn seurauksena katos 
löytyisi seuraavaksi esim. Kyl-
mäpihlajan majakkasaaresta. 
Loppusilaus projektin päättä-
miseksi päästiin tekemään vas-
ta 8. heinäkuuta, kun uusi maa-
lierä oli saapunut käyttöömme.

Uskoakseni pieni kiltamme 
on nyt tehnyt sen mihin olem-
me aikanaan sitoutuneet ja osal-
tamme vaalineet perinnön säi-
lymistä tuleville polville. Paras-
ta koko hankkeessa oli sen yh-
distävä vaikutus osallistunei-
siin kiltalaisiin, mukana kun oli-

vat nuorimmat sekä lähes van-
himmat kiltalaiset yhdessä. Ka-
sematin sisällä työtä on tehty ja 
tullaan tekemään myös jatkossa 
mm. valaistuksen ja mekaniikan 
kunnossapidon osalta. 

Kesäkaudella kohteessa vie-
railee satoja perinnelinnakkee-
seen tutustuvia turisteja, ja heillä 
on mahdollisuus tutustua saari-
kierroksen aikana myös kantalin-
noitettuun tykkiasemaan. Kohde 
on siksi erikoinen, että toiminta-
kuntoista raskasta rannikkoka-
nuuna ei löydy muutaman tun-
nin ajomatkan sisäpuolelta.

Lopuksi haluan lausua par-

haimmat kiitokset ehtymättö-
mästä tuesta Saaristomeren 
merivartiokillan Rauman vene-
ryhmän jäsenille jotka uskolli-
sesti hoitivat merikuljetukset 
kiltavene Nallella sekä oman 
kiltamme aktiiveille hyvin hoi-
detusta työstä. Projektin toteut-
tamisen mahdollistivat Rannik-
kotykistösäätiö sekä Meripuo-
lustussäätiö, ilman heidän tu-
keaan tämä olisi jäänyt teke-
mättä. Kunniamaininta ja iso kä-
si myös Rauman Ramirentin ko-
nevuokraamolle!

Ravo Sarmet
Puheenjohtaja/sihteeri

Lopputulos iltaruskossa.

raVo sarmet
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Laivaston Sukeltajakilta

L aivaston Sukeltajakilta on 
myös rekisteröitynyt am-

pumaseura vuodesta 2017. 
Yhdistys on keskittynyt pe-

rinneaseammuntaan. Killalla 
on kolme Kiv 30 Ukko-Pekka ki-
vääriä ja lisäksi jäsenillä on omia 
pistooli- ja kivääriaseita.

Ampumatoimintaa on ollut 
myös killan sukellusharjoitus-
ten yhteydessä. 

Killalla on aktiivisia ampu-
jia, joista kootaan Sinisen Re-
servin kisoihin 1–2 kolmen hen-
gen joukkuetta.

Kisoissa on tullut myös me-

nestystä. Esimerkiksi Raasin Si-
nisen Reservin Ampumapäivillä 
Laivaston Sukeltajakilta oli jouk-
kuekisassa toinen Merireservi-
läisten jälkeen ja kiväärikisas-
sa tuli voitto Lasse Riikoselle ja 
kolmannella sijalla oli Lasse Pihl.

Vuonna 2022 Sinisellä Re-
servillä on alustavasti viisi am-
pumapäivää pääosin Upinnie-
messä ja yksi kisa on tarkoitus 
olla Raasissa.

Killan aktiiviset ampujat har-
joittelevat Upinniemen varus-
kunnan ampumaradalla, esi-
merkiksi lokakuussa 2021 killal-

la on kolme harjoitusvuoroa.
Ensi vuoden 2022 teemak-

si ja vuosikokouspäivän ohjel-
maan on suunniteltu pistoo-
liammunnat.

Lisätietoa Laivaston Sukel-
tajakillan ampumatoiminnas-
ta antaa 

Lasse Riikonen
0400 6470 94 ja 

lasse.riikonen@hotmail.com

Tietoa ampumatoiminnasta on 
möys killan sivuilla http://mpkl.
fi/jasenyhdistys/laivaston-su-
keltajakilta-ry/

jarmo kuusinen
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Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys

Kotkan Rannikkoalueen Pe-
rinneyhdistyksen tämän 

vuoden kolmatta päätapahtu-
maa vietettiin Haminassa syys-
kuun 23. päivänä. Tuolloin tu-
li kuluneeksi 70 vuotta Hami-
nan kesäpuistossa olevan Ran-
nikkotaisteluiden ja niissä kaa-
tuneiden sankarivainajien muis-
tomerkin paljastamisesta.  Pe-
rinneyhdistys järjesti tuolloin 
kesäpuistossa pienimuotoisen 
muistotilaisuuden. Paikalla oli 
perinneyhdistyksen jäsenten li-

säksi Rannikkoprikaatin Reser-
viupseerikoulun, Kotkan ja Ha-
minan kaupunkien, paikallisten 
veteraanijärjestöjen, Sinisen Re-
servin kaakonkulman yhdistys-
ten sekä Rannikkotykistön Pe-
rinneyhdistys ry:n edustajat. Ti-
laisuudessa kuultiin KOTRAPE-
RY:n puheenjohtajan Aapo Tok-
kolan esitys muistomerkin värik-
käästä syntyhistoriasta ja tämän 
jälkeen Rannikkoprikaatin ja pe-
rinneyhdistyksen yhteisen sep-
peleen laskivat komentaja Lari 

Pietiläinen Rannikkoprikaatista 
ja varapuheenjohtaja Riku Piri-
nen perinneyhdistyksestä. 

Muistomerkiltä juhlaväki siir-
tyi entiselle Haminan varuskun-
takerholle, jossa nautittiin lou-
nas. Komentaja Lari Pietiläinen 
toi tilaisuuteen Rannikkoprikaa-
tin tervehdyksen ja osallistu-
jat pääsivät tutustumaan myös 
”perinnehuone Rikamaan” sekä 
sodissa kaakonkulman joukois-
sa kaatuneiden upseereiden ja 
aliupseereiden muistotauluihin.

Rannikkotaisteluiden muisto          merkki 70 vuotta

Muistomerkki, kunniavartiossa kapteeniluutnantit Pekka Pentti (vas) ja Riku Lehtinen (oik)

ismo skriko
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Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys

Seuraavassa lyhennelmä 
muistomerkin 
syntyhistoriasta
Talvisodan päätyttyä heräsi Ky-
menlaakson rannikkoa puolus-
taneen Kotkan Lohkon asevel-
jien keskuudessa ajatus muis-
tomerkin aikaansaamiseksi tal-
visodan Kotkan Lohkon saaris-
totaisteluiden sekä niissä kaa-
tuneiden asetoverien muiston 
kunnioittamiseksi. Asiaa aja-
maan perustettiin muistomerk-
kitoimikunta, jonka puheenjoh-
tajaksi tuli talvisodan aikaisen 
Kotkan Lohkon viimeinen ko-
mentaja eversti Armas Lehon-
koski. Muistomerkin rahoitta-
miseksi päätettiin järjestää ke-
räys, ja tarvittavat varat saatiin 
nopeasti kokoon. Muistomerkin 
suunnitteli ja piirsi Kotkan Loh-
kon joukoissa luutnanttina pal-
vellut arkkitehti Veli Klami ja työ 
annettiin Haminan kiviveistämö 
E. Kiiskin tehtäväksi. Muistomer-
kin, joka muistutti merimerk-
kiä ”kummelia”, sijoituspaikak-
si päätettiin tuolloin Kirkonmaa. 

Ennen kuin muistomerkki 
valmistui, alkoi jatkosota, jonka 
aikana ja jälkeen muistomerkki-
asia unohtui. Asia otetiin uudel-
leen esille vuoden 1949 kesäl-
lä. Samalla laajennettiin muis-
tomerkin aatteellista pohjaa kä-
sittämään molemmat sodat vuo-

sina 1939-1944 sekä kaikki Suo-
menlahden rannikolla tapahtu-
neet saaristo- ja rannikkotaiste-
lut sekä niissä kalleimman uhrin 
antaneet sankarivainajat.  Rahan 
arvon heikennettyä todettiin, et-
tä talvisodan jälkeen kerätyt va-
rat eivät riitä ja näin jouduttiin 
toteuttamaan uusi keräys. Muis-
tomerkin sijoituspaikka vaihtui 
aluksi Kirkonmaasta Kyminlin-
naan, mutta suunnitelmien tar-
kennettua paikaksi valikoitui Ve-
sitorninmäki Kotkassa.  Kotkan 
kaupungin ehdot muistomerkin 
sijoittamiselle, ja asian herättä-
mät voimakkaat riidat eri puolu-
eiden välillä saivat kuitenkin ai-
kaan sen, että toimikunta päät-
ti peruuttaa esityksensä muisto-

merkin sijoittamisesta Kotkaan.
Tämän jälkeen käännyttiin 

Haminan kaupungin puoleen, ja 
vanhassa sotilas- ja merikaupun-
gissa esitykseen suhtauduttiin 
myötämielisesti. Haminan kau-
pungin päätöksen jälkeen asia 
eteni nopeasti ja muistomerkin 
paljastustilaisuus pidettiin siis 
23.9.1951. Tilaisuudessa oli läsnä 
lehtitietojen mukaan lähes 2000 
nouseva yleisömäärä ja ohjel-
massa oli mm. seppeleenlaskut, 
puheita sekä musiikkiesityksiä. 

Muistomerkin luovutuspu-
heen piti Haminan Rannikko-
linnakkeiston komentaja evers-
tiluutnantti Väinö Karvinen ja 
muistomerkin otti vastaan Ha-
minan kaupungin puolesta kau-

Rannikkotaisteluiden muisto          merkki 70 vuotta

Seppeleenlasku, vasemmalla komentaja Lari Pietiläinen,  
oikealla Riku Pirinen.

ismo skriko
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Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys

punginjohtaja Reino Vehkaoja. 
Everstiluutnantti Karvinen mai-
nitsi puheessa mm. seuraavaa: 
”Tämä jyhkeä ja yksinkertai-
sen kaunis kivipaasi on meren 
ja rannikon puolustajien muis-
tomerkki. Se kätkee taakseen 
katkeamattoman sarjan saaris-
to- ja rannikkotaisteluita, joissa 
rannikon väki on osoittanut kun-
toaan, uskollisuuttaan ja uhri-
valmiuttaan kotiseutunsa puo-
lustamisessa. Nuo kiveen haka-
tut kaksi vuosilukua edustavat 
vain lyhyttä historian vaihetta, 
mutta vuosisatojen hämärästä 
astuvat esiin myös menneet su-
kupolvet, jotka aina ovat nous-
seet torjumaan meren yli tule-

vaa hyökkääjää. Olkoon tämä 
kivi myös tuleville sukupolville 
osoituksena niistä velvollisuuk-
sista, mitä isänmaamme, kan-
san kovien koettelemusten ai-
koina, pojilleen asettaa.”

Menneestä tulevaan
Kun tämä lehti ilmestyy, on yh-
distyksemme pikkujoulu jo vie-
tetty ja on aika rauhoittua jou-
lun viettoon. Näin vuoden lo-
pussa on hyvä kääntää katseet 
myös tulevaan vuoteen. Vuoden 
2022 toiminnan suunnittelu on-
kin jo alustavasti alkanut. Suur-
saaren valtauksesta ja Somerin 
taistelusta tulee ensi vuonna 
kuluneeksi 80 vuotta, joten näi-

den tapahtuminen muistaminen 
on varmasti ohjelmassa. Lisäk-
si ajatuksena on ollut toteuttaa 
jo kahtena vuotena koronan ta-
kia peruttu ”Kyminlinna-päivä”. 
Päätökset tulevasta toiminnas-
ta tehdään vuosikokouksessa, 
jonka ajankohdaksi on kaavail-
tu maaliskuuta 2022.

Perinneyhdistyksen halli-
tuksen puolesta haluan kiit-
tää jäsenistöä, yhteistyökump-
paneita ja lehden lukijoita sekä 
toivotta rauhallista ja turvallis-
ta loppuvuotta sekä hyvää tule-
vaa vuotta.

Aapo Tokkola
Puheenjohtaja

tuntematonriku lehtinen

Komentaja Pietiläinen tuo 
Rannikkoprikaatin tervehdyksen.

Merivoimien seppeleenlasku 23.9.1951, laskijoina kenrl Eino Iisakki 
Järvinen ja eversti Niilo Kesämaa.
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Turun Rannikkotykistörykmentin perinneyhdistys

Perinnepäivä Ruissalossa

S yyskuun 10. päivä oli perin-
nejoukko-osastomme vuo-

sipäivä juontuen päivämäärään 
10.9.1939 jolloin perustettiin 
Turun Lohko. Tänä vuonna tätä 
yhdistyksemme perinnepäivää 
vietettiin Turun Ruissalossa. Pi-
topaikaksi valikoitui Villa Marja-
niemi, jonka tarina alkaa vuon-
na 1850, jolloin tukkukauppias 
P. C. Rettig rakennutti huvilan 
kesänviettopaikaksi perheel-
leen. Upean paikan mielenkiin-
toa lisää myöskin se, että Me-
rivoimien esikunta toimi siellä 
vuodet 1940-1958. Tänä päivä-
nä Villa Marjaniemessä järjeste-
tään ympäri vuoden monenlai-
sia yksityis- ja yritystilaisuuksia.  

Tilaisuuden esitelmän pi-

täjäksi saimme juuri ulkomaan 
komennukseltaan kotiutuneen 
yhdistyksemme kunniapuheen-
johtajan Juha Tuomisen. Norjas-

ta sotilasasiamiehen tehtävästä 
palannut Juha esitelmöi aihees-
ta pohjoismainen puolustusyh-
teistyö. Ajankohtainen ja mie-
lenkiintoinen esitelmä oli kai-
ken kaikkiaan ”yliveto”, johon 
laajalta alueelta saapuneet yh-
distyksemme jäsenet olivatkin 
tyytyväisiä.

Tilaisuuteen osallistuneiden 
kotipaikat kuvastavat samal-
la yhdistyksemme osalta pien-
tä haastetta; Ruissalossakin oli 
jäseniä Kaarinasta, Kirkkonum-
melta, Naantalista, Paraisilta, 
Raisiosta, Salosta, Uudestakau-
pungista ja Turusta. Pelkkä kah-
vi ja pulla ei ehkä aina riitä ko-
koontumiseen.

Ari Ahomäki
Sihteeri

Villa Marjaniemi.

kai lindegren

kai lindegren

Komentaja Juha Tuominen esitelmöi.



100

Järjestöt

P itkän toimimattomuuden 
kauden jälkeen Turun Ran-

nikkotykistökilta alkoi herä-
tä normaaliin toimintaan kesän 
2021 aikana. Parhaana esimerk-
kinä tästä oli Ahvenanmaalle 
suuntautunut retki 30.8.-1.9., jon-
ka päätarkoituksena oli demilita-
risoidun alueen tuhottuihin lin-
noituspaikkoihin tutustuminen. 

Mukavan suuruinen joukko 
kahdesti rokotettuja kiltalaisia 

lähti aamulaivalla Turusta.  Maa-
rianhaminassa oltiin iltapäiväl-
lä ja ensimmäisenä kohteena oli 
museolaiva parkki Pommern. 
Tämän kohteen voi sanoa kuu-
luvan pakollisiin kohteisiin, kun 
Maarianhaminassa käy. 

Pommernin jälkeen oli oh-
jelmassa Maarianhaminan kau-
pungintalolla kaupunginjohta-
ja Barbara Heinosen vastaanot-
to. Kaupunginjohtaja perehdyt-

ti kiltalaiset sekä vauraan Maa-
rianhaminan että koko Ahve-
nanmaan nykyhetkeen, sen me-
renkululliseen historiaan ja mm. 
nykyiseen väestörakenteeseen. 

Rannikkopattereista en-
simmäisenä kohteena oli Maa-
rianhaminan sataman suojaksi 
vuonna 1916 rakennettu Kung-
sön patteri. Patteri oli ollut käy-
tössä vain kolme vuotta ja sen 
aseina oli kolme 152/45 C tykkiä. 

Turun Rannikkotykistökilta

Turun Rannikkotykistökilta ret         keili Ahvenanmaalla

Laskimme porukalla kukkatervehdyksen Godbyn taistelujen muistomerkille.

antti suna
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Turun Rannikkotykistökilta

Turun Rannikkotykistökilta ret         keili Ahvenanmaalla
Ahvenanmaa demilitarisoinnis-
sa patteri tuhottiin ja jäljelle jäi-
vät rauniot, joissa silloisten mu-
seoviranomaisten vaatimukses-
ta joku kasematin kulma jätet-
tiin räjäyttämättä. Nykyisin Kun-
gsön patteri on helposti saavu-
tettava turistikohde näkötornei-
neen ja opasteineen.

Seuraavaksi tutustuttiin 
Saltvikin kunnan ainutlaatuisiin 
kohteisiin, joihin kiltalaiset joh-
datti Saltvikin kirkkoherra Caro-
lina Lindström. Valloittava per-
soona ja reservin luutnantti Ca-
rolina Lindsröm perehdytti mei-
dät 1300-luvun loppupuolella 
rakennettuun kirkkoon. Kirkos-
sa heijastuvat keskiaikaiset ka-
tolisen ajan perinteet. Ehtoollis-
malja ja kivinen kastemalja ovat 
keskiajalta samoin kuin useat 
restauroinnin yhteydessä esiin 
otetut maalaukset. Johtuuko 

kirkkoherrasta vai mistä, mutta 
Vajaan 2000 asukkaan kunnas-
sa jumalanpalveluksiin osallis-
tuu selvästi runsaammin seura-
kuntalaisia, kuin mantereella on 
totuttu.Carolina Lindström läh-
ti mukaan myös linnakesaarelle 

Boxöhön, jonne hän oli järjestä-
nyt venekuljetuksen. 

Boxön patterin venäläiset 
rakensivat suojaamaan Pohjan-
lahdelta tulevaa väylää. Valmiik-
si saakka Boxötä ei saatu, mut-
ta tämänpäiväisistäkin jäänteis-
tä näkee, että kyseessä on ollut 
erittäin massiivinen hanke. Saa-
rella oli ollut lukuisia rakennuk-
sia ja tykit  asemissa. Kiltalaiset 
kävelivät parin kilometrin mat-
kan ja saivat nähdä tykkitien vai-
keakulkuiset jäännökset ja täy-
sin rikki räjäytetyt asemat. Pai-
kalla sai hyvän käsityksen lin-
noitteiden suuresta mittakaa-
vasta. Tämä patteri ei ollut sa-
malla tavalla turistien saavu-
tettavissa kuin Kungsö ja myös 

Maarianhaminan kaupungintalolla kaupunginjohtaja 
Barbara Heinosen vastaanotolla.

Boxön patteriiin tutustumiseksi vuokrasimme veneen kuljettamaan 
kiltalaiset saarelle.

antti suna

antti suna
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opasteet olivat vähäisemmät ei-
kä käyntien jälkiä näkynyt yhtä 
paljon. Kiltalaisillekin taisi kaikil-
le olla ensimmäinen kerta Boxön 
patterilla. Kohteen voi sanoa ol-
leen tämän Ahvenenmaan mat-
kan pääkohde. Kiitokset pääsys-
tä osoitamme retkemme suun-
nittelijalle Jorma Akelle ja kirk-
koherra Carolina Lindströmille. 
Carolina Lindströmille luovutim-
me Rannikonpuolustajain levyk-
keen. Levykkeen luovutushet-
kestä muodostui kaikkia ilah-
duttanut tapahtuma.

Viimeisenä päivänä poikke-
simme taas yhteen Ahvenan-
maan palkollisista kohteista eli 
Bomarsundin linnoitukseen. 
Notvikstornet alueen pohjois-
osassa on parhaiten säilynyt 
englantilaisten ja ranskalais-
ten tuhoilta. Senkin sortuneis-
sa muureissa näkyy lukemat-
tomia iskemiä, jotka muistut-
tavat vuoden 1854 linnoituksen 
tuhonneista taisteluista. Tornin 
vieressä parkkipaikalla on koot-
tuna tykinputkia ennen rihlattu-
ja ja takaaladattavia putkia. Nä-
mä putket ovat kuitenkin tuttuja 
tyypiltään. Suustaladattavat ty-
kit esiintyvätkillan omissa tun-
nuksissa, vaikka esikuvat niihin 
ovatkin hieman vanhemmissa 
putkien malleissa. Bomarsun-
din päälinnan muureja ei moni-

kaan kiltalainen enää jaksanut 
kiertää ja matkaa jatkettiin Go-
dbyhyn.

Godbyssä hakeuduimme 
Godbyn taistelujen muistomer-
kille ja laskimme kukkaterveh-
dyksen tämän Vapaussodan 
taistelujen muistoksi pystyte-
tylle monumentille. Patsaan 
luona Jorma Ake kertoi matka-
laisille taistelusta, joissa Uudes-
takaupungista tulleet suojelus-
kuntalaiset Boxön antautumi-
sen jälkeen paikallisten mies-
ten kanssa karkottivat ensin ve-
näläiset sotilaat ja myöhemmin 
punakaartilaiset urhean kes-
kusneidin johtaman tykistötu-
len avulla. 

Matkan ohjelma loppui tä-
hän, mutta koska aikaa oli, ajet-
tiin vielä Lemströmin kanaval-
le katsomaan, miten kääntö-
silta aukesi kanavan läpi aja-
van moottoriveneen tieltä. Ah-
venanmaalla olisi riittänyt run-
saasti tutustumiskohteita. Jo 
rannikkotykistön räjäytetyistä 
pattereista niin ensimmäisen 
kuin toisenkin maailmansodan 
ajalta jäi suurin osa näkemättä. 
Uudelle matkalle olisi aiheita, 
mutta tällä kerralla loistavasta 
matkasta kiitokset sen organi-
soineelle ja oppaana toimineel-
le kiltaveli Jorma Akelle.

Antti Suna

arto heinonen

Turun Rannikkotykistökilta

Saltvikin kirkkoherra Carolina Lindström ja matkaoppaamme 
Jorma Ake.
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Turun Laivastokilta

K illassamme on pandemian 
hellittäessä toiveissa pa-

luu normaaliin toimintamalliin, 
jossa voimme järjestää ja osal-
listua atiivisti koulutuksiin se-
kä tapahtumiin. Nyt on aktiivi-
teetit rajoittuneet lähinnä ”ul-
kopalvelukseen”. Osallistuim-
me Panssarilaiva Ilmarisen tu-
hon 80-vuotismuistotilaisuuden 
juhlalliseen seppeleenlaskutilai-
suuteen Naantalin Muistoristil-
lä 12.9. Rannikkolaivaston sep-
peleen laskivat komentaja Rami 
Keinänen ja kapteeniluutnantti 
Saku Heinonen. Turun Laivasto-
killan seppeleen laskivat pj Jar-
mo Holm ja hallituksen jäsen Ju-

ho Angervo. Tasavuotismuisto-
päivää juhlisti ristin äärellä Lai-
vaston Soittokunta ja meren 
puolella myös ohjusvene Raahe.

Vuodenvaihteen ja alkuvuo-
den syntymäpäiväsankareitam-
me ovat: 85 vuotta Jouni Ojala 
30.1. ja Viljo Ares 9.2. 80 v. Eino 
Kostian 31.1., Pentti Suominen 
17.2., Väinö Korppinen 1.3., Juha 
Kaarlonen 7.3. ja Oiva Yli-Sikki-
lä 12.3. 75 v. Hannu Risteli 19.1., 
Matti Rostedt 24.2. ja Matti Raja-
la 19.3. 70 v. Helena Korpi 8.12., 
Alpo Leisten 13.12., Heikki Laiho 
21.12. ja Jouni Lehtonen 28.2. 60 
v. Lauri Widenius 21.3. 50 v. Rami 
Kuustonen 25.12.

Parhaimmat onnentoivotuk-
set kaikille päivänsankareillem-
me!

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

Turun Laivastokilta Naantalissa

Seppeleiden laskijat kuuntelevat komentajan puhetta. Taustalla tilaisuutta kunnioittaa ohjusvene Raahe.

sePPo kaila
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V ajaa parikymmentä henki-
löä kokoontui lauantaiaa-

muna 4.9. Helsingin keskustaan 
ja kiipesi linja-autoon. Matkalla 
Hangon Rintamamuseoon poi-
mittiin kyytiin vielä muutama 
osallistuja Rannikkojääkärikil-
lan järjestämälle retkelle. Sää 
vaikutti hyvältä pääasiassa ulko-
na tapahtuvalle museokierrok-
selle. Museokierroksen ensim-
mäisenä kohteena oli Hanko-
niemellä oleva Harparskog-lin-
ja. Hangon Rintamamuseon ko-
tisivut kertovat linjasta seuraa-
vaa: ”Välirauhan aikana raken-
nettu n. 40 km pituinen puolus-
tuslinja koostuu yli 40 teräsbe-

rikiviesteestä. Linja rakennettiin 
osana Salpalinjaa ehkäisemään 
Hangon neuvostotukikohdasta 
suuntautuvaa hyökkäystä.” 

Maastokierroksen jälkeen 
tutustuimme Bunkkerimuseo 
Irmaan. Se on lähes alkuperäi-
seen kuntoon entisöity bunkke-
ri. Sodan aikana bunkkerissa ma-
joittui 16 sotilasta. Sen aseistuk-
seen kuuluu 45 millimetrin pans-
sarikanuuna sekä konekivääri. 
Irmassa pääsimme kokemaan 
äänimaailman, joka jäljitteli so-
dan aikaisia tilanteita savuineen.

Museokierroksen asiantun-
tevana oppaana meille toimi 
museonjohtaja Jörgen Engroos. 
Mielenkiintoisen aiheen lisäksi 
kiinnostusta piti yllä hänen mu-
kaansa tempaava kertomistyy-

Rannikkojääkärit Harparskog             -linjalla

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

On se ollut melkoinen työmaa!!!

Rannikkojääkärikillan puheenjohtaja Petri Käyhkö (vas.) kertoo killan 
rahalahjoituksesta museojohtaja Jörgen Engroosille (oik.).

tonikorsusta, eli bunkkereista, 
sekä n. 5 km pituisesta panssa-

esa aittokallio

esa aittokallio



105Rannikon Puolustaja   4 | 2021

Järjestöt

R annikkojääkäripataljoonan perin-
neyhdistys ry ja Rannikkojääkärikil-

ta ry toivottavat kaikille rannikkojääkä-
reille, jäsenilleen ja lehden lukijoille Hy-
vää ja Rauhallista Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta 2022!

Rannikkojääkärit Harparskog             -linjalla

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

linsä. Saimme huomata, että hän 
on paneutunut alueen ja tapah-
tumien historiaan erittäin omis-
tautuneesti ja seikkaperäisesti.

Rannikkojääkärikillan hal-
litus piti paikan päällä päätös-
valtaisen pikakokouksen ja te-
ki päätöksen lahjoittaa Hangon 
Rintamamuseolle 500 euroa tu-
kemaan museon toimintaa ja 
olemassaoloa.

Tämän päätöksen tuoman 
hyvän mielen tukemana me-
nimme nauttimaan Hangon Rin-
tamamuseon tiloihin hernekeit-
toa. Ruokailun jälkeen jäi vielä 

omatoimiaikaa tutustua muse-
on perusnäyttelyyn.

Nähtäväksi jää toteutuu-
ko päivän aikana herännyt idea 
tehdä ensi keväänä retki, jossa 
tutustuttaisiin Harparskog-lin-
jan saaristossa oleviin osiin.

Yle-Areenalta löytyy doku-
mentti nimeltään: Harparskog-
linja – Länsirintama Neuvosto-
liittoon.

Vahvat suositukset tälle.
Esa Aittokallio

Oppaana museonjohtaja Jörgen Engroos. Kuvassa näkyy 
Neuvostoliiton vuokra-alueen raja.

Bunkkerin sisällä 
tähystyskupuun kiivetään 
metallisia tikkaita pitkin.

esa aittokallioesa aittokallio
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Hangon Rannikkopatteriston 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Jarmo Valtimo
Metsäkannaksentie 32
10940 HANKO
0405647695
perinneyhdistys@hotmail.com

Helsingin Miinanraivaajakilta
Puheenjohtaja Robin G. Elfving
Kruunuvuorenkatu 1 C 34
00160 HELSINKI
Sihteeri Marko Hara 
marko.hara@elo.fi

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
Ilokalliontie 11
21500 Piikkiö
+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 38 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

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.

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



Työkalut ammattilaisille
  Lue lisää: www.yamaha-motor.fi

Kuva: Rajavartiolaitos / Leevi Aroviita ja Elias Laukkanen


