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Teemana Merivoimien henkilöstöresurssien johtaminen
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Pinnan alli
Myös yhdistystoiminnassa

I

tämeren sotilaallinen merkitys tulee kasvamaan lähivuosina, koska
Itämeri on yksi tärkeimmistä Venäjän ulkomaankaupan reiteistä. Saatujen tietojen mukaan Venäjällä käynnissä olevat aseohjelmat tuovat Itämerelle lähivuosina uusia sukellusveneitä,
ja käyttöön tulee myös uutta vedenalaista aseistusta ja valvontakalustoa. Arvioiden mukaan Itämeren Laivaston operatiivinen toiminta on aktivoitumassa Suomenlahdella, mikä saattaa johtaa alueloukkausten lisääntymiseen ja
samalla Suomen valvontaviranomaisten AKV/AKT-tehtävien tehostamiseen.
Myös NORD STREAM -hankkeen kaasuputkien rakentaminen ja niiden toiminnan ylläpito antanee edellytyksiä Venäjän vahvemmalle läsnäololle Itämerellä; tähän sillä toki on oikeus kansainvälisillä merialueilla. Energiaviennin kasvattamisen lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden rakentaa Venäjän turvallisuutta
ja puolustusta tukevia toimintoja Itämeren alueella.
Suomen merivoimien päätehtävä,
meriyhteyksien turvaaminen, on vaativa tehtäväkokonaisuus, joka kattaa myös
useita merenpinnan alla tapahtuvia toimintoja. Turvataksemme aluevesiemme
koskemattomuuden on meidän kyettävä
valvomaan myös vedenalaista liikennettä, meidän on tunnettava merenpohjamme ja vesiemme erityislaatuiset olosuhteet sekä meillä on oltava tehokas suorituskyky merenkulkua vaarantavien koh-

Pääkirjoitus

412009

;apahtuu
teiden etsintään, tunnistamiseen ja tuhoamiseen. Täydellisen aukoton vedenalainen valvonta edellyttäisi suhteettoman
paljon resursseja, joten kokonaisuuksia
täytyy priorisoida. Painopistettä ollaan
lähitulevaisuudessa siirtämässä rannikon kiinteistä ase- ja valvontajärjestelmistä kevyempiin ja liikuteltavampiin
järjestelmiin. Meidän tulee pysyä alan
teknisen kehityksen mukana ja hankkia
resurssien mukaan tehokkainta välineistöä, jotta vedenalainen toimintakykymme säilyy jatkossakin.
Miinantorjunnan kehittämisohjelman päämääränä on ensisijaisesti parantaa merivoimien miinantorjuntakykyä poikkeusoloissa, jotta meriliikenne
kyetään suojaamaan ja oma toimintavapaus varmentamaan. Miinantorjuntaan
kehitetään kokonaan uudentyyppinen
MITO-laivue, joka otetaan suunnitelmien mukaan operatiiviseen käyttöön kokonaisuutena vuoden 2013 alussa. Laivuetta voidaan hyödyntää sekä kansallisen puolustuksen tehtävissä että kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa. Monipuolisella yksiköllä voidaan tukea tehokkaasti myös muita viranomaisia rannikkoalueillamme normaaliolojen virka-aputehtävissä, esimerkiksi ympäristö- ja pohjakartoitustehtävissä sekä pelastus- ja rikostutkintatehtävissä.
Työsarkaa riittää myös edelleen sodanaikaisten miinojen etsintä-ja tuhoamistehtävien osalta, vaikka sotiemme jälkeisten raskaiden raivausvuosien aikana
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merenkulkuun käytettävät merialueemme saatiinkin kulkukelpoisiksi urheiden
raivaajiemme työn tuloksena. Heidän ansiostaan sotiemme jälkeen yksikään alus
ei ole ajanut miinaan Suomen aluevesillä.
Miinantorjuntaan tarvitaan myös
sukeltajia, ja sukelluskoulutuksella onkin jo pitkät perinteet merivoimissa. Raivaajasukeltajakoulutus aloitettiin Turun
Pansiossa jo vuonna 1954. Nykyään koulutus on keskittynyt Suomenlahden Meripuolustusalueen Sukeltajakouluun, jossa
erityistaidon vedenalaisiin tehtäviin saavat kaikki puolustusvoimien sukeltajat.
Raivaajasukeltajien lisäksi Upinniemessä koulutetaan taistelusukeltajia ja Erikoistoimintaosastoon sijoitettavia ammattiosaajia. Kalustoa on kyetty kehittämään tehtävien vaatimusten mukaisesti ja kokemusta on saatu jo myös kansainvälisistä kriisinhallintatehtävistä.
Meripuolustuksen vedenalaisen suorituskyvyn kehittäminen on laaja ja aikaa
vievä kokonaisuus, ja se tulee sitomaan yhä
enemmän henkilöstöä ja resursseja. Kehittämisen kannalta on olennaisen tärkeää,
että kehittämisohjelmiin kyetään riittävästi kohdentamaan motivoitunutta henkilöstöä. Uudentyyppiset toimintamallit ja välineistö sekä toimintaympäristön
kansainvälistyminen vaativat henkilöstöltä uusien asioiden omaksumista ja hallintaa sekä sitoutumista tuleviin haasteisiin.
Mitä paremmin osaamme oman tehtävämme ja tunnemme muut merelliset toimijat ja yhteistyömahdollisuudet, sitä pa-

remmat edellytykset meillä on suoriutua
tulevaisuuden haasteista.
*

Meriyhteyksien turvaaminen on tiivistä
työskentelyä eri viranomaisten ja merellisten toimijoiden kanssa. Yhteistoiminnalla on monta ulottuvuutta, ja yhteisten
suorituskykyjen käyttö on korostumassa.
Viranomaisyhteistyön ohella myös liikeelämän kanssa luodaan kumppanuuksia,
ja järjestötoiminnassa yhteistoiminta on
jatkuvasti lisääntymässä. Meriupseeriyhdistyksen ja Rannikkoupseeriyhdistyksen viime vuosina aktivoitunutta yhteistyötäkin voidaan jo kutsua kumppanuudeksi. Vaikka yhdistyksillä on erilaiset
perinteet, meitä kuitenkin yhdistävät upseerius, sama puolustushaara sekä yhteinen meripuolustuksen kenttä. Mielestäni
näiden kahden yhdistyksen toiminnan yhdistämistä ja koordinointia tulisi jatkossakin pyrkiä ponnekkaasti kehittämään,
koska molempien tavoitteet toiminnassa
kohdistuvat samaan yhteiseen päämäärään eli jäsenistön toiminnan aktivoimiseen meripuolustuksen hyväksi.
•
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Gotlund-siikellusvene.

wm.kockums.se

Patrian Systems and Services
-liiketoiminta-alue tuottaa sotilas
lentokoneiden ja helikopterien
huolto-, korjaus- ja modifiointipalveluja, lentäjäkoulutusta sekä
tiedustelu-, valvonta- ja johtamis
järjestelmiä ja niiden integrointia.

6

Päätoimittaja

Kaikki ylösalaisin?

E

räs merivoimien alueupseeri totesi kerran tuskastuneena: "Jos meillä puolustusvoimissa sattuisi olemaan
sellainen tilanne, että meillä ei olisi ulkopuolelta tulevia ongelmia, niin me osaamme kehittää niitä ihan itse".
Lausahdus tuli mieleeni, kun kuuntelin Turussa Meripuolustuspäivänä vapaaehtoisten toimijoiden aamun avausta, taustana edellisenä päivänä kuultu kurinpalautus arvomerkkien
käytöstä. Muistutettiin, ettei sotilasarvon omaava, asevelvollisuutensa loppuun suorittanut sotilas saa esiintyä univormussa, sotilasarvonsa näyttäen. Ei, vaikka vain oikeus voi tuomita
henkilön menettämään sotilasarvonsa, kuten prikaatikenraali
Asko Kilpinen sattuvasti kerran totesi.
Juuri kun oli toivuttu ja selvitty eräistä ns. normiohjauksen melskeistä ja palattu komplikaatioiden jälkeen viisaisiin menettelyihin ja järkevään soveltamiseen, oltiin taas tilanteessa, jossa käytännössä ilmaista, mutta korkeatasoista koulutusta puolustusvoimille tuottavaa maanpuolustajaa paiskotaan
tiskirätillä päin näköä ja viitataan asetukseen, joka on ilmeisesti elämälle ja maanpuolustustahdolle vieras. Kun tällä kertaa maan hallitus, ja osa eduskuntaakin, tekee samanaikaisesti parhaansa suunnattoman heikosti valmistelun aselakiesityksensä kanssa, niin kyllä isänmaallisen maanpuolustajan maanpuolustustahtoa kohtuuttomasti koetellaan.
Tämän päivän sana on psykologinen sodankäynti ja psykologiset operaatiot. Puolustajan tehtävänä on " korjata maanpuolustus-ja taistelutahdolle syntyneet vauriot", kuten meille Turussa opetettiin. Siinä vapaaehtoiset maanpuolustajat, meripuolustuksessa tavaramerkillä "Sininen Reservi" ovat avainasemassa.
Näin meille kerrottiin. Ja asian luennoitsija on aivan oikeassa!
Toinen yleinen ilmaus on tunnetusti: "ei sota yhtä miestä
kaipaa". Mutta sota kaipaa jokaista miestä! Puolustusvoimain
ohjeistus varttuneiden, mutta varsin pätevien kouluttajien "palvelussuhteen ehdoista" on kannustava ja vapaaehtoisia kouluttajia arvostava, ja ilmeisesti meitä tarvitaan. Pätevyyden ja
motivaation lisäksi me olemme erittäin edullisia. Kustannukset alle 10 euroa päivä ja matkalippu, julkisella kulkuneuvolla.
Sama kustannus kesät talvet, pyhät arjet. Kun joukko-osaston
päivystävä upseeri saa 200-300 euroa vuorokauden pyhäpäivystyksestä, vapaaehtoinen, ja useimmiten omalla alallaan päteRannikon P u o l u s t a j a 3 | 2 0 0 9

Päähine, M 05, toimittuja Albert Kempf
Gmbh Co.KG.
Valmistusmaa
tuntematon.

"Pitkällä kuitilla"

vämpi kouluttaja tyytyy vähän yli neljään euroon. Tosin Tax
free! Ja sitten häntä ojennetaan arvomerkkien käytöstä! Ei onneksi sentään kokoontuneen joukon läsnä ollessa.
Kaipaako sota yhtä miestä? Tälle kouluttajalle sattui koulutusputki kaksi viikonloppua peräkkäin. Allekirjoittanut
oli molemmissa nimetty pääkouluttajaksi. Sotilasarvon kera.
Koulutettavatkin, edellisenä viikonloppuna varusmiehet, toisena reserviläiset, osasivat koodin mukaan toimia. Ja koulutuspalaute oli meille kouluttajille kiitettävää. Kaikkihan olivat oman siviilialansa ammattilaisia. Ja yhteensä kymmenestä
kouluttajasta vain yksi oli reservissä, mutta kahdeksalla sotilasarvo. Olivatko meille jaetut arvomerkit taskussa? Lainsuojattomia kaikki! Eikä vain merivoimissa.
Meidät on koulutettu tottelemaan, eikä tämäkään ole kapinaa. Tai ehkä vähän. "Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, sen ei
tule olla lakikaan". Jos meillä on maanpuolustusta vahingoittavia säännöksiä, ne tulee muuttaa, jos ongelma ei järjen käytöllä selviä. Vapaaehtoinen maanpuolustaja on arvonsa ansainnut. Hänellä tulee olla oikeus se myös puolustusvoimien harjoituksissa tai isännöimissä tilaisuuksissa näyttää.
Ja itsenäisyyspäivänä kerholla.
Lailla hillitään jonkun julkisuuspelien tai vastaavan törmäilyjä yhtä tehokkaasti kuin nuuskan hankintaa. Ja nuuska
sentään aiheuttaa tappavaa tautia. Lain pitää edistää oikeita
asioita, eikä vahingoittaa niitä.
Mikä taho ottaa kopin? MPK vai merivoimat? Olisi kirveellä töitä. Tai ainakin järjellä.
•
Kai

Masaliit

komkapt (koul)

PS. Viime lehdessä taisin kehottaa lopettamaan marinan, koska asiat ovat hyvin. Unohdin tosi elämän opetukset. "Jos sinulla on hyvä olo, istu hiljaa ja odota, että kohtaus menee ohi".

Läheisiämme

muistaen

Avoin joulukirje merivoimien päättäjille

Y

stäväni ja aseveljeni, kapteeniluutnantti Heikki
Saari, esitti jo muutama vuosi sitten, K L Röytän purjehduskauden päättäneessä joulusaunassa Upinniemessä, ajatuksen muistopaikan saamiseksi mereen rauhanaikana haudattujen merivoimien miesten, laajasti käsitettynä, muistamiseksi. Paikan, johon ehkä olisi
mahdollista kiinnittää pieni nimilaatta, ja paikka, jossa
me vielä täällä olijat, voisimme sytyttää kynttilän rakkaimpaimme ja ystäviemme muistoksi.
Ajatus ja ehdotus on hieno, ja olen sitä aiemmin muutamia kertoja yrittänyt viedä eteenpäin Upinniemen hengellisen työn tekijöille ja heidän kauttansa eteenpäin päättäjille. Olen saanut rohkaiseviakin lupauksia asian edistämisestä ja erilaisia väliaikatietoja. Kaikki suullisia, kun olen
asiaa kysellyt, mutta ei mitään konkreettista, ei edes suullista periaatekannanottoa. Ja ihmisetkin ovat vaihtuneet.
Niinpä päätin kirjoittaa tämän avoimen joulukirjeen
mahdollisille päättäjille. Mielestäni paras paikka olisi maailman kauneimman merivoimien kirkon, Merikappelin, yhteydessä. Muistopaikan luominen vaatii toki rahaa, mutta
ennen sitä suotuisan päätöksen. Olen osaltani valmis ryhtymään sitten puuhamieheksi.
•
Vastausta toivoen
res evp

Reserviläispalkkoja korotetaan

K

ertausharjoituksiin osallistu-

palkkojen yleiskorotus tuli voimaan lo-

koisupseerille 59,20 euroa päivältä,

vat reserviläiset saavat hieman
enemmän palkkaa sotilastaitojensa hiomisesta. Puolustusministeri
8
Jyri
Häkämiehen päätöksellä reserviläis-

kakuun 1. päivänä 2009.
Reserviläispalkkaa maksetaan miehistöön kuuluvalle 54,05 euroa, aliupseerille 56,50 euroa ja upseerille ja eri-

Korotus toteutetaan puolustushallinnon nykyisten määrärahojen ja valtioneuvoston kehyspäätösten puitteissa. •

Merivoimat

tiedottaa

Itämeren merivalvontayhteistyö laajenee

I

tämeren merivalvontayhteistyö kattaa jo 95 % Itämeren merialueesta,
kun Latvia ja Puola on hyväksytty
uusina jäseninä mukaan. Uusien jäsenmaiden myötä yhteistyössä on mukana
jo kahdeksan Itämeren valtiota.
Yhteistyön tavoitteena on kehittää
merellistä tilannetietoisuutta osallistuvien maiden merivalvontaviranomaisten välillä. Uudet jäsenmaat hyväksyttiin Itämeren alueen merivalvontayhteistyöryhmän kokouksessa (Sea Surveillance Co-operation Baltic Sea - SUCBAS)
23 - 24. syyskuuta 2009 Gliicksburgissa Saksassa.

SUCBAS-yhteistyö alkoi maaliskuussa 2009 Säätytalolla Helsingissä Liettuan, Ruotsin, Saksan, Suomen,
Tanskan ja Viron merivoimien allekirjoittamalla yhteistyösopimuksella.
Perustana SUCBAS-yhteistyölle on Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston uiko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa
29.8.2008 tekemä linjaus. Sen mukaan
Suomi pyrkii yhteistoiminnassa Ruotsin
kanssa laajentamaan kahdenvälisen meritilannekuvan vaihtoyhteistyönsä monikansalliseksi Itämeren meritilannekuvan vaihto-yhteistyöksi (Sea Surveillan-

ce Co-operation Baltic Sea-yhteistyöksi, SUCBAS), johon Itämeren ympärysvaltiot osallistuisivat mahdollisimman
kattavasti.
SUCBAS-yhteistyö on ollut käynnissä huhtikuun alusta lähtien osanottajamaiden merivoimien välillä. Latvianja Puolan merivoimien liityttyä mukaan
yhteistyöhön se kattaa yli 95 % Itämeren
alueesta. Merivalvontayhteistyö on ollut
alueellinen menestystarina, joka on huomioitu kansainvälisesti myös Itämereen
alueen ulkopuolella.
•

Oikaisu

Parahin

Päätoimittaja!

M

istähän on Rannikon Puolustajan numeron 3/09 sivun 60 ingressiin uitettu
epätieto, että Merisotakoulun ru-kurssin
155 kohdalla "valitettavasti vain kummikurssi ei ollut tällä kertaa edustettuna"?
Sitä ei ole voinut tiedottaa ainakaan kukaan, joka oli kurssin päättäjäisissä ja
ylentämistilaisuudessa paikalla.
Kurssin 55 virallisen tervehdyksen
toi evl evp. Juhani Ruutu, joka oli tavoitettu mökkinsä kattotöistä ja nykyisestä harmaasta asepuvustaan huolimatta
kertoili mm. kesäaliluutnanttivaiheistaan kalustolautan päällikkönä ammusvaraston siirtotehtävissä.
Kun 42 vuoden takaisesta kurssin 55
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kurssijulkaisusta oli koulun johdon edustaja jo siteerannut nimimerkillä "Aku"
kirjoitettua kronikkaa, saatoin omassa puheenvuorossani paljastaa silloisen
kirjoittajan oikean nimen. Kirjoittajalta
kun ei tarvinnut pyytää lupaa, sillä hän
oli paikalla omissa kengissäni. Mahdolliset rikoksetkin olivat jo vanhentuneet.
Luovutin samalla kummikurssillemme
MSK:n merkillä varustetun vieraskirjan
kurssin 155 yhteydenpitokirjaksi. Siihen
voidaan kirjata tulevat kurssi kokoontumiset nimineen ja valokuvineen sekä yhteydenpitotietoineen ja ehkä henkilöhistoriatietoineenkin kunkin kurssilaisen osalta, nykyaikaisista facebookeista ja twittereistä huolimatta.

Toivottavasti oikaisutarpeesta ei
tule tapa!

|
Hannu Hillo

Rakas

kirjeenvaihtoystävä!

Muistivirhe on tasan minun! Illan
myöhäisenä hetkenä syntynyt. Ja
työpaikalla.Toivottavasti vain tilapäinen, eikä oire tulevasta!
Olen todella pahoillani ja
pyydän anteeksi aiheuttamaani
mielipahaa. Ei ollut tarkoitus.
Kirjeenvaihtoterveisin

Kai Masalin

In Memoriam

Sotilasmestari Jarmo "Riku" Riikonen
10.5.1953-16.10.2009

R

eserviläispersoona, lehtimies
ja purjehtija Riku on poissa.
Itse tutustuin häneen suorittaessamme yhtä aikaa varusmiespalvelusta Laivastossa 70-luvun puolivälis-
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sä. Rikun sotilasuran alkutaival ei ollut
erityisen rivakkaa - pillinarutkin tulivat vasta viimeisimpien joukossa. Mutta ei aikaakaan kun hihassa komeilivat jo kersantin natsat. Kiitos tykkivene
Turunmaan edustuspainotteisen purjehduskauden kuningatar Elisabethin vierailuineen, joka nosti esille "nuoremman
yhteysupseeri" Rikun, joka monella tapaa lahjakkaana seura-ja showmiehenä
osasi ottaa yleisönsä. Riku olikin aina
porukan keskipiste, jonka seurassa ei aika tullut pitkäksi. Sitten parikymmentä vuotta myöhemmin hän olikin ensimmäisiä ja nuorimpia, joita ylennettiin reservissä merivoimien sotilasmestariksi.
Merivoimien reserviläistiedottajana j a
Reserviläinen-lehden toimittajana Riku pääsi näkemään paljon enemmän
kuin meille tavallisille reserviläisille oli

mahdollista. Eikä hän suorapuoheisena
miehenä juurikaan kuvia kumarrellut,
eikä antanut turhan vaatimattomuuden
hidastaa vauhtiaan. Rikun Porche Merivoimien tunnukset kyljissä olikin kateutta herättävä näky Upinniemen sotasatamassa - varsinkin parkkeerattuna
keskelle laituria. Mutta isänmaallinen
mies Riku oli, ja viipurilainen henkeen
ja vereen. Niin, ja tietenkin merimies niinsanotuille paremmille purjehdusvesillekin hän lähti merisaappaat jalassa.
Muisto elää meidän hänen kavereidensa
mielissä, ja uskon tähän maailmaan jääneen juuri Rikun egon kokoisen aukon eikä se ole ihan pieni se...
•
Tatu Korhonen
sotilasmestari
puheenjohtaja
Merireserviläiset ry,
Sjöreserrister rf
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Julia Harjunpää

Katanpää-luokka tuo uusia
ulottuvuuksia miinantorjuntaan

Komentaja Juha
Harjunpää on 4.
Miinalaivueen
komentaja

äk

Katunpään kastetilaisuus 16.6.2009.

J

o 91 vuotta sitten ymmärrettiin,
mistä nuori tasavalta elää ja hengittää: ensi töikseen itsenäistymisemme jälkeen valtiojohto toimeenpani
meriyhteyksiemme varmentamisen. Vuosien varrella on ehkä arvailtu, onko tämä perusasia hämärtynyt myöhemmin
jaettaessa resursseja "kansalaisten elinolosuhteiden turvaamiseksi" eri puolustushaarojen välillä. Nykyisessä geopoliittisessa ympäristössä olemme iloksemme huomanneet, että historia alkaa
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toistaa itseään ja tasavaltamme panostaa
jälleen meriyhteyksiemme turvaamiseen.
Meriyhteyksien turvaaminen luo
edellytykset meriliikenteen suojaamiseen.
Kysymyshän kuuluu kuinka pitkälle kansainvälisille vesialueille meriyhteyksiämme pitää itse suojata? Viitteitä vastaukseksi antaa merivoimien kansainvälisen
suorituskyvyn kehittäminen. Luodessamme kykyä olla mukana "maailman merillä" suojaamassa meriliikennettä pinnalla
sekä varmentamassa meriyhteyksiä pin-

nan alla, suojaamme sitä kautta oman meritse kulkevan tavaraliikenteemme määränpäitä ja samalla integroimme kansainvälisen meriliikenteen osaksi omaamme.
Rakenteilla oleva vedenalainen suorituskykymme tuo merkittäviä ulottuvuuksia toimintaamme. Valvonta- ja etsintäkykymme miinasodankäynnissä on ollut
vuosien saatossa suurimpia haasteitamme.
Uudet miinantorjunta-alukset järjestelmineen tuovat merkittävimmän muutoksen
suorituskykyymme: se on etsintäkyky! •
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Pauli

Lempa

Yliluutnantti
Pauli Lempa
palvelee
4. Miinalaivueessa

Katanpää-luokan
miinantorjuntajärjestelmällä
teknistä suorituskykyä

MWD.C

UwPos^

^ra/rfREM" 5
Asberg EM

'Nв6«yHufl,',

Kutanpuäja seit ominaisuuksien

sijoittelu.

I

ntermarinen telakalla Italian S a r a nassa kastettiin 16.6.2009 pidetyssä
tilaisuudessa ensimmäinen MITOalus MHC Katanpääksi. Nimellä on jo
liitos miinantorjunnan historiaan, sillä
linnakesaaren mukaan oli nimetty myös
1940- ja 1950-luvun vaihteessa käytössä
ollut Purunpää-luokan raivaaja.

Katanpää-luokan miinantorjuntajärjestelmä on laadullisesti ja määrällisesti
ainutlaatuinen koko maailman mittakaavassa. Aiemmin ei miinantorjunta-aluk12

seen ole asennettu yhtä suurta määrää eri
sensoreita ja sensorialustoja. Tämä on jo
herättänyt keskustelua, onko järkevää kerätä näin suurta valikoimaa yhdelle alukselle. Päätöksen jäljet juontavat evaluointivaiheessa tehtyihin havaintoihin, joiden
mukaan todettiin perinteisten miinanetsintäsensorivalikoimien riittämättömyys
Suomen olosuhteisiin. Kaikkia sensoreita
ei ole tarkoituskaan käyttää samanaikaisesti, työkalupakista valitaan aina tehtävään ja olosuhteisiin toimivin yhdistelmä.

Itse järjestelmän ominaisuudet,
taajuudet, tietokoneiden laskentatehot tai näyttöjen resoluutiot eivät yksistään rakenna suorituskykyä, vaan sen
ulosmittaajaksi tarvitaan aina ammattitaitoisia käyttäjiä. Katanpää-luokan
oleellisinta suorituskykyä, miinanetsintää, on harjoiteltu Kampela 3:n kevyellä
miinanetsintäjärjestelmällä (Light Mine Hunting System) jo 90-luvun puolelta alkaen. Tänä vuonna alkoivat laitetoimittajien kurssit eri alajärjestelmiin.

Teemana Pinnan alla
Kurssitus jatkuu ensi vuonna huipentuen telakan järjestämään alusluokan perehdyttämiskoulutukseen. Nyt oppinsa
saava ensimmäisen ja osin toisen aluk-

sen miehistö kouluttaa seuraajansa itse.
Tässä kirjoituksessa luodaan katsaus aluksen taistelujärjestelmään sekä esitellään eri skenaarioiden kautta

sen käyttömahdollisuuksia. Hankkeen
taustoista kiinnostuneet voivat kaivaa
arkistosta Rannikon Puolustajan numerot 2/2009 ja 4/2007.

1. Taistelunjohtojärjestelmä: IMCMS-FN
Atlas Elektronik toimittaa Katanpääluokan taistelunjohtojärjestelmän, (Integrated Mine Countermeasures System
-Finnish Navy). Järjestelmän aiempia
versioita ovat käyttäneet muun muassa
Belgia, Hollanti, Saksa ja Ruotsi.

MFC = Multi Function Console.

Taistelujärjestelmää käytetään
konsoleilta, joita on taistelukeskuksessa viisi kappaletta ja ohjaamossa yksi.

Kultakin MFCltä ("Multifunction Console") voidaan käyttää kaikkia aluksen
etsintäjärjestelmiä,EOTS-multisensoria
(TV/ IR) ja tykkiä (tykillä ei voi ampua
joka paikasta, koska pedaalit asennetaan vain yhdelle konsolille). Tarkempi
roolitus selkeytyy otettaessa Katanpäätä operatiiviseen käyttöön.

2. Itsenäiset vedenalaiset kulkuneuvot: AUV-1 / HUGIN ja AUV-2 / REMUS

Hugin.

Itsenäinen vedenalainen kulkuneuvo
eli AUV (autonomous underwater vehicle) on ilmailussa käytettyjen itsenäisten lennokkien tapaan kehittynyt nopeasti viime vuosikymmenen aikana. Miinasodankäynnin sovellutukset ovat toki
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vain pieni osa koko AUV-markkinoita,
ja molemmat Katanpäälle valitut AUV:t
ovat laajassa käytössä siviilipuolella esimerkiksi merentutkimus-ja -mittausyrityksillä. Laaja siviilikäyttö on myös laskenut järjestelmien kustannuksia.

AUV:n käyttöperiaate on yksinkertainen: laite lasketaan isäntäalukselta, st
tutkii itsenäisesti ennalta ohjelmoidun reitin ja tehtävän suoritettuaan palaa ennaltE
määritettyyn kohtaan, josta se nostetaai:
kerätyn tiedon jälkikäsittelyä ja akkujer

Teemana Pinnan alla
latausta varten. AUV:n turvallinen käyttö edellyttää perustuntemusta käytettävän merialueen pohjanmuodoista. Vaikka
väistöautomatiikkaa on laitteisiin asennettuja 11e ovat suhteellisen iskunkestäviä,
AUV:n käytössä tarvitaan tarkkaa etukäteissuunnittelua ja harkintaa.

MJ I A
55 ©

©

©

Kongsberg Maritime on yhdessä
Norjan puolustusvoimien tutkimuslaitoksen kanssa kehittänyt HUGIN -nimistä AUV:tä. Norjan Merivoimat käyttää HUGINia Oksoy-luokan miinantorjunta-aluksillaan. HUGIN (High Precision Untethered Geosurvey and Inspection system) viittaa lyhennenimensä lisäksi
myös pohjosmaisessa mytologiassa Odinjumalalle tietoa keräävään korppiin.
Katanpää-luokalle hankittava AUV1 on varustettu kahdella eri sensorilla.
Monikeilakaikumittain, MBES eli Multibeam Echosounder kerää pohjan topografiatietoa, ja kuuluu alukselle kiinteästi
asennettavan mittaimen saman tuotesarjan pienempi versio. Synteettisen apertuurin viistokaikumittain (SSS/SAS), jonka
kannat ovat kiinnitetty molemmin puolin
AUV:n kylkiä, kerää huomattavan tark-

Sas-kuvaa.
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Remus

kaa viistokaikukuvaa. Nykypäivän tietokoneiden laskentatehoa hyödyntäen voidaan keinotekoisesti prosessoida sonarin
kannan eli lähettävän ja vastaanottavan
osan "pidentäminen". Tällöin saavutetaan huomattavasti fyysisesti suurempaa
kantaa vastaava parempi erottelukyky.
AUV-konseptilla saavutetaan mii-

nantorjunnassa huomattavia hyötyjä.
Alus voi laskea AUV:n miinavaarallisen
alueen ulkopuolella ja tarpeen mukaan
pysytellä koko operaation ajan itse turvallisilla vesillä. Tiedonsiirto AUV:n ja
aluksen välillä tapahtuu akustisella linkillä, tosin kerätty data voidaan purkaa
vasta noston jälkeen. Kerätyn datan koko 011 teratavujen luokkaa, ja sen jälkikäsittely ottaa toki aikansa. Tuloksena saadaan kuitenkin hyvin tarkkaa, jopa kohteiden tunnistamiseen riittävää kuvaa.
Siinä missä AUV-1 on 800 kilon painollaan ja yli neljän metrin pituudellaan
sangen massiivinen yksilö, on AUV-2:n eli
REMUS 100 (Remote Enviromental Monitoring Units) käyttöperiaatteiltaan erilainen. 41 kilon painoisena REMUS on
siirrettävä kuntoindeksistä riippuen yhden tai kahden merisotilaan voimin. Laite kerää pohjatietoa viistokaikumittaimella maksimissaan 100 metrin syvyydessä ja
kykenee noin 15 tunnin operaatioon. REMUKSELLA 011 myös sotakokemusta toisesta Persianlahden sodasta, jossa sitä käytettiin maihimiousurantojen tiedusteluun.

3. Kauko-ohjattavat vedenalaiset robotit (ROV-M / Double Eagle mk2 ja ROV-I / SEAFOX)

Double Eagle ja Dandic.

saan myös sonar, sillä optinen näkyvyys
on vesillämme usein hyvin heikko. Raivaamista varten ROV voidaan varustaa
miinantuhoamispanoksella, jossa on 35
kiloa räjähdysainetta.

-L
OAHOtC MK 1

l-0T:O1 -AMA-96

Pienemmästä ROV:sta, saksalaisesta SEAFOX:sta on kaksi eri versioita:
kertakäyttöinen, niin sanottu kova versio, joka ajetaan raivattavalle kohteelle
raivausmenettelyä varten. I-versiota voidaan käyttää useita kertoja.

Dandic.

Remote Operated Vehicle eli ROV on
käytännössä vedenalainen robotti, joka
on kaapelilla kytketty isäntäalukseen.
ROV:it voivat olla akkukäyttöisiä, mutta virransyöttö voidaan hoitaa myös kaapelin kautta.
ROV-M on ruotsalaisvalmisteinen
Double Eagle mk2. Laitteen varhaisempi versio on käytössä Kampela 3:lta ja
sen käyttökokemukset ovat olleet hyviä.
ROV:lla suoritetaan kohteiden tunnistus
tv-kuvan perusteella. ROV:lla on keulasRannikon P u o l u s t a j a 4 | 2 0 0 9 131

Seafox

Teemana Pinnan alla

4. Runkoasenteiset ja hinattavat sensorit (HMS, SSS, MBES, SES)
Runkoasenteinen kaikumittain (Hull
mounted sonar) on monella miinanetsijällä pääetsintäjärjestelmä. HMS:n toimivuutta rajoittavat kuitenkin vesiääniolosuhteet. Koska sonarin kannan syväys on maksimissaan noin 3 metriä aluksen pohjasta, ei sillä päästä lämpötilaeroista muodostuvan harppauskerroksen läpi. Harppauskerros on terävimmillään loppukesästä, jolloin pintavesi on
huomattavasti pohjan vesiä lämpimämpää. Miinan kohojen kaltaisten välivesikohteiden havaitsemiseen HMS on toimiva laite, ja sen päätehtävänä onkin toimia aluksen miinanväistösonarina.
Viistokaikumittain (Side Scan Sonar / SSS) on toimintaperiaatteeltaan
kuin sivuttain käännetty kaikuluotain.
Kuten kaikessa miinanetsintään liittyvässä kuvantulkinnassa, vastaanotettu
signaali kertoo usein vähemmän kuin
kohteen vedenpohjaan piirtämä varjo,
siis alue, josta ei palaa lähetettyä pulssia.
Kampela 3:11a käytetty Klein 2000 -sarjan viistokaiku piirtää jo miinanetsintätarkoituksiin tarkkaa kuvaa. Katanpääluokan saman valmistajan eli yhdysvaltalaisen Klein Associatesin Klein 5500
on resoluutioltaan kehittynyt huimasti
ja sitä voidaan hinata huomattavasti suu-

Ses-kuvaa.

remmalla nopeudella tarkkuuden kärsimättä. Hinattavan viistokaikumittaimen käyttöä miinantorjunnassa rajoittaa tietenkin käyttötapa, joka vaatii aina hinaavan aluksen kulkua tutkittavan alueen yli ennen mittainta. Kartoituskäytössä viistokaikumittain ei yksin
riitä, sillä se ei anna eksaktia luotaustietoa kuten monikeilakaikumittain.
Katanpään-luokan runkoasenteisen monikeilakaikumittaimen EM-710
RD:n pääkäyttötarkoitus on pohjan topografiatiedon keruu. Mittaimen keräämä data on merenmittauksessa käytet-

tyjen standardien mukaista ja siten suoraan hyödynnettävissä esimerkiksi merikarttojen päivittämiseen. Yhdellä pulssilla saadaan enimmillään 200 luotaustietoa, laitteen syvyydestä riippuva teoreettinen kattavuus on 2000 metriä.
Sedimenttikaikuluotain TOPAS
(Topographic Parametric Sonar) on tarkoitettu pohjanlaatutiedon keräämiseen.
Matalalla taajuudella toimiva sonar mittaa pohjan sedimentin läpäisevyyttä ja
antaa siten miinasodankäynnille oleellista tietoa pohjanlaadusta.

5. Vedenalainen paikannus UWP0S / HiPAP 500

HiPAP-kanta.

nen paikkatiedosta. Nykypäivänä satelliittipaikannus on hyvin varmenn e t t u j a pinnalla päästään senttimetrien tarkkuuteen. Katanpää-luokan monet vedenalaiset sensorialustat tarvitsevat niin ikään paikkatietoa, ja toimivin tapa määrittää veden alla liikkuvan
kohteen sijainti on akustinen pulssi.

Miinantorjunta on monen muun sodankäynnin alan kanssa täysin riippuvai-

Kongsberg Maritimen vedenalainen
paikannusjärjestelmä HiPAP 500 (High
Precision Acoustic Positioning) on offsho-
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re-teollisuuden vaatimuksiin kehitetty paikannusjärjestelmä. Käytännössä paikannus tapahtuu siten, että alukseen kiinnitetty kanta lähettää kyselypulssin eli "pingin" kohteelle, joka vastaa ennalta määrätyllä pulssilla. Tällöin järjestelmä laskee
kohteen sijainnin äänisäteen tulokulmasta
ja kulkuajasta. Kuten kaikilla hydroakustisilla sovelluksilla, on tämänkin järjestelmän haasteena vesiääniolosuhteet.

Katanpään

ohjaamo.

Case 1 - Etsintätehtävä väyläkapeikossa
Alus saa tehtäväksi suorittaa tiedusteluetsintää oman toiminnan kannalta
tärkeässä rannikon suuntaisessa väyläkapeikossa. Tiedusteluetsinnän tarkoituksena on selvittää, onko määrätyllä
alueella miinoja.
Miinasodankäynnintukitietokeskus
(Mine Warfare Data Center = MWDC)
toimittaa alueelta aiemmin kerätyn aineiston sekä kohdetietokannan, mikäli
alue on jo ennalta kartoitettu. Uhka-arvio määrittää käytettävän etsintätavan,
matalan riskin tilanteessa kohteiden luokittelu voidaan tehdä esimerkiksi viistokaikumittaimella, mikäli merenkululliset
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olosuhteet antavat myöten (syvyys, kääntösäde). Kohteiden tunnistus suoritetaan
ROV:lla. Tämä on Kampela 3:n kevyellä
etsintäjärjestelmällä (LHMS) tuttu etsintämenetelmä, joka vaatii aluksen ajamista
etsittävän alueen yli viistokaikumittainta
vetäen. Omasuojalaitteena voidaan toki
käyttää runkoasenteista sonaria, jolla havaitaan hyvissä vesiääniolosuhteissa myös
pohjan kohteet.
Toimiva ratkaisu olisi myös AUV
l:n käyttö 1-3 tunnin ajan sopivan kokoisissa "laatikoissa". Kunkin etsityn
alueen jälkeen AUV nostetaan alukselle
datan purkamista ja jälkikäsittelyä var-

ten. ROV:lla voidaan aloittaa tunnistustehtävät heti, kun operaattori aloittaa maalinosoituksen uudelta alueelta
kerätyn datan käsittelyn aikana.
Huomioon otettavaa on, että koska reaaliaikaista dataa pois, lukien telemetriasanomat, ei AUV:n akustisella tiedonsiirtolinkillä pysty lähettämään, pitää kaikki laitteen keräämä tieto purkaa
ja käsitellä noston jälkeen. Käsittelemätön data on yhtä kuin käyttökelvoton data, ja juuri tiedon huolellinen jälkikäsittely (Post Mission Analysis) on onnistuneen operaation kenties tärkein yksittäinen osa-alue.
17

Case 2 - Satama-altaan tarkastaminen
Nykypäivän uhkakuvissa tuholaistoiminta on tehokas tapa lamauttaa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja. Esimerkkinä toimikoon valtakunnallisesti
merkittävän sataman toiminnan häirintä räjähteillä. Uivat miinat voidaan ohjelmoida siirtymään vaivihkaa satamaaltaaseen odottamaan ennalta määrätyn

aluksen antamaa herätettä.
Tämänkaltaisessa skenaariossa selviää Katanpää-luokan monipuolisuus. Alukselta voidaan lähettää AUV-2 -partio kumiveneellä suoraan satamaan, jossa odottaa
maakuljetuksilla sinne siirretty raivaajasukeltajajoukkue. Sukeltajat tarkastavat laiturirakenteet ja AUV:n viistokaiulla luoki-

tellut pistemaalit. Kohteiden tarkastukseen
voidaan käyttää myös ROV:eja.
AUV-2 yhdessä sukeltajien kanssa mahdollistaa nopean etsintävoiman
painopisteen siirron. Sukeltajajoukkueen varustaminen REMUS-kalustolla
mahdollistaa saman toimenpiteen myös
ilman etsintäaluksen panosta.

Katanpää-luokan myötä pohjankartoitus nopeutuu. Esimerkiksi Kampelan viistokaiun vetonopeus on noin
neljäsosa uuden, Klein 5500 -mallisen
mahdollistamista huipuista. Toisaalta
on muistettava, että vetonopeuden kasvaessa ei välttämättä operaattorin nopeus kasva samassa suhteessa. Tyhjällä pohjalla työ toki käy joutuisammin, mutta

haastavammalla pohjalla lienee kuvantulkinnan nopeus nykyisellään.
Viistokaikumittaimen lisäksi AUV:t
voivat kerätä pohjankartoitusdataa. Runkoasenteinen monikeilakaikumittain kerää standardisoitua luotaustietoa. Katanpää-luokka pystyy siis oman ydinosaamisensa ohella tuottamaan korkealaatuista
aineistoa merikarttoihin.

Case 3 - Reitti-ja pohjankartoitus
Kampela 3:n leipätyötä on ollut muun
toiminnan ohella operatiivinen pohjankartoitus. Operaatiosuunnitelman mukaisten väylien kartoitus ennalta on tärkeää, sillä kertaalleen kartoitetun väyläalueen tarkastaminen uudelleen on huomattavasti nopeampaa, etenkin jos pohjan topografia on rikkonainen ja alueella on paljon miinankaltaisia kohteita.

Case 4 - Miinanraivaus ja miinan vaarattomaksi teko
Katanpää-luokan taistelujärjestelmään
sisältyy mahdollisuus ottaa käyttöön kauko-ohjattava raivausjärjestelmä. Ennen
tämän suorituskyvyn luontia (2010-luvun loppu) miinanraivauskyky ylläpidetään Kuha-luokalla ja siihen panostetaan
erityisesti kertausharjoituttamalla reserviläisiä. Itse Katanpää-luokalta ei raivauskalustoja tulla hinaamaan.
Katanpää-luokka kykenee tuhoa-

maan miinan kolmella eri tavalla: ROV M:n
tuhoamispanoksella, ROV E:n kertakäyttöeli expendable-versiolla tai perinteisellä sukeltajan suorittamalla raivaamismenettelyllä. Uhka-arvio määrittelee tässäkin tapauksessa käytettävän menetelmän valinnan
-mikäli ihmishengelle ei uhkaa ole todettu on sukeltaja aina edullisin valinta. Ansoitetuksi epäillyn tai vaikkapa ennalta tuntemattoman pohjamiinan tuhoaminen ROV-

E:llä olisi ilman muuta perusteltua.
Miinan vaarattomaksi teko edellyttää hyvää tuntemusta kustakin tuhottavasta kohteesta. Pohjamiinan latauksen
tai herätekoneistoin sijainti on oleellinen
tieto raivausmenettelyssä. Miinojen toimintaperiaatteiden ja eri miinatyyppien
ja -mallien tunteminen kuuluu jokaisen
miinantorjunnan kanssa työskentelevän
ammatilliseen ydinosaamisalueeseen. •

Pohjan laadulla iso merkitys
Jo aiemmin kirjoituksessa on käynyt ilmi, että miinanetsinnän tehokkuus on
suoraan verrannollinen pohjan laatuun
ja topografiaan. Evaluoitaessa ulkomaisia miinantorjunta-aluksia Hangon vesillä havaittiin usein, että Nato-luokituksilla pohjan laatu on Suomen vesillä etsintään kelpaamatonta. Tietenkin
pohjamiinan kokoisten kivenmurikoi-
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den muodostamasta pirunpellosta, jossa vielä korkeuserot vaihtelevat rajusti,
on vaikea löytää miinaa. Tällöin oleelliseksi asiaksi tulee olosuhdetietojen keruu tärkeiksi katsotuilta alueilta - on
turha ohjata etsintävoimaa alueelle, jossa tiedetään etsinnän olevan hyvin hankalaa ja aikaa vievää, ja on mahdollisuus varmistaa väylästön käytettävyys

jollain muulla miinantorjuntakeinolla.
Kohteet kyllä löytyvät, aika sen sijaan
on lähes aina rajallinen resurssi.
Yhä tarkemmaksi käyvä merenpohjan topografiatieto hyödyttää miinanetsinnän lisäksi tietenkin miinasodankäyntiä yleisemminkin sekä myös
vedenalaista valvontaa, rauhanaikaisista sovellutuksista puhumattakaan.
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Filosofian tohtori
Jouko Nuorteva
työskentelee
sektorinjohtajana ja
erikoistutkijana
Merivoimien
Tutkimuslaitoksessa.

Merenpohjan kartoitus
kasvaa - ja kiinnostaa

M

erenpohjan tutkimus- ja
kartoitustoiminta on viime vuosina lisääntynyt ja
tullut yhä enenevässä määrin suuren yleisön mielenkiinnon kohteeksi. Parantuneet tutkimusmenetelmät ovat edesauttaneet yhteiskunnan eri toimijoilta tulevien paineiden purkamisessa. Perinteisen merenkulun, kaapelireittisuunnittelun ja ruoppaustoiminnan ohella ovat
nyt myös uudet tuulet puhaltaneet: mahdollisten tuulivoimapuistojen rakentaminen Suomen merialueille vaatii suunnittelun pohjaksi tietoa merenpohjasta.
Myös sotilaspuolen kasvavat tarpeet merenpohjaan on tiedostettuja tästä on hyvänä esimerkkinä merivoimille tulevat
uudet miinantorjunta-alukset.
Eräs viime aikoina eniten julkisuutta saaneita merenpohjaan ja sen tutkimiseen liittyviä tarpeita ovat käynnissä
olevat Venäjä-Saksa -maakaasuputken
suunnittelu- ja rakennustyöt. Samanaikaisesti on kuitenkin meneillään EU:n
käynnistämä hanke merellisten jäsenmaiden Natura 2000 -verkoston mahdollisesta laajentamisesta avomerialueille ja
talousvyöhykkeille. Tässä merenpohjan
luontoarvojen määrittelytyössä Suomen
osalta on myös Merivoimien Tutkimuslaitoksella ollut merkittävä rooli.
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Tehtyjen tutkimusten j a esitetyn
loppuraportin mukaan suunniteltu maakaasuputken reitti leikkaa erästä suunniteltua, vaaditut luontoarvot hyvin täyttävää luonnonsuojelualuetta itäisellä
Suomenlahdella. Suomi on jatkuvasti
korostanut lupamenettelyasiassa, että
kaasuputken rakennusluvan myöntämiseen vaikuttavat ainoastaan ympäristölliset asiat. Jäädäänkin siis kiinnostuneena odottelemaan, muutetaanko putken
reittiä kyseisellä kohdalla vai rajataanko kyseinen uusi alue pois lopullisesta
uudesta luonnonsuojelualueverkostosta
poliittisin perustein.
Merenpohjan kartoittaminen poikkeaa kuivalla maalla tehtävästä kartoituksesta merkittävästi. Siellä missä mantereelta on olemassa suuret määrät karttaa ja tietoa, ei merenpohjasta niitä juuri
löydy. Koska merenpohjan tutkimiselle
ja kartoittamiselle on ensiarvoisen tärkeää saada ensin tieto veden syvyydestä
ja pohjan topografiasta, täytyy merenpohjan tutkiminen ja kartoittaminen
aloittaa vesisyvyyden kartoittamisesta.
Merenpohjatutkimuksella käsitetäänkin tässä yhteydessä yhdistettyä veden syvyys-ja pohjan maalajikartoitusta. Kartoituksella pyritään keräämään
tietoa, jota analysoimalla ja tulkitsemal-

la saadaan lopputuloksena halutunlainen tasokartta esimerkiksi merenpohjan
pintamaalajeista. Riippuen kartoituksen
tarkkuudesta saatua tietoa voidaan sotilaallisesti käyttää operatiivisessa suunnittelussa, taktisessa operoinnissa tai
merenpohjan etsintätöissä.

Hydrograafiset menetelmät
Veden syvyyttä voidaan kartoittaa perinteisellä kaikuluotaimella, jossa vierekkäisten luotauslinjojen tuottamat syvyyspisteet yhdistetään ja saadaan haluttu syvyystieto. Tällaisella menetelmällä tuotettu syvyyskartta on melko krouvi ja topografialtaan vain suuntaa-antava, mutta
laajojenkin alueiden syvyystiedon tuottaminen on mahdollista, jos tyytyy karkeaan yleistykseen. Huomattavasti parempi menetelmä on kaikuharaus, joka Suomessakin on aivan viime vuosiin asti ollut viranomaiskäytössä. Menetelmällä
saadaan niin paljon syvyyspisteitä, että
niiden avulla on mahdollista tuottaa jo
varsin yksityiskohtainen topografiakartta. Menetelmän haittapuolena on kuitenkin muun muassa rajattu tutkimusleveys,
joka useimmiten on vain noin 30 metriä.
Ylivoimaisesti tehokkain nykyisistä akustisista menetelmistä on monikeilainen kaikuluotainjärjestelmä, jos19
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Kuva 1. Merivoimien

tutkimuslaitoksen

meri geologiset tutkimusmenetelmätja

ja GTK:n yhdessä omistama tutkimusalus

ta myös käytetään nimeä monikeilain.
Aluksi monikeilaimet kehitettiin valtameriolosuhteisiin, mutta 1980-luvun lopusta lähtien markkinoilla on ollut järjestelmiä, joiden tarkkuus riittää mataliinkin vesiin.
Suomen ensimmäinen monikeilain
hankittiin merivoimiin vuonna 1993 ja
nykyisin siitä on käytössä versio, jossa on myös erinomainen viistokaiku ominaisuus, jonka avulla perinteinen
viistokaikukuva saadaan tarkasti kohdennettua. Monikeilainten tarkkuuteen
ja yleistymiseen ovat vaikuttaneet myös
aluksen liikkeitä kompensoivien laitteiden kehittyminen, paikannustarkkuuden paraneminen ja tietokoneiden suorituskyvyn ja kapasiteetin kasvu.
Monikeilaimet lähettävät äänipulssia sykäyksittäin laajana pyyhkäisynä
kohtisuoraan kulkusuuntaa vasten. Palautuva kaiku pystytään käsittelemään
niin, että yhdestä pyyhkäisystä saadaan
20
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Kuvaan on piirretty yleisesti käytössä olevat

akustiset

niiden tuottama informaatio. Kuva Harri Kutvonen G TK

jopa satoja tai yli tuhat yksittäistä syvyyspistettä. Ajonopeudesta, käytetystä
pyyhkäisyn leveydestä ja lähetyspulssien
nopeudesta sekä vesisyvyydestä ja pohjan
topografiasta riippuen voidaan tyypillisesti tutkia 0.5-5 neliökilometrin merialueita tunnissa.

Merigeologiset menetelmät
Moni meistä on esimerkiksi sukeltaessa
todennut, että merenpohjassa on monenlaista pohjatyyppiä. Kaikkialla ei olekaan
pehmeää mutaa, vaan kalliota, kivikkoa,
hiekkaa, moreenia ja lähes kaikkea sitä,
mitä tavataan kuivallakin maalla. Kasvillisuutta edustavat erilaiset levät ja vesikasvit, eläimiä esimerkiksi simpukat ja
kotilot. Merenpohjassa voi hiekkapaikoissa syntyä virtaus- tai aallonmerkkejä, savipaikoissa pohjaa taas voi peittää vaihtelevan kokoiset ja näköiset rautamangaanikonkreetiot, joita valtamerissä useasti myös taloudellisesti hyödynnetään.

Kaikki merenpohjassa tavattavat
luonnon kerrokset ovat syntyneet geologisten prosessien vaikutuksesta. Nuorimmat pehmeät maalajikerrokset ovat
syntyneet viimeisen jääkauden ja sitä
seuranneen lämpimämmän kauden aikana ja ovat iältään lähes poikkeuksetta alle 10000-15000 vuotta vanhoja.
Merigeologia on sovellettu tieteenala, joka tutkii merenpohjan pintamaalajeja, niiden levinneisyyttä, pohjanmuotoa, ominaisuutta, huokoisuutta, sedimenttikerrosten rakennetta ja paksuutta sekä pohjalla vallitsevia olosuhteita.
Näitä voidaan tutkia monella eri tavalla.

Akustiset menetelmät
Akustiset menetelmät (kuva 1) ovat ylivertaisia tutkittaessa merenpohjan maalajeja,
niiden rakennetta, pohjalla olevia kohteita ja pohjan olosuhteita. Nämä menetelmät voidaan jakaa viistokaikuluotaukseen ja matalataajuisiin kaikuluotauksiin.

Viistokaikuhiotauksessa (side sean
sonar profiling) saadaan merenpohjasta
vinosti ylhäältä päin ilmakuvaa muistuttava heijastuskuva, jossa eri värisävyt kuvastavat erityyppisiä merenpohjia. Menetelmää on käytetty myös varsin menestyksekkäästi erilaisten kohteiden etsintään
ja paikantamiseen. Veto- tai työalustana
voidaan käyttää perinteistä pinta-alusta
tai pinnan alla kulkevia miehitettyjä (sukellusvene) tai miehittämättömiä (AUV)
aluksia tai ROV-laitteita.
Matalataajuisilla

kaikuluotaimil-

tuvia niin sanottuja tutkimus-ja kartoitusrobotteja (useimmiten ROV).
Näiden antamat informaatiot ja kuvat ovat tarkimpia, mitä nykytekniikalla saadaan, mutta näitä optisia menetelmiä rajoittaa suuresti meriveden sameus.
Parhaimmillaan näkyvyys Suomen alueilla voi olla 10-20 metriä, mutta useimmiten vain muutama metri. Paikoissa,
jossa vesi liikkuu tai jossa merenpohjaan
laskeutuu pieniä mineraalihiukkasia näkyvyys voi olla vain muutamia kymmeniä senttejä tai ei sitäkään.

la (taajuus vaihtelee muutamasta sadasta hertsistä useisiin kilohertseihin) saadaan pystysuunnassa tietoa merenpohjan kerrostumien rakenteesta. Korkealla taajuudella saadaan hyvä erottelukyky, mutta huono tunkeutuminen. Matalilla taajuuksilla saadaan äänen tunkeutumissyvyyttä lisättyä, mutta tästä
on seurauksena, että syvälle pohjan kerroksiin tunkeutuneen kaikupulssin antama erottelukyky huononee ja paikannustarkkuus kärsii.

Suurten, kartoittamattomien vesialueiden syvyysmittaus voidaan tehdä nopeasti myös ilmasta laserkeilauksella. Siinä ilma-aluksen korkeus määritetään punaisella ja varsinainen veden
syvyys skannataan vihreällä laservalolla. Menetelmää on kokeiltu Suomessakin, mutta meriveden sameus estää valon tunkeutumisen paljolti yli kymmenen metrin syvyydelle. Se käykin lähinnä
vain karikkoisten, vaarallisten matalikkojen syvyysluotauksiin.

Vertikaaliluotauksella tutkitaankin
etupäässä pohjan maalajikerrosten paksuutta, rakennetta ja horisontaalista levinneisyyttä, eikä sitä juuri käytetä esimerkiksi uponneiden kohteiden paikantamiseen.. Riittävän matalilla taajuuksilla voidaan saada selville myös maalajikerrosten alla olevan kallioperän geologinen rakenne. Edelleen profiileista voidaan tulkita kerrostumissa oleva mahdollinen kaasu. Suomessa nämä ovat kuitenkin yleensä metaania ja syntyneet merenpohjaan vajonneen orgaanisen aineksen hajotessa.

Yleensä optisia menetelmiä käytetäänkin vain pienialaisten esiintymien
tai kohteiden tarkasteluun tai akustisen
tulkinnan tarkastamiseen. Viimeaikaisia hyviä esimerkkejä tästä on ruotsalaisen Marin Mätteknikin Nord Streamille tekemä kaasuputkireittiselvitys, jossa merenpohjan geologisen pintamaalajitulkinnan tekemisessä ja varmistamisessa on käytetty hyväksi ROVilla kuvattuja videoita.

Optiset menetelmät
Merenpohjan tutkiminen optisesti on
vanha asia. Perinteisten sukeltajien ja
erilaisten kameroiden käytön lisäksi on
viime vuosina tullut eri käyttöön sovelRannikon P u o l u s t a j a 4 | 2 0 0 9

teiden erottelemisessa ja aivan pinnan
materiaalin määrittämisessä on optinen havainnointi osoittautunut tehokkaammaksi.
Magneettiset menetelmät a n t a v a t l i -

säarvoa pienialaisten ja tarkoin rajoitettujen tutkimusten teossa, esimerkiksi etsittäessä pehmeään savipohjaan hautautuneita ammuksia. Menetelmän kalleus
ja hitaus sekä lyhyt havaintoetäisyys pienentävät oleellisesti järjestelmien laajamittaista käyttöönottoa.
Refraktioseismiset

menetelmät o n

tarkoitettu syvän maankuoren tutkimiseen sekä suurten merenpohjan kerrostumien selvittämiseen. Näitä menetelmiä
käytetään yleisesti esimerkiksi öljyn etsinnässä.
Geotekniset

"in-situ"

mittaukset,

joissa merenpohjaan laskettavalla penetrometrillä tai vastaavalla laitteella
tutkitaan sedimenttikerrosten tiheyttä,
tiiveyttä ja leikkauslujuutta, ovat maailmalla yleisesti käytössä. Laitteiden suuri koko ja hankala operointi ovat toistaiseksi estäneet kyseisten menetelmien
käyttöönoton Suomessa

Akustisen datan analysointi ja
tulkinta

Merenpohjan geologinen pintamaalajitulkinta tehdään akustisista profiileista.
Käytössä voi olla subjektiivinen geologin kokemukseen perustuva tulkinta, tai
interaktiivinen, ohjaavan tietokoneohjelman käyttö. Tulkinnassa auttaa, että
geologiset kerrokset ovat lähes aina joka
Muut menetelmät
paikassa samassa järjestyksessä. Näin olPohjanäytteenotto on monessa tutkimuk- len jos merenpohjaa peittää esimerkiksi
kivinen moreenikerros, ei sen alapuolelta
sessa välttämätön ja siitä saadaan aivan
voi löytyä savea vaan aina kallio.
toisenlaistakin tietoa, mitä akustisilla
menetelmillä ei voida saada. Se on korKuitenkaan ilman varmistettua
vaamaton apuväline sidottaessa akusnäytteenottoa tai siitä johdettuja johtisten profiilien kerrostulkintaa todeltopäätöksiä ei luotettavaa lopputuloslisuuteen. Sitä vastoin pelkästään kohta voida pelkällä akustisella tulkinnal21
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pografiakuvaa samassa tietokoneohjelmassa (niin sanottu TOPOS-ohjelmisto). Lopputuotteena olevaa karttatasoa
voidaankin sitten tarkastella vaikkapa
ArcGIS-ohjelmalla.
Merenpohjan pinnalla olevien kohteiden erottelussa paras menetelmä on
viistokaikuluotaus. Nykyisin näitä luotaimia on olemassa kymmenittäin eri
valmistajien laitteita ja niiden tuottaman sonogrammin eli kuvan laatu on jo
niin selkeä, että lyhyellä kokemuksella
pystyy helposti erottelemaan erilaisia
pohjan alueita, rakenteita ja kohteita.
Jos käytössä on laitteen paikannusjärjestelmä, voidaan kohteille saada myös
melko tarkka koordinaattipaikka.
Käytäntö on osoittanut akustisten
vääristymien vedessä aiheuttavan sen,
että parhaimmissakaan olosuhteissa ei
kohteiden absoluuttista paikkaa voida
laskea metriä paria tarkemmin.

la saada. Tästä syystä tulkinta on aina
varmistettava. Paras ratkaisu on käyttää horisontaalitulkinnan yhteydessä
samasta kohdasta olevaa optista kuvaa
(video tai valokuva) tai vertikaalitulkinnassa pohjanäytteenottoa, jolloin pohjan eri kerrostumien rajapinnoilta tulevat heijastukset voidaan määrittää käytännössä. Merenpohjatutkimuksen monipuolisen ja luotettavan tietojensaannin edellytyksenä on, että samanaikaisesti voidaan hyödyntää mahdollisimman monien järjestelmien tuottamaa tietoa. Tämä edellyttää erilaisten datojen
visuaalista näyttämistä samassa näyttöruudussa geokoodattuna.
Maailmalla on olemassa muutamia raakadatan tulkintaohjelmia, mut22

ta näiden heikkoutena voidaan pitää sitä, että ne vaativat tiettyjen valmistajien käyttämien järjestelmien tiedostoformaatteja. Joskus jopa saman laitevalmistajan eri laiteversiot käyttävät tallennukseen erilaisia tiedostoformaatteja, joita ei vanhemmalla ohjelmaversiolla voida lukea. Sen sijaan jo tulkittu profiili voidaan tallentaa yleiseen tiedostoformaattiin (kuvatiedostoksi GeoTIFF
-formaattiin) tai vektorimuodossa esimerkiksi ESRI:n shape-muotoon.
Merivoimien Tutkimuslaitoksen
pohjakartoitussektorilla akustiset dataprofiilit tulkitaan nykyisin käyttämällä samanaikaisesti viistokaiku- ja
vertikaalikaikuprofiileja sekä monikeilaimella tuotettua yksityiskohtaista to-

Merivoimien Tutkimuslaitoksen
käytössä olevalla monikeilaimella pystytään tuottamaan myös erittäin hyvää
viistokaikukuvaa merenpohjasta. Tällöin
kohteiden paikannustarkkuus on paras
mahdollinen, mitä nykytekniikalla saadaan aikaan. Näillä kuvilla voidaan jälkikäteen "varpata" paikoilleen myös perinteisen aluksen perässä hinattavan viistokaikuluotaimen sonogrammi.
Kohteiden erottelussa pyritään
erottelemaan ihmisen toiminnan aiheuttamat kohteet luonnon omista kohteista.
Tässä auttaa geologinen tieto merenpohjan vertikaalirakenteista kyseisellä paikalla. Usein tulkinta on kuitenkin vaikeaa varsinkin topografialtaan vaihtelevilla kivikko-ja kallioalueilla ja erotetut
kohteet täytyy aina varmistaa optisesti.
Myös luonto itsessään aiheuttaa jatkuvasti merkkejä merenpohjaan. Tällaisia voivat olla pohjan läheiset merivirtaukset tai aallokon kuluttava vaiku-

on, että on tiedossa eri prosessointivaiheiden "metadata". Tämä on eräänlainen
tietoaineiston tuoteseloste eli on itse asiassa tietoa tiedosta. Metadata on aikaisemmin olemassa olevasta merenpohjanaineistosta kuitenkin varsin puutteellista ja epätarkkaa.

Kurni.

Esimerkki

pistä maalajia.

merenpohjan pintamaalajikartasta

Kartassa on myös metrin syvyyskäyrät

reet. Kuvan koko luonnossa n.2x3

Suomenlahdella.

Eri värit kuvaavat eri tyyp-

topografiavarjostuksella

ja suuret

siirtolohka-

Valmiin paikkatietoaineiston käsittelyssä voidaan erilaisia tasoja yhdistelemällä ja niihin muuta tietoa lisäämällä tehdä samanlaisia maastoanalyysejä kuin millä tahansa maan päältä
olemassa olevalla paikkatiedolla. Tällaisia meriympäristöön sijoittuvia analyysituotteita ovat esimerkiksi erilaiset
akustiset "näkymä ja kuuluvuus/katvealueet", reittien optimointi sekä erilaiset turvallisuutta ja toimintaa valaisevat analyysit.

km.

Yhteenveto
tus syysmyrskyjen aikaan. Pelkästään
tarkkaa topografista kuvaa katsoessa
voidaan päätellä paljon vesimassan liikkeistä. Toisinaan merenpohjan kerrostumiin hautautunut orgaanispitoinen aines hajotessaan aiheuttaa metaanikaasun muodostumista ja otollisissa tapauksissa sen purkautumisen veteen. Yksittäistapauksessa kysymyksessä voi olla
myös maakaasun purkautuminen, jollainen on nähtävissä kuvassa 2.

Karttojen mittakaavat
ja resoluutio
Usein luullaan, että kertaalleen kartoitettu alue (tai oikeammin "tieto kerätty") on valmis ja sieltä voidaan kerätystä aineistosta laatia aina vaan tarkempia karttoja. Olettamus on väärä, jollei tiedonkeruuvaiheessa olla käytetty
mahdollisimman suurta tarkkuutta. Tämä on yleensä mahdotonta datan suuren
määrän vuoksi.
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Siksi on ensiarvoisen tärkeää ennen
tiedonkeruun aloittamista tietää, mitä
lopputuotteella halutaan. Jos esimerkiksi täytyy löytää harjumuodostuman merenalainen jatke tai etsiä suurta laivan
hylkyä, ei ole mitään mieltä kerätä aineistoa liian tarkasti. Tästä seuraa, että haluttu tieto on nopeasti kaivettavissa datasta, mutta toisaalta siitä ei voida
kaivaa yksityiskohtia esille.
Kerätyn datan tarkkuus ja kattavuus määräävät aina sen, mitä sillä voi jälkikäteen tehdä ja millä tarkkuudella datasta voidaan laatia karttoja. Esimerkki
melko tarkkaresoluutioisesta pohjan pintamaalajikartasta on kuvassa 3.

Paikkatietoja sen hallinta
Kun merenpohjasta kerätty data on analysoitu, luotauksissa syntyneet profiilit
tulkittu ja tieto siirretty luokitelluiksi tasoiksi ja tasokartoiksi, voidaan lopulta paikkatietoa hyödyntää. Tärkeää

Merivoimissa merenpohjatiedon tarve
lisääntyy uusien mito-alusten vastaanoton myötä ensi vuodesta lähtien. Tulevaisuudessa tavoitteena on saada sellaista paikkatietoa merenpohjasta, joille on
olemassa riittävät metadata-ja laatutiedot ja jotka käyvät myös miinantorjunnan edellyttämiin järjestelmiin.
Merenpohjan tutkimusta kartoituksen osalta tehdään jatkuvasti yhä
uusien menetelmien käyttöönottoon saamiseksi, tiedon saannin luotettavuuden
ja tarkkuuden parantamiseksi sekä tehokkuuden lisäämiseksi. Saadut kokemukset antavat perusteita aineiston keruun, analysoinnin ja tulkinnan kehittämiseen ja johtavat lopulta ehkä kokonaan automaattiseen tiedon analysointiin ja merenpohjan tarkkaan mallintamiseen ilman, että joka paikkaa on tarkkaan tutkittu.
•

Leo

Veitniolu

Kapteeniluutnantti
Leo Vehmola työskentelee
Sukeltajakoulun

johtajana

Suomenlahden
Meripuolustusalueella.

Sukeltajakoulutuksella jo
pitkät perinteet

P

uolustusvoimien sukeltajat
koulutetaan Upinniemessä
Suomenlahden Meripuolustusalueen 5. Miinalaivueen Sukeltajakoulussa. Sukeltajiksi koulutetaan samoilla
kursseilla sekä kantahenkilökuntaa että varusmiehiä.
Sukeltajakoulutuksella on merivoimissa yli 50-vuotiset perinteet. Ensimmäinen sukeltajakurssi järjestettiin Pansiossa vuonna 1954. Merivoimien sukeltajakoulutuksen perustajana ja ensimmäisen sukeltajakurssin johtajana toimi
luutnantti Antti Näsi, joka haki perustavat opit Ruotsista vuotta aikaisemmin.
Tähän mennessä sukeltajakoulutuksen

Taistelusukeltajat
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siirtymässä

vesistössä

on saanut jo noin 1600 henkilöä, ja parhaillaan käynnissä oleva sukeltajakurssi
on järjestykseltään numero 85.
Sukeltajakoulu kouluttaa vuosittain yhden saapumiserän. Kaikki koulutettavat ovat vapaaehtoisia ja heidät
valitaan koulutukseen erillisten kolmipäiväisten valintakokeiden kautta. Valintakokeet järjestetään vuosittain lokakuun alussa. Soveltuvimmat, noin 20
henkilöä, aloittavat sukeltajakoulutuksensa heti seuraavana vuonna tammikuun saapumiserässä.
Sukeltajakoulussa opiskellaan sukeltajien alokaskausi sekä sukeltajien
perus- ja jatkokoulutuskaudet, vuoro-

tellen vuosittain raivaaja- j a taistelusukeltajalinjalla. Kaikki sukeltajat saavat aliupseerikoulutuksen. Varusmiespalvelus sukeltajana kestää 12 kuukautta. Parhaimmillaan palvelusvuorokausia voi kertyä jopa yli 500, mutta tämä
pätee vain tilanteessa, jossa varusmies
on hakeutunut sukeltajaksi jo palvelukseen astuttuaan, jonkin aikaa jo muualla palveltuaan. Kantahenkilökunnan peruskoulutus kestää linjasta riippuen kolmesta viiteen kuukautta.

Kolme eri koulutuslinjaa
Raivaajasukeltajat koulutetaan etsimään, tunnistamaan ja tuhoamaan räjähteitä niin pinnan päällä kuin myös alla. Suurin toimintasy vyys raivaajasukeltajien nykyisillä sukelluslaitteilla on 80
metriä. Raivaajasukeltajat mahdollistavat hankalissa paikoissa kuten satamissa, kapeikoissa tai muuten vain vaikeilla
toiminta-alueilla meren käytettävyyden
omille alusyksiköillemme.
Taistelusukeltajat ovat puolestaan
harjaantuneet toimimaan vaativissa saaristo-ja vesistöolosuhteissa. Heidän tehtäviinsä voi liittyä esimerkiksi tiedustelu- tai tuholaistoiminta vihollisen hallussa olevalla alueella. Toiminta-alueelle tai sieltä pois siirtyessään taistelusu-

Teemana Pinnan alla

Raivaajasukeltaju

meren

syvyyksissä.

vät sukeltamiseen avoimen kierron laitteita. Jatkokurssilla työsukeltajille koulutetaan myös sukeltaminen erilaisilla
pintakaasulaitteilla aina 51 metrin syvyyteen asti.

keltajat käyttävät monenlaisia siirtymismenetelmiä kuten pintauintia, sukeltamista, erilaisia pienveneitä tai jopa helikopteria.
Työsukeltajalinja koulutetaan vuosittain puolustusvoimien rauhan ajan vedenalaisia työtehtäviä varten. Tämän takia työsukeltajaksi koulutetaan pelkästään kantahenkilökuntaa. Työtehtävät
vaihtelevat vedenalaisten rakenteiden
tarkastamisesta kohteiden etsimiseen
ja nostamiseen. Työsukeltajat käyttäRannikon P u o l u s t a j a 4 | 2 0 0 9

Kovahermoisia kavereita

Työsukeltajapintakaasulaitteilla.

Sukeltajat ovat kovahermoisia ja -kuntoisia ammattilaisia, jotka pitävät työstään. Tuskin kukaan heistä sitä muuten
tekisikään. Onnistuneesta koulutuksesta
ja sukeltajan työn kiehtovuudesta kertoo
25

Teemana Pinnan alla

Raivaajasukeltajat

maailmalla

osaltaan myös se, että yleensä noin kol-

aina yhdeksi kalenterivuodeksi eteenpäin.

mannes sukeltajakoulutuksen saaneista

Jotta seuraavalle vuodelle voidaan käskeä

tajapuolelta. Kansainvälisissä tehtävis-

varusmiehistä hakeutuu palvelukseen

ylläpitämään sukelluskuntoaan, on sukel-

sä on mahdollista verrata omia menetel-

tioihin sekä raivaaja- että taistelusukel-

puolustusvoimiin varusmiespalveluk-

tajan osallistuttava vuosittaisiin kausi-ja

miä muiden maiden käyttämiin tapoihin

sensa jälkeen.

lääkärintarkastuksiin.

ja samalla oppia myös uutta ja kehittää

Sukeltaja käsketään ylläpitämään

Sukeltajat osallistuvat ahkerasti

sukelluskuntoaan omalle sy vyysalueelleen

kansainvälisiin harjoituksiin ja operaa-

omaa toimintakykyä.

ORI OPA
TIK

Beyond Partnership

]

L a i v a k o n e

O y

Ship engine repairs and sarvices

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.fi
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•

Vikailmoitukset 24 h
0800-181 818

OF

PORT

•

HELSINKI!

www.portofhelsinki.fi

[ Merenkulkulaitos'

ROV AND SONAR
OPERATIONS
- vedenalaiset tunneiitarkastukset
- arkeologiset tutkimukset
biologiset tutkimukset
- hylkytutkimukset
- vedenalaiset etsinnät

HuoltovARMUuskeskus
v a r m u u d e n vuoksi...

Pohjoinen Makasiinikatu 7 A
00130 Helsinki
P u h . 010 6 0 510 0 0

www.loxus.com
mikko.simola@loxus.com
p. - 3 5 8 4 0 716 1318
fax +358 9 273 2507
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Kapteeniluutnantti
res Petri Härmä toimii

w

pääkouluttajana
MPK:n
piirin

MeripuolustusSuomenlahden

Maanpuolustuskoulutus

Meripuolustus-

Reservin sotilassukeltajien
vapaaehtoinen harjoitustoiminta
nut uudenkaan teknologian myötä j a
saaristomme olosuhteet asettavat riman
poikkeuksellisen korkealle. Sotilassukeltajien sukellustaidon ja rutiinin ylläpitäminen tällä tavoitetasolla edellyttää
jatkuvaa harjoittelua. Vapaaehtoisella
harjoitustoiminnalla rekrytoimme kotiutuneita reserviläisiä jatkuvaan sukellustoimintaan, motivoimme heitä ylläpitämään fyysistä kuntoa ja täydennämme
kertausharjoituksia ylläpitämällä sukeltajien sijoituskelpoisuutta. Vapaaehtoisia harjoitusvuorokausia on sukeltajille kertynyt 2000-luvulla yhteensä 1255.

Tulevat harjoitukset ja
kehitysideoita

Diver on the Rocks.

M

erivoimat muodostaa sukeltajareservistä sodan
ajan sukeltajajoukkueet ja
harjoituttaa näitä sa-joukkojaan kertausharjoituksissa. Mikä on vapaaehtoisten harjoitusten tehtävä ja tavoite?
Vedenalainen sotilas- ja etsintäteknologia on kehittynyt nopeasti parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Avomerellä suuri osa vedenalaisesta etsintä- ja
tunnistustyöstä voidaan jo tehdä pintaalukselta käsin sonar- ja rov- (remotely
operated vehicle) tekniikoilla. Näin kartoitettiin myös Nord Stream -kaasuputken reittivaihtoehtoja ja reitillä olevia raivauskohteita, mm. vanhoja merimiinoja.
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Saaristossamme vedet eivät ole syviä, mutta pohjan muodoiltaan hyvin
vaihtelevia ja näkyvyysolosuhteiltaan
usein heikkoja: sameita ja pimeitä. Lisäksi usein hyvin jyrkiksi muodostuvat
lämpötilan harppauskerrokset asettavat
sonar-teknologialle lisähaasteita. Vaatimustasomme ovat havainneet myös aselajiveljemme eri puolilta maailmaa vierailujen ja yhteisharjoitusten aikana.
Myös uusien mito-alusten hankinnan
valmisteluvaiheessa suoritettujen etsintä- ja torjuntajärjestelmien kokeiden
aikana olosuhteidemme asettamat lisähaasteet tulivat selvästi esille.
Sukeltajien tarve ei siis ole poistu-

Vuonna 2010 järjestetään seuraavat sotilassukeltaj akurssit:
Sukeltajakurssi 1
Upinniemi 13.3.2010
Sukeltajakurssi 2
Mäkiluoto 21.-23.5.2010
-

Sukeltajakurssi 3
Hastö Busö 3.-5.9.2010

-

Sukeltajakurssi 4
Suomenlinna 9.10.2010

Erityisesti keskitymme lähitulevaisuudessa taistelusukeltajien rekrytointiin. Nykyisin valtaosa aktiiveistamme
ovat raivaajakoulutuksen saaneita. Jos
tst-ryhmä löytyy, he suunnittelevat ja

Teemana Pinnan alla

Painekammion

valvontakameran

kuvaa.

parannus myös ajatellen taistelusukeltajien rekrytointia mukaan toimintaamme.

johtavat itse sovelletun harjoituksensa:
melontaa, sukellussuunnistusta, köysilaskeutumista, kuula-asetaistelua, jne.
Aiempina vuosina harjoitusohjelmamme sisälsi usein myös sotilaallisen
jakson, jolloin saimme puolustusvoimien
kouluttajalta mm. ampuma- ja räjähdysainekoulutusta. Puolustusvoimien määräykset tässä suhteessa kuitenkin muuttuivat vuonna 2008. Jotta varsinaisen
sukellustoiminnan lisäksi saisimme ylläpidettyä myös muita sotilastaitojamme,
olisi yhden vuosittaisen kurssimme oltava puolustusvoimien tilaama ja kutsuma
sotilaallinen kurssi. Tämä olisi oleellinen
Rannikon P u o l u s t a j a 4 | 2 0 0 9

Kehitysideana haluan esittää myös
harjoitustemme reservijohtajien motivoimista ja sitouttamista parilla porkkanalla: laivastojoukkojen varusteiden
kestokuittaus ja sukelluskelpoisuuden
vuositarkastukset sukellus- ja laivastolääketieteen yksikössä Upinniemessä.
Toivotan kaikki sotilassukeltajat tervetulleeksi mukaan toimintaamme ja kiitän merivoimien joukko-osastoja ja niiden
henkilöstöä saamastamme tuesta ja erinomaisesti sujuneesta yhteistyöstä.
•
Petri

Härmä.
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Iranin laivaston toinen, Venäjällä rakennettu, Kilo-lk:n sukellusvene matkalla Imniin. Kuva: http://commons.wilcimedia.org/wiki/

Itämeri sukellusveneiden
toimintaympäristönä
- mikä on muuttunut?

S

ukellusveneiden perinteisinä
rooleina ovat olleet hyökkäykset vastustajan meriyhteyksiä
vastaan sekä taistelu vastustajan sukellusveneitä vastaan. Nyrkkisäännön mukaan
sukellusvene voi hyökätä torpedoin pinta-alusta vastaan 10 kilometrin etäisyydeltä, jos maalin tunnistus pitää varmistaa esimerkiksi visuaalisesti ennen laukaisua. Ballistisin ohjuksin varustetut ydinsukellusveneet (SSBN) ovat edelleen usei-

den maiden ydinasepelotteen osa, eivätkä
ne lähitulevaisuudessa katoakaan.

Itämeren rantavaltioilla 23
sukellusvenettä
Maailmassa on tällä haavaa arviolta 458
täysikokoista sukellusvenettä, joista valtaosa on rakennettu kylmän sodan aikana tai ainakin senaikaiseen uhkakuvaan.
Uudisrakentamisesta huolimatta sukellusveneiden määrän uskotaan hienoksel-

taan laskevan seuraavan kymmenen vuoden aikana 416-442 kappaleeseen.
Itämeren rantavaltioilla on sukellusveneitä seuraavasti, suluissa on paljon siteeratun Jane's Publicationsin arvio ajanjaksolle 2015-2020:
- Ruotsi 5 (5),
-Puola 5(1),
-Saksa 11 (6-8),
- Venäjä 77, joista Itämerellä 2.

Patrik

Komentajakapteeni
Lillqvist

Lillqvist

Patrik

työskentelee

tutkimusjohtajana
Merivoimien

Esikunnan

suunnitteluosastolla.

Jane'silla ei ole erillistä arviota Venäjän
Itämerelle sijoitettavista sukellusveneistä tulevaisuudessa, mutta se tuskin laskee nykyisestä kahdesta, pikemminkin
määrän voisi uskoa nousevan. Tanska
on luopunut sukellusveneistään vuonna
2004 ja vastaavasti panostanut voimakkaasti pintataistelualuksiin.

mm

Rantavaltioilla on siis yhteensä 23
sellaista sukellusvenettä, jotka voisivat
olla Itämerellä. 1980-luvulla sukellusveneiden määrä oli pitkälti yli sata, eli pudotus on merkittävä.

3D, dull, dirty, dangerous
Diesel-sähköisten sukellusveneiden päätehtäviksi nykypäivänä ovat osoittautuneet tiedustelu, valvonta ja maalitiedustelu (ISR), erikoisoperaatiot (Special Operations Force, SOF) sekä maa-ammunta
ohjuksin. Terrorismintorjunta ja epäsymmetristen uhkien torjunta rannikon
läheisyydessä muodostavat useiden maiden laivastojen päätehtävän. Tämä kos-

Diesel-sähköisten
päättymisen

sukellusveneiden

jälkeen.
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Ruotsin sukellusvenease
Kuvassapelastusalus

juhli IOO-vuotisjuhlaansa

Belos ja sukellusvene

Kuva: Ragnar Jensen,

sikymmeniä keskittyneet merentakaisiin
operaatioihin (expeditionary operations).
Perinteisten uhkien torjunta ei sukellusveneiden suunnittelussa ja arvot-

kylmän

sodan

Tukholman

Strömmillä.

http:llcommons.mkimedia.org/wikil

kee erityisesti länsimaita, jotka ovat vuo-

tehtävät ovat lisääntyneet

18-22.2004

Södermanland.

tamisessa ole suinkaan kadonnut, mutta uusien tehtävien voimallinen painotus on johtanut sukellusveneaseen kriittiseen tarkasteluun.
Miehittämättömien vedenalaisten
järjestelmien esiinmarssi ja kehitys kyseenalaistavat sukellusveneet yhä enenevässä määrin. Normaalisti miehittämättömiä järjestelmiä käytetään 3D-tehtäviin (dull, dirty, dangerous), ja tämä
pätee myös veden alla. Miehittämättömien vedenalaisten järjestelmien uskotaan korvaavan sukellusveneet ainakin
joissain, pääasiassa hyökkäyksellisissä,
tehtävissä (esimerkiksi ISR). Miehittämättömät korvaavat jo nyt pinta-aluksia
esimerkiksi miinantorjunnassa ja pohjankartoituksessa. Miehittämättömien
järjestelmien suorituskyky kasvaa edel-

leen, ja niiden kustannustehokkuus on
joihinkin tehtäviin hyväksyttävällä tasolla. Asevaikutus valikoituun kohteeseen on vielä kaukana tulevaisuudessa.

"Salassa ja muille mahdotonta"
Vanhan viisauden mukaan sukellusveneitä käytetään siihen, mikä pitää tehdä salassa, ja jota ei voi tehdä millään
muulla välineellä. Tilanne on hienokseltaan kuitenkin muuttunut. Sukellusveneitä hankitaan ja ylläpidetään edelleen
strategisista syistä, ylläpitämään pelotetta perinteisiä uhkia vastaan. Tuskin
mikään järjestelmä on yhtä tehokas pitämään mahdolliset pinta-alukset loitolla
ja vastaavasti pakottaa miettimään omien meriyhteyksien turvaamista ennen
hyökkäyspäätöksen tekemistä. Sukellusveneiden käyttöön ei liity edes joukkotuhoaseiden moraalisia pidäkkeitä.
Koska sukellusvene on aina huomattavan kallis investointi, kannattaa
niiden varustamiseen panostaa, ja veneitä kannattaa modernisoida, kunhan niille nykytilanteessa löytyy lisäarvoa tuottavia tehtäviä. Pintasota-alustenkin määrä on maailmalla laskenut,
mutta alusten monikäyttöisyys on huomattavasti lisääntynyt, samoin niiden
käyttöaste.
Sukellusvenettä tarkastellaan erityisesti länsimaissa hyökkääjän näkökulmasta. Rannikon läheisyydessä toimittaessa puolustajalla on etulyöntiasema, erityisesti jos puolustajalla on konventionaalisia diesel-sähköisiä sukellusveneitä. Ne ovat hiljaisia, ja ne on mahdollista piilottaa odotusasemiin esimerkiksi meren pohjalle makaamaan, jolloin alueelle tunkeutuja on liikkeensä
takia äänekkäämpi, tuntee alueen heikommin kuin puolustaja ja on näiden
syiden johdosta haavoittuvainen. Syystä tai toisesta merentakaisia operaatioi32

ta ei ole toimeenpantu sellaista valtiota
vastaan, jolla on sukellusveneitä.

Ruotsi maailmalla,
Venäjä Itämerellä
Ruotsin viisi sukellusvenettä (kaksi Södermanland-lk ja kolme Gotland-lk)
ovat kaikki varustettuja ulkopuolisesta
ilmasta riippumattomalla (AIP) Sterlingkoneistolla. Yksi Gotland-luokan veneistä osallistui vuosina 2005-2007 Kaliforniassa harjoituksiin US Navyn kanssa ja
saavutti huomattavaa menestystä. Sukellusvene osoittautui niin haastavaksi havaita ja torjua, että joissain harjoituksissa siihen piti asentaa erillinen äänilähde,
jotta se kyettäisiin havaitsemaan.
Maan sukellusveneiden huomio on
kääntynyt Itämerestä Pohjois-Atlantille, Välimerelle ja Lähi-itään. Veneillä on
edelleen kyky perinteisiin tehtäviin, mutta pääpainoja kehitystyö on kohdistunut
ISR-ja erikoisjoukko-operaatioihin.
Venäjä näyttäisi olevan alueen ainoa sukellusvenevaltio, jonka painopiste ei ole siirtynyt pois Itämereltä. Venäjän turvallisuuspolitiikka poikkeaa merioperaatioiden osalta merkittävästi länsimaista. Maa ei varaudu merentakaisiin
operaatioihin samalla tavalla kuin länsi. Suunnittelun lähtökohtana on oman
maan käyttö tukialueena, josta operaatiot käynnistetään, jolloin operaatiot rajoitetaan Venäjän lähialueelle.

jo alun perinkin huomattavan monipuolinen, ja suuri koko on mahdollistanut
erikoisjoukkojen käytön. Kilo on kuitenkin huomattavan kookas, uppoumaltaan kaksinkertainen vastaavan, ja jopa
paremman suorituskyvyn omaavaan läntiseen veneeseen verrattuna.

Nord Stream
Paljon puhutulla Nord Stream -kaasuputkihankkeella on seurauksia myös sukellusveneille. Viidenneksen Venäjän kaasusta kuljettavalla kaasuputkella on luonnollisesti turvallisuusulottuvuus. Venäjän
kannalta se edellyttää kykyä pitää Itämeren alue vakaana, vaikkei kukaan tällä
haavaa pyrikään vakautta horjuttamaan.
Vahva Itämeren Laivasto on venäläisen näkemyksen mukaan tae alueen
vakaudesta, ja joissakin puheissa on väläytetty sukellusveneiden käyttöä putkien
suojaamiseen. On kuitenkin vaikea nähdä mitä uhkaa vastaan sukellusvene varautuu nykyisessä turvallisuustilanteessa.

Itämeri - sukellusveneen ystävä
vai vihollinen?
Ajatellaanpa, mikä olisi ideaalinen olosuhde löytää sukellusvene helikopterilla
tai pinta-aluksella: veden syvyys alle 40
metriä, tasainen hiekkapohja, kirkas tasasuolainen vesi, kovat myrskyt aika-ajoin
sekoittamassa veden tasalämpöiseksi.

Merivoimakomponentissa on kuitenkin samankaltaisuutta länsimaiden kanssa. Mereltä maalle -vaikuttamiskyky esimerkiksi maa-ammuntaohjuksin on Venäjällä kehittynyt ja yleistyy. Club-ohjukset
kuuluvat myös sukellusveneiden asevalikoimaan. ISR-tehtävien kannalta venäläiset sukellusveneet ovat hyvin varusteltuja,
koska niillä on perinteisesti monipuolinen
sensorivarustus ja pimeätoimintakyky.

Torjujan kannalta yksi viidestä
menee melkein oikein. Itämeri on melko matala (keskisyvyys 55 metriä, syvin
paikka 460 metriä), pohja on pääosin
valitettavan epätasainen, vesi on sameaa, jolloin valo ei lämmitä kuin pintakerroksen aiheuttaen äänen taipumista,
suolaisuus on epätasaista joillakin alueilla (pohjassa suolaista merivettä, pinnassa makeahkoa murtovettä), ja Itämerellä on rajallisesti myrskyjä.

Nykyisen Kilo-luokan varustus on

Sukellusveneen kannalta tilanne

Satama-ja

muuta henkilökuntaa

avustamassa

osallistui kahden vuoden ajan yhteiseen
Kuva: Mass Communication

Hänen Majesteettinsa

koulutukseen

Laiva Gotlandin siirtoa ruotsalaiseen
Yhdysvaltain

Specialist 3rd Jennifer S. Kimball / U.S. Navy.,

näyttää siis edulliselta. Mataluus on ainoa merkittävä rajoite. Jos vettä on yli 40
metriä, ei veden syvyys aseta minkäänlaisia rajoitteita. Sukellusvenetukikohtien
läheisyys on huomionarvoinen seikka,
koska noin kuukauden toiminta-ajasta ei
kohtuuttomasti tuhraannu siirtymisiin.
Veneiden kyky toimia salassa on
luonnollisesti pysynyt hyvänä, ellei jopa parantunut teknologian kehityksen
myötä ja koska sukellusveneiden torjuntakyky ynnä vedenalainen valvonta ovat
heikentyneet huomattavasti 1990-luvun
alusta lähtien. Syynä laskeneeseen valvonta- ja torjuntakykyyn on tietenkin
parantunut turvallisuuspoliittinen tilanne Itämerellä. Yksittäisen sukellusveneen kannalta riski joutua toisen
maan sukellusveneen havaitsemaksi on
samoin pienentynyt huomattavasti, koska potentiaalisen vastustajan sukellusveneiden määrä on laskenut.
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ja harjoituksiin

kuljetusalukseen.

laivaston sukellusveneentorjuntayksiköiden

Sukellusvene

Gotlanti

kanssa.

http://commons.tvikimedia.org/wikil

Pienestä määrästä huolimatta sukellusvene on edelleen inhottava vastustaja. Se on tuhoamiskykyinen: tavallinen kuorma on 18 torpedoa, joista jokainen katkaisee maalinsa. Torpedojen
tilalla voi olla 300 kilometriä kantavia
risteilyohjuksia, jotka tulevat yllättävästä suunnasta ja osuvat tappavan tarkasti.
Itämeri on pieni ja meriyhteydet korvaamattomat ja mahdottomat siirtää. Sukellusvene on omassa elementissään korkean intensiteetin kriisissä. Itämeren epätasainen pohja on erinomainen piilopaikka. Itämeri on sukellusveneelle ystävä ja
sukellusveneen torjujalle painajainen.

Asema pysyy
Itämeren alueen sukellusveneisiin pätevät samat linjaukset kuin pinta-aluksiin;
sukellusveneiden monikäyttöisyys on lisääntynyt. Kylmän sodan aikaisia sukellusveneitä on voimallisesti modernisoitu

sensorien, johtamisjärjestelmien, koneistojen ja hyötykuormien osalta.
Painopiste on siirtynyt Itämereltä
merentakaisiin operaatioihin. Nykyisessä turvallisuustilanteessa Itämerestä on
tullut yksi sukellusveneiden harjoitusalue muiden joukossa.
Vaikka painopiste on siirtynyt matalamman intensiteetin kriiseihin, valmius korkean intensiteetin kriiseihin on
ylläpidetty. Kaikki Itämeren alueen sukellusveneet kykenevät torpedoammuntaan, venäläiset myös ohjusammuntaan.
Sukellusvene näyttäisi monikäyttöisyytensä ja pelotteensa takia lähitulevaisuudessa säilyttävän asemansa kohtuullisen hyvin. Pidemmällä aikavälillä
sitä uhkaa kuitenkin miehittämättömien järjestelmien mahdollinen esiinmarssi, mutta miehittämättömät järjestelmät
tuskin milloinkaan täysin korvaavat sukellusvenettä.
•
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Kirjallisuutta

man ja koskettavan omaelämäkertansa sodassa menehtyneille merimiehille;
heistä saksalaisia sukellusvenemiehiä oli
28000. Kovakantisessa kirjassa on lähes
450 sivua ja 80 kuvaa.

U-564 - 70 päivää Atlantilla

Saksan sukellusveneet-kirjan

kuvitusta.

H

elsinkiläinen, sotakirjallisuuteen erikoistunut, Koalakustannus on muutaman viimeisen vuoden aikana julkaissut useita
mielenkiintoisia kirjoja Saksan sukellusvenetoiminnasta toisessa maailmansodassa. Tällä hetkellä saatavissa on neljä kirjaa, mutta lisää merisotakirjallisuutta on luvassa ensi vuonna. Kustantaja on myös julkaissut runsaasti saksalaisten lentäjin muistelmia ja ajan ilmailuhistoriaan liittyviä kirjoja, joita menneinä vuosina ei ole ollut liiemmin saatavissa. Ansiokasta toimintaa!

Rauta-arkut
Ensimmäisenä sukellusvenekirjana ilmestyi Herbert Wernerin klassikkoteos
Rauta-arkut. Werner ilmoittautui en-

Herbert A. Werner

Saksalaisen sukellusvenekomentajan muistelmat 1939-1945

simmäiselle sukellusveneelleen vuonna
1941 ja oli yksi harvoista sodasta selvinneistä sukellusveneen päälliköistä. Alun
voittoja seurasivat karmaisevat tappiot
ja Werner omistaakin kaunistelematto-

Arvostetun englantilaisen, Kriegsmarinen sukellusveneisiin perehtyneen Lawrence Patersonin tuotannosta on suomennettu kaksikin kirjaa. U-564 - 70
päivää Atlantilla kertoo maineikkaan
Reinhard "Teddy" Suhrenin sukellusveneen yhdestä partiomatkasta vuonna 1942. Mukana oli myös sotakirjeenvaihtaja, jonka ottamat kuvat löytyivät
erään veteraanin kenkälaatikosta 90-luvulla. Asiantuntevasti ja sujuvasti kirjoitettu kertomus menestyksekkäästä partiomatkasta on jo itsessään mainio lukukokemus, mutta laadukkaalle paperille painetut yli 250 valokuvaa valottavat hienosti partiomatkan vaiheita ja
elämää sukellusveneessä.

Saksan sukellusveneet
- Takaa-ajajista takaa-ajetuiksi

Patersonin toinen teos on Saksan sukellusveneet - Takaa-ajajista takaa-ajetuiksi. Tämän suurikokoisen (A4) kauttaaltaan nelivärisen teoksen (160 sivua, 300
valokuvaa) sivuilla on sota-aikaisen kuvituksen lisäksi runsaasti Yhdysvalloissa museoidun U-505:n sisältä otettuja
erinomaisia värikuvia. Kirjaa on mukava pitää auki muitakin sukellusvenekirjoja lukiessa, sillä siitä saa hyvän käsityksen eri osastoista ja oloista, joissa
miehet taistelivat.
Kirjassa yli 60 saksalaista sukellusvenemiestä kertoo, millaista oli elää
ja taistella rauta-arkuissa. Kustantajan
esittelytekstiä lainaten: "Tarinat kertovat niin toveruudesta, satunnaisista ilon
hetkistä ja menestyksen huumasta kuin
vaikeista oloista, vangiksi joutumisen,
vammautumisen ja kuoleman pelosta siitä, millaista oli olla metsästäjänä ja
millaista oli joutua saaliiksi peräänantamattomassa jahdissa, jossa armoa ei
annettu."
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Sukellusveneässä
- Wolfgang Liithin elämä

Neljäs saatavissa oleva kirja on Jordan
Vausen kirjoittama Sukellusveneässä
- Wolfgang Liithin elämä. Liith upotti
230 000 tonnia aluksia, lähes 50 alusta, ja oli toiseksi menestynein saksalainen sukellusveneen päällikkö. Eräs hänen partiomatkoistaan kesti ennätykselliset 203 vuorokautta. Liith sai Saksan
korkeimman kunniamerkin, Rautaristin
ritariristin tammenlehvin, miekoin ja timantein 25.10.1943 ensimmäisenä sukellusveneen päällikkönä
Kuudentoista partiomatkan jälkeen Liith komennettiin merisotakoulun komendantiksi, joka oli amiraalitason tehtävä. Niinpä hänet ylennettiin kahden kuukauden aikana kahdesti, j a hänestä tuli 30-vuotiaana Saksan laivaston nuorin kommodori vuonna 1944. Merellä voittamaton Liith tapasi kohtalonsa maalla heti sodan pää-

tyttyä, jouduttuaan yöllä oman vartiomiehensä ampumaksi. Hänet haudattiin
kahdeksan päivää Saksan antautumisen
jälkeen, vielä kuitenkin brittien luvalla
Kolmannen Valtakunnan juhlamenoin,
Dönitzin läsnäollessa ja pitäessä muistopuheen. Voidaan sanoa, että samalla
haudattiin silloinen Saksan laivasto.
MY:n matkalla vierailimme Murwikissä Merisotakoulussa. Koulu ei kärsinyt sodassa mitään vaurioita ja aloitti toimintansa uudelleen vuonna 1956.
Wolfgang Liithin muistokivi, lohkare läheiseltä tietyömaalta, paljastettiin kaatuneitten muistopäivänä 17.11.1957. Tänä päivänäkin merikadettikurssit laskevat seppeleensä kivelle, joka on suuren
tammen varjossa lähellä Liithin kuolinpaikkaa. Vierailun isännät eivät sitä
meille esitelleet. Kolmannen Valtakunnan historia on edelleen kipeä asia.
Lisätietoja kirjoista löytyy osoitteesta www.koalakustannus.fi. Sivuilla
on myös tervetullut mahdollisuus ladata lukunäytteitä.
•
Kai Masalin

Wolfgang Liithin muistokivi. Kuva: Kai Masalin.
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Vesikko
- Suomenlahden
Timo

hiljainen

Merensilta

Hobby-Kustannus

Oy, 224 sivua, joista 48 värisivua, vaaka A4 (kovakantinen).

V^ÖUIJsu

T

imo Merensilta sai kimmokkeen nyt ilmestyneen uuden Vesikko-kirjan tekemiseen ensimmäisen kerran jo 1970-luvulla Erkki Riimalan Poikien laivakirja II- Suomalaisia
sotalaivoja-kirjasta. Uusi kimmoke tuli
muun muassa Markku Melkon Vesikkoteoksesta vuodelta 1999. Nyt julkaistuun
teokseen kului runsaasti tutkimustyötä ja
haastatteluja yli viiden vuoden ajan. Tulos on kaiken vaivan arvoinen. Kirja on
perusteellinen, tiedot hyvin dokumentoituja ja kuvitus, Alpo Tuurnalan maalaamasta kansikuvasta alkaen, todella upea.
Kirja tekee hienolla tavalla kunniaa Suomen sukellusveneaseelle, ja sen miehistöille. Se myös selvittää hankintojen ja rakentamisen taustat ja nivoo Suomen sukellusveneaseen osaksi maailmansotien välistä
merellistä sotilaspolitiikkaa ja strategiaa.

Vesikko on maailmanluokan
harvinaisuus
Vesikko oli alun alkaen saksalaisen sukellusveneen salainen prototyyppi, joka
edusti aikansa teknistä huippua. Turussa rakennettiin hiljaisuudessa alus, jonka avulla Saksa kehitti siltä kiellettyä sukellusveneasetta.
36

vartija
ISBN 978-952-5334-07-4.

Alus laskettiin vesille toukokuussa 1933. Koeajomiehistöt totesivat sen
erittäin onnistuneeksi. Näitä tyypin II
veneitä valmistettiin Saksassa yhteensä
50 kappaletta. Prototyypin merkitys ei
jäänyt tähän: veneen rakenneratkaisujen pohjalta syntyi myös legendaarinen
tyyppi VII - Atlantin harmaa susi.

Hinta 49,95 €

laatimaan uudet suunnitelmat.
Sodassa sukellusvenelaivue piti yhdessä muun laivaston kanssa huolen, ettei Neuvostoliitto pystynyt sen enempää
hyökkäämään selustaan, kuin katkaisemaan Suomen elintärkeää kauppareittiä länteen.

Viimeinen sukellusvene
Strateginen ase
Suomen laivastossa Vesikko liitettiin Sukellusvenelaivueeseen vuonna 1936. Laivueen päätehtävänä oli sodan syttyessä
yhdessä panssarilaivojen ja rannikkotykistön kanssa sulkea Neuvostoliiton
alukset Suomenlahdelle. Tämän Viron
kanssa luodun Suomenlahden sulun tarkoituksena oli muun muassa estää Neuvostoliitoa hyökkäämästä selustaan ja
pakottaa se taistelemaan Karjalassa. Vesikko oli osa Suomen strategista asetta.
Ketteränä j a kehittyneimpänä
Vesikko soveltui suomalaisveneistä
parhaiten Suomenlahdelle. Sotilasjohto
suunnitteli 30-luvun lopussa kokonaisen Vesikko-laivueen tilaamista. Hanke
kuitenkin hautautui toisen maailmansodan puhjettua. Viron romahdus pakotti

Vesikko on ainoa säilynyt suomalainen
sukellusvene ja ainoa säilynyt tyypin II
vene. Vesikon lisäksi koko maailmassa
on toisen maailmansodan ajoilta jäljellä vain neljä saksalaisten suunnittelemaa
sukellusvenettä.
Kirja tuo päivänvaloon uutta tietoa Vesikosta ja liittää sen uudella, ymmärrettävällä tavalla Suomen puolustuspolitiikkaan ja toisen maailmansodan tapahtumiin.
Kirja kertoo, ketä olivat miehet, jotka palvelivat teräskuoren sisällä. Lukija
pääsee tutustumaan sukellusvenemiesten
arkipäivään ja kohtaloihin. Vesikko ja
sukellusvenemiehet ovat kirjansa ansainneet. Suosittelen lämpimästi!
•
Hobby-Kustannus Oy,

http:llwww.pienoismalli.com

Kai Masalin

Vierailijoita Suomen Joutsenella
Koululaivan vieraskirja kuvin ja sanoin kerrottuna
Visa Auvinen, Suomen Joutsenen Valtameripurjehtijain perinneyhdistys
Newprint Oy, Raisio 2009,111 sivua. Sidottu. ISBN

S

uomen Joutsenen kastetilaisuudessa 1.11.1931 Uudenkaupungin Lotat ja Suojeluskunta
lahjoittivat koululaivalle nahkakantisen
vieraskirjan, johon ensimmäiset merkinnät tehtiin saman tien. Vieraskirjan nimenä oli "Suomen Koululaiva", koska
kirjaa tehtäessä nimi ei vielä ollut lahjoittajien tiedossa. Vieraskirja oli käytössä kaikilla laivan 1930-luvulla tekemillä kahdeksalla valtameripurjehduksella ja niiden päätyttyäkin kotivesillä sota-aikaa lukuun ottamatta aina
1950-luvun loppuun.
"Vierailijoita Suomen Joutsenella"
- t e o s kertoo mielenkiintoisia tarinoita
vuosikymmenten takaa. Aluksella vieraili sekä oman maamme että vieraiden
valtioiden päämiehiä ja johtohenkilöitä,
satamien viranomaisia, diplomaatteja,
sotilaita, lehtimiehiä ja muita päällikön
vieraita, jotka merkitsivät vieraskirjaan
nimensä ja usein myös tervehdyksensä.
Alkusyksystä Yhdistyksen 10-vuotistapahtumiin liittyen ilmestynyt kirja etenee matkoittain aikajärjestyksessä. Jaksot, kahdeksannen matkan päättymiRannikon P u o l u s t a j a 4 | 2 0 0 9

ry.

978-953-67235-0-1

sestä talvisotaan ja 1940-luvun lopulta
aluksen luovutukseen, ovat omina lukuinaan. Lyhyt tiivistelmä aluksen koko elinkaaresta ja henkilöhakemisto täydentävät sopivasti kokonaisuutta.

jonka koko sivun piirros Suomen Joutsenesta täysissä purjeissa on mustavalkoisenakin komea. Piirrokset ja monet valokuvat, osa tosin lehdistä kopioituna,
elävöittävät kerrontaa.

Visa Auvinen on koonnut harkiten
ja lukijaystävällisesti historiateokseen
vieraskirjan kertomaa. Hän on moniin
nimikirjoituksiin löytänyt valokuvan tilanteesta tai henkilöstä ja laatinut lisäksi
lyhyen selostuksen tapahtumasta. Muutamasta aluksestakin on kirjassa kuvaus, johon vieraskirjan merkintä on antanut aiheen. Kaikista kävijöistä ei vieraskirjassa ole merkintöjä; aina ei huomattu esittää vieraskirjaa ja niin menetettiin monta
arvokasta nimikirjoitusta. Toki kirjasta
nytkin löytyvät presidenttien Svinhufvud
ja Kallio sekä sotamarsalkka Mannerheimin nimet 1930-luvulta. Sotien jälkeen kotivesillä vierailivat aluksella muun muassa pääministeri Fagerholm ja puolustusvoimain komentaja Sihvo. Napolissa 1934
Suomen Joutsenella kävi Italian tuleva - ja
viimeinen kuningas, joka kirjoitti kirjaan:
Umberto di Savoia, Principe di Piemonte. Hän on päässyt Auvisen kirjan kansikuvaan. Atlantin takana laivalla kävivät
muun muassa Brasilian, Haitin ja Uruguayn presidentit. Kauppaneuvos Eino Heinonen, menestynyt liikemies ja merivoimiemme ystävä, osoitti vieraanvaraisuutta Joutsenen vieraillessa Buenos Airesissa.

Vieraskirjalla itselläänkin on mielenkiintoinen historia. Suomen Joutsenen
siirtyessä vuoden 1960 alussa valtion merimiesammattikouluksi Turkuun, vieraskirja jäi merivoimille. Kirja päätyi jossain
vaiheessa Merivoimien esikunnan arkistoihin, joista se putkahti taas päivänvaloon
esikunnan muuttaessa Turkuun pari vuotta sitten. Vuoden 2008 alussa merivoimat
luovutti tämän arvokkaan museoesineen
laivastomuseonakin toimivan Merikeskus
Forum Marinumin säilytettäväksi.

Vieraskirjaan ovat aikoinaan piirtäneet kädenjälkensä myös kuuluisat kuvataiteilijat. Yksi merkittävimmistä on
merimaalarina arvostettu Adolf Bock,

Kirjaa saa Visa Auviselta 0400-953511
tai visa.auvinen@luukku.com ja Jukka
Pajalaltajukka.k.pajala@kolumbus.fi.
Hinta on 22 euroa + postikulut.

Suomen Joutsenen Valtameripurjehtijain perinneyhdistys päätti kustantaa vieraskirjasta kertovan teoksen tehdäkseen maamme tunnettuutta ulkomailla 1930-luvulla merkittävästi edistäneen koululaivamme historiaa muidenkin kuin tutkijoiden tutuksi. Visa
Auvinen on onnistuneesti yhdessä taitavan taittajan Kari Merilän kanssa koonnut Suomen Joutsenen vieraskirjan vaiheet teokseksi, jossa tekstit ja kuvat johdattelevat lukijansa kiinnostaville merimatkoille ja maailman satamiin. Hyvä
kirja vaikkapa lahjaksi ystävälle!
•
Jukka K Pajala
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Aegna
Robert

Nerman

2008, Tallini1,312 sivaa, 320 Eestin kruunua (noin 20,50 euroa)

N

aissaari on ainakin monelle rannikkotykistöupseerille
tuttu sotahistoriasta, olihan
saaressa suomalainen rannikkotykistön tulenjohtoryhmä jatkosodan aikana. Naissaaren vieressä sijaitseva Aegna
sen sijaan ei ole niin tuttu paikka, vaikka
Suomen rannikkotykkimiehet vaikuttivat myös siellä jatkosodan aikana. Aegnan apupiste kuitenkin lakkautettiin ja
miehistö siirrettiin Naissaareen. Yleinen
käsitys lienee, että Aegna on pieni, merkityksetön saari. Robert Nermanin kirjoittama vironkielinen kirja korjaa tämän väärinkäsityksen.
Hyvälle paperille painettu kirja
esittelee saaren historiaa esihistoriallisista ajoita saakka. Varsinainen käsittely alkaa kuitenkin saaren osuudesta ensimmäiseen maailmansotaan. Noin puolet kirjasta käsittele aikaa toisen maailmansodan jälkeen.
Kun Pietari Suuren merilinnoitusta ryhdyttiin rakentamaan, Aegnaan
rakennettiin 12-tuumainenja 130 mmm
patteri. Kun saksalaiset nousivat maihin
Viroon tammikuussa 1918, bolsevikit
kuitenkin tuhosivat Aegnan linnoitteet. Virolaiset kuitenkin kunnostivat
12-tuumaisen patterin nopeasti, ja ensimmäinen koeammunta ammuttiin j o
keväällä 1919.1920-luvun rauhattomat
ajat johtivat siihen, että melkein puolet
Viron rannikkojoukoista sijoitettiin Aegnaan, ja saaresta tehtiin sotilasalue.
Aegnan varuskunta oli suhteellisen
iso. 1920- ja 1930-luvuilla saaressa oli

noin 150 rakennusta ja muuta rakennelmaa. Sotilaiden lisäksi saarella asui varuskunnan tarvitsema siviilihenkilöstö.
Sosiaalinen elämä oli sen mukaista. Kun
toinen maailmansota syttyi, Neuvostoliitto "pakkoliitti" Viron itseensä vuonna 1940. Kun puolestaan Saksa marssi
Viroon vuonna 1941, neuvostojoukot
tuhosivat kaikki saaren rannikkopatterit, ammusvarastot ja osan saaren muista
rakennuksista ennen lähtöään saaresta.
Toisen maailmansodan jälkeen Aeganalla ei ollut varsinaista merkitystä
Neuvostoliiton rannikkopuolustukselle.
Sinne kuitenkin sijoitettiin mm. ilmatorjuntajoukkoja. Vuonna 1956 Neuvostoliiton sotavoimien joukot lähtivät saaresta, mutta rajajoukot tulivat
tilalle. Samana vuonna alkanut suurvaltasuhteiden suojakeli heijastui myös
Aegnaan, ja 1957 järjestettiin ensimmäiset turistimatkat saareen. Muutama vuosi myöhemmin ensimmäiset tallinnalaisten firmojen vapaa-ajan keskukset aloittivat toimintansa saarella. 1960-luvun
alussa jo noin 700 lomailijaa mahtui näihin keskuksiin. Vähitellen avattiin kioskeja ja pieniä ravintoloita. Saaressa toimi myös elokuvateatteri ja järjestettiin
konsertteja.
Neuvostoliiton hajoaminen aiheutti muutoksia saaressa, samalla kun yleinen lama vaikeutti toimintaa. Jätehuolto, kuljetukset ja muu infrastruktuuri
kärsi. Vasta 2000-luvulla tärkeimmät
kohteet ja toiminnot on saatu kuntoon.
Infrastruktuurin ja palvelujen kehittä-

minen jatkuu edelleen, mutta on jo saatu kohtalaisen hyvin toimimaan. Ehkä
Suomenkin luovutettavien ja luovutettujen linnakkeiden käytön suunnittelussa olisi opittavaa Aegnasta.
Kirja sisältää hyvän, noin 20-sivuisen englanninkielisen yhteenvedon, ja kuvaluettelo löytyy myös englanninkielisenä. Teos on kuvitettu noin 220 valokuvalla ja kartalla, joista osa on värillisiä.
Kartat, jotka kuvaavat saaren eri vaiheita, kelpaavat malliksi muille tämäntyyppisiä kirjoja kirjoittavalle. Jälleen kerran
on todettava, että tämä kirja kannattaa
hankkia jopa pelkästään kuvituksen ja
yhteenvedon takia, jos rannikkopuolustuksen historia kiinnostaa.
•
Ove

Enqvist

Farleder och lotsplatser i Ekenäs
Henrik

skärgård

Cederlöf

Svenska folkskolans vänner, 2008.142

sivua, 30 euroa

F

T Henrik Cederlöfin kirjoittama kirja, Farleder och lotsplatser i Ekenäs skärgård, on jo
jonkinlainen perusteos läntisen Uudenmaan saaristosta ja sen historiasta.
Ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 1986 ja toinen vuonna 1989. Kirja on
jo pitkään ollut loppuunmyyty. Meri-ja
rannikkopuolustusta syvällisesti tutkivien onneksi teoksesta julkaistiin vuonna 2008 kolmas, hieman korjattu painos.

Henrik Cederlöf

Farleder och lotsplatser
i Ekenäs skärgård

Kirjoittaja kuvaa kirjassaan läntisen Uudenmaan saaristolaiselämää ja
saariston olosuhteita siitä saakka kun

huviveneily oli vielä tunteman käsite.
Saaristossa liikkuivat alussa lähinnä
viranomaiset, kauppiaat ja saaristossa
asuvat. Meri- ja rannikkopuolustuksen
kannalta kiinnostavimmat paikat ovat
ennen kaikkea Jussarön ja Hästö-Busön alueet, niiden siirtyminen hiljalleen
viranomaiskäyttöön, sekä saaristolaisten ja viranomaisten, rannikkojoukot
mukaan luettuna, elämä rinta rinnan samoilla saarilla. Kirja on runsaasti kuvitettu vanhoilla valokuvilla ja kartoilla.
Kirjan saa kätevästi tilattua kustantajalta, Svenska folkskolans vänner, http://
www.sfv.fi/sfv/, 09-6844 570, sfv@sfv.fi.
Hintaa, 30 euroaja mahdolliset postimaksut, voi mielestäni pitää edullisena.
•
Ove Enqvist
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Mannerheim-museo
suomen marsalkka, vapaaherra
G. M a n n e r h e i m i n koti vuosina 1924-51.
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Avoinna pe, la j a su klo 11-16
(viimeinen opastettu kierros alkaa klo 15)
sekä s o p i m u k s e n m u k a a n
Kalliolinnantie 14
00140 Helsinki puh. (09) 635 443 www.mannerheim-museo.fi
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Ajamatkad Soome Lahe Saartel
(Aikamatka
Mati

Suomenlahden

saarille)

Öuit

Sentinel 2008, Tallinn. 136 sivua, 199 Eestin kruunua

(noin 13 euroa)

käsitellä Aegnaa, joka myös olisi kiinnostava mm. sillä olleiden rannikkopatteriden
takia. Aegnasta on kuitenkin vuonna 2008
ilmestynyt oma varsin hyvä kirjansa, joten
sen käsittely Öunin kirjassa ei ole tarpeen.

M ATI Ö U N

Naisaari on se saari, johon helpoiten pääsee tutustumaan. Saareen pääsee
aluksella Tallinnasta. Naissaaresta ja sen
historiasta oli kuvaus Rannikon Puolustajassa 3/2004 Suomenlinnan Rannikkotykistökillan saarelle tekemän retkeen
liittyen. Kirjan kuvista ja piirroksista on
paljon apua, kun käy paikan päällä. Kirjassa esitellään saarta sen historiallisesta
taustasta nykypäivään saakka. Erityisen
mielenkiintoinen kohde on miinavarikon rauniot, joissa vielä lojuu satoja tyhjiä miinakuoria maastossa. Ainoa pieni
yksityiskohta, jota jää kaipaamaan, on
kuvaus suomalaisesta rannikkotykistön
tulenjohtoasemasta J o k a toimi Naissaa-

T

oinen Mati Öunin vuonna 2008
julkaisema kirja käsittelee kuutta Suomenlahden saarta, joista
Naissaari, Osmussaari ja Suursaari erityisesti kiinnostavat suomalaista rannikkotykkimiestä. Nämä ovat myös selkeästi kirjan pääkohteet. Naisaarta käsitellään 60 sivulla, Osmussaarta 30 sivulla ja
Suursaarta noin 18 sivulla. Muiden saarten osuudeksi jääkin vain 4-6 sivua saarta
kohti. Kirjan pääkohde on siten Naissaari. Hieman erikoista on ehkä, ettei kirjassa
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Sailor RT5022 VHF
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Enqvist

Navigointilaitteet
Konehuonelaitteet
Radioasemat
Säiiiömittauslaitteet
teollisuudelle

Tel.: +358 20 741 8830

Hernesaarenranta 13

Ove

Täyden palvelun talo
merenkulkijoille ja
telakoille

Satelitte, Navigation and Radio
Equipment for Maritime Use
Oy Navidec A b

Kirja sisältää yhteensä melkein 200
kuvaaja piirrosta. Kuvista suuri osa on
värikuvia. Kirjan teksti on valitettavasti vain vironkielellä, mutta hyvän kuvituksen takia sisältö aukeaa aika hyvin
ilman kielitaitoakin. Kirjassa on lisäksi hyvä lähdeluettelo sekä laiva- ja henkilörekisteri.
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- A company in the Telemar Group -

r

ren kärjessä jatkosodan aikana.
Osmussaari on ainakin Suomessa vähemmän tunnettu paikka. Sen vaiheet ovat suurin piirtein samanlaiset kuin
Naissaaren. Saari kuului Pietari Suuren
merilinnoituksen etuasemaan, joka sijaitsi
Hangon ja Osmussaaren välillä. Saaren sotilaallinen käyttö jatkui maailmansodan
jälkeen. Esimerkiksi vuonna 1941 saaren
pääaseistuksena oli 130mm:nja 180 mmm
rannikkopatterit, ja pienempinä patterina
76 mm:n ja 45 mm:n yksiköt.
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Eero Auvinen
komentaja evp

Pansion laivastoaseman päällikkönä
kommodori
Juhla alkakoon!

Saaristomeren

ilmoittaa juhlayleisön

Meripuolustusalueen

merivoimien

komentajalle,

esikuntapäällikkö,

vara-amiraali Juha

Kommodori Tapio Maijala toivottaa entisetja nykyiset pansiolaiset

komentaja Pentti

Juha

toiminut
vara-amiraali

Rannikko

Rannikolle.

tervetulleiksi aamupäivän

"kertausharjoitukseen".

Niskanen

Erkki Uosukainen, ja

Kommodori Aarno Koivisto ja

lippueamiraali

Bo Österlund
Kuvat:

SMMEPA.

Pansio 70 vuotta
Pansion tukikohta vietti 70-vuotisjuhlaanssa maanantaina lokakuun 19. päivänä kauniin sään ja suuren osanottajajoukon kunnioittaessa rentoutuneesti päivän tilaisuuksia.
Päivä alkoi entisten ja nykyisten pansiolaisten aamulla alkaneella, ja varuskuntakerholla tarjottuun lounaaseer
päättyneellä, "kertausharjoituksella", tutustumisella tukikohtaan ja sen toimintoihin.
Kutsuvieraille ja henkilökunnalle oli päiväjuhla Pansion muonituskeskuksessa ja juhlavastaanotto korjaamolla so
tasataman alueella.
Komentaja Eero Auvisen esitys päiväjuhlassa pidensi turkulaisen meripuolustuksen aikaperspektiivin kylläkin paljoi
70 vuotta pitemmälle ja ansaitsee tulla tässä julkaistuksi, muutamalla varhaishistorian kuvalla höystettynä.
Päivästä jäi mukava maku, eikä vain kuvan venepöydästä. Voisiko työviikon ihanammin alkaa! (KM)
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Laivastoasema perustetaan
talvisodan alussa Aurajoen suulle
Puhe Turun laivastotukikohdan 70 -vuotisjuhlassa Pansiossa 19.10.2009

jolloin alus vieraili valtamerten partailla olevien maiden satamissa ja teki tehokkaasti tunnetuksi nuoren valtion uiko-ja
kauppapolitiikaa. Näin myös Turussa jo
1930-luvulla rakennetut panssarilaivat ja
sukellusveneet saivat ennen talvisotaa toimia Suomen virallisen ulkopolitiikan välineinä ja vierailla Itämeren ja Pohjanmeren rannikkovaltioiden satamissa.
Tänä päivänä Pansioon tukeutuvat
alukset ja joukot ovat jatkaneet - ja ovat
jatkamassa tätä tehtävää, jopa aiempaa
laajemmissa puitteissa.
Komentaja Eero Auvinen Pansion Muonituskeskuksen

H

yvät naiset ja herrat! Meiltä
"laivastolaisilta" kysytään
usein: oletko palvellut Pansiossa tai Upinniemessä? Kysyjä mieltää
sen, että Suomen merellinen iskukyky:
taistelutahto, alus- ja asetekniikka sekä henkilökunnan taistelutaito, luodaan
pääosin maissa laivastotukikohdissa ja
niiden lähialueilla. Näin saadun vankan
perustan turvin meripuolustuksen joukot rutinoituvat tehtäviinsä sota-aluksilla Suomenlahdella, Saaristomerellä, Pohjanlahdella sekä rannikoiden eri kohteissa. Tukikohta vastaa silloinkin alusten ja
niiden henkilökuntien huollosta.
Turun Laivastoasema perustettiin
Turkuun Aurajoen suulle 12.10.1939 ennen 30.11. alkanutta talvisotaa. Perustaminen liittyi ylimääräisen harjoituksen
42

todella kauniissa

ruokasalissa.

eli YH:n aikaan, jolloin suomi varautui
10.10. alkaen osittaisella liikekannallepanolla maansa puolustamiseen.

Sota-alus suomen rauhanajan
virallisen ulkopolitiikan
välineenä
Komentaja J. W. Konkola määrättiin Turun Laivastoaseman päälliköksi. Voimakkaaksi sotilasjohtajaksi tunnettu
Konkola oli vienyt leijonalipun ensimmäistä kertaa Atlantille v.1925. Hän oli
silloin kadettien koululaivan, miinalaiva M l:n eli Louhen päällikkö. Alus oli
ollut matkalla Norjan rannikkoa noudatellen Suomen silloiseen Jäämeren satamaan Petsamon Liinahamariin.
Konkola oli sittemmin toiminut koululaiva Suomen Joutsenen päällikkönä,

Suomen merellistä perintöä
Turussa ja Pansiossa
Ennen Turun Laivastoaseman perustamista Turkuun oli Aurajoessa virrannut
paljon vettä. Turussa ja Pansiossa asuvien oli ponnisteltava ase kädessä synnyinmaansa puolustamiseksi.
Turkulainen amiraali Niilo Ehrenskiöld pyrki 27.7.1714 pienellä laivastoosastollaan estämään Pietari Suuren
johtaman Venäjän laivasto-osaston tunkeutumisen Saaristomerelle Ison Vihan
taisteluihin liittyen Riilahdessa Hangon
pohjoispuolella.
Pietari Suuri viittasi laivastonsa
ehdottomaan ylivoimaan ja kehotti Ehrenskiöldiä antautumaan. Tämä vastasi:
"en ole saanut osastoa johtooni antautuakseni, vaan tehtäväni on tuottaa vastustajalle mahdollisimman suuria osatappioita". Tästä perinnetaistelusta kertoo

Tapahtumia
Eero

Auvinen

Pansiossa Riilahdentie.
Suomeen luotiin 1700 -luvun lopulla oma meripuolustusjärjestelmä - sinisen lipun laivasto j a sen tukikohtaverkosto. Tämän toimivuus testattiin hyvin tuloksin Ruotsinsalmen toisessa meritaistelussa Kotkan edustalla 9.7.1790.
Tästä reilun kilometrin päässä koilliseen
säilytetään kunniamiekkaa, jonka Pernon kartanon nuori herra, tykkiveneen
päällikkö luutnantti Ulric Wallenstierna sai Kustaa III:lta urhoollisuudestaan
Ruotsinsalmessa. Pansiossa on Ruotsinsalmentie ja heinäkuun yhdeksättä vietetään merivoimien vuosijuhlapäivänä.
Turussa linnankentällä oli vielä
1830 -luvulla - tosin pahoin lahonneena
- muisto-obeliski Ruotsinsalmen taistelussa menehtyneille. Se oli Suomen ensimmäinen julkisilla varoilla julkiselle
paikalle ulkoilmaan pystytetty muistomerkki, jonka paljasti Turun silloisen Sinisen Lipun Laivasto tukikohtaansa Turun linnan alueelle. Uudelleen pystytetty
muistomerkki saattaisi juhlistaa Turun
kulttuurikaupunki-tapahtumaa.
Aivan tässä vierellä on ollut ruotusotilas Pantzarin torppa, joka kertoo

Ruotsin ajasta pitkälle autonomian aikaan jatkuneesta tavasta perustaa sodan
ajan joukkoja. Suomen Sodassa 1808
1809 siviiliväestö pelkäsi joutuvansa
maaorjuuteen Venäjällä vallinneen käytännön mukaisesti ja ryhtyi vastarintaan
sissisodan keinoin.
Suomen valtaamisen suorittanut ja
Turussa esikuntaansa pitänyt venäläinen
kenraali Buxhövden raportoikin kirjeessään keisarille: en pelkää niinkään ruotsalaisia sotilaita, kuin suomalaisia siviileitä. Siviileiden reaktiot olivat jo alkukesästä sävähdyttäneet häntä Lemun
niemelle tehdyn maihinnousun aikana. Aseelliset siviilijoukot toimivat vielä syksyllä 1808 Turun pohjoispuolella.
Buxhövden pyysi keisaria toistuvasti vakuuttamaan suomalaisille, että
Ruotsin vallan aikaiset lait ja oikeudet
pidetään voimassa, jolloin uhka maaorjuudestakin poistuisi - näin tapahtuikin Porvoon valtiopäivillä. Kansallinen
erillisvaltio Suomi, sai näin rakenteisiinsa vankan kulmakiven.

Kustaa Ill.n Itn Ulric Wallenstiernalle antaman
kunniamiekan kahva
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Suomalaiset oli näin saatu rauhoitettua, ja keisari saattoi keskittää sotilaallisen voimansa Keski-Eurooppaan,

jossa Napoleon oli jo liikehtimässä Moskovan suuntaan.
Seuraavan sodan, Krimin eli Öölannin sodan tapahtumat sivusivat myös
turkulaisia ja pansiolaisia. Tässä sodassa
nykyisen Pansion sotasataman ja Ruissalon pohjoiskärjen, eli Kallanpään, välille
laskettiin v.1855 kolmilinjainen 65 miinan miinoite ja sitä suojaamaan rakennettiin nykyisen satamatoimiston vierelle merelle ampuva patteri. Sen henkilöstö majoitettiin vieläkin pystyssä oleviin
Pansion tilan rakennuksiin ja Pernoon.
Tämä miina-tykistöasema oli osa kaikille Turun sataman sisääntuloväylille lasketuista 200 miinasta, ja niitä suojaavista yhdeksästä patterista. Turkulaiset siviilit osallistuivat miinatykistöasemien
rakentamiseen, ja he myös raivasivat sodan päätyttyä nämä miinoitteet.
Suomalaiset loivat Krimin sodassa oman meripuolustusjärjestelmänsä
Venäjän merellisen puolustuksen rinnalle. Venäjä luotti tämän jälkeen turvallisuuspoliittisesti suomalaisiin, jotka saivat jatkossakin vapaasti kasvattaa
kansallista voimaansa. Näin voitiin rakentaa aiempaa vieläkin vankemmat pe43

Tapahtumia
Kivilinna oli Mannerheim-ristin ritari. Laivaston muistoristin kunniamuuriin Naantalissa on meistetty 357 mereen jääneen laivaston sankarivainajan
nimet. Naantalin kaupungin johdolla
on valmistunut suunnitelma sieltä vielä
puuttuvien 51 mereen jääneen laivaston
miehen ja yli 450:n rannikkojoukkojen
mereen tai kentälle jääneen nimien lisäämiseksi muistomerkille.

Talvisodan tukikohta
perustetaan Turkuun

rustat Suomen erillisvaltiokehitykselle.
Tästä viestivä muistolaatta on kiinnitetty Ruissalossa Pikku Pukkia vastapäätä
olevan patterin terassiin.

män päivän saaristomeren meripuolustusalueen rakennetta! Laivastotukikohta on aina ollut eräs sen keskeisiä komponentteja.

Tästä miinasodasta kertovat myös
Pansion miinamuseo ja Forum Marinumin laivasto-osasto. Pansion patterin rintavarustus on vieläkin nähtävissä - muistolaatta kertoisi tapahtumasta!

Suomen merivoimien jatkosodan
sankarivainajista kertovat myös Pansiossa olevat Iilamon-, Ketosen- ja Kivilinnnatie. He kaatuivat tykkivene Hämeenmaalla Bengtskärissä, torpedovene Taisto Iillä Viipurinlahden suulla sekä miinalaiva Riilahdella Suursaaren
länsipuolella. Kapteeniluutnantti Osmo

Lounais-Suomi oli jälleen sotatoimien eturintamassa, kun Saksan ja Venäjän sotatoimet 1. maailmansodassa alkoivat Itämerellä. Venäjän laivasto oli vuosina 1914-1918 perustanut Turku-Ahvenanmaa saaristoaseman rannikkolinnakkeineen ja laivaston paikallisvoimineen. Tälle alueelle tukeutuivat myös suuret risteilijät toimiessaan Itämerellä. Turku-Ahvenanmaa saaristoasema, Abo - Olanskaja
Shernaja Pozitsija, oli suoraan alistettu
Itämeren laivaston komentajalle. Turun
satama toimi Venäjän laivaston huoltotukikohtana. Kaikilla meripuolustukseen
osallistuneilla - rannikkojoukoillakin oli silloin laivaston univormu.
Tämä muistutti sittemmin hyvin
pitkälle itsenäisen Suomen lounaisen
merialueen puolustusjärjestelyjä ja tä44

Laivaston muistoristi Naantalissa

Pietari Suuren merellinen perintö oli jo
ennen talvisotaa ollut keskeisenä Venäjän merellisessä ajattelussa. Pietari Suuren tunkeuduttua Itämeren partaille
1700 -luvun alussa, oli hänen keltapohjaisen lippunsa kaksoiskotkan nokissa
merikartat: Laatokka ja Suomenlahden
itäpää sekä Suomenlahti. Kotkan kynsissä olivat Arkangelin lahden ja Azovanmeren merikartat.
V.1881 valtaistuimelle nousseen
Aleksanteri III:n lipussa olivat suurvallan elämänteistä merelle kertomassa Vienanmeri, Itämeren pohjoisosa, Mustameri ja Kaspianmeri. Pohjoisen Tyynen Valtameren kartta ei enää ilmeisesti heraldisista syistä mahtunut keisarin lippuun.
Talvisodan syitä pohdittaessa on
harvoin nähty silloisen Neuvostoliiton
merellisen tukialueen pienuus Leningradin pohjois- ja länsipuolella. Tänään silloinen rantaviiva ei varmaankaan riittäisi Venäjän mittavalle merikaupalle eikä sen suojaamiseen. Jo sotaa
ennakoivissa neuvotteluissa oli käsitelty
Itämeren suun valvonnan tehostamista
vaatimalla Suomea luovuttamaan Hangon alue laivaston tukikohdaksi. Helsinki oli ollut 1. maailmansodassa Venäjän keskeinen laivastotukikohta, ja se
on sittemmin mainittu myös talvisodan
erääksi tavoitteeksi.

I.Rewellin suunnitelman

vuodelta 1925 Pansion tukikohdaksi

Edellä mainitun ja viimeaikaisen
tutkimuksen mukaan, venäläisiin lähteisiin tukeutuen, olisi vastustajan tavoitteena ollut myös Ahvenanmaa, jonka miehittäjällä olisi ehdoton meren
herruus Itämeren pohjoisosassa, ja josta se pystyisi valvomaan meriliikennettä myös Pohjanlahdella. Siten estettäisiin Suomen merikauppa länteen ja sodankäynnin kannalta elintärkeä meriliikenne, jolloin Suomen huoltovarmuus
luhistuisi ja maa nääntyisi.
Ahvenanmaata ei Talvisodassa kuitenkaan vallattuja meriliikenne Suomen
elämäntiellä kyettiin turvaama vihollisen ilmaylivoimasta huolimatta. Suomi
vuokrasi sodan päätyttyä Hangon tukikohdan Neuvostoliitolle.
Jo v. 1925 oli Turkuun tulevasta
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perusteella maalannut

S. 0. Saarelainen

uudesta tukikohdasta Pansiossa laadittu seikkaperäinen suunnitelma. Sen laati sotakorkeakoulussa oppilastyönä insinöörikomentajakapteeni I. Rewell. Sitä
on yhä edelleen voitu noudattaa. Rannassa olisi sotasatama laitureineen, telakoineen, tunneleineen ja varastoineen.
Maihin päin edettäessä olisivat rauhan
ajan esikunta, kasarmit, muonituskeskus ja huoltojoukkojen toimitilat. Edelleen sisämaahan edettäessä olisivat kantahenkilökunnan asunnot ja heidän sekä varusmiesten tarpeita palvelevat urheilukentät ja mm. varuskuntakirkko.
Rakennustyöt aloitettiin talvisodan alussa, ja tunnelit olivat käytössä jo
jatkosodan lopulla, mutta vasta rauhan
palattua saatettiin lopullisesti siirtyä tilapäismajoituksesta Patterillaan alueella

1943.

olleesta "Pikku Berliinistä" Pansioon.
Pansion tunnelistossa ja sen suulla
olevat muistolaatat kertovat laivastoaseman rakentajista kommodori Eino Huttusesta ja puolustusministeriön rakennusosastosta.

Turun laivastoaseman tehtävät
Suomen merivoimien tärkeimpiin tehtäviin talvisodassa kuului, kuten myöhemminkin, maan huoltovarmuuteen liittyvä ja sotatoimien kannalta elintärkeän
Turku- Tukholma väylän meriliikenteen
suojaaminen. Keskeisenä tehtävänä oli
pitää aseistamaton ja miehittämätön Ahvenanmaa suomalaisten hallussa.
Siksi Turun alueelle oli luotava uusi
laivastotukikohta, joka kykenisi huoltamaan kauppameriliikenteen aluksia suo45

Tapahtumia
jaavat sota-alukset sekä rannikkopuolustuksen muut joukot.
Talvisodan tukikohta perustettiin
Aurajoen suulle, jossa kauppalaivojen ja
sota-alusten huoltoon oli jo rutinoiduttu rakennettaessa neljä sukellusvenettä, kaksi panssarilaivaa sekä pienempiä aluksia. Erityisen merkittävä päätös oli myös tehty, kun Korppolaismäen kupeeseen valmistui suurtelakka, joka pystyi täyttämään niin kauppalaivaston kuin merivoimienkin suurten alusten
tarpeet. Päätöksen tästä oli tehnyt marsalkka Mannerheim ja hänen puolustusneuvostonsa.
Alussa Turun Laivastoasema toimi
Helsingin Laivastoaseman alaisena. Kuitenkin hyvin pian nähtiin, että tehtävä
oli vaikea ja siihen oli keskitettävä merivoimien parhaat voimat. Niinpä jo itsenäisyyspäivänä 1939 vahvistettiin Turun Laivastoasemaa ja siitä tuli komentaja E. Huttusen komennossa oleva laivaston päätukikohta.
Laivastoasema oli Lounais-Suomen
meripuolustuksesta kokonaisvastuussa
olevan komentajan alainen. Hänen alaisiaan olivat tukikohdan lisäksi Ahvenanmaan puolustuksen joukot, aseistetut jäänsärkijät, saattolaivue, sukellusveneiden hävittäjälaivue sekä Turun ja
Satakunnan lohkot. Viimeksi mainittujen lohkojen ytiminä olivat alueen rannikkotykistö ja rannikkojoukot.
Laivastoaseman huollettaviin aluksiin kuuluivat siten: jäänsärkijälaivaston 4 aseistettua alusta, saattolaivueen
9 alusta, sukellusveneenhävittäjälaivueen 6 vartiomoottorivenettä, 17 kuljetusalusta ja 6 proomua, Turun lohkon
18 alustaja Ahvenanmaan puolustuksen
10 alusta sekä näiden miehistöt. Huoltoa tarvitsivat myös painopistealueellaan Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla
toimineet rannikkolaivaston panssari46

laivat, tykkiveneet, raivaajat, siirrettävä tukiasema Suomen Joutsen, sukellusveneet ja miinalaivat.

Turun tukikohdan rakenne
Laivastoaseman esikunta aloitti toimintansa Turun satamassa Pakkarin kansakoululla ja siirtyi sieltä pommitusten
tieltä ensin Abo Akademin rakennuksiin
ja lopulta Läntiselle Pitkäkadulle Maakauppiaiden talon kellariin. Sieltä esikunta siirtyi välirauhan ja kevään 1944
väliseksi ajaksi Ruissalon itäpäässä olevalle Marjaniemen alueelle.
Suurin osa tukikohdan joukoista majoitettiin perustettavien LounaisSuomen meripuolustuksen laivueiden
miesten kanssa Vähä-Heikkilän kasarmille ja etenkin Vähä-Heikkilän kansakoululle. Jatkosodassa Vähä-Heikkilässä toimi jo Turun Laivastoaseman Meripataljoona.
Tukikohdan toimenkuvaan on aina
kuulunut aluksille tulevan henkilökunnan peruskoulutus. Jo vuoden 1944 alussa alkoi Vähä-Heikkilässä myös laivaston
aliupseereiden koulutus, joka jatkui rauhan aikana laivaston koulussa Pansiossa.
Ase- ja laivanvarusmateriaalivarastoja oli proomuissa ja myös Aurajoen
suun alueella. Ammuksia oli mm. Ruissalon Marjaniemessä ja Pansiossa. Laivanvarusmateriaalia oli sataman varastoissa linnan ja joen välisellä alueella. Sotasatama-alueena toimi Aranda Linnakatu
56:ssa, jossa oli myös torpedopaja.
Torpedovarastoja oli kaupunkialueella ja jopa Kaarinassa asti.
Helsingin Laivastoasemalta Katajanokalta oli heti sodan alussa siirretty miinapaja, joka aloitti toimintansa
Uudessakaupungissa Janhuan niemellä. Erillinen taisteluvälinealan varasto
perustettiin Laitilaan tehtävänä merenkurkun alueella toimivien sota-alusten

huoltoja täydennykset.
Rakenteilla olleen Pansion tukikohdan alueelle nykyisen upseerikerhon
tiloihin majoittui ryhmä miinamiehiä.
He luovuttivat miinaproomuista miinat
miinalaivoille ja sukellusveneille. Sittemmin alueelle valmistuivat miinavarikon varastot - puuparakit, jotka vielä
tänäänkin ovat käytössä.
Laivojen asetekniikka ja sen edellyttämä varastointi sekä huolto olivat
silloin vielä tämän päivän tilanteeseen
verrattaessa yksinkertaista - asetekniikan huima kehitys on siirtänyt vastuun
tästä merivoimien komentajan johtamalle Merivoimien Materiaalilaitokselle.
Laivaston soittokunta oli osaltaan
terästänyt itsenäisen suomen laivaston
henkeä ja nyt se tuki Georg Malmstenin johdolla laivastoaseman toimintaa.
Soittokunta on jatkanut tehtäväänsä
Turkuun tukeutuen ja keventäen sodan
jälkeistä ankeata aikaa. Se on tämän päivän Saaristomeren Meripuolustusalueen
laivastohengen taiteellisesti korkeatasoinen ja voimakas tulistaja.
Talvisodan sotilaspapiston panostus merisotilaiden sielunhoitoon samoin
kuin sotilaskotitoiminta ovat olleet voimakkaita tekijöitä tuettaessa kotioloistaan kaapattuja nuoria sotatoimien vaatimissa poikkeuksellisissa oloissa. Kotikaupunki Turku ja myös Naantali ovat
merkittävällä tavalla tukeneet merivoimien toimintaa.
Vihollisen ilmaiskuja vastaan suojauduttiin talvisodassa hajauttamalla
toimintaa ja perustamalla omia ilmatorjuntapattereita Pansion Mikkolan
vuorelle, öljysatamaan, Hirvensaloon,
Ruissalon kartanolle ja Arandan sotasatamaan. Näiden omien vaatimattomien ja auttamatta vanhentuneiden aseiden
merkitys oli siinä, että vihollinen joutui
niiden tulta välttääkseen pommitta-

Pansio tänään

maan korkeammalta, ja näin pommitusten teho - osumatarkkuus - heikkeni.
Tukikohdan tärkeänä tehtävänä oli satamaa puolustavien panssarilaivojen tehokkaitten it-aseitten ammustäydennys.

Saaristomeren
Meripuolustusalue ja tukikohta
jatkavat perinnettä
Lounais-Suomen meripuolustus, rannikkolaivasto ja niiden huollosta vas-

taava Turun Laivastoasema olivat toiminnallaan mahdollistaneet merivoimien ponnistelut taisteltaessa suurvaltaa vastaan lähes yksin, sen pyrkiessä
tyrehdyttämään sotatoimille elintärkeän meriliikenteen suomen elämäntiellä
- Turku-Tukholma meriväylällä. Turun
sataman, Kannakselle vievän huoltotien
etappisataman, ilmapuolustuskin oli
riittävän tehokasta, vaikka vastustajalla oli vielä silloin pommikoneiden tuki-

NIKLASHIPPING OY LTD
Itätuulentie 1, 02100 ESPOO
Puh. 09-478 29 300
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kohtina lähellä olevat Viron lentokentät.
Lounais-Suomen Meripuolustus, ja
sen laivastotukikohta Turussa, oli selvinnyt kunnialla ensimmäisestä mittavasta
tehtävästään, sekä osallistunut uudenaikaisen laivastotukikohdan rakentamiseen
Pansiossa. Tämän päivän Saaristomeren
Meripuolustusalue ja sen laivastotukikohta ovat saattaneet jatkaa toimintaansa näiden luomia perinteitä seuraten.
•

Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy
w w w . u m r .:fi
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Turun Rannikkopataljoonan 70

Turun Raimikkopataljoonan

komentaja Pasi Rantakari pitää juhlapuhetta

R

annikkopataljoona
vietti 70-vuotisperinnepäiväänsä
torstaina 10.9.2009 Gyltön linnakkeella pataljoonan komentajan, komentaja Pasi Rantakarin johdolla. Perinnepäivää vietetään Turun Lohkon perustamispäivämäärän 10.9.1939 mukaisesti.

Gyltön

lippukentällä.

suttu sidosryhmien edustajia sekä Turun
Rannikkorykmentin perinneyhdistyk-

sen jäsenet. Paraatikatselmuksen kenttähartauden piti kenttärovasti Jukka He-

Perinteiset juhlamenot
Perinnepäivän juhlallisuudet aloitettiin seppeleenlaskulla Korppoon sankarihaudalle. Samaan aikaan suoritettiin juhlallinen lipunnosto pataljoonan
aluksilla Gyltön sotasatamassa. Juhlapäivän virallinen ohjelma aloitettiin paraatikatselmuksella, johon osallistuivat
pataljoonan palkattu henkilökunta ja
varusmiehet. Juhlatilaisuuksiin oli kut48

TURRP:nperinnelippupaljastettiin

Gyltön linnakkeen

luolakasarmissa.

lupa litinm a

vuotisperinnepäivä Gyltössä
Iin. Juhlapuheessaan komentaja Rantakari kertasi lyhyesti pataljoonan perinteitä ja niiden merkitystä rannikkopuolustukselle sekä muistutti nykypäivien
sotilaita edeltävien sukupolvien maanpuolustustyön vaalimisesta. Puheen lopuksi kohotettiin kolminkertainen eläköön-huuto pataljoonalle.
Paraatikatselmuksen jälkeen pataljoonan perinnelippu paljastettiin juhlallisesti soittokunnan säestyksellä linnakkeen luolakasarmissa. Meripuolustusalueen komentaja, kommodori Tapio Maijala, piti lounaspuheen. Kutsuvieraiden puolesta kiitospuheen piti
kontra-amiraali Pertti Malmberg. Juhlalounaan yhteydessä jaettiin myös Rannikonpuolustaja-mitalit luutnantti Jorma Kantoselle, luutnantti Pasi Juvoselle sekä ylipursimies Heikki Salakarille.

Mutta myös paljon muuta
mukavaa!
Juhlapäivän aikana järjestettiin varusmiesyksiköiden välinen pikasählytur-

SMMEPA:n

komentaja ja TURRP.n

komentaja kutsuvieraiden

naus. Lisäksi kutsuvieraille ja pataljoonan varusmiehille esiteltiin Saaristomeren Meripuolustusaluetta, Gyltön luolakasarmia sekä tornitykkejä. Iltapäivän
päätteeksi meripuolustusalueen komentaja piti vastaanottotilaisuuden Gyltön
Varuskuntakerholla.
Perinnepäivän virallisten juhlallisuuksien jälkeen Gyltön Sotilaskodissa
oli vielä Perinnetoimikunnan järjestämä iltatilaisuus TURRP:n henkilöstölle
perheineen, johon osallistui noin 90 hen-

kanssa

yhteiskuvassa.

kilöä. Tilaisuudessa suoritettiin palkitsemiset ja pataljoonasta poissiirtyneiden
muistamiset sekä nautittiin grillibuffetin antimista. Perhejuhlan jälkeen iltaa
jatkettiin vapaan seurustelun merkeissä
vielä Gyltön kerholla.
Perinnepäivän arvokkaan ohjelman sekä vapaamuotoisten tilaisuuksien hauskuuden lisäksi saariston sään
näytti Gyltöseen osallistuneille rannikonpuolustajille parhaan puolensa taaten osaltaan hienon juhlatunnelman.
Turun Rannikkopataljoona haluaa tässä yhteydessä esittää parhaat kiitokset
huomionosoituksista sekä juhlapäivän
järjestelyihin saamastaan tuesta.
Teksti: Tom Luitd ja Kari
Kuvat: Jukka

Arvovaltainen

kutsuvierasjoukko

Malmbergin

johdolla.
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on valmiinaparaatikatselmukseen

kontra-amiraali

•
Laakko
Ranta

Pertti
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Kainuun korvista Karjalan
MC Etu-Töölön 12. kesäcruisailu

Tauolla Lepikon torpalla., vasemmalta

Veijo Vartiainen, Pekka Vennonen, Markus Aarnio, Heikki Pennala, Paavo Varjola ja Hans

Holmström

Koluttuamme kahtena edellisenä kesänä Ruijan rantoja ja Puolan mantuja, oli vuoden 2009 reittisuunnittelun pohjana
vähän tuntemattomampi Suomi. Suunnitteluvastaavat Markus ja Jamppa olivat onnistuneet yhdistämään uusia ennen
kokemattomia maisemia, kohteita ja teitä matkamme varrelle. Päämääränä oli koluta "ennen ajamattomia teitä" ja
löytyihän niitä ja vähän muutakin.

Prologi
Alkumatka sujui kokoontumisajon merkeissä. Pääjoukko Heikki Pennala, Hans
Holmström, Aslak Saviranta ja Veijo
Vartiainen lähtivät perjantaina 17.7. Seinäjoelta Kyyjärvelle, minne myös Pekka Vennonen koukkasi Kokkolan kautta. Kalustona tuttua BMV.tä, Hondan
tuplaäksää (XXI 100), Suzuki 600, Ya-

maha 600 ja tietty aina joku Harley Davidson - Hessu lähti kokeilemaan Harley Davidson "Rockerin" soveltuvuutta
gentlemannien cruisailuun.
Ensimmäinen legi vei keskipohjalaisen erämaajärven rannalle, missä vietettiin totuttuun tapaan saunailtaa pilsnerin
ja makkaran merkeissä. Huoltopäällikkö
Assu kävi Hessun avustamana hoitamas-

sa provianttipuolen ja Veijo oli "cheff de
cuisine a la grill". Kalliorannan leirialue
oli miltei tyhjä lukuun ottamatta australialaispariskuntaa, joka oli kiertänyt Norjan kautta Suomeen, vaimon suomalaisia
sukujuuria etsien. Heidän matkansa jatkui Suomesta Ranskaan, meidän puolestaan Kyyjärveltä Pielavedelle. Tutkimattomia ovat herrojen tiet.

lapantumia

kautta ulkosaaristoon
Suuntana Savo
Assun johdolla lähdettiin aamulla liikenteeseen ja kun saavuttiin kylälle, oli
siellä täysi markkinameno päällä. Kesäisessä auringonpaisteessa vietettiin
Kyyjärvipäiviä ja tuntui siltä, että koko
pienen 1600 asukkaan kunnan väki oli
koolla nuorta kunnanjohtajaa myöten.
Monenlaista myyntikojua ja tuotetta oli
tarjolla ja herkullisten vohvelikahvien jälkeen suuntasimme kulkumme pitkin Sinistä tietä 77 kohti Keski-Suomen
ja Savon maisemia, pysähdyspaikkoina mm. Huopanankoski ja Viitasaari.
Siellä pidettiin pakollinen lounastauko.
Ruokapaikkaa etsittiin sekä omin voimin että paikallisten opastamana, mutta lopulta päädyttiin mahanmuuttajapariskunnan pizzeriaan. Nälkä lähti, mutta tuntui siltä, että paikallista kotiruokaa on enää turha etsiskellä kirkonkylien kuppiloista, ellei sitten satu jollekin
pienemmälle omistajavetoiselle huoltoasemalle. Isojen ketjujen kloonatut asemat ja tarjoilulinjat vetävät taas bussilasteittain väkeä, mutta eivät tarjoa mitään elämyksiä.
Pielavedelle saavuttiin illankamuissa ja majoituimme arvollemme sopivaan hotelli Restenttiin. Myös "klubin" presidentti Paavo Varjola oli kiitänyt paikalle Triumph Sprint ST:llä seuranaan Markus Aarnio Triumph Speedmasterilla. Hotellirakennus oli entinen
pankkikiinteistö ja jykevää tekoa se kassaholveineen kaikin puolin olikin. Majoituspuoli oli pankinjohtajan entisessä
Rannikon P u o l u s t a j a 4 | 2 0 0 9

Juttutuokio

tupla X:nympärillä

Sotkamon

korteerissa.

residenssissä, mihin joukkomme majoittui väljän mukavasti. Ravintola baareilleen oli vanhassa pankkisalissa ja saunaosastolla oli jopa uima-allas, mutta vain
harva meistä sinne pulahti, koska sen vesi oli lämmittämättömänä kylmää. Presidentin kantahan oli kaikille tuttu: hän
ei ui alle 25 asteen vedessä! Lauantai-illan vetonaula olivat naistentanssit, mutta kohtuullisen päivämatkan ja maittava
illallisen jälkeen vääntäydyimme yksitellen yöpuulle, varsinkin kun kävi ilmi että muu ravintolayleisö edusti luokkakokousta 25 vuoden takaa!

Kohti Kainuuta
Aamiaisen jälkeen tutustuimme vielä
UKK:n synnyinkotiin, Lepikon torppaan, jonka jälkeen matka jatkui Pekan
vetämänä kohti tämänkertaisen reis-

sun kääntöpistettä Sotkamoa. Alkuperäinen tavoite oli Kuhmo, mutta kamarimusiikkijuhlien sattuessa samaan aikaan ei sieltä saatu majoitusta. Ajettiin
tietä 563 ja tultiin Peltosalmella viitostielle ja edelleen Iisalmeen ja sieltä Sonkajärven kautta Rautavaaran suuntaan
halki harvaanasuttujen salomaiden tietä 87. Sieltä alkoi melkein kuin viivoittimella vedetty 66 km:n tie 870 Vuokattiin ilman yhtäkään ihmisasumusta! Joku ehtikin todeta, että pisin yhtäjaksoinen suora oli yli 10 km pitkä! Oltiin todella kainuulaisessa erämaassa. Keli pysyi aurinkoisena ja tienpinta kutakuinkin kohtuullisena, joitakin tietyöpätkiä
lukuun ottamatta. Ainoa huolenaihe oli
bensatilanne joidenkin kohdalla, mutta
Vuokattiin ja Sotkamoon tultiin yhtenä joukkona.
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meitä odotti entisiin rajavartioston tiloihin perustettu matkailukeskus. Paikan isäntä antoi seikkaperäisen selvityksen petotilanteesta ja varsinkin karhujen liikkeistä sekä rajavalvonnan uusista käytännöistä. Siellä saimme vielä lisävahvistuksen kun Jarmo Pennala saapui suoraan Turusta Harley Davidson
V-rodilla. Tavoilleen uskollisena Jamppa porhalsi pihaan näyttävästi ja äänekkäästi sekä märkänä kuin koira 500 sadekilometrin jälkeen.

Sadekelin harjoitus

Lepotauot ovat oleellinen osa

mp-matkailua.

Aikaisempiin hiljaisiin kyläkeskuksiin verrattuna Sotkamo vaikutti
vilkkaalta ja etenkin venäläisten autojen runsaslukuisuus oli merkille pantavaa. Suuriin maastureihin upposi polttoainetta meidän pyöriin verrattuna
kymmenkertainen määrä ja tuntui, että venäläisturistit muutenkin vilkastuttivat paikkakunnan elämää.
Vuokatin sijaan majoituimme pikkuteiden päässä olevaan maatilamajoituksen n. 25 km päähän Sotkamon kylätaajamasta kaakkoon. Saimme 10 hengen
uuden uutukaisen hirsimökin ja kaikki
tarvittavat palvelut saunoineen ja aterioineen kohtuuhintaan. Perheyrityksessä
kaikki tehtiin omin voimin, emäntä pyöritti majoitus-ja ravintolapuolta isännän
autellessa minkä taksihommiltaan ehti.
Pojat ja vävyt puolestaan vastasivat rakennustöistä. Työn jälki ja usko yrittämiseen näkyi kaikkialla. Kainuun valoisa
kesäyö houkutteli vielä joitakin iltauinnille erämaajärven rantaan, mutta vähitellen tupa hiljeni ja matkalaiset alkoivat
kerätä voimia seuraavaan päivään, josta
muodostuikin aikaisempia vaativampi.
CO

Pitkin rajan pintaa.
Veijon vetämänä lähdettiin taas hyvissä ajoin aamusta liikkeelle ja ajettiin sivistyneesti isoa kuutostietä Nurmeksen
kautta Lieksaan, josta alkoi vähän erilainen taival, Runon ja Rajan tie 522.
Kaikki meni niin kauan hyvin, kun oltiin vielä pikitiellä, mutta kun se muuttui
kapeaksi soratieksi, jota vielä nimismiehen kiharat sopivasti ryydittivät, oli varsinkin raskailla touringsporteilla tarkat
paikat. Siitä muodostuikin varsinainen
Veijon pikataival, sillä keula eteni varsin
vauhdikkaasti. Niin vaan tultiin ilman
havereita Hattuvaaraan, missä tie parani. Matkan varrella tutustuttiin myös
talvisodan aikaisiin taisteluasemiin.
Ilomantsissa pyörät ja kuskit tankattiin ja matka jatkui aivan rajan pintaan Värtsilään, missä paikalliset isäntämiehet kertoivat, millaista elämä on
rajan takana tämän päivän Sortavalassa.
Osalla heistä tuntui olevan siellä kakkosasunto, ja tankkaamassa käytiin rajan
takana ahkerasti. Sieltä oli vielä päivän
päätteeksi pikkuteitä pitkin melkoinen
huikonen Kiteen Närsäkkälään, missä

Seuraava legi vei meidät Hassen johdolla
Vekarajärvelle ja Pahkajärven ampumaalueen vierasmajalle. Reitti kulki Kerimäen, Savonlinnan, Sulkavan ja Anttolan kautta Mikkeliin ja sieltä Ristiinan
kautta tietä 15 kohti varuskuntaa. Kohta Ristiinan jälkeen koimme kuitenkin
uuden haasteen. Maailma musteni, taivaan kannet aukenivat ja alkoi sataa
kaatamalla. Sadetta kesti aina Tuohikottiin saakka, ja näkyvyys oli ajoittain
melkein nollassa. Jokainen meistä malttoi kuitenkin pudottaa vauhdin melkeinpä hidasajoasteelle, ja perille tultiin ilman haavereita ja yllättävän kuivinakin
asiallisten varusteiden ansiosta. Ilta sujui sotaväen malliin korohoron ja käsiaseiden paukkeen säestämänä. "Sota"
kuitenkin loppui yöksi ja rauha laskeutui majoitukseen hyvissä ajoin.

Kohti merta
Aamulla johdon otti Markus, joka kertoi, että päivän tavoite olisi Kirkkonummi. Reittivalinnat noudattivat Kouvolan
jälkeen pikkutielinjaa, Artjärven, Myrskylän ja Pukkilan kautta Mäntsälään ja
sieltä ulointa kehää eli Hyvinkää- Hanko-tietä Nummelaan ja Turuntietä Veikkolan kautta Kirkkonummelle. Sitä lähestyessämme tuntui välillä siltä kuin

i <(//(</{«fl//ff(f

Reissu huipentui Tall Ship Raceen Turkuun ju vierailuun

olisimme ulkomailla, niin vehmas on sen
luonto ja arvokas sen kulttuurimaisema.
Perillä selvisi myös tulevan yön majoitus.
Olimme tulleet Markuksen kotiin, ja kun
moni meistä fundeerasi, miten tällainen
joukko mahtuu yöpuulle saman katon alle, ongelman ratkaisu löytyi pihalta: sinne oli pystytetty sotilasteltta, eikä kukaan enää haikaillut sisämajoitukseen!

Utöjä Tall Ships Race
Reissun loppupuolella piti päästä jo merille. Kirkkonummelta otettiin suunta
saaristoon ja siirtyminen Nauvoon sujui
kauniissa säässä. Pyörät jätettiin parkkiin Pärnäisten lossirantaan ja loikattiin
Utön lauttaan. Ilma oli kaunis ja merimatka mukavaa vaihtelua. Nötön ja Bodön jälkeen saavuimme aavan meren äärelle Utöön. Vähät releet vietiin "hotelliin" eli entiseen asuinrakennukseen, ja

"Sedovilla ".

lähdettiin lämmittelemään saunaa. Muutaman sauna-ja uintisession jälkeen lähdettiin kiertelemään saarta. Markus kertoi Dralcen-laivan haaksirikosta 1929 ja
karmeasta kelistä, joka esti miesten pelastamisen muutaman sadan metrin
päästä luodolta. Ilta oli tyyni ja kaunis
ja oli vaikea kuvitella miten erilaiset, toisinaan julmatkin kasvot merellä voi olla.
Reissun viimeinen aamu aukeni kaatosateessa. Palasimme omalla kuljetuksella
Utöstä Pärnäisiin ja ajelimme vaihteeksi
sateessa Turkuun. Kokeneita motoristeja
sade ei haittaa. Ainoa haittapuoli on, että
sateessa ei tahdo nähdä eteensä, muutoin
sade ja märät ajovarusteet kuuluvat olennaisesti moottoripyöräilyyn. Jollei niitä
siedä niin pitää liikkua jollain, missä on
sisäohjaamo.
Perinteen mukaisesti Mc Etu-Töölön rouvat eli "moponaiset" saapuivat

Turkuun juhlimaan kanssamme moottoripyöräreissun päättymistä. Hienoisessa sateessa kiertelimme ihastelemassa suuria purjelaivoja. Veli-Jukka Pennala oli järjestänyt audienssin maailman
suurimmalle purjealukselle, "Sedoville",
jossa meitä isännöi aluksen charmantti
päällikkö. Juhlapäivällinen nautittiin
laivaravintolassa Aurajoen siliätä pintaa
ja kaupungin valoja ihaillen.
Reissu täytti taas odotukset. Viikko
moottoripyörän päällä hyvässä seurassa
oli elämys jälleen kerran. Vaikka löysimmekin koto Suomesta uusia paikkoja, todettiin, että ensi vuonna suuntaamme
taas vaihteeksi ulkomaille. Vaikka Eurooppaan tai ihan minne vain!
•
Teksti.
Pekka Vainonen ja Jarmo Pennalt
Kuvat: Aslak

Saviranti
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Opettajana paratiisisaarella
resta, ja sen takia saarella on keväällä
2009 tehty raivaustöitä. Pieneltä alueelta löytyi parin viikon aikana jonkin verran vuoden 1937 räjähdeonnettomuuden
jälkeen maastoon jääneitä erilaisia räjähteitä. - Tällä minä koululaisten kanssa liikuin tietämättä räjähteistä, toteaa
Alanen tutkiessaan raivattua aluetta.
Onneksi ei sattunut mitään vahinkoja!

Manen oppilaineen 1960-luvun

alussa

(Yksityinen).

940-luvulla Vallisaaren linnakkeen lapset kuljetettiin kouluun
Suomenlinnaan, jossa kuusi
alinta luokkaa käytiin. Ylimmät luokat
olivat Helsingissä. Sekä Suomenlinnan että kaupunkiin kulkeminen oli hankalaa
varsinkin talvisaikaan. Syksyllä 1950 saatiin Vallisaareen niin sanottu supistettu
kansakoulu, jossa samassa suuressa luokkahuoneessa tapahtui luokkien 1-6 opetus samanaikaisesti. Tilapäistiloissa toimiva koulu koettiin monella tavalla hankalaksi, ja vuonna 1960 saatiin vihdoin
uusi ajanmukainen koulurakennus.

1

Uuteen kouluun palkattiin vasta valmistunut opettaja, Juha Alanen. Alasen
aika Vallisaaressa jäi kuitenkin lyhyeksi,
koska hän siirtyi helmikuussa 1963 Yleisradiolle opetusfilmien tuotantoon. Koko
uuden koulunkin aika jäi aika lyhyeksi,
koska se lakkautettiin 1980-luvun alussa. Sen jälkeen koulurakennus on seissyt
käyttämättä. Juha Alanen kävi tutustu-

massa ensimmäiseen työpaikkaansa kesäkuussa 2009 Rannikon Puolustajan toimittajan, Suomenlinnan hoitokunnan ja
Museoviraston edustajien kanssa.
Puolustusvoimat päätti syksyllä 2008 lähivuosina luopua Vallisaa-

Alanen tutustumassa

Vallisaaren

melkein 50 vuona myöhemmin
2009

(O.Enqvist)

kouluun
kesäkuussa

Muuten saari todettiin samanlaiseksi paratiisiksi kuin Alanen sen muisti olleen noin 50 vuotta sitten, kun hän
siellä oli töissä. Entinen työpaikka sen
sijaan on lohduttamassa kunnossa. Kukaan ei ole pitänyt huolta siitä sen jälkeen kun koulu lakkautettiin. - Tässä huoneessa minä yövyn silloin kun en
päässyt tai ehtinyt lähteä mantereelle,
jossa varsinaisesti asuin, toteaa Alanen
ja osoittaa lähinnä kaatopaikka muistuttavaa tilaa. Ja tässä huoneessa toimi
kaupungin pieni kirjasto. Voimistelu-ja
juhlasalissa esitettiin monta hienoa näytelmää, muistelee Alanen.
Ennen noin kahden tunnin vierailun päättymistä Alanen haluaa vielä esittää muille vieraille paikan, jota hän pitää Vallisaaren, ellei koko Helsingin,
kauneimpana paikkana - Aleksanterin
patterin. Patterin päältä on huikea näköala Helsingin edustan saaristoon ja
Suomenlinnan saariin. - Tänne toin aina vieraani ihailemaan näköalaa. Toivottavasti turistit eivät pilaa näitä maisemia, kun he lähivuosina pääsevät tutustumaan saareen, pohdiskelee Alanen,
ennen kun on palattava rannassa odottavaan Linnakeveneeseen.
•
Ove Enqvist

Uutisia

Merisotakoulun penkiltä
puolustusvoimain komentajaksi

Kura: Joonas Hokka

Merisotakoulussa oli lokakuussa koolla pieni joukko koulun entisiä oppilaita: kuvassa vasemmalta amiraali Jan Klenberg,
kenraali Jaakko Valtanen ja amiraali Juhani Kaskeala. Sittemmin sotilasurallaan puolustusvoimien komentajaksi nousseet merisotakoululaiset olivat paikalla koulun miekkaseinän paljastustilaisuudessa.

M

iekkaseinällä on nyt kenraali Valtasen, amiraali Klenbergin ja amiraali
Kaskealan miekat ja heidän kunniamerkkejään esittelevät taulut. Myös komentajien valokuvat ja ansioluettelot ovat esillä.

Näyttävän seinän rakentamisessa
Merisotakoulu sai korvaamatonta apua
puolustusvoimien kuvakeskuksesta, jonka kuvaaja Lisa-Emilia Hentunen ja kuvankäsittelijä Teemu Liiri ottivat yksitellen valokuvan jokaisesta mitalista ja

Forssan
LVI-VALMISTE OY
Perkiöntie 5, 3 0 3 0 0 Forssa
puh. 03 4 2 4 6 9 0 0 0 , fax 0 3 4 2 2 4551
LVI-ALAN urakointi - valmistus - myynti
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muokkasivat kuvista seinätaulut. Kunniamerkkien nimeämisessä ja järjestelyssä avusti sotilaspuku-ja kunniamerkkiasiantuntija Juha Tetri.

•
Auli Ahi

Epomare Oy
Perämiehenkatu 11
20810 TURKU

P. 02-274 9640
F. 02-235 1499

www.epomare.fi
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Sotaveteraanien 10.
valtakunnallinen laulujuhla
Helsingissä 14.3.2010

P A
M

SOTAVETERAANIEN
X LAULUJUHLA

otaveteraanien henkisen virkis-

S

jelijaksi on lupautunut tasavallan presi-

lin katsomossa todistamassa, kuinka so-

tyksen lähteinä ovat menneinä

dentti Tarja Halonen.

dan kokeneiden veteraanien laulu vielä

vuosikymmeninä olleet veteraa-

Laulujuhlien ohjelma käsittää pe-

kajahtaa muistuttaen meitä Talvisodan

nien omat kuorot. Kuorotoiminnan ko-

rinteistä suomalaista mieskuoromusiik-

raskaista, mutta kunniakkaista päivistä.

hokohtia ovat olleet valtakunnalliset lau-

kia ja sotaveteraanikuorojen vakiintu-

Lippuja on saatavissa 02.01.2010

lujuhlat, joita on vietetty suunnilleen kah-

nutta isänmaallista ohjelmistoa. Sotave-

alkaen Lippupisteen toimipaikoissa

den vuoden välein vudesta 1990 alkaen.

teraanikuorojen lisäksi juhlassa esiinty-

kautta maan. Ryhmät voivat tilata lip-

Parhaimmillaan laulujuhliin osal-

vät perinnekuorot, jotka aikanaan ovat

punsa myös suoraan järjestäjiltä joko

listui 900 veteraanilaulajaa. Rivit har-

sitoutuneet jatkamaan ja ylläpitämään,

sähköpostiosoitteella M a r j a . R i u k k a @

venevat, mutta veteraanit ovat taas päät-

sotaveteraanikuorojen lauluperinnet-

Sotaveteraaniliitto.fi tai postitse: Suo-

täneet koota laulajajoukot yhteen ja jär-

tä. Sotaveteraanilaulajia tulee juhlaan

men Sotaveteraaniliitto ry, Marja Riuk-

jestää 10. laulujuhlan Talvisodan päät-

osallistumaan noin 400, perinnekuoro-

ka, PL 600,00521 HELSINKI

tymisen 70-vuotismuiston merkeissä

jen laulajia lähes 300.

14.3.2010 klo 15.00 alkaen Helsingin

Järjestäjät toivovat maanpuolustus-

Jäähallissa. Juhlan pääpuhujaksi ja suo-

väen olevan mukana Helsingin Jäähal-

Lipun hinta on 15 euroa, vähintään
10 kappaleen erissä tilattuna 12 euroa/
kpl.

•

Forum Marinum kaipaa muistitietoa
museoiduista aluksista
orum M a r i n u m -säätiö tekee

F

lemisen helpottamiseksi on laadittu ky-

pienempiä aluksia, kuten luotsikutteri,

tutkimusta suomalaisista mu-

selyrunko, jonka voi tarvittaessa tilata

rannikkovartiovene, jokilautta ja usei-

seolaivoista, ja pyytää henki-

alla olevasta osoitteesta.

ta hinaajia.

löitä, jotka ovat työskennelleet tai muu-

Suomalaisia museolaivoja ovat

Vastaukset pyydetään lähettämään

ten olleet tekemisissä museoitujen lai-

parkki Sigyn, Merivoimien entinen kou-

28.2.2010 mennessä osoitteella Forum

vojen kanssa muistelemaan kyseistä ai-

lulaiva, fregatti Suomen Joutsen, mii-

Marinum -säätiö, Museolaivaprojekti,

kaa. Tarkoitus on, että vastaajat kerto-

nalaiva Keihässalmi, tykkivene Karja-

Linnankatu 72, 20100 Turku. Vastauk-

vat omasta työstään ja elämästään, teh-

la, moottoritorpedovene Taisto 3, moot-

sia käytetään ainoastaan museolaivatut-

tävistään laivalla, asuin-ja työskentely-

toritykkivene Nuoli 8, sukellusvene Ve-

kimuksessa, ja niitä käsitellään ja säily-

tiloista, arjesta ja juhlasta, ruokailus-

sikko, vartiolaiva Telkkä, vartiomoot-

tetään luottamuksellisesti. Niitä ei jul-

ta, vaatetuksesta ja varusteista, vapaa-

torivene VMV 11, jäänmurtaja Tarmo,

kaista sellaisenaan.

ajanvietosta. uskomuksista ja siitä, mi-

majakka-alus Kemi, matkustaja-aluk-

ten tulevaan museolaivaan suhtauduttiin

set Savonlinna ja Salama sekä höyrylot-

ja miten siitä oli tapana puhua. Muiste-

ja Mikko. Näiden lisäksi on museoitu

I
Tiedustelut:
intendentti Ulla Kallberg,
puhelin 050342

4501,

uHa.kallberg@forum-marinum.fi

Ants

Vaadre

Esipuhe ja käännös:
RavoSarmet

Viron Suomen-poikien kotiin
paluusta 65 vuotta

Yhdessä JR 200:n kanssa saapui myös muutamia

Esipuhe
Suomalaisten rinnalla osallistui jatkosotaan yhteensä 3 350 virolaisvapaaehtoista ns. Suomen-poikaa. He taistelivat riveissämme tunnuslauseena "Suomen vapauden ja Viron kunnian puolesta". Vaikka virolaisten määrä koko armeijaa ajatellen ei ollut suuri, he täyttivät paikkansa esimerkillisesti ja kaikkiaan 178 heistä on saanut viimeisen leposijansa Suomen mullassa. Heistä 16 palveli merivoimissa.
Rannikon P u o l u s t a j a 4 | 2 0 0 9

merisotilaita.

Suomen-pojista puhuttaessa tarkoitetaan useimmiten niitä miehiä, jotka
osallistuivat taisteluihin maarintamalla,
ennen kaikkea virolaisten oman rykmentin JR 200:n riveissä Karjalan kannaksella. Tässä maineikkaassa rykmentissä
taistelleiden miesten ohella 411 virolaisvapaaehtoista palveli merivoimissamme
kantaen laivastomme sinistä asepukua.
Merivoimiimme hakeutuneet tai niihin
muutoin komennetut virolaisvapaaehtoiset olivat Viron laivastossa koulutuk-

sensa saaneita, kauppalaivaston miehiä,
rannikolta kotoisin olevia nuorukaisia
kuten laivureita, kalastajia ja sellaisia
merellisesti ajatteleva, jotka muutoin
tunsivat palvelun laivastossa sopivan itselleen parhaiten. Suurin osa edellä mainituista oli varsin kokeneita merenkävijöitä, mutta oli joukossa aloittelijoitakin ilman minkäänlaista kosketusta merellisiin asioihin. Yhtäkkiä he joutuivat
ensin Turkuun peruskoulutukseen Heikkilän kasarmille, jota myös kiviristeili57

jäksi kutsuttiin. Peruskoulutuksen jälkeen merivoimien Suomen-pojat sijoitettiin sekä aluksille että rannikkoasemille. Heikkilän kasarmilla tammikuusta
maaliskuuhun 1944 toimeenpannulla
aliupseerikurssilla oli oppilaina muutama virolainen. Suurin osa heistä oli
jo saanut aliupseerin arvon palveluansioista vielä käymättä itse koulua. Aliupseerikurssin suorittaminen Suomessa lisäsi kuitenkin heidän sotilaallisia taitojaan. Kaksi virolaista komennettiin Merisotakoulun 15. reserviupseerikurssille.
Yksi virolaisvapaaehtoisista oli entinen
kaaderiupseeri, joka opiskeli Suomessa
ja valmistui vuonna 1934 Merisotakoulusta sen 9. merikadettikurssilta.
Vapaaehtoisten tulolla maahamme
oli myös virolaiskansalliset tarkoitusperät. Suomessa saadun sotilaskoulutuksen
ja rintamakokemuksen saaneet miehet olisivat toisenlaisissa olosuhteissa muodostaneet palautetun itsenäisen Viron tasavallan puolustusvoimien runkohenkilöstön.
Suomessa saatu lisäkoulutus olisi epäilemättä ollut hyödyksi Viron uusissa asevoimissa, jotka kuitenkin jäivät haaveeksi. Tässä suhteessa voidaan tehdä oikeutettu vertaus Suomen jääkäriliikkeeseen.
Virolaisvapaaehtoisten sota Suomen puolustusvoimien riveissä päättyi
65 vuotta sitten kesällä 1944. Kun JR
200:ssa taistelleet virolaiset palasivat kotimaahansa, oli heidän lippuunsa kirjoitettuna sanat "Eesti auks, tuleviku pandiks." (Viron kunniaksi, tulevaisuuden
vakuudeksi).
Merimiesten kohdalla paluu yhdessä maavoimissa taistelleiden miesten
kanssa ei ollut mahdollista, sillä suurin
osa virolaisista merisotilaista oli sitoutunut aluksiinsa. Kun heidän irrottamisensa tuli mahdolliseksi, Viro oli jo neuvostojoukkojen hallussa. Niiltä merivoimissa palvelleilta n. 200 virolaisvapaa-

ehtoiselta, jotka olivat vielä Helsingissä
sodan päätyttyä 4. syyskuuta, alkoivat
ovet sulkeutua joka suunnalla, ja tilanne käydä tukalaksi. Syyskuun 19. päivänä allekirjoitetun välirauhasopimuksen
mukaan virolaiset piti palauttaa Neuvostoliittoon. Syntyneessä tilanteessa osoitetun aloitekyvyn ja pikaisesti käynnistettyjen toimenpiteiden johdosta saatiin
kuitenkin järjestetyksi 184 virolaisen
vieminen Vaasaan, mistä merivartioston
veneet kuljettivat heidät Ruotsiin. Tästä johtuu, että merivoimissamme palvelleista virolaisista huomattava osa asettui asumaan Ruotsiin tai muihin länsimaihin. Ne 138 miestä, jotka hieman aiemmin olivat palanneet Viroon, joutuivat kokemaan saman kohtalon kuin JR
200:ssa palvelleet maanmiehensä ja suurimmasta osasta heistä tuli ns. Siperian
junan matkustajia. Noin sadan merivoimissa palvelleen virolaisen kohtaloista
ei ole edes käytettävissä tarkkoja tietoja.
Ravo Sarmet

Taisteluosasto Johan Pitkä
"Ainoastaan ne kansat ovat
vapauden arvoisia
jotka rakastavat ja työskentelevät
vapaaehtoisesti
isänmaansa hyväksi. Uuden vuoden

Ants Vuadre

ensimmäisenä päivänä
vannomme olevamme uskollisia
virolaisia ja taistelevamme,
uhraten tarvittaessa oman elämämme.
Sinun vuoksesi,
rakas Vironmaa!"
Uusisaari
(Ote Martin Juhkamin

(JR200)

1.1.1944

päiväkirjasta)

Varhaiskeväällä vuonna 1944 alkoivat kiertää huhut amiraali Johan Pitkän
hankkeesta palauttaa JR 200 kotimaan
rintamalle. On yleisesti tiedossa, että sama kysymys oli ollut esillä myös rykmentin esikunnassa. Amiraali neuvotteli asiasta suomalaisten ja Suomessa tuolloin
olleiden saksalaisten esikuntaupseerien
kanssa, jotta he tukisivat hanketta mahdollisuuksien mukaan. Ajatuksen jalkaväkirykmentin kotiuttamisesta oli amiraali lausunut ensimmäisen kerran jo vuonna 1941. Nyt kun Saksan ja Neuvostoliiton rintama läheni taas Viroa, onnistui
hän lopulta saamaan hyväksynnän Saksan turvallisuusviranomaisilta "Taisteluosasto Admiral Pitkän" -perustamiseksi.
Vuoden 1944 Neuvostoliiton suurhyökkäyksen jälkeen aloitettiin valmistelut vapaaehtoisten virolaisten palauttamiseksi kotimaahan. Varmasti osasyynä oli välirauhan ehdoissa mainittu määräys virolaisten vapaaehtoisten luovuttamisesta Neuvostoliitolle entisinä Neuvostoliiton kansalaisina (=pettureina),
sekä jo tuolloin tiedossa ollut saksalaisten aikomus luopua Virosta kokonaan.
Enemmistön jalkaväkirykmentin
miehistä palatessa kotimaahan, käytiin
merialueilla vasta sitkeitä taisteluja saksalaisten ja venäläisten välillä. Saksalaisten
edun mukaista oli saada haltuun Suursaari, jotta voitaisiin turvata perääntyminen
Virosta, ja venäläisten pyrkimyksenä oli
taas vapaan vesialueen lisääminen, jotta
he voisivat hyökätä Suomen rannikkoa

vastaan sekä tukea maihinnousulla Viron
sekä Tallinnan valloittamista. Suomalaisten oli siis taisteltava kahdella rintamalla,
jotta Suursaari ei joutuisi vieraan käsiin.
Vapaaehtoisten merisotilaitten oli jäätävä
laivoilleen taistelujen loppumiseen asti, ja
silloin oli jo aivan liian myöhäistä palata,
koska laivareitit Viroon olivat venäläisten
kontrollin alla. Merisotilaitten paluu kotimaahan oli kovin monenkirjavaa ja satunnaista, kun jalkaväkirykmentin miehet kuljetettiin keskitetysti yhdellä laivalla. Organisoidusti matkustivat muutamat
isommat ryhmät, mutta suurin osa palasi
täysin satunnaisilla kulkuvälineillä. Kuka miinalaivalla, kuka hinaajalla, kuka
satunnaisella kauppalaivalla, muutama
mies jopa torpedoveneellä.
Viimein toteutui amiraali Johan
Pitkän pitkäaikainen toive, ja niin hän
sai saksalaisilta luvan 21. elokuuta oman
taisteluosaston perustamiseksi. Jo seuraavana päivänä taisteluosasto kävi ensimmäisen taistelunsa venäläisiä vastaan
Harju-Kosella. Osaston aseistus oli surkea, vain käsiaseita sekä muutamia panssaritorjunta-aseita. Tästä johtuen taisteluosasto joutui perääntymään sekä myöhemmin hajaantumaan, koska jäivät vaille johtajaa. Minne hävisi legendaarinen
amiraali, ei ole tiedossa, tapaamispaikkaan hän ei koskaan ilmaantunut, ja nyt
liikkuvat hänestä vain erinäiset legendat.
Koska Narvan ja Tarton rintamat
olivat sortuneet venäläisten ylivoiman alla,
eivät myöskään taisteluosasto Pitkän parisataa miestä olleet kykeneviä pysäyttämään venäläisten hyökkäystä, ja niin muodostui kaikkien rintamajoukkojen tehtäväksi viivyttäminen, jotta voitiin suojata
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niitä, jotka olivat päättäneet poistua kotimaastaan. Saksalaisten massaperääntyminen saattoi virolaiset taisteluyksiköt entistä hankalampaan tilanteeseen, koska saksalaiset veivät mennessään viimeiset panssarivaunut ja tykit sekä paljon ampumatarvikkeita. Tilanteesta huolimatta rintama pysähtyi hetkellisesti, huolimatta valtavista tappioista. Pelkästään käsiasein ei
pysty pitkään taistelemaan panssarivaunuja sekä massaylivoimaa vastaan, mutta
noiden viikkojen viivytys pelasti tuhansia
ihmisiä Siperian junasta, koska he ehtivät
paeta kotimaastaan.
Janne Väinsalu. Syntyi27.4.1928

Metsäveljet
Kaikilla ei ollut mahdollisuutta tai halua paeta kotimaastaan ja niin he siirtyivät metsiin, Amerikan Vapaa Radio lupasi apua ja tukea kaikille, myös metsäveljille. Esiintyi myös kiihotustoimintaa
miehittäjää vastaan, kehotettiin polttamaan viljapellot ja hävittämään kotieläimet. Luvattua apua ei koskaan tullut, ja
niin metsissä oli tuhansia ihmisiä sekä satoja perheitä. NKVD:n hävityspataljoonat aloittivat systemaattiset metsien haravoinnit, ja mikäli jonkun kylän lähellä oli
vastarintatoimintaa, vietiin myös koko
kylä Siperiaan. Massoittain täysin syyttömiä ihmisiä vietiin vankiloihin ja tavatut metsäveljet teloitettiin paikan päällä.
Myöhemmin "kansanviholliset" kyyditettiin Siperiaan sekä oppineet ja papit erotettiin toimistaan. Kansan keskuudessa
kehittyi pelko huomista päivää kohtaan,
kukaan ei tiennyt milloin pikkutunneilla oven eteen pysähtyy kuorma-auto, ja
osaston komentajasta riippuen annetaan
15:sta minuutista kahteen tuntiin aikaa

kaatui 18.6.1944

Tiurinsaaren

kalastajanuorukainen

antoi

Vihdassa,
vesillä. Tämä
palvelukseen

astuessaan väärät henkilötiedot ja oli nuorin
merivoimien Suomen-poikien
antaessaan 16-vuotiaana
vapauden

sankarivainajista

henkensä

Suomen

puolesta.

kerätä tavarat, joilla oli selvittävä liputtamasta Siperian matkasta.
"Kansanviholliset", jotka pääsivät
tuomioistuimeen asti, tuomittiin kolmesta
25 vuoteen pakkotyöhön sekä lisäksi vielä 3-5 vuotta asumista ilman kansalaisoikeuksia. Tuomiot riippuivat oikeusasteen
kokoonpanosta sekä kirjurin lukutaidosta
ja mielikuvituksesta, jos nyt yleensä lukutaitoinen oli. Siperia on tunnetusti suuri ja
laaja sekä siellä tarvitaan paljon ilmaista
työvoimaa. Siperiasta palaajat ovat syntyneet onnellisten tähtien alla, niin harvat sieltä palasivat.
"Jos tämä meri on vapaa Suomelle, on se
myös vapaa myös Virolle."
Ltn. Vainio 14.3.1944 Turun Heikkilässä.

I

Ants Vaadre

Järjestöt

Meriupseeriyhdistys

Meriupseeriyhdistyksen syysmatka
Motto: Seemann deine Heimat ist das Meer (Merimies kotimaasi on meri)
Seemann, laß das Träumen,
Denk' nicht an zuhaus.
Seemann, Wind und Wellen,
Rufen dich hinaus:

Haaveet malta jättää
oothan merimies.
Laulut tuulen, laineen
näyttää sulle ties:

Deine Heimat ist das Meer,
Deine Freunde sind die Sterne,
Uber Rio und Shanghai,
Über Bali und Hawaii.
Deine Liebe ist dein Schiff,
Deine Sehnsucht ist die Ferne
Und nur ihnen bist du treu
Dein Leben lang.

Kotimaasi meri on,
tähdet ystävinäs loistaa.
Siellä missä on Shanghai,
taikka missä on Hawai.
Laiva rakkautesi on,
matka kauas kaipuun poistaa,
silloin uskollinen aina olla voin.

Seemann, laß das Träumen,
Denke nicht an mich.
Seemann, denn die Fremde,
Wartet schon auf dich:

Haaveet malta jättää
oothan merimies.
Kutsun kuulet kaukaa,
pois vie luotain ties:

Deine Heimat ist das...

Kotimaasi meri on...

(Sävel: Werner Scharfenberger, Sanat: Fini Busch,
Suomalaiset sanat: Solja Tuuli)

E

n malttanut olla laittamatta alkuun motoksi mielestäni yhtä
upeimmista tuntemistani merimiestä
kuvaavista lauluista, joka on saksankielellä kirjoitettu. Suomalaiset sanat
lauluun on tehnyt nimimerkki Solja Tuuli eli Sauvo Puhtila. Laulajatar
Lolita (oikealta nimeltään Ditta Einzinger) teki laulusta vuonna 1960 itselleen menestyslevyn, eikä laulu vieläkään ole menettänyt vetovoimaansa.

60

amies, everstiluutnantti Joachim Timmer yhdessä apulaisensa sotilasmestari Lars Braackin kanssa isännöi tilaisuutta j a Timmer antoi meille yleiset
taustatiedot Saksan puolustusvoimista. Oma miehemme eli Lauri Helaniemi, joka myös oli tehnyt suuren valmistelutyön matkan onnistumiseksi,
kertoi puolestaan isäntämaamme merivoimista, joten voi sanoa, että saimme varsin tukevan henkisen eväspaketin matkaa varten.
Itse matka alkoi torstaina
10.9.2009 klo 16.00, jolloin posket
matkajännityksestä punottaen kokoonnuimme Helsinki-Vantaa lentoaseman
T2-terminaaliin. Parin tunnin lento
Hampuriin sujui aikataulun mukaisesti
ja saavuimme perille Hampurin Fuhlsbiittelin kentälle klo 18.30 paikallista aikaa. Kentällä meitä olivat vastassa
yhteysupseerimme komentaja Jan-Mike
Dittrich ja luutnantti Michael Dohndorf, jotka johdattivat meidät melkoisen reipasta kävelyvauhtia bussiin, jol-

Mutta minunhan piti tässä kirjoittaa aivan muusta, joten mennäänpä asiaan.

Eine kurze briefing..
Meriupseeriyhdistyksen Saksan matka onnistui yli odotusten. Valmistautuminen matkalle alkoi jo keskiviikkona 2.9.2009, jolloin mukaan lähtijöille pidettiin varsin antoisa briefing
Saksan suurlähetystöstä. Puolustusasi-

Kirjoittaja itse! Nyyrikki Kurkivuon

vedossa!

Saksaan 10.-14.9.2009
la ajoimme Schleswig-Holsteinin pääkaupunkiin Kieliin, missä majoituimme laivastoaseman Gneisenaubriickellä
sijaitsevaan upseerien majoitusrakennukseen (paremminkin upseerihotelliin). Ensimmäisen laajemman kosketuksen saksalaisiin isäntiimme saimme upseerikerholla pidetyssä tervetulotilaisuudessa, jota joviaalilla tavalla
isännöi varuskunnan päällikkö kommodori Jörg Besch. Tutustuminen saksalaisiin merisotilaisiin sujui helposti,
sillä melkoisen suuri osa heistä on kotoisin Pohjois-Saksasta, missä ihmiset
ovat kovasti meidän kaltaisiamme niin
ajattelu- kuin toimintatavoiltaankin.
Lisäksi saimme heti alusta asti tuntea
olevamme tervetulleita vieraita. Asiaan
kuului tietysti muistoesineiden luovutus puolin ja toisin. Ainoastaan luovutusseremonioiden ajan porukka jaksoi
pitää naamansa peruslukemilla. Muutoin tunnelma oli alusta alkaen hyvä ja
sitä kohotti vielä lisää illan kuluessa
meille tarjotut pöydän antimet ja suola-

Die Kneipe ist geöffnet! Siitä se sitten
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alkoi.

Markus Aarnio vastaanottaa muistolahjan

Kielin tukikohdan

Kiihlilta, keskellä komentaja Juhapekka

Rautava.

rinkilöiden (saks. Brezel) kanssa nauttimamme oivallinen saksalainen olut.

Einsatzflottille 1
Seuraavana aamuna kaikki olivat jälleen teräkunnossa valmiina aloittamaan
varsinaisen ohjelman. Nautittuamme
tukevan aamiaisen nousimme bussiin ja
ajoimme Eckernfördeen, missä 1. lippueen komentaja, lippueamiraali Rainer

päälliköltä,

komentaja

Josef

Brinkmann selvitti meille Saksan merivoimien organisaatiota ja tehtäviä. Merivoimien vlttämättömyys Saksalle perustellaan seuraavasti:
-

Meri on eräs tärkeimmistä Saksan talouden perusteista. Maailman kaikille kauppaa käyville
kansoille on meri tärkein kuljetustie tavaranvaihdolle.

-

Yli 90 prosenttia koko maailmankaupasta, lähes 95 prosenttia Euroopan Unionin ulkomaankaupasta ja likipitäen 70 prosenttia
Saksan tuonnista ja viennistä suoritetaan meriteitse.

-

Saksa on vientimaana korkeasti
teollistunut, mutta raaka-aineköyhä. Ollakseen taloudellisesti
ja poliittisesti toimintakykyinen,
82-miljoonainen Liittotasavalta
on erityisen riippuvainen tarvittavan tuonnin turvaamisesta.

Järjestöt

Mikä tämä on? Kahvat ja
(Vastaus jutun

kaikki.

lopussa)

Ei huono maisema. Upseerikerhon terassilta

Kielissä.

Paikallinen omakotitalo Kielissä. Funkkista noin 40-hmtlta.
Ja juomien nimetkin on kirjoitettu väärin.

Tässäpä olisi ajattelemisen aihetta
myös niille suomalaistahoille, jotka
eivät ymmärrä sitä, millainen merkitys meriteillä ja niiden turvallisuudella on omalle ulkomaankaupallemme,
josta peräti 80 prosenttia kulkee meritse - viennistä 90 ja tuonnista 70 prosenttia. Tässä on myös melkoinen haaste omille merivoimillemme. Puolustushaaraa siis tarvitaan ja sillä on tärkeä
osansa Suomen kokonaismaanpuolustuksessa. Merivoimien yhtenä tehtävänähän on vastata valtakunnan meriyhteyksien turvaamisesta ja johtaa
meriliikenteen suojaaminen. Vertailu
Saksaan osuu siis varsin lähelle, vaikkei pienen ja suuren valtakunnan käytettävissä olevia voimavaroja muuten
voikaan verrata keskenään.

paksuus 2-3 m, kestää hyvin

Seinien

ilkivaltaa.

Amiraali Brinkmann antoi yleiskojääkärit), mutta suorittaa sille määkuvan johtamansa 1. lippueen rakenrätyt tehtävät jalkaväen tapaan. Suojateesta ja toiminnasta. Hänen lippuee- joukkojen päätehtävät ovat:
seensa kuuluvat 1. korvettilaivue, 7.
Maan ja meren puoleinen merelvartiovenelaivue, 1. sukellusvenelailisten yksiköiden ja niiden kalusvue, sukellusvene-aseen koulutuskeston suojaaminen maalla, satamiskus, 3. miinanetsintälaivue, 5. miisa ja redillä kotimaassa ja ulkonanetsintälaivue, merivoimien erikoismailla.
toiminta-joukot sekä merivoimien suoMerivoimien yksiköiden suojausjajoukot.
osastona toimiminen aluksilla
Brinkmannin päätettyä oman
Tietojen hankkiminen kenttätieosuutensa hän luovutti puheenvuoron
dustelulla omien voimien suojaaalaisilleen, jotka kertoivat omista erimiseksi ja taktisen johtajan tukekoisaloistaan
miseksi toiminta-alueella.
Saimme kuulla erinomaiset esitykset mm. merivoimien suojajoukosta. Sitä voidaan pitää lähinnä merijalkaväkenä, joka kuitenkin kuuluu merivoimien organisaatioon (vrt. rannik-

-

Merivoimien tukeutumispisteen
rakentaminen, ylläpito jasuojaus.

-

Tiekuljetusten suojaaminen kotimaassa ja ulkomailla.

Saksan sukellusveneaseen

historiaa: Vesikko..

Luentoja teoriaosuuden jälkeen meille näytettiin ulkona järjestetyssä kalustoesittelyssä se aseistus ja muu välineistö, jolla mm. merivoimien suojajoukot
on varustettu niiden ollessa toimintaalueellaan.

Herr Gentz

(vas), oikealla tuntemattomaksi

cutive director piti meille esityksen.
Hän on taustaltaan sukellusveneupseeri, kommodori Fritz Rudolf We-

Lounaan nautimme Eckernförden upseerikerholla, jota isännöi 1.
lippueen esikuntapäällikkö kommodori Jan C. Kaack.

Operaatioiden "loistokkuutta"
kehittämään
Lounaan jälkeen saimme kuulla esityksen COE * CSW:stä (Centre of Excellence for Operations in Confined and
Shallow Waters). Tämän organisaation
johtajana toimii 1. lippueen komentaja, jonka lähin alainen titteliltään exeRannikon Puolustaja 4 | 2 0 0 9

jäänyt MSK-

MPK:n Helsingin
päällikkö,

maanpuolustuspiirin

komentaja evp Mauri

hankkimassa

Väänänen

uutta koulutuskalustoa

ajan tarpeisiin, ennen uutta

aselakia.

lähi-

sotilas

ber. Kommodori Weber kertoi COE
CSW:n organisaatiosta ja tavoitteista.
Organisaatiohan kuuluu NATOin rakenteisiin ja jo nimi kertoo siellä annettavan koulutusta toimintaan matalilla vesialueilla. Tämä erikoisosaamiseen tähtäävän organisaation perusti
Saksan merivoimat vuonna 2007 Kielissä ja sen toimintaan ovat vuodesta
2008 alkaen osallistuneet myös partnerimaat. Tällä hetkellä myös suomalainen meriupseeri kuuluu COE CSW:n
rivivahvuuteen seuraavan kahden vuoden ajan. Hän on juuri työnsä ko. organisaatiossa aloittanut Juhapekka Rautava. Kiitän Juhapekkaa jalkavaivaisena saamistani autokyydeistä ja toivotan Herra komentajalle menestystä uudessa mielenkiintoisessa tehtävässään.
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Saksalainen Ihn maailmansodan

yhden

hengen "kamikaze"sukellusvene

Biber.

Uboot Klassen 206Aund212A
Ohjelma jatkui sukellusvenemiesten
nuottien mukaisesti. Koulutuskeskuksen johtaja komentaja Christian Faust
esitteli Saksan sukellusveneaselajin organisaatiota ja toimintatapoja. Saksallahan on pitkä perinne sukellusveneaseen kehittämisessä. Nykyisin käytössä olevilla veneillä on sukupolven
ero niin koossa kuin aseteknologiassakin. Tosin pienemmätkin veneet so.
vuosina 1973-1975 rakennetut 206 Aluokan sukellusveneet suunniteltu sellaisiksi, että ne kykenevät operoimaan
maailmanlaajuisesti. Veneet, joita tätä
kirjoitettaessa on palveluksessa vielä 6
kappaletta ovat vähitellen poistumassa palveluskäytöstä. Saksan uusin veneluokka 212A, johon saimme tutustua,

on koneistoratkaisultaan vallankumouksellinen. Kyseessä on hybridikoneisto, joka on täysin ulkoilmasta riippumaton (polttokennot, joissa käytetään
vetyä ja hapea). Palamistuloksena syntyy vettä, joten kyseessä on varsinainen "ekoase". Veneen havaittavuus on
tehty mahdollisimman vaikeaksi. Sen
aiheuttamat vesiäänet, magneettisuus,
tutka-, infrapuna-ja paineherätteet on
minimoitu verrattuna konventionaa-

Komentaja Christian Faust ja sukellusvenekoulutuskeskuksen
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lisiin veneisiin. Veneen rungon rakentamiseen on käytetty antimagneettista terästä, jonka muita ominaisuuksia ovat lujuus ja elastisuus. Veneellä on
kyky pysytellä pitkiä aikoja sukelluksissa, mikä tekee siitä todellisen vedenalaisen asejärjestelmän.
Perustiedot veneestä ovat seuraavat:
Mitat: (pituus / leveys / syväys)
56m / 7.0 m / 6.0 m

simulaattori. Kun tiistä kääntää vai oliko se tästä.. Ei, ei, näistä ei saa olutta!

Uboot,

Klasse206A

-

Uppouma toimintaolosuhteissa:
1.450 tn pintakulussa, 1.830 tn
sukelluksissa

-

Nopeus: 12 soi pintakulussa, 20
soi sukelluksissa
Teho: 3.120 kW (4.243 hv)
Aseistus: DM2A4 raskastorpedo
(lankaohjattu)
Miehistö: 27 henkeä

-

Aluksen edellä mainittu pääase lankaohjattu raskastorpedo „Seehecht" (me-

rihauki), osoitti erittäin suuren räjähdysvoimansa näkemällämme esittelyvideolla, jossa hävittäjän kokoluokkaa
oleva maalialus katkesi kolmeen osaan
torpedon osuessa keskilaivaan.
Kaikkien eniten odottamamme
hetki koitti, kun meidät johdatettiin
sotasatamaan sukellusveneeseen tutustumaan. Kun kaikki halukkaat, tai ne,
jotka mahtuivat ahtaasta luukusta sisään
ja myös ulos, olivat kiivenneet takaisin
laiturille, saimme "loppusilauksen" tie-

töihimme tutustumalla AZU:n (Das Ausbildungs-zentrum Uboote) eli sukellusvenekoulutuskeskuksen hienoihin simulaattoreihin, jotka on pyritty saamaan
niin totuudenmukaisiksi toiminnallisesti kuin mahdollista, sillä vain täydellinen laitteiden ja asejärjestelmien hallinta
takaa turvalliset työskentely-ja toimintaolosuhteet rauhan aikana. Komentaja
Faust kertoi, että tiettyjen perustoimintojen hallinta opetetaan koko miehistölle
päälliköstä matruusiin, jotta tosiolosuhteissa vene pysyisi aina hallinnassa vaikka sattuisi henkilötappioitakin. Saksan
laivasto 011 sodan jälkeen vuonna 1966
menettänyt yhden veneistään siitä syystä,
että pintakulussa oltaessa kovassa myrskyssä ei osattu tehdä oikeita johtopäätöksiä eikä toimia oikein, kohtalokkain
seurauksin. Sen 20-henkisestä miehistöstä ainoastaan laivakokki ylikersantti Peter-Otto Silbernagel selvisi hengissä. Ensimmäinen runsasohjelmainen vierailupäivä päättyi upseerikerholla nautittuun
yhteiseen päivälliseen.

Uboot,Klasse212A.
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Merisotakoulun päärakennus

Mürwick.

Marineschule in Mürwick,
Flensburg

66

Toinen vierailupäivä aloitettiin tukevalla aamiaisella, minkä jälkeen lähdimme
bussilla Saksan ja Tanskan rajakaupunkiin Flensburgiin tarkemmin sanottuna Mürwikin kaupunginosassa sijaitsevaan Saksan merisota- tai tarkemmin
käännettynä laivastokouluun (saks. Marineschule). Koulun vt. johtaja kommodori Jürgen Schmidt-Skipiol antoi meille erinomaisen yleiskuvan Saksan merivoimien upseerikoulutuksesta.

lukuisia regattaan osallistuvia purjeveneitä tai reagoida oikein jos yhtäkkiä eteen ilmestyy tankkilaivan perä.
Oppilaille nousee aivan varmasti hiki
pintaan näissä ajoharjoituksissa.

Kiertokäynnin aikana saimme
jälleen kokea, miltä tuntuu ajoharjoitus mitä todentuntuisimmalla simulaattorilla. Oli kuin olisi seissyt komentosillalla liikkuvassa laivassa. Tässä „koulutusaluksessa" maisema lipuu
ohitse ja merenkulkijan kiusaksi voidaan luoda mitä kiperimpiä tilanteita, joista oppilaan tulisi selviytyä kunnialla. Ei ole helppoa väistää palavaa
tankkilaivaa ja leviävää öljypaloa, navigoida sakeassa lumipyryssä, väistää

Koulun ruokalassa lounasta nauttiessamme katselimme Tanskan puoleista rantaa ja purjeveneitä, jotka mennen
tullen ylittävät kahden Schengen-maan
välisen rajan. Tällaista katsellessa voi olla ylpeä paitsi suomalaisuudestaan myös
eurooppalaisuudestaan. Rajat eivät enää
meitä läntisten demokratioiden kansalaisia pidättele, sillä kuulummehan samaan viiteryhmään so. Euroopan Unioniin. Lounaan jälkeen saimme koulun
esikuntapäällikön komentaja Stephan

Yhdistyksen

lahja koululle, kopio Aadolf Bockin maalauksesta

Helsinkiin

12.4.1918.

Westfalen ja Posen saapuvat

Onkohan seppeleen sisältä rapsutettu jotain
pois? En tiedä.

Pelzerin opastamana tutustua itse koulurakennukseen, joka vuosina 1907-1910
rakennettiin laivaston rakennusneuvos
Albert Kelmin suunitelmien mukaan
keisarillisen laivaston upseerikouluksi.
Rakennuksessa on piirteitä hänen kotiseudullaan Itä-Preussissa (nykyisin Puolassa) sijaitsevasta saksalaisen ritarikunnan linnasta Marienburgista. Muistan
itse kadettina käyneeni nykyisessä Malborgin linnassa vuonna 1966 koululaiva
Matti Kurjen Puolaan tekemän laivastovierailun aikana. Rakennusten yhdennäköisyys on ilmeinen. Ohjelmaosuus päättyi käyntiin oppilaitoksen hienossa museossa, jossa saa varsin seikkaperäisen
kuvan siitä, millaiset olivat Saksan merivoimat sen historian eri vaiheissa alkaen vuodesta 1848 aina nykypäivään asti.
Merisotahistoriasta kiinnostuneille kerrottakoon, että ko. museo, joka itse asi-

assa on koulun sotahistoriallinen koulutuskeskus, on avoinna yleisölle tiistaisin
klo 14.00-19.00. Käynnillä oltava mukana virallinen matkustuasiakirja, josta
henkilöllisyys voidaan tarkistaa. Osoite on Keimstrasse 14,24944 Flensburg,
Puhelin +49 (0)461 3172 733. Suosittelen käyntiä!
Käyntimme lopuksi luovutettiin
yhdistyksemme lahjana kommodori
Schmidt-Skipiolille kankaalle painetun jäljennöksen meille meriupseereille
tutusta merimaalari Adolf Bockin teoksesta, missä kuvataan kontra-amiraali Hugo Meurerin linjalaivojen Westfalenin ja Posenin saapumista Helsinkiin
12.4.1918. Myös linjalaiva Rheinlandin piti saapua Ahvenanmaalta osallistumaan Helsingin valtaukseen, mutta se ajoi karille Lägskärin luona kymmenen meripeninkulman päässä Ecke-

Meitä oli monta! Yhteiskuva
Hieno

Merisotakoulun

rannanpuoleisillaportailla.

Ilmeet sen kertovat:

reissu!!!

röstä. Professori Adolf Bockin (18901968) maalaukseen on siis ikuistettu yli
90 vuoden takainen tapahtuma, jolloin
saksalaiset näyttelivät huomattavaa osaa
maamme itsenäisyyden aamunkoitossa.

Atlas Elektronik
Päivän ohjelmassa oli vielä käynti Atlas Elektronik-ryhmään kuuluvassa Hagenuk Marine-kommunikationyrityksessä Kielin lähellä Flintbekissä. Saimme käsityksen siitä, millä tasolla tämänpäiväiset viestintälaitteet
ovat j a millaisia teknisiä innovaatioita ne kätkevät sisäänsä. Voin aivan

avoimesti tunnustaa „pudonneeni kärryiltä" miltei esittelyn alkuvaiheessa,
mutta yritin pitää suuni kiinni, ettei
leuan loksahtamista havaittaisi. Paitsi, että saimme rautaisannoksen tietoa
nykyajan radio- ja viestintätekniikasta, saimme myös nauttia pöydän antimista buffetin muodossa. Tässä firmassa tiedettiin, että heidät oli valittu viimeiseksi käyntikohteeksi, minkä jälkeen ajaisimme Travemiindeen laivalle palataksemme kotiin. Eväitä, joilla
meidät kotimatkalle varustettiin, voi
hyvällä syyllä kutsua tukeviksi. Niitä
tosin ei tarvinnut lainkaan pureksia.

Toipuminen (?) merellä

I

Merisotakoulun

ohjailusimulaattori
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nosti sekä kateuden, että hien

pintaan.

Paluumatka laivalla sujui todella leppoisissa merkeissä. M/s Finnmaid on
suuri ro-ro-alus, joka ottaa myös matkustajia. Henkilökunnalla oli mielestäni kiireetön, silti tehokas ote asioihin, ja viihtyisyys oli taattu, vaikkei
tarjolla ollutkaan suurten matkustajalaivojen mukavuuksia. Koko ajan ei
kuulutettu, että se ja se erikoistarjous
on meneillään, ja tuotetta saa, jos sitä
syöksyy välittömästi ostamaan, ja et-

Järjestöt

- A

M/s Finnmaidin komentosillan

lattiau.

Kesti se.

M/s Finnmaidin komentosillalla.

Täällä ei simuloitu!

tä siitä saa alennuksen jos ostaa sitä
hehtokaupalla. Finnmaidilla oli pieni, mutta asiallinen kauppa, jossa oli
suppea, mutta harkitun hyvä tuotevalikoima. Ruokakin oli ainakin minun suuhuni sopivaa siis hyvää. Kiitos
henkilökunnalle ja aluksen päällikölle, joka isännöi Kai Sarpanevan järjestämää tutustumiskäyntiä komentosillalle. Saavuimme Vuosaareen varhain
maanantaiaamuna hyvillä mielin.
Lopuksi voisi todeta, että vieraanvaraisuutta meille osoitettiin kaikkialla. Minne sitten menimmekin. Suomen
lippu oli vedetty salkoon niin Kielissä, Eckernfördessä, Flensburgissa kuin
Flintbekissäkin eikä tarjoilussa pihistelty. Toisen maailmansodan jälkeen
suomalaiset meriupseerit lienevät olleet
Saksassa jonkin verran eksoottisia vieraita, mutta tilanne on nopeasti muuttumassa, sillä kanssakäyminen NATO-

maiden ja ns. partneri- (so. PfP-) maiden välillä on vilkastumassa mm. yhteisten rauhanturvaoperaatioiden johdosta.
Saimme tämänvuotisella onnistuneella syysmatkallamme jälleen nauttia antoisasta ohjelmasta ja kokea hienoja yhteisiä hetkiä. Mielestäni on syytä todeta, että kolmen tammenlehvää
kantavan senioriupseerin Eino Aspin,
Yrjö Halosen ja Antonio Veltheimin
osallistuminen matkallemme antoi
sille oman arvokkaan lisänsä.
Parhaat kiitokset matkan mallikkaasti vetäneelle puheenjohta-

jallemme Markus Aarniolle, matkan
pääarkkitehtina toimineelle Lauri
Helaniemelle, hallintoa pyörittäneelle sihteerillemme Marko Varamalle
sekä lopuksi, Meriupseeriyhdistyksen
koko hallitukselle und recht schönen
Dank für unsere deutsche Gastgeber!
Nyyrikki

(Lähteet:

Saksan

ja painettu
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kotisivut

Teksti Nyyrikki
Kuvatekstit:

Kurkivuon
Kai

Masalin

Niin se vastaus. Välineistö toaletissa on
tietysti tarkoitettu ns. yläkautta
tyhjennykseen.
varsinkin

Kuvat Nyyrikki Kurkivuon, Kai Masalin

"Aber zu fliegen ist besser" (Suom. "minä tässä vain

ja Mauri Väänänen Kuva: Kai Masalin.

Kuva Merisotakoulun

tapahtuvaan

Kyllä insinöörit osaavat,

Der Kasernenkommandant

seinältä.

merivoimien

tiedotusaineisto)

Fotografieren und
Filmen im
Hafenbereich verboten.

museon

Kurkivuon

tiedustelen").

Rannikkoupseeriyhdistys

R

annikkoupseeriyhdistyksen
nimenmuutos on saatu vihdoin ja viimein virallistettua Patentti ja rekisterihallituksessa
ja olemme virallisesti Rannikkoupseeriyhdistys (RUY) ry.
Uudet tuulet puhaltavat yhdistysmaailmassa ja yhdistyksellämme
on aloittanut uusi sihteeri toimintansa 1.10.2009 alkaen. Uudeksi yhdistyksen sihteeriksi on valittu kom evp Jarmo Valtimo. Uuden sihteerin yhteystiedot ovat e-mail jarmo.valtimo rannikonpuolustaja.fi puhelinnumero on
040-5647695.

Moskovaan!
Yhdistys on suunnittelemassa vuoden
2010 jäsenretkeä Moskovan suuntaan.
Matka olisi tarkoitus tehdä junalla ja
sen kesto olisi noin 3-4 vrk (pidennetty viikonloppu). Matkan alustava hintaarvio per jäsen olisi suuruusluokkaa 450
euroa. Matkan ajankohta on 23.-26.5.
2010. Lähtö perjantai-illalla ja paluu
maanantaina puolenpäivän aikoihin.
Perillä kohteinä mm. Venäjän armeijan keskusmuseo ja Suuren Isänmaallisen Sodan valtava monumentti ja museo ulko-osastoineen. Näe esim. Hangon rintaman rautatietykki entisöitynä.

Jos tunnet kiinnostusta matkaa
kohtaan, ilmoittaudu alustavasti yhdistyksen sihteerille (ilmoittautuminen ei sitova).
Yhdistys on alkanut kerätä "sähköistä jäsenrekisteriä", eli jos haluat jatkossa jäsenkirjeet lähetettävän internetin välityksellä omaan sähköpostiosoitteeseesi, lähetä yhteystietosi: rauni.jaaskelainen@rannikonpuolustaja.fi.
Hyvää syksyä toivottaen!
Hallitus

Vanhoja

ja
uusia projekteja

Millog

LAIVAILMASTOINTI
- kokonaisuudet

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

- laitteet

Millog Oy
Hatanpään valtatie 30, FIN-33100 TAMPERE
Vaihde: 020 469 7000, fax: 020 469 7001
info@miilog.fi
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NVC

ilmankäsittely
air handling
a im o v e м с o

Kallentie 2
Phone -K
FIN-2125Q MASKU Fax
+358-2-4328501
Finland
E-mail orancoMvc.ll

partner
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Meriupseeriyhdistys
kiintoista esitelmää oli kuulemassa nelisenkymmentä jäsentä.

Marraskuun kuukausikokous
12.11.2009
Marraskuun kuukausikokous pidettiin yhteiskokouksena Rannikkoupseeriyhdistyksen kanssa. Viitisenkymmentä yhdistystemme jäsentä oli kuulemassa merivoimien komentajan Juha
Rannikoin esitelmää merivoimien nykytilasta ja kehitysnäkymistä.
Merisotakoulun

Sankarilaululle

vuosipäivän juhlassa 22.10.2009.

laskettiin seppele perinteiseen tupaan

meriupseeriyhdistyksen

Seppeleen laskivat Markus Aarnio ja Jyrki

Myllyperkiö.

Ensi vuoden teemaksi hallitus
esittää "Merelliset Uhkat".
Sihteerin yhteystiedot:

Vuosipäivän kokous 22.10.2009

Marko

Varaina

Laivastokatu 1 b, 00160 HELSINKI

Yhdistyksen vuosipäivän kokous pidet-

lulla 22.10. Esitelmän piti Finstashipin

tiin perinteisin menoin Merisotakou-

toimitusjohtaja Tero Vauraste. Mielen-

Puhelin: (09)

66894016

sähköposti: varaina@upseeriliitto.fi

Ennakkoilmoitus
Meriupseeriyhdistyksen ja Rannikkoupseeriyhdistyksen perinteinen kevään seminaari

"Suljettujen saarien" konversio ja uusiokäyttö
pidetään Merisotakoululla torstaina 25.3.2010 alkaen puolilta päivin.
Seminaarin aikana perehdymme suunnitelmiin saarten tulevaisuudesta, omistuksesta, käytöstä ja
museoinnista.
-

Kuka omistaa, kuka hallinnoi, kuka päättää, kuka käyttää, kuka maksaa?

-

missä harjoitellaan, vieläkö mökkeillään ?

-

kuka huolehtii, ettei perintö turmellu?

Alustajiksi tullaan pyytämään edustajat mm. puolustusministeriöstä, merivoimista,
Metsähallituksesta, sotamuseosta, ja Helsingin kaupungista.
Tarkemmat tiedot tulevat yhdistysten sivuille ja tiedotteisiin.
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Sjöfartsutbildning i Åbo
sedan 1813

sukellus
kolka oy
ASIANTUNTIJA PINNAN

•
- Sjökapten YH (Merikapteeni), u n g d o m och v u x e n
- Sjöingenjör YH (Merenkulkualan insinööri), v u x e n

ALLA

AMMATTISUKELLUKSEN
J O H T A V A OSAAJA JO V U O D E S T A 1 9 7 8
f/^

Vedenalaisten rakenteiden tarkastukset, korjaukset,
suunnittelut ja toteutukset.

- Vaktstyrman (Vahtiperämies), u n g d o m och v u x e n
- Vaktmaskinmästare (Vahtikonemestari), vuxen
- Skeppare i inrikestrafik ( K o t i m a a n l i i k e n t e e n laivuri)
- Maskinskötare (Koneenhoitaja)
- Förare (Kuljettaja)

Besök vår h e m s i d a o c h bekanta dig m e d vårt
kursutbud!
Vieraile kotisivuillamme ja tutustu
kurssitarjontaamme!
Aboa Mare
Malmgatan 5
20100 ÅBO
maritime@aboamare.fi
tfn: 02-432 3 1 2 1 / 0 2 9 0 0 1 7250

h t t p : / / w w w.a boa ma re.f i

EUROOPPALAINEN

85 vuotta

Elä unelmaasi.
Me turvaamme.
Eurooppalaisen matkavakuutus on voimassa
matkoilla kaikkialla maailmassa. Ulkomailla
on käytössäsi Eurooppalaisen laaja EuroCenter-verkosto, joka maksaa korvauksia jo
paikan päällä. Euro-Centereissä Sinua
palvellaan myös suomen kielellä. Tällaista
palvelua ei muilla matkavakuuttajilla ole.
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Menpuolustuspiirin
naisilla reipas koulutusote

Maanpuolustuskoulutus

Vaasassa tempaistiin keväällä erityisen merellisesti: veneilyn ABC-kurssilla 34 naista opiskeli Rolf Holmlundinjohdolla veneilyn teoriaaja käytäntöä peräti seitsemänä päivänä. Tulokset ja palaute kertovat, että jos Vaasassa ei uskalla naisten kelkkaan, niin veneeseen kyllä uskaltaa.
Sirpa Holma johdatteli syyskuun
alussa 35 naista harjoittelemaan turvallisuutta Kuivasaareen. Naiset selvittivät kimurantit laavun- ja tulentekorastit helposti ja opiskelivat hypotermian vaaroja kahlaamalla kaulaa myöten hyiseen mereen!

Iita-harjoituksen

naiset valmiina nousukiitoon

M

eripuolustuspiirissä sotilaallisen ja sotilaallista valmiutta
palvelevan koulutuksen osuus jämäköityy merivoimien tilaamien kurssien
myötä. Näiden kurssien osuus kattaa
jo neljä viidesosaa kurssitarjonnasta.
Mutta myös siviilikoulutuksesta on huolehdittava. Siinä ovat kunnostautuneet erityisesti reippaat naisemme. Kuluvana vuoden koulutusohjelmassa oli kuusi pelkästään naisille
kohdistettua kurssia, joilla koulutettiin maasto- ja veneilytaitoja sekä hypotermian torjuntaa saaristo-ja meriolosuhteissa.
Kursseista kaksi pidettiin Pirjo
Rajakankaan johdolla yhteisharjoi-

merivartioston veneessä. Kuva: Jyri Nikkola

tusten Lyyli ja Iita yhteydessä Gyltössä. Naisille koulutettiin veneilyyn liittyviä taitoja, kuten pienveneen hallintaa, merimerkkien ja karttojen tuntemusta sekä radioliikennettä. Turvallisuusosaamiseen ja onnettomuustilanteen hallintaan kiinnitettiin erityistä
huomiota mm. harjoittelemalla vedestä pelastautumista ja ensiapua. Painopiste oli käytännön harjoittelussa.
Naisilla oli myös mahdollisuus tutustua miinalauttaan merellä sekä ampua
rynnäkkökiväärillä merivoimien järjestämässä ampumakilpailussa. Pirjon naiset harjoittelivat vielä marraskuussa Pansiossa vedestä pelastautumista talviolosuhteissa.

Viikkoa myöhemmin matkusti pääkaupunkiseudulta tusina naisia
Meri-Karjalaan tutoroimaan Kymenlaakson maanpuolustuspiirin kurssia.
Kirkonmaan linnakesaarella harjoiteltiin Kristiina Sloten johdolla maastoja ensiaputaitoja monelle uudessa ympäristössä.
Pelkästään naisille kohdistettujen
kurssien yhteenlasketut oppilasvuorokaudet hipovat viittäsataa, mikä ylittää tavoitteet. Tuleva vuosi lupailee
vähintään samanlaista tahtia. Kiitos
upeille naisille näyttävästä osallistumisesta merellisen turvallisuuden tuottamiseen. Tervetuloa taas kursseille!
Matti

Mäkinen
piiripäällikkö

Hypotermiaa ja palavia nukkeja
Naisten turvallisuuskurssi

Näin lämmitetään

Kuivasaaressa

^

j\

i

syyskuussa

palelevaa

Mitä

tekisit, jos joutuisit vieraalle
saarelle sateessa, tuiskussa ja sumussa veneesi moottorin sammuessa tai
syttyessä palamaan keskellä ulappaa?
Miten suojautuisit, millä pitäisit itsesi lämpimänä, miten hälyttäisit apua?
Näihin kysymyksiin etsittiin taas vastausta syyskuussa 5.-6.9.2009 Kuivasaaren linnakkeella järjestetyllä naisille kohdennetulla peruskurssilla "Turvallisesti saaristossa I". Kurssin toteutti Naisten Valmiusliitto ry:n Helsingin
seudun alueneuvottelukunta yhdessä
MPK:n Meripuolustuspiirin kanssa ja
yhteistyössä Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry:n kanssa. Kurssi järjestettiin jo kaksi vuotta aikaisemmin sa-
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massa paikassa ja silloin hyväksi havaittiin. Nyt ohjelmaan tehtiin vain pieniä
muutoksia. Kurssilaisia oli tällä kertaa
mukana 23 naista, joista kolme jopa Salosta saakka. Kurssin johdosta, koulutuksista ja huollosta vastasi 13 kiltalaista. Kurssin johtajana toimi Sirpa Holma, varanaan Kristiina Slotte.
Lauantaina aloitettiin ensin harjoittelemalla tulipalon sammutusta
Isosaaren linnakkeella yliluutnantti
Mika Merenlahden johdolla. Oli palavaa nukkea ja palavaa rasvakattilaa, ja
kaikki saivat sammuttaa.
Edelliskerrasta poiketen Kuivasaaren osuus aloitettiinkin reippain
ottein! Kymmenen hengen ryhmissä,
naiset pukeutuneina uimapukuihin ja
puuvillahaalareihin , neopreenitossut jalassa ja pelastusliivit päällä, hypättiin kylmään, noin 10 asteiseen veteen 15 minuutiksi. Tarkoitus oli kokea, miltä hypotermia oikeasti tuntuu.
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Ensiapua

Huolimatta kokeneen meripelastuskouluttajamme varmoista ja vakuuttavista
puheista, ilmeet veteen mennessä olivat
toisilla aika kauhistuneet, mutta viiden
minuutin vedessä olon jälkeen viimeinenkin oli tottunut kylmään kylpyyn,
ja iloinen kikatus ja kälätys täytti Kuivasaaren lahdenpoukaman.
Harjoitusta pidettiin "mahtavana". Oppiakin oikeasti tuli: kädet pitkin kylkiä ja jalat tiukasti yhdessä, niin

kylmä vesi ei pääse kylmettämään niin
pahasti. Erilaisia yhdessä selviytymisen kikkoja käytiin myös läpi. Miten
päästään letkassa eteenpäin, ja miten
kaikkein pahimmin palelevaa voidaan
vedessä "lämmittää".
Muita rasteja viikonlopun aikana
oli mm. hätämajoitteen teko ja tulentekoa erilaisilla puulajeilla ja erilaisin
sytytyskeinoin. Se opittiin, että tulitikut kannattaa pistää vanhanaikaiseen

Vieraat poistuvat
killan

saaresta
Ahvenella

muoviseen filmirullakoteloon säilöön,
niin pysyvät kuivina. Näin digikameroiden luvattuna aikana on muovikoteloita kohta vaikea vain löytää, mutta eiköhän siihen kelpaa jokin muukin
tiiviisti sulkeutuva pieni purkki.
Myös uusiin karttakoordinaatistoihin tutustuttiin ja mietittiin, miten
kerrot apuun saapuville, missä olet.
Ensiapurastilla opeteltiin mm.,
miten saada jalkansa murtanut potilas pois metsästä. Olisiko se kultatuolissa vai omatekoisilla, takeista tehdyillä paareilla. Hypotermia puhutti
myös tällä rastilla, varmaankin edellisen päivän omakohtaiset kokemukset
auttoivat asiassa.
Sunnuntaina saatiin Kuivasaareen
arvovaltaisia vieraita, kun MPK:n toi-

minnanjohtaja Pekka Tuunanen, Meripuolustuspiirin piiripäällikkö Matti
Mäkinen, Suomenlahden Meripuolustusosaston päällikkö Sakari Saikku ja
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan
puheenjohtaja Hans-Peter Rekola tutustuivat kurssiin.
Myös viranomaistahoja esiteltiin
kurssilaisille, kun Suomenlahden merivartioston Suomenlinnan merivartioaseman kaksi alusta saapuivat Kuivasaareen, ja pojat kertoivat toiminnastaan.

Kurssi jatkuu ensi keväänä Järvössä toteutettavalla jatko-osalla
"Turvallisesti saaristossa II" ja huipentuu saaressa loppukohtaukseen :
Purjevene syttyy palamaan ja ajautuu
saaren rantaan! Mitä sitten tehdään?
Kiitokset kaikille kurssilla mukana olleille, niin kurssilaisille kuin toimijoillekin! Olitte upeita!
Teksti: Kristiina
Kuvat: Kristiina Slotte ja

Slotte
Martti
Holma

Viranomaisesittelyä
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Maanpuolustuskoulutusyhdistys

RANNJKOUL 09
- Rannikkojalkaväen

kouluttajakoulutusta

reserviläisvoimin
takoululta yhteysupseeri kaptl Marko
Kaipia, meripuolustuspiirin Suomenlahden KOTU-päällikkö ylil res Sakari Saikku sekä Rannikkojääkärikillasta allekirjoittanut.

Toisen kouluammunnan
myös koko kurssin

(ns. SPOL-ammtmta)

sana reservin kouluttajakoulutusta järjestettiin
huhtikuun alussa rannikkojääkäreille ja rannikon jalkaväelle
kohdistettu reserviläisvetoinen kurssi,
joka oli ilmeisestikin ensimmäinen laatuaan. Se oli Merisotakoulun MPK:lta
ja sen Meripuolustuspiiriltä tilaama
kurssi ja lähestulkoon kokonaan reserviläisvetoinen. Itse harjoitus perustettiin Dragsvikissä ja pidettiin Syndalenissa sekä tukeutui UUDPR:in. Kun
tilaajana oli Merisotakoulu j a mm.
kutsut olisi pitänyt hoitaa Helsingin
aluetoimiston kautta, lähtöasetelma
toi pieniä haasteita. Kurssille osallistui kolmisenkymmentä koulutettavaa
ja toistakymmentä harjoituksen johtoon, huoltoon tai kouluttajiin kuuluvaa. Kantahenkilökuntaan kuuluvia
harjoitukseen osallistui kaksi.

O

Kurssi sai alkunsa kesällä 2008,
kun VAARANNJP:n komentaja kom
Olavi Jantunen tarjosi Rannikkojääkärikillalle mahdollisuutta osallistua
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johti resvääp Markus Markelin, joka vastasi

ammuntakoulutuksesta.

kouluttajatehtäviin seuraavan vuoden
kertausharjoitukseen. Tuossa vaiheessa killassa todettiin, että harjoitukseen osallistuville reserviläiskouluttajille olisi hyvä saada oma harjoitus
ennen tuota tehtävää. Samaan aikaan
MPK:n Meripuolustuspiirillä ja Merisotakoululla oli suunnitelmissa reservin rannikkojalkaväelle vastaavanlaista koulutusta. Kun nämä tarpeet
kohtasivat syyskuussa, melko nopeasti
aloitettiin harjoituksen suunnittelu ja
johtoryhmän kasaus. Harjoitusta tässä vaiheessa olivat tekemässä Meriso-

RANNJKOUL

09-kurssi kokonaisuudessaan

Vaikka suunnitteluaika oli normaali rytmiin verrattuna lyhyt, harjoituksen valmistelut sujuivat hyvin,
kiitos Uudenmaan aluetoimiston,
VAARANNJP:n sekä UUDPR:n myötämielisen suhtautumisen sekä varsinkin Merisotakoulun suuren avun. Varsinkin harjoituksen johtajana (pv) toimineen ylil Kaipian tukeva sekä kannustava asenne olivat meidän reserviläisten kannalta kiitettävän ansiokasta sekä tuloksellista. Myös itse harjoitukseen VAARANNJP:sta rannikkojääkäriosaamista tuonut kaptl Juha
Laukka ansaitsee kiitoksen panoksestaan kurssin onnistumisessa. Oikealla
asenteella selvittiin kunnialla kaikista
mm. em. haasteista.
Tammikuun lopulla lähetettiin
kutsut AVT-OPJO:n kautta valituille,
reservin sijoittamattomille rannikkojääkärijohtajille (ups ja au), sekä ai-

KUSTJK:n

edessä

Dragsvikissä.

Maanpuolustuskoulutus

kaisemmin SLMERIPOS:n (Suomenlahden meripuolustusalueen paikallisosasto) rannikkojalkaväki-harjoituksissa kunnostautuneille reserviläiskouluttajille. Tämä sekoitus kokemusta ja
kokemattomuutta kouluttajatehtävissä
osoittautui hyväksi kurssilaisten osalta. Näin kouluttamissuorituksiin saatiin itsestään hyviä esimerkkejä, mutta myös vanhojen tapojen kyseenalaistamista. Ennen harjoitusviikonloppua
kurssilaiset kirjautuivat MPK:n portaaliin kurssille ja sen työtilaan, missä kukin esittäytyi sekä kävi läpi itseopiskelumateriaalin. Jokaisen piti
myös tehdä etukäteistehtävä eli koulutussuunnitelma sekä koulutuskortti
annetusta aiheesta. Etukäteisopiskelun
ja -tehtävän osalta aikataulu osoittautui hivenen liian tiukaksi ja tässä suhteessa seuraaville kursseille ainakin jäi
parannettavaa. Joka tapauksessa etukäteispaneutuminen aiheeseen varmasti auttaa tavoitteiden saavuttamisessa,
ja portaali on tässä suhteessa vielä nyt
käytössä ollessaan ihan toimiva työkalu. Nähtäväksi jää, minkälainen järjestelmä nyt poistuvan tilalle saadaan.
Harjoitusviikonloppuna kurssilaiset laativat itselleen koulutussuunnitelmia sekä - k o r t t e j a , kouluttivat
kukin vuorollaan toisiaan saaden välittömän palautteen. Harjoiteltavina
aiheina olivat mm. aseenkäsittelyn peYksi koulutettavista

aiheista oli

minen. Kiikarin kanssa kurssin
kouluttajaksi

tulenjohtaparhaaksi

valittu vääp res Jukka
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Ulisi karttajärjestelmä

sekä paikantaminen

koulutettiin

kouluttivat sen toisilleen. Karttaa uuden paikannuslevyn
ylik res Jani Komulainen ja alil res Mattias

ensin kurssilaisille ja sen jälkeen

he

kanssa tutkimassa ylik res Tero Kinnari,

Häggman."

rusteet, vartiomiehen toiminta, kiinniotto ja VOKS-profiilit. Harjoituksen reserviläiskouluttajat laativat myös
kouluttajakoulutuksesta omat suunnitelmansa, kouluttivat niiden mukaan
ja johtivat myös kaksi ammuntaa on-

nistuneesti. Kouluttajasuorituksia saatiin siis runsaasti viikonlopun aikana.
Kurssilaisten arviot olivat kiittäviä, mutta parannettavaakin on. Negatiivista palautetta saatiin mm. tiukasta, jopa raskaasta harjoitusaikataulusta. Tämä oli tietoinen valinta,
jotta saatiin kokemuksia tällaisesta
ratkaisusta ja nähtiin reserviläisten
stressinsietokyky. Kurssin tavoitteena oli käynnistää reservin rannikkojalkaväen kouluttajakoulutus, löytää
valmiiksi sopivia kouluttajatehtäviin
sekä edelleen koulutettaviksi. Nämä
kaikki tavoitteet saavutettiin, vaikka
kaikista kurssilaisista ei jatkoon ollutkaan. Ennen kaikkea pää saatiin auki tälle koulutukselle ja jatkoa seuraa.
kurssinjohtaja
kapt res Antti

Rautiainen

Juvonen.
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Sininen Reservi

Meripuolustuspäivä 2009
mikausi on kaksi vuotta. Hallituksesta
on vuosittain erovuorossa puolet. Tällä varmistetaan jatkuvuus sekä se, ettei
missään tilanteessa koko hallitus vaihtuisi kerralla. Muita tarkennuksia oli
MPK:n uuden nimen, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, huomioiminen säännöissä. Lisäksi toiminta-kohtaan lisättiin maininta siitä, että yhdistys järjestää kilpailuja.

Sininen Reservi iy:n sääntömuutoskokouksen

jämäkkä puheenjohtaja,

yhdistyksen

varapuheenjohtaja Jarmo Holm

S

ininen reservi ry:n ja merivoimien
yhteinen seminaari, Meripuolustuspäivä 2009, pidettiin Turussa sumuisena lauantaina 24.10.2009. Tilaisuus oli samalla Sinisen Reservin Säätiön 50 v. - ja Rannikkotylcistösäätiön
30 v. -juhlaseminaari.

Aamupäivä oli perinteiseen tapaan varattu Sininen Reservi ry:n sisäisille asioille. Nyt aloitettiin keskustelu siitä, millainen Sininen Reservi ry
on 2020-luvulle tultaessa. Alustajina
olivat Sininen Reservi ry:n hallituksen
jäsen Antti Jäntti, merivoimien koulutuspäällikkö Jan Sandell sekä MPK:n
meripuolustuspiirin piiripäällikkö
Matti Mäkinen. Lisäki Paavo Wihuri Meripelastusseurasta piti pyydetyn
kommenttipuheenvuoron.
Alustusten perusteella käydyssä
keskustelussa nousi esiin erityisesti jä78

senhuolto ja sitä kautta edunvalvonta.
Mahdollisuutena nähtiin komentaja
Sandellin esille ottama henkinen kriisi ja sen yhteydessä luonnollisesti panostaminen maanpuolustustahdon ylläpitoon ja kohottamiseen.
Meripuolustuspiirin koulutustarjonta pysynee jatkossakin vähintään samalla, valtakunnallisesti katsoen korkealla tasolla. Tämä tarkoittaa jatkossakin suurta resurssitarvetta
sekä koulutus- että tukitehtäviin.
Aamupäivän päätteeksi oli kutsuttu koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous. Kokouksen asialistalla oli sääntöuudistusesitys. Sininen Reservi ry:n
varapj:n Jarmo Holmin riuskasti läpi vetämässä kokouksessa hyväksyttiin hallituksen tekemä sääntömuutosesitys. Keskeinen muutos on se, että jatkossa puheenjohtajan ja hallituksen toi-

Varsinainen seminaari, Meripuolustuspäivä 2009, aloitettiin lounaan
jälkeen. Paikalle oli saapunut kaikkien aikojen ennätysyleisö, lähemmäs 140
henkeä, päivittämään tietojaan merivoimien nykytilasta ja päivän teemana olleesta Itämerestä. Varsinaiset alustukset aloitti merivoimien esikuntapäällikkö lippueamiraali Veli-Jukka Pennala antamalla tiiviin ajankohtaiskatsauksen merivoimien tämän hetkisestä
tilasta. Tästä jatkettiin tiiviillä paketilla
Itämeri-asiaa. Sarjan aloitti johtaja Esko Antola valottamalla Itämeren merkitystä EU:n kannalta. Lippueamiraali

Sinisen Reservin Säätiön hallituksen
johtaja Christian

Elfving

puheen-

w

Tupa täynnä. Heikkilän
varapuheenjohtaja,

auditorio tarjosi jälleen upeat puitteet salin täydelle yleisölle. Eturivissä vasemmalta

prikaatikenraali

vara-amiraali Juha Rannikkoja

Asko Kilpinen, merivoimien

laidassa Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja

Bo Österlund puolestaan jatkoi Itämeren
merkityksestä kauppa- ja energiaväylänä. Asiamies Erik Bäsk John Nurmisen
säätiöstä kertoi niistä hankkeista, joilla säätiö toimii Itämeren suojelun hyväksi. Tiiviit ja asiantuntevat luennot olisivat kirvoittaneet laajempaakin keskustelua kuin aika varsinaisessa seminaarissa antoi myöten, mutta päivän päättäneellä vastaanotolla vallinnut vilkas
keskustelu ja ajatustenvaihto varmastikin sivusi päivän alustuksia.
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esikuntapäällikkö,
Arno

lippueamiraali

Rannikkotykistösäätiön

Veli-Jukka Pennala, merivoimien

valtuuskunnan
komentaja,

Hakkarainen

Seminaaripäivä oli, kuten aiemin
jo todettiin, samalla Sininsen Reservin
säätiön 50 v.- ja Rannikkotykistösäätiön 30 v. -juhlaseminaari. Seminaariosuus päättyi molempien säätiöiden
puheenvuoroihin, joissa hallituksen
pj Christian Elfving Sinisen Reservin
Säätiöstä ja prikaatikenraali Asko Kilpinen Rannikkotykistösäätiöstä toivat
juhlivien säätiöiden terveiset.
Erik Bäsk, John Nurmisen Säätiön

asiamies

Perinteiseen tapaan päivä päätettiin palkitsemisiin. Sininen Reservi
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Hyvin sujui!Arno

Hakkarainen.

Tapio Maijala (vas), Pentti Niskanen ja Bo
Österlund säätiöiden

juhlavastaanotolla.

ry:n ansioristit ja -mitalit luovutettiin
paikalle olleille. Sininen Reservi ry:n
ansioristi oli myönnetty vara-amiraali Jaakko Smolanderille, valtuuskunnan puheenjohtaja Keijo Tapiovaaralle, varapuheenjohtaja Yrjö-Pekka Rautalahdelle sekä Sininen Reservi ry:n entiselle pj:lle Matti Kaskealalle. Sininen
Reservi ry:n ansiomitalit oli puolestaan
myönnetty seuraaville: kommodori
Kimmo Kotilainen, komentajakapteeni Jukka Leikos, majuri Antti-Jussi Väinölä sekä aluepäällikkö Matti Ketola.
Teksti: Arno Hakkarainen
Kurat. Mika Kuutti

Sininen Reservi ry:n keskeinen tehtävä on myös jäsenistönsä
Antti

edunvalvonta! Hallituksen

jäsen

Jäntti.

TUHOLAISTORJUNTA OY
DESTRUKTOR AB
Palvelua 24h/vrk
Puh. 02 486 0833, 0400 740 262

f
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Rauman kaupunki

Maansiirtoajot

PL 12, 26101 Rauma
Puh. 02-834 111
www.rauma.fi

Likakaivojen tyhjennys
Eino Markula
Haverintie 152, Yläne
02-256 3497, 0400-781 950

/\SKO

nupiiien

Prikaatikenraali,
Säiitiön

Ran n i kkoty kistösääti ö

RT-

valtuuskunnan

varapuheenjohtaja

katse nykypäivään ja tulevaisuuteen
Sinisen Reservin Säätiö täytti tänä vuonna 50 vuotta ja Rannikkotykistösäätiö
saavutti kolmenkymmenen vuoden rajapyykin. Säätiötyhdistivätjuhlahetkensä Meripuolustuspäivän tapahtumiin Suomen Turussa 24.10.2009. Kumpikin
säätiö käytti päivän esitelmien päätteeksi 15 min puheenvuoron esitellen säätiöiden historiaa, tämän päivän toimintaa ja tulevaisuuden näkymiä. Päivän
kruunasi yhteinen juhlavastaanotto. Kumpikin säätiö korosti puheenvuorossaan halua ja kykyä yhteistoimintaan meripuolustuksen piirissä. Mukaan yhteistoimintaan kutsuttiin myös Rannikkosotilaskotiyhdistyksen taustalla toimivat kaksi säätiötä. Julkaisemme oheisena Rannikkotykistösäätiön valtuuskunnan varapuheenjohtajan, prikaatikenraali Asko Kilpisen puheenvuoron.

A

rvoisat meripuolustuksen piirissä toimijat, niin tämän päivän sinipukuiset, kuin me menneittein aikojen harmaat veljet, Vihreitä Sisariamme unohtamatta!
Rannikkotykistösäätiön täyttäessä 30 vuotta on minulla suotu tilaisuus käyttää Säätiön puheenvuoro
täällä Suomen Turussa, vuoden 2009
Meripuolustuspäivän yhteydessä. Kiitän Säätiön valtuuskunnan puheenjohtajaa, Keijo Tapiovaaraa ja hallituksen puheenjohtajaa, kommodori Timo
Junttilaa minulle suodusta ilosta.
Palaan puheenvuoroni alussa säätiömme syntyhistoriaan. Painopiste
asettuu Säätiön tämän päivän toimintaan ja tulevaisuudessa nähtäviin tavoitteisiin. Onnittelen heti alkuun tänään 50-vuotista taivaltaan juhlistavaa Sinisen Reservin Säätiötä!
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Perustaminen henkilöstöpulan
siivittämänä
Rannikkotykistön toimintaedellysten
parantuminen ja asejärjestelmien kehittyminen alkoivat Rannikkotykistötoimikunnan mietinnön "RPT-72" myötä 1970-luvun alussa. Samanaikaisesti
hyväksyttiin Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen tarmokkaasti ajamat linnakepalvelukseen sovellettavat linnakerahat ja syrjäseutulisät sekä päivystys- ja valmiusvelvoitteista maksettavat
korvaukset. Nopeasti modernisoituva
aselaji ei kuitenkaan houkutellut nuorta henkilökuntaa. Tieto linnakepalvelun ja saariasumisen hankaluuksista istui syvällä. "Rannikon Puolustaja"-lehden ideoimana aloitettiin syksyllä 1977
mittava rekrytointiprojekti, tavoitteena
henkilöstöpulan ratkaiseminen mainostoiminnan ja julkisuuden keinoin. Mukaan saatiin mainosalan ja henkilöstörekrytoinnin parhaita asiantuntijoita.
Avainhenklöitä olivat mainostoimiston

johtaja Martti Koski ja Pääesikunnan
Tiedotusosaston kapteeni Heikki Tiilikainen. Projekti onnistui yli tavoitteiden. Rannikon Puolustajan päätoimittaja sai jopa porttikiellon Kadettikoulun aselajiesittelyihin. Projektiin varattu rahoitus loppui kuitenkin kesken.
Rannikkotykistön tarkastaja,
eversti Alpo Kantola kääntyi tällöin
liike-elämässä vaikuttavien rannikkotykistön evp-upseerien ja reserviupseerien puoleen. Syntyi ajatus rannikkotykistöaselajia tukevan säätiön perustamisesta. Aloitteen tekijöinä olivat rannikkotykkiväen reservimajurit,
Hypoteekkipankinjohtaja Pentti Huhanantti ja varatuomari Karl Ignatius, liikemies, majuri Kurt Touri, Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen puheenjohtaja, Scanauton myyntijohtaja,
everstiluutnantti Olavi Lyytinen sekä
Rannikkotykistökoulun johtaja, everstiluutnantti Jukka Karvinen. Sihteerinä ja työjuhtana toimi majuri Heikki
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Niska. Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry synnytettiin keräämään vaadittavaa säätiön pääomaa. Peruspääoman muodosti monia vaiheita kokenut Uudenmaan Rannikkoprikaatin
reserviupseerien sodan aikana perustama "Mäkiluodon veljesrahasto". Niilo Sarion ja Väinö Karvisen rahastot
liitettiin myös pääoman kartuttajiin.
Pääoma, 100.000 markkaa, oli koossa
syyskuussa 1979. Säätiön perustamiskokous pidettiin 10.9. Ilmoitus Patentti- ja Rekisterihallituksen rekisteriin
merkitsemisestä saatiin 17. lokakuuta 1979. Byrokratian nopeuttamisessa auttoi ratkaisevasti valtuuskunnan
ensimmäinen puheenjohtaja, vuorineuvos Jaakko Ihamuotila. Jääkärkenraali Väinö Valveen rahasto siirettiin
Säätiön hallintaan 1990-luvun alussa.
Rahasto mahdollisti sääntöjen mukaisen toiminnan jatkuvuuden 1990-luvun alkua koetelleen laman vuosina.
Valtuuskunnan nykyiselle puheenjohtajalle, Keijo Tapiovaaralle esitän puheenvuoroni tässä vaiheessa kiitoksen
1990-luvulla alkaneesta pitkäaikaisesta Säätiömme hyväksi tehdystä työstä.
Säätiön tehtävänä on tukea rannikkotykistöaselajin piirissä tapahtuvaa tutkimustyötä ja aselajin kehittämistä sekä tukea ja palkita opiskelua
sotakouluissa. Säätiö tukee aselajin perinnetyötä ja siihen liittyvää tutkimusta. Myös julkaisu- ja viihdytystoiminnan tukeminen mahtuvat sääntöjen kehyksiin. Rannikkotykistösäätiön tuki
syksyllä 2008 valmituneelle DVD-pro82

duktiolle "Viipurinlahti kesällä -44"
oli yhteensä 24.000 €. Vielä kerran,
kiitos tästä tuesta! Säätiön käytettävissä on pääoman vuosittainen tuotto,
joka on ollut noin 15.000 - 30.000 €.
Vallitseva lama saattaa supistaa lähitulevaisuudessa jaettavia summia, mutta
ei keinuta Säätiön vakavaraisuutta. Sama negatiivinen kehitys kuristaa myös
muita säätiöitä, joiden peruspääoma on
pääosin sidottu osakesalkun sisältöön.

Itsenäisestä aselajista
merivoimien koulutushaaraksi
Rannikkotykistöaselajin yhdistäminen
merivoimiin laajensi Säätiön toimintaympäristön kehyksiä, mutta ei vaikuttanut sen itsenäiseen asemaan eikä
myöskään sääntöjen mukaiseen toimintaan. Säätiön rannikkotykistöaselajille antama monimuotoinen taustatuki muuttui merivoimien kehyksissä
toimivien rannikkojoukkojen tukemiseksi. Sääntöihin tehdyt tarkistukset olivat teknisiä. Alkuperäisten sääntöjen sanasto sovitettiin merivoimien
organisaation nimikkeistöön. Toiminnan tavoite ja sisältö eivät muuttuneet
ja Säätiön lainmukainen itsenäisyys
säilyi koskemattomana.
Organisaatiomuutosten jälkeen
kohdistui meripuolustuksen piirissä toimiviin kiltoihin ja perinneyhdistyksiin
toiveita toiminnan koordinoimiseksi ja
myös toimintojen yhdistämisvaatimuksia. Tässä vaiheessa esitettiin myös Rannikkotykistösäätiön ja Sinisen Reservin
säätiön yhdistämistä. Rannikkotykistö-

säätiö torjui yhdistämisen selkein asiaperustein. Puolustusvoimien organisaatiomuutoksilla ei voi olla vaikutusta puolustusvoimien piirissä toimivien
säätiöiden itsenäiseen asemaan. Rekisteröity säätiö on itsenäinen oikeushenkilö. Säätiö omistaa itsensä ja hallinnoi sekä valvoo omaa toimintaansa laadittujen sääntöjen puitteissa. Viime aikojen
vaalirahajupakassa on loukattu joidenkin säätiöiden suvereenisuutta, saatujen
tietojen mukaan säätiöiden hallitusten
suosiollisella avustuksella. Säätiö ei ole
sovitettavissa sotilasorganisaatioon tai
muuhun organisaatiokaavioon. Suomennettuna tämä tarkoittaa, että Rannikkotykistösäätiö ja Sinisen Reservin Säätiö eivät ole osa Sininen Reservi
ry:tä, vaan itsenäisiä toimijoita merivoimien ja sen tukiorganisaatioiden muodostamassa kentässä. Säätiön hallitus
määrää säätiön toiminnasta sääntöjen
puitteissa. Erikseen valittu valtuuskunta valvoo hallituksen toimintaa. Tämä
ei ole estänyt eikä estä tulevaisuudessa
Rannikkotykistösäätiötä sopimasta yhteistoiminnasta tai yhteisesti tukemasta
sovittuja kohderyhmiä.

Rannikkotykistösäätiön
nykyhetken työkenttä
Itämeren rantavaltioiden turvallisuuspoliittisen asetelman jyrkkä muuttuminen 1990-luvun alussa muutti myös meripuolustuksen rakenteeseen vaikuttaneita uhkakuvia. Massiivisen maihinnousun uhka väistyi. Rannikkopuolustuksen rakenne on mukautettu Itä-

meren alueella tapahtuneeseen kehitykseen. Rannikkopuolustus tulee yhä selkeämmin perustumaan liikkuviin aseja valvontajärjestelmiin. Tapahtunut
kehitys on supistanut rannikkopuolustuksen tehtäviin koulutettavan henkilökunnan ja reservin määrää. Koulutusjärjestelmän muutokset ovat tasaantuneet ja Säätiön palkitsemien ja tukemien kurssien määrä ja opetussuunnitelmat ovat selkiintymässä. Näiltä osin
Säätiö voi turvallisin mielin jatkaa perinteistä opiskelua kannustavaa ja palkitsevaa työtään.
Pöytälaatikosta nostettu Rannikkotykistön Perinneyhdistys on keskittynyt rannikkotykistöaselajin perinteiden
tallentamiseen. Toiminta tapahtuu sekä
kirjallisessa muodossa että hankkimalla
tyhjentyville rannikkotykistön linnakkeille ja toimipisteille muistolaattoja tai
muistomerkkejä. Rannikkotykistösäätiö on tukenut molempia toimintamuotoja. Ankarissa sääolosuhteissa kestävän
muistolaatan hankintakustannus on jopa tuhansia euroja. Perinnetyössä näen
kirjallisen ja dokumentaarisen tuotannon Säätiön tuen ensisijaisena kohteena. Esimerkkeinä mainittakoon Ove
Enqvistin ja Johanna Pakolan linnakeja rannikkotykistöaiheiset kirjat. Muistolaattojen hankkiminen ja rahoittaminen tulisi olla paikallisten perinneyhdistysten ja kiltojen vastuulla. Tämä edellyttää paikallisen tason toimijoiden päämäärien yhdistämistä ja koordinointia.
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Mainitun kaltaisella paikallisella periaatteella on jääkäriperinnetyön kentässä toteutettu yli kolmesataa jääkäriliikkeestä tai Kuninkaallisesta Preussilaisesta Jääkäripataljoona n:o 27:stä kertovaa muistomerkki-ja muistolaattahanketta ympäri Suomea sekä myös Ruotsissa, Saksassa ja Latviassa.

Katse tulevaisuuteen
Rannikkotykistösäätiö on tänä päivänä vakavarainen, kolmekymmenvuotiaana täysi-ikäinen, ja toimintatapansa
vakiinnuttanut säätiö. Rannikkopuolustuksen sisällyttäminen koulutushaarana merivoimiin ei muuttanut Säätiön
toiminnan perusteita. Rannikkotykistöaselajiin sekä sen historiaan ja linnake-elämään liittyvä tutkimus ja dokumentointi jälkipolvia varten vaatinee tulevaisuudessa nykyistä suuremman osan
säätiön myöntämistä tukisummista.
Rannikkotykistömuseon ja sen varastossa olevien kokoelmien saattaminen suuren yleisön nähtäville on Säätiön mahdollisuudet huomioonottaen kuitenkin
liian vaativa työkenttä. Tähän tärkeään
kokonaisuuteen on jo lähitulevaisuudessa löydettävä muita rahoittajia.
Rannikkotykistösäätiö näkee tärkeänä, että rannikkojoukkoja kehitetään vastaamaan merillisessä toimintaympäristössä tänään ja tulevaisuudessa nähtävissä olevia vaatimuksia. Säätiö tulee aiempaakin voimakkaammin
keskittymään tulevaisuuteen katsovan

tutkimustyön tukemiseen. Tulevaisuuteen tähtäävä sotakoulujen oppilaiden
kannustaminen sekä kursseillaan menestyneiden varusmiesten palkitseminen ei tule jäämään menneisyyden tutkimuksen varjoon. Rannikkotykistösäätiön koko meripuolustuksen piiriin
laajentunut toimintakenttä edellyttää
tulevaisuudessa Sinisen Reservin Säätiön ja Rannikkotykistösäätiön kiinteää
yhteistoimintaa omien sääntöjensä puitteissa ja itsenäisyytensä säilyttäen. Näin
vältetään toiminnan päällekkäisyys ja
turhat reviiriasettelut. Ehkä vuosittaiseen yhteydenpitoon voitaisiin kutsua
myös Rannikkosotilaskotiyhdistyksen
taustalla toimivat Sisarsäätiö ja AnnaLiisa Rewellin Säätiö.
Arvoisat Kuulijat! Säätiöt ovat aina olleet riippuvaisia ympäröivän yhteiskunnan taloudellisista vaihteluista. Riittävä, talouden vaihtelut kestävä
peruspääoma on myös tulevaisuudessa
säätiöiden toimintakyvyn tae. Voimme tyytyväisinä todeta, että Rannikkotykistösäätiö on kolmenkymmenen
vuoden aikana kiitettävällä tavalla säilyttänyt toimintakykynsä. Juhlapäivänämme kohdistamme kiitoksemme
kaikille Säätiön toimintaa tukeneille
tahoille ja henkilöille, sekä aivan erikoisesti jo edesmenneille, kaukonäköisille rannikkotykkiväen Herroille, jotka loivat kestävän perustan Rannikkotykistösäätiön toiminnalle. Kunniaa
heidän työlleen ja muistolleen tehden!

83

Järjestöt

Suomenlinnan

Rannikkotykistökilta

Killan retki Hiidenmaalle
seoon, jonka ehdoton vetonaula on 180
mm rannikkotykin putki. Putki on peräisin Kukeraban patterista.
Patteri oli rakennettu kovalla kiireellä vv. 1940 41, siinä oli ollut kaksi kaksoistykkitornia. Patteri oli ehtinyt ampua kalustolaukaukset ja yhden taisteluammunnan maarintamalle. Patteri oli räjäytetty v. 1941 ja vain
yksi putki jäi melkein ehjäksi. Hiidenmaan sotahistoriallisen seuranjäsenet
olivat nostaneet putken suosta ja usean
yrityksen jälkeen se oli saatu ylös joulukuussa 2003.
Estonian onnettomuudessa
lasten

hukkuneiden

muistomerkki.

V a r h a i n lauantaiaamuna 15.8.2009
kokoontui 9 innokasta lähtijää
Helsingin Länsiterminaaliin. Tarkoituksena oli tutustua Hiidenmaan sotahistoriallisiin kohteisiin. Tallinnan
satamasta matka jatkui Meelis Mägin
ohjaama bussi, joka vei Haapsaluun.
Siellä tutustuimme Piispanlinnaan ja
Rautatiemuseoon. Vielä oli 10 kilometriä Rohukiilaan, josta lautalla 1
Vi tuntia Hiidenmaan puolelle Heltermaahan. Satamasta jatkoimme matkaa Tahkunaan, missä majoi-tuimme
erääseen lomakylään. Siellä vastassa
oli oppaamme Urmas Selirand, Hiidenmaan Maakuntamuseon johtaja,
Hiidenmaan Sotamuseon johtaja ja
Hiiumaa KaitseliiMn (Hiidenmaan
Suojeluskunta) päällikkö. Lauantaiiltana kävimme tutustumassa sotamu-

Elokuussa 2006 oli museoon tullut metallivarkaita, jotka olivat argonleikkurilla katkaisset putken kahtia ja
myyneet putken osat romuliik-keelle.
Poliisi löysi putken osat Tallinnasta jo
kolmen päivän kuluttua varkaudesta.
Putki saatiin museolle takaisin syyskuussa 2006.

Martti Holma ja

katkaisupinnat.

Kilta luovutti museolle taulun
Kuivasaaren tornitykin laukauksesta.
Sen ottivat vastaan Urmas Selirand ja
museon intendentti Mati Lepna.
Museo on erittäin mielenkiintoinen, siitä on olemassa hyvät nettisivut
www.militaarmuuseum.ee.
Museon jälkeen kävimme tutustumassa sodan jälkeen rakennetun
130 mm patterin jäännöksiin. Neuvostoliitto ajoi oman rannikkotykistönsä
alas kuusikymmentäluvulla, joten tämäkin patteri oli hävitetty. Erään tiedon mukaan tämän patterin tykit olisi myyty Egyptille, joka olisi menettänyt ne Israelille kuuden päivän sodassa v. 1967. Patterin betonirakenteisiin
päästiin kyllä tutustumaan. Patterilta löytyi vielä etäisyysmittarin torni.
Viimeisenä kohteena lauantaiiltana oli Tahkunan majakka. Se on
43 metriä korkea valurautainen torni. Jotkut kiipesivät tornin linssitasanteelle saakka ja sieltä oli tosi upeat näköalat. Aivan Tahkunan niemen
äärimmäisessä pohjoiskärjessä on Estonian onnettomuudessa hukkuneiden
lasten muistomerkki. Muistomerkki on
kello, joka alkaa soida, kun tuuli on
yhtä voimakas kuin Estonian upotessa.
Aamulla lähdimme jatkamaan tutustumistamme Tahkunan pattereiden
jäännöksiin. Ensin Kukeraban patterille, joka oli valtava kokonaisuus. Molempien tykkitornien perustat ovat jäljellä, torni oli ollut nelikerroksinen, mutta alakerrokset ovat täynnä vettä. Patterin taistelukeskukseen päästiin sisäl-

Retkeläisten joukko ja Urmas Selirand Hiidenmaan

Sotamuseon

edustalla. Vas. Meelis Mägi, Karri Airola, Leena Airola, Kalle Reponen,

Hiltunen, Martti Holma, Timo Liusvaara, Teija Hiltunen, Sirpa Holma ja Urmas Selirand. Kuvasta puuttuu

le, taskulamput olivat tarpeen, sillä sisävalaistusta ei ole ja sisällä käytävillä on
oltava varovainen lattiassa olevien aukkojen ja seinästä ulospistävien putkien
vuoksi. Keskuksen vieressä on etäisyysmittaustornin perusta, itse panssaritorni
oli vedetty muutaman sadan metrin päähän perustasta. Paraatikentän vieressä
on rajavartioston käyttämä tutkamäki,
josta itse tutka on purettu. Patterin ympärillä oli neljä konekivääripesäkettä.
Täältä jatkettiin jo ennen ensimmäistä maailmasotaa rakennetulle 305
mm patterille,joka kuului Pietari Suuren Merilinnoitukseen. Neljän Obuhovin perustat ovat jäljellä, tykit on purettu 1920-luvulla ja siirretty Naissaareen ja Aegnaan. Patterilla päästiin
taistelu-keskukseen ja nähtiin voimaaseman perustat.
Tämän jälkeen asetuimme taas
bussiin ja jatkoimme matkaa Reigin
kirkolle. Joku on varmaankin lukenut
Aino Kallaksen kirjan Reigin pappi.
95Rannikon P u o l u s t a j a 4 | 2 0 0 9

Se kuvaa aikaa, jolloin Reigistä tuli itsenäinen seurakunta 1600-luvulla. Nykyinen kivikirkon on rakennuttanut v.
1802 Otto Reinhold Ludvig von Ungern-Stenberg. Urmaksella oli huikea
tarina kirkon rakentamisesta. Kirkko
on hyvin kaunis, valoisa ja avara.
Reigistä jatkoimme matkaa Ristilän niemelle, joka on Hiidenmaan läntisin paikka. Ristnassa on myös majakka ja niemen tuulinen ranta on surffaajien paratiisi. Kohteemme oli v. 1944
rakennettu 130 mm patteri, jonka perustat ovat hyvin näkyvissä. Ristnassa
on myös pystyssä oleva tulenjohtotorni,
jonne osa meistä kiipesi viimeistä edelliselle tasanteelle. Ylemmäs ei päässyt,
sillä metallivarkaat olivat leikanneet
ylätasanteelle vievät metalliset portaat. Ristnasta löytyi myös amerikkalaista alkuperää oleva 127 mm ilmatorjuntapatteri, jonka tykkiperustat ovat
nähtävissä. Kun molemmat patterit oli
purettu v. 1960, linnakkeelle jäi sota-

retkellä mukana ollut Tuula

Matti
Reponen.

väen käyttöön yksi radiopaikannuslaite. Edelleen siellä oli hyvin huonossa
kunnossa oleva upseerien asunto, romahtaneet esikunta- ja kasarmirakennukset sekä puolivalmis upseerien kerrostalo ja kasarmin perustat.
Ristnasta jatkoimme lounaalle Körgesaareen, erinomaiseen paikkaan, jolla on mielenkiintoinen nimi, Viinaköök. Ruoka oli hyvää eikä
hinta päätä huimannut. Lounaan jälkeen oli sitten edessä matka Heltermaahan. Matkalla kävimme hakemassa ns.
A-kortin, jolla voitiin ohittaa lautalle menevä jono. Kortti oli hyvin tarpeellinen, sillä kun lähestyimme Heltermaata, lautalle menevien autojen jono oli yli puolitoista kilometriä.
Rohukiilasta ajoimme suoraan
Tallinnaan, aikaa oli sopivasti hakea
laivaliput ja asettua taloksi m/s Stariin. Sillä tultiin kahdessa tunnissa
Helsinkiin illan jo pimettyä.
Martti

Holma
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Se on sitten talvi!
Kuivasaari
Kuivasaaressa vietettiin kauden päättäjäisiä 10.-11.10. Samalla tehtiin talkootyötä tykillä ja vanhan kasarmin katolla. Saaren vesiongelmakin on viimein
ratkeamassa, kun Puolustushallinnon
Rakennuslaitos on aloittanut uuden vesijohdon rakentamisen. Kuivasaareen
on Järvön tavoin nimetty uusina toimijoina isäntä ja emäntä - Mikko Lahtinen ja Nina Toivonen. Kaikki saarta
koskevat asiat (pl. vierailut) menevät
vastaisuudessa heidän kauttaan.

Tuotteet ja muuta mukavaa

Järvö

Kajanuksen sauna

Järvössäkin vietettiin kesäkauden
päättäjäisiä peräti 14 venekunnan voimin 12.9. Myös Suomenlinnan Rannikkorykmentistä oli edustajia läsnä.
Laiturit laitettiin talvehtimaan. Huonoon kuntoon päässeen rantasaunan
uusiminen on viimeinkin edennyt ja
hankkeessa tarvittava rakennuslupa
on hyväksytty. Näillä näkymin ensi juhannuksena voidaan juhlia uuden, entistä ehomman saunan käyttöönottoa.

Robert Kajanuksen saunaa Upinniemessä ovat tervetulleita käyttämään killan jäsenten lisäksi myös
yritykset ja muut upean löylypaikan tarvitsijat. Yrityksille, yhdistyksille ja muille yhteisöille hinta
on 500 euroa. Ei-kiltalaisten perheille, puolustusvoimien yksiköille ja muille sidosryhmille hinta on
120 euroa. Kiltalaisten perhesaunamaksu on 70 euroa. Kajanuksen
saunan hoitaja on Mauri Harju, jolta saa lisätietoja mm. varaustilanteesta ja kulkulupamenettelystä.

Ahven
Killan Ahven-veneen operointiin tarvitaan lisää väkeä kippariksi, kannelle ja
koneenkäyttöön. Kuljetustarpeita on
kahdenlaisia: ensinnä killan omat "arkikuljetukset" (useimmiten viikonloppuisin) esimerkiksi Kuivasaareen ja toiseksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutuksen tukeminen. Kiinnostuneet ottakaa yhteys Timo Liusvaaraan.
Timo Elolähde

Kirjallisuutta ja dvd
Kristiina Slottelta voi tilata viittä
Ove Enqvistin kirjoittamaa historiikkia: Järvö, Kuivasaari, Mäkiluoto, Robert Kajanuksen sauna
ja huvila sekä Vallisaari ja Kuninkaansaari. Niiden kaikkien hinta

on 3,50 euroa + postikulut.
Lisäksi myydään Ove Enqvistin kirjaa Itsenäisen Suomen Rannikkotykit 1918-1998 ja Markus
Mannisen teosta Viapori, Merilinnoitus ensimmäisessä maailmansodassa 1914-1918. Kummankin hinta on 12 euroa + postikulut. Myös
Kristian Lehtosen teosta Tyrskyjä,
terästä ja tekniikkaa voi tilata hintaan 35 euroa + postikulut.
Kilta on tuottanut Viipurinlahden ratkaisutaisteluista kesällä
1944 dvd-esityksen. Elokuva esitettiin televisiossa kesäkuun 2008
alussa. Dvd:n hinta on 28 euroa
(postikuluilleen) ja sitäkin voi tilata Kristiina Slottelta.

Killan www-sivut
Killalla on Internet-kotisivut osoitteessa http://www.rt-kilta.net/

Rannikkotykistön

perinneyhdistys

Rannikkotykistön Perinneyhdistyksellä on
väkeviä haasteita - sinua tarvitaan!
Suurena haaveena on, että joku opiskelija innostuisi tekemään opinnäytetyön
syntyneestä materiaalista.
Rannikkotykistön Perinneyhdistyksellä ei liene koskaan ollut suurempaa sosiaalista tilausta tai väkeviä haasteita, kuin juuri näinä aikoina! Jäseneksi pääsee maksamalla vuotuisen tuki- eli
jäsenmaksun, 10,00 euroa, yhdistyksen
tilille 157230-379024. Muistakaa myös
aina kirjoittaa nimi-ja yhteystietonne,
sähköpostiosoite ml. pankkisiirtolomakkeen tiedoksi-osaan.
Rannikkotykistön
Perinneyhdistys ry:n puheenjohtaja

Ove Enqvist
Puheenjohtaja

luovuttamassa

kunniakirjaa

Lauri Pohjanvirralle

hienostaperinnekirjoituksesta.

enqvist@oktanet.ji
0405524136

R

annikkotykistön Perinneyhdistyksellä on ollut vilkas loppuvuosi. Kesällä paljastettiin neljä uutta rannikkopuolustuksen muistolaattaa. Laatat tulivat Klamilan etappiasemalle (tarkemmin R P 3/2009), Isokarin linnakkeelle, Haminaan ja Sommarön linnakkeelle.
Suurin hanke on vuonna 2009 ollut
häviävän linnake-elämänmuodon taltiointi tutkijoille, kirjailijoille ja kaikille,
jotka ovat siitä kiinnostuneita. Yhdistys
sai hankkeeseen apurahan, sekä Suomen
kulttuurirahastolta, että Jenni ja Antti
Wihurin rahastolta. Helsingin Yliopiston kansantieteen opiskelijat ja opettajat, rannikkotykistössä varusmiespalveluksensa suorittaneen kansatieteen professori Juhani U.E. Lehtosen tukemana,
osallistuvat hankkeeseen. Apurahojen
avulla yhdistyksellä on myös ollut mah-
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dollisuus palkata hankkeeseen tilapäistä
työvoimaa. Hanke jatkuu vuonna 2010.

itl*-
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Komentaja Pasi Rantakari paljastamassa

Isokarin muistolaattaa

25.8. (Ove

Enqvist)
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Helsingin Reservimeriupseerit

M eri kil pai lut 2009

Navigointi. Kuva:Antti

Käskynjako.

Kuva: Mika

Kuutti.

Reserviläisurheiluliiton alaiset
Merikilpailut käytiin Helsingissä syyskuun 4.-5. Joukkueita osallistui
neljä: kaksi joukkuetta Rauman reserviupseerikerhosta, Turun Reservimeriupseerit, Tampereen Reserviupseerikerhon meriosasto ja Helsingistä Merireserviläiset.

vigointi jossa joukkueen tulee reittikuvauksen perusteella laskea vain kelloa, kompassia ja taskulaskinta apuna
käyttäen annettu reitti ja ajaa se op-

Järjestelyvastuu oli tänä vuonna
Helsingin Reservimeriupseereilla, josta kilpailun johtajina toimivat Erik
Westerinen ja Antti Jäntti. Kilpailun
ylituomarina toimi Pertti Pastinen ja
tuomareina Eero Karuvaara Reserviläisliitosta ja Kimmo Rautanen Tampereen Reserviupseereista.
Merikilpailu on jokavuotinen
vuodesta 1955 alkanut perinteikäs
meritaitojen suomenmestaruusmittely. Kilpailun ydin on yö- ja päiväna-

Viestitehtävä. Kuva: A ntti Jäntti.

Jäntti.

tisen navigoinnin perusteella. Reitin
varrella joukkueen tulee havainnoida
merkkipoijuja, vastaanottaa ja tulkita
lippu-ja vilkkuviestejä sekä ratkoa erilaisia merenkulullisia lisätehtäviä. Kilpailualuksina käytetään yleisesti noin
10 metrisiä uppoumarunkoisia, akselivetoisia aluksia. Jokaisella aluksella on
nelihenkisen joukkueen lisäksi aluksen
omistaja ja kilpailujoukkueen valvoja
varmistamassa turvallisuutta ja arvi-

oimassa joukkueen suoritusta. Päiväkilpailuun kuuluu lisäksi ammunta
22-kaliperin pistooleilla johon oli tällä kertaa liitetty myös 9mm ammunta
Töölön ampumaradalla. Lisäksi päiväkilpailuun kuului leikkimielinen kaupunkisuunnistus joukkueiden palatessa Töölöstä Suomenlinnaan.
Kilpailun tukikohtana oli Merisotakoulu Suomenlinnassa. Viikonlopuksi oli luvattu kovaa tuulta ja sateita
mutta sää suosi kilpailuja ja ne käytiin
pääosin kauniissa syyssäässä. Kilpailureitit olivat noin parin tunnin mittaisia
kulkien Helsingin edustalla Lauttasaaren ja Santahaminan välillä.

3.

Rauma 2
326 virhepistettä
(yö 51, päivä 154, tuomarit 120)

Tulokset:

4.

Tampere
392 virhepistettä
(yö 156, päivä 236)
Rauma 1
479 virhepistettä
(yö 93, päivä 135, tuomarit 250)

1.
2.

Turku
222 virhepistettä
(yö 83, päivä 129, tuomarit 60)
Helsinki
307 virhepistettä
(yö 128, päivä 179)

Valmistautumassa.

5.

Kuva: Mika

Kuutti.

Rauman joukkueet olivat tänä vuonna epäonnisia; 1-joukkueella tapahtui
kaksi navigointivirhettä yökilpailussa, josta seurasi suuret virhepisteet heti kilpailun alussa. 2-joukkueen päiväkisassa tekemä laskuvirhe ja siitä seurannut aikasakko tiputti heidät voittosijalta. Tulokset olivatkin hieman viimevuotisista poikkeavia, kun Turku ja
Helsinki kiilasivat kärkeen tasaisemmilla suorituksillaan.
Kilpailualukset olivat Merireserviläisten Ahven 3 sekä yksityishenkilöiden käyttöön antamat Marino 8000,
Seiskari 27, Tristan 770 ja fiskari.
Kiitokset kilpailujoukkueille ja
ennen kaikkea kaikille järjestelyihin
osallistuneille ja aluksensa käyttöön
antaneille, sekä kilpailua tukeneelle
Merisotakoululle. Vapaaehtoisella panoksella ylläpidämme tätä hienoa perinnettä.

Turun joukkue.

Kuva: Janne
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Jaakkola.

Erik

Westerinen
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Turun Rannikkotykistörykmentin

Perinneyhdistys

Jäsenretki Utön linnakkeelle
ennekin. Muutoksena entiseen ruokalaan moni huomasi, että etenkin ruokajuomavalikoima on laajentunut sitten männä vuosien! Ja onpa ruokalajejakin toki tullut lisää.

Jäsenet tutustuivat Utön Ilmoitushistoriaan,

S

kuva Patterinmäeltä. Johanna

ynkeän sateisena aamuna lähes
50-henkinen jäsenjoukko nousi
Pansiossa KA Valaan kyytiin ja suuntasi matkansa kohti Utön linnakesaarta. Matkalla kohdalle osuneiden rankkojen sadekuurojen jälkeen säidenhaltijan äksyily loppui ja Utössä keli oli
upea, kuinkas muutenkaan! Utössä
meitä odotti paikallisen yrittäjän loihtima mainio lohikeitto ja saaristolaispannari, ruokailu oli katettuna majakan tunnelmallisessa kiviseinäisessä
kolmannessa kerroksessa. Ruokailun
jälkeen yhdistys julkaisi allekirjoittaneen tekemän kirjan Utön linnake kasarmi keskellä kylää. Yhdistyksen
puheenjohtaja Jukka Ranta toivotti
puheenvuorossaan kaikille mukavaa
retkipäivää, j a "virallisen" osuuden
jälkeen jäsenet saivat kierrellä entisellä kotisaarellaan muistelemassa menneitä ja tapaamassa tuttuja saarelaisia
vuosien takaa.

90

Pakola.

Suurta kiinnostusta herätti mm.
monien entinen työpaikka eli linnakkeen kasarmirakennus, joka nykyisin
tunnetaan nimellä Utö Havshotel. Entiset tuvat olivat muuttuneet hotellihuoneiksi, toimisto-osa palvelee yhä
henkilökuntaa, tosin nykyisin hotellin sellaista, ja ruokala puolestaan oli
teoriassa samassa käytössä kuin aina

Tiettävästi ainut rannikkotykistön

Yksi käyntikohde monella oli Utö
Händel. Kaupan valikoimaa katsellessa huomasimme, kuinka lounaissuomalaista rannikkotykistön historiaa
vaalitaan mukavalla ja monipuolisella tavalla: monenko linnakkeen merivalvontatorni onkaan ikuistettu jopa
olutpullon etikettiin? Paikallinen erikoisuus Utössä kun on Utö-olut tummana ja vaaleana, ja mikäpä muu kuva
siinä etiketissä koreileekaan kuin majakka. Utön majakkahan toimi vuosikymmeniä merivalvonta-asemana ennen nykyisen tornin valmistumista.
Kaikki hyvä päättyy aikanaan, ja iltapäivän päätteeksi leppoisan retkipäivän osallistujat suuntasivat askeleensa takaisin kohti linnakkeen laiturissa
odottavaa Valasta ja manner-Suomea.

merivalvontatorni,joku

on kuvattu jopa olutpullon

etiketissä!

Muistolaatta Isokariin
Yhdistys jatkoi vuosittaista, Rt-säätiön ja Rt:n perinneyhdistys ry:n käynnistämää entisten rannikkotykistön
toimipaikkojen merkitsemishanketta.
Tänä vuonna Turun suunnalla laatta
kiinnitettiin Kustavin Isokarin entiselle linnakkeelle. Elokuiselle retkelle
osallistui reilu kymmenen jäsentä. Merimatkamme käynnistyi Uudestakaupungista. Mukavan navakassa tuulessa Isokarissa nautittujen laiturikahvien jälkeen saimme saaren oppaan toimesta hyvän opastuksen Isokarin historiasta ja nykypäivästä. Muutama urhoollinen jäsen kiipesi kierroksen lopulla majakan huipulle ihailemaan Selkämeren upeita loppukesän maisemia,
ja majakalta riensimme muistolaatan
paljastustilaisuuteen. Puheen piti yhdistyksemme hallituksen jäsen, Turun
Rannikkopataljoonan komentaja, komentaja Pasi Rantakari. Allekirjoittanut kävi pikaisesti läpi Isokarin linnoitushistoriaa. Linnaketoiminta saarella käynnistyi 1930-luvun lopulla. Talvisodan aikana saarella toimi vartioasema, ja vuonna 1940 Isokariin perustettiin linnake. Alkuun Isokariin sijoitettiin 3/152/45 C-tykkiä. Sotavuosina linnakkeen tykit taittoivat useampaankin otteeseen merimatkan Isokari-Ahvenanmaa, lopullisesti kuuden
tuuman tykit siirrettiin pois saarelta
1950-luvun lopulta. Kaksi niistä taittoi enää lyhyen matkan päätyen viereiselle Katanpään linnakkeelle. Kolmas puolestaan reissasi Kotkaan asti.
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Laatta kiinnitettiin

Isokarissa museoituna

Rantakari paljasti laatan perinneliinamme

olevan 105 mm tykin edustalle. Komentaja
kätköstä. Johanna

Ilman tykkejä Isokari ei kuitenkaan
tuolloin jäänyt; tilalle sijoitettiin 105
mm tykit. Nämä poistettiin linnakkeelta 1990-luvun loppupuolella, tuolloin jo pitkään vartiolinnakkeena toimineen linnakkeen toiminta katsotaan
myös lopullisesti päättyneeksi.
Saarella ei enää ole ympärivuotista asutusta, puolustusvoimien ohella myös luotsit ja kutterikuskit ovat
nykyään jättäneet saaren. Isokari toimiikin enää vain kesänviettopaikkana.
Opastuksellinen tukikohta on vahvasti kiinni linnakehistoriassa; opastuskeskuksena toimii linnakkeen entinen
ruokala. Samoin monin paikoin saaren
polkuverkoston varrella huokuu linnakkeen menneisyys niin tykkiasemien, valvontatornin, suojaluolien kuin
kivijalkojenkin muodossa.
Laatan paljastuksen jälkeen suuntasimme takaisin kohti Uuttakaupunkia. Juuri ennen Ukin satamaan palaamistamme ohitimme samalla myös vielä palasen Isokarin historiaa: yksi Isokarin 105 mm tykeistä sijoitettiin mu-

Pasi

Pakola.

seoituna Sorvakonniemeen muistuttamaan Uudenkaupungin edustan linnoitushistoriasta.

Perinnepäivä Gyltössä
Syyskuun 10. päivänä tuli kuluneeksi
70 vuotta Turun lohkon perustamisesta. Perinneyhdistyksen jäsenet osallistuivat kauniina syyspäivänä Gyltön linnakkeella järjestettyihin juhlallisuuksiin. Päivä alkoi yhteiskuljetuksella Turusta Korppooseen. Gyltössä ohjelmassa oli mm. osallistuminen paraatikatselmukseen ja paraatihartauteen sekä
ruokailu linnakkeen kasarmiluolassa.
Meripuolustusalueen komentaja Tapio
Maijala ja Turun Rannikkopataljoonan komentaja Pasi Rantakari antoivat
katsauksen tämän päivän toiminnasta
ja kuulumisista. Moni entinen Gyltössä palvellut koki nostalgisia hetkiä: perinnepäivä kokosi yhteen lukuisan joukon entisiä työkavereita vuosien takaa,
ja kuulumisia kerrottiinkin innokkaasti
entisellä kotisaarella.
Johanna Pakolav
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Järjestöt

Turun

Rannikkotykistökilta

Utö kutsui elokuussa

HeikkiArasto

ja Thomas-Eric

Blom.

T

ässä Arto Heinosen matkaselostus killan matkasta Utöhön:
"Elokuun ollessa j o ehtoopuolella
30.8.2009, varhain aamulla heränneet
kiltalaiset, joita oli yhteensä kuusikymmentäneljä ja saman verran muita asiasta kiinnostuneita, nousivat m/s
Lilyyn, joka suuntasi keulansa kohti
Airistoa. Jo lähtiessä kävi selväksi, että ilmatkin suosivat meitä syksyn kynnyksellä. Matka suuntautui Utön majakka-ja linnakesaarelle!
Matkan varsinaisena oppaana toimi valtakunnallisestikin tunnettu "Lintumies" Seppo Sällylä. Hän piti meidät
heikommin saaristoa tuntevatkin kartalla, mitä ny t välillä huomasimme olevamme kyllä kartalla, mutta väärällä lehdellä! Jaakko Saviranta puolestaan kertoi
saariston ja sen väylien sekä linnakkeiden merkityksestä sotiemme kannalta.
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Varsinkin heikommin sotahistoriaan
perehtyneet saivat asiallisen tietoiskun.
Matkan arvioitu kesto oli noin
neljä ja puoli tuntia suuntaansa, joten

Matkanjohtaja

Veijo Sillanpää.

puolen päivän maissa nautittu maukas lohikeittolounas tuli j o tarpeeseen. Utö on melkoisen ulkona, kuten nimikin sanoo ja sinne rantautuminen vaatii tietoa ja taitoa. Onneksi
Lilyn miehistöltä löytyy kumpaakin,
joten huolimatta pienestä kallistelusta sivuaallokossa maihinnousu tapahtui tyylikkäästi. Heti majakan juurella meidät yhytti "jo monennen polven"
utöläinen ja erinomainen opas Hanna
Kovanen. Hänen johdollaan kapusimme pohjolan ainoaan varsinaiseen majakkakirkkoon. Siellä saimme kuulla
perusteellisen ja omakohtaisilla muistoilla elävöitetyn luennon saaren ja majakan historiasta. Kuulimme haaksirikoista, meripelastustyöstä, isoista ja
pienistä tragedioista.
Linnakkeen merkitys saarelle tuli myös korostetusti ilmi. Sen loppuminen olikin saarelaisille järkytys. Hanna
muisti myös valottaa meitä saaren tulevaisuuden näkymistä, joten varsinkin
lapsiperheet ottakaahan yhteyttä häneen. Utön historiaa löytyy internetistä vaikka kuinka, joten en edes sivua sitä, ettei tästä tulisi kovin pitkää. Paluumatka sujuikin sitten leppoisasti ja melkein kaikki taisivat nauttia edullisesta
ruokailusta ja auringonpaisteesta aluksen matkatessa saariston suojassa kohti
kotisatamaa. Suuri kiitos, paitsi edellä
mainituille, tulee osoittaa killan huvija matkailuvastaavalle Veijo Sillanpäälle, joka edelleen jaksaa toimia "nuoruuden innolla" ja Risto Siivoselle, jonka
ajatus koko matka oli. Taas kerran toi-

Utö2009.

mivat järjestelyt hienosti, eikä ainakaan
minun korviini tullut kritiikin sanaa!"
*

*

*

Kilta oli edustettuna 10.9. Turun
Rannikkopataljoonan perinnepäivän
70-vuotisjuhlassa juhlassa Gyltössä. Puheenjohtaja Heikki Arasto sekä

edellinen puheenjohtaja Thomas-Eric
Blom ojensivat Turun Rannikkopataljoonalle killan kauniin standaarin.
Joukkoyksikön komentaja, komentaja
Pasi Rantakari otti sen vastaan.
*

*

*

Kilta toivottaa Rannikon Puolustaja
- lehden lukijoille Rauhallista Joulua
sekä raikkaita rannikon tuulia vuodelle 2010!
Tiedottaja

Mikael

Kaskelo

Kutsuna ilmoitetaan, että killan vuosikokous pidetään Turussa Heikkilän Sotilaskodissa
13.2.2010 klo 14.00. Ennen kokouksen alkua pidetään esitelmä. Sen jälkeen on kokouskahvi ja vuosikokous.
Pasi Rantakari ja Heikki
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Vaasan meripuolustustaidon

kehittämisyhdistys

Lipun naulaus- ja vihkimistilaisuus

Vaasan kaupunginjohtaja

Markku

kirjoittamassa ensimmäisenä

Lumio

nimensä

lippukirjaan.

Palomestari Ismo Ojala Pohjanmaan pelastuslaitokselta

naulausvuorossa.

parilla rengas, tukkiankkuri, jonka
pääliikkeenä kaksi tykinputkea ristissä symboloiden rannikkojoukkoja sekä taustalla majakka (Strömingsboda) symboloiden tukea ja turvaa. Tunnuksen ympärillä oleva rengas, tukki-

Y

hdistys perustettiin 19.12.2002 tukemaan MPKY/Meripuolustuspiiri/Vaasan Meriosaston toimintaa.
Yhdistyksen logon on suunnitellut MPL Graphics Oy. Ensin teetettiin
pöytästandaari ja hihamerkki.
Vuosien saatossa virisi keskustelu
omasta lipusta. Saatuamme luvan käyttää Vaasan kaupungin vaakunaa lipussamme ja saatuamme rahoituksen kuntoon, otimme yhteyttä Lapualle lipunvalmistaja Lauri Ojutkankaaseen, joka
ompeli lipun ohjeittemme mukaan.
Lipun heraldiikka on seuraava:
Syvänsinisessä vaakasuuntaan suorakaiteisessa lippuvaatteessa keskeisenä
Vaasan Meripuolustustaidon kehittämisyhdistys ry:n tunnus, jonka ym-
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SotilaspastoriArto

Lehtineva vihkimässä lippua käyttöön. Lipunkantajana

Heikki

Majaniemi.

10.10.2009 Vaasan upseerikerholla

Lipun vihkiminen.

Oikealta lukien seremoniamestari

Villanen sekä Merita

Ari Tammi, sotilaspastori Arto Lehtineva, lipunkantaja

Heikki Majaniemi,

airueet

Nanika

Lohva.

ankkuri sekä tykinputket syvän keltaiset sekä salonpuoleisessa yläkulmassa
Vaasan kaupungin vaakuna osoittaen
yhdistyksen kotipaikkakunnan.
Tilaisuudessa oli paikalla Pohjanmaan sotilassoittokunta. Lipun
vihki sotilaspastori Arto Lehtineva.
Paikalla oli noin 50 henkilöä.
Yhdistys on ylpeä lipustaan ja liehukoon tämä lippu ylväänä ja tahrattomana. Osoittakoon tietä alueella tapahtuvalle merihenkiselle maanpuolustustyölle.
Sininen Reservi rypuheehjohtajaArno
Meripuolustustaidon

kehittämisyhdistys
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Hakkarainen

luovuttaa lipun Vaasan

r)>:n puheenjohtaja

Jorma

Kuvat: J.

Vähälummukka

Kuntsille.
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Pohjanlahden

Laivastokilta

Miinalaiva Pohjanmaa käväisi
lisäksi. Kilta kiitti Pohjanmaan miehistöä rehdistä vastuksesta ja myönsi tilapäisen tappion. Ensi syksynä on
killan vuoro järjestää kisa ja silloin
ollaan paalupaikalla. Syyksi tappioon
nähtiin myös kisan järjestäjien kotikenttäetu.

Killan esittelypöytä Pohjanmaan Turvallisuuspäivillä.
puheenjohtaja

M

iinalaiva Pohjanmaa vieraili jälleen kummikaupungissaan Vaasassa. Alus kiinnittyi sisäsatamaan perjantaina 25.9. iltapäivällä.
Tällä kertaa vastassa oli poikkeuksellisen paljon kiltaveljiä ja päällikkö, komentajakapteeni Jon von Weissenberg
katsoi aiheelliseksi tarjota vastaanottajille kahvit laivan messissä. Illalla aluksella oli järjestetty kaupungin,
sotilasläänin ja Laivastokillan edustajille leppoisa messi-ilta.
Lauantain ohjelmaan kuului sitten perinteinen herrasmiesottelu killan
ja laivan miehistön välillä. Järjestelyvastuussa oli Pohjanmaa ja niinpä ottelu pidettiinkin aluksen miinakannella. Siinä kisattiin siiderinjuonnin nopeudessa, miinakärryjen käsittelytaidossa, liinan heitossa ja ilmakivääri96

Vas. hallituksen jäsen Timo Koukku ja

Teuvo Roden.

ammunnassa erikoissilmälasein. Leikkimielinen kisa päättyi killan joukkueen häviöön huolimatta siitä, että kannustajina oli huomattava joukko kiltalaisia. Aina kohteliaat merisotilaatkin
kannustivat killan joukkuetta omiensa

Lauantai-iltapäivällä Laivastokillan kunniapuheenjohtaja, kauppaneuvos Tauno Rewell oli järjestänyt
laivan upseereille kotonaan vastaanoton, josta siirryttiin kaupungintaloon kuuntelemaan Pohjanmaan sotilassoittokunnan ja Laivaston Soittokunnan yhteiskonserttia. Pohjanmaan
miehistön spontaanit ja hyvin kohdalleen osuneet hiiohei -huudahdukset
naurattivat salintäyteistä väkeä. Interaktiivista konsertointia!
Alus irrottautui laiturista sunnuntaina iltapäivällä j a suuntasi kulun kohti kotisatamaa Upinniemeä.
Alusta saatteli Erkki Lehtimäen kipparoimana kiltavene Maria kiltaveljien Martti Juvosen ja Timo Koukun toimiessa miehistönä.

Muuta toimintaa
Kesä- ja syyskauden aikana killalla oli
myös runsaasti muuta toimintaa. Niistä mainittakoon mm. osallistuminen
valtakunnallisille laivastokiltapäiville Naantalissa 25.7. seitsemän hengen
voimin. Samalla saatiin tutustua Tall
Ships Races - t a p a h t u m a a n Turussa
Aurajoen varressa.
Siiderin juonti snorkelin kautta on taitolaji,
jonka kiltavettAhonen

suoritti

tyylipuhtaasti.

Perinteinen merivartiopurjehdus
järjestettiin 5.8. ja siihen osallistui kol-

kummikaupungissaan

Pohjanmaa kiinnittymässä

laituriin.

me kiltalaista.
Pohjanmaan Turvallisuuspäiviin
17.-18.9. osallistui useita killan jäseniä.
Killalla oli oma esittelypöytä päivillä.
Kilta-alus Maria osallistui Meripuolustuspiirin kertausharjoitukseen
12.9. teemalla väyläajoharjoitus.
Isänmaan historiaa kerrattiin
tutustumiskäynnillä Seinäjoen Lotta
Svärd ja Suojeluskuntamuseoon 14.10.
Mukana oli viisi kiltaveljeä.
Marraskuun ohjelmaan kuuluu
sitten syyskokous oululaisten kiltaveljien kanssa Virpiniemen merivartioasemalla Kellossa.
Edessä voittajajoukkue,
Hokkanen.

vas. kers. Lauri Hero, Itn Jani Parviainen, ylilAnna

Takana killan joukkue,

vas. Tapio Lehtimäki,

Eronen jaylil

Pasi

Björn Gustafsson, Jarkko Tuovinen ja

Teksti ja kuvat

Teuvo Roden

MattiAhonen.
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Rt-kerho Johtorengas

Johtorenkaan ampumaviikonloppu
Padasjoella

RT-kapteenin

tyylinäyte

tuoneet mukaan omia aseita, joilla oli
kaikkien mahdollista suorittaa totutteluammunnat.
Ensin kuunneltiin

tarkkaan turvamääräykset ja rastin selostus

S

yyskuun ensimmäisenä viikonloppuna järjesti RT-kerho Johtorengas
ry kokeiluluontoisen ampumatapahtuman seitsemän hengen voimin Padasjoen koulutuskeskuksessa. Ammunnoissa
"sisäänajettiin" kerhon hankkimaa pistooli- ja reserviläiskiväärikalustoa se-

Tulokset puhuvat
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puolestaan

kä annettiin käyttö- ja huoltokoulutus
HRUP:n pistoolikarbiinikalustoon, jota oli mukana lainassa. Ammunnat toteutettiin nousujohteisesti päätyen sovellettuun reserviläisammuntaan pistooli- pistoolikarbiini- ja reserviläiskiväärikalustolla. Lisäksi jäsenet olivat

Kokemukset olivat erittäin hyvät.
Padasjoki tarjoaa erinomaiset edellytykset tämänkaltaisen tapahtuman
järjestämiseen niin toiminnallisesti
kuin huollonkin näkökulmasta. Tulevana vuonna järjestämme kaksi vastaavaa tapahtumaa, joihin toivomme jäsenistöltämme, myös aseettomilta, runsasta osanottoa!
Kare

Vartiainen

Selkämeren

Rannikkokilta

Kuuskajaskariila jytisi

152/T50

raskas rannikkokanuuna

on

puhunut.

S

elkämeren Rannikkokilta ry:n ja

Saaristomeren Merivartioston kilta
ry:n Rauman veneryhmän Kuuskajaskarin perinnelinnakkeella oleva kiltamaja
on valmistuttuaan ollut jäsenten käytössä vapaa-ajan viettopaikkana ja tukikohtana saarella erilaisten tapahtumien järjestelyjen yhteydessä. Ilahduttavaa on todeta, että tehty monivuotinen talkootyö
kantaa nyt kaunista hedelmää jäsenistön
otettua kiltamajan suoman monipuolisen käytön omakseen. Majan kunnossapito ja erilaiset käyttöön liittyvät parannustyöt kuitenkin jatkuvat edelleen,
joista mainittakoon ilmalämpöpumpun
hankinta ja asennus kesän 2009 aikana.
Kuuskajaskarin perinnelinnakkeella, joka palautui Rauman kaupungin omistukseen vuonna 2000 ja toimii nykyisin matkailusaarena, vaihtui yrittäjä kesällä 2009, jonka myötä
myös saaren ja siellä olevan rakennuskannan käyttö erilaisiin matkailua ja
turismia yleensä palveleviin tapahtumiin ja muihin toimintoihin toivotaan
nyt lisääntyvän ja monipuolistuvan.
Hyvänä esimerkkinä uudesta
aluevaltauksesta on kesällä 2009 linnakesaarella järjestetty kesäteatteri-
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Voimatorin henkilöstöä

tykkiaseman

päällä ennen

tykin

laukaisua.

Jo edellisen saarella toimineen yrittäjän ja killan välillä oli hyvää yhteistoimintaa, jota voitiin hyödyntää mm. linnakesaaren sotilaskäytössä olleen historian esittelykierroksilla ja erityisesti
myös 2.tykin ja sen linnoitteen esittelyissä sekä ns. saluuttilaukausten ampumisessa erilaisten yhteisöjen pyynnöstä näiden vieraillessa linnakesaarella.

ryhmä sai näyttää taas tykkimiestaitojaan kahdelle saarella vierailleelle ryhmälle, jotka koulutuspäiviensä yhteydessä halusivat nähdä ja kuulla miltä tuntuu
kun hieman isommalla aseella ammutaan. Voimatoriketjun (paikallisten itsenäisten energiayhtiöiden yhteenliittymä) eri puolilta Suomea oleva henkilöstö
halusi myös, että heistä koulutetaan yhdessä yössä tykkimiehiä ja naisia, jotka
voisivat tuon laukauksen sitten suorittaa. Sotilaallinen puoli toteutui kuitenkin vain sotilaalliseen vastaanottoon ja
kasarmille majoittamiseen sekä seuraavana aamuna suoritettuun sotilaalliseen
herätykseen ja aamutoimiin. Nämä sitten kruunattiin tykkiryhmän suorittamalla ja oheisessa kuvassakin näkyvällä onnistuneella vesilaukauksella. Tilaisuuden onnistumisesta kertoo ehkä parhaiten osallistujien kommentit "unohtumattomia elämyksiä" joka tietysti on paras kiitos killan tykkiryhmälle.

Kesän 2009 aikana killan tykki-

Tauno Setälä

toiminta. Erittäin hyvin ympäristöönsä soveltuva teatterikappale Rykmentin Murheenkryyni meni täysille katsomoille koko kesän ajan.
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Merivaruskuntaiainen

Hys, tästä ei sitten puhuta!
Merivaruskuntalaisemme jättää lukijansa ainakin toistaiseksi, päätoimittajan rukouksista huolimatta. Mitäs
minä, mutta, kun lukijatkin. Mutta
ehkä vielä joskus. Lehden seuraavassa elämässä.
Kiitos Johanna näistä vuosista. Toit
elämää, huumoria ja hellyyttä tänne
raudan ja ryminän keskelle. Meidän
tulee ikävä! Mutta myötäisiä tuulia
Sinulle, Merivaruskuntaiainen!
Kai
päätoimittaja

H

yvät lukijani, olen ollut väärässä. En tietenkään kaikista asioista, mutta yhdestä ainakin.
Olen luullut, että yksi varuskunnan
tarkimmin varjeltuja sotasalaisuuksia
on ollut hyvät sienipaikat. Olen lapsineni
harjoittanut vakavaa tiedustelutoimintaa varuskunnan metsissä, yrittäen napata vähäisimmänkin tiedonmurusen eli
kanttarellin mukaani. Sienestys ei kuitenkaan ole mitään epämääräistä haahuilua metsässä väijyen viattomia suppilovahveroja. Kunnon sienestys vaatii
vain kunnon sienioppaan.
Asiantuntijan eli paikkakunnan
metsät tunteva henkilö ei kuitenkaan
ole tiedustelijakoulutuksen saanut sissi,
tai edes rämeikössä viihtyvä taistelusukeltaja, vaan ihan perusnaissiviili, joka
on asunut varuskunnassa tarpeeksi kauan tunteakseen maaston hyvin.
Hänen kanssaan sienestys ei enää
100

ollut varovaista tiedustelua, vaan hyvin
suunniteltu täsmäisku joukkoihin eli lyhyesti sanoen täsmäsienestämistä. Auto
pysäköitiin sopivan lähelle iskukohdetta. Reitiltä ei liiemmälti poikkoiltu sinne tänne, vaan sienestysjohtajan komennolla poimittiin tästä mustat torvisienet
ja tuosta suppilovahverot. Nuo lukuisat
kanttarellit tuosta sai myös ottaa mukaan jo täynnä olevaan koriin.

talveen. Joten, kun perheemme sienirajoitteinen on merellä, meillä syödään
-yllätys yllätys - sieniruokia. Täsmäsienestyksen ansiosta ei enää tarvitsee touhottaa tuntitolkulla yhden onnettoman
kanttarellin takia. Missä ne sienipaikat
sitten ovat? Hys, tästä ei sitten puhuta,
mutta suosittelen kaveriksesi täsmäsienestäjää, niin löydät varmasti perille.

Havaitsin kuitenkin, että sienestys
voi olla myös vaarallista, sillä se voi vaarantaa parisuhteen. Ei se vielä mitään,
jos on sienessä kolmatta tuntia, mutta levittäkääpä suppilovahveroita kuivumaan parisängyn päälle ja katsokaa
kuinka puoliso happanee hetkessä. Tämän syksyn aikana opin siis uudet käsitteet: täsmäsienestys ja sienirajoitteinen.

Arvoisat lukijat, tämä on (ainakin
tällä erää) viimeinen pakinani tässä lehdessä. Merivaruskuntaa en kuitenkaan jätä, puolisoni - tuo sienirajoitteinen skönäri - on tätäkin kirjoittaessani merellä,
poimin edelleen syksyisin marjoja, sieniä
ja niitä rynkyn hylsyjä Upinniemen metsistä ja nauramme yhdessä, kun lapsemme
lohkaisevat jotain hauskaa eriskummallisesta asuinympäristöstämme.

Nou hätä, ystävämme suppikset
kuivuvat muutamassa päivässä ja metsästä niitä saa lisää vielä pitkälle syys-

Ensimmäisen pakinani julkaistiin
Ruotuväessä jokunen vuosi sitten. Oikeastaan voisin päättää tämän siihen,

Siellä jossakin

eli noin 100 m tiestä.

mistä kaikki oikein alkoikin. Havahduin asuinpaikkamme erikoisuuteen,
kun olimme ehtineet asua varuskunnassa vajaan vuoden. Silloin 4,5 vuotias
isoveli ihasteli pikkuista vauvasiskoaan:
"Sisko on niin kaunis, kaunis kuin pieni

rynnäkkökivääri!" Ei edes audimies olisi kyennyt parempaan naiskommenttiin.
Merivoimaisin terveisin ja suppilovahveroisin suukkosin,
Johanna Lahtinen
merivamskuntalainen

Lokakuisen

täsmäiskun

saalista.

ps. Voisiko ne sotilaiden metsäharjoitukset siirtää kauemmaksi niistä superhyvistä sienipaikoista, sillä ne häiritsevät sienestämistä. Tallotut torvisienet ja
saappaan survomat suppilovahverot eivät ole sitä toivottua saalista.
I
Talvella voi maistella ja muistella kesän ja syksyn aikana saatua satoa.
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Yliluutnantti
Jari Hartikainen
työskentelee
osastoapseerina
operatiivisella osastolla
Merivoimien

Esikunnassa

Venäjä sukellusveneiden
rakentajana ja myyjänä

V

enäjästä on 2000-luvulla muodostumassa merkittävä konventionaalisten partio- ja rannikkosukellusveneiden vientimaa. Venäjän valtion asevientiyritys Rosoboronexportin mukaan Venäjä pyrkii myymään
ulkomaille jopa 40 dieselkäyttöistä sukellusvenettä vuoteen 2015 mennessä.
Venäjä panostaa vahvasti Kilo-636
-luokan ja Lada-luokan vientiversio
Amur 1650:n markkinointiin. Tällä hetkellä ulkomaiden merivoimille myytävät
pinta-alukset ja sukellusveneet muodostavat noin 10 prosenttia Rosoboronexportin tilauksista, joiden kokonaisarvo
on noin 30 miljardia USD. Vuonna 2010
osuuden odotetaan nousevan viiteentoista ja vuonna 2011 jopa 20 prosenttiin kokonaisviennistä.
Intia, Kiina, Algeria ja Vietnam
ovat Venäjän merkittävimmät kauppakumppanit sota-alusten viennissä. Uusina yhteistyökumppaneina sukellusveneiden viennin suhteen ovat nousseet esiin
Indonesia ja Venezuela.
Pohjois-Venäjällä Severodvinskissa sijaitseva Zvezdotskan telakka ilmoitti syksyllä 2009, että se asentaa Club-S
(SS-N-27) -risteilyohjukset neljään Intian merivoimien Kilo-877 -luokan sukellusveneeseen seuraavan viiden vuo102

den aikana. Venäjä on rakentanut Intialle kymmenen Kilo-877 -luokan sukellusvenettä. Toistaiseksi vain kaksi kyseisistä sukellusveneistä on varustettu Club-S
-ohjuksilla. Uudet ohjukset asennetaan
todennäköisesti myös neljään muuhun
saman luokan sukellusveneeseen. Alusten rakenteelliset muutokset tehdään Intiassa Zvezdotskan telakan viimeistellessä asennukset.

alueen telakoilla. Neljä Kiinalle toimitetuista sukellusveneistä (Kilo-636) on
myös varustettu Club-S -ohjuksilla.

Lisäksi telakka on vielä tämän vuoden aikana allekirjoittamassa sopimusta
yhden Intian Kilo-877 -luokan sukellusveneen modernisoinnista kesällä 2010.
Modernisoinnin yhteydessä veneen runko, hallintalaitteet, kaikumittainjärjestelmä, elektronisen sodankäynnin järjestelmät ja ammunnanhallintajärjestelmä
uusitaan. Sama päivitys on jo tehty neljälle vanhemmalle sukellusveneelle.

Kiinalle kymmenen venettä

Venäjä on myös edelleen mukana
700 miljoonan USD:n arvoisessa tarjouskilpailussa kahden sukellusveneen
toimittamisesta Indonesialle. Venäjän
tarjoaman Kilo-636 -luokan sukellusveneen kilpailijana on Etelä-Korean
tarjoama saksalainen Daewoon lisenssillä valmistettava U-209. Indonesian
mukaan kaupanteon yhtenä pääasiallisena ehtona sukellusveneiden lisäksi
on myös teknisen tietotaidon kuuluminen kauppaan. Sopimuksen julkistusta
odotettiin jo elokuussa 2009. Indonesian Puolustusministeriön mukaan sukellusveneet toimitettaisiin vuonna 2011.
Kyseiset sukellusveneet valmistettaisiin
myös Amiraliteetin Telakalla Pietarissa.

Kiina on hankkinut Venäjältä vuosien 1996-2006 aikana kymmenen Kilo-877- ja 636 -luokan sukellusvenettä,
joista seitsemän on rakennettu Pietarin

Venezuelan merivoimat on myös
keskustellut Venäjän kanssa kolmen sukellusveneen hankinnasta. Sukellusveneet toimitettaisiin vuosina 2012-2013

Kaikki Intian merivoimien Kilo-877 -luokan sukellusveneet on rakennettu vuosina 1986-2000 Pietarin alueen
telakoilla. Sukellusveneiden modernisointi on taas keskittynyt Pohjois-Venäjälle.

Vietnam on mahdollisesti hankkimassa kuusi uutta Kilo 877/636 -luokan
sukellusvenettä Venäjältä. Venäläisten
lähteiden mukaan kaupan arvo olisi 1,8
miljardia USD. Kyseiset sukellusveneet
valmistettaisiin Amiraliteetin Telakalla Pietarissa.

lexnuKKaa,

Kilo-636 -luokan sukellusvene kuljetusaluksen

kannella Suomenlahdella

arvioidun 1,4 miljardin USD:n hintaan,
ja tilaus sisältäisi mahdollisen option lisäaluksista. Uutisoinnin mukaan Venezuela olisi ollut halukas hankkimaan venäläisen Lada-luokan vientiversio Amur
1650 -luokan sukellusveneitä. Venäjä on
kuitenkin tarjonnut niiden sijaan Kilo-636 -luokan veneitä ja ollut halukas
jättämään Amur-option myöhemmäksi.
Mikäli hankintaohjelma hyväksytään, kaksi sukellusveneistä rakennettaisiin Amiraliteetin Telakalla Pietarissa ja
kolmas Amurin telakalla Venäjän Kaukoidässä. Sopimus sisältäisi myös venäläisen Kilo-877 -luokan veneen vuokraamisen Venezuelan miehistöjen kouluttamiseen. Uudet sukellusveneet varustettaisiin
risteilyohjuksilla, vaihtoehtoina on esitetty Club- S- tai Yakhont-järjestelmiä. Venezuela on myös ilmoittanut, että Venäjä
rahoittaa näitä ja muita sotamateriaalihankintoja 2,2 miljardin USD lainalla.
Vuonna 2006 Algeria teki tilauksen Venäjältä kahdesta Kilo-636 -luoRannikon P u o l u s t a j a 4 | 2 0 0 9

syksyllä2004

laxtiiKKaa,

matkalla Kiinaan.

kan sukellusveneestä. Amiraliteetin Telakka Pietarissa laski kesällä 2009 kyseiset alukset veteen. Algerialla on tällä
hetkellä käytössään kaksi Kilo-877 -luokan sukellusvenettä, jotka on valmistettu 1980-luvulla samalla telakalla. Toinen aiemmin toimitetuista veneistä on
parhaillaan Pietarissa peruskorjattavana. On mahdollista, että Algerialle toimitettavat Kilo-636 -luokan sukellusveneet varustetaan jo nyt ainakin ammunnanhallintajärjestelmällä mahdollista
risteilyohjuksen asentamista varten.

Ei merkittäviä eroja
Rungoltaan ja uppoumaltaan Kilo-877
ja Kilo-636 eivät merkittävästi eroa toisistaan. Kilo-636 uudempana konstruktiona on varustettu paremman hyötysuhteen omaavilla koneisto-ja propulsiojärjestelmillä sekä kehittyneemmällä ammunnanhallinnalla. Myös sukellusveneen tuottama ääniheräte on saatu pienemmäksi.

lexnoiogiaa

(Merivoimat)

Amiraliteetin Telakasta Pietarissa
on muodostunut merkittävä vientiin menevien konventionaalisten sukellusveneiden valmistaja. Kyseinen telakka on valmistanut ja toimittanut vientiin yhteensä 18 Kilo-877/636 -luokan sukellusvenettä, eli lähes puolet kyseisten luokkien
valmistusmäärästä Venäjällä.
Valoisat tulevaisuudennäkymät
ovat aiheuttaneet paineita telakan uudistamiselle. Telakan emoyhtiö, Western Shipbuilding Center julkistilan
syyskuussa 2009 ylimääräisen osakeannin, joka rahoitetaan Venäjän Federaation ja telakan välisellä puolustusmateriaalin hankintasopimuksella. Rahoituksella telakan sukellusveneitä valmistava
osa modernisoidaan.

Koeajoja Itämerellä
Pietarin telakoilla valmistuneet ja modifioidut sukellusveneet ovat tyypillisesti suorittaneet Itämerellä koeajo-ja testausjakson ennen luovutustaan tilaajil103

Algerialle valmistuva Kilo-636 -luokan sukellusvene

koeajossa Suomenlahdella

kesällä2009.

(Merivoimat)

le. Itämeri soveltuu kyseiseen toimintaan
hyvin. Suursaari-Lavansaaren ja Tytärsaarten harjoitusalueet mahdollistavat
sukellusveneiden ensimmäiset meritestit
lyhyellä siirtymällä Pietarista. Eteläisellä Itämerellä olevissa syvänteissä kyetään
suorittamaan myös tarvittavat sukellustestaukset. Reittijaolle ohjattu muu alusliikenne ja pääsääntöisesti suotuisat sääolosuhteet Itämerellä puoltavat myös
alueen soveltuvuutta tähän toimintaan.

neitään Kilo-luokan sukellusveneillä.
Kilo-877 -luokan sukellusveneistä vanhimmat lähivuosina todennäköisesti
poistuvat palveluksesta. Vaikka Kilo636:n tilausnäkymät näyttävät hyvältä,
Venäjä on itse ilmoittanut pyrkivänsä uudistamaan rannikkosukellusvenelaivastoaan Lada-luokan sukellusveneillä. Itä-

merellä ja Mustallamerellä 1,500 - 3,000
tonnin uppouman omaavien partio- ja
rannikkosukellusveneiden kokoluokka
onkin optimaalinen kyseisille merialueille. Myös Venäjän Pohjoisen- ja Tyynenmeren Laivastojen tukikohtien suojauksessa ja valvonnassa pienemmillä sukellusveneillä on merkittävä rooli.
•

Nyt uudisrakenteina valmistuvat ja
suunnitellut sukellusveneet todennäköisesti myös peruskorjataan myöhemmin
Pietarissa. Tämä ei ainakaan vähennä
Itämeren asemaa sukellusveneiden lcoeajotoiminnassa.

Venäjän kehitysnäkymiä
Venäjällä on käytössä tällä hetkellä 19
kappaletta Kilo-877 tai Kilo-636 -luokan sukellusveneitä. Maa ei ole kuiten-

Venäjän Itämeren Laivaston Kilo-877-luokan

kaan aktiivisesti itse uusimassa omia ve-

(Merivoimat)
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sukellusvene

Suomenlahdella

syksyllä2009.
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Kiitämme yhteistyökumppaneitamme
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kuluneesta vuodesta
ja toivotamme kaikille

Hyvää Joulua
ja
Onnellista Uutta Vuotta 2010

Sinäkö saat kaupungin
tuntumaan turvalliselta?

Siemens answers:
Näkemykselliset teknologiat
vastaavat turvallisuushaasteisiin

FORCIT

SIEMENS

VEäEIRO Oy
MERIVAIHTEET

• Volvo Penta Marin Center
rmoottorimyynti,
huolto, varaosat
• Venetarvikemyymälä
• Pienvenetelakka,
nosturi 121
• Veneiden sisäsäilytyshallit 3200 m 2
• Vakuutusyhtiöiden

International

<&Gflf?MIN
HENRI

LLOYD

Raymaring

wallas
NAVMAN

auktorisoima
lujitemuovikorjaamo
• Vaijerityöt

Veleiro Oy, Puolanlaituri, 48200 Kotka, puh. (05) 2109 555
2-nopeuksiset ZF-vaihteistot
tehoalueelle 300 - 1 500 hv
Maahantuoja:

info@veleiro.fi
www.veleiro.fi

g j f j g g j Hp Ruukintie 7-9, 02330 Espoo
I Puh. |09) 6827 1, Faksi (09] 6827 305
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Rannikkojääkärikilta
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Yhteinen
julkaisumme

Rannikkoupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Henrik Nysten
GSM 0400 887 849
e-mail: henrik.nysten@mil.fi

Rannikkotykistösäätiö
Valtuuskunnan puheenjohtaja
Keijo Tapiovaara, GSM 0400 412 600
Hallituksen puheenjohtaja
Timo Junttila, GSM 040 750 2348
e-mail: timo.junttila@mil.fi
Asiamies Jukka Leikos
Pääesikunta, PL 919.00131 Helsinki
Puh 02 998 00
e-mail: asiamies.rtsaatio@elisanet.fi

Merivoimat
Tiedotuspäällikkö Annele Apajakari
Merivoimien Esikunta, PL 58,20811 Turku
e-mail: annele.apajakari@mil.fi

Meriupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Markus Aarnio
Brontie 2 As 10,02400 Kirkkonummi
Puh 02 998 00, GSM 040-513 0999
e-mail: markus.aarnio@mil.fi

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

Rannikkosotilaskotiyhdistys
Puheenjohtaja Eija Paananen
Tehtaankatu 8 C 54,00140 Helsinki
GSM 050 300 9819
e-mail: eija.paananen@taloverkot.fi

RT-kerhojohtorengas
Puheenjohtaja Kare Vartiainen
Jupperinmetsä 5,02730 Espoo
GSM 0400 694 538
e-mail: kare.vartiainen@blickle.fi

Sininen Reservi ry
Puheenjohtaja A r n o Hakkarainen
Helenankuja 4 , 0 1 4 0 0 Vantaa
GSM 050 383 5486
e-mail: arno.hakkarainen@tieturi.fi

Sinisen Reservin Säätiö
Asiamies Pekka Takki
Nuuksiontie 44 B. 02820 Espoo
GSM 040 554 5443
I e-mail: pekka.takki@srs.fi
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Puheenjohtaja Aarne Krogerus
Ukonhauentie 2 D 36,02170 Espoo
GSM 040 545 1426
e-m: aarne.krogerus@edu.nurmijarvi.fi

Hangon Rannikkopatteriston
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen
Narvikinkatu 2 0 , 1 0 9 0 0 Hanko
GSM 040 824 8679, Puh 019 248 1163
e-mail: veikkoe@hotinail.coni

Rannikkojääkäripataljoonan
perinneyhdistys

Laivaston kilta

Puheenjohtaja Ilja Hakanpää
Nissintie 23,02780 Espoo
GSM 040 728 8272
e-mail: ilja.hakanpaa@mil.fi

Puheenjohtaja Olavi Niskanen
Pläkkikaupunginkatu 36.20320 Turku
GSM 050 465 9309
e-mail: olavi.niskanen@pp.inet.fi

Rannikon Puolustajain kilta

Kymen Laivastokilta

Puheenjohtaja Esa Terviö
Kotilotie 6,48310 Kotka
GSM 0440 837 846
e-mail: esa.tervio@luukku.com

Puheenjohtaja Tapio Riikonen
Vesikatu 10.49400 Hamina
GSM 050 540 5417
e-mail: tapio.riikonen@haminetti.net

Kymenlaakson
Rannikonpuolustajain kilta

Helsingin Laivastokilta

Puheenjohtaja Esa Terviö
Kotilotie 6,48310 Kotka
GSM 0440 837 846
e-mail: esa.tervio@luukku.com

Selkämeren Rannikkokilta
Puheenjohtaja Tauno Setälä
Savenvalajanvahe 4 C 25,26100 Rauma
GSM 040 510 5547
e-mail: tauno.setala@kolumbus.fi

Suomenlinnan rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Hans-Peter Rekola
Laurintie 6,02180 Espoo
GSM 0400 426 951
e-mail: hasse.rekola@elisanet.fi

Turun Rannikkotykistökilta

Puheenjohtaja Lars Eklund
Anianpellontie 10 B 17.00700 Helsinki
GSM 050 552 2756
e-mail: larseklund@kolumbus.fi

Turun Laivastokilta
Puheenjohtaja Reino Varinowski
Talinkorventie 3 B 37,20320 Turku
GSM 0400 559 828
e-mail: reino.varinowski@turunlaivastokilta.net

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

Helsingin Reservimeriupseerit

Puheenjohtaja Heikki Arasto
Santtionranta 5.23960 Santtio
GSM 041 472 0602
e-mail heikki@arasto.fi

Puheenjohtaja Sami Linnermo
Paljekuja 2 , 0 3 3 0 0 Otalampi
GSM 050 512 3364
sami.linnermo@welho.com
www.hrmu.fi

Rannikkotykistön perinneyhdistys

Helsingin Miinanraivaajakilta

Puheenjohtaja Ove Enqist
Hevoshaantie 9 D 6,01200 Vantaa
GSM 040 552 4136
e-mail: enqvist@oktanet.fi

Puheenjohtaja Erik Erwes
Mannerheimintie 57 A 7.00250 Helsinki
GSM 0400 503 099
e-mail: erwes@erwes.com

Turun Rannikkotykistörykmentin
Perinneyhdistys ry

Laivaston Sukeltajakilta

Puheenjohtaja Jukka Ranta
SMMEPA, PL 5,20241 Turku
Puh 02 998 00
e-mail: jukka.ranta@mil.fi
www.turrtr.net

Puheenjohtaja Keijo Karimäki
Keulatie 39 B, 00980 Helsinki
GSM 0500207815
e-mail: keijokar@saunalahti.fi

Turun Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Heikki Laiho
Linnankatu 11 a 3 , 2 0 1 0 0 T u r k u
GSM 0400 520 620
e-mail: heikki.laiho@turunrescrvimeriupseerit.fi

Rannikon Puolustajan teemat 2010

Tapahtumakalenteri 2010
05.-06.01. Suomenlinna Rannikkotykistökillan loppiaisretki Isosaareen
(RP 3/09 sivu 105)

25.03.

MY:nja RUYinyhteisseminaari
"Suljetut saaret" Merisotakoulussa (sivu 70)

13.02.

Turun Rannikkotykistökillan
vuosikokous Heikkilässä (sivu 93)

23.-26.05.

RUY:njäsenmatka Moskovaan
(sivu 69)

14.03.

Sotaveteraanien X laulujuhla
Helsingissä (sivu 56)

1/2010

Merivoimien
henkilöstöresurssien johtaminen

2/2010

TVJ (tiedustelu, valvonta,
johtaminen) kokonaisuuden
nykytila ja kehitys

3/2010

"Suljettujen saarten" konversio ja
uusiokäyttö

4/2010

Suomi ja kansainväliset
merivoimat

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

www.rannikonpuolustaja.fi

R a e p u h a l l u s k a a p i t ja - l a i t t e e t , singot s e k ä r a k e e t

ROWEMA OY
Kultasepänkatu 8, 0 4 2 5 0 Kerava
Puh. 0 9 - 2 7 4 7 4 4 0 , Fax 0 9 - 2 7 4 7 4 4 3 0

NEWPR{NT
D

EL

Saat Nevvprintistä kaikki painotyöt ja palveluketjun
- aina asiantuntijoidemme konsultaatiota myöten.
RAISIO
Tuijussuontie 1
21280 Raisio
Puh. 024374500
Fax 02438 9994

Rannikon P u o l u s t a j a 4 | 2 0 0 9

LOIMAA
Kartanomäenkatu 4
32200 Loimaa
Puh. 02762 6000
Fax 02763 1560

VANTAA
Myllynkivenkuja4
PL 29
01621 Vantaa
Puh. 0400 239 569
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www.ursuit.fi

'.V

Dry suits for extreme conditions.

