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Teemana Palvelu-ja työturvallisuus merivoimissa
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Merivoimier
kansainväli

V

altioneuvoston vuoden 2004
turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko velvoitti merivoimat luomaan valmiuden osallistua
kansainvälisiin operaatioihin. Osallistuminen kriisinhallintaoperaatioihin on
yksi merivoimille asetetuista tehtävistä.
Kansainvälisyydellä on merivoimissa jo pitkät perinteet. Laivastovierailuja
on tehty koko merivoimien olemassa olon
ajan. Kansainväliset laivastoharjoitukset
aloitettiin 1990-luvun puolivälissä. Kahdenväliset Ruotsin kanssa toteutetut harjoitukset aloitettiin 1990-luvun lopulla.
Nämä sittemmin "Loviisa" nimeä kantaneet harjoitukset jatkuivat aina siihen
asti, kun muun harjoitustoiminnan aktiviteetti kasvoi sellaiseksi, ettei kahdenvälisiä harjoituksia enää nähty tarpeellisina. Rannikkojääkärit ovat luoneet hyvin toimivat harjoituskäytännöt Ruotsin
vastaavan yksikön kanssa ja jatkavat tätä yli kymmenen vuotta kestänyttä hyvää
yhteistoimintaa. Kaikella toteutetulla
harjoitustoiminnalla oli jo valmiiksi aikaansaatu perusta kyvylle osallistua varsinaisiin kansainvälisiin operaatioihin.
Harjoitustoiminnasta saatujen kokemusten perusteella voidaan todeta, että
periaatteessa merivoimien kaikki joukot
soveltuvat käytettäväksi kansainvälisiin
operaatioihin. Kaikilla joukoilla ei kuitenkaan ole kustannustehokasta ylläpitää
sellaista valmiutta. Näin ollen olemme nimenneet kansainväliseen joukkopooliin
miinalaivan, alustarkastusosaston, eri-

Pääkirjoitus 4/2010

vahva rooli
sissä tehtävissä
to nosti kertaheitolla merivoimien kansainvälistä osaamistasoa kaikkien henkilöstöryhmien osalta. Lisäksi esimerkiksi sukellusveneentorjunnan harjoitJoukkopooliin ilmoitettujen yksi- telu omilla vesillä oikeaa maalia vastaan oli ensiarvoisen tärkeää. Saimme
köiden kansainväistä suorituskykyä on
pitkäjänteisesti rakennettu. Yksiköt arvi- myös miinantorjuntaosastojen toiminoidaan kansainvälisen neliportaisen jär- nan avulla mittavan kohdetietokannan
jestelmän perusteella. Näitä arviointeja vesiltämme ja tätä tietokantaa pystymtoteutamme normaaliin harjoitustoimin- me hyödyntämään jatkossa myös omastaan liittyen, joten arvioinneista ei aiheu- sa toiminnassamme.
du ylimääräisiä kustannuksia. Tällä hetHaastavista sääolosuhteista huolikellä miinalaivat ovat valmiimpia. Poh- matta saatu palaute osoitti, että meidän itjanmaan osalta koko prosessi on toteu- semme lisäksi myös muut maat olivat erittettu kansainväliselle tasolle 2 eli "mis- täin tyytyväisiä harjoitukseen. Harjoituksion capable". Mainittakoon, että tuo sen päätavoite, joka oli toiminta kriisinarviointi vuonna 2006 oli ensimmäinen hallinnan kehyksessä matalissa ja ahtaissa
NATOin ulkopuolisen maan läpikäymä. vesissä, saavutettiin ja kaikki osallistuvat
Lisäksi Hämeenmaa-luokka on arvioitu maat ilmoittivat, että heidän asettamansa
kansainväliseen tasoon 1. Rannikkojää- maakohtaiset tavoitteet myös täyttyivät.
käriyksikkö ja alustarkastusosasto, ovat Harjoituksen läpivienti ei tietenkään olisi
toteuttaneet tason 2 itsearvioinnin. Ar- ollut mahdollista ilman maa- ja ilmavoiviointitilanne on varsin hyvä ja toteutuu mien, muiden viranomaisten, alueen satasuunnitellussa aikataulussa. Kansainvä- makaupunkien sekä Sinisen Reservin tulisen yhteensopivuuden osalta keskeisin kea. Esitän parhaat kiitokseni teille kaipuute on yhteensopiva datalinkki. Tämä- kille vielä tässäkin yhteydessä.
kin korjaantuu lähivuosina, koska olemVuoden 2011 alussa merivoimien
me allekirjoittaneet hankintasopimuksen
rekrytoima, Uudenmaan Prikaatissa
multilinkkijärjestelmästä lokakuussa.
koulutettu joukkomme aloittaa valmiSyyskuussa kotivesillämme kriisin- usjaksonsa osana EU:n Pohjoismaista
hallintaskenaariolla toteutettu Nort- taisteluosastoa. Halukkaita hakijoita
hern Coasts 2010-harjoitus tarjosi erin- oli runsaasti. Joukkomme koko on vaomaisen tilaisuuden testata luotuja kan- jaat 200 ja hakijoita oli yli 500. Tarkassainvälisen toiminnan suorituskykyjä. taessani joukon harjoituksia Ruotsissa
Harjoituksen suunnittelu, toteuttami- olen voinut itse todeta tämän hyvin kounen ja omien joukkojen runsas osanot- lutetun ja motivoituneen joukon suori-

koistoimintaosaston,rannikkojääkäriyksikön ja tulevaisuudessa, kun Katanpääluokka saavuttaa operatiivisen valmiuden,
myös miinantorjunta-aluksen.
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tuskyvyn. Sekä henkilökuntamme että
reserviläistemme osaaminen saa kiitosta
myös ruotsalaisilta kollegoiltani. Merivoimat sai NBG:n kautta osaamista kansainvälisen operaation rekrytoinnista ja
koulutuksesta.
Tätä osaamista voitiin heti hyödyntää ATALANTA-operaation rekrytoinnissa. Henkilöstö operaatioon on nyt
rekrytoitu ja valittu. Koko operaation
henkilöstövahvuus jää hieman alle 120
hengen. Kaikkiaan hakijoita oli noin
1000. Koulutus- ja valintatilaisuuteen,
joka on alkanut marraskuussa, on ottettu tarpeeseen nähden ylimäärä henkilöstöä. Henkilöstöstä hieman yli puolet
on palkattua henkilöstöä loppujen ollessa reserviläisiä.
ATALANTA on mandaattinsa mukaisesti avustusoperaatio, jolla suojataan YK:n elintarvikeohjelman ja Afrikan Unionin Somalian rauhanturvaoperaation avustuskuljetuksia. Itse operaatio on tähän hetkeen mennessä onnistunut täydellisesti eli kaikki kuljetukset
ovat päässeet kohteisiinsa. Julkisuudessa on ollut esillä merirosvojen jahtaaminen ja pidättäminen, mutta se ei ole tämän operaation päätehtävä. Miinalaiva
Pohjanmaan lisäksi asetamme operaati3

oon kansallisen tukiyksikön Djiboutiin. Alus lähtee
Suomesta tammikuun alussa ja palaa kesäkuun alussa. Pohjanmaa osallistuu kaikkiin operaation tehtäviin koko operaatioalueella, joka todella suuri. Toiminta keskittynee kuitenkin Somalian rannikon läheisyyteen ja merikuljetusten suojaamiseen. Tehtävänähän tämä on täsmälleen sama, kuin mitä Pohjanmaalla olisi kotimaassakin kriisitilanteessa.
Olosuhteet operaatiossa asettavat alukselle ja sen
henkilöstölle kovat haasteet. Korkean ilman ja veden
lämpötilan sekä tuulten ilmaan nostattaman hiekan
aiheuttamiin ongelmiin varaudutaan ennakolta niin
teknisesti kuin koulutuksellakin. Kaikesta varautumisesta huolimatta lämpötila on kova haaste aluksen
tekniikalle ja miehistölle.
Kaiken edellä mainitun lisäksi olemme jatkaneet
tiivistä yhteistyötä kolmessa kansainvälisessä meritilannekuvahankkeessamme (SUCFIS, SUCBAS ja
MARSUR). Kaikissa näissä olemme hyödyntäneet ja
pyrkineet laajentamaan kotimaassa toimivaksi koettua
merellisten viranomaisten välistä (METO) yhteistyötä.
Mielestäni niin NOCO 2010, NBG kuin ATALANTA-operaatiokin toimivat erinomaisina esimerkkeinä suomalaisen asevelvollisuusjärjestelmän
toimivuudesta. Merivoimien kouluttamien reserviläisten osallistumisaktiivisuus on korkea ja osaaminen monipuolista. Ammattitaitoinen henkilökuntamme ja monitaitoinen reservimme kestävät kriittisenkin
kansainvälisen arvioinnin.
Olemme saaneet runsaasti positiivista julkisuutta NOCO-harjoituksesta ja ATALANTA-operaatiosta.
Osallistumishalukkuus Pohjoismaiseen taisteluosastoon ja ATALANTA:aan ovat osoittaneet merivoimiin
olevan imua. Toivottavasti tämä näkyy myös tulevina
vuosina, kun kilpailu työvoimasta käy yhä kovempana.
Hyvät lukijat! Kulunut vuosi on ollut merivoimien
henkilöstölle vaativa. Kaikkien edellä mainittujen
kansainvälisten haasteiden lisäksi on kotimaan tehtävistä suoriuduttu mallikkaasti. Haluan kiittää kaikkia hyvästä työstä.
Toivotan kaikille Rannikon Puolustajan lukijoille perheineen Hyvää Joulun aikaa.
•
Merivoimien komentaja

Vara-amiraali Juha
4

Rannikko

Päätoimittaja

Herra amiraali! Ohi oi

Y

hdeksän vuotta sitten minut pyydettiin, laivastotaustaisena reserviläisenä, Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen maineikkaan lehden luottamustoimiseksi
päätoimittajaksi.
Kolme vuotta sitten minun piti lopettaa tämä jokseenkin
raskas ja rakas puuhastelu päätoimittajana. Mutta seinähullua
seuraajaa ei löytynyt, ja ainakin kolme jo minulle esittäytynyttä
perui kalkkiviivoilla. Viime vuosina on toteutunut ns. Pekka ja
susi ilmiö. "Joko sinä taas uhkailet lopettamisella!" Hah, hah!
Mutta nyt on seuraaja löytynyt ja tehtävään nimetty. Hiukan uusilla ehdoilla, ja oikeansuuntaisilla sellaisilla. Mikä on
hyvä juttu. Mutta noudatan perinnettä ja annan uuden päätoimittajan itse esittäytyä ensimmäisessä lehdessänsä Rannikon
Puolustajassa 1/2011. Vallattomien reserviläispäätoimittajien
aika on tältä erää ohi.
Lehdestä on tullut tällä 2000-luvulla jälleen meripuolustuksen ammattilehti, jonka talous on hallinnassa, ja asema arvostettu. Edeltäjäni jätti hyvän perinnön. Siitä oli hyvä ponnistaa eteenpäin.
*

Lähes kaksikymmentä vuotta sitten alettiin rakentaa innolla,
ja jopa valtiovallan siunauksella, uutterasti uutta vapaaehtoista
maanpuolustusta. Neuvostoliitto oli romahtanut, Itä-Saksan
muuri sortunut ja monet sorretut kansat saivat itsenäisyytensä ja itsemääräämisoikeutensa takaisin. Elimme varsin onnellisia hetkiä. Suomikin ryhtyi ponnistelemaan kyykystä ylös,
kun Pariisin rauhansopimuksen sotilaalliset artiklat irtisanottiin. Mutta Suomelta ryöstetty Karjala jäi miehitetyksi ja
lopullisesti menetetyksi. Virolaisten rohkeutta ei meillä ollut.
Suurten ikäluokkien patoutunut maanpuolustustahto
sai kuitenkin mahdollisuutensa. Syntyi Sininen Reservi, syntyi Maanpuolustuskoulutus ry, syntyivät puolustusvoimien vapaaehtoiset harjoitukset, syntyi maakuntajoukot!
Kaikki on siis hyvin?
Tämän vuoden meripuolustuspäivänä pidin pyydettynä
alustuksen aiheesta "Missä olemme viiden vuoden kuluttua?".
Alustusta varten pyysin tilastotietoja Sininen Reservi ry:n jäsenyhdistysten jäsenmääristä ja jäsenten ikäjakautumasta.
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Kaskeala

ehtävä suoritettu!
Noin puolet vastasi. Kiitos heille! Annetut tiedot ovat hälyttäviä. Yli 60-vuotiaiden jäsenten osuus oli valtaosalla vastanneista yhdistyksistä joko noin tai yli 50%, alle 30-vuotiaiden
0-10%. Paikalla oli yksi (1) alle 30-vuotias toimija, 50 vuotta
täyttäneitä 2/3, minä muiden mukana. Ei hyvältä näytä!
Vaikuttaa siltä, että yhdistyksissä ovat vanhat jäsenet valinneet vanhat johtajat, ja kierre on valmis. Perinnetoiminta,
arvokasta sinänsä (historia on himoni!), tulee kyllä hyvin hoidetuksi. Mutta uusia nuoria jäseniä ei ole johtopaikoille edes
valittavaksi. Päätoimittajakaudellani olen onnistunut saamaan
viisi uutta tilaajayhdistystä, ja menettänyt vain yhden, joka
käytännössä lopetti toimintansa. Samalla kuitenkin lehden
painosta on jouduttu supistamaan. Pelottava yhtälö!
Meillä on uskomaton määrä yhdistyksiä, osa kuolleita,
osa kuolevia ja jokunen ihan uusikin. Turhan paljon joka tasolla, mutta me suomalaisethan emme osaa voimiamme yhdistää
muutoin kuin hädän hetkellä. Myös ajassa eläminen ja uusiutuminen ovat vaikeita, kun pakkoa ei ole. Olen syvästi huolissani.
Mutta jaksan silti uskoa suomalaisten maanpuolustustahtoon, Siniseen Reserviin, jota olin perustamassa, ja MPK:hon
ja maakuntajoukkoihin. Ehkä saamme jopa kodinturvajoukot, jotka puolustusministeri on ottanut rohkeasti esille. Puolustusvoimat joutuvat seuraavien lähivuosien aikana sellaiseen
muutosmyllerrykseen, johon verrattuna tähänastiset ovat olleet sormiharjoituksia. Siihen maailmaan pitää vapaaehtoisen
merellisen maanpuolustuksenkin valmistautua. Ja se ei onnistu entisellä menolla.
KIITOS!

Näin kahdeksan ja puolen vuoden, 42 numeron ja 4211 sivun
jälkeen: kiitos kaikille taistelutovereille, KIITOS kaikille kirjoittajille, toimitusneuvostolle, toimituskunnalle, lehden tukijoille ja tilaajille, ja lehden joukko-osastojen kirjeenvaihtajille!
Olen kohdannut myötä-ja vastatuulta, kuten merellä kuuluukin. Olen saanut paljon ystävällisyyttä ja kokenut usein kuuluvani "kalustoon", NATO-koodilla POF ("part of the family").
Se tunne, ajoittaisista myrskyistä huolimatta, on ollut palkitsevaa. Aivan erityisesti olen ollut iloinen siitä, että meille on
kasvanut yhtenäinen merivoimaperhe, jossa näin alkuperälRannikon Puolustaja 4 | 2010 130

Joukkoa,johon kuulun, en jätä... "On aika siirtyä historian hämärään.

tään "silli" on saanut olla kotonaan. Siihen on mahtunut liki
20 vuotta meripuolustustyötä myös kouluttajana, kurssien ja
harjoitusten johtajana, kuusi vuotta paikallisosaston päällikkönä ja monia järjestötehtäviä. Täyttä elämää!
Ja anteeksi heille, joiden mieltä olen saattanut pahoittaa.
Mutta meripuolustuksen ja erityisesti sen vapaaehtoisten toimijoiden puolta olen yrittänyt pitää. Onhan se minun joukkoni! Jo sotilasvalassani olen luvannut: "Joukkoa , johon kuulun, en jätä..."
Mutta nyt on aika antaa vastuut ja mahdollisuudet nuoremmille. Neljä lastenlastani odottavat, tai ainakin toivon, että odottavat. On "Ison" etsikkoaika. Näin 45 vuoden "asevelvollisuuden" jälkeen.
*

Merivoimien komentaja, vara-amiraali Esko Iiii asetti aikanaan yhdeksi tavoitteeksi saada meripuolustukselle yksi, yhtenäinen ja edustava lehti. Luulenpa ystävät, että olemme siinä
yhdessä onnistuneet!
Herra amiraali, antamanne tehtävä suoritettu!
|
Kai Masalin, komkapt res
Lääkintöneuvos
Päätoimittaja 2002-2010
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suunnitteluosaston pääl-

Uudenmaan Prikaa-

likön tehtävään on mää-

tiin prikaatin komen-

rätty komentaja Veli-Pek-

tajan tehtävävään kom-

ka Heinonen 1.12.2010-

modori Juha Vauhkonen

31.7.2011 väliseksi määräajaksi.

g l A

1.3.2011 lukien.

Suomenlahden Meripuolustusalueelle kommodo-

Komentaja Petri Parviai-

ri Markus Aarnio meri-

nen Merivoimien Esikun-

puolustusalueen komen-

nan kanslian päälliköksi

tajan tehtävään 1.12.2010

1.1.2011 hikien.

tukien.

Saaristomeren Meripuo-

Komentaja Petri Pääkkö-

lustusalueelle kommo-

nen Suomenlahden Meri-

dori Timo Stählham-

puolustusahieelle Koulu-

mar meripuolustusalueen

tuskeskuksen johtajaksi

komentajan tehtävään

1.1.2011 hikien.

1.12.2011 lukien

Merisotakouluun kom-

Komentaja Jukka Musto-

modori Veijo Taipalus

la Merisotakouluun Kou-

koulun johtajan tehtä-

lutuskeskuksen päälli-

vään 1.1.2011

köksi 1.3.2011 lukien.

Suomenlahden Meripuolustusalueeile komentaja Risto Haimila esikuntapäällikön tehtävään
1.1.2011 lukien.

2011 lukien
Merivoimista uusiin tehtäviin/reserviin:
Suomenlahden MeriMerivoimien Esikunnan

puolustusalueen esi-

suunnitteluosaston pääl-

kuntapäällikkö, kom-

likkö, kommodori Jar-

modori Mika Martikai-

mo Pennala on määrätty

nen on määrätty osas-

1.11.2010 lukien siviili-

toesiupseerin tehtävään

kriisihallintatehtävään

Pääesikunnan suunnit-

(EUPOL Afganistan)

teluosastolle 1.1.2011
lukien.

Uudenman Prikaatin Ko-

Saaristomeren Meripuo-

mentaja kommodori An-

lustusalueen komentaja,

ders Gardberg on mää-

kommodori Tapio Maija-

rätty Puolustusvoimien

la 011 määrätty apnlais-

Tiedustelukeskukseen

sotilasedustajaksi (MAE

erityistehtävään 1.3.2011

Bryssel) 1.2.2011 lukien.

lukien

Suomenlahden Meripuolustusalueen komentaja,

Komentaja Juha Pallas-

kommodori Timo Juntti-

puro Puolustusvoimi-

la on määrätty erityisteh-

en Tiedustelukeskukseen

tävään Puolustusvoimi-

erityistehtävään 1.1.2011

en Tiedustelukeskukseen

lukien.

1.12.2010 hikien.

Meripuolustuspiiri
Merisotakoulun johta-

Kommodori Henrik Nysten on valittu
MPK:n Meripuolustuspiirin piiripäälliköksi 1.1.2011 lukien.

ja, kommodori Henrik
Nysten siirtyy reserviin
pvm kommodorin virasta
1.1.2011 lukien.

Rannikon Puolustaja
Merivoimien Esikunnan operaatiopäällikkö,
kommodori Kimmo Kotilainen siirtyy reserviin
pvm kommodorin virasta
1.1.2011 lukien.

Rannikon Puolustaja 4 | 2010

Majuri evp Pekka Kurvinen on valittu
lehden päätoimittajaksi 1.1.2011 lukien.
Yhteystiedot: Oy Elmio AB,
PL 333,00151 Helsinki
GSM 0500 561 652
email pekka.kurvinen@elmio.fi
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Merisotakoulun lippu poistuu koulun pihalla pidetystäpalkitsemis-ja

muistamistilaisuudesta 18.10.2010. Kuva: matruusi Malinen.

Merisotakoulu 80 vuotta

M

erisotakoulu vietti 80-vuotispäiväänsä maanantaina 18.10. Suomenlinnassa. Henkilöstö kokoontui vuosipäivän
aamuna juhlalliseen lipunnosto- ja palkitsemistilaisuuteen, mutta vastaanottoa tai muita suuria juhlallisuuksia ei
tänä vuonna järjestetty.
Koulun vuosipäivä perustuu vuoden 1756 lokakuun 18. päivään, jolloin
Ruotsi-Suomen kuningas Aadolf Fredrik antoi käskyn saaristolaivaston perustamisesta. Tätä Augustin Ehrensvärdin komentamaa laivastoa varten alettiin Viaporissa kouluttaa laivapoikia.
Merisotakoulu perustettiin Suo-

menlinnaan vuonna 1930 Kadettikoulun
entisestä meripuolustusosastosta, Haminan Reserviupseerikoulun entisestä rannikkotykistölinjasta sekä Meripuolustuksen entisestä Kapitulanttikoulusta.
Koulun johtaja vaihtuu

Kommodori Veijo Taipalus aloittaa Merisotakoulun johtajana 1.1.2011. Kommodori Taipalus toimii tällä hetkellä
Maanpuolustuskorkeakoulun jatkotutkinto-osaston johtajana. Koulun nykyinen johtaja kommodori Henrik Nysten
siirtyy reserviin.
|

Korjaus

K

orjaus artikkeliini
"Helsinki-luokan hankintaprosessi merivoimien esikunnassa" (RP 3/10).
Oikean kuvatekstin alun sivulla 78 tulisi olla:
"Kontra-amiraali Jorma
Haapkylä pitää puhetta vartiovene 80 hankintasopimuksen solmimisen johdosta. Sopimuksen allekirjoittivat puolustusministeri
ja ministeriön kansliapäällikkö."
Osmo

Tuomi

In Memoriam

Miinanraivaaja,
kapteeniluutnantti evp
4 r

Väinö Kaltevo
1926-2010
Muistoja merimiinojen

raivaustoiminnasta

Oli sotatoimet päättyneet meille raskaaseen
sai Suomen mies tarttua taas kuokkaan,

rauhaan,

1944-1950

Suonien Joutsen meillä oli tukialus oiva,

auraan.

siellä puosu - liikemies- tulot ennakoiva.

Selvittävä sodan seurauksista oli tarkoin,

Ostaa sai kangasta ja kenkää - vaikka vaararahoja

sotakorvauksetkin

tai korttipelissä suurta haita vastaan.

maksettava, vaikka

kultaharkoin.

Suomenlahti silloin oli maailman miinatihein
jonka raivauksen Suomi-äiti rauhanteossa
Juminda Tallinnan

itäpuolella,

Viisi vuotta sota kesti meillä,

Kipinola, Kuolemajärvi Suomenlahden
Rukajärvi Suursaaren

suulla,

viisi kesää miinanraivaus,

itäpuolella;

jokaisella muonaa tehtiin keittämällä

huolella.

toukokuilta neljäviisi oli historiallinen

Silloin alkoi raskas

eri välineillä.

Erilaista alusta, suurta sekä pientä,

raivattava nämä kaikki, ja vielä erittäin

Kuudestoista

meri,

peri.

hetki.

työmme

lientä.

Suursaari usein häämötti jo horisontin

takaa,

kulku aluksen tuulessa kun ei aina ollut niin vakaa.

ja tämä vaivalloinen ja pitkä retki.

Loppuuko tämä milloinkaan? tuli usein mieleen
kun kokkipojanpuimurit

herahtivat

mieleen.

Parisataa alusta ja seitsemän osastoa työtä teki,
herätys aina aamukuudelta ja sitten matkaan
Kaksituhatta

heti.

miestä ja kuusikymmentätuhatta

työn vaarallisuus vieläkin veteraanien muistoissa

Tuli vihdoin armon vuosi, kevät

miinaa,
piinaa.

viisikymmentä.

Meri miinoista silloin vapaa ja tulos voitiin ynnätä!
Raskaat oli lunnaat tästä vaivasta ja hiestä;
menetetty motita vuotta sekä kaksikymnientäkahdeksan

miestä.

Lepopäivän kaivatun toi vain kova myrsky,

Kolmekymmentäviisi

huoltotyöt ne silloin tehtiin - kuten

Omatunto heillä puhdas, rauhaan pääsykö oli näin suurta tuskaa?

Koulutus oli myös lepopäivän

tupajysky.

sai vammoja; parane ne ei koskaan.

motto.

Viittoilu ja vilkun käyttö hallittava oli silloin,

Haapasaaressa Pro Patria kohoaa taivasta kohti:

merkinantoliput

"Herran kädessä kaikki oli, Hän näin asiat johti."

opittava vaikka sitten illoin.

Teemme kunniaa vainajille ja toivomme rauhaa syvää.
Kirkonmaa oli tukikohtana, paikka perin tuttu.
Mitä kaikkea siellä tehtiin, on jo eri juttu.
Kuljetukset pienoisrataa aina siellä
laiturilta lopun matkaa aluksilla
Rannikon Puolustaja 4 | 2010

Sukupolvet tulevat, kunnioittakaa

kaikkea

pyhää.
Väinö Kaltevo

hoidettiin,
soudettiin.
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Merivoimat merellisenä viran
- Kansainvälisiä aspekteja
Artikkeli on lyhennelmä ja perustuu komentaja Pyysalon Meripuolustuspäivänä 30.10. Merisotakoulussa pitämään esitelmään. Tässä lyhennelmässä käsitellään vain viranomaistoiminnan kansainvälisiä ulottuvuuksia.

E

sitys käsittelee merivoimien
roolia viranomaisorganisaationa, sen edellyttämää yhteistoimintaa ja erityisesti vaatimuksia, jotka sisältyvät viranomaisen toimintaan
yhteiskunnan osana.
Puolustusvoimien tehtävät on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat:
1) Suomen sotilaallinen puolustaminen,
2) muiden viranomaisten tukeminen korostan tässä nimenomaan termiä
tukeminen, kyseessä ei ole pelkkä
virka-apu ja
3)

osallistuminen kansainväliseen
kriisinhallintaan.

Merivoimat valmistautuu aloittamaan ensimmäisen oman kriisinhallintaoperaationsa ensi vuoden alusta. Vaikka operaatio ATALANTA on suunniteltu kokonaisuudessan vain noin viiden
kuukauden mittaiseksi, on sen valmistelu on tuonut esille kansainvälisen toiminnan monimuotoisuuden. Kotimaassa
mittava määrä viranomaisia eri hallinnonaloilta on osallisena valmisteluissa
tavalla tai toisella.
Vaikka merivoimat lähettää aluksen, suojaus- ja tarkastusjoukkueen sekä kansallisen huoltoyksikön (NSE),
niin päätöksen tekevät viime kädessä
muut tahot. Uiko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta on jo osaltaan syyskuussa hyväksynyt aluksen lähettämisen
12

operaatioon. Eduskunta on antanut asiasta selonteon, joka on tällä hetkellä valiokuntakäsittelyssä. Ennen lähtöä Tasavallan Presidentti tekee asiasta virallisen
päätöksen. Puolustusvoimien sisäisesti
valmisteluihin ovat hyvässä yhteistyössä osallistuneet kaikki puolustushaarat. Tämäkin kokonaisuus on osa viranomaisten välistä yhteistyötä, vaikka se
tapahtuukin hallinnonalan sisäisesti.
Operaatioon osallistuminen edellyttää kuitenkin mittavan määrän kansainvälisiä kontakteja valmistelujen
suhteen. Itse ATALANTA operaatiohan on EU:n johtoinen operaatio, mutta sen toiminnassa on läheisiä kontakteja NATO johtoiseen CTF508 Operation Ocean Shield operaatioon. Itse aluksen osallistuminen operaatioon edellyttää Nortwoodissa Englannissa toimivan operaation johdon perehdyttämisen aluksen suorituskykyyn ja rajoitteisiin. Samoin tulee tehdä alueella toimivalle Force Commanderille, joka on pääosan ML Pohjanmaan osallistumisajasta
espanjalainen ja loppuvaiheessa portugalilainen. Näiden lisäksi viestiyhteyksien luonti ja ylläpito sekä huollon järjestelyt edellyttävät yhteistoimintaa erityisesti Yhdysvaltojen, Ranskan ja Ruotsin kanssa, vain muutamia mainitakseni.
Eikä unohtaa sovi itse operaation aikaisia kontakteja mm. laivalupien ja luotsauksen osalta operaatioalueen valtioihin

— näitähän ovat Djibouti, Kenia, Oman
ja Seychellit.
Mielenkiintoinen viranomaisprosessi on aluksen alistaminen (OPCON)
operaation komentajalle. Pääesikunta
vastaa alistamisesta, mutta uskoisin, että Merivoimien Esikunta laatii asiakirjan alistuksesta. Pääesikunnasta se lähtee Puolustusministeriöön, sieltä Ulkoministeriöön ja edelleen EU edustuston
sotilasedustajalle. Hän toimittaa sen
edelleen operaatioesikuntaan Northwoodiin Englantiin edelleen operaation komentajalle. Tämän prosessin läpikäynti edellyttänee alistussanoman laatimista hyvissä ajoin.
Eli osallistuminen kansainväliseen
kriisinhallintaan tuo merkittävän lisän
tehtäväkenttäämme tulevan vuoden aikana. Keskeisiä vaatimuksia tällä saralla
ovat joustavuus yhteistyökumppanin toimintatapojen ymmärtämisessä, mutta silti sitkeys ja peräänantamattomuus omin
tarpeiden ja tavoitteiden täyttämiseksi.
Muiden viranomaisten
tukeminen

Muiden viranomaisten tukeminen sisältää kolme eri osa-aluetta:
a) virka-apu yleisen järjestyksen ja
turvallisuuden ylläpitämiseksi, terrorismirikosten estämiseksi ja keskeyttämiseksi sekä muuksi yhteiskunnan turvaamiseksi;

Raimo Pyysalo

omaisena
b)

pelastustoimintaan osallistuminen antamalla käytettäväksi pelastustoimintaan tarvittavaa kalustoa, henkilöstöä ja asiantuntijapalveluja;

c)

osallistuminen avun antamiseen
toiselle valtiolle terrori-iskun,
luonnononnettomuuden, suuronnettomuuden tai muun vastaavan
tapahtuman johdosta

Laki puolustusvoimista, sen 12 §,
säätää Avusta toiselle valtiolle. Sen mukaan "puolustusvoimat voi osallistua toista Suomen viranomaista tukeakseen pelastus- ja nutun vastaavan avun antamiseen
toiselle valtiolle terrori-iskun, luonnonon-

Djiboutin satama.

nettomuuden, suuronnettomuuden tai niihin rinnastettavan tapahtuman

johdosta.

Puolustusvoimat voi osallistua avun antamiseen kalustolla, materiaalilla tai asiantuntija-avulla.

Avun antamisessa

ei saa

käyttciä voimakeinoja." Tämä humanitaarinen apu on yksi kokonaisuus, johon tulevaisuudessa voidaan kiinnittää enemmän
huomiota esimerkiksi SPR:n kriisialueille suuntautuvien kuljetusten tukemiseksi.

Suomen sotilaallinen
puolustaminen

Puolustusvoimien ensimmäiseen ja tärkeimpään tehtävään - Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, sisältyy useita velvoitteita viranomaistoiminnalle.
Ensinnäkin merivoimia koskeva
vesialueen valvonta muodostaa suurimman yksittäisen viranomaiskokonaisuuden. Tämä sisältää lupahallinnon osalRannikon Puolustaja 4 | 2010

ta ulkomaisten valtionalusten aluslupien
käsittelyn - näissä tosin PE on päättävä
viranomainen, suoja-alueilla tapahtuvan
laitesukelluksen ja kalastuksen sekä osin
ankkuroinnin lupien käsittelyn.
METO-YT kattaa alueellisesti kaikki Suomen merialueet. Merenkulun turvallisuuden edelleen edistämiseksi meriliikenteen turvallisuusyhteistyötä on kehitetty koko Itämeren kattavaksi yhteiseksi järjestelmäksi. Suomen ja Ruotsin
välinen SUCFIS (Sea Surveillance Cooperation Finland Sweden) on ollut operatiivisessa käytössä vuodesta 2006 asti.
Seuraava edistysaskel on SUCBAS (Surveillance Co-operation Baltic
Sea), joka perustuu osallistuvien valtioiden haluun oman kansallisen tilannekuvan jakamiseksi. SUCBAS työskentelyyn osallistuvat Itämeren maista kaik-

ki muut paitsi Venäjä. Tällä hetkellä asiaa koskeva MOU (Memorandum of Understanding) on allekirjoitettavana osallistujamailla. Toiminta on kuitenkin jo
käynnissä demonstraatiovaiheena.
Vielä laajempi kokonaisuus on sitten Euroopan Unionin ohjauksessa ja
Suomen Merivoimien johdolla kehitettävä koko Euroopan laajuinen tilannekuvayhteistyö. Tämä projekti kulkee
MARSUR (Maritime Surveillance)- nimellä. Projektin omistaa ja hallinnoi
EDA (European Defence Agency).
Aluevalvontaan liittyen ollaan siis
yhteydessä lähes kaikkiin Itämeren valuma-alueen valtioihin ja lisäksi Euroopan Unionin jäsenvaltoihin.
•
Lyhentänyt ja editoinut Kai

Masalin
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Miinalaiva Pohjanmaa
- valmiina

ATALANTA-operaatioon

Somaliassa noin 1,6 miljoonaa ihmistä on riippuvaisia humanitäärisestä avusta. Euroopan unionin merellinen sotilasoperaatio
Atalanta on vuodesta 2008 alkaen suojannut ja

varmistanet

humanitäärisen avun perillemenon Somaliaan. EU:n sotilasope-

raatio on ollut poikkeuksellisen menestyksekäs. Yhtään avustuskuljetusta ei ole kaapattu ja operaation aikana Somaliaan on
kuljetettu yli 414 000 tonnia avustusmateriaalia. Samalla Adeninlahdella ja Intian valtamerellä tapahtuneet kauppa-alusten
kaappaukset ovat vähentyneet. Suomi on osallistunut esikuntaupseereilla operaatioon sen alusta asti. Uiko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta on tiistaina 14. syyskuuta päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta ATALANTA -operaatioon alusyksiköllä. Mikäli Tasavallan Presidentti valiokuntia kuultuaan tekee päätöksen operaatioon osallistumisesta, merivoimat lähettää
operaatioon tammikuussa 2011 miinalaiva Pohjanmaan ja sitä tukevan kansallisen tukiyksikön. Suomalainen osasto palaa
operaatiosta toukokuun 2011 lopussa.

Mikä on operaatio Atalanta?
Euroopan unionin ensimmäinen merellinen sotilasoperaatio, operaatio Atalanta, alkoi joulukuussa vuonna 2008. Operaation tarkoituksena on suojata Soma14

liaan kuljetettavia avustuskuljetuksia,
turvata kauppa-merenkulkua Adeninlahdella ja Intian valtamerellä sekä torjua merirosvousta. Operaatioon osallistuu noin 15 sota-alustaja merivalvonta-

lentokonetta. Operaatiossa palvelee tällä hetkellä noin 1800 merisotilasta. Operaatioalueella toimii myös muita monikansallisia (NATO, CMF) ja kansallisia
(esim Venäjä) taisteluosastoja.

Komentajakapteeni Mika Raana
on ML Pohjanmaan päällikköjä
Suomen kriisinhallintajoukon
päällikkö

Operaatio eroaa luonteeltaan perinteisestä rauhanturvaamisesta ja kriisinhallinnasta. Operaatio tapahtuu
pääasiassa kansainvälisellä merialueella, jossa noudatetaan lippuvaltion lakia.
Kansainvälisellä merialueella toimintaa säätelevät kansainväliset sopimukset, ensisijaisesti YK:n Merioikeusyleissopimus. Atalanta-operaatiossa sotilaat
eivät toimi perinteisen kriisinhallinnan
tapaan taistelevien osapuolten välissä,
vaan operaation ensisijaisena tavoitteena on turvata Somaliaan kuljetettavan
avun perillemeno ja estää sen joutuminen rikollisten haltuun merellä. Samalla
suojataan yhtä maailman tärkeimmistä
meriliikenteen solmukohdista merirosvoukselta. Operaatioalueen kautta kulkee huomattava osa maailman kaupasta,
ja se sijaitsee lähellä strategisesti tärkeää
Persianlahtea ja Suezin kanavaa.

sen alusta alkaen, sekä Lontoossa Northwoodissa operaatioesikunnassa palvelevilla esikuntaupseereilla ja siviileillä, että Intian valtamerellä johtoesikunnassa
palvelevilla esikuntaupseereilla.
Miinalaiva Pohjanmaa?

Somalian rannikolla merirosvojen
hallussa on tällä hetkellä noin 20 kauppaalustaja panttivankina noin 300 henkilöä.
Merirosvojen kaappausyritykset vuoden
2010 aikana ovat lisääntyneet, mutta onnistuneiden aluskaappausten määrä on vähentynyt. Merirosvous on merkittävä ongelma, ja alusten kaappauksia yritetään
alueella lähes päivittäin. Atalanta-operaatio on onnistunut hyvin päätehtävässään,
humanitaaristen kuljetusten suojaamisessa. Operaatio on mahdollisuuksien mukaan suojannut ja saattanut myös muuta
laivaliikennettä. Merirosvojen pidättäminen ei ole operaation päätehtävä, eikä tällä
voida mitata sen tuloksellisuutta.

Miinalaiva Pohjanmaa on 31-vuotias
Suomen lippulaiva. Aluksen päätehtävä on merimiinoittaminen ja toimiminen merivoimien koululaivana. Alus soveltuu kaikkiin puolustusvoimien tehtäviin: Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, muiden viranomaisten tukemiseen ja kansainväliseen kriisinhallintaan. Alus on vuonna 2006 ensimmäisenä NATO:n ulkopuolisen maan aluksena
maailmassa arvioitu NATO:n OCC-suorituskykymittauksessa tasolle II (Mission Capable). Alus kykenee kaikkiin
merivoimien perinteisiin tehtäviin: sotilaallisiin tehtäviin, poliisitehtäviin ja
diplomaattisiin tehtäviin.

Suomi on osallistunut operaatioon

Miinalaiva Pohjanmaa on yleis-
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käyttöinen pintataistelualus, joka soveltuu meriliikenteen suojaamiseen ja
meriyhteyksien turvaamiseen, alueiden
ja kauppasaarron valvontatehtäviin ja
erilaisiin evakuointi tehtäviin. Alusta on
käytetty lähes vuosittain Suomen valtion
lipunnäyttöön ulkomailla, esimerkiksi
valtiovierailujen ja ulkomaanedustustojernrne tilaisuuksien yhteydessä.
Miinalaiva Pohjanmaa soveltuu käytettäväksi Atalanta-operaatiossa Adeninlahdella ja Intian valtamerellä. Aluksen
saattaminen valmiiksi näiden merialueidenvaativiin olosuhteisiin edellyttää täydennyksiä, mm. varaosin hankkimista ja
aluksen ilmastoinnin parantamista.
Mitä miinalaiva Pohjanmaa
tekee Atalanta-operaatiossa?

Miinalaiva Pohjanmaan tehtävät perustuvat YK:n mandaattiin ja päätöslauselmiin sekä EU NAVFORin missioon.
Aluksen tärkein tehtävä tulee olemaan
YK:n alaisen maailman suurimman hu15
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Ihmissalakuljetusta.

manitäärisen avustusjärjestön, Maailman elintarvikeohjelman (World Food
Programme) ja Afrikan Unionin Somalia-operaation (AMISOM) avustuskuljetusten suojaaminen Somaliaan, Somalimaahan ja Puntinmaahan. Kuljetukset
tapahtuvat WFP:n ja AMISOM:in rahtaamilla kauppa-aluksilla, tavallisesti
Mombasasta Mogadishuun, Boosaasoon
tai Berberaan. ML Pohjanmaan toiseksi tärkein tehtävä tulee olemaan meriliikenteen suojaaminen Adeninlahdella ja
Intian valtamerellä niin sanotulla "kansainvälisesti suositellulla kauttakulkukäytävällä" (IRTC). Alus vastaisi vuorollaan omasta valvonta- ja suojausalueestaan Adeninlahdella yhdessä muiden
sota-alusten ja merivalvontalentokoneiden kanssa. Kolmanneksi ML Pohjanmaa tulee osallistumaan Intian valtamerellä yleiseen merirosvouksen vastaiseen
toimintaan valvomalla aluetta ja tarkastamalla aluksia. Tarkastukset ovat joko
ystävällismielisiä vierailu- tai tarkastuskäyntejä tai merirosvouksesta epäiltyjen
alusten pysäyttämistä ja merirosvojen
kiinniottoa, tarvittaessa voimakeinojen
avulla. Vierailujen ja rutiinitarkastusten
ia

Ruotsalainen Boarding Team.

avulla pyritään tiedottamaan merenkulkijoille Euroopan Unionin operaatiosta
ja saamaan tietoja paikallisilta kalastajilta sekä merenkulkijoilta.
Kaikkiin tehtäviin liittyy alueella tapahtuvan kalastuksen, salakuljetuksen ja
ihmissalakuljetuksen valvontaa ja raportointia. Täyteen lastattujen ja usein erittäin heikkokuntoisten ihmissalakuljetukseen käytettävien alusten tarkastamisen
yhteydessä todennäköisestä kohdataan
inhimillistä hätää ja kärsimystä. Tällöin
aluksen tulee kyetä välittömän avun anta-

WFP-aluksen suojaus.

miseen hädässä oleville ihmisille, esimerkiksi ruoan ja juomaveden luovuttamiseen
sekä ensiapuun merellä. EU:n sota-alukset
ovat avustaneet lukuisia merihädässä olleita kauppa-aluksia alueella, esimerkiksi kesäkuussa Afrikan sarven alueella esiintyneiden trooppisten syklonien aikana.
Operaatiossa aluksen palvelus jaksottuu 10-14 vuorokauden merijaksoihin
ja 1 - 4 vuorokauden satamavierailuihin.
Satamavierailujen tarkoituksena on aluksen huoltaminen. Lisäksi satamakäyntien
aikana pyritään tapaamaan suojattavien

WFPn varasti).

kauppa-alusten päälliköitä ja sopimaan
käytännön suojausjärjestelyistä saattotehtävien osalta. Yhtenä satamakäyntien
tarkoituksena on myös henkilöstön toimintakyvyn ylläpitäminen eli riittävän
levon takaaminen pitkäkestoisessa merioperaatiossa. Satamakäynteihin saattaa liittyä erilaisia kansallisia tai operaatioon liittyviä edustustehtäviä.
Miksi Suomen kannattaa
lähettää merivoimien alus
Atalanta-operaatioon?

Valtioneuvoston vuoden 2009 turvallisuuspoliittisen selonteon mukaan merija ilmavoimien kykyjä osallistua kriisinhallintaoperaatioihin kehitetään. Kyseessä ei tietenkään ole merivoimille mikään
täysin uusi askel, onhan merivoimat kaikista puolustushaaroista pisimpään osallistunut kansainväliseen toimintaan. Meri on aina yhdistänyt - ei erottanut - aina
Suomen Joutsenen purjehduksista alkaen.
Merivoimien suorituskyvyn käyttö
meriliikenteen suojaamiseen ja kriisinhallintaan palvelee Suomen ja laajemmin
koko Euroopan intressejä. Suomi olisi
konkreettisesti tukemassa Euroopan uniRannikon Puolustaja 4 | 2010

onin sotilaallisen ulottuvuuden kehittämistä, kansallisen turvallisuuspoliittisen
selonteon linjausten mukaisesti. Ennen
kaikkea Suomi ja merivoimat osallistuvat Somalian nälkää näkevien ja hädässä
olevien auttamiseen. Olemme osaltamme
varmistamassa kansainvälisen avun keskeistä kysymystä eli sitä, meneekö antamamme humanitäärinen apu varmasti
perille. Suomi ja merivoimat on osaltaan
varmistamassa, että noin 1,6 miljoonaa
ihmistä saisi tarvitsemansa avun.
Toiseksi merivoimat saa kokemuksia oman suorituskykynsä kehittämiseen
kohti 2020-luvun haasteita. Operaatioon
osallistuminen vaatii ponnisteluja koko
merivoimien organisaatiolta ja avaa kokonaan uusia mahdollisuuksia merivoimien monikäyttöisten suorituskykyjen
tulevalle käytölle. Kolmanneksi merivoimat osallistuu kansainvälisen merenkulun
ja meriliikenteen turvaamiseen maailman
kaupan kannalta tärkeällä alueella. Merivoimat toteuttaa operaatiossa päätehtäväänsä, johon merivoimien suorituskyky
on suunniteltu ja kehitetty. Operaatioon
käytetään samoja joukkoja ja materiaalia
kuin kotimaankin puolustamiseen. Me-

rivoimat toimii Suomen ulkomaankaupan taloudellisten etujen mukaisesti osallistumalla Euroopan, Aasian ja Lähiidän välisten meriyhteyksien turvaamiseen. On lukuisia esimerkkejä siitä, miten kauppamerenkulun häiriöt kaukana
Suomesta nostavat raaka-aineiden, rahtien ja vakuutusmaksujen kustannuksia,
ja täten esimerkiksi polttoaineiden hintoja Suomessa. Esimerkkinä voidaan käyttää tankkeri Sirius Star:n kaappaamista
Intian Valtamerellä talvella 2009, jolloin
raakaöljyn ja täten myös polttoaineen hinta kohosi välittömästi useita prosentteja.
Atalanta-operaatio ei sotalaivojen
ja merivalvontalentokoneiden avulla kykene ratkaisemaan Somalian hajonneen
valtion moniulotteisia ongelmia: ongelmien ratkaisun avain on Somalian maaperällä. Merioperaatio on osoitus Euroopan unionin sotilaallisesta suorituskyvystä ja meriyhteyksien turvaamisen
tärkeydestä. Euroopan unionin Atalanta-operaatio Somalian rannikolla etenee
suunnitelmallisesti, ja luo perustaa muiden organisaatioiden ja avustusjärjestöjen toimimiselle alueella.
•
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Railiotestausta Combined Endeavor -harjoituksessa, kuvassa Kimmo Heinäaro Viestikouhilta Riihimäeltä. (Kuva: Juha Savolainen)

Harjoitusten kautta johtamisjärjestelmäkehitykseen ja
kansainväliseen yhteentoimivuuteen
Merivoimat on ottanut osaa jo useiden vuosien ajan tieto-ja tiedonsiirtojärjestelmien yhteensovittamiseen tähtääviin
harjoituksiin kotimaassa ja ulkomailla. Jatkossakin on välttämätöntä - järjestelmäkehityksen varmistamiseksi - osallistua
kotimaiseen rajapintaharjoitukseen, CVVIX/USCVVID -harjoitukseen sekä Combined Endeavor -harjoitukseen.

R

ajapintaharjoitus on tärkein
Suomessa pidettävä tiedonsiirto- ja tietojärjestelmien
kehittämiseen tähtäävä tekninen har-

joitus, CWIX/USCWID (eli Coalition
Warrior Information eXercise, eXamine, experiment, eXplore ja US Coalition Warrior Information Demonstrati-

on -harjoitus) on merkittävin kansainvälinen harjoitus tietojärjestelmien kehittämisen kannalta, ja CE (Combined
Endeavor) on huomattavin kansainväli-

Olli

Kirjoittajat, yliluutnantti

Soininen

Sakari

Sainio

Aki

Kallio

Olli Soininen,

kapteeni Sakari Sainio ja everstiluutnantti
Aki Kallio työskentelevät Merivoimien
Esikunnan Johtamisjärjestelmäosastoila.

nen harjoitus tiedonsiirtojärjestelmien
kehittämisen osalta.
Aktiivinen ja pitkäjänteinen harjoituspanostus on tukenut esimerkiksi ATALANTA-operaatioon osallistumisen suunnittelua ja valmistelua sekä Northern Coasts 2010 -harjoituksen johtamisjärjestelmien toteuttamista. Vuosia jatkuneen työn tuloksia ulosmitataan merivoimien suorituskyvyn kehittämisessä.
Tietojärjestelmien testaaminen

Perinteinen puolustusvoimien tietojärjestelmä on ollut muutamien tietokoneiden ja lähiverkon muodostama kokonaisuus, jolla keskitetysti kyseiseen tehtävään räätälöidyillä työasemilla tehdään
hyvinkin rajattua toimintaa. Nykyaikaisten tietojärjestelmien ulkoisten rajapintojen lisääntyessä ja arkkitehtuurin muuttuessa palvelukeskeiseksi, korostuu eri rajapintojen ja niissä käytettävän protokollan ja formaatin yhteensopivuus. Monella järjestelmällä keskeiset toiminnot nojaavat informaatioon,
joka tuotetaan toisaalla ja saadaan käyttöön rajapinnan kautta.

kin testaaminen jaetaan usein tekniseen
testaamiseen ja konseptuaaliseen tai
operatiiviseen testaamiseen. Kun ensimmäinen keskittyy teknisten yksityiskohtien testaamiseen pieninä kokonaisuuksina, jälkimmäinen pitää usein sisällään
skenaarion ja todelliset operaattorit, joiden pyrkimyksenä on käyttää järjestelmää todellisen kaltaisessa ympäristössä ja arvioida sen kyvykkyyttä halutun
tehtävän suorittamiseen.
Yksi merivoimien johtamisjärjestelmän tietojärjestelmien kehittämisen pilareista on ollut pyrkimys käyttää
kansainvälisiä sekä avoimia standardeja. Tavoitteena on ollut, että samat tekniset ratkaisut ja rajapinnat ovat käytös-

sä niin kotimaisessa kuin kansainvälisessäkin toiminnassa. Onnistuneen testaamisen edellytyksenä on tapahtuma, jossa
kaikki keskeiset tekijät ovat paikalla: itse tietojärjestelmät, toimivat tietoliikennealustat, järjestelmien kehittäjät ja yhdessä sovitut tavoitteet.
Kansainväliset harjoitukset
testaamisen mahdollistajina

CE
Suomi on osallistunut USA:n Euroopan joukkojen (USEUCOM) johtamaan
ja NATO:n rauhankumppanuushengessä toteutettavaan Combined Endeavor
-harjoitukseen (CE) vuodesta 1998 lähtien. Merivoimat on osallistunut harjoi-

Monimutkaisten tietojärjestelmien
testaaminen jaetaan tavallisesti eri osaalueisiin. Usein tiedonsiirtokerrosta testataan aivan erikseen siihen järjestetyissä tilaisuuksissa, jolloin voidaan keskittyä tietoliikennekomponenttien yhteenliittämiseen, välittämättä tietoverkkoa
käyttävien tietojärjestelmien mukanaantuomista haasteista. TietojärjestelmienRannikon Puolustaja 4 | 2010
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tukseen vuodesta 2006 alkaen.
CE-harjoitus tarjoaa maailman
suurimpana johtamisjärjestelmäharjoituksena hyvät mahdollisuudet testata tiedonsiirtojärjestelmien kansainvälistä yhteensopivuutta. Kuluvana vuonna pääharjoitus pidettiin Saksan Grafenwöhrissä, ja siihen osallistui yli 40
valtiota ja noin 1400 henkilöä.
Pääpaino harjoituksessa on tulevien ja käynnissä olevien yhteisoperaatioiden johtamisjärjestelmien testauksessa. Vuoden 2010 harjoituksessa testattiin järjestelmiä, joita käytetään tai tullaan käyttämään esimerkiksi Afganistanissa käynnissä olevassa ISAF-operaatiossa. Merivoimat on keskittynyt CE -testeissään pääosin radiojärjestelmätesteihin, testaamalla muun muassa sähköpostin lähettämistä ja vastaanottamista H F -radioyhteyden yli (Stanag 5066).
Tulevana vuonna tavoitteena on testata
lisäksi merivoimien SNR (SubNet Relay
Network) -järjestelmää.
Vaikka eri valmistajien johtamisjärjestelmät toimivat tietyn saman standardin mukaan, ei ole lainkaan selvää,
että ne toimisivat keskenään myös käytännössä. Vaikka CE -harjoituksessa
teknisten yhteensopivuusongelmien ratkaiseminen onkin pääosassa, ovat vuosien mittaan luodut yhteistoimintakontaktit lähes yhtä tärkeitä.
CWIX
NATO Coalition Warrior Interoperability eXercise, eXamine, experiment, explore (CWIX) on vuosittainen tekninen
tietojärjestelmien yhteensopivuuden testaamistapahtuma, jonka järjestämisestä
vastaa Allied Command Transformation
(ACT). Tapahtuman päätavoite on pyrkiä testaamaan eri NATO-jäsenmaiden
tai NATO P f P -maiden kaikki järjestelmät ja tekniset ratkaisut, jotka on tar20

koitus ottaa käyttöön eri operaatioissa,
kuten Active Endeavour, ISAF, KFOR
tai NATO:n nopean toiminnan joukoissa. Edellä mainituissa operaatioissa käytettävät järjestelmät toteuttavat monelta osin samoja rajapintoja ja standardeja
kuin kehitteillä olevat järjestelmät. Siksi
CWIX sopii loistavasti myös muiden kehitettävien järjestelmien yhteensopivuuden testaamiseen.

lisesti samanaikaisesti.
Vuonna 2010 tapahtumaan osallistui 32 eri järjestelmää, viidellä eri testauspaikalla ja eri puolilla Yhdysvaltoja.
Useat järjestelmät olivat paikalla useammalla testauspaikalla, koska eri testauspisteet lähestyivät skenaarioita eri näkökulmista: osa keskittyi meri- tai maavoimien toimintaan, kun taas toisaalla painopiste oli viranomaisyhteistyössä.

Koska CWIX on tekninen testaamistapahtuma, ovat testit luonteeltaan
pieniä kokonaisuuksia, joissa testataan
yksittäisen sanoman tai palvelurajapinnan toimivuutta yleensä kahden eri järjestelmän välillä. CWIX mahdollistaa eri
kehitysvaiheessa olevien järjestelmien testaamisen. Testattavana voi siis olla yhtä
aikaa prototyyppi ja jo pitkään operatiivisessa käytössä ollut järjestelmä. Yhteinen rajapinta mahdollistaa testaamisen.

CWID-tapahtumassa korostetaan
järjestelmien operatiivisen suorituskyvyn testaamista. Valmistelukokouksissa
kuvataan järjestelmän kyvykkyys ja sille
sopiva rooli tulevan tapahtuman eri johtoportaissa. Järjestelmä voi halutessaan
toimia salaisessa harjoitusverkossa tai
avoimemmassa verkossa, jossa eri viranomaiset voivat testata yhteensopivuutta ja
prosesseja. Järjestävä taho tarjoaa kehykseksi perusjärjestelmät, jotka mahdollistavat tilaisuuteen osallistuvien uusien järjestelmien suorituskyvyn esittelyn. Tämä
tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi järjestelmä tarvitsee toimiakseen sääinformaatiota ja skenaarioalueen karttatietoa, nämä tarjotaan rajapintojen kautta järjestävän organisaation taholta.

Vuoden 2010 CWIX järjestettiin
kesäkuussa Lillehammerissa, Norjassa.
Tapahtumaan osallistui NATOin lisäksi
15 maata ja yhteensä 96 eri järjestelmää.
Tapahtumassa tehdyt järjestelmien väliset testit dokumentoidaan tarkoitukseen
luotuun työkaluun: vuonna 2010 toteutettiin yli 4000 yhteensopivuustestiä eri
järjestelmien välillä. Yhteensopivuustestien tulokset ovat testin molempien osapuolien vahvistamia.
USCWID
CWID (US Coalition Warrior Information Demonstration) -tapahtuman järjestelyistä vastaa Yhdysvaltojen puolustusministeriön alainen Defense Information Systems Agency (DISA), ja se järjestetään samanaikaisesti sekä samassa salaisessa harjoitusverkossa kuin CWIX.
CWID-harjoitukseen liittyvät läheisesti
myös vastaavat tapahtumat Kanadassa,
Isossa-Britanniassa ja Uudessa-Seelannissa edelleen samassa verkossa ja ajal-

CWID-harjoitus tuottaa mittavan
ulkopuolisen arvioinnin testattavan järjestelmän kyvykkyydestä. Ulkopuolinen
asiantuntijaryhmä arvioi järjestelmää
niin käytettävyyden, tietoturvan, teknisen kehitystason kuin tehtäväänsopivuudenkin näkökulmista. Testaamisen aikana järjestelmää käyttää järjestäjän osoittama henkilö. Haastetta riittää vaikkapa
siinä, kun järjestelmäsi eteen istutetaan
henkilö, jolla ei ole aikaisempaa mielikuvaa itse järjestelmästä, mutta on aikaisemmin toiminut samassa ympäristössä
ja usein jopa operaatiossa. Operaattori
koulutetaan järjestelmään ja sen tavoitteisiin. Tämän jälkeen hän käyttää järjestelmää kuten sitä eri tehtävissä han-

kitun kokemuksen perusteella tulisi kyetä käyttämään. CWID-arviointi tuottaa
laajan raportin suosituksineen Jonka on
havaittu olevan hyvä ohjenuora seuraavia
kehittämisen askelia otettaessa.
Saavutettavat hyödyt

Merivoimat on useamman vuoden systemaattisesti testannut kansainvälistä
yhteensopivuutta osallistumalla CE-,
CWIX-ja CWID-tapahtumiin. Tavoitteena 011 ollut testata ratkaisuja ja teknologioita prototyyppivaiheessa ja viimeistellä toteutus esimerkiksi CWIX-harjoituksessa saatujen kokemusten perusteella. CWID on puolestaan tarjonnut mahdollisuuden käyttää kehitettyjä teknisiä
kykyjä todellisen kaltaisessa ympäristössä. Voidaankin siis todeta, että tällä lähentymisellä ei ole ainoastaan varmistuttu teknisestä yhteensopivuudesta,
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vaan samalla on säästetty useita kuukausia kehitystyötä, koska monet toteutuksia vaivaavista ja jo tiedossa olevista ongelmista on voitu selvittää yhteistyöllä.
Esimerkiksi modulaarinen ja nykyaikainen MEVAT-järjestelmä on toiminut testialustana myös sellaisille toteutuksille,
jotka lopulta toteutetaan aivan muuhun
ympäristöön.
Tulevien vuosien aikana käyttöön
saatavat suorituskyvyt, kuten merivoimien taktinen datalinkki tai johtamisen
eri sanomaformaatit, ovat olleet testattavina jo vuodesta 2009 saakka. Tämä tarkoittaa, että uusien järjestelmien komponenttien rajapinnat voidaan monelta
osin yhteensopivuuden kannalta testata
jo ennen kuin itse järjestelmää on edes
hankittu.
Yhteensopivuuden testaaminen on
yksi tärkeimmistä vaiheista osana tie-

donsiirto- ja tietojärjestelmän kehitystä. CE, CWID ja CWIX tarjoavat kustannustehokkaan ympäristön testaamiselle sekä antavat laajan vapauden
suunnitella ja toteuttaa testit siten, että ne parhaiten palvelevat harjoitukseen
osallistuvia järjestelmiä. Toisena merkittävänä hyötynä on se, että tapahtumissa
on paikalla useita toimijoita, jotka ovat
olleet mukana eri standardien ja toteutuksien suunnittelussa ja kehittämisessä.
Yhteistyöllä ja kommunikaatiolla eri tahojen välillä voidaan helpottaa uusia toteutuksia opastamalla ne heti alusta alkaen oikeille "jäljille". Vähätellä ei voi
myöskään mahdollisuutta tutustua muiden tekemiin ratkaisuihin ja oppia niiden kautta uusia mahdollisuuksia omalle toteutukselle. Myös monikansallisessa testaamisessa syntyvät kontaktit ovat
korvaamattoman arvokkaita.
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Jari Tenhunen

Yliluutnantti Jari
Tenhunen on Pohjoismaisen
taisteli/osaston suomalaisen
kontingentin (NBG11
FINCON) tiedotusupseeri.

NBGll.

Nordic Battle Group 11

Euroopan Unionin valmiusjoukon Pohjoismaisen taisteluosaston

koulutus

Pohjoismaisen taisteluosaston suomalaisesta henkilöstä 80 % on reserviläisiä, ja loppu on puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa eri joukko-osastoista. Tämä oli otettava huomioon koulutuksen suunnittelussa. Komppanianpäällikkö, kapteeniluutnantti
Tommi Sikanen muotoili asian näin: "Kesäkuun lopussa komppaniaan tuli sataviisikymmentä individualistia. Syksyn aikana heistä
koulutetaan samoin säännöin toimivia sotilaita."Koulutus alkoi perusteista.
Aloitus

Alussa kerrattiin vanhoja taitoja.

Pacijoukko astui palvelukseen kesäkuun lopussa.

Heinäkuun alussa jokainen sotilas sai
Porin Prikaatista taisteluliivit ja lukuisan määrän irtotaskuja. Tämän kolmi-

ulotteisen palapelin kokoaminen tehtiin kootusti, mutta jokaisen ruumiinrakennetta kunnioittaen. Samalla har-
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joiteltiin aseen käyttöä luoti- ja varustelevin kanssa.
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Kunnon kohotus

Peruskoulutus oli monipuolista.

Heti alussa tähdennettiin kunnon kohottamisen tärkeyttä ja sekä vapaaehtoinen,
että viikko-ohjelmaan kuuluva liikunta
aloitettiin innolla. Komppanian majoiRannikon Puolustaja 4 | 2010

tustilan lähellä olevassa urheiluhallissa
on muun muassa painimatto, kiipeilyseinä ja punttisali. Myös Uudenmaan Prikaatin kuntotalo on ollut ahkerassa käy-

tössä. NSE (National Support Element)
on muun muassa kohottanut penkkikuntoaan systemaattisen harjoitusmenetelmän avulla.
23
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Kriisinhallintaa

Säkylässä harjoiteltiin kriisinhallintaa.

Miinatja muut räjähteet ovat mahdollisia uhkia
toimialueella.

24

Kun perusteet oli treenattu, kokeiltiin
taitojen soveltamista kriisinhallintaharjoituksessa Porin Prikaatissa. Sitä
varten laadittiin skenaario, jossa monietninen Säkylä kuului kahden riitelevän valtion rajamaastoon ja NBG11 oli
ryhmittynyt operaatioalueelle. Harjoituksen kuluessa muun muassa puolisotilaalliset paikallisjoukot suunnittelivat
toimintoja kylän ainoassa pizzeriassa samalla kun Pohjoismaisen taisteluosaston
sotilaat perustivat tiesulkua viereiselle
tielle. Toisaalla monietnisessä Valliston
kylässä, joka sijaitsee Porin Prikaatin

harjoitusalueella, kokoontui paikallisia
päättäjiä YK:n edustajan kanssa neuvottelemaan tilanteesta. NBG11 suojasi kokousta eikä puuttunut, käskynsä mukaisesti, taustalla näkyvään kylän jäsenten
nahisteluun. Kun mielenosoittajajoukko pyrki estämään poistuvan YK-edustajan auton liikkeet, valmiusjoukon sotilaat avasivat tien nopeasti ja tehokkaasti. Edellisten lisäksi harjoiteltiin mm.
toimintaa miinakentässä, sairaskuljetusta, leirin vartiointia ja kuljetusten
suojausta.

Taisteluharjoituksia

Kuntoa vaadittiinkin heti heinäkuussa, kun varusteet saatiin tiukasti ylle ja
komppania siirtyi Syndalenin maisemiin
harjoittelemaan. Aurinko paistoi täydellä terällä ja lämpöä oli yli kolmekymmentä astetta. Hiki virtasi, kun sotilaat
hyökkäilivät pareittain hiekkakankaalla. Heinäkuun puolivälissä harjoittelu

laajeni ryhmätasolle, ja kuun lopussa
otettiin mukaan Pasi-vaunut. Tämä oli
erityisen opettavaista, sillä monella sotilaalla ei ollut aiempaa kokemusta jalan
vaunun rinnalla toimimisesta.
Heinäkuun lopulla saatiin käyttöön KASI eli laserharjoitusjärjestelmä, joka toi harjoitteluun mielenkiin-

toa. Onneksi kipu oli vain henkistä,
kun järjestelmän vieno naisääni kuiskasi korvaan: "Osuma jalkaan, toimintakyvytön." Elokuun puolivälissä siirryttiin joukkuetasoisiin taisteluharjoituksiin, jotka vietiin läpi kotoisissa Syndalenin harjoitusmaastoissa.

Urban Warfare & Crowd Control
>

Myös NSE harjoitteli kaupunkisotaa Santahaminassa.

Lasit helisivät ja tunneleissa vaellettiin
kun sovellettu harjoittelu jatkui kaupunkisotaharjoituksella Santahaminassa.
Rannikon Puolustaja 4 | 2010

Sieltä siirryttiin takaisin Säkylään, jossa koulutettiin joukkojenhallintaa. Siellä opittiin konkreettisesti muun muassa,

että lyhyt kilpi ei suojaa polvia,
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Air Port of Debarkation (APOD) & Sea Port of Debarkation (SPOD)

MARSSIRiVISTO
6 AJONEUVOA

Taisteluharjoitukset olivat komppanian harjoittelun perusta.

Ehkä tärkein Suomessa pidetty harjoitus, oli komppaniatasoinen lentokentän
ja sataman valtaus. Tämä on myös mahdollisen operaation ydintoimintaa, sil26

lä erilaisissa EUBG-skenaarioissa on lähes aina mukana ulkomaailmayhteyden
mahdollistavan liikennesolmun hallinta.
Syyskuun lopussa oli vielä toinen komp-

paniatasoinen harjoitus Niinisalossa
ennen kuin siirryttiin kokeilemaan toimintaa muiden kansallisuuksien kanssa Ruotsissa.

Bold Lightning

Ruotsin harjoituksissa valmiusjoukon kansallisuudet toimivat yhdessä.

Ruotsin ensimmäisessä harjoituksessa,
lokakuun puolessa välissä, komppania
ampui aluksi puolijoukkueittain kovapanosammunnan ruotsalaisen kranaatinheitinryhmän tukemana. Seuraavaksi oli vuorossa hyökkäys osana pataljoonan johtamisharjoitusta, jossa ruotsalaisista komppanioista olivat mukana komento-osat. Vähän yli viikon mittaisen
harjoituksen lopuksi Suomen osasto suoritti SERE-koulutuksen (SERE on Survival, Evasion, Resistance ja Extraction),
jossa kerrottiin mm. miten selvitään hyväkuntoisina erilaisissa ympäristöissä ja
miten pitää toimia, jos joutuu vihamielisen tahon vangitsemaksi.

Initial Effort

Monissa harjoituksissa harjoiteltiin myös
haavoittuneen evakuointia.

Ruotsissa harjoiteltiin yhteistoimintaa helikopterin kanssa.

Harjoituksen tavoitteena oli yhtenäistää pataljoonan (Core Bn) toimintaa
eri tilanteissa. Harjoituksessa pataljoona evaluoitiin OCC-työkalulla (Opera-

tional Capabilities Consept). Se on arviointiohjelma, jolla arvioidaan joukkojen yhteensopivuutta natojohtoiseen
operaatioon.

Rannikon Puolustaja 4 | 2010

Evaluoinnin toteutti Naton johtama
Evaluators' Trainers' Course (ETC 20).
Kurssin johtajana toimi suomalainen
ACO:hon (Allied Command Operations)
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sijoitettu everstiluutnantti Joni Volanen.
Harjoittelu jakaantui eri puolille
Etelä-Ruotsia. Se alkoi komppanian kovapanosammunnoilla ja jatkui etsintäoperaatiolla ja helikopteriharjoittelulla. Muutaman päivän kuluttua kansallinen tukiyksikkö FIN NSE siirtyi etelärannikolle Kallingen lentotukikohtaan
Rönnebyn satamakaupunkiin ja suomalainen komppania jatkoi skenaarion mukaista toimintaa Eksjön ympäristössä.
Georyhmä toteutti omaa tehtäväänsä
ruotsalaisten kollegoidensa kanssa tuottaen karttoja operaatioiden tarpeisiin.
Siviili-sotilasyhteistyöryhmä eli CIMICryhmä harjoitteli yhteistoimintaa avustusjärjestöjen ja paikallisviranomaisten
kanssa. Harjoituksen loppupuolella merivoimien komentaja, vara-amiraali Juha Rannikko ja Uudenmaan Prikaatin

Taustaa EU:n valmiusjoukoista

E

uroopan Unionin valmiusjoukkotoiminta alkoi vuonna 2005 ja täysi kapasiteetti
saavutettiin vuonna 2007. Osastojen
perustaminen perustuu osallistuvien
maiden vapaaehtoisuuteen. Suomi on
osallistunut vuodesta 2006. Taistelu-

osastot voivat toimia 6000 kilometrin
säteellä Brysselistä, mikä on huomioitu myös joukkoja varustettaessa. Ajoneuvot, asusteet ja varusteet on suunniteltu siten, että joukko kykenee toimimaan niin trooppisissa kuin tarvittaessa kylmissäkin olosuhteissa.

ORICOPA
Beyond

Partnership

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.fi
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Osastot ovat sitoutuneet olemaan viiden päivän lähtövalmiudessa ja pyrkimys on, että joukot ovat toimialueella 10 päivän sisällä EU:n päätöksestä
aloittaa operaatio. Operaation maksimikesto on neljä kuukautta.

mtu
Pamr. Passion. Partnership.

Laatutuotteet Telvasta

C

Arentitie 3
00410 Helsinki
Puh. 0207 939 300
www.telva.fi

komentaja, kommodori Anders Gardberg tarkastivat Suomen osaston.
Joint Action

töön. Vuoden loppupuolelle on kuitenkin käytännön pakosta sijoitettu myös
ajoharjoittelua, sillä loppuosa mahdolliseen operaatioon lähtevistä vaunuista

Viimeinen yhteisharjoitus Joint Action (8.-18.11.) sisälsi saman skenaarion
kuin aiemmatkin harjoitukset. Siten tapahtumapaikatkin ovat samalla suunnalla, kuin aiemmissa Ruotsin harjoituksissa. Tämä harjoitus on viimeinen viilaus,
jonka aikana kaikki osallistuvat yksiköt
harjoittelevat toiminta-alueelle saapumiseen ja siellä toimimiseen liittyviä haasteita ja tehtäviä. Tavoite on, että henkilöstö kaikilla tasoilla kokee harjoituksena haastavana ja todentuntuisena.
Kohti valmiutta

Marraskuun puolivälissä suomalaiset palaavat kotimaahan pakkaamaan
varusteitaan ja valmistautumaan läh-

valmistuu vasta tässä vaiheessa. Loppuvuosi voi olla mahdollisen operaation
häämöttäessä hyvinkin kiireistä. Tämä
•
jää nähtäväksi.

Yleistä Euroopan unionin

E

U-taisteluosastoilla on mahdollista sotilaallisesti reagoida nopeasti ilmeneviin
kriiseihin. Tämän kaltainen käyttö voi rajallisessa kriisissä tapahtua
pelkällä taisteluosastolla. Useissa tapauksissa kuitenkin kyseessä voi olla
käynnissä olevan operaation tukeminen tai laajemman operaation nopea
aloittaminen.
EU:lla on jatkuvasti valmiudessa kaksi yhtäaikaista noin 1500 sotilaan vahvuista joukkoa, joiden on

taisteluosastoista

kyettävä aloittamaan operaation täytäntöönpano kymmenessä päivässä
EU:n neuvoston tekemästä yksimielisestä päätöksestä.
Taisteluosastojen suunnittelussa on otettu huomioon EU:n kriisinhallintaskenaariot. Taisteluosastojen
on kyettävä osapuolten erottamiseen
tarvittaessa voimakeinoin, evakuointioperaatioihin, konfliktien ennalta
ehkäisyyn sekä humanitaarisiin operaatioihin.

Taustaa Pohjoismaisesta taisteluosastosta 11 (NBG11)
NBG composition
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uotsin, Suomen, Norjan,
Viron ja Irlannin muodostaman Pohjoismaisen taisteluosaston kokonaisvahvuus on noin
2 200 sotilasta, joista suomalaisten
osuus on 200. Suomen osaston rungon muodostaa jääkärikomppania.
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Koulutus koostuu heinä - syyskuussa annettavasta kansallisesta
koulutusjaksosta ja lokakuusta marraskuun loppuun kestävästä monikansallisesta harjoitteluvaiheesta, jolloin
toimitaan yhdessä taisteluosaston
muiden kansallisuuksien kanssa. Poh-

Totat: 199 persons

joismaisen taisteluosaston päivystysvuoro alkaa 1.1.2011, minkä jälkeen
suomalaiset ovat viiden vuorokauden
lähtövalmiudessa kotimaassa seuraavat kuusi kuukautta.
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A lukset kiinnittyivät Aurajokeen Pre Sail-viikonloppuna.

Northern Coasts 2010

N

orthern Coasts (NOCO) on
Saksan laivaston kehittämä merisotaharjoitus, joka
on avoin EU-, Nato- ja rauhankumppanuusmaille. Harjoitus on järjestetty vuosittain 2007 alkaen. Alusta asti
tarkoituksena on ollut kierrättää harjoituksen vetovastuuta, ja ensimmäisen
kerran harjoituksen toimeenpano annettiin Saksan ulkopuolelle tänä vuonna.
Tämän vuoden (NOCO-IO) suunnittelusta ja toimeenpanosta vastasi Suomen
merivoimat. Ensi vuoden harjoituksen
30

suunnittelu- ja toimeenpanovastuu jaetaan Saksan ja Tanskan laivastojen kesken ja NOCO-11 harjoitukseen sisällytetään Tanskan laivaston DANEX-harjoitus. Vuoden -11 harjoituksen skenaario tulee uudistumaan perusteellisesti ja
konseptiin tuodaan vahvemmin jointnäkökulmaa. Erityisesti erikoisjoukkokomponentti on entistä vahvemmin mukana ja mahdollisesti myös kansainvälinen EOD-harjoitus "Sandy Beach"integroidaan mukaan.
Syyskuussa (10.-24.9.2010) järjes-

tetty NOCO-IO -harjoitus oli toistaiseksi suurin Suomessa järjestetty kansainvälinen merisotaharjoitus. Kansainvälinen harjoitustoiminta ei merivoimissa
ole kuitenkaan mikään uusi ulottuvuus,
sillä tiivistä kv-harjoituskokemusta merivoimilla on jo kohta parinkymmenen
vuoden ajalta (mm. BALTOPS vuodesta -93 alkaen). Aiemmin olemme järjestäneet vuorovuosina Ruotsin kanssa kahdenkeskisiä Loviisa-harjoituksia
sekä pienimuotoisia "passex" -harjoituksia Suomessa vierailevien alusten ja

/tyorthern

osastojen kanssa. NOCO-harjoitussarja korvasi Loviisa harjoitukset vuodesta 2007 alkaen. NOCO-harjoitus on tulevina vuosina prioriteetissa korkealla,
mutta myös kahdenvälisille harjoituksille Ruotsin kanssa nähdään taas kasvavaa tarvetta. Kenties Loviisa-harjoitusten alkuvuosien mallin mukaiset, muutaman sivun käskyillä suunnitellut, laivuetasan taistelutekniset harjoitukset
jatkossa lisääntyvät.
Osallistujat

NOCO-IO -harjoitukseen osallistui 13
maata, lähes viisikymmentä taistelualusta, sukellusvene, kymmenkunta
apualusta sekä kolmisenkymmentä ilma-alusta. Henkilövahvuus oli n. 4000,
joista ulkomailta n. 2500. Harjoitukseen
osallistuvat maat olivat; Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Viro, Latvia,
Belgia, Alankomaat, Ranska, Iso-Britannia, USA ja Puola. Omina organi-

saatioinaan harjoitukseen osallistui lisäksi Naton miinantorjuntaosasto SNMCMG1 ja Baltian maiden yhteinen
miinantorjuntaosasto BALTRON. Eniten yksiköitä ja henkilöstöä Suomen lisäksi harjoitukseen lähettivät Saksa ja
Ruotsi. Käytännössä osallistujat olivat
pääosin samoja kuin aiemmissakin NOCO-harjoituksissa.
Suunnitteluprosessin alussa arveltiin, että harjoitusalueen kaukainen sijainti karkottaisi budjettipaineiden kanssa painivia keskieurooppalaisia joukkoja. Toisin kuitenkin kävi, sillä osallistuvien joukkojen lukumäärä oli
aiempiin vuosiin verrattuna yllättäen jopa suurempi. Uusija kenties eksoottinen
toimintaympäristöjä virkistetty harjoitusskenaario kiinnostivat osallistujamaita. Alusten runsas määrä aiheutti
jännitystä Pre Sail-vaiheen suunnittelussa, sillä Aurajokisuun rajallinen laiturikapasiteetti asetti haasteita. Turun

satama laati kunnianhimoisen kiinnityssuunnitelman, jossa otettiin käyttöön kaavoitusta odottava, "pahuuden
vallassa" oleva joen itäranta telakka-altaineen. Ansiokas suunnitelma toimi ja
kaikki alukset saatiin kiinnitettyä Turkuun. Merivoimien liikkuva laivasto tukeutui Pre Sail-viikonlopuksi Pansioon.
Pre Sail- viikonlopun kokoukset
järjestettiin Forum Marinumin tiloissa keskellä tapahtuma-aluetta. Viikonloppuna alukset olivat avoinna yleisölle lauantaina ja sunnuntaina. Yhteensä
aluksiin tutustui yli 70 000 turkulaista.
Tänä vuonna harjoitukseen osallistui kaksi fregattia (tanskalainen HDMS
Absalon ja saksalainen FGS Augsburg),
puolalaisen ja ranskalaisen fregatin peruuttaessa osallistumisensa viime metreillä. Pääosa osallistuvista aluksista
olivat pienempiä aluksia: korvetteja, ohjusveneitä ja miinantorjunta-aluksia sekä
näitä tukevia huoltoaluksia ja emälaivoja.

Taisteluosaston komentajan kommodori Jarmo Pennalan (CTG 356.01) lippulaiva HDMSAbsalon (DK).
Rannikon Puolustaja 4 | 2010
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ristossa ja ankkuripaikoilla sekä meritorjuntaohjusten käyttö saaristoalueilla. Testeissä käytettiin maavoimilta lainattua simulaattorikalustoa ja taltioinnissa hyödynnettiin uutta "taistelukameraryhmää" (Combat Camera Team).
Combat Camera Team:n kuvaamaan materiaaliin voi tutustua puolustusvoimien
youtube-kanavalla osoitteessa: www.youtube.com/DefenceForcesFinland.
Linkki
kanavalle löytyy myös puolustusvoimien verkkosivulta www.puolustusvoimat.fi.
Merivalvontakoneita osallistui Saksasta (P3C Orion), USA:sta (P3C Orion)
ja Ranskasta (Atlantique). Alusten mukana saapui helikoptereita Saksasta (Sea
Lynx, Sea King) ja Belgiasta (Alouette).
Saksasta saatiin lisäksi ilmamaalitoimintaan mm. tutkahäirintä- ja maalihinauskalustolla varustetut Lear Jetit sekä Pilatus potkuriturbiinikone. Lentotoiminnassa hyödynnettiin luonnollisesti täysimääräisesti ilmavoimien kalustoa
sekä maavoimien helikoptereita.
Vedenalaisesta komponentista vastasi ruotsalainen HSWMS Södermanland joka operaatiovaiheessa vaihtoi sujuvasti puolta käyttäen nimeä "Pimisher". Saksalaisen U-18 sukellusveneen
osallistuminen peruutettiin, kun Saksan laivaston rajut säästötoimet astuivat yllättäen voimaan, lopettaen koko
203-sukellusveneluokan purjehduksen.

valjastettuja ryhmiä.
Yksi merkittävä osallistujataho oli
Naton ahtaiden ja matalien vesien osaamiskeskus COE CSW (Center of Exellence for Confined and Shallow

Waters).

COE CSW kehittää ja testaa taktiikoita
ja tekniikoita rannikon läheisiin matalilla ja ahtailla vesillä toimeenpantaviin
operaatioihin. NOCO-harjoitus toimi
COE CSW:n testilaboratoriona ja aikanaan testien tulokset jalkautuvat takaisin taktisina ohjeina tai ohjesääntöinä.
Testattavia aiheita olivat mm. nopeiden
veneiden käyttö alusten omasuojana saa-

Uusi toimintaympäristö ja
suunnittelun haasteet

Northern Coasts-harjoitus on aiemmin
järjestetty Saksan rannikon ja Tanskan
salmien alueella kolmesti. Toimintaympäristö (Pohjois-Itämeri - Saaristomeri
- Selkämeri) oli tällä kertaa osallistujille uusi, ja saatujen palautteiden mukaan mielenkiintoisen haastava. Satamia oli käytettävissä vähemmän, laaja
ja karikkoinen saaristo, jossa välimatkat ovat pitkiä ja vaikeakulkuisia, edellyttivät luotsin käyttöä ja tukeutumista
pitkälti orgaaniseen huoltoon. Yhtenä

Maastopukuisia joukkoja harjoitukseen saapui Suomen lisäksi Saksasta, Tanskasta ja USA:sta. Näitä olivat
saksalainen maavoimien häirintäyksikkö "Hornisse", joka on erikoistunut HFtaajuusalueen häirintään sekä EOD-ryhm ä t (Explosive Ordnance Disposal) S a k -

sasta, USA:sta ja Tanskasta. Suomesta
mukana oli mittava joukko sotilaspoliiseja, vartiojoukkoja, EOD- ja erikoisjoukkoryhmiä sekä maalitoimintaan
32

HSWMS Södermanlandjoka toimi operaatiovaiheessa vastustajana nimellä "Puuisher". Tornin
katolla aluksen päällikkö, komentajakapteeni Paulu Wallenburg.

merkittävänä erikoisuutena on Ahvenanmaan demilitarisoitu alue, joka sijaitsee keskellä harjoitusalueita. Ahvenanmaan alue huomioitiin laaditussa
skenaariossa samankaltaisena demilitarisoituna vyöhykkeenä kuin alue on todellisuudessakin.
Merialueita tai ilmatilaa ei ollut
tarpeen sulkea muulta liikenteeltä harjoituksen takia, vaikka harjoitustoiminta olikin massiivista. Muuta merija ilmaliikennettä informoitiin käynnissä olevasta harjoituksesta NOTMAR(Notices to Mariners) ja NOTAM-menettelyillä (Notices to Airmen).
Suunnitteluvaiheessa suurena haasteena nähtiin luotsaukset. Luotsauslakia
kuitenkin muutettiin juuri harjoituksen
alla, mikä mahdollisti alusten siirtymisen joustavasti saaristoväylillä harjoituksen aikana. Luotsauspakko poistui
niiltä sota-aluksilta joiden pituus on alle 60 m, leveys alle 10 m ja syväys alle 4,5
m. Pitkät siirtymiset Utöstä Turkuun,
Turusta harjoitusalueille sekä siirtyminen saaristossa operaatiovaiheeseen Selkämerelle toteutettiin suurissa osastoissa luotsattuna.
Harjoituksen suunnittelu ja toimeenpano edellytti paljon yksityiskohtaista suunnittelua ja voimavarojen keskittämistä. Harjoitus korvasi useita kansallisia harjoituksia tänä vuonna. Suunnitteluprosessi toteutettiin Naton harjoitusdirektiivin mukaisesti, joka sisälsi
lukuisia konferensseja, maastontiedusteluja ja työkokouksia. Suurimmat kokoukset järjestettiin Merivoimien esikunnan luokkatalolla, joka osoittautui tällaiseen toimintaan erinomaiseksi. Pienempiä työkokouksia järjestettiin vuoden mittaan myös Saksassa. Suunnitteluprosessi eteni laaditun aikataulun mukaan ja prosessin tuotteet valmistuivat
määräaikoihin mennessä. HarjoitusasiRannikon Puolustaja 4 | 2010

EOD (Explosive Ordnance Disposal)

akirjoja laadittiin yhteensä yli 1000 sivua ennen harjoitusta. Näitä olivat mm.
harjoituskäsky (EXPLAN), operaatiokäsky (OPLAN), alusluettelot, maakirja (Country Book), taktiset käskyt (OPGEN, OPTASK) ja osaharjoitusten käskyt

(TABORD).

Harjoitusesikuntien miehityssuunnittelu toteutettiin poikkeuksellisesti
haravoiden koko merivoimien henkilöstö. Normaalistihan harjoituksissa toimitaan oman organisaation mukaisissa satehtävissä. Miehityssuunnittelussa pyrittiin ensisijaisesti ottamaan huomioon eri

osallistujamaiden kontribuutiot ja vasta tämän jälkeen päästiin täyttämään
muut esikuntatehtävät omalla väellä.
Luonnollisesti isännän oikeudella täytettiin meitä parhaiten palvelevat johtotehtävät. Joitakin avaintehtäviä oli mahdotonta täyttää kotimaisin voimin. Esimerkiksi sukellusveneiden ja merilentotoiminnan johtamisessa tarvittava ammattiosaaminen on päässyt viime vuosikymmeninä katoamaan. Näissä merivoimia tukivat Saksan laivaston SUBOPAUTH (Submarine Operating Autliority) ja MAOC (Maritime Air Operations Centre). Saksan laivaston MAOC
kokosi seuraavan päivän lentotoimintakäskyn (Air Tasking Order) ja SUBOPAUTH tarkasti ja välitti kaiken sukellusveneelle menevän viestiliikenteen ja
koordinoi sukellusveneen operaatioalueiden käytön.
Harjoituksen rakenne ja aiheet

Center of Exellencefor Confined & Shallow
Waters (COECSW)

Harjoituksen rakenne ja yleistavoitteet
ovat pysyneet samana kuin aiempina
vuosina. Harjoituksen yleisenä teemana
on operointi ahtailla ja matalilla vesillä,
33
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sitti sekä pintataistelu- että miinantorjunta-alukset.
Harjoitustilanne

Alustarkastusosasto siirtymässä tarkastettavaan alukseen.

ja tähän Saaristomeri luo maailman parhaat edellytykset. Monet osallistujamaat
lukevat tosin jo koko Itämerenkin matalaksi ja ahtaaksi merialueeksi.
Harjoitus toteutettiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe, ns. Pre Sail
Conference, käsitti joukkojen johtoonoton ja lukuisia koordinointikokouksia
Forum Marinumin tiloissa. Harjoituksen toinen vaihe koostui noin sadanviidenkymmenen osaharjoituksen muodossa perustoimintamenetelmien harjoittelusta. Tämän vaiheen jälkeen siirryttiin
operaatiovaiheeseen, jossa toimittiin laaditun kuvitteellisen skenaarion edellyttämällä tavalla operaatiossa "North Wind".
Harjoituksen tavoitteena oli parantaa osallistuvien joukkojen tekniikoita
ja taktisia toimintatapoja sekä henkilöstön ja osallistuvien yksiköiden yhteistoimintakykyä mm. kriisinhallintaoperaatiossa, terrorisminvastaisten toimintojen tukemisessa (erityisesti joukkojen omasuojaukseen liittyen) ja saarto-operaatioissa. Kahden viikon mittaisen harjoituksen aiheita olivat perinteiset merisodankäynnin osa-alueet: pintasodankäynti, sukellusveneentorjun34

ta, ilmatorjunta ja miinantorjunta sekä
asymmetrisiin uhkiin varautuminen kuten salakuljetuksen, merirosvouksen ja
terrorismin torjunta. Lisäksi harjoiteltiin mm. humanitaarisen avun kuljetusten suojaamista.
Myös kaikkien osallistuvien yksiköiden yksityiskohtaiset harjoitustavoitteet otettiin huomioon suunnittelussa. Käytännössä harjoituksen ensimmäinen viikko, ns. CET/FIT -vaihe
(Combat Enhancement & Force Integration Training), oli rakennettu osallistuvien
joukkojen toimesta ja yksilöityjen harjoitustavoitteiden mukaan. Vasta toisen
viikon operaatiovaiheessa keskityttiin
täysimääräisesti harjoitukselle asetettuihin yleisempiin päämääriin ja tavoitteisiin, soveltaen samalla edellisellä viikolla opittua. Harjoituksen ensisijainen
kohderyhmä oli alemmalla taktisella tasolla. Ensisijainen harjoitettava joukko
komentajilleen ja esikuntineen oli Task
Group 356.01, johon kuului käytännössä kaikki alukset. Viime vuoden harjoituspalautteiden perusteella muodostettiin johtamisen yhtenäisyyden varmistamiseksi vain yksi Task Group, joka kä-

Harjoitustilanne suunniteltiin nimenomaan tukemaan harjoituksen ja osallistuvien yksiköiden tavoitteita. Harjoitustilanne oli puhtaasti fiktiivinen, eikä
sen tarkoituksena ollut edustaa mikään
olemassa olevaa tai potentiaalista tilannetta tai suunnitelmaa. Elementtejä erilaisista käynnissä olevista operaatioista
tai tilanteista toki skenaarioon 011 sisällytetty, jopa skenaarion realistisuuden
kustannuksella. Monipuolinen skenaario koettiinkin joukoissa varsin haastavaksi. Harjoitustilanne perustui pohjoisen Itämeren, Suomenlahden ja Perämeren todelliseen maantieteeseen, mutta sen
maat, niiden rajat ja historia ovat fiktiivisiä. Skenaarion tarkoituksena oli tarjota mahdollisuus harjoitella monikansallista ja puolustushaarojen välistä päätöksentekoa sekä operatiivisia toimintatapoja alueellisella ja taktisella tasolla.
Skenaarion taustamateriaalissa
hyödynnettiin aiempien vuosien materiaalia, jota muokattiin harjoitusalueeseen sopivaksi sekä vielä supistettiin n. 40
sivun mittaiseksi maakirjaksi (Country
Book). Maakirjaan koottiin lyhyesti kuvitteellisen "North Continent" -maanosan ja sen maiden historian, maantieteen, poliittiset, taloudelliset ja sotilaalliset kuvaukset sekä kaiken harjoituksen tilannepeleissä tarvittavan taustaaineiston kuten maiden liput, lentokentät, satamat, joukot, kalusto, terroristijärjestöt, ym. Skenaariota ja harjoituksen kulkua koordinoi sotaharjoituksen
johtoesikunta, joka toimii Heikkilässä
Merivoimien esikunnan tiloissa. Uutena
työkaluna harjoitukseen saatiin Naton
ohjelmisto JEMM (Joint Exercise Management Module), jolla koko peli- ja maa-

- 0 - Baltic Sea North - Gulf of Bothnia South

litoiminta rytmitettiin. JEMM oli osa
harjoitusta varten rakennettua johtamisjärjestelmää. Kaiken kaikkiaan harjoitusta varten rakennettu tietotekninen
ympäristö oli mittava, haastava ja kokonaisuutena varsin vaikuttava. Tietotekninen infrastruktuuri rakennettiin harjoitusta edeltävillä viikoilla järjestetyissä
kertausharjoituksissa. Todettakoon, että
EXCON (HICON) johtamisjärjestelmän
toiminnallisuudesta saatiin erinomaisen
hyviä kokemuksia. Saman tyyppisiä ratkaisuja kannattaa kokeilla myös omien
esikuntiemme johtamisjärjestelmäratkaisuna tulevissa harjoituksissa.
Oppeja ja kokemuksia

Harjoituskertomusta kootaan vielä,
mutta alustavat joukkojen ja joukkojen komentajien palautteet koottiin kolme viikkoa harjoituksen päättymisestä
palautetilaisuudessa (Post Exercise Discussion), joka järjestettiin Merivoimien
esikunnassa. Heti palautetilaisuuden jälkeen aloitettiin seuraavan harjoituksen
suunnittelu (Exercise Specification Conference), kun kokemukset juuri päättyneestä harjoituksesta olivat vielä tuoreessa
muistissa. Tätä toimintatapaa tulisi hyödyntää myös omissa kansallisten harjoitusten palautetilaisuuksissa. Ensivaikutelmaraporttien ja palautetilaisuuden
mukaan osallistujilta saatu harjoituspalaute on ollut positiivista. Säätila haittasi etenkin pienten alusten harjoituksia ja
lentotoimintaa harjoituksen ensimmäisen viikon aikana. Kovan merenkäynnin
ja huonon lentosään vaikutukset saatiin
kuitenkin pääosin kompensoitua sovittamalla harjoitusohjelmaa ja siirtämällä harjoituksia saariston sisälle.
NOCO-IO harjoitus oli ainutlaatuinen tapahtuma ja merkittävä ponnistus, josta saadut kokemukset hyödynnetään täysimääräisesti merivoimissa. N0Rannikon Puolustaja 4 | 2 0 1 0

Operaatioalue

CO-IO harjoituksen evaluointi suoritettiin osana suunnittelu-ja toimeenpanoprosessia. Harjoituskokemusten taltiointi ja raportointi julkaistaan harjoituskertomuksessa [Final Exercise Report
(FER)], joka aikanaan jaetaan kaikille
NOCO-IO harjoitukseen osallistuneille joukoille. FER keskittyy harjoitustavoitteiden saavuttamiseen sekä mahdollisiin suosituksiin tulevien harjoitusten
suunnittelussa, eikä se näin ollen sovellu oman kansallisen toiminnan kehittämisen perustaksi. Varsinaisen harjoi-

tuskertomuksen lisäksi kootaan kokemukset myös puhtaasti kansallisesta näkökulmasta, keskittyen merivoimien sodan ajan suorituskyvyn ja sitä palvelevan
harjoitustoiminnan kehittämiseen. Päämääränä on koota kansainvälisestä toiminnasta parhaat käytännöt ja toimintatavat osaksi kansallista toimintaa.
Lähtökohtana taktiikoiden ja toimintatapojen soveltamisessa ovat kuitenkin
kansalliset resurssit, olosuhteet ja taktiikan erityispiirteet. Task Force 356:n
kaltaista joukkoahan ei meidän sodan35
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ajan kokoonpanoistamme löydy. Kansallisessa toiminnassa voidaan kuitenkin hyödyntää Naton laajaa ohjesäännöstöä, koodistoja ja johtamisessa ja
raportoinnissa käytettäviä asiakirja- ja
sanomamalleja. Taktiikassa tarkastelun
alla on erityisesti ns. aselajiorganisaatio
(Warfare Organisation) ja siihen liittyvät
ohjeet. Aselajitoimintojen johtaminen ja
yhteensovittaminen monimutkaisessa ja
kiivastempoisessa merisodankäynnissä
on haastava kokonaisuus, jonka merkitys jatkossa vain kasvaa.
Eri esikuntien kokoonpanoista ja
työskentelykäytännöistä saatiin hyviä
kokemuksia. Harjoituksessa toimineille
esikunnille löytyy myös kansalliset vastineet, esimerkiksi: EXCON (HICON)
on Merivoimien operaatiokeskus, FLS
(Forward Logistics Site) Merihuoltopataljoonan esikunta ja CTG/CTU Staff
Taisteluosastojen johtoportaat ja esi-

kunnat. Osa esikuntien toimintatavoista ja prosesseista käy meille sellaisenaan
tai pienin muutoksin. Esimerkiksi Naton
käyttämät käskyt ja ilmoitukset soveltuvat kansalliseen toimintaan varsin pienin muutoksin. Englannin kielen käyttö
koodimuotoisessa puheradioliikenteessä (ATP-1 voi II) on taistelualuksilla jo
rutiininomaista, mutta toimintatapana
vielä virallistamatta. Virallisesti vanha
kansallinen koodi vuodelta -65 on edelleen käytössä. Kansainvälisen käsitteistön adoptointi osaksi kansallista doktriinia on myös ajankohtaista. Kasvava
tarve puolustushaarojen väliselle yhteisoperoinnille edellyttää yhteistä ylätason käsitteistöä, joka kansainvälisessä toimintaympäristössä on jo valmiiksi
laadittu. Tämän käsitteistön suomentamista on yritetty huonolla menestyksellä. Yleensä suomentamisella on aikaansaatu enemmän epäselvyyttä kuin selke-

ARM EKA
Protects and isolates

yttä. Esimerkiksi termien TACOM tai
OPCON selittäminen kansallisilla alistussuhteiden määritelmillä kuten "tehtävällä alistus" ei vain onnistu yksiselitteisesti. Englanninkielisen sotilasjargonin sekoittaminen suomalaiseen sotilaskieleen näyttää rumalta, mutta tuntuu
kuitenkin selkeältä.
Härkää sarvista... kaikki toimii

Harjoitus kosketti merivoimien henkilöstöä laajasti sekä suunnittelu- että toimeenpanovaiheissa. Jälkeenpäin tarkasteltuna kaikki meni oikeastaan erittäin
hyvin ja joustavasti. Haasteisiin vastattiin asenteella; liärkiiä
sarvista...kaikki toimii.. .ja jos ei...niin kohta

Samalla asenteella voisimme kenties taas
ottaa vastuun vuonna 2014...
Kotivesillä järjestetty monikansallinen merisotaharjoitus oli omille joukoillemme ja henkilöstöllemme mitä
mainioin tilaisuus verrata omaa osaamistasoamme ruotsalaiseen ja nato-maiden osaamiseen. Osviittaa siitä, mille tasolle "merivoimien paras" sijoittuu kansainvälisessä vertailussa, on nyt helpompi tehdä niin joukkokohtaisesti, kuin yksilötasollakin.

AT-Marine

Oy

Täyden palvelun talo
merenkulkijoille ja
telakoille

•
• Vibration and shock absorption
• Wire rope isolators
• Special cases and transport boxes
• 19"- racks
• Plastic products

www.armeka.fi
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järjestyy.

Navigointilaitteet
Konehuonelaitteet
Radioasemat
Säiliömittauslaitteet
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NOCO 2010
Merkittävää yhteistyötä merivoimien ja Sininen Reservi ry:n välillä

S

ininen Reservi ry:llä oli tärkeä
rooli Northern Coasts harjoitukseen liittyvässä reserviläisten rekrytoinnissa. Syksyn 2009 Meripuolustuspäivässä heräsi keskusteluja,
joissa pohdittiin Sininen Reservi ry:n
mahdollisuuksia tukea merivoimia uudella tavalla. Yhteistyötapaamisessa joulukuussa 2009 Merivoimien esikunnassa tunnistettiin NOCO-harjoitus mahdollisuudeksi kokeilla resurssiyhteistyötä.
Yhdistys sai talvella 2010 esikunnasta toimeksiannon etsiä motivoituneita,
osaavia ja tehtäviin sopivia reserviläisiä
yhteysupseeri- ja maaliosastotehtäviin.
Tehokkaan asian edistämisen mahdollisti
vastuuhenkilönä toiminut kapteeniluutnantti Eki Lamminmäki. Kirjoittaja toimi "rekrytointikonsulttina" etsien tehtävään sopivia henkilöitä jäsenyhdistyksistä. Korvaamattomana apuna tässä tehtävässä toimivat Rannikkojääkärikillasta
majuri res Antti Rautiainen ja Helsingin
Reservimeriupseereistakapteeniluutnatti
res Antti Jäntti. Ehdokkaiden nimet toimitettiin Merivoimien esikuntaan, jossa
tehtiin lopullinen valinta, ja josta edelleen välitettiin tiedot aluetoimistoon kertausharjoituskäskytystä varten.
Reserviläiset toimivat yhteysupseeritehtävässä Turussa 10.-13.9. Yhteysupseeriryhmän muodostivat Sininen Reservi ry:n rekrytoimat ja Turussa toimivan
merellisen maakuntajoukon, SaaristoRannikon Puolustaja 4 | 2010

meren Meripuolustusalueen raivaajaviirikön reserviläiset.
Harjoituksessa taisteluosastoa johtanut kommodori Jarmo Pennala kiitteli
yhteysupseerien toimintaa:
"Suomen
merivoimien

merivoimien

ja

reservinupseerien

etenkin

perinne ja

käytäntö huolehtia mahdollisimman
laivastovierailun

onnistumisesta

hyvin

oli - nyt

jos koskaan - enemmän kuin

paikallaan.

Kaikki alukset ovat olleet erittäin

tyytyväi-

siä tukeen, minkä reservin

yhteysupsee-

rit ovat järjestäneet.

järjestelyillä

ja yhteysupseerien

Hyvillä

tuella saadaan

täysin välttämättömät

järjestelyt

ti ja luotettavasti hoidettua.

Tämä vapaut-

taa etenkin alusten päälliköt ja
sekä tärkeimmät operaatioupseerit
tuksen valmisteli/palavereihin.

I-upseerit
harjoi-

Ilman näitä

eri alojen palavereita ja kokouksia
joitusta voi yksinkertaisesti

monet
nopeas-

min kiitos kaikille yhteysupseereille.

Tie-

dän, etta kaikki IS eri maan alusten päälliköt yhtyvät kiitoksiin

vilpittömästi."

Maaliosasto toimi tehtävässä harjoituksen loppuvaiheessa, 19.-24.9. Porissa. Osastoon kuului 38 rannikko- ja
laivastojoukko koulutettua reserviläistä sekä Pirkanmaan Tukisäätiön M/S
Pirkanmaa.
Sininen Reservi ry:n tekemän rekrytoinnin ja harjoituksessa toimimisen
osalta on yhteensä kyseessä 276 vuorokauden (henkilötyöpäivän) kokonaispanos. Molemmista tehtävistä saadun
myönteisen palautteen pohjalta on hyvä
jatkaa toimivaksi havaitun mallin edelleen kehittämistä.
Parhaat kiitokset motivoituneille
reserviläisille!
M
Teksti:Mika Kuutti

ei har-

aloittaa. Läm-
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NOCO 2010 S0R:n
taistelijan silmin
Scorpions of Reila kiusasi kansainvälisen harjoituksen joukkoja sen viimeisellä viikolla. Tämän pienen joukon panos toi
"oman mausteensa"erittäin kiittävin arvioin läpimenneeseen merelliseen harjoitukseen.

N

orthern Coasts 2010-harjoituksesessa kuvattiin kriisitilanne kahden valtion välille, ja se huipentui joukkojen turvaaman elintarvikekuljetuksen sekä diplo-

maattien saapumiseen suojattuun satamaan, sekä siellä tapahtuneeseen itsemurhapommittajan autosyöksyyn sekä
sen epäonnistumiseen.
Harjoituksen suunnittelun alku-

'Jmm

vaiheessa käynnistyi myös vastaosaston
muodostaminen.
Scorpions ofReilaksi (SOR) nimetyn
vastaosaston suhteen alussa puhuttiin jopa 120 reserviläisestä. Keväällä joukon
kokoamisen aktivoituessa puhuttiin n.
30:sta, pääasiassa Rannikkojääkärikillan
kautta kutsuttavasta reserviläisestä sekä
rannikkojääkäri-maakuntajoukkueesta.
Osaston koko tarkentui ennen harjoitusta niin, että kaptl Eki Lamminmäen johdolla koottiin n. 40 enemmän tai vähemmän kokeneen reserviläisen vastaosasto,
joka toimi satamaa suojaavaa TORJK:a
sekä EOD-ryhmiä vastaan.
Harjoitukseen osasto pääsi valmistautumaan PV:n koulutusportaalin (KOPO) Verkkosotakouluun luodussa työtilassa, jossa kukin pääsi tutustumaan harjoitusta varten luotuun harjoituskehykseen, sen tavoitteisiin ja ennen kaikkea
oman osaston suunniteltuun toimintaan
sekä tekemään ennakkotehtäviä ja -valmistautumisia. Tämänkaltaisen työtilan
käytön soisi lisääntyvän kertaus- ja vapaaehtoisia harjoituksia ennen. Harjoitus päästään aloittamaan ihan toiselta
tasolta kunnon valmistautumisen jälkeen.

Mielenosoittajat saapuivat Mäntyluodon satamaan omalla aluksellaan, m/s Pirkanmaalla.
Saapumista yritettiin estää mm. helikopterilla.

Osastolle luotiin oma harjoitussuunnitelma niin, että käsketyt kuvaustehtävät
pystyttiin hoitamaan tavoitteiden mukaisesti ja vähän paremminkin, mutta että
joukolla ei olisi ylimääräistä joutoaikaa.
Omaa koulutusta omin voimin suunnitel-

"New Scorpions of Reila eli New SOR "

tiin mm. seuraavista asioista, ennen kaikkea kouluttajakoulutuksena:
NATO:n toimintaan liittyvät erilaisuudet - johtamisjärjestelmä,
tulenjohto, aakkoset jne.
uusi karttajärjestelmä ja paikantaminen
voimankäytön säännöstö (VOKS)
ja toimivaltuuksien käyttö
tunnistaminen ja eritoten alustunnistaminen
tiedustelun perusteita (tähystysaseman perustaminen, toiminta ja irtaantuminen)
asekäsittely ja liikkuminen aseen
kanssa rakennuksessa
pelastautumispuvut ja hypotermia
hätäensiapu
kanootin käyttö merellä
viestikalusto

Vastatoimintaosastollejärjestettiin myös omaa koulutusta. Kuvassa kiinniotetun kuljetuskoulutuksessa viejinä kers res Jerker Gräsbeckja alik res Antti Suominen sekä vietynä osaston varajohtaja,
kapt res Petri Välkki.

Joukon perustaminen tapahtui
Pansiossa, josta siirryttiin bussilla toiminta-alueelle. Ensimmäinen päivä meni paikkaan ja tehtävään tutustuessa sekä omassa koulutuksessa. Seuraavana
päivänä koulutettiin satamaa suojaavan TORJK:n reserviläiset vartiomie-

hen tehtäviin, check point-toimintaan
sekä kiinniottamiseen. Näitä opetettuja
asioita testattiin sitten seuraavan kahden
vuorokauden aikana käytännössä. Harjoitus huipentui osaston osalta näytökseen, jossa pääosa näytteli m/s Pirkanmaalla satamaan saapunutta mielenosoitus-joukkoa. Reserviläisosaston varajohtaja, kapteeni res Petri Välkki ajoi itsemurhapommittajana autoa ja ylikersantti res Nina Ruuhivirta johti ea-partiota,
joka evakuoi ammutun itsemurhapommittajan räjäytettävän auton luota pois.
Käsketty tehtävä tuli täytettyä, eikä osastoonkaan juuri negatiivisia kommentteja tullut. Onnistunut suoritus poikinee lisää tehtäviä osaaville reserviläisille? Iso kiitos Siniselle Reserville ja
etenkin lcaptl Eki Lamminmäelle ja ylil
Marko Sankalalle.
•
Osaston reserviläisjohtaja

maj res Antti

CV-day:n näytös päättyi itsemurhapommittajan väkivaltaiseen pysäyttämiseen.
Rannikon Puolustaja 4 | 2010 163
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jt «Mftjprjr,

Ruotsalaiset Göteborg-luokan korvetit Sundsvall ja Gävle ja laivueen eniälaiva Visborg. Kuva: Arno Hakkarainen

NOCO 2010

- Askel edellä, askel perässä

- reserviläiset yhteysupseereina

S

yyskuun toinen viikonloppu toi Aurajoen rannoille nelisenkymmentä sota-alusta 13
eri maasta. Näkymä oli mieleenpainuva keskittymä merellistä sotilasvoimaa
huoltoaluksista sukellusveneen kautta
ohjusveneisiin ja fregatteihin. Häivetekniikalla rakennetut tanskalainen Absalon ja ruotsalainen Härnösand erottuivat profiileiltaan muista klassisimmista
aluksista. Tämän kansainvälisen laivasto-osaston kokoontuminen Turkuun oli
Itämerellä järjestettävän Northern Coasts 2010-harjoituksen lähtölaukaus.
Harjoitusalueelle, eli Saaristomerelle, Itämeren pohjoisosaan ja Pohjanlahden eteläosaan alukset siirtyivät ne-

lipäiväisen Turun vierailunsa päätteeksi
Aluksen vierailuun liittyy paljon
valmisteluja - mitä suuremmasta aluskeskittymästä on kyse, sitä haasteellisempi vierailu on isännille. Etukäteen
on hoidettava tietty tiedon-ja ilmoitusten kulku joka noudattaa vakiintuneita diplomatian sääntöjä. Tähän liittyy
myös tiedot alusten huolto- ja muista
tarpeista. Alusten saapuessa ne otetaan
vastaan aluevesirajalla; luotsi, sekä mahdollisuuksien mukaan suomalainen yhteysupseeri, nousee alukselle. Satamassa on varattu hinauspalvelut ja kiinnityspaikka. Muu liikenne ohjataan tarpeen
vaatiessa sivuun ja isännät huolehtivat
laiturialueen turvallisuudesta.

HCja LO

Northern Coasts harjoitus vietiin läpi Nato-standardien mukaan ja harjoituksella oli ns. FLS (Forward Logistics
Site) joka ennakoi alusten tarpeita. Tapahtuman ajaksi perustettiin HC (Harbour Center eli satamapalvelujen keskus)
ja LO-organisaatio (Liaison Officer eli
yhteysupseeri) FLS:n alaisuuteen. Näistä
toiminnoista vastasi luonnollisesti merivoimat, mutta erityistä huomiota ansaitsee se, että sekä HC- että LO-toiminnot
miehitettiin reserviläisillä. Tällä järjestelyllä saavutettiin se että jokaisella vierailevalla aluksella oli oma yhteysupseerinsa samaan aikaan, kun merivoimien
kantahenkilökunta saattoi keskittyä it-

Robin Elfving

Robin Elfving
kaptl.res

se harjoituksen valmisteluun. Vierailta
tulikin kiitosta järjestelyistä-kun pitää
kantaa vastuuta sekä aluksen huollosta
että miehistön viihtyvyydestä vieraalla
maaperällä, on arvokasta että palvelu
pelaa, ympäri vuorokauden. Reserviläisille harjoitus on tietenkin hetkeksi paluu merivoimien palvelukseen - kontaktien, taitojen ja tietojen ylläpitämiseen.
HC- ja LO-organisaatio, joita johti kapteeniluutnantti Eki Lamminmäki Merivoimien esikunnasta, oli toki
briefattu ja koulutettu etukäteen, mutta suurin osa reserviläisjoukoista oli jo
entuudestaan kokenut ja yhteenhitsattu
tiimi. Useimmilla oli kokemusta vierailujen järjestämisestä suurtapahtumista,
kuten Tall Ships Race Turussa 2009 ja
Kotkassa 2007 sekä yksittäisten laivastovierailujen yhteydestä. Näin Harbour
Centerin perustaminen meni vanhalla
rutiinilla ja yhteysupseereilla toimenkuva oli selvä heti alusta. TSR-tapahtumiin verrattuna uutta oli huomattavan
suuri panostus turvallisuuteen ja se että
turvakeskus toimi HC:n yhteydessä. Sotilaspoliisit partioivat Aurajokea ja vastasivat satama-alueen turvallisuudesta;
myös ne laajalti reserviläisten miehittämän organisaation turvin.
NOCO harjoitusta varten HC- ja
LO-tilat sijaitsivat Forum Marinumin
yhteydessä. Kuljetuksista Aurojen yli
vastasivat yksi Uisko ja turkulaisille
tuttu Pikku-Föri. Kun tämä pieni lautta kärsi konevian heti harjoituksen alussa, Forum Marinumin johtaja, kommodori evp Jaakko Tikka, osoitti improviRannikon Puolustaja 4 | 2010

Visby-luokan kornetti Härnösandinprofiili erottautuu. Aurajoella sotilaspoliisit G-veneessään, oikealla museoitu luotsivene.joka käskettiin käyttöön. Kuva:Arno Hakkarainen

saatiolla Turun sitoutumista isännyyden
hoitamiseen: museon luotsivene otettiin
käyttöön, ja vaikkei se jokiliikennettä
varten ole suunniteltu, niin se suoriutui
tehtävästään loistavasti.
"One Step, Ahead,
One Step Behind"

Valmistautuminen ja ennakointi on tärkeää. Vastakiinnitetyn aluksen päällystöön luodaan välittömästi hyvät suhteet
ja aluksen ja sen miehistön tarpeet selvitetään. Vieraille kerrotaan mahdollisista
rajoituksista ja varmistetaan yhteystiedot
ja huoltotarpeet. Kun alusta koskevat kysymykset on selvitetty, varmistetaan että päällystö tuntee vierailun ohjelman ja
huolehditaan siitä, että miehistö saa tietoa heille järjestetystä ohjelmasta. Yhteysupseeri tukeutuu Harbour Centre n logistiikkapalveluihin ja paikallistuntemukseen. LO:n tehtävät vaihtelevat polttoaineen tilauksesta lääkärissä käynnin

järjestämiseen, miehistön ohjaamisesta urheilutapahtumaan päällystön saattamisesta kokoukseen tai kohteliaisuuskäynnille. Tämän lisäksi eteen tulee yllättäviäkin tilanteita, joihin pitää reagoida nopeasti ja joustavasti. Aluksella käydään useaan otteeseen päivän aikana. LO
edustaa isäntiä. Asiallinen, osaava, mutta
kuitenkin palvelualtis ja rento tapa hoitaa tehtäviä myötävaikuttaa positiiviseen
kuvaan isäntämaasta. Joillakin aluksilla
LO otetaan vastaan kuin olisi hän miehistön jäsen, toisilla pidetään etäisyyttä
- kunkin aluksen tai maan kulttuurin ja
tapojen mukaan. LO:n tehtävä on varmistaa, että asiat hoituvat, hänen tehtävänsä
ei ole parrasvaloissa. Jos siinä pääseekin
"siivellä" mukaan moneen mielenkiintoiseen tapahtumaan, LO pysyy taustalla, toimintavalmiina. "One Step, Ahead,
One Step Behind" voisikin olla yhteysupseerin ennakoivan, mutta näkymättömän
toiminnan tunnuslause.
•
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Adolf Bock - Merimaalari
Tuija Peltomaa
John Nurmisen Säätiö, Helsinki 2010,160 sivua, 93 kuvaa, ISBN 978-9745-30-2

aksalaissyntyinen merimaalauksen mestari Adolf Bock
(1890-1968) on pohjoisen meren ikuistajana ainutlaatuinen. Adolf
Bockin maalaukset ovat arvokkaita historiallisia dokumentteja jälkipolville
laivoista, kauppamerenkulusta, rahti- ja
matkustajaliikenteestä, merisodankäynnistä ja huvipurjehduksesta. Ne kuvaavat
aikaa, joka olisi jo jäämässä unholaan ilman hänen monipuolista omistautumistaan 1900-luvun merellisen maailman
ikuistamiseen. Tämän meritaiteen mestarin vaiheikas elämäntie kulki läpi Euroopan suurten käännekohtien, jotka eivät
voineet olla vaikuttamatta häneen myös
taiteilijana. Adolf Bock on itse sanonut
taiteestaan: Meri vaihtaa kasvojaanjokai-

S

Taidehistorioitsija Tuija Peltomaa
on tutkinut ja koonnut Adolf Bockin elämänvaiheet Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa ansiokkaasti yhteen. Tämä elämäntarina herättää monenlaisia ajatuksia, mutta se tarjoaa myös erinomaisen tilaisuuden kurkistaa lähihistoriaamme ja
pohtia maailman tapahtumien vaikutusta yksittäisen ihmisen elämään. Samalla
kirjan loistelias meren ja laivojen maailmaan keskittynyt Adolf Bockin tuotannon esittely - ensimmäisen kerran näin
runsaana - tarjoaa lukijoille mieleenpainuvan merellisen luku- ja katseluelämyksen. Tuija Peltomaan teos on kunnianosoitus Adolf Bockin elämäntyölle.
Suomalaisille meritaiteen ystäville
Adolf Bock on tuttu nimi, sillä hän maalasi ahkerasti Suomessa. Tästä kertoo
myös se, että kun John Nurmisen Sää-

tiö etsintäkuulutti Adolf Bockin teoksia lehdissä viime keväänä, tuli yhteydenottoja yli 150.
FM Tuija Peltomaan aikaisempia julkaisuja ovat mm. kirja merimaalari Oscar
Kleinihista (2003). Lisäksi hän ollut mukana kirjoittamassa John Nurmisen Säätiön julkaisuja "Taide ja meri" (2000) ja
"Meritaiteen mestareita" (2003).
Kaksikielinen

(KM)
Kirjaa saa kirjakaupoista tai suoraan
kustantajalta, John Nurmisen Säätiö,
www.johnnumisensaatio.fi

FY-COMPOSITES

kojaan yhdessä veden kanssa, tuuli saa sen

sen kulkua yhdistettynä karuun realismiin,

Laadukasta komposiittiosaamista
jo vuodesta 1986

joka odottaa jokaisessa uudessa aullossa.

www.fy-composites.com
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liikettä,

Meri-

-teos jatkaa säätiön korkealaatuisten merihistoriallisten kirjojen sarjaa.
Kirjan jo ostaneena, suosittelen
lämpimästi. Upeita merellisiä sodan ja
rauhan maalauksia.
•

nen sekunti. Aurinko ja varjot tekevät tai-

elämään ja minä haluan maalata

Adolf Bock -

maalari/Marinmälaren

80 år på havet. Sjöbevakningen på Åland 1930-2010
Kenneth

Gustavsson

Kustantamo PQR-kulntrja rajavartiolaitos, 2010

80 ÅR PÅ HAVET

Sjöbevakningen på Åland
1930-2010
Kenneth Gustavsson

PQR

D

emilitarisoidusta Ahvenanmaasta ei usein julkaista sotilaallista toimintaa käsitteleviä teoksia. F T Kenneth Gustavssonin kirjoittama Ahvenanmaan merivartioinnin 80-vuotishistorikki ei varsinaisesti kuvaa sotahistoriaa, mutta sivuaa sitä moni paikoin. Gustavsson onkin
erittäin hyvin perehtynyt Ahvenanmaan
sotilaalliseen historiaan kautta aikojen.
Teos etenee kronologisesti alkuvuosista sotavuosien, toiminnan va-

kauttamisen ja kehittämisen kautta rationalisoinnin vuosiin. Lisäksi kirja sisältää laajan liitteen, jossa on lueteltu
kaikki ne henkilöt, jotka ovat palvelleet
Ahvenanmaan merivartioinnissa vuosina 1960-2010.
Merivartiolaitoksenjameri-jarannikkopuolustuksen yhteistyö on aina
ollut tiivistä. Ahvenanmaalla tämä yhteistyö on korostunut, koska saaret ovat
rauhan aikana olleet demilitarisoituja. Merivartiolaitos on Ahvenanmaalla
hoitanut myös sellaisia meripuolustuksen tehtäviä, joista merivoimat ja rannikkotykistö muualla ovat vastanneet.
Kirja kuvaa itse asiassa osittain
koko Ahvenanmaan meri- ja rannikkopuolustusta kautta aikojen, vaikka painopiste on tietysti merivartioinnissa.
Merivartiolaitos perustettiin alun perin organisaatioksi viinan salakuljetusta vastaan, ja tästä onkin paljon tietoa
kirjassa ja sen kuvissa. Moni merivartioasema sijaitsi ahvenanmaalaisten entisten rannikkolinnakkeiden alueilla, kuten Saggö, Kökar ja Storklubb, olihan
paikat havaittu merenkulun kannalta
tärkeiksi jo Venäjän vallan aikana, kun

Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy
www.umr.fi
Rannikon Puolustaja 4 | 2010

rannikkolinnakkeita alettiin rakentaa.
Talvi- ja jatkosodassa merivartiolaitos liitettiin osaksi merivoimia, joten
sotien osalta kirja tuo erityisesti esille
Ahvenanmaan sotilaallisen puolen. Merivartioinnin "sotilaallisuus" onkin ollut yksi syy, niiksi se aika ajoin on herättänyt jonkin verran vastustusta Ahvenanmaalla. Toinen seikka, joka on aiheuttanut jonkin verran ristiriitoja, on
kielikysymys. Aina ei ole ollut helppoa
löytää riittävästi ruotsin kielen taitoisia henkilöitä maakunnan merivartiointiin. Pääosin ovat hyvät suhteet kuitenkin vallinneet merivartijoiden ja paikallisen väestön välillä.
Noin 190-sivuinen kovakantinen
kirja on kuvitettu melkein 70:llä musta-valkoisella ja 35:11a värillisellä kuvalla. Sitä myy mm. Akateeminen kirjakauppa. Kirjan voi myös tilata suoraan
kustantajalta, jolloin hinta (sis. postituksen) on 30 euroa. Yhteystiedot ovat
PQR, Skarvgränd 6,22100 Mariehamn,
puh +358 (0)40 5896099, fax +358 (0)18
13083, pqr@aland.net
•
Ove Enqvist

Sähkösuunnittelu Forsell
0y Kullervonkatu 20, 00610 Helsinki
p. 0400 736652
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Uudenkaupungin Janhuan tarina kirjaksi
Kahdeksannen elämän kynnyksellä - Uudenkaupungin Janhua
Johanna

Pakola

Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys ry, 143 sivua, ISBN 978-97745-8-9

V

uosina 1951-1998 Puolustusvoimien hallussa olleella
alueella toimi ensin Laivasto. Vuonna 1952 alueen pääasialliseksi
käyttäjäksi tuli rannikkotykistö. Rannikkotykistön aikana tehtiin myös uusia
alueiden hallintasopimuksia, mm. Rihtniemi ja Reila päätyivät rannikkotykistön käyttöön.
Vuonna 1958 Janhualla oli jälleen
edessä uusi kausi. Seuraavat 10 vuotta
alue toimi II patteriston koulutuspatterina. Vuonna 1968 koulutuspatteri
siirtyi kahteen eri paikkaan. Korppoon
Gyltöseen oli valmistunut uusi moderni
linnake, ja Rauman Kuuskajaskari puolestaan oli saanut uuden kasarmin.
Seuraavaksi Janhualla käynnistyi Aliupseerikoulu, joka toimi vuoden
1979 syksyyn asti Uuudessakaupungissa
ja siirtyi tämän jälkeen Kuuskajaskariin.
Näin Janhualle jäi vain II Pston
esikunta ja esikuntajaos. Vuonna 1984
nekin siirtyivät Raumalle valmistuneeseen uuteen Etappirakennukseen. Tuolloin päättyi yksi aikakausi Uudenkau-
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Varuskunnan tiloja on käytetty mm. orkideatarhana (Ove Enqvist)

pungissa. Varuskunta oli näkynyt kaupungissa monin eri tavoin.
Tämän jälkeen Janhua toimi puolustusvoimien varastotilana vuoteen
1998, jolloin se tyhjennettiin ja luovutettiin kaupungille.
Aikaan ennen puolustusvoimia Janhuan historiaa ovat värittäneet mm. höyrysaha, miinapaja ja veneveistämö.
Niinpä Janhuan historia on voimakkaasti myös Saaristomeren Meripuolustusalueen historiaa. Janhuan historia alkaa kuitenkin oikeastaan vuodesta 1898, jolloin alueelle perustettiin
Janhuan Höyrysaha Oy, joka oli eräs
kaupungin ensimmäisistä teollisuuslaitoksista. Sen seuraaja, Janhua Oy toimi
vuoteen 1936 asti. Sahan viimeinen työ

oli rakentaa puuosia Oldenburg- nimiseen laivaan, joka sen jälkeen kastettiin
uudelleen Suomen Joutseneksi.
Myöhemmin alueella toiminut miinapaja valmisti noin puolet suomalaisten Jatkosodassa laskemista miinoista.
Kaikkiaan miinoja valmistettiin noin
5000 kappaletta.
2000-luvulla kaupunki kaavoitti
niemen puutalokaupunginosaksi. Ensimmäiset asukkaat muuttivat alueelle
keväällä 2010.
Kirja on jälleen osoitus antaumuksellisen "linnakefriikin" upeasta tuotannosta. Hyvin ja elävästi kirjoitettu, upeasti kuvitettu. Kuuluu ehdottomasti sekä rt-,
että laivastoiniehen kirjahyllyyn.
•
Kai Masalin

Matkalla huomiseen, 4. Miinalaivue,

9O-vuotishistoriikki

- Miinalaivueen ja raivaajayksiköiden toiminta vuosina 1918-2008
Sami Jalonen, Henri Kummala, Eero Ågren, Jussi Virkkunen
151 sivua, mv-kimlus, Priimus Paino Oy, ISBN 951-9129-75-8

MATKALLA H U O M I S E E N
4. MIINALAIVUE
• • • F '
»VUOTISHISTORIIKKI

B

MIINALAIVUEEN JA RAIVAAJAYKSIKÖIDEN
T O I M I N T A V U O S I N A 1918 - 2008

P

uolustusvoimien piirissä julkaistaan jatkuvasti erinomaisia, historiaa ja nykypäivää
käsitteleviä kirjoja sekä mm. upeita äänitteitä. Valitettavaa on, että niiden
markkinointi on yleensä melko sattumanvaraista ja amatöörimäistä. Useimmiten on nähtävä todella vaivaa jonkun
mielenkiintoisen julkaisun hankkimiseksi. Ja sitten sitä saa joukko-osaston
tai -yksikön toimihenkilöltä viraston
virka-aikana, jos ko. henkilö sattuu olemaan paikalla. Edellyttäen myös, että
löytää jostain oikean yhteystiedon. Sääli!
Miksi ei tehtäisi keskitettyä jakelukanavaa/ www.sivuja ("lisää ostoskoriin...")
jonkun sopivan tahon, vaikkapa Maanpuolustusyhtiön kanssa. Ja maanpuolustuslehdillekin voisi kertoa. Moni lukijoista voisi olla kiinnostunut. Anteeksi
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mutinani, mutta hyvää minä tarkoitan!
Eräs tällainen vahingossa löytämäni kirja on 4. Miinalaivueen historiikki, jonka havaitsin nuuskiessani Forum
Marinumin museomyymälän hyllyjä viime elokuussa. Tarrasin kiinni, Visa vinkui, ja pääsin jo selaamaan kirjaa kotimatkalla Pendolinossa.
Kirjassa kuvataan miinalaivueen
ja raivaajayksiköiden historiaa vuodesta 1918 alkaen, ja luodaan myös katse tulevaan. Nuoren tasavallan ensimmäisiä
merellisiä toimia oli, Suomen tunnetusta merellisestä sijainnista johtuen, meriväylien miinanraivaus päättyneen suursodan jälkeen. Niinpä jo ennen laivaston
perustamista perustettiin keväällä 1918
miinanetsintäkomennuskunta, joka nimettiin Miinanetsintälaivueeksi vuoden lopulla. Komennuskunnan toiminnan aloittamispäivää 15.5. 1918 juhlitaan edelleen 4. Miinalaivueen perinnepäivänä. Niinpä 4. Miinalaivue on oikeastaan itsenäisyyden ajan laivastomme vanhin yksikkö.
Kirjan syntyjä aloitus perustuivat,
armeijan tapaan, sotilaskäskyyn. Tehtävän edetessä alkuperäinen ryhmä pieneni, mutta kiinnostus syveni. Lopputulos 011 ollut vaivan arvoinen. Sen arvoa nostaa vielä se, että kirjoittajat ovat
4. Miinalaivueessa palvelevia merisotilaita. Tutkimus- ja kirjoitustyö on jou-

duttu tekemään muun työn ohella. Ja silti lähdeluettelossa on peräti 239 viitettä.
Kirja on todella mielenkiintoinen
ja samalla helppolukuinen. Jos jotain
olisin toivonut, niin parempaa painopaperia ja värikuvia niistä aluksista, joista sellaiset löytyvät, vaikka omana painoarkkinaan.
Ja näin KL Röytän yhtenä isänä: Rluokka on kuitattu varsin lyhyesti. Tosin
kirjan kuvassa on etualalla Röyttä, nimeä mainitsematta. Eikä sen loppukäytöstä ja -kohtalosta asepalveluksen jälkeen ole kirjoitettu sanaakaan. Kokonaisuudessaan KL Röytän historia on
kirjoittamatta. Ehkä jonakin päivänä
minä vielä....!
Muuten, minkä näköinen on DRluokan raivaaja? Siitä ei ole kuvaa, mutta
ovat entisiä Normandian maihinnousun
amerikkalaisia hinaajia. Myöhemmin
esimerkiksi nimillä Merikarhu, Raunia
II ja Nalle, sekä puolustusvoimissa Purha, Pyhtää (Pyhäranta) ja Purha. Poitsila on nyt huvialuksena Suomenlinnassa.
Kirjaa saa Forum Marinumin lisäksi 4.
Miinalaivueen esikunnasta: Anneli Miettinen
+ 358299314107.

Forum Marinumissa kirja

maksoi 38 euroa.
Kai Masalin
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Marssikilpailu 2010:
Otetta ja osaamista, ajatusta ja asennetta

J

o jonkinlaiseksi perinteeksi muodostunut Suomenlahden Meripuolustusalueen maakuntajoukkojen marssikilpailu järjestettiin 8. 10.2010 Upinniemessä. Yhtälailla jo
perinteeksi muodostuneeseen tapaan sää
suosi osanottajia koko kilpailun ajan.

Ensiaputaidot tiili hallita yllättävässä onnettomuustilanteessa.

Tilapäismajoittautumisen tasoon kannatti panostaa.
46

Maakuntajoukkojen otetta ja osaamista ei tällä kertaa joukkojen yllätykseksi mitattukaan perinteisenä suunnistus-ja
marssipainotteisena partiotaitokilpailuna, joka olisi koostunut useista lyhytkestoisista rasteista. Maakuntajoukkojen tähänastisen koulutuksensa aikana keräämiä oppeja mitattiin aikaisemmasta poiketen lauantain aikana kahdeksalla (8) vaa-

Otetta ja Asennetta vesistön ylityksessä

tivalla ja pitkäkestoisella teemarastilla, ja
vasta sunnuntain kilpailuosuus oli toteutukseltaan perinteisempi jotos.
MPK ry:n, puolustusvoimien tilauksesta, järjestämälle kurssille osallistui kahdeksan partiota, vähintään yksi
jokaisesta SLMEPAN maakuntajoukkoyksiköstä.
Uutuutena vaativat teemarastit

Useissa harjoituksissa ja koulutustilaisuuksissa huippuunsa hiottu maakuntajoukkojen osaamistaso synnytti uudentyyppiset vaativat teemarastit. Aikaisemmissa harjoituksissa yhteen hitsautuneen motivoituneen, ja varmalla otteella johdetun maakuntajoukon tietojen ja
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taitojen mittaamiseksi järjestettiin lauantaina kahdeksan, pitkään kestänyttä
osaamispainotteista teemarastia, joista
selviytyminen vaati osallistujilta paitsi
ajatusta, myös asennetta. Lauantain teemarastit olivat liikenneonnettomuus ja
viranomaisyhteistyö, suojelu-ja sammutustoiminta, vesistön ylitys tilapäisvälineillä, maastoon sidottu johtamisharjoitus ja merellinen viestintä, viestiaseman
perustaminen ja viestirasti, tilapäismajoitteen rakentaminen sekä rantautumisalueen tiedustelu. Lauantain ohjelma päättyi (lähes kaikkien) partioiden
päivän aikana rakentamiin tilapäismajoitteisiin, yöammunta-ja -suunnistusosuuden jälkeen.

Teemarastit oli pyritty suunnittelemaan siten, että niiden avulla pystyttäisiin mittamaan monipuolisesti eri maakuntajoukkojen tähänastisen koulutuksen omaksumista mielekkäällä ja tilanteeseen sidotulla tavalla.
Merellinen elementti jälleen
vahvasti mukana

Merivoimien tilaama marssikilpailu ei
olisi aselajihengen mukainen, ellei kilpailuun sisältyisi merellistä elementtiä.
Paitsi että kilpailu järjestettiin Upinniemen merellisessä ympäristössä, sisältyi kilpailuun merellistä rastitoimintaa
kumpanakin päivänä. Lauantaina kilpailijoiden tehtävänä oli ylittää vesistö47

"upahtmniu

Säteilynlaskulevvn käyttö oli monelle uusi usiu

este ilman, että "jalat kastuivat" - lokakuiseen mereen jotoksen osallistujat saivat puolestaan tutustua sunnuntain pelastautumisrastilla, noustessaan merestä
pelastuslauttaan.
Joukkojen kokemukset
kilpailusta positiivisia

Kilpailua oli aikaisempiin vuosiin verrattuna kehitetty kunakin vuonna kerätyn palautteen pohjalta. Osanottajilta marssikilpailusta ja sen kehittymisestä saatu palaute oli erittäin positiivistaOsanottajat olivat erityisen tyytyväisiä siihen, että kilpailu vaati paitsi
kuntoa erityisesti myös taitoa. Positiiviseksi koettiin myös koulutusrastien mo48

nipuolisuus ja merellisyys. Saadun palautteen perusteella lähes kaikki osanottajat kokivat, että jokainen rasti oli
tällä kertaa todellinen oppimistapahtuma eikä pelkästään kilpailuun liittynyt
tekninen suorite. Myös kilpailun yleistä
yllätyksellisyyttä kiiteltiin.
Kilpailun monivuotinen osanottaja, luutnantti Janne Kilpeläinen, totesi osuvasti ja hyvin muunkin saadun palautteen kiteyttäen: ".. .Uusi oli välillä ihan uutta, välillä jotain ennen osattua, mutta jo unohdettua... Uskon, että
kaikki oppivat paljon uutta viikonlopun
aikana
Jatkossa haasteeksi järjestäjille muodostuu osanottajien kasvavien odotusten ohella säilyttää kilpailus-

sa tuoreuden tunne ja vaihtelevuus sekä
yllätyksellisyys - samassa kilpailun perusrakenteessa. ..".
Kilpailun suurimmaksi ongelmaksi todettiin loppupuhuttelussa hyvässä
maakuntajoukkohengessä se, mistä lopultakin löytyisi vastus kilpailun monivuotiselle, aliluutnantti Lars Dolkin
johtamalle voittajapartiolle.
Positiivinen ote ja asenne
heijastuvat

Harjoituksen reserviläisjohtajan, kapteeniluutnantti Jukka Aution mukaan
joukkojen korkea motivaatiotaso ja
osaamisaste olivat kaikkien tiedossa
jo ennen harjoitusta. "Maakuntajou-

kot ovat edenneet koulutusputkessaan
jo pitkälle ja ovat hyvin osaavia. Vaikka tämä muodostaakin kovan haasteen
kilpailun järjestämiselle, on se nähtävä
myös mahdollisuutena kehittää tapahtumaa. Tämänvuotinen kilpailu onnistui tehtäviinsä panostaneiden, motivoituneiden ja ammattitaitoisten kouluttajien ansioista. Puolustusvoimien edustajien, kouluttajien ja esikunnan myönteinen asenne heijastui sellaisenaan kilpailuun", Autio kiteytti. "Vuoden 2011 kilpailun suunnittelu aloitettiin heti kilpailun päätyttyä, ja ensimmäiset hahmotelmat pyritään saamaan valmiiksi jo alkukeväästä. Positiivinen ote ja asenne synnyttää motivaatiota ja heijastuu siis molemmin puolin" hän lopettaa.
Puolustusvoimien puolelta harjoitusta johtanut kapteeniluutnantti Mika Salin Suomenlahden Meripuolustusalueelta, totesi hänkin harjoituksen
vastanneen odotuksia hyvin ja kehittyneen puolustusvoimien tavoitteita palvelevaan suuntaan: "Harjoitus järjestettiin
nyt toisen kerran yön yli kestävänä harjoituksena. Harjoituksen kehittämisessä oli otettu huomioon se palaute, joka
maakuntajoukoilta edellisenä vuonna
saatiin. MPK:n kouluttajat kaptl Aution johdolla ovat kiitettävällä tavalla jalostaneet saadun palautteen käytäntöön.
Tästä on hyvä jatkaa."
Tavoitteena kehittää kilpailun

Monipuolinen ja vaativa viestirasti sai hvvän palautteen.

koulutuksellisuutta

Kilpailun osanottajamäärät ovat lisääntyneet, samoin osanottajien tiedot
ja taidot. Uusittu rakenne sisälsi vahvan koulutuksellisen komponentin, joka kummankin, Aution ja Salinin mielestä on ehdottomasti se lähtökohta, mistä tapahtumaa jatkokehitetään. "Maakuntajoukolle on asetettu tietyt osaamistasotavoitteet, joiden saavuttamista
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marssikilpailu oikeaan suuntaan ja oikealla tavalla kehitettynä vie eteenpäin.
Tähän panostetaan ensi vuoden osalta"
kokosi Salin. Harjoituksen fyysinen rasite oli tänä vuonna sopiva, ja painopiste
oli siirtynyt taitojen hallintaan. "Jotta
kilpailun tuoreus ja yllätyksellisyys säilyisivät mahdollisimman hyvin ensi vuoteen, jätettäköön enenunät paljastukset

vuoden 2011 tapahtumasta koettavaksi vasta kilpailussa", lopetti Salin arvoituksellisesti.
Näillä näkymin siis myös ensi vuoden marssikilpailu tulee tarjoamaan kilpailijoille uusia, toivottavasti yllätyksellisiä ja mieleenpainuvia osallistujien
osaamista kehittäviä kokemuksia.
•
Jukka Autio
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Meripuolustuspiirin
esittely 30.9.2010

M

^

PK:n meripuolustuspiiri

ta. Toiminnasta kertomassa piiripääl-

tutustumaan MPK:n kurssitoimintaan,

esittäytyi PE:n viestintäosaston toimittajille suunnattussa kertausharjoituksessa Upinniemen Eteläkärjessä torstaina 30.syyskuu-

likkö Matti Mäkinen ja siviilikoulutuspäällikkö Kristiina Slotte. Tilaisuudessa järjestettiin kurssilaisille kaksi puolen
tunnin rastia, joissa kurssilaiset pääsivät

Aiheina olivat tähystyspaikka, suuntakehä sekä uusi karttajärjestelmä,
kuva ja teksti: Antti

Rautiainen

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan
vanhoja kuvia etsitään

V

uonna 2012 Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry täyttää 50 vuotta. Juhlavuonna julkaistaan
killan 50-vuotishistoriikki.
Historiikin kuvitusta varten etsitään valokuvia killan
alkuajan toiminnasta ja erityisesti killan suurista hankkeista, Kajanuksen saunan kunnostuksesta ja Järvön kiltamajan rakentamisesta. Killan hallussa ollut vanhojen

kuvien kokoelma on valitettavasti jäänyt jonkun yksityishenkilön arkistoon!
Kaivelkaa arkistojanne ja ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen. Kuvat kopioidaan ja palautetaan mahdollisimman pian.
Ove

Enqvist

enqvist(ät)oktanet.fi, 0405524136
Hevoshaantie 9D 6,01200 Vantaa

Tapahtumia

^

Maanpuolustuskoulutus
Meripuolustuspiiri

Paa (h) tuneita vapaaehtoisia meripuolustajia: Sakari Saikku, Matti Mäkinen, Vesa Karuvaara, Tiina Slotteja Kai Masaiin.

P

idetty ja arvostettu SLMEPA:n
järjestelyupseeri, yliluutnantti Juha-Pekka Kärkinen siirtyi
31.5.2010 uusiin tehtäviin Satakunnan lennostoon. Tavatakseen vielä kerran vapaaehtoisen maanpuolustuksen piirissä toimi-

via kumppaneitaan neljän yhteisen vuoden
ajalta, J-P kutsui joukon aurinkoisen päivän viettoon Isosaaren linnakkeelle. Saunottiin, muisteltiin ja lahjottiin!

kului nopeasti! Myötäisiä tuulia uusissa
tehtävissä. Vai pitäisikö toivottaa matalalentoa siellä ilmavoimissa!

Kiitos ystävämme J-P antoisista,
tuloksekkaista vuosista! Neljä vuotta

meripuolustajat

Isäntä J-P Kärkinen pöydän päässä ja ruoka asiallisin juomin tekee kauppansa. Kiitos J-P!
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Meripuolustuspiiri ja muut vapaaehtoiset

Teksti: Kai Masaiin
Kuvat: Antti

Rautiainen

Masaiin lahjoo.
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Avtäckningen av minnestavlan
över slaget vid Sommaröarna
Sommarön taisteluille muistolaatta Stora Käringsholmeniin
Vuonna 1941, aina joulukuuhun saakka käytiin verisiä taisteluja Hangon tukikohdasta. Kesällä ja syksyllä taisteltiin Bromarvin saaristossa Hangon pohjoispuolella. Taistelujen muistoksi paljastettiin muistolaatta 14.7.2010 Stora
Käringsholmenilla. Paikalla oli runsaan kutsuvierasjoukon lisäksi Uudenmaan Prikaatin lippuvartio ja -joukkue sekä yli
20:n veteraanijärjestön lippulinna, yhteensä yli 100 henkeä.

Paljastuspuheen

piti amiraali Juhani

Kaskeala.

årade krigsveteraner, bästa festpublik,
kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvä juhlayleisö!

E

n solig och fridfull sommardag
som denna är det svårt att föreställa sig att den här vackra
skärgården för 69 år sedan utgjorde en
krigsskådeplats där blodiga strider utkämpades. I juli 1941 fylldes luften av
stridernas dån, järn och rök från explosioner och skogsbränder. På öarna som
syns därborta i väster kämpades det på
liv och död. Varför i all världen strider
utkämpades här, djupt inne i Hangö udds
västra skärgård, torde för många finländare av idag vara en okänd del av vårt
lands historia. En minnestavla för att hedra minnet av dem som försvarade fosterlandet är således i högsta grad motiverad.
Det faktum, att det av de krigförande länderna under andra världskriget
52

var endast Storbritannien och Finland
som lyckades bevara sin självständighet
och sitt demokratiska statsskick samt
undvika ockupationsmaktens tyranneri, återspeglar väl hur Finland klarade
sig igenom andra världskriget. Av denna
anledning återfinns vinter- och fortsättningskrigets krigsskådeplatser i princip
bara vid våra gränsområden i Norra Karelen och Kajanaland. Hangö udd utgör
dock ett undantag.
Detta till trots är striderna vid
Hangöfronten inte enbart en historisk
kuriositet. Då Hangö udd efter vinterkriget överläts för en sovjetisk flott- och
flygbas utgjorde detta ett allvarligt militärt hot mot Finland och begränsade
den finska statsledningens utrikespolitis-

ka handlingsfrihet. Då fortsättningskriget brutit ut höll republikens president
Risto Ryti, den 26 juni ett tal där han
beskrev Hangö som en pistol som riktades rakt mot Finlands hjärta. Närmare
30 000 man starka sovjettrupper hade
grupperats på basen. Ryti konstaterade
att trupperna var sammansatta i första
hand med tanke på ett snabbt landanfall.
Sovjetunionens huvudmål var ändå
att stänga av Finska viken med hjälp av de
starka baserna i Hangö och Paldiski. Avsikten att stänga av Finska viken förlorade dock sin betydelse då Tysklands framstöt redan i augusti - september 1941 nådde Estland. Hangö kvarstod för ryssarnas
del som en framskjuten stödjepunkt som
var synnerligen svår att underhålla.

apahtiiiiiia

Tyskarna hade hoppats att finländarna genom anfall skulle ha tvingat
ryssarna att överge Hangö. Överbefälhavaren för försvarsmakten, fältmarskalk Mannerheim, fattade dock genast
vid krigsutbrottet beslut om att inte gå
till anfall på Hangöfronten, istället skulle man nöja sig med att isolera basen. De
finländska trupperna skulle inte ha räckt
till för ett anfall eftersom de var hälften
mindre än de sovjetiska. Tack vare den
väl befästa Harparskoglinjen på Hangö
udd kunde man istället redan i juli börja
förflytta försvarare för att förstärka den
Karelska armén.
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T

aistelut varsinaisella Hankoniemellä muodostuivat alusta pitäen asemasodan luonteisiksi.
Rintaman molemmin puolin oli runsaasti joukkoja vahvasti linnoitetuissa asemissa. Taistelut olivat tyypillisesti tykistökeskityksiä, tiedusteluhyökkäyksiä tai
partiokahakoita. Suomalainen kenttätykistö, rannikkotykistöjä laivasto ampuivat joulukuuhun mennessä tukikohta-alueelle yli neljännesmiljoona laukausta. Tykistötulen oli määrä kypsyttää
vihollinen antautumaan. Maaleina olivat ensisijaisesti vihollisen joukot, tykistön tuliasemat ja Täcktomin lentokenttä. Hangon kaupunkia tulitettiin harvoin. Merivoimien komentaja, jonka
alaisia Hangon Ryhmän joukot olivat,

halusi saada sataman takaisin ehjänä.
Saaristossa Hankoniemen molemmin puolin käytiin sitä vastoin aktiivista liikuntasotaa yksittäisistä saarista.
Venäläiset pyrkivät saamaan haltuunsa
saaret, joista voitiin johtaa tulta Hankoon ja joista suomalaiset saattaisivat
pyrkiä hyökkäämään Hankoniemelle.
Suomalaiset taas halusivat selvittää venäläisten ryhmityksen ja mahdolliset vetäytymisaikeet. Taisteluista muodostui
usein lyhyitä, mutta erittäin verisiä. Kallioisilla saarilla suojautuminen oli vaikeaa ja ammusten sirpalevaikutus tuhoisa. Vetäytyminen taistelusta vesitse oli
usein mahdotonta.
Suomalaisille saaristotaistelut olivat rannikkojalkaväen ja sitä tukevan
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tykistön sotaa. Laivasto- ja lentoyksiköiden tuki jäi usein riittämättömäksi.
Rannikkojalkaväen koulutus ja varustus
olivat varsinkin alkuvaiheessa puutteellisia. Taistelutahtoa ja vapaaehtoisuut-

ta jopa vaativiin iskuosastotehtäviin sitä
vastoin löytyi. Rannikkopataljoonien iskukomppanioihin tuli merivoimien esikunnan mukaan valita vain parasta ainesta: rohkeita, hyväkuntoisia ja saa-

ristossa liikkumaan tottuneita miehiä.
Heistä useimmat olivat luonnollisesti kotoisin rannikkoseuduilta.

Gränsjägarbataljon 3

Finländarna hade totalt drygt 50
försvarare på Stora och Lilla Käringholmen. Dubbelposten på Lilla Käringholmens sydöstra spets var de första som
hörde fienden närma sig. En av postkarlarna skyndade sig att slå larm till plutonen som försvarade ön. Kanonjär Matikainen, som stannade kvar på poststället, avvärjde med snabbeldsgevär tappert
landstigningsbåtens försök att landa.
Matikainen blev inringad men fortsatte ändå att ensam försvara ställningarna ända tills striderna var över.

delse mot ön, där det fortfarande fanns
män från de egna trupperna. Fienden
höll ihärdigt sina ställningar. Under de
häftiga striderna blev de dock tvungna
att ge efter för gränsjägarna. Med hjälp
av handeldvapen, handgranater och
buntladdningar tvingades fienden att
steg för steg dra sig tillbaka, trots att
också fiendens artilleri och flygenheter
deltog i striderna. Det ryska artilleriet
beräknades ha avfyrat ca 4 500 skott under dagens lopp.

Av de trupper som grupperades till försvaret av Bromarvavsnittet förtjänar i
synnerhet Gränsjägarbataljon 3 ett omnämnande. Dess enheter hade i månadsskiftet juni - juli utbildats för stormavdelningsverksamhet i skärgården. Efter
högsommarens hårda skärgårdsstrider
gavs gränsjägarna ännu en fyra veckors kustjägarutbildning. Därefter övertog bataljonen frontansvaret för öarna
utanför Bromarv. Då ryssarna drog sig
tillbaka från Hangö förflyttades bataljonen i december till Aunusnäset.
Soldaterna i Gränsjägarbataljon
3 spelade en avgörande roll i slaget vid
Sommaröarna. Striderna som utkämpades här den 23 oktober var en av de
häftigaste sammandrabbningarna vid
Hangöfronten. Striderna utmynnade i
en klar finländsk seger och ledde till stor
manspillan på den ryska sidan. Förlusterna var dock svåra också i de finländska lägren.
Stora och Lilla Käringholmen

Striderna inleddes då kommendören för
de till Hangö grupperade sovjettrupperna, generallöjtnant Kabanov, fattade beslut om att rikta en stridsspaning mot
Sommaröarna för att klargöra finländarnas avsikter. Som anfallande enhet
beordrade Kabanov det av kapten Granin ledda, mycket erfarna stormkompaniet. Kompaniet inledde landstigningen på
Lilla Käringholmen kl. 02.45 med stöd
av kraftig eldförberedelse. Natten var
mörk och det regnade snöblandat regn.
54

Bromarvavsnittets artilleri och
granatkastarenhet som nåtts av larmet
lyckades förhindra att ytterligare ryska
trupper nådde ön, men inför den överlägsna fienden tvingades de fataliga försvararna dra sig tillbaka. De flesta av de
14 finländare som blivit kvar på öarna
dödades eller togs till fånga.
Kommendören för Bromarvavsnittet, major Karvinen, beordrade omedelbart att ett motanfall skulle förberedas.
Motanfallsuppdraget tilldelas det av
löjtnant Kaikkonen ledda 11. Gränsjägarkompaniet som redan hade härdats
under många strider. Kompaniet bestod
av tre gränsjägarplutoner, en maskingevärspluton och en pansarvärnspluton,
totalt 170 man.
Det var mycket svårt att samla ihop
de båtar som skulle behövas för anfallet
eftersom största delen av båtarna redan
hade lagts upp för vintern. Finländarnas
landstigningsanfall på Stora Käringholmen kunde dock inledas redan kl. 07.10.
Anfallet åtföljdes av kraftig eldförbere-

Klockan 09.30 hade Stora Käringholmen tömts på fiender. Motanfallet
på Lilla Käringholmen kunde däremot
inledas först efter kompletteringar kl.
17.30. Materialförbrukningen hade varit stor. Redan kl. 10 hade en komplettering bestående av 1 000 handgranater
skickats till ön, vilket väldigt väl beskriver hur intensiva striderna var. Alla båtar som stod till förfogande transporterade kontinuerligt ammunitionskompletteringar. Returtransporterna användes för att evakuera sårade.
Efter att Lilla Käringholmen hade
återerövrats anföll man ännu med två
grupper det lilla skäret på öns östra sida, dit de ca fyrtio soldater som återstod
av det ryska kompaniet hade dragit sig
tillbaka for att vänta på att bli evakuerade. Finländarna som med skydd av artillerield rodde till skäret lyckades med förvånansvärt små förluster tillintetgöra de
kvarvarande ryssarna, med undantag av
några få som gav sig till fånga.
Det faktum att ryssarna förlorade
91 man som stupade och att endast 20
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gav sig till fanga visar på hur intensiva
striderna vid Sommaröarna var. Dessutom omkom många ryssar ute på havet, i
de båtar som utsattes för artillerield. Endast tio ryska soldater lyckades fly genom
att ro till Horsön. En man lyckades i det
kalla vattnet simma till Gunnarsholmen
som ligger nästan en kilometer bort.
Också våra egna förluster var svåra. Under dagen stupade fyra officerare samt 14 underofficerare och män. 30
stycken sårades. På öarna hittades liken
efter de finländska försvarare som hade
tagits till fånga, med händerna bundna.
De hade skjutits då det visade sig omöjligt att transportera fångarna.
Slaget vid Sommaröarna var den
sista stora sammandrabbningen vid
Hangöfronten innan ryssarna drog sig
tillbaka från basen på Hangö udd. Utgången av striderna visade att man för
strider i skärgårdsförhållanden behöver
specialtrupper som är väl utbildade och
utrustade för att fungera under just de
förhållandena och som man kan understöda med hela den till förfogande stående koncentrerade eldkraften.
Bästa unga kustjägare!

Jag tror att ni mycket väl förstår under
hur otroligt svåra förhållanden motanfallet vid Sommaröarna genomfördes.
Landstigningen skedde med långsamma
fiskarbåtar som ofta dessutom bogserade
fullastade roddbåtar. Beväpningen var
brokig, man hade bara få automatvapen
och nästan ingen radioutrustning. Mörkerstriderna genomfördes med hjälp av
lyspistoler. Bristerna i utrustningen måste kompenseras med personlig stridsdug-
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lighet och tapperhet.
Ni, dagens kustjägare, har till ert
förfogande moderna och snabba båtar,
automatvapnens eldkraft, mörkerseendeutrustning och goda kommunikationsredskap. Men alla dessa reducerar
dock inte stridsduglighetens och -viljans
betydelse. Man måste känna till skärgården och kunna öva där under alla förhållanden. Kustjägarenheterna och de trupper som understöder dessa måste kunna
fungera tillsammans så smärtfritt som
möjligt. Så som de fungerade i Bromarvavsnittet i oktober 1941.
Nylands Brigad har anförtrotts ansvaret för de finländska skärgårdssoldaternas utbildning. En uppgift som brigaden sköter på ett förtjänstfullt sätt. Brigaden rekryterar sina värnpliktiga från
de svenskspråkiga kustområdena och erbjuder dem en mångsidig och intressant
utbildning. Eftersom brigaden numera
tillhör marinen utgör den redan under
fredstid en fast del av vårt sjöförsvar. Så
som i tiderna också Bromarvavsnittet.
Jag känner lätt stolthet över att man
år 1997 beslöt att överföra Nylands Brigad från armén till marinen. Jag fungerade då som beredare av statsrådets
försvarspolitiska redogörelse och kunde direkt påverka att organisationsförändringen förverkligades. Efter det har
det varit en glädje att följa med hur marinen har satsat på att utveckla brigaden
och hur brigadens roll som en del av vårt
sjöförsvar kontinuerligt har förstärkts.
Bästa åhörare!

gärningar. Det är vi i de yngre generationerna skyldiga dem. Utan de uppoffringar som hela folket gjorde - vid fronten och på hemmafronten, män och kvinnor, skulle vi inte få åtnjuta den nuvarande välfärden i ett fritt och självständigt Finland.
Jag hör själv till de stora årskullarna efter kriget som i synnerhet på
1960-talet hörde till dem som mest högljutt ringaktade våra mödrars och fäders
insatser under kriget. Lyckligtvis drog
de tidevarven förbi och veterangenerationen fick ta del av den uppskattning
de förtjänade. För många veteraners del
kom dock hela folkets offentliga erkännande i ett beklagansvärt sent skede. Det
har varit fint att se hur dagens ungdom
vet att uppskatta krigsveteranerna och
är intresserade av deras öden.
Vi finländare har all orsak att känna en sund, stark nationell självkänsla.
Vi är en av världens äldsta och mest välmående demokratier, vi kan vara stolta
över vår utbildnings- och bildningsnivå och vi har sannerligen ingenting att
skämmas för eller skyla över i vår krigshistoria. Tvärtom kan vi utan reservationer visa vår djupa respekt för vårt lands
krigsveteraner.
Försvaret är fortfarande en del av
vår nationella identitet. Därför är det
också så viktigt att värna om minnet
av dem som var beredda att offra sitt
liv och sin hälsa för ett fritt fosterlands
skull. Må denna minnestavla fungera
som en hyllning till hjältarna vid slaget
vid Sommaröarna.
•

Att veterangenerationens led tunnas
ut får inte betyda att vi glömmer deras
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Tykistökoulun ru-kurssi 120
Merisotakoululla

P

akkastalvena 1965-66 Suomenlinnassa Merisotakoulun
tiloissa majuri Matti Wähäjärven johdolla pidetyn kunniakkaat 105
päivää kestäneen Tykistökoulun rannikkotykistöosaston alaisen reserviupseerikurssin 120 entiset oppilaat kokoontuivat 10.5.2010 ensimmäiseen tapaamiseensa sitten 25.3.1966 tapahtuneen upseerikokelaiksi ylentämisensä. Peräti
yli 75% elossa olevista kurssitovereista oli saapunut tapaamiseen, minkä lisäksi usea poissaolleista oli ilmoittanut
"pätevän" esteen. Ansio tästä kuuluu hyvän kurssihengen ohella "liikekannallepanoupseereillemme" Lauri Lehtimaja,
Juhani Harittuja Martin Relander.
Merisotakoulun johtajan, kommodori Henrik Nystenin otettua meidät vastaan koulun pihalla, aloitimme ohjelmamme kokoontumalla Merisotakoulun sankarilaulujen ääreen,
missä oppilaskuntamme puheenjohtaja
Mikko Rönnholm laski Martin Relan56

derin avustamana seppeleemme sankarivainajille. Siirryimme päärakennuksesta koulun ruokalaan, jossa ennen
ruokailua Mikko Rönnholm esitti tervehdyssanat ja Harri Raitis muistosanat
edesmenneille kurssiveljillemme, joiden
muistoa kunnioitimme hetken hiljaisuudella. Nauttimamme maukas sotilaslounas osoitti laadun säilyneen emäntäm-

Voi sen tykin näinkin summata.

me, rouva Aitovieren viitoittamalla korkealla tasolla; vain ulkoiset muodot olivat muuttuneet vapaammiksi itsepalvelun ansiosta.
Lounaan jälkeen kommodori Nysten piti auditoriossa mielenkiintoisen
katsauksen rannikonpuolustuksen nykytilaan ja Merisotakoulun koulutusohjelmiin, vastaten myös moniin kysymyk-
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siimme. Monet tekniset asiat ja menetelmät ovat kurssiajastamme muuttuneet,
mutta perustavoite on entinen: tehokas
meripuolustus ja pätevän henkilöstön
kouluttaminen sen johtotehtäviin. Esityksen jälkeen Mikko Rönnholm kiitti
koulunjohtajaa ja luovutti muistolahjana kurssiveljemme Jussi Aallon palkitun
valokuvateoksen. Tämän jälkeen suoritimme kiertokäynnin peruskorjatussa
koulussa, käyden myös entisissä tuvissamme. Lisäksi saimme kadettiosaston
johtajan pitämänä erittäin perusteellisen ja asiantuntevan esittelyn tähtimerenkulun saloista koulun planetaariossa.
Sotilaskodin perinteisten munkkikahvien siivittäminä pidimme varsinaisen kurssikokouksemme. Aluksi Lauri Lehtimaja selosti tapaamisemme järjestelyvaiheita ja Markku Järvi kertoi
kouluttajiemme myöhemmistä vaiheista. Kurssimme hovikuvaaja, Jussi Aalto
esitti diashown "44 vuotta sitten". Erityisesti muistelimme kurssimme arvostettua johtajaa, everstiluutnantti Wähäjärveä, jonka ansiot jämäkkänä upseerina ja herrasmiehenä olivat kiistattomat
kursimme hengen luojana, ja kurssin
hyvän opintomenestyksen saavuttamisessa. Myös linjanjohtajia, everstiluut-

Tuliaistauhi"Ylivääpelin tytär" by Jussi Aalto luovutettiin Merisotakoululle.

nantti Tirrosta ja majuri Virmoa muistelimme arvostaen. Silloisista aliupseerikouluttajistamme muistimme erityisesti sotilasmestari Lehteä tuliasemalinjalta ja ylikersantti Mälkkiä tulenjohtolinjalta. Tämän jälkeen olikin kokoontumisemme pisin osuus, kun kukin
kertoi osin värikkäistäkin elämänvaiheistaan kurssimme jälkeen, ja erikseen
osallistumisestaan kertausharjoituksiin
ja maanpuolustustyöhön sekä mahdollisista ylennyksistään. Aika monilla oli
useampiakin ylennyksiä aina kapteenik-

si asti, minkä lisäksi ainoa aktiiviupseerimme oli ylennyt everstiluutnantiksi.
Tässä vaiheessa alkoivat nekin kurssiveljet, jotka eivät olleet tavanneet 44 vuoteen, tunnistaa toisensa ajan patinoimasta ulkomuodosta huolimatta.
Kiitettyämme ystävällisiä sotilaskotisisaria, siirryimme Kirkkosaaren
rantakasarmin panimoravintolaan, joka toimii tiloissa, joissa olleiden luokkahuoneiden uuneja useat meistä olivat lämmittäneet oppilasaikanamme.
Jatkoimme täällä muistelujamme kurssiajastamme niin Suomenlinnassa, Miessaaren ampumaleireillä, Östersundomin
maastoharjoituksessa kuin Pellingin sissiharjoituksessa. Erityisinä aiheina olivat koetut kommellukset, mutta myös
erityisen positiiviset muistot. Keskustelut jatkuivat niin vilkkaina, että totesimme tarpeen uusia tapaaminen.
Kiitoksemme Merisotakoulun johtajalle, kadettiosaston johtajalle, ruokalan henkilöstölle ja sotilaskotisisarille miellyttävästä vastaanotosta.
•
Teksti: Lauri

Pohjanvirta

Kuvat: Jussi Aalto
Kurssin jotos, majuri Wähäjärvi käskyttää.
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Henkilökunta lähtötunnelmissa.

uomenlinnan Rannikkorykmentin juoksutapahtuma "Järeä puolikas", järjestettiin Isosaaren linnakkeella 10.9.2010. Kuusi
kierrosta linnakkeen maastojuoksurataa kiertäen on puolimaratonin mittainen eli yhteensä 21,1 kilometriä. Järeässä
puolikkaassa oli tavoitteena taittaa matka juosten tai kävellen. Tapahtumassa oli
osallistujia kiitettävä määrä niin varusmiehistä kuin henkilökunnastakin. Tieto tapahtumasta tavoitti osallistujat jo
keväällä, ja juoksutapahtumaan osallistuminen kannusti varmasti osaltaan
jokaista harjoittelemaan aikaisempaa
enemmän oman fyysisen kuntonsa hyväksi. Kesän aikana varusmiehiä havaittiin tavallista enemmän linnakkeen lenkkipolkua kiertämässä vapaa-ajallaankin.
Tapahtumaan osallistumisesta ja puolimaratonin pituisen matkan taittamisesta

S
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Naisenergiaa pururadalla. Raija Moilanen ja Arja Tuppurainen jaksoivat
iloisesti juosta koko matkan.

Tapahtumia

Koko kilpailun voittajan on helppo hymyillä.

Henkilökuntasarjan kolme parasta. Keskellä Itn Markku Sipilä,

Upskok Saku Keinäsen tyylinäyte.

vasemmallaja kers Niki Laakso ja oikealla ylik Ville Tynkkynen.

luonnollisesti palkittiin. Juoksutapahtuma koettiin hyväksi ja onnistuneeksi, joten Järeästä puolikkaasta tullee rykmentin vuosittainen tapahtuma.
Tulokset palkintosijojen osalta:

Palkattu
I sija
II sija
III sija

henkilöstö:
ltn Markku Sipilä
kers Niki Laakso
ylil Ville Tynkkynen

Varusmiehet:
I sij a
upskok Saku Keinänen
II sija
tkm Dani Sepponen
III sija alik Jouni Vainio
IV sija tkm Lauri Järvinen
V sija
alik Miikka Kyhyläinen
Ylil Antti-Pekka

Kiiski

Erkki Viljakaisen jalka nousi vielä keveästi vaikka takana olikin jo viisi kierrosta, Arto Vuorinen
taittaa matkaa hieman perinteisemmällä tavalla.
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Tietokeskus Vellamo avattu
Tietokeskus Vellamossa käytössä olevia
tukiaineistoja arkistojen käytön avuksi.
Tietokeskus Vellamon arkistoaineisto käsittää Kymenlaakson museon
ja Suomen merimuseon museoarkistot ja
kuva-arkistot. 1.9.2010 avattiin Kymenlaakson museon museo-ja kuva-arkisto
sekä Suomen merimuseon kuva-arkisto.
Suomen merimuseon museoarkisto avataan myöhemmin, sillä museoarkistossa
ei tällä hetkellä ole työntekijää.
Kymenlaakson museon kokoelmiin
on tallennettu monipuolisesti Kotkan
seudun, Kymenlaakson ja Suomenlahden
ulkosaarten elämää, kulttuuri-ilmiöitä
ja historiaa. Kokoelmiin sisältyy valokuvia noin 500 000 kpl, arkistoaineistoa noin 200 hyllymetriä ja lisäksi piirustuksia, karttoja ja av-aineistoa. Kuvien aihealueista mainittakoon mm. rakennuskuvat ja katunäkymät, satamat,
teollisuusrakennukset ja -työ, eri ammatit ja elinkeinot sekä vapaa-ajan vietto.
Ryhmittelykaaviossa on myös linnoitukset, sotatapahtumat ja puolustuslaitos.

Tietokeskus Vellamon tutkijuhuoneet orat edullisetja asianmukaiset (Ove Enqvist)

K

ymenlaakson museon ja Suomen merimuseon tutkijat
esittelivät Tietokeskus Vellamon avattuja arkistoja yleisölle 14.10 ja

20.10.2010. Tilaisuuksissa kerrottiin,
miten arkistoaineistoa voi tilata käyttöönsä ja mitä aineistoa arkistoista on
saatavilla. Opastuksissa esiteltiin myös

Kymenlaakson museon erikoiskokoelmia ovat Puuvenekokoelma, Kymenlaakson historialliset kartat -kokoelma (KYHIKA) ja Merivartiokokoelma. Puuvenekokoelma koostuu venepiirustuksista,
haastatteluaineistoista ja valokuvista.
Merivartiokokoelmassa on asiakirjoja ja
julkaisuja merivartioinnin historiasta sekä kuvia toiminnasta Suomen aluevesillä.
Suomen merimuseon kuva-arkistossa on n. 30 000 kuvaa. Kuvamateriaali painottuu kauppamerenkulkuun. Kuva-aiheita ovat mm. purjelaivat ja konealukset, työ ja vapaa-aika laivoilla sekä

Tapahtumia

yleisölle

Tietokeskus Vellamon tilat orat uudetja ajanmukaiset. Palvelutiskin takana tutkija Sari Mäenpää (Ove Enqvist)

miehistöjen ryhmäkuvat. Kiinnostavia
yksittäisiä kokoelmia ovat merikapteeni Sten Lillen kokoamat purjelaivakuvat, merikapteeni Helge Heikkisen lahjoittamat valokuvat ja FAA-Silja Linen
kuvakokoelma.
Tiedustelut arkistoaineistosta toimitetaan sähköpostitse tietokeskukseen.
Myös paikan päällä tietokeskuksessa
voi tehdä arkistoaineiston tilauksia.
Aineistoa voi tilata nähtäväksi tutkija-
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huoneisiin tai -saliin. Arkistoaineistolla
on vähintään kolmen päivän toimitusaika tapauksesta riippuen. Kuva-aineiston
toimitusaika vaihtelee tilauksen suuruudesta riippuen: 1-15 kuvaa toimitetaan
korkeintaan 14 työpäivän ja 16-30 kuvaa korkeintaan 18 työpäivän kuluessa.
Laajemmissa tilauksissa toimitusaika on
tapauskohtainen.
Tietokeskus Vellamo on Helsingin
yliopiston koulutus- ja kehittämiskes-

kus Palmenian, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun, Kymenlaakson museon
ja Suomen merimuseon yhteinen kirjasto
ja oppimiskeskus. Tietokeskuksen kirjastopalvelut avattiin yleisölle 2.9.2008.
Tietokeskus Vellamo: Käyntiosoite Tornatorintie 99, 48100 Kotka, (05)
234 4405, tietokeskus(at)merikeskusvellamo.fi, www.merikeskusvellamo.fi/
tietokeskus.
|
Ove Enqvist
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Panssarilaiva Väinämöiselle
uusi muistolaatta
sipäässä olevan Strömsön saaren pohjoisrannalle Glonäsiin. Siellä on vielä
siltä ajalta viisi isoa kiinnitysrengasta
ja vesirajassa ruostuneita rautalevyjä.
Alus siirtyi vasta 17.8.1944 Strömsöstä
Porkkalan Järsöseen, johon on jo aiemmin paljastettu muistolaatta.

Muistolaatan paljastivat Asa Envallja Jannica Nyman.

Panssarilaiva Väinämöisen rantakiinnityspaikan muistolaatta paljastettiin
Raaseporin kaupungin Strömsössä 17.9.2010

U

udenmaan Prikaatin komentaja, kommodori Anders
Gardberg tervehti tilaisuuteen kutsuttuja, etenkin veteraaneja ja
paljasti Väinämöisen muistolaatan, apunaan alueen nuorisoa edustaneet Asa Envall ja Jannica Nyman.Tapahtuman käytännön järjestelyistä ja etenkin kutsuvieraitten maa-ja merikuljetuksista vastasi
yliluutnantti Mikael Isberg. Hankkeen
alullepanija on ollut Panssarilaivojen
perinneyhdistys.
Laattaan on kaiverrettu panssarilaiva Väinämöisen kuva ja teksti: "Panssarilaiva Väinämöisen kiinnityspaikka
1944. Förtöjningstället för panssarskeppet Väinämöinen. Strömsö. OsV:n
ja Sukellusvenelaivueen tukeutumisalue. Förtöjningsomräde för Avd.V och
Ubotsflottiljen. Merivoimat-Marinen."
Muistomerkin on suunnitellut kuvatai-

teilija Valto Vaalikivi, ja Antti Vaalikivi
on laatinut kaivertamisessa vaadittavan
tietokoneohjelman. Levyn on valmistanut Kilpitalo Teikit. Laatta on kiinnitetty 100 metriä rannasta olevaan kalliotörmään.
Osasto Väinämöinen Strömsössä

Panssarilaivojen perinneyhdistyksen puheenjohtaja, komentaja evp Eero Auvinen
kertoi tapahtumista Strömsössä: Osasto
Väinämöinen oli keväällä 1944 ollut suojaamassa Ahvenanmaata ja sen läpi kulkevan "Suomen elämäntien" meriliikennettä Tukholma-Turku väylällä. Os V:n
komentaja ja Väinämöisen päällikkö, komentaja Eino Pukkila oli kuitenkin saanut uuden tehtävän. Vihollisen iskut tuli
torjua Porkkala-Hanko alueella.
Panssarilaiva Väinämöinen saapui
28. toukokuuta 1944 Barösundin län-

Väinämöinen oli kiinnittänyt oikean kylkensä Glonäsin rantaan. Maastouttaminen toteutettiin kuusen latvuksilla ja naamioverkoilla. Aluksen kyljen
suuntaisena, ja sadan metrin päähän siitä laskettiin vielä 27.7. vihollisen torpedolentokoneiden aiheuttaman uhkan takia 200 metrinen torpedoverkko.
Aluksen 400 miehen henkilökunnan ja saarella asuneiden välit ovat olleet luonnikkaita. Siitä kertoivat paljastustilaisuudessa olleet lähimmän talon
isäntä Gösta Wikman ja saaren historiaa kirjoittava tohtori Markku Mansner,
sillä he muistavat tuolloin vielä poikasina olleensa laivoilla ikään kuin päivähoidossa. Laivan lääkäri paransi Göstapojan kotonaan kirveellä jalkaansa lyömän vuolaasti verta vuotaneen haavan.
Muutoinkin aluksen miehet olivat monin tavoin apuna etenkin rakennustöissä. Aluksen kirvesmies Eino Koskisalmi
on kertonut korjanneensa Mannerheimin lääkärinäkin olleen asukkaan kesäasunnon katon. Hyvistä suhteista strömsöläisiin kertoi myös Gunnar Forss. Hän
oli toiminut Väinämöisen moottoriveneiden kuljettajana.
Os Väinämöisellä palveli lähes 70
vapaaehtoista virolaista. Heistä Ants
Vaadre on näihin päiviin asti toiminut

Muistolaatta on paljastettu. Oikealta Markku Mansner, Jyrki Salminen, Mikael Isberg,Anders Gardberg ja Eero Auvinen.

Tallinnassa yli 400:n Suomen merivoimissa palvelleen virolaisen merisotilaan
killan puheenjohtajana, ja aliluutnantti
Paavo Loosberg oli uudelleen itsenäistyneen Viron ensimmäisen presidentin,
Lennart Meren ensimmäinen adjutantti.
Osasto Väinämöisen muut alukset,
VMV 1 ja 2, Sp 41 ja 42 sekä hinaajaraivaaja-huoltoalus Tuppura tukeutuivat emälaiva Kalbädagrundiin, joka oli
aivan Barösundin suulla Flakholmenin
saaren rannassa. Sukellusvenelaivueen
emälaivat, von Döbeln ja jäänmurtaja
Sisu, olivat myös Strömsön alueella. Vihollinen oli pommittanut von Döbelniä,
jolloin sen piti vetäytyä alueelta, mutta
Os Väinämöistä ei pommitettu lainkaan
johtuen ilmeisesti sen hyvästä maastouttamisesta ja osin siitäkin, että vihollinen
uskoi aluksen olleen Kotkassa, jossa he
uskoivat sen tuhonneensa 16.7.1944. Tuhottu alus oli kuitenkin saksalaisten ilmatorjuntaristeilijä Niobe.

tukeutumisalue saaristosta ulosmerelle
johtavan väylän sekä rannikon suuntaisen suojaisen Barösundin väylän risteyksessä. Raaseporin alueella asunut merisissi Niilo Grabbe toimi laivastoineen
Suomenlahdella tanskalaisvallan aikana
1520 -luvulla aiheuttaen toiminnallaan
silmitöntä pelkoa viholliselle. Saman
vuosisadan lopulla taas amiraali Klaus
Fleming piti lähellä olevaa Porkkalan
länsipuoleista aluetta Suomen laivaston
tukikohtana. Venäjän laivaston tykki-
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Kiitokset

Panssarilaivojen perinneyhdistys on
kiittänyt muistomerkkihankkeen mahdollistaneita maanomistaja Jyrki Salmista, kommodori Anders Gardbergin johtamaa Uudenmaan Prikaatia,
yliluutnantti Mikael Isbergiä ja tohtori Markku Mansneria siitä, että Osasto
Väinämöisen miesten muistoa on voitu
vaalia näin juhlavin menoin. Heille luovutettiin muistoksi tilaisuudesta yhdistyksen pöytäliput.
•
Teksti ja kuvat:

Eero Auvinen

lu^.iiKäär *
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veneet tukeutuivat ensimmäisen .maailmansodan aikana Strömsön alueelle, ja
ulosmenoväylän suojaksi oli suunniteltu
miinoite. Suomalainen Själön rannikkolinnake suojasi jatkosodan aikana tätä
ulosmenoväylää.
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Strömsö on ollut hyvä laivastojen
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Kronstadtin mensotamuseon kokoelmiin kuuluvuntykistökoulun"opetuspihan"kalustoa (Pekka Silvast).

Rannikkotykkimiesten
syysretki Pietariin

R

yhmä lähinnä hankolaisia rannikkotykkimiehiä kävi syyskuussa tutustumassa Pietarin
alueen rannikkotykistökohteisiin. Vierailukohteina olivat Kronstadt, Rzevkan
polygoni (koeampuma-alue) ja Elämäntien museo Laatokan rannalla.
Kronstadt oli tuttu useille aikaisemmilta käynneiltä. Uutuutena tutustuttiin nykyään Kronstadtin merisotamuseon kokoelmiin kuuluvaan tykistökoulun "opetuspihaan". Paikka muis64

tutti rannikkotykistökoulun tykkihallia, jossa kuivaharjoiteltiin ampumatoimintaa. Pihalle on koottu joukko meille suomalaisillekin tuttuja laiva-ja rannikkotykkejä.
Rzevkan polygoni, eli koeampumakenttä Pietari koillislaidalla, on poltellut monen asianharrastajan mieltä jo
vuosia. Nyt se vihdoin aukesi meille ensimmäisinä turisteina. Polygoni on edelleen käytössä - siellä koeammutaan Intiaan meneviä ohjuksia.

Meidän pääkohteinamme olivat,
kiinnostavan museon lisäksi, ampumakentällä edelleen olevat 16 ja 12 tuuman
laiva- tai rannikkotykit. Molemmat olivat käytössä toisen maailmansodan aikana, osallistuen meri ja maa-ammunnoin Leningradin puolustukseen.
Rzevka sijaitsee Leningradin "elämäntien" varrella, joten oli luonnollista, että päivän päätteeksi käytiin vielä
elämäntien museossa Laatokan rannalla. Hangon tukikohdan historian tutki-

mahtumia
jaa kiinnostivat eniten Li 2 eli venäläinen versio DC-3 lentokoneesta, jonkalaisella venäläinen valtuuskunta laskeutui
Hangonkylän jäälle 22.3.1940 ottamaan
vastaan vuokra-aluetta.
Toinen mielenkiintoinen esine oli
maalle nostettu MO-215 vartiomoottorivene. Samanlaisia oli myös Hangossa
vuokra-alueella ja ne osallistuivat mm.
Bengtskärin taisteluun. Yksi MO-vene
on hylkynä Bengtskärin vesillä.
Pekka Silvast

Pietarin ja Laatokan alueella on paljon Suomen rannikkotykistön historiaan liittyvää muutakin nähtävää. Monella Laatokan entisellä suomalais-linnakkeella patterit ovat edelleen jäljellä, ja niihin on mahdollista tutustua sopivalla veneellä. Pietarin ympärillä on
monta linnaketta, joihin osaan pääsee
veneellä. Kronstadtissa ja itse Pietarin
kaupungissa on muutama muu ränni k-

Rzevkan polygonin kalustoa (Pekka Silvast).
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Opetuspihalla sijaitseva 130 mm.n kaksoisrannikko-ja laivatykki, kantama 25,4 km (Pekka Silvast).

kotykistömme ja Hangon tukikohdan
historiaan liittyvä museo, jotka ovat
käynnin arvoisia, esimerkiksi Obuhovtehtaan pieni näyttely. Laajin näyttely
on Pietarin tykistömuseo, johon tutustumiseen pitää varata vähintään puoli

päivää. Olisikin toivottavaa, että jokin
taho ottaisi tehtäväkseen järjestää matkan näihin kohteisiin, jotka niin läheisesti liittyvät maamme meri- ja rannikkopuolustukseen.
Ove Enqvist

Tapahtumia

Kotkan rannikkopataljoonan
perinnepäivä 9.7.2010
Kotkan Rannikkopataljoona vaalii Rannikkotykistörykmentti 2:n ja 2. Erillisen
Rannikkotykistöpatteriston perinteitä.

Kotkan Rannikkopataljoona on
toiminut Suomenlahden Meripuolustusalueen joukkoyksikkönä 1.1.2007 alkaen. Pataljoonan perinnelippuna on Kotkan Rannikkoalueen lippu ja perinnemarssina Meren Laulu. Kotkan Rannikkoalueen joukko-osastoristiä käy tetään
pataljoonan perinneristinä. Pataljoonan
perinnepäivää vietetään samanaikaisesti
merivoimien vuosipäivän kanssa 9. heinäkuuta.
Nykyisyys

Kotkan Rannikkopataljoonan väkeäjärjestäytyneenä lipunnostoon.

Vuoden 1995 jälkeen Rannikkoalueella
koulutettiin rannikkojalkaväkeä. Vaikka tykistökoulutus pääkoulutushaarana
alueella loppui 1995, ylläpidetään pataljoonassa tarvittavaa tykistö-ja tulenkäy-

K

otkan Rannikkopataljoonan
historia alkaa Itäisen Suomenlahden Rannikkopuolustuksen perustamisesta Viipurissa toukokuussa 1918, kun raskaalle Tykistöpatterille annettiin rannikonpuolustustehtävä. Tätä seurasi useita muutoksia joukon kokoonpanossa ja nimissä, kunnes
perustettiin Rannikkotykistörykmentti
2, joka sai vastuualueelleen itäisimmän
Suomenlahden alueen Rajajoelta Kymijoelle asti.
Kotkan Rannikkopataljoona jatkaa Rannikkotykistörykmentti 2:n, 2.
Erillisen Rannikkotykistö-patteriston,
ja niitä seuranneiden joukko-osastojen
perinteiden vaalimista.

Kaptl Lari Pietiläinen ja lippuvartio Hovinsaaren koululla.

lapantumia
tön osaamista. Vuonna 2005 joukkotuotantovelvoitteeksi annettiin rannikkojääkärikomppanioiden tuottaminen, joka kesti noin vuoden. Vuodesta 2006 alkaen alueella on koulutettu meritiedustelijoita koko merivoimien tehtäviin. Tänä päivänä Kotkan Rannikkopataljoona
vastaa meritiedustelun koulutustehtävän
lisäksi Itäisen Suomenlahden alueellisen
koskemattomuuden valvonnasta ja turvaamisesta, valmiudesta sekä sodan ajan
suorituskyvyn rakentamisesta.
Perinnepäivä ja muistolaatan

Tunnelma Kajava-aluksessa oli lämmin, kaptl Teemu Leivo (vas) ja kapilAapo Tokkola.

paljastus

Kotkan Rannikkopataljoona vietti
9.7.2010 neljättä perinnepäiväänsä. Päivä aloitettiin hieman sateisessa kesäsäässä juhlallisella lipunnostolla eri toimipisteissä.
Päivää jatkettiin lipunnoston jälkeen Kotkassa, jossa perinneyhdistyksen toimesta paljastettiin perinnelaatta
Hovinsaaren koululla.
Kapteeniluutnantti Lari Pietiläinen kertoi koululla Talvisodan aikana toimineesta Kirkonmaan Alaloh-

kon Esikunnasta. Esikunta aloitti toimintansa rakennuksessa sunnuntaina
15.10.1939 kello 09.00. Sen vahvuus oli
seitsemän henkilöä komentaja mukaan
lukien. Alalohkon komentajana toimi
kapteeni Felix Salminen. Kirkonmaan
alalohkoon kuuluivat esikunnan lisäksi Kirkonmaan ja Rankin linnakkeet
yksiköineen, Kotkan radioasema, Vehkaluodon, Varissaaren ja Lehmäsaaren
lähipuolustuspatterit sekä ulkosaaristossa sijaitsevat vartioasemat. Kirkon-iduhulahti;
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maan alalohkolla on kunniakkaat perinteet rannikkopuolustuksen historiassa.
Se vastasi onnistuunesti Kotkan lohkon
alajohtoportaana Kotkan suunnan puolustuksesta torjuen vihollisen hyökkäyksiä niin maalla, merellä kuin ilmassa.
Rannikkotykistösäätiön rahoittamia, rannikkotykistön entisten toimipaikkojen muistolaattoja on kiinnitetty
pataljoonan alueelle vuodesta 2007 alkaen. Ensimmäinen laatta kiinnitettiin
Kyminlinnaan. Toinen Kotkaan Koulukatu 3:een Senioritalon seinään. Paikalle, jossa toimi RT2:n I Patteriston esikunta 20- ja 30-luvun taitteessa. Vuonna 2009 kiinnitettiin kolmas laatta Haminaan rakennus 55:een, jossa toimi Haminan Rannikkolinnakkeiston esikunta vuosia 40- ja 50-luvulla. Saman kesän aikana Klamilan kyläyhteisö paljasti rannikonpuolustajien muistomerkin
Klamilan satamassa. Tänä vuonna 2010
oli jälleen Kotkan vuoro.
Ulko-Tammioon Somerin
taistelun muistoissa

Suursaari!^
Kuva alueesta, Itäinen Suomenlahti, Ulko-Tammio, Someri.
Rannikon Puolustaja 4 1 2 0 1 0

Pemnsaari

Aurinko paistoi ja päivää jatkettiin merimarsilla Tervasaaresta Ulko-Tammioon. Matkan aikana palkittiin pataljoonan henkilöstöä ja nautittiin juhlakahvit
67
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Tilaisuuden arvokkuutta korosti erityisesti
Kom Vesa Tuominenja veteraanit, Lassi Lind, Veikko Rantala, Martti Montonen, Erkki Vihavainen, mukana ollut Somerin taisteluiden veteraani,
alikersantti Lassi Lind.
Pentti Herranen ja Kyösti Kakkonen.

kutsuvieraiden ja oman väen kanssa sekä kuultiin kaptl Teemu Leivon ansiokas
esitelmä Somerin taisteluista.
Somerin taistelu oli Suomen laivaston kannalta sodan kiivain meritaistelu, joka veti paikalle miltei koko silloisen laivastomme.
Ulko-Tammiossa väki siirtyi Somerin taisteluiden muistokivelle.
Perinnepäivän teeman mukaisesti
Somerin taisteluja kunnioitettiin laskemalla muistokivelle seppele ja pitämällä
pieni kenttähartaus. Rakuunasoittokun-

ta juhlisti tilaisuutta.
Tilaisuuden arvokkuutta korosti
erityisesti mukana ollut Somerin taisteluiden veteraani, alikersantti Lassi Lind
91-vuotias Lassi Lind oli sotien aikana myös Suursaaren valtauksessa Pajarin joukkojen mukana. Ennen Somerin taisteluita hän oli ollut Ulko-Tammiossa, josta joukot lähtivät tammikuussa -42 valtaamaan Someria. Lassi kertoi
elävästi Somerin taisteluista ja sotakokemuksistaan saaristossa ja myös elämästään sodan jälkeen. Hän asustelee nykyi-

sin Mikkelin suunnassa, ajaa itse autoa
ja seuraa aktiivisesti päivän tapahtumia.
Hänen avustajanaan matkassa oli evl
Heikki Hokkanen maavoimien esikunnasta. Everstiluutnantti Hokkanen on
Lassin tuttava jo pitemmän aikaa.
Ulko-Tammiosta palattiin takaisin
Haminan Tervasaareen. Sää oli päivän
aikana mitä parhain kesäsää, raikas merituuli vilvoitti paluumatkaa.
•
Kuvat ja tekstin koonti Ritva

Savolainen

Sotamuistoja kertoivat Veikko Rantala ja Lassi Lind seurassaan Haminan kaupunginvaltuuston pj Kalervo Tulokas, kom Vesa Tuominen ja evl Heikki Hok
68
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Rannikkoupseeriyhdistys ry:n
arkisto järjestykseen
re Vartiainen ystävällisesti osoitti arkistolle tilaa. Sota-arkiston ystävät saivat
myös työskennellä Blickle Oy:n tiloissa,
josta oli suurta apua työssä. Ryhmään
kuuluivat Osmo Kimmo, Pekka Forsten,
Juha Tenhunen, Timo Vartiainen ja Eero Vasara. Lisäksi Blickle Oy:ssä ryhmän aina avuliaana auttajana toimi Mika Koukkunen.

RUY:n puheenjohtaja Henrik Nysten luovuttaa yhdistyksen standaarin Sota-arkiston ystäville
kiitokseksi hyvin tehdystä työstä (Ove Enqvist).

A

rkistojen kunnossapito ei
yleensä ole niitä helpoimpia
ja halutuimpia tehtäviä. Sen
takia RUY:n (ja RtUY:n) arkisto oli ollut pitkään enemmän ja vähemmän järjestämättä. Lisäksi sen sijainti on vaihdellut vuosien saatossa sen mukaan, missä yhdistyksen sihteeri milloinkin on sattunut palvelemaan. Vuonna 2009 RU Y:n
arkiston osia oli lisäksi useassa paikassa.
Kun vapaaehtoinen ryhmä sotahistoriasta kiinnostuneita herroja tarjoutui saattamaan arkiston järjestykseen, tarjous
otettiin mielihyvin vastaan. Ryhmä, joka käyttää nimeä Sota-arkiston ystävät,
oli jäänyt "työttömäksi" kun Sota-arkisto liitettiin Kansallisarkistoon, eikä
vapaaehtoisia työntekijöitä enää tarvittu. Työtä koordinoi Ove Enqvist.
Yhdistyksen arkisto päätettiin kesRannikon Puolustaja 4 | 2010

kittää Vantaalle Blickle Oy:n tiloihin,
josta yhdistyksen hallituksen jäsen Ka-

Arkiston järjestäminen saatiin onnellisesti valmiiksi keväällä 2010, ja tilaisuutta juhlistettiin Katajanokan KasinollaRUYn tarjoamalla lounaalla. Yhdistys
halusi kuitenkin kiittää tekijöitä konkreettisemmallakin tavalla, ja sen takia yhdistyksen puheenjohtaja kutsui ryhmän
jäsenet 12.10.2010 Merisotakoululle, jossa heille luovutettiin yhdistyksen standaari. Tenhunen, Vartiainen ja Koukkunen
olivat estyneitä saapumasta.
•
Ove Enqvist

Palkitut Forsen, Kimmoja Vasara Meristotakoulun perinneaulassa (Ove Enqvist).
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Palanen historiaa:

Yhdysvaltain luoteiskulman
rannikkopuolustus
Sisällissodan vielä riehuessa kaukana idässä tuotiin ensimmäiset tykit Columbia-joen suulle, tulevan Fort Canbyn paikalle. Nyt siellä on suosittu valtionpuisto ja Yhdysvaltain Rannikkotykistö (1886-1950) vain merkintä aikakirjoissa.

Townsend -niemen itärannalle ja Fort
Flagler Marrowtone-saaren pohjoiskärkeen. Puolustettava alue on niin ahdas,
että suora-ammunta lienee ollut ensisijaiseksi ajateltu torjuntamenetelmä.
Vain koelaukaukset ammuttiin
- pelote riitti

Tulikolmio (kaavio on Washington State Parks Commissionin esitteestä ilmoitustaululta)

N

ykyisen Washingtonin osavaltion sokkeloinen rannikko, Puget Sound, monine
haaroineen kehittyi nopeasti vilkkaaksi puutavarakaupan ja kalastuksen keskukseksi. Seattleen syntyi myös laivanrakennustoimintaa ja salmen länsipuolelle Bremertoniin laivaston tukikohtakin.
1890-luvun lopulla oli aistittavissa tiettyä jännitystä kansainvälisissä suhteissa.
Syntyi tarve suojata Puget Soundin alue
ja se ratkaistiin sulkemalla Juan de Fucan salmen itäpuoliset kapeikot.
Olympian niemimaan ja Kanadan
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puolella olevan Vancouverin saaren välisen Juan de Fucan salmen itäpäässä ovat
poikittain Rosarion ja Whidbeyn saaret, muodostaen merellisen liikenteenjakajan. Tästä T-risteyksestä pohjoiseen
kohti Georgian salmea on ahdas Gulf
Islands saaristo Vancouverin saaren ja
mantereen välissä. Etelään johtaa vain
n. 8km leveä Admiralty Inlet Whidbey
ja Marrowstone saarten välistä.
Tämä Tulikolmioksi kutsuttu alue
suljettiin rakentamalla rannikkotykistön asemat: Fort Casey Whidbeyn saaren läntiseen kulmaan, Fort Worden Port

Kun Yhdysvallat vedettiin sotaan 7. joulukuuta 1941, rakennettiin Fort Caseyn
pohjoispuolelle pikaisesti vielä kaksitykkinen Fort Ebeyn patteriasema, jonka kaksi 6 tuuman tykkiä pystyivät torjuntaan n. 25 lcnrn etäisyydelle suoraan
Juan de Fucan salmeen. Patteri oli miehitettynä v 1943-46ja 24 tunnin valmiudessa 1943-45.
Rakennustyöt oli aloitettu Fort Caseystä v 1897 ja ensimmäiset koelaukaukset
ammuttiin v. 1901. Valmistuttuaan nämä
kolme linnaketta edustivat aikansa parasta
suunnittelua ja varustusta. Niiden Buffington-Crozier laveteille asennetut 10 tuuman
tykit eivät kuitenkaan koskaan ampuneet
280 kilon kranaattejaan kohti vihollista.
Tarkoituksensa ne kuitenkin saavuttivat.
Puget Sound säilyi kotirintaman turvallisena lahdenperukkana.
Jo ensimmäisen maailmansodan aikana, kun kiinteät linnakkeet menettivät
merkitystään, joitain tykkejä asennettiin
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Fort Caseyn järeitten tykkien asemat Admirait)' lnletin suuntaan. Tykkien asemat yläkerroksessa. Alakerrassa ammusvarastot, viestikeskus vms. Sillat
tykkitasanteelta ptrinpäällikön tähystystorn&hin, joista näkee hyvin koko salmen alueelle.

vedettäville laveteille ennakoiden niiden
siirtoa Eurooppaan. Toisen maailmansodan päätyttyä valtaosa näiden linnakkeitten aseistuksesta myytiin romuksi.

Linnakkeet virkistyskäyttöön

Vähitellen, 1950-luvulta alkaen, Washingtonin osavaltion puistohallinto on
hankkinut nämä linnakkeet yleiseen vir-

kistyskäyttöön. Samalla on myös pyritty säilyttämään linnakkeitten historiallinen arvo, restauroimalla rakenteita ja
hankkimalla tyhjiin asemiin maailman

Buffington-Crozier lavetti yläasennossa. Taustalla Admiralty Headin majakka.
Rannikon Puolustaja 41 2010

71

Buffington-Crozier kivetti yläasennossa. Tykin putki on pienellä korotuksella aivan "lipalla ".

B-C lavetti ala-asennossa. Putkessa näkyvät sodan arvet.

Historia

eri kolkilla säilyneitä yksittäisiä tykkejä.
Rannikkotykistön veteraanien ja museoväen osuus on tässä merkittävä.
Fort Caseyiin, johon on helppo löytää Whidbeyn saaren ainoalta läpikulkutieltä, hankittiin v 1968 Filippiineiltä kaksi 10 tuuman ja kolme 3 tuuman
tykkiä, jotka nyt ovat siistittyinä asennettu "alkuperäisille" paikoille. 10 tuuman tykit ovat m/1901 laveteilla ja peräisin Fort Wintistâ, Yhdysvaltain laivaston
Subie Bayn tukikohdasta. Niiden putkissa on runsaasti arpia japanilaisten tulituksesta. Aitoa tavaraa!
Erikoiset lavetit

Tykkien lavettiratkaisu on erikoinen.
Laukaistaessa palauttajiin liitetyt vastapainot nousevat, tykin putki laskeutuu aseman suojareunuksen alapuolelle
ja vastapainot lukittuvat automaattisesti. Miehistö pysyy suojassa eikä heidän
tykkiä ladattaessa tarvitse nostaa raskasta kranaattia kovin korkealle.
Ennen laukaisua vastapainot vapautetaan manuaalisesti ja tykin putki
nousee aseman suojareunuksen yläpuolelle. - "Valmis"! "Huomio - tulta"!
'Katoavan lavetin' syntyhistoria
alkoi Krimin sodan aikana, kun edinburghilainen insinööri ja reservin tykistökapteeni, myöhemmin Sir Alexander Moncrief alkoi pohtia lavettia, jolla tykin putki voitaisiin nostaa suojavallin reunan yläpuolelle juuri ennen laukaisua. Hänen oivalluksensa oli putken
nosto vastapainojen avulla.
1880-luvulla amerikkalaiset Adelbert Buffington ja William Crozier kehittivät lavettia edelleen. Heidän m/1893
edusti jo aikansa huippua. Lavettia käy-
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Ptripäättikön torni, taustalla rinteessä tj-asemat.

tettiin jopa 16 tuuman tykeillä. Useimmat Yhdysvaltain rannikkotykistön
käyttämät lavetit ovat vuodelta 1896.
Lavettiratkaisun suurin heikkous oli sen sallima vähäinen, vain 20-asteen korotuskulma ja se vuoksi tykin rajoitettu kantama. Tulinopeus ei myöskään ollut huimaava, pienimmillä 6
tuuman tykeillä vain 1-2 laukausta minuutissa. Varsin epämukava seikka oli
myös suuntaaminen, joka voi tapahtua
vasta kun putki oli jo nostettu yläasentoon. Suuntaajan oli siis noustava aseman suojamuurin päälle suorittamaan
tehtäväänsä.
Monimutkainen lavettiratkaisu
havaittiin paitsi hankalaksi ja kalliiksi,
myös turhaksi, sillä laivatykistön osuma

rannikkotykin aseman kaltaiseen pieneen pistemaaliin oli enemmänkin sattuman tulosta. Avoimet asemat olivat
myös alttiita nopeasti kehittyvän lentoaseen iskuille. Riittävä suojaus katsottiin saavutettavan hyvällä naamioinnilla tai asemien betonikatteella.
Special thanks are dtte to CPO Steven JKobylk,

USN (ret), Whidbey

Field Representative

Island

of Coast Defense Stu-

dy Group, for the massive info-package
these unique coastal

on

guns.

Teksti ja kuvut: Leo Johan

Salo

Artikkeli on julkaistu Tulikomentojalehdessä 3/2010. Kiitos lehden eroavalle päätoimittajalle, Kalevi Virtaselle hyvästä, vuosien yhteistyöstä!
•
Kai

Masalin
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Hannu

Hillo

Augustin Ehrensvärd
- rannikkomme puolustaja nro 1

Osa 2-3 13

Syyskuun 25. päivä tuli kuluneeksi 300 vuotta Augustin Ehrensvärdin syntymästä. Meille hän on tärkeä, koska Augustin
Ehrensvärdistä tuli oikeastaan Suomen merivoimien isä kautta historian - niin rannikkotykistön, laivaston kuin merivoimien sotilaskoulutuksenkin. Artikkelin ensimmäinen osa julkaistiin numerossa 3/2010
Suomen meripuolustuksen luoja

erään perustyypin, jonka Fredrik af Chapman oli suunnitellut paljolti Ehrensvärdin
kanssa uusia linjoja vedellen.

Suuressa Pohjan sodassa 1741 - 4 3 , joka
päättyi Turun rauhaan, Ehrensvärd oli
tykistöosaston komentajana, mm. nykyisen Helsingin alueella Tuomarinkylässä.
Silloinhan sodittiin lähinnä talvikauden
ulkopuolella, koska laivasto ei liikkunut
jäissä ja hevosia ei voitu syöttää matkan
varrella kasvavalla ruoholla.
Sodan siirrettyä Ruotsin itärajaa
länteen, lähetettiin Ehrensvärd 1747
tarkastelemaan uusia linnoituskohteita. Sellaisiksi hän totesi Svartholman ja
Loviisan rannan sen vieressä, missä on
vieläkin rakenteista linnoitusrauniot.
Toinen kohde oli Helsingin edustan
Susisaaret, johon ryhdyttiin pian rakentamaan Sveaborgia, kansan suussa Viaporiksi vääntynyttä, josta tuli itsenäistymisen jälkeen Suomenlinna.
Muutamaa vuotta myöhemmin,
vuonna 1750 Ehrensvärd määrättiin
Suomenlinnan linnoitustöiden johtoon.
Siitä tuli Euroopan suurimman merilinnoituksen projekti.
Saarille rakennettiin rannikkolinnoitukseen kuuluvia raveliineja, kaponieereja, kurtiineja, bastioneja, tenaljeja ja
muita linnoitusfasiliteetteja, sekä luonnonkivistä, että tiilestä. Hanke vaati
suuria hankintoja ja niitä tukevaa teollisuutta. Niinpä Augustin Ehrensvärd
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Myssyt epäilevät
- talousrikostutkinta

Augustin Ehrensvärdin muotokuva Ehrensvärdmuseossa. Kuva: Hannu Hillo

perusti Herttoniemen kartanon yhteyteen sekä tiiliruukin, joka elää vielä Tiiliruukinlahden nimessä, ennen Degerön
kanavaa, että pian sen jälkeen myös fajanssitehtaan. Lisäksi piti pystyttää pajoja, verstaita sekä rakentaa työkaluja ja
pystytyslaitteita ja veistää myös runsaasti veneitä. Väkeä tarvittiin tuhansia rakentamiseen, mikä kasvattikin projektiViaporin emä-Helsinkiä suuremmaksi.
Pommerin sodan aikana 1761 Ehrensvärd nimitettiin ruotsalaisten joukkojen ylipäälliköksi. Tällöin hän ehti tarkastaa Stralsundissa vastavalmistuneen uuden
Turunmaan, rakentuvan saaristolaivaston

Rakennustyö Augustin Ehrensvärdin
kohdalla keskeytyi vain osallistumiseen
Pommerin sotaan ja muutamaa vuotta myöhemmin, myssypuolueen päästyä
valtaan, määrärahojen leikkaukseen.
Samalla v. 1762 Saaren everstinvirkataloon Mynämäelle muuttaneen Ehrensvärdin talousasioita alettiin tutkia.
Epäilys oli, että hän olisi ottanut julkisia
varoja käyttöönsä. Pari vuotta istunut
komitea joutui toteamaan - vielä myssyjen ollessa vallassa - että Ehrensvärd
ei ollut todellakaan käyttänyt kaikkia
myönnettyjä kruunun varoja linnoitustöihin. Ensinnäkään hän ei ollut saanut
kaikkia myönnettyjä varoja käyttöönsä
ja toisekseen saaduistakin oli säästänyt
vuoden 1757 loppuun mennessä lähes 60
000 hopeataaleria!
Myssyjen vallan päätyttyä Augustin Ehrensvärd palautettiin linnoitustöiden johtoon. Tällä välin töitä oli johtanut myssyjen mies, kenraalimajuri Johan Bernhard Virgin, joka ei töissä juurikaan ollut edistynyt. Tosin hänen mielipiteensä koko Viaporista olikin täysin
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menettämään puolen vuoden palkkansa. Syytös oli, että Ruotsin laivastohan
ei ollut hyökännyt, vaikka Venäjän laivasto ei ollut ollut kulkukannalla, ei syksyllä eikä seuraavana alkukesänä.
Venäläinen vara-amiraali Golovvin
vastapuolella selvisi puolestaan syytöksistä, että ei ollut hyökännyt Ruotsin
laivaston kimppuun, vetoamalla Pietari Suuren muinaiseen käskyyn, että hyökätä sai vain, jos venäläisillä oli vähintään 3:2 mukainen ylivoima. Venäläisten
ja ruotsalaisten suhde oli Hankoniemen
edustalla ollut lähes tasan: linjalaivat 17
- 1 6 , fregatit tasaviisikoin.

Ehrensvärdin verraton taistelupari saaristolaivaston luomisessa oli Fredrik af Chapman. Muotokuva
Ehrensvärd-museossa. Kuva: Hannu Hillo.

toinen kuin Ehrensvärdin.
On esitetty olettamus, että näpäytykseksi epäoikeudenmukaisesta kohtelustaan Augustin Ehrensvärd olisi tässä vaiheessa nimennyt linnoituksen osat
Kunnia, Hyve ja Hyvä Omatunto. Tämä
ei pidä paikkaansa, vaikka olisikin hauska anekdootti, sillä jo Virgin puuhasteli
Hyveen kanssa pääsemättä juuri puusta
pitkään. Se ei kolmen vuoden aikana ollut tullut valmiiksi. Puolustusvaliokunta lausuikin, että "herra kenraalimajuri
Virginille linnoitustöiden ohjauksen antaminen tuotti valtakunnalle enemmän
vahinkoa kuin hyötyä."
Rannikon Puolustaja 4 | 2010

Saaristolaivasto

Jo Hattujen sodan 1741-1742 aikana Ruotsin laivastolla oli kaleereita ja
sluuppeja, avomerilaivaston linjalaivojen ja fregattien lisäksi. Sota kuitenkin
hävittiin, sillä johto ei ollut selkeä, ja armeija ja laivasto vuorotellen vetäytyivät
lähes kilpaa etelärannikkoa pitkin länteen. Maavoimien johdossa olleet Lewenhaupt ja Buddenbrock menettivät kirjaimellisesti päänsä, kun taas amiraalit Siöstierna ja Falkengren vapautettiin oikeudessa ja kolmas amiraali, Cronhagen
tuomittiin, osittain huolimattomuudesta ja osittain ajattelemattomuudesta,

Ruotsin kaleerit, jotka periytyivät
Hattujen sodan ajalta ja niitä uudemmat, joita oli rakennettu 1749 alkaen,
eivät olleet tehokkaita. Kyseessä oli Välimeren laivatyyppi. Kaleerit olivat raskaita, vaikeasti manööveerattavia saaristoisella ja karikkoisella Saaristomerellä ja Suomenlahdella. Lisäksi niiden
miehitys oli runsas, ja silti tykistön tulivoima yllättävän heikko. Kuitenkin
tykkien merkitys saaristotaisteluissa oli
kokenut valtavan tulemisen. Alusten rakenteet eivät olleet vahvoja eikä varastotiloissakaan ollut hurraamista. Vieläpä
niillä oli liian suuri syväyskin. Jo Pommerin sodan aikana Augustin Ehrensvärd kiinnitti huomiota Ruotsin laivaston alusten heikentyneeseen suorituskykyyn. Aika oli kulkenut suurvallan kaleerilaivaston ohi.
Kaleerissa oli 22 airoparia ja joka airoparissa oli neljä - Jägerskiöldin
mukaan jopa viisi - miestä soutamassa
40 Ruotsin jalan mittaista eli 12-metristä airoa ( 1 - 0,2969 m). Kevyt haapapuinen airo katkesikin helposti. Pelkästään soutajien määrä alkoi lähennellä kahtasataa ja tykinruokana kaleeri
kaikkiaan edusti 250:ä miestä. Tykkejä oli kaksi 18- tai 24-naulaista (naula
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Tykkijolla oli omiaan ahtaisiin ja mataliin Suomen rannikkovesiin. Pienoismalli valtion merimuseo
Vellamossa Kotkassa. Kuva: Hannu Hillo

on ammuksen painomitta, 0.425 kg). Ne
ampuivat vain eteenpäin. Lisäksi laidoilla oli pieniä nikhakoja, joita saattoi olla
parikymmentäkin.
Lisäksi alustyyppinä löytyi laivastossa pienempi ns. puolikaleeri.
Ennen Ehrensvärdin siirtymistä
Pommeriin oli saaristolaivastohanke jo
käynnistynyt.
Amiraliteetinkapteenin Carl Ruthensparren johdolla ruotsalaiset kaleerit kuitenkin saivat - heikkouksistaan
huolimatta - merivoiton Stettininlahdella 10.9.1759. Tykistöltään alivoimainen ruotsalaisosasto, 4 kaleeria ja 4 puolikaleeria ja muutamia pienempiä aluksia, entrasi koko preussilaisten osaston
- historiallinen viimeinen entraus Itämerellä-ja saaliiksi saatiin neljä tykistöpurjelaivaa, neljä kaleeria sekä muutamia apualuksia. N. 500 preussilaista saatiin vangiksi. Priki ja kolme kaljuuttia,
König von Preussen, Prinz von Preussen, Prinz Heinrich ja Prinz Wilhelm
näistä kaapatuista laivoista lähetettiin
Suomeen. Ne muodostivat syntyvän saa7A

ristolaivastomme ensimmäiset alukset.
Jos hattujen sota hävittiin kartoituksen puuttuessa, oli Ehrensvärdin mukaan aiempi isoviha 1700 - 21 jo hävitty kaleerien puuttuessa. Edelliseen kysymykseen liittyen hän kehottikin vilpittömästi kartoittamaan Suomea. Itse hän keräsi kunnioitettavan kartaston, samoin kuin teki hyviä kartoituksia matkojensa yhteydessä.
Linnoitus ja eskaaderi

Ehrensvärd oli tietoinen siitä, että Viaporin merilinnoitus ei olisi ratkaisu sinänsä, vaan tarvitsee samalla laivaston,
joka saisi suojansa ja satamansa Viapo-

rin linnoitusten ja tykkien antamana.
Tätä hän tolkutti jopa hallitsijalle Adolf
Fredrikille. Saatuaan tältä 1764 vapaaherran aatelisarvon Ehrensvärd kirjoitti langolleen, että "Mitä hyödyttää
minua arvonimet ja koreat nauhat. Jos
kuningas tahtoo osoittaa minulle suopeuttaan, hankkikoon rahoja laivaston
ja linnoituksen rakentamiseen. Kaikki
muu on tarpeetonta."
Suunnitelmakehys oli, että Suomen
eskaaderi tuli erottaa Ruotsin avomerilaivastosta ja se kuuluisi sotakollegiossa
istuvan kenraalin alaisuuteen. Suomenlinnaan tulisi kolmekymmentä kaleeria
ja viisi hevoskaleeria, neljä fregattia ja
kaksi proomua.
Siksi kenraaliksi, josta oli puhe, valittiin kenraalimajuriksi ylennetty Ehrensvärd.
Ehrensvärd ryhtyi pohtimaan saaristolaivastoasian konkretisointia englantilaissyntyisen Fredrik Henrik Chapmanin kanssa, joka osoittautui laivainsinöörinä aivan nerokkaaksi mieheksi.
Näiden kahden miehen toiminnan tuloksena syntyi rakentuvaan Viaporiin
tukeutuva armeijan laivasto, saaristolaivasto, joka oli lähinnä suomalainen
laivasto, kun Ruotsin Karlskronaan tukeutunut "högsjöllottan" oli ennenkaikkea avomerilaivasto, joskin siihen kuului
myös Tukholman kaleerieskaaderi.
Kun saaristolaivasto sai oman lippunsa, kokonaan sinisen ja kolmikielekkeisen, syntyi myös ensimmäinen suomalainen lippu. Ehrensvärdin suomenharrastuksesta oli esimerkkinä sekin, että
hän Suomessa käytti aatelisvaakunassaan tunnuslauseena suomalaista sanaa
"yxtottinen", joka oikeastaan tarkoitti "vakaata, muuttumatonta", ruotsiksi "oombytelig".
Ehrensvärd kirjoitti 1760 Stralsundissa kaleeriosaston komentajalle,

Historia

kapteeniluutnantti Henrik af Trollelle:
"Rakennusmestarini 011 yhtä innostunut kaikkeen uuteen kuin minäkin. Jos
saamme työskennellä yhdessä, tulemme
luomaan uudelleen koko laivaston."
Alusten puitteissa päädyttiin uusiin
innovaatioihin, jotka tehostivat ruotsalaisia kaleereita merkittävästi.
Maakuntaluokat

Ensimmäisen saaristofregatin, Uusimaa Gamlan, piirustukset valmistuivat 1.7.1760. Ne täyttivät siis heinäkuun
alussa 250 vuotta. Ensimmäinen vesillelasku tapahtui nopeasti, jo 4.9. Pommerin Stralsundissa.
Alus tehtiin tammesta tasasaumaisena (kravell, karavelli, karakki).
12-naulaiset kanuunat olivat keskilaivassa, ja ne pystyttiin kääntämään kaikkiin suuntiin. Kanuunoissa oli joustava
mäkilavetti, joka lyhensi niiden rekyyliliikettä taaksepäin. Sen alla oli myös
kääntölavetti, jolla saavutettiin täysi ympyrä sivusuuntauksessa. Keskellä laivaa olevalla sillalla oleva tällainen
kanuunarivi oli jotain ennennäkemätön-

tä ja Ehrensvärdin keksintö. Kaksi miestä pystyi hoitamaan yhtä kanuunaa. Airopareja oli 14 ja jokaisessa airossa oli
vain kaksi miestä. Miehitys oli kaikkiaan 45 henkeä.
30,3-metrinen ja syväydeltään vain
1,5 metrin kaleeri omasi edeltäjiään paljon tukevamman tulivoiman: 1012-naulaista tykkiä, 2 3-naulaista tykkiä ja
3-naulaisia nikhakoja 16. Alusta saattoi pitää parkkina.
Uusimaa Gamlaa seurasi pian ensimmäinen Pohjanmaa-luokan alus, josta tuli myös Gamla nimeltään. Sekin oli
tammea ja tarkoitettu lähinnä tiedustelutarkoituksiin. Pohjanmaakin oli
kaksimastoinen ja yksikantinen ja laskettiin samana syksynä vesille Stralsundissa. Airopareja oli 14 ja ainoa tykki oli
6-naulainen.
Ehrensvärdin ylipäällikkyys Pommerin sodassa toteutui vasta kesä-heinäkuun vaihteessa 1761. Tällöin hän ehti
tarkastaa Stralsundissa vastavalmistuneen uuden Turunmaan, Nordenin. Se
oli saaristolaivaston kolmas perustyyppi. Sekin oli rungoltaan tammea, mut-

Hämeenmaa täysissä purjeissa Viaporin edustalla. A.E. Geeten akvarelli. Kuninkaallinen kirjasto,
Tukholma. Kuva Stig Jägerskiäldin Ruotsinsalmi-kirjasta, jossa alustyyppi nimetty kuvatekstissä
virheellisesti Tunmmaa-luokaksil
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ta kahdet kannet olivat mäntyä. Mastoja oli kolme.
Miksi tammi oli suosittu sotalaivamateriaali? Koska tammi kanuunankuulaosumassa pirstoutuu vähemmän
kuin havupuulaudoitus. Suuri osa vammautumisista ja kuolemista johtui juuri
lentävistä terävistä puunsäleistä, jotka
olivat kuin keihäitä.
Turunmaasta tuli saaristolaivaston
ydinluokka. Pituus oli 34,5 m, leveys 7,9
m ja syväys 2,12111.
Tykistöä oli 22 12-naulaista ja 10
3-naulaista tykkiä sekä 24 nikhakaa.
Soudettavana oli 16 airoparia.
Rakentaminen alkaa

Kaikissa näissä aluksissa oli aluksi alapurjeina kaleeri- eli spriipurje, jota kutsutaan myös latinalaispurjeeksi. Isomastossa jafokka- eli keulamastossa oli raakapurje. Turunmaalla oli todennäköisesti raakapurje myös kryssi- eli mesaanimastossa.
Näitä laivaluokkia takiloistaan arvostellut komentajakapteeni Tersmeden,
työryhmässä mukana ollut avomerilaivaston edustaja, vetäytyi yhteistyöstä.
Uusimman maakuntaluokan aluksena laskettiin vesille 1764 ensimmäinen
Hämeenmaa, Oden.
Se oli Viaporin telakan ensimmäinen sotalaiva, pituudeltaan 33 m, leveydeltään 8,3 m, syväydeltään 2,8 m.
Airopareja oli 14. Kanuunoita oli 18
12-naulaista, 4 3-naulaista ja 3-naulaisia nikhakoja 16. Muita saaristolaivaston fregatteja, joita rakennettiin samana vuonna Suomessa olivat pohjanmaa
Fröja ja turunmaa Tor. Ne olivat myös
isompia aluksia kuin edeltäjänsä Norden
ja Gamla.
Kaikkia näitä laivoja voitiin siis
soutaa. Lisäksi valmistui tänä aktiivisena vuonna Viaporissa kuunari Gäpä,

muonajahti Snappopp ja tiedusteluparkassi Jehu.
Luokkien nimet Suomen maakuntien mukaan sisälsi viitteen siitä, missä näitä tultaisiin käyttämään, vaikka
Norden olikin jo Pommerin sodan ruotsalaislaivastossa lippulaivana.
Pysäys

Vuonna 1764 Ehrensvärd oli ylennetty
ratsuväen kenraaliksi ja korotettu vapaaherraksi yhdessä kahden veljensä
kanssa. Seuraavana vuonnahan hän menetti jo virkansa.
Vuonna 1765 alkaneen myssyjen lyhyen vallan aikana saaristolaivastokin
ehti jo rappeutua. Fröjan sisaralus Disa
jäi tänä aikana kesken, vaikka määräraha sen ja yhden turunmaan loppuunsaattamiseksi oli myönnetty. Vain kaksi
parkassia saatiin aikaiseksi ja lisäksi pienempiä korjauksia.
Ehrensvärd joutui puolustamaan
näkemyksiään laivastoon liittyvistä kysymyksistä, kuten alusten miehityksistä
ja meripataljoonan perustamisesta myös
salaisessa valiokunnassa. Siellä epäiltiin
liian suuren vallan keskittymistä yksiin
käsiin - ei toki arveluttavaa kenraali
Ehrensvärdin kohdalla, mutta mahdollisesti hänen seuraajansa osalla... Uuden vallan edustajathan olivat myssyjä,
toisin kuin Augustin Ehrensvärd. Päätös uuden armeijan laivaston - siis tämän saaristolaivaston - rakentamiseen
annettavista varoista oli kolme tynnyriä
kultaa, niin pian kuin valtakunnan varat sen sallisivat.
Hattujen päästyä taas valtaan Suomen saaristolaivasto-osasto ristittiin
1770 armeijan laivastoksi ja sen päälliköksi nimetttiin jälleen Ehrensvärd.
Rakennusprojekti sai taas vauhtia.
Pohjanmaa Disa valmistui. Vielä Toria
suurempi turunmaa Lodbrok valmis7R

tui 1771 Tukholmassa. Se oli 37,4-metrinen, leveydeltään 9,2 m ja tykistöä oli
218-naulaista, 24 12-naulaistaja 12 nikhakaa. 19 airopariin tuli jo 4 soutajaa
airoon. Kaikilla tykeillä ei voitu ampua
molemmille puolille, mutta vanhaan kaleeriin verrattuna se oli edelleen merkittävästi tulivoimaisempi ja väkeä oli lähes
kolmanneksen vähemmän. 5000 miehellä saatiin 22 turunmaata liikeelle verrattuna 16 vanhaan kaleeriin. Nyt oli turunmaa kuitenkin suurempi syväykseltään - 3,3 m verrattuna 2,1 metriin. Samoin turunmaan nopeus soudettuna oli
vain 1-2 solmua ja soukempi vastustaja
oli lähes kaksi kertaa nopeampi. Turunmaan toiminta-aika oli varastojen perusteella kaksinkertainen, mutta ennen
kaikkea sen tulivoima oli lähes kymmenkertainen. Yhden turunmaan hinnalla
olisi saanut kaksi kaleeria.
Meripoikaekipaasi

Laivaväen koulutus oli myös lähellä Ehrensvärdin sydäntä. Miehitys koostui
värvätyistä ja laivamiesruotujen merimiehistä, jotka toimivat niin soutajina

kuin maihinnousujoukkoina, nykykatsannossa rannikkojääkäreinä tai merijalkaväkenä. Viaporin eskaaderissa otettiin vuodesta 1762 lähtien myös miehistön ja alipäällystön nuoria poikia koulutettaviksi tuleviksi aliupseereiksi. Ehrensvärd piti tätä hanketta tärkeydessään uusien laivojen rakentamisen veroisena. Koulutuksen taso laajeni 1770
alipäällystön ja päällystön korkeudelle.
Ehrensvärdhän oli perustanut jo
tykistön kadettikoulun 1739 Tukholmaan ja johtanut sitä. Vuonna 1748 eli
Viaporin rakentamisen käynnistyessä
hän perusti vastaavan sotilasoppilaitoksen myös Suomeen. Sitä johti "kapten mechanicus", jona toimi amiraliteetissa ja tykistössä palvellut luutnantti Johan Elfving. Opetusta annettiin Helsingissä, Viaporissa ja Svartholmassa. 1758
johtajan virasta tehtiin tykistön professorin virka. Virkojen hoitajina olikin filosofian maistereita, matemaatikkoja siis siviilimiehiä. Augustin Ehrensvärdin oman pojan Carl Augustin laivaston yliamiraalina päättynyt ura alkoi
kahdeksanvuotiaana tykistökadettina.
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Seuraavana vuonna Carl Augst ilmoitettiin Turun Akatemiaan opiskelijaksi ja kymmenvuotiaana lisäksi Upsalan
yliopistoon.
Jo ennen kruunun rahoitusta Augustin Ehrensvärd perusti omilla varoillaan 1770 koulun nuorille merikadeteille. Tilapäisluonteinen koulutus päättyi
Ehrensvärdin kuolemaan syksyllä 1772
päällystön osalta, mutta jatkui alipäällystön kohdalla. Kenraalimajuri Henrik
af Trolle, Ehrensvärdin luotettuja ja lähipiiriläisiä, anoi heti 28.10.1772 hallitukselta Viaporin opetuslaitoksen vakinaistamista. Se toteutui kuitenkin vasta 1779, kun Kustaa III antoi huhtikuun
8. päivänä käskykirjeen asian toteuttamisesta. Päivämäärä on siksi tärkeä, et-

tä vastoin yleistä käsitystä suomalaista
upseerikoulutusta ei aloittanutkaan Ehrensvärdin entinen oppilas Georg Magnus Sprengtporten Haapaniemen sotakoulullaan. Sen lupakirjan antoi kuningas vasta 23.7. samana vuonna. Anomuksen Sprengtporten oli tehnyt jo keväällä, 20.3., kun af Trolle oli oman vuoden 1772 anomuksensa - alamaisimman
muistionsa - uudistanut 4.2. eli puolitoista kuukautta aiemmin. Tämänhän
komentaja Tapani Mattila on tutkimuksissaan selvittänyt.

loi Suomen ja sen rannikoiden puolustamiseksi näihin päiviin ulottuneen konseptin, jossa saaristolinnoitukset ja liikkuvat laivastoyksiköt muodostivat meripuolustuksen kokonaisuuden. Katolisessa maassa hän voisi olla meripuolustuksen suojeluspyhimys. Meille hän on Meripuolustuksen Isä.
•
Ehrensvärd-artikkelien lähteet:
Oscar Nikula:Augustin Ehrensvärd.
Söderströms.Abo 1960.
Suomen Laivasto

1918-19681.

Otava. Helsinki 1968.

Meripuolustuksen isä

Tapani Mattila: Meri maamme turvana.

Ratsuväenkenraali Augustin Ehrensvärdin ansiot Suomen meripuolustuksen luojana ovat vertaansa vailla. Hän

Suomi merellä-säätiö. Jyväskylä 1983.
Stig Jägerskiöld: Ruotsinsalmi.
Otava. Keuruu 1990.
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Merivoimien
Esikunnan luioltoosaston päällikkönä

Wähä-Heikkilän kasarmialue
ja Venäjän Itämeren laivasto
Merivoimien esikunnan kiviristeilijan ankkuroiduttua konkreettisesti viime kesänä jo edesmenneen Hämeenmaa-luokan
saattajan ankkurein Heikkilän kasarmialueelle Turkuun, on aika kertoa tarina VVähä-Heikkilän eli Lill-Heikkilän alkuvaiheista. Kasarmialueen alkuvaiheista ei juuri ole julkaistu paljoakaan. Syynä varmastikin on se, että kolme ensimmäistä
vuotta VVähä-Heikkilä oli venäläinen kasarmialue. Alkuperäislähteet ovat siten venäjäksi, joka muodosti aikaisemmin ja
yhä vieläkin kohtuullisen korkean kynnyksen historiantutkijalle.

Pyhiin Andreaan lippu: Venäjän Laivaston lippu
1712-1918

T

ässä artikkelissa keskitytään
Wähä-Heikkilän eli Lill-Heikkilän kasarmialueen alkuhistoriaan eli vuosiin 1915 - 20. Itsenäisyyden
ajan historiaa on ansiokkaasti käsitelty
muun muassa Porin Prikaatin historiikissa, mutta kasarmialueen alkuhistoria
on vähemmän tunnettua. Kirjoituksessa käytetään kasarmialueen alkuperäistä nimeä Lill-Heikkilä tai Wähä-Heik80

kilä, sillä Turussa on myös Iso-Heikkilän alue, jossa myös oli venäläisiä sotilasrakennuksia.

pohjukasta aina Lypertön Katanpäähän asti ulottuvaa Pietari Suuren merilinnoitusta.

Wähä-Heikkilän tai Lill-Heikkilän
kasarmialueen, joka nykyisin tunnetaan
Heikkilän kasarmialueena, historia liittyy Venäjän keisarikunnan osallistumiseen I maailmansotaan.

Itämeren Laivaston esikunta teki päätöksen Wähä-Heikkilän rakennustöiden aloittamisesta 17 joulukuuta
1914.'Venäjän keisarikunta pakkolunasti uuden kasarmialueen rakentamiseen
tarvittavan maa-alueen Suomen Suurruhtinaskunnalta keväällä 1915. Maanmittaustoimenpiteet suoritti Turun- ja
Porin lääninhallituksen maanmittari
20.3.1915. 2

Koko Saaristomeren ja Ahvenanmaan linnoittamisen ja samalla myös
Wähä-Heikkilän rakentamisen käynnistävänä sysäyksenä toimi elokuussa 1914
syttynyt I maailmansota. Tällöin Venäjän merivoimat havahtui konkreettisesti siihen, että koko läntinen saaristoalue
valtakunnan länsirajalla oli suojaton.
Talven 1914-15 aikana alkoi tarmokas tiedusteluja suunnittelutyö, joka
johti seuraavan runsaan kahden vuoden
aikana lähes koko läntisen saaristoalueen linnoittamiseen. Viimeisimpiä lenkkejä tässä sotilasrakentamisen ketjussa
oli Wähä-Heikkilän kasarmialue. Näin
se on katsottava osaksi Suomenlahden

VVähä-Heikkilän rakentamisen
tavoitteet
Mikä oli sitten Wähä-Heikkilän kasarmialueen rakentamisen tavoite? Kysymykseen aukeaa vastaus alkuperäisistä
päärakennuksen rakennuspiirustuksista,
jotka on hyväksytty ja päivätty marraskuulle 1915. Piirustuksista käy ilmi niin
rakennuksen eri tilojen käyttötarkoitus,
piirustuksen hyväksymispäivä että hy-

Historia

Wähä-Heikkilän päärakennus, kesä 1918, PorR:n Kilta

väksyjien nimet. Kopio piirustuksista
löytyy mm Turun Maakunta-arkistosta. 3
Venäläiset käyttivät Wähä-Heikkilän kasarmista nimitystä Läntisen
Viestipalvelun Keskusasema Turku
(Центральная станция службы связи
в Або). Heikkilä nimeä ei heidän asiakirjoissaan esiinny.4
Wähä-Heikkilän päärakennuksen
pohjapiirroksessa jokaisen huonetilan
kohdalle on merkitty sen käyttötarkoitus, joten koko rakennuksen käyttötarkoitus on näillä tiedoilla varsin selkeä
hahmottaa. Sen lisäksi toisen hyväksyjän allekirjoitusajankohdan tehtävä antaa selvän viitteen toimialasta, jonka
käyttöön päärakennusta suunniteltiin.
Nämä toisiaan tukevat tiedot yhdistäen voi varmuudella todeta, että WähäHeikkilän päärakennus ja samalla koko
kasarmialue suunniteltiin Venäjän Itämeren Laivaston läntisen alueen viestiRannikon Puolustaja 4 | 2010

palvelun käyttöön (служба всязи).
Tässä yhteydessä merkitsevämpi allekirjoittaja oli komentaja Davidov (капитан второва ранга Давыдовь
Михаилъ Платоновичъ). Aikaisemmin
keväällä 1915 hän toimi vielä juuri edellä mainitun läntisen alueen viestipalvelun päällikkönä. A llekirjoitushetkel lä
hän oli jo koko Itämeren Laivaston viestipalvelun päällikkö. 5 Toinen allekirjoittaja oli Viaporin linnoituspiirin hallintopäällikkö. Viaporin linnoituspiiri vastasi koko rannikon rakennustöistä mukaan lukien Wähä-Heikkilä. Myös Venäjän Itämeren Laivaston muut alkuperäiset asiakirjadokumentit tukevat piirustusten perusteella syntynyttä olettamusta kasarmialueen alkuperäisestä käyttötarkoituksesta. 6
Venäjän Itämeren laivastossa viestipalvelu sisälsi tuolloin nykyisin termein
määriteltynä kolme eri palvelushaaraa;

tiedustelun, viestin ja merivalvonnan.
Samoin laivaston lentojoukot kuuluivat
vuonna 1915 viestipalvelun joukkoihin.
Jotta Wähä-Heikkilän kasarmin
rakentamishanke tulisi paremmin ymmärrettäväksi, on tarkasteltava venäläisten suunnitelmia koko Saaristomeren ja Ahvenanmaan puolustamiseksi.
Saaristomeri ja Ahvenanmaa nähtiin
Venäjän Itämeren meripuolustuksessa
sivusta- ja tukiasemana, joka toisaalta
suojasi Venäjän valtion luoteisrannikkoa ja toisaalta tarjosi suojaisan tukeutumis-, huolto- ja täydennysalueen laivaston alusyksiköille. Alueen puolustus
organisoitiinkin vuonna 1915 puolustusasemaksi, jolle annettiin nimi Turku
- Ahvenanmaa Saaristoasema. Saaristoaseman esikunta sijoitettiin hyvien yhteyksien päähän Turkuun.
Wähä-Heikkilälle oli varattu kuitenkin oma erikoinen roolinsa. Venäläi81

Steriilin M-9 lentovene, kesä 1917, Sotamuseo

set olivat jo ennen I maailmansotaa alkaneet yhdistämään meripuolustuksen
kannalta keskeisiä alueita merikaapeliverkoilla. Aikanaan sodan uhkan lähestyessä ja konkretisoituessa merikaapeleita laskettiin myös luoteissaaristoon.
Viestipalvelun suunnitelmissa oli käytännössä kattavan tähystysverkon perustaminen saaristoalueen ulkolaitaan
- yhteensä suunniteltuja tähystysasemia
oli 24 kappaletta. Tämän lisäksi tulivat
vielä kymmenkunta linnaketta, jotka
suojasivat tärkeimpiä sisääntuloväyliä. 7
Lähes jokaiseen näistä tähystysasemistaja linnakkeista rakennettiin merikaapeliyhteys. Linnakkeilla oli sen lisäksi vielä radioasema. Koko tämän laajan
läntisen tähystysverkon hallintaan tarvittiin nyt keskusasema. Tähystysasemien havainnot viestitettiin merikaapeliverkon ja radioasemien kautta läntisen
alueen keskusasemalle eli juuri WähäHeikkilän viestikeskukselle. Päärakennuksen rakennuspiirustuksia tarkasteltaessa löytyykin sieltä kolmannen kerroksen kaupunginpuoleisesta päädystä
alueen viestikeskukseksi suunniteltu tila.
Keskusaseman paikaksi sopi luontevasti
QO

Turku, jossa jo oli koko saaristoaseman
johtopaikkakin.
Saaristoaseman esikunta sijaitsi
Turussa keskikaupungilta käyttöön otetuissa tiloissa. Suunnitelmista sen siirtymisestä Wähä-Heikkilään ei venäläisissä asiakirjoissa näy mitään viitteitä. Samoin laivastoyksiköitä ei Wähä-Heikkilään tukeutunut. Varsinainen sotasatama sijaitsi Aurajoen suulla, jossa sijaitsevilta telakoilta ja varastoilta sota-alusten huoltoja täydennys tapahtui.

Toinen selkeästi aluevalvontaan
suuntautuva toiminto oli Vähä-Heikkilään perustettu laivaston viestipalvelun merilentoasema. I maailmansodan
aikana Venäjän Itämeren laivastolla oli
oma ilma-ase, joka oli jakaantunut kahteen ilmailuprikaatiin, joista toinen toimi Suomen alueella ja toinen Baltiassa.
Olipa laivastolla Itämerellä oma lentotukialuskin - Orlitza - naaraskotka. 8
Wähä-Heikkilän merilentoasema
oli operatiivisessa toiminnassa jo vuonna 1916 jatkaen aina syksyyn 1917. Pääosin lennettiin kaksi-kolmipaikkaisella
lentovenekalustolla, jonka yleisin tyyppi
oli kaksitasoinen Stetinin M-9 Devjatkapikkuysi. Silloisilla koneilla kyettiin partioimaan aina sadan kilometrin etäisyydelle saakka. Suomessa oli Wähä-Heikkilän merilentoaseman lisäksi kaksi muuta
merilentoasemaa - Storlängvik Kemiön
saarella ja Granbäda Föglössä Ahvenanmaalla. Wähä-Heikkilän merilentoasema
oli johtava lentoasema ja sillä oli ainoana varsinainen lentokonekorjaamo. Vähä-Heikkilässä oli neljä lautarakenteista
lentokonehallia eli -hangaaria ja aseman
määrävahvuus oli 6 lentovenettä.
Suunnitteluja rakennustyöt

Varuskunnan paikan valinta

Heikkilän alue valikoitui uuden keskusaseman paikaksi useastakin syystä, joista vähäisempiä eivät olleet se tosiseikka, että alue oli jo alkuperäisesti valtion
maata - Wähä-Heikkilän kuninkaankartanon maita. Toinen keskeinen seikka oli alueen hyvä soveltuvuus radioaseman sijoituspaikaksi. Heikkilään suunniteltiin ja rakennettiin voimakas radioasema, jonka tehtävänä oli radioyhteyksien ohella Saksan Keisarillisen laivaston radioliikenteen viestitiedustelu. Tämän takia radioasemaa kutsuttiinkin
"Itämeren silmäksi".

Wähä-Heikkilän rakennustyöt alkoivat
kesän 1915 kuluessa. Rakennustöiden
aloittamista viivästytti hallinnollinen
byrokratia ja siitä johtuva määrärahojen
hidas käyttöön saanti. Päärakennuksen
piirustukset vahvistettiin marraskuussa
1915, joten on oletettavaa, että sitä päästiin vallitsevan tavan mukaisesti rakentamaan vasta hyväksymisen jälkeen.
Kaikkiaan Wähä-Heikkilään rakennettiin vuosien 1915 - 17 kuluessa kolmisenkymmentä rakennusta - pääosa oli
puisia. Viisi rakennuksista oli tiilistä ja
yksi ammussuoja betonista. Kaikki tiilirakennukset ovat edelleen jäljellä, mutta
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Mhä-Heikkilä kesällä 1918, SA-kuva

puiset rakennukset ovat aikojen kuluessa purettu pois. Nämä viisi jäljelle jäänyttä tiilirakennusta ovat päärakennus,
sotilaskodin mäen juurella olevat huoltorakennus, kaksikerroksinen asuinrakennus ja tallirakennus sekä nykyisen pääsisääntulon oikealla puolella sijaitseva radioasemarakennus.
Päärakennuksen suunnittelijaa ei
toistaiseksi tiedetä, mutta oli hyvin tavanomaista tuon aikaisessa kasarmisuunnittelussa, että suunnittelijana toimi rakentamisesta vastaava sotilasinsinöörikunta itse. Rakennus edustaa niin
sanottua venäläistä rationaalista tiilityyliä, jossa toiminnallisuus sai suuren
Rannikon Puolustaja 4 | 2010

painoarvon. Tiilijulkisivua keventävät
rapatut seinäpinnat ja julkisivulle antaa
arvovaltaa tyylitelty tornirakennelma.
Julkisivussa voi nähdä heijastumia keskiaikaisesta puolustuslinnasta, jota tornirakennelmat jäsentävät. Samalla päärakennuksen arvovaltainen ulkoasu viestitti keskusvallan voimaa ja läsnäoloa.
Päärakennuksen suunnittelun pohjana ovat todennäköisesti olleet kasarmirakentamisen tyyppipiirustukset, joita oli laadittu v 1882 kasarmirakentamisasetuksen pohjalta. Kasarmirakennusten ulkoasu saattoi vaihdella melkoisestikin riippuen paikallisesti saatavissa
olevista rakennusmateriaaleista. Majoi-

tuskasarmien mitoitukselle oli jo tuolloin käytössä selkeät ohjearvot - huonekorkeus 5 arsinaa (3,5 m), pinta-ala henkeä kohden 1,2 neliösyltä (5,46 m2) ja ilmatilavuus 2 kuutiosyltä (19,44 m3). Näitä ohjearvoja noudatettiin myös WähäHeikkilän päärakennuksen suunnittelussa, sillä olihan siihen suunniteltu 250
hengen komppaniamajoitus.
Wähä-Heikkilän rakentamisen
suorittajina olivat suomalaiset työmieh e t - työn johto oli venäläisellä insinöörikomennuskunnalla. Rakennusaineet
hankittiin paikkakunnalta, joten esimerkiksi tiilet tulivat Kupittaan Savelta. Käytettävät rakennustarvikkeet vai83

Wähä-Heikkilän merilentoasema keväällä 1918, Sotamuseo

kuttivat luonnollisesti osaltaan lopputuloksen ulkonäköön.
Itämeren Laivaston Sairaala
- tarua vai totta

Wähä-Heikkilästä julkaistussa aineistossa esiintyy useimmiten urbaani tarina Itämeren laivaston sairaalasta, jolla
nimenomaan tarkoitetaan Vähä-Heikkilän päärakennusta. Tämä tarina näyttäisi alkuperäisten venäläisten lähteiden
valossa olevan tosiaan urbaani legenda.
Venäläisillä oli suunnitelmissa todellakin rakentaa pieni erillinen karanteenisairaala alueelle, mutta sitä ei ehditty rakentaa valmiiksi. Vain rakennuksen kehikko saatiin aikaiseksi. Alueen jouduttua suomalaisten haltuun vuonna 1918
keväällä karanteenisairaalan kehikko

purettiin pois. Venäläisellä varuskunnalla oli I maailmansodan aikana Turussa suuri 200-paikkainen karanteenisairaala, mutta se sijaitsi Ruissalossa.9
Itse päärakennukseen ei koskaan
suunniteltu sairaalaa, mutta jotain sairaanhoitoon liittyvää sieltä sentään löytyi. Päärakennuksen merenpuoleiseen siipeen ensimmäiseen kerrokseen suunniteltiin lääkärin vastaanottotilat ja pieni vuodeosasto - 8 potilaspaikkaa. Pohjapiirustuksista on laskettavissa vuodepaikkojen
tarkka lukumäärä. Tämä vastaanottotila tarvittiin, koska päärakennukseen oli
suunniteltu toiseen kerrokseen 250 paikan
miehistömajoitus - todennäköisesti yksi
sen aikainen telegraafikomppania, jollainen Turun seudulla myös I maailmansodan aikana oli. Sairaala tämä vastaanot-

to ei kuitenkaan ollut.
Itsenäistymisen jälkeen päärakennuksen käyttöönsä ottanut Porin Rykmentti käytti tätä tilaa alkuperäiseen
tarkoitukseen lääkärin vastaanottotiloina eli poliklinikkana. Päärakennuksen pääkäyttötarkoitus oli kuitenkin esikunta- ja miehistökasarmi - ei sairaala,
ja sellaisena se säilyi myös itsenäisyyden
aikoina aina tähän päivään asti.
Vallanvaihto VVähä-Heikkilässä
ja itsenäisyyden alkuajat

Alueen rakennukset jäivät varsin koskemattomina suomalaisten haltuun. Vain
osa tärkeimmästä varustuksesta ehdittiin kuljettaa Venäjälle. Päärakennuksen viimeistelytyöt olivat syksyllä 1917
Venäjän lokakuun vallankumouksen ai-
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kaessa vielä jonkin verran kesken. Päärakennus oli vain osin kalustettu, kun
suomalaiset saivat sen toukokuussa 1918
haltuunsa. Viimeiset venäläiset lähtivät
Turusta huhtikuun alkupuolella 1918.
Ensimmäisenä suomalaisena käyttäjänä
kasarmialueella oli Itsenäisen Suomen
ilmavoimat, jotka perustivat jo toukokuussa 1918 Wähä-Heikkilään ensimmäisen lentoaseman. Lentoasema aloitti lentäjien, mekaanikoiden ja tähystäjien koulutuksen pääosin venäläisiltä jääneellä kalustolla.
Ilmavoimien lentoaseman toiminta
Wähä-Heikkilässä kesti vain vajaan vuoden, sillä toiminta siirtyi vuonna 1919
alkupuolella Santahaminaan. Ilmavoimat kuitenkin vieraili aika ajoin Wähä-Heikkilässä koko 1920-luvun ajan,
niin kauan kuin vesilentokonekausi ilmavoimissa jatkui. Yksi lentokonehangaareista säilyi muistuttamassa ilmavoimien läsnäolosta aina 1970-luvulle asti.
Elokuussa 1918 Wähä-Heikkilään
koottiin jalkaväkijoukko-osasto, joka
nimettiin ensin Helsingin Jalkaväkirykmentiksi ja uudelleen 23.8.1918 Itämeren
jalkaväkirykmentti n:o 1. Sotaministeriön
käskyllä n:o 18 joukko-osasto 18.3.1919
sai nimen Porin Rykmentti, ja sijoituspaikaksi määrättiin Turku. Wähä-Heikkilässä Porin Rykmentti, sittemmin Porin Prikaati, toimi aina vuoteen 1964 asti.10
Kesällä 1920 Wähä-Heikkilän radioasema kunnostettiin Radiopataljoonan radioasemaksi, ja vuonna 1925 se
luovutettiin laivaston käyttöön. Suomen
Laivasto oli siis jo vuonna 1925 ensimmäistä kertaa Wähä-Heikkilässä. Kuriositeettina mainittakoon, että radioaseman kunnostustöissä kesällä 1920
toimi silloinen luutnantti Reino Hallamaa, myöhemmin Suomen radiotiedustelun isänä tunnettu ansioitunut sotilas.
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Merivoimien Esikunta 2010, kirjoittaja

Historiassa nykyisyyden perusta

Historian ympyrä sulkeutui jälleen 17.
joulukuuta 2007, jolloin Merivoimien
Esikunta aloitti virallisesti toimintansa Turun Wähä-Heikkilän, nykyisen
Heikkilän kasarmialueella. Yhdeksänkymmentä vuotta oli kulunut Suonien
itsenäistymisestä, ja Wähä-Heikkilän
kasarmialue oli palannut alkuperäiseen
käyttötarkoitukseensa - meriväen kasarmiksi. Lipun kuviot vain olivat vaihtuneet. Venäjän Laivaston lipussa oli silloin kuten nykyäänkin sininen ns Pyhä
Andrean vinoristi valkoisella pohjalla,
kun taas Suomen lipussa on sininen risti vaakasuorassa valkealla pohjalla. Arvorakennus oli saanut jälleen arvoisensa käyttäjän.
•
Lähteet

1
2

РГА ВМФ, Ф.418, On.l, Д.343, JI.6,
19 декабря 1914
Turun ja Porin lääninhallituksen
pakkoluovutustoimitus n:o 5172,
1915

3

4
5

Turun Maakunta-arkisto: Sotasaalistalletuskeskusosaston Turun piirin rakennusosaston asiakirjat Piirustukset 15
РГА ВМФ, Ф.418, On.l, Д.343, Л.6,
19 декабря 1914
Списокъ личнаго состава судовъ
флота, строевыхъ и административныхъ учрежденш Морского в
Ъдомства / издаше Статистическаго отдЬлешя Главнаго Морского Штаба ; 11 апрЪля 1916 года,
Петроградъ, 1916

6

РГА ВМФ, Ф.418, On.l, Д.343, Л.6,
19 декабря 1914
7
РГА ВМФ, Ф. 418, On. 1, Д. 342, Л.
121,23 январь 1915
8 Приказ командующего флотом Балтийского моря № 968 от
11.12.1916
9
Turun kaupunginarkisto Q 1:3:
Majoituslautakunnan pöytäkirja
15.5.1916
10 Sutela T - Mikkola A: Kunnia, velvollisuus, tahto - Porin Prikaatin
historia 1626 - 1985, Hämeenlinna, 1986
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Rannikkoupseeriyhdistys

Meriupseerien yhdistysten tulevaisuus?

- Tulevaisuustyöryhmä(t)

K

uten tunnettua, siirrettiin rannikkotykistöaselaji (takaisin) maavoimista merivoimiin vuonna 1998. Muutoksen jälkeen pyrittiin,
luonnollisesti, kaikin keinoin korostamaan merivoimien yhtenäisyyttä. Käytännössä asia on tullut ilmi mm. merivoimien johtavia tehtäviä täytettäessä.
Ratkaisevaa ei ole ollut peruskoulutus
vaan sopivuus ja pätevyys. Myös tulevien meriupseereiden koulutuksessa painotetaan yhtenäisyyttä. Siitä olen henkilökohtaisestikin pyrkinyt huolehtimaan. Osittain eriävästä koulutuksesta huolimatta Merisotakoulusta valmistuu vain meriupseereita. Opiskelijoilla ei ole ollut vaikeuksia sisäistää
tätä asiaa. Tätä taustaa vasten minun
on, kuten olen jo aikaisemmin näillä
palstoilla todennut, vaikea ymmärtää
tarvetta ylläpitää merivoimien piirissä
kahta meriupseereille tarkoitettua aatteellista yhdistystä.
Aloitteestani ja yhdistyksen hallituksen esityksestä, Rannikkoupseeriyhdistyksen (RUY) vuosikokous päätti kuluvan vuoden keväällä asettaa tu-

levaisuustyöryhmän pohtimaan yhdistyksen tulevaa kehitystä. Työryhmä sai
tehtäväkseen esittää näkemyksensä yhdistyksen tulevaisuudesta ensi vuoden
vuosikokoukselle. Eräänä mahdollisuutena pidettiin RU Y:n ja Meriupseeriyhdistyksen (MY) yhdistymistä.
Selvittääkseen, onko yhteistyön
tiivistämisellä ja yhdistymisajatuksella
kannatusta MY:ssä, työryhmä lähetti
asiaa koskevan tiedustelun veljesjärjestölleen. MY käsitteli asiaa kesän aikana ja esitti vastauksessaan yhteisen tulevaisuustyöryhmän asettamista. Yhteisen työryhmän tehtävänä olisi yhdistymisen mahdollisuuksien ja edellytysten selvittäminen seuraavan vuoden kuluessa.
RUY:n hallitus käsitteli MY:n
vastausta kokouksessaan 2.11.2010 ja
päätti yksimielisesti asettua sen kannalle. Ajatus yhteisestä työryhmästä
siis hyväksyttiin ja siihen nimettiin
RUY:n edustajiksi Pentti Jänkälä, Jussi Rodriguez ja Henrik Nysten. Loppuvuoden aikana laaditaan yhteisen työryhmän työsuunnitelma.

Voidaan siis sanoa, että aika ajoi
RUY:n oman työryhmän ohitse. On
olemassa tilaus MY:n ja RUY:n yhteistyön tiivistämiselle ja yhdistymisajatuksen tutkimiselle. Mitään erityistä
kiirettä asian suhteen ei ole, vaan selvitys-ja valmistelutyöhön on käytettävä sen vaatima aika. Realistinen aikataulu voisi olla, sikäli kun yhdistymiseen päädytään, tarvittavien päätösten
tekeminen vuoden 2012 kuluessa.
Olen hyvin tietoinen siitä, että
yhdistymishanketta voidaan ja tullaan vastustamaan. Perinteiden vaaliminen ja "itsenäisyyden" menettäminen käyvät mm. perusteiksi vastustukselle. Rannikkotykistön kunniakkaita
perinteitä on jo pitkään vaalittu menestyksellä useissa yhdistyksissä. Tämä työ jatkuu varmasti tulevaisuudessakin. Perinteiden vaaliminen ei kuitenkaan ole RUY:n eikä mahdollisen
uuden yhteisen järjestön päätehtävä.
Mitä "itsenäisyyteen" tulee, kysyn; itsenäisiä suhteessa kehen tai mihin?
Toivon, että MY:n ja RUY:n yhteinen työryhmä saa työrauhan ja tekee
perusteellista työtä. Työn valmistuttua
on jäsenistön asia ottaa asiaan kantaa.
Sitä odotellessa.
Henrik

Nysten

RUY:n puheenjohtaja

DET NORSKE VERITAS OY/AB
Keilasatama 5, 02150 Espoo
Aurakatu 18, 20100 Turku
Puh: 09 681 691
www.dnv.fi
MANAGING RISK

Meriupseeriyhdistys
Y

hdistyksen 88. toimintavuoden
teemaksi hallitus esittää: "Merelliset suorituskyvyt". Yhdistyksen
tilaisuuksia vuodelle 2011suunnitellaan tämän teeman mukaisesti.
Loppuvuodesta 2010 jäsenet saavat
perinteisesti Suomi merellä -julkaisun.

Yhdistyksen toiminnasta alkuvuonna tullaan kertomaan tarkemmin kaikille jäsenille postitettavassa
jäsenkirjeessä.

joille rauhallista joulun aikaa ja hyvää
uutta vuotta 2011.
Vettä kölin alle!
Sihteerin yhteystiedot:
Komentajakapteeni

Meriupseeriyhdistys toivottaa jäsenilleen ja kaikille tämän lehden luki-

Marko

Varama

osoite: Laivastokatu 1 h, 00160 Helsinki
sähköposti: varama@upseeriliitto.fi
puhelin: (09) 66894016

Meriupseeriyhdistyksenja Rannikkoupseeriyhdistyksen perinteinen kevään
yhteinen seminaari pidetään Helsingissä torstaina 31.3.2011.
Merkkaapa päivä kalenteriisi!

ÖOFA

-

Kiitämme
yhteistyökumppaneitamme
kuluneesta vuodesta
ja toivotamme kaikille

GUNNEBO
INDUSTRIES

Hyvää Joulua
Suomen Puolustusvoimatkin luottaa
OFA-liukuesteketjuihin

OFAOy Ab, PL 16, 32201 LOIMAA
Puh. 020 792 7500, Fax 020 792 7501
www.ofachain.net
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Menupseeriyhdistyksen syysmatka
Laatokan maisemiin 1.-3.10.2010
Motto:
i
Autio piha, hyljätty talo,
ikkunoista on sammunut valo,
ovet on auki, liesi on jäässä,
ammuttu koira porraspäässä

II
Oudosti täällä nyt askelet kaikaa;
seinälF on kello, tauonnut aikaa,
pöydällä kantele, nurkassa rukki viimeksi sillä on kehrännyt lukki.

III
Kauniisti elivät täällä he kerran
peltojen keskellä pelossa Herran;
helisi kantele, hyrisi rukki,
ikkunan alla pihlaja kukki.

IV
Autio talo, tuomittu talo,
räystäitä nuolee jo liekkien palo mutta ei liekit tuhota saata
rakasta, ikuista perintömaata.
(Yrjö Jylhä: Tuomittu talo)

-f

O

J

okasyksyiselle, jo perinteeksi
muodostuneelle, syysmatkalle
osallistui tänä vuonna 19 yhdistyksen jäsentä. Tällä kertaa ei mukanamme ollut yhtään tammenlehvän
kantajaa, ja henkilökohtaisesti jäin
heitä kaipaamaan. Matkamme alkoi
jälleen Aleksis Kiven patsaan tuntumassa olevalta matkailuliikennelaiturilta. Kauniin syyssään vallitessa suuntasi Vihdin Liikenteen bussi, taitavan
kuljettajansa Olavi Airin ohjaamana
keulansa kohti Etelä-Karjalaa, Vaalimaata, missä Suomen valtakunta päät-

Faktalaatikko
1.

2.

QC

Karjalan kannaksen kautta tapahtuvaan hyökkäykseen oli ryhmitetty VII armeija, johon kuului peräti 9 divisioonaa, panssariarmeijakunta sekä 3 panssariprikaatia. Suomalaisilla oli asettaa Kannaksen
puolustukseen sitä varten muodostettu Kannaksen
armeija, johon kuului kaksi armeijakuntaa (Ilja III),
joilla oli käytettävissään yhteensä viisi divisioonaa ja
rauhan ajan armeijan joukoista muodostetut suojajoukot. joista myös oli muodostettu yksi edellä mainituista divisioonista. Suojajoukkojen tehtävänä oli
käydä viivytystaisteluja valtakunnanrajalta pääasemaan, mille tasalle pääarmeija oli ryhmitetty. Sodan
alun taistelupaikoista on syytä mainita Summa ja
Taipale. Kannaksen armeijan takana ylipäälliköllä
oli reservinä yksi kenttäarmeijan divisioona.
Pohjois-Karjalan / Laatokan Karjalan korkeudella
operoi VIII armeija, jonka vahvuuteen kuului 6 divisioonaa ja yksi panssariprikaati. Sitä vastaan Laatokan ja Ilomantsin välille oli päämajallamme asettaa
IV armeijakunta, johon kuului kaksi kenttäarmei-

3.

jan divisioonaa ja pienehkö miesmäärä suojajoukkoja. Laatokalla oli mainittujen joukkojen lisäksi
muodostettu Laatokan Meripuolustus, runkojoukkoinaan rannikkotykistörykmentti 3 ja sen rannikkolinnakkeet. Taistelupaikoista mainittakoon Kollaa ja Tolvajärvi.
"Suomen vyötärölle" oli sijoitettu IX Armeija, jonka vahvuuteen kuului 3 divisioonaa, yhden lisädivisioonan ollessa sodan alkaessa vielä matkalla toiminta-alueelle. Näiden joukkojen tarkoituksena
oli katkaista Suomi maan kapeimmalta kohdalta ja
edetä Pohjanlahdelle Ouluun ja Kemiin. Petsamon
valtaamiseksi Neuvostoliiton sodanjohdolla oli käytettävissään XIV Armeija, johon kuului 3 divisioonaa. Näitä joukkoja vastaan, pitkälle Ilomantsin ja
Jäämeren väliselle rintamalle, päämajalla oli asettaa
Pohjois-Suomen ryhmä, johon kuului yhdeksän erillistä pataljoonaa. Sodan alkuvaiheen taistelupaikoista mainittakoon Pelkosenniemi ja Joutsijärvi
sekä etelämpänä Suomussalmi, Raateja Kuhmo.

Konevitsan luostari. Kuva Nyyrikki Kurkivuon.

tyy, ja Venäjän Federaatio alkaa. Osallistujille lähetetyssä matka-ohjelmassa
ilmoitettiin, että asiantuntijaoppaana
toimisi filosofian maisteri Juhani Vakkuri. Asiantuntija hän totisesti olikin.
Hänen bussissa pitämänsä "Talvisodan kertauskurssi" oli kuin henkisenä
kartta-pohjana meille, kun kävimme
tutustumassa eri kohteisiin. Talvisodan historian perusasiat on toki meille jo sotakouluissa opetettu, mutta Juhani Vakkuri osasi ryydittää tietoja sopivilla detaljeilla.
Isä ja poika

Sotahan on inhimillistä toimintaa,
johon liittyy monenlaisia henkilöitä
ja tapahtumia, ja jossa niin komentajien kuin joukkojenkin onnistumisen
ja epäonnistumisen välillä saattaa olRannikon Puolustaja 4 | 2010

la hiuksenhieno ero. Sodassa ihminen
tekee päätökset ja toimii, joten kerrottakoon, että jäljempänä mainittavan
VII Armeijan oikeaa ryhmää komensi
Kannaksen korkea-arvoisin tykistöupseeri Vladimir Grendal. Tähän Laatokan rannan puolella hyökkäävään ryhmään kuului kaksi jalkaväkidivisioonaa. Grendal, alun perin Woldemar
Gröndahl oli syntyjään suomalainen,
joka oli nähnyt päivänvalon Helsingissä 3. marraskuuta 1884. Kenraali kuoli Moskovassa 16. marraskuuta
1940. Kesällä 1940 vähän ennen kuolemaansa hänet nimitettiin kenraalieverstiksi sotilasarvojen tultua punaarmeijassa uudelleen käyttöön. Hänen
poikansa Boris, joka oli Suomen kansalainen, taisteli isäänsä vastaan haavoittuen 1940 Viipurinlahdella. Sota-

historiallisen Aikakauskirjan numerossa 17 (1998) on ilmestynyt Markku Salomaan artikkeli "W. D. Gröndahl ja V. P. Nenonen, viholliset vastoin tahtoaan".
Talvisota

Talvisodan alkuryhmitykset ovat oheisessa faktalaatikossa. Siinä on lueteltu
hyökkäykseen ryhmitetyt neuvostoarmeijan joukot etelästä pohjoiseen, sekä puolustukseen ryhmittyneet suomalaisjoukot.
Näillä joukoilla sota aloitettiin.
Myöhemmin 105 päivää kestäneen sodan kuluessa tehtiin muutoksia niin
komentajien kuin heidän johtamiensa joukkojen kokoonpanojen suhteen.
Oheisesta faktalaatikosta käy selkeästi ilmi, millaista ylivoimaa vastaan
89
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Konevitsan alakirkko. Kuva Mauri Väänänen.

Suomi oli joutunut suurvallan hyökätessä. Hyökkääville neuvostojoukoille
oli kuitenkin huomattavasti vaikeampaa kuin puolustaville suomalaisjoukoille motivoida, miksi sotaan jouduttiin. Jos jotain hyvää on sodasta sanottava, niin arvokkain asia Suomelle oli
kansallisen yhtenäisyyden saavuttaminen, sillä maamme ja sen pieni kansa
tahtoivat elää.
Rajan yli -jouheasti!

Olimme tulossa suureen itäiseen naapurimaahan, jonka kanssa isämme ja
isoisämme joutuivat ratkomaan erimielisyyksiä ase kädessä. Mainion
asiantuntijaoppaamme ansiosta saimme asioista, tapahtumista ja henkilöis90

tä niin selkeän kuvan, että tunsimme
melkein siirtyvämme 70 vuotta ajassa
taaksepäin. Rajan ylitys tapahtui mielestäni jouheasti kummankin maan
rajaviranomaisten toimiessa asiallisesti ja tehokkaasti. Ajoimme uuden
ohitustien kautta Viipuriin, sillä reitti Suomenveden yli Siikaniemen kautta ei ollut siltatöiden vuoksi käytettävissä. Saavuimme kaupunkiin Papukin kaupunginosan suunnalta yli rautatien johtavan sillan. Koska matkalla
olivat meriupseerit, niin meidän kannaltamme ehkä kiinnostavinta oli se,
että ajoimme kuuluisan Markovillan
ohi ja näimme tuon entisen sotakoulun komean rakennuksen omin silmin.
Viipurissa nautimme lounaan

Kustaa Vaasan vuosina 1547-50 rakennuttamassa, aikoinaan kaupunginmuuriin kuuluneessa, tykkitornissa, jonka
nykyisin tunnemme paremmin Pyöreänä Tornina. Tämä kauppatorin laidalla sijaitseva maineikas ravintola tarjosi
meille kelvollisen aterian, johon kuului
höyryävää keittoa sekä vanhanajan tapaan valmistettua possua lisukkeineen.
Vaikka tämä ravintola ei voi nykyisellään unelmoida edes yhdestä Michelintähdestä, niin sanoisin kuitenkin vanhan ruokalapäiväkirjan toteamuksen
tapaan, että "ruoka oli hyvää ja sitä oli
riittävästi". Syödessämme saatoimme
ihailla taiteilija Topi Vikstedtin (18911930) historiallisia seinäpiirroksia, jotka oli taiten restauroitu.

Konevitsan ylukirkossa.
Kuva Mauri Väänänen.

Konevitsa

Ensimmäisen matkapäivämme pääkohteeksi oli valittu Konevitsan luostari. Matkan aikana ohitimme Talvisodan aikaisia taistelupaikkoja, joista
mainittakoon Viipurin eteläiset kaupunginosat, missä rintamalinja sodan
päättyessä sijaitsi. Kaupunkia ei siis
"vapautettu" (minulle tosin ei ole vieläkään selvinnyt, mistä ikeestä), vaan
se luovutettiin vasta (väli)rauhanteon
myötä. Aivan viime aikoina sitä on yli
60-vuotisen ränsistymisen jälkeen alettu kunnostaa. Suorakulma on rakentajilla jälleen 90 astetta ja se näkyy uudisrakennusten laadussa.
Karjalan maaseutu voi ilmeisen
huonosti, vaikka kaupungeissa perusasiat ovatkin hiljalleen kohentumassa.
Mottona oleva Yrjö Jylhän runo pitää
kirjaimellisesti paikkansa, sillä entiset vauraat kylät ovat vain kalpea aa-

vistus entisestä. Karjalan maaperältään oivallisten viljavien peltojen on
annettu metsittyä ja suomalaisilta jäänyt rakennuskanta on lähellä lopullista tuhoutumistaan. Ajoimme Viipurin maalaiskunnan, Heinjoen, Muolaan ja Valkjärven läpi Kiviniemeen,
missä ylitimme Vuoksen. Samalla siirryimme entiseen Sakkolan pitäjään.
Tämä ensimmäinen jo sinänsä mielenkiintoinen matkaosuus päättyi Vladimirovkan (Sortanlahden) satamaan,
mistä siirryimme laivalla Konevitsan
saarelle. Laatokkaa ei turhaan kutsu-

ta Karjalan mereksi, vaikka se onkin
järvi, tosin Euroopan suurin ja pintaalaltaan kunnioitettavat 17 700 km2.
Luostariin saavuttuamme, kansallisuudeltaan inkeriläinen, erinomaista suomea puhuva paikallinen
opas "otti meidät komentoonsa" ja
johdatti meidät tutustumiskierrokselle laitokseen, jonka vuonna 1393 perusti venäläinen Novgorodista kotoisin oleva pappismunkki Arseni. Luostari koki 1500-luvulla useita vastoinkäymisiä. Vuonna 1553 tulipalo tuhosi kirkkoja ja niiden irtaimistoja ja se

Käkisalmen säilynyttä rakennuskantaa taustalla kirkon raunio. Kuva: Nyyrikki Kurkivuon.
Rannikon Puolustaja 4 | 2010
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Kurkijärven entistä kirkonkylää. Kuva: Muuri Väänänen.

autioitui Venäjän ja Ruotsin välisessä
sodassa 1570-1591. Munkit, jotka olivat paenneet Novgorodiin, palasivat
saarelleen vuonna 1597. Täydellisesti
ruotsalaiset eivät pystyneet luostaria
hävittämään, ja tsaari Pietari Suuri
antoikin vuonna 1718 käskyn luostarin
jälleenrakentamisesta. Konevitsa saavutti nykyisen muotonsa 1800-luvulla ja sen loistoaikana veljestöön kuului peräti 300 munkkia. Vuodesta 1921
Konevitsa kuului Suomen autonomisen ortodoksisen kirkon alaisuuteen.
Sotiemme vuosina veljestö ja luostarin
arvokkain omaisuus evakuoitiin. Munkit jäivät rauhan tultua Suomeen, jonka kansalaisia he jo suurimmaksi osaksi olivat. Neuvostokaudella luostari oli
mm. sotilastukikohtana ja sen rakennuksista osa tuhoutui, osan päästessä
hyvin huonoon kuntoon. Olojen muuttuessa vanhan luostarin toiminta alkoi
92

elpyä ja sen nousua jälleen hengelliseksi keskukseksi nopeutti Arseni Konevitsalaisen joulukuussa 1991 luostarikirkon alta löydetyt pyhäinjäännökset.
Konevitsan luostarin jälleenrakennustyötä ovat tukeneet myös suomalaiset.
Alakirkko on jo kauniisti restauroitu,

mutta yläkirkon restaurointi on vielä edessäpäin. Mainittakoon vielä, että Konevitsan luostarin johtajana on
vuodesta 2007 alkaen toiminut igumeni Aleksanteri (maallilckonimeltään Aleksi Arva).
Konevitsan luostarista syvälli-

Jaakkiman kirkon rauniot. Kuva: Muuri Väänänen.

Jänisjoen Läskelänkoski.
Kuva: Mauri Väänänen.

semmin kiinnostuneita kehotan hankkimaan käsiinsä vuonna 1993 ilmestyneen tuolloisen pappismunkin, nykyisen Joensuun piispan Arsenin (maallikkonimeltään Jorma Heikkinen) kirjoittaman teoksen "Konevitsan luostari". Hän on valmistunut teologian kandidaatiksi Leningradin hengellisestä
akatemiasta. Isä Arseni on sekä hyvä
kirjoittaja että taitava ikonimaalari.
Hänen kirkollisen nimensä juuret johtavat nimenomaan Konevitsaan.
Korela

Konevitsan vierailun jälkeen ajoimme
Laatokan rantaa seurailevaa maantietä kohti Priozerskiä (Käkisalmea),
missä majoituimme hotelli Korelaan.
Se yllätti huoneiden siisteydellä ja palvelullaan positiivisesti. Korela oli Käkisalmen kaupungin nimi vuoteen 1611
saakka. Kaupungissa asuu nykyään n.
19 000 asukasta. Tutustumiskohteisiin
kuului mm. vanha hyvin säilynyt rautatieasema, entiset, yhä toimivat Waldhofin selluloosatehtaat sekä vanha vuodelta 1580 peräisin oleva ruotsalaisten
rakentama Käkisalmen linna. Ei ollut
yllätys, että kirkko oli tuhoutunut (palanut), ja sen kiviset rauniot olivat mielipahaa tuottava näky.
Meftepi/i

Syysmatkamme jatkui Käkisalmesta
entisen Kaukolan pitäjän kautta kohti Hiitolaa, joka on säilyttänyt alkuperäisen nimensä siitä syystä, että se
kuuluu Karjalan tasavaltaan. MielenRannikon Puolustaja 4 | 2010 217

kiintoista oli nähdä, että jopa sisäisillä
rajoilla oli Neuvostoliiton aikana tarkastuspisteet, joissa kansalaisten ns. sisäiset passit tarkastettiin. Nyky-Venäjällä liikkuminen on vapaampaa. Tullessamme Leningradin alueelta (ven.
oblast) Karjalan tasavallan puolelle,
muuttuivat nimet alkuperäisiksi suomalaisiksi, tosin kyrillisillä kirjaimilla kirjoitettuina. Matkamme myöhemmässä vaiheessa ohittaessamme entistä
karjalaiskylää oppaamme kertoi, että
hauska muutos oli tehty tämän Otsoinen-nimisen kylän osalta. Ehkä tämä
sana ei taipunut venäläisen suussa, joten uusia karttoja nimistöilleen laadittaessa suomalaisen (perus)kartan lehdelle oli ollut kirjoitettuna kylän erään
tuotantolaitoksen so. meijerin nimi.
Niinpä entinen Otsoinen kantaa tänä
päivänä nimeä Mejeri (Menepu).
Olisihan karttalehdellä voinut
olla vielä "iskevämpiä" nimiä, kuten
esimerkiksi pappila tai sairaala. Tosin
onhan niitä meilläkin paikannimiä joka lähtöön.
Kurkijoella pidimme tauon ja kävimme tutustumassa entiseen kirkonmäkeen, jossa sijainnut pyhättö oli palannut, ja entisestä oli muistuttamassa muutama entisten kurkijokelaisten

(uudelleen) pystyttämä muistomerkki. Matka jatkui kohti Hiitolaa, missä jälleen pysähdyimme tiettyjä "huoltotoimenpiteitä" varten ja jatkoimme Lumivaaran ja Jaakkiman kautta Lahdenpohjaan (Suomen aikaiseen
kauppalaan). Sieltä edelleen Jaakkiman kirkolle, joka on nyt raunioina.
Alennustilasta huolimatta rauniot antoivat selkeän kuvan siitä, kuinka komea arkkitehti C. L. Engelin piirtämä
kirkko tällä aikanaan suurella 8 500
asukkaan karjalaispitäjällä oli ollut.
Jaakkimasta ajoimme entisen Sortavalan maalaiskunnan läpi Vakkosalmen siltaa pitkin itse kaupunkiin, missä majoituimme Hotelli Sortavalaan.
Lounaan nautimme kahvila-ravintola Relaxissa, joka oli siisti ja sen ruoka kohtalaisen hyvää. Sain jopa sievän
tarjoilijatytön hymyilemään herttaisesti, mitä oli turha odottaa neuvostoaikana. Sortavalassa toimii jälleen luterilainen kirkko, jonka rakennustyöt
tapahtuivat pääosin Kuopion hiippakunnan keräämillä raha-avustuksilla.
Sen vihkivät käyttöön 5. 11. 1998 Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi
ja Kuopion hiippakunnan piispa Matti Sihvonen. Kirkkoherrana toimii sortavalalaissyntyinen Anton Serzanov.

Järjestöt

Ruskeala.

Surun risti.

"Kuoleman divisioona"

Iltapäivällä oli ohjelmassa tutustuminen Talvisodan mottitaistelujen maastoon. Ajoimme entisen Harlun kunnan
alueella sijaitsevan kauniin Kirjavanlahden kautta, missä rantatie kiemurteli sen jyrkkää rantaa pitkin kuin jossakin Keski-Euroopan alpeilla konsanaan. Läskelässä pysähdyimme ihaileman kosken kuohuja ja jatkoimme
matkaa Impi lahden, aikanaan 14 500
asukkaan, suurimpaan taajamaan Pitkärantaan. Pitkäranta sai neuvostoaikana vuonna 1940 kaupungin statuksen ja tässä nykyisin metsäteollisuudesta ja puunjalostuksesta toimeentulonsa saavassa asutuskeskuksessa, on
n. 13 000 asukasta. Palasimme takaisin jonkin matkaaja pysähdyimme Le94

metin mottien maastoon, missä saimme kuvan taistelutapahtumista myös
maastossa käymällä.
Laatokan pohjoispuolella operoi
56. armeijakunta, johon kuului 168.
divisioona, 18. divisioona ja 34. kevyt
panssariprikaati. Viimeksi mainituista venäläinen Anatoli Gordijenko on
kirjoittanut teoksen nimeltään "Kuoleman divisioona". Vaikka kyseessä onkin romaani, se perustuu tiukasti tosiasioihin. Suomalaisten tammikuun 6.
päivänä 1940 aloittaman vastahyökkäys käynnistyi pääpuolustuslinjalta (Kitilä-Ruokojärvi-Vuortanajärvi). Koirinojalle 10.1. tehty hyökkäys katkaisi 168. divisioonan yhteydet selustaan.
Hyökkäys eteni nopeasti Laatokan
rantaan, joka saavutettiin tammikuun

11. päivään mennessä. Tämän hyökkäyksen tuloksena Lemetin alueelle syntyi suurmotti, joka edelleen pilkottiin
pienemmiksi moteiksi 17. tammikuuta
1940 mennessä, ja niistä suurin osa laukaistiin varsinaisissa mottitaisteluissa.
Niistä huomattavimmat 18. divisioonan
ja 34. panssariprikaatin etenemissuunnissa olivat Lemetin tienhaaran, Koposenselän, Pien-Kelivaaran sekä tienhaaran motista erotettu Rykmenttimotti (Vorojenkiven motti). Tienhaarasta
itään sijaitsivat vielä Läntinen Lemetti ja Itäinen Lemetti ns. Kenraalimotti sekä Lavajärven, Saarijärven, Siiran
tienhaaran sekä Uomaan motit. Ritilän suurmotissa oli 168. divisioona ja
sen eteläpuolella vielä edellisen tapaan
Laatokalle avoin Konnunkylän motti.

Yksi Huuhanmäen kasarmeista.

Siiran tienhaaran. Uomaan sekä Ritilän suurmotteja ei sodan loppuun mennessä ehditty laukaista. Sotasaalis oli
melkoinen, sillä suomalaisten käsiin
jäi kokonaisen määrävahvuisen divisioonan sekä panssariprikaatin kalusto. Lemetin sotasaaliiseen sisältyi mm.
47 pst-tykkiä, 55 kenttätykkiä, 17 kranaatinheitintä, 132 panssarivaunua, 12
panssariautoa, 13 ilmatorjuntakonekivääriä, yli 100 pikakivääriä, yli 60 konekivääriä, lähes tuhat kivääriä, lähes
300 kuorma-autoa, yli 30 henkilöautoa
sekä 36 traktoria.
Paluumatkalla Lemetin mottimaastosta kävimme tutustumassa
vuonna 2000 paljastettuun petroskoilaisen kuvanveistäjän, akateemikko
Leo Lankisen toteuttamaan sotamuistomerkkiin ns. Surun ristiin, joka kuvaa kahta surevaa äitiä. Tällä muistomerkillä kunnioitetaan Laatokan Karjalan taisteluissa rintamalinjan kummallakin puolella kaatuneiden sotilaiden muistoa. Tämä muistomerkki sijaitsee Pitkänranta-Suojärvi maantien
varrella lähellä entisiä Lemetin ja Koirinojan kylien taistelumaastoja.
Soittoa, sinappia
ja muuta hupia

Palasimme Sortavalaan ja sain tuhtia
venäläistä sinappia, jota olin tilannut
"hovihankkijaltamme" ennen lähtöämme. Hän ei veloittanut siitä laisinkaan, koska koko joukkomme oli ostanut häneltä runsaasti hänen myymiään
karttoja ym. tarpeellista. Ele oli hieRannikon Puolustaja 4 | 2010

noja rohkenen olla sitä mieltä, että parasta Venäjällä on venäläinen ihminen.
Ilta kului ensin naapurihuoneen parvekkeella epävirallisella vastaanotolla
ja illallisen jälkeen tanssiravintolaksi
muuttuneessa hotelliravintolassa paikallisen nuorison "bilettämistä" katseella seuraten.

tuimme kotimaan kamaralle. Elintasoero on niin suuri, että olen hyvin iloinen, että asun ko. rajan länsipuolella.
Sanoisin, kuten toisella kotimaisella
niin osuvasti todetaan: "Borta är väl
bra som gäst, men hemmets härd den
värmer bäst."

Seuraavana päivänä kohti Värtsilää ajaessamme kävimme vielä tutustumassa Viipurin rykmentin entisiin kasarmeihin Jaakkiman Huuhanmäessä.
Jos nämä rakennukset vaikuttivat jotenkin tutuilta, niin mainittakoon, että
elokuvaa "Rykmentin murheenkryyni"
vuodelta 1938 on filmattu nimenomaan
näillä kasarmeilla. Niiden nykykunto
on kuitenkin sellainen, ettei niitä katsellessa "mieli mettä keittänyt".

Kiitos!

Vielä oli yksi mielenkiintoinen
paikka näkemättä, nimittäin Ruskealan marmorilouhokset, ja maisema oli
komea kuin Norjan vuonossa ikään.
Kävimme Venäjän puolella vielä hyvin
varustetussa kaupassa, josta sai ostaa
mm. Korkunovin suklaata, erästä hyvin suosittua kuohujuomaa sekä teetä
ym.. Ylitimme rajan jälleen sujuvasti
ja saavuimme tutuille tantereille eli as-

Haluaisin lopuksi omasta puolestani
lämpimästi kiittää puheenjohtajaamme Markus Aarniota ja hänen "MYesikuntaansa" valmisteluista, arvoisia
meriupseeriveljiä mainiosta matkaseurasta sekä Juhani Vakkuria ja kuljettajaamme Olavi Airia siitä, että teitte
Meriupseeriyhdistyksen vuoden 2010
syysmatkasta meille kaikille mukana olleille melkoisen elämyksen. Jään
odottamaan vuoden 2011 syysmatkaa.
Nyyrikki

Kurkivuon
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Järjestöt

Sininen Reservi

Meripuolustuspäivä kymmenettä

Paneelikeskusteluun alustajat,päätoimittaja Kai Masalin, komentaja Jan Sandell ja piiripäällikkö Matti Mäkinen

M

erivoimien ja Sininen Reservi
ry:n yhteistyössä toteuttamalla Meripuolustuspäivällä on takanaan
jo kymmenen vuoden historia. Onnistuneen tapahtuman mahdollistavat
ajankohtainen ohjelma, kiinnostavat
luennoitsijat sekä erinomainen ja toimiva kumppanuus merivoimien kanssa. Tänä vuonna tilaisuus pidettiin lauantaina 30.10.2010 Merisotakoulun tiloissa Suomenlinnassa.

pahtumia. Aktiivinen vuosi on pitänyt sisällään perinteisten tapahtumien lisäksi pilottiprojektina merivoimien pyynnöstä toteutetun Northern
Coasts 2010-harjoitukseen liittyvän
yhteysupseeri- ja maaliosastotoiminnan reserviläisten rekrytoimisen. Pe-

rinteisiä tapahtumia olivat mm. venemessuille osallistuminen merivoimien
osastolla Helsingissä, yhdistyksen vuosikokous Kotkassa ja merivoimien vuosipäivän iltajuhla Helsingissä. Hakkarainen kannusti osallistujia aktiivisuuteen aamupäivän osuudessa.

Jäsenyhdistykset pohtivat
tulevaisuutta aamupäivän
työseminaarissa

Aamupäivän osuuteen osallistuivat Sininen Reservi ry:n jäsenyhdisten edustajat sekä Meripuolustuspiirin aktiiviset toimijat. Tällä erää viimeistä kauttaan puheenjohtajan tehtävässä toimiva Arno Hakkarainen kävi avaussanoissaan läpi kuluneen vuoden ta96

Iltapäivän osallistujat Merisotakoulun juhlasalissa

kertaa
Aamupäivä jatkui "Merellisen vapaaehtoisen maanpuolustuksen resursointi ja tulevaisuus" aiheen alustusten
parissa. Alustajina toimivat Kai Masalin Sinisestä Reservistä, komentaja Jan
Sandell Merivoimien esikunnasta ja
piiripäällikkö Matti Mäkinen MPK:n
Meripuolustuspiiristä. Alustusten jälkeen siirryttiin puheenjohtajan johtamaan paneelikeskusteluun. Kysymyksiä alustajille esitettiin aktiivisesti. Tiiviin aikataulun puitteissa taisi muutama kysymys jäädä vielä hautumaankin
tulevaisuutta varten.
Aamupäivän päätteeksi Matti Mäkinen kertoi Meripuolustuspiirin kuulumiset. Mäkinen otti iloisena
esille naisten aktiivisen osallistumisen
kursseille. Lopuksi esittäytyi 1.1.2011
piiripäällikön tehtävässä aloittava,
vielä tällä hetkellä Merisotakoulun
johtaja, kommodori Henrik Nysten.

Antti Rautiainen,Ari Falkenberg ja Marcus Nybergh kuuntelevat tarkkana

Iltapäivä keräsi paikalle
arvovaltaisen kuulijajoukon

Iltapäivään oli lisäksi kutsuttu merivoimien johto ja sidosryhmien edustajia. Aikaisempien vuosien tapaan lounas johdatteli osallistujat kohti iltapäivän ohjelmaa. Tänä vuonna kuul-

Vara-amiraali evp Hans Holmström, puheenjohtaja Arno Hakkarainen
ja vara-amiraali Juha Rannikko
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tiin mielenkiintoisia merivoimiin, rajavartiolaitokseen ja 1 i ikennevirastoon
liittyviä esityksiä. Iltapäivän osallistujamäärä oli yli 120 ihmistä. Hakkarainen kertoi avauksessaan Sininen Reservi ry:n kuulumiset ja viittasi tärkeään
sekä merivoimien että Meripuolustuspiirin kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Lippueamiraali Veli-Jukka Pennala esitteli merivoimien kehitysnäkymät sekä ajankohtaiset uutiset Northern Coasts 2010 -harjoitukseen, uusiin miinantorjunta-aluksiin, tulevaan
monitoimialukseen ja Atalanta-operaatioon liittyen. Pennalan mukaan
kiinnostuneiden hakijoiden määrä oli
iloinen havainto merivoimille. Samalla
Pennala esitti kiitokset Sininen Reservi
ry:lle tärkeästä NOCO-harjoituksessa
tehdystä työstä. Merivoimien toimintaa yhtenä merellisistä viranomaisista
valoitti kuulijoille merivoimien valmi97

Järjestöt

Sotilaskotisisuret Marketta Kinnunen ja Anja
Räisänen. Marketta osallistuu parhaillaan
Sotilaskotiliiton "operaatio tuntemattoman
sotilaan villasukkaan".

uspäällikön, komentaja Risto Pyysalon esitys.
Rajavartiolaitoksesta merellisenä viranomaisena kertoi Rajavartiolaitoksen esikunnasta, henkilöstöosaston
osastopäällikkö, lippueamiraali Erkki
Uitti. Uitin esityksessä nähtiin kattavan yleisesittelyn lisäksi uutta helikopteri- ja vartiovenekalustoa.
Liikenteen turvallisuusviraston
eli Trafin toiminnasta kertoivat meriturvallisuusosaston johtaja Sanna
Sonninen ja tarkastusosaston johtaja
Ove Hagerlund. Trafi muodostettiin ai-

kaisemmin itsenäisinä toimineista Ajoneuvohallintokeskuksesta, Ilmailuhallinnosta, Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminnosta sekä Rautatievirastosta. Sonnisen ja Hagerlundin esityksissä keskityttiin erityisesti

Trafin merelliseen toimintaan. Heille
molemmille luovutettiin Sinisen Reservin plaketti.
Merivoimien komentaja, varaamiraali Juha Rannikko ja puheenjohtaja Arno Hakkarainen luovuttivat
Sinisen Reservin ansioristit edelliselle
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen puheenjohtajalle Eija Paanaselle ja yhdistyksen sihteerille Kristiina Slotelle. Sinisen Reservin ansiomitalit vastaanottivat kommodori Tapio Maijala, Rannikkosotilaskotiyhdistyksen Marketta
Kinnunen ja Suomenlinnan Rannikkotykistökillan Matti Hiltunen.
Vara-amiraali Rannikko kiitti Sininen Reservi ry:tä onnistuneen
päivän toteuttamisesta. Meripuolustuspäivä päättyi osallistujien verkostoitumiseen vastaanoton merkeissä

Sinisen Reservin ansioristillä palkitut aikaisempi Rannikkosotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja perinneaulassa.
Teksti ja kuvat: Mika Kuutti
Eija Paananen ja Sininen Reservi ry.n sihteeri Kristiina Slotte.

Maansiirtoajot
Likakaivojen tyhjennys
Eino Markula
Haverintie 152, Yläne
0 2 - 2 5 6 3497, 0400-781 950

TUHOLAISTORJUNTA OY
DESTRUKTOR ABw
Palvelua 2 4 h / v r k
Puh. 0 2 4 8 6 0 8 3 3 , 0 4 0 0 740 262

Suomenlinnan
Rannikkotykistökilta

K

uivasaaren ja Kajanuksen talkooporukat viettivät ensimmäistä kertaa yhteisiä kesäkauden päättäjäisiä. Tilaisuus oli 9.-10.10. Kuivasaaressa, ja mukana oli 23 kiltalaista.
Kiitokset keittiöjoukolle (Anneja Tuija Järvöstä sekä Nina Kuivasaaresta),
joka hienosti hoiti ruokailut!
Loppiaisriehaa on tarkoitus viettää viikonloppuna 8.-9.1.2011 Isosaaressa. Lisätietoja antaa Matti Hiltunen, gsm 0400 507 990, matti.hiltunen7@luukku.com.

siis hyvä mahdollisuus suunnitella tulevaa ja hankkia lisäkoulutusta.
Kuljetustarpeita on kahdenlaisia:
killan omat "arkikuljetukset" (useimmiten viikonloppuisin) esimerkiksi
Kuivasaareen sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutuksen tukeminen. Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteys Timo Liusvaaraan, ahven.
viisi@gmail.com. Ota siis rohkeasti yhteyttä, vaikka et aikaisemmin olisikaan
ollut mukana killan toiminnassa.

Killalla on oma Ahven-vene, jonka kotisatama on Helsingin Pohjoisrannassa. Vaikka avovesikausi onkin vähitellen päättymässä tältä vuodelta, kesä on
myös ensi vuonna. Veneen operointiin
tarvitaan lisää väkeä. Talven aikana on

Killalla on Internet-kotisivut osoitteessa http://www.rt-kilta.net/
Sieltä saa tarkempia tietoja Kuivasaaresta, Järvöstä ja Robert Kajanuksen saunasta sekä killan myyntituotteista. Sivustolta löytyvät myös
eri toimintasektoreiden vastuuhenkilöiden yhteystiedot.
Yhteystietoja
Hasse Rekola (puheenjohtaja), gsm 0400
426 951, lmsse.rekola@elisanet.fi

Jarvoja Kajanus
Ahven-vene

Killan www-sivut

Järvön kausi on tältä vuodelta päättynyt, mutta Robert Kajanuksen sauna
Upinniemessä on käytettävissä. Mauri Harju (gsm 0400 443 749) antaa lisätietoja mm. varaustilanteesta ja kulkulupamenettelystä.

Timo Elolähde (tiedotus), gsm 040 8304097,
timo. elolahde@hsl.fi

Timo Elolähde

Turun
Laivastokilta

KOKOUSKUTSU
ty

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

Forssan
LVI-VALMISTE OY
Perkiöntie 5, 3 0 3 0 0 Forssa
puh. 03 4 2 4 6 9 0 0 0 , fax 03 4 2 2 4551
LVI-ALAN urakointi - valmistus - myynti
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Turun Laivastokilta ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Turun Upseerikerholla, Kaivokatu 12, tiistaina
22.2.2011 klo 18:00.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat.
Hallitus

Järjestöt

Suomenlinnan

Rannikkotykistökilta

Meripuolustuspiirin kurssilla saatiin vettä
taivaalta kuin sankoruiskustakin
ta maanpuolustuksesta ja Järvön saaren historiasta.
Vettä saatiin taivaalta sitten koko lauantai, mutta onneksi oli reipas
naislauma, joka ei pienestä pelästynyt
ja erinomaiset Upinniemen varusvarastolta lainatut sadeasut. Illalla tosin huomattiin, että toinen teltta oli
vuotanut, mutta siitäkin selvittiin vähin vaurioin. Yöuni ja "kipinävuorot"
eivät siitä kärsineet.
Sunnuntai valkenikin sitten kauniina ja aurinkoisena. Rantakallioilla kisailtiin sankoruiskulla. Vesiruiskulla yritettiin kaataa kalliolla olevia
muovimukeja. Ja taisi siinä joku kurssilainenkin hieman kastua.

Odottuva tunnelma Uiskossa matkalla saareen.

ff

Tetäkää sadeasut päälle ennen
T kuin siirrytte Uiskoon, merellä sataa", kuului käsky. Oltiin naisten kurssilla "Turvallisesti saaristossa 2" ja lähdössä Upinniemestä kohti
Järvön saarta.

ja, ensiapua, pienen palon sammuttamista ja merestä pelastautumista. Sekä
tietenkin "verkostoiduttiin", tutustuttiin uusiin ihmisiin ja kuultiin mielenkiintoisia juttuja mm. vapaaehtoises-

Tämä jo kaksi vuotta sitten pitkälti samalla konseptilla toteutettu
Naisten Valmiusliiton naisille kohdennettu turvallisuuskurssi oli Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Meripuolustuspiirin kurssi. Tänäkin vuonna
sen järjestelyistä vastasi Helsingin seudun alueneuvottelukunta, yhdessä Suomenlinnan Rannikkotykistökillan aktiivien järvöläisten kanssa.
Kurssilla asuttiin puolijoukkueteltoissa ja harjoiteltiin saaristossa
liikkumiseen liittyviä turvallisuustaitoja kuten kadonneen etsintää, paikantamista ja uusia karttakoordinaatistomn

Vettä sankoruiskulla.

Kurssi huipentui tälläkin kertaa
"kauhuskenaarioon" purjeveneestä,
joka palavana ajautuu saareen rantaan.
Yksi veneilijä jää kellumaan mereen,
muiden päästessä loukkaantuneena tai

niin merestä,
muuten vaan sekopäisenä rantaan. Yksi karkaa vielä harhailemaan saareenkin. Siinä oli taas kurssilaisilla selvittelyä ennen kuin viranomaisapu saatiin saareen ja tilanne rauhoittumaan.
Saaresta lähdettiin iloisin mielin kotimatkalle. Onneksi Uiskon pojat huomasivat ehdottaa, että jos pantaisi taas ne sadeasut päälle; tosin aurinko paistaa, mutta merellä tuulee. Ja
niin tuulikin! Vettä saatiin tällä kertaa
mahtavista pärskeistä. Uiskossa ei ollut yhtään täysin kuivaa kurssilaista.
Mutta aurinkoisista ilmeistä päätellen, kaikilla oli hauskaa ja kukaan ei
kärsinyt. Olihan mukana mereen tottuneita naisia ja olihan meillä hyvät sadeasut päällä!
Suurkiitos upeille kurssilaisille,
mahtavalle organisaatiolle, kouluttajille, ruokahuollolle, joka alkeellisissa olosuhteissa loihti meille maistuvia

Iloinen naisjoukko Järviin saaressa.

ruokia ja ennen kaikkea SLMEPA:lle
saamastamme hienosta tuesta!
Nyt jäädään odottelemaan vuoden
päästä lokakuussa Upinniemessä toteutettavaa valtakunnallista NASTA-har-

joitusta, ULAPPA 2011! Sinne tervetuloa mukaan, kaikki alueen naiset!
Kristiina

Slotte

kurssinjohtaja ja tulevan ULAPPA 2011
harjoituksen johta ja

Kotimatkalla kastuttiin.
Rannikon Puolustaja 4 | 2010
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Rannikkotykistön

perinneyhdistys

Rannikkotykistön perinteiden
R

annikkotykistön perinneyhdistys ry. - Perinteiden vaalimiseen
tarvitaan kaikkia!

Vapaaehtoisia haastattelijoita
etsitään

Rannikkotykistö on aselajina ollut aina
hyvin perinteikäs. Suuri osa perinteistä on liittynyt kiinteään rannikkotykistöön ja sen linnakkeisiin, jotka saatiin
tsaarinvallan perintönä Suomen itsenäistyttyä. Noilla linnakkeilla on kautta vuosikymmenten eletty eristynyttä
mutta rikasta elämää. Meren keskellä
ne ovat olleet kiinteitä yhteisöjä, joissa on eletty arkista elämää iloineen ja
suruineen. Tämä elämänmuoto on melkein kokonaan hävinnyt, ja kohta ei ole
enää ihmisiä, jotka pystyvät tästä elämänmuodosta kertomaan jälkipolville.
Rannikkotykistön perinneyhdistys ry. on monella tavalla taltioi-

Ilmari Heinonen ja Tomi Sihvonen perinnetilaisuuilessa Janhuan entisellä kasarmialueella
(Ove Enqvist)

nut näitä linnake-elämän perinteitä
jälkipolville. On kerätty tarinoita, on
suoritettu linnake-elämän nykydoku-

Tutustuminen suljettuihin saariin kiinnostaa, mutta myös historia ja perinteet on otettava talteen
(PoppeTauher)

m?

mentointi Isosaaren linnakkeella ja on
haastateltu veteraaneja vapaaehtoistyönä. Totuus kuitenkin on, ettei yhdistyksen pieni ydinjoukko pysty kaikkea tekemään. Erityisesti kaivattaisiin vapaaehtoisia haastattelijoita, jotka annettujen kysymysten avulla haastattelisivat ihmisiä eri puolilla rannikkoseutua ennen kuin se on liian myöhäistä.
Tällä hetkellä yhdistyksellä on
pitkä lista Kotkan suunnalla asuvista,
linnakkeilla asuneista ihmisistä, joita
pitäisi haastatella. Myös muilta alueilta löytyy haastateltaviksi sopivia henkilöitä. Niitä henkilöitä, jotka voisivat (korvauksetta, ellei yhdistys onnistu hankkimaan rahoitusta) auttaa
haastatteluissa, pyydetään ottamaan
yhteyttä puheenjohtajaan.

Historia ja perinteet on otettava talteen, jotta tuleville turisteille on kerrottavaa (Poppe Tauher)

Linnake-elämän tutkijoita
tarvitaan

Perinneyhdistyksen tavoitteena on, että kerätystä materiaalista syntyisi julkaisuja ja tutkimuksia kertomaan linnake-elämästä jälkipolville. Yksi tällainen teos on jo syntymässä, kirja "Ihmisten ja tykkien saaret, elämää rannikkotykistön linnakesaarilla". Yhdistyksen hallussa on jo noin 100 kirjoitusta linnake-elämästä, joten niistä syntyisi helposti myös tieteellinen
opinnäyte, pro gradu tai väitöskirja.
Yhdistys tukee kaikkia tällaisia hankkeita, mutta ei pysty niitä rahoittamaan. Perinneyhdistyksen hyvät suhteet sekä apurahoja jakaviin säätiöihin
että muihin tukeviin tahoihin luvataan
| kuitenkin tutkijoiden avuksi. KiinnosRannikon Puolustaja 4 | 2010

tuneita pyydetään ottamaan yhteyttä
puheenjohtajaan.
Perinnelaattojen esityksiä
kaivataan

Perinneyhdistys on usean vuoden ajan
koordinoinut hanketta, jossa alueille, joilla rannikkotykistö on toiminut
mutta käyttö on loppunut, on kiinnitetty laattoja kertomaan rannikkotykistön toiminnasta alueella. Rannikkotykistösäätiö rahoittaa laatat Perinneyhdistyksen esityksestä. Lattaesitykset tekevät paikalliset toimijat
kuten erilaiset killat ja paikalliset perinneyhdistykset. Vuoden 2011 laatat
suunnitellaan vuodenvaihteessa 20102011. Yhdistys pyytää sen takia esityksiä erityisesti alueilta, joilla laattoja on

vielä vähän tai ei ollenkaan, kuten pääkaupunkiseudulta.
Rannikkotykistön Perinneyhdistyksellä ei liene koskaan ollut suurempaa sosiaalista tilausta tai väkeviä
haasteita kuin juuri näinä aikoina!
Jäseneksi pääsee maksamalla vuotuisen tuki- eli jäsenmaksunne 10,00 euroa yhdistyksen tilille 157230-379024.
Muistakaa myös aina kirjoittaa nimija yhteystietonne, sähköpostiosoite
ml. pankkisiirtolomakkeen tiedoksiosaan. Luvassa kuitenkin vain mielekästä maanpuolustus- ja perinnetyötä, muttei leipää ja sirkushuveja.
Ove Enqvist
Rannikkotykistön Perinneyhdistys
ry:n puheenjohtaja
enqvist@oktanet.ji, 0405524136
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Hangon Rannikkopatteriston

Perinneyhdistys
\

Jäsenretki Rosalan
viikinkikeskukseen
messa erässä nautimme saaren kalakeitot
viikinkipäällikön talossa, kynttilöiden
valon luodessa viikinkiaikaisen tunnelman. Keskusrakennuksessa tutustuimme videoesityksen ja opastuksen avulla
viikinkien historiaan. Kaiken kaikkiaan
retkestä jäi mieluisat ja hauskat muistot.
Perinneyhdistys esittää lämpimät kiitoksensa Porkkalan Rannikkopataljoonan komentajalle, komentaja
Sami Iso-Laurille kuljetuksen järjestämisestä ja aluksen päällikölle kapteeniluutnantti Lauri Nikkiselle henkilökuntineen turvallisesta kuljetuksesta
ja palvelualttiista toiminnasta!

Retkeläisiä ruokailussa viikinkipäällikön talossa.

Perinneyhdistyksen jäsenet perheineen tekivät kesäkuun alkupuolella retken Rosalan Viikinkikeskukseen. Mukana oli 95 henkeä, joista lapsia parikymmentä, nuorimmat osallistujat kaksi kaksivuotiasta. Matkalle lähdettiin Hangosta "Vaarlahdella"
sunnuntaiaamuna. Sää oli retkeläisille
suosiollinen, vaikkakin hieman viileä
ja tuulinen, mutta aurinkoinen. Tosin
Rosalassa taivas peittyi hetkeksi pilviverhoon, mutta onneksi sadepisaroita
tuli vain nimeksi!
Saarelle rantautuminen ja takaisin laivaan tulo oli oma operaationsa, väylä on Rosalan Viikinkikeskukseen tultaessa puolisen metriä matalampi kuin "Valas-lk:n" aluksen syväys. Taksiveneen kolmella kuljetuksella
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saatiin retkeläiset kuitenkin laiturille
ja takaisin laivaan.
Viikinkikeskuksen henkilökunta
otti meidät ystävällisesti vastaan ja kol-

Retkeläisiä "Vaarlahden "yläkannella

Esitämme lämpimät kiitoksemme myös Rosalan Viikinkikylän Pipsa
Toukolalle, Sami Jokiselle ja Paul Wilsonille henkilökuntilleen vierailumme
joustavasta järjestelystä ja asiantuntevasta opastuksesta sekä ystävällisestä
toiminnasta!
Veikko-Olavi

Eronen

Turun
Rannikkotykistökilta

M

arraskuun 13. oli killan perinteisistäkin perinteisin syysjuhla Svenska Klubbenilla maittavan jouluaterian ja "kinkunsulatusmusiikin"
tahdissa.
Itsenäisyyspäivänä kiltalaisia
osallistui Varsinais-Suomen Kiltapiiri ry:n järjestämään seppeleenlaskuun
Itsenäisyydenkivellä.
Tulevasta ohjelmasta mainittakoon 18.-19.12. perinteisestä jou-
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luostosmatka Tallinnaan. Jouluaattona on kunniavartiot Sankariristillä
ja Vapaussodan muistomerkillä Unikankareella.
2011

Tammikuun 28 päivänä on Marsalkka Mannerheimin muistotilaisuus Sankariristillä ja 29. tammikuuta MPKL
ry:n Turvallisuuspolitiikan seminaari
Santahaminassa.

Lauantaina 12.2. on killan vuosikokous Heikkilän Sotilaskodissa klo
14.00. Ennen virallisen kokouksen alkua on esitelmä. Kahvitarjoilu!
Kilta toivottaa Rannikon Puolustaja - lehden lukijoille Rauhallista
Joulua sekä raikkaita rannikon tuulia
vuodelle 2011!
Tiedottaja Mikael

Kaskelo
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Pohjanlahden

Laivastokilta

Pohjanmaan vierailu aina
loppukesän kohokohta
killan huippujoukkue muodostui puheenjohtajistosta ja hallituksen asiantuntijajäsenestä. Häviön aiheutti se, että killan joukkue ei ollut päivittänyt
ravitietojaan riittävästi. Ainakaan allekirjoittanut ei tiennyt raviurheilusta tuon taivaallista, joten monivalintakysymykseen vastattiin suurin piirtein kruunaa ja klaavaa heittämällä.
Hauskat kilpailukysymykset kompakysymyksineen oli laatinut killan kerhomestari, veli Erkki Lehtimäki.
Voittajien on helppo hymyilläpalkintohylsy sylissä.

V

aasan kaupungin kummialus,
miinalaiva Pohjanmaa, saapui
Vaasaan poikkeuksellisesti jo elokuun 27. päivänä. Yleensähän aluksen vierailu on sijoittunut syys-lokakuun vaihteeseen. Laiva kiinnittyi sisäsataman laituriin klo 15.00 miehistön seisoessa huomioasennossa kansilla. Kiinnittymisen jälkeen laivan päällikkö komentaja Jon von Weissenberg
kutsui vastassa olleet kiltalaiset, noin
8 henkeä, laivan messiin kahvitilaisuuteen. Kiltalaiset nousivat alukseen etuoikeutettuina muiden vaasalaisten katsellessa kateellisina. Kahvia olisi riittänyt useammallekin laivastokiltalaiselle, joten pitäkää tämä mielessä ensi syksyn varalta. Enemmän kiltaveljiä
vastaanottamaan Pohjanmaata!
Myöhemmin iltapäivällä järjestettiin perinteinen herrasmiesottelu
killan edustajien ja laivan miehistön
välillä. Olosuhteiden johdosta kilpailussa on nyt siirrytty fyysisen voiman
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ja taidon mittelöstä älylliseen ja tiedolliseen taisteluun. Kolmimiehiset joukkueet vastasivat kirjallisiin kysymyksiin, jotka koskivat merenkulkua, raviurheilua ja yleistietoa. Vain vaivaisella yhdellä puuttuvalla pisteellä kilta joutui luovuttamaan kiertopalkintona toimivan tykinhylsyn laivan miehistölle. Näin siitäkin huolimatta, että

Illalla Pohjanmaalle oli kutsuttu
kaupungin edustajia ja kiltalaisia viettämään mukavaa messi-iltaa pienen naposteltavan merkeissä. Ilta kului rattoisasti keskustelun rönsyillessä tietokilpailusta Pohjanmaan suunniteltuun
osallistumiseen Atalanta -operaatioon.
Killasta mukana oli kunniapuheenjohtaja ja molemmat puheenjohtajat, kerhomestari sekä hallituksen jäseniä.
Teksti: Teuvo Roden

Killan puheenjohtaja Teuvo Roden luovutti messi-illassa laivan päällikölle Jon von
Weissenbergille valokuvakirjan, joka oli tehty muistoksi Pohjanmaan vierailusta viime syksynä.

Sodanajan rajajoukkojen
perinnetoimikunnasta Raja- ja
Merivartiojoukkojen Perinneyhdistykseksi

R

ajavartiolaitoksen henkilöstöosasto kutsui sodanajan rajajoukkojen perinnetoimikunnan sekä
kaikkien Rajan perinnekiltojen puheenjohtajat tai edustajat sekä vartiostojen yhteyshenkilöt Raja-ja Merivartiokoululle Immolaan 20.-21.8.2009
Perinnetyön tulevaisuusseminaariin.
Seminaarin avauspuheenvuorot pitivät RVL:n henkilöstöosaston
osastopäällikkö, lippueamiraali Erkki Uitti, perinnetoimikunnan puheenjohtaja, opetusneuvos Antti Henttonen, perinnetoimikunnan oltermanni, kenraaliluutnantti evp Yrjö Kärkkäinen sekä toimikunnan varapuheenjohtaja everstiluutnantti evp Mikael
Heinrichs, aiheinaan tehty perinnetyö
RVL:ssa, sa-rajajoukkojen perinteiden
vaalimisen siirtäminen ja jatkuvuuden
varmistaminen. Seminaarin osallistujat työskentelivät kolmessa eri työryhmässä, joiden aiheet olivat seuraavat:
1. Päämäärät, niiden syventäminen ja
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avaaminen, 2. Perinneyhdistyksen rakenne ja 3. Toimintamuodot, jonka
työskentelyyn allekirjoittaja Pohjanlahden Merivartiokilta ry:n edustajana osallistui.
Seminaarissa nähtiin tarpeelliseksi koota rajan killat ja muut Rajavartiolaitoksen ja sodanajan rajajoukkojen perinteitä vaalivat yhdistykset
yhden sateenvarjon alle, muun muassa
veteraaniperinnön edelleen kokoamiseksi ja eteenpäin viemiseksi.
Perinnetoimikunta kutsui 3.11.
2009 koolle laajennetun sa-rajajoukkojen perinnetoimikunnan RVLE:aan.
Tämä varsin kattava joukko kokoontui vielä kaksi kertaa, ja sai luonnosteltua perustettavaksi aiotun Rajaja Merivartiojoukkojen perinneyhdistyksen säännöt.
Rajavartiolaitoksen Esikunnan
henkilöstöosasto kutsui sa-rajajoukkojen perinnetoimikunnan oltermannin, sekä kaikkien rajan piirissä toimi-

vien kiltojen (11) puheenjohtajat/edustajat Raja- ja Merivartiokoululle Immolaan 18.-19.8.2010 RAJA-ja MERIVARTIOJOUKKOJEN PERINNEYHDISTYKSEN

GRÄNS- och SJÖBE-

VAKNINGSTRUPPERNAS

TRADI-

TIONSFÖRENING perustamistilaisuuteen ja sodanajan rajajoukkojen
veteraanitapaamiseen.
Seitsemän mukana ollutta kiltaa
perustivat Raja - ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistyksen, mukana mm:,
Pohjanlahden Merivartiokilta ja Suomenlahden Merivartiokilta. Perustamisasiakirjan vahvisti myös merellisistä killoista Saaristomeren Merivartioston kilta.
Perinneyhdistyksen puheenjohtajaksi kutsuttiin yksimielisesti eversti evp Martti Kukkonen
Hannu

Wallius

mvluutn evp
Pohjanlahden Merivartiokilta ry- Bottniska
vikens Sjöbevaknings gille rf puheenjohtaja

Anu Vuorinen

Raapaisu saarielämää
Saaresta poismuuttamisesta on nyt kulunut 13 vuotta. Tosin olen ollut koko tämänkin ajan kiinni Isosaaressa ja nyt viimeiset kahdeksan vuotta peräti töissä Suomenlinnan Rannikkorykmentissä.
Näin pitkän ajan jälkeen on hyvä muistella saariaikoja ja elämää silloin.

V

uonna 1980, vapun aattona,
muutin nuorena morsiamena
Kuivasaareen, autiolle saarelle yhdessä kihlattuni Arton kanssa. Silloin emme varmaan tienneet, että elämämme tuolla kauniin karulla saarella
kehkeytyisi peräti yhdentoista vuoden
mittaiseksi. Näin jälkeenpäin ajateltuna tuo oli mitä mainioin avioliittokoulu
ja opetti todella paljon tekemään asioita yhdessä. Olenkin pilke silmäkulmassa
usein sanonut: "Avioliittokoulu oli niin
hyvä, että lupaan saada mieheni raivon
partaalle kymmenessä sekunnissa". Tämä kertokoon siitä, että toisen oppi tuntemaan hiuskarvaakin myöten.

kiinteistönhoitotöissähän sitä pakerrettiin.
Ensimmäinen vieras joka saareen
saapui, oli Isosaaren viestimies P Aholainen. Pekka oli aikamoinen koiranleuka ja niin hän rantauduttuaan aloitti määrätietoisen marssin kohti pihakalliota, jolla seisoin. Keväisen lämpöisenä päivänä minulla oli vai toppimallinen kesämekko päälläni. Pekka marssi
eteeni, ei puhunut mitään, tarttui sormellaan toppini etuosaan, raotti sitä ja
kurkkasi sisälle. Sitten hän totesi: "Jaahap, jaahap, että sillä tavalla", ja marssi
eteenpäin. Olin aivan puulla päähän lyöty, en tajunnut ollenkaan, mitä tapahtui. Pekka käveli pari askelta, kääntyi,

Alku aina hankalaa

Alkuajat olivat jokseenkin haasteellisia,
sillä meillä ei ollut venettä eikä muutenkaan hirveästi tietoa kuinka arkirutiinia pyöritetään. Jo ensipäivinä tuli eteen
kysymys, mistä saadaan kaasua, hellat
kun kaikki toimivat sillä. Arto opetteli vartiopäällikön tehtäviä ja minä lämmittäjän. Tuo ihana vanha nimike lämmittää aina sydäntäni, kun sitä muistelen. Lämmittäjä, mikä se onkaan? No,
mieheni antoi tähän oivallisen vastauksen, "Lämmittäjähän se pitää vartiopäällikön lämpöisenä, jotta hän pystyy
hoitamaan tehtäväänsä". Todellisuudessa työ oli vähemmän hohdokasta, eli
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Sikikkasaalis.

virnisti ja esitteli itsensä. Tämä oli vain
hänen tapansa kokeilla meneekö nuori
tyttö ihan sekaisin moisesta käytöksestä.
Näin jälkeenpäin hymyilyttää, että
tänä päivänä tuo olisi varmasti luokiteltu seksuaaliseksi häirinnäksi, mutta silloin se meni ihan nauramisella ohi. Enkä kokenut silloinkaan muuta kuin hauskuutta koko asiassa.
Tekemällä oppii jopa
kalastamaan

Merikalastaminen oli meille kummallekin hieman outoa, mutta kun aikaa kului, niin kehkeytyihän meistä aikamoisia kalastajia. Tulee tässä mieleeni pari
kalajuttua matkan varrelta. Kuten alus-

Anu rakkaan harrastuksen parissa.

sa kirjoitin, olin nuori kihlattu saareen
muuttaessa. Meidän oli tarkoitus avioitua elokuussa, ja hääkeitoksi oli suunniteltu turskapullakeitto. Siinä tohkeissamme elämää saaressa opetellessamme
olimme tyystin unohtaneet koko turskan
kalastamisen. Lähtöä edeltävänä iltapäivänä sitten yht'äkkiä havahduimme, että
meidänhän piti kalastaa iso saavillinen
turskia. Ei auttanut muu kuin nousta veneeseen, meidän kuukautta aikaisemmin
ostamaamme, ja suunnata ulapalle. Hieman siinä jännitti, että näinköhän saaRannikon Puolustaja 4 | 2010

daan tarvittava määrä kalaa nostettua.
Onneksi noina vuosina turskaa oli
aivan harmiksi saakka, ja niinpä pienen
merenpohjaan koputtelemisen jälkeen
turskaa alkoi nousta. Sitä nousi aivan
solkenaan, juksa alas, pari nykäystä ja
jälleen ylös. Sorminahat joutuivat koville, sillä turskat olivat milloin mistäkin kiinni ja siksi välillä pienenkin kalan nostaminen oli raskasta. Eipä mennyt kuin tunnin verran ja meillä oli viidenkymmenen litran saavi täynnä turskia ja näin oli hääsoppa pelastettu.

Talvisin tuli harrastettua myös
jäänalus-kalastusta. Verkkojen laittaminen oli aina mukavaa puuhaa, vaikka kädet välillä olivatkin aika kohmeessa. Kun
verkot oli saatu paikoilleen, niin kalastaminen oli todella helppoa. Riitti, kun
aamulla avasi toisen pään avannon, otti
kiinni verkon yläpaulasta ja kiskaisi pari kertaa. Jos verkossa oli kala tai useampi, niin liikkeen johdosta ne yrittivät pakoon, ja sen tunsi hyvin sormissaan pieninä jysäyksinä. Sitten vain verkko ylös ja
kalat valmistukseen tai pakkaseen.
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Verkkojen laittamiseen liittyy eräs
hauska juttu, jota jaksamme nauraa vielä vuosienkin päästä. Oli jälleen kehittynyt paksut vahvat jäät ja edessä oli verkkojen laitto. Ystävämme Helka ja Rauno
olivat tulleet saareen, ja talkoilla päätettiin verkot asentaa jään alle. Työtä tehtiin useampi tunti ja viimein naru, jolla
verkot oli tarkoitus vetää jään alle, oli
paikallaan. Tässä vaiheessa Helka, joka
oli lähtenyt aikaisemmin ruuanlaittoon,
huuteli meitä syömään. Päätimme lopettaa työt siltä päivältä ja aloimme kerätä tavaroita kasaan. Kuinka ollakaan,
Rauno ajatuksissaan kelasi jään alle
saamamme narun takaisin kelalle. Arto
yritti päätyavannossa napata vielä kiinni
naruun, kun huomasi sen liikkuvan kohti avantoa, mutta ei tietenkään kerinnyt.
Päivän työ valui hukkaan, mutta vatsat
olivat sitäkin kipeämmät siitä naurusta
,minkä tapahtuma aiheutti.
Erään kerran meille kävi hieman
huono tuuri kalastuksessa. Jäätä oli yli
metrin verran ja meillä tietenkin verkot
pyynnissä. Lähdimme käymään viikonlopulla kaupungissa, ja kun palasimme,
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olivat kaikki jäät lähteneet Isosaaren ja
Kuivasaaren välistä. Siinä meni niin verkot kuin tuurakin tuulten mukana. Hieman harmitti.
Jäät olivat joskus
arvaamattomia

Tuosta jäiden lähdöstä mieleeni juolahti pari asiaan liittyvää tapahtumaa.
Rannikkotykistökoululla oli tapana pitää leirejä usein Kuivasaaressa. Erää-

Hääkalat.

nä keväänä oli jälleen leiri ja sen toiseksi viimeinen päivä Arto ja Väiski ajoivat kahdella moottorikelkalla hylsylaatikoita Isosaareen, josta niiden oli tarkoitus lähteä seuraavan aamun laivalla
kohti mannerta. Miehet ajoivat kuormia
pitkälle yöhön, ja puolenyön jälkeen he
päättivät pitää pienen lepotauon. Töitä
jatkettiin taas kello kuusi aamulla. Miehet rakensivat kuormat ja lähtivät laskeutumaan jäätielle. Arto hieman ihmetteli, kun rantaan tullessaan kelkan
valokeilassa näkyi vain mustanaan kiiltävää vettä. Miehet pysähtyivät ja tutkivat jäätilannetta. Näytti siltä, että ainakaan siitä kohden ei jäälle pääse. Kun aamu hieman valkeni, niin totuus paljastui.
Tuon kuuden tunnin aikana, minkä miehet lepäilivät, olivat jäät lähteneet kokonaan pois, ja näin jäivät loput hylsykuormat ajamatta.
Toisen kerran olimme Arton kanssa kokemassa verkkoja saaren länsipuolella. Arto oli etelänpuoleisella avannolla ja minä toisella. Sulan veden raja oli Isosaaren ja Kuivasaaren linjan
eteläpuolella. Yht'äkkiä huomasin, että jään pinta alkoi nousta ja ikään kuin
hidas aalto lähestyi meitä. Samalla kävi

Verkkojen perkaus.

aikamoinen rytinä. Huusin Artolle, että juostaan pian rantaan. Rantakalliolla sitten katselimme kun jäät pikkuhiljaa hajosivat lautoiksi, jotka tosin pysyivät paikoillaan. Toista kertaa emme
halunneet verkkoja menettää, ja niinpä
Arto kävi hakemassa pelastautumispuvun ja pitkän köyden. Hän pukeutui pukuun, köysi sidottiin vyötäisille ja lähti pelastamaan verkkoja. Minä jäin rantaan köyden toinen pää kädessäni. Onneksi kaikki meni hyvin ja verkot saatiin
pelastettua.
Kalastuksen syövereihin kun päästiin, niin kerronpa siitä vielä erään jutun. Patteriston komentajana toimi Veijo niminen majuri. Hän oli innokas kalastaja ja niinpä hän usein saapui saaren
etätöitä tekemään. Siinä paperihommia
tehdessä saattoi hyvin kalastella. Tavallisesti Arto oli Veijolle verkonlaskussa
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soutajana, mutta kerran Arton ollessa
mantereella, Veijo oli pakotettu pyytämään minut soutajaksi. Hieman minua
epäilytti, niin kuin varmaan Veijoakin, että kuinkahan tuo onnistuu, mutta reippaasti kuitenkin tartun airoihin.
Siinä sitten tuli paljon ohjeita, milloin
huovataan ja milloin soudetaan. Huomasin Veijon ohimosuonista, että ei ihan
tainnut mennä putkeen. Viimein sitten
Veijo ärähti jotain ja samalla napsahti
minullakin. Nousin uhmakkaasti etukenoon ja sanoin painokkaasti: "Kuules Veijo, jos vielä yhtään nariset, niin
lasken irti näistä airoista ja sittenhän
mietitään yhdessä mitä tehdään" Airot
olivat kiinni ns. merihankaimissa, eli ne
eivät olleet kiinni missään, ja irtipäästäessä ne olisivat pudonneet mereen. Veijo katsoi minua tuimasti ja sulki suunsa.
Verkot saatiin selätettyä ihan hienosti, ja

kelpasinpa minä yhden jos toisenkin kerran verkkoja soutamaan tämän jälkeen.
Rippijuhliin

Saaressa asujalle vene on se tärkein työkalu, ja sitä käyttäen sitten tulee hoidettua kaikki asiat saaren ulkopuolella.
Eräänä joulukuisena lauantaina meidän
tuli lähteä kaupunkiin ystävämme lapsen rippijuhliin. Meri oli vielä auki, joten päätimme tehdä reissun omalla avoveneellämme Sumpulla. Hiljaa putkuttelimme aikamoisessa tuulessa ja räntäsateessa kohti Kauppatoria. Lyypekin altaaseen saapuessamme olimme varmasti aikamoinen näky. Veneen reunoilla
ja keulassa roikkuivat aikamoiset jääkimpaleet, ja me taisimme Arton kanssa
muistuttaa lumiukkoja. Kiinnittäessämme venettä, alkoi rantaan kerääntyä ohikulkeneita ihmisiä ihmettelemään tou111

hujamme. Kun vene oli turvallisesti sidottuna, niin aloitimme vaatteiden riisumisen; ensin riisuttiin sadepuvut, pipot ja
rukkaset, sitten lämpöhaalarit ja niiden
alta löytyi Artolla puku ja minulla kaunis juhlamekko. Kengät kun vielä vaihdettiin, otettiin etulokerosta paremmat
takit ja hatut, niin kravatin ja helmojen
suoristuksen jälkeen saatoimme lähteä
juhliin. Esitys oli loppu - ihmiset melkein taputtivat, ainakin ajatuksissaan.
Vene varastettiin!

Veneen varastaminenkin meidän piti
kertaalleen kokea. Eräänä kauniina kesäaamuna Arto oli lähdössä kaupunkiin
asioille. Ajatuksissaan hän käveli päälaiturille, jossa veneemme oli kiinnitettynä
tai sen piti olla. Paikka vain oli tyhjä.
Vielä tarkastus pikkulaituriin, josko se
olikin kiinnitetty sinne, mutta ei, venettä vain ei ollut.
Pienen pohdinnan jälkeen soitim-

me Suomenlinnaan merivartijoille ja
kerroimme meitä kohdanneesta ikävästä asiasta. Ajattelimme, että he voivat liikkuessaan hieman tähyillä, josko
venettämme näkyisi jossain. Merivartijat pitivät varkautta aivan pöyristyttävänä "Sehän on kuin meiltä varastettaisiin työkalu tai auto", kuului puhelimen
toisesta päästä. He lupasivat pitää silmät
auki ja ilmoittivat heti kaikille aluksilleen etsinnästä. Helikopterijoukot, jotka silloin pitivät myös Suomenlinnaa tukikohtanaan, kiertelivät seuraavan partiolentonsa aikana katselemassa hieman
rantoja ilmasta käsin. Ja niinhän siinä
kävi, että vene löytyi ajettuna Laajasalon
tiheään kaislikkoon. Merivartijat kävivät sen hakemassa ja palauttivat meille.
Tästä olimme erittäin kiitollisia, kyllä
yhteistyö mesiolosuhteissa pelaa.
Tokihan mietimme usein, kuinka vene yleensä oli rannasta varastettu.
Asia selvisi parin viikon päästä. Juhan-

nusta viettäessämme, eräs vieraamme oli
soutelemassa saaren länsipuolella ja löysi merestä noin kahden metrin syvyyteen
uponneen pulpettiveneen. Talkoilla vene
saatiin vedettyä kalliolle, ja poliisit kävivät sitten toteamassa tilanteen ja ottamassa rekisterinumeron talteen. Mitä oli
tapahtunut, jäi sitten lopullisesti selvittämättä, sillä veneen omistaja väitti venettä myös häneltä varastetun. Mikä on
totuus, en tiedä, mutta ajatus oli, että
viinapäissään oli rantaan kajautettu ja
sitten varastettu meidän vene, jotta pääsivät pois saaresta. Tiedä häntä.
Tätä kirjoittaessani huomaan, että tarinoita olisi ihan kyltymättömästi,
mutta paras on muistelut katkaista tähän, pieneen raapaisuun, mitä saarielämä oli kahdeksankymmentäluvun alussa. Meistä kehkeytyi osaavia saarelaisia
sen seitsemäntoista vuoden aikana, jonka saaristossa elimme - elämämme hienoimmat vuodet.
•
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Autot vuokraa

AV/S
Valmistuminen lähestyy.
Toivotamme kaikki lie projektissa
mukana oleville
Rauhallista Joulua

ja
Menestystä Uudelle J'uodelle

Katso kaikkien toimipisteiden
yhteystiedot netistä.

NOVENCO

www.avis.fi

ilmankäsittely
NVC air handling
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Hinnat ja varaukset:
• www.avis.fi
• Avis-varauskeskus
(09) 8598 356 / avis@avis.fi
• Toimipisteet kautta maan

Tekniikkaa, Taktiikkaa, Teknologi;

Uusi miinantorjunta-alus kastettiin
"Purunpääksi"

T

oinen merivoimille hankittava miinantorjunta-alus sai 26.
elokuuta Italian Sarzanassa
järjestetyssä kastetilaisuudessa nimekseen "Purunpää". Aluksen kummi on
merivoimien komentajan puoliso, rouva Mervi Rannikko ja kummikaupun-

CBRN
Turvaratkaisuja

:

ki on Helsinki.
MITO-alukset tullaan sijoittamaan
Saaristomeren Meripuolustusalueelle
Turun Pansioon. Aluksista ensimmäinen kastettiin viime kesänä MHC (Mine
Hunter Costal) Katanpääksi, ja se luovutetaan merivoimille ensivuoden aika-

na. Nyt kastetun aluksen luovutus merivoimille tapahtuu myös vuoden 2011
aikana. Hankinnan viimeinen, kolmas
alus, luovutetaan suunnitelman mukaan
2012. Operatiivisen valmiuden alukset
saavuttavat vuoteen 2015 mennessä. •

H l NORRFIBER
Telakkatoimintaa ja venekorjaukset

41
Environics

Alholmintie 7 2
6 8 6 0 0 PIETARSAARI
www.norrfiber.fi

""""'.environics.fi
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Rannikkojääkärikilta

Yhteinen
julkaisumme

Puheenjohtaja Aarne Krogerus

Hangon Rannikkopatteriston
perinneyhdistys

Ukkohauentie 2 D 36,02170 Espoo

Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen

GSM 040 545 1426

Narvikinkatu 20,10900 Hanko

e-m: aarne.krogerus@gmail.com

GSM 040 824 8679, Puh 019 248 1163
e-mail: veikkoe@hotmail.com

Rannikkoupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Henrik Nysten

Rannikkojääkäripataljoonan
perinneyhdistys

Laivaston kilta

GSM 0400 887 849

Puheenjohtaja Ilja Hakanpää

Puheenjohtaja Olavi Niskanen

e-mail: henrik.nysten@mil.fi

Nissintie 23,02780 Espoo

Pläkkikaupunginkatu 36,20320 Turku

GSM 040 728 8272

GSM 050 465 9309

e-mail: ilja.hakanpaa@mil.fi

e-mail: olavi.niskanen@pp.inet.fi

Rannikkotykistösäätiö
Valtuuskunnan puheenjohtaja
Keijo Tapiovaara, GSM 0400 412 600

Rannikon Puolustajain kilta

Kymen Laivastokilta

Hallituksen puheenjohtaja

Puheenjohtaja Esa Terviö

Puheenjohtaja Tapio Riikonen

Timo Junttila, GSM 040 750 2348

Kotilotie 6,48310 Kotka

Vesikatu 10,49400 Hamina

e-mail: timo.junttila@mil.fi

GSM 0440 837 846

GSM 050 540 5417

Asiamies Jukka Leikos

e-mail: esa.tervio@luukku.com

e-mail: tapio.riikonen@haminetti.net

Kymenlaakson
Rannikonpuolustajain kilta

Puheenjohtaja Lars Eklund

Pääesikunta, PL 919,00131 Helsinki
Puh 02 998 00
e-mail: asiamies.rtsaatio@elisauet.fi

Helsingin Laivastokilta

Puheenjohtaja Esa Terviö

Anianpellontie 10 B 17,00700 Helsinki

Merivoimat

Kotilotie 6,48310 Kotka

GSM 050 552 2756

Tiedotuspäällikkö Annele Apajakari

GSM 0440 837 846

e-mail: larseklund@kolumbus.fi

Merivoimien Esikunta, PL 58,20811 Turku

e-mail: esa.tervio@luukku.com

e-mail: annele.apajakari@mil.fi

Turun Laivastokilta
Selkämeren Rannikkokilta

Meriupseeriyhdistys

Puheenjohtaja Reino Varinowski

Puheenjohtaja Tauno Setälä

Talinkorventie 3 B 37,20320 Turku

Puheenjohtaja Markus Aarnio

Savenvalajanvahe 4 C 25,26100 Rauma

GSM 044 282 2145

Brontie 2 As 10,02400 Kirkkonummi

GSM 040 510 5547

e-mail: reino.varinowski@turunlaivastokilta.net

Puh 0299 320 100

e-mail: tauno.setala@kolumbus.fi

Pohjanlahden Laivastokilta

e-mail: markus.aarnio@mil.fi

Suomenlinnan rannikkotykistökilta

Puheenjohtaja Teuvo Roden

Rannikkotykistön Opistoupseerit

Puheenjohtaja Hans-Peter Rekola

Pietarsaarenkatu 2 A 3,65350 Vaasa

Puheenjohtaja Tatu Vartiainen

Laurintie 6,02180 Espoo

GSM 0500 665 413

Ojahaantie 11 B 25,01600 VANTAA

GSM 0400 426 951

teuvo.roden@netikka.fi

Puh 02 998 00, GSM 0400-959370

e-mail: hasse.rekola@elisanet.fi

Helsingin Reservimeriupseerit

e-mail: tatu.vartiainen@mil.fi

Turun Rannikkotykistökilta

Puheenjohtaja Sami Linnermo

Rannikkosotilaskotiyhdistys

Puheenjohtaja Heikki Arasto

Paljekuja 2,03300 Otalampi

Puheenjohtaja Anne Kärki

Santtionranta 5,23960 Santtio

GSM 050 512 3364

Uudenmaankatu 62 B 36,05830 Hyvinkää

GSM 041 4720602

sami.linnermo@lvi-linnermo.com

GSM 041-4679290

e-mail heikki@arasto.fi

email: anne.m.karki@luukkii.com

Rannikkotykistön perinneyhdistys

Helsingin Miinanraivaajakilta
Puheenjohtaja Erik Erwes

RT-kerhojohtorengas

Puheenjohtaja Ove Enqist

Mannerheimintie 57 A 7.00250 Helsinki

Puheenjohtaja Kare Vartiainen

Hevoshaantie 9 D 6,01200 Vantaa

GSM 0400 503 099

Jupperinmetsä 5,02730 Espoo

GSM 040 552 4136

e-mail: erwes@erwes.com

GSM 0400 694 538

e-mail: enqvist@oktanet.fi

e-mail: kare.vartiainen@blickle.fi

Laivaston Sukeltajakilta
Puheenjohtaja Keijo Karimäki

Sininen Reservi ry

Turun Rannikkotykistörykmentin
Perinneyhdistys ry

Puheenjohtaja Arno Hakkarainen

Puheenjohtaja Jukka Ranta

GSM 0500207815
e-mail: keijokar@saunalahti.fi

Helenankuja 4,01400 Vantaa

SMMEPA, PL 5,20241 Turku

GSM 050 383 5486

Puh 02 998 00

e-mail: arno.hakkarainen@gmail.com

e-mail: jukka.ranta@mil.fi
www.turrtr.net

Keulatie 39 B, 00980 Helsinki

Turun Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Heikki Laiho

Sinisen Reservin Säätiö

Linnankatu 11 a 3,20100 Turku

Asiamies Pekka Takki

GSM 0400 520 620

Nuuksiontie 44 B, 02820 Espoo

e-mail: heikki.laiho@turunreservimeriupseerit.fi

GSM 040 554 5443
e-mail: pekka.takki@srs.fi
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Rannikon Puolustajan teemat 2011

Tapahtumakalenteri 2011
28.01.

22.02.

Marsalkka Mannerheimin

1/2011

Turun Upseerikerholla (sivu 99)

muistotilaisuus sankariristillä
Turussa (sivu 105)
29.01.

Turun Laivastokillan kevätkokous

31.03.

Palvelu-ja työturvallisuus
merivoimissa

MY:n ja RUY:n seminaari
Helsingissä (sivu 87)

MPKL:n seminaari
Santahaminassa (sivu 105)

12.02.

Turun Rannikkotykistökillan
vuosikokous Heikkilässä (sivu
105)

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

merikartat.fi
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mikko.simola@loxus.com
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fax -358 9 273 2507
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Puolustusvoimien strateginen kumppani Millog Oy
vastaa maavoimien ajoneuvo- ja panssarikaluston,
ase- ja elektroniikkajärjestelmien ja -laitteiden
asennuksista, modifikaatioista ja kunnossapidosta
sekä osallistuu maavoimien materiaalihankkeisiin.

Millog Oy
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TOIMINNALLINEN HARJOITTELU

KENTTÄHARJOITTELU

Uusi Noptel ST-2000 Expert
Kattaa kaikki harjoittelun vaiheet perusharjoittelusta
rata-ammuntaan, reaktioammuntaan, kuvioammuntaan
ja vaativaan tilanneharjoitteluun kentällä.
Laite toimii PC:n kanssa tai ilman. Kestävä akku takaa harjoittelun jatkuvuuden
ja uusi NOS Pro ohjelma tekee harjoittelusta helpon. Tavanomaiset
taulut ja silhuetit ovat laitteen muistissa ja osumatieto rekisteröidään
ja näytetään ampujalle laitteen omalta näytöltä tai tietokoneelta.

Lisätietoa: WWW.noptel.fi
Noptel Oy, O u l u

