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R annikon puolusta-
ja -lehden 1/2019 
numeron teema on 

ajankohtainen ”Oppimisen 
uudet askelmerkit”. Tarkoi-
tuksemme on antaa lukijoil-
le monitahoinen kokonaisku-
va Puolustusvoimien Koulutus 
2020-ohjelmasta ja sen konk-
reettisista vaikutuksista meri-
puolustuksen koulutukseen. 
Kirjoittajiksi ovat valikoituneet 
koulutus 2020 -ohjelman paris-
sa työskennelleet asiantuntijat.

Muutos oppimisessa on 
pysyvää. Käsiteltävänä oleva 
muutos on oleellinen ja laajalti 
vaikuttava muutos. Pääesikun-
nan mukaan muutokset sotilai-
den osaamis- ja toimintakyky-
vaatimuksissa, varustuksessa 
ja toimintaympäristöissä edel-
lyttävät asevelvollisten kou-
lutusjärjestelmän kehittämis-

Positiivinen asenne on ROCK
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saada aikaan suuren eron oppi-
misessa. Asenne on tehokas voi-
ma muutoksessa, päätösten te-
kemisessä ja uuteen suuntaan 
menemisessä. Positiivinen asen-
ne on yleensä myös merkittävä 
kilpailuetu.

Kouluttajat ja johtajat ovat 
tiukan paikan edessä. Joku on 
joskus todennut: “Asenteet ovat 
tarttuvia. Voidaan kysyä, onko 
meidän asenteemme tarttumi-
sen arvoinen?”

Henri Lavin artikkelissa kä-
sitellään oppijan sitoutumis-
ta asiaan. Artikkelissa ST Han-
nu Rentolan mukaan oppijan it-
sekasvulla ja asennoitumisella 
on tärkeä merkitys oppimisen 
edellytysten ja parantuneen toi-
mintakyvyn muodostamisessa. 
Kouluttajan (ja esimiehen) tehtä-
vä taas on huolehtia oppimisen 
mahdollisuuksista ja kirkastaa 
toiminnan (oppimisen) tarkoi-
tus - avartaa yksilön näkemystä 
oman toiminnan tarkoituksesta, 
mahdollisuuksista, kipukohdis-

ta, liittymisestä kokonaisuuteen 
ja päämääristä. Lyhyesti sanot-
tuna antaa suunta ja ohjata op-
pimisprosessia.

Aksel Fredrik Airo lausui ai-
koinaan oppimisesta osuvasti: 
”Täytyy käydä pirusti kouluja, et-
tä uskaltaa tehdä yksinkertaisia 
päätöksiä. Muuten rupeaa keksi-
mään kaikenlaisia monimutkai-
sia juttuja. Kaikki sotahommat 
ovat niin yksinkertaisia. Etum-
mainen rivimies käy sodan. Ei 
sodassa pärjää kuin aivan yksin-
kertaisella käskyllä. Pitää ylhääl-
tä antaa sellainen käsky, jonka 
etummaisessa poterossa oleva 
rivimieskin ymmärtää. Kaikki on 
mahdollisimman yksinkertaista. 
Sen seikan tajuamiseksi on käy-
tävä kovasti kouluja.”

Lausumaan sisältyy paljon. 
Positiivisella asenteella men-
nään pitkälle. Toivotan lehden 
tekijöille ja lukijoille positiivista 
asennetta vuoden 2019 haasta-
vissa koitoksissa.

Janne Herrala

PääkirjoitusPositiivinen asenne on ROCK
tä kaikissa puolustushaaroissa. 
Keskeisen tarpeen muutoksel-
le luo myös toimintaympäristön 
muutoksen asettama vaatimus 
toimintavalmiudelle.

Koulutusjärjestelmän ja op-
pimisen muutosprosessissa on 
lukuisia onnistumisen avaimia. 
Mielestäni positiivinen asen-
ne on onnistuneen muutoksen 
ja oppimisen ratkaiseva tekijä. 
Asenne ei ole sinänsä konkreet-
tisesti olemassa oleva yksittäi-
nen mitattava asia, vaan asen-
ne elää yksilöllisesti korvien vä-
lissä. Puolustusvoimilla on nyt 
erinomainen mahdollisuus on-
nistua laajalla asennerintamalla.

Oppimisessa asenne yleen-
sä ratkaisee kuinka hyvin jonkin 
asian teet. Positiivisella asenteel-
la on suuri vaikutus mielentilaan. 
Positiivinen asenne herättää aja-
tusten, tapahtumien ja tulosten 
ketjureaktion, joka tarjoaa yleen-
sä myönteisen ja pitkälle kanta-
van lopputuloksen oppimisessa.

Pieni muutos asenteessa voi 

Vanhat Rannikon Puolustaja -lehdet ovat  
luettavissa sähköisenä osoitteessa:

www.rannikonpuolustaja.fi
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E lämme aikaa, jota ilmen-
tää kiihtyvä muutos. 
Paikallaan pysyminen 

on historiaa. Tämä realiteetti on 
konkretisoitunut viimeisten vuo-
sien aikana myös merivoimissa.

Muutos on leimannut kaikkea 
toimintaa. Merivoimat on muut-
tunut niin toiminnallisesti kuin or-
ganisatorisesti viimeisten vuosien 
aikana. Tähän muutokseen vai-
kutti oleellisesti puolustusvoima-
uudistus, mutta toimintatapojen 
muutos ja niiden kehittäminen on 
jatkunut ja jatkuu edelleen. Mate-

riaalia, operaatiotaitoa, koulutus-
ta ja valmiutta on kehitetty ottaen 
huomioon toimintaympäristössä 
tapahtuneet muutokset sekä käy-
tössä olevat resurssit.

Puolustusvoimauudistuk-
sen tavoitteena oli toiminnan 
palauttaminen riittävälle tasol-
le vuodesta 2015 alkaen. Olem-
me muuttaneet monia asioita 
nopealla aikataululla ja henki-
löstö on osoittanut kykenevänsä 
siihen. Nyt tarkasteltuna tason 
palautus on ollut tärkeää, jotta 
merivoimissa on kyetty ylläpitä-

mään sitä korkeaa suoritusky-
kyä ja osaamista, jota jokahetki-
nen valmiutemme ja tehtäviem-
me täyttäminen on edellyttänyt.

Olemme kyenneet olemaan 
ajan hermolla ja onnistuneet uu-
distamaan toimintaamme nyky-
hetken vaatimusten mukaisesti 
ja tulevaisuuteen katsoen. Val-
miutemme tehtävien toteutta-
miseen on samalla pidetty toi-
mintaympäristön vaatimalla ta-
solla. Merivoimien kyky täyttää 
tehtävänsä on nykytilanteessa 
todistetusti hyvä.

Hyvät Rannikon Puolustaja 
-lehden lukijat
Otin vastaan merivoimien komentajan tehtävät 1.1.2019. Tein sen kiitollisena, 
luottavaisena ja ylpeänä.
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Merivoimat on kyennyt ke-
hittämään suorituskykyään tais-
telualusten ja järjestelmien pe-
rusparantamisella ja uudishank-
keilla. Samalla on myös kehitet-
ty toimintatapoja ja taktiikkaa. 
Rannikolla toimivien joukkojen 
suorituskykyä on parannettu ke-
hittämällä muun muassa tulivoi-
maa ja liikkuvuutta.

Tulemme saamaan lähitu-
levaisuudessa käyttöömme te-
hokkaita suorituskykyjä muun 
muassa Laivue 2020 -hankkeen 
myötä. Ilman sen toteutumis-
ta merivoimien olisi lähes mah-
dotonta selviytyä lakisääteisistä 
tehtävistään. Myös muita tärkei-
tä kehityshankkeita on käynnis-
sä tai käynnistymässä. Näiden 
suorituskykyjen käyttöönotto 
edellyttää hyvää suunnittelua ja 
valmistelua.  Hankittava materi-
aali sisältää paljon uusinta tek-
nologiaa, ja se vaikuttaa väistä-
mättä tapaamme toimia, ja sii-
hen millaisissa organisaatiois-
sa toimimme tulevaisuudessa. 
Olen luottavainen suoritusky-
kyjemme laadusta vastata tule-
vaisuuden haasteisiin.

Kansainvälisestä toiminnas-
ta on tullut jokapäiväistä. Tästä 
on erinomaisena esimerkkinä 
merivoimien johtama syksyllä 
Suomessa toimeenpantu kan-
sainvälinen Northern Coasts 
2018 -harjoitus. Yli 40 sota-alus-
ta, useita ilma-aluksia sekä noin 
4 000 sotilasta 13 eri maasta har-
joitteli Suomen merialueille kah-
den viikon ajan.

Suomesta osallistui merivoi-
mien lisäksi ilma- ja maavoimi-
en sekä rajavartiolaitoksen jouk-
koja. Harjoitus toi meille koke-

musta kaikilla merisodankäyn-
nin osa-alueilla, kehitti suori-
tuskykyämme sekä paransi yh-
teensopivuuttamme. Harjoituk-
sen suunnittelu, organisointi ja 
johtaminen osoitti kykymme hy-
vänä kumppanina ja suoritusky-
kyisenä organisaationa. Olen va-
kuuttunut, että tämän kaltainen 
kansainvälinen yhteistyö tulee 
lisääntymään ja syventymään. 
Mutta kansainvälinen yhteistyö 
ei rajoitu vain harjoitustoimin-
taan, vaan se ulottuu ja tulee ulot-
tumaan kaikkeen tomintaamme.

En voi olla tässä kohdin ko-
rostamatta henkilöstön osaa-
mista. Pelkkä materiaalinen suo-
rituskyky ei riitä, vaan henkilös-
tön tulee olla ammattitaitois-
ta ja pätevää, jotta kokonaisuus 
on toimiva. Henkilöstön koulu-
tukselle ja osaamiselle asete-
taan entistä korkeampia vaati-
muksia, joihin meidän on kyet-
tävä vastaamaan.

Merivoimien henkilöstö on 
tällä hetkellä ammattitaitoista ja 
osaavaa. Merkittävästä työkuor-
masta huolimatta palkatun hen-
kilöstön ja asevelvollisten henki 
ja tahto ovat hyviä. Jokaisen pal-
kattuun henkilöstöön kuuluvan, 
varusmiehen ja reserviläisen se-

kä vapaaehtoiseen meripuolus-
tukseen osallistuvan työ on tär-
keää ja merkittävää.

Vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen tuki merivoimien so-
dan ajan joukkojen koulutuk-
sessa ja toiminnassa on ollut 
tärkeää. Toimintaympäristöm-
me muutos, taloudellinen tilan-
ne sekä henkilöstön määrä ko-
rostavat reserviläisjärjestöjen 
tekemän työn merkitystä. Olen 
varma, että myös jatkossa voim-
me luottaa reserviläisjärjestöjen 
vankkumattomaan tukeen.

Uskon, että vahvat merivoi-
maperinteemme, yhteishenki, 
ja osaaminen vievät merivoimia 
myötätuulessa myös tulevaisuu-
dessa eteenpäin. Luotan siihen, 
että myös jatkossa teemme par-
haamme kaikissa tilanteissa, jot-
ta onnistumme meille osoitettu-
jen tehtävien toteuttamisessa.

Varmistan osaltani, että me-
rivoimien kannalta tärkeiden yh-
teistyökumppaneiden kanssa 
työ jatkuu hyvänä ja tuloksek-
kaana ja saavutamme yhteiset 
tavoitteemme hyvässä henges-
sä myös tulevaisuudessa.

Merivoimat on ketterä, so-
peutumiskykyinen ja valmius 
edellä kulkeva puolustushaara. 
Teen kaikkeni ollakseni eteen-
päin katsova, muutoksia pel-
käämätön ja dynaaminen me-
rivoimien komentaja. En myös-
kään pelkää muutoksia, kunhan 
ne ovat perusteltuja ja tarpeelli-
sia. Mutta hyvistä tekemisen ta-
voista ja perinteistä tulee, ja kan-
nattaa pitää kiinni.

Jori Harju
Lippueamiraali

Merivoimien komentaja

Kom
entajan kynästä

"Henkilöstön 
koulutukselle ja 

osaamiselle asetetaan 
entistä korkeampia 
vaatimuksia, joihin 

meidän on kyettävä 
vastaamaan."
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M uutokset sotilaiden 
osaamis- ja toiminta-
kykyvaatimuksissa, 

varustuksessa ja toimintaympä-
ristöissä edellyttävät asevelvollis-
ten koulutusjärjestelmän kehittä-
mistä kaikissa puolustushaarois-
sa. Keskeisen tarpeen muutok-
selle luo myös toimintaympäris-
tön muutoksen asettama vaati-
mus toimintavalmiudelle. 

Koulutus 2020 (KO20) on oh-
jelma, joka sisältää useita eri ke-
hitysalueita. Ohjelmalla kehite-
tään ensisijaisesti asevelvollis-
ten koulutusta 2020-luvun tar-
peita vastaavaksi, mutta se tu-
lee vaikuttamaan merkittävästi 
myös palkatun henkilöstön kou-
lutukseen. Ohjelman kehittämi-
nen aloitettiin vuonna 2017 tun-
nistamalla mahdollisuuksia, joi-
den avulla voidaan kehittää kou-
lutusjärjestelmää ja saada ai-
kaan yhä parempia koulutustu-
loksia. Toimintatapana käyte-
tään eksperimentointia eli kokei-
luja. Kokeilut perustuvat kevääl-
lä 2018 laaditun konseptin testaa-

miseen, jolla varmistutaan kokeil-
tavien asioiden toimivuudesta. 

KO20 -ohjelman päämäärä-
nä on tuottaa:

 – laadukasta osaamista,
 – onnistuneita valintoja, 
 – tehokasta koulutusta,
 – teknologian antamien  

mahdollisuuksien  
hyödyntämistä, 

 – monipuolista  
toimintakykyä,

 – koulutusrakenteiden  
optimointia ja

 – tavoitteellista operatiivista 
harjoitustoimintaa.

Yhtenä keskeisenä tavoittee-
na on varmistaa, että asevelvol-
linen on perusteiltaan nykyistä 
valmiimpi koulutukseen heti pal-
veluksen alusta sekä myöhem-
min varsinaisessa toimintaym-
päristössä tapahtuvassa koulu-
tuksessa, esimerkiksi alusym-
päristössä tai saaristossa. Vaa-
timus on huomioitava sekä va-
rusmiesten että reserviläisten 
koulutuksen kaikessa suunnit-

telussa ja toteutuksessa. Tavoi-
te konkretisoituu onnistuneiden 
valintojen ja uudella tapaa toteu-
tetun koulutuksen kautta.

Valintajärjestelmää kehi-
tetään mm. tehtäväkohtaisten 
suorituskykyvaatimusten kaut-
ta. Vaativiin merivoimien tehtä-
viin pääseminen edellyttää me-
rivoimissa ennakkoon määri-
tettyjen fyysisten ja psyykkis-
ten suoritusarvojen täyttymis-
tä. Määrittämistyö on käynnis-
sä. Koulutettaviin asiasisältöihin 
ei tehdä merkittäviä muutoksia. 
Erona on asioiden opettamisen 
ja oppimisen mahdollistaminen 
uudella tavalla.

Kokeilujen tässä vaihees-
sa painopiste on suunnattu kol-
meen asiakokonaisuuteen, jois-
ta on jo saatu rohkaisevia ha-
vaintoja Porin prikaatissa sekä 
muilta kokeiluihin osallistuneil-
ta joukko-osastoilta.  Kokeiltu-
ja kokonaisuuksia ovat olleet 
muun muassa:
1. uudistettu koulutuksen 

rakenne, 

Koulutus 2020 
– harppaus uuteen aikaan

Markku Jämsä
Koulutus 2020 koordinaattori evl Markku Jämsä, Koulutusosasto, Pääesikunta

Asevelvollisten koulutusjärjestelmän toimivuuden varmistaminen edellyttää 
asevelvollisten koulutusjärjestelmän kehittämistä nykyisten ja tulevaisuuden 
tarpeiden mukaisesti.

Oppimisen uudet askelmerkit

Teem
a
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2. kokonaisvaltainen 
toimintakyky sekä

3. oppimisen ja 
modernin teknologian 
hyödyntäminen.

Koulutuskaudet jaksoiksi 
ja jaksot kursseiksi
Jaksojen ja kurssien avulla kou-
lutuksesta muodostuu selkeitä 
ja ymmärrettäviä kokonaisuuk-
sia, jotka helpottavat asioiden 
opettamista ja omaksumista se-
kä mahdollistavat joukko-osas-
tojen resurssien tehokkaan hyö-
dyntämisen. Pyrkimyksenä on 

hyödyntää kurssimuotoisuudes-
ta saatuja kokemuksia kaikessa 
asevelvollisten koulutuksessa. 
Koulutuksen jaksottelu selkeiksi 
viikon mittaisiksi ja vaihtokelpoi-
siksi kursseiksi on saanut lähes 
varauksettoman kannatuksen.

Koulutuksen rakentaminen 
kurssimuotoiseksi luo synergia-
mahdollisuuden myös reservi-
läisten harjoittamiseen. Kurssi-
en sisältöä tulisi pystyä käyttä-
mään myös kertausharjoituksis-
sa ja Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen järjestämillä kursseil-
la. Kurssien kehittämisessä pys-

tytään myös hyödyntämään re-
serviläisosaamista. Toteutetta-
vat kurssit mahdollistavat tar-
vittavien resurssien hyödyntä-
misen yhtäaikaisesti eri henki-
löstöryhmien kouluttamiseksi. 
Vastaavaa malliahan on jo käy-
tetty aiemmin esimerkiksi sukel-
tajakurssilla. 

Osaamisen ja kurssien sys-
temaattinen kehittäminen se-
kä koulutusjärjestelmän jatku-
va parantaminen edellyttävät 
kehittynyttä ohjausmallia. Oh-
jausmalli sisältää kokemusten 
raportoinnin, analyysin ja ripeän 

Oppimisen uudet askelmerkit

Suunta on selvä.
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jalkauttamisen kentälle. Ratkai-
suna edellä mainittuihin toimin-
toihin on osaamiskeskustoimin-
ta (asiantuntijatiimi). Kokonai-
suus on monitahoinen, mutta 
tarjoaa toimiessaan vertaansa 
vailla olevan osaamisen kehit-
tämismallin. Osaamiskeskukset 
tullaan määrittämään puolus-
tushaaroittain ja ne perustuvat 
olemassa olevalle osaamiselle, 
jonka katsotaan tuottavan en-
simmäisessä vaiheessa asevel-
vollisten koulutusmateriaaleja 
ja harjoitteita joko puolustusvoi-
mien tai puolustushaaran yhtei-
seen käyttöön. Jatkossa osaa-
miskeskukset kehittävät omaa 
erikoisosaamistaan ja yhtenäis-
tävät alansa parhaita käytän-
teitä osaamisen kehittämiselle. 
Esimerkkeinä merivoimissa voisi 
käyttää sukeltajatoimintaa, me-
renkulkua, merivalvontaa sekä 
rannikkojääkäritoimintaa, joil-
la kaikille on löydettävissä oma 
osaamiskeskuksensa.

Toimintakykyinen taistelija 
taistelun voittajana
Toimintakyky nostetaan osaa-
misen rinnalle pääkoulutusta-
voitteeksi. Se ei saa jäädä irral-
liseksi aiheeksi tai täytteeksi, 
vaan se liitetään osaksi taitojen 
opettelua ja harjaantumista - tai 
taitoja osana toimintakykyä.

Koulutusta kehitetään jouk-
kokohtaisen suorituskykytar-
peen perusteella. Koulutuksessa 
pitää muistaa sotilaan henkilö-
kohtaisen osaamisen ja toimin-
takyvyn sekä pienryhmien tii-
mityöskentelyn ratkaiseva mer-
kitys rakennettavalle suoritusky-
vylle. Koulutusta on lähestyttävä 

oppimisen ehdoilla, mutta kus-
tannustehokkaasti ja valmiusnä-
kökohdat ymmärtäen.

Kokonaisvaltaisen toimin-
takyvyn koulutus puolustusvoi-
missa pitää sisällään fyysisen, 
psyykkisen, eettisen ja sosiaa-
lisen toimintakyvyn integroimi-
sen kaikkeen koulutukseen.

Kokonaisvaltainen toimin-
takyky ja sen kouluttaminen 
jaetaan kahteen erilliseen, mut-
ta yhdessä koordinoituun koko-
naisuuteen. Taistelijan mieli pi-
tää sisällään psyykkisen, sosiaa-
lisen ja eettisen toimintakyvyn. 
Taistelijan keho käsittää puoles-
taan fyysisen toimintakyvyn.

Toimintakyky on nostet-
tu tasavertaiseksi osa-alueeksi 
osaamisen rinnalle merivoimis-
sa koulutettavien suoritusky-
vystä sekä sen rakentamises-
ta. Koulutuksen suunnittelus-
sa huomioidaan toimintakyvyn 
eri osa-alueiden integrointi kou-
lutustapahtumien osaksi. Näin 
mahdollistetaan koulutuksen 
entistä parempi kokonaiskuor-
mituksen säätely ja arviointi. Ta-
voitteena on, että varusmiesai-
kana annettu koulutus kantaa 
myös reservissä ja reserviläiset 
pitävät huolta omasta toiminta-
kyvystään poikkeusolojen tehtä-
vien edellyttämällä tavalla. 

Toimintakykykoulutukseen 
panostaminen mahdollistaa te-
hokkaampaa suorituskykyä, 
jonka rakentumisessa keskeisi-
nä elementteinä ovat sotilaan 
autonomian-, kompetenssin- ja 
yhteenkuuluvuuden kokemuk-
set. Tuloksena on muun muas-
sa paremman itseluottamuk-
sen omaavia taistelijoita, joiden 

ryhmäkiinteys ja halu mahdol-
listavat tehtävien suorittamisen 
myös tilanteissa, joiden lopputu-
los on epävarma.

Moderni teknologia 
oppimisen ja opettamisen 
tukena
Tuttujen toimintatapojen se-
kä mielenkiintoisten opetusvä-
lineiden käytöllä halutaan suju-
voittaa varusmiespalvelukseen 
astumista sekä madaltaa asevel-
vollisten kynnystä asioiden oppi-
miselle ja valmiuksien rakentu-
miselle. Merivoimat on moderni 
ja teknisesti voimakkaasti kehit-
tyvä puolustushaara, jolla on pit-
kä kokemus myös teknologian 
hyödyntämisessä koulutukses-
sa. Uuden teknologian hyödyn-
täminen sekä liittäminen meri-
voimien koulutukseen on siksi 
luontevaa.

Keskeisimpiä kokeiluihin liit-
tyviä ja koulutusta tukevia asia-
kokonaisuuksia ovat käänteinen 
luokkahuone, PV Moodle, mikro-
elokuvat, virtuaalinen koulu-
tusympäristö ja sisäampumasi-
mulaattorit.

Tavoitteena on asevelvolli-
sen osallistaminen ja aktivointi 
osaksi koulutusta. Pitkät luennot 
luokassa halutaan heittää histo-
riaan. Teknologialla ei ole tarkoi-
tus vähentää käytännön teke-
mistä, vaan päinvastoin sen tu-
lisi mahdollistaa paremmin ajan 
käyttämisen toistokoulutuk-
seen, mutta siihen paremmin 
valmistautuneena. Teknologian 
tulee mahdollistaa koulutusjat-
kumot, joilla pystytään nousu-
johteisesti kehittämään koulu-
tettavan ymmärrystä ja valmen-

Oppimisen uudet askelmerkit
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tamaan aiempaa paremmin ym-
märtämään opetustavoite.

Osaamisen kehittäminen 
ja ylläpito
Syvällinen osaaminen halutuil-
la osaamisalueilla on varmis-
tettava. Tämä edellyttää muun 
muassa kansallisten- ja kansain-
välisten kumppaneiden kanssa 
työskentelyä, sekä verkko-opis-
kelun, virtuaaliympäristöjen ja 
oppimissimulaattoreiden (alus-
simulaattorit) tarjoamien mah-
dollisuuksien täysimittaista hyö-
dyntämistä. Viestintää ja erilai-
sia digitaalisia ratkaisuja tulee 

hyödyntää paremmin ja uusilla 
tavoilla asevelvollisten osaami-
sen kehittämisessä ja päivittäi-
sen hallinnon keventämisessä 
(asevelvollisten palvelut). 

Edellytykset asevelvolli-
suusjärjestelmän tarkoituksen-
mukaiselle kehittämiselle ja ha-
lutun vaikutuksen aikaan saami-
seksi ovat olemassa. Koulutuk-
sen tuotteistamisella kyetään 
vastaamaan toimintavalmiu-
den asettamiin suorituskyky-
vaatimuksiin. Teknologian mah-
dollistamat kehittyneet koulu-
tusympäristöt ja -välineet se-
kä palaute- ja kehittämismeka-

nismit mahdollistavat aiempaa 
paremman ja kustannustehok-
kaamman koulutuksen. Olemas-
sa olevaa osaamista ja haluk-
kuuksia on mahdollista hyödyn-
tää nykyistä paremmin ottamal-
la käyttöön kehittyneet valinta-
mekanismit ja kurssirakenteet.

Koulutusjärjestelmällä on 
hyvät edellytykset uudistua ja 
olla kiinnostava, tehokas, arvos-
tettu ja tavoiteltuja tuloksia tuot-
tava. Järjestelmä on mahdollis-
ta kehittää muotoon, joka kyke-
nee vastaamaan seuraavan vuo-
sikymmenen operatiivisiin vaa-
teisiin.

Oppimisen uudet askelmerkit
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O petuksen ja koulu-
tuksen näkökulmas-
ta konseptiin sisään-

kirjoitetut tärkeimmät välineet, 
joita päämäärän saavuttamisek-
si pyritään hyödyntämään, ovat 
uusien oppimisen ja kouluttami-
sen menetelmien sekä teknolo-
gioiden hyödyntäminen, toimin-
takykykoulutuksen nostaminen 
osaksi päivittäistä koulutusta 
sekä erityisesti pyrkimys oppija-
lähtöisyyteen ja kouluttajan val-
mentavan otteen käyttöön kou-
lutustapahtumissa.

Konseptin linjaukset asetta-
vat meille koulutustyön parissa 
työskenteleville haasteen; kuin-
ka varmistamme sen, että meil-
lä on riittävä ymmärrys siitä, mi-
tä esimerkiksi koulutuksen oppi-
jalähtöisyys tai kouluttajan val-
mentava ote tarkoittaa? Millä ta-
voin minä kouluttajana pystyn 
hyödyntämään tieto- ja verkko-
teknologiaa koulutuksessa, on-

ko se välttämätöntä? Miten kou-
lutettavani oppivat parhaiten? 
Riittääkö aika, kun samalla kou-
lutuksen ja palveluksen yleistä 
ajankäyttöä ja tehokkuutta tuli-
si parantaa? Pitääkö minun nyt 
muuttaa jotakin tavassani opet-
taa ja kouluttaa?

Kysymyksiä ja ajatuksia on 
varmasti vielä enemmänkin, jo-
kaisella meistä, jotka päivittäin 
joukon tai opiskelijoiden edes-
sä olemme. Seuraavassa artik-
kelissa pyrin avaamaan lukijan 
oman pohdiskelun lähtökoh-
daksi muutamia tärkeimpiä pe-
rusasioita, jotka osaamisen sa-
ralla vaikuttavat KO20:n taustal-
la, erityisesti nykyaikaisen oppi-
misen, koulutuksen ja sotilaspe-
dagogiikan periaatteista. En kes-
kity yksittäisen välineen tai me-
netelmän kuvaamiseen, sillä mi-
tään viisasten kiveä tai esimerk-
kimallia ”kaikkiin tilanteisiin” ei 
ole antaa - jokainen koulutus- 

tai opetustapahtuma on aina ai-
nutlaatuinen ja muodostuu se-
kä kouluttajan että koulutetta-
vien vuorovaikutuksesta oman-
laisekseen. Koulutusvälineiden 
ja tekniikan hyödyntämisessä 
vain mielikuvitus on rajana. Juuri 
tämä tekeekin koulutus- ja ope-
tustyöstä mielenkiintoisen. Var-
maa on vain se, että koulutus- ja 
opetustapahtumien toteutuk-
sessa jokainen meistä voi kehit-
tyä koko eliniän.

Mitä ihmeen 
sotilaspedagogiikkaa?
Ennen kuin syvennymme tar-
kemmin ”Koulutus 2020” -kon-
septiin ja sen taustavaikutti-
miin, on ehkä syytä myös ava-
ta sotilaspedagogiikan käsitet-
tä. Uskallan väittää, että kaikilla 
meistä ei sanojen tutun oloises-
ta soljunnasta huolimatta piirry 
mieleen kovin selkeää kuvaa sii-
tä, mitä sotilaspedagogiikka ko-

Koulutus 2020 
ja modernit tavat oppia
– sotilaspedagoginen näkökulma

Koulutus 2020 -konseptin peruskivi on osaamisen suorituskykylähtöisessä 
ajattelussa. KO20 toimeenpanon päämääränä on yksilön ja joukon suoritusky-
vyn parantaminen, johon vaikutetaan mm. yksilön tehtävästä riippuvan sy-
vemmän osaamisen ja tehtävässä tarvittavan toimintakyvyn parantamisella.

Henri Lavi
Komentaja Henri Lavi, Sotilaspedagogiikan pääopettaja,  
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, Maanpuolustuskorkeakoulu
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Teem
a



13Rannikon Puolustaja   1 | 2019

konaisuutena oikein on.
Se ei ole ihme. Terminä soti-

laspedagogiikka oli aktiivisessa 
käytössä 1920–30 -luvuilla, mut-
ta painui toisen maailmansodan 
jälkeen vuosikymmeniksi unoh-
duksiin puolustusvoimien muu-
toin leveässä ohjesäännöstös-
sä, kunnes koki uuden ”heräämi-
sen” 1990-luvulta alkaen. Aiem-
min käsiteltiin erikseen esimer-
kiksi koulutustaitoa ja kasvatus-
tieteitä. Mutta mistä siis on ky-
se nykypäivän sotilaspedagogii-
kassa? Onko kyse termin sisältä-
mien kreikan kantasanojen mu-
kaisesti kasvatuksen periaattei-
den soveltamisesta sotilaselä-

mään tai kasvatuksen ja koulu-
tuksen johtamisesta? Vai ken-
ties opetus- ja oppimisvalmiuk-
sien kehittämisestä ja erilaisten 
opetusmenetelmien hyödyntä-
misestä sotilaallisessa toimin-
nassa? Kaikkea tätä, mutta pal-
jon muutakin ja siksipä käsitettä 
on hankala tiivistää. Eri lähteis-
tä yhdisteltynä yksi määritelmä 
voisi olla seuraava:

”Sotilaspedagogiikka pyrkii 
kehittämään sotilaan ja yksilön 
toimintakykyä opettamisen ja op-
pimisen keinoin. Sotilaspedago-
giikan tavoitteena on antaa kat-
tava ymmärrys sotilaiden osaa-
misen ja toimintakyvyn käsitteis-

tä ja kokonaisvaltaisesta luon-
teesta sekä valmiuksia niiden so-
veltamiseen ja arviointiin. Soti-
laspedagogiikassa käsitellään 
oppimisen ja opettamisen peru-
silmiöitä, koulutustaitoa, koulu-
tusjärjestelmiä sekä maanpuo-
lustuksen ja kokonaisturvallisuu-
den edistämistä eri toimintataso-
jen tavoitteiden mukaisesti. Soti-
laspedagogiikka rakentaa ja yl-
läpitää siltoja niin sotatieteelli-
sen tutkimuksen kuin sotilasam-
matillisen työn välille.”

Määritelmästä käy ilmi, että 
sotilaspedagogiikka kuuluu kiin-
teästi jokaisen sotilaan päivittäi-
seen työhön ja palvelukseen. So-
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tilaspedagogiikan ytimessä eivät 
ole pelkästään kouluttamiseen 
liittyvät asiat, vaan peruskivenä 
on sotilaan toimintakyky, jonka 
osa-alueita voidaan sotilaspe-
dagogiikan teoriapohjan ja me-
netelmien avulla kutoa yhteen 
ja kehittää käytännön toimin-
taan sitoen.

Esimerkiksi kadettien opin-
noissa korostetaan oppimisen 
ja koulutustaidon kehittämisen 
ohella toimintakykyä, valmiutta 
toimintaan tilanteen edellyttä-
mällä tavalla sekä kasvatuksel-
lista otetta - tahdon, asenteen 
ja moraalisten valintojen merki-
tystä. Yksilöllä pitää olla halu ja 
valmiutta kasvamiseen ja kehit-
tymiseen - kouluttaja ohjaa, tu-
kee ja kulkee rinnalla. Ilman kas-
vatuksellisten asioiden oikean-
suuntaista kehittymistä yksilö 
ei opi taitoja, ei kestä taisteluti-
lanteen painetta, ei kykene ra-
kentavaan vuorovaikutukseen, 
eikä kykene tekemään eettises-
ti oikeita valintoja.

Sotilaspedagogiikan keinoil-
la liitetään myös muita toiminto-
ja, teorioita ja asioita käytännön 
ilmiöiksi. Muun muassa sotatek-
niset järjestelmät ja niiden avul-
la saatava vaikutus tuodaan käy-
täntöön ja yhdistetään taistelu-
tekniseen toimintaan sotilaspe-
dagogisten menetelmien avul-
la ilmiöksi, joka näkyy, kuuluu ja 
tuntuu käsin kosketeltavana so-
tilaan toimintaympäristössä.

Toimintakyky-, kasvatus- ja 
opetusnäkökulman lisäksi soti-
laspedagogiikka siis tarkastelee 
asioita sekä tieteen että käytän-
nön näkökulmasta. Pyrkimys on, 
että sotilaalle syntyy kokonais-

käsitys ilmiöstä ja siihen vaikut-
tavista tekijöistä sekä erityisesti 
siitä, miten se liittyy hänen toi-
mintaansa ja miten hän voi sii-
hen vaikuttaa. Sotilaspedago-
giikan tutkimuksen ja käytän-
nön peruskysymyksiä ovat:

 – miten sotilas oppii ?
 – minkälaista on 

hyvä koulutus?
 – miksi opettelen – ilmiöiden 

merkitys sotilaan ja 
joukon toiminnalle?

 – miten valmistaudun, 
kehitän ja ylläpidän 
toimintakykyä?

 – miten kasvatan, ohjaan 
ja valmennan?

Nykyaikainen 
oppimiskäsitys
Nykyaikainen oppiminen perus-
tuu pääosin konstruktivistiseen 
ihmiskäsitykseen, jonka mu-
kaan ihminen on aktiivinen tut-
kija ja tiedon etsijä sekä omalei-
mainen ja itsenäinen persoona. 
Opetus, kouluttaminen ja oppi-
minen eivät siis ole ainoastaan 
tietojen, taitojen ja toiminta-
mallien siirtämistä kouluttajal-
ta koulutettavalle. Tälle on kui-
tenkin oma paikkansa. Esimer-
kiksi taidon opettamisessa mal-
lien tai ”äksiisin” merkitystä voi-
da unohtaa. Eikä myöskään pidä 
heittäytyä siihen harhaan (ääri-
päähän), että ihmiset itseohjau-
tuvasti ”konstruoivat” yhdessä 
kohti tavoitetta ja kouluttajan 
rooli on vain vapauttaa koulu-
tettavat kokeilemaan.

Konstruktivistisen ihmis- ja 
oppimiskäsityksen yksi oleelli-
simmista ja tärkeimmistä teki-
jöistä on kuitenkin hyödyllinen 

ja korostamisen arvoinen. Läh-
tökohta kaikelle koulutukselle 
on ymmärryksessä ja kokonai-
suuden hahmottamisessa. Mik-
si tätä asiaa opetellaan? Mihin 
laajempaan ilmiöön se liittyy? 
Kun sotilas ymmärtää kulloi-
senkin toiminnan tarkoituksen, 
on pohja oppimiselle, sovelta-
miselle ja sitä kautta osaamisen 
kasvulla organisaation hyödyksi 
olemassa. Henkilö sitoutuu opit-
tavaan asiaan. ST Hannu Rento-
laa (2018) mukaillen oppijan it-
sekasvulla ja asennoitumisella 
on tärkeä merkitys oppimisen 
edellytysten ja parantuneen toi-
mintakyvyn muodostamisessa. 
Kouluttajan (ja esimiehen) tehtä-
vä taas on huolehtia oppimisen 
mahdollisuuksista ja kirkastaa 
toiminnan (oppimisen) tarkoi-
tus - avartaa yksilön näkemystä 
oman toiminnan tarkoituksesta, 
mahdollisuuksista, kipukohdis-
ta, liittymisestä kokonaisuuteen 
ja päämääristä. Lyhyesti sanot-
tuna antaa suunta ja ohjata op-
pimisprosessia.

Tiivistettynä nykyaikaisen 
oppimiskäsityksen keskeisim-
mät asiat, joita jokaisen meis-
tä tulisi ymmärtää ja soveltaa 
omissa koulutustapahtumissa, 
ovat seuraavat:

 – oppijaa tuetaan 
itseohjautuvuuteen, 
oppimaan oppimiseen, 
vuorovaikutukseen ja 
yhteistoiminnallisuuteen,

 – koulutuksessa teoriaa ja 
käytäntöä yhdistetään 
joustavasti oppijan omaa 
tehtävää kehittävällä ja 
osaamista edistävällä 
tavalla,

Oppimisen uudet askelmerkit
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 – oppimiskäsitys tukee 
oppimisessa persoonana 
ja yhteisön jäsenenä 
kasvamisessa sekä 
aktiivista, tietoa luovaa 
toimintaa,

 – laadukkaan oppimisen 
ehtona painotetaan 
yksilöllistä ja yhteisöllistä 
itseohjautuvuutta sekä 
kriittiseen ajatteluun 
pohjautuvaa toimintaa.

KO20:n opetus- ja 
koulutusmenetelmät  
– mikä on tärkeintä?
KO20 tarjoaa esimerkkeinä (kä-
sitteinä) monia mahdollisia kou-
lutusmenetelmiä, kuten verk-
ko-opinnot, simulaattorit, digita-
lisaation hyödyntäminen, pien-
ryhmätyöskentely jne. Tila täs-

sä ei riitä kaiken avaamiseen esi-
merkein, eivätkä menetelmät 
tai välineet itse asiassa olekaan 
koulutustapahtuman suunnitte-
lussa tärkein asia. Eri välineet ja 
menetelmät ovat apukeinoja, jot-
ka on toki syytä riittävän laajas-
ti ymmärtää ja kyetä hyödyntä-
mään, sillä niiden avulla voidaan 
aidosti tehdä koulutuksesta mie-
lekkäämpää. Tähän osaamisen 
alueeseen voidaan ja pitää vas-
tata kehittämällä eri kouluttaja-
koulutusten ja täydennyskou-
lutusten sisältöjä pedagogisesti 
monimuotoiseksi. Ennen yksit-
täisiä menetelmiä kouluttajalle 
on kuitenkin tärkeintä ymmär-
tää keskeiset periaatteet ja ”ste-
pit” koulutuksen suunnittelussa, 
joita noudattamalla koulutukses-
ta ja oppimisprosessista saa jän-

tevää ja suunnitelmallista.
KO20:ssa painotetaan kou-

lutuksen ja opetuksen linjak-
kuutta. Linjakas opetus tai kou-
lutus on monitahoinen termi, 
mutta keskeisintä yksittäisen 
koulutustapahtuman osalta on 
se, että emme lähde suunnitte-
lemaan koulutusta suoraan opit-
tavien asioiden ja menetelmien 
kautta, kuten usein luontaises-
ti teemme. Luontaista tämä on 
siksi, koska yleensä itse osaam-
me aihepiiriin kuuluvat asiat. Jos 
kuitenkin maltamme, niin linjak-
kaan koulutuksen periaatteiden 
mukaisen suunnittelun avulla 
meillä on mahdollisuus toteut-
taa nykyaikaista oppimiskäsi-
tystä tukevaa koulutusta.

Ensimmäiseksi (esim. Biggs, 
1996) linjakkaan koulutuksen to-
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teutuksessa, ennen käytettäviä 
koulutusmenetelmiä tulisi käyt-
tää aikaa ja analysoida koulutuk-
sen oppimistavoitteet oppijan 
näkökulmasta (huom. ei siis ope-
tustavoitteita, jotka ovat koulut-
tajalähtöisiä) ja liittyminen laa-
jempaan kokonaisuuteen sekä 
aiempaan osaamiseen (esitie-
dot) mahdollisimman seikkape-
räisesti. Eli kouluttajan pitää itse 
a) ymmärtää syvällisesti organi-
saation odottama osaamisen ta-
so koulutettavalta joukolta sekä 
sen liittyminen laajempaan ko-
konaisuuteen ja b) tehdä tähän 
peilaten ns. opiskelija-analyy-
si (esim. mitkä ovat oppijoiden 
lähtökohdat sekä kyvykkyydet 
oppimiselle) ja tämän jälkeen c) 
muodostaa oppimistavoitteet. 
Oppimistavoitteiden määritte-
lyssä konkreettisuus on tärkeää, 
jotta myös oppijat ymmärtävät 
tavoitteet selkeästi. Esimerkiksi 

miehistön koulutuksessa pelk-
kä ”osaa käyttää taktista kent-
täradiota” on liian abstrakti ta-
voite. Oppimistavoitteisiin on 
hyvä Bloomin taksonomian pe-
riaatteen mukaisesti lisätä tekoa 
kuvaavia verbejä ja pilkkoa oppi-
mistavoitteita mahdollisimman 
pieniin osiin, kuten ”osaa alustaa 
taktisen kenttäradion” ja ”osaa 
lähettää viestin taktisella kenttä-
radiolla”. Erinomaista lisäarvoa 
ja sitoutumista saadaan aikaan, 
mikäli oppijat otetaan rohkeas-
ti mukaan tavoitteiden ja myö-
hemmin jopa sisältöjen määrit-
telyyn. PV:n piirissä tämä on to-
teuttavissa ainakin henkilökun-
nan täydennys- ja jatkokoulu-
tuksessa sekä osiltaan varmasti 
myös johtajakoulutuksessa.

Tavoitteiden jälkeen toises-
sa vaiheessa määritetään kou-
lutuksen sisältö, eli asiat, joi-
den oppimisella tavoitteet (uusi 

osaaminen) voidaan saavuttaa. 
Sisällöstä keskeistä on määrit-
tää ns. ydinaines, eli sisällöt ja 
aiheet, jotka on ainakin omak-
suttava koulutuksessa. Tämän 
ohella koulutussisältöön voi 
kuulua muuta täydentävää si-
sältöä. Pääosan koulutusajasta 
tulisi kulua ydinaineksen paris-
sa ja tarjota mahdollisuuksia sy-
ventää sitä esimerkiksi itsenäi-
sesti täydentävällä sisällöllä.

Innokkaimmat ovat jo nyt 
valmiina koulutusmenetelmi-
en valintaan, mutta linjakkaan 
suunnittelun mukaisesti odo-
tamme vielä hetken. Kolman-
neksi, ennen menetelmiä valit-
semme oppimisen arviointime-
netelmät. Arviointimenetelmän 
valinnassa olennaista on se, että 
ne ovat linjassa oppimistavoit-
teiden kanssa, eli arvioidaan si-
tä, miten tavoitteita on saavutet-
tu. Saattaa kuulostaa itsestään-

Kuva 1. Linjakkuuden tekijät (Linjakkuus).
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selvyydeltä, mutta mikäli arvi-
ointia ei ole mietitty, mittaamme 
usein liian ylimalkaisia tai ydinai-
nesta sivuavia aiheita.

Vasta nyt pääsemme neljän-
teen vaiheeseen, koulutusmene-
telmien valintaan. Menetelmiä 
valittaessa pitää varmistaa, et-
tä niillä pystytään a) vastaamaan 
oppimistavoitteisiin b) koulutta-
maan ydinsisältöä ja c) ne tuke-
vat arviointia, eli oppija tietää jo 
koulutuksen aikana, että tekemi-
nen tähtää oppimiseen ja hänel-
lä on valittuja menetelmiä käyt-
tämällä mahdollisuus saavut-
taa tavoitteet sekä ”läpäistä” ar-
viointikriteerit. Bonuksena kou-
lutusmenetelmillä voidaan ak-
tivoida oppija esitiedon hank-
kimiseen ja edelleen oppimisen 
omaehtoiseen syventämiseen.

Eräs menetelmä 
koulutuskulttuurin 
muutoksen apuna
Linjakkaan koulutuksen kohtaan 
4. (menetelmät) liittyen eräs ta-
pa toteuttaa opetusta ja koulu-
tusta, on nimeltään käänteinen 
opetus tai käänteinen luokka-
huone (yhdysvaltalaisen alku-
perän mukaan flipped learning). 
Käänteisestä opetuksesta on vii-
me vuosina puhuttu paljon eri-
tyisesti koulumaailman ja lu-
kioiden opetuksessa. Erikseen 
on vielä ymmärrettävä käsite 
käänteinen oppiminen, joka ku-
vaa menetelmiä laajemmin ko-
ko koulutuskulttuurin perusole-
musta. Palstatilan rajallisuuden 
vuoksi käsittelemme seuraa-
vassa kouluttajan näkökulmaa 
lähempänä olevaa käänteistä 
opetusta, so. yksittäisen koulu-

tustapahtuman tai -jakson me-
netelmiä. Tiivistetysti kyse on 
menetelmistä ja ratkaisuista, 
jossa kouluttaja poistuu perin-
teisestä opetuksen ja koulutuk-
sen mallista.

Perinteisessä, yli 500 vuotta 
vallalla olleessa metodissa opet-
taja tai kouluttaja ”siirtää” tietoa 
ja taitoja oppijoille esim. perin-
teisellä oppitunnilla tai malli-
suorituksilla. Kouluttajan rooli 
on siis erittäin aktiivinen ja kou-
lutettavan taas passiivinen, tai 
ainakin siihen on mahdollisuus; 
Viisaus asuu kouluttajassa joka 
luovuttaa parhaaksi katsoman-
sa osan siitä oppijoiden käyt-
töön, joko hyödynnettäväksi tai 
ei. Joidenkin tutkimustulosten 
mukaan tämä tapa oppia ei kui-
tenkaan ole paras mahdollinen 
jopa yli 80 %:lle oppijoista.

Käänteisessä opetuksessa 
asetelmaa ”flipataan”, eli kään-
netään siihen suuntaan, jossa 
oppija toteuttaa aktiivisesti (it-
senäisesti) oppimista. Koulut-
taja ohjaa oppimisprosessia, sy-
ventää tietoja ja taitoja sekä aut-
taa selventämään ongelmakoh-
tia. Samaan lopputulokseen voi 
päästä monella eri tavalla. Pel-
kistetysti käänteisen opetuksen 
periaate on, että koulutettavat 
saadaan tutustumaan uuteen 
asiaan ensin itsenäisesti, min-
kä jälkeen asian käsittelyä jatke-
taan sekä syvennetään yhdes-
sä oppitunnilla ja muissa kou-
lutustapahtumissa. Käänteinen 
opetus korostaa siten 1) oppijan 
omaa aktiivisuuta oppimisessa, 
2) oppijoiden välistä vuorovaiku-
tusta ja 3) teknologian ja verkko-
resurssien käyttöä opetuksessa.

Vaikka käänteistä opetusta 
ei ole erikseen KO20 -konseptis-
sa painotettu, on sen periaattei-
ta kuitenkin kirjoitettu rivien vä-
liin alkaen etusivun iskusanoista 
”oppijalähtöisesti valmentaval-
la otteella” ja ”eroon luennois-
ta”. Mikroelokuvat ja ennakoi-
van, omatoimisen tai ryhmissä 
tapahtuvan verkko-oppimisen 
lisääminen valikoimaan ovatkin 
esimerkkejä käänteisen opetuk-
sen yksittäisistä välineistä.

On selvää, että kaikkeen so-
tilaskoulutukseen käänteinen 
opetus ei ainoana menetelmä-
nä sovi. Esimerkiksi aseen kä-
sittelyn taidot on syytä varmis-
taa kouluttajan valvonnassa ja 
niissä onkin usein se yksi, tais-
telutekniikan kannalta paras ta-
pa tehdä asia. Mutta mikäli ha-
luamme muuttaa koko koulu-
tuskulttuuria edes hiukan siihen 
suuntaan, jossa oppijan roo-
li tulee aktiivisemmaksi ja hä-
nen ymmärryksensä lisääntyy, 
tuottaen siten enemmän ja laa-
jempaa osaamista organisaa-
tion käyttöön, ovat käänteisen 
opetuksen periaatteet ja mene-
telmät erinomaisen hyviä läh-
tökohtia koulutuksen suunnit-
telulle. Tärkeintä on ymmärtää 
periaate ja edes harkita vaihto-
ehtoisia menetelmiä. Mainittuun 
aseen käsittelyn taidon opetuk-
seenkin voidaan helposti sisäl-
lyttää oppimistulosta paranta-
vaa ennakkoperehtymistä. Toi-
sekseen, käänteisen opetuksen 
menetelmät yleensä aktivoi-
vat koulutettavia huomattavas-
ti enemmän, jolloin oppiminen 
myös motivoi paremmin ja tuot-
taa enemmän onnistumisen ko-

Oppimisen uudet askelmerkit
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kemuksia. Palautteet esimerkik-
si MPKK:n opintojaksoista, joissa 
on käytetty käänteisen opetuk-
sen eri menetelmiä (tai minimis-
sään monimuotoisia), ovat sel-
västi korkeammalla numeeri-
sella tasolla kuin opintojaksois-
ta, joissa on käytetty perinteistä 
”istu ja kuuntele” -mallia.

Käänteinen opetus ei siis tee 
autuaaksi eikä ole ainoa mal-
li, jolla tuloksia saadaan. Soti-
lasympäristössä kouluttajan on 
edelleen oltava viime kädes-
sä se, joka ohjaa ja arvioi oppi-
mista suhteessa tavoitteisiin ja 
tavoiteltavaan osaamisen suo-
rituskykyyn. Haastan kuitenkin 
jokaisen meistä edes kokeile-
maan omassa työssään kään-
teisen opetuksen periaatteita tai 
yksittäistä välinettä. Käänteinen 
opetus toki vaatii kouluttajal-
ta eri aikaan ja eri tavalla tehty-
jä valmisteluja, enemmän omaa 
ennakkoperehtymistä, hyvin val-

misteltua ohjaamista ja valmen-
nusta erityisesti itsenäiseen tai 
ryhmässä tapahtuvaan oppimi-
seen, oppimisprosessin tietyn 
”kaoottisuuden” ja kontrollin 
menetyksen hyväksymistä, ”tie-
don valtikan” luovuttamista se-
kä ennakkoluulotonta asennet-
ta ja kykyä heittäytymiseen op-
pijoiden kanssa yhdessä tekemi-
seen ja oppimiseen. Vastaavasti 
onnistuessaan se kuitenkin an-
taa paljon palautteena koulutet-
tavilta sekä lisää varmasti myös 
kouluttajan omaa osaamista.

Lopuksi – kouluttajan 
valmiudet ratkaisevat 
lopputuloksen
Vaikka oppimiskäsitykset ja eri-
laiset teoriat, tavat sekä apuvä-
lineet ovatkin viime vuosikym-
meninä ottaneet harppauksia 
eteenpäin perinteisen koulutus- 
ja opetustaidon perusteista (tai 
ainakin tarjotin on kasvanut), 

niin ei pidä hairahtua kuvitel-
maan, että teknologia, simulaat-
torit, digitalisaatio, tekoäly tai 
erilaiset menetelmäpankit tar-
joavat automaattisen oppimis-
tuloksen joka tilanteessa. Ilman 
ihmistä, osaavaa kouluttajaa tai 
opettajaa, ei edelleenkään täy-
sin saavuteta organisaation nä-
kökulmasta sitä osaamisen ta-
soa, jota kussakin tehtävässä 
tai tilanteessa tarvitaan. Koulut-
taja on viime kädessä se, jonka 
omalla asenteella, motivaatiol-
la, esimerkillä ja kasvatusotteel-
la on ratkaisevin merkitys hy-
vien oppimistulosten edellytys-
ten luonnissa. Muutamia ”perus-
hyveitä”, joita jokaisen meistä on 
hyvä aika ajoin peilata omassa 
koulutustyössään, on tiivistetty 
kuvaan alla. Samoihin hyveisiin 
pyritään kadettien sotilaspeda-
gogiikan perusopinnoissa.

Yhtä ainoaa ja oikeaa tapaa 
kouluttaa tai parhaan koulut-

Kuva 2. Käänteisen opetuksen periaatteet.
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tamismallin ”ismiä” ei ole. Jo-
kaisella meistä on oma tyylin-
sä sekä vahvuudet, joita on hy-
vä käyttää. Kaikessa koulutuk-
sessa ei tarvitse hypätä uusim-
pien menetelmien kelkkaan, 
vaan perinteisimmilläkin mene-
telmillä voidaan saavuttaa erin-
omaisia tuloksia. Tilanne ja oppi-
ja-analyysi asettavat joka koulu-
tustapahtumalle omat ehtonsa. 
Kannustan kuitenkin meitä kaik-
kia pohtimaan ainakin aika ajoin 
omia vahvuuksiaan sekä kehitty-
misalueitaan kouluttajana sekä 
koulutustapahtumiaan ja arvioi-
maan omaa tapaansa suunnitel-
la ja toteuttaa koulutusta. Voisin-
ko tehdä jotain toisin? Aktivoitu-
vatko koulutettavat itse syven-
tämään osaamistaan? Mahdol-
listaako koulutus ”onnistumi-
sen elämykset”? Syntyykö kou-
lutettaville ymmärrys aiheesta 

ja osaavatko he liittää sen aiem-
paan tai laajempaan konteks-
tiin? Kouluttajuus ja sillä saata-
vat tulokset - myös KO20 ympä-

ristössä - kasvavat ja muuntuvat 
jokaisen pienenkin koulutusta-
pahtuman myötä. 

Kuva 3. Kouluttajan vahvuudet ja hyveet.
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Merivoimien reserviupseerikurssit 
2020 -luvulla

Toimintakykyisiä johtajia merivoimallisiin tarpeisiin

Timo Jääsärö
Kapteeniluutnantti Timo Jääsärö, Reserviupseeriosaston johtaja, Merisotakoulu

Vaatimukset  ja 
edellytykset muutokselle

KO2020 tavoitteena on kehittää 
asevelvollisten koulutusta 2020 
-luvun tarpeita vastaavaksi. Kes-
keisin tarve muutokselle johtuu 

toimintaympäristön muutoksen 
asettamasta vaatimuksesta toi-
mintavalmiudelle. Tulevaisuu-
den koulutuksen tulee perustua 
suorituskykylähtöisyyteen. Se 
edellyttää uusien toimintatapo-

jen löytämistä, koulutuskulttuu-
rin osittaista muutosta, uusien 
oppimisympäristöjen hyödyntä-
mistä sekä resurssien tehokas-
ta käyttöä. Asevelvollisten kou-
lutus tulee nähdä kokonaisval-

Tulevaisuuden taistelunjohtajalta edellytetään hyvää kehon ja mielen hallintaa. Kuvassa tiedustelija rannikkojoukkolinjan                          loppukokeessa.
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taisena opintopolkuna. Toimin-
taympäristö sekä toimintakyky 
asettavat omat vaatimuksensa 
myös johtajakoulutuksen kehit-
tämiselle.

Asevelvollisten johtaja-
koulutuksen kehittäminen ete-
nee kohti kokeiluvaihetta, jon-
ka on tarkoitus vaikuttaa ke-
väällä 2019. Johtajakoulutuk-
sen osalta tämä tarkoittaa niin 
aliupseerikurssien, reserviup-
seerikurssien kuin johtajakau-
denkin toimeenpanon muutos-
ta. Muutosta on edeltänyt uu-
si varusmiesten johtaja- ja kou-

luttajakoulutusohjelma. Koulu-
tuskausirakenteen muuttuessa 
myös aliupseeri- ja reserviup-
seerikursseilla on edellytykset 
käyttää olemassa olevat resurs-
sit tehokkaammin – suoritusky-
ky edellä.

Uudistuva Merivoimien re-
serviupseerikurssi tullaan toi-
meenpanemaan saman pituise-
na kuin Maavoimien reserviup-
seerikurssi. Kurssin pituus kas-
vaa 14 viikon mittaisesta 16 viik-
koon. Kurssille tullessaan upsee-
rioppilaalla on takana 12 viikkoa 
peruskoulutuskautta, josta 6 

viikkoa koulutushaarakoulutus-
ta. Niiden lisäksi 6 viikkoa kes-
tävä AUK1 -vaihe (ns. taistelun-
johtajakurssi) antaa perusteet 
oman koulutushaaran mukaisen 
partion tai ryhmän johtamiselle. 
Edellytykset ajankäytön tehos-
tumiselle ja halutun vaikutuksen 
saamiselle ovat olemassa.

Koulutuksen kehittämi-
nen edellyttää myös koulutta-
jien osaamisen kehittämistä 
sekä osaamisen varmistamis-
ta. Kurssirakenteen muutoksen 
vaikutukset eivät synny paperil-
la vaan edellyttävät ammattitai-

Tulevaisuuden taistelunjohtajalta edellytetään hyvää kehon ja mielen hallintaa. Kuvassa tiedustelija rannikkojoukkolinjan                          loppukokeessa.
PuolusTusvoimaT
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toisen henkilöstön työpanok-
sen. Tätä ei sovi unohtaa tule-
vaisuudessakaan.

Ajatuksia kurssirakenteen 
kehittämisestä
Reserviupseerikurssin rakennet-
ta tullaan muuttamaan kurssi- ja 
moduulirakenteiseksi. Kurssien 
selkiyttäminen sekä rakenteen 
”jäntevöittäminen” takaavat 
koulutuksen yhdenmukaisuu-
den sekä nousujohteisuuden. 
Jaksottelun tarkoituksena on 
myös koulutuksen punaisen lan-
gan säilyminen oppijalla. Kurssit 
tulee kyetä hahmottamaan sel-
keänä kokonaisuutena, jotta op-
pimiselle luotaisi riittävät edelly-
tykset.

Merivoimien reserviupseeri-
kurssit jakautuvat tulevaisuudes-
sakin laivasto- ja rannikkojoukko-
linjaan. Kummankin linjan koulu-
tus etenee omaa osaamispolkua 
pitkin, mutta normien mukaisten 
yhteisten osaamisvaatimusten 
lisäksi kurssin sisällä tulee ole-

maan muutakin yhteistä. Vaiku-
tukset heijastuvat suoraan suori-
tuskykyperustaisen opetuksen ja 
koulutuksen ajatukseen, osin jo-
pa heikentävästi. Historia toistaa 
itseään, koska jo 1940 -luvun lo-
pussa todettiin, että pääaselaji-
en kouluttaminen toisistaan eril-
lään oli ainoa vaihtoehto riittävän 
osaamisen omaavan henkilöstön 
takaamiseksi.

Maavoimien tapaan on esi-
tetty, että myös Merivoimissa 
integroitaisi johtajakauden ko-
kelaskurssit osaksi reserviup-
seerikurssin rakennetta. Tämä 
mahdollistaisi niiden lisäämi-
sen osaksi linja- tai koulutus-
haarakohtaisia opintopolku-
ja ja sitä kautta reserviupseeri-
kurssin käyneiden käytettävyyt-
tä myös poikkeusolojen tarpei-
ta ajatellen.

Pieni kurssivahvuus ja hen-
kilöstöresurssit edellyttävät eri 
kurssien ja merivoimallisen har-
joituksenkehyksen tarjoamien 
synergiaetujen hyödyntämisen, 

jotta osaaminen saadaan tar-
peita vastaavalle tasolle. Näin 
on menetelty jo vuosia, mutta 
se tulee korostumaan entises-
tään, koska spesifille osaamisel-
le on kysyntää. Koulutus tulee 
jatkossa kyetä kohdentamaan 
tietylle kohderyhmälle, myös 
johtajakoulutuksessa. Laivasto-
joukkojen koulutuksen kehittä-
minen on tästä hyvänä esimerk-
kinä. Osana laivastojoukkojen 
1- saapumiserän koulutusjärjes-
telmään siirtymistä Merivoimien 
reserviupseerikurssilla tullaan 
kokeilemaan laivastolinjan eriyt-
täminen merenkulku- ja taistelu-
keskus -opintosuuntiin vuoden 
2020 kesän aikana.

Resursseihin viitaten on 
edelleen tärkeätä, että harjoi-
tuskehys mahdollistaa kurssien 
kouluttamisen osana isompaa 
joukkoa. Kehittyminen taiste-
lunjohtajana edellyttää harjoit-
telua oikeassa toimintaympä-
ristössä, osana koulutushaaral-
le ominaista joukkoa ja oikeas-

Kouluttajuus ja vastuu oman joukon osaamisesta ja sen kehittämisestä tulee korostumaan.
Timo Jääsärö
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sa viitekehyksessä. Tämä edel-
lyttää Merivoimien reserviup-
seerikurssien aikataulujen ko-
konaisvaltaisen tarkastamisen 
osana joukkotuotantoa.

Valmiuksien monipuolinen 
lisääminen
Pääesikunnan ohjauksen mu-
kaisesti reserviupseerikoulutuk-
seen sisältyy kokonaisvaltainen 
toimintakykykoulutus, joka on 
edellytys johtajalle johtaa ja ke-
hittää oman joukon sekä yksi-
löiden toimintakykyä. Vuodesta 
2017 alkaen on fyysisen toiminta-
kyvyn kehittämisessä alettu ot-
tamaan huomioon yksilön varus-
tuksen sekä joukolle ominaisten 
tehtävien muodostama kuormi-
tus. Niin päiväharjoituksissa kuin 
pidemmissä sotaharjoituksissa-
kin on tehtävään valmistautumi-
seen lisätty kehoa herättelevää 
toimintaa. Fyysinen toimintaky-
ky on ymmärretty muunakin kuin 
pelkkänä liikuntakoulutuksena. 
Toimenpiteet ovat olleet omiaan 
ennaltaehkäisemään yleisiä rasi-
tusvammoja – sekä kestämään 
rasitusta eri tavalla.

Kaikissa koulutustapahtu-
missa sekä harjoituksissa tullaan 
korostamaan johtajuuden mer-
kitystä osana koulutushaaran ja 
aselajin mukaista joukkoa. Joh-
tajan vuorovaikutus- ja ihmistun-
temustaidoille on kysyntää tule-
vaisuudessakin, mutta toimin-
taympäristön muutosten vaiku-
tusta johtamiseen tullaan pohti-
maan entisestään.

Simulaattoreiden hyödyn-
tämistä koulutuksen tukena tul-
laan kehittämään. Niitä on jo 
hyödynnetty erityisesti laivasto-

linjan merenkulkukoulutukses-
sa, rannikkojoukkolinjan maa- 
ja meritulenjohdon harjoittelus-
sa sekä yhteisessä jalkaväkikou-
lutuksessa. Virtuaalinen koulu-
tusympäristö on tarjonnut uu-
sia mahdollisuuksia niin tunnis-
tuskoulutukseen kuin johtamis-
taidon harjoitteluunkin.

Reserviupseeri oman 
joukkonsa pääkouluttajana
Tulevaisuuden reserviupsee-
rikurssin tavoitteena on luoda 
entistä paremmat edellytykset 
oman joukon kouluttamiselle. 
Lisääntyneet aikaresurssit mah-
dollistavat osaamisen kehittämi-
sen yksinkertaisista harjoitteis-
ta  vaativampiin, koulutushaa-
rakohtaisiin harjoituksiin ja har-
joituskokonaisuuksiin. Koulutus-
taidon kehittyminen edellyttää 
panostamista myös palautejär-
jestelmään.

Koulutustaidon harjoitte-
lua ei tehdä johtajakoulutuksen 
kustannuksella. Ihmisten johta-
minen tulee edelleen olemaan 
vaikuttava tekijä kouluttajuu-

den taustalla. Pitkäjänteisempi, 
palautekeskeinen oppiminen li-
sää upseerikokelaiden valmiuk-
sia astua oman joukon eteen 
johtajakaudella, joka tulee lyhe-
nemään nykyisestä.

Opintojen arvostelun ja 
arvioinnin kehittäminen
Merivoimien reserviupseerikurs-
seilla on kehitetty uusia keinoja 
arvioida oppilaiden osaamista 
sekä yleisissä että koulutushaa-
rakohtaisissa oppiaineissa. Pe-
rinteiset teoriakokeet eivät ole 
poistumassa kokonaan, mutta 
niiden rinnalle on tuotu enem-
män käytännön osaamista mit-
taavia koulutöitä. Näistä mai-
nittakoon rannikkojoukkolinjan 
kolmen päivän mittainen loppu-
koe sekä koko kurssin neljän päi-
vän mittainen johtamisharjoitus, 
joissa joukkoa arvioidaan yksi-
löinä sekä joukkona. Mukana on 
myös perinteisiä arvosteltavia 
suorituksia, mutta ne muodos-
tavat keskenään toimivan koko-
naisuuden laajemmassa takti-
sessa viitekehyksessä.

Virtuaalinen koulutusympäristö tarjoaa mahdollisuuden myös tunnistus- 
ja meritulenjohtokoulutukselle.

merisoTakoulu

Oppimisen uudet askelmerkit



24

V aatimukset ovat sikäli 
tuntuvia, kun suunnit-
telun aikajänne on ly-

hyt ja kokeilutoiminnasta saa-
dut tulokset toimivat koulutus-
järjestelmän viimeistelyn pohja-

na. Kehittämisen menetelmänä 
käytetään eksperimentaatioita, 
jotka ovat koulutusjärjestelmän 

Erkki Vaarala
Komentajakapteeni Erkki Vaarala, Rannikkoprikaatin koulutuspäällikkö

Rannikkoprikaati  
– kokeilutoiminnan ytimessä
Koulutus 2020 jalkautuu Rannikkoprikaatissa

Rannikkoprikaati on valittu Koulutus 2020 -ohjelmaan mukaan kokeilujouk-
ko-osastoksi. Koulutus 2020 -ohjelman valmistelu tuo RPR:lle tavanomaiseen 
työskentelyyn nähden uusia mutta samalla virikkeellisiä tehtäviä ja haasteita.

Yksi Koulutus 2020 -ohjelman uusista asioista on ammuntasimulaattorien lisääntynyt käyttö.

Teem
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ratkaisukohtien testaamiseksi 
valittuja kokeiluja. 

Koulutus 2020 -ohjelman si-
sältöä ja rakenteita alettiin laa-
jemmin perehdyttämään hen-
kilöstölle kevään 2018 kulues-
sa. Miksi aina pitää kehittää, ih-
metteli moni mielessään tai ää-
neen, kun tuttua ja hyvää koulu-
tusjärjestelmää täytyi alkaa rik-
komaan ja haastamaan. Ilmapii-
ri osoittautui kuitenkin nopeas-
ti innostuneeksi ja kehityshakui-
seksi. Koulutus 2020 -ohjelman 
kehittämisessä on jopa epätyy-
pillisellä tavalla ollut mahdolli-
suus vaikuttaa. Koulutusta on 
kehitetty Pääesikunnan johdol-
la, mutta joukko-osastoja osal-
listavalla tavalla. Erilaista on ol-
lut myös tavallisesti kovin la-
veasta normiohjauksesta poi-
keten kiinnostuminen ja tarttu-
minen myös käytännön yksityis-
kohtiin, perusyksiköiden arkeen. 
Kokeilutoiminnan hyödyksi voi-
daan katsoa myös luovuuden tu-
keminen, kun kokeilutoiminta pi-
tää ajatuksen mahdollisuudesta 
peruuttaa, sikäli kun jokin kokeil-
tava malli ei osoittaudu nykyistä 
paremmaksi. 

PE on antanut RPR:lle teh-
täväksi kokeilla 1/19- saapumi-
serällä uusimuotoinen alokas-
jakso, koulutushaarajakso, eri-
koiskoulutusjakso sekä aliup-
seerikurssi. Näin voimakkaas-
sa koulutusohjelman kehittä-
misessä on tärkeää, että jouk-
ko-osaston johdosta alkaen si-
toudutaan muutoksen toimen-
panoon, viestitään yhteistä tah-
toa, päivittäisjohtamisen innos-
tuksella ja linjaorganisaation tu-
ella mahdollistetaan muutoksen 

läpimeno. Rannikkoprikaatissa 
tämä on toiminut  hyvin.

Koulutuksen keskeisimmät 
uudistukset liittyvät koulutus-
jaksojen rakenteeseen, koulu-
tuksen tuotteistamiseen (kurs-
simuotoinen), valintoihin sekä 
opetusmenetelmiin. Erityises-
ti opetusmenetelmien kohdalla 
on hypättävä suoraan 2020 -lu-
vulle. Pohdi aina, miten opetan? 
Koulutusta on kaikkien osal-
ta valmistellessa huomioita-
va  päämäärätietoisesti tavoit-
teenasettelu, jossa simulaatto-
reiden käyttöä lisätään ja pe-
rinteistä luokkaopetusta korva-
taan verkko-opiskelulla ja multi-
mediapalveluja hyödyntäen siel-
lä missä se on tarkoituksenmu-
kaista. 

Verkko-opetus 
ja mikroelokuvat 
koulutuksen tukena
Osana Koulutus 2020-kokeilu-
toimintaa, Rannikkoprikaatissa 
on harjoiteltu uusina opetusme-
netelminä verkko-opetuksen ja 
mikroelokuvien käyttöä ja hyö-
dyntämistä osana varusmies-
ten koulutusta. Koulutuksen 
eri vaiheissa ollaan otettu aske-
lia suuntaan, jossa multimedia-
palveluja hyödyntäen vastataan 
haasteeseen perinteisen luokka-
opetuksen korvaamisessa ja tu-
kemisessa verkko-opiskelulla.  

Erityisesti alokaskaudella, 
jolloin palveluksen alettua fyy-
sinen ja myös henkinen päivä-
rytmi poikkeaa totutusta, on 
puuduttavan luokkaopetuksen 
korvaaminen mikroelokuvilla ja 
verkko-opiskelulla erityisen ter-
vetullutta. Kun mikroelokuvia ja 

multimediapalveluja hyödyn-
täen saavutetaan aikaan ja paik-
kaan sitomaton joustavuus, kye-
tään lisäämään nettokoulutus-
aikaa sekä vähentämään isojen 
joukkojen koulutuksessa aut-
tamatta syntyviä odotusaiko-
ja. Mikroelokuvilla voidaan par-
haimmillaan turvata koulutuk-
sen laatua tunnistettujen vai-
keiden osioiden koulutuksessa 
sekä luomaan tasapuolisuutta 
koulutettavia kohtaan esimer-
kiksi testi- ja koetilanteiden oh-
jeistuksissa ja toteutuksissa.  

Mikroelokuvien käytön eri 
variaatioita on tunnistettu. Ne 
soveltuvat esiopetuksena taus-
toittamaan tulevan koulutusvii-
kon tai -päivän tapahtumia, ri-
kastamaan johdettuja opetus-
tapahtumia, korvaamaan ko-
konaan tai osaa luokkaopetus-
ta sekä toimimaan jälkikäteen 
opetetun ytimen tiiviinä muis-
tijälkenä. Jo lyhyen kokemuk-
sen perusteella tunnistetaan, 
että mikroelokuvien avulla kou-
lutettavien lähtötaso on parem-
pi kuin videoihin tutustumatto-
mien. Koulutettavan esiymmär-
rys tukee koulutustavoitteiden 
saavuttamista.

Verkko-opetuksen tähtäi-
messä on laatia kaikki varus-
mieskoulutuksen kurssit Pv-
Moodle -ympäristöön yhdistäen 
monimuoto-opiskelun kannalta 
helposti hahmotettavaksi koko-
naisuudeksi opetustavoitteet, 
harjoitekortit, itseopiskelu- ja tu-
kimateriaali, mikroelokuvat, ko-
keet ja palautejärjestelmä. 

Verkko-opettaminen kou-
lutusmenetelmänä tukee oikein 
käytettynä koulutuksen toteu-

Oppimisen uudet askelmerkit
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tusta, tehostaa ja joustaa ajan-
käyttöä sekä parantaa opettami-
sen vaikuttavuutta vapauttamal-
la aikaa sotilaskoulutuksen yti-
meen, käytännön harjoitteluun. 

Sisäampumasimulaattoria 
kokeilemassa
Osana kokeilutoimintaa, Ran-
nikkoprikaatissa on harjoiteltu 
uuden oppimisympäristön sisä-
ampumasimulaattorin käyttöä 
ja hyödyntämistä osana varus-
miesten koulutusta II/18 saapu-
miserän alokaskaudella. Rannik-
koprikaatin kokeilutoimintaan 
valjastettiin kokeneita  ampuma-
kouluttajia, jotta voitiin luotetta-
vasti arvioida ampumasimulaat-
torin mahdollisuuksia ja hyötyjä. 

Simulaattorille on mahdol-

lista ohjelmoida harjoituksia, 
joissa eri asetyypeillä harjoitel-
laan ammunnan perusteita, ra-
ta-ammuntoja, taisteluammun-
toja tai erikoisammuntoja. Har-
joitusten mallinnuksilla voidaan 
erinomaisesti vastata harjoitet-
tavan joukon osaamistasoon, 
tavoitteisiin tai koulutusvaihee-
seen. Simulaattoriin voidaan 
mallintaa maasto käyttäjän tar-
peiden mukaisesti. 

Käytettävyyden arvioimi-
seksi perusampumakoulutuk-
sessa, simulaattoriin ohjelmoi-
tiin peruskoulutuskauden am-
munnoista RK 2, RK7 ja ampu-
mataitotesti. Simulaattorin asei-
den kohdistaminen onnistuu to-
tuttuun tapaan kolmella lauka-
uksella. 

Ampumakoulutuksellisesti 
simulaattori huomioi koko lau-
kaisutapahtuman.  Simulaattori 
analysoi, miten tähtäys on piir-
tynyt ennen laukausta ja lau-
kauksen jälkeen. Aseiden ääni-
tehoste sekä rekyyli totuttavat 
ampuma-aseiden käyttöön oi-
kein. Ampumaolosuhteisiin voi-
daan tuoda kenttäolosuhteiden 
haastetta esimerkiksi lisäämällä 
haluttu tuuli, vesi- tai lumisade. 

Simulaattori tuo ampuma-
koulutukseen varmuudella laa-
tua. Kouluttaja pystyy analysoi-
maan ja todentamaan ampujal-
le tähtäyksen, pidon, puristavan 
laukauksen sekä jälkipidon ja 
aseen mahdollisen kallistuksen 
laukausta ennen ja jälkeen. Myös 
nopeissa laukauksissa (esim. RK 
7 ) voidaan jokainen laukaisuta-
pahtuma todentaa myöhemmin 
erikseen, mikä on tavanomai-
sessa ampumarataympäristös-
sä täysin mahdotonta.

Simulaattorille on mahdol-
lista mallintaa puolustuksellisia 
tai hyökkäyksellisiä taisteluam-
muntoja tai erikoisammuntoja 
(esim. voimankäyttö). Puolustus-
ammunta on kuvattu siten, että 
tuliasema ja maisema ovat pai-
kallaan ja maalit/kohteet liikku-
vat. Hyökkäysammunnassa lii-
ke kuvautuu, kun maisema liik-
kuu / etenee.  Simulaattori tukee 
erinomaisesti taistelu- ja erikoi-
sammuntojen harjoittelua, kun 
on mahdollisuus luoda ja harjoi-
tella myös poikkeuksellisen vaa-
tivia taistelukentän olosuhteita. 
(vihollinen ampuu vastaan, koh-
dealueella siviilejä, yllättävät ti-
lanteet, liikkuvat maalit).

 Lyhyen kokemuksen perus-
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teella voidaan rohkaisevasti aja-
tella, että  sisäampumasimulaat-
torilla on mahdollisuus lisätä 
ampumakoulutuksen määrää, 
kehittää ampumakoulutuksen 
mielekkyyttä sekä nostaa ase- 
ja ampumakoulutuksen laatua 
uudelle, korkeammalle tasolle.  

Mikä on ensivaikutelma?
Valmisteluvaiheessa saadun pa-
lautteen perusteella kouluttaja-
henkilöstön on ollut helpohkoa 
tunnistaa, että muutokset soti-
laiden osaamis- ja toimintaky-
kyvaatimuksissa, varustukses-
sa, toimintatavoissa ja -ympäris-
töissä edellyttävät asevelvollis-

ten koulutusjärjestelmän kehit-
tämistä ja toimivuuden varmis-
tamistamista nykyisten ja tule-
vaisuuden tarpeiden mukaisesti.  

Koulutusta on kehitettävä 
korostamaan sotilaan henkilö-
kohtaisen osaamisen ja toimin-
takyvyn sekä pienryhmien tiimi-
työskentelyn ratkaisevaa merki-
tystä rakennettavan joukon suo-
rituskyvylle. 

Loppuvuosi hyödynnettiin 
tiukasti suunnitteluun ja valmis-
teluun, mutta vuoden vaihtues-
sa myös kokeilutoiminnan osalta 
”kouluttaja on keskiössä”. 

Kokeilutoiminta on tarpeen. 
Artikkelin kirjoituspäivänä oli 

lounaan aikaan ulkolämpöti-
la rannikollakin  -26̀ C. Samana 
päivänä alkanut lounaspussiko-
keilu sai ainakin kirvelevän läh-
dön, kun sotilaan toimintakyvyn 
kannalta parasta olisi ollut perin-
teinen, pakillinen kuumaa puu-
roa. No tämäkin on yksi tärkeä 
osa kokeilua ja saamme arvok-
kaita kokemuksia tämän kokei-
lun toiminnasta vaativissa olo-
suhteissa. 

Odotamme Rannikkoprikaa-
tissa mielenkiinnolla koulutuk-
sen eri osa-alueiden  kehittymis-
tä pidemmällä aikavälillä.  

Hiihtoharjoitteet ovat hyvä vaihtoehto varusmiesten Taistelija keho -toimintakykyohjelman kuntoharjoituksiin 
ja tarjoaa monelle uusia elämyksiä. Meren jäällä ei lopu ladut kesken!
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J o kevään 2019 Koulutus 
2020 -kokeilu räätälöi-
dään luonnollisesti pal-

velemaan myös yhden saapumi-
serän mallia, joskin vielä kahdel-
la vuosittaisella saapumiseräl-
lä. Yhden saapumiserän myötä 
miehistön palvelusaika piden-
tynee 255 päivästä 347 päivään 
miehistön kotiutuessa samaan 
aikaan johtajiensa kanssa. Jär-
jestelyllä saavutetaan mahdolli-

suus nousujohteiseen koulutuk-
seen niin palkatulle henkilökun-
nalle kuin varusmiehillekin. Syk-
syn vaativimpiin harjoituksiin 
ei enää lähdetä uuden, koulut-
tamattoman ja kokemattoman 
kakkossaapumiserän kanssa. 
Yhden saapumiserän järjestelmä 
tulee vapauttamaan aikaa hen-
kilökunnan jatkokoulutukseen 
ja mahdollistaa laadukkaam-
man koulutuksen varusmiehille.

* * *
Ennen laivastojoukon koulutus-
haarajakson alkua Rannikkolai-
vastossa päivitetään kaikkien 
yksiköiden ja koulutusjakso-
jen koulutus kurssimuotoisek-
si. Koulutustavoitteet ja -sisällöt 
eivät muutu merkittävästi, mut-
ta kurssien sisällöt ja opetusme-
netelmät avataan ja muokataan 
alusluokittain.

Koulutus 2020 
laivastojoukoissa
Rannikkolaivasto osallistuu Koulutus 2020 -kokeiluun saapumiserästä 1/2019 
alkaen. Laivastojoukoille on suunniteltu siirtyminen yhden vuosittaisen saapu-
miserän malliin vuodesta 2021 alkaen, jolloin laivapalvelukseen otetaan varus-
miehiä vain vuoden ensimmäisestä saapumiserästä.

Marko Heinä
Kapteeniluutnantti Marko Heinä, Rannikkolaivaston esikunta, Henkilöstöosasto, Koulutusala

Laivastojoukot siirtyvät yhden saapumiserän koulutusjärjestelmään vuonna 2021.

PuolusTusvoimaT

Oppimisen uudet askelmerkit

Teem
a



Koulutus 2020 vie varus-
mieskoulutusta enenevässä 
määrin tietoverkkoon. Laivas-
toaliupseerikurssi olisikin huo-
mattavasti haastavampaa ja te-
hottomampaa toteuttaa ilman 
koulutusportaalia. Se mahdollis-
taa johtaja- ja kouluttajakoulu-
tuksen antamisen laadukkaas-
ti, yhteismitallisena koko Lai-
vastoaliupseerikurssille myös 
yksikköjakson aikana. Verkos-
sa annetaan opetusta ja järjes-
tetään tenttejä. Myös miehistö-
koulutuksen opetusmateriaalia 
tullaan viemään verkkoon. Mi-
kroelokuva on uusi koulutusvä-
line, joka on omalla mobiililait-

teella katsottavissa. Laivapal-
velukseen liittyy monia rutiinin-
maisia, monimutkaisia ja taitoa 
vaativia suoritteita. Mikroeloku-
va on lisätyökalu suorituksen 
opetteluun ja kertaamiseen, 
mutta edelleen todellinen ym-
märrys ja osaaminen juurtuvat 
lähiopetuksen kautta kädentai-
tojen kehittämisellä. Laivaston 
mikroelokuvia ei ole vielä tuotet-
tu, mutta ideointi on käynnissä.

Johtaja- ja kouluttajakoulu-
tus sekä toimintakykykoulutus 
toimeenpannaan laivastossa lä-
pi koko varusmiespalveluksen. 
Johtaja- ja kouluttajakoulutuk-
sen viitekehys viedään luonnol-

lisesti laivapalveluksen sallimiin 
aiheisiin. Laivaston johtajat har-
jaantuvat ase- ja ampumakoulu-
tuksen ohessa enemmän alus-
luokan mukaisten asejärjestel-
mien sekä suojapalvelu- ja pe-
lastautumisharjoitusten johta-
misessa. Toimintakykykoulutus, 
joka jakautuu fyysiseen, psyyk-
kiseen, eettisen ja sosiaaliseen 
koulutukseen, annetaan kaikilla 
koulutusjaksoilla kuten muissa-
kin joukoissa. Ryhmäytymiseen 
liittyviä harjoitteita pidettäneen 
vielä muita joukkoja myöhem-
min, sillä todellinen ryhmäyty-
minen laivamiehille alkaa vasta 
itse aluksella.

Tietoverkoissa opitaan perusteet, mutta käytännön taidot täytyy oppia aluksilla tehtävin suorittein. PuolusTusvoimaT
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Laivaradioaliupseerikoulu-
tus siirtyy Rannikkoprikaatista 
Rannikkolaivaston Laivastoa-
liupseerikurssin yhdeksi linjaksi. 
Laivaradistikoulutuksen sisäl-
töä tarkistetaan tässä yhteydes-
sä vastaamaan tämän päivän 
osaamisvaatimuksia. Muista lai-
vastojoukoista poiketen laivara-
dioaliupseerien koulutus järjes-
tetään maissa yhteiskoulutus-
jaksona koko AUK I:n ajan. Siirto 
aluksille tapahtuu AUK II:n aluksi, 
mikä entiseen verrattuna aikais-
taa ja pidentää radistien alus-
palvelusjaksoa kuudella viikol-
la. Vanhaan järjestelmään ver-
rattuna laivaradistien integroi-
tuminen muuhun miehistöön 
helpottuu myös koulutushaara-
jaksoon osallistumisen ansiosta.

Rannikkolaivasto kokeilee 
uuden saapumiserän koulutta-
mista aluksilla ilman edellistä 
saapumiserää. Myös kasarmiolo-
suhteissa toteutettavan koulutus-
haarajakson toimeenpano kokeil-
laan ilman varusmieskouluttajia. 
Kokeiluissa selvitetään myös jär-
jestelyiden kustannusvaikutukset 
sekä tutkitaan laivastojoukkojen 
kertausharjoitusten sovittami-
nen jaksolle, jolloin varusmiehiä 
ei aluksella ole. Kaikkiaan selvi-
tetään uuden järjestelmän kyky 
kouluttaa mahdollisimman no-
peasti riittävät valmiudet omaa-
va miehistö ja johtaja aluksille.

Koulutusjaksottelu 
laivastojoukoilla

Laivastoon halajavan palvelus 
alkaa Rannikkoprikaatin kuuden 
viikon alokasjaksolla. Jakson ai-
kana koulutetaan yksittäisen so-
tilaan perustaidot sekä seulotaan 
halukkaimmat ja sopivimmat 
myös laivastoon. Tulevat laiva-
miehet siirretään Pansioon Ran-
nikkolaivaston toimeenpanemal-
le koulutushaarajaksolle. Koulu-
tushaarajakso alkaa Matruusin 
peruskurssilla jakautuen kolmen 
viikon kuluttua Laivastoaliup-
seerikurssiin, Laivakokkikurssiin 
ja Matruusin jatkokurssiin.

Matruusin peruskurssin ta-
voitteena on tutustuttaa mat-
ruusit merivoimiin ja meripuo-
lustukseen sekä opettaa alus-
palveluksessa vaadittavien, kai-
kille merisotilaille yhteisten pe-
rustietojen ja -taitojen alkeet 
keskitetysti. Kurssi sisältää myös 
alusturvallisuuskoulutusta, vuo-
dontorjuntaa, alkusammutusta, 
pelastautumiskoulutusta, köy-
sien käsittelyä. Kaikki koulutet-
tavat ovat kurssilla kouluttaji-
en jatkuvan arvioinnin kohtee-
na. Yhdessä alokasjaksolta ker-
tyneiden arviointien kanssa teh-
dään kurssin päätteeksi laivas-
ton koulutushaarajako.

Johtajaksi koulutettavat 
aloittavat laivastoaliupseeri-
kurssin yhteiskoulutusjaksol-

la Johtamisen, kouluttamisen 
ja toimintakyvyn -peruskurs-
sin opinnot. Kurssin aikana toi-
meenpannaan myös johtajateh-
tävärata. Tavoitteena on reser-
viupseerioppilasvalintojen to-
teuttaminen yhteismitallisesti 
ennen aluspalvelujaksoon siir-
tymistä. Aliupseerikurssin yh-
teisjakso tulee olemaan hyvin 
lyhyt, vain kymmenen päivää. 
Onnistuneiden valintojen tueksi 
on toki kertynyt tietoa jo alokas-
jakson ja matruusin peruskurs-
sin ajalta. Valintaprosessi reser-
viupseerikurssille kokeillaan vie-
lä tänä keväänä.

Matruusin jatkokurssilla kan-
simiehiksi ja konemiehiksi valitut 
harjaantuvat peruskurssilla saa-
vutetuissa taidoissa ja kehittävät 
fyysistä toimintakykyään laiva-
palvelukseen mm. Oulun mallin 
testin harjoitteilla. Oulun mallin 
testissä kannetaan ja rullataan 
letkurullia, moukaroidaan kuor-
ma-auton rengasta, alitetaan ja 
ylitetään esteitä sekä kuljetaan 
portaissa. Laivakokkikurssille 
valitut koulutetaan varsin tiiviil-
lä kurssilla ensisijaisesti ruuan-
valmistukseen ja elintarvikehy-
gieniaan. Laivakokkikurssilla lai-
vakokeille täydennetään myös 
EA1- ja Ensiapu laivataistelussa 
-kurssit.

Koulutushaarajakson kurssit 
päättyvät edellisen saapumise-

Laivastojoukkojen koulutusjaksottelu.
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rän kotiutuessa, jolloin siirrytään 
erikoiskoulutuskaudelle aluspal-
velukseen. Kauden aikana toteu-
tetaan erikoisalojen koulutus yh-
dessä miehistölle ja johtajille. Eri-
koiskoulutuskauden kansimies-
kurssit ja konemieskurssit suun-
nitellaan alusluokittain. Kurssi-
en yleiset tavoitteet ja tuntike-
hys ovat kaikilla alusluokilla ai-
van samoja, mutta alusluokka-
kohtaiset erot kursseille syntyvät 
laitteistojen, asejärjestelmien ja 
miehistökokoonpanojen erois-
ta. Johtajiksi valittujen aliupsee-
rikurssi jatkuu erikoisalan kurssi-
en ohessa osittain verkkokoulu-

tuksena, osittain luokkaopetuk-
sena sekä aluksilla toteutettava-
na johtamis- ja koulutustaidon 
harjoitteluna.

Uusimuotoinen reserviup-
seerikoulutus ei aseta haasteita 
ainoastaan oppilasvalinnoille. It-
se reserviupseerikurssi alkaa ai-
kaisemmasta poiketen kolme 
viikkoa myöhemmin ja on pi-
tuudeltaan kaksi viikkoa pidem-
pi. Upseerikokelaan johtajakau-
si lyhenee siis viidellä viikolla. 
Ennen johtajakautta kokelaal-
le on kertynyt laivapalveluko-
kemusta omassa yksikössä AUK 
I:n ajalta seitsemän viikkoa. Näin 

johtajakauden alussa useimmat 
asiat ovat jo tuttuja ja tulevat re-
servin upseerit voivat aikaisem-
paa paremmin keskittyä kurssil-
la opittujen taitojen soveltami-
seen aluksella.

* * *
Koulutus 2020 -suunnittelutyö on 
hyvässä vauhdissa ja se tulee ete-
nemään kevään aikana saapumi-
serän koulutuksen edetessä. Vaik-
ka vielä on kyse kokeilusta, on lai-
vastossa tarkoitus rakentaa val-
miita, toimeenpantavia kursseja, 
joita on helppo päivittää myös tu-
levaisuuden tarpeisiin.

Laivaston varusmiehiä IPH-harjoituksessa 2018.
PuolusTusvoimaT / saJad Zavari
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Rauhanturvaajien 
tulevaisuuden koulutustarpeet

Jukka-Pekka Schroderus
Kom (evp) Jukka-Pekka Schroderus

Tässä artikkelissa hahmotetaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat ja tulevat vai-
kuttamaan kriisinhallintaoperaatioihin ja sitä kautta joukkojen sekä yksittäis-
ten rauhanturvaajien koulutustarpeisiin. Termi ”kriisinhallintaoperaatio” kat-
taa tässä artikkelissa kaikki kriisien eri vaiheissa käytettävät sotilaallisen krii-
sinhallinnan keinot. 

A seellisten joukkojen 
(vast.) toimintatapo-
jen kehittymisen takia 

operaatioalueilla on yhä vaaral-
lisempaa toimia. YK:n kriisinhal-
lintaoperaatioista Malin turval-
lisuustilanne on heikoin. Viimei-
simmässä tammikuussa YK-jouk-

koja vastaan tapahtuneessa is-
kussa kaatui 10 ja haavoittui ai-
nakin 25 rauhanturvaajaa. Ope-
raatioiden turvallisuustilantees-
sa on tapahtunut selkeä muutos 
huonompaan.Nykyisin operaa-
tioalueista noin lähes puolet on 
luokiteltu vaarallisiksi tai erittäin 

vaarallisiksi (tilanne joulukuus-
sa 2015). Tilanne on heikentynyt 
huomattavasti joulukuun 2011 
tilanteesta, jolloin vaarallisia tai 
erittäin vaarallisia alueita oli noin 
neljännes operaatioalueista. 

Kokonaisvaltaisen kriisin-
hallinnan (Comprehensive Ap-

Teem
a

Arto Mutanen ja YK:n alipääsihteeri kirjan julkaisutilaisuuteen liittyvässä panelissa Santahaminatalolla.



proach/Integrated Crisis Mana-
gement) tarkoituksena on ensisi-
jaisesti estää kriisien syntyminen 
ja kaikissa tilanteissa edistää tur-
vallisuutta ja pyrkiä rakentamaan 
yhteiskunnista aikaisempaan va-
kaampia sekä toimivampia1. 

Koska nykyisillä keinoilla 
on harvoin saavutettu haluttu-
ja lopputuloksia (end state), ko-
konaisuutta pyritään lähesty-
mään parantamalla ja kehittä-
mällä nyt käytössä olevia keino-
ja ja etsimällä uusia ratkaisuta-
poja ja -malleja. Yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa YK on selvit-
tänyt tai selvittämässä, mitkä 
ovat olleet mahdolliset syyt se-
kä tekijät kriisinhallintaoperaa-
tioiden heikkoihin lopputulok-
siin. Edellä mainituista haasteis-
ta huolimatta, kaikki käynnissä 
olevat kriisinhallintaoperaatiot 
ovat ainakin välillisesti onnistu-
neet suojelemaan osaa paikal-
lisesta väestöstä (Protection of 
Civilians, POC) ja tuomaan heil-
le mm. humanitaarista apua se-
kä toivoa tulevaisuuteen. 

Yhtenä ratkaisuna haastei-
siin YK jatkoi vuonna 2000 alka-
nutta kriisinhallinnan kehitys-

työtä. YK:n pääsihteerin Antò-
nio Guterresin Action for Peace-
keeping2 (A4P) aloitteeseen 
(28.3.2018) on jo liittynyt Suo-
men lisäksi yli 150 maata. Lisäk-
si NATO, Euroopan Unioni (EU) 
ja Afrikan Unioni (AU) ovat jär-
jestöinä liittyneet aloitteeseen 
ja näin sitoutuneet painopistea-
lueiden tavoitteiden saavutta-
miseen. Näitä painopistealueita 
on määritelty kahdeksan. Käsit-
telen tässä artikkelissa painopis-
tealueista siviilien suojelua, jouk-
kojen sekä rauhanturvaajien toi-
mintaa ja turvallisuutta koulu-
tuksen näkökulmasta. 

Siviilien suojelemiseksi 
tarvitaan lisää 
naisrauhanturvaajia
Siviilien suojelutehtävä sisältyy 
nykyisin kiinteästi lähes kaik-
kiin kriisinhallintaoperaatioi-
den mandaatteihin siten, et-
tä operaatioissa on riittävät re-
surssit toteuttaa siviilien suoje-
lutoimenpiteet. Siviilien suoje-
lu on kokonaisvaltainen kriisin-
hallintatehtävä, johon osallis-
tuvat siviili-, poliisi- ja sotilastoi-
mijat. Siviilien suojelun kohtee-

na ovat niin naiset, miehet kuin 
lapset. Joukkojen toiminta pyri-
tään suunnittelemaan siten, et-
tä siviileille ja heidän elinympä-
ristölleen syntyy mahdollisim-
man vähän vahinkoa. Samoin 
pyritään vähentämään tai es-
tämään aseellisten joukkojen 
(vast.) siviiliväestöön kohdistu-
vaa toimintaa. 

FINCENT järjesti ns. pilotti-
kurssin YK ja NATO -johtoisten 
operaatioiden korkean tason si-
viilien suojelukurssin syyskuus-
sa 20183. Kurssi kehitettiin ja jär-
jestettiin yhteistoiminnassa YK:n 
rauhanturvaosaston (UN DPKO), 
Naton Transformaatioesikunnan 
(NATO ACT), US Army Peacekee-
ping and Stability Operations Ins-
tituutin (PKSOI), Kansainvälinen 
Punainen Ristin (ICRC) sekä muu-
taman humanitaarisen organi-
saation kanssa. Lisäksi FINCENT 
järjestää vuosittain YK:n siviilien 
suojelukurssin taktisella tasolla. 

YK lisää eri kriisinhallintateh-
tävissä palvelevien naisten mää-
rää (vrt. UNSCR 2242)4. Tavoit-
teena on parantaa operaatioi-
den tehokkuutta muun muassa 
lisäämällä vuorovaikutusta nais-
ten ja lasten kanssa. Näin vah-
vistetaan luottamusta paikalli-
seen väestöön ja hankitaan sel-
laista taktisen tason tietoa, jon-
ka saaminen muuten olisi han-
kalaa tai mahdotonta. Naisten 
osuuden kasvaessa myös ope-
raatiotehokkuus kentällä para-
nee. YK:n tavoitteen saavutta-
minen vaatii sen, että YK:lla on 
käytössään rauhanturvaajia lä-
hettävissä maissa riittävästi eri 
tehtäviin koulutettuja osaavia 
naisrauhanturvaajia.

Oppimisen uudet askelmerkit

Yhteistyössä on voimaa.
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FINCENT on tukenut tämän 
tavoiteen saavuttamista. FIN-
CENT on nimennyt yhden tark-
kailija-, neuvonantaja- ja yhteys-
upseerikurssin (UNMEM) vuo-
dessa ns. 50-50 kurssiksi, joissa 
vähintään puolet opiskelijois-
ta on naissotilaita. Kahden vuo-
den aikana on koulutettu noin 
50 naisrauhanturvaajaa sotilas-
tarkkailijoksi. Järjestelystä on 
saatu erittäin paljon positiivista 
palautetta. Suomi oli ainoa kan-
sallisuus, jonka kurssi mainittiin 
nimeltä YK:n pääsihteerin gen-
der sotilasneuvonantaja evers-
tiluutnantti Fiona Pearcen esi-
tyksessä kansainvälisten siviili-, 
sotilas-, poliisi- ja koulutusjär-
jestöjen (IAPTC5) -kokouksessa 
Uudessa Seelannissa syyskuus-
sa 2018.

Toimia tilannekuvan 
parantamiseksi
Operaatioiden tilannekuvaa 
(Joint Operational Centre, JOC) 
pyritään parantamaan tehos-
tamalla tiedustelutietojen ja 
muun informaation keräämistä 
eri lähteistä. Samoin tieto pyri-
tään analysoimaan yhteisissä 
operaatioiden analysointikes-
kuksissa ja jakamaan tuotokset 
tarvitsijoille. Norjan kansainvä-
lisessä keskuksessa (NODEFIC) 
aloitetaan YK:n tiedustelukou-
lutus tämän vuoden aikana. Tä-
mä tukee norjalaisten jo nyt jär-
jestämää analysointikeskusten 
(Joint Mission Analyses Centre) 
toimintakoulutusta. 

YK-joukkojen toimintaa on 
kuvattu usein passiiviseksi ja 
paikallaan olevaksi. Lisäksi jou-
koilla on ollut riittämätön henki-

löstö ja hyvin rajoitettu pimeä-
toimintakyky. Muun muassa 
näistä syistä aseellisille joukoille 
(vast.) on jäänyt suuri toiminnan 
vapaus. Päivittyvän tilanneku-
van ja eri analyysien avulla jouk-
koja pyritään kohdentamaan ja 
käyttämään ennakoiden sekä 
aktiivisemmin asetettujen ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Vä-
estön suojelemiseksi joukot py-
ritään entistä enemmän jalkaut-
tamaan asutuskeskuksiin, joka 
edesauttaa ja rakentaa parem-
paa luottamusta alueen eri kan-
sainvälisten toimijoiden ja pai-
kallisen väestön kesken. 

We need to change the 
way we are doing business! 
– Weakness kills our people6

YK:n joukkojen suorituskyvyä ja 
käyttöä pyritään tehostamaan 
tappioiden pienentämiseksi ja 
tehtävien toteuttamiseksi. Toi-
minnan perustana on johtajien 
oikeat ratkaisut kaikilla tasoilla. 
Oikea-aikaisilla ja aktiivisilla toi-
menpiteillä pyritään pienentä-
mään ja rajoittamaan aseellis-
ten toimijoiden vaikutusta. YK:n 
joukkoja on käytettävä sallittu-
jen voimakäyttöoikeuksien mu-
kaisesti ensisijaisesti siellä mis-
sä aseelliset toimijat ovat. Tällai-
sella aktiivisemmalla ja voimaa 
näyttävällä toiminnalla estetään 
ja rajoitetaan aseellisten toimi-
joiden (vast.) toimintavapautta 
ja luodaan edellytykset operaa-
tioiden turvallisuustilanteen pa-
ranemiselle. Kysymys on pitkälti 
asenteiden ja ajatusmallien eli siis 
toimintakulttuurin muutoksesta. 

Joukkoja lähettävissä mais-
sa tehdyissä suorituskykyarvioin-

neissa joukot ovat saavuttaneet 
noin 92 prosenttia (2017) asete-
tuista suorituskykyvaatimuksis-
ta. Kuitenkin, kun viiden käynnis-
sä olevan kovimman operaation 
operaatiokomentajilta pyydettiin 
arvioita siitä, miten heidän jouk-
konsa kykenevät toteuttamaan 
tehtävänsä, selvisi yhteensä noin 
300 erilaista osaamisvajetta. Joh-
topäätöksenä voi todeta sen, et-
tä joukkojen suorituskykyarvi-
oinnit eivät ole mitanneet oikeita 
asioita ja/tai sitten suorituskyvyn 
arviointikriteerejä pitää kehittää 
vastaamaan operaatioiden vaa-
timuksia.

YK:n päivitetty pataljoonan 
toimintaohje valmistunee tä-
män vuoden aikana ja siinä on 
huomioitu uudet suorituskyvy-
vaatimukset. Toiminta-ohjeessa 
on huomioitu kenraaliluutnant-
ti (res) Carlos Alberto dos Santos 
Cruzin -raportissa (19.12.2017) 
esitetyt suositukset toiminnan te-
hostamiseksi. FINCENT osallistuu 
toiminta-ohjeen kirjoitustyöhön.

Rauhaturvaajien 
epäeettinen toiminta
Osa operaatioiden toimijoista – 
niin siviilit, poliisit kuin sotilaat - 
ovat vaikeuttaneet omalla käy-
töksellään operaatioiden tavoit-
teiden saavuttamista. On rikot-
tu erästä YK:n pääperiaatteis-
ta ”Do Not Harm”. Naisiin, mie-
hiin ja lapsiin kohdistuneet vää-
rinkäytökset ovat aiheuttaneet 
kärsimystä paikalliselle väestölle 
ja näin heikentäneet luottamus-
ta YK:n toimijoihin. 

YK on nyt asettanut edel-
lä kuvatulle toiminalle ns. nol-
la-toleranssin. Operaatioiden 

Oppimisen uudet askelmerkit
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ns. peittelevästä kulttuurista 
liittyen epäasialliseen käyttäy-
tymiseen pyritään pääsemään 
eroon ja epäkohtiin pyritään 
puuttumaan aikaisempaa te-
hokkaammin. YK:n pääsihteerin 
sotilasneuvontaja kenraaliluut-
nantti General Carlos Humber-
to Loitey toi tämän YK:n pääsih-
teerin linjauksen erittäin selväs-
ti esille IAPTC-kokouksessa syys-
kuussa 2018. 

YK:n kriisinhallintaoperaa-
tioista vastaavan YK:n alipää-
sihteeri Hervé Ladsous vieraili 
vuonna 2016 kahteen otteeseen 
Suomessa. Hän käsitteli myös 
tätä paikallisväestöön kohdistu-
vaa epäasiallista käyttäytymis-
tä. Pääesikunnan hyväksynnän 
mukaisesti FINCENT laati toh-
tori Arto Mutasen toimittama-
na julkaisu, jossa käsitellään krii-
sinhallintaoperaatioihin liitty-
viä eettisiä näkökulmia. Se luo-
vutettiin Ladsousin seuraajalle 
alipääsihteeri Jean-Pierre Lac-
roixille, hänen johtamassaan 
seminaarissa Santahaminassa 
2017. Julkaisun pohjalta on 
laadittu toimeenpano suunni-
telma luonnos, jonka avulla 
eettiset kokonaisuudet pyritään 

liittämään kiinteämmin osaksi 
rauhanturvaajien koulutusta ja 
toimintaa. 

Vaatimuksia 
kriisinhallintakoulutukselle
Edellä kuvatut haasteet edel-
lyttävät uudenlaista toiminta-
kulttuuria ja vahvempaa pa-
nostusta joukkojen ja henkilös-
tön suorituskykyyn (vrt. UNSCR 
24367, koulutukseen ja osaami-
seen. Joukkoille ja johtajille an-
nettavalla koulutuksella ennen 
operaatioalueelle siirtymistä 
on ratkaiseva merkitys tehtä-
vien onnistumiselle. Joukkojen 
ja rauhanturvaajien on täytet-
tävä operaation joukoille ase-
tettamat vaatimukset. Joukko-

jen koulutustaso, osaaminen ja 
suorituskyky on arvioitava ul-
kopuolisten tarkkailijoiden toi-
mesta ennen kuin joukot ryhmi-
tetään kohdealueelle. Samoin 
koulutuksen tulee jatkua operaa-
tioalueella. Operaatioalueella ta-
pahtuvaa koulutusta voidaan tu-
kea ns. liikkuvilla koulutusryhmi-
llä (Mobile Training Team). Yleis-
tä tehtävä- tai operaatiokohtais-
ta kriisinhallintakoulutusta voi-
daan kehittää yhdessä eri koti-
maisten ja kansainvälisten toi-
mijoiden kanssa. Haastavimmat 
kehitettävät asiakokonaisuudet 
ovat uudenlainen tapa kouluttaa 
joukkoja sekä joukkojen käyttö-
periaatteet. 
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N orjalainen laivanvarus- 
taja Erling Ness totesi 
aikanaan, että ”Juma-

la oli varmasti laivanvarustaja, 
kun hän maapallon luomisen 
yhteydessä sijoitti raaka-aineet 
ja energialähteet toiselle puolel-
le maapalloa ja hyödykkeitä ku-
luttavat ihmiset toiselle puolel-
le ja täytti näiden väliin jäävän ti-
lan vedellä”.

Merikuljetusvolyymit 
maailman merillä
Maailman merillä kuljetettiin 
vuonna 2016 yhteensä 10,3 mrd.
tonnia tavaraa. Viisi suurinta irto-
lastia(rautamalmi, hiili, vilja, alu-
miinioksidi ja fosfaattikivi) kul-

jetettiin 3,1 mrd. tonnia, öljyä ja 
kaasua 3,1 mrd. tonnia, muita 
kuivia irtolasteja 2,4mrd. tonnia 
sekä konttiliikenteessä 1,7 mrd. 
tonnia. Maailman ulkomaan me-
riliikenteen tavaramäärä ton-
neissa tuotti, jaettuna maapal-
lon asukasluvulla, merikuljetus-
riippuvuusluvun 1,35 tonnia per 
asukas. Energian ja raaka-aine-
tonnin keskimääräiset kuljetus-
matkat vastaavat esimerkik-
si öljyn osalta matkaa Hollan-
nin Amsterdamista Yhdysvalto-
jen New Yorkiin (3669 englannin 
mailia).

Itämerellä kuljetettiin vuon-
na 2016 yhteensä 881 milj. ton-
nia tavaraa, vajaa 15% maailman 

merikuljetuksista. Tässä merilii-
kenteessä kuljetettiin nestemäi-
siä lasteja 354  milj. tonnia, kui-
vialasteja234 milj. tonnia ja yleis-
lasteja 292 milj. tonnia. Suomen 
meriliikenteen 46,5 milj. ton-
nin tuonnista yli 73 % (32,7 milj. 
tonnia) tuotiin Itämeren piiris-
tä, Tanskan salmien sisäpuo-
lelta. Muualta Euroopasta tuo-
tiin 9,3 milj. tonnia, (20,9%) ja 
muualta maailmasta 2,5 milj.
tonnia, (5,6%), josta Yhdysvalto-
jen ja Kanadan osuus oli yli 70%, 
joka koostuu pääosin öljytuot-
teista, kivihiilestä ja raakamine-
raaleista.

Verrattaessa Suomen meri-
liikenteen tuontia ja vientiä ja nii-
den keskinäistä riippuvuussuh-
detta, on hyvä huomata, että 
meritse (ml. sisävesikuljetukset) 
vuonna 2017 tuodusta 43,9 milj. 
tonnin tavaramäärästä (pl. tran-
sitoliikenne) ohjautuu kotimai-
seen, sisäiseen kulutukseen 22,8 
milj. tonnia (51,9 %) ja kotimaas-
sa jalostettuna, valmistettuna 
vietäväksi 20,9 milj. tonnia (47,6 
%). Viennin 41,9 milj. tonneista, 
pl. transitoliikenne, yli puolet on 

Itämeren meriliikenne 
ja merenkäyttö

Bo Österlund ja Olli Niskanen
Bo Österlund, Lippueamiraali evp., Olli Niskanen, TkK

Merenkulun vapauden, meriliikenteelle ja merenkäytölle asetettujen rajoitus-
ten sekä valvonnan ja ohjaamisen tarkastelu kansainvälisen ja kansallisen lain-
säädännön näkökulmasta ja niiden vaikutukset Suomeen.

Keskustelu
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ensin tuotu meritse Suomeen ja 
edelleen ohjattu vientiteollisuu-
delle (50,1%). On perusteltua to-
deta, että ilman tuontia Suomi 
yltää tämänarvion mukaan vain 
49,9%:in vientipanokseen. Tuon-
ti muodostaa Suomen merilii-
kenteen Akilleenkantapään, jon-
ka varassa vajaat 50 % viennistä 
elää. Ilman tuontia ei Suomella 
ole vientiä tai kääntäen; kyetäk-
seen vientiin on ensin turvattava 
tuonti. Sanonta ”Suomi nousee,-
kun vienti vetää” on kyllä tarkas-
teltava uudestaan tuonnin tur-
vaamisenvalossa.

Suomen lipun alla (SLA) pur- 
jehtivan tonniston osuus oli Suo-
men tuonnissa 44,7% ja viennis-
sä 20,9%, yhteensä 32,6% ulko-
maanmeriliikenteen tavaramää-
rästä. Huomionarvoista on, että 
SLA: n tonnistosta noin 30 alus-
ta, runsas kolmannes tonniston 
alusmäärästä ja yli 26% kanta-
vuudesta on joko kokonaan tai 
osittain siirtynyt ulkomaalai-
somistukseen ja samalla ulko-
maalaisohjaukseen ja ulkomai-
sen päätöksenteon piiriin.

Kansallista merikuljetusriip-
puvuutta, eli tuonnin ja viennin 
kokonaismäärää, voidaan arvi-
oida edellä esitetyn tonnia per 
asukas tavaratonnin perusteel-
la. EU-28 keskiarvona oli (2015) 
6,5 tonnia per asukas. Suomen 
merikuljetusriippuvuus sijoit-
tuu Itämeren piirissä Latvian (34 
tonnia per asukas) ja Viron (26 
tonnia per asukas) jälkeen kol-
manneksi 17 tonnilla per asu-
kas. Ruotsi ja Tanska seuraavat 
16 tonnilla per asukas. Esimerk-
kinä Keski-Euroopasta voidaan 
todeta, että Saksa selviää 3 ton-

Euroopan Unionin Itämerimaiden merikuljetusriippuvuus esitettynä ton-
neina asukasta kohden. Vertailuna EU:n keskiarvo sekä Norjan ja Islannin 
vastaat arviot.

nilla asukasta kohden. Suomen 
ja suomalaisten riippuvuus me-
riyhteyksistä oikeuttaa tässä 
yhteydessä käsittelemään Suo-
mea ”saarena”. Tuonnissa Suo-
men merikuljetusriippuvuus on 
8,4 tonnia asukasta kohden ja 
viennissä jonkun verran pienem-
pi, 8,3 tonnia. 

Meriliikenne
Maailman meriä purjehti vuonna 
2016  yhteensä 52 813 eri kaup-
palaivaa, joiden lastinkuljetusky-
ky eli kantavuus oli yhteensä 1,8 
mrd. dwt (kuollut paino, tonneis-
sa). Vuoden 2016 tavaramäärän 
kuljettamiseen tarvittiin lasken-
nallisesti koko maailman kaup-
palaivaston 5,7 suorituskertaa.

Itämerellä liikkuu vuosittain 
yli 10 000 eri alusta eli lähes 15% 
koko maailman kauppalaivas-
tosta. Itämeri onkin yksi maail-
man vilkkaimmin liikennöidystä 
sisämeristä, ja sen tiheimmin lii-
kennöidyillä laivaväylillä liikkuu 
vuodessa jopa yli 33000 alusta, 
eli keskimäärin lähes 100 alus-
ta päivässä, tulossa tai menos-

sa satamiin.
Itämerellä purjehtineiden 

kansainväliseen merenkulkuor-
ganisaatioon, IMO:oon kuuluvat 
ja rekisteröidyt ja IMO-numerol-
la varustetut alukset edustivat 
vuonna 2015 yhteensä 87 eri val-
tiota ja HELCOM:in liikennedatan 
mukaan rekisteröitiin yhteensä 
7 891 eri alusyksilön aluskäyntiä 
Itämerellä.

Suomeen suuntautuva meri-
liikenne käsitti Liikenneviraston 
vuoden 2015 tilaston mukaan 
19 276 lastia Suomeen tuovaa 
alusta, joista 12 871 (66%) pur-
jehti  vieraan lipun alla ja 6405 
(33%) Suomen lipun alla. Kaik-
kiaan Suomeen saapui, kun las-
ketaan mukaan myös matkus-
taja-alukset sekä painolastis-
sa saapuneet, yhteensä 30 478 
alusta. Näistä Suomen lipun al-
la purjehti 10 375 alusta, joka oli 
34% kokonaismäärästä. Merkit-
tävää on,että Suomen lipun al-
la purjehtivasta tonnistosta on 
peräti 27% ulkomaalaisomistuk-
sessa. Suomeen saapui erinimi-
siä ulkomaan lipun alla purjeh-

eurosTaT sTaTisTics 2015; daTamarkeT 2018
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tivia aluksia 860 ja Suomen li-
pun alla purjehtivia 82. Yhteen-

vetona voidaan todeta, että Suo-
meen saapuu ja Suomesta läh-

tee vuorokaudessa keskimäärin 
160 alusta, tuoden tai vieden va-
jaa 300 000 tonnia tavaraa.

Itämeren AIS-kuvasta (Auto-
matic Identification System) voi-
daan havaita, että meriliikenne-
virrat poikkeavat Suomen ja sen 
läheisillä merialueilla toisistaan. 
Suomenlahden suulla liikenne-
määrä on noin kaksi kertaa suu-
rempi kuin Pohjanlahdelle Ahve-
nanmaan länsipuolitse kulkeva 
liikenne. Ruotsin rannikolla, Got-
lannin ja Öölannin välillä liikkuu 
noin sama määrä aluksia kuin 
Pohjanlahden suuntaan.

Suurin tankkerivirta Itäme-
rellä purjehti Bornholmin mo-
lemmilta puolilta ja molempiin 
suuntiin, joka vuorokaudessa 
tarkoitti 33 tankkeria. Itämerel-
lä on joka hetki liikkeellä 2200-
2500 alusta.

Viereisessä HELCOM:in ver-
tailevassa lastialuskuvassa (car-
go ships) on esitetty kauppalai-
vojen Itämeren yli kulkevat pää-
reitit, jotka kuvassa on merkitty-
nä sekä punaisella että sinisellä 
(sinisellä vähenevä liikennemää-
rä, vähenevät satamakäynnit ja 
punaisella lisääntyvä liikenne-
määrä ja lisääntyneet satama-

Itämerellä vuoden 2015 aikana purjehtineet eri valtioiden kauppalaivalukumäärä.

Helcom meriliikenTeen daTaTiedosTo vuodelTa 2015

Itämeren lastialusliikenteen satamakäyntien ja liikenneintensiteetin 
kehitys 2006 ja 2016 vertailu.

Helcom:mariTime-acTiviTies-in-THe-BalTic-sea,157/2018
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käynnit 2016, (2006 vertailuvuo-
teen nähden).

Alusten purjehdustiheyteen 
perustuvat reittien värit ja pak-
suudet merikartalla on määri-
tetty alusten lukumäärän mu-
kaan, eli mitä tummempi väri 
ja paksumpi viiva, sitä suurem-
pi on kauttakulkumäärä. Alus-
ten liikenneintensiteetti rekis- 
teröidään neliökilometrin ruu-
dun kauttakulkujen perusteella.

Vuonna 2015 suurin alusti-
heys Itämeren tarkastelupisteis-
sä oli 33 479 kauttakulkua.Ohei-
sessa kuvassa tiheimmät liiken-
nealueet ovat pääreittien Itäme-
ren etelästä koilliseen,Gotlannin 
molemmin puolin ja Ahvenan-
maan länsipuolitse sekä Suo-
menlahdella pohjukkaan suun- 
tauvilla reiteillä.

Pohjanlahden liikennemää-
rät ovat viimeisen 10-vuotiskau-
den aikana olleet kasvussa. Sa-
moin on käynyt Suomenlahden 
pohjukan ja Baltian rannikon lii-
kenteelle. Suomenlahden pohju-
kassa on satamaliikenne lisään-
tynyt Kundassa, Ust-Lugassa ja 
Haminassa.

Tornion, Kalajoen ja Kokko-
lan satamaliikenne on myös li-
sääntynyt. Ruotsin puoleisel-
la rannikolla ovat Kalixin, Luu-
lajan ja Uumajan satamaliiken-
ne niin ikään lisääntynyt. Nord-
Stream II rakentamiseen liittyvä 
Sliten tukikohdassa Gotlannissa 
on myös satamaliikenne lisään-
tynyt. Alusten satamakäynti-
määrien väheneminen (sinisellä 
merkityt) vuodesta 2006 ei vält-
tämättä aina myös tarkoita sata-
man tavaramäärien vähenemis-
tä, suuremmat alukset kun tuo-

vat enemmän lastia ja käyvät 
harvemmin.

Meriliikenne näyttää valitse-
van kulkureittinsä sekä maantie-
teellisten rajoitusten, että talou-
dellisten näkökohtien, kuten 
purjehdusmatkan minimoimi-
sen, polttoainekulutuksen opti-
moimisen, sekä talvimerenkulun 
liikennerajoitusten mukaisesti.

Kuvan esittämien kauppa-
meriliikenteen optimoitujen reit-
tien tilanteen edellyttämä muut-
taminen edellyttää toimenpitei-
tä niin alusten operoinnin, joh-
tamisen ja ohjaamisen sekä ko-
ko meriliikenteen toimitusket-
jun osalta. Muuttaminen edel-
lyttää varautumista, ennakoin-
tia ja valmisteluja sekä toimeen-
panon yhteensovittamista että 
johtamista.

Merenkäyttö kansain-
välisten ja kansallisten 
säädösten puitteissa
Merten vapaus on lähtökohta 
liikkumiselle maailman meril-
lä. Oman alueen koskematto-
muus on jokaisen suvereenin ja 
itsenäisen valtion perusoikeus ja 
samalla velvollisuus omia kansa-
laisiaan kohtaan. Niinpä on sel-
vää, että rantavaltioilla on oi-
keus rajoittaa merten vapautta 
rannoillaan.

On kuitenkin sovittu, että 
kaikki alukset, mukaan lukien 
sota-alukset voivat liikkua valti-
oiden ulkoisilla aluevesillä, alue-
merellä tiettyjen ehtojen täyt-
tyessä. Tällöin puhutaan ase-
tettujen ehtojen täyttyessä viat-
tomasta kauttakulusta. Sisäisil-
le aluevesille on aina saavutta-
va tulliteitä pitkin ja vieraan val-

lan valtionaluksilta edellytetään 
Suomen valvontaviranomaisten 
lupaa, pl.valtion päämiestä kul-
jettavalta valtionalukselta (saa-
puu kutsusta).

YK:n vuoden 1982 merioike-
usyleissopimuksen, *)UNCLOS: n 
mukaan ”Aava meri on avoin kai-
kille sekä ranta- että sisämaaval-
tioille. Aavan meren vapaudesta 
käytetään tämän yleissopimuk-
sen ja muiden kansainvälisen 
oikeuden sääntöjen mukaisin 
ehdoin”, nimitystä ”merten va-
paus”. Rantavaltiolla on oikeus 
kansainvälisen oikeuden puit-
teissa säädellä ”vaikutuspiiris-
sään” olevien vesialueiden käy-
töstä, joko yksinään tai yhdessä 
naapurivaltioidensa kanssa.

Jokaisella valtiolla on oikeus 
ulottaa aluemerensä UNCLOS: n 
mukaisesti määritellyistä perus-
viivoista mitattuun enintään 12 
meripeninkulman rajaan. Alue-
meren ulkorajana on se viiva, 
jonka jokainen piste on alue-
meren leveyden etäisyydellä 
(12mpk) lähimmästä perusvii-
van pisteestä. Milloin UNCLOS:s-
sa toisin määrätään, aluemeren 
leveyden mittaamiseen käytet-
tävä tavallinen perusviiva on se 
rannikkoa noudattava matalan 
veden viiva, joka on merkitty 
rantavaltion virallisesti tunnus-
tamiin suurimittakaavaisiin kart-
toihin. Kauppamerenkulkua oh-
jaa Itämeren merialueen kulku-
kelpoisuuden lisäksi kansainväli-
nen reittijakojärjestelmä yhteen-
törmäämisen ehkäisemiseksi 
sekä sääntelee liikkumisen vie-
raan valtion aluemerellä,sisäis-

*)uniTed naTions convenTion on THe law of THe sea
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ten aluevesien ja aluevesirajan 
rajaama alue, jossa aluksella on 
oikeus viattomaan kauttakul-
kuun (Kauttakulun edellytykset 
käsitelty UNCLOS:ssa).

Suomen alueellisen koske-
mattomuuden valvonnasta ja 
turvaamisesta on määritetty Suo-
men aluevalvontalaissa ALVA 755/ 
2000 ja sen muutoksessa ALVA 
195/2015. Vieraan valtion valtio-
nalus (myös ilma-alus) saa ALVA:n 
mukaan tulla Suomen alueelle ja 
olla maassa vain Suomea velvoit-
tavan kansainvälisen sopimuk-
sen tai luvan perusteella, jollei ky-
symys ole viattomasta kauttaku-
lusta [aluemerellä]. ALVA:n muu-
toksessa säädettiin aluevalvon-
taa koskevan tuen pyytämisestä 
toisen valtion sotilasviranomai-
selta, sotilaallisten voimakeino-
jen käytöstä sekä vihamielisen 
toiminnan torjumisesta.

Valtionalusten viattoman ja 
ilman ennakkoilmoitusta mah-
dollistavan purjehtimisen alue-
merellä asettaa merivalvonnal-
le lisävaatimuksia, erityisesti il-
man AIS-paikkailmoitusta liikku-
van maalin tunnistamisen, sekä 
valvonnan mahdollisen tapah- 
tumaan puuttumisen osalta.

Sisäisille aluevesille on ulko-
mailta saapuvan aluksen aina 
saavuttava tulliteitä pitkin. Tullin 
toiminta-alue ja toimintavaltuu-
tus ulottuu kahden mpk:n etäi-
syydelle (lisävyöhyke) aluevesi-
rajasta. Luotsauspakko koskee 
luotsattavaksi määrättyjä väyliä 
ja erikseen määritettyjä aluksia.

Vieraan valtion valtionaluk-
sen [ml. sota-alus] tulo Suomen 
sisäisille aluevesille on edelleen 
luvanvaraista. Lupaa ei tarvita vi-

ralliselle käynnille saapuvaa vie-
raan valtion päämiestä kuljet-
tavalle alukselle. (A 128/1996) 
Muutoin vieraan valtion valtion-
aluksen on noudatettava kaup-
pa-aluksia koskevia määräyksiä 
luotsauksesta ja purjehtimises-
ta luotsitietä pitkin.

Merenkäyttöä ja meriliiken-
nettä käsittelevät keskeisimmät 
säädökset koskien Suomen me-
rirajoja, aluemeren kauttakulkua 
sekä tuloa sisäisille aluevesil-
le on esitetty artikkelin lopussa.

Meriliikenteen toimintaym-
päristö ja sen käyttöön liitty-
vät tärkeimmät rajat ja liikenne-
rajoitteet Itämerellä on esitetty 
oheisissa kahdessa 1. Pohjanlah-
tea ja 2. Suomenlahtea sekä Ete-
lä-Itämerta esittävissä kuvissa. 
Tarkastelu ja analyysi on toteu-
tettu ensi sijassa kauppameren- 
kulun kannalta, ml alusliiken-
teen viattoman kauttakulun kä-
sittely ja tulo sisäisille aluevesille.

Pohjanlahti
Kauttakulku aluemerellä (via-
ton kauttakulku, ruots. oskad-

lig genomfart, engl. innocent 
passage) oli aiemmin määritet-
ty Suomen vuoden 1989 asetuk-
sessa (A1069/1989) jossa edelly-
tettiin vieraan valtion valtiona-
lukselta (ml. sota-alus) ennak-
koilmoitusta viattomasta kaut-
takulusta Suomen aluemerellä 
viimeistään kahta vuorokaut-
ta ennen suunniteltua kautta-
kulkupurjehdusta. Tämän ase-
tuksen 9 § kumottiin UNCLOS: 
n täydentämiseen liittyen Ta-
savallan presidentin asetuksel-
la (A128/1996, 1.3.1996), jonka 
seurauksena kaikilla vieraan li-
pun alla [liputtomat alukset eivät 
tähän sisälly] purjehtivilla aluk-
silla mukaanlukien vieraanvallan 
valtionaluksilla on oikeus viatto-
maan kauttakulkuun aluemerel-
lä ilman ennakkoilmoitusta. Su-
kellusveneiden on purjehdittava 
pintakulussa. Huomio kiinnittyy 
asetuksen mainintaan ”vieraan 
lipun alla”, ”vieraan vallan val-
tionaluksilla”. Asetuksen mu-
kaan kansallisuutta ja kansallis-
lippua vailla olevat alukset jäävät 
tämän viattoman kauttakulun 

1. Tärkeimmät merenkäyttöön liittyvät rajat Itämeren Pohjanlahdella ja 
Ahvenanmerellä Suomen kannaltatarkasteltuna.
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mahdollisuuksien ulkopuolelle.
Rantavaltioilla on pyrkimys 

varmistaa alueellinen koskemat-
tomuus sen aluevesillä (sisäisil-
lä ja ulkoisilla). Tämä voi johtaa 
joskus ristiriitatilanteisiin tilan-
teissa, joissa vieraan valtiona-
lus tai sota-alus YK:n meriyleis-
oikeussopimuksen mukaisesti 
toteuttaa viatonta kauttakulkua 
rantavaltion ulkoisilla aluevesillä 
eli aluemerellä. Näin kävi Saaris-
tomerellä syyskuussa 2018. Ve-
näläisen purjealuksen liikkumi-
nen aluemerellä epäiltiin ensin 
alueloukkaukseksi ja selvityk-
sen jälkeen viattoman kautta-
kulun piiriin kuuluvaksi. Selkeät, 
yhtäläiset, ajantasaiset ja katta-
vat alueellisen koskemattomuu-
den turvaamisen toimintaohjeet 
läpi valvontaviranomaisketjun 
ovat tuloksellisen ja määrätie-
toisen toiminnan edellytyksenä.

Suomenlahti ja  
pohjoinen Itämeri
Suomen viranomaisten velvol-
lisuudet ja toimintavaltuudet 
merenkäytön ja meriliikenteen 
valvonnan osalta, ml. Questio 
Aland, erityistarkasteluna:

Suomen merenkulkuviran-
omaisten toimintavaltuudet 
Suomen alueella Suomen tai ul-
komaan lipun alla purjehtivan 
aluksen suhteen ovat rajalliset. 
Ne käsittävät toimenpiteenä 
alukseen kohdistuvana kieltona 
käyttämästä merialueen osaa 
tai väylää tai saapumasta mää-
rättyyn satamaan kiellon anta-
mista tai estämistä. Aluksen oh-
jaamiseen liittyviä toimintaval-
tuuksia ei ole. Alusrekisteri ja 
aluksen kansallislippu ovat me-

riliikenteen huoltovarmuuden 
kannalta tarkasteltuna vahvim-
mat toimivaltaindeksit.

Suomen merenkulkuviran- 
omainen voi tilanteen niin vaa-
tiessa määrätä vesialueen käy-
töstä: väylän tai väylän osan sul-
jettavaksi tai avattavaksi.

Alusturvallisuuden valvon-
nassa merenkulkuviranomaisil-
la on velvollisuus suorittaa sata-
mavaltiotarkastuksia PSC (Port 
State Control). Valvontaviran-
omainen voi pysäyttää aluksen 
tai rajoittaa sen käyttöä tai ra-
joittaa tai kieltää aluksen varus-
teen, laitteen, toiminnon tai jär-
jestelyn käytön, kunnes vika tai 
puute on korjattu. Suomen me-
renkulkuviranomaisilla on tur-
vallisuuden ylläpidon niin edel-
lyttäessä oikeus ja velvollisuus 
tarkastaa ja pysäyttää vieraan 
lipun alla purjehtiva alus- ta ja 
määrätä milloin alusturvallisuu-
den ylläpito ei toteudu telakal-
le korjattavaksi. Viranomaisella 
on aluksen kunnon niin vaaties-
sa evättävä alukselta pääsy sa-
tamaan.

Kauppa-aluksen oikeute-
na on edellä esitettyjen rajoi-
tusten puitteissa valita tulosa-
tamansa ja päättää sinne johta-
vien väylien käyttö. Merikuljetuk-
seen liittyvät järjestelyt toteute-
taan varustamon tai operaatto-
rin toimesta ennakkoon laaditun 
suunnitelman mukaisesti.

Viattoman kauttakulkuun 
aluemerellä ilman ennakkoil-
moitusta oikeuttavan vieraan 
valtion, niin kauppa- kuin valtio-
nalusten, määrä saattaa turval-
lisuustilanteen muuttuessa no-
peastikin kasvaa. Alusmäärän 
kasvu edellyttää valvonnalta, 
kohteen tunnistamiselta ja me-
ritilannekuvan ylläpidolta no-
peaa reagointi- ja valvonnan te-
hostamiskykyä. 

Meriliikenneympäristön tar-
kastelun tarkoituksena on analy-
soida ja arvioida meriliikenteen 
turvaamiseen liittyvien purjeh-
dusreittien käyttömahdollisuuk-
sia. Vieraan valtion aluevesien ny-
kyistä suurempaan käyttöön liit-
tyvien mahdollisten lisä- resurssi-
en, kuten kuljetuskaluston, henki-

2. Tärkeimmät merenkäyttöön liittyvät rajat Itämeren Suomenlahdella 
ja EteläItämerellä.
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löstön (ml luotsaus sisäisillä alue-
vesillä) käyttömahdollisuuksia on 
ennakoivasti arvioitava.

Viattomaan kauttakulkuun 
aluemerellä ilman ennakkoil-
moitusta oikeuttavien vieraan 
valtion niin kauppa- kuin valtio-
nalusten määrä saattaa turval-
lisuustilanteen muuttuessa no-
peastikin kasvaa. Alusmäärän 
kasvu edellyttää valvonnalta, 
kohteen tunnistamiselta ja me-
ritilannekuvan ylläpidolta no-
peaa reagointi- ja valvonnante-
hostamiskykyä.

Aluksen kansallislipun ja 
kansallisuuden merkitys
Perinteisen käsityksen mukaan 
jokainen kauppa-ja sota-alus 
käyttää kulussa ollessaan kan-
sallislippua osoittaakseen, että 
alus purjehtii mastossa liehuvan 
lippuvaltion suojelussa.

Ilman kansallislippua pur-
jehtiva alus saattoi olla myös il-
man kansallisuutta merellä liik-
kuva. Lähdeartikkelin (Dubner, 
H., A., sekä Arias, M., C., 2017, Bar-
ry University School of Law, Flo-
rida USA) lähtökohtana oli tut-
kia, mitä tapahtuu, jos alus pur-
jehtii ilman kansallislippua pi-
kemmin kuin tutkia mitä tapah-
tuu, jos alus purjehtii kansallis-
lipun alla.

Kansallislipun käyttöä käsi-
tellään kolmessa kansainvälises-
sä sopimuksessa: Geneven sopi-
muksissa vuosilta 1958, ja 1960 
sekä UNCLOS vuodelta 1982 (§91 
JA §92). Alusten kansallisuudesta, 
todetaan UNCLOS:ssa § 91 että: 
”Jokaisen valtion tulee määrätä 
ne ehdot, joilla alukset saavat sen 
kansallisuuden, joilla ne rekiste-

röidään sen alueella ja joilla niil-
lä on oikeus käyttää sen lippua.
Aluksilla on sen valtion kansalli-
suus, jonka lippua niillä on oikeus 
käyttää. Valtion ja aluksen välillä 
tulee lipun ”valinnassa” olla to-
dellinen yhteys” (engl.genuin link, 
jonka määrittely hyvinkin on epä-
määräinen, mahdollistaa ”muka-
vuuslipun” käytön).

UNCLOS:n pykälässä § 92, 
todetaan, että: ”alukset saavat 
käyttää vain yhden valtion lip-
pua ja lukuun ottamatta kan-
sainvälisissä sopimuksissa tai 
tässä UNCLOS:n yleissopimuk-
sessa mainittuja poikkeustapa-
uksia alus kuuluu aavalla merellä 
lippuvaltion yksinomaiseen lain-
käyttövaltaan.

Alus ei saa vaihtaa lippua 
matkansa aikana tai käyntisata-
massa, paitsi milloin sen omis-
tussuhteissa tai rekisteröinnis-
sä tapahtuu todellinen muutos. 
Alus, joka käyttää kahden tai 
useamman valtion lippua siten 

kuin sille sopii, ei voi vedota mi-
hinkään näistä kansallisuuksis-
ta muihin valtioihin nähden, ja si-
tä voidaan pitää ilman kansalli-
suutta olevana aluksena.

Muk av uuslippuk äy t än -
tö, jos sa tarkoituksena on vält-
tää kus tannuksia edellyttäviä 
velvoit teita, esimerkiksi miehis-
tö- ja terveyskysymyksissä, voi-
daan Dubnerin mukaan soveltaa 
kansal lisuutta vailla olevan aluk-
sen asemaan.

UNCLOS:n pykälissä § 91 ja § 
92 ei edellytetä, että aluksen on 
pakko kantaa kansallislippua ja 
että alukselle myös kansallisuus 
niin ikään on pakollinen. Tässä 
tapauksessa alus jää perinteisen 
”lippuvaltion” tarjoaman sateen-
varjon, suojelun ja diplomatian 
ulkopuolella eikä sillä ole kansal-
lisvaltion tukea.

UNCLOS:n pykälässä § 110 
todetaan, että ”sota-alus, joka 
aavalla merellä kohtaa muun 
kuin sellaisen ulkomaisen aluk-
sen, joka nauttii täydellistä kos-
kemattomuutta, voi pysäyttää 
sen, edellyttäen että toiminta 
perustuu sopimuksen suomaan 
oikeuteen tai on pätevää aihetta 
epäillä, että:
a) alus harjoittaa 

merirosvoutta;
b) alus harjoittaa 

orjakauppaa; tai
c) alus lähettää luvattomia 

radiolähetyksiä ja sota-
aluksen lippuvaltio on 
toimivaltainen;

d) alus on vailla  
kansallisuutta; tai

e) vaikka alus käyttää vie-
rasta lippua tai kieltäytyy 
näyttämästä lippuaan, 

60- ja 70-luvuilla Pohjanmerellä ja 
Englannin kanaalissa oli ns.meri-
rosvoradioaluksia. Kansainvälisillä 
vesillä ollessaan ne kiersivät mm. 
radiolupamaksuja ja tekijänoikeus-
korvausten maksamista. Kuvassa 
Radio Carolinen “Mi Amigo”.

alBerToke aT duTcH wikiPedia
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se on tosiasiassa samaa 
kansallisuutta kuin pysäyt-
tävä sota-alus” (kts. Norjan 
noudattama käytäntö).

Merkittävää on, ettei huu-
meiden hallussapito tai kuljet-
taminen ole pysäyttämisoikeu-
teen sisältyvä syy.

Kansallislippua vailla ole-
vat ja ilman kansallisuutta pur-
jehtivat alukset eivät tämän mu-
kaisesti ole oikeutettuja viatto-
maan kauttakulkuun rantaval-
tion aluemerellä.

Norja on valmistautunut kä-
sittelemään ilman kansallislip-
pua ja ilman kansallisuutta pur-
jehtivia (UNCLOS:n § 110 mu-
kaiset alukset) aluksia samal-
la tavalla kuin Norja suhtautuu 
omiin, Norjan lipun alla purjeh-
tiviin aluksiin. (Dubner 2017). Vi-
ro on osaltaan yksiselitteises-
ti ilmoittanut vaativansa, että 
sen alueella purjehtivilta kaup-
pa-aluksilta edellytetään kan-

sallislipun näyttöä ja sen mu-
kaan myös kansallisuuden osoit-

tamista.
Ilman kansallislippua ja il-

Maahantuoja:

Ruukintie 7-9, 02330 Espoo, www.atoy.fi 
Puh. (09) 682 71, zf@atoygroup.com
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man kansallisuutta olevalla 
aluksella ei tämän mukaises-
ti ole pääsyä AIS-tunnistusjär-
jestelmään. Tällainen alus liik-
kuu tuntemattomana tutka- tai 
muun sensorin maalina.

Mikäli norjalaisten tai viro-
laisten tapaan ei ole olemassa 
toimenpideohjeita suhtautumi-
sesta ilman kansallislippua ja il-
man kansallisuutta aluemerellä 
purjehtivaan alukseen sen py-
säyttämiseksi ja tarkastamisek-
si ja valvonnan edellyttämiin jat-
kotoimenpiteisiin ryhtymiseksi, 
olisi paikallaan päivittää valvon-
taviranomaisten toimintaoh-
jeita aina suorittajaportaaseen 
saakka.

Ahvenmaan merialueen 
käyttö ja valvonta
Ahvenanmaan asemasta on so-
vittu kansainvälisesti 1856 ja 
1921 sekä kahdenvälisesti Ve-
näjän kanssa 1940. Ahvenan-
maan linnoittamattomuus pe-
rustuu Venäjän Pariisin traktaat-
tiin vuodelta 1856 (Krimin sodan 
päättymiseen liittyvässä Pariisin 
rauhansopimuksessa), johon lii-
tetyssä Ahvenanmaan saaria 
koskevassa sopimuksessa on 
kirjattuna, että Suomi sitoutuu 
olemaan linnoittamatta ja pitä-
mään sodan aikana puolueet-
tomana Ahvenanmaan saarik-
si nimitettyä Suomen saariston 
osaa (Valtiosopimuksen 1/1922, 
artikla 1.)

Ahvenanmaan alueen me-
renkäyttöön liittyy erityisesti 
Ahvenanmaan saarten linnoit-
tamattomuutta ja puolueetto-
muutta (neutraliteettia) koske-
va vuonna 1921 Kansainliitos-

sa tehty sopimus, joka Suomen 
asetuskokoelmassa onmerkitty 
1/1922. Tässä määritetään saar-
ten demilitarisoidun vyöhyk-
keen rajat (määritetyistä 3mpk) 
(kuvassa olevan kartan mukaan, 
lähde: komdri Jukka Anteroisen 
yhdistelmä kuvan pohjalta), so-
ta-aluksen tulosta Ahvenan-
maan alueelle ja sen siellä toi-
mimisesta.

Ahvenanmaan vesialue on 
jaettu kolmeen osaan. Ulkome-
reltä aluevesirajalta lukien alkaa 
aluemeren vyöhyke, joka lännes-
sä rajoittuu Suomen ja Ruotsin 
väliseen talousvyöhykkeen ra-
jaan.

Aluemeri on kartalla merkit-
ty sinisellä. Sisäisten aluevesien 
raja, jonka takana on Ahvenan-
maan saarten saaristo, on mer-
kitty vaalean vihreällä. Ahvenan-
maan demilitarisoitu vyöhyke, 
joka ulottuu Ahvenanmaan de-
militarisointisopimuksessa mää-
ritetyn erikseen mainittujen pis-
teiden kauttakulkevan perusvii-
van mukaisesti ja johon sisäl-
tyy 3mpk:n levyinen aluevesi. 
Vyöhykkeen ne aluevedet, jotka 
ulottuvat Suomen aluemerelle 
on merkitty liilalla.

Sopimuksen 3. artiklassa to-
detaan: ”Älköön mitään sotilas- 
tai laivastorakennusta tai tuki-
kohtaa, mitään sotilasilmailu-
toimen rakennusta tai tukikoh-
taa eikä mitään muutakaan so-
tatarkoituksiin käytettävää lai-
tetta ylläpidettäkö 2 artiklassa 
määrätyllä vyöhykkeellä (Ahve-
nanmaan sopimuksen rajalinja)
tai sinne rakennettako.

Sopimuksen 4. artiklassa 
todetaan: ”Älkööt minkään val-

lan maa-, meri- tai ilmailuvoimat 
tunkeutuko 2.artiklassa määrä-
tylle vyöhykkeelle [demilita-
risoidulle vyöhykkeelle] tai siel-
lä oleskelko; aseiden ja sotatar-
peiden valmistus, tuonti, kautta-
kuljetus ja vienti on siellä nimen-
omaan kielletty.

Sopimuksen 4 artiklassa to-
detaan lisäksi että: Suomi pidät-
tää itselleen niin ikään oikeuden 
aika ajoin käyttää saaria tarkas-
tamassa 1 tai 2 keveää vedenpin-
nalla kulkevaa sota-alusta, jotka 
voivat siinä tapauksessa ankku-
roida väliaikaisesti niiden vesil-
lä. Paitsi näitä laivoja saa Suomi, 
jos erikoisen tärkeät seikat vaati-
vat, tuoda vyöhykkeen vesille ja 
siellä väliaikaisesti pitää muita-
kin vedenpinnalla kulkevia aluk-
sia, joiden kantavuus ei missään 
tapauksessa saa olla suurempi 
kuin yhteensä 6.000 tonnia. Suo-
men Hallitus ei saa myöntää lu-
paa tulla saaristoon ja siellä vä-
liaikaisesti ankkuroida muuta 
kuin yhdelle jonkun muun val-
lan sotalaivalle (4.Artikla).

Ahvenanmaan demilita-
risointisopimuksessa ei mainita 
aika ajoin suoritettavan tarkas-
tuksen kestoa, eikä tarkastuk-
sesta ennaltailmoittamisvelvol-
lisuudesta. Ahvenanmaan maa-
kuntahallitus näyttää demilitari- 
sointisopimuksen suhteen juri-
disesti ajan saatossa siirtyneen 
objektista subjektiksi, tahoksi, 
joka nyttemmin tulkitsee sopi-
muksen artiklat ja asettaa Suo-
men suorittamiin tarkastuskäyn-
teihin liittyviä ”lisärajoituksia”, 
esim. miehistön käynti maissa 
sota-aluksen kiinnittyminen lai-
turiin jne.. Aikarajoitus, joka on 
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ollut käytössä jo 1980-luvulta 
alkaen, edellyttää sota-aluksen 
poistumista vyöhykkeen alueel-
ta viimeistään tuloa seuraavan 
vuorokauden kuluessa. (Ahve-
nanmaan maakuntahallituksen 
tulkintoja vuodelta 1991)

Sopimuksen 5 artiklassa to-
detaan, että ”Kielto sallimasta 
sotalaivain [näin esitettynä voi 
käsittää sekä Suomen että ulko-
maisen sota- aluksen] tulo 2 ar-
tiklassa mainitulle vyöhykkeel-
le (demilitarisoidulle vyöhyk-
keelle) tai siellä oleskelu ei vai-
kuta vapauteen kulkea rauhalli-
sesti aluevesien lävitse [Siis so-
talaivan purjehtimiseen alueve-
sien lävitse, aluevesi 1/1922 so-
pimuksen mukaisesti 3mpk:n le-
vyisenä.Se on viattomaan kaut-
takulkuun verrattavissa oleva 
oikeus, vaikka määritelmä tu-
li käyttöön vasta Geneven 1958 
ja 1960 sekä UNCLOS:n 1982 so-
pimuksissa]. Ehtona on, että lä-
pikulku pysyy voimassaolevien 
kansainvälisten säännösten 
ja tapojen alaisena”. Ahvenan-
maan saarten aluevesien katso-
taan ulottuvan kolmen meripe-
ninkulman päähän edellämää-
ritellyistä, ainakin ajoittain ve-
denpinnalla näkyvistä saarista, 

luodoista ja kareista matalan ve-
den aikana; aluevesien ei katso-
ta missään kohdin ulottuvan täs-
sä 2.artiklassa määrätyn rajavii-
van ulkopuolelle. Demilitarisoin-
tisopimuksen 5. artiklassa ei ole 
asetettu rajoituksia sota-aluk-
sen [sotalaivain] viattoman pur-
jehduksen, vapauteen kulkea 
rauhallisesti aluevesien lävitse 
purjehduksen kestolle eikä ”en-
nakkoilmoitusvelvollisuudelle”.

Demilitarisointisopimuksen 
artiklat 4. ja 5. ovat ”viattoman 
kauttakulun” osalta periaattees-
sa olleet ristiriidassa. Ennen Ta-
savallan presidentin asetusmuu-
tosta (A 128/1996, 1.3.1996) val-
tionaluksen viaton kauttakulku 
oli ilmoitusvelvollisuuden piiris-
sä. Artikla 5. mukainen kielto ei 
vaikuta sotalaivan vapauteen 
kulkea rauhallisesti [Ahvenan-
maan demilitarisoidun vyöhyk-
keen] aluevesien lävitse. Tieto-
jen mukaan tällaista vyöhykkeen 
aluevesien läpi rauhallisesti pur-
jehtimista ilman ennakkoilmoi-
tusta ei ole toteutettu.

A 128/1996 mukaan sotalai-
valla on Ahvenanmaan alueme-
rellä oikeus viattomaan kautta-
kulkuun mukaan lukien alue-
meren ylläolevalla kartalla lii-

lalla merkityt demilitarisointi-
alueen kohdat.

Artikla 6. ja 7. käsittelevät so-
dan aikaa ja tilannetta, jossa Itä-
meri joutuu sodan piiriin, artik-
lan 6 mukaan: ”Sodan aikana pi-
detään artiklassa mainittua vyö-
hykettä puolueettomana aluee-
na, eikä sitä saa välillisesti eikä 
välittömästi käyttää tarkoituk-
seen, joka on jossain yhteydes-
sä sotilaallisten toimenpiteiden 
kanssa.

”Kuitenkin on Suomen, jos 
Itämeri joutuu sodan piiriin, sal-
littu vyöhykkeen puolueetto-
muuden turvaamiseksi väliai-
kaisesti laskea miinoja tämän 
vesialueelle ja sitä varten ryh-
tyä sellaisiin laivastotoimenpi-
teisiin, jotka ovat aivan välttä-
mättömiä.--”

Artiklassa 7: ”Jos Ahvenan-
maan saaria taikka niiden kautta 
Suomen mannermaata vastaan 
suunnattu äkillinen hyökkäys 
saattaisi vyöhykkeen puolueet-
tomuuden vaaraan, on Suomen 
ryhdyttävä vyöhykkeellä tar-
peellisiin toimenpiteisiin hyök-
kääjän pysäyttämiseksi tai tor-
jumiseksi, siksi kunnes Korkeat 
Sopimuksentekijät tämän sopi-
muksen määräysten mukaises-

Ahvenanmaan virallista lippua käytettiin ensimmäistä kertaa 
Maarianhaminassa huhtikuuta 1954.

Ahvenanmaan omat viralliset liputuspäivät: 
 – 30. maaliskuuta, Ahvenanmaan demilitarisoinnin juhlapäivä
 – Huhtikuun viimeinen sunnuntai, Ahvenanmaan lipunpäivä
 – 9. kesäkuuta, Ahvenanmaan itsehallintopäivä, 

Ahvenanmaan maakuntapäivien ensimmäisen 
kokoontumisen (1922) vuosipäivä
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ti saattavat puuttua asiaan puo-
lueettomuuden arvossa pitämi-
seksi.--”

Neuvostoliitto, joka syntyi 
30.12.1922, ei ollut mukana vuo-
den 1/1922 sopimuksen proses-
sissa. Talvisodan jälkeen 1940 
Suomi ja Neuvostoliitto solmivat 
Ahvenanmaata käsittävän sopi-
muksen (24/1940), jonka Neu-
vostoliitto käytännössä saneli. 
Sopimuksessa Suomi sitoutuu 
demilitarisoimaan, olemaan lin-
noittamatta niitä sekä olemaan 
asettamatta niitä muiden valti-
oiden aseellisten voimien käy-
tettäväksi. Sopimuksessa ei kä-
sitellä saarten puolueettomuut-
ta, neutraliteettia mahdollises-
sa sotatilanteessa. Neuvostoliit-
to sai sopimuksen mukaan Ah-
venanmaalle oman konsulaatin, 
jonka eräänä tehtävänä on val-
voa Ahvenanmaata käsittävän 
24/1940 sopimuksen noudatta-
mista. Neuvostoliiton hajottua 
virallisesti vuonna 1991, Venäjä 
peri tämän kahdenvälisen sopi-
muksen.

Ahvenanmaan sopimusten 
1922 ja 1940 olennaiset merilii-
kenteeseen ja merenkäyttöön 

liittyvät määräykset on esitetty 
artikkelin lopussa.

Yhteenvetona ja johtopää-
töksenä voidaan todeta, että Ah-
venanmaa on ollut demilitarisoi-
tu Krimin sodan päättymisestä, 
vuodesta 1856 lähtien. Tämän 
jälkeen saarilla on toiminut sekä 
suomalaisia että vieraita sota-
joukkoja molempien maailman-
sotien aikana.

Tasavallan presidentti ko-
rosti 27.8.2018 käynnillään Ah-
venanmaalla, että, ”emme puo-
lusta Ahvenanmaata, vaan sen 
neutraliteettia” [Vuoden 1/1922 
sopimukseen kirjatun mukaises-
ti]. Valtiovalta on kansainvälisten 
sopimusten (1921, 1940, 1947 ja 
1992) kautta sitoutunut puolus-
tamaan Ahvenanmaan demili-
tarisointia ja puolueettomuutta 
(puuttuu 1940 ja 1947 sopimuk-
sista) käsittävää statusta.

Maaherra Lindbäckin mu-
kaan Suomen valtiovallan ensi-
sijainen velvollisuus on vakuut-
taa Ahvenanmaata käsittävien 
sopimusten muille sopijaosa-
puolille, ettei Ahvenanmaan de-
militarisointia ja puolueetto-
muutta määrittävä status vaa-

rannu. Seurauksena tämä tar-
koittaa suojaa ahvenanmaalai-
sille ja edellyttää myös ahvenan-
maalaisilta ymmärrystä ja tukea 
statuksen ylläpidolle edellyttä-
mille valtiovallan toimenpiteille.

Merialueen valvonnan 
alustarpeen arviointi
Yhdysvaltojen merivoimien ko-
mentaja, amiraali Gary Roug-
head totesi sota-aluskaluston 
määrästä Afrikan sarven alueella 
toteutetun Atalanta-operaation 
aikana 2010-luvun alussa, että 
jos merirosvoukseen puuttumi-
sen lähtökohtana pidetään enin-
tään 10 minuutin viivettä, missä 
vain operaatioalueella (3 miljoo-
naa neliökilometriä), tämä edel-
lyttää yli 1200 sota-aluksen lai-
vastoa. Tuolloin Yhdysvalloilla oli 
hieman yli 280 avomerikelpois-
ta sota-alusta ja Venäjän meri-
voimilla runsaat 200 sota-alusta.

Valvontaresurssitarpeen ar-
vioimiseksi on työkaluksi koot-
tu kaavakokoelma, jossa muut-
tujina ovat: suurin sallittu aika 
kohteeseen siirtymiseen, val-
vonta-aluksen nopeus, valvon-
ta-alusten määrä, yhden aluk-
sen ”suojaama” alue ja ”suojat-
tava” alue.

Valvontaresurssien 
tarpeen arvioinnin malli
Mallinnettuna on esimerkki tun-
nistustehtävästä Suomenlah-
della. Suomen aluevesirajan pi-
tuus Suomenlahdella on 145 
meripeninkulmaa ja sen alue-
meren leveyden lähtökohtana 
on 12 meripeninkulmaa. Muo-
to muistuttaa nelikulmiota, jon-
ka ala on noin 1740 neliömeripe-
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ninkulmaa (3222 neliökilomet-
riä). Sisäisten aluevesien ulkora-
jan pituus arvioidaan tässä mal-
lissa myös 145 meripeninkulman 
mittaiseksi. Esimerkissä tarkas-
tellaan tälle alueelle saapuvaa 
alusta, joka on tunnistettava.

Tunnistettavaa alusta voi-
daan seurata eri sensoreilla, en-
nen kuin tunnistettava saapuu 
Suomen aluemerelle. Tässä esi-
merkissä arvioidaan, että teho-
kas havaintoetäisyys on 20 me-
ripeninkulmaa mitattuna alue-
vesirajasta. Aikaa tunnistuksel-
le ennen sisäisille aluevesille tu-
loa on kohdealuksen nopeudes-
ta riippuen 32 meripeninkulman 
kulkemiseen kuluva aika. Käyte-
tään sota-alukselle esimerkkinä 
25 solmun vauhtia, jolloin tun-
nistukseen on ensimmäisestä 
havainnosta aikaa noin 75 mi-
nuuttia. Yleisesti tunnistamiseen 
käytettävissä oleva aika voidaan 
määrittää seuraavalla yhtälöllä:

ttunn=
dhav

vmaali

missä ttunn on tunnistamiseen 
käytettävissä oleva aika, dhav on 
etäisyys, jolla tunnistettava alus 
havaitaan ja vmaali on tunnistetta-
van aluksen nopeus.

Tunnistuksen tekevä alus 
kulkee samoin kuin tunnistet-
tava 25 solmun nopeudella. Täl-
löin se kattaa enimmillään 1,25 
h x 25 solmua = 31,25 mpk sätei-
sen ympyrän alueen ennen kuin 
tunnistettava alus saapuu sisäi-
sille aluevesille. Tunnistustehtä-
vään on siis riittävästi aikaa, jos 
tunnistettava alus ylittää sisäis-
ten aluevesien rajan alle 31,25 
mpk päässä tunnistavasta aluk-

on katettu pituus rajasta ja rtunne-
täisyys, jonka alus ehtii kulke-
maan. Saavutettava osuus ra-
jasta voidaan laskea seuraavasti:

A =
n x dtunn

dkok

missä A on osuus, jossa tunnis-
tus voidaan suorittaa ajoissa, n 
on tunnistavien alusten määrä 
dtunnon yksittäisen aluksen kat-
tama matka rajasta ja dkok rajan 

Tunnistustehtävän perusteet, esimerkkinä Suomenlahti.

Tunnistus yhden tunnistajan tilanteessa.

Tunnistus kahden tunnistajan tilanteessa.

Tunnistus kolmen tunnistajan tilanteessa.

sesta. Tällöin yksittäinen tunnis-
tava alus kattaa noin 62,5 meri-
peninkulmaa eli 43 % aluevesi-
rajasta.

Yleistettynä: rtunn = ttunn x 
vtunnistaja, missä rtunn on etäisyys, 
jonka tunnistava alus ehtii kulke-
maan, ttunn on siirtymiseen käy-
tettävissä oleva aikaja vtunnistaja 
on tunnistavan aluksennopeus. 
Tällöin alus kykenee kattamaan 
rajasta dtunn= 2 x rtunn, missädtunn 
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kokonaispituus. Alle 100% peit-
to tarkoittaa sitä, että kaikilla 
rajan osuuksilla ei tunnistus on-
nistu ajoissa, ja yli 100% peitto 
puolestaan sitä, että osassa ra-
jasta on päällekkäistä peittoa, ja 
tunnistukseen kykenee useam-
pi kuin yksi alus. Mallia voidaan 
edelleen kehittää luopumalla sii-
tä oletuksesta, ettäaluevesiraja 
ja sisäisten aluevesien ulkora-
ja muodostavat suorakulmion. 
Todellisuudessa rajat ovat eripi-
tuisia murtoviivoja, mikä vaikut-
taa yksittäisen tunnistavan aluk-
sen suorituskykyyn. Nyt esitelty 
malli on ”epäedullinen”, eli rajo-
jen todellisen muodon huomioi-
malla alusten mallinnettu suori-
tuskyky paranee.

Yhteenveto ja 
johtopäätökset

Itämeren toimintaympäristö on 
muutoksen kohteena. Itämeren 
lisääntyvä meriliikenne asettaa 
valvontaviranomaisille yhä kas-
vavia vaatimuksia Suomen alu-
eellisen koskemattomuuden 
turvaamiselle ja valvonnan kat- 
tavuudelle. Kansainvälisten ja 
kansallisten meriliikennettä kä-
sittävien sopimusten velvoittei-
den täyttäminen edellyttää va-
rautumisen ohella valmiutta 
kohdata erilaisia kohteita merel-
lä ja ryhtyä niiden suhteen tar-
vittaviin toimiin, oli sitten kohde 
kauppa-alus tai valtionalus, lipu-
ton ilman kansallisuutta tai kan-
sallislipun suojaa nauttiva alus.

Aluemeren viattoman, il-
man ennakkoilmoitusta suori-
tettavan kauttakulun”avaami-
nen” kaikille kansallislipun alla 
purjehtiville aluksille lisää val-
vonnan tarvetta niin aluemerel-
lä, kuin myös sisäisille alueve-
sillä purjehtivan liikenteen suh-
teen. Merenkäytön kansallisen 
ja kansainvälisen säädöspohjan 
tunteminen ja meritilanteen val-
vonnalta edellyttämien toimen-
piteiden valmistelu ja harjoitte-
lu aina toimeenpanon asteelle li-
sää alueellisen koskemattomuu-
den ylläpidon valmiutta.

Alueellisen koskematto-
muuden valvonnan ja turvaami-
sen edellyttämien valvonta- ja 
tunnistustoimenpiteiden suun-
nittelun, harjoittelun ja mahdol-
listen tilanteiden kohtaamisen 
ennakointi lisää valmiutta puut-
tua tilanteeseen. Norjan esi-
merkki suhtautumisesta ilman 
lippua ja kansallisuutta purjeh-
tivaan alukseen antaa norjalai-
selle valvonta-aluksen päälliköl-
le selkeän kuvan, miten hän ta-
pahtumaa käsittelee.

Vieraan vallan aluskäsitteen 
ulkopuolelle jäävän liputtoman 
ja ilman kansallisuutta olevalla 
aluksella ei ole oikeutta viatto-
maan kauttakulkuun aluemerellä.

Alueellisen koskematto-
muuden merellä turvaamisen 
ohjeistus toimimisesta erilaisis-
sa eteen tulevissa toimenpiteis-
sä on laajennettava käsittämään 
myös liputonta ja ilman kansalli-
suutta purjehtivaa alusta.

Veikko Huovisen Havuk-
ka-Ahon ajattelija Konsta Pylk-
känen totesi aikanaan, että ”Vii-
sausopin lajina on kaukoviisaus, 
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Ahvenanmaan sopimusten olennaiset määräykset
Ahvenanmaan saarten vyöhykkeen rajaavat:

 – erikseen määritetty rantaviiva sekä em. 
kohdassa määritetyistä luodoista, saarista 
ja kareista 3 mpk:n etäisyydellä oleva viiva

Ahvenanmaan vyöhykkeellä ei saa ylläpitää
 – sotilasrakennusta tai -tukikohtaa eikä so-

tatarkoitukseen käytettävää laitetta

Minkään vallan maa-, meri- tai ilmavoimat ei-
vät saa tunkeutua em. vyöhykkeelle tai oles-
kella siellä (pl. 7 artiklan poikkeustapaukset)

Aseiden ja sotatarpeiden valmistus, 
tuonti, kauttakuljetus ja vienti vyöhykkeel-
le on kielletty

Rauhan aikana on kuitenkin luvallista, että
 – Suomi saa poikkeuksellisissa olosuhteis-

sa viedä vyöhykkeelle ja pitää siellä tar-
peellisia  aseellisia voimia järjestyksen yl-
läpitämiseksi,

 – Suomi voi aika ajoin käyttää saaria tarkas-
tamassa 1-2 keveää pintasota-alusta; ne 
voivat väliaikaisesti ankkuroida alueella,

 – Suomi voi, jos erikoisen tärkeät seikat niin 
vaativat, käyttää vyöhykkeellä muitakin 
kuin em. aluksia; niiden yhteinen uppou-
ma saa olla enintään 6 000 tonnia,

 – Suomen hallitus voi antaa luvan vain yh-
delle jonkun muun maan sotalaivalle ker-
rallaan tulla vyöhykkeelle ja,

 – Suomen ilmavoimat saavat lentää alueen 
yli, mutta laskeutua vain hätätapauksessa

Sodan aikana
 – Ahvenanmaan vyöhyke on puolueeton ja
 – Suomella on oikeus laskea vyöhykkeelle 

miinoja, jos Itämeri joutuu sodan piiriin

Alueen valvonta
 – SNTL:n (Neuvostoliiton konsulinvirasto 

valvoo demilitarisointia ja linnoittamatto-
muutta [muttei puolueettomuutta]

 – Neuvostoliitolle myönnetään lisäksi oi-
keus valvoa, että tämän sopimuksen 1 ar-
tiklassa määrättyjä, Ahvenanmaan saarten 
demilitarisointia ja linnoittamattomuutta 
koskevia sitoumuksia noudatetaan.

 – Neuvostoliiton konsulinedustajan havai-
tessaan seikkoja, jotka hänen käsityksen-
sä mukaan ovat ristiriidassa sopimukses-
sa olevien, Ahvenanmaan saarten demili-
tarisointia ja linnoittamattomuutta koske-
vien määräysten kanssa, hänellä on oikeus 
tehdä Ahvenanmaan maakunnan läänin-
hallituksen [Maaherran johtama Suomen 
Valtionvirasto 1.1.2010 alkaen] välityksel-
lä Suomen viranomaisille ilmoitus yhteisen 
tutkimuksen suorittamisesta.

Jos Ahvenanmaan saaria taikka niiden kautta Suomen mannermaata vastaan suunnattu 
äkillinen hyökkäys saattaisi vyöhykkeen puolueettomuuden vaaraan, on Suomen ryh-
dyttävä vyöhykkeellä tarpeellisiin toimenpiteisiin hyökkääjän pysäyttämiseksi tai tor-
jumiseksi, siksi kunnes sopimuksen tekijät saattavat puuttua asiaan (Saksa, Tanska ja Is-
lanti, Viro, Ranska, Iso Britannia ja Irlanti, Intia, Italia, Latvia, Puola, Ruotsi sekä Suomi)

jota minulla on hyvin paljon. Mitä 
se on? Se on sitä, että asiat harki-
taan etukäteen ja kuvitellaan ta-
paus sikseenkin elävästi, että kun 
se kerran tapahtuu, on reitit sel-

vät. Tätä lajia on harvalle suotu. 
Jolla sitä on, niin pitäkööt hyvä-
nään! Mutta tässä lajissa on kaksi 
pahaa vikaa; asia jää huvikseen 
tapahtumatta tai se sattuu eri ta-

valla. Joka arvaa ottaa nämäkin 
huomioon, sille on maailmanran-
ta kevyt kiertää...”

(Huovinen 1952.  
Havukka-Ahon ajattelija s. 83)



50

Merenkäyttöä ja meriliikennettä käsittävät keskeisimmät säädökset        koskien Suomen merirajoja, aluemeren kauttakulkua ja tuloa 
sisäisille aluevesille sekä aluevesille sekä Suomen alusrekisteriä
1. Ahvenanmaan saarten linnoittamattomuut-

ta ja puolueettomuutta koskeva vuonna 1921 
tehty sopimus. Ratifioimisasiakirja tallennet-
tiin Geneveen 6.4.1922. Sopimus vietiin Suo-
men asetuskokoelmaan tunnuksella A 1/1922: 
”Älkööt minkään vallan maa-, meri- tai ilmai-
luvoimat tunkeutuko sopimuksen 2 artiklas-
sa määrätylle vyöhykkeelle tai siellä oleskel-
ko; aseiden ja sotatarpeiden valmistus, tuon-
ti, kauttakuljetus ja vienti ovat siellä nimen-
omaan kielletyt”.

”Artikla 2 mukaan ”Suomi pidättää itsel-
leen niin ikään oikeuden aika ajoin käyttää 
saaria tarkastamassa 1 tai 2 keveää vedenpin-
nalla kulkevaa sota-alusta, jotka voivat siinä 
tapauksessa ankkuroida väliaikaisesti niiden 
vesillä. Paitsi näitä laivoja saa Suomi, jos eri-
koisen tärkeät seikat vaativat, tuoda vyöhyk-
keen vesille ja siellä väliaikaisesti pitää muita-
kin vedenpinnalla kulkevia laivoja, joiden kan-
tavuus [huom.dwt] ei missään tapauksessa 
saa olla suurempi kuin yhteensä 6,000 tonnia”.

Artikla 5 mukaan ” Kielto sallimasta sota-
laivain tulo 2 artiklassa mainitulle vyöhykkeel-
le tai siellä oleskelu ei vaikuta vapauteen kul-
kea rauhallisesti aluevesien lävitse, mikä lä-
pikulku pysyy voimassaolevien kansainvälis-
ten säännösten ja tapojen alaisena”. [engl. in-
nocent passage, viaton kauttakulku, ruot. os-
kadlig genomfart]

2. Sopimus Suomen ja Sosialististen Neuvosto-
tasavaltain Liiton välillä Ahvenanmaansaaris-
ta 24/1940. Laadittu Moskovassa 11.10.1940:1 
artiklassa todetaan, että: ”Suomi sitoutuu de-
militarisoimaan Ahvenanmaan saaret, olemaan 
linnoittamatta niitä sekä olemaan asettamatta 
niitä muiden aseellisten voimien käytettäväk-
si”. 3 artiklassa todetaan, että ”Neuvostoliitol-
le myönnetään oikeus pitää Ahvenanmaan-
saarilla oma konsulivirastonsa, jonka toimival-
taan, tavanomaisten konsulitehtävien lisäksi, 
kuuluu valvoa, että sopimuksen 1. artiklassa 
määrättyjä, Ahvenanmaan saarten demilita-
risointia ja linnoittamattomuutta koskevia si-
toumuksia noudatetaan.Neuvostoliiton kon-
suli edustajan havaitessa seikkoja, jotka hä-
nen käsityksen mukaan ovat ristiriidassa tä-
män sopimuksen kanssa hänellä on oikeus-

tehdä Ahvenanmaan maakunnan lääninhal-
lituksen [Maaherran johtama valtion virasto] 
välityksellä Suomen viranomaisille ilmoitus 
yhteisen tutkimuksen suorittamisesta. ”So-
pimuksessa ei käsitellä 1/1922 sopimuksessa 
käsiteltyä puolueettomuutta. Ahvenanmaan 
maakunnan valtion virastoon maaherran joh-
tama Suomen viranomainen, joka saarilla 
edustaa 15 eri viranomaista

3. Laki Suomen aluevesien rajoista 463/1956, 
Annettu Helsingissä 18. päivänä elokuuta 
1956: ”Aluevedet jakaantuvat sisäisiin alueve-
siin sekä ulkoisiin aluevesiin eli aluemereen (§ 
3). Aluemeri on sisäisiin aluevesiin välittömäs-
ti liittyvä vyöhyke, jonka ulkoraja on kahden-
toista meripeninkulman etäisyydellä sisäis-
ten aluevesien ulkorajasta, mikäli tässä laissa 
ei toisin säädetä” (981/1995, aluemeren levey-
den laajentaminen 4 mpk:sta 12mpk:ksi).

4. Valtiosopimus 30/1977, annettu 15.7.1977: Yleis-
sopimus kansainvälisistä säännöistä yhteentör-
määmisen ehkäisemiseksi merellä: ”Yleissopi-
muksen sopimuspuolet sitoutuvat saattamaan 
voimaan säännöt ja muut liitteet, jotka yhdes-
sä muodostavat kansainväliset säännöt yhteen-
törmäämisen ehkäisemiseksi merellä, 1972 ja 
jotka ovat yleissopimuksen liitteinä”.

5. 512/1993: Alusrekisterilaki, jossa käsitellään 
aluksen rekisteröintiä Suomen alusrekisteriin 
(L 310/2018), ja jonka mukaan rekisteriin mer-
kitään: ”aluksen rekisteröinti aika, rekisteri-
numero, nimi, aikaisemmat nimet, kotipaik-
ka, tunnuskirjaimet ja sen IMO-numero [Kan-
sainvälisen merenkulkuviranomaisen antama 
numero]; aluksenlaji, vetoisuus, mitat, raken-
taja,rakentamisaika ja -paikka sekä sen käyt-
tötarkoitus; omistajan nimi, kansalaisuus ja 
kotipaikka sekä omistusosuuden suuruus; jos 
omistaja on suomalainen, merkitään myös 
henkilötunnus, kaupparekisterinumero”.

6. 993/1995, annettu 31.7.1995: Asetus Suomen 
aluevesien rajoista annetun lainsoveltamisesta.

7. Valtiosopimus 39/1995: Sopimus Ruotsin 
kanssa Suomen mannermaajalustan ja kalas-
tusvyöhykkeen sekä Ruotsin talousvyöhyk-
keen välisen rajan määrittämisestä Ahvenan-
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merellä ja pohjoisella Itämerellä tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta.

8. Valtiosopimus 40/1995: Sopimus Suomenlah-
den aluevesirajojen muuttamisessa käytettä-
västä menettelystä /VIRO: ”Vapaan kauttaku-
lun ylläpitämiseksi Suomenlahdella on Viron 
ja Suomen kesken sovittu, että aluemeren le-
veyden rajoittamisesta Suomenlahdella siten, 
että se ei kummankaan sopijaosapuolen osal-
ta ulotu lähemmäksi kuin 3mpk:n etäisyydel-
le keskiviivasta” [Suomenlahdelle jää keskivii-
van kummallekin puolelle 3 mpk:n kansainvä-
linen vesialue].

9. Asetus 128/1996, annettu 1.3.1996: ”Asetus Suo-
men alueen valvonnasta ja sen alueellisen kos-
kemattomuuden turvaamisesta annetun ase-
tuksen muuttamisesta”[Vieraan valtion valtio-
naluksella on oikeus viattomaan kauttakulkuun 
Suomen aluemerellä ilman ennakkoilmoitus-
ta]. Ahvenanmaan demilitarisoidun vyöhykkeen 
3 mpk:n rajalinja , joka muu- tamassa kohtaa (5 
kohdassa) ulottuu aluemerelle ei rajoita valtio-
nalusten viatonta kauttakulkua.

10. Valtiosopimus, A 49/1996, annettu 21.7.1996: 
Asetus 10.12 1982 tehdyn Yhdistyneiden kan-
sakuntien merioikeusyleissopimuksen (UN-
CLOS) ja sen XI osan toteuttamiseen liittyvä 
sopimus.

11. Valtiosopimus A 50/1996, annettu 21.7.1996: 
Asetus YK:n merioikeusyleissopimuksen (UN-
CLOS) ja sen XI osan (Merenpohja-alue) sovel-
tamiseen liittyvän sopimuksen voimaansaat-
tamisesta sekä näiden eräiden määräysten hy-
väksymisestä annetun lain voimaantulosta.

12. Aluevalvontalaki, L 755/2000, annettu 
18.8.2000: ”Vieraan valtion valtionilma-alus 
saa tulla Suomen alueelle ja olla maassa vain 
Suomea velvoittavan kansainvälisen sopi-
muksen tai luvan perusteella, jollei 2 ja 3 mo-
mentissa toisin säädetä. Sama koskee vieraan 
valtion valtionalusta, jollei kysymys ole viat-
tomasta kauttakulusta. Säädökset kohtaan 
12. Aluevalvontalaki 3 mom. ”Aluevalvontalain 
muutoksella 195/2015 lisättiin 3 mom. myös 
mahdollisuus tulla Suomen alueelle rajatur-
vallisuustehtävään”.

2 mom.: ”Suomeen viralliselle käynnille 
saapuvaa vieraan valtion päämiestä kuljettava 
valtionilma-alus tai valtionalus saa tullaSuomen 
alueelle ja olla maassa ilman 1 momentissa tar-
koitettua lupaa. Tällöin aluksen tulosta Suomen 
alueelle ja maassaolosta on kuitenkin ennalta 
tehtävä ilmoitus pääesikunnalle”

3 mom.: ”Vieraan valtion valtionilma-alus 
tai valtionalus saa aluevalvontaviranomaisen 
tai muun viranomaisen pyynnöstä tulla kii-
reelliseen pelastustehtävään tai ympäristöva-
hinkojen torjuntatehtävään taikka talvimeren-
kulun avustustehtävään Suomen alueelle il-
man 1 momentissa tarkoitettua lupaa. Muun 
kuin aluevalvontaviranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava pyynnöstään pääesikunnalle”.

4 mom.:”Vieraan valtion valtionaluksen, 
joka tulee Suomen alueelle muussa kuin viat-
toman kauttakulun tarkoituksessa, on ennen 
Suomen alueelle tuloa ilmoitettava alueval-
vontaviranomaiselle aluevesirajan ylityspaik-
ka ja-aika”

13. Luotsauslaki, L 940/2003, annettu 1.11.2003: 
Laissa säädetään velvollisuudesta käyttää luot-
sia, luotsien tehtävistä ja vastuista sekä luot-
sausyhtiön oikeuksista ja velvollisuuksista.

14. Laki aluevalvonnan (L 755/2000) muuttami-
sesta, L 195/2015, annettu 6.3.2015: ”Vieraan 
valtion valtionaluksen, joka tulee Suomen 
alueelle [aluemerelle] muussa kuin viattoman 
kauttakulun tarkoituksessa, on ennen Suo-
men alueelle tuloa ilmoitettava aluevalvonta-
viranomaiselle aluevesirajan ylityspaikka ja ai-
ka” (Lisätty yllä aluevalvontalain 4mom.:iin).

15. Tullin määräys kuljetusreiteistä 2/2016, annet-
tu 2.5.2016: ”Tulliteitä ovat merellä vesilaissa 
(L 587/2011) tarkoitetut yleiset kulkuväylät, joi-
ta käytetään ulkomaanliikenteessä tai Man-
ner-Suomen ja Ahvenanmaan välisessä liiken-
teessä”.

16. Laki 1312/2016, annettu 21.12.2016: ”Suo-
men vesialueella ja Saimaan kanavan vuok-
ra-alueella olevilla luotsattaviksi väyliksi mää-
ritetyillä yleisillä kulkuväylillä on velvollisuus 
käyttää luotsia”. Laissa on erikseen lueteltu 
luotsauspakon alaiset alukset eri tilanteissa.



52

Ville Vänskä
Komentaja Ville Vänskä, Merisotaopin pääopettaja, Maanpuolustuskorkeakoulu

Rannikkosodankäynti
– Vain muutos on pysyvää
Artikkelisarja perustuu vuonna 2018 julkaistuun teokseen ”Rannikkosodan-
käynti - Suomen rannikkopuolustuksen tulevaisuus” (ISBN:978-952-80023-7-6).

Persianlahden sota näyttävine täsmäpommituksineen vauhditti osaltaan kiinteästä tykistöstä luopumista. 

M ikäli tarkastelemme 
lähihistoriassa ta-
pahtunutta kehitys-

tä rannikkopuolustuksen tykis-

töjärjestelmien osalta, niin kah-
dessa vuosikymmenessä on ta-
pahtunut suhteellisesti suu-
rin aselajin alasajo puolustus-

voimissa. Vaikka monen asela-
jin kaluston ja joukkojen määrät 
ovat kylmän sodan vuosista pu-
donneet, niin rannikkotykistössä 

Keskustelu
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muutos on ollut voimakkainta.
Rannikkotykistön merivoi-

miin yhdistämisen käynnistä-
mä rannikkotykistöjärjestelmän 
alasajo pudotti kalustomäärän 
prosentteihin alle kahdessa vuo-
sikymmenessä. Sinänsä tykistö-
järjestelmän alasajo kylmän so-
dan päättymisellä oli perustel-
tua. Neuvostoliiton romahtami-
nen poisti laajamittaisen mai-
hinnousu-uhan ja uuden Venä-
jän uskottiin kehittyvän länsi-
maiseksi demokratiaksi. Vauh-
tia muutokselle antoi myös ala-
ti syvenevä taloudellinen la-

ma, joka leikkasi koko Puolus-
tusvoimien määrärahoja. Lisäk-
si sotatekninen kehitys ajoi kiin-
teän rannikkotykistön ohi. Täs-
mäaseiden kehitys oli tekemäs-
sä tornikanuunoista menneisyy-
den asejärjestelmän, semminkin 
kun Persianlahden sota näyttä-
vine täsmäpommituksineen 
johti yleiseen käsitykseen, että 
”kaikki kiinteät järjestelmät ovat 
tuhottavissa”.

Kehityssuunta oli kohti kevy-
empää ja liikkuvampaa puolus-
tusta, mutta hävittämisen vim-
massa menivät myös rannikko-
tykistön liikkuva tykistökin. Jär-
jestelmästä on jäljellä enää kiin-
teä 130TK-kalusto, jonka elin-
kaari jatkunee 2030-luvun al-
kuun asti. Osin rannikkotykistön 
alasajon aiheuttamaa torjunta-
kyvyn puutetta pyrittiin korvaa-
maan rannikko-ohjuksilla.

Rannikkotykistön massiivi-
sesta torjuntatehtävästä siirryt-
tiin painottamaan tiedustelu-, 
valvonta- ja tukitehtäviä. Rannik-
kojoukot kykenevät hyökkäyk-
sen torjuntatehtävässä korkein-
taan kuluttamaan hyökkääjää, ja 
varsinaista torjuntavoimaa me-
ripuolustuksessa edustavat lai-
vastojoukot. Tämä tarkoittaa sa-
malla meripuolustuksen oman 
tukialueen suojan heikkenemis-
tä saaristossa. Ratkaisu on ollut 
merivoimien strateginen valinta 
vuosituhannen vaihteessa, jol-
loin alettiin painottaa meriyhte-
yksien turvaamista hyökkäyksen 
torjunnan sijaan.

Kehitystrendi maailmalla on, 
että rannikko-operaatiot ja ran-
nikkosodankäynti ovat nouse-
massa jälleen entistä suurem-

paan arvoon. Suojaamaton ran-
nikko tarjoaa vastustajalle hel-
pon pääsyn puolustajan ydi-
nalueille tai mahdollistaa maa-
voimien joukkojen kiertämi-
sen koukkaamalla sen selus-
taan saariston suojissa. Myös 
Suomessa rannikkojoukoille 
on edelleen tarvetta taistelus-
sa saaristovyöhykkeellä, eivät-
kä kylmän sodan jälkeinen kehi-
tys omassa rannikkopuolustuk-
sessamme ja rannikkojoukkojen 
nykyrooli ole varmasti lopullisia. 
Meri- ja rannikkopuolustuksem-
me eivät ole aukottomia, vaan 
vaativat jatkuvaa kehittämistä. 
Sodankäynnin kehitystrendit 
ja uudet uhat vaativat kankean 
konventionaalisen asevoiman 
kehittämistä entistä monipuo-
lisempiin tehtäviin kykeneväksi.

”Vahvin ei aina selviydy, mut-
ta mukautumiskykyisin selviää” 
(Charles Darwin). Menestyminen 
nykyaikaisessa sodankäynnissä 
edellyttää muutoksen ymmär-
tämistä ja siihen mukautumis-
ta. Usein muutoksen tunnistami-
nen vaatii myös pitkän aikapers-
pektiivin, mutta tarkkasilmäisel-
le viitteitä siitä on jo nähtävissä. 
Mukautuminen muutoksen vaa-
timuksiin edellyttää jatkuvaa ole-
massa olevien menetelmien ja 
suorituskykyjen kriittistä tarkas-
telua sekä kehittämistä.

Aikakauttamme leimaa 
muutos
Historia vaatii aina hieman ai-
kaperspektiiviä. Kun vuosikym-
menten jälkeen tarkastelemme 
2010-lukua, leimaa sitä todennä-
köisesti muutos. Kylmän sodan 
aikainen kaksinapainen maa-

us armY via wikimedia commons

Rannikkosodankäynti  
– Suomen rannikkopuolustuksen tulevaisuus   osa 1
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ilmanjärjestys oli yksinkertai-
nen ja helpommin käsitettävis-
sä, kuin aikamme kaaosmainen 
maailmanjärjestys. Perinteisten 
sotilaallisten uhkien rinnalle on 
noussut vaikeammin hallitta-
via uusia uhkia. Maailmanjärjes-
tyksen muutoksen lisäksi myös 
teknologia ja tiedonsiirto kehit-
tyvät valtavin harppauksin. Aika-
kauttamme voidaan perustellus-
ti verrata 1800-luvun jälkimmäi-
sen puoliskon koneaikaan, joka 
mullisti aseiden kehityksen. Tek-
ninen kehitys tuo uusia välinei-
tä ja ratkaisuja kaikkialle yhteis-
kuntaan mukaan lukien sodan-
käynnin. uudenlaiset välineet ja 
tekniset ratkaisut mahdollista-
vat uudenlaisen taistelutavan ja 
taktiikan. Juuri tekninen kehitys 
on sotakokemusten rinnalla ol-
lut se ajuri, joka on eniten muo-
kannut sodankäyntiä. Olkoonkin 
ettei sodankäynnin taktinen ke-
hitys pysynyt koneajan teknisen 
kehityksen mukana ensimmäi-
seen maailmansotaan tultaessa.

Uusi sodankäynti näkyy jo 
nykypäivänä käytettävissä kä-
sitteissä. Uudella vuosituhan-
nella ovat yleistyneet sellaiset 
sodankäynnin käsitteet kuin ter-
rorisminvastainen sota, hybridi-
sodankäynti, uuden sukupol-
ven sota, kybersodankäynti, in-
formaatiovaikuttaminen, jääty-

neet konfliktit ja niin edelleen. 
Viimeaikaisista sodista ja käy-
dyistä yksittäisistä taisteluista 
vain ani harva on käyty perin-
teisten asevoimien kesken sel-
laisina symmetrisinä taistelui-
na joihin esimerkiksi Suomessa 
olemme varautuneet.

Vaarana on, että emme näe 
muutosta ympärillämme ja ra-
kennamme vääränlaista suo-
rituskykyä, hankimme tarpee-
tonta materiaalia, koulutamme 
henkilöstöä vääränlaisiin teh-
täviin ja suunnitelmamme ovat 
laaditut edellisen sodan uusin-
nalle. Sotahistorian valossa niil-
le, jotka ovat varautuneet vää-
ränlaisiin sotiin, on käynyt huo-
nosti. Konventionaalisen sodan 
uhalle löytyy toki vahva peruste 
niin kauan, kun naapurissamme 
ylläpidetään ja kehitetään kykyä 
perinteiseen sodankäyntiin.

Rannikko-operaatiot ja am-
fibiosodankäynti ovat maailmal-
la jälleen nostamassa päätään. 
Esimerkiksi Yhdysvaltain meri-
jalkaväki on jälleen ryhtynyt ke-
hittämään kykyään rannikko-
taistelussa. Merijalkaväen sitou-
tuminen vuosiksi Afganistanin ja 
Irakin operaatioihin johti kehit-
tämään kykyä vastata epäsym-
metrisisiin uhkiin varsinaisen 
päätehtävän unohtuessa. Nyt-
temmin Kiinan kasvatettua so-
tilaallista läsnäoloaan Etelä-Kii-
nan merellä, Yhdysvaltain meri-
jalkaväki on keskittynyt jälleen 
kehittämään maihinnousu- ja 
rannikkotaistelukykyään. Meri-
jalkaväen vision mukaan vuo-
teen 2025 mennessä kehitetään 
merijalkaväen valmiutta, suo-
jaa, liikkuvuutta, yhteisoperoin-

tikykyä, ilmakuljetuskykyä, tuli-
tukijärjestelmiä ja lähi-ilmapuo-
lustuskykyä. Lisäksi robotiikka ja 
miehittämättömät järjestelmät 
otetaan kiinteäksi osaksi meri-
jalkaväen suorituskykyä ja tak-
tiikkaa.

Puolustuksen vahvuudet ja 
muutoksen ajurit
Puolustuksemme on rakentunut 
hitaasti, harkiten ja sitä ovat oh-
janneet enemmän resurssit kuin 
sodankäynnin muotivirtaukset. 
Myös tulevaisuudessa Suomen 
puolustus perustuu vahvuuksil-
lemme: maanpuolustustahtoon, 
yleiseen asevelvollisuuteen, ko-
ko yhteiskunnan kriisivarautumi-
seen ja järkeviin puolustusmate-
riaalihankintoihin. Toki muuttu-
valla sodan kuvalla ja teknologi-
silla innovaatioilla on oma kehi-
tystä ohjaava vaikutuksena.

Suomalaisten maanpuolus-
tustahto on toistuvasti ollut eri 
mittauksissa Euroopan korkein. 
Sitä selittää sotainen historiam-
me ja jääräpäinen luonteenlaa-
tumme. Vaikka lopputulos näyt-
täisi epävarmalta, on suomalai-
nen aina valmis puolustamaan 
aseellisesti synnyinmaataan. 
Korkea maanpuolustustahto luo 
sellaisenaan jo ennaltaehkäise-
vää pidäkettä ja mahdollistaa 
yleisen asevelvollisuuden yllä-
pidon aikana, jolloin useimmat 
länsimaat ovat siitä luopuneet. 
Toisaalta yleinen asevelvollisuus 
ja tunne siitä, että maanpuolus-
tus on yhteinen asiamme yllä-
pitävät maanpuolustustahtoa. 
Näin on syntynyt itseään ruok-
kiva mekanismi.

Puolustusvoimien sodan 

Maihinnousut ovat palanneet 
suurvalta-armeijoiden keinovali-
koimaan. Maihinnousujoukko voi 
tukeutua merellä, iskeä nopeasti 
heikosti puolustetulle rannalle ja 
palata merelle valmistautumaan 
seuraavaan iskuun. Nykyaikainen 
maihinnousu ei tarvitse välttä-
mättä satamarakenteita.
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ajan joukkojen kokonaismäärä 
oli 2000-luvun alussa 490 000, 
josta määrää vähennettiin en-
sin 350 000:een ja edelleen noin 
230 000:een. Syitä muutoksille 
ovat olleet kustannusten nou-
su, puolustusvoimille osoitettu 
rahoituskehys, materiaalin van-
heneminen ja koulutettavan 
ikäluokan pieneneminen. Puo-
lustusvoimien sodan ajan vah-
vuuden vähentäminen on ol-
lut kompromissi rahoituksen ja 
tarpeen suhteen. Jäljelle jäävi-
en joukkojen sodan ajan varus-
tukseen ja koulutukseen on ollut 
mahdollisuus panostaa aiempaa 
enemmän. Samalla sodan ajan 
joukkojen keski-ikää on kyetty 
nuorentamaan ja yksilön fyysis-
tä sekä henkistä suorituskykyä 
kehittämään. Puolustusvoimien 
nykyinen 280 000 sotilaan sodan 
ajan kokoonpano on Euroopan 
ja koko maailman mittakaavas-
sa edelleen merkittävä, mutta 
pelkkä reservin suuruus ei ku-
vaa sotilaallista kyvykkyyttä.

Yleisen asevelvollisuuden 
ohella meidän vahvuuksiamme 
on koko yhteiskunnan valmis-
tautuminen poikkeusolojen va-
ralle. Koko yhteiskunnan voima-
varoja varaudutaan käyttämään 
kriisitilanteessa. Tätä kutsuttiin 
aiemmin totaaliseksi maanpuo-
lustukseksi, kokonaismaanpuo-
lustukseksi ja nykyisin koko-
naisturvallisuudeksi. Jokaisella 
yhteiskunnan avaintoiminnol-
la on vastuullinen hallinnonala, 
joka vastaa varautumisesta. Vi-
ranomaisilla on omat tehtävän-
sä, ja viranomaisten suoritusky-
kyjä voidaan käyttää joustavas-
ti toisten tukemiseen. Esimer-

kiksi puolustusvoimien resurs-
seja voidaan käyttää poliisin, ra-
javartiolaitoksen tai pelastusvi-
ranomaisten tukemiseen ei-so-
tilaallisissa tehtävissä. Vastavuo-
roisesti muiden viranomaisten 
tukea voidaan hyödyntää osana 
maan sotilaallista puolustamis-
ta. Kustannustehokasta ja järke-
vää! Vastaavasti köyhän maan ei 
ole järkevää varastoida ja ylläpi-
tää sellaista materiaalia nor-
maalioloissa, jota on tarvittaes-
sa saatavissa käyttöön muual-
ta yhteiskunnasta. Tällaista ma-
teriaalia ovat esimerkiksi työko-
neet, ajoneuvot ja veneet, joita 
valmiuslain toimivaltuuksin voi-
daan ottaa tarvittaessa puolus-
tusvoimien käyttöön muualta 
yhteiskunnasta.

Suomessa puolustusvoimi-
en teknologinen uudistaminen 
on hidasta. Pienen valtion ky-
ky antaa resursseja maanpuo-
lustukseen ovat rajalliset. Häve-
liäästi viime vuodet on puhuttu 
kustannustietoisuudesta, kun 
rajalliset resurssit ovat rajoitta-
neet uudishankintoja ja olemas-
sa olevan materiaalin ylläpitoa. 
Realiteetit on vain ymmärrettävä 
ja hyväksyttävä. Vaikka esimer-
kiksi rannikon puolustamisek-
si maailmalla olisi tarjolla vaik-
ka millaisia ihmeaseita, niin nii-
den hankkiminen olisi todennä-
köisimmin jostain muusta ko-
konaisuuden osasta pois. Puo-
lustusvoimien kehittämisoh-
jelmat tuottavat hitaasti, mut-
ta varmasti aina jotain uutta sa-
maan aikaan, kun toisesta pääs-
tä menee vanhentunutta mate-
riaali hylkäykseen. Kylmän so-
dan jälkeen lännessä käynnisty-

nyt asevoimien laajamittainen 
supistaminen oli Suomen onni. 
Kun muut möivät kalustoaan ja 
varastojaan, saatoimme ostaa 
edullisesti käyttökelpoista ka-
lustoa. Krimin valtauksen 2014 
jälkeen käytetyn kaluston myy-
jiä ei ole enää juurikaan ollut.

Muutoksen hitaudesta se-
kä materiaalisista ja muista re-
surssien rajoitteista huolimat-
ta puolustuksemme kehittyy 
koko ajan. Korkeaa maanpuo-
lustustahtoa ohjataan paikallis-
joukkojen kehittämiseen ja eri-
laiseen vapaaehtoiseen maan-
puolustustyöhön. Alueellista 
maanpuolustusta edelleen ke-
hitetään hajautetun taistelun 
suuntaan, jossa ”tyhjyys lisään-
tyy”, mutta liikkeellä saadaan 
tarvittaessa aikaiseksi ajalli-
nen ja paikallinen ylivoima. Sa-
moin yhteistoimintakykyä edel-
leen kehitetään. Yhden puolus-
tushaaran suorituskykyä pyri-
tään yhä tehokkaammin käyt-
tämään puolustushaararajojen 
yli. Näin vältetään päällekkäi-
syydet suorituskykyjen kehittä-
misessä. Viimeisenä, mutta ai-
kakaudellemme hyvin tyypilli-
senä, on kansainvälinen verkot-
tuminen. Suomi on ennestään 
monien kansainvälisten yhtei-
söjen jäsen. Nyt tämä verkottu-
minen ulottuu myös sotilaalli-
seen maanpuolustukseen. Kan-
sainvälisten harjoitusten ja krii-
sinhallinnan myötä saamme ar-
vokasta oppia ulkomailta.

Tulevaisuuden 
ennustaminen
Tulevaisuuden sodan ennus-
taminen on hyvin vaikeaa ja 
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useimmin tulevaisuuden visiot 
sijoittuvat science fictionin puo-
lelle. Tällainen oli esimerkik-
si Aarno Karimon vuonna 1926 
kirjoittama futuristinen kuvaus 
(Kohtalon kolmas hetki) Suo-
men ja Venäjän sodasta vuosina 
1967-68. Karimo kuvaa Suomel-
la olevan käytössään kiitureita, 
jotka nousevat pilvien yläpuolel-
le ja seuraavaksi laskeutuvat me-
ren pohjaan. Toisaalta Viipuris-

Tohtori, keksijä Nikola Teslan vuonna 1922 esittämä visio tulevaisuuden 
sodasta Frank R. Paulin kuvittamana. Teslan mukaan tulevaisuudessa 
radiolla ohjatut miehittämättömät tuhoamiskoneet kylväisivät ennennä-
kemätöntä tuhoa.

ta Helsinkiin soitettu puhelu tal-
lentuu alkeelliselle vahalieriölle 
myöhempää käyttöä varten. Ka-
rimon päämäärä lienee ollut en-
nemmin yleisön viihdyttäminen, 
kuin tulevaisuuden sodankäyn-
nin visiointi. Kirja on kuitenkin 
loistava esimerkki tulevaisuu-
den ennustamisen vaikeudesta.

Silloin, kun ennustuksissa ai-
kaperspektiivi on lyhyt – 10–20 
vuotta – niin ennusteilla on edes 

jonkinlainen onnistumisen mah-
dollisuudet. Sotatekniset keksin-
nöt, jotka ovat käytössä 20 vuo-
den päästä, ovat tänä päivänä jo 
pitkälti suunniteltu. Kohtuullisen 
varmasti voidaan jo sanoa, että 
teknologian kehittämissykli no-
peutuu entisestään, joka tulee 
vaikeuttamaan tulevaisuuden 
ennustamista. Automatiikan ja 
robotiikan rooli sodankäynnis-
sä kasvaa jo lähivuosina räjäh-
dysmäisesti. Samoin tiedonkä-
sittelyn ja erilaisten keinoälyyn 
perustuvat analyysityökalut 
yleistyvät päätöksenteon tuke-
na. Kiihtyvällä tahdilla kehittyvä 
teknologia ja uudet sodankäyn-
nin muodot tarjoavat varmasti 
jotain uutta myös suomalaisille 
rannikkojoukoille.

On jo varmuudella nähtävis-
sä, että teknologiakuilu rikkaiden 
ja köyhien valtioiden välillä tulee 
kasvamaan. Samaan aikaan in-
novaatioiden vaikuttavuus kas-
vaa. Yksittäinen uusi teknologi-
nen ratkaisu voi tuoda ratkaise-
van edun sodankäynnissä jolloin 
kalliistakin kehitystyöstä voi tul-
la kannattavaa ainakin joksikin 
aikaa. Uudet innovaatiot ja tekni-
set ratkaisut ovat niiden käytös-
sä joilla on varaa niistä maksaa. 
Suuret ja taloudellisesti vahvat 
valtiot tulevat tällä logiikalla do-
minoimaan taistelukenttää. Suo-
menkin on harkittava heittäytyä-
kö teknologiakilpailuun, liittyäkö 
sellaiseen yhteisöön joka yhdes-
sä on vahva vai uskoako edelleen 
omaan erinomaisuuteen ja talvi-
sodan ihmeeseen?

wikimedia
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K irjan on alun perin kir-
joittanut venäläinen 
Viatcheslav Nikitin 

venäjäksi venäläiselle lukijakun-
nalle. Tämä näkyy kirjan tyylis-
sä ja painotuksissa, jotka eroa-
vat suomalaisesta tavasta kir-
joittaa sotahistoriasta. Nikitin 
on omatoimisesti opetellut koh-
tuullisen suomenkielen taidon 
ja ilmeisesti itse kääntänyt suo-
menkielistä lähdeaineistoa ve-
näjäksi kirjaansa varten. Suo-
mentaja on kääntänyt sen venä-
jästä takaisin suomeksi. Tämä 
selittänee osan kirjan paikoin ta-
vanomaisesta poikkeavasta kie-
liasusta ja varsinkin joukkojen ni-
missä esiintyvät virheet. Kirjas-
sa käytetään esimerkiksi termejä 
Suomen armeija ja Suomen ase-
voimat, mutta sana puolustus-
voimat esiintyy vain kirjan kan-

Suomen armeijan venäläinen perintö
Tsaarin upseerit ja itänaapurin kalusto Suomen puolustusvoimissa 1918–1948
Viacheslav Nikitin
Minerva Kustannus Oy, 449 sivua

nessa, mutta ei kertaakaan teks-
tissä, vaikka se oli virallinen nimi 
jo 1920-luvun alusta alkaen. Mui-
ta nimivirheitä ovat, vain muuta-
mia mainitaksemme, mm. Ran-
nikkopuolustusprikaati (oikeas-
ti Rannikkoprikaati) ja Äänisen 
sotalaivue (oikeasti Äänisen lai-
vasto-osasto). Nämä virheet oli-
si pääosin voitu välttää luetutta-
malla teksti suomalaisella sotila-
sasiantuntijalla.

Kirjan kartat viime sotien 
operaatioista on painettu liian 
pieninä ja paikannimet sekä 
Neuvostoliiton joukot on ker-
rottu vain venäjäksi, mikä tekee 
kartat käyttökelvottomiksi niille, 
jotka eivät osaa venäjää.. Kuvitus 
on melko runsas, mutta kuvako-
ko on pieni. Kuvissa ei pieni ko-
ko kuitenkaan haittaa. Alkupe-
räisessä venäjänkielisessä teok-
sessa kartat ja kuvat ovat isom-
pia, eli koon valinta lienee kus-
tantajan tai taittajan.

Kirjan alkuosassa kerro-
taan keisarinvallan aikana ve-
näjällä palvelleista suomalaisis-
ta tai suomalaistaustaisista up-
seereista. Heidän saamat kun-
niamerkit nauhoineen ja ruusui-
neen tuodaan tarkasti esille ja 
tämä kertoo niiden arvostuksen 
jatkumisesta edelleen Venäjällä. 
Kirjoittaja korostaa heidän ansi-

oitaan ja arvoa itsenäistyneen 
Suomen palveluksessa. Monilla 
heistä oli hyvä koulutus ja tuore 
kokemus maailmansodan rinta-
milta kovista taisteluista.

Upseerit tuodaan esille tasa-
puolisesti kertoen. Usein unoh-
tuu, että eri upseeriryhmissä ku-
ten Venäjällä palvelleiden, jääkä-
rien ja itsenäisessä Suomessa 
koulutettujen joukossa oli hyviä 
ja huonoja upseereita. Oli pie-
nen maan niukkojen resurssien 
tuhlausta, ettei Venäjällä palvel-
leiden ja jääkärien kesken syn-
tynyt hyvää yhteistyötä, ja Ve-
näjällä palvelleiden ammattitai-
to ja tietämys jäivät paljolti hyö-
dyntämättä, ja tämän Nikitin on 
huomioinut.

Erityisesti rannikkotykistössä 
palveli lyhyen aikaa myös muuta-
mia alempiarvoisia joko Venäjällä 
tai myöhemmin Suomessa ran-
nikkotykistössä palvelleita up-
seereja kuten Valdemar (Vladi-
mir) Scherbakoff, Oskar Bern-
hard Kuula, Arvi Pajunen, Aar-
ne Kuurinmaa ja Paavo Yrjölä 
(Pavel Jegorov) Näiden esittely 
olisi ollut meri- ja rannikkopuo-
lustuksesta kiinnostuneille mie-
lenkiintoista.

Itsenäisajan alun meri- ja 
rannikkopuolustukselle yksi tär-
keimpiä upseereita ellei tärkein 
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Suomen armeijan venäläinen perintö
Tsaarin upseerit ja itänaapurin kalusto Suomen puolustusvoimissa 1918–1948
Viacheslav Nikitin
Minerva Kustannus Oy, 449 sivua

oli kenraalimajuri Edvard Kive-
käs. Hänen kohdalla ei osiosta 
löydy isoja asiavirheitä. Pieniä 
virheitä kuitenkin löytyy. Nikitin 
poikkea myös muista venäläisis-
tä kirjoittajista Kivekkään osalta 
siinä, että hän tuo esiin Kivek-
kään Ukrainan palvelun, josta 
muut venäläiset usein vaikene-
vat kokonaan. Syynä lienee soti-
minen venäläisiä vastaan

Toisessa osassa käsitellään 
Suomen Venäjältä peritty so-
ta-kalusto. Osion otsikosta poi-
keten tässä osassa esitellään 
myös sotilaspoliittista kehitystä 
maiden välillä, Suomen puolus-
tusvoimien materiaalista kehit-
tämistä ennen talvisotaa ja viime 
sotien aikaista suomalaista so-
tataitoa. Sille annetaan hyvä ar-
vosana ja erityisesti korostetaan 
mottitaktiikkaa.

Talvisotaa edeltäneen ajan 

kuvauksessa tulee hyvin esiin 
määrärahojen niukkuus, josta 
johtuen sotavarustus ei juuri ke-
hittynyt. Samoin tulee selkeäs-
ti esille viime sotien aikana han-
kitun aseistuksen vanhanaikai-
suus ja kuluneisuus. Voisi kai sa-
noa, että museoaseet muodos-
tivat huomattavan osan käytös-
sä olleesta kalustosta.

Kalusto-osiossa on myös 
muutamia asiavirheitä, jotka 
voivat johtua tulkinta- ja kään-
nösongelmista. Eräiden asei-
den lyhenteistä käytetään esim. 
eri kohdissa hieman eri lyhentei-
tä. Todetaan mm. myös Pasilan 
konepajan korjanneet pääosan 
305 mm:n rautatietykeistä, kun 
ne oikeasti korjattiin pääosin 
Hangon alueella jne.

Teoksessa on kattava lähde-
luettelo. Luetellut lähteet eivät 
kuitenkaan kattane kaikkea kir-

jassa esitettyä. Tässä teoksessa 
myös viitteet olisivat olleet pai-
kallaan, koska nyt on mahdoton-
ta varmistautua tiedon paikkan-
sapitävyydestä yms.

Kirjoittaja on tehnyt paljon 
työtä aineiston suhteen ja vaik-
ka kieli on välillä poikkeavaa, 
kirja tuo esille Venäjällä palvel-
leiden upseerien henkilöhisto-
riaa, antaa hyvän kuvan puolus-
tusvoimien niukasta materiaalis-
ta tilanteesta ja sen vaatimatto-
masta paranemisesta sekä so-
tataidon korkeasta tasosta. Kir-
ja on kaiken kaikkiaan erittäin 
suositeltava lukukokemus, vaik-
ka on syytä ottaa huomioon kir-
jan sisältämät muutamat nimi- ja 
asiavirheet.

Kärkkäinen 22.90 €, Adlibris 
23,30 €, on olemassa myös e-kir-
jana.

Jarmo Loikkanen ja Ove Enqvist
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V iime heinäkuussa Meri-
voimat julkaisi 100-vuo-
tisen toimintansa joh-

dosta Merivoimat 100 - juh-
lajulkaisun, joka on nyt Meri-
voimien verkkosivuilla kaikkien 
luettavana. Monipuolisen ku-
va-aineistonsa takia teosta voi 
suositella myös nopean yleis-
katsauksen hakijoille. Seuraava 
arviointi perustuu tähän netti-
versioon. Painettu versio on pe-
riaatteessa jaettu vain merivoi-
mien henkilökunnalle, jonka li-
säksi se on saatavilla muutamas-
sa kirjastossa.

Lähes kahdenkymmenen 
eri aloja edustavan kirjoittajan 
asiantuntemus antaa monipuo-
lisen kuvan Merivoimien kehit-
tymisestä nykyaikaiseksi isku-
voimaiseksi puolustushaaraksi. 
Pääpaino teoksessa on viime-
vuosissa, mille on juhlajulkai-
sussa hyvät perusteensa. Kirjan 
artikkelit kuvaavat sekä rannik-
kotykistön että laivaston orga-
nisatorista, teknistä ja kalustol-
lista kehitystä unohtamatta ran-

Merivoimat julkaissut arvokkaan 100-vuotisjuhlajulkaisun
nikkojalkaväkeä tai merivartios-
toakaan. Jäin kuitenkin kaipaa-
maan perusteellisempaa yleis-
katsausta meripuolustukses-
ta. Siinä olisi mm. selvinnyt, et-
tä itsenäisen Suomen meripuo-
lustus nojasi ensimmäiset kah-
deksankymmentä vuotta ensi si-
jassa tehokkaaseen rannikkoty-
kistöön, joka oli saanut jo Suo-
men itsenäistyessä vahvan ma-
teriaalisen perinnön osana Pie-
tari Suuren meripuolustusjär-
jestelmää. Olihan viime sodis-
sakin rannikkojoukkojen osuus 
yli 90 % Merivoimien henkilöstö-
vahvuudesta ja kylmän sodan ai-
kanakin rannikkotykistö oli Suo-
men kolmanneksi suurin aselaji. 
Jopa sotien jälkeisen miinanrai-
vauksen alkaessa rannikkotykis-
tö perusti seitsemästä raivaus-
osastosta neljä.  Kuriositeettina 
voi mainita, että sodan jälkeen 
aina vuoteen 1960 asti Pääesi-
kunnan alaisen rannikkotykis-
töeverstien johtaman Merisota-
koulunkin henkilökunnasta vain 
muutama oli laivastosta ja kou-

lun yhteysveneen miehistökin 
oli tykkimiehiä. Jopa laivasto-
linjojen reserviupseerioppilaat-
kin pitivät useilla kursseilla har-
maata rannikkotykistön asepu-
kua venemiehen koulutushaa-
ramerkein.

Eräiden yksityiskohtien osal-
ta olisi vaadittu tarkempaa oiko-
lukua. Ensilukemalla havaitsin 
seuraavat epätarkkuudet tai vir-
heet: Sivulla 26 mainitaan Ran-
nikkotykistökoulu perustetuk-
si vuonna 1966, se tapahtui kui-
tenkin vasta vuonna 1969. En-
nen oman aselajikoulun perus-
tamista koulutustehtävät hoi-
ti vuodesta 1963 Tykistökou-
lun rannikkotykistöosasto re-
serviupseerikurssien toimies-
sa Merisotakoulun tiloissa aina 
vuoteen 1970. Sivulla 57 on tek-
nisestikin lahjakkaalle kenraali 
Valveelle annettu insinöörin ar-
vo yleisnimikkeenä (vaikka hän 
ei koskaan suorittanut loppuun 
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Merivoimat julkaissut arvokkaan 100-vuotisjuhlajulkaisun
opintojaan Tampereen teknil-
lisessä opistossa/OE).  Sivul-
la 88 olisi voitu täsmentää, että 
120 mm:n maksimikaliiperi kos-
ki vain Porkkalan vuokra-alueen 
itäpuolisia linnakkeita. Samal-
la sivulla mainittu panssarilaiva 
Väinämöinen myytiin Neuvosto-
liitolle.  Arkistotutkimuksin voisi 
selvittää, painostiko LVK, oliko 
omilla poliittisilla päätöksente-
kijöillä asiaan vaikutusta ja mi-
kä oli hinta. Koululaiva Suomen 
Joutsen taas siirrettiin vielä Ka-
tajanokalta Porkkalan Obbnä-
sin uuteen tukikohtaan, mistä 
se vasta vuonna 1959 luovu-
tettiin muutettavaksi merimie-
sammattikouluksi. Sivun 98 va-
lokuvan esittämää henkilöä en 
tunnista naapuriksemme Toi-
vo Knuuttilaksi (kuva esittää 
everstiluutnantti Knuutilaa, Toi-
vo Knuuttila ylennettiin eversti-
luutnantiksi vasta vuonna 1954/
OE). Sivulla 232 olevassa luette-
lossa Merivoimien komentajista 
Eino Järvisen sotilasarvon pitää 
olla kenraaliluutnantti, joksi hä-
net ylennettiin 4.6.1951 toimies-
saan Merivoimien komentajana. 
Mainittakoon, että kenraali Jär-
vinen toimi vuoden 1952 lopus-
ta Pääesikunnassa meripuolus-
tuksen tarkastajana kuolemaan-
sa vuonna 1955 asti.

Kaiken kaikkiaan teos tar-

joaa meripuolustuksesta kiin-
nostuneille mielenkiintoisen lu-
kupaketin. Sen arvo on nimen-
omaan viimevuosien ja nykyti-
lanteen esittelyssä. Historiasta 
kiinnostuneet löytävät halutes-
saan tietoa erikoisteoksista. Kir-

jan erinomaiset värikuvat anta-
vat puolestaan hyvän katsauk-
sen varsinkin laivaston aluska-
luston kehittymiseen viime vuo-
sikymmeninä. 

Lauri Pohjanvirta
muokkaus ja kommentit Ove Enqvist

Rannikkoupseeriyhdistys RUY ja Kustannusosakeyhtiö AtlasArt 2018

Suomen Rannikkopuolustus 
100 vuotta
Rannikkotykistöstä merivoimien rannikkojoukoiksi

P ieni määrä kirjoja on vielä jäljellä. Nyt tarjoushintaan 
20 € AtlasArtilta. Yhteystiedot 050 5994444 ja netti-
kirjakaupasta www.atlasart.fi koodilla ruy2019.
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S e syntyy toisaalta suoran 
vaikutuksen kautta tak-
tisella tasolla, toisaalta 

taas strategisten seurannaisvai-
kutusten kautta. Näillä sanoilla 
kutsuttiin vieraat Sinisen Reser-
vin ja Merivoimien yhteiseen, pe-
rinteiseen, järjestyksessä 17. Me-
ripuolustuspäivään, joka järjes-

tettiin nyt ensimmäistä kertaa 
Pansiossa 24. marraskuuta.

Päivän teemana oli ”Auto-
nomiset järjestelmät ja merelli-
nen turvallisuus” ja alustuksien 
jälkeen seurasi paljon keskuste-
lua kirvoittanut paneeli. Paikalle 
saimme jälleen huippuosaamista: 
Puolustusvoimien tutkimuspääl-
likkö, insinöörieversti Jyri Koso-
la (TkL) puhui otsikolla ”Miehittä-
mättömät ja autonomiset järjes-
telmät tulevaisuuden merisodan-

käynnissä”, Trafin johtava asian-
tuntija (miehittämättömän ilmai-
lun kokonaisuus) Jukka Hannola 
alusti aiheesta ”Miehittämätön 
ilmailu - Sääntely ja suoritusky-
ky siviilitoiminnassa” ja Merisota-
koulun tutkimuskeskuksen van-
hempi tutkija, DI ja tohtoritutkin-
toa tekevä Mikko Viljainen aihee-
na oli ”Puolustusvoimien AUV- 
(autonomous underwater ves-
sel) kalusto sekä autonomia-kä-
sitteeseen liittyvät epäselvyydet”. 

Antti Rautiainen
Puheenjohtaja Antti Rautiainen, Sininen Reservi ry

Meripuolustuspäivä 2018 
– vain muutos on pysyvää *

Rannikon Puolustaja-lehden 3/2018 numerossa ker-
rottiin autonomista järjestelmistä – käyttö lisääntyy rä-
jähdysmäisesti ja niiden mahdollinen vaikutus tulevai-
suuden meripuolustuksellemme on moniulotteinen.

Ensimmäisenä puhujana oli 
Merivoimien komentaja vara-ami-
raali Veijo Taipalus. Kuvassa hä-
nelle tilaisuuden päätteeksi luovu-
tettu Sinisen Reservin standaari.

Sinisen Reservin puheenjohtaja Antti Rautiainen ja sihteeri Kai Kaksonen 
valmiina aloittamaan Meripuolustuspäivän 2018.

mika kuuTTi

sePPo kaila

Tapahtum
at



Alustuksia seuranneen paneeli-
keskustelun puheenjohtajana toi-
mi Länsi-Suomen merivartioston 
komentaja, kommodori Marko 
Tuominen.

Päivän teemaa mietittäessä 
vaihtoehtoja oli riittävästi. 
Nykyhetken turvallisuustilanne 
tuottaa valitettavasti uusia, kiin-
nostavia aiheita lähes päivittäin. 
Edellisten Meripuolustuspäivien 
ajankohtaiset aiheet olivat:

 – Itämeren turvallisuus-
poliittinen merkitys 
sen rantavaltioille

 – Minne menet, Eurooppa?

 – Itämeri, rauhan meri?
 – Hybridisota ja 

meripuolustus sekä
 – Puolustuspoliittinen 

selonteko – seuraavat 
askeleet?

Yksi vaihtoehto oli jälleen 
Itämeren kokonaisturvallisuus, 
mutta nyt päädyttiin teknisem-
pään aiheeseen. Vara-amiraali 
Taipaluksen ja Ruotsin merivoi-
mien komentajan katsaukset 
päivittivät yleisön tiedot Itäme-
ren alueen sekä merivoimien ti-
lanteista.

Autonomiset 
järjestelmät ja dronet

Autonomisten järjestelmien tu-
lo on kiihtyvää ja vääjäämätön-
tä, dronien osalta nyt jo jopa 
monella tavalla turvallisuutta 
vaarantavaa. Seuraavan parin-
kymmenen vuoden aikana au-
tonomiset laitteet ja järjestel-
mät tulevat muuttamaan elä-
määmme melkeinpä yhtä pal-
jon kuin tietokoneiden kehitty-
minen on muuttanut viimeisten 
kolmenkymmenen vuoden ai-
kana. Droneista logistiikkaket-
jut saavat uuden, taloudellisen ja 
tehokkaan siirtovälineen – tava-
rat ja elintarvikkeet siirtyvät tai-
vaalla tarvitsijoilleen ja pizzapo-
jat ovat historiaa. Tämän lisäksi 
myös lyhyehköt ihmiskuljetuk-
set eli Über ja muut taksipalve-
lut siirtyvät taivaalle – lentoken-
tältä tullaan keskustaan maas-
sa matavien ruuhkien yli dronen 
ohjaajan ollessa muualla tai jo-
pa tietokone.

Sotilaille autonomiset järjes-
telmät ovat mahdollisuus mut-
ta myös haaste – teknologian 
mahdollisuuksien ymmärtämi-
nen ja hallitseminen vaatii pal-
jon harjoittelua. Laitteiden toi-
mintaetäisyyden ja -ajan sekä 
ennen kaikkea vaikutuskyvyn li-
sääntyessä, uhkakuva muuttuu 
huomattavasti vaativammaksi. 
Olemmeko valmiit tälle sodan-
käynnin murrokselle?

Mooren lain ennusteen (v:l-
ta 1965) mukaisesti prosesso-
rien koko pienenee, tehot kas-
vavat eksponentiaalisesti ja hin-
ta halpenee – hyttysen kokoi-
seen droneen saadaan jo tieto-
jenkäsittelykapasiteettia (len-

Trafin johtava asiantuntija Jukka Hannola ja ”Miehittämätön 
ilmailu - Sääntely ja suorituskyky siviilitoiminnassa”.

mika kuuTTi
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täminen, suunnistus, kuvaami-
nen, tiedon välitys) niin, että se 
pystyy tiedustelemaan tai jo-
pa taistelemaan (kasvojen tun-
nistus ja mukana esim. myrkky-
kaasupullo) itsenäisesti. Tekoäly 
mahdollistaa itsenäisesti toimi-
vat laitteet eli ihminen voidaan 
kokonaan korvata tietokoneel-
la. Tämä koskee niin ilmassa, 
maan- tai meren pinnalla kuin 
vedenpinnan allakin tapahtuvaa 
toimintaa. Digitalisaatio ja ver-
kottuminen mahdollistaa tie-
don siirron ja käsittelyn entistä 
paremmin ja päästään kognitii-
visiin laitteisiin

Laitteiden kyky keskustel-
la keskenään mahdollistaa niin 
siviili- kuin varsinkin sotilaskäy-
tössä parvitoiminnan. Ovatko 
laivojemme puolustusjärjestel-
mät valmiita ottamaan saman-
aikaisesti esim. 1000 autonomi-
sesti toimivaa taistelulaitetta?

Mahdollisuuksia ja 
uhkia ilmassa
Dronet ja autonomiset järjestel-
mät tuovat valtavasti mahdolli-
suuksia eikä rajoja ole. Turval-

lisen toiminnan takaavat regu-
laatio sekä valvonta kehittyvät. 
Toivottavaa on, että regulaatio 
saadaan globaaliksi ja valvon-
ta riittäväksi. Tuhannella eurol-

Paneelissa vasemmalta kommodori Marko Tuominen, Jukka Hannola, insinöörieversti                  Jyri Kosola ja Mikko Viljainen.Ruotsin merivoimien komentaja 
kontra-amiraali Jens Nykvist 
valmiina omaan esitykseensä.

Kontra-amiraali Nykvist kiitti esityksensä jälkeen eläköityvää vara-ami-
raali Veijo Taipalusta erinomaisesta yhteistyöstä Ruotsin ja Suomen välillä.

mika kuuTTi
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la saa kaupan hyllystä: tarkan 
GPS-paikannuksen, automaat-
tinen kotiinpaluu tai reittipistei-
den lentämisen, 4K kuvaa (re-
aaliaikainen ja tallennus) sekä 
suoran striimauksen, hahmon 
seurannan maastossa, ”kädellä 
ohjaamisen”, törmäykseneston 
kiinteisiin esteisiin, erittäin hiljai-
sen työkalun, jolla on nopeutta 
80km/h jopa 5 km korkeuteen 
(suojat purettavissa 25 €). Lait-
teet ovat siis lähes kenen tahan-
sa hankittavissa.

Nämä laitteet voivat muo-
dostaa vaaran lentoliikenteelle 
(tapauksia tutkinnassa) tai kol-
mansille osapuolille maassa, 
niillä voi tiedustella potentiaali-
sen ryöstökohteen, johtaa jouk-
koja mellakoissa tai mielenosoi-
tuksissa, uhkan yksityisyyden 
suojalle tai kotirauhan rikkomi-
selle, niitä voi käyttää sotilastie-
dusteluun (erityisen kehittynyt-
tä), teollisuusvakoiluun, terro-

rismiin tai muuhun vahingonte-
koon tai valtiollisten rajojen ylit-
tämiseen. 

DDD-tehtävät ja 
vastuun kanto
”Dull, Dirty, Dangerous” ei ihmis-
mieliin kuulosta hyvältä ja näitä 
tehtäviä kiihtyvällä tahdilla siir-
retään autonomisille laitteille ja 
järjestelmille. Autonomia kehit-
tyy tukiälystä (laite auttaa muka-
na olevaa ihmistä) heikoksi teko-
älyksi (ei tietoisuutta, tahtoa ei-
kä ymmärrystä) ja jonain päivä-
nä vahvaksi tekoälyksi (laaja ym-
märrys ja ihmisen kaltainen tie-
toisuus – ei vielä tätä päivää). Ih-
misen poistuessa laitteesta, lai-
tetta voidaan operoida, ohjata ja 
sille voidaan delegoida tehtäviä. 
Viimeisimpinä autonomian aske-
leina ovat laitteen itsenäisen toi-
minnan monitorointi ja edelleen 
täysi autonomisuus. Tässä vai-
heessa herää kysymys vastuus-

ta. Mitä, jos esim. auton ”autono-
minen” jarrujärjestelmä ei toimi-
kaan oikein ja aiheuttaa onnet-
tomuuden? Kuka on vastuussa 
autonomisen sotalaitteen ai-
heuttamista siviiliuhreista? Vas-
tauksia ei näihin Meripuolustus-
päivänä vielä löydetty, mutta 
vastauksia niihin joudutaan et-
simään.

Merivoimien komentajien 
katsaukset
Vara-amiraali Taipaluksen avau-
sesitys keskittyi Laivue 2020-pro-
jektin (sopimus vuoden 2019 
alussa) ja Hamina-luokan alus-
ten peruskorjauksen etenemi-
seen sekä Merivoimien toimin-
nan kehittymiseen. Yleisö sai 
päivityksen myös kuluneeseen 
vuoteen ja tulevaan toimintaan. 
Päivän esitykset päättäneessä 
osuudessaan Ruotsin merivoi-
mien komentaja kontra-amiraali 
Jens Nykvist kertoi Ruotsin roo-

Paneelissa vasemmalta kommodori Marko Tuominen, Jukka Hannola, insinöörieversti                  Jyri Kosola ja Mikko Viljainen.
mika kuuTTi
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lista Itämeren turvallisuuden var-
mistamisessa, heidän puolustus-
voimien kehittämisestä ja tulevai-
suuden näkymistä.

Sininen Reservi 
muistaa ja kiittää
Tilaisuudessa huomioitiin Sini-
sen Reservin aktiivisia toimijoita. 
Merivoimien komentajan myön-
tämät Sinisen Reservin ansio-
ristit luovutettiin Sinisen Reser-

vin edelliselle puheenjohtajalle 
Robin Elfvingille ja rehtori Aar-
ne Krogerukselle. Sinisen Reser-
vin ansiomitalin saivat kapteeni 
Marko Kaipia, Jari Viljanen, Kai 
Kaksonen ja Rami Klén. Näiden 
lisäksi Sinisen Reservin puheen-
johtaja luovutti 100-v Merivoi-
mille ja vara-amiraali Taipaluk-
selle Sinisen Reservin ison pla-
ketin numero 100 sekä komen-
tajalle itselleen Sinisen Reservin 

standaarin. Kaikille palkituille 
lämpimät onnittelut ja vielä ker-
taalleen kiitos niin vara-amiraa-
li Taipalukselle kuin Robin Elf-
vingille Sinisen Reservin eteen 
tehdystä merkittävästä työs-
tä! Kiitos myös kommodori Erk-
ki Mikkolalle ja Rannikkolaivas-
tolle mahdollisuudesta vierailla 
Pansiossa.

Lisää luettavaa

* Otsikon teksti on 
osin lainattu Corporal 
Frisk-nimisen bloggaa-
jan kirjoituksesta, joka 
löytyy linkin  (https://
corporalfrisk.com/ ) ta-
kaa. Otsikon ” Naval De-
fence Day 2018 – On-
ly Change is Constant” 
alta löytyy lisää päivän 
annista. Meripuolustus-
väen kannattaa häntä 
muutenkin seurata.

Merivoimien komentaja vara-amiraali Taipalus luovutti myöntämänsä Sinisen Reservin ansioristit 
Robin Elfvingille ja Aarne Krogerukselle.

Sinisen Reservin ansiomitalin saivat kapteeni Marko Kaipia, Jari Viljanen, 
Kai Kaksonen ja Rami Klén.

mika kuuTTi
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Sininen Reservi ry Meritaitokilpailu
Merisotakoululla, Suomenlinnassa 13.-14.9.2019

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

tumaan vuosittaiseen Meritaitokilpailuun. Ta-
voitteena on mitellä osallistuvien joukkueiden 
kesken merisotilaallisista ja sotilaan perus-
taidoista. . Kilpailu käydään Merisotakoulun 
alueella sekä sen läheisillä merialueilla. Ta-
pahtuma on MPK:n Meripuolustuspiirin kurssi. 

Kilpailu sisältää muun muassa merellä to-
teutettavan päivänavigointitehtävän ja muita 
merisotilaallisia taitoja mittaavia osioita. Taus-
tamateriaalina toimivat Sotilasmerenkulkuoh-
je (SMO) ja Laivapalvelusopas (LPO) sekä Ran-
nikkolaivurin Radioliikenneopas.

Kilpailu alkaa joukkueiden ilmoittautu-
misella Merisotakoululla perjantaina 13.9. klo 
18.00 mennessä, ja kilpailun ohjelma päättyy 
lauantaina 14.9. viimeistään klo 20.00 men-
nessä.

Joukkueet ovat kolmihenkisiä. Osallistu-
mismaksua ei peritä, mutta joukkueet vastaa-

vat itse matkakuluistaan. Majoitus ja ruokailut 
tapahtuvat Merisotakoululla ja ne ovat kilpaili-
joille maksuttomia. Pitkämatkalaisilla on tar-
vittaessa mahdollisuus majoittua vielä lauan-
tain ja sunnuntain väliseksi yöksi.

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

Ilmoittautumiset 30.5.2019 mennessä, 
osoitteessa www.sininenreservi.fi/ilmoittau-
tuminen-meritaitokilpailuun/. Ilmoittautuneet 
joukkueet saavat kilpailukäskyn noin kuukaut-
ta ennen kilpailua, jossa on tarkemmat tiedot 
ja ohjeet tapahtumasta.

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

Tervetuloa kilpailemaan!
Sininen Reservi ry

Tiedustelut: kilpailun johtaja Mika Kuutti 
ja varajohtaja Markku Kaasalainen
Sähköposti: meritaitokilpailu@sininenreservi.fi
Mika Kuutti p. 040 759 9525 ja Markku Kaasalainen, p. 040 532 8075
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M ukana tapaamises-
sa olivat yhdistyk-
sen kaikki nykyiset 

kunniajäsenet kenraali Jaakko 
Valtanen, vuorineuvos Jaakko 
Ihamuotila, prikaatikenraali As-

ko Kilpinen sekä eversti Torsti 
Lahti. Yhdistyksen puheenjohta-
jan kommodori Auvo Viita-ahon 

Sauli Niinistö 
Rannikkoupseeriyhdistyksen 
kunniajäseneksi
Rannikkoupseeriyhdistyksen edustajat tapasivat yhdistyksen uuden kunniajä-
senen, tasavallan presidentti ja rannikkotykistön kapteeni (res) Sauli Niinistön 
Presidentinlinnassa 11. lokakuuta 2018.

Uusi kunniajäsen sai perusannoksen alan kirjallisuutta.
maTTi Porre/Tasavallan PresidenTin kanslia

Tapahtum
at

Auvo Viita-aho
RUY:n puheenjohtaja, kommodori (evp)
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luotsaamaan seurueeseen kuu-
luivat lisäksi tapaamisessa luo-
vutettujen teosten kirjoittaja/ku-
vittaja komentaja Ove Enqvist, 
yhdistyksen sihteeri komentaja 
Jarmo Valtimo sekä presidentti 
Niinistön varusmiesaikainen esi-
mies majuri Kaarle Lange ja pal-
velustoveri kapteeni (res) Kimmo 
Mäkipeska.

Tapaaminen sujui hyvin läm-
minhenkisesti muistellen rannik-
kotykistön historiaa ja pohtien 
rannikkojoukkojen nykytilaa ja 
mahdollista tulevaisuutta. Tilai-
suudessa presidentti Niinistölle 
luovutettiin jäsenmerkki, yhdistyk-
sen tuore juhlakirja ”Suomen Ran-
nikkopuolustus 100 vuotta” sekä 
teos ”Tykkien ja ihmisten saaret”.

Yhdistys ja sen jäsenyys
Rannikkoupseeriyhdistys tun-
nettiin vielä vuoteen 2008 as-
ti nimellä Rannikkotykistön up-
seeriyhdistys. Yhdistys palve-
li linnakkeilla ja rannikkotykis-
tön joukko-osastoissa toiminei-
ta upseereita. Rannikkotykis-
tö itsenäisenä aselajina hävisi 
vuonna 1998 kun rannikkojou-
kot siirrettiin maavoimista meri-
voimiin. Rannikon linnakkeetkin 
lopettivat sittemmin toimintan-

sa. Nykyään RUY on profiloitu-
nut kaikkien rannikkojoukkojen 
kaaderiupseerien yhdistykseksi. 
Pääosa aktiivipalveluksessa ole-
vista jäsenistä palvelee joko Ran-
nikkoprikaatissa Upinniemessä 
tai Uudenmaan prikaatissa Dra-
gsvikissä. Aluksilla palvelevat 
upseerit hakeutuvat pääsään-
töisesti sisaryhdistykseemme 
Meriupseeriyhdistykseen, jonka 
kanssa järjestämme lähes kaik-
ki tapahtumamme yhteistyössä.

Rannikkoupseeriyhdistys on 
hyvin selkeästi kaaderiupseerien 
järjestö. Muutamia rannikkopuo-
lustuksen ympäristössä erityisesti 
kunnostautuneita reservin upsee-

reita on kuitenkin kutsuttu aikojen 
kuluessa yhdistyksen jäseneksi. 

Kunniajäseneksi voi yhdistys 
vuosikokouksessaan hallituksen 
esityksestä kutsua henkilön, jo-
ka on tehnyt rannikkotykistöase-
lajille tai rannikkopuolustukselle 
arvokkaita palveluksia tai toimi-
nut erityisen ansiokkaasti yhdis-
tyksen hyväksi.

Miten syntyi ajatus 
uudesta kunniajäsenestä?
Sauli Niinistö astui aikanaan pal-
velukseen alokkaaksi saapumi-
serässä III/68 Örön linnakkeel-
le. Samassa alokaserässä palve-
li myös Kimmo Mäkipeska, josta 
myöhemmin tuli yhdistyksen ak-
tiivinen reserviupseerijäsen. Nii-
nistön esimiehenä linnakkeella 
toimi koulutusupseeri, silloinen 
luutnantti Kaarle Lange. Aliup-
seerikoulun Niinistö suoritti Rus-
sarössä, reservinupseeriopinnot 
Suomenlinnassa ja kokelasvai-
heen Hästö-Busön linnakkeella. 
Myöhemmin Niinistö osallistui 
useisiin maanpuolustustapahtu-
miin ja yleni reservin kapteeniksi.

Sauli Niinistö 
Rannikkoupseeriyhdistyksen 
kunniajäseneksi

Uusi kunniajäsen kiitti saamastaan huomionosoituksesta

Kahvit juotiin vanhoja muistellessa ja tulevaisuutta hahmotellessa.

maTTi Porre/Tasavallan PresidenTin kanslia

maTTi Porre/Tasavallan PresidenTin kanslia
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Merihinauspalvelut ja
jäänmurto yhdeksän 
hinaajan kalustolla 
Itämeren alueella.

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

Presidentti Niinistö kävi syk-
syllä 2014 vierailulla Örön linnak-
keella. Saaristomeren Meripuo-
lustusalueen silloisen komenta-
jan, lippueamiraali Timo Hirvo-
sen isännöimän vierailun yhtey-

dessä syntyi tykkiväen keskuu-
dessa ensin ajatus pyytää presi-
dentti Niinistöä Hangon rannik-
kopatteriston perinneyhdistyk-
sen jäseneksi. Ajatus laajeni kui-
tenkin nopeasti harkinnaksi siitä, 

olisiko paikallaan tunnustella pre-
sidentin halukkuutta Rannikkoup-
seeriyhdistyksen kunniajäseneksi. 

Reservissä osoitettu aktiivi-
suus ja pysyvä kiinnostus van-
haa aselajia kohtaan, mutta eri-
tyisesti puolustusvoimien ylipääl-
likkyys, antoivat erinomaiset pe-
rusteet kutsua laajasti kansan ar-
vostama presidentti yhdistyksen 
kunniajäseneksi.

Ajatuksen annettiin kuiten-
kin kypsyä aikansa, kunnes yhdis-
tyksen hallitus esitti sen kevään 
2018 vuosikokoukselle. Vuosiko-
kous kannatti ajatusta lämpimäs-
ti. Kun presidentti Niinistökin otti 
kunniajäsenyyden vastaan mie-
lellään, nimitti yhdistys yhdek-
sännentoista kunniajäsenensä. 
Yhdistyksen ensimmäinen kun-
niajäsen oli tykistökenraali Vilho 
Petteri Nenonen.

Lopuksi otettiin toki pakollinen yhteiskuva. maTTi Porre/Tasavallan PresidenTin kanslia
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Sinisen Reservin 
meritaitokilpailu 2018

Mika Kuutti 
Mika Kuutti, varapuheenjohtaja, Sininen Reservi ry

Sininen Reservi ry:n meritaitokilpailu järjestettiin Suomenlinnassa Meri-
sota koululla 14.-15. syyskuuta 2018. Tapahtuma toteutettiin MPK:n Meri-
puolustuspiirin kurssina.

kana oli ilahduttavasti sekä en-
sikertalaisia, että aikaisemmin 
osallistuneita. 

Valmistelut Merisotakoululla 
aloitettiin perjantaina 14.9. puolil-
tapäivin ja kilpailujoukkueet saa-
puivat illalla kello 18 mennessä. 
Joukkueet aloittivat toimet  il-

moittautumisella ja  majoituksen 
valmisteluilla.  Kaikille pidetty yh-
teinen aloituspuhuttelu avasi vi-
rallisesti kilpailun. Ensimmäiset 
kirjalliset tehtävät tuli joukkuei-
den suorittaa jo illalla. Perjantain 
päätteeksi Merisotakoulun suu-
ri sauna ja iltapala odottivat per-

K ilpailuun osallistui kaik-
kiaan viisi joukkuet-
ta; Helsingin Reservi-

meriupseerit ry:stä, Suomen-
lahden Merivartiokilta ry:stä ja  
Nylands Brigads Gille rf:stä se-
kä Suomenlahden Laivastokilta 
ry:n Killstar I ja II joukkueet.  Mu-

mika kuuTTi

Tapahtum
at

Suomenlahden Merivartiokillan joukkue esittelee valmistelemansa 
reitin valvojalle ennen  kilpailun meriosuuden alkamista.
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Kilpailun suunnitteluryhmä
 – Kilpailun johtaja Markku Kaasalainen,
 – Varajohtaja Mika Kuutti
 – Aikataulut ja toteutussuunnitelma  

Kai-Verneri Kaksonen
 – Pursimies Vesa Paavolainen
 – Tuomarit Ilkka Tiihonen  

ja Reima Mäkeläinen 
 – Valvojat Seppo Vihersaari  

ja Anssi Tuovinen.

 – Rastien ja tehtävien suunnittelu ja 
toteutus Rami Klen, Kimmo Hytönen, 
Aino Auvinen, Patrick Snellman, Axi 
Holmström, Juha Wallius, Nikolai Ylirotu, 
Tatu Korhonen ja Jaakko Maavuori

 – Kilpailutoimisto Martti Vuollet  
ja Helena Jäntti

 – MPK:n linnakeveneiden miehistöt:  
Kuivasaari/ Sami Kettunen ja Martin-Eric 
Raciné sekä Lavansaari/ Matias Kaivos ja 
Juha Särkkä

jantain tehtävien suorittajia. Tä-
män jälkeen kilpailun johto vielä 
varmisti, että viimeisetkin jouk-
kueet siirtyvät  lepoon. 

Meritaitokilpailun perusta-
na on aina ollut  reserviläisten 
merisotilaallisiin taitoihin liitty-
vät tehtävät ja sotilasmerenkul-
ku. Kilpailua on myös ajanmu-
kaistettu tuomalla mukaan esi-

merkiksi meri-VHF radioliiken-
nöintiin, koneoppiin, maavoimi-
en karttatyöskentelyyn ja me-
renkulkusimulaattoriin liittyviä 
tehtäviä. Kilpailuun kuuluu myös 
ensiapuun, ammuntaan, reitti-
suunnitteluun, merenkulkuteh-
täviin aluksella ja hätämerkinan-
toon liittyvää toimintaa. Tehtä-
vät koostuivat käytännön rasti-

työskentelystä sekä kirjallisista 
tehtäväsuoritteista. 

Lauantaina kilpailutehtävien 
suorittamisen ajankohta vaihte-
li joukkueittain. Kilpailualuksina 
toimivat  jo aikaisempina vuosi-
na sopiviksi todetut MPK:n lin-
nakeveneet Kuivasaari ja Lavan-
saari. Osana merenkulkutehtä-
vää joukkueet valmistelivat kir-

mika kuuTTi
Kilpailujoukkueet tutustumassa MPK:n L-vene Lavansaareen.
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jallisen reittiselosteen pohjalta 
reitin meriosuudella käytettäväl-
le kartalle.  Tämä reitti tuli esitel-
lä  reittitarkastelussa ja ajaa kil-
pasuorituksena linnakeveneel-
lä merellä. Joukkueen ollessa 
aluksella, tuli samalla suorittaa 
myös paikanmääritys- ja meri-
miestaitotehtäviä. Maissa jouk-
kueet suorittivat eri aiheisiin liit-
tyviä rastitehtäviä. 

Kilpailussa parhaiten me-
nestyi Suomenlahden Laivas-
tokilta/ Killstar1-joukkue, toisel-
le sijalle nousi Helsingin Reser-
vimeriupseerit ry:n joukkue ja 
kolmannelle sijalle ensimmäis-
tä kertaa kilpailuun osallistunut 
Suomenlahden Merivartiokillan 
joukkue. Henkilökohtaisen tu-
loksen pohjalta parhaana am-
pujana palkittiin Ville Koivisto 
voittajajoukkueesta.

Kilpailujoukkueisiin kuului-
vat: Helsingin Reservi Meriup-
seerit ry: Marko Vuorinen, Ant-
ti Komulainen, Petri Paasi-
vuo; Suomenlahden Laivasto-
kilta ry Killstar I: Ari Nermes, Ol-

li-Pekka Lammi ja Ville Koivis-
to; Suomenlahden Laivastokil-
ta ry Killstar II: Arto Snäll, Kurt 
Österman ja Hannu Hyttinen; 
Nyland Brigads Gille rf: Berndt 
Ehrnrooth, Mark Lindholm ja 
Derek Breitenstein sekä Suo-
menlahden Merivartiokilta ry: 
Pekka Lieppinen, Leif Möller 
ja Kai-Markus Lilli.

Palaute kurssista ylsi muka-
vasti Meripuolustuspiirin kurs-
sien keskiarvon yli arvosanalla 

4,35 (asteikolla 1-5).
Palaute on myös arvokasta 

tulevien vuosien tapahtumien 
suunnittelussa. Kilpailijat pitivät 
tehtäviä sopivan vaikeina mut-
ta samalla motivoivina, uutta-
kin opittiin. Lämpimät kiitokset 
kilpailujoukkueille rehdistä osal-
listumisesta.

Merisotakoulun tarjoama 
tuki, koulutustilojen, majoituk-
sen, kaluston, henkilöresurssi-
en ja etenkin merenkulkusimu-
laattorin osalta oli korvaamat-
toman tärkeä.  Ilman MPK:n Me-
ripuolustuspiirin linnakeveneitä 
olisi kilpailua ollut mahdotonta 
toteuttaa.  Kiitokset jälleen ker-
ran toimivasta yhteistyöstä.

Mainitsematta ei sovi myös-
kään jättää tapahtuman  järjes-
telyorganisaatiota, joka  huolehti 
mm suunnittelusta, valmistelusta 
ja tapahtuman läpiviennistä su-
juvasti ja määrätietoisesti. Kiitos!

Vuoden 2019 kilpailun tar-
kemmat tiedot ilmoitetaan Sini-
sen Reservin nettisivuilla, www.
sininenreservi.fi ja tässä lehdes-
sä olevassa ilmoituksessa.

mika kuuTTi

mika kuuTTi

Ensiapurastilla tuli noutaa veden varaan joutunut henkilö rantaan.

Suomenlahden Laivastokillan Killstar II joukkue 
mittaa koordinaatteja kartalta.
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T ämä konsepti on Sak-
san omistama. Suomes-
sa Merivoimat on toimi-

nut harjoituksen johtovastuus-
sa  vuosina 2010, 2014 ja nyt 2018. 
Viime vuonna harjoitukseen 
osallistui yli 4000 sotilasta, jois-
ta noin 2000 oli suomalaisia. Har-
joitusjoukot tulivat 13 eri valtios-
ta. Suomen lisäksi vuoden 2018 
harjoitukseen osallistuivat Ruot-
si, Tanska, Belgia, Italia, Alanko-

Mika Kuutti
Mika Kuutti, varapuheenjohtaja, Sininen Reservi ry

mika kuuTTi

mika kuuTTi

NOCO18 – Pre-Sail Conference 
– Reserviläiset yhteysupseeritehtävissä
Kansainvälisten harjoitusten lisääntyminen näkyy niin Merivoimien kuin reser-
viläistenkin toiminnassa. Suomessa toteutettiin 25.10. - 8.11.2018 Northers 
Coasts (NOCO) harjoitus.

Tapahtum
at

Belgialaisen BNS Narcis miinanraivaajan kansivahti tervehtii alukselle 
saapuvaa yhteysupseeria porrasvihellyksellä.

Kaikki irti!
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atmarine.fi   autrosafe.fi

Palveluksessa maalla ja merellä

Navigointi- ja 
kommunikointilaitteet

Konehuonelaitteet

Integroidut palo- ja 
kaasuilmoitinjärjestelmät

Säiliömittaus- ja 
lastausvarret teollisuudelle

Turvavalaistusjärjestelmät

Poistumisopasteet,  
turva- ja yhdistelmävalot

Erikoiselektroniikka 
puolustusvoimille

Marine Solutions
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mika kuuTTi

maat, Kanada, Viro, Latvia, Liet-
tua, Puola, Yhdysvallat ja Saksa. 

Sininen Reservi ry on tehnyt 
yhteysupseeritoiminnassa Me-
rivoimien kanssa tiivistä yhteis-
työtä 1990-luvun lopulta alkaen. 
Reserviläisiä on koulutettu teh-
täviin mm Merisotakoulussa ja li-
säksi kokeneet reserviläiset ovat 
toimineet perehdyttäjinä. Tehtä-
viä on ollut niin yhden aluksen 
laivastovirailuilla kuin alusosas-
tojen  kansainvälisten harjoitus-
ten yhteydessä. NOCO-harjoi-
tukseen on vuodesta 2010 al-
kaen rekrytoitu sekä toimitettu 
osaavia ja kokeneita yhteysup-
seereita merivoimien tarpeisiin. 
Vuonna 2013 tätä toimintaa kehi-
tettiin edelleen perustamalla Si-
nisen Reservin yhteysupseerivii-
rikkö. Viiriköllä on ruodut eli pai-
kalliset organisaatiot sekä pää-
kaupunkiseudulla että Turussa.

NOCO 2018 harjoitukses-
sa yhteysupseeritehtävissä toi-
mi 43 reserviläistä. Tämä jouk-
ko toimi 23 ulkomaalaisen aluk-
sen yhteysupseereina ja miehit-
ti Pre-Sail Conference vaiheen 
ajaksi perustetun satamakes-
kuksen (Harbour Center). Lisäk-
si muutama B-ajoluvan omaa-
vista reserviläisistä toimi auton-
kuljettajina. Satamakeskus vä-
litti huoltotarpeisiin liittyviä ti-
lauksia edelleen hoidettavaksi 
ja huolehti mahdollisimman re-
aaliaikaisesta tiedon välitykses-
tä sekä yhteysupseereille, että 
harjoitusorganisaatiolle.

Moni reserviläisistä oli yh-
teysupseeritehtävässä NOCO:s-
sa jo kolmatta kertaa. Näille re-
serviläisille on kertynyt hyvää 
osaamista ja erittäin paljon ko-

kemusta monenlaisista tilanteis-
ta, joita tämän kaltaisissa harjoi-
tuksissa tulee vastaan. Heidän 
toimintavalmiutensa on erin-

omainen, ja tämä Sininen Reser-
vi ry:n joukko on valmiina meri-
voimien tarpeisiin myös tällä 
purjehduskaudella!

Kaveria autetaan aina. Alikersantti 
kiinnittää luutnantin olkapolettia.
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Ove Enqvist
ST, ye-komentaja evp

Historian unohtamat – Suomen alkuaikojen rannikkotykistöupseerit

Toimi Emil Haaranen

H
istoria

Sotilasarvot
Reservin vänrikki 13.12.1922, 
vänrikki 19.5.1926, luutnant-
ti 16.12.1926, kapteeni vuon-
na 1931, majuri vuonna 1940 ja 
everstiluutnantti vuonna 1943.

Painolastia
Vänrikki Haarasen ilmoittau-
tuessa vuonna 1925 Kadettikou-
lusta juuri päässeenä upseerina 
1uut nantti Melartille, katseli tä-
mä vähän aikaa hentoista nuo-
rukaista, sanoen lopuksi: ”Kyllä 
se on pa rasta, että vänrikki pa-
nee vähän kiviä taskuunsa, et-
teivät nämä kovat tuulet puhal-
la vänrikkiä heti mereen”. 

Haaranen MeriSK:ssa 
opettajana v 1937 
Kapteeni Haaranen: ”Oppilas. 
Mitä seuraa siitä, että olette jät-
tänyt kiväärinne vireeseen?” Op-
pilas: ”Lomakieltoa, herra kap-
teeni.” Haaranen: ”Ei. Iskurin jou-
si kuoleutuu.”

V arusmiespalveluksen 
Haaranen suoritti 1919–
1920.  Hän astui vakinai-

seen pal ve lukseen 1.12.1921 esi-
kuntavääpeliksi 3. Divisioonan 
Esikuntaan, josta hänet siirret-
tiin 1.5.1922 Viipurin Rykment-
tiin. Samana vuonna hän suorit-
ti Reservi up seerikoulun, ja Ka-
dettikoulun hän suoritti vuon-
na 1926.

Kadettikoulun jälkeen hän 
sai siirron RT 3:een nuor. upsee-
riksi ja määrättiin 9.8.1928 patte-
rin pääl liköksi. Vuonna 1931 hä-
net siirrettiin RT 1:een, jossa toi-
mi niin ikään patterin päällikkö-
nä. Vuonna 1932 hän palasi RT 
3:een, jossa hän toimi 1932–1939 
mm. esikunnassa toimistoup-
seerina ja kuusi vuotta Mantsin 
linnak keen päällikkönä.  Tiettä-
västi hän toimi myös opettajana 
Meriso ta koulussa vuonna 1937, 
vaikka hän ei sitä itse mainitse 
kirjoituksissaan.

Talvisodassa Haaranen oli 
Laatokan Meripuolustuksen Esi-
kunnan operatiivisen osaston 
päällik kö nä, välirauhan aikana 
hän palveli linnoitustykistössä ja 
jatkosodassa Linnoituspatteris-
to 2:n ko men tajana sekä Syväril-
lä rannik kolohkon komentajana. 
Haaranen siirtyi eläkkeelle vuon-
na l944. Hän harrasti gra fiikkaa, 
filateliaa ja maalausta. Hän kuo-
li 21. heinäkuuta 1960.

Toimi Haaranen syntyi 5.3.1898 Tohmajärvellä. 
Hän liittyi Vöyrin Sotakouluun 16.2.1918 ja otti 
osaa Vaskiveden, Kurun, Murolen, Teiskon ja 
Messukylän taiste luihin, haavoittuen Messukylässä 
28.3.1918 lievästi oikeaan reiteen.
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Millog Oy on kunnossapitoon sekä elinjakson hallinta- ja 
materiaalipalveluihin erikoistunut yritys. Puolustusvoimien 
strategisena kumppanina vastaamme maavoimien ja merivoimien 
materiaalin kunnossapidosta sekä erikseen sovituista ilmavoimien 
materiaaleista. Lisäksi tuotamme elinjakson hallinnan palveluita 
ja osallistumme asiantuntijana materiaalihankkeisiin. 
Toimintamme perustuu pitkäaikaisiin kumppanuussopimuksiin. 

Kestävää kehitystä elinjakson alusta loppuun. 

Rannikkoupseeriyhdistys

R ANNIKKOUPSEERIYHDIS-
TYS RUY ry:n sääntömää-

räinen vuosikokous järjestetään 
keskiviikkona 3.4.2019  klo 17.15 
Suomenlinnan Upseerikerholla.  
Kokouksessa käsitellään sääntö-
jen 13§ määräämät sekä jäsen-
ten hallitukselle kirjallisesti etu-
käteen lähettämät asiat. 

Kokouksen jälkeen noin klo 

19.15 kuulemme esitelmän ja klo 
20.00 syömme yhdistyksen tar-
joaman iltapalan.

Iltapalalle jääviä kokous-
osanottajia pyydetään ilmoitta-
maan osallistumisestaan yhdis-
tyksen sihteerille, Jarmo Valti-
molle joko sähköpostilla jarmo.
valtimo@rannikonpuolustaja.
fi tai puhelimella 0405647695   

24.3.2019 mennessä.
Lautta Suomenlinnaan läh-

tee Kauppatorilta klo 16.40. 
Meriupseeriyhdistyksen jä-

senet liittyvät joukkoomme kuu-
lemaan esitelmää ja syömään il-
tapalaa. Illan esitelmän järjes-
tää MY.

 –  HALLITUS   –

Rannikkoupseeriyhdistys tiedottaa
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Vuoden 2019 teema

Yhdistyksen hallitus valitsi vuo-
den 2019 teemaksi ”Autonomi-
set järjestelmät – Uhka vai mah-
dollisuus?”

Kuukausikokousten aiheet 
pyrkivät noudattelemaan valit-
tua teemaa.

Yhdistyksen vuosikokous
Yhdistyksen sääntömääräinen 
vuosikokous järjestetään Me-
risotakoululla 3.4.2019 Klo 17.15 
alkaen.

Ohjelmassa on vuosikoko-
uksen lisäksi esitelmätilaisuus 
Suomenlinnan Upseerikerholla 
yhdessä Rannikkoupseeriyhdis-
tyksen kanssa. Illan päätteeksi 
yhdistykset tarjoavat jäsenilleen 
kerhopalan.

Ilmoittautumisohjeet ja muut 
tarkentavat tiedot ilmoitetaan 
sähköpostilla jaettavissa jäsen-
tiedotteissa. Lisätiedot sihteeriltä 
(sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi)

MY:n jäsentiedotteet

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

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

MY:n jäsentuotteet
Suomen Laivasto -kirjasarja (1-
3), osat erikseen 15€, koko sar-
ja 40€

 – Uhka Lännestä -kirja, 15€
 – Suojattu merenkulku  

elinehtonamme -kirja, 15€
 – MY:n isännänviiri, 70€
 – MY:n Veneviiri, 22€
 – MY-Jäsenpinssi, 7€

Hintoihin lisätään mahdol-
liset postikulut. Lisätiedot tuot-
teista sihteeriltä. sihteeri@me-
riupseeriyhdistys.fi

Meriupseeriyhdistys

Meriupseeriyhdistys tiedottaa

sertifioitu ISO 9001:2015, noudatamme AQAP 2120

Vahdontie 91, 20320 TURKU
Puh. 02 4389 100

RAIKON KONEPAJA OY
Tilaus – ja korjauskonepaja

Raskaskonekorjaamo
Vuodesta 1949
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V aikka ollaan jo pitkällä ke-
vättä tämän lehden kolah-

taessa postilaatikkoon, on mu-
kavaa tähyillä vielä vuoden 2018 
horisonttiin. Olimme Kokonais-
turvallisuusmessuilla Lahdessa 
esillä yhteisellä osastolla Nylands 
Brigads Gillen ja Uudenmaan pri-
kaatin kanssa, näkyvillä Klaukka-
lan maanpuolustuspäivässä, ja 
Meritaitokilpailu mittasi jälleen 
jäsenyhdistysten jäsenten osaa-
mista. Olimme vahvasti mukana 
NOCO 18-harjoituksessa, järjes-
timme upeasti onnistuneen Me-
ripuolustuspäivän, syksyn kaksi 
ampumakilpailua sekä kauden 
päätössaunan ja osallistuimme 
Merivoimien eri tehtävänvaih-
to- sekä kotiuttamistilaisuuksiin. 
Näiden lisäksi olivat jäsenyhdis-
tyksiemme omat tilaisuudet ja jä-
senien aktiivinen osallistuminen 
MPK:n Meripuolustuspiirin kou-
luttajatehtäviin. Sinisen Reservin 
yhteysupseeriviirikön vuosi hui-
pentui Helsingin reserviupseeri-
piirin myöntämään vuoden 2018 
maanpuolustuksen suunnan-
näyttäjä-palkintoon. Taakse jää-
vään horisonttiin piirtyi siis erin-
omaisia onnistumisia.

Tämä vuosi on aloitettu suo-
menruotsalaisen maanpuolus-
tuspäivän (6. finlandssvenska 
försvarsdag) järjestelytehtävissä 
ja Haminassa 19.1. järjestetyssä 

tapahtumassa – paikalla oli noin 
200 kuulijaa. Allekirjoittanut aloit-
ti tammikuussa jäsenyhdistys-
kierroksensa tavoitteena kiertää 
kaikki yhdistykset kesään men-
nessä. Vuosikokousvalmistelut-
kin on tätä kirjoitettaessa aloitet-
tu ja se pidetään Helsingissä kan-
sallisena veteraanipäivänä lauan-
taina 27. huhtikuuta. Tarkemmat 
tiedot lähetetään jäsenyhdistyk-
sille kirjeitse sekä sähköpostitse 
ja ne ilmestyvät aikanaan myös 
Facebook-sivuillemme. Kauden 
avajaissauna järjestetään Meriso-
takoululla 26.4. eli edellisenä ilta-
na. Kevään ampumapäivät ovat 
lauantait 13.4. ja 25. toukokuuta. 
Näistä myös lisää tulevissa tie-
dotteissamme.

Tämä vuosi olkoon vahvas-
ti yhdistysten yhteistyö- sekä jä-
senhankintavuosi. Näihin asioi-
hin tulemme keskittymään myös 
puheenjohtaja-kierroksella. Ha-
luan uskoa, että tuloksiakin saa-
daan aikaiseksi – horisontissa on 
avoimet vedet, vaikka karikkoja-
kin jouduttaneen väistelemään.

Merivoimien tehtäväruletti 
pyörähti – olemme saaneet ko-
mentajaksi lippueamiraali Har-
jun, esikuntapäälliköksi kommo-
dori Tiilikaisen, operaatiopäälli-
köksi kommodori Valkamon, 
suunnittelupäälliköksi kommo-
dori Muurisen ja Merisotakoulun 

johtajaksi kommodori Rauta-
van. Sininen Reservi onnittelee 
lämpimästi nimityksienne joh-
dosta, kiittää edeltäjiänne erin-
omaisesta yhteistyöstä ja toi-
vottaa teille kaikille menestys-
tä uusissa tehtävissänne! Toivo-
tamme myös jo tässä vaiheessa 
kommodori Rannikolle lokoisia 
eläkepäiviä ja kommodori Tuo-
miselle myötäisiä tuulia tuleviin 
haasteisiin – myös teidän joh-
dollanne ja kanssanne on ollut 
ilo soutaa yhteistä venettämme!

Katse tiukasti tulevaisuuden 
horisontissa.

Antti Rautiainen
Puheenjohtaja, Sininen Reservi

Sinisen Reservin 
horisontissa aurinkoa

Sininen Reservi
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

S uomenlinnan Rannikkoty-
kistökilta palkitsi 30.11.2018 

Suomalaisella klubilla järjestetys-
sä glögitilaisuudessa ansioitu-
neita kiltalaisia. Perinteisen toi-
mintavuoden viimeisen kiltata-
pahtuman glögitilaisuuden ava-
si puheenjohtaja Kristiina Slot-
te kertoen sanoin ja kuvin men-
neen vuoden kiltatapahtumista.

Mika Helin kertoi Suuliek-
kien tapana –dokumentaation 
sekä näyttelyn saamasta julki-
suudesta eri paikkakunnilla vuo-
den aikana.

Timo Elolähteelle ojennet-
tiin pitkäaikaisesta ja monipuoli-
sesta kiltatyöstä Rannikon Puo-
lustajain killan ansiomitali tykin-
putkin.

II lk barettimerkit saivat
 – Tatu Vartiainen 

ja Vesa Corenius

Maanpuolustusmitalin 
pronssisoljella

 – Elina Wirtanen, Jaana 
Visakko ja Ari Orpanav

Maanpuolustusmitalin soljen 
korotus kultaiseksi

 – Ninamaija Toivonen

Vuoden 2018 kiltalainen on 
Mika Helin. Mika Helin teki mit-
tavan työn järeän Obuhov tykin 
ampumakuntoon saattamiseen 
ja itse ampumiseen perustuvan 
dokumentaation ja kiertonäyt-
telyn ”Suuliekkienn takana”, jon-
ka ensimmäiseksi näyttelykoh-
teeksi valikoitui Upinniemen so-
tilaskoti. Näyttely oli nähtävis-
sä Hämeenlinnassa Museo Mili-
tarian tykkihallissa, Turun meri-
keskus Forumissa, kesän yleisö-
viikonloppujen aikana Kuivasaa-
ressa, Suomenlinnan kirjastos-
sa, jonka jälkeen näyttely palasi 

kotipesään Upinniemen sotilas-
kotiin. Suuliekkien takana -näyt-
telyn on tarvittaessa lainattavis-
sa maanpuolustus- ja rannikko-
tykistöhenkisiin tapahtumiin.

Varusmiesten palkitsemi-
nen ja harrastustoiminnan 
tukeminen
Suomenlinnan Rannikkotykistö-
killalla on ollut jo vuosien ajan ta-
pana käydä Rannikkoprikaatin 
varusmiesten kotiuttamiskahveil-
la Upinniemessä kertomassa kil-
lan toiminnasta ja palkitsemassa 
yhden hyvin varusmiespalveluk-
sensa suorittaneen varusmiehen.

Ennen joulua 19.12. kävi pu-
heenjohtaja Kristiina Slotte yh-
dessä johtokunnan jäsen Timo 
Mäki-Ventelän kanssa luovutta-
massa upean Obuhov 305 mm:n 
kaksoistykkitaulun Kuivasaa-
ren ammunnoista sekä killan 50- 
vuotishistoriikin upseerikokelas 

rT-killan arkisTo rT-killan arkisTo

Timo Elolähde. Vesa Corenius ja Tatu Vartiainan.
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

yhteisistä asioista iltapalan.
MSTK:n edustajat on kutsut-

tu myös killan johtokunnan ko-
kouksiin.

Toiminta MPKL Maanpuo-
lustuskiltojen liitossa
RT-killalla on vuosikymmenten 
ajan ollut edustus Maanpuolus-

tuskiltojen liitossa. MPKL:n liitto-
valtuuston kokous pidettiin Jy-
väskylässä marraskuun puoli-
välissä, missä liiton hallitukseen 
jatkokaudelle valittiin killan va-
rapuheenjohtaja Markus Aar-
nio. MPKLn 1. varapuheenjoh-
taja on Arno Hakkarainen ja 
liittovaltuuston edustajana toi-
mii Sirpa Holma.

Järvön talvi ja tuleva kesä
Järvön isäntä Ari Orpana teki 
saareen onnistuneen talvisen 
tarkistusmatkan. Tulevana ke-
sänä Järvössä järjestetään pe-
rinteinen juhannusjuhla sekä 
heti juhannuksen jälkeen maa-
nantaista torstaihin kestävä saa-
riston olosuhteisiin tutustuttava 
lasten leiri.

Juttukooste Sirpa Holma

Rasmus Alholle Tulipatterista.
Toivottavasti taulu löytää 

paikkansa upseerikokelas Alhon 
huoneen seinältä.

Yhdessä Merisotilastoimi-
kunnan (MSTK) kanssa suunni-
teltiin ja hankittiin bändikämp-
pään lisää soittimia. Toimin-
ta-avustuksella tuetaan varus-
miesten musiikkiharrastusta. 
Bändikämppä on ollut varus-
miesten aktiivisessa käytössä ja 
erittäin suosittu vapaa-ajan har-
rastetilana.

Upinniemessä käytiin toi-
mintavuoden aikana tapaamas-
sa MSTK:n edustajia. Tapaami-
sissa on keskusteltu mm. killan 
ja MSTK:n toiminnasta sekä kil-
lan toiminta-avustuksen hake-
miseen liittyvistä käytännöistä.

Kilta kutsuu Kajanuksen 
saunalla pidettäviin kokous- ja 
saunailtoihin MSTKn edustajia 
ja varusmiehiä keskustelemaan 

rT-killan arkisTo

rT-killan arkisTo

Rannikkorykmentin komentaja, kom Mika Salin, Keltaisen rykmentin 
veteraani Kaarlo Marttinen, vuoden kiltalainen Mika Helin, 
puheenjohtaja Kristiina Slotte ja varapuheenjohtaja Markus Aarnio.

Kristiina Slotte, ups.kokelas Rasmus Alho, Timo Mäki-Ventelä sekä RPR:n 
komentaja Vesa Tuominen.
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R annikkosotilaskotiyhdis-
tyksen 100-vuotis juhla-

vastaanotto järjestettiin mar-
raskuun puolivälissä Ritarihuo-
neella arvovaltaisten kutsuvie-
raiden, yhteistyökumppanei-
den sekä rannikon sisarten voi-
min. Rannikon sisarten osallistu-
minen toi vuosikymmenten ajan 
rannikolla sotilaskotityössä teh-
neet sisaret yhteen .

Yhdistyksen puheenjohtaja 
Maritta Sariola avasi tilaisuu-
den. Tervehdyksensä 100 vuot-
ta juhlivalle yhdistyksellä toi-
vat Merivoimien komentaja va-
ra-amiraali Veijo Taipalus, So-
tilaskotiliiton toiminnanjohtaja 
Satu Mustalahti sekä Sotilas-
kotijärjestön Tuen edustaja Sal-
li Ruutu.

MVn onnittelijat ja Ulla Varjola kunniapuheenjohtaja.

Uusi toiminnan 
vuosisata alkaa
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
101. toimintavuoden teemana 
on koulutus. Koulutuksella yh-
distys tukee ja kohottaa pal-
katun henkilöstön ammatillis-
ta osaamista antaen näin pa-
noksensa kunkin sotilaskodissa 
työskentelevän henkilökohtai-
set tarpeet huomioiden. Hen-
kilöstön koulutus yhdessä an-
sioituneiden ravitsemuksen ja 
terveellisyyteen paneutuvien 
asiantuntijoiden kanssa tuottaa 
myös varusmiehille monipuoli-
semman tuotevalikoiman.

Vapaaehtoisten sisarten 
koulutuksessa tukeudutaan 
alueen yhteisiin koulutuksiin se-
kä paikallisosastojen omiin kou-

lutustilaisuuksiin. Vapaaehtois-
ten sisarten tehtävät ja siihen 
tähtäävä koulutus antaa mah-
dollisuuden tukea sotilaskotien 
palkattua henkilökuntaa tehtä-
vässään. Vapaaehtoistyötä teke-
vät sisaret osallistuvat lisävoimi-
na mm. suuriin ja pienempiin ta-
pahtumiin antaen näin tarvitta-
van avun kiireisinä aikoina.

Pansion sotilaskoti on 
avattu remontoituna
Rannikkolaivaston alueella Tu-
russa sijaitsee Pansion sotilas-
koti korkean mäen päällä ole-
vassa kasarmirakennuksessa. 
Vuonna 1985 sotilaskoti muut-
ti nykyiseen tilaansa ruokalara-
kennuksen päädyssä sijainnees-
ta sotilaskotitilasta.

Kolmekymmentä vuotta siir-
tymisestä uusiin tiloihin tuli ajan-
kohtaiseksi rakennuksen perus-
korjaus ja samalla myös sotilas-
kodin keittiön ja salin korjaus. 
Vuoden kestäneiden suunnitte-
luvaiheiden ja kuukausittaisten 
kokousten ja kolmen suunnitel-
man jälkeen oli edessä muutto 

rskYn kuva-arkisTo

Rannikkosotilaskotiyhdistys
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Sotilaskotijärjestö Tuki Salli Ruutu.

Selkämeren paikallisosaston sisaria.

RSKYn toimistopäällikkö Katriina Andersson ja 
yhdistyksen puheenjohtaja Maritta Sariola.

väistötiloista takaisin lähtöpis-
teeseen. eli varuskuntaravintola 
Poijun henkilöstötilan yhteyteen.

Elokuussa 2017 osa sotilas-
kodin tavaroista pakattiin ja siir-
rettiin väliaikaisiin varastotiloihin 
Pansion alueella, Gyltön leirisoti-

laskotiin , Forum Marinumiin se-
kä yhden sisaren tyhjillä ollee-
seen autotalliin. Pienellä myyn-
titiskillä sekä parilla virvoitusjuo-
makaapilla lähdettiin harjoitte-
lemaan toimimista tosi erilaisis-
sa olosuhteissa. Kahvileivät tilat-

tiin leipomosta, koska leivonta-
paikkaa ei ollut. Leijona Caterin-
gin keittiön tiloista saatiin paikka 
leipien ja sämpylöiden valmis-
tamista varten. Varusmiehillä oli 
käytettävissään muutama pöytä-
ryhmä. Pyrimme kuitenkin tarjo-

rskYn kuva-arkisTo rskYn kuva-arkisTo

rskYn kuva-arkisTo

Rannikkosotilaskotiyhdistys
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Rannikkosotilaskotiyhdistys

amaan pojille paikan käyttää so-
tilaskodin palveluita.

Vuoden 2018 joulukuu koit-
ti nopeammin kuin huomattiin 
ja taas pakattiin tavaroita, mut-
ta aivan eri mielellä, kun saatiin 
palata takaisin kasarminmäel-
le täysin uudistettuihin tiloihin. 
Viikon aikana sotilaskoti tuli toi-
mintakykyiseksi, mikä olikin tär-
keää, koska kolmenkymmenen 
vuoden jälkeen tammikuussa 
2019, pitkästä aikaa, alokkaat 
saapuivat Pansioon.

Tällä hetkellä sotilaskoti on 
toiminnassa ja hakee jonkin ver-
ran uusia toimintamuotoja. Ta-
varoita tuodaan vielä kevään ai-
kana varastoista ja koti sisuste-
taan varusmiehille mieluisak-
si oleskelupaikaksi. Sotilasko-
din aukioloajan ulkopuolella tila 
toimii varusmiesten vapaa-ajan 
viettopaikkana.

Me sisaret olemme onnelli-
sia siitä, että meillä on taas oma 

sotilaskoti, jossa tehdä meille 
tärkeää sotilaskotityötä varus-
miesten virkistykseksi.

Kiitämme Senaattikiinteis-
töä, Puolustushallinnon raken-
nuslaitosta ja Rannikkolaivas-
toa saamastamme avusta ja tu-

esta ja uudistetusta, modernista 
sotilaskodista.

Upinniemen varusmiesten 
tulokirkko
Merikappelissa järjestettiin uu-
silla alokkaille tulokirkko perin-
teiseen tapaan. Ehtoollinen jaet-
tiin sota-ajan läpi käyneistä, hie-
non historian omaavista ehtool-
lismaljoista. Rannikkosotilasko-
tiyhdistys, kuten sotilaskotijär-
jestön tehtävänä on, jakaa jokai-
sella alokkaalle Sotilaan virsikirja. 
Varusmiehille järjestetään myös 
mahdollisuus kasteeseen sekä 
rippikoulun suorittamiseen, jol-
loin yhdistys lahjoittaa jokaiselle 
konfirmoidulle rippiristin.

Juttukooste Sirpa Holma

Pansion varusmiehiä uusitussa Sotilaskodissa.

rskYn kuva-arkisTo

Upinniemn Merikappeli ja varusmiehet.

rskYn kuva-arkisTo
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Pohjanlahden Laivastokilta

dollinen, mutta joka tapauksessa 
selkeä ja kaikille ymmärrettävä.

Yhteistyö
Kun liikutaan vesillä ”huvin vuok-
si”, voisi olettaa, että kaikilla on 
kiinnostusta myös veneen na-
vigointiin. Kaikki lähes vauvas-
ta vaariin voivat omalla osaa-
misellaan osallistua. Ve neen 
paikkaa ja suuntaa koskevan 
tiedon jakaminen  hyödyttää 
turvallista kul kua. Vastuu viime 
kädessä on kuitenkin pääl liköllä.

Veneessä on aina 
päällikkö
Uusi veneliikennelaki tuo entis-
tä selkeämmin esille myös pääl-
likön ja hänen velvollisuuten-
sa. Päällikön tarpeellisuus ko-
rostuu vai keissa olosuhteissa ja 
vaa ratilanteissa.

Tunne veneesi

Ajoharjoittelun lisäksi on järjes-
tetty käsittely kurs se ja. Erityi-
nen painotus on MOB-tilantei-
den harjoit te lul la. Osallistujia 
on rohkaistu jatkamaan har joit-
telua omalla veneellään ja mie-
histöllään. Harjoittelu on haus-
kaa ja voi joskus osoittautua to-
della hyö dyl li sek si.

Kouluta harjoittamalla
Kurssit on suunnattu teo reettisia 
kursseja suorit taneille veneilijöil-
le, mutta ovat soveltaen käyneet 
myös vasta-alkajille. Pää paino 
on käytännön teke misessä. Van-
han kenraalin sanoja mukael-
len: Kouluta aina har joit tamalla 
– luennointi mak setaan kuo le-
malla.

Antero Honkasalo

Huviveneilijöiden koulutus

P ohjanlahden Laivastokillan 
Ahvenveneellä on järjestet-

ty käytännön kursseja veneilijöil-
le. Sotilasmerenkulun periaattei-
ta voivat hyvin soveltaa myös ta-
valliset vesillä liikkujat.

Käytä silmiäsi
Valitettavasti on viime vuosina 
sattunut onnettomuuksia, jotka 
ilmeisesti johtuvat puutteellises-
ta tähystyksestä. Kun navigointi 
perustuu optiseen havainnoin-
tiin, tulee tähystyskin yleensä 
hoidettua merenkulun säädös-
ten velvoittamalla tavalla.

Tee suunnitelma
Varsinkin silloin kun venemat-
ka suuntautuu tavallista mökki-
saarta pidemmälle, tulee tehdä 
reittisuunnitelma. Huviveneessä 
sen ei tarvitse olla tiukan muo-

Ahven Kristiinankaupungissa.
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Turun Rannikkotykistökilta

Turun Rannikkotykistökilta toimii!

K illan syysjuhlaa vietettiin 
yhden välivuoden jälkeen 

marraskuun 24. Sirkkalan upsee-
rikerhon holvien alla. Turku-kabi-
netti oli jäsenistömme toimesta 
varattu täyteen ja kyselyitä täy-
teenbuukkauksen jälkeenkin 
vielä kiltamestarille tuli. Tästä vii-
sastuneena tehtiin heti alkuvuo-
desta varaus tulevalle syysjuhlal-
le isompaan tilaan Sirkkalassa. 
Kutsuvieraana tilaisuuteen saim-
me Rannikkoprikaatin komenta-
jan, kommodori Vesa Tuomisen 
rouvineen. Tuominen toi puhees-
saan esille vapaaehtoisen maan-
puolustuksen tärkeän merkityk-
sen ja kiitteli Turun Rannikkoty-
kistökillan pitkäaikaista toimin-

taa prikaatin kotiuttamistilai-
suuksissa rohkaisemalla kotiu-
tuvia vapaaehtoistoimintaan ja 
palkitsemalla tilaisuudessa pal-

veluksensa kiitettävästi suoritta-
neita varusmiehiä. Sanojensa va-
kuudeksi kommodori Tuominen 
luovutti killalle Rannikkoprikaatin 
joukko-osastoristin nro 160. Tu-
run Rannikkotykistökilta otti ar-
vokkaan huomionosoituksen yl-
peydellä vastaan kiittäen samal-
la puheenjohtaja Mika Koivusen 
sanoilla uskomattoman hyväs-
tä yhteistyöstä Rannikkoprikaa-
tin ja sen komentajan kanssa. Kil-
ta toivottaakin kommodori Vesa 
Tuomiselle hyvää menestystä tu-
levissa uusissa haasteissa Maan-
puolustuskorkeakoulun hallinto-
johtajan tehtävässä!

Syysjuhlassa palkittiin an-
sioituneita kiltalaisia; Rannikon 

Syysjuhlassa Rannikkoprikaatin komentaja, kommodori Vesa Tuominen, luo-
vutti Rannikkoprikaatin joukko-osastoristin killallemme. Vastaanottajana 
Turun Rannikkotykistökillan puheenjohtaja Mika Koivunen.

Killan syysjuhlassa vuoden kilta-
laisen nimityksen ja siitä muis-
toksi teräslautasen saanut kilta-
veli Harri Takala.

Syysjuhlan loistavan humoristisen 
”puuropuheen” piti Eero 
Joutsikoski.

sePPo kailasePPo kaila

sePPo kaila
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Turun Rannikkotykistökilta

Puolustajain killan ansiomita-
li: Aaltonen Hannu, Joutsikos-
ki Eero, Koivunen Mika, Siikar-
la Aarne, Takala Harri ja Verho 
Jukka. Ed. mainitun mitalin ty-
kinputket: Hirvonen Tapio, Kas-
kelo Mikael ja Leppäkoski Petri. 
Itsenäisyyden Kivi: Grandell An-
ja, Grandell Pentti, Heinonen Ar-
to ja Kulo Jukka. Rannikon Puo-
lustajain killan pronssinen levy-
ke: Holmroos Altti, Koski Mat-
ti, Lasorla Jukka, Leino Antero, 
Pohjanvirta Erkki ja Vänni Tuula. 
Heikki Pohjanvirralle on 11.12. 
Maanpuolustusjärjestöjen puu-
rojulassa Heikkilässä luovutet-
tu 6.12. myönnetty Vapausso-
dan Perinneliiton Sininen Risti. 
Parhaat onnittelut kaikille pal-
kituille!

Perinteinen jouluostosret-
ki Tallinnaan tehtiin 18.-19.12. 
Retken pääkohde ostosten si-
jaan oli kuitenkin Tallinnan Met-
säkalmisto, jonka Suomen-poi-
kien - Soomepoisid-muistomer-
kille laskimme seppeleen. Myös 
Turun Laivastokilta osallistui 
retken kunniatehtävään omal-
la seppeleellään. Kulttuurillista 
puolta retkessä edusti käynti tai-
demuseo Kumussa.

Kiltamme suoritti kahdel-
la 4-henkisellä ryhmällä perin-
teisen jouluaaton kunniavartio-
vuoronsa Unikankareella ja San-
kariristillä. 

Turun Rannikkotykistökilta toimii!

Kilta suunnittelee kesäret-
keä. Tarkasti suuntaa ei vielä 
ole muuten kuin vasta haaru-
koituna. Kannattaa muistaa ke-
vätkauden suositut kuukausita-
paamiset aina kuukauden en-
simmäisenä keskiviikkona, jos-
sa joka kerralla on oman alansa 
asiantuntija pitämässä huippue-
sitelmää. Örön tykkitalkoolaiset 
jatkavat toimintaa, joka saattaa 
tänä vuonna suuntautua myös 
johonkin muuhun linnakesaa-
reen. Retkikysymyksiin vastailee 
kiltamestari, p. 040 519 8155, kil-
tamesteri@turunrtkilta.fi.

Killan hallituksen toimesta 
on viime vuoden puolella aloi-
tettu tiedotuksen tehostamisen 
suunnittelu. Suunnittelussa ta-

voitteena on killan nettinäkyvyy-
den uudistaminen ja sähköpos-
tijakelun laajentaminen. Tulok-
siakin jo on, joka huomataan ta-
pahtumien sp-tiedottamisen ryh-
mäjakelun alkamisena niille, jot-
ka ovat killalle sähköpostiosoit-
teensa ilmoittaneet. Perinteiset 
postijakelut ja kiltapalstatiedot-
tamiset toimivat jatkossakin.

Seuratkaa ilmoitteluja kil-
tamme retkistä ja tapahtumista 
TS:n kiltapalstalla, jäsentiedot-
teissa ja killan FB-sivulla: face-
book.com/groups/turunrtkilta. 
Seuratkaa tarjontaa myös Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) sivuilla: www.mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

Turun Rannkkotykistökilta laski seppeleen Suomen-poikien 
- Soomepoisid -muistomerkille Tallinnan Metsakalmistolla. 
Kunniatehtävää suorittamassa Jukka Lasorla ja Heikki Pohjanvirta.

anTTi suna
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Turun Laivastokilta

Turun Laivastokillan toimintaa!

T urun Laivastokilta kävi it-
senäisyyspäivän aamuna 

Rannikkolaivaston ja yhdessä eri 
maanpuolustusjärjestöjen kans-
sa laskemassa seppeleen Laivas-
ton ristille Naantalissa. Seppee-
lemme laskivat pj Jarmo Holm ja 
hallituksen jäsen Juho Angervo, 
lippua kantoi Jouni Aho. Sama-
na päivänä lippumme kävi Jouni 
Ahon kantamana kunnioittamas-
sa myös V-S Kiltapiirin seppeleen-
laskutilaisuutta Itsenäisyyden ki-
vellä aurajokirannassa.

Kiltamme perinteinen joulu-
päivällinen oli katettuna 8.12. Ra-

vintola Trapissa Naantalin van-
han kaupungin sydämessä. Ko-
koonnuimme tunnelmalliseen 
tauluhuoneeseen, kuten useina 
vuosina aikaisemminkin. Trapin 
jouluruokailu on aina hyvin run-
sas ja muutenkin vertaansa vail-
la! Ravintolan jouluruokailu on 
alueellamme erittäin suosittu, 
myös jäsenistöllemme joita pai-
kalla oli lähes täysi sali. Tervetu-
loa jouluaterialle taas tulevan jou-
lun alla! Kilta osallistui Turun Ran-
nikkotykistökillan järjestämäl-
le joulumatkalle Tallinnaan 18.-
19.12. Retki oli yhdistelmä kun-

niakäyntiä Metsäkalmistossa, 
kulttuuria Kumussa ja jouluos-
toksia kaupungilla. Kummatkin 
killat laskivat seppeleet Tallinnan 
Metsäkalmistossa Suomen-poi-
kien – Soomepoisid-muistomer-
kille. Kuvataiteisiin tutustuttiin 
taidemuseo Kumussa.

Kiltamme osallistui Rannik-
kolaivaston Pansion tukikoh-
dassa varusmiesten kotiutus-
tilaisuuteen 19.12. Tilaisuuden 
tavan mukaan aselajiin liittyvät 
killat ovat mukana kotiutukses-
sa kertomassa vapaaehtoises-
ta maanpuolustus- ja kiltatoi-

Kotiutustilaisuus Pansiossa. Kommodori Erkki Mikkola, kersantti Juho Hakala, pj. Jarmo Holm ja vpj. Seppo Kaila.

anTTi aHola
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Seuraavaksi huhtikuussa perin-
nekivääri- (pystykorva, 300m) + 
pistooli 25 m Upinniemessä. Tä-
tä luettaessa on 26.2. Heikkilän 
sotilaskodissa pidetty kevätko-

kous jo pöytäkirjoissa. Siitä seu-
raavassa numerossa ja sitä en-
nen ainakin killan fb-sivuilla. 

Kevätkauden syntymäpäivä-
sankareitamme ovat: 80 vuotta 
Heikki Halmeenmäki 18.4., 75v. 
Matti Saarikoski 25.5., 60v. Jou-
ni Aho 30.4. ja Ralf Hjorth 3.5. On-
nea kaikille syntymäpäiväsanka-
reille!

Seuratkaa ilmoitteluja ret-
kistä ja tapahtumista TS:n kil-
tapalstalla, sähköposti-jäsent-
edotteissa ja killan päivitetyillä 
nettisivuilla: www.turunlaivasto-
kilta.net ja killan FB-sivulla. Seu-
ratkaa myös ampumatapahtu-
mien ajankohtia Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen (MPK) 
sivuilla: www.mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

minnasta sekä palkitsemassa 
varusmiespalveluksensa kiitet-
tävästi suorittaneita kotiutuvia. 
Turun Laivastokilta palkitsi täl-
lä kerralla Pansion kotiutustilai-
suudessa kersantti Juho Haka-
lan 4. Miinantorjuntalaivueesta. 
Kilta osallistui myös perinteen 
mukaiseen Jouluaaton 4-mie-
hiseen kunniavartioon Sankari-
ristillä.

Tulevia tapahtumia. 
Maaliskuussa kokoonnumme 
mm. talvisodan päättymisen 
muistotilaisuuteen Itsenäisyy-
den kivellä. Toukokuussa kaa-
tuneiden muistopäivän seppe-
leenlasku Naantalin muistoris-
tillä. Muistakaa Sinisen Reservin 
alkuvuoden ampumakilpailut! 

anTTi suna

sePPo kaila

Seppeleenlasku Tallinnan Metsäkalmiston Suomen-poikien  
– Soomepoisid -muistomerkillä. Jarmo Holm ja Ari Ahomäki  
laskemassa killan seppelettä.

Laivaston Killan pj. Pentti Niskanen kiittelee Naantalin Trapissa Turun 
Laivastokillan aktiiveja kesäisen Pohjoismaisten laivastokiltapäivien 
ponnisteluihin osallistumisesta.
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John Nurmisen säätiön 
näyttely ja Sukellusmestari 
evp Petteri Airanteen 
kuulumiset

Syyskuun lopussa järjestettiin 
kiltatapaaminen Pasilan huolin-
tatalossa, jossa saimme tutus-
tua John Nurmisen säätiön me-
riaiheiseen taide- ja museokoko-
elmaan oppaan johdolla. Keskus-
telimme myös mahdollisuudesta 
sukeltaa Suomen vesiä kirkkaam-
missa ja lämpimämmissä vesissä 
Thaimaan rannikolla. Kiitos Pet-
teri Airanteelle suositun tapahtu-
man ehdottamisesta.

Vierailu Tukholman 
Dyktankhusetiin ja Wasa-
museoon
Lokakuussa kävimme kiltaveli 
Jouko Moisalan organisoimal-
la matkalla Tukholmassa, jossa 
pääsimme tutustumaan naapu-
rimme sotilassukeltamisen his-
toriaan. Menomatkalla saimme 
lisäksi Moisalan pitämän mielen-
kiintoisen esitelmän Utön edus-
talle haaksirikkoutuneen Park 
Victoryn tarinasta. Ruotsissa 
sukelluskoulutuksen suuntauk-
siin on osaltaan vaikuttanut su-
kellusvenehistoria joka meiltä 
puuttuu siltä ajalta kun sukellus-
koulutusta on annettu. Dyktan-
khusetissa on esimerkiksi sukel-

Laivaston Sukeltajakillan 
viime syksyn tapahtumia

lusveneestä pelastautumishar-
joituksia varten rakennettu al-
las. Museo on kompakti talo ai-
van Wasamuseon naapurissa ja 
pienissä tiloissa on paljon rek-
visiittaa alkaen pintasyöttöisis-
tä kaskisukelluspuvuista, kou-
lutuslaitteista ja pienoissukel-
lusveneistä. Ennen kotimatkaa 
vietimme vielä useamman tun-
nin Wasa-museossa jossa siel-
läkin erityisesti kuusikymmen-
täluvulla suoritetun nosto-ope-
raation sukellusvaiheet ovat hui-
ma tarina.

Laivaston Sukeltajakilta

Pienoissukellusveneeseen mahtuu, kun oikein ahtaa.

Kevyt kypäräsukelluslaite.
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Rannikkojääkärikilta ja  
Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

H yvää alkanutta vuotta ran-
nikkojääkäreille ja lehden 

lukijoille!
Lämmin kiitos edelliselle pu-

heenjohtajalle Henri Harmialle. 
Pidän hyvänä asiana, että Hen-
ri on edelleen mukana hallitus-
työskentelyssä ja ottaa vastuul-
leen Perinnevastaavan tehtävät. 
Lisäksi haluan esittää runsaat 
kiitokset pitkäaikaiselle puheen-
johtajalle ja hallituksen jäsenelle 
Antti Rautiaiselle joka jätti halli-
tustyöskentelyn, luvaten kuiten-
kin antaa aktiivisesti tukea killal-
le ja allekirjoittaneelle.

Viime vuosi huipentui Ran-
nikkojääkärien Perinneyhdis-
tyksen järjestämään Talvisodan 
muistoja ja adventin lauluja -kon-
serttiin. Jälleen kerran Upinnie-
men kappeli täyttyi osallistujis-
ta. Erityinen kiitos Esa Aittokal-

liolle ja muille tapahtuman jär-
jestelyihin osallistuneille. Tästä 
on muodostunut useille joulun 
aikaan kuuluva perinne. Hyvä 
esimerkki sujuvasta yhteistyöstä!

Tämä vuosi tuo eteemme 
tärkeitä merkkipaaluja. Ensim-
mäisenä - Teikarin taisteluiden 
päättymisestä tulee kuluneeksi 
75 vuotta. Teikarin päivä kan-
nattaa varata kalenteriin va-
paaksi jo nyt.

Toinen merkkipaalu on se, 
että syksyllä tulee kuluneeksi 40 
vuotta ensimmäisestä Rannik-
kojääkärikoulun kurssista. Tä-
hän liittyen tulee syksyllä 7.9. 
toteutumaan Rannikkojääkä-
rikoulun kurssien 1-9 yhteis-
tapaaminen akselilla Senaatin-
tori – Upinniemi. Varaa jo nyt ai-
ka kalenteriin ja seuraa esimer-
kiksi Killan Facebook-sivustoa ja 

jäsenkirjeitä.
Muita kiinnostavia tapahtu-

mia ovat mm. toista kertaa järjes-
tettävä Rannaripäivä, joka sai 
hyvän vastaanoton jo ensimmäi-
sellä kerralla ja uutena tapahtu-
mana ampumapäivät. Varmis-
ta, että yhteystietosi ovat ajan ta-
salla ja seuraa killan tiedotteita.

Hallitus pitää järjestäytymis-
kokouksen tammikuun aikana. 
Tämän vuoden hallitustyösken-
tely keskittyy yllälueteltujen ta-
pahtumien onnistumiseen ja pe-
rusasioihin. Tulemme panosta-
maan pitkäjänteiseen suunnit-
telutyöhön ja yhteistyöhön kil-
lan sidosryhmien kanssa. Olem-
me kaikki yhteisellä asialla – Ran-
nikkojääkärien asialla!

Kerran Rannikkojääkäri  
– aina Rannikkojääkäri

Petri Käyhkö

Puheenjohtajan kynästä

L eirikoulu uimataitoisille 
koululaisille Upinniemen 

saaristossa Ramsön saarella 
9.-14.6.2019. Erätaitoja, ulkoi-
lua, uimista, kalastusta, suun-
nistusta, pelastautumista, pe-
rinteisiä ulkopelejä ja leikkejä 

ym. mukavaa. Lisätietoja MP-
K:n sivuilta (www.mpk.fi/kou-
lutuskalenteri) ”Ramsön leiri-

kurssi” tai  Esa Aittokalliolta 
esa.aittokallio@gmail.com ja 
puh. 040-5869061.
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V esistö- ja koulu-
tuskauden ava-

jaiset sekä mökki-
talkoot perinteises-
ti koko perheelle lauantaina 
11.5.2019 Upinniemi – Ramsö. 

Lähtö Upinniemen L-lai-
turilta klo 09:00 ja paluu noin 
klo 15:00.

Tarkemmat ohjeet sekä 
ilmoittautumiset: Aimo Laak-
sonen, omiaevp@gmail.com 
ja 0400-813603 

R annikkojääkäripataljoo-
nan perinneyhdistys, Ran-

nikkojääkärikilta ja Merikappeli 
järjestivät yhteistyössä Talviso-
dan muistoja ja adventin laulu-
ja – konsertin jo kahdeksannen 
kerran ensimmäisenä adventti-
na 2.12.2018. Merikappeliin saa-
pui n. 220 ihmistä, ja tässä jou-
kossa oli paljon samoja ihmisiä, 
kuin aikaisempina vuosina. Mo-
nille konsertista on tullut perin-
ne ja tärkeä osa ensimmäisen 
adventin juhlistamista. 

Yhteisesti lauletun Rannik-
kojääkärimarssin jälkeen oli ai-
ka perinteisten lyhyiden terve-
tulosanojen aika niin Rannikko-
jääkäreiden kuin Merikappelin 
puolesta. Tänä vuonna konser-

tin musiikista vastasi Porkkalan 
Laulukuoro, jota johti Pia Innala, 
ja lauluissa kuuluneet viuluosuu-
det soitti Krista Nwagu.  Ohjel-
mistossa oli konsertin ensim-
mäisessä osassa paljon muuta-
kin kuin vain sodan ankeutta. Oli 
Suomen kauneutta, kaihoa ja is-
kelmiäkin. Väliajan jälkeen kon-
sertin painopiste siirtyi ensim-
mäiseen adventtiin sopien jou-
lutunnelmaan.  Varsinaisesti kon-
sertin ohjelma ei ole kaikkien näi-
den vuosien saatossa muuttunut 
ollenkaan. Toki kunakin vuonna 

”Talvisodan muistoja ja adventin lauluja”
 – konsertti on vahva perinne Merikappelissa

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Eero ja Aino Aittokallio myivät 
konsertin käsiohjelmia.

esa aiTTokallio
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toon. Kun väliajan jälkeen vielä 
huomioidaan saapuva joulu ad-
ventin lauluilla, niin mikä voisi ol-
la parempi tapa maanpuolustus-
henkiselle ihmiselle valmistau-
tua jouluun?

Varmaa on tässä kohdassa 
ainakin se, että ensimmäisenä 
adventtina 1.12.2019 klo 18 on 
taas tarkoitus järjestää Talviso-
dan muistoja ja adventin laulu-
ja -konsertti. Glögitarjoilu alkaa 
jo klo 17, joten kannattaa jo nyt 
merkitä tämä kalenteriin.

Sotilaspastori Henri Kivijärvi

”Talvisodan muistoja ja adventin lauluja”
 – konsertti on vahva perinne Merikappelissa

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

esiintyvä kuoro ja muut taiteilijat 
tekevät sen itsensä näköiseksi. 

Miksi tällaista konsert-
tia sitten tulee järjestää ja mik-
si se on tärkeä perinne? Yhdes-
sä me olemme aina vahvempia 
ja henkinen maanpuolustustyö 
on tässä muuttumassa maail-
massa koko ajan tärkeämpää. 
Maanpuolustus on varsinkin 
poikkeusoloissa jotain sellaista, 
joka rakentuu yhteisöllisyydelle 
ja toveruudelle, joten mikä voisi-
kaan olla parempi vahvistamaan 
sitä yhteisöllisyyttä ja toveruutta 

rauhan aikana kuin tällainen sa-
man henkisten ihmisten yhteen 
kokoontuminen? Siksipä Talviso-
dan muistoja ja adventin laulu-
ja konsertit on koko historiansa 
ajan aina aloitettu sotilaskotisi-
sarten tarjoamalla glögillä, jon-
ka aikana on hyvä vaihtaa kuulu-
misia, ja jakaa päällimmäiset aja-
tukset saman henkisten ystävien 
ja tuttavien kanssa. Sen jälkeen 
on hyvä syventyä Rannikkojää-
kärimarssin ja sodan ajan laulu-
jen kautta siihen meitä kaikkia 
yhdistävään maanpuolustustah-

Kahdeksannen kerran järjestetyssä Talvisodan muistoja ja adventin lauluja konsertissa esiintyi Porkkalan Laulu.

esa aiTTokallio
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Hangon Rannikkopatteriston 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Jarmo Valtimo
Metsäkannaksentie 32
10940 HANKO
0405647695
jarmo.valtimo@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meriupseeriyhdistys
Puheenjohtaja  
Kommodori Veli-Petteri Valkamo
Sihteeri  
Kapteeniluutnantti Jukka Rannikko
045 841 3070
sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi
Majajaosto Komentaja Pasi Puoskari

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

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

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

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

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

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

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

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

Rannikkojääkärikilta
Puheenjohtaja Henri Harmia
Koronakuja 6 b 13
02210 Espoo
040 506 2860
henri.harmia@teliacompany.com

Rannikkojääkäri pataljoonan 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Mika Seppänen
Loimikuja 8, 20660 Littoinen
050 5985698
mika.seppanen@turkuamk.fi

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

Rannikkotykistösäätiö
Valtuuskunnan puheenjohtaja
Timo Kohtamäki
Hallituksen puheenjohtaja
Vesa Tuominen
Asiamies komkapt M5/MERIVE Hannu 
Roponen
hannu.roponen@gmail.com

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

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

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

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

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

Yhteinen julkaisum
m

e
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Rannikon Puolustajan teemat
2/2019 EU:n puolustuspolitiikan uusi suunta ja 

puolustusvoimien kolmas tehtävä

3/2019 Rannikkojoukkojen taistelu

4/2019 Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittäminen

1/2020 Merivoimien ja viranomaisten välinen yhteistoiminta

www.rannikonpuolustaja.fi

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

Tapahtumakalenteri 2019
3.4. RANNIKKOUPSEERIYHDISTYS RUY ry:n sääntömääräinen 

vuosikokous Suomenlinnan Upseerikerholla klo 17.15. (s. 77)

3.4. Meriupseeriyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 
Merisotakoululla klo 17.15 alkaen. (s. 78)

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

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

Suomenlinnan 
Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Kristiina Slotte,
Merivirta 16 as 7, 02320 Espoo
050 525 0022
kristiina_slotte@yahoo.com
www.rt-kilta.net

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

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

Turun Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Mika Koivunen
Rauhankatu 23 H 78
20100 Turku, 050 541 7828
puheenjohtaja@turunrtkilta.fi

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

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

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



Pansio

Pohjanmaa

Tornio

Katanpää

Louhi

Merivoimien ja Rajavartiolaitoksen 
pitkäaikainen yhteistyökumppani 

laivojen uudis- ja muutossuunnittelussa

www.elomatic.com

Hylje

Uusimaa

Turva

Uisko

Tursas


