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Pääkirjoitus

Rannikkojoukot 
taistelevat edelleen

K äsissänne olevan 
Rannikon Puolusta-
ja 3/2019 -lehden tee-

maksi päätettiin vuoden 2018 
toimitusneuvoston kokoukses-
sa ”Rannikkojoukkojen taistelu”. 
Teeman tarkoituksena on muo-
dostaa lukijalle käytännön lä-
heisesti kuva rannikkotaistelun 
nykytilasta ja tulevaisuudesta, 
unohtamatta historiaa.

Jouduin kuitenkin heti al-
kuun miettimään teemaa ja si-
sältöä muutamaan kertaan. Ker-
toessani teemasta eräälle pio-
neeritaustaiselle kollegalleni, 
hän totesi vitsaillen, että lehdes-
tä tullee melko ohut. Pohdin to-
teamusta jonkin aikaa ennen kir-
joituspyyntöjen lähettämistä ja 
päädyin pyytämään kirjoittajik-
si parhaita ja rautaisia rannikko-
taistelun ammattilaisia. Kiitok-

set heille heti alkuun vahvasta 
työstä yhteiseen julkaisuumme.

Kommodori Janne Huus-
kon johdolla Rannikkoprikaa-
tissa laadittiin artikkelikokonai-
suus, jossa kaikki artikkelit liit-
tyvät tavallaan toisiinsa. Johda-
tus kokonaisuuteen on kuvat-
tu ensimmäisen artikkelin alus-
sa. Olemme toimitusprosessis-
sa pyrkineet liittämään artik-
kelit toisiinsa myös visuaalises-
ti, jotta lukijalle muodostuu ko-
kemus nykyaikaisesta rannik-
kotaistelusta eri osatekijöineen. 
Artikkelit on siis hyvä lukea en-
simmäisestä artikkelista lähtien 
rauhassa keskittyen. Artikkeleis-
sa on ”faktaa” ja ”fiktiota”, jois-
ta jälkimmäinen on kursivoitu ja 
hieman sisennetty.

Komentaja Ville Vänskän 
artikkeli ”Rannikkosodankäyn-
ti – Rannikkojoukkojen tais-
telu 2035” perustuu artikkeli-
sarjaan vuonna 2018 julkais-
tussa teoksessa ”Rannikkoso-
dankäynti - Suomen rannikko-
puolustuksen tulevaisuus” (IS-
BN:978-952-80023-7-6). Artikke-
li julkaistaan poikkeuksellises-
ti teemaan sopivana juuri tässä 
numerossa. Artikkelissa visioi-
daan taidokkaasti tulevaisuut-
ta suorituskyvyn kehittämisen 
ja monikäyttöisten joukkojen 

kannalta.
Merivoimien johtamisjärjes-

telmä on muutoksessa, jota ku-
vaavina trendeinä ovat ensisijai-
sesti muutokset teknologiassa, 
vaatimuksessa ajasta ja paikas-
ta riippumattomaan johtamis-
kykyyn sekä yhteensopivuus 
kansallisten ja kansainvälisten 
kumppanien kanssa. Verkostoi-
tunut johtaminen ja johtamisjär-
jestelmät korostuvat tulevaisuu-
den suorituskykyjä kehitettäes-
sä. Kommodori Juha Ravanti on 
kirjoittanut Merivoimien johta-
misjärjestelmästä ja sen kehit-
tämisestä osana Puolustusvoi-
mien johtamiskykyä. 

Kaikki edellä mainitut ja 
muut lehdessä julkaistut artik-
kelit muodostavat mielestäni 
varsin mielenkiintoisen kokonai-
suuden kuvaamaan sitä, missä 
nyt olemme ja mihin suuntaan 
olemme Merivoimissa ja rannik-
kopuolustuksessa tulevaisuu-
dessa menossa.

Hyvästä vaikutelmasta huo-
limatta pitää edelleen pystyä ke-
hittämään ja ylläpitämään ran-
nikkojoukkojen suorituskykyä, 
osaamista ja tahtoa myös tu-
levaisuudessa. Kuten Suomen 
rannikkopuolustus 100 vuotta 
-kirjassa kommodori (evp) Auvo 
Viita-aho on kirjoittanut, tarvit-
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Millog ylläpitää maa- ja 
merivoimien kalustoja sekä 

ilmavoimien valvonta-
järjestelmiä niin normaali- 

kuin poikkeusoloissa. 

�    YOUTUBE    �

millog.fi

Merihinauspalvelut ja
jäänmurto yhdeksän 
hinaajan kalustolla 
Itämeren alueella.

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

semme uuden kärkihahmon ja 
äänen erilaisille suunnittelufoo-
rumeille kantamaan huolta ran-
nikkojoukkojen yhtenäisyyden 
ja suorituskyvyn kehittämises-

tä. Toivottavasti kyvykkäimmät 
astuvat esiin ja tuovat äänensä 
kuuluviin.

Rannikkopuolustus on edel-
leen tärkeää ja taistelemisen ar-

voista.
Toivotan lukijoillemme kuu-

lasta syksyä.

Janne Herrala
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tä kaksi rannikkotykistöön, kak-
si laivastoon. Pätäri sai ylleen lai-
vaston uuden uniformun, ja sil-
loin tuntui kuin olisi tullut pyhä.

Heinäkuussa tuli siirto pans-
sarilaiva Ilmariselle Turkuun ja 
miehestä koulutettiin tykkimies 
kevyen tykistön 105 mm tykki-
jaos 1:ellä.

Ilmarinen ajoi miinaan 
13.9.1941 peiteoperaation ai-
kana. Pätäri pelastui, kuten 132 
muuta. Hänet poimittiin naftai-
sesta hämärästä merestä kork-
kiliivit päällä, VMV 15:sta,jossa 
olivat myös pelastuneina laivas-
ton komentaja, kommodori Ee-
ro Rahola, Ilmarisen päällikkö, 
komentaja Rangnar Göransson, 
kapteeni Albert Vilman, kersant-
ti Edvin Myllyperkiö ja matruusi 
Esko Vallin.

Kotona vastaanotto oli har-
ras. Sanottiin, että "elät jälkeen 
kuoleman".

Osasto Ilmarinen lopetet-
tiin ja Pätäri siirrettiin tykkipa-
jalle ja Helsinkiin miinakursseil-

le. Äänisellä ja Syvärillä hän oli 
erilasissa miinanetsintä tehtä-
vissä. Loppusodan hän toimi ra-
diomajakan hoitajana sekä eri-
laisissa huoltotehtävissä kun-
ne palvelus loppui marraskuus-
sa 1944 ja hänet kotiutettiin Hel-
singin Laivastoasemalta. Palve-
lusaika 4v. 8kk. 9pv.

Hän säilytti viimeiseen asti 
terävän muistinsa ja aktiivisuu-
tensa. 

Vaikka liikkuminen oli tullut 
jo hankalaksi, hän jaksoi seurata 
Merivoimien ja laivaston toimin-
taa. Killan toimittamat lehdet 
olivat aina tervetulleita ja niiden 
artikkelit luettiin tarkkaan. Vuon-
na 2015 kutsui Tasavallan presi-
dentti Sauli Niinistö Lauri Pätärin 
linnan juhliin, se lämmitti mieltä, 
että myös laivaston veteraaneja-
kin muistetaan.

Lauri Pätäri sai kokea kovia 
sodassa, kuten niin moni muu-
kin. Siksi Suomenlahden Laivas-
tokilta tulee ylläpitämään hänen 
muistoaan ja tarinaansa.

Suomenlahden Laivastokil-
ta ja kiltaveljet muistavat ja teke-
vät kunniaa sotiemme veteraa-
nille, Laivaston miehelle Lauri 
Pätärille.

Lars Eklund
puheenjohtaja

Suomenlahden Laivastokilta

H än syntyi 18.9.1919. 
Hän aloitti palveluk-
sensa talvisodan vuon-

na 1939 Karjalan Kaartissa Viipu-
rissa, joka sodan vuoksi siirrettiin 
Kouvolaan. 

Sieltä aliupseerikouluun 
Lohjalle, jonka jälkeen jalkaväki-
komppania 4. Lauritsalaan. Seu-
raava siirto olikin jo sitten Lai-
vastoon, Helsingin Laivastoase-
malle Katajanokalle. Komppa-
niasta valittiin neljä tykkimies-

Laivaston veteraani, alikersantti, kiltaveli viimeisiä 
Panssarilaiva Ilmariselta pelastuneita

LAURI PÄTÄRI on kuollut

Oikaisu
Lehdessä 2/2019 oli muistokirjoitus Hans-Peter Rekolasta. 
Kuvan yhteydestä puuttui tieto, että kuva oli peräisin Suo-
menlinnan Rannikkotykistökillan arkistosta. Pahoittelemme 
kömmähdystä.

Toimitus
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Komentaja 

Pasi Staff 1963 – 2019

P asi Staff kuoli traa-
gisesti liikenneonnet-
tomuudessa 27. tou-

kokuuta 2019 oltuaan eläk-
keellä vain reilun vuoden.

Pasi ei uransa missään 
vaiheessa jättänyt ketään kyl-
mäksi, vaan hän hämmästyt-
ti ympäristöään jatkuvasti se-
kä puhekyvyllään että suurel-
la persoonallaan. Oli meissä 
vuonna 1984 kadettikoulum-
me aloittaneissa toki muitakin 
persoonallisuuksia, mutta kyl-
lä Pasi Staff oli ylitse muiden. 
Vuonna 1984 luontevasti kai-
kissa tilanteissa, myös englan-
niksi, luoviva kaveri oli kuiten-
kin harvinaisuus. Ehkä opin-
not eivät Pasia erityisesti kiin-
nostaneet, mutta lähes kaik-
ki muu kyllä. Pasista tulikin it-
seoikeutettu oppilaskunnan 
puheenjohtaja. Pasin verkos-
tot olivat jo tuolloin vertaan-
sa vailla. Yhtenä merkittävim-
mistä saavutuksista mainitta-
koon kadettilainan sopiminen 
henkilökohtaisesti SYP:n pää-
johtajan, Mika Tiivolan kans-
sa. Kadettilaina säilyi toimi-
vana tukena kadeteille yli kak-
si vuosikymmentä. Pasi solmi 
yhteyksiä ahkerasti myös yri-
tyksiin, eikä koulussa ollut lo-
pulta montaakaan opettajaa 
tai oppilasta, joka ei olisi jota-



7Rannikon Puolustaja   3 | 2019

kin hankkinut Pasin yhteyksillä. 
Pasi oli myös muusikko ja 

johti pitkään kadettien orkeste-
ria, joka viihdytti erityisesti kou-
lun omissa tilaisuuksissa. Pasi oli 
kadettikuoronkin kantavia voi-
mia. Aikaa riitti monille muillekin 
valtavirrasta poikkeaville harras-
tuksille, kuten gastronomialle ja 
purjehdukselle. Myöhemmin Pa-
si muistetaan myös aktiivisena ja 
uudistushenkisenä Suomenlin-
nan upseerikerhon puheenjoh-
tajana sekä luottamustoimista 
muun muassa Suomenlinnan 
pursiseurassa, Merimieskirkos-
sa ja Rekkakirkossa.

Valmistuttuaan Pasi aloit-
ti Kuuskajaskarin linnakkeella, 
mutta päätyi pian Utön linnak-
keelle ulkosaaristoon, jossa toi-
mi lopulta linnakkeen päällikkö-
nä. Tähän ajanjaksoon, vuoteen 
1994, osuu myös Estonian katast-
rofi, jonka yhteydessä Pasi ja ko-
ko Utön paikalla ollut henkilöstö 
joutuivat koetukselle erityisesti 
menehtyneiden evakuoinnin jär-
jestelyissä. Estonian tapahtumat 
vaikuttivat Pasiin voimakkaasti 
koko loppuelämän ajan.

Yleisesikuntaupseerikurssin 
jälkeen Pasi keskittyi käytännös-

sä lähes koko loppu-uransa Meri-
voimissa meritilannekuvan kan-
sainvälisen ulottuvuuden kehit-
tämiseen. Pasin verkostot laaje-
nivat Eurooppaan ja hän toimikin 
pitkään menestyksekkäästi Eu-
roopan Unionin MARSUR-hank-
keen puheenjohtajana. Pasilla 
säilyi koko uransa kyky hurma-
ta, ja usein myös vakuuttaa, kuu-
lijansa nopeasti. Suomalaisissa 
kollegoissa ja esimiehissä Pasin 
normeja oikova ja huoleton tyy-
li aiheutti kuitenkin usein myös 
hankausta. Pasi oli suurten lin-
jojen mies, eikä tylsiin yksityis-
kohtiin keskittyminen ollut Pasin 
vahvimpia puolia. Puolustusvoi-
mat ei varmastikaan ollut lopul-
ta Pasin suurelle persoonalle hel-
poin paikka työskennellä, mutta 
loppuun asti Pasi itse uskoi vah-
vasti omaan tekemiseensä ja ai-
dosti pyrki edistämään Suomen 
etua maailmalla. 

Pasi suhtautui asioihin aina 
voimakkaasti tunteella ja korosti 
usein aitouden merkitystä. Luon-
to ja erityisesti meri olivat Pasil-
le tärkeitä. Ystävistään Pasi piti 
hyvää huolta ja oli silminnähden 
onnellinen päästessään eläkkeel-
lä nauttimaan elämästä Luvian 

saaristotilallaan rakkaan Kirsin-
sä kanssa. Pasista julkaistiin elä-
mää pohdiskeleva dokumenttivi-
deo Estonia tragedian jälkeen. Sii-
nä Pasin pohdiskelua mukaillen: 
”Miten pienestä kaikki onkaan 
kiinni. Kuolema tuntuu kovin lo-
pulliselta, mutta jotenkin ainakin 
itse haluan uskoa siihen, että se ei 
ole kaiken loppu, vaan se on oike-
astaan uuden alku.”

Auvo Viita-aho

Komentaja 

Pasi Staff 1963 – 2019

In M
em

oriam
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Rannikolla taistelevan 
Merivoimien prikaatin 
johtaminen

Janne Huusko
Kommodori Janne Huusko

Rannikkoprikaati on rannikkotaisteluihin erikoistunut merivoimien valmius-
yhtymä, jonka tehtäviä normaalioloissa kuvaa hyvin iskulauseemme: ”val-
vonta, valmius ja vaativa koulutus”. Rannikkoprikaatin alaisia joukkoja ovat 
muiden muassa taisteluosastot, merihuoltopataljoona ja tietyt erillisyksiköt. 
Rannikkoprikaatin taistelua voidaan tukea alistuksin. Vahvuutemme merivoi-
missa on erinomainen kykymme toimia yhdessä joukko-osastojen kesken ja 
yhteistoimintatahojen kanssa toteuttaen merivoimien tehtäviä osana puolus-
tusvoimien operaatioita.

Teem
a

Artikkelisarja 1/5
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” Otteita prikaatin #Rannikkoprikaati247365-harjoi-
tusmuistiinpanoista. Merivoimien esikunta oli men-
neen viikon aikana seurannut ja arvioinut viitteitä 
tavanomaisuudesta poikkeavasta toiminnasta Suo-
menlahdella. Tämä yhdistettynä käynnissä oleviin 
laajoihin muiden valtioiden merivoimaharjoituksiin 

aiheutti tarpeen myös säädellä merivoimien val-
miutta.

Merivoimat antoi käskyn tehostaa merivalvon-
taa sekä selvittää mitä toimintaa alueella on, pai-
nopisteenä Suomenlahden läntiset osat. Prikaatin 
esikunta otti tehtävän vastaan ja käsitteli sen va-
kioprosessin mukaisesti. Esittelyt komentajalle, tar-
vittavat muutokset ja käskyt alajohtoportaille tehtiin 
hyvissä ajoin - menetelmien säännöllinen harjoitte-
lu tuo tulosta johtamisprosesseissakin. Rinnakkaisen 
suunnitteluprosessin mukaisesti alajohtoportaiden 
kanssa muodostettiin hyvät yhteiset lähdöt toimin-
nalle ja seuraavan vaiheen suunnittelulle suunnitte-
lukeskuksessa. Näin alajohtoportaille annettiin ai-
kaa omien suunnitelmien tarkastamiseen ja tarken-
tamiseen. Tutut tehtävät, vakiomenetelmät, joukot, 
alueet ja materiaali sekä henkilöstö toivat nopeut-
ta ja varmuutta toimintaan. Käsketyt tilanneilmoi-
tukset analyyseineen täydensivät tilanteen kehitty-
misen seuraamista operaatiokeskuksessa, jossa oli 
välitön valmius tukea alajohtoportaita useilla eri kei-
noilla ja myös johtaa omassa johdossa olevia yksi-

Rannikon maasto-olosuhteet ovat hyvin vaihtelevia ja vaativia.

Rannikkoprikaatin komentaja tarkastamassa 
joukkoja yhdessä Suomenlahden merivartioston 
komentajan kanssa.

täydennetään faktatiedoin, joilla 
tuetaan lukijan mielikuvan muo-
dostumista rannikkojoukkojen 
taisteluun liittyen. 

Yleisesti ottaen prikaatien 
taistelun johtamisen periaattei-
ta ja johtamista prosesseineen 
on käsitelty useissa kirjoissa, ar-

tikkeleissa, tutkimuksissa, työ-
papereissa ja muissa kirjallisis-
sa tuotteissa. Tässä artikkelissa 
muodostetaan painopiste ran-
nikolla taistelevan yhtymän joh-
tamisessa erityisesti huomioita-
viin asioihin.

T ässä Rannikonpuolus-
taja-lehden numerossa 
(3/2019) Rannikkopri-

kaatiin liittyvissä artikkeleissa 
(artikkelisarja) käsitellään Ran-
nikonpuolustaja-lehden tee-
maa ”rannikkojoukkojen tais-
telu”. Toisiinsa liittyvissä artik-
keleissa kuvataan Rannikko-
prikaatin ja sen alajohtoportai-
den toimintaa kuvitteellisessa 
”#Rannikkoprikaati247365” -tais-
teluosastoharjoituksessa kuvit-
teellista vastustajaa vastaan. Ku-
vatut tapahtumat eivät perustu 
todellisiin tapahtumiin tai paik-
koihin. Artikkeleissa ei oteta esil-
le kaikkia prikaatin toimintaan 
liittyviä asioita, vaan valikoidus-
ti poimien. Kuvitteellisen harjoi-
tuksen harjoitusmuistiinpanoja 
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köitä. Keskeistä oli tilannekuvan muodostaminen ja 
valmius tulenkäyttöön. Voimankäytön oikeudet ja 
kriteeristöt kerrattiin jälleen esikunnalle ja joukoille 
oikeusupseerin toimesta.

Tehtävien antamisessa ja johtamisessa kiinnitet-
tiin huomioita rannikolla toimivan joukon perusasioi-
hin. Menestys taistelussa perustuu olosuhteiden ja 
toiminta-alueen tuntemukseen sekä niiden hyödyn-
tämiseen, taistelutahtoon sekä kykyyn soveltaa teh-
tävätaktiikkaa vaihtelevissa merellisissä olosuhteis-
sa. Näin ollen rannikolla toimivat joukkomme ovat 
varustettu ja koulutettu varsin itsenäisiin tehtäviin 
huomioiden niiden toiminta-alueet. 

Tarkastelussa kiinnitettiin taas huomio ranni-
kon olosuhteisiin, joiden arvioidaan vaikuttavan 
joukkojen toimintaan voimakkaammin kuin selväs-
ti vastuualueensa maalla omaaviin joukkoihin. Rik-
konainen rannikko mataline merenlahtineen, saa-
ristoineen, matalikkoineen ja karikkoineen voidaan 
jakaa karkeasti kolmeen vyöhykkeeseen: sisä- eli 
metsäsaaristo, väli- eli kalliosaaristo ja uloimpa-
na ulkosaaristo, joka ulottuu välisaaristosta merel-
le noin 5-10 km laajuisena vyöhykkeenä. Useat laa-
jat niemet tai isot saaret sekä toisaalta kapeat ve-
sistöt ja laajat selät kuuluvat vastuualueeseen. Ties-
töä on käytettävissä vaihtelevasti, ja osa yhteyksis-
tä on maantielauttojen varassa. Toisaalla maasto ja 
meriväylät ovat helppokulkuista, useimmiten kuiten-
kaan eivät ole. Kuvitteellinen vastustajakaan ei pää-
se näillä vesillä ja kallioilla helpolla, ja meillä on ko-

Saariston kauneus verhoutumassa pimeyden syliin.

tikenttäetu. Kunpa innokkaat taistelijat muistaisivat 
kivisen ja kallioisen taistelukenttämme kimmokkei-
den aiheuttamat vaarat kiväärikaliiperisilla aseilla.

Maaston ominaisuudet ja osa käytettävissä ole-
vista järjestelmistä on asettanut osan joukoistamme 
aiemmin toimimaan kantalinnoitteissa, joista jouk-
kojen ja varusteiden kehittymisen kautta on osin ir-
tauduttu siirtyvämpään toimintamalliin. Toisilla jou-
koilla tämä on jo nyt vakiomenettely. Nämä oli huo-
mioitava johtamis- ja tiedonsiirtoyhteyksissä, toki ai-
naisten pitkien toimintaetäisyyksien lisäksi. Liikku-
vassa sodankäynnissä saaristo harvoin tuo mahdol-
lisuutta linnoittautumiseen, vaan suoja haetaan ole-
massa olevista maastonkohdista ja muilla menetel-
millä. Nyt tehtävämme antoi mahdollisuuden huo-
mioida nämä asiat pääasiassa jo valmistelluilla ja 
koulutetuilla tavoilla.  

Komentopaikan perustaminen tuki painopiste-
suunnan toimintaa ja ”lyhensi” johtamisetäisyyttä. 
Käsketty komentajan ensimmäinen tarkastuskier-
ros oli ajallisesti ja matkan osalta pitkä, mutta ko-
mentajan on näyttävä kentällä. Aloitimme tarkas-
tuksen painopistesuunnasta ja keskeisistä tulenkäy-
tön yksiköistä. Onneksi joukot saivat harjoitustehtä-
vät jo edellisellä viikolla, joten heti harjoituksen en-
simmäisinä päivinä päästiin käytännön johtamiseen 
tarkastuskierroksilla. Esikuntapäällikkö johti jo rutii-
nilla esikuntaosien työtä, sopien muiden muassa yh-
teistoimintatapaamisten ajankohdat Rannikkolai-
vaston ja Uudenmaan prikaatin kanssa, unohtamat-
ta merivartioston ja maavoimien keskeisiä yksiköitä.

Sääolosuhteet ovat aina merkittävässä roolissa 
rannikolla. Rannikkojoukkojen aluksille hyvät liikku-
misedellytykset tuova meri on liikkumisväylänä vaih-
televasti käytettävissä. Toisinaan meri on tyyni ja ta-
sainen, toisinaan erittäin hankala ja arvaamaton tai 
jopa käyttökelvoton useiden päivien ajan. Tuulien-
nuste harjoitusajalle oli kohtuullisen hyvä, pois lu-
kien tiistaina, ja purkujärjestelyihin piti saada uusi 
ajankohtaisempi ennuste loppuviikolla. Talvella hy-
vän etenemisalustan takaava kantava jää on muo-
dostumis- ja sulamisvaiheessa kiusallisen kelirikon 
ja liikkumishankaluudet tuova tekijä, joka mietityt-
tää jokaista rannikkojoukkojen sotilasta joka ikinen 
vuosi. Tässä asiassa puntit ovat tai eivät ole tasan 
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”

Käytännön yhteistoiminta rannikkojoukkojen ja Suomenlahden merivartioston yksiköiden kanssa.

kuvitteellisen vastustajan kanssa, koska talven vai-
kutus ei ole aina alueellisesti yksiselitteinen - toisaal-
la on jo kiintojäätä ja toisaalla voi olla vielä avovettä 
tai vasta muodostumassa olevaa jäätä. Tätä asiaa 
on arvioitava jatkuvasti tehtävän ja molempien toi-
mijoiden näkökulmasta. 

Tässä harjoituksessa joukot pääsivät liikkeelle 
meritse hyvin, mutta vuodenajoista yksi merkittävin 
vakiotekijä eli valoisuus oli huomioitava kun syksyn 
pimenevät illat ja yöt toivat merkittävän muutoksen 
kesän auvoisiin olosuhteisiin. Viimeisimmissä ”Tiedo-
nantoja merenkulkijoille” ei ollut erikseen esille nos-
tettavia asioita merenkulun turvalaitteiden, valojen 
tai muiden asioiden osalta. 

Varusmiehemmekin saivat harjoitusta jälleen val-
litseviin olosuhteisiin tässä harjoituksessa. Uuden kou-
lutushaaran varusmiehet, eli 165 vuorokautta palve-
levat moottoriveneenkuljettajat, olivat harjoitukseen 
asti menestyneet hyvin ja niin kävi tässäkin harjoituk-

sessa. Hyvää oli sekin, että harjoituksessa oli runsas 
joukko reserviläisiä mukana. Saimme taas hyvän har-
joituksen koko joukolle. He ovatkin olleet hyvin aktii-
visia aikaisemmin vapaaehtoisissa harjoituksissa ja 
maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutuksessa.

Me kaikki - palkattu henkilöstö, reserviläiset ja 
varusmiehet - osaamme varmasti ihailla kyltymät-
tömästi saariston kauneutta ja kunnioittaa sen pa-
hinta raakuutta. Onneksi pääsääntöisesti olosuhteet 
olivat varsin hyväksyttävät ja toisaalta, onhan mei-
dät näihin koulutettu.

Johtamisessa huomioitavia asioita on todella 
paljon enemmän kuin mitä tässä tuotiin esille ran-
nikolla toimivan joukon osalta. Keskeistä on kuiten-
kin se, että täytämme tehtävät rannikolla yhdessä 
Merivoimien, muiden puolustushaarojen ja merivar-
tioston joukkojen sekä muiden yhteistoimintaviran-
omaisten kanssa. Nyt on kuitenkin aika siirtyä tar-
kastuskierrokselle alajohtoportaisiin.
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Taisteluosasto 
– valvonnasta ja aktiivisesta läsnäolosta vaikuttamiseen

Jari-Pekka Kettula
Komentajakapteeni Jari-Pekka Kettula

Alueellisten joukkojen taistelulla pyritään asetelmaan, jossa vastustajalla ei 
ole toiminnanvapautta ja mahdollisuutta jatkaa taistelua päämääriensä mukai-
sesti. Samalla luodaan edellytykset tarvittaessa operatiivisten joukkojen rat-
kaisevalle vastaiskulle. Alueellisten joukkojen taistelussa asejärjestelmien ja 
joukkojen käytöllä rikotaan vastustajan taistelujärjestys sekä kulutetaan sen 
taisteluvoimaa tuottamalla tappioita.

Kevyt kranaatinheitin on tehokas myös rannikon olosuhteissa.

Teem
a

Artikkelisarja 2/5
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Rannikkojoukkojen taistelu

”

TK tulitoiminnassa.

Taisteluosaston tehtäviä ovat 
esimerkiksi: 

 – alueellisen koskemattomuu-
den valvonta ja turvaaminen

 – mereltä hyökkäävän vas-
tustajan torjuminen 

 – vastustajan pääsyn 
estäminen määräalueelle 

 – määrätyn alueen pitämi-
nen sekä

 – operatiivisten joukkojen 
suojaus ja tukeminen. 

Alueellinen koskematto-
muus turvataan ensisijaises-
ti omalla läsnäololla, jolla näky-
västi osoitetaan puolustustahtoa 
ja -kykyä. Vastuualueella olevat 
tunnistamattomat kohteet tun-
nistetaan käytössä olevin senso-
rein sekä tiedustelu- ja valvonta-
yksiköiden toimin. Tarvittaessa 
kohteita huomautetaan tai va-
roitetaan. Tarvittaessa niitä vas-
taan käytetään sotilaallista voi-
maa annettujen voimankäyttö-
oikeuksien mukaan. Alueellisen 
koskemattomuuden valvonta ja 
turvaaminen toteutetaan kiinte-
ässä yhteistoiminnassa rajavar-
tiolaitoksen ja alueella toimivien 
laivastojoukkojen kanssa.

Taisteluosaston vaikutta-
miskyvyn muodostavat useat 

erilaiset tuliyksiköt kranaatin-
heittimistä tykistö- ja ohjusyksi-
köihin. Taisteluosaston iskuky-
vyn muodostavat sen taistelu-
jaotukseen kuuluvat rannikko-
jääkärijoukot. Aselajijoukot ovat 
merkittävä resurssi tehtävien 
toteuttamisessa, muiden muas-
sa esikunta- ja viestiyksiköt se-
kä pioneerijoukot.  Merellä vas-
tustajalle tuotetaan tappioita 
keskittämällä rannikkotykistön 
ja rannikko-ohjusten vaikutus. 
Saaristossa taisteluosasto rik-
koo vastustajan taistelujärjes-
tyksen ja pysäyttää sen liikkeen 
puolustajalle edullisiin maaston-
kohtiin. 

Taisteluosasto tukeutuu lo-
gistiikkarykmentin tukeutumis-
verkostoon ja ennen kaikkea 
merihuoltopataljoonan tuotta-
miin täydennyksiin ja huolto-
palveluihin.

Otteita taisteluosaston #Rannikkoprikaati247365- 
harjoitusmuistiinpanoista. 

H - 4 vuorokautta: komentajan päätös. Jälleen 
oli alkamassa viikon mittainen Rannikkoprikaatin 

taisteluosastoharjoitus, joka toteutetaan läntisellä 
Suomenlahdella. Toiminta-alue oli hyvin tuttu. Tä-
hän harjoitukseen taisteluosasto sai Rannikkopri-
kaatin komentajalta seuraavan tehtävän: 
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1. Ota johtoon taistelujaotuksen mukaiset joukot. 
2. Muodosta ja jaa meri- ja ilmatilannekuvaa 

vastuualueeltasi. 
3. Torju mereltä suuntautuvat hyökkäykset 

vastuualueellasi. 

Ylemmän johtoportaan tehtävänannon kanssa 
samanaikaisesti esikuntapäällikkö oli käskenyt ko-
koon suunnitteluryhmän, jolle taisteluosaston ko-
mentaja välitti saamansa tehtävän tähdentäen, et-
tä tehtävä on toteutettu kun: 
A. Taisteluosasto on estänyt vastustajan vapaan 

merenkäytön vastuualueellaan.  
B. Taisteluosastolla on valvonta- ja torjuntakyky 

vastuualueellaan.  
C. Kriittiset alueet ovat omien joukkojen hallussa.   

Taisteluosaston ammattilaisille annettiin suun-
nittelurauha. Seuraavan kerran asiaa käsiteltäisiin 
kuuden tunnin kuluttua eri toteutusvaihtoehtojen 
esittelyssä. Komentaja otti yhteyttä tuttuun meri-
huoltopataljoonan komentajaan. He sovittivat yh-

Rannikkopioneeri etenemässä kohdetta kohti.

teen huollon järjestelyt jo hyväksi koetun perustais-
telumenetelmän mukaisesti. 

Suunnitteluryhmä sotapelasi muutaman eri 
vaihtoehtoisen suunnitelman saadun tehtävän to-
teuttamiseksi. Komentaja kuunteli analyyttiset pe-
rustelut eri vaihtoehtojen välillä ja päätyi toteutta-
maan vaihtoehdon kaksi, painottaen erityisesti jouk-
kojen koulutustason ja käynnissä olevan Koulutus 
2020 -ohjelman mukaisen koulutuskauden tuomat 
vivahteet toimintaan. Näiden jälkeen laadittiin yh-
teistyössä tarkennetut käskyt ja ohjeet sotajaotuk-
sen mukaisille joukoille. Käskynanto yksiköille ja eril-
lisille osastoille toteutettaisiin seuraavana päivänä 
normaaliolojen esikunnassa.

H - 3 vuorokautta: käskynanto alajohtoportaille. 
Käskynannon jälkeen komentaja korosti perustais-
telumenetelmien käyttöä ja ongelmanratkaisuky-
kyä, tehtävätaktiikkaa sekä raportoinnin ja tilanneil-
moitusten merkitystä. Olihan kyseessä ensimmäinen 
harjoitus juuri tässä kokoonpanossa, ja vaikka hen-
kilöt ovat muuten tuttuja, niin varusmiehet ovat to-
ki uusissa tehtävissä tässä harjoituksessa. Päälliköt 
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Rannikko-ohjuskomppanian ammunnat.

poistuivat tilaisuudesta omiin valmisteluihin ja käs-
kynantoihin. Harjoituksen aktiivivaiheen aloittami-
seen oli vielä kolme päivää aikaa.

H: varsinainen harjoitus. Siellä komentaja, missä 
joukko. Johtamispaikka perustettiin parhaat johta-
mismahdollisuudet takaavaan harjoituspaikkaam-
me. Olimme johtamisvalmiina jo muutaman tunnin 
kuluttua alueelle saapumisesta. ”Rutiininomaises-
ti”, komentaja totesi. Johtamisjärjestelmäjoukot oli-
vat tehneet jälleen hyvää työtä. 

Harjoitusviikko eteni pääosin suunnitelman 
mukaisesti. Harjoitusta elävöitettiin lukuisilla tilan-
nekuvauksilla ja erillisen maaliosaston toiminnalla. 
Esikunnan tehtävänä oli muun muassa joukkojen 
johtaminen ja harjoituttaminen tilanteen vaatimal-
la tavalla, tilannekuvan muodostaminen, tulenkäy-
tön harjoittelu ja raportointi sekä analysointi unoh-
tamatta varautumista normaalista poikkeaviin tilan-
teisiin. Esikunnan tehtävistä puhuttaessa komenta-
ja ilahtui ajatuksien vaihdosta esikunnassa toimivan 
Suomenlahden merivartioston asettaman yhteysup-
seerin kanssa - yhteistyössä on voimaa.

Meritiedustelukomppania oli ryhmittyneenä 
suppeaan ryhmitykseen muodostaen selkeän pai-
nopisteen niin valvonnallisesti kuin tiedustelutoi-
minnan osalta muodostaen edellytyksiä ennakoi-
valle taktiselle toiminnalle ja tarvittaessa tulenkäy-
tölle. Käytössä olleet lennokit lisäsivät suorituskykyä 
ja tilannekuvan tarkkuutta. Rannikkopatteri oli am-
pumavalmiina sekä valmis toteuttamaan tykistö- ja 
kranaatinheitinammuntoja osana voimannäyttöä il-

matorjuntapatterin antaessa suojaa ilmauhkaa vas-
taan. Tulenkäytön painopiste muodostettiin ryhmit-
tämällä rannikko-ohjuskomppania täydentämään 
tulenkäytön verkkoa. Meritorjuntaohjuspatteri toi 
tulenkäyttöön ulottuvuutta. Tärkeimpien alueiden 
estearvoa nostettiin Rannikkolaivaston laskemilla 
merimiinoitteilla. Yksi mieleenpainuvimmista harjoi-
tustapahtumista olikin juuri merimiinoitusoperaatio, 
johon osallistuivat lähes kaikki taisteluosaston jou-
kot suojaus- ja valvontatehtävällä sekä tietenkin val-
mistautuen tulenkäyttöön. Esikuntaa työllisti ennen 
kaikkea yhteistoiminta Rannikkolaivaston laivuei-
den kanssa monien asioiden yhteensovittamiseksi.

Rannikkojääkäri- ja rannikkopioneerikomppa-
nia olivat pääosiltaan kertausharjoituksessa olevia 
reserviläisiä. Yksiköt olivat ryhmittyneenä ampuma-
harjoitusalueelle, jossa ne toteuttivat perustamisen 
jälkeisiä taisteluammuntoja ja kehittivät omaa suo-
rituskykyään. Tehtävänä näillä yksiköillä oli kohtei-
den suojaaminen ja valmistautuminen erikoisjouk-
kojen vastaiseen toimintaan saaristossa, eli tehtä-
viä, joissa ne ovat olleet aina hyviä.  

Merihuoltopataljoona toteutti huoltomme nou-
dattaen tukeutumisohjeen periaatetta. Termit suo-
ratoimitus ja tilaus-toimitusketju tulivat kerrattua 
meille kaikille.

H + 5 vuorokautta: päättäminen ja loppupalaut-
teet. Harjoituksen päättyessä komentaja totesi jäl-
leen, että taisteluosasto harjoitteli vaadittuja asioi-
ta, harjaantui, oppi ja osoitti valmiutta läsnäolollaan 
ja yhdessä tekemällä. Oli aika palautteelle ja kehit-
tämiselle.

Tämän harjoituksen osalta ylemmän johtopor-
taan antama tehtävä oli suoritettu.

TK ampumatarvikkeet toimitettuna loppukäyttäjällä. 
Kiitos merihuoltopataljoona!
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Rannikkojoukkojen taistelu

” Otteita meritiedustelukomppanian #Rannikkopri-
kaati247365-harjoitusmuistiinpanoista. Rannikko-
prikaatin tiedustelu-upseeri kertoi päivittäneensä 
viimeisten tuntien ajan Rannikkoprikaatin tiedonke-
ruusuunnitelmaa Läntisen Suomenlahden alueelta. 
Esittely operaatiopäällikölle oli tuosta tunnin kulut-
tua. Tiedustelu-upseerin esitys priorisoiduiksi tieto-
tarpeiksi oli:
1. Höölandet - Buusö välillä liikkuva veneliikenne.
2. Helmössä ja sen lähisaaressa olevat ihmiset 

ja heidän kalustonsa, erityisesti veneet, sekä 
heidän toimintansa.

3. Ulkomaisten alusten toiminta Suomenlahden 
suun alueella.

Tietotarpeiden perusteella tiedustelu-upseeril-
la oli määritettynä yhteensä 18 tiedustelukysymys-
tä. Esimerkkejä kysymyksistä ovat:

 – Mikä on Helmön saaristossa olevien ihmisten 
henkilöllisyys?

 – Mitä ulkomaiset sota- ja valtionalukset tekevät 
Suomenlahden suun alueella?

Esittely operaatiopäällikölle meni tiedustelu-up-
seerin ennakoimalla tavalla. Esittelyn jälkeen tiedus-
telu-upseeri oli yhteydessä taisteluosaston kautta 
meritiedustelukomppanian päällikköön ja käski teh-
tävät, joilla vastataan määritettyihin tiedustelukysy-
myksiin. Tehtäviä oli paljon, mutta tiedustelu-upsee-

Meritiedustelukomppania 
tuottaa alueellista 
tilanneymmärrystä rannikolta

Anssi Munkki
Komentaja Anssi Munkki

Meritiedustelukomppania täydentää tilannekuvaa ja luo edellytyksiä ennakoi-
valle taktiselle toiminnalle ja tarvittaessa tulenkäytölle.

V almiutta tehostettaessa 
keskeistä on, että meri-
tiedustelukomppaniaa 

käytetään aktiivisesti ja suun-
nitelmallisesti alueellisen tilan-
neymmärryksen muodostami-
seksi. Meritiedustelukomppa-
nia voi toteuttaa tätä tehtävää 
useilla eri tavoilla. Toiminnassa 
korostuu monipuolinen viran-
omaisyhteistyö.

Mikäli konflikti syvenisi ja 
merivoimat joutuisi toteutta-
maan päätehtäväänsä, merel-
tä suuntautuvan hyökkäyksen 

torjuntaa, myös meritieduste-
lukomppanian toiminta muut-
tuisi. Rannikon puolustamisen 
keskeisin vaikuttamiskeino on 
kokonaistulenkäyttö. Torjunta-
vaiheessa meritiedustelukomp-
panian tehtävänä on valvoa las-
ketut merimiinoitteet, jotka ovat 
keskeinen osa merellistä hyök-
käyksentorjuntakykyä. Tarvit-
taessa meritiedustelukomppa-
nian ryhmät johtavat tykistön ja 
kranaatinheittimistön tulta me-
relle ja maalle sekä antavat maa-
linosoituksia ja tilannetietoa ran-

nikko-ohjusten ja meritorjunta-
ohjusten tulenkäyttöön liittyen.

Meritiedustelukomppanian 
käytöllä vaikutetaan vastusta-
jaan kuitenkin ensisijaisesti epä-
suoremmin. Useiden pienten 
ryhmien muodostama valvon-
taverkko, joka havaitaan osittain 
varmasti, on vaikeasti maalitet-
tavissa ja vielä vaikeammin la-
mautettavissa. Siten se muodos-
taa merkittävän osan meripuo-
lustuksen pidäkettä, jolla torju-
taan jo ennaltaehkäisevästi me-
reltä suuntautuvat hyökkäykset.

Teem
a

Artikkelisarja 3/5
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ri luotti yksikön pystyvän täyttämään ne. Ainoastaan 
venepartiointi tiistaina lähestyvän kovan tuulen nos-
tattamassa aallokossa arvioitiin olevan mahdolli-
sesti mahdoton toteutettavaksi, mutta silloin tuskin 
merellä liikkuisi muitakaan pienveneitä.

Yksikkö sai tehtäväksi täydentää kiinteää val-
vontaa optisella ja rannikkotutkavalvonnalla Höö-
landet - Buusö välisellä alueella, valvoa satamiin tu-
levan ja lähtevän alus- ja veneliikenteen sekä partio-
tiedustelulla selvittää Helmön tilanteen. 

Kahden tunnin kuluttua meritiedustelukomppa-
nia oli aloittanut ryhmittymisen vastuualueen meri-
alueelle. Osassa saarissa oli helposti käyttöön saa-
tavaa infrastruktuuria ja ennakkoon valmisteltuja 
asemapaikkoja, osassa taas ei ollut. Valvontaryh-
mät varustettiin sekä rannikkotutka- että laseretäi-
syysmittarikalustolla (LASU) ja ryhmitettiin mittausa-
laltaan tehtävän näkökulmasta sopivaan paikkaan. 
Valvontavalmius saavutettiin klo 22.00 mennessä. 
Tiedustelu-upseeri tähdensi, että rannikkotutkilla 

mittaaminen oli sallittu, mutta lasermittaaminen 
käskettäisiin kunkin maalin osalta erikseen valvon-
takeskuksesta. Se oli selkeä ohje yksikölle. Satami-
en liikenteen valvomiseksi tiedustelujoukkue perus-
ti kaksi ajoneuvosijoitteista tähystyspaikkaa. Kaksi 
ryhmää aloitti partiotiedustelun Helmön alueella, 
toinen jalan ja toinen kiertäen saaret veneellä vie-
lä illan aikana. 

Valvontaverkkoa täydennettiin seuraavana aa-
muna viemällä valvontaryhmiä muihin saariin. Näis-
tä asemista ei suoritettu aktiivista mittaamista ja toi-
minta pidettiin salassa. Nämä ryhmät aktivoitaisiin 
vasta tarvittaessa.

Havaintoja päällikön tarkastuskierrokselta teh-
tävän aloittamista seuraavalta aamulta. Ryhmät oli-
vat käynnistäneet valvonnan ja tyydyttävät majoi-
tusratkaisut oli löydetty kussakin saaressa. Tutkilla 
valvottiin pienempiä veneitä, jotka liikkuisivat saa-
riston ja aluevesirajan välissä. Kiinteä merivalvon-
ta seurasi edelleen ulkomerellä olevaa alusliiken-

LASU2000 -järjestelmässä on lämpökamera ja laseretäisyysmittari.
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nettä. Lämpökameroilla seurattiin yön aikana ul-
komaalaisten alusten kansainvälisellä vesialueel-
la toimeenpanemaa harjoitusta. Veneiden laskemi-
nen aluksista nousevassa merenkäynnissä pimeäl-
lä on haastava tehtävä, mutta he näyttivät onnistu-
neen siinä. Myös oma merivoimien alus oli havaittu 
yön aikana aluevesirajan tuntumassa. Saarten poh-
joisrannoilla ylläpidettiin tähystyspaikkaa, josta seu-
rattiin veneliikennettä saaristossa. Tässä vaiheessa 
ei ollut nimettyjä erikseen seurattavia pienveneitä, 
mutta ryhmät ylläpitivät venepartion lähettämiseen 
viiden minuutin lähtövalmiutta. Lähialue partioitiin 
veneellä kerran vuorokaudessa.

Juomavesi- ja elintarvikehuolto aiheutti hieman 
huolta, mutta päällikkö luotti huoltokomppanian toi-
mittavan täydennykset suunnitelmallisesti huolto-
täydennyspisteisiin aamupäivänä aikana. Vielä tu-
li varmistaa vääpeliltä, että hän tarkistaa ryhmien 
polttoainetilanteen.

Toinen satamia valvovista ryhmistä oli ilmoitta-
nut kahdesta epäilyttävästä huviveneestä, joissa oli 
poikkeuksellisen paljon henkilöstöä kyydissä. Venei-
tä tuli satamaan vastaan kaksi pakettiautoa, joilla 
osa henkilöstöstä lähti satamasta. Veneiden ja ajo-
neuvojen tiedot välitettiin prikaatin esikunnan toi-
mesta Suomenlahden merivartiostolle ja Länsi-Uu-
denmaan poliisille. Ryhmät jatkoivat veneiden ja sa-
tamien valvontaa.

Partiotiedustelua tehneet ryhmät toimittivat aa-
mulla nimilistat 53:sta Helmössä telttailevasta nuo-
resta miehestä. Miehet olivat omien sanojensa mu-
kaan saaristoretkellä eikä kotiin paluuaikaa oltu vie-
lä päätetty. Mukana oli myös ulkomaalaisia sukulai-
sia ja kavereita. Tiedusteluryhmänjohtajat epäilivät, 
että osa saaressa olevista henkilöistä oli ilmoitta-
nut tekaistun nimen. Muiden saarten partiointi aloi-
tetaan aamupäivällä lyhyen levon jälkeen. Sotilailla 
ei kuitenkaan ole mitään toimivaltaa saaressa ole-
viin siviileihin eli heitä voitiin vain puhuttaa. Poliisi 
tai rajavartiolaitos harkitsee saamiensa tietojen pe-
rusteella tuleeko henkilöt tarkistaa. Päällikkö tuu-
mi, että olisi syytä varautua antamaan virka-apua 
tarvittaessa. Toki virka-apupyyntö tulisi omia kana-
viaan pitkin.

Rannikkotutkalla voidaan mitata 
riittävän kauas.
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Rannikkojoukkojen taistelu

Merihuoltopataljoona 
Rannikkoprikaatin 
taistelun mahdollistajana

Jarkko Källi
Komentaja Jarkko Källi

Merihuoltopataljoona tuottaa rannikkojoukoille niiden tarvitsemat huollon 
järjestelyt. Huollon järjestelyitä ovat esimerkiksi maa- ja merikuljetukset, haa-
voittuneiden ensihoito, rannikkojoukkojen kaluston ja materiaalin kunnossa-
pito, ampumatarvikkeiden ja polttonesteiden täydennykset unohtamatta ve-
sihuoltoa ja kanttiinitoimintaa. Tehtävien tärkeysjärjestys on huoltomiehille ja 
-naisille selvä: 1) taistelu 2) joukkojen tukeminen.

Täydennykset Kunnossapito Huoltopalvelut Lääkintähuolto
 – Ampumatarvikkeet
 – Elintarvikkeet ja 

vesi
 – Polttoaineet
 – Polttopuut
 – Paristot

 – Ajoneuvojen 
ja veneiden 
pienvaraosat sekä 
tarvikkeet

 – Kiväärikaliiberisten 
aseiden 
pienvaraosat

 – Kenttäposti
 – Pyykin- ja 

kausivaatetuk-sen 
vaihto

 – Kanttiinitoiminta

 – Sairaan- ja 
terveydenhoito-
palvelut

 – Lääkintämateriaali 
 – Potilasevakuoinnit
 – Kaatuneiden 

huollon materiaali

Esimerkki suoratoimitusperiaatteella toteutettavista täydennyksistä ja palveluista Huoltokomppanian ja 
tuettavan yksikön välillä.

harjoitellun toimintatavan mu-
kaisesti merihuoltopataljoonan 
esikunnalta. Tilaukset koskevat 
maa- ja merikuljetuksia sisältä-
en evakuointikuljetukset. Läh-
tökohtaisesti kuljetukset hoide-
taan joukkojen orgaanisella kul-
jetuskalustolla ja mikäli tämä ei 
riitä, kehotetaan laatimaan tila-
us merihuoltopataljoonalle. Ras-
kaat merikuljetukset hoidetaan 
merivoimallisesti.

keet, kuten vesi, elintarvikkeet 
ja hygieniavälineet toimitetaan 
joukoille ilman eri tilausta. 

Tukeutumissuhteen muo-
dostuttua esimerkiksi huolto-
komppanian ja meritiedustelu-
komppanian välille suoratoimi-
tukset sovitaan suoraan yksi-
köiden välillä. Suoratoimituspe-
riaatteella toteutettavia täyden-
nyksiä ja palveluita ovat huollon 
toimialoittain esimerkiksi:

Kuljetusten tarpeet tilataan 

T uettavien joukkojen 
vahvuus, käytettävä ka-
lusto ja materiaali, teh-

tävän luonne sekä ryhmitys 
määrittävät, miten merihuolto-
pataljoonan suorituskykyä jär-
jestellään taisteluiden mahdol-
listamiseksi. Tukeutumisohjeen 
mukaisesti taisteluosasto ilmoit-
taa joukkonsa Merihuoltopatal-
joonan huoltovastuulle huolto-
tilanneilmoituksella. Joukkojen 
päivittäin tarvitsemat hyödyk-
Teem

a
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” Otteita meritiedustelukomppanian #Rannikkopri-
kaati247365-harjoitusmuistiinpanoista. Rannikkopri-
kaatin huoltopäällikkö oli kuluneiden viikkojen aika-
na valmistellut operatiivisella osastolla tulevan tais-
teluosastoharjoituksen huollon operatiivista ohjaus-
ta merihuoltopataljoonalle. Seuraavalla viikolla al-
kavan harjoituksen joukkojen toiminnan painopiste 
oli Läntisen Suomenlahden alueella. Joukkojen toi-
minnan painopiste määrittää yleensä, niin tässäkin 
harjoituksessa, huollon järjestelyiden painopisteen. 

Merihuoltopataljoonan komentaja sai prikaatin ko-
mentajalta tehtävän: 
1. Toteuta Rannikkoprikaatin joukkojen huollon 

järjestelyt.  
2. Valmistaudu tukemaan muita alueella toimivia 

joukkoja (Uudenmaan prikaati, Rannikkolai-
vasto sekä merivartioston joukot).

Merihuoltopataljoonan esikunta käynnisti teh-
tävän saatuaan tehtävänerittelyn ja yhteydenotot 

Lääkintämies tarkastamassa potilaan elintoimintoja. Ensihoitojoukkue kykenee luokittelemaan ja hoitamaan 
tunnissa enintään 20 lievästi ja kuusi vaikeammin haavoittunutta sekä suorittamaan kirurgisia toimenpiteitä 
potilaan hengen pelastamiseksi ennen evakuointia lähimpään evakuointisairaalaan.
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tuettaviin sekä Merihuoltopataljoonan komenta-
jan johdossa oleviin joukkoihin. Taisteluosasto pää-
tuettavana oli tuttu, joten vakiintuneet toimintatavat 
otetaan käyttöön. Kaiken varalta varmistettiin tuen 
saaminen logistiikkajärjestelmältä, mikäli pataljoo-
nan omat resurssit eivät riittäisi tarvittavan tuen to-
teuttamiseen. Asia varmistui soitolla 2. Logistiikka-
rykmenttiin. Arvion mukaan ensimmäinen tukitar-
ve logistiikkajärjestelmälle kohdistuisi erikoisam-

pumatarvikkeisiin. Muun muassa taisteluosaston 
rannikkopatterille käsketty tehtävä edellytti kova-
panosammuntoja 130 TK 53 -tornitykkikanuunoilla. 

Tehtävän erittelyn jälkeen komentaja päätyi sii-
hen, että huollon järjestelyiden johtaminen valmis-
tauduttiin toteuttamaan Läntiseltä Uudeltamaalta 
siirtämällä esikunta tähän tarkoitukseen sopivaan 
paikkaan. Meritäydennyspaikka perustettiin tutulle 
harjoitusalueelle. Meritäydennyspaikka sisälsi suori-

U-300 luokan kaluostoa ja linnakeveneitä käytetään edelleen tehokkaasti joukkojen ja kaluston siirroissa.

Täydennysjoukkue toteuttamassa ampumatarviketäydennyksiä. Logistinen ketju varastosta loppukäyttäjälle 
saattaa vaatia useita työvaiheita ja lastauksia.
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tuskykyjä huoltokomppaniasta, kuljetusviiriköstä se-
kä osia merikomppaniasta. Komentaja käski tarken-
nukset tehtävään meritäydennyspaikan perustaval-
le Huoltokomppanian päällikölle:
1. Harjoittele toimintaa suppeassa 

ryhmityksessä,
2. Painota kaikessa toiminnassa omasuojan 

merkitystä taistelu- ja tukitehtävien 
toteutuksessa. 

3. Valmistele meritäydennyspaikan perustaminen 
huolellisesti yhdessä kuljetusviirikön ja 
merikomppanian päälliköiden kanssa. 

4. Pidä huoltoetäisyydet tuettaviin joukkoihin 
mahdollisimman lyhyinä mahdollistaen muun 
muassa kaluston taloudellisen käytön.

Huollon ensimmäinen ratkaisutaistelu käytiin 
heti maanantaina prikaatin ryhmittäessä harjoitus-
joukkoja ensimmäisiin tehtäviinsä. Kaikkien tavoit-
teena oli saada joukko toiminta-alueelle ensimmäi-
seen tehtävään suorituskykyisinä käskettyyn aikaan 
mennessä. Merihuoltopataljoonan esikunta käynnis-
ti heti ensimmäisen harjoituspäivän aamusta alkaen 
huollon järjestelyiden suunnittelun ja toteutuksen. 
Toimet perustuivat vuodenvaihteessa vahvistettuun 
prikaatin tukemissuunnitelmaan, käyttäen normaa-
liolojen suorituskykyjä muun muassa autohallilta, 
venejoukkueesta sekä Materiaalikeskuksesta. Soti-
laslääketieteenkeskus sekä Leijona Catering tukivat 
toimintaa totutun luotettavasti unohtamatta Puo-
lustushallinnon Rakennuslaitoksen merkittävää pa-
nosta saariston rakennuskannan ylläpitämisessä.

Harjoitusviikko eteni pääosin suunnitelman mu-
kaisesti. Merihuoltopataljoonan esikunta toteutti 
harjoitusviikolle määritettyä taktista periaatetta ha-
jauttaa täydennysmateriaalia saariston syvyyteen 
heti joukkojen ryhmittymisestä lähtien. Tähän käy-
tettiin viisaasti omaa kalustoa, joukkojen orgaanista 
vene- ja maakuljetuskalustoa sekä merivoimien mui-
den joukkojen kalustoa. Harjoitustilanteessa varmis-
tettiin muilta viranomaisilta ja muualta yhteiskun-
nasta saatava tuki painopisteisesti merikuljetusten 
osalta. Tässä harjoituksessa näitä suorituskykyjä ei 
tällä kertaa tarvittu.

Täydennyksiä toteutettiin suoratoimitusperiaat-

Huoltokomppanian kunnossapitojoukkueen ajoneuvo-
asentajat tankkaamassa ajoneuvoa kentällä.

teella meritäydennyspaikalta ja alueellisen taiste-
luosaston yksiköiden välillä. Tuettavat yksiköt täy-
densivät lisäksi muun muassa ampumatarvikkei-
ta, vettä, elintarvikkeita ja polttonesteitä saaristoon 
hajautetuilta täydennyspisteiltä. Täydennyspisteet 
mahdollistivat muun muassa huollon hajautetun toi-
minnan, lyhensivät huoltoetäisyyksiä ja tehostivat 
meri- ja maakuljetuskaluston käyttöä.

Uudenmaan prikaatin rannikkojääkäreiden 
kanssa harjoiteltiin menestyksekkäästi heidän ve-
nekaluston tankkauksia saaristossa taisteluosas-
ton ryhmitysmuutoksiin liittyen. Rannikkolaivas-
ton taistelualusten miina- ja ohjustäydennyksiä se-
kä muonatäydennyksiä pataljoona tuki kuljetuksin, 
lastauksin ja suojaamalla toimintaa. Huollon järjes-
telijät osoittivat näissäkin tehtävissä sekä ammatti-
taitonsa toteuttaa tehtävät täsmällisen luotettavas-
ti tuettavien tilausten mukaisesti että innokkuutensa 
tarttua epäröimättä uusiin haasteisiin. 

Pieniä kalusto- ja henkilöstökolhuja lukuun ot-
tamatta harjoitusviikko toteutettiin palvelusturvalli-
sesti ja harjoitukselle asetetut tavoitteet saavutettiin. 
Huoltopataljoonan komentaja piti luottamuksen ra-
kentamista huollon järjestelijöiden sekä tuettavien 
välille ehkä kaikista tärkeimpänä harjoitustavoittee-
na. Huoltomiesten ja -naisten pitää tehdä kaikken-
sa tuettavien tukitarpeiden toteuttamiseksi ja sen pi-
tää näkyä tuettavien suuntaan. Tätä varten huolto on 
osa Rannikkoprikaatin organisaatiota.
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Teem
a

Merellinen 
erikoisoperaatiokyky
Puolustusvoimien erikoisoperaatiot ovat kansalliseen puolustukseen ja tur-
vallisuuteen liittyviä strategis-operatiivisia operaatioita. Erikoisoperaatioita 
voidaan suorittaa kaikissa valmiustiloissa halutun poliittisen, sotilaalli-
sen, taloudellisen tai informaatiollisen loppuasetelman saavuttamiseksi. 
Erikoisoperaatiot ovat erikoisjoukkojen operaatioita, joissa käytetyt toimin-
tamenetelmät eivät ole tyypillisiä muille joukoille. Erikoisjoukot voivat toteut-
taa operaatioita itsenäisesti tai yhteistoiminnassa muiden joukkojen ja viran-
omaisten kanssa. Puolustusvoimien merellisestä erikoisoperaatio-osaamises-
ta vastaa Rannikkoprikaatin Erikoistoimintaosasto (ETO).

Vedenalaiseen siirtymiseen voidaan käyttää muiden muassa skoottereita.

Anssi Munkki
Komentaja

Artikkelisarja 5/5



P uolustusvoimien eri-
koisoperaatioiden en-
sisijainen päämäärä on 

sotilaallisen maanpuolustuk-
sen tavoitteiden saavuttamisen 
tukeminen, aivan kuten kaik-
kien muidenkin sotilasoperaa-
tioiden. Pelkistetysti operaatiot 
voidaan jakaa vaikuttamisteh-
täviin, tiedustelutehtäviin ja so-
tilaallisen tuen tehtäviin. Tehtä-
viä voidaan tehdä peitetysti, sa-
latusti tai avoimesti riippuen ha-
lutusta kokonaisvaikutuksesta. 

Vaikuttamistehtävillä pyri-
tään saamaan aikaan halutus-
sa kohteessa muutos. Tämä voi 
tarkoittaa esimerkiksi kohteen 
tuhoamista tai vaikka henkilön 

kiinniottamista. Vaikuttamisteh-
tävään liittyy lähes aina myös 
vaikuttavuuden arviointi.

Tiedustelutehtävien tavoit-
teena on tuottaa vastaukset an-
nettuihin tiedustelukysymyk-
siin, kuten minkälaista toimin-
taa, kalustoja ja joukkoja on tie-
tyllä alueella. Tiedustelutehtä-
vä voi olla myös maantieteel-
lisen alueen tai erityiskohteen 
valvominen ja siten ennakkotie-
don tuottaminen tai operatiivi-
sen johdon tilannetietoisuuden 
varmistaminen.

Strategis-operatiivisen vai-
kuttavuuden saavuttamiseksi 
operaatioihin liittyy aina vahvas-
ti informaatioulottuvuus. Infor-

maatio on keskeinen erikoisope-
raatioiden vaikuttamiskeino, 
jonka kohteita voi olla samanai-
kaisesti useita. Käytännössä tä-
mä tarkoittaa, että erikoisjouk-
kojen on mm. tuotettava ja do-
kumentoitava operaatioista ai-
neistoa käytettäväksi informaa-
tiovaikuttamiseen.

Puolustusvoimien erikois-
joukot tekevät monitasoista ja 
tiivistä yhteistoimintaa poliisin 
ja rajavartiolaitoksen erikoisyk-
siköiden kanssa. Yhteistoimin-
taan sisältyy henkilöstön erikoi-
salakoulutusta sekä yksiköiden 
yhteistä harjoittelua. Koulutus ja 
harjoittelu perustuvat monelta 
osin yhteisiin toimintatapoihin. 
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Tiivis yhteistoiminta luo 
edellytykset yhteisoperaatioil-
le. Virka-aputehtävät ovat mer-
kittävä osa erikoisjoukkojen 
vuosittaista toimintaa, mut-
ta antavat samalla erinomaisia 
kokemuksia myös poikkeusolo-
jen erikoisoperaatioita varten. 
Viranomaisten välinen yhteis-
toiminta on myös hyvä mitta-
ri oman toiminnan arvioimisel-
le. Samalla parhaita käytäntöjä 
ja osaamista vaihdetaan ja jae-

taan eri viranomaisyksiköiden 
kesken.

Erikoistoimintaosasto yk-
sikkönä ylläpitää merellistä eri-
koisoperaatiokykyä. Ensisijai-
sesti merellisyys tarkoittaa ky-
kyä siirtyä merta hyödyntäen 
erilaisilla aluksilla ja veneillä 
pinnalla ja pinnan alla. Siirty-
miskyvyn lisäksi merelliseen eri-
koisoperaatiokykyyn liityy nou-
sukyky aluksiin (boarding) ja 
Suomen saariston maasto-olo-

suhteiden tunteminen.
Olennaista on kyky linkit-

tää merellisessä toimintaympä-
ristössä toimeenpantavat eri-
koisoperaatiot merioperaati-
oiden kanssa. Yhteinen toimin-
ta-alue pakottaa koordinoimaan 
operatiivisen toiminnan halutun 
kokonaistavoitteen saavuttami-
seksi. Erikoisjoukoilla voi olla 
keskeinen rooli merioperaation 
onnistumisen edellytysten kan-
nalta.

Otteita erikoistoimintaosaston #Rannikkoprikaa-
ti247365-harjoitusmuistiinpanoista. Taistelusukelta-
jaryhmän johtaja sai iltayöstä saaristotukikohtaan-
sa käskyn valmistautua siirtymään kohteelle seuraa-
vana aamuna klo 6.00 mennessä. Tehtävänä oli var-
mistaa pääosien saapumista varten vararantautu-
mispaikat ja dokumentoida kohteella tapahtuva toi-
minta pääosien saapuessa. Oma toiminta ei saanut 
paljastua.

Ryhmä oli kahden vuorokauden ajan ylläpitä-
nyt tähystyspaikkaa ja seurannut toimintaa saares-
sa olevassa rakennuksessa. Kohteesta oli toimitettu 
kuvamateriaalia erikoisoperaatio-osaston esikun-
taan ja sieltä edelleen poliisille ja muille turvallisuus-
viranomaisille. 

Valvonnan aikana kohteeseen oli saapunut lisää 
henkilöstöä veneillä ja veneistä oli purettu kalustoa. 
Pitkä tähystysetäisyyssumuisessa kelissä ei ollut kui-
tenkaan mahdollistanut henkilöiden tai materiaalin 
tunnistamista. Illalla saaresta lähti kaksi venettä mu-
kanaan 23 henkeä ja huomattava määrä kalustoa. 
Kohteelle jäi edelleen ainakin 16 henkeä.

Ryhmä käynnisti sukellussiirtymisen valmiste-
lun. Pitkä sukellussiirtyminen saaristossa ei ole eri-
tyisen vaativa, mutta se on valmisteltava huolelli-
sesti. Liikkeelle lähdön jälkeen paluuta ei ole. Teh-
tävänannossa uhkaa kohteella pidettiin matalana, 
mutta aseellista vastustamista ja uhkaa ei suljettu 
pois. Ryhmään liittyi kaksi merivartijaa, joilla oli tar-
vittaessa henkilöiden kiinniotto-oikeus. Taistelusu-
keltajaryhmän johtaja tervehti ilolla tuttuja rajakol-

legoja, joiden kanssa vastaavia tehtäviä oli harjoi-
teltu lukuisia kertoja. 

Poliisien oli tarkoitus saapua kohteelle veneellä 
ja he vastaisivat kohteiden tarkastamisesta ja tarvit-
taessa henkilöiden kiinniottamisesta sekä mahdol-
lisista takavarikoinneista. ”Simppeli tehtävä”, tuumi 
ryhmänjohtaja, mutta mietti samalla, että tuli varau-
tua myös yllättäviin tilanteisiin, kuten ongelmiin su-
kelluksen aikana, oman toiminnan paljastumiseen 
ja jopa kohteella tapahtuvaan väkivaltaiseen vas-
tustamiseen. Onneksi poliisin, rajavartiolaitoksen 
ja puolustusvoimien erikoisjoukot ovat harjoitelleet 
säännöllisesti yhdessä ja henkilöt tuntevat toisensa. 
Tuttujen kanssa on helppo toimia.

Sukelluksen valmistelu vaati aikaa. Laitteet ja 
varusteet oli tarkastettava huolellisesti. Mukaan tu-
leva kalusto oli pakattava huolellisesti ja jokaisen 
oli testattava vedessä, että henkilön ja varusteiden 
muodostama paketti olisi tasapainossa ja että ko-
konaispaino olisi kelluvuudeltaan sopiva. Ikuisuus-
haaste on, että halu olisi ottaa mukaan enemmän 
varusteita ja vettä kuin pystytään kuljettamaan. Li-
säksi pakkaaminen ja valmistelujen tekeminen on 
aina vaikeampaa pimeällä.

Kohteena saari oli varsin helposti lähestyttävä, 
sillä se oli iso ja karttatiedustelun perusteella ran-
tautumiseen soveltuvia paikkoja oli paljon. Valvon-
nan perusteella saarta ei myöskään partioitu, mutta 
teknisen valvonnan mahdollisuus toki oli olemassa.

Rantautumisen jälkeen ryhmä kätki osan va-
rusteistaan ja otti heti viestiyhteyden erikoisoperaa-
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Taistelusukeltajapari rantautumassa.

tio-osaston johtoon, joka toimi poliisin johtopaikan 
yhteydessä. Kohteen seurantaa ja toiminnan doku-
mentointia varten ryhmällä oli mukanaan valvonta-
kameroita, joiden asentamiseen oli aikaa noin kaksi 
tuntia ennen kuin aamu valkeni ja pääosat saapui-
vat. Kaikki sujui suunnitelman mukaan ja ryhmän-
johtaja antoi valmiusilmoituksen klo 5.40. Vain het-
keä myöhemmin ryhmä kuuli jo lähestyvien venei-
den ja helikopterin äänet. Tuttu ääni radiossa otti yh-
teyttä ja varmisti ettei ryhmä ole tunnistanut estei-
tä veneiden tulolle suoraan saaren laitureihin. Ryh-
mänjohtaja ilmoitti kohteen olevan vihreä. Pääosat 
tulivat kohteelle kellon tarkasti klo 6.00.

Kohteella ei tehty vastarintaa. ”En kyllä olisi mi-

näkään tehnyt näin hyvin koordinoitua rynnäkköä 
vastaan”, tuumi taistelusukeltajaryhmän johtaja. 
Alle tunnissa kohde oli varmistettu ja kolme vuoro-
kautta tehtävässä ollut taistelusukeltajaryhmä irro-
tettiin tehtävästä huoltoon ja lepoon omaan tuki-
kohtaansa. 

Venekuljetuksen aikana ryhmänjohtaja vielä 
hetken pohti, kuinka mittava työ pääosilla oli edes-
sään kohteen tutkimisessa. ”No se on enemmän po-
liisitutkijoiden kuin meidän työtä, joten toivottavasti 
saamme ainakin vuorokauden lepoa ennen seuraa-
vaa tehtävää”, tuumii ryhmänjohtaja ennen nukah-
tamistaan kumiveneen tasaiseen kyytiin.
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Alustus
Rannikkojääkärit viettävät tänä 
vuonna 75 -vuotista juhlavuot-
taan. Tässä artikkelissa tarkas-
tellaan lyhyesti rannikkojääkä-
reiden historiaa, mutta artikke-
lin pääpaino on taktiikan kehi-
tyksessä 2000-luvulla. 

Historia 
Rannikkojääkäreiden historia 
juontaa juurensa talvi- ja jat-
kosotien aikaan. Rannikkotykis-
tö on kantanut suuren vastuun 
valtakunnan merellisen eturinta-
man puolustamisesta koko Suo-
men itsenäisyyden ajan. Rannik-
kotykistölinnakkeiden lähisuo-
jaaminen havaittiin kuitenkin 
sotien aikana perinteisille ran-
nikkotykistöjoukoille haasta-
vaksi toteuttaa omien tehtävien 
ohella. Tämän johdosta linnak-
keiden suojaksi päätettiin pe-
rustaa tehtävään erikseen osoi-
tettuja jalkaväkijoukkoja, joiden 
tehtävä olisi mahdollistaa ran-
nikkotykistön varsinaisen tehtä-
vän toteuttaminen. Kehityksen 
alkuvaiheessa joukot muodos-
tettiin osin rannikkotykistöjou-
koista ja osin jalkaväkijoukoista. 
Joukot organisoitiin ja käskettiin 
tehtävään, mutta erillistä tehtä-
vän edellyttämää koulutusta tai 
varustusta joukoille ei annettu. 

Taistelutekniikan kehitys sai kui-
tenkin tämän koetoiminnan joh-
dosta alkunsa. 

Rannikkotykistön lähiym-
päristön suojaamiseksi kehite-
tyt jalkaväkijoukot muodostui-
vat sotien aikana rannikkojalka-
väeksi, jonka käyttöarvo havait-
tiin suureksi maavoimien merel-
listä sivustaa suojattaessa eri-
tyisesti jatkosodan aikana. Kot-
kan rintamalla ja Kaakonkulmal-
la uhka ylimenohyökkäyksistä ja 
tiedustelujoukoista edellytti ky-
kyä taistella saaristossa ja suo-
jata rannikkotykistöpattereita. 
Viipurinlahden taisteluita pide-
tään rannikkojääkäritoiminnan 
alkuna ja Vaasan rannikkojääkä-
ripataljoonan perinnepäivä pe-
riytyy Teikari-Melansaari taiste-
luista 4.-5.7.1944. 

Vuonna 1952 perustettiin 
Rannikkopataljoona rannikkojal-
kaväen kehittämiseksi. Rannik-
kopataljoona toimi ensimmäiset 
vuotensa Suomenlinnassa ja Es-
poon Miessaaressa. Itsenäinen 
Rannikkojääkäripataljoona pe-
rustettiin vuonna 1960, jolloin 
toiminta siirtyi Upinniemeen. 
Vuonna 1979 Rannikkojääkäri-
pataljoonan vahvuus pieneni 
merkittävästi uudistusten myö-
tä. Rannikkojääkäreiden koulu-
tusta antavaksi yksiköiksi pe-

rustettiin Rannikkojääkärikoulu, 
jonka koulutus keskittyi pienem-
män valiojoukon koulutukseen. 
Rannikkojääkäripataljoonan ja 
Rannikkojääkärikoulun aikana 
taistelutekniikan kehittäminen 
ja koetoiminta olivat aktiivista. 

Tasavallan presidentti myön-
si vuonna 1980 Rannikkojääkäri-
koululle tummanvihreän, kullan-
värisellä merikotkakokardilla va-
rustetun baretin käyttöoikeuden 
merijalkaväen erikoiskoulutusta 
osoittamaan. Rannikkojääkäri-
koulu lakkautettiin vuonna 1989, 
jolloin rannikkojääkärikoulutus 
siirrettiin Upinniemestä Raase-
porin Dragsvikiin. Koulutus Dra-
gsvikissä aloitettiin 1.1.1990, jol-
loin pataljoonan nykyinen nimi – 
Vaasan Rannikkojääkäripataljoo-
na otettiin käyttöön. 

Taktiikan kehitys
Rannikkojalkaväen tarpees-
ta käytiin sotien jälkeen kiivas-
ta keskustelua. Erityisesti kes-
kustelua herätti, onko jalkavä-
en taistelu rantamaalla jotain 
sellaista, joka vaatii erillistä tak-
tiikkaa vai onko kyseessä vain 
tavanomaista jalkaväkitaktiik-
kaa, jota sovelletaan rannikon ja 
saariston olosuhteisiin. Rannik-
kopuolustuksen käsitteistöön 
esitettiin otettavaksi käyttöön 

Rannikkojääkärit osana 
merivoimien taistelua

Tuomas Syvänen
Kirjoittaja komentajakapteeni Tuomas Syvänen, Vaasan rannikkojääkäripataljoonan pataljoonaupseeri

Teem
a
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erillinen rannikkotaktiikan käsi-
te, joka kuvaisi rannikkojalkavä-
en taistelua muiden aselajitak-
tiikoiden tapaan. Käsite hyväk-
syttiinkin vuonna 1951 käytettä-
väksi rannikkojalkaväen taktista 
käyttöä kuvaavana käsitteenä, 
mutta sen käyttö ei vakiintunut 
ohjesääntökirjallisuuteen. 

Rannikkojääkäreiden mer-
kitys rannikkojoukkojen hyök-
käystaisteluun kykenevinä jouk-
koina korostui poikkeusolojen 
rannikkojääkäripataljoonan ke-
hittämisen myötä. Liikkumis-
kyky parantui 2000-luvun alus-
sa Jurmo-luokan kuljetusvenei-
den valmistuttua. Taktiikan se-
kä taistelutekniikan kehityksen 
kannalta merkittävänä käänne-
kohtana voidaan pitää rannikko-

jääkäripataljoonan oppaan val-
mistumista vuonna 2005. Vuon-
na 1998 tapahtunutta rannikko-
joukkojen liittämistä osaksi me-
rivoimia ei kuitenkaan seuran-
nut muun ylemmän ohjesään-
tökirjallisuuden kehitys, joten 
myös rannikkojääkäripataljoo-
naoppaalta puuttui selkeä lii-
tyntäpinta muiden rannikolla ja 
saaristossa toimivien joukkojen 
käyttämään taktiikkaan. 

Varusmieskoulutuksen 
vaikutus taktiikan 
kehitykseen
Varusmiesten palvelusaika ohja-
si koulutuksen keskittymään voi-
makkaasti hyökkäystaisteluun, 
sillä vaativuudestaan johtuen 
juuri muuhun palvelusaika ei riit-

tänyt. Perustelu tälle on ymmär-
rettävä - mikäli kykenet hyökkä-
ystaisteluun, kykenet todennä-
köisesti myös suoriutumaan 
muista tehtävistä. Tämä ohja-
si todennäköisesti myös johta-
jien ajattelua, eikä rannikkojää-
käripataljoonan käyttöä mui-
hin tehtäviin juurikaan pohdit-
tu, vaikkakin rannikkojääkäripa-
taljoonan oppaassa käsitellään-
kin pataljoonan käyttöä puolus-
tuksessa ja viivytyksessä. Ran-
nikkojääkäripataljoonan taktii-
kan kehittämiseen on vaikutta-
nut luonnollisesti myös harvalu-
kuiset mahdollisuudet harjoitel-
la pataljoonana ja kehittää siten 
taktiikkaa käytännön kokemus-
ten kautta. Uudenmaan prikaa-
tin järjestämät KESI-harjoituk-

Kirjoittaja SFATU LIVEX harjoituksessa ruotsalaisen kollegan kanssa. kirjoittajan hEnkilökohtainEn arkisto 
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telua. Rannikkojääkäreiden tais-
telulla voidaan muodostaa kyky 
valvoa laajoja alueita ja osallis-
tua mereltä suuntautuvan hyök-
käyksen torjuntaan tilanteessa, 
jossa muita tarkoitukseen sovel-
tuvia joukkoa ei ole käytettävissä 
tai palauttaa johtamis-, valvonta- 
ja vaikuttamiskyky alueilla, jois-
sa se on menetetty. Vastaavasti 
rannikkojääkäri on vain jalkaväki-
mies sen jälkeen, kun hän astuu 
kuljetusveneestä maihin. Pitkät 
siirtymiset mantereella kannat-
taa jättää joukoille, joilla on teh-
tävään soveltuva siirtymiskalus-
to. Kaikelle toiminnalle ensiarvi-
oisen tärkeää on kyky toimia yh-
teistoiminnassa kaikkien meri-
voimien joukkojen kanssa. Tak-
tiset käyttöperiaatteet tulee olla 
yksinkertaisia ja ymmärrettäviä 
myös muiden kuin oman taiste-
luosaston keskuudessa. 

Taisteluosaston suoritusky-
kyä kehitetään jatkuvasti vastaa-
maan meripuolustuksen tarpei-
ta. Kyky liikkua on edelleen ke-
hittynyt Jehu-luokan kuljetus-
veneiden myötä, mutta merkit-
tävimmässä osassa on kehittää 

set (komentaja- ja esikuntasi-
mulaattori) mahdollistivat tak-
tiikan kehittämisen simulaatto-
riympäristössä, mutta todelli-
silla joukoilla esiintyviä haastei-
ta simulaattoriympäristössä ei 
pystytty todentamaan. Varsinai-
nen sodan kitka puuttui. Tästä 
huolimatta rannikkojääkäripa-
taljoonaoppaan kirjoittamista 
voidaan pitää taktiikan kehityk-
sen kannalta ensiarvoisen tär-
keänä. Oppaaseen kirjattu tak-
tiikka mahdollisti keskustelun ja 
kritiikin, jota ilman kehitys ei oli-
si mahdollista. Kirjoittajat ovat 
olleet alansa kärkiosaajia, joita 
ilman dokumentaatio olisi jää-
nyt vain yksittäisiksi asiakirjoik-
si verkkolevyillä. 

Pataljoonasta 
taisteluosastoksi 
Vuonna 2015 puolustusvoimat 
koki suurimaan organisaatio-
uudistuksen vuosikymmeniin. 
Tämä heijastui myös rannikko-
jääkäriyksiköiden organisaati-
oihin. Rannikkojääkäripataljoo-
na organisoitiin uudelleen tais-
teluosastoksi ja organisaatio-
ta vahvennettiin muun muas-
sa merimaaleihin vaikuttamaan 
kykenevällä yksiköllä, rannik-
ko-ohjuskomppanialla. Taktiset 
käyttöperiaatteet ja ajatus tais-
teluosaston käytöstä säilyivät 
kuitenkin organisaatiouudistuk-
sen alkuvaiheessa samankaltai-
sena, kuin se oli nähty rannikko-
jääkäripataljoonan aikoina. 

Viimeisten vuosien aikana 
keskustelu taistelutilan tyhjyy-
destä ja rannikkojoukkojen käyt-
töperiaatteista on kuitenkin pa-
kottanut pohtimaan uudelleen 

niitä tehtäviä, joihin suoritusky-
kyinen taisteluosasto kykenee ja 
erityisesti mihin sitä ei pidä käyt-
tää. Mikäli käytettävä taktiikka 
ei vastaa olemassa olevaa suo-
rituskykyä, vaan perustuu mie-
likuviin, taktiikkaa tulee poh-
tia uudelleen, tietämystä lisätä 
tai uusia suorituskykyjä hank-
kia. Taistelun perusteisiin liittyy 
vahvasti yksityiskohdat, joiden 
tunteminen on edellytys taktis-
ten periaatteiden määrittelemi-
selle. Toisaalta operatiivis-tak-
tinen viitekehys määrittelee ne 
tarpeet, jotka muodostavat jou-
kolle kaiken toiminnan perustan. 
Ilman tätä taktiikan ja taistelu-
tekniikan rajapinnan ymmärtä-
mistä toiminnan kehittäminen 
pitkäjänteisesti on mahdotonta.  

Käyttöperiaatteet 
kehittyvät
Rannikkojääkäreiden ominais-
piirre on toimia siellä, missä me-
ri kohtaa rantaviivan. Rannikko-
jääkäreiden kyky liikkua ja to-
teuttaa monipuolisia hyökkäyk-
sellisiä ja puolustuksellisia tehtä-
viä täydentää merivoimien tais-

Rannikko-ohjusammunta.

Puolustusvoimat
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taktiikkaa siten, että taktiikka 
vastaa koko meripuolustuksen 
tarpeita. Taisteluosaston kyky 
vallata ja valvoa laajoja alueita 
sekä kyky muodostaa painopis-
te halutuille alueille tekee rannik-
kojääkäreiden toiminnasta poik-
keavaa muihin rannikkojoukkoi-
hin verrattuna. Tämä ei vähennä 
muiden rannikkojoukkojen mer-
kitystä, vaan täydentää kokonai-
suutta. Alueelliset rannikkojou-
kot muodostavat toiminnan run-
gon, jota rannikkojääkäreiden 
toiminnalla täydennetään.

Yksiköiden tehtävät 
monipuolistuvat
Rannikkojääkärikomppanioiden 
merkitys osana taisteluosastoa 
on monipuolistunut. Aiemmin 
rannikkojääkärikomppaniat oli-
vat luonnollisesti rannikkojääkä-

ripataljoonan tärkein osa, joilla 
alueet vallattiin ja vihollinen 
lyötiin. Muiden yksiköiden teh-
tävä oli mahdollistaa iskupor-
taan hyökkäystaistelu. Nykypäi-
vänä rannikkojääkärikomppa-
nian tehtävä voi olla muita suo-
rituskykyjä tukeva. Rannikkojää-
kärikomppanian hyökkäystais-
telun päämäärä voi olla tuliase-
ma-alueiden tai valvontakykyis-
ten yksiköiden asemien otta-
minen haltuun tai valtaaminen, 
jotta varsinaisen suoritusky-
vyn ryhmittyminen on mahdol-
lista. Vaikutettaessa esimerkik-
si merimaaleihin, rannikkojää-
kärikomppanian rooli on tuke-
va, mutta ilman yksikköä varsi-
nainen suorituskyky on alttiina 
vastustajan toiminnalle. Vastus-
tajan merellisen hyökkäysreitin 
katkaisu edellyttää kaikkien suo-

rituskykyjen koottua käyttöä. 
Taisteluosaston huolto-osien 
on kyettävä integroitumaan lo-
gistiikan huoltojärjestelmään ja 
saaristossa sekä mantereella toi-
mivien osien on kyettävä liiken-
nöimään aluevastuussa olevien 
joukkojen kanssa. Epäsuoran tu-
len käyttö on kyettävä keskittä-
mään joustavasti sinne, missä 
sille on suurin tarve.

Rannikkojääkärit osana 
rannikkosodankäyntiä 
Rannikkosodankäynnin (Litto-
ral Warfare) kehittymisestä on 
muodostunut puolustushaaro-
jen taistelua yhdistävä tekijä. Il-
miö ei ole uusi, mutta havaitta-
vissa oleva selkeä kehitystrendi. 
Rannikkosodankäynnissä ran-
nikko on määriteltävissä yhdek-
si taistelutilaksi, joka ulottuu läh-

Jehu-luokan alus talviolosuhteissa. 
Puolustusvoimat
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teestä riippuen kymmenistä sa-
toihin kilometreihin rantaviivas-
ta mantereelle. Taistelu Itäme-
ren operaatioalueella on aina 
taistelua rannikkosodankäynnin 
periaatteiden ja lainalaisuuksien 
mukaisesti. Määrittävänä tekijä-
nä on taistelutilassa operoivien 
joukkojen taistelun yhteenso-
vittaminen yhteisen päämää-
rän saavuttamiseksi. Rannikko-
jääkäreiden tehtävä voi siten ol-
la myös muiden puolustushaa-
rojen taistelun tukeminen suo-
rasti tai epäsuorasti. 

Lisääntyvien tehtävien mää-
rä edellyttää taktiikan kehittä-
mistä ja tähän vastataan aina-
kin osin käsikirjoitustyöllä. Tak-
tiset käyttöperiaatteet tulee ol-
la synkronoitu muiden joukko-
jen käyttöperiaatteiden kanssa. 
Erityisen tärkeää on, että tehtä-
vät ymmärretään samalla taval-
la ja niistä puhutaan samoilla kä-
sitteillä. Taisteluun liittyvä käsit-
teistö ei siten voi erota toimit-
taessa yhteistoiminnassa meri-
voimien tai maavoimien joukko-
jen kesken. Esimerkiksi ”Lyödä” 
voi tarkoittaa vain yhtä asiaa ja 
tehtävän sisältö tulee ymmärtää 
samalla tavalla käskijän ja vas-
taanottajan toimesta. Tehtävien 
monipuolistumisesta huolimat-
ta rannikkojääkäreiden päätais-
telulaji on hyökkäys. Alue, jonne 
ryhmitytään puolustukseen tai 
aluevalvontaan, otetaan haltuun 
pääsääntöisesti hyökkäämäl-
lä. Yksittäisen taistelijan näkö-
kulmasta monikaan asia ei siten 
tule muuttumaan, mutta vaati-
mus komentajan ja esikunnan 
laaja-alaisesta ymmärryksestä 
tulee korostumaan. 

Yhteistoiminta ruotsalaisten 
amfibiojoukkojen kanssa 
2000-luvun alkupuolella Uu-
denmaan prikaati aloitti tiiviin 
yhteistoiminnan ruotsalaisten 
amfibiojoukkojen kanssa. Tämä 
yhteistyö mahdollisti taktiikan ja 
taistelutekniikan vertailun kan-
sainvälisessä viitekehyksessä. 
Yhteinen kieli helpotti yhteistoi-
mintaa ja yhteiset harjoitukset 
loivat perustan pitkäaikaisten 
henkilösuhteiden solmimiselle, 
joka näkyvät vielä nykypäivän-
kin harjoituksissa.

Yhteistoiminta ruotsalaisten 
amfibiojoukkojen kanssa on li-
sääntynyt ja syventynyt suoma-
lais-ruotsalaisen amfibiotaiste-
luosaston (SFATU) kehittämisen 
myötä. Yhteiset harjoitukset, 
joista viimeisimpänä mainitta-
koon Meritaisteluharjoitus ”Silja” 
keväällä 2019, ovat osoittaneet 
kyvyn operoida yhdessä merel-
lisessä toimintaympäristössä. 
Komentajien ja esikuntaupsee-
reiden yhteinen ymmärrys käy-
tettävästä käsitteistöstä ja esi-
kuntatekniikasta ovat kehitty-
neet harjoitustoiminnan kautta. 
Harjoituskokemusten perusteel-
la joukkojen käyttö yhteisen joh-
don alaisuudessa ei ole haaste. 
On luonnollista, että toiminta-
kulttuureissa on eriäväisyyksiä, 
mutta perusperiaatteet ymmär-
retään samalla tavalla. 

Yhteenveto

Vaikka rannikkojääkäreiden tak-
tiikka ja kalusto ovat kehittyneet 
vuosikymmenten saatossa, tie-
tyt lainalaisuudet ovat säilyn-
eet. Rannikkojääkäreille tyypil-
linen toimintaympäristö on py-

synyt muuttumattomana ja sik-
si suorituskykyä kannattaa käyt-
tää myös siellä, mihin se on tar-
koitettu. Laajentuneet vaatimuk-
set kansalliselle ja kansainvälisel-
le yhteistoiminnalle muodostavat 
rannikkojääkäreille uusia osaa-
misvaatimuksia, jotka korostu-
vat etenkin johtajien kohdalla. 
Johtajien koulutusta tulee ke-
hittää kasvaneiden vaatimusten 
mukaisesti ja kokemukset tulee 
kyetä dokumentoimaan ja analy-
soimaan aiempaa syvällisemmin. 

Yhtenäinen organisaatio-
kulttuuri elää vahvana Uuden-
maan prikaatissa ja tätä tulee 
vaalia. Vanha identiteetti tulee 
näkyä jokapäiväisessä elämäs-
sä ja koulutuksessa. Vaativiin 
taistelutehtäviin koulutettavan 
joukon psyykkinen jaksaminen 
edellyttää tehtävien edellyttä-
mää fyysistä kuntoa, joka tulee 
näkyä jokaiselle rannikkojääkä-
rille asetettavissa kuntovaati-
muksissa. Hyväkään taktiikkaa 
ei pelasta tilanteessa, jossa fyy-
sinen ja psyykkinen kestävyys 
eivät ole taistelutekniikan edel-
lyttämällä tasolla. Sama sään-
tö voidaan kääntää myös toisin 
päin. Siksi tasapaino taktiikan, 
taistelutekniikan, suorituskyky-
jen tuntemuksen ja yksittäiselle 
sotilaalle asetettavien vaatimus-
ten tulee olla tasapainossa. Eni-
ten näistä korostuu kuitenkin ih-
minen, jonka omaan tehtävään 
liittyvä osaaminen ja kyky tais-
tella ratkaisee. Osaamista tue-
taan suorituskyvyillä ja hyväk-
sytyillä doktriineilla, jotka muo-
dostavat perustan suoritusky-
vyn käytölle.
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Teem
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1. Johdanto
Merivoimien johtamisjärjestelmä 
on muutoksessa, jota kuvaavina 
trendeinä ovat ensisijaisesti muu-
tokset teknologiassa, vaatimuk-
sessa ajasta ja paikasta riippu-
mattomaan johtamiskykyyn se-
kä yhteensopivuus kansallisten 
ja kansainvälisten kumppanien 
kanssa. Samanaikaisesti kybe-
ruhka kasvaa ja tiedustelu-uh-
ka asettaa kokonaan uusia vaati-
muksia oman toiminnan suojaa-
miselle vastustajan toiminnalta.

Merivoimien johtamisjärjes-
telmää kehitetään osana Puolus-
tusvoimien johtamiskykyä. Mo-
nissa kohdissa siirrytään käyttä-
mään joko Puolustusvoimien yh-
teistä tai muun puolustushaaran 
järjestelmää myös Merivoimien 
pääratkaisuna. Tällä ratkaisul-
la vastataan paitsi yhteensopi-
vuuden, myös ylläpidon ja kus-
tannustehokkuuden sekä en-
nen kaikkea osaamisen laajuu-
den asettamaan haasteeseen.

Johtamisjärjestelmällä mah-
dollistetaan ajasta ja paikasta 
riippumaton johtaminen. Liikku-
valla ja hajautetulla johtamisky-
vyllä parannetaan valmiutta se-
kä mahdollistetaan tuli-iskusta 
selviytyminen. Tietojärjestelmä-
palveluilla tarjotaan kyky johtaa 
verkostokeskeisesti ja johtamis-

ta tuetaan kyvyllä käyttää tietoa 
paikallisilla, joukon omassa hal-
lussa olevilla palveluilla.   

Järjestelmistä palveluiksi  
– mikä muuttuu
Keskeisin muutos vuosien 2019 
ja 2025 välillä on siirtyminen jär-
jestelmien rakentamisesta pal-
veluiden tuottamiseen. Palve-
luilla tarkoitetaan esimerkiksi 
sanoma-, puhe- ja tilannekuva-
palvelua. Palveluiden tuottami-
sella tarkoitetaan prosessia, jos-
sa palveluiden käyttö pyritään 
optimoimaan mahdollisimman 
tehokkaasti. Ohjaavina tekijöinä 
ovat toimintamallit/-ohjeet sekä 
ns. palveluajattelu. Palveluajat-
telussa johtamisjärjestelmää lä-
hestytään loppukäyttäjän nä-
kökulmasta. Palvelutuotanto 
rakennetaan niin, että loppu-
käyttäjän on mahdollisimman 

helppo ymmärtää se. Mitkä pal-
velut hänelle kuuluvat orgaani-
sesti (kuten aseet), kuinka niitä 
käytetään ja miten ne saadaan 
käyttöön eri paikoissa. 

Loppukäyttäjien koulutusta 
ja osaamisvaatimusta lisätään; 
tavoitetilassa loppukäyttäjän 
tulee osata liittää oma johta-
misjärjestelmänsä valmistel-
tuun johtamispaikkaan. Palve-
lutuotannolle itselleen osoite-
taan uusia vaatimuksia ja johta-
misen tuen toimintatapoja muu-
tetaan tukemaan palveluajatte-
lua ja joukkojen suurempaa vas-
tuuta omasta liittymisestään. 
Joukon tulee siis itse kyetä liit-
tymään valmisteltuun johtamis-
yhteyteen. Kuulostaa ehkä hel-
polta, mutta osaatko liittää ko-
tona uuden television Internetiin 
ja ottaa käyttöön kanavapaketit 
ja muut mahdolliset palvelut. En-

Merivoimien 
johtamisjärjestelmä 2025

Juha Ravanti
Kommodori, Osastopäällikkö, Johtamisjärjestelmäosasto, Merivoimien Esikunta
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tä jos on ongelmia wifin kanssa? 
Peli alkaa 15 minuutin päästä…

Tietoliikennealusta 
on osa itse palvelua
Merivoimien johtamisjärjestel-
mä tukeutuu jatkossakin Suo-
men turvallisuusverkon (STU-
VEn runkoverkkoon ja Puolus-
tusvoimien liityntäverkkoon, 
jotka mahdollistavat joukkojen, 
järjestelmien ja sensorien liittä-
misen. Puolustusvoimien liityn-
täverkko-hankkeessa (PVLIVE) 
uudistetaan verkon rakenteita ja 
rannikon liityntäverkon tekniik-
ka tullaan korvaamaan PVLIVEn 
tekniikan mukaisilla ratkaisuilla. 
Samalla mahdollistetaan entistä 
paremmin ajasta ja paikasta riip-
pumaton johtaminen tukemalla 
langatonta liityntää aina STIII-ta-
solle saakka. Kaikkien puolus-
tushaarojen ja Puolustusvoimi-
en eri toimialojen toimintaa kye-
tään tukemaan rannikon liityntä-
verkon palveluilla.

Merivoimien radiotukiase-
maverkko suunnitellaan ja ra-
kennetaan uudestaan tukemaan 
sanomalaiteverkon jälkeistä ai-
kaa. Mitoitusperusteena käyte-
tään operatiivista tarvetta aja-
tuksella ”missä minun tulee 
kyetä johtamaan” sen sijaan, et-
tä pyrittäisiin kattamaan koko 
rannikko mahdollisimman peit-
tävästi. Tukiasemaverkon skaa-
lautumista ja kykyä muodostaa 
painopisteitä parannetaan tuke-
maan sekä laivasto- että rannik-
kojoukkojen toimintaa. 

Langattomassa tiedonsiir-
rossa siirrytään kerroksittai-
seen liityntämalliin. Langaton 
liityntäkyky rakennetaan ran-

nikolta ulospäin siten, että kul-
lekin vyöhykkeelle (alueme-
ri-AKV-alue-Itämeri-Kaukolii-
kenne) optimoidaan oma tieto-
liikennekapasiteettinsa. Mitä lä-
hempänä rannikkoa toimitaan, 
sitä useampia ja nopeampia 
mahdollisuuksia joukolla on to-
teuttaa liittyminen. Mitä kauem-
mas rannikosta siirrytään, sitä 
harvempia ja hitaampia, mutta 
taistelunkestävämpiä ratkaisu-
ja liityntään tarjotaan. Langat-
tomassa liitynnässä hyödynne-

tään Puolustusvoimien satelliit-
tijärjestelmiä varmentavana ja 
nopeutta tarjoavana ratkaisuna.

Tietojärjestelmä 
täydentää palvelun
Merileijona tulee jatkossakin toi-
mimaan Merivoimien taktisen 
johtamisen pääjärjestelmänä. 
Merileijonaa tuetaan organisaa-
tiotasojen ja puolustushaarojen 
välillä Puolustusvoimien yhteisil-
lä ratkaisuilla sekä muiden puo-
lustushaarojen ja toimialojen 

Bold Quest 19. Puolustusvoimat / nina soini
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Rannikkojoukkojen taistelu

Jokainen vuosikymmenien saatossa ilmestynyt
Rannikon Puolustaja -lehden numero on 
luettavissa sähköisenä osoitteessa:

www.rannikonpuolustaja.fi

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti

ratkaisuilla. Vuoteen 2025 men-
nessä kehitetään Merileijonan 
ja Alueellisen johtamisen tuki-
palvelun (ATU) yhteensopivuut-
ta ja yhdistetään niiden palve-
luita siten, että tietojärjestelmä-
alusta ja osa Merileijonan pal-
veluista ovat Puolustusvoimien 
yhteisesti käyttämiä. Yhteenso-
pivuutta Maavoimien johtamis-
järjestelmän kanssa kehitetään 
ATUn avulla; ATU nähdään Me-
rivoimien kannalta ennen kaik-
kea integraatiorajapintana mui-
den puolustushaarojen tilanne-
kuva- ja johtamisinformaation 
suhteen. 

Merivoimien tilannekuva 
muodostetaan, ylläpidetään ja 
jaetaan Merileijonassa. Merivoi-
mien tilannekuvaa tuetaan toi-
mialojen tilannekuvilla, joista 
osa ylläpidetään Merileijonassa 
ja osa muissa järjestelmissä.

Yhteensopivuutta niin kan-
sallisiin kuin kansainvälisiinkin 
tarpeisiin rakennetaan Federat-
ed Mission Network (FMN)-hank-
keen kehitysspiraalien mukai-
sesti. Tällä hetkellä taktisen ta-
son merivoimapalveluiden ku-
vauksia ei ole laadittu, mutta työ 
on käynnissä ja suorituskyky ra-
kentuu eri yhteistöiden kautta. 

Johtamisen tietojärjestelmäko-
konaisuus liitetään kansainvälis-
ten toimijoiden palveluihin ope-
raatioverkkojen välityksellä. Tär-
keimmät Itämeren alueen ope-
raatioverkot rakennetaan pysy-
viksi ja jatkuvasti käytössä ole-
viksi ratkaisuiksi.

Muiden puolustushaarojen 
kohdearkkitehtuurijärjestelmiä 
käytetään siirtymävaiheen ai-
kana pääosin Puolustusvoimien 
yhteisten suorituskykyjen (Lo-
gistiikka, Ilmapuolustus) johta-
miseen. Tavoitetilassa 2025 tar-
vittavat rajapinnat on integroi-
tu ja toiminnallisuudet raken-
nettu Merileijonaan joko osana 
ATU-palveluita tai Merivoimien 
omana toteutuksena.

Tulenkäytön johtamisen toi-
minnallisuudet rakennetaan pe-
rustumaan Link-järjestelmiin ja 
niiden mukaisiin teknisiin ra-
kenteisiin. Tulenkäytön ratkai-
sut toteutetaan Link-järjestelmi-
en (Link16, Link22) avulla; Meri-
voimat käyttää molempia sekä 
aluksilla että maajärjestelmissä.

Vain suojattu palvelu 
hyödyttää loppukäyttäjää
Salausratkaisuissa tukeudutaan 
kansallisiin Puolustusvoimien 

yhteisiin ratkaisuihin ja kansain-
välisiin ratkaisuihin. Kansallisia 
ratkaisuja käytetään rannikon lii-
tyntäverkossa ja puhtaasti kan-
sallisissa yhteyksissä. Kansain-
väliset salausratkaisut puoles-
taan mahdollistavat yhteenso-
pivuuden kumppanien kanssa. 

Merivoimat tukeutuu kyber-
suojauksessa PVJJK:n tuotta-
maan PV:n yhteiseen suoritusky-
kyyn ja valvoo oman kohdeark-
kitehtuurinsa ja sen suorat liityn-
nät ulos PV:n rakenteista (METO, 
operaatioverkot tms.). Kyber-
suojauksessa noudatetaan PV:n 
yleisiä periaatteita ja Merivoimil-
la on kyky tehdä tarkastuksia 
aluksiin, aselavetteihin ja jouk-
kojen järjestelmiin.

Merivoimat siirtyy vuoteen 
2025 mennessä toimintaan, jos-
sa johtamisjärjestelmä on kiin-
teä osa informaatiosodankäyn-
tiä. Tämä edellyttää kykyä sää-
dellä käsiteltävän tiedon mää-
rää ja laatua eri tiedonsiirron 
medioilla sekä ohjata liikennettä 
toimiville palveluille. Informaati-
on hallinta on kiinteä osa johta-
mista ja sitä säädellään osana 
kybertilannekuvaa ja -ennus-
tetta.

Bold Quest 19.
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Keskustelu

S ota on muuttunut, ja 
jos varaudumme soti-
maan menneitä sotia – 

häviämme. Ennaltaehkäisevän 
pidäkkeen muodostaminen on 
sodan muutoksen myötä tullut 
entistä merkityksellisemmäk-
si. Vastustaja pitää ensisijaises-
ti saada pidättäytymään soti-
laallisen voiman käytöstä kan-
nattamattomana. Vaikka pe-
rinteinen sotilaallinen voima ei 
toimi kovin tehokkaasti kyber- 
ja hybridiuhkia vastaan, niin si-
tä edelleen tarvitaan vakautta-
vana voimana, jonka olemassa 
ololla haetaan status quoa. Us-
kottava ennaltaehkäisevä pidä-
ke muodostuu toimintavalmiista 
ja monikäyttöisestä aseellisesta 
voimasta sekä osoitetusta tah-
dosta puolustaa kansallista kos-
kemattomuutta.

Rannikkotykistön päätehtä-
vä oli vuosikymmenet mereltä 
suuntautuvan hyökkäyksen tor-
junta. Artikkelisarjan aiemmis-
sa osissa esitettyjen muutoste-
kijöiden seurauksena tulevai-
suuden rannikkojoukkojen tu-
lee entistä vaatimattomammal-
la suorituskyvyllä kyetä vastaa-

maan ennenäkemättömän laa-
jaan kirjoon erilaisia uhkia. Lisäk-
si vain ani harva kylmän sodan 
päättymisen jälkeen käydyistä 
sodista on käytä symmetrisesti. 
Erityisesti hybridisodankäynnin 
ja hybridivaikuttamisen kattokä-
sitteiden alle on kertynyt paljon 
epäsymmetrisiä keinoja, kuten 
terrorismia ja rikollisuutta. Perin-
teinen asevoima taipuu monek-
si, mutta vastaaminen laajaan 
uhkakirjoon edellyttää kaluston 
ja koulutuksen lisäksi taisteluta-
van ja taktiikan sopeuttamista.

Visio rannikkosodan-
käynnistä 2035+
Tulevaisuuden rannikkopuo-
lustuksen visioiminen olemas-
sa olevat realiteetit huomioi-
den on vaikeaa. Puolustusvoi-
mien strategiset hankkeet Lai-
vue2020 ja hävittäjähanke HX 
tulevat viemään olemassa ole-
vista kehittämisvaroista var-
masti leijonan osan, vaikka ne 
on suunniteltu toteutettavak-
si erillisrahoituksella. Rannik-
kopuolustuksen materiaaliseen 
kehittämiseen on tuskin tulossa 
vuoteen 2035 mennessä mitään 

uutta ja mullistavaa. Uusi pinta-
torjuntaohjus pyörälavetilla ja 
rannikko-ohjuksen korvaaja tu-
levat ohjusten paremman kan-
taman puitteissa muuttamaan 
osaltaan rannikkopuolustuksen 
järjestämistä. Lennokit tullevat 
käyttöön vahventamaan ranni-
kon ja merialueen valvontaa se-
kä lisäämään joukkojen ja koh-
teiden suojaa. Muutoin muu-
tokset rannikkopuolustuksessa 
ovat enemmän uudelleen orga-
nisointia, entistä laajempaa ver-
kottumista muun puolustusvoi-
man ja yhteiskunnan kanssa se-
kä uusien taistelutapojen omak-
sumista. Näilläkin pienillä muu-
toksilla tullaan saavuttamaan 
suorituskyky, joka aiempaa pa-
remmin vastaa uusiin uhkiin ja 
muuttuneeseen sodan kuvaan.

Rannikkotykistön ikiaikaises-
sa perustehtävässä - maihinnou-
sun torjunnassa - tapahtuu ja on 
jo realiteettien pakottamana ta-
pahtunut suuri periaatteellinen 
muutos. Ajatuksellisesti ranni-
konpuolustuksessa hyökkäystä 
mereltä mantereelle ei edes py-
ritä torjumaan saariston sisällä. 
Torjunta on tarkoitus tehdä me-

Rannikkosodankäynti
– Rannikkojoukkojen taistelu 2035

Artikkelisarja perustuu vuonna 2018 julkaistuun teokseen ”Rannikkosodankäynti 
– Suomen rannikkopuolustuksen tulevaisuus” (ISBN:978-952-80023-7-6).

Ville Vänskä
Komentaja Ville Vänskä, Merisotaopin pääopettaja, Maanpuolustuskorkeakoulu
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ritorjuntaohjusten, miina-aseen 
ja rannikko-ohjusten kokonaistu-
lenkäytöllä. Mikäli hyökkäys kui-
tenkin pääsee merimiinoitusten 
ja ohjustorjunnan läpi saaristoon, 
pyritään rannikkopuolustuksella 
rajoittamaan maihinnousualue 
saaristossa operatiivisella taiste-
luosastolla ja mantereella maa-
voimien reservillä. Operatiivis-
ta taisteluosastoa ei uhrata tar-
peettomaan vastahyökkäyk-
seen, vaan maihinnousuhyök-
käykseltä viedään jatkoedelly-
tykset. Saaristoa ei pidetä, mut-
ta saaristoon pureutunut vastus-
taja näännytetään vaikeuttamal-
la jatkokuljetusten pääsyä ja osin 
kuluttamalla epäsuoralla tulella, 
kuten maavoimien kauaskantoi-
sella tykistöllä. Uudistetun alu-
eellisen puolustuksen periaattei-
ta noudattaen hyökkääjää hidas-
tetaan ja kulutetaan, kunnes se 
ajallisesti ja paikallisesti luodun 
ylivoiman turvin lyödään. Me-
reltä mantereelle suuntautuvan 
hyökkäyksen torjunta on puo-
lustusvoimallinen operaatio, jo-
hon osallistuvat kaikki puolustus-
haarat ja sitä tuetaan puolustus-
voimien yhteisillä suorituskyvyil-
lä sekä operatiivisella reservillä.

Mereltä suuntautuvan hyök-
käyksen torjunta on tulevaisuu-
den rannikkopuolustuksessa 
äärimmäinen ja varsin epäto-
dennäköinen tehtävä. Pitämällä 
meri- ja rannikkopuolustus suo-
rituskykyisenä, tehdään maihin-
nousuhyökkäyksestä vastusta-
jalle niin kannattamaton, että se 
suljetaan pois keinovalikoimas-
ta jo suunnitteluvaiheessa. Tä-
mä koskee myös Ahvenanmaan 
puolustusta. Todennäköisem-

piä rannikkojoukkojen tehtäviä 
tulevat olemaan tiedustelu, val-
vonta ja maalinosoitus rannikol-
la, laivastoyksiköiden suojaami-
nen ja tukeuttaminen saariston 
tukialueella, tärkeiden kohtei-
den suojaaminen, erikoisjoukko-
jen etsintä ja torjunta sekä mui-
den puolustushaarojen ja viran-
omaisten tukeminen. Näistä val-
vonta ja viranomaistuki tulevat 
olemaan sotaa alempiasteisissa 
kriiseissä merkittävimmät ran-
nikkojoukkojen tehtävät. 

Teknisen suorituskyvyn 
kehittyminen
Rannikkopuolustuksen tekni-
sen suorituskyvyn osalta ei ku-
ten aiemmin todettu tule tapah-
tumaan lähitulevaisuudessa 
merkittäviä muutoksia. Rannik-
kopuolustus 2035 on yhdistel-
mä aseita ja asejärjestelmiä, jot-
ka toimivat taistelutilan eri osis-
sa, ja edustavat sekä perinteis-
tä kineettistä vaikuttamista että 
osin modernia sotilastekniikkaa 
(esimerkiksi ohjuksia). Perinteis-
ten ammusaseiden ja moder-
nien ohjusaseiden yhdistäminen 
lisää osaltaan käyttövarmuutta. 
Jos esimerkiksi ohjus on torjut-
tavissa elektronisella harhautuk-
sella, niin perinteinen tykistökra-
naatti on tunteeton harhautuk-
selle. Toisaalta ohjusten kanta-
ma ja osumatodennäköisyys pit-
kille etäisyyksille on aivan tois-
ta kuin perinteisellä tykistökra-
naatilla. 

Rannikkopuolustuksen tor-
juntavoima alusmaaleja vas-
taan perustuu pintatorjuntaoh-
jukseen ja rannikko-ohjuksen 
korvaajaan. Lisäksi maavoimi-

en operatiivisen tykistöä tulee 
jatkossa pystyä käyttämään lii-
kemaalien tuhoamiseen merel-
lä. Uskottavan ja tehokkaan ran-
nikkopuolustuksen avain on mo-
nikerroksisuus, jossa rannikko-
puolustuksen edellä kuvat tor-
junta-aseet linkittyvät puolus-
tusvoimien muuhun vaikutta-
miseen. Perinteiselle rannikko-
tykistölle ei ole nykyaikaisessa 
rannikkopuolustuksessa enää 
sijaa. Rannikkopuolustukses-
sa mahdollisesti vuonna 2035 
käytettävien tykistöaseiden tu-
lee olla monikäyttöisiä eli palvel-
la myös maavoimien tukemista. 
Tai vastaavasti maavoimien ty-
kistöllä tulee olla sellaisia tykis-
töllisiä elementtejä, joilla on liik-
kuvuutta ja kyky tarvittaessa lii-
kemaalien ampumiseen. Keski-
tetty ammunnanhallinta mah-
dollistaa erilaisten tuliyksiköi-
den toimimisen hajaryhmityk-
sestä ja tulen tehokkaan keskit-
tämisen.

Miehittämättömistä järjes-
telmistä lähinnä lennokit nii-
den edullisuuden ja monikäyt-
töisyyden johdosta tulevat kaik-
kien rannikolla toimivien jouk-
kojen käyttöön. Suurempia, toi-
mintamatkaltaan ja -ajaltaan 
suorituskykyisimpiä, lennokke-
ja käytetään täydentämään me-
ritiedusteluyksiköiden valvon-
taa. Niillä kyetään ulottamaan 
merivalvonta kattamaan koko 
Suomenlahti ja tarvittaessa nii-
den avulla pystytään antamaan 
maalinosoitus pintatorjuntaoh-
jusyksiköille. Pienempiä kaupal-
lisia lennokkeja ja nelikoptereita 
käytetään täydentämään tukeu-
tumispaikkojen ja tärkeiden koh-

Rannikkosodankäynti – Suomen rannikkopuolustuksen tulevaisuus
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teiden suojaa, saaristoon tukeu-
tuvien vastustajan erikoisjouk-
kojen etsintään sekä joukkojen 
ryhmitysalueilla omasuojaksi. 
Vedenalaisen valvonnan osalta 
otetaan ensimmäiset askeleet 
kohti miehittämättömyyttä. Ny-
kyisin käytössä olevaa kiinteää 
vedenalaista valvontaa ei enää 
korvata kiinteillä järjestelmillä, 
vaan vedenalainen valvonta pe-
rustuu sonarpoijuihin ja siirrettä-
viin väylävalvontajärjestelmiin. 
Miehittämättömän vedenalaiset 
valvontajärjestelmät ovat testi-
käytössä vuoden 2035 aikoihin.

Monikäyttöiset joukot
Monikerroksisuutta ja modulaa-
risuutta lisäävät myös joukko-
jen monikäyttöisyys. Rannikko-
joukkoja tulee kyetä käyttämään 
maavoimien taistelun tukemi-
seen ja vastaavasti maavoimien 
joukkoja taisteluun rannikolla. 
Yleistä joukkojen määrän vähe-
nemistä korvataan liikkuvuudel-
la, sensoreilla ja puolustushaara-
yhteisellä vaikuttamisella. Jouk-
kojen määrän pieneneminen pa-
kottaa lisäksi johtamisrakenteen 
keventämiseen. Aiemmista ran-
nikkoalueista ja nykyisistä ran-
nikon alueellisista taisteluosas-
toista luovutaan. Rannikkopri-
kaati ja Uudenmaan prikaati 
muodostavat aluevastuulliset 
yhtymät, joiden johdossa toimi-
vat rannikkojoukkojen alueelli-
set ja paikallisjoukot. Näin nor-
maaliolojen ja poikkeusolojen 
johtamisrakenteet tulevat yhte-
neviksi. Yhtymien alaisten jouk-
kojen taktiseksi johtamiseksi esi-
kuntien operaatiokeskusten ko-
koonpanoja ja johtamisen edel-

lytyksiä kehitetään muistutta-
maan toiminnallisesti hyviksi ha-
vaittuja rannikkoalueiden taiste-
lunjohtokeskuksia.

Rannikkopuolustukseen 
muodostetaan paikallisjoukot, 
joiden päätehtävänä on sotaa 
alemmissa kriiseissä tukea vi-
ranomaistoimintaa ja muodos-
taa nimensä mukaisesti hyvää 
paikallistuntemusta omaava 
voima. Paikallisjoukkoja voidaan 
käyttää monipuolisesti valmius-, 
perustamis-, valvonta-, vartioin-
ti-, koulutus- ja tukitehtäviin. 
Rannikkopuolustuksen aktiivi-
sin osa reserviläisistä tulee oh-
jata tämän uuden joukkokate-
gorian kehittämiseen. 

Tulevaisuudessa alueellisia 
joukkoja rannikkopuolustukses-
sa ovat meritiedustelukomppa-
niat, tukeuttamiseen sekä koh-
teiden suojaamiseen käytettävät 
rannikkojalkaväkiyksiköt (rannik-
kojääkärikomppaniat, sotilaspo-
liisikomppaniat tai suojauskomp-
paniat) ja poikkeusoloissa puo-
lustusvoimiin liitettävät merivar-
tioyksiköt. Meritiedustelukomp-
paniat vastaavat rannikkojoukko-
jen päätehtävästä: tiedustelusta, 
valvonnasta ja maalinosoitukses-
ta varsinaisen torjuntakyvyn pe-
rustuu maalinosoittamiskykyyn. 
Itse asevaikutus voi tulla muual-
ta; alukselta, ilmasta tai operatii-
viselta tykistöltä. 

Rannikkopuolustuksen pai-
nopiste luodaan edelleen kehite-
tyllä operatiivisella taisteluosas-
tolla, joka merikuljetuskykyise-
nä ja oman suojan sekä tulituen 
omaavana voi siirtyä rannikol-
la. Operatiivinen taisteluosas-
to kykenee tarvittaessa itsenäi-

seen hyökkäykseen, mutta var-
sinainen päätehtävä on rajoit-
taminen. Nykyisellään vanhas-
ta rannikkojääkäripataljoonas-
ta iskukykyisemmäksi kehitetty 
operatiivinen taisteluosasto on 
liian raskas. Merkittävä osa huol-
losta ja tukevista osista on edel-
leen sidottu tiestöön, eivätkä 
jäätalvena iskevät osat liiku me-
ritse. Edelleen kehitettynä ope-
ratiivisella taisteluosastolla tuli-
si olla tärkeimpänä ominaisuute-
na modulaarisuus. Taisteluosas-
ton yksiköitä voitaisiin perustais-
telumenetelmässä käyttää yksi-
köittäin maantieteellisesti hyvin-
kin hajallaan, ja tarpeen vaaties-
sa yksiköt muodostavat yhdessä 
vastahyökkäykseen kykenevän 
taisteluosaston. Järjestely lisäisi 
sodankäynnin periaatteena ak-
tiivisuutta, kun taisteluosaston 
osat ovat täydentämässä osal-
taan valvontaa, suojaamassa 
kohteita tai vastaerikoisjoukko-
toiminnassa. Tukevia osia - pio-
neerikomppaniaa ja raskasta 
kranaatinheitinkomppaniaa - 
voidaan lisäksi käyttää maavoi-
mien reservinä silloin, kun niil-
lä ei ole välitöntä tarvetta ranni-
konpuolustuksessa.

Edellä esitettyjen rannikko-
joukkojen tehtävien, kaluston 
uusiutumisen ja organisaatio-
muutosten rannikkojoukkojen 
suorituskyvylle asettamat ylei-
set vaatimukset ovat:

 – Kyky muodostaa uskottava 
ennaltaehkäisevä pidäke

 – Päätöksentekoa tukevat 
järjestelmät

 – Kyky muodostaa oikea ja 
ajantasainen tilanneym-
märrys

Rannikkosodankäynti – Suomen rannikkopuolustuksen tulevaisuus
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 – Yhteistoiminta ja yhteisope-
rointikyky laivastojoukko-
jen ja muiden puolustus-
haarojen kanssa

 – Yhteensopivat johtamis- 
ja tilannekuvajärjestelmät 
puolustusvoimien muiden 
joukkojen kanssa

 – Kyky tiedonvaihtoon ja tie-
don nopeaan käsittelyyn

 – Joukkojen modulaarisuus, 
joka mahdollistaa erilaisiin 
tehtäviin räätälöitävät ko-
koonpanot

 – Kyky nopeaan painopisteen 
vaihtamiseen rannikolla

 – Kyky keskittää joukkoja ja 
tulta hajaryhmityksestä

 – Kyky kokonaistulenkäyt-
töön

 – Kyky suojautua sekä aktiivi-
sesti että passiivisesti vas-
tustaja tiedustelulta ja tu-
lenkäytöltä

 – Kyky suojautua vastustajan 
harhautukselta ja kybervai-
kuttamiselta

 – Kyky omasuojailmatorjun-
taan

 – Kyky ylläpitää aktiivisuutta 
ja aloitetta

 – Kyky mukautua nopeasti 
vaihtuviin tilanteisiin

 – Kyky siirtyä varajärjestelmi-
en käyttöön

 – Kyky ylläpitää joukkojen 
suorituskykyä saaristo-olo-
suhteissa (logistinen tuki)

 – Kyky tukeuttaa laivastoyk-
siköitä

 – Kyky hyödyntää koko yh-
teiskunnan tukea osana 
rannikkopuolustusta

 – Kyky torjua hybridiuhat ja 
vastustajan erikoisjoukko-
toiminta

 – Todennettu ja harjoiteltu 
yhteistoimintakyky muiden 
viranomaisten kanssa

 – Yhteistoimintakyky kan-
sainvälisten kumppanien 
kanssa.

Rannikkosodankäynti – Suomen rannikkopuolustuksen tulevaisuus

TURVALLISEN  
DIGITALISAATION  

EDELLÄKÄVIJÄ

insta.fi

• Tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmät
• Hätä- ja hälytyskeskusjärjestelmät
• Rikostorjunnan ratkaisut
• Kyber- ja tietoturvaratkaisut
• Autonomiset järjestelmät
• Datakeskeiset ratkaisut ja edistynyt analytiikka
• Harjoittelu-, koulutus- ja simulointiratkaisut
• Kokonaisarkkitehtuurin, hankejohtamisen ja  

elinkaaren palvelut
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N äissä merkeissä esi-
merkiksi Kirkonmaan 
ja Rankin linnakkeet 

tyhjennettiin varsin perusteelli-
sesti. Se on varmaan ollut teki-
jöille tuskallinen palvelustehtä-
vä. Tämän huomaa heidän ilmi-
selvästä vaivautumisestaan, kun 
tapahtumien kulkua yrittää ky-
sellä. Kaiken kaikkiaan koko jut-
tu on jäänyt asioita kaukaa seu-
ranneelle ruutiukolle epäselväk-
si. Ruutiukolta kuitenkin kysel-
lään, mutta on vaikeuksia vasta-
ta. Hajatietoihin perustuva kuva 
on hatara.

Valaistusta toivotaankin tä-
män aseriisuntaoperaation ja 
sen korvaamistoimenpiteiden 
päättäjiltä ja toteuttajilta. Miten 
sellaiset ruutiukon maailmanku-
vassa hyökkäyskynnysten pur-
kamiset kuin aiemmin jalkavä-
kimiinoista luopuminen ja nyt 
tämä rannikkotykistön alasajo 
ovat yleensä mahdollisia? Vai pi-
täisikö ehkä oikaista tuota maa-
ilmankuvaa! Ruutiukolle ei ole 

selvinnyt, miten jalkaväkimiinat 
ja rannikon valmiuslinnakkeet 
korvataan. Tapaus jalkaväkimii-
nat kai sai alkunsa ylimmästä 
valtiojohdosta, mutta miten tä-
mä maamme eteläisen merisi-
vustan avaaminen oikein syntyi?

Rannikkotykistön mahdol-
linen vanheneminen lakkautus-
perusteena ei ruutiukolla oikein 
mene jakeluun. Jos vanhenemi-
nen olisi peruste, niin kai laivas-
to olisi pitänyt lakkauttaa vii-
meistään Matti Kurjen myötä ja 
ilmavoimat ennen suihkukonei-

siin siirtymistä. Ruutiukon mie-
likuvissa koulutus laivastossa ja 
ilmavoimissa saattaa olla vie-
lä kalliimpaa kuin rannikkolin-
nakkeilla. Niitä kuitenkin kehi-
tettiin, ei lakkautettu. Ja kehit-
tää pitääkin.

Oi, niitä aikoja
Linnakkeiden tuottama maan-
puolustuksellinen arvonlisä oli 
ainakin kylmän sodan aikana 
merkittävästi suurempi kuin re-
servin kouluttaminen. Yksi ulot-
tuvuus oli integroituminen yh-

Rankin linnakkeen 
palkintokaappi ja ruutiukon 
maanpuolustusoppi
Rannikkotykistöaselaji ajettiin alas merivoimafuusion 1998 ja puolustusvoi-
mauudistuksen 2012 yhteydessä. Ruutiukon kuulemat perustelut tähän oli-
vat etenkin kiinteän rannikkotykistön vanheneminen sodankäyntivälineenä. 
Koulutuskin linnakkeilla oli kuulemma kallista. 

Pertti Huhtanen
RuutiukkoKeskustelu
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teiskuntaan. Kirkonmaassa oli 
koulu, yksi opettaja ja kuusitois-
ta oppilasta. Näistä yksi on nyt 
korkea-arvoinen upseeri. Osa 
oppilaista tuli Kuutsalosta.

Saariston asukkaisiin pidet-
tiin yhteyttä metsämarsseilla, 
ampumahiihtokilpailuilla ja hir-
vijahdeilla. Rokkajuhliin tuli ve-
nekuntia kymmenittäin. Puo-
lustusvoimien tarjoamat talvi-
kuljetukset olivat saarelaisille 
suuri apu. Keinoina olivat yhte-
ysalus ja kovina jäätalvina väy-
läsilta. Silloiset saarelaiset tule-
vat vieläkin juttelemaan, neljän-
kymmenen vuoden takaa. Ruu-
tiukon mielestä tällainen on ar-
vokasta sekä henkilökohtaises-
ti että maanpuolustushengen 
kannalta.

Kylmän sodan perusmallis-
sa rannikkolinnakkeet muodos-
tivat merialueittemme puolus-
tuksen rungon. Sitä täydensivät 
moottoroitu rannikkotykistö ja 
liikkuva reservi. Laivastolla voi-
tiin miinoitus- ja raivaustehtä-
vien lisäksi luoda painopisteitä 
laaja-alaisemmin. Kirkonmaan 
linnakkeen ampumavalmius oli 
palvelutilanteessa puoli tuntia 
ja vaikka jouluyönä pari tuntia. 
Muut joukot olisivat tarvittaessa 
tulleet mukaan, kunhan ehtivät. 
Linnakkeen tehtävät olivat ruu-
tiukon muistikuvan mukaan:
1. Alueellisen koskematto-

muuden suojaaminen ja 
alueloukkausten torjunta.

2. Maihinnousujen torjunta.
3. Koulutus.

Tässä järjestyksessä. Ky-
se oli oman maan merellisestä 
turvaamisesta painopistealu-

eina pääkaupunki, tärkeimmät 
satamat ja rannikkoväylät. Oliko 
tämä perusajatus ehkä Neuvos-
toliiton hajoamisen myötä hylät-
ty, päässyt unohtumaan tai ra-
pautumaan? Vai oliko se jäänyt 
perustelematta ja markkinoi-
matta ylimmälle sotilasjohdolle 
ja poliittisille päättäjille? Kyse oli 
konkreettisesta maamme puo-
lustamisesta, ennaltaehkäisystä 
torjuntavalmuteen. Tältä taus-
talta kysymys kuuluukin, että ku-
rotetaanko nyt liian kauas, omal-
ta tontilta suurvaltojen keskinäi-
siin intresseihin?

Entä nyt
Nykyinen valmiusjoukkokehitys 
näyttää lähestyvän rannikkolin-
nakkeiden perinteisiä toiminta-
malleja. Yksi erikoisvalmiusjouk-
ko Kirkonmaassa lisäisi olennai-
sesti niin ennaltaehkäisevää kuin 
varsinaistakin sotilaallista turval-
lisuutta Itä-Suomenlahdella. Pe-
rusaseistuksena voisi olla yhden 
fregatin arsenaali vahvennettuna 
moderneilla panssarikanuunoil-
la, ilmatorjuntapanssareilla ja lä-
hipuolustusjoukoilla. Kaikki fyy-
siset ja teknologiset salaamis- ja 
harhautusmenetelmät olisivat 
olennainen osa taistelukestä-
vyyttä. Tiedustelu olisi koroste-
tussa asemassa.

Ajatuskulku voisi viedä Re-
serviupseerikoulun muuttami-
seen Itä-Suomenlahden Ran-
nikkoprikaatiksi. RUK ostaisi sil-
tä varuskuntapalvelut. Prikaa-
tiin kuuluisi myös liikkuva ilma-
torjuntajoukko Kyminlinnassa ja 
huippunopea nyrkki Haminassa. 
Sotajoukko olisi ensilinjan sota-
joukko ja sotakoulu olisi korkea-

tasoinen Maasotakoulun osate-
kijä. Tästä mentäisiin eteenpäin 
kohti aivan uudenlaista rannik-
kojemme maanpuolustusajatte-
lua! Suomenlahden kansainväli-
nen painoarvo kasvaa, ei vähene.

Tuskin syntyy tilannetta, jos-
sa Venäjä hyväksyisi Suomenlah-
den sulkemisen. Suomenlahden 
perukka ei ehkä sille riitä niin kuin 
ei riittänyt Neuvostoliitollekaan. 
Uhkakuvat ovat suurin piirtein 
ennallaan, vaikka rajat ovat Suo-
menlahden eteläpuolella muut-
tuneet. Muuttuneet ovat myös 
itänaapurimme menettelytavat. 
Nyt ne ovat ainakin teknologian 
osalta paljon aiempaa monimuo-
toisempia. Kiinan suuren Sun Zun 
opit näkyvät läpi.

Kaappitarkastus
Entä sitten se Rankin linnakkeen 
palkintokaappi? Tämä vanha 
palkintokaappi pelastettiin kaa-
topaikkakuljetuksesta tilapäis-
varastoon. Nyt kaappi on palau-
tettu omalle linnakesaarelleen 
RT-RAUTAA-hankkeen haltuun.

Ruutiukko haluaisi kuiten-
kin tietää miten paljon historial-
lisesti tai ainakin perinnemieles-
sä merkittävää ja ehkä taloudel-
lisestikin arvokasta jäi pelasta-
matta? Esimerkiksi silloisia so-
tilaskodin myyntiartikkeleita ei 
tunnu löytyvän mistään.

Ruutiukon mielestä kaapil-
la on nyt kaatopaikkaa ja varas-
toakin parempi elämä. Ehkä se 
saa vielä kavereitakin. Ainakin 
RT-RAUTAA-hanke tuottaa ran-
nikkotaisteluja käsittelevistä Po-
werPoint-esitelmistä seinätauluja 
Itä-Suomenlahden runsaasta so-
tahistoriasta kiinnostuneille.
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V arsinaisen rautatiety-
kistön kehitys alkoi en-
simmäisessä maailman-

sodassa, vaikka ajatus ja eräitä 
vaatimattomia kokeilujakin tun-
netaan jo aikaisemmalta ajalta. 
Tiettävästi ensimmäiset ajatuk-
set rautatietykeistä esitettiin jo 
1840-luvulla, mutta ensimmäi-
sen kerran rautatietykkiä lienee 
käytetyn taisteluissa Yhdysval-
tain sisällissodassa 1860-luvulla.

Suomessa rannikkotykis-
töön kuuluvan rautatietykistön 
kaudesta muodostui suhteelli-
sen lyhyt ja osittain sattuman-
varainen. Rautatietykistön tar-
ve ymmärrettiin jo varhain, mut-
ta ilmeisesti resurssien puutteen 
takia kehitys rajoittui ennen tal-
visotaa yhteen 152 mm:n rauta-
tietykkiin ja sen koeammuntaan. 

Talvisodassa rautatiepatte-
rin käyttökelpoisuus huomattiin, 
ja tykkien määrää lisättiin. Talvi-
sodan jälkeen selvitettiin jopa 
11 tuuman rannikkomörssärei-
den sijoittamista rautatiepatte-
riin, mutta hanketta ei toteutet-
tu. Yksi syy siihen lienee ollut se, 
että Hangon tyhjennetystä neu-
vostotukikohdasta saatiin sota-
saaliina modernimpaa, joskin 
osittain tuhottua, rautatietykki-
kalustoa. 

Jatkosodassa rautatiepat-
teri oli itsestään selvyys, vaikka 
sen käyttöä ei ensiksi tarkkaan 
ollut suunniteltu. 

Jatkosodassa rautatiety-
kistö laajeni hieman yllättäen, 
kun Neuvostoliitolta jäi kak-
si, 305 mm:n ja 180 mm:n, pat-

teria Hangon vuokra-alueelle, 
kun neuvostojoukot tyhjensivät 
vuokra-alueen joulukuun alus-
sa 1941. Suomalaiset ryhtyivät 
korjaamaan molempia patterei-
ta, mutta vain 180 mm:n 1. Rau-
tatiepatteri pääsi rintamalle, se-
kin vajaalla kalustolla, kun taas 
305 mm:n 3. Rautatiepatteri kyl-
lä korjattiin mutta ei koskaan 
päässyt rintamalle. Jo talviso-
dassa taistellut 152 mm:n rauta-
tiepatteri sai jatkosodassa uu-
den nimen, 2. Rautatiepatteri, ja 
täytti taas tehtävänsä.

Parhaat 1. ja 3. Rautatie-
patteri jouduttiin vuonna 1944 
luovuttamaan Neuvostoliitol-
le, ja jäljelle jäi vanhentunut 152 
mm:n rautatiepatteri, jota pi-
dettiin jollakin tavalla edelleen 

Rautatiepatteri Kollaalla.

sa-kuva

Rautatietykistö osana Suomen rannikonpuolustusta
Rautatietykistö Suomessa – Unohdettu osa rannikkopuolustusta
Ove Enqvist
Kustantaja Laaksonen
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varattuna 1960-luvun alkuun 
saakka. Suoritetut tutkimukset 
osoittivat kuitenkin rautatiepat-
terin hyödyn ja tarpeellisuuden, 
ja sen takia yritettiin jatkoso-
dan jälkeen vielä kehittää uutta 
rautatiepatteria. Tämä kehitys-
työ, vaikka uusi 130 mm:n rau-
tatiepatteri 1960-luvulla raken-
nettiinkin, päättyi keskeneräi-
senä 1960-luvun lopulla. Hank-
keen lopettamisen syynä oli ai-

nakin pääosin se, että uusi sata-
ma- ja väyläpuolustukseen so-
piva 100 TK -tykkimalli otettiin 
käyttöön rannikkotykistössä, ja 
lisäksi saatiin 1960-luvulla han-
kittua uusia 130 mm:n kauas-
kantoisia moottorivetoisia tyk-
kejä. Näin vajaa 50 vuotta kestä-
nyt rautatietykistökausi päättyi 
Suomessa.

Lokakuussa 2019 ilmestyy 
allekirjoittaneen kirjoittama ja 

Kustantaja Laaksosen julkaise-
ma kirja Suomen rautatietykis-
töstä. Kirja on tilattavissa kus-
tantajalta vaikka heti osoittees-
ta http://www.kustantajalaakso-
nen.fi Muut myyntikanavat sel-
viävät myöhemmin. Kirjan hinta 
lienee noin 38 € (jälleenmyyjät – 
40 %). Ennakkotilaajilta ei peritä 
postituskuluja.

Ove Enqvist

Pietarin rautatiemuseossa.

ovE Enqvist

Rautatietykistö osana Suomen rannikonpuolustusta
Rautatietykistö Suomessa – Unohdettu osa rannikkopuolustusta
Ove Enqvist
Kustantaja Laaksonen
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Y hdysvalloissa kaikilla 
puolustushaaroilla on 
myös ”omat ilmavoi-

mat”. Meille tuttua on ainakin 
USA:n Laivaston ilmavoimat Oli-
han erityisesti Tyynen meren so-
ta keskeisesti laivaston lentotu-
kialusten ja saaritukikohtien so-
taa. Vähemmän tunnettua lie-
nee se, että Jatkosodan aikana 
toiminut Lentolaivue 6, (Lento-
laivue 36-LeLv 6-Pommituslen-
tolaivue 6) oli sodan aikana alis-
tettu Merivoimien ja siten sen 
komentajan, kenraaliluutnantti 
Väinö Valveen komentoon. 

Sukellusveneittemme pa-
nosta neuvostosukellusvenei-
den upottajina on ansiosta 
muistettu ja kiitetty. Samalla on 
ehkä välillä unohtunut se, että 
LeLv 6 upotti vuonna 1942 nel-
jä neuvostoliittolaista sukellus-

venettä ja vaurioitti myös usei-
ta. 2/LeLv:n päällikkö, kaptee-
ni Birger Ek, sai ansioistaan len-
tueensa johtamisessa Manner-
heim-ristin vuonna 1943.

Tämä merilentolaivue tie-
dusteli ja taisteli ja Talvisodas-
ta alkaen varsin sekalaisella ja 
vanhentuneella kalustolla, jos-
ta pääosan muodostivat sota-
saaliina saadut sekä jatkoso-
dan aikana Saksasta ostetut ve-
näläiset hävittäjä- ja pommiko-
neet. Talvisotaan lähdettiin jo 
silloin täysin vanhentuneilla Ri-
pon-meritoimintakoneilla, joil-
la lentäminen päiväsaikaan oli 
itsemurhahommaa, mikä myös 
realisoitui. Kaksi hollantilaista 
Koolhoven konetta tulivat Suo-
meen von Rosenin hankkimina 
yhdessä tunnetun Hanssin Ju-
kan (DC 2) kanssa. Jatkosodan 
kalustoon kuuluivat myös kaksi 
Norjasta paennutta Hover vesi-
tasoa (Tunnus NK =Norjan Kal-
le) ja myös Suomessa internoi-
tu entinen Norjan ilmavoimien 
Heinkel 115 kellukekone. Näille 
oli yhteistä kiinteät kellukkeet, 
joten vesien jäätyessä niillä ei 
lennetty. Myös Saksasta saatiin 
Dornier 22 kellukekoneita. Lai-
vueen hävittäjät olivat tyyppiä 
I 153 eli Tsaikka (”Lokki”), jou-
kossa myös yksi sotasaaliskone 

I 16 eli Rata (”Rotta”). Mutta kyllä 
niilläkin sodan alkupuolella ilma-
voittoja saatiin. Laivue osallistui 
ansiokkaasti myös Suursaaren 
valtaukseen maaliskuussa 1942.

Kari Stenman on varmasti 
Talvi- ja Jatkosodan ilmailuhis-
toriamme tuotteliain ja merkit-
tävin ilmailuhistorioitsijamme. 
Hänen ensimmäiset tyyppikoh-
taiset tiimissä tehdyt julkaisut il-
mestyivät jo 1970-luvun alussa 
ja tämä laivuehistoria taitaa ol-
la jo kymmenes. Lisää on tulos-
sa. Kirja on A4 kokoinen, sisältää 
erittäin runsaasti valokuvia ja 
kahdeksan värikuvasivua, joista 
seitsemässä on piirretyt ja lois-
teliaat, eri konetyyppejä esitte-
levät siluettikuvat. Teksti perus-
tuu sotapäiväkirjoihin, lentäjien 
taistelukertomuksiin sekä Kan-
sallisarkiston (ent, Sota-arkisto) 
dokumentteihin. Valokuvista on 
suuri osa yksityisarkistoista ja 
ennen julkaisemattomia.

Kirjassa on myös lyhyt lyhyt-
ikäisen Lentolaivue 15:n historia.

Näin ilmailuhistoriankin har-
rastajana kouluvuosista asti lii-
tin tämänkin historiikin kirjahyl-
lyni asianomaiseen kohtaan. Va-
litettavasti myös Ilmavoimat on 
tehokkaasti hävittänyt perin-
töään, joten Lentolaivue 6:n ko-
neista ei ole montaa säilynyt. Ve-

Merilentolaivue
Lentolaivue 6 sodassa
Kari Stenman
Koala-kustannus, 164 sivua.
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Puolan rannikkotykistömuseo

H el on pieni kaupun-
ki Pohjois-Puolas-
sa. Kaupunki sijait-

see Helin niemimaan kärjes-
sä Itämeren rannikolla. He-
lin alueelle avattiin keväällä 
2006 Puolan rannikkotykis-
tömuseo. Museo sijaitsee en-
tisen 406 mm rannikkopatte-
rin tiloissa. Museon tehtävä-
nä on esitellä Helin ja Puolan 
meri- ja rannikkopuolustuk-
sen historiaa.

Saksalaisten vallattua 
Puolan, vuoden 1941 alus-
sa alueelle valmistui kolme 
406 mm:n tykkiasemaa, mit-
taustorni ja kaksi ammusva-
rastoa. Ammukset painoi-
vat enemmän kuin 1000 kg 
ja tykkien kantama oli yli 56 

km. Vuoden 1941 loppupuo-
lella, kun sotilaallinen tilanne 
oli muuttunut, patteri pää-
tettiin lakkauttaa ja tykkien 
purkaminen aloitettiin. Ty-
kit siirrettiin Ranskan ranni-
kolle, joista Saksa käytti nii-
tä marraskuusta 1942 alkaen 
Englannin tulittamiseen.

Helin museo on nyt jul-
kaisut ensimmäisen mu-
seo-oppaan englannik-
si. Opas esittelee Helin his-
toriaa ja sen puolustusta 
vuonna 1939 sekä kaikkea, 
mitä museossa on tänään 
nähtävissä. Kyseessä on itse 
asiassa kolme kokonaisuut-
ta, Rannikkotykistömuseo, 
Helin Rautatiemuseo sekä 
Helin Etnografinen ja Luon-

nontieteellinen museo. 
Museo-opas on ostet-

tavissa museon kotisivujen 
kautta, http://helmuzeum.
p l / p l / w y d a w n i c t w a /
przewodniki. Hinnaksi il-
moitetaan 3 euroa + lähe-
tyskulut.

Ove Enqvist

rit ovat historiansa ja museonsa 
hienosti saaneet, kuten tykki-
miehetkin. Museoissakin löytyy 
ja merikin on mukana, kiitos Tu-
run ja Forum Marinumin!

Kai Masalin

sivehmaan ilmailumuseossa on 
nähtävissä surullisenkuntoinen 
Ripon ja Suomen Ilmailumuse-
ossa Vantaalla maailman ainut 
kaksipaikkainen ja aseistamaton 
I 16, joka tosin ei ollut Laivueen 
kalustoa. Mutta se yksi yksipaik-
kainen oli.

Kari Stenmanin historiasar-
ja dokumentoi upeasti Ilmavoi-
mien sodan ajan historian ja in-
sinöörieverstiluutnantti Jyrki 
Laukkanen sodan jälkeisen his-
torian A 4-koossa. Komentaja, 
ST Ove Enqvist tekee sen rannik-
kotykistön osalta. Myös panssa-

Merilentolaivue
Lentolaivue 6 sodassa
Kari Stenman
Koala-kustannus, 164 sivua.
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Mitä elokuinen Laatokan 
kierros jätti sydämeen?

Kari Johanneksen poika Rapo
”Laatokan harmaan suden” miinalaiva Yrjön matruusin nuorin poika  
ja Laatokan Puolustuksen Perinneyhdistyksen jäsen.

Meitä lähti Laatokan kierrokselle lähes täysi linja–autolastillinen matkaajia. 
Mukana oli henkilöitä, jotka olivat syntyneet luovutetussa Karjalassa sekä juu-
riltaan Karjalaisia.

Tapahtum
at
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T ässä muutama mainin-
ta, mistä oli juuriväki ja 
tai suku lähtöisin: Viipu-

ri, Sortavala, Valkjärvi, Matsin-
saari, Jaakkima sekä Lumivaa-
ra. Matkalla näimme ja koimme 
paljon. Ehkä kaksi asiaa oli, jotka 
jäivät erityisesti sydämen sopu-
koihin. Täysi hiljaisuus oli autos-
sa, kun suurlähettiläs Eva - Chris-
tina Mäkeläinen kertoi Lunku-
lan salmen kohdalla talvisodan 
Mantsista, omasta lapsen kep-

posesta, kun hän oli tilannut äi-
tinsä nimissä Matsin sotilaskotiin 
300 kg karamellia kaupasta, jo-
ka toimitti tavaraa sotilaskotiin. 
Seuraavana päivänä totuus pal-
jastui, kun kaupasta soitettiin äi-
dille ja varmistettiin tilauksen to-
denperäisyys. Myös alla olevan 
kertomuksen Eva – Christina Mä-
keläinen kertoi meille matkalai-
sille. Alla oleva teksti on lainat-
tu Laatokan Puolustuksen Pe-
rinneyhdistyksen verkkosivuilta.

Laatokan puolustajien 
haudan vaiherikas historia
Parikkalan Harjulinnan viereisellä 
harjulla sijaitseva Laatokan puo-
lustajien muistomerkki on ollut 
paikallaan elokuusta 1961 läh-
tien. Pystytystä edeltävät tapah-
tumat eivät liene kovin monen 
tiedossa. Seuraavassa kirjoituk-
sessa tulevat esille haudan eri vai-
heet aikajärjestyksessä.

Laatokan Meripuolustus-
alueen joukot olivat käyneet ko-
ko talvisodan ajan sitkeitä taiste-
luita Laatokan koillispuolella Ki-
tilän ja Lemetin alueelle motitet-
tuja neuvostojoukkoja vastaan. 
Mottien huoltaminen oli tapah-
tunut jäitse ja huollon suurimpa-
na esteenä oli vihollisen joukko-
jen kannalta Pitkärannan edus-
talla ollut Petäjäsaari, joka me-
netettiin 6.3.1940. Noin 25 kilo-
metriä etelämpänä olevat Mant-
sinsaari, Lunkulansaaren luoteis-
kärki sekä Uuksalonpään kaak-
koisosa jäivät suomalaisten 
haltuun. Maaliskuun 12. päivä-
nä neuvostojoukot olivat päät-
täneet tehdä selvää Uuksalon-
päästä ja aloittivat voimakkaan 
hyökkäyksen sitä vastaan. Puo-

lustuksessa oli reservivänrikki 
Kortelan joukkue ja sen apuna 
yksi konekivääri alikersantti Evo-
lan johdolla. Iltapäivällä vänrik-
ki Kortela tuli alikersantti Evolan 
konekiväärin taakse. Kranaatin-
heittimen ammus putosi heidän 
väliinsä, jolloin Evola kaatui he-
ti, Kortela haavoittui kaulavalti-
moon. Verenvuotoa ei pystytty 
heti ehkäisemään. Juuri silloin 
vihollinen teki panssarien tuke-
man hyökkäyksen ja ruumiit oli 
pakko jättää taistelukentälle.

Moskovan rauha tuli voi-
maan seuraavana päivänä, 
mutta monista yrityksistä huo-
limatta venäläiset eivät suostu-
neet siihen, että vainajat olisi voi-
tu hakea pois. Vasta muutaman 
päivän kuluttua he toimittivat 
ruumiit mantereelle suomalais-
ten haltuun.

Kansalaiskokous
Laatokan meripuolustuksen 
joukkojen mukana samassa 
rautatievaunussa kirkonkellojen 
kanssa tuodut ruumiit piti saa-
da hautaan, mutta mihin? Vän-
rikki Veikko Kortelan kotipaikka 
oli Jaakkima ja alikersantti Nii-
lo Evolan Salmi. Kortela oli lute-
rilainen ja Evola ortodoksi. Laa-
tokan Meripuolustuksen päälli-
kön, eversti E.I. Järvisen aloit-
teesta kutsuttiin koolle kansa-
laiskokous Savonlinnaan LMe-
P:n (Laatokan meripuolustuk-
sen) upseerikerholle 29.3.1940.

Läsnä oli 17 laatokankarja-
laista sekä siviili- että sotilaspiiri-
en edustajaa. Ajatuksena oli saa-
da aikaan sellainen hautapaikka, 
joka symboloisi kaikkia Laato-
kan puolustajia, myös niitä, joit-

kari m raPo
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ten hautapaikka jäi rajan taakse.
Kokouksessa käydyn keskus-

telun aikana hautamuistomerkin 
paikaksi nousi kaksi paikkakun-
taa, Savonlinna ja Parikkala.

Savonlinnaa pidettiin kes-
keisempänä paikkana, kun taas 
Parikkalan etuja olivat karjalai-
nen maaperä sekä sen kuulumi-
nen Sortavalan suojeluskunta-
piiriin kuuluvana Suomen puoli-
sena osana. Kokouksessa esitet-
tiin, että hautapaikan tulee kä-
sittää Laatokan-Karjalan maa-
kuntaliiton ja Laatokan maan-
puolustuksen alueet.

Kokouksessa ei tehty mitään 
päätöstä hautapaikasta, vaan 
muistomerkkiasiaa eteenpäin vie-
mään valittiin toimikunta, johon 
tulivat eversti E.I. Järvinen, lääkin-
tämajuri J. Tiittanen, sotilaspas-
tori Tauno Laakso ja lisäksi LMe-
P:n kukin lohko ja Laatokan-Kar-
jalan Maakuntaliitto saivat nimetä 
kukin yhden edustajan.

Varajäseniksi tuli opetta-
ja Solehmainen Lumivaarasta. 
Kokoonkutsujaksi valittiin pas-
tori Tauno Laakso. Asian kiireel-
lisyyden vuoksi kehotettiin toi-
mikuntaa kokoontumaan jo seu-
raavana päivänä.

Toimikunta Parikkalassa
Saamansa tehtävän mukaisesti 
toimikunta kokoontui heti seu-
raavana päivänä, eli 30.3.1940. 
Toimikunta vieraili Parikkalassa 
ja kävi ehdotetulla paikalla, jo-
ta se piti erittäin sopivana tähän 
tarkoitukseen.

Myös paikkakunnan edus-
tajat pitivät asiaa kunnianosoi-
tuksena paikkakunnalleen. Toi-
mikunta päättikin valita Laato-

kan puolustajain muistopaikak-
si Sikoharjun Simpelejärven ran-
nalta läheltä Harjulinnaa, perus-
tellen päätöstään muun muassa 
seuraavasti:
1. Parikkala on ainoa Suomen 

puolelle jäänyt osa Laato-
kan - Karjalaa.

2. Parikkalan on kuulunut Sor-
tavalan suojeluskuntapiiriin 
ja Laatokan - Karjalan Maa-
kuntaliiton alueeseen.

3. Paikka on harvinaisen kau-
nis ja maan laatu erittäin 
sopiva.

4. Parikkalan kunnan, seura-
kunnan ja suojeluskunnan 
edustajat ovat lausuneet 
erityisen toivomuksen, että 
muistomerkki pystytettäi-
siin heidän vaalittavakseen.

Toimikunta päätti toimit-
taa asian laajojen kansalaispii-
rien tietoon toivomuksella, että 
asia saisi yleisemmän myötätun-
non. Sotilaspastori Tauno Laak-
so kirjoitti asiasta tiedotteen, 
jossa hän lausui muun muassa 
seuraavaa: ”Laatokan-Karjalan 
asumasijoiltasi siirretty asukas! 
Muista, että sinulla on yksi paik-
ka Karjalassa, jossa sinua var-
masti ymmärretään. Se on Pa-
rikkalan kirkolla, jylhällä hongik-
koharjulla oleva Laatokan puo-
lustajain hautakumpu.” 

Hautaus
Toimikunnan päätöksen jälkeen 
asiat etenivät sotilaallisella vauh-
dilla. Heti seuraavana päivänä, 
31.3.1940, antoi LMeP kiireelliset 
hautausohjeet puhelimitse kai-
kille eri osastoille. Niissä käsket-
tiin muun muassa, että arkkujen 

ja seppelten kantajat esiintyvät 
lumipuvuissa. Kantajina toimisi 
upseereita ja aliupseereita. Pa-
rikkalan Suojeluskuntaa pyy-
dettiin varaamaan lämmin ate-
ria noin 250 hengelle.

Siunaustilaisuus Parikkalan 
kirkossa alkoi kello 12.00. Lumi-
pukuiset kantajat toivat valkeat 
arkut alttarin ääreen III AK:n  
(Suomen III armeijakunnan) soit-
tokunnan soittaessa hymniä. Vir-
ren jälkeen toimitti sotilaspasto-
ri Tauno Laakso 9 papin avusta-
mana ruumiinsiunauksen. Parik-
kalan seurakunnan kirkkokuoro 
lauloi sotarukouksen. Parikkalan 
Suojeluskunta ja Lotta-Svärd jär-
jestö olivat mukana hautajaisjär-
jestelyissä. Surusaatto matkasi 
kirkosta hautapaikalle, jossa ro-
vasti Ahonen Viipurin hiippakun-
nan piispan luvalla vihki hauta-
paikan ja siunasi vainajat hau-
dan lepoon. Hautaus suoritet-
tiin sotilaallisin kunnianosoi-
tuksin. Haudalle laskettiin lukui-
sia seppeleitä. LMeP:n päällik-
kö eversti Järvinen laski upsee-
rikunnan puolesta seppeleen ja 
lausui muun muassa:

”Olkoon tämä paikka samal-
la, kun se on näitten sankariem-
me leposija, pyhä ja edustakoon 
tämä kumpu niitä lukuisia sana-
karihautojemme kumpuja, jotka 
ovat jääneet rajan tuolle puolen. 
Tällä kummulla suoritettu het-
ken hiljaisuus, huokaus tai ru-
kous tapahtukoon samalla tuon-
ne rajan taakse jääneitten san-
karihautojemme kunniaksi ja nii-
tä muistaen.” Lainaus päättyy.

Laatokan kierros päättyi 
osaltamme Parikkalaan. Ensim-
mäinen tehtävä oli löytää Parik-
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kalasta Laatokan puolustajien 
muistomerkki. Kapusin vaimoni 
kanssa korkealle harjulle, missä 
muistomerkki sijaitsi. Muutamia 
päiviä aikaisemmin oli Laatokan 
Puolustuksen Perinneyhdistys 
pitänyt vuosikokousta Parikka-
lassa ja samalla käyneet muisto-
merkillä ja laskeneet seppeleen 

sinne. Itse en päässyt silloin ko-
koukseen, sillä olin juurillani Laa-
tokan rannalla Lumivaarassa. Oli 
sydäntä riipaiseva tunne seisoa 
muistomerkillä ensimmäistä 
kertaa ja olla palanen mennyt-
tä Suomen historiaa.

Toinen asia oli kun matkan-
johtaja soitti huuliharpulla Suo-

Lähteet:
 – Suurlähettiläs Eva – Christina 

Mäkeläisen kertomus ja Laatokan 
Perinneyhdistyksen www-sivut.

 – Lisätietoa Laatokan Puolustuksen 
Perinneyhdistyksestä ja muistomerkistä: 
http://perinneyhdistys.suntuubi.com/

men vanhalla rajalla Salmissa Fin-
landia hymnin. Se myös kosketti, 
olinhan saanut kokea Finlandia 
hymnin edellisen kerran Karja-
lassa silloin, kun Suomi täytti 100 
vuotta. Silloin Lumivaaran sanka-
rihautausmaalla paloivat haudoil-
la kynttilät ja Lumivaaran kirkko oli 
valaistu sinivalkoisin valoin.

kari m raPo
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www.nestorcables.fi

kaapelointiratkaisut
Laadukkaat

kotimaiselta valmistajalta

Valo- ja instrumentointikaapelit
Kupariset telekaapelit

Valokaapeleiden asennustarvikkeet

Valikoimasta löytyy mm. kenttävalo-
kaapelijärjestelmä paikkoihin, joissa 
yhteyksiä tarvitaan nopeasti sekä 
vaatimustason mukaan skaalautuva 
vesistökaapeli FYOHBMP mereen, 
järviin tai jokien ylityksiin.

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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M erisotakoulun 34. re-
serviupseerikurssilla 
vuonna 1958 oli op-

pilaina 98 asevelvollista ja kaksi 
kantahenkilökuntaan kuuluvaa. 
Meistä sadasta kuului 68 rannik-
kotykistöön ja 32 silloisiin meri-
voimiin. Vanhimmat asevelvol-
lisuuttaan suorittavista olivat 
vuonna 1932 syntyneitä, nuo-
rimmat vuonna 1940. Vahvuu-
teemme kuuluu edelleen hie-
man yli puolet kurssimme op-

pilaista. Heistä oli 16, useimmat 
puolisoineen, koolla syyskuun 
9. päivänä Suomenlinnassa yh-
teisen lounaspöydän ympärillä. 
Tämä oli kahdeksas kokoontu-
misemme joissa olemme tavan-
neet kurssiveljiämme ja muistel-
leet yhteistä nuoruuden aikaam-
me. Koulumme johtajana oli 
eversti Reino Aaltonen. Terveh-
dyksen tähän 60-vuotisyhdes-
säoloomme olivat toimittaneet 
kurssimme aikaiset nuoret luut-

nantit, rannikkotykistön torjun-
talinjan johtaja Petteri Knuuttila, 
everstiluutnantti evp. ja merivoi-
mien tykistölinjan johtaja Aarno 
Koivisto, kommodori evp. Mielui-
sana vieraanamme oli Merisota-
koulun nykyinen apulaisjohtaja, 
komentaja Juha Torkkeli. Hän 
esitti tervehdyksen koulultam-
me sekä teki selkoa nykyisestä 
olosta ja elosta yhteen kootuis-
sa Merivoimissa.

Merisotakoulun 34. 
reserviupseerikurssin 
60-vuotistapaaminen

Hannu Tulkki
Hannu Tulkki, yliluutnantti, merivoimien miinalinja

Tapahtum
at

kauko sahla
Ruokapöydässä mukana vieraamme, komentaja Juha Torkkeli.
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Rannikkoupseeriyhdistyksen 
jäsenmatka Espanjaan

T ällä kertaa matkalle 
osallistui poikkeuksel-
lisesti jäsenien lisäk-

si myös muutama puoliso. Läh-
dimme matkalle keskiviikkona 
24.4. illalla, josta lensimme Os-

lon kautta Alicanteen. Myöhäi-
sen saapumisajan takia majoi-
tuimme ensimmäisen yön Ali-
cantessa lentokentän läheisyy-
dessä, josta siirryimme torstaina 
aamulla bussikuljetuksella Car-

tagenaan. Cartagenassa majoi-
tuimme laadukkaaseen hotelliin 
aivan rannan tuntumaan. Hotel-
lin sijainti kaupungin pääkadun 
varrella oli loistava ja pääsimme 
kävellen muutamissa minuuteis-
sa vierailukohteille.

Cartagena on kohde, johon 
ei muuten tulisi luultavammin 
päädyttyä. Matkaa Alicanten 
suosituilta turistialueilta Carta-
genaan on vain noin tunnin ver-
ran, mutta kaupunki ei ole kui-
tenkaan tunnettu suomalaisten 
turistien keskuudessa. Cartage-
na on vanha kaupunki, joka on 
perustettu yli 2000 vuotta sitten. 
Cartagena on aina ollut merkit-
tävä satamakaupunki, sillä kau-

Vuoden 2019 Rannikkoupseeriyhdistyksen matka suuntautui Cartagenaan 
Espanjan lämpöön. Helsingistä matkalle lähti viisitoista henkilöä ja paikan päällä 
joukkoomme liittyi vielä muutamia jo aikaisemmin Espanjaan saapuneita.

Teemu Nyckling, Tuomas Särkilahti ja Teemu-Taneli Korpela.
Kadetti Teemu Nyckling, kadettialikersantti Tuomas Särkilahti ja Kadettiylikersantti Teemu-Taneli Korpela.

Tapahtum
at

RUY:n jäsenet Cartagenan upseerikerhon paella-lounaalla 
prikaatikenraali Diazin vieraana. 

Cabo Tiñoso oli 250 metrin korkeuteen rakennettu rt-patteri, jonka erikoisuuksiin kuuluivat 16-tuuman tykkien 
lisäksi erkoinen arkkitehtuuri.

jussi riimuvuori

hannu rautala
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pungin edustalla oleva suojai-
nen lahti tarjoaa suojaa meren-
käynniltä. Suojaisan sataman 
ansioista historian aikana kau-
punkia on asuttanut useita eri 
kulttuureita, mikä näkyy kau-
pungin katukuvassa. Nykyään 
kaupungissa on kaksi suurta sa-
tamaa ja yksi Espanjan Merivoi-
mien kolmesta päätukikohdas-
ta. Kaupungissa on myös paljon 
telakkateollisuutta, esimerkiksi 
läheisellä telakalla oli rakenteil-
la uusia sukellusveneitä Espan-
jan Merivoimille.

Torstain pääohjelma oli 
opastettu kierros Cartagenan 
sotahistoriallisessa museossa. 
Cartagenan roolista rannikkoty-

kistön tukikohtana johtuen mu-
seon sisältö oli erityisesti rannik-
kotykistöpainotteinen, mikä tie-
tenkin sopi rannikkoupseereille 
erinomaisesti. Näyttelyesineitä 
oli esillä historiallisista mörssä-

reistä aina 1990-luvun kalustoon 
asti, eli hyvin kattava kokoelma. 
Museossa on myös näytteillä 
tiettävästi maailman suurin ko-
koelma sotilasajoneuvojen pie-
noismalleja ja tykistön ampu-
matarvikkeita. Museovierailun 
jälkeen nautimme maittavan ta-
pas-aterian La Barra -ravintolas-
sa museon lähistöllä. 

Perjantaina oli vuorossa vie-
railu paikallisessa laivastotuki-
kohdassa. Kävelimme aamuau-
ringosta nauttien rantabulevar-
dia pitkin tukikohdan portille. 
Tukikohta itsessään kattoi hy-
vin laajan alueen, pitäen sisäl-
lään erinomaisen oloiset urhei-
lumahdollisuudet sekä edustus, 

Museo Militar oli rannikkotykis-
töön keskittynyt tykistömuseo. 

Yhdistyksen jäsenet laivastotukikohdan komentajan vara-amiraali Rosiquen vieraana.

jussi riimuvuori

varuskunnan virallinEn kuvaaja
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misensa jälkeen ja se sijaitsee 
45min ajomatkan päässä Car-
tagenasta lounaaseen. Täydes-
sä auringonpaisteessa nautim-
me alueen näköaloista sekä tul-
kin avulla opastuksesta. Oppaa-
namme oli samanlaisella patte-
ristolla toiminut entinen päällik-
kö. Kierroksen aikana saimme 
todeta Espanjan ja Suomen ran-
nikkotykistöä yhdistävän asela-
jin yleiset lainalaisuudet tulen-
johtoon ja tykkitoimintaan liit-
tyen. Suomalainen sotilas tosin 
tuntee olonsa varmasti turvalli-
semmaksi kotimaisessa perus-
kallioon louhitussa asemassa 
kuin Espanjalaiselle rapistuvalle 
vuorenrinteelle valetussa luolas-
sa. Paluumatkalla lounastimme 
paikallisella upseerikerholla. Up-
seerikerhot Espanjassa kamp-
pailevat suomalaisten kerhojen 
tavoin rahoitusongelmien kans-
sa, mutta se ei missään nimessä 
näkynyt kerhon puitteissa. Ruo-
ka oli ensiluokkaista, ja kerhon 
kahden pääkerroksen tilat olivat 
erinomaisen tyylikkäät.  

Matkan viimeinen päivä ei 
jättänyt matkalaisia ilman ko-

tutkimus- ja koulutustiloja. Pai-
kallisen tavan mukaan tukikoh-
dan sisälläkin oli näyttäviä vihe-
ristutuksia palmuineen. Kiersim-
me aluetta vuorollaan usean eri 
oppaan johdolla. Erityismainin-
nan ansaitsee vierailu sukellus-
veneiden koulutussimulaatto-
reilla. Simulaattoreita oli kak-
si, joista uudempi ei ollut vie-
lä edes otettu käyttöön. Ryh-
määmme oli simulaattoritilois-
sa opastamassa kaksi paikallis-
ta sukellusveneupseeria, jotka 
osasivat englantia erinomaises-
ti ja perehdyttivät meidät maak-
ravut Espanjan sukellusvenetoi-
minnan nykytilanteeseen. Yhdis-
tyksen jäsenten tutustuessa lai-
vastotukikohtaan heidän seura-
laisensa nauttivat opastetusta 
kaupunkikierroksesta Cartage-
nan historiallisilla kohteilla. Kier-
rosten jälkeen kokoonnuimme 
lounaalle Cartagenan keskusto-
rin laidalle. Lounaan jälkeen me 
opiskelijat siirryimme viileäm-
män ilmanalan toivossa lyhyel-
le risteilylle, joka kiersi kaupun-
gin sataman ulkopuolella hetken 

kunnes palasi takaisin. Katama-
raanin kannelta tähyillen saim-
me todeta että Cartagena on 
maastoltaan karua aluetta, eikä 
kaupungin lähettyvillä vaikutta-
nut olevan kuin yksi hiekkaran-
ta. Ryhmämme illallisti yhdes-
sä yhdistyksen puheenjohtajan 
entisen kollegan, prikaatikenraa-
li Juan Diazin kanssa.

Lauantaina vierailimme lak-
kautetussa rannikkotykistön tu-
kikohdassa Cabo Tinoso Ca-
nonesissa. Tukikohta on mu-
seoitu vuoden 1994 lakkautta-

Ruokahetket olivat leppoisia ja täyttäviä makuelämyksiä.

Seuralaiset tutustumassa yhteen maailman ensimmäisistä akkukäyttöi-
sistä sukellusveneistä. Peral valmistui vuonna 1888, mutta sitä ei voitu 
koskaan ottaa operatiiviseen käyttöön latausongelmien takia.

natalia lainE

hannu rantala
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kemuksia. Aamulla ohjelmassa 
oli vierailu Cartagenan Merivoi-
mien museoon. Kyseinen museo 
vei jälleen kadetin satoja vuosia 
taaksepäin Espanjan merivoi-
mien kirjavaan historiaan. Kat-
soessa valtavilla purjeilla varus-
tettuja puisia sotalaivojen pie-
noismalleja tuntuu kotimaan so-
tahistoria hyvin lyhyeltä. Laivo-
jen kehitys purjeista höyrykonei-
siin ja puusta panssariin laittaa 
myös miettimään tulevaa. Muse-
ossa oli näytteillä myös Espan-
jan Merivoimien tällä hetkellä 
käytössä olevaa varustusta. 

Museossa käynnin jälkeen 
pakkasimme hotellilla tavarat ja 
siirryimme bussilla maakunnan 
pääkaupunkiin Murciaan. Paikal-
lisen oppaan johdolla tutustuim-
me Murcian historiaan ja kult-
tuuriin. Murcian tunnetuin näh-
tävyys, katedraali goottilaisella 
arkkitehtuurilla, oli härmäläiselle 
vaikuttava ilmestys. Kaupungis-
sa itsessään tuntui olevan huo-
mattavasti enemmän paikallis-
ta väestöä liikkeellä verrattuna 
hieman turistisempaan Carta-
genaan. Sää palveli viimeisenä 

päivänä yhtä mainiosti kuin ai-
kaisempinakin. Nautimme au-
ringosta täysin siemauksin, sillä 
kotimaahan oli ennustettu nol-
lakeliä ja räntää. Viimeinen ruo-
kailu Murciassa ravitsi yhä edel-
leen, eivätkä matkan lukuisat 
tarjoilut jättäneet ketään nälkäi-
seksi, saati janoiseksi. Reipas pu-
heensorina keskeytyi kuitenkin 
karuun totuuteen siitä, että mei-
dän oli pian siirryttävä Alicanten 
lentokentälle paluulentoamme 
varten. Oli tullut loppupuheiden 
ja kiitosten aika. 

Tiivistettynä kadetin näkö-
kulmasta antoisinta matkalla 
ei ollut aurinko, vaikka muka-
van mausteen se reissulle toi-

kin. Suurimpana tuliaisena tuli 
keskustelut vanhempien upsee-
risukupolvien kanssa. Yhtymä-
kohtia nykypäivän kadettikou-
lutukseen löytyi yhä edelleen ja 
kokemuksia oli jakaa vanhem-
malta nuorelle, sekä myös toi-
sinpäin. Tämä suullisesti jaettu 
tieto ja oppi auttaa käsittämään 
nykyisyyttä sukupolvesta ja iäs-
tä riippumatta. Onkin todettava, 
että sitä rikkaampia yhdistyksen 
matkat ovat mitä useampi up-
seerisukupolvi on mukana. Mat-
kan nuorimman edustuskunnan 
puolesta on lopuksi annettava 
suuri kiitos yhdistykselle ja toi-
voa perinteen jatkuvan yhtä rik-
kaana tulevaisuudessakin.

Innokas oppaamme Luis Gallego todella nautti työstään.

auvo viita-aho

auvo viita-aho

Tykistömuseossa toimivat oppaina kaksi brittikonsulttia. 
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K esän 1944 torjuntatais-
telujen käsittely ja tut-
kiminen on edelleen 

ajankohtaista. Näin siitäkin huo-
limatta, että aihetta on pengottu 
eri puolustushaarojen näkökul-
mista viimeiset vuosikymmenet 
aina kyllästymiseen asti. Eri puo-
lustushaarojen välisen yhteis-
työn luonteen ja ristiriitatilantei-
den taustalla olleiden tekijöiden 
tarkastelu on kuitenkin päässyt 
useimmiten unohtumaan. 

Toisen maailmansodan 

olosuhteissa puolustushaaro-
jen välinen yhteistyö pystyttiin 
niin Suomessa kuin useimmis-
sa muissakin sotaa käyneissä 
maissa hoitamaan pääsääntöi-
sesti ylempien esikuntien väli-
sin neuvotteluin ja sopimuksin. 
Tämä perustui symmetrisen so-
dan lähtökohtiin, missä rintama 
ja selusta olivat yleensä selväs-
ti erotettavissa toisistaan. Tämä 
oli erinäisin poikkeuksin leimal-
lista varsinkin Suomen sotanäyt-
tämölle. Johtamisen ylätasoilla 

tehdyt etukäteissuunnitelmat 
toimivatkin tällaisissa oloissa 
useimmiten hyvinä ja toimivina 
raameina aina taktiselle tasol-
le asti. Suomen rintamilla erään 
poikkeuksen muodostivat Viipu-
rinlahden taistelut, joissa yksit-
täinen vastuualueen raja erotti 
ongelmallisella tavalla toisistaan 
kaksi erilaista toiminta- ja johta-
miskulttuuria. Tämä poikkeus-
tilanne syntyi, kun Merivoimien 
olisi pitänyt pystyä toimimaan 
maasodankäynnin logiikan mu-

Kävivätkö puolustushaarat toisistaan piittaamat-
ta omia sotiaan kesällä 1944? Olisiko tuolloisel-
ta liittolaiselta voitu oppia jotain tai voisimmeko 
tänään oppia historian onnistumisista ja virheis-
tä? Tulevaisuuden Joint-operaatioiden menestyk-
sen avain voi löytyä saksalaisesta tehtävätaktiikas-
ta (Auftragstaktik, mission type orders), jota on yri-
tetty vuosikymmeniä istuttaa anglosaksiseen sota-
taitoon, nykysotatieteen valtakulttuurin kehtoon. 
Usein väärinymmärretyssä preussilaisessa mallissa 
korostui alaiseen luottaminen ja joustavuus, ei so-
kea tottelevaisuus ja jäykkyys. 

Juha Mälkki
Everstiluutnantti, VTT. 
Artikkeli julkaistu aiemmin Suomen Sotilaan Merisota -julkaisussa.

Verisiä 
saaristotaisteluja

4.-5.7.1944
Joint-operaatio Viipurinlahdella

Sotilasvirkailija Esko Suomelan 1.7. Teikarinsaaressa ottaman kuvan alkuperäinen kuvateksti kuuluu: ”Ryssän matkanpää Teikarsaaressa.” Kovimmat taistelut olivat  
kuitenkin vielä edessä, ja sama kohtalo oli monen puolustajankin edessä. 

H
istoria
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kaisesti, vaikka tämänlainen toi-
mintatapa ei ollut heille ominai-
nen. Kyseinen vastuualueen ra-
ja vaikeutti myös Ilmavoimien 
yhteistoimintamahdollisuuksia 
alueella taistelevien rannikko-
puolustusjoukkojen kanssa. 

Auftragstaktik 
Viimeistään toinen maailmanso-
ta synnytti tarpeen muodostaa 
uusi johtamistaso strategisen ja 
taktisen tason väliin. Tämä to-
teutui osittain Ilmavoimissa ja 

Maavoimissa. Aikakauden on-
gelmana oli kuitenkin vastuun ja-
kamattomuus; strategisen tason 
johtajat pitivät vastuun mieluus-
ti itsellään. Merivoimien osalta 
tämä piirre näkyi meillä selkeäs-
ti, mutta myös päämajan ja Ilma-
voimien esikunnan toiminnasta 
voi paikantaa vastaavanlaista 
toimintalogiikkaa. 

Pelkkien sotavälineiden si-
jaan kipeimmin olisi tarvittu ai-
van toisenlaista johtamisfilosofi-
aa — jotain sellaista, mitä saksa-

laiset kutsuivat tuolloin Auftrags-
taktik-käsitteellä. Tehtävätaktiik-
kaan viittaava suomennos ei tuo 
esiin usein väärinymmärretyn 
saksalaisen sotilasjohtamisfiloso-
fian ja koko käsitteen syvintä ole-
musta, missä korostuu alaiseen 
luottaminen. Tätä ajattelutapaa 
ja johtamisympäristöä on yritet-
ty paikantaa länsimaisissa ase-
voimissa useita vuosikymmeniä. 

Viipurinlahdella 4.–5.7.1944 
Meri- ja Maavoimia erottanees-
sa vastuualueen saumakohdas-

Sotilasvirkailija Esko Suomelan 1.7. Teikarinsaaressa ottaman kuvan alkuperäinen kuvateksti kuuluu: ”Ryssän matkanpää Teikarsaaressa.” Kovimmat taistelut olivat  
kuitenkin vielä edessä, ja sama kohtalo oli monen puolustajankin edessä. 

sa-kuva



60

sa operoivat yhteistä vihollista 
vastaan kolmen eri puolustus-
haaran joukot pääasiassa sak-
salaisella, mutta myös virolaisel-
la vahvistuksella. Suomalaisten 
joukkojen toiminnan analysoin-
nin kannalta Viipurinlahdella oli 
kyseessä kolmen erilaisen toi-
mintalogiikan näkökulmien ris-
teys. Vallinneesta tilanteesta on 
edelleen opittavaa tarkastelta-
essa ja tutkittaessa suomalaista 
tapaa yhdistää puolustushaaro-
jen operaatioita sekä sitä, kuin-
ka miellämme puolustushaaro-

jen toimintaa ohjaavia kulttuuri-
sia tekijöitä. 

Miltä Viipurinlahti siis näyt-
ti eri puolustushaarojen silmin? 
Ensimmäisen puheenvuoron 
saa Merivoimat. 

Merivoimat 
Rintama siirtyi alkuvuonna 1944 
Suomenlahden etelärannikol-
la aina Narvajoelle asti (ks. Itä-
meren yleistilannetta kuvaava 
kartta), mikä kasvatti samalla vi-
hollisen merivoimien peraatio-
mahdollisuuksia. Vihollisen ar-

vioitiin pyrkivän murtautumaan 
ulos Suomenlahden perältä Itä-
meren länsiosiin. Suomalaisen 
ja saksalaisen rannikkotykistön 
ja laivaston ensiarvoisen tärkeä-
nä tehtävänä oli estää murtau-
tumisyritykset ja myös Suomen-
lahden saarten valtausyritykset 
päävastarinta-asemassa Tytär-
saarien, Suursaaren ja Haapa-
saarien välisellä alueella. Seis-
kari ja Lavansaari olivat jääneet 
hyökkäysvaiheen jälkeen vihol-
lisen haltuun. Suomalais-sak-
salaisten kenttäarmeijan jouk-
kojen toimintaedellytysten tur-
vaamisen kannalta tämän meri-
rintamalinjan pitäminen oli mo-
lemmille osapuolille ensiarvoisen 
tärkeää, ei ainoastaan meriyhte-
yksien suojaamisen, mutta eri-
tyisesti maihinnousujen estämi-
seksi molempien kenttäarmeijoi-
den selustaan. Voimakas suoma-
lais-saksalainen laivasto piti osal-
taan huolta, että tämä tilanne ei 
missään vaiheessa tullut neuvos-
tolaivastolle ajankohtaiseksi. 

Kartasta välittyy toisaalta 
myös saksalaisten ja suomalais-
ten rintamalinjojen epäsuhtainen 
sijainti toisiinsa nähden. Pääase-
maan ja VT-asemaan kohdistui 
ennen 9.6.1944 alkanutta suur-
hyökkäystä selvä sivustauhka. 
Vasta VKT-asema näyttäisi tar-
joavan maantieteellisesti Nar-
van tasan kanssa symmetrisen 
puolustuslinjan. Tältä kannalta 
katsottuna kenttäarmeijan jouk-
kojen pitäminen pääaseman ja 
VT-aseman suunnilla itsepäises-
ti (jos se olisi ollut edes mahdol-
lista) olisi tuonut ennen pitkää 
paineita rintamalinjan oikaisusta 
vastaamaan kokonaistilannet-

Yleistilanne Itämeren alueella keväällä 1944 Merivoimien kannalta kat-
sottuna. Rintamalinjan siirryttyä Narvan tasalle oli Viipurinlahdesta tul-
lut sekä Saksan että Suomen meripuolustuksen näkökulmasta hankala 
sivustasuunta.



ta Itämerellä. Saksalaisten jouk-
kojen kannalta Viro ja koko Balti-
an alue oli muutenkin muodostu-
massa pikkuhiljaa epäedulliseksi 
sivusuunnaksi. 

Jäykkää puolustusta 
Meripuolustuksen päävastarin-
ta-asemassa ja aluevastuussa 
olevana joukkona oli Itä-Suo-
menlahden Rannikkoprikaati 
(ISuom. RPr). Sen tehtävänä oli 
estää sekä maihinnousut alueel-
laan että vihollisen laivastovoi-
mien murtautuminen Suursaa-
ren linjan länsipuolelle. Tehtä-
vät oli tarkoitus toteuttaa omal-
la ja saksalaisen rannikkotykis-
tön tulella. Käytössä oli lisäk-
si molempien maiden laivasto-
voimat. Pääpuolustuslinjan etu-

puolella oli eteentyönnettyjä 
tukikohtia, jotka oli pidettävä. 
Rannikkotykistö oli meripuo-
lustuksen staattinen element-
ti. Sen toiminta oli tarkkaan si-
dottu Merivoimien komentajan, 
kenraaliluutnantti Väinö Valven 
yksityiskohtaisiin käskyihin, jot-
ka ulottuivat taistelutekniselle 
tasolle asti. Vastuualueasiat oli-
vat myös erityisen tärkeitä ko-
mentajalle. Hänen esikuntan-
sa kautta piti hyväksyttää jopa 
yksittäisten linnakkeistojen väli-
rajojen muutosehdotukset. Toi-
mintalogiikka perustui alusta al-
kaen ajatukseen, että yhdestä-
kään saaresta ei saanut luopua. 
Meripuolustus kävi ratkaisutais-
teluja elintärkeiden saarien hal-
linnasta. Ongelmia alkoi syntyä 

9.6.1944 alkaneen suurhyök-
käyksen heitettyä rintamalinjan 
parissa viikossa Koivistoon ja Vii-
purinlahdelle. 

Merivoimien kannalta uusi 
rintamalinja näytti, kriittisestä ti-
lanteesta huolimatta, Itämeren 
puolustusjärjestelyjen kannalta 
loogiselta. Narvan ja saaristolin-
jan kautta johdettu pääpuolus-
tuslinja liittyi nyt Viipurinlahden 
länsilaitaa pitkin aina Viipuriin ja 
samalla myös VKT-linjaan. Tei-
karin saari määritettiin Viipurin-
lahdella yhdeksi vastahyökkäyk-
sillä takaisin otettavaksi eteen-
tynetyksi tukikohdaksi, joista 
sai luopua vain Merivoimien ko-
mentajan luvalla. Eversti A. Lyy-
tisen komentamaan RTR (Ran-
nikkotykistörykmentti) 22:een 

1.7.1944. Haavoittuneita evakuoidaan Teikarista. Laiturilla odottavat ammuslaatikot kulkevat 
paluukuljetuksessa veneellä saareen. 

sa-kuva
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kuulunut linnake oli varustetta-
va niin vahvaksi, että se varmas-
ti pystyisi torjumaan vihollisen 
heikoin voimin (1-2 pataljoonaa) 
tehdyt valtausyritykset. Myös tä-
mä saari valmistauduttiin otta-
maan takaisin Merivoimien ko-
mentajan ohjeistamilla vasta-
hyökkäyksillä. 

RTR 22 oli rannikkotykistö-

nimikkeestään huolimatta jouk-
ko-osasto, jolla ei ollut meriam-
muntaan kykeneviä rannikko-
tykkejä. Tämä vaikeutti merkit-
tävästi vihollisen maihinnou-
suosastojen torjuntaa. 

Teikari menetetään 
Erityisesti eteentynetyissä tu-
kikohdissa taistelujen odotet-

tiin olevan lyhyitä ja kiivaita. Tei-
karissa 1.–5.7. käydyt taistelut 
muistuttivat kuitenkin enem-
män maarintamalle tutumpaa 
kuluttavaa ja pitkäaikaisempaa 
toimintakaavaa. Taistelujen ly-
hytaikaisuuden odotuksesta 
antaa vihiä Merivoimien komen-
tajan onnittelusähkeet saaren 
puolustajille 5.7.1944 kello 8.00 

Kuhlmeyn ”Jabot” saavat tappavan kuormansa ja ovat pian taas Karjalan taivaalla  tukemassa liittolaistaan. Viipurinlahden ylle    ilmatukea ei saatu kylliksi omilta eikä Saksan ilmavoimilta, ja se maksettiin Maa- ja Merivoimien henkilöstön verellä  
ja suurilla kalustotappioilla ja maastonkohtien menetyksellä. Teikarsaaren ratkaisun päivinäkin ongelmana oli väärä tilanne-             arvio, jyrkkä vastuualueen raja ja liian kankea johtaminen sekä puolustushaarojen välisen yhteistyön ongelmat. 
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kahden torjutun hyökkäyksen 
johdosta. Teikari menetettiin 
kuitenkin saman päivän aikana 
kolmannessa hyökkäyksessä, 
jolloin joukot eivät vielä olleet 
ehtineet toipua edellisistä hyök-
käyksistä. Puolustajat olivat va-
rautuneet torjumaan hyökkäyk-
siä, mutta ei aivan tässä mitta-
kaavassa. Saarille ei hyökännyt-

kään vihollisen heikkoja voimia, 
vaan lopulta useita pataljoonia 
vihollisen valiojoukkoja. 

Silti irtautumislupa annet-
tiin vasta 5.7 kello 13.10, kun sil-
lä ei enää ollut merkitystä. Evers-
ti Lyytinen oli ehtinyt tilanteen 
kriittisyyden huomioiden anta-
maan luvan saaresta vetäytymi-
seen yli kaksi tuntia aikaisem-

min. Käytiin siis todellisia rat-
kaisutaisteluja, mutta toteutet-
tiinko ne materiaalia ja joukko-
ja liiaksi kuluttavalla tavalla? Mi-
ten näihin tilanteisiin lopulta jou-
duttiin? 

Itämeren yleistilannetta ku-
vaavassa kartassa Viipurinlah-
ti näyttää Merivoimien kannalta 
katsottuna lähinnä sivusuunnal-

Kuhlmeyn ”Jabot” saavat tappavan kuormansa ja ovat pian taas Karjalan taivaalla  tukemassa liittolaistaan. Viipurinlahden ylle    ilmatukea ei saatu kylliksi omilta eikä Saksan ilmavoimilta, ja se maksettiin Maa- ja Merivoimien henkilöstön verellä  
ja suurilla kalustotappioilla ja maastonkohtien menetyksellä. Teikarsaaren ratkaisun päivinäkin ongelmana oli väärä tilanne-             arvio, jyrkkä vastuualueen raja ja liian kankea johtaminen sekä puolustushaarojen välisen yhteistyön ongelmat. 
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ta. Siksi ei ole mitenkään vähäar-
voista pohtia syitä, miksi laivas-
to oli valmiina uhraamaan Kevy-
en laivasto-osastonsa ja sen kol-
me tykkivenettä, kaksi aputykki-
venettä, saksalaisia tykkilautto-
ja ja vartiomoottoriveneitä tu-
kiessaan Teikarinsaaren taiste-
luja kahden vuorokauden ajan. 
Osasto oli näiden päivien jäl-
keen käytännössä kyvytön jat-
kamaan sotatoimia. Teikarissa 
rannikkojoukot kärsivät 4.–5.7 
välisenä aikana lähes 70 %:n ko-
konaistappiot. Näiden lukemien 
takaa löytyy uhrautuvuutta, pal-
velusalttiutta ja kunniakkaita te-
koja. Taustalta löytyy myös me-
ripuolustuksen toimintalogiikka, 

jossa rintamajohtajien mahdolli-
suus johtaa joukkojaan oli rajoi-
tettu, ja jossa saaristotaistelut 
oletetaan automaattisesti rat-
kaisutaisteluiksi. 

Joustavuuden edut 
Kenraaliluutnantti Valve on 
haastattelussa ilmaissut, että 
hänen tarkoituksensa oli suoja-
ta saaristotaisteluilla rannikon 
puolustusjärjestelyitä. Saaren 
pitäminen juuri näiden kriittis-
ten päivien ajan on luultavasti 
helpottanut puolustusvalmiste-
luja, vaikka näiden järjestelyiden 
kriittinen vaihe oli ohi jo 4.7 ku-
luessa. Voidaan aiheellisesti ky-
syä, mitä konkreettista hyyä saa-

ren pitämisen viimeinen vuoro-
kausi sai aikaan rantaviivan puo-
lustusjärjestelyihin, verrattuna 
sen aiheuttamiin inhimillisiin ja 
materiaalisiin menetyksiin. 

Eversti Lyytinen kritisoi so-
dan jälkeen torjuvan taistelun 
aloittamista jo näissä eteen-
työnnetyissä tukikohdissa. Hän 
kertoo turhaan esittäneen-
sä Merivoimien komentajalle 
25.6.1944, että rykmentin voi-
mia käytettäisiin ratkaisutaiste-
luun vasta mantereen puolella 
– ei siis saarilla. Myös V Armeija-
kunnan komentaja, kenraalima-
juri A. Svensson oli ihmetellyt 5.7. 
puolen päivän aikaan Lyytiselle 
Merivoimien itsepäistä halua ha-

Saksalaisia tykkilauttoja. Kuvan lauttojen miehistö tuli Luftwaffelta. Tässä ollaan paraatissa  
näyttämässä voimaa aseveljelle rauhallisemmilla vesillä asemasotavaiheen aikana. Heinäkuussa 1944 
Suomen merivoimien hyökkäystä tukeneet saksalaiset tykkilautat saivat myös vaurioita. Suomen merivoi-
mien Kevyen laivasto-osaston lamauttamisen jälkeen pintalaivastomme supistui muutamassa hetkessä Osasto 
Väinämöiseen. Suomen meririntama oli tästä lähtien täysin riippuvainen saksalaisten pinta-alusten tuesta.

sa-kuva
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keutua Viipurinlahdella näin sit-
keisiin taisteluihin. Hänen kerro-
taan ilmaisseen ihmettelevän 
kantansa myös Päämajaan. RTR 
22 alistettiin vielä saman päivän 
iltana Maavoimille. Tuskin on ai-
van sattumaa, että toimenpi-
de ajoittui juuri hetkeen, jolloin 
Svensson (tai joku muu) oli kes-
kustellut Päämajan henkilöiden 
kanssa tilanteesta. 

Kannaksen joukkojen ko-
mentajan alaiset armeijakunnat 
toimivat Kannaksen operaa-
tioalueella yhtä aikaa kolmessa 
suunnassa (ks. kartta). Viipurin-
lahden taistelujen aikana heinä-
kuun alkupäivinä taistelut Ihan-
talassa eivät olleet vielä päätty-
neet ja taistelut Vuosalmella oli-
vat vasta tosissaan alkamassa. 
Siinä missä Uuraassa taistellut 
Ratsuväkiprikaati viivytti ja siir-
tyi joustavasti mantereen puo-
lelle, Merivoimien rannikkojou-
kot puolustivat saaria suoras-
taan jäykän torjuvasti. Ratsuvä-

kiprikaati oli käynyt ankaria tais-
teluja aina VT-asemasta lähtien. 
Sitä käytettiin tämän operaation 
jälkeen vielä menestyksellisesti 
Ilomantsissa, mikä tuskin olisi 
ollut mahdollista, jos joukko oli-
si näännytetty Uuraan saarissa. 

Byrokratiaa 

Viipurinlahden taistelujen koko-
naiskoordinaatiota haittasi Me-
ri- ja Maavoimien vastuualuera-
ja, mikä osin esti Ilmavoimien 
tehokkaan käytön, koska sekä 
Meri- että Maavoimat saattoi-
vat esittää tukipyyntöjä saman-
aikaisesti, maantieteellisesti lä-
hes samalle alueelle. Maavoimi-
en tukipyyntöjä helpotti se, että 
heille oli määrätty oma ilmako-
mentajansa, eversti R. Lorenz, 
jolla oli käytettävissään iskuky-
kyisimmät hävittäjä- ja pommi-
tusvoimat. Hänen tehtävänään 
ei tosin ollut lentojoukkojen tak-
tinen johtaminen meririntamal-
la, vaan pelkästään maarinta-
malla. Viipurinlahti ei siten var-
sinaisesti kuulunut hänen vas-
tuualueeseensa. Se ei kuiten-
kaan estänyt häntä suuntaa-
masta lentotiedustelua ja pom-
mituksia havaittuja alusosasto-
ja vastaan Uuraan ja Teikarin vä-

Tulenjohtaja valppaana Kattilasaaressa 12.7.1944 kovimpien taistelui-
den jo laannuttua.

Teikarsaari 1.7.1944. Miinakentän onnellisesti ylittänyt ryssä tarkaste-
taan huolellisesti. SA-kuvan alkuperäinen kuvateksti.

sa-kuva

sa-kuva
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liselle alueelle. Hävittäjät oli va-
rattu ensisijaisesti pommittajien 
saattamiseen, eikä hävittäjäsuo-
jan saaminen toteutunut taiste-
levien joukkojen toiveiden mu-
kaisesti. Pommituslentojen suo-
jaaminen mahdollisti toisaalta 
merkittävän tulivoiman saami-
sen perille torjuntataistelujen 
raskaimmilla hetkillä. 

Pyynnöt ilmatuesta kulkeu-
tuivat Uuraan suunnalla tais-
televilta (V AK:n alaisilta) jou-
koilta maantieteellisesti lyhyin-
tä reittiä. Muutamien kilomet-
rien matkan päässä taistelleil-
la saariston puolustajilla aika-

viive oli moninkertainen. Teika-
rinsaaren puolustajat saattoivat 
joutua esittämään tukipyyntön-
sä reittiä RTR 22 – ISuom. RPr – 
Merivoimien esikunta – Pääma-
ja – Lentorykmentti 3. Merivoi-
mien joukko-osastoilla ei ollut 
Maavoimien yhtymiin sijoitet-
tuja Ilmavoimien yhteysupsee-
reja, jotka olisivat toimittaneet 
tukipyynnöt suoraan lentoryk-
mentteihin, joilla lopultakaan 
ei ollut käsitystä Merivoimien il-
matuen todellisista tarpeista. Il-
mavoimien johtamisen ja johta-
missyklin nopeus oli kehittynyt 
kesään 1944 mennessä uusiin 

ulottuvuuksiin. Toiminnan nope-
us antoi taktisen tason johtajille 
aikaisempaan verrattuna enem-
män vastuuta. Sota vaati reaa-
liaikaista johtamista, joka myös 
pakotti ylätason johtajat dele-
goimaan päätösvaltaa. Maavoi-
mat kehittivät jatkuvasti toimin-
tojaan saadakseen täyden hyö-
dyn Ilmavoimien suorituskyvys-
tä. Merivoimissa tämä kehittämi-
nen oli jäänyt toissijaiseksi. 

Ylikuormitettu ilma-ase 
Kannaksen alueella toimineet Il-
mavoimat odottivat samaan ai-
kaan (4.7.1944) vihollisen mas-

Virolaisista muodostetun rykmentin poikia kp-asemassaan Viipurinlahden rannalla 2.7.1944. Taustalla Viipuria. 
Virolaiset kantoivat kortensa Suomen kekoon Viipurinlahdella.
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siivista ilmavoimien tukemaa 
panssari- ja jalkaväkihyökkäys-
tä Ihantalan suunnassa. Sitä ei 
kuitenkaan koskaan tullut. Vir-
heellisen tilannearvion ja ilma-
tuen saantivaikeuksien vuok-
si ei ole ihme, että Teikarinsaa-
ren ja yleensäkin Viipurinlahden 
taistelujen aikana ilmatuki jäi 
riittämättömäksi. Erityisesti tä-
mä kostautui 4.7, jolloin Kevyen 
laivasto-osaston kolme tykkive-
nettä suoritti hyökkäyksen es-
tääkseen vihollisen laivastovoi-
mien pääsyn Koiviston suunnal-
ta Viipurinlahdelle. Olisi vaadittu 
tehokasta yhteysupseerijärjes-

telmää sekä suoria johtamisyh-
teyksiä, jotta ilmatukea olisi voi-
tu koordinoida koko Viipurinlah-
den alueella. 

Kevyen laivasto-osaston 
johto oli jäänyt Pukkion linnak-
keelle, joten kokonaisvastuu, 
yhteistoimintakysymykset sekä 
johtaminen olivat jääneet lopul-
ta yhden tykkiveneen päällikön 
vastuulle (komentajakapteeni 
Arho), jonka yhteydet rannikko-
tykistöönkin olivat puutteelli-
set. Eversti A. Lyytinen on hän-
kin todennut jälkikäteen, että 
laivasto-osaston tehtävä oli sil-
le ylivoimainen, koska sillä ei ol-
lut hävittäjäsuojaa. Ilmatuki jäi 
myös pääasiassa saamatta osas-
ton toisen hyökkäyksen aikana 
5.7. sekä valitettavasti erityisen 
kriittisenä ajankohtana 5.7. klo 
13.30–15.30, jolloin uupuneet 
taistelijat yrittivät päästä vetäy-
tymään Teikarista mantereelle. 
Ilmatuki oli juuri näinä päivinä 

erityisen tärkeässä merkitykses-
sä myös Äyräpäässä ja Ihantalas-
sa, joten Ilmavoimat eivät ennät-
täneet tukea näitä sivusuuntien 
taisteluja. Myös liittolaisen Suo-
men tueksi lähettämä Osasto 
Kuhlmey oli sidottuna ratkaisu-
taisteluihin mantereella. 

Yksi kaikkien vai kaikki 
yhden puolustushaaran 
puolesta? 
Toisessa maailmansodassa käy-
tetyt asejärjestelmät poikkesi-
vat melkoisesti edellisistä so-
dista. Erityisesti ilmaaseen mer-
kityksen räjähdysmäinen kasvu 
oli ennalta arvaamatonta. Ny-
kytermein määriteltynä kysees-
sä oli operatiivisen tason tu-
lenkäyttöjärjestelmä, jolla pys-
tyttiin siirtämään ylivertaisella 
nopeudella valtavia tuliannok-
sia vastustajan niskaan. Maa- 
ja Merivoimat olivat ajautuneet 
väistämättä tilanteeseen, jossa 

sa-kuva

sa-kuva

Sotavankeja Teikarsaaressa 1.7.1944. Saarelle jäi viholliselta kaatuneina 
ja vankeina 326 miestä.
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ilmasuojaa, mutta näin pitkä-
aikaiseen toimintaan kalusto ei 
olisi riittänyt. Laivojen oma ilma-
torjunta ei riittänyt torjumaan 
vastustajan satojen maataistelu-
koneiden ja hävittäjien hyökkä-
yksiä. Puolustushaarojen omien 
taistelujen aikakausi oli selväs-
ti päättymässä. Vaatimus takti-
sen tason omatoimisuudesta ja 
oma-aloitteisuudesta oli tullut 
jäädäkseen. Myös puolustus-
haarojen välinen yhteistoiminta 
oli laskeutunut strategiselta ta-
solta operatiiviselle tasolle, pois 
suurista esikunnista kohti rinta-
majohtajien välistä taistelujen 
yhteensovittamista. 

Mennyt on mennyttä, eikä 
se koskaan toista itseään sellai-
senaan. Näin ainakin historian-
tutkijat asian tulkitsevat. Ongel-
malliseksi mennyt muodostuu 
silloin, kun sitä ei ole eristetty 
nykyisyydestä. 

Olemmeko vieläkään valmii-
ta puolustushaarojen väliseen Kannaksen operaatioalue heinäkuun alussa 1944.

minen näyttää olleen merkittä-
vässä asemassa myös Viipurin-
lahden taisteluissa. Laivat olisi-
vat kaivanneet tehokkaampaa 

ne eivät enää pystyneet taiste-
lemaan menestyksekkäästi pel-
kästään omin voimin. Ilmaase tai 
ainakin sen ajoittainen puuttu-
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yhteistoimintaan vai ovatko toi-
mintamalliemme ja yhteistoi-
minta-ajatustemme juuret edel-
leen tiukasti kiinni toisen maail-
mansodan mullassa ja rantave-
sissä? Olemmeko valmiita oppi-
maan tuolloisista onnistumisis-
ta ja erehdyksistä? Olemmeko 
valmiita hyväksymään, että jo-
pa taktisella tasolla toimiva alai-
nen on kykenevä kantamaan 
vastuun omasta toiminnastaan? 

Maanpuolustuskorkeakoulun 

sotahistorian laitoksen opetuk-
sessa painotetaan nykyään so-
tataidon historiaa, jossa teorian 
ja käytännön yhdistäminen se-
kä miksi-kysymykset ovat lähtö-
kohtana ja siten myös keskiössä. 
Tämä tietämys auttaa nykypäi-
vän upseeria ymmärtämään it-
sestään selviksi miellettyjen toi-
mintatapamallien ja sotataidollis-
ten ajatusten taustat ja perusteet. 

Puolustushaarojen väliseen 
yhteistoiminnan historialliseen 

logiikkaan päästään käsiksi jo 
kadettiajasta lähtien. Upseerin 
ylempien tutkintotasojen ope-
tuksessa uppoudutaan sitten 
jo puolustushaarojen toimintaa 
ohjaaviin kulttuurisiin malleihin 
ja perehdytään yhteistoiminta-
logiikan teoreettisiin asetelmiin. 
Ehkä historiaa paremmin tunte-
vat upseerit osaavat havaita ja 
välttää paremmin karikoita, joi-
hin jo menneet polvet ovat ko-
listelleet. 

Artikkelia koottaessa on käytetty muun muassa alla lueteltuja lähteitä:

 – Havo, E: Vastaväite kaptl K 
Ruusuvuoren sotahistorian esitelmään 
”Viipurinlahden puolustuksen järjestely 
kesällä 1944”. Sotakorkeakoulun MeSL 
6/YO sotahistorian esitelmä Helsingissä 
8.5.1956. Suomen merisotahistoria II, 
kansio 5, Sotahistorian laitos, MPKK. 

 – Itä-Suomenlahden Rannikkoprikaatin 
operatiivisen toimiston kansiot Sota-
arkistossa 

 – Lyytinen A. E.: RTR 22:n taistelut 
Viipurinlahdella. Artikkeli kirjassa 
Koivisto ja Viipurinlahti 1939–1944 
(Porvoo 1958) 

 – Merivoimien Esikunnan sotapäiväkirja 
10.7.42- 11.11.44, Sota-arkisto

sa-kuva
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N euvostojoukot (59. 
armeija) toteuttivat 
1.–5.7. aikana kolme 

hyökkäystä Teikarsaarta vas-
taan. Samanaikaisesti taisteltiin 
viereisellä Uuraan alueella. Tei-
karsaareen nousi 1.7. tulivalmis-
telun jälkeen noin pataljoonan 
vahvuinen osasto, joka tuhottiin 
vielä saman päivän aikana. Saa-
relle jäi viholliselta kaatuneina ja 

vankeina 326 miestä. Puolusta-
jat menettivät kaatuneina ja haa-
voittuneina 117 miestä. Saaren 
puolustusta vahvennettiin kol-
mella komppanialla taistelui-
den aikana. Jo tässä vaiheessa 
oli odotettavissa, että neuvosto-
joukkojen hyökkäys suuntautuisi 
Uuraan kautta mantereelle. Täs-
sä vaiheessa mantereen puolen 
puolustuksen tukena oli saksa-

lainen Greif-divisioona (122.D), 
joten tätä uhkaa vastaan oli jo 
varauduttu.  

Uusi hyökkäys Teikaria vas-
taan alkoi aamulla tulivalmis-
telun jälkeen. Sadat neuvosto-
hävittäjät sekä neuvostolaivas-
to pommittivat saaria ankaras-
ti lamauttaen suomalaisten ras-
kaat torjunta-aseet. Maihin nou-
si rykmentin verran merijalkavä-

Teikarsaari 1944
Rannikkotykistörykmentti 22 (RTR 22) perustettiin Viipurinlahden suul-
le 16.6.1944. Se alistettiin Itä-Suomenlahden Rannikkoprikaatille (ISuom.
RPr). Rykmenttiin kuului neljä linnakkeistoa, joista neljäs toimi Teikarsaaren 
(Teikarinsaari) ja Melansaaren eteentyönnetyissä tukikohdissa. Taisteluvoimanaan 
sillä oli 80. ja 42. Torjuntakomppania (TK) sekä kolmas pataljoona seitsemännestä 
Rannikkopataljoonasta. Rykmentin neljän linnakkeiston raskaat patteristot yhdis-
tettiin ensimmäiseksi moottoroiduksi rannikkopatteristoksi.

Juha Mälkki
Everstiluutnantti, VTT 
Artikkeli julkaistu aiemmin Suomen Sotilaan Merisota -julkaisussa.

sotamusEo
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keä. Melansaaressa maihin nou-
si  yksi merijalkaväen pataljoona, 
joka saatiin tuhottua kiivaiden 
taisteluiden jälkeen. Teikarsaa-
ren puolustusta vahvennettiin 

2.7.1944. Kannaksen taisteluissa kuluneina viikkoina kunnostautuneen kapteeni Fridellin komppanian  
konekiväärimiehistöt lähdössä suorittamaan vastaiskua Teikarsaareen. Joukoilla on rannikkojoukoille tyypil-
lisesti toisen linjan kalusto, konekiväärit näyttävät olevan aikansa eläneitä saksalaisia MG-08:ia. Pari päivää 
myöhemmin saari menetettiin lopullisesti.

vajaan pataljoonan vahvuisel-
la osastolla. Rajuilla vastahyök-
käyksillä suomalaiset onnistui-
vat lyömään vastustajan viimeis-
tään 5.7. aamulla. Neuvostosoti-

laita kaatui noin 1 000. Myös suo-
malaisten tappiot olivat raskaat: 
kaatuneita ja haavoittuneita oli 
arvioilta 350. Taistelukykyisiä 
miehiä oli jäljellä kuutisensataa. 

Venäläiset tulevat! Teikarsaaren 
jäykkä puolustus murtui lopul-
ta ylivoiman edessä. Ilman tais-
telussa kaatuneen majuri Myntin 
oma-aloitteisuutta tappiot olisivat 
olleet vielä kovemmat. Kuvassa 
yllä venäläiset tiedustelijat ylit-
tämässä vesistöä mieskohtaisilla 
kumilautoilla. ”Kainalolauttoja” 
käyttivät muiden muassa maavoi-
mien pioneeritiedustelijat vesistö-
nylitysten tiedusteluun sekä me-
rivoimien desantit. Varsinainen 
maihinnousu Teikarsaareenkin ta-
pahtui aluksilta jalan rantautuen 
(vasemmalla). 

sotamusEo
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Teikarsaaren ja Melansaaren taistelut 4.-5.7.1944

matti koskimaan tEoksEsta: torjuntavoitto viiPurinlahDElla kEsÄllÄ 1944
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Kannaksen taisteluissa erinomai-
sesti kunnostautunut Kapteeni 
Fridell lähdössä suorittamaan 
vastaiskua Teikarsaareen 
2.7.1944.

Jäykkä puolustus murtuu 

Tässä kriittisessä vaiheessa Tei-
karia vastaan toteutettiin entistä 
kiivaampi tulivalmistelu. Saarel-
le nousi maihin noin kaksi vihol-
lisrykmenttiä, jotka olivat uupu-
neille suomalaisjoukoille yliver-
tainen vastustaja. Saaren ete-
lä- ja keskiosien puolustuksesta 
luovuttiin välittömästi. Järjestä-
mättä ja ilman päällystöä ole-
vat väsyneet saaren puolustajat 
joutuivat hajalle ja vetäytyivät 
saaren pohjoisosaan. Juuri täs-
sä vaiheessa saaren puolustuk-
sesta vastannut majuri V. Mynt-
ti pyysi lupaa irtautua saaresta. 
Hän ehti käynnistää irtautumi-
sen klo 11.00, vain puoli tuntia 
ennen kaatumistaan klo 11.30 
ja vain kolme tuntia ennen kuin 
Merivoimien komentaja antoi vi-
rallisen luvan saaresta luopumi-
seen (klo 14.00). Vaikeiden vai-
heiden jälkeen pääosa henkilös-
töstä pääsi mantereen puolelle. 

Näiden ratkaisevien vaihei-

Virolainen vapaaehtoinen, 
joka on osallistunut Teikarin ja 
Stalingradin taisteluihin. Hän mai-
nitsi Teikarin taisteluiden olleen 
pahimman. Vilaniemi 5.7.1944. 

Teikarista uimalla pelastautuneet saavat uudet varusteet mantereella. 
Joukot kärsivät kovat tappiot ja menettivät koko raskaan kalus tonsa.

den aikana Kevyt laivastoosas-
to eteni Viipurinlahdelle tukeak-
seen saaren puolustusta. Se si-
toi vihollisen voimia mutta jou-
tui samalla itse ylivoimaisen vas-
tustajan lamauttamaksi. Lähes 
kaikki taisteluun osallistuneet 
laivaston alukset vaurioituivat 
taistelukyvyttömiksi. Merkittä-
vimpänä tappiona oli kolmen 
tykkiveneen ja kahden aputykki-
veneen vaurioituminen. Hyökkä-
ystä tukeneet saksalaiset tykki-
lautat saivat myös vaurioita. Ke-
vyen laivasto-osaston lamautta-
misen jälkeen pintalaivastomme 
oli käytännössä supistunut het-
kessä Osasto Väinämöiseen. Me-
ririntama oli ollut tästä lähtien 
täysin riippuvainen saksalaisten 
pinta-alusten tuesta. 

Teikarsaaren puolustuk-
seen käytettiin lopulta yhdeksää 
komppaniaa, mikä oli käytän-
nössä lähes kaikki mitä RTR:llä 
oli käytettävissään. Joukot me-
nettivät raskaan kalustuksensa, 

ja ne kärsivät noin 50 prosen-
tin henkilöstötappiot. Kaatunei-
na menetettiin noin 300 miestä. 
Haavoittuneita oli yli 500. Taiste-
lukertomuksissa todettiin lako-
nisesti käydyn verisiä saaristo-
taisteluita.

sa-kuvasa-kuva

sa-kuva
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U usi pääkaupunki Pieta-
ri rakennettiin Ruotsil-
ta valloitetulle, inkeri-

läisten asuttamalle alueelle. Uu-
denkaupungin rauhan jälkeen, 
vuodesta 1721 lähtien Venäjä on 
muodostanut aina varteenotet-
tavan tekijän arvioitaessa turval-
lisuuspoliittisia muutoksia ja uh-
kia Itämeren alueella.

Itsenäisen Suomen 
rannikkopuolustuksen 
synty
Venäjän Itämeren laivaston tu-
houtuminen Korean vesillä 1905 
loi Suomen rannikkopuolustuk-
sen perusrakenteet. Maailman-
sota ja Venäjän sisäiset levotto-
muudet mahdollistivat Suomen 
irtaantumisen Venäjästä. Mene-
tetyn laivaston Pietarin puolus-
tukseen jättämä aukko korvat-
tiin rakentamalla Suomenlah-
den molemmin puolin kiintei-
den rannikkolinnakkeiden ket-
ju. Suomen puoleisen rannikon 
linnoitteet tykkipattereineen 

siirtyivät kesällä 1918 Suomen 
syntymässä olevalle rannikko-
puolustukselle. Vapaussodan 
päätyttyä alkoi rannikkolinnak-
keiden tykistöaseistuksen inven-
tointi sekä henkilökunnan ja va-
rusmiesten koulutus. 

Ongelmana oli rannikkoty-
kistökoulutuksen saaneen hen-
kilökunnan huutava puute. En-

simmäiset merelliset organisaa-
tiot perustuivat suojelukunta-
pohjaisiin merikuntiin. Merikun-
nat perustettiin Helsinkiin, Tur-
kuun ja Viipurin. Seuraava askel 
oli laivaston Meripataljoonan 
perustaminen Helsinkiin. Patal-
joonan komentajaksi määrät-
tiin jääkärikapteeni V.A. Sund-
man (tuleva jalkaväenkenraali). 

Rannikkopuolustuksen 
historian lyhyt versio

Maantieteelliset ja historialliset realiteetit

Suuri Pohjan sota 1700 – 1721 romahdutti Ruotsin suurvalta-aseman Itämeren 
alueella tuoden naapuriksemme voimistuvan Venäjän keisarikunnan. Tsaari 
Pietari oli asettanut tavoitteeksi Venäjän pääsyn Itämerelle.

Asko Kilpinen

Kersantti Hjalmar Enqvist miehineen  ja  saaren siviiliasukkaineen 
Isosaaressa 1918.

YksitYiskokoElma
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Merelliset organisaatiot alistet-
tiin Merenkulkuhallitukselle. 

Meripuolustuksen syntymä-
päivänä voidaan pitää 3.7.1918. 
Valtionhoitaja Svinhufvud mää-
räsi tuolloin Merenkulkuhallituk-
sen luotsi – ja majakkaosaston 
päällikön Johannes Indreniuksen 
laivaston komentajaksi. Ylennys 
kontra-amiraaliksi seurasi nimi-
tystä. Laivastoon kuuluneeseen 
rannikkotykistöön perustettiin 
Suomenlinnan, Viipurin ja Laa-
tokan pataljoonat. Rannikkoty-
kistön päälliköksi määrättiin Ve-
näjällä palvellut tykistön evers-
ti V.P. Nenonen ja hänen jälkeen-
sä 1.8.1918 kenraalimajuri K. Ki-
vekäs. Yleisesikuntaan perustet-
tiin 12.6.1918 Meriosasto ja sen vt. 
päälliköksi nimitettiin Venäjän lai-
vaston luutnantti G. Höckert. So-
taministeriöön määrättiin Venä-
jän laivastossa palvellut luutnant-
ti E. Schwanck. 

Laivasto alistettiin 1919 ran-
nikkopuolustuksen komentajal-
le. Kenraalimajuri Kivekäs suo-

ritti tarkastuksen laivaston yk-
siköissä saaden ”asioiden tilas-
ta ja henkilökunnan ammattitai-
dosta lohduttoman kuvan”. Ran-
nikkopuolustus jaettiin kolmeen 
osaan, Laivasto, Rannikkotykis-
tö ja Sotasatama. Rannikkopa-
taljoonat organisoitiin rannik-
kotykistörykmenteiksi: Rannik-
kotykistörykmentti 1 (RT 1) Suo-
menlinna, Rannikkotykistöryk-
mentti 2 (RT 2) Viipuri ja Rannik-
kotykistörykmentti 3 (RT 3) Laa-
tokka. Laatokan rykmentti luo-
tiin tyhjästä!

”Tsaarin upseerien” osuus 
rannikkopuolustuksen upseeri-
kunnassa oli merkittävä. Laivas-
toon palkattiin kauppalaivoissa 
palvelleita jääkäreitä. Yli 90 Sak-
sassa JP 27:ssä koulutettua jää-
käriupseeria ja aliupseeria pal-
veli vuoteen 1945 mennessä 
meripuolustuksen eri tehtävis-
sä. Raskaan tykistörykmentin 
komentaja, jääkärieverstiluut-
nantti Väinö Valve nimitettiin 
12.10.1924 Rannikkotykistön ko-

mentajaksi everstiksi ylennetty-
nä. Laivaston esikunta ja rannik-
kotykistön esikunta yhdistettiin 
1927 Meripuolustuksen esikun-
naksi. Meripuolustuksen pääl-
liköksi nimitettiin jääkärievers-
ti Valve ja esikuntapäälliköksi 
Italiassa Merisotakorkeakoulun 
suorittanut jääkärikomentaja 
Kauko Ikonen. Valve nimitettiin 
1933 Merivoimien komentajak-
si ylennettynä kenraalimajuriksi. 

Rannikkopuolustuksen on-
gelmallinen alkutaival ja koulu-
tetun henkilöstön puute sekä 
vanhentunut venäläinen alus-
kalusto vaikeuttivat erityises-
ti laivaston alkuaskelia. Ran-
nikkotykistöön palkattiin Venä-
jän linnoitustykistössä palvel-
leita ja Saksassa tykistökoulu-
tuksen saaneita jääkäreitä. Li-
ki 10 vuotta kestänyt meripuo-
lustuksen organisaatioiden ja 
johtosuhteiden vakiintuminen 
ovat jääneet teknillisen kehityk-
sen korostamisen jalkoihin. Sel-
keät johto - ja vastuusuhteet luo-

Isosaaren vanha venäläiskasarmi 1920-luvulla. YksitYiskokoElma



76

vat pohjan järjestelmien kehittä-
miselle ja tehokkaalle toiminnal-
le. Yksityiskohtien hiomiseen jäi 
ennen vuoden 1939 syksyä alle 
10 vuotta. 

Sodat 1939 – 1945 
”Maihinnousujen torjunta 
ja kauppamerenkulun 
turvaaminen” 
 Valve kysyi Mannerheimilta, mi-
tä vaatimuksia ylipäällikkö aset-
taa Merivoimille? Vastaus oli: 
”Kuule Valve, hoida Sinä tuo me-
risota!” (Valveen haastattelu ke-
väällä 1991).

Merivoimat selvisi kunnial-
la tehtävien ydinkohdista. Mai-
hinnousut Suomen ydinalueil-
le estettiin ja polttoaineiden se-
kä viljan tuonti turvattiin. Vah-
va rannikkopuolustus mahdol-
listi irti saatavien rannikkopuo-
lustuksen joukkojen siirrot tais-
telujen ratkaisualueille, Karjalan 
kannakselle ja Laatokan – Karja-
laan. ”Fleet in being” täytti teh-
tävänsä!

Sotien jälkeen 1952 rannik-
kotykistö liitettiin maavoimiin. 
Henkilökunnan ja reservin up-
seeriston koulutus jäi Merisota-
kouluun, siirtyen sieltä kurseit-
tain 1960 luvun lopulla perus-
tettuun Rannikkotykistökou-
luun. Yleisesikuntaupseerien 
koulutus tapahtuu MPKK:n me-
risotalinjalla.

Nopean kehityksen 
vuosikymmenet 1970 - 
1990
Siirtyminen alueelliseen puo-
lustukseen ja oman aselajitar-
kastajan alaisuuteen selkiinnyt-
tivät aselajin kehityksen johta-

mista. Parlamentaaristen Puo-
lustuskomiteoiden mietinnöt 
määrittivät Meripuolustuksen 
tavoitteet ja taloudelliset kehyk-
set. Mietinnöt määrittivät perus-
teet aselajin realistisille kehittä-
missuunnitelmille. Näihin perus-
tuen lähdettiin kehittämään ran-
nikkotykistöaselajia jopa 20 vuo-
den aikaperspektiivillä. Tulokse-
na 1990-luvun alkuun mennes-
sä oli Suomenlahden ja Saaristo-
meren alueet kattava rannikko-
puolustusjärjestelmä. Kokonai-
suus mahdollisti toiminnan ope-
ratiivisen johtamisen vaatiman 
tilannekuvien muodostamisen 
yhteistoiminnassa Merivoimien 
ja Rajavartiolaitoksen kanssa. 

Merialueen valvonta ja 
johtaminen
Yleisesikuntapäällikkö, kenraa-
liluutnantti Ermei Kanninen ky-
syi vuonna 1977 PE:n op -osas-
tolla: ”Kuka tätä merivalvontaa 
johtaa? Laittakaa se sellaiseen 
ojennuksen, että siitä jotain ym-
märtää!” 

PE:n operatiivisen osaton 
päällikkö, eversti Alpo Kanto-

la laittoi Meripuolustustoimis-
ton töihin. Perustettiin työryh-
mä JOVA – 77. Jäseniksi kutsut-
tiin edustajat Merivoimista, Raja-
vartiolaitoksesta (RVL), Ilmavoi-
mista ja Merenkulkuhallitukses-
ta sekä kaikista rannikkosotilas-
lääneistä (5 kpl). Meripuolustus-
toimiston rt-upseeri toimi työ-
ryhmän sihteerinä.

Kahden vuoden työn tulok-
sena syntyi neliportainen meri-
valvonnan yleisjärjestely, jossa 
havaintotiedot kulkivat Puolus-
tusvoimien viestiverkossa yk-
sittäiseltä havaintoasemalta tai 
alukselta aluevastuussa olevan 
rt:n joukko-osaston merivalvon-
ta-aluekeskukseen (5 kpl) ja siel-
tä alueellisen tason merivalvon-
tajohtokeskukseen (HelLas ja 
TurLas)) ja edelleen tarvittaes-
sa Pääesikunnan operaatiokes-
kukseen. Kukin taso oli velvolli-
nen välittämään valvontatiedon 
oman tason naapurilleen. Johto-
keskus välitti tiedot aluevastuus-
sa olevalle sotilasläänin esikun-
nalle ja Merivoimien esikunnal-
le sekä tarvittaessa Ilmavoimien 
johtokeskukselle.

130 K 54 moottoroitu rannikkotykki.

YksitYiskokoElma
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Merkittävin tulos oli merel-
listen viranomaisten (PV, RVL, 
MKL) sekä näiden paikallisten 
ja alueellisten toimijoiden sitou-
tuminen työryhmän edellyttä-
mään yhteistyöhön. Päätösesit-
telyn puolustusvoimain komen-
tajalle allekirjoittivat RVL:n pääl-
likkö, Merivoimien komentaja, 
Ilmavoimien komentaja, Meren-
kulkuhallituksen pääjohtaja ja 
rannikkosotilasläänien komen-
tajat. Vastuu Pohjanlahden me-
rivalvonnasta siirtyi kokonaisuu-
dessaan Pohjanlahden Merivar-
tiostolle. Päätösesittelyn allekir-
joitti yleisesikuntapäällikkö Er-
mei Kanninen. 

Manuaaliseen tähystys – ja 
tutkaseurantaan sekä viestityk-
seen ja tilannetasotyöskente-
lyyn perustunut kattava järjes-
telmä rakentuu tänään samalle 

organisaatiorungolle kehitet-
tyyn tietokonepohjaiseen meri-
alueen ja meriliikenteen valvon-
taan. Kaikilla merellisillä viran-
omaisilla on mahdollisuus käyt-
tää toiminnassaan yhteneväistä 
reaaliaikaista meritilannekuvaa. 

Kiinteän rannikkotykistön 
taitekohta
Molemmat Persianlahden so-
dat osoittivat kantalinnoitettu-
jen asejärjestelmien haavoittu-
vuuden itsehakeutuvia aseita 
vastaan. Rannikkopuolustus oli 
ennakoiden kehityksen suun-
taa, aloittanut siirtymisen meri-
torjuntaohjuksiin sekä mootto-
roitujen patteristojen ammun-
nan laskinjärjestelmään kokei-
lut. Rannikkotykistöaselajin liit-
täminen koulutushaarana Meri-
voimiin johti moottoroidun rt:n 

alasajoon ja myöhemmin myös 
luopumiseen kantalinnoitetusta 
tykistöstä. Lähitulevaisuudessa 
joudutaan etsimään poistuneen 
tulivoiman korvaavaa asejärjes-
telmä. Rannikkopuolustuksen 
kehityksen huipulle on nostet-
tava merellisten viranomaisten 
reaaliaikaisen meritilannekuvan 
tuottavan meriliikenteen val-
vontajärjestelmän rakentami-
nen. Suomen merellisten viran-
omaisten yhteistoiminta ja sen 
mahdollistava integroitu ”tilan-
nekuva” on ainutlaatuinen saa-
vutus – ainakin Euroopan valtioi-
den mittapuulla arvioituna. 

Olkoot rannikkojoukkojen 
tuulevaisuuden tuulet yhtä myö-
täisiä kuin 1970 – ja 1980 lukujen 
puhurit! 

Kuvatoimittaja Ove Enqvist

Mäkiluodon vanhan tulenjohtotornin päällä ollut merivalvonta-asema 1970-luvun lopulla.
YksitYiskokoElma
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H
istoria

Monitori Vyborg
Panssarilaivojen Väinämöisen ja 
Ilmarisen perinneyhdistys teki jä-
senmatkan 7.–11.5.2019 Pietariin. 
Tutustumiskohteina olivat Suo-
men merivoimien historiaan liit-
tyneet tapahtumat Pietarissa, Le-
ningradin merellinen ”Elämäntie” 
ja Neuvostoliitolle saksalais-saa-
tavien hyvittämiseksi luovute-
tun panssarilaiva Väinämöisen 
eli monitori Vyborgin vanavesien 
seuraaminen. Vyborg oli heti luo-
vutuksensa jälkeen 1947 ollut Ne-
valla ja myöhemmin myös Krons-
tadtissa, jossa aluksen vedenalai-
sen osan niittejä ja potkurit uusit-
tiin Mitrofanin allastelakalla.

Vyborg oli 1961 Lomonosovin 
laiturissa uivana rannikkotykistö-
linnakkeena eli monitorina sekä 
samalla vastapäätä olevan Krons-
tadtin merivaruskunnan asunto-
laivana. Vyborg romutettiin nykyi-
sellä Kirovin telakalla 25.9.1966. 
Venäjän Merivoimien komentaja 
laivastoamiraali S.G. Gorskov oli 
vuoden 1961 laivastovierailun ai-
koihin tehnyt esityksen Presidiu-
mille Vyborgin luovuttamises-
ta takaisin suomalaisille. Asia jäi 
kuitenkin silloin pöydälle. 

”Suuri meriväylä” raivataan
Suomen Laivaston miinalaivat 
Ruotsinsalmi ja Keihässalmi se-
kä R-luokan miinanraivaajat te-
kivät jo 25.–29.7.1961 vierailun 
Leningradiin. Alusten miehet 
olivat päivää ennen Leningra-

diin tuloaan paljastaneet Suo-
men 1945–1950 miinanraivaus-
työn muistomerkin Haapasaa-
rilla. Se kertoo Suomen kuten 
myös Leningradin elämäneh-
tona olevan kauppamerenku-
lun vapauttamisesta miinoittei-
den aiheuttamasta merisaar-
rosta. Hyvin suoritettu miinan-
raivaustyö Suomenlahden kes-
kellä ”Suurella meriväylällä” oli 
sodan päätyttyä ensimmäinen 
maiden välisen luottamuksen 
peruskivi. Neuvostoliiton laivas-
to oli samaan aikaan raivannut 
”Suurta meriväylää” Leningra-
dista Suomenlahdelle. Pietaris-
sa vietetään viidettä kesäkuuta 
vuosijuhlapäivänä, jolloin v. 1946 
kaupunki vapautui merimiinoit-
teiden aiheuttamasta merisaar-
rosta. Pietarin Serafimovin hau-

Suomen merivoimien 
historiaa Pietarista nähtynä

Monitori Vyborg (Ex Väinämöinen) 
Lokakuun vallankumouksen 30- 
vuosijuhlapäivänä ankkurissa 
Nevalla 7.11.1947.

Leningradin saarto ja ”Elämäntie”

Eero Auvinen
Komentaja evp., VTT
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tausmaalla on tässä miinan-
raivaustyössä menehtyneiden 
muistoa vaaliva muistopaasi. 
Venäläiset miinanraivaajavete-
raanit ovat vierailleet yhteisiä vi-
hollisia eli miinoja ja myös niiden 
raivausta esittelevässä Turun 
Miinasotamuseossa ja luovutta-
neet suomalaisille veteraaneille 
muistomitaleita.

Leningradin "elämäntien"
Miljoonakaupunki Leningradia 
saarto vuosina 1941–1944 kyet-
tiin väistämään luomalla merel-
linen ”Elämäntie ”- huoltoyhteys 
vuoden vaihteessa 1941–1942 yli 
Laatokan. Vuosien 1943 ja 1944 
vaihteen ”Iskra” -sotatoimella 
murrettiin lopullisesti saartoket-
ju Nevan yläjuoksun Lyseburgin 
alueella. Leningradissa meneh-
tyi nälkään ennen ”Elämäntien” 
käynnistymistä yli 600 000 ihmis-
tä. Sodan ajan kokonaistappiot 
olivat miljoona Leningradilaista! 
Pietarilaiset muistivat heitä vie-
railumme aikana 9.5. ”Voiton eli 
Berliinin antautumisen päivä-
nä”. Kaupungissa pidettiin mit-
tava paraati Nevski Prospektilla 
ja piirityksen uhreja muistettiin 

Piskarevin hautausmaalla. Päi-
vä päättyi mittavaan ilotulituk-
seen Nevalla. 

Elämäntien museossa Laa-
tokan rannalla museon johtaja, 
eversti evp. kertoi Osinovetsin 
sataman ja Uuden -Laatokan se-
kä vastarannan satamien Ledno-
von ja Kobunan sekä niiden rau-
tateiden rakentamisen mittavia 
ponnisteluja vaatineista töistä 
sekä museoesineiden kaltaisten 
hinaajien ja proomujen massa-
maisesta valmistamisesta meri-
kuljetuksiin. Jäiden tullen ylitet-
tiin 30 km:n meritie kuorma-au-
tokolonnilla ja osin myös kaksi-
moottorisin kuljetuskonein. Tal-
visen liikenteen rantautumis-

kohdalle on paljastettu muisto-
merkiksi suuri rautainen kaari, 
josta puuttuu yläosa, kuten Tal-
linnan Estonia -muistomerkistä. 

Raaka-aineita tuotiin ja teol-
lisuuden tuottamaa sotamateri-
aalia vietiin myös Moskovan rin-
tamalle. Asukkaitten evakuoin-
nin lisäksi tätä tietä pitkin juon-
tui myös vereksiä joukkoja Lenin-
gradin puolustamiseksi. Suomen 
puolelta tulleet saksalaisten iskut 
Siebel -tykistölautoilla tälle me-
relliselle elämäntielle etenkin Su-
hon majakalle mainittiin. 

Sukellusvene D-2
Leningradin piirityksestä huoli-
matta tunkeutuivat sukellusve-
neet Etelä-Itämerelle. Näistä 38 jäi 
palaamatta vuosina 1941–1945. 
Sukellusveneiden ja niiden mies-
ten muistoa vaalivat Kronstadtin 
Laivaston kirkon toriaukion ikui-
nen tuli ja kunniamuurin muisto-
laatta. Suuri osa sukellusveneis-
tä tuhoutui Suomenlahdella. Su-
kellusveneiden toiminnasta ker-
too sukellusvene Narodovolets 
– myöhemmin etunimen saanut 
D-2 ja siihen liittyvä museo. Muse-
on on vihkinyt käyttöönsä V. V. Pu-
tin 1994. Etenkin pahimman me-

”Elämäntie”-museon johtajalle, kuten muissakin kohteissa, luovutetaan 
yhdistyksen pöytälippu.

kalEvi silvEnnoinEn

Merellinen ”Elämäntie”.
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risaarron aikana v. 1942 kyettiin 
Leningradista lähettämään Ete-
lä-Itämerelle 29 sukellusvenet-
tä, jotka tuhosivat 18 vastusta-
jan alusta. D-2 oli yksi niistä. Aluk-
si oli edettävä vihollisen tykistön 
kantamassa olevan merikana-
van kautta Kronstadtiin ja sitten 
Lavansaaren tukikohtaan. Matka 
jatkui läpi Suomenlahden mitta-
vien Suursaaren ja Porkkala-Nais-
saaren miinasulkujen Etelä-Itä-
merelle. Sulkujen välissä toimi-
vat myös saksalais-suomalaiset 
sukellusveneentorjunta-alukset 
ja syvyyspommeja pudottaneet 
lentokoneet. Näistä sukellusve-
neistä 12 jäi palaamatta.

D-2 oli edelleen mukana 
Suomen ja NL:n sotiessa Sak-
saa vastaan vuosina 1944–1945. 
Se vietiin miinakenttiä kiertäen 
suomalaisten luotsaamana ran-
nikkoväyliä pitkin Etelä-Itäme-
relle. Näihin Turkuun, Hankoon 
ja Helsinkiin tukeutuneisiin su-
kellusveneisiin kuului myös S -13 
ja sen taitava ja luonteeltaan vä-

rikäs päällikkö sekä Turussakin 
toiminut komentajakapteeni A. 
I. Marinesko. Hän tuotti saksalai-
sille raskaita sotilas- ja siviilihen-
kilömenetyksiä.

Kronstadtin monista muis-
tomerkeistä mainittakoon lan-
gattoman lennättimen keksijän 
A.S. Popovin muistomerkki. Hän 
nosti Suursaaren ja Kotkan väli-
sen kokeilun jälkeen merisodan-
käynnin uuteen ulottuvuuteen. 
Aluksilla ja johtokeskuksilla oli 
sitä ennen ollut optisen etäisyy-
den rajaama mahdollisuus me-

relliseen johtamiseen ja tieduste-
luun. ”Kipinäradioasemat ”olivat 
jo 1. maailmansodan aikana toi-
minnassa myös Suomen ranni-
koilla tapahtuvassa viestinnässä.

Suomen "elämäntiet" 
Leningradin tavoin yhtä monen 
miljoonan asukkaan Suomi jou-
tui torjumaan merisaarron vaiku-
tuksia Suomen rannikoilla Krimin 
sodan aikana 1854–1855, 1918–
1919 sodan jälkeen, talvisodas-
sa, välirauhan aikana sekä jatko-
sodassa. Uhkana oli ollut Suo-
men kansantalouden luhistumi-
nen ja kansan näännyttäminen 
estämällä ulkomailta saatavien 
elintarvikkeiden tuonti. Suomi 
maatalousmaana ja Leningradia 
pinta-alaltaan laajempana sääs-
tyi ääri-ilmiöiltä, mutta nälkävyö-
tä jouduttiin kiristämään. Valtion 
kassa tyhjeni ja maa oli siten suo-
ritustilassa 1854–1855 sodan jäl-
keen. Sulunmurtaja-alukset län-
teen Oulusta, Vaasasta, Turusta 
ja Viipurista Pietariin kevensivät 
etenkin suolan puutetta. V. 1918 
kauppa-alukset toivat ostovil-
jaa lännestä, Petsamon tie Jää-
meren satamasta etelään toimi 
Tanskan salmien ollessa suljet-

Siebel -lautta, jonka runkorakenne on omittu myös Suomen merivoimien 
kaksirunkoisiin kuljetus- ja miinanlaskija -lauttoihin.  

Yli Laatokan jäisen selän toimiva ”Elämäntie”.
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tuina. Talvi- ja jatkosodassa Tur-
ku–Tukholma meriväylää ”Suo-
men elämäntietä” suojasivat 
vuoden 1927 laivastolain perus-
teella rakennetut panssarilaivat, 
sukellus- ja torpedoveneet se-
kä toimintaan valmistautuneet 
miinalaivat, raivaajat, sukellus-
veneentorjunta-alukset sekä il-
mapuolustus. Talvisodassa 2000 
kuorma-autoa toi ruokaa, vaat-
teita, tykkejä ja ammuksia jää-
tietä Uumajasta Vaasaa. Jatko-
sodassa talvisodan tavoin Ahve-
nanmaan miehitettiin ja linnoitet-
tiin, kuten Venäjä oli menetellyt jo 
1. maailmansodan aikana. Viholli-
sen uskottiin valtaavan saariryh-
män ja tukkivan siten Ruotsiin 
vievän meritien.

Pietari Suuri
Venäjällä ei ollut Stolbovan rau-
han 1617 perusteella rantaviivaa 
Itämerellä eikä edes Mustalla me-
rellä. Pietari Suuri oli päättänyt, 
että mannermaa Venäjän tulisi 
suurvaltana laajeta meren her-
ruuden avulla. Venäjällä tuli olla 
kaksi käsivartta: laivasto ja maa-
voimat. Hän oli työntynyt merelle 
vallaten Nevan ja Ohtajoen yhty-
mäkohdassa olleen ruotsalaisen 
Nyslotin tukikohdan ja ottanut 
haltuunsa Retusaaren eli Kotlinin 
– tämän päivän Kronstadtin lai-
vastotukikohdan. Narvan taistelu 
v. 1700 oli hetkellinen vastoinkäy-
minen, josta viestii sotilaallisten 
hautajaisten yhteydessä Ruotsis-
sa ja Suomessa soitettava marssi. 
Turkin alaisen Krimin kaanikun-
nan joukkojen iskuvoima oli kui-
tenkin ollut Ukrainan Poltavassa 
1709 Ruotsista saavutetusta voi-
tosta huolimatta niin suuri, että 

ensin oli jatkettava Suomenlah-
den herruuden tavoittelua. Tau-
rian alue eli Krimin niemi ja sen 
pohjoinen alue liitettiin Venäjään 
vasta 1784. Taurian linna Pietaris-
sa on muistuttamassa tämän päi-
vän Krimi–Ukraina -ongelman al-
kuhetkistä.

Suomi saatiin vähin erin 
vallattua. Riilahdessa taistelun 
muistoa vaalii venäläinen muis-
tomerkkialue kiviristeineen. Sen 
pystytti merikadettien alusosas-
ton johtaja ja kuuluisutta saa-

vuttanut säveltäjä Rimski–Kor-
sakov. Granhamnin taistelun 
muistoa vaalivat suuressa siir-
tolohkareessa olevat nimet Ah-
venanmaan Degerbyn satamas-
sa: Konstantin Nikolajevits, sit-
temmin Itämeren laivaston ko-
mentaja ja Konstantin Konstan-
tinovits hänen poikansa. 

Panteleimonin kirkon vasta-
päisen korkean talon seinässä on 
teksti: ”Eläköön suuri neuvosto-
kansa. Muistotaulu on pystytetty 
Hangon sankarillisen puolustuk-
sen kunniaksi, heinäkuusta joulu-
kuuhun 1941, suuressa isänmaal-
lisessa sodassa vuosina 1941- 45. 
Eläköön Hankoniemen miehuul-
liset puolustajat.” Tähän liittyy 
myös arvovaltainen meripuolus-
tuksellisia aiheita käsittelevä aika-
kauslehti Gangut – ”Hankoniemi”, 
jossa on ollut laaja historiikki mo-
nitori Vyborgista eli ex Väinämöi-
sestä. Hankoniemen tapahtumien 
muistoa vaalii myös läheinen kan-
sakoulu ja Hanko -niminen katu. 

Pietari suuresta kertovan 
”Vaskiratsastajan” alla oleva 
siirtolohkare on tuotu Lahdan 
alueelta. Sen kiveä olisi aikanaan 
ollut työstämässä Pietarin Ahve-

Sukellusvene D-2 Narodovolets -museon johtaja on kuvassa keskellä. 
Vasemmalla on sodan ajan sukellusveneen päällikön Roman 
Vladimirovits Lindenbergin poika puolisoineen kädessään isänsä kuva.

Pietari Suuren ratkaisevat me-
ritaistelut Pyhän Panteleimonin 
päivänä 27.7.1714 ja 1720 
Riilahdessa ja Ahvenanmaan 
Granhamnissa on kirjattu kirkon 
ulkoseinään.

kalEvi silvEnnoinEn
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nenmaalta kivimiehen oppiin tuo-
ma nuori poika. Tämä oli ollut Ah-
venenmaan eteläpäässä Ledskä-
rin saarella lyömässä kivellä kal-
lioon Pietari suuren nimikirjaimet. 
Pietari oli silloin sanonut, että poi-
ka näkee Venäjän länsirajan ole-
van tässä ja käski miehensä Ah-
venanmaan komeimman kallio-
hakkauksen tekoon tällä saarel-
la. Suuressa ympyränmuotoises-
sa kallioupotuksessa on ylinnä 
keisarin kruunu ja alempana teks-
ti C.P.A. 1719 jul sekä Pyhän And-
reaksen risti. Keisari Aleksanteri III 
vieraili moniaita kertoja Suomes-
sa Tsarevna -aluksellaan ja antoi 
hakata Ledskäriin Pietari Suuren 
kalliohakkauksen yläpuolelle A III 
ja vuosiluvun 1891.

Lahdan aluella satojen met-
rien korkeuksiin nousevan Suo-
menlahdella kaasuputkia raken-
tavan Gazpromin tornin läheisel-
tä telakalta on vuoden 2016 jäl-
keen laskettu veteen kolmimas-
toinen sota-alus Poltava. Se on 
valmistettu Pietari Suuren ai-
kaisten piirustusten mukaan. 
Alkuperäinen Poltava laskettiin 
veteen 1712 Amiraliteetin ja Ne-

van välissä olleelta laivaston te-
lakalta. Alus toimi aikanaan Suo-
menlahdella. Sen isomaston hui-
pussa liehui Pietari Suuren lippu, 
jossa kotkan nokissa ja kynsissä 
olivat merikartat Laatokasta ja 
Suomenlahden perukasta, Suo-
menlahdesta, Vienanmeren Ar-
kangelin lahdesta ja Azovan me-
restä. Pietarilla oli myös ollut lip-
pulaivanaan Standart, josta on 
mittoja pienentäen rakennet-
tu alus. Se on muutamia vuosia 
sitten vielä purjehtinut Itämeren 
alueella. Pietarin 50 tykin aluk-
sista Vyborg osallistui sotatoi-
miin Suomenlahdella Kalbåda-
grundin alueella 11.7.1713. Tä-
mä ja kenties Krimin sodan aika-
na Kronstadtista Englannin lai-
vasto-osastoa uhannut siipira-
tas linjalaiva Vyborg ovat anta-
nut nimensä panssarilaiva Väinä-
möiselle eli monitori Vyborgille. 

Pietari Suuren alusten pe-
rässä liehui sininen vinoris-
ti eli merenkulkijoiden suojeli-
jan Pyhän Andreaksen risti, ku-
ten tämänkin päivän Venäjän 
sota-aluksilla. Nevalla toiminut 
höyrypursiseura otti perälipuk-

seen valkoisella pohjalla olevan 
siniristin. Suomen lippu muis-
tuttaa tätä lippua hivenen muu-
tetuin mittasuhtein. Suomen 
omasta ensimmäisestä punai-
sella pohjalla olleesta keltaisen 
leijonan lipusta on otettu keski-
osa sota- ja valtiolippuun.

Suomen venäläiset 
meriupseerit
Nevan ensimmäisen sillan ala-
puolelle Vasilin saaren rantaka-
dun varrella toimi Merikadet-
tikoulu. Täällä Mannerheimkin 
suunnitteli alkavansa opinton-
sa, mutta sukulaiset opastivat 
hänet jalkaväkiupseerin opin-
toihin ja siten parempaan tule-
vaisuuteen - amiraalien vakans-
seja oli merkittävästi vähem-
män kuin kenraaleiden. Silti au-
tonomian aikana yli 300:sta täs-
sä Merisotakoulussa opiskel-
leesta suomalaisesta meriup-
seerista 10 ylennettiin amiraa-
lin, 19 vara-amiraalin ja 42 kont-
ra-amiraalin arvoon. Amiraa-
li Robert Wirén toimi Kronstad-
tin sataman päällikkönä. Pori-
lainen laivanrakentaja-amiraa-
li von Schantz, Vänrikki Stoolis-
sa mainitun von Schantzin poi-
ka vastasi Venäjän sota-alusten 
rakentamisesta Pietarissa höy-
rylaiva-aikakauden alkaessa. 
Kontra-amiraali Arvid Etholén 
toimi Alaskan kuvernöörinä, ku-
ten myös amiraali Johan Ham-
pus Furuhjelm Kauko - Idän siir-
tomaiden korkeimpana hallin-
toviranomaisena sekä Itä-Sipe-
rian rannikkoalueen sotilasku-
vernöörinä vuosina 1858 - 1870.

Itämeren laivaston 36 aluk-
sen osasto oli 1904 -1905 purjeh-

Risteilijä Aurora. Alus kuului kontra-amiraali Oscar Enqvistin  
risteilijä-osastoon Tsušhiman salmessa käydyssä taistelussa 1905.
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tinut maapallon toiselle puolen 
puolustamaan Korean niemen 
luoteispuolella olevaa Port Arthu-
rin venäläistä sotasatamaa Japa-
nin iskuilta. Eri aluksilla oli silloin 
palveluksessa nelisenkymmentä 
suomalaista meriupseeria. Heis-
tä kuusi kaatui, kolme haavoit-
tui vaikeasti ja kuusi joutui japa-
nilaisten vangeiksi. Komea obe-
liskimainen muistomerkki Pieta-
rissa laivaston pyhäkön Pyhän 
Nikolain katedraalin puistikossa 
kertoo taistelusta ja sen uhreista. 

Risteilijät ja etenkin Aurora 
selvisivät taistelusta tosin vau-
rioituneina. Itsenäisen Suomen 
merivoimat perivät aikanaan Ve-
näjällä koulutuksensa saaneiden 
suomalaisten meri- ja rannikko-
tykistöupseereiden tiedot ja tai-
dot sekä Suomeen v. 1918 jää-
neet rannikkotykistön linnak-
keet, laivastotukikohdat, aluk-
set ja merisodan välineet.

Suomalaiset ja Aleksanteri II
 Matkalaiset lauloivat Suomalai-
sessa Pyhän Marian kirkossa Su-
vivirren. Kirkko on aikanaan vas-
tannut kymmenien tuhansien 
suomalaisten hengellisistä tar-
peista. Suomen konsuli otti mat-
kalaiset ystävällisesti vastaan ja 
kertoi konsulaatin toiminnasta. 
Presidentti Putinin äidille lähei-
nen Kristuksen kirkastuksen kat-
edraali on aivan vastapäätä kon-
sulaattia. Katedraalin puiston ai-
tauksen tukipylväinä ovat suus-
taladattavat tykit – kuten Suo-
menlinnan kirkollakin.

Nevski Prospektin itäpääs-
sä on kansallissankarin Aleksan-
teri Nevskin (1220 - 1263) muis-
toa vaaliva luostari ja silta yli Ne-

van. Hän torjui lännen merelliset 
iskut, kuten Aleksanteri II v.1855 
puolustaessaan Venäjää Englan-
nin ja Ranskan laivastojen saar-
taessa maan merirajoja. Keisari 
menehtyi 1881 terroristien pom-
mien räjähdyksiin nykyisen ”Veri-
kirkon ”kohdalla. Maaorjat v.1861 
vapauttanut keisari antoi suo-
malaisille luvan valtiopäivien ko-
koontumiselle 1863. Siksi vuosi-
luku on meistetty Helsingin Suur-
torilla olevan Aleksanteri II:n pat-
saan jalustaan. Suomalaiset oli-
vat taistelleet rannikoillaan yhte-
nä miehenä Krimin sodassa rans-
kalais-englantilaista laivastoa 
vastaan ja toimineet muutoin-
kin niin, että Suomi oli ansainnut 
suurvallan turvallisuuspoliittisen 
luottamuksen. Keisari oli myös 
laatinut käskyn Venäjän kansan-
edustuslaitoksen kehittämisestä 
demokraattisemmaksi, ja hänel-
lä oli siitä matkassaan asiakirjat, 
kun pommit räjähtivät. Vanhoilli-
nen järjestelmä ei ollut altis muu-
toksille. Duumaa ei laajennettu. 
Suomi sai nyt edelleen pitää suo-
ran yhteytensä keisariin hoitaak-
seen ministerivaltiosihteerin väli-
tyksellä maan omat asiat.

Keskusmerimuseo
Venäjän laivaston Keskusmeri-
museossa oleva mittava pienois-
mallikokoelma esittelee myös 
Suomen telakoilta valmistuneita 
sota-aluksia. Siellä on myös öljy-
värimaalaus panssarilaiva Ilma-
risen tuhosta 13.9.1941. Vieressä 
on tuhon todennäköisesti aiheut-
tanut venäläisen ankkuroidun 
mekaanisen miinan pienoismal-
li. Museon eri osastoilla on Itäme-
ren alueella käytettyjä miinaso-

dan välineitä. Museo ei anna sel-
keää kuvaa miinasodan ratkaise-
vasta osuudesta meritaisteluissa 
ja niiden kiistämästä meren her-
ruudesta Itämerellä. Samat venä-
läiset ja muiden valtioiden Suo-
menlahdella käyttämät miinaso-
dan välineet ja niiden kiistämän 
meren herruuden kuvaus on ollut 
Turun nyt evakuoidussa Miinaso-
tamuseossa. Massiivinen miina-
sota Itämerellä oli aloitettu yli tu-
hannella venäläisellä ankkuroi-
dulla Immanuel Nobelin koske-
tusmiinalla ja muutamilla Jako-
bin maayhdysmiinoilla jo Krimin 
sodassa 1855. Helsingin ja Turun 
sisääntuloväylät suljettiin. Talvi-
sodan ja osin jatkosodan miina-
kentät on laskettu hyödyntämäl-
lä Venäjän Suomeen jättämien 
varastojen miinoja!

Suomi Nevalta nähtynä
Suurvalta Venäjän merelliset int-
ressit ovat aina heijastuneet jo-
tenkin Suomen rannikoille soti-
lasmaantieteellisistä ja geopoliit-
tisista syistä. Suomalaiset elineh-
tonaan vapaa merikauppa ovat 
toimineet niin vastustajina kuin 
myös rakentavassa yhteistyös-
sä itäisen merellisen suurval-
lan kanssa. Suomen laivasto on 
ominut vahvan juonteen Venäjäl-
tä merisotilaallisissa tiedoissa ja 
taidoissa. Sitä ovat voimistaneet 
Suomeen sen itsenäistyttyä jää-
nyt tukikohtaverkosto, rannikko-
tykistö sekä mittava alus- ja me-
risotakalusto. Museomateriaali 
ja muistomerkit Pietarissa täy-
dentävät merkittävällä tavalla jo 
aiemmin tunnettuja tietoja me-
risotahistoriallisista tapahtumis-
ta Suomen vesillä. 
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Vanhoja joukko-osastojen 
historiakirjoja löytyy edelleen 
10 euron hintaan.

 – Kivilinnoista karkaistuun te-
räkseen. Yleinen osa

Rannikkoupseeriyhdistys tiedottaa

 – Rannikkotykistökoulu
 – Suomenlinnan Rannikko-

rykmentti
 – Turun Rannikkorykmentti
 – Kotkan Rannikkopatteristo

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

Yhteystiedoista:
Muistakaa päivittää yhteystie-
tonne, niin saatte RP-lehden oi-
keaan osoitteeseen ja sähköpos-
titiedotteet luettavaksenne.

Terveisin yhdistyksen sihteeri 
ja taloudenhoitaja 

Jarmo Valtimo alias JaVa

Tervehdys hyvät jäsenet!
Kesä hurahti vauhdilla ja syksy 
on alkanut.

Syksyn esitelmä-
tilaisuudesta:
Syksyn esitelmätilaisuus, joka on 
meidän järjestelyvastuulla, jär-
jestetään alustavan tiedon mu-
kaan tiistaina 12.11.2019. Jäse-
nistöä tiedotetaan heti, kun tar-
kempaa tietoa löytyy.

Palkitsemisia:
Entiselle RP-lehden päätoimitta-
jalle ja yhdistyksen puheenjoh-
tajalle, kommodori evp Sakari 
Martimolle, myönnettiin hopei-
nen ansiomerkki kevään vuosi-
kokouksessa. Sakari oli estynyt 
saapumasta paikalle, joten hä-
net kutsuttiin 27.5.2019 Meriso-
takoululle.  Sakari sai ansiomerk-
kinsä, mutta koki myös yllätyk-
sen. Hän oli unohtanut perineen, 
että päätoimittajalle luovute-
taan sidottuna toimittamansa 
RP-lehdet. Lehtiä oli yhteensä 
23 kpl. lehdet 4/2012 – 2/2018, 
joten Sakari sai kaksi tiiliskiven 
painoista kirjaa.

Ostettavaa/Jäsentuotteita:
Yhdistys on teettänyt pinssin ja 
solmioneulan. Pinssin myynti-
hinta on 5 euroa ja solmioneu-
lan 10 euroa. Tuotteet myydään 
lähes valmistushintaan.

Rannikkoupseeriyhdistys

Pinssi ja solmioneula.
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Meriupseeriyhdistys

Meriupseeriyhdistys tiedottaa
Jäsenmaksut 2019
Vuoden 2019 jäsenmaksut on 
lähetetty jäsenistölle postin vä-
lityksellä. Jäsenistöä pyydetään 
olemaan yhteydessä sihteeriin, 
mikäli lasku ei ole tullut perille tai 
siinä on korjattavia tietoja.

Tulevat tapahtumat
Meriupseeriyhdistyksen vuosi-
päivän kokous 24.10.2019 Me-
risotakoululla. Tilaisuudessa 
järjestetään vuoden teeman 
mukainen alustus. Tarjolla on 
myös iltapala ja saunomismah-
dollisuus.

Majan perinteiset syystal-
koot järjestetään 2.11. Kemiössä.

Ilmoittautumisohjeet ja tar-
kemmat tiedot tapahtumista an-
netaan sähköpostilla välitettä-
vissä jäsentiedotteissa.

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 elin-

ehtonamme -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

Vanhat Rannikon Puolustaja -lehdet ovat  
luettavissa sähköisenä osoitteessa:

www.rannikonpuolustaja.fi



86

Järjestöt

Yhdistysten 
yhteistoimintaa

Puheenjohtajakierrokseni jat-
kuu hivenen alun perin suunni-
teltua pidemmälle, mutta tavoi-
te on tärkeä – tavata kaikkien yh-
distyksiemme edustajat ja poh-

tia yhdistyksiemme tulevaisuut-
ta sekä miten Sininen Reservi ry 
voisi niitä parhaiten tukea. Kier-
ros jatkui Suomenlinnan Rannik-
kotykistökillan hallituksen ko-
kouksessa Kajanuksen saunalla 
9. toukokuuta. Noin 1/3 osa 32 yh-

distyksestämme on nyt tavattu ja 
saadun palautteen mukaan kaik-
ki tämä on ollut erittäin hyödyl-
listä. Hyvä näin ja matka jatkuu.

Vuosikokouksessamme hy-
väksi havaittu malli yhdistysten 
yhteistyökokouksesta saanee 

Sininen Reservi – yhteistoimintaa, turvallisuutta ja osaamista

Sininen Reservi

Merivoimien vuosipäivän alusparaatissa (8.7.) ML Uusimaan johdolla Merivoimien aluksia sekä Sinisen Reservin 
alukset m/s Kilstar sekä linnakeveneet Kuivasaari ja Lavansaari.

antti rautiainEn
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myös jatkoa tulevan syksyn/tal-
ven aikana. Sininen Reservi ja 
sen jäsenyhdistykset olivat esillä 
myös Turussa, ensin Nuku Rau-
hassa-tapahtumassa 24.-25.5. 
ja sitten Turun messuilla 23.-
24. elokuuta. Varsinkin messuil-
la oli Puolustusvoimat ja vapaa-
ehtoinen maanpuolustus olivat 
komeasti esillä. Kiitos niin Nu-
ku Rauhassa- tapahtuman kuin 
messujenkin eteen tehneille jä-
senyhdistyksiemme edustajille 
– panoksenne oli jälleen merkit-
tävä yhteisen tavoitteemme saa-
vuttamisessa!

Sininen Reservi osallistui 
omalla jäsenyhdistyksien jäse-
nistä kootulla osastollaan maa-
ilman suurimpaan marssitapah-
tumaan, Nijmegen marssiin 16.-
19.7., josta selviydyttiin kunnial-

la ja melkoisilla rakoilla.
Ampumapäivät ovat vetä-

neet mukavasti myös jäsenyh-
distyksiemme edustajia mu-
kaan. Kiitos järjestelijöille hy-
vin järjestetyistä tapahtumista. 
Harmillisesti voimaantulleet ja 
voimaantulevat lakimuutokset 
ovat vaikuttaneet sen verran, et-
tä Raasin ampumapäivää ei voi-
tu tänä vuonna järjestää.

Yhteysupseeritoiminta
Yhteysupseeriviirikön vuosi 2019 
on ollut tähän mennessä olete-
tusti rauhallisempi kuin huippu-
kiireinen 2018.

Tänä vuonna olemme olleet 
avustamassa Merivoimia Meri-5 
ottelussa Upinniemessä, jossa 
neljä yhteysupseeria oli takaa-
massa ulkomaisten joukkueiden 

turvallisuutta ja asioiden hoitoa. 
Tämän lisäksi Iso-Britannian lai-
vastovierailua avusti viiriköstä 
kolme yhteysupseeria. Sininen 
Reservi tuki Merivoimien vuosi-
päivänä järjestettyä Miinanrai-
vaajamuistomerkin seppeleen-
laskutilaisuutta asettamalla yh-
teysupseereitaan kunniavartioon 
sekä avustamalla kunnioitettuja 
miinaraivaajaveteraanejamme ja 
tilaisuuden järjestelyissä.

Merivoimien vuosipäivä
Osallistuimme jäsenyhdistyk-
siemme kanssa perinteisesti Me-
rivoimien vuosipäivän järjeste-
lyihin ja sen tapahtumiin. Varsin-
kin iltajuhlan järjestäminen, jo-
ka on kunniatehtävä, vaatii aktii-
veiltamme melkoisen panoksen, 
mutta työ on sen väärti.

Sininen Reservi – yhteistoimintaa, turvallisuutta ja osaamista

Sininen Reservi

antti rautiainEn
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Alusparaatissa oli kolme 
alustamme, m/s Kilstar, m/s La-
vansaari ja m/s Kuivasaari, jot-
ka olivat myös yleisölle näytil-
lä Kauppatorin rannassa. Sini-
nen Reservin liput olivat yhdes-
sä MPK:n Meripuolustuspiirin li-
pun kanssa mukana paraatikat-
selmuksessa ja näyttelyalueel-
la esittelimme jälleen Merivoi-
mien rinnalla toimintaamme. 
Päivä huipentui Merisotakoulul-

la järjestettyyn iltajuhlaan, johon 
osallistui noin 130 juhlijaa. Puit-
teet olivat hienot ja ruoka oli erin-
omaista. Esiintyjät, kvartetti ltn 
Anna-Kaisa Lukkari, ltn Heli Salo, 
ltn Jaakko Vilander ja ltn Jouni 
Nuorgam, kruunasivat illan. Jat-
koilla tunnelman luonnista vasta-
si Laivaston soittokunnan varus-
miesbandi. Suuri kiitos juhlaväel-
le, Merisotakoululle, Bastion Ca-
teringille, reserviupseerikurssin 

oppilaskunnalle, kvartetille ja jo-
kaiselle järjestelyissä mukana ol-
leelle sekä miinalautta Porkkalal-
le henkilökuljetuksesta Suomen-
linnaan. Te kaikki yhdessä teitte 
upean illan!

Yhteistoiminta 
Merivoimien kanssa
Sinisen Reservin edustajat ovat 
myös tavanneet Merivoimien 
johtoa. Esittelimme Rannikko-

Sininen Reservi

Sinisen Reservin yhteysupseerit kunniavartiossa Miinanraivaajien muistomerkillä Merivoimien vuosipäivänä.

mika kuutti



89Rannikon Puolustaja   3 | 2019

Järjestöt

Sininen Reservi

laivaston uudelle komentajal-
le kommodori Jukka Anteroisel-
le toukokuussa ja Merivoimien 
johdon kanssa asioita on sovit-
tu myös tasaiseen tahtiin luotta-
muksellisessa ja yhteistä hyvää 
rakentavassa hengessä. Juhli-
vaa 100-vuotiasta Laivaston soit-
tokuntaa olimme onnittelemassa 
vastaanotolla ja juhlakonsertissa 
Turun VPK:n talolla huhtikuussa.

MPK ja Kristiina Slotte
Yhteistoiminta myös MPK:n Me-
ripuolustuspiirin on sujunut erit-
täin hyvin ja Sinisen Reservin jä-
senyhdistyksien jäsenet ovat ol-
leet aktiivisia antaen oman osaa-
misensa MPK:n kurssien käyt-
töön. Tässä yhteydessä haluam-
me kiittää erittäin pitkäaikais-
ta, luotettavaa ja aikaansaavaa 
Kristiina Slottea kaikesta yhdes-

sä tehdystä hänen siirryttyään 
täysin ansaitulle eläkkeelle kurs-
sisihteerin tehtävästään touko-
kuun alussa. Meidän onneksem-
me Kristiina jatkaa edelleen va-

paaehtoisen maanpuolustuksen 
parissa ja hallituksessammekin!

Aktiivista syksyä toivotellen

Antti Rautiainen
Puheenjohtaja, Sininen Reservi ry

Sinisen Reservin ja sen jäsenyhdistysten lippuja osallistui valapäivän 
paraatiin 16.8.2019.

antti rautiainEn

antti rautiainEn

Naisten melontakurssi (UISKO 7.-9.6.) oli RPR:n, MERIPP/MPK:n ja Sinisen Reservin yhteistoimintaa 
parhaimmillaan. Sinisestä Reservistä kouluttajia ja mm. Rannikkojääkärikillan maja sekä kajakit.
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Rannikkotykistökillan kesää
killan arkistokillan arkisto

killan arkisto

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

vä lasten leiri oli lähellä Pentti 
Alestalon sydäntä. Niinpä tänä-
kin vuonna Penan oli tarkoitus 
olla lastenleirillä apujoukkoina. 
Mutta toisin kävi. Järvön kilta-
majalla pidettiin juhannuksen 
jälkeisenä sunnuntaina hiljai-

nen hetki ja laskettiin lippu puo-
litankoon Penan muistolle. Maa-
nantaina alkoi leiri ilman Penaa. 
Myöskään uutta taloudenhoita-
jaa ei ollut vielä ehditty kiltaan 
rekrytoida. Näiden kahden aktii-

S uomenlinnan Rannikkoty-
kistökillan alkuvuotta ovat 

varjostaneet killan johdossa ta-
pahtuneet poismenot. Helmi-
kuussa saimme yllättäen su-
ru-uutisen, kun kuusi vuotta en-
nen allekirjoittanutta kiltaa joh-
tanut Hasse Rekola löytyi aamul-
la sängystään kuolleena. Seu-
raavan ikävän uutisen puheen-
johtaja sai toukokuun puolivä-
lissä, kun yli kymmenen vuot-
ta killan taloudenhoitajana toi-
minut Pentti Alestalo sai tietää 
sairastavansa pitkälle edennyt-
tä syöpää. Ja jo kuukautta myö-
hemmin juhannuspäivänä Pe-
na nukkui rauhallisesti pois. Pe-
na toimi aktiivisesti vuosia killan 
taloudenhoitajan töiden lisäksi 
Järvön saaressa ja sen hoitokun-
nassa. Myös kesäisin järjestettä-

Vielä viime kesänä Hasse opasti retkeläisiä. Järvössä muistettiin kiltaveli 
Pentti Alestaloa.

Taloudenhoitaja vuosikokouksessa muutama vuosi sitten.
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killan arkisto

killan arkisto

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

visen kiltaveljen poismeno tun-
tuu killassa vielä pitkään.

Mutta eteenpäin on jatket-
tava. Vanhan tavan mukaan on 
Kuivasaaressa järjestetty tal-
koita parina ja yleisöretkiä kol-
mena viikonloppuna kesän ai-
kana. Talkoissa on tavanomais-
ten pensaiden siivousten ja nur-
mikon leikkuun lisäksi harjoitel-
tu palokaluston käyttöä. Ylei-
söä saaressa kävi aikaisempia 
vuosia vähemmän. Onko sitten 
syynä Vallisaaren ja Isosaaren 
avautuminen vai onko saares-
sa käyneet jo kaikki, jotka Wan-
han Rouvan haluavat nähdä? Nyt 
Kuivasaaren hoitokunta miettii, 
miten yleisöretkiä voitaisiin jat-
kossa kehittää. Tänä kesänä oli 
jälleen mahdollisuus tutustua 
luonto-oppaan kanssa vain saa-
ren ainutlaatuiseen kasvillisuu-

teen ja lukuisiin perhoslajeihin. 
Tätä tilaisuutta käyttikin muuta-
ma hyväkseen. Hasse Rekola toi-
mi vielä vuosi sitten useamman 
ryhmän oppaana saaressa, tänä 
vuonna sitä taakkaa olivat jaka-
massa vain Mikko ja Pasi. Mutta 

hyvin pojat pärjäsivät!
MS Kuivasaaren henkilöstöä 

pyritään lisäämään kouluttamal-
la uusia venekuskeja ja kansimie-
hiä. Kesäkuun puolivälin talkoi-
den yhteydessä Kuivasaaren lin-
nakkeella olikin yksipäiväinen 
MPK:n meripuolustuspiirin EA-
ja alkusammutuskoulutus sekä 
linnakeveneeseen perehdytys. 
Kouluttajina toimivat RT-killan 
asiaan perehtyneet kiltalaiset. 
Koulutusta on tarkoitus jatkaa 
vielä ajoharjoitteluilla.

Elokuun viimeisenä lau-
antaina kilta tutustuu vielä ke-
sän päätteeksi Katajaluodon 
koeampumalaitokseen ja loka-
kuussa on Kuivasaaren kauden 
päättäjäiset.

Kristiina Slotte
Palokoulutusta kiltalaisille.

Tykin kannella.
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Järvön lastenleiri 2019
jan kansanaho

jan kansanaho

R annikotykistökillan 7–13 
vuotiaille lapsille suunnat-

tu kesäleiri pidettiin tänä vuon-
na Juhannuksen jälkeisellä vii-
kolla Järvön saarella.

Leirille oli saapunut 15 lasta, 
tyttöjä sekä poikia. Suurin osa oli 
leirillä ensimmäistä kertaa, mut-
ta mukaan mahtui jopa neljättä 

kertaa leirillä mukana olleita.
Leiri alkoi maanantaina 

Porkkalan merikylästä, josta lei-
riläiset noudettiin saarelle ve-
neellä, jonka jälkeen nostettiin 
leirilippu ja tutustumis kierrok-
sen jälkeen siirryttiin joukolla 
pystyttämään puolijoukkuetelt-
toja tulevien öiden majapaikaksi.

Leirille mahtui mukaan mo-
nipuolista toimintaa; askartelua, 
makkaratikkujen tekoa, veneen 
tarkkuusajoa ajanotolla, ilmaki-
värillä ammuntaa sekä tietenkin 
paljon uintia.

Tiistaina saimme vieraak-
semme Soukan VPK: sta ison 
joukon palomiehiä, jotka saapui-
vat saarelle palokunnan omalla 
sammutus veneellä. Päivän ai-
kana leiriläisiä koulutettiin niin 
sammuttamaan erilaisia palo-
ja kuin myös erilaisten ensiavun 
taitoihin.

Keskiviikon ohjelmistoon 
kuului vierailu Upiniemeen jon-
ne mentiin rannikkoprikaatin jär-
jestämällä Jurmolla.

Upinniemessä nähtiin hie-
no esitys rannikkoprikaatin toi-

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta
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jan kansanaho

jan kansanaho

minnasta Toni Puntin esittämä-
nä, päästiin syömään varusmies-
ten ruokalaan ja tietenkin osta-
maan herkut leirille sotilaskodis-
ta. Päivän kohokohta oli vierailu 
Miinalautta Pyhärannalla, jossa 
hienon komentosillan ja tilojen 
näkemisen jälkeen voiton taisi 
kuitenkin viedä vartavasten vie-
railua varten pentryssä leivotut 
pullat ja mehutarjoilu.

Hienon vierailupäivän jäl-
keen saimme jälleen kyydin Jär-
vöön Jurmolla Torstaina olikin jo 
iltapäivällä vuorossa haikeat jää-

hyväiset ,varusteiden pakkaami-
nen ja kotiinlähtö.

Tätä kirjoittaessa päätös-
tä kesän 2020 leiristä ei ole vielä 

tehty, mutta jo 8 kahdeksan lasta 
on ilmoittanut varmasti tulevan-
sa jälleen. Aika hieno asia.

Jan Kansanaho

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta
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Yhdistyksen vuosikokous
Kotkan Rannikkoalueen Perin-
neyhdistys ry:n vuosikokous pi-
dettiin 11.4. Haminan sotilasko-
din tiloissa. Kokouksessa pää-
tettiin mm. vuoden 2019 toimin-
nasta. Kokouksen ajankohdalla 
ja paikalla oli yhteys myös itäisen 
Suomenlahden rannikkopuo-
lustuksen historiaan. Rannikko-
tykistön organisaation kehityk-
seen liittyen tuli II Rannikkotykis-
töpataljoonasta itsenäinen jouk-
ko-osasto, Rannikkotykistöryk-
mentti 2, huhtikuun 19. päivänä 
vuonna 1919. Talvisodan aikana 
kokouspaikkamme paikalla si-
jaitsi rakennus, jossa toimi Kot-
kan Lohkon esikunta. Tämä ra-
kennus tuhoutui 1.3.1940 lento-
pommituksessa. 

Yhteisiä tapahtumia 
toukokuussa
Toimintasuunnitelman ”jalkaut-
taminen” käytännön tasolle al-
koi heti toukokuussa. Ensimmäi-
senä oli vuorossa retki Hangon 
alueelle. Retkellä tutustuttiin 
Hangon alueen taisteluihin ja 
Hangon rintamamuseoon. Pa-
luumatkalla pidettiin vielä huol-
totauko Degerby Deli:ssä, jossa 
nautittiin paikan isännän Kristi-
an Jernströmin tarjoiluista ja sai-
vatpa muutamat tosifanit myös 
Kisun nimmarit. 

Hangon retken jälkeen olikin 
vuorossa kaatuneitten muisto-
päivän vietto. Perinneyhdistyk-
sen lippu sekä edustava joukko 
jäseniämme osallistui Reserviup-
seerikoulun ja Haminan kaupun-
gin järjestämään seppelenlasku-
tilaisuuteen Salmenvirran ristille. 

Perinnepäivä Virolahdella
Kesäkuussa vedettiin henkeä ja 
samalla valmistauduttiin vuo-
den päätapahtumaan. Heinä-
kuun aurinkoisena lauantaina 
13.7. kokoonnuimme Virolahdel-
le juhlistamaan perinnepäivää ja 
yhdistyksen 20-v syntymäpäi-
vää. Päivän vietto alkoi Virolah-
den kirkolla, jossa laskettiin Ran-
nikkoprikaatin ja perinneyhdis-
tyksen yhteinen seppele Virolah-
den rannikon puolustajien muis-
tomerkille. Lyhyen, mutta vai-
kuttavan tilaisuuden päätti en-
tisten itärannikon joukko-osas-
tojen, Rannikkotykistörykmentti 
2:n, Kotkan Rannikkopatteriston 
ja Kotkan Rannikkoalueen kun-
niamarssi; Meren laulu.

Virolahden kirkolta siirryt-
tiin entiselle kirkonkylän kansa-
koululle, jossa paljastettiin ran-
nikkotykistön entisten toimipaik-
kojen muistolaatta. Kyseessä ole-
vassa koulussa toimi talvisodan 
aikana Kotkan Lohkon Virolah-
den alalohkon esikunta. Laatan 

paljastuspuheessa perinneyh-
distyksen puheenjohtaja Aapo 
Tokkola kertoi Virolahden alueen 
taisteluista talvisodassa painot-
taen alalohkon kunniakkaita pe-
rinteitä rannikkopuolustuksen 
historiassa. Alalohko vastasi Kot-
kan Lohkon alajohtoportaana 
Virolahden suunnan puolustuk-
sesta onnistuneesti. Talvisodan 
päättyessä oli pidettäväksi käs-
ketty saaristo pienehköä Isoka-
lastajan saariryhmää lukuun ot-
tamatta puolustajan hallussa.

Aamupäivän tilaisuuksien 
jälkeen noin 40 henkinen osal-
listujajoukko siirtyi Harjun op-
pimiskeskuksen alueelle, jos-
sa päivän viettoa jatkettiin lou-
naan ja päiväjuhlan merkeissä. 
Rannikkoprikaatin tervehdyk-
sen päiväjuhlaan toi komentaja 
Anssi Munkki. Tilaisuudessa pal-
kittiin yhdistyksen standaaril-
la Kristina Baumgartner ja Harri 
Malm ansiokkaasta toiminnasta 
yhdistyksen hallituksessa. Ritva 
ja Matti Valkosta sekä Tiina Ah-
tosaloa muistettiin kunniakirjal-
la ja muistolahjalla yhdistyksen 
hyväksi tehdystä aktiivisesta ja 
ansiokkaasta talkootoiminnas-
ta. Varapuheenjohtaja Riku Piri-
sen esittämän kronikkamuotoi-
sen historiikin jälkeen oli viralli-
nen ohjelma ohi ja päivä jatkui 
epävirallisimmissa merkeissä.

Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistyksen kuulumisia

Kotkan Rannikkoalueen perinneyhdistys
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Syksyn satoa
Elokuussa jatkettiin vielä retkei-
lyä ja tutustumisia. Useampa-
na vuotena suunnitelmissa ollut 
retki Naissaareen saatiin nyt teh-
tyä. Naissaari on luonnonsuoje-
lualuetta ja tiestö oli siinä kun-
nossa, että paikasta toiseen mat-
kattiin maastokuorma-auton la-
valla. Retkellä tuli Naissaaren his-
toria tutuksi ja päätutustumiskoh-
teina olivat 12” Obuhov patterin 
tykki- ja tulenjohtoasema sekä 
neuvostoaikainen miinavarasto-
alue. Erinomaisesta opastukses-
ta vastasi paikallisen majoitusliik-
keen isäntä Karl Lindström.

Ulkomaan komennuksen 
jälkeen oli hyvä palata kotimaa-

han ja niinpä kävimme vielä tu-
tustumassa Kotkan merivartio-
aseman toimintaan, tiloihin ja 
kalustoon. Mielenkiintoisen vie-
railun isäntänä oli aseman pääl-
likkö kapteeniluutnantti Tommi 
Salopelto.

Syksyn ja samalla vuoden 
viimeinen yhteinen tapahtu-
ma on rannikkotykistöammun-
tojen seuraaminen Rankissa 
6.11.2019. Tästä tapahtumasta 
tulee tarkempi kutsu jäsenistöl-
le lähempänä ajankohtaa. 

Lopuksi
Jäsenistö on osallistunut aktii-
visesti vuoden eri tapahtumiin. 
Yksikään tilaisuus/retki ei ole ol-

lut kuitenkaan ”täysi”, joten mu-
kaan olisi mahtunut useampikin 
henkilö. Hallitus alkaa suunnitel-
la ensi vuoden toimintaa jo lop-
puvuodesta, joten esityksiä en-
si vuoden toiminnasta voi laittaa 
esimerkiksi yhdistyksen sähkö-
postiin, kotra.pery@gmail.com.  
Johtoajatuksena tulevassakin 
toiminnassa voidaan pitää pe-
rinteistä kotkalaista kaavaa; juh-
lavammassa ohjelmaosuudessa 
kunnioitetaan ja muistellaan itä-
rannikon kunniakkaita rannikko-
tykistöperinteitä ja sitten vapaa-
muotoisimmissa tilaisuuksissa 
vietetään yhteistä aikaa toistem-
me seurasta nauttien. 

Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistyksen kuulumisia

Kotkan Rannikkoalueen perinneyhdistys

Laatan paljastus.
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Millenium oli jo ovella
RT-asia monen povella.
Aselaji kuolee, perinteet jää,
häviääkö rauta, muuttuuko sää?
 
Perinneyhdistys keinoksi nähtiin
rannikkoalueen hyväksi ry. tehtiin.
Heinäkuussa -99 Pery luotiin
suuret maljat sen vuoksi juotiin.
 
Puhetta johti ensiksi Ahdin Pasi,
päällikkönä hänet tunti moni masi.
Kmaalle puuhattiin perinnehuonetta,
jäseniä hankittiin, kysyttiin luonnetta.
 
Kolme vuotta mentiin Ahdin aikaa
kerhoiltiin ja koettiin retkeilyn taikaa.
Ensimmäisen reissun Kannakselle Karjalaan
varmoin ottein ohjasi sen Karin Timo vaan.
 
Peryn työ on saada muistoja tallelle.
Alkutyön kunnia kuuluu pj. Seppälän Timolle.
Päälliköt, vääpelit nauhalle kelattu
oli sitä yhdistyksessä myöskin relattu.
 
Poroksi paloi Kirkonmaan savusauna
jäi siitä Peryn toimintaan jonkinlainen trauma.
Mietittävä oli myöskin toiminnan suunta ja määrä,
jäsenrekisterikin oli hiukan väärä.
 
Rikka näki malkan yhdistyksen silmässä
tarkastajana kertoi, mikä oli väärässä
rohkeni kaiken sanoa,
tahdin tulee muuttua.

Jantusen jälkeen kävi meillä Munkki
Anssi tuli jööksi, täynnä oli myöskin pankki.
Vakuutusrahat oli tullut saunahommaa varten
siitä ei kuitenkaan tullut työtä onnetarten.
 
Aikanansa saunaprojekti kusi kintuille
talkoillun saunan Senaatti myi 

lopulta Kotkan Saarille.
 
Rantapyssy todettiin jossain tuomituksi.
Kyminlinna, Rankki suljettiin ja moni muukin uksi.
Peryn rooli alkoi kasvaa, ottaa uutta alaa.
Ollaan paljon näkyvämpiä eikä enää salaa.
 
Leivon Teemun aikaan alkoi historia lisää näkyä
missä maata puolustettu, osoitettu valmiuskykyä.
Leppäsen Jaakko RT-laatoissa on ässä
mitä lukee kilvessä, kuinka ruotu tässä.
 
Yhdistykselle piti myöskin saada komistus.
Lippu, vaakuna, standaari iso oli ponnistus.
Kotimaan retkeilyä on tehty vaihteeksi enemmän
Orrengrundin, Mustamaan 

perinteiden soisi säilyvän.
 
Pietiläisen Lari teki suuren työn
Rankin tarinan talletti ei mennyt siinä alle vyön.
Puheenjohtajuuden ohella piti 

pataljoonan perinteet purkaa,
mikä tavara minnekin, ettei tieto karkaa.
 
Kertyy sitä tavaraa vuosissa monenmoista.
Everstin takkia, hattua sekä 

ehtoolliskalkkia hopeaista.
Linnakkeiston, patteriston tuotantoa on vaalittu
Suursaaren kerhonkin tuolit talteen haalittu.

20 vuotta Peryilyä
Kronikkamainen kokoelma Kotkan Rannikkoalueen perinneyhdistys ry:n  20-vuotisesta taipaleesta

Kotkan Rannikkoalueen perinneyhdistys
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Kokousväli harvennettiin yhteen vuoteen vaan,
jotta hallitus ehtisi paremmin 

toimintaa valmistamaan.
Jäseniä on jo yli puolentoista sataa.
Aapon johdolla on vuodet kulkeneet 

jo kuusi kertaa varmaa rataa.
 
Tapahtumien tueksi pitää paljon tehdä
aika kauas pitää tulevaisuuteen myöskin nähdä.
Luovuttava on välillä kalliilla jostakin,
totesi Riku, ja nyt koristaa naiset seinää ministerin.
 
Kättä lippaan Peryn huollolle
useasti hommat jää vain muutaman kontolle.
Tiina, Hanna, Ritu, Matti sekä monta muuta
Teille ei tekemättömien kannata soittaa suuta.

Retkiä, luentoja, RT-henkeä
perinneyhdistys on jäsenilleen tärkeä.
Näkee ystäviä, puhuu sydämen asiaa
saamme maanpuolustushenkeä 

osaltamme vahvistaa.
 
Yhdistyksellemme saa vielä kertyä monia vuosia
haluamme kauan perinteitämme suosia.
Merenlaulu kaikukoon Ahvenkoskelta Hurppuun
ja maljat kaatukoon juhlijain kurkkuun.

koonnut yhdistyksen varapuheenjohtaja 

Riku Pirinen
Ahvenkosken paremmalla puolella 27.6.2019

20 vuotta Peryilyä
Kronikkamainen kokoelma Kotkan Rannikkoalueen perinneyhdistys ry:n  20-vuotisesta taipaleesta

Kotkan Rannikkoalueen perinneyhdistys
Mercury SeaPro:  

Ammattikäyttöön  
suunniteltu.

Mercury SeaPro 
 4-tahtimallisto F15 –  

F250 ja V300, 
Mercury SeaPro -moottorit on rakennettu 

äärimmäisen kestäviksi ja luotettaviksi 
työkumppaneiksi. Mercury SeaPro 

-mallistosta löytyy oikea tuote kaikkiin 
ammattikäytön vaatimuksiin.

Mercury SeaPro  
Tukenasi vaativaan 

käyttöön!

mercurymarine.com

2019-Mercury_SeaPro_184x270_petrol copy.indd   1 23-08-19   12:24:26
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J ärjestys täällä Upinniemes-
sä on sellainen, että kak-

si kertaa vuodessa Rannikko-
prikaati ottaa vastaan alokkaat. 
Tammikuussa ja heinäkuus-
sa me Sotilaskodissa, Suomen 
kauneimmaksi valitussa ja par-
haaksi kehutussa, toivotamme 
heidät tervetulleiksi. Järjestyk-
seen kuuluu, että kuuden viikon 
kuluttua perjantaina Rannikko-
prikaatissa on valapäivä, jolloin 
alokkaista tulee tykkimiehiä ja 
matruuseja. Suuri Sotilasvalas, 
kuten pieni poika asian ilmaisi. 
Saanen kertoa, mitä siinä ohes-

sa elokuussa tapahtuu.
Aloitamme anomalla hyvää 

keliä sekä Herralta että amiraa-
lilta. Ei sadetta eikä liiallista hel-
lettä. Ampiaiset pysykööt poissa 
munkkien sokerista. Ei liikaa tuul-
ta, ettei teltta taas karkaa. Toivot-
tavasti prikaati muistaa tilata tar-
peeksi bajamajoja. Älkööt viemä-
rit tukkeutuko. Yhtään sähkökat-
kosta ei tarvita. Tilattujen tarvik-
keiden olisi hyvä saapua ajois-
sa, ainakin kenkälankki ja -harjat. 
Luoja, varjele meidät myös vatsa-
taudeilta, mökötykseltä ja lyhyil-
tä pinnoilta.

Aloitamme torstaina puolil-
ta päivin. Kuntotalo, joka on sa-
massa pihapiirissä kuin Sode, 
on saanut lattialle sinisen koko-
lattiamaton. Tänne sisustamme 
kahvion, keskelle lattiaa myyn-
tipöytä ja kaksi kassapistettä. 
Kaikki Soden vanhat eri vuo-
sien kalusteet jostakin varasto-
jen kätköistä kuljetetaan tän-
ne. On siinä vuosikertoja ja mal-
leja, kodikas sekamelska. Istu-
mapaikkoja saadaan kaksisa-
taa, lisätään se Soden kolmeen-
sataan… Vieraita on ilmoittau-
tunut yli kolme tuhatta, siihen 
alokkaat, muut varusmiehet ja 
henkilökunta lisäksi. Soden puo-
lella pidämme rättisulkeiset, ra-
kennamme tavaramarkkinat. 
Lankit ja harjat, nallet ja paidat, 
hupparit ja taskumatit, avainket-
jut ja pyyhkeet. Joka vuosi nou-
see jokin uusi tavara suosikiksi 
mutta kenkälankki pysyy.

Leipurit aloittavat urakkan-
sa jo torstain puolella. Siitä sit-
ten munkin paistoa, korvapuus-
tin käärimistä, sämpylöiden 
pyöritystä kellon ympäri ja vä-
hän päälle. Kahvikeittoiskuryh-
mä aloittaa aamuviideltä, seitse-
mältä pitää olla jo viidellä kassal-
la valmiudet asiakkaiden tuloon. 
Samoihin aikoihin sämpyläjuna 
käynnistyy, se on, kuulkaa, sar-
jatyötä. Asiakkaita todella tulee, 
Upinniemen tie on mutkainen, 

Suuri sotilasvalas

Rannikkosotilaskotiyhdistys
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mäkinen ja kapea. Sekä täynnä 
vieraiden autoja. Sotilaskotiau-
tomme Unelma lähtee asema-
paikalleen kalustonäyttelyn vie-
reen, asiakasjono muodostuu vä-
littömästi. Telttakahvio saadaan 
käyntiin, jonoa sielläkin. Makka-
ragrilliä viritellään, nälkäisimmät 
haluavat syödä makkarat kylmi-
nä. Kuntotalo on ääriään myöten 
täynnä. Tässä kohdassa tulee kii-
re varmistaa, ettei yksikään sisä-
ovi ole lukossa. Huh, turvapäällik-
kö voi tulla tarkastamaan.

Merikappeli, kuinka olinkaan 
unohtaa sen. Missään muualla 
maailmassa ei ole mitään Me-
rikappeliin verrattavaa. Sinne-

kin rakennamme aina kahvion. 
Nyt kuitenkin on käynyt niin, et-
tä kappelin keittiö on remontis-
sa. Kaikki tavarat hellaa sekä jää-
kaappia myöten ovat seurakun-
tasalissa, astiat pöydillä pakka-
uslaatikoissa. Täysi kaaos. Ovi 
kiinni. Valakutsussa on Merikap-
peli mainittu Sotilaskodin kah-
viona, mitä tehdä? Kuulkaahan 
nyt, jos pystymme hoitamaan 
suuren sotilasjoukon metsässä 
kuusen juurella niin kyllä vala-
vieraat kappelin aulassa kahvin-
sa saavat. Juovat sitten kirkon 
penkissä. Juu, varusmiespappi 
oli sairastunut, sisaret hoitavat 
oppaan tehtävät toisella kädellä. 

Toisella kaadetaan kahvit ja jär-
jestetään vieraat vessajonoon. 
Toivottavasti saavat remontin 
valmiiksi ennen talvivalaa. 

Käytössämme on pakettiau-
to täydennyksiä varten. Se kul-
kee reittiä Sotilaskoti – Unelma 
– teltta – Merikappeli, vie täyden-
nyksiä ja tuo tyhjät pois. Kuljet-
tajamme osaa paitsi ajaa myös 
tuntee Soden varastot ja ajatte-
lee ihan itsenäisesti. Luojalle kii-
tos fiksusta nuorisosta.

Kahvia keitetään kiitettäväl-
lä tahdilla aamuviidestä puoleen 
päivään lähes sadan litran tunti-
vauhdilla. Vaikka on lämmin ke-
säpäivä niin sitä kuluu. Kaksi si-
sarta hoitaa pelkästään kahvi-
puolta. Onneksi olemme hank-
kineet ison keittimen, onnek-
si on kunnon isot termosastiat. 
Onneksi kaikki hoituu erinomai-
sesti. Olen laskenut, että kesän 
valalla tarvitaan kaksikymmen-

Rannikkosotilaskotiyhdistys
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täviisi sisarta hoitamaan yli-
määräiset tehtävät, henkilökun-
nan lisäksi. Meitä on kaksikym-
mentäkuusi mutta silti kierto-
partioon ei riitä kahta, jotka kä-
visivät tauottamassa kentällä 
olevat sisaret.  Yhdeltä toiminta 
loppuu kuin seinään, ensimmäi-
set komppaniat lomautetaan 
ja varuskunta alkaa tyhjentyä. 
Kaaosteoria toteutuu: kaikki mi-

tä on viety Sodesta pois, palau-
tetaan. Lastauslaituri ja eteinen 
ovat kaaoksessa, siltä ainakin 
tuntuu. Mutta kas, kolmelta ei 
mistään huomaa mitään tapah-
tuneenkaan. Kaikki siistiä, jär-
jestyksessä, paikallaan ja pesty-
nä. Sisaret ovat syöneet pitsan-
sa, nousseet autoihinsa ja men-
neet kotiin. Oliko täällä jokin ta-
pahtuma?

Illalla tulee viesti Kanslian 
päälliköltä: Mikään muu orga-
nisaatio ei selviäisi 4500 ihmi-
sen kansanjuhlasta näin pienel-
lä järjestäjäporukalla kuin RSKY. 
Tuntuupa hyvältä.

Liisa Lottanen
LSK vastaava ja vapaaehtoinen 

sotilaskotisisar, tuhattaituri 
koordinoinnissaan

Rannikkosotilaskotiyhdistys
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 sotilasaikakausjulkaisu. Vuosikerta sisältää kuusi lehteä – yhteensä yli 
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sotilastekniikasta ja sotahistoriasta.
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1 .8.2019 tuli täyteen 98 vuot-
ta Hangon Rannikkopatte-

riston perustamisesta ja Hangon 
Rannikkopatteriston Perinneyh-
distys jatkoi päivän juhlistamis-
ta sääntöjensä 2§:n mukaisesti: 
”Hangon Rannikkopatteriston 
ja sen edeltäjäjoukko-osastojen 
perinteiden vaaliminen ja kehit-
täminen.”

Hangon sankarihaudoilla:
Tilaisuuden alussa Hangon seu-
rakuntien edustajat, kirkkoherra 

Johannes Tikka ja församlings-
pastor Maria Repo-Rosted, piti-
vät hartaushetken, jonka jälkeen 
laskettiin seppele. Paikalla oli 
lippulinna, jossa liehui Suomen 
lippu ja kaikkien Hangon maan-
puolustusyhdistysten liput täy-
dennettynä Hankoniemen Kar-
jalaisten ja Hangon Suomalaisen 
Kerhon lipulla. Musiikista vastasi 
Dragsvikin perinnesoittokunta. 

Yhdistyksen puheenjohta-
ja, Jarmo Valtimo, Sotainvali-
dien veljesliiton Hangon osas-

ton edustaja, sotainvalidi Hol-
ger Tötterman ja Suomenlinnan 
rannikkorykmentin komentaja, 
komentaja Mikko Laakkonen las-
kivat seppeleen, jonka seppele-
nauhassa luki: ”Sankarivainajien 
muistoa kunnioittaen”.

Saareen
Kuljetus Russaröön lähti troo-
lisatamasta. Alus olikin vaihtu-
nut Vaarlahdesta miinalautta 
Porkkalaan. 

Kun aluksen päällikkö antoi 

Seppeleenlaskijat. Sotainvalidi Holger Tötterman, puheenjohtaja Jarmo Valtimo ja SLRRKOM Mikko Laakkonen.

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

98 vuotta Hangon Rannikkopatteriston perustamisesta
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luvan, alkoi 100-päinen joukko 
siirtyä alukseen.  Pirjo Lange tar-
kasti, että kaikki kyytiin pyrkijät 
olivat asianmukaisesti ilmoittau-
tuneet ja nimi löytyi luettelosta.

Kohtalainen itätuuli vaikeut-
ti aluksen kiinnittymistä Russa-
rön laituriin, mutta perille pääs-
tiin. Laiturilla koettiin yllätys. Pai-
kalla oli patteriston entinen Hau-
ki-luokan alus ”Hankoniemi”, ny-
kyiseltä nimeltään Pirkanmaa. 
Alus osallistui Meripuolustuspii-
rin harjoitukseen.

Russarössä:
Kasarmin edessä komentaja 
Mikko Laakkonen toivotti vie-
raat tervetulleiksi vastuualueel-
leen ja puheenjohtaja Jarmo Val-
timon kiitti Suomenlinnan ran-

nikkorykmenttiä, että taasen 
päästiin Russaröön.

Puheiden jälkeen oli tarjol-
la yhdistyksen tarjoamaa her-
nekeittoa ja pannaria, jonka oli 
toimittanut Upinniemen Leijo-

na Catering
Lounaan jälkeen oli mah-

dollisuus käydä sotkussa, sil-
lä Rannikkosotilaskotiyhdistyk-
sen Hangon paikallisosaston vih-
reät sisaret olivat avanneet sen 
vieraita varten. 

Hangon Rannikko-
patteriston Perinne yhdistys 
täytti 19.5.2019 20 vuotta:
Keväällä yhdistyksen vuosikoko-
uksessa päätettiin, että päivää 
juhlistetaan perinnepäivänä pi-
tämällä osallistujille esitys yhdis-
tyksen synnystä ja ensi vuosista.

Päivän ohjelmaan olikin kir-
jattu: Historiikki, puheenjohtaja 
Jarmo Valtimo.

Kaikki sai alkunsa, kun 
17.3.1997 julkaistiin Valtioneu-
voston selonteko eduskunnalle

Selonteossa todettiin mm., 

Perinnekolikon olivat ansainneet: Tero Viitala, Heikki Wickmann,  
Maija Saario ja Anneli Kuittinen.

Juhlaväleä kasarmin rappusilla.

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

98 vuotta Hangon Rannikkopatteriston perustamisesta
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Hugolla kiire laiturille.

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

2.5.2000 otettiin käyttöön pe-
rinnekolikko komentaja Ka-
ri Mäkisen aloitteesta. 

1.8.2001 patteriston täyttäessä 
80 vuotta järjestettiin Van-
halla urheilukentällä viimei-
nen patteriston oma pa-
raatikatselmus ja ohimarssi 
Bulevardilla.

31.12.2002 Hangon Rannikko-
patteristo lakkautettiin. 
Hanko tyhjeni ja alueelle jäi 
vain miehitetty Russarön 
valvontalinnake.

Samana päivänä luovutti patte-
riston viimeinen komentaja, ko-
mentaja Esko Kaunisto, patte-
riston lipun ja yksikköviirit pe-
rinneyhdistykselle ja yhdistys 
sai käyttöönsä kokoustilan Han-
gossa ja kaksi (2) perinnetupaa 

Russarön linnakkeen kasarmilta.
31.12.2005 Russarön valvonta-

linnake muuttui vartiolin-
nakkeeksi eli käytännössä 
tyhjeni henkilökunnasta ja 
varusmiehistä.

1.8.-19.8.2011 oli Hangon kirjas-
tossa Hangon Rannikkopat-
teristo 90-vuotta näyttely. 
Näyttelyn viralliset avajaiset 
pidettiin kutsuvieraille 29.7.

Yhdistyksen jäsenmäärän 
kehityksestä
Perustavassa kokouksessa oli 
läsnä 30 henkilöä.

31.12.1999 jäsenmäärä oli 
138. Jäsenmäärä jatkoi nou-
suaan. Vuoden 2002 lopussa se 
oli 230 ja vuoden 2005 lopussa 
320. Vuoden 2008 lopussa jäsen-
määrä oli jo tasan 400. Nykyinen 
jäsenmäärä on 376 henkilöä.

Perinneyhdistyksen 
toimintavuoteen ovat 
kuuluneet
Vuosikokous maaliskuussa
4.6. seppeleenlasku Hangon 

sankarihaudoilla ja ”Mars-
kin kahvit” ”Neljän Tuu-
len Tuvalla” Sotamarsalk-
ka Mannerheim oli kahvilan 
omistaja vuosina 1927-33.

1.8. perinnepäivän viettämi-
nen Russarön linnakkeel-
la pl. tasavuodet, jolloin on 
järjestetty iltajuhla Hangon 
Casinolla.

että ”Hangon Rannikkopatteris-
to itsenäisenä joukko-osastona 
lakkautetaan ja liitetään alueen 
puolustuksesta vastaavaan me-
ripuolustusalueeseen.”
7.5.98 perustettiin ensimmäi-

nen perinnetoimikunta 
30.6.1998 patteristo lakkautet-

tiin ja muuttui joukkoyksi-
köksi osaksi Suomenlah-
den Meripuolustusaluetta

4.3.1999 (vanha, ensimmäinen) 
perinnetoimikunta päätet-
tiin lakkauttaa, koska oli 
perustettu uusi, joka jatkoi 
työtä virkatyönään.

19.5.1999 pidettiin perustava 
kokous Esikunta- ja Huolto-
patterin yläluokassa ja pai-
kalla oli 30 henkilöä. 

17.4.2000 yhdistys virallisesti re-
kisteröitiin
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Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

1.8.2006 85 vuotta patteriston 
perustamisesta. Hangon 
kaupungintalon seinä.

2007 Jussarön merivartioasema
2014 Morgonlandetin  

tulenjohtoasema 
2015 Porsskärin tulenjohto-

asema
2018 Storlandetin tulenjohto-

asema
2016 Örön linnakke. Laatasta 

vastasi Turun Rannikkoryk-
mentin Perinneyhdistys, 
mutta perinneyhdistys oli-
vat hengessä mukana, kos-
ka Örön linnake kuului pat-
teristolle 31.12.1968 saakka.

Perinnepäivän 
ohjelma jatkui
Historiaosuuden jälkeen jaettiin 
perinnekolikko jäsenille, joille tu-
livat sääntöjen edellyttämät pal-
velusvuodet täyteen. Tänä vuon-
na heitä oli peräti 14: Alla luetel-
lut olivat paikalla:

Juha Jyväsjärvi, Jussi Karhi-
la, Marko Koskinen, Jorma Ko-
sonen, Anneli Kuittinen, Katri 
Lindfors, Päivi Melasniemi, Kim-
mo Nuutinen, Maija Saario, Tee-
mu Saario, Janne Sarpoma, Ma-
ria Söderlund-Sarpoma, Heikki 
Wichmann ja Tero Viitala, joka 
sai kolikon nro 638.

Dragsvikin perinnesoitto-
kunta soitti fanfaarin palkituille 
ja aloitti puistokonsertin. Kon-

Bonuksena on ollut aika 
ajoin järjestetty jäsenretki.

Osallistuminen Hangon kau-
pungin tilaisuuksiin. Kansallinen 
Veteraanipäivä huhtikuussa, 
Kaatuneitten muistopäivä tou-
kokuussa sekä itsenäisyyspäivä 
joulukuussa.

Jäsenretkistä
Vuoden 2000 retki tehtiin lin-
ja-autolla. Kohteena oli Rönnvi-
kin viinitila Laitikkalassa ja Hä-
meen linna ja tykistömuseo Hä-
meenlinnassa.

Muut retket ovat suuntautu-
neet saarille.
2001 ja 2010 Rosalan  

viikinkikylä.
2002, 2007 ja 2009 Örön linnake.
2005 yhteismatka Jussarön ja 

Hästö-Busön saarille. Ret-
kelle osallistui peräti 220 
henkilöä. 

2008, 2011, 2012 ja 2018 Häs-
tö-Busön linnake.

2013 Älgön kansallispuisto.

Rannikkotykistön 
muistolaatat
Rannikkotykistösäätiö ja Rannik-
kotykistön Perinneyhdistys to-
teuttavat yhteistyössä hanket-
ta, jossa rannikkotykistön enti-
sille toimipaikoille kiinnitetään 
muistolaatta.

Perinneyhdistys on kiinnit-
tänyt seuraavat laatat:

sertin päätteeksi kuultiin Han-
gon marssi, joka oli/on Hangon 
Rannikkopatteriston kunnia-
marssi. 

Virallisesta ohjelmassa oli 
enää jäljellä opastettu kiertokä-
vely. Kierros tehtiin Pirjo Langen 
johdolla saunan ja järeän tornin 
suuntaan eli alueelle, missä saa-
ren siviilit asuivat. Pirjo, joka on 
itse asunut saaressa, oli asian-
tunteva opas. Hän kertoi saare-
laisten elämästä siviilin sanoin.

Takaisin Hankoon:
Miinalautta Porkkala irtautui klo 
15.30 Russarön laiturista. Laival-
la 100-päinen vierasjoukko vai-
kutti tyytyväiseltä. Sää oli suo-
sinut heitä ja muistot olivat pa-
lautuneet mieliin. 

Kiitos kaikille mukana olleil-
le. Erityinen kiitos Suomenlinnan 
rannikkorykmentille ja Rannik-
koprikaatille merikuljetuksista 
ja Russarön järjestelyistä, Leijo-
na Cateringille maukkaasta her-
nekeitosta ja pannarista, ”vih-
reille sisarille” kahvista ja Drags-
vikin perinnesoittokunnalle mu-
siikista.

Tapaamisiin ensi vuonna. 
Silloin tulee 99 vuotta täyteen 
patteriston perustamisesta.

Jarmo Valtimo
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Laivaston Sukeltajakilta

S ukeltajakilta järjesti perin-
teeksi muodostuneen su-

kellusviikonlopun Hangon vesi-

alueen hylyille 24.-26.5. Omat ai-
kataulut ovat ruuhkavuosien ku-
rimuksessa olleet tiukat, eikä Su-

keltajakillan reissuille ole tullut 
jostain syystä osallistuttua. Se 
virhe tuli kuitenkin taisteluparin 
kanssa nyt loppukeväästä kor-
jattua. Reissulle ilmoittautumi-
nen onnistui MPK ry:n portaalis-
sa helposti. Pian sähköposti toi 
ilmoittautumisvahvistuksen ja 
tarkemmat osallistumisohjeet.

Harjoituksen johtaja Petri 
Härmä oli hoitanut paperityöt 
kuntoon ja ohjelmassa oli kiin-
nostava kattaus Itämeren hyl-
kyjä. Sukellusparin kanssa oh-
jelmaa puitiin jo ennakkoon lä-
pi. Suurimman huomion kiin-

Tämän vuoden Russarön kurssi oli erittäin suosittu – loppuunmyyty. Osallistujia 
oli viime vuosina kurssinsa käyneistä nuorista lähes puoli vuosisataa vanhem-
piin tukijoukkoihin. Sukeltavia osallistujia oli arviolta neljältä vuosikymmeneltä.

Laivaston Sukeltajakillan sukeltajakurssi 2 / 2019

Hangon sukellusviikonloppu, jotain uutta, jotain tuttua

matti anttila

matti anttila
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Laivaston Sukeltajakilta

Laivaston Sukeltajakillan sukeltajakurssi 2 / 2019

Hangon sukellusviikonloppu, jotain uutta, jotain tuttua

nitti mahdollisuus päästä tutus-
tumaan miinalaiva Louhen hyl-
kyyn, joka on yhdentoista suo-
malaisen merisotilaan sanka-
rihauta. Mutta ei vielä mennä 
asioiden edelle, eikä Louhelle.

Harjoitusta varten kokoon-
nuttiin Syndalenin sotasata-
maan perjantaina iltapäiväl-
lä. Satama oli uusi tuttavuus. 
Pienen etsimisen jälkeen oikea 
portti löytyi ja aukesi ”Sukeltaja-

kilta”-tunnussanan jälkeen. Ran-
nassa pääjoukko oli jo kuormaa-
massa viikonlopun tukialusta, 
Jurmo 626:sta. Mukaan lastattiin 
kunnioitettava määrä sukellus-
varustusta, kompura ja riittävä 
määrä happea viikonlopun nit-
rokseja varten. Tavarat kyytiin 
ja kohti Russarön linnakesaarta!

Russarössä laitettiin ripeäs-
ti täyttöasema pystyyn ja majoi-
tuttiin kasarmille. Ensimmäinen 

ryhmä alkoi välittömästi valmis-
tautumisen reissun ensimmäi-
seen sukellukseen. Kohteeksi 
valikoitui saaren pohjoispuolel-
la sijaitseva Ankkurihylky nimel-
lä tunnettu kohde. Tuttu paikka 
ja kiva sukellus kauden alkuun.  
Jälkimmäisen ryhmän sukel-
lusten ja kaluston huollon sekä 
kaasutäyttöjen jälkeen ilta oli 
jo pitkällä. Reippaan päivän jäl-
keen uni maistui.

matti anttila
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Lauantaina aamusta har-
joituksen johtaja haisteli tuul-
ta. Päätettiin lähteä miinalaiva 
Louhen suuntaan. Merimarssia 
louhelle oli kymmenisen meri-
mailia. Hylystä saatiin hyvä ku-
va Jurmon kaikuun ja heittopoi-
ju heitettiin parin yliajon jälkeen 
tarkasti oikeaan paikkaan.  En-
simmäinen ryhmä valmistautui 
sukellukseen jo vähän levotto-

masti merenkäynnissä heitte-
lehtivässä aluksessa.  

Tässä vaiheessa Jurmon 
varusmiespäällikkö teki kuiten-
kin vastuullisen päätöksen: Alus 
liikkuu merenkäynnissä liian ra-
justi, vedestä ei päästä turvalli-
sesti ylös. Tässä ei voida nyt su-
keltaa. Päällikön päätöstä ei ku-
kaan kyseenalaistanut. Parem-
pi siirtyä suojaisampaan sukel-

luspaikkaan. Historiaa huokuva 
paikka löytyi Russarön itäpuolel-
ta Ilmarisen ja Väinämöisen tu-
keutumispaikan tuntumasta. Ve-
den alla ei panssarilaivoihin liit-
tyvää jäämistöä tässä paikassa 
ole. Hylkysukelluksen makuun 
kuitenkin päästiin, tukeutumis-
paikan tuntumaan on uponnut 
pieni teräsproomu. Sen tarkem-
masta historiasta ei tätä kirjoi-

matti anttila

Laivaston Sukeltajakilta
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tettaessa ole tietoa.  Kiva sukel-
lus tämäkin.

Huollon ja ruokailun jälkeen 
minun oli aika jättää pääjouk-
ko ja siirtyä perhevelvoitteiden 
perässä takaisin mantereelle. 
Kyydin Syndaleniin liftasin yök-
si sotasatamaan palaavaan Jur-
moon. Samaan aikaan sääen-
nusteiden tutkiminen Russarös-
sä jatkui. Tuuliennuste kertoi, et-
tä aamuyöstä kello viiden aikaan 
olisi muutaman tunnin tuuleton 
aikaikkuna. Sukellus Louhelle 
onnistuisi. Herätys klo 3:45 ja ir-
roitus rannasta klo 4:45. Ja näin 
suunnitelma myös toteutettiin.

Sukellukset Louhelle tehtiin 
aamuyön ja varhaisaamun tun-
teina. Niiden aikana dokumen-
toitiin aluksen kuntoa ja kos-
kemattomuutta: varmistettiin 
muun muassa se, että komen-
tosillalle jäänyt kulmaviivain oli 
samassa paikassa ja samassa 

asennossa kuin se on ollut vuo-
desta 1945. Samoin laivakello 
oli paikoillaan, vaikkakin silttiin 
hautautuneena, vain helma nä-
kyvissä. Raportti hylyn kunnos-

ta Sotamuseolle on tekeillä, el-
lei ole jo postissa.

Viikonloppu oli mainio, vaik-
ka se minulla loppui ennen odo-
tettua sukellusta Louhelle. Sa-
manhenkisessä porukassa oli 
mukava olla. Yhteinen sävel 
aiemmin tuntemattomien su-
keltajaveljien kanssa löytyi sa-
man tien. Kun pää on nyt avat-
tu, tämä reissu ei jää viimeiseksi 
Sukeltajakillan kanssa. Hyvin or-
ganisoitu toiminta, mahtava ka-
lusto- ja huoltotuki Puolustus-
voimilta, hyvät sukelluskaverit 
ja kiinnostavat kohteet. Mitään 
ei reissulta puuttunut. 

Antti Ellonen
SukK 62 1991 sotilasmestari res.

matti anttila

matti anttila

Laivaston Sukeltajakilta
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tatalon hoitokuntaan, valtakun-
nallisesti Laivaston Kiltaan, Si-
niseen Reserviin ja Maanpuo-
lustuskiltojen Liittoon. Toimi-
kauden aikana killan jäseniä on 
osallistunut viiteen valtakunnal-
liseen ja 11 paikalliseen maan-
puolustustapahtumaan. Poh-
joismaisille Laivastokiltapäiville 
Turussa osallistui viisi killan jä-
sentä. Veteraanityö on aina ol-
lut vahvasti mukana killan toi-
minnassa; sen jäseniä osallistui 
sekä kevään että syksyn sotave-
teraanikeräyksiin. Oulun osas-
ton jäsenet ovat kokoontuneet 
säännöllisesti tammi-touko-
kuussa ja syys-joulukuussa. Ko-
kouksissa on ollut mukana kes-

Pohjanlahden Laivastokilta

Pohjanlahden Laivastokillan kevätkauden toiminnasta

Isännät ja vieraat.

Kevätkokous

Pohjanlahden Laivastokillan ke-
vätkokous pidettiin perinteises-
ti Vaasan Sotilaskodissa maalis-
kuun lopulla 15 jäsenen läsnä ol-
lessa. Puheenjohtajaksi valittiin 
yksimielisesti killan varapuheen-
johtaja Timo Koukku. Pöytäkir-
jan tarkastajiksi ja tarvittaessa 
ääntenlaskijoiksi valittiin Mau-
no Hintsala ja Mikael Pasto. 

Edellisen vuoden toimin-
takertomuksesta kävi ilmi, et-
tä sääntömääräisiä kokouksia 
järjestettiin kaksi, muita ylei-
siä kokouksia ei pidetty.  Halli-
tus kokoontui neljä kertaa. Jä-
senmäärässä ei ollut tapahtu-
nut suuriakaan muutoksia; uu-

sia jäseniä kiltaan hyväksyttiin 
kolme ja poistoja merkittiin vii-
si. Jäsenmäärä on hiljakseen vä-
henemässä, mutta kuitenkin vie-
lä yli 100, tarkkaan ottaen 108. 
Oulun osastossa on 35 jäsentä, 
Suupohjan viirikön toiminnassa 
on mukana 10 jäsentä ja loput 
63 Vaasan alueelta tai eri puolil-
ta Suomesta. Kunniajäseniä to-
dettiin killalla olevan edelleen 
neljä: Martti Laitala, Erkki Lehti-
mäki ja Martti Juvonen Vaasasta 
sekä Esko Pekama Oulusta. 

Killalla on edelleen läheiset 
suhteet muihin maanpuolustus-
järjestöihin, paikallisesti Vaasan 
Kiltapiiriin, Pohjanmaan Maan-
puolustuskiltaan ja Vaasan Kil-



111Rannikon Puolustaja   3 | 2019

Järjestöt

kimäärin 12 jäsentä.
Suupohjan viirikkö järjes-

ti vuoden 2018 aikana kahdek-
san tapahtumaa, joista kolme 
oli kilta-aluksen ajoharjoittelua,  
yksi radioliikennekurssi ja aluk-
sen kunnostusta vesillelaskun ja 
noston yhteydessä. Kilta-alusta 
esiteltiin sekä Kristiinankaupun-
gin markkinoilla että Kaskisten 
Kalarantapäivillä.  

Hallitus Kristiinankaupungin 
markkinoilla

Killan hallituksen jäseniä kävi tu-
tustumassa Kristiinankaupungin 
kuuluisilla markkinoilla ja samal-
la tapaamassa Suupohjan viiri-
kön väkeä. Vaasasta oli lähtenyt 
matkaan yhteensä viisi hallituk-
sen jäsentä ja  vastassa oli nel-
jä suupohjalaista killan hallituk-
sen jäsenen Antero Honkasalon 

johdolla. Kilta-alus Ahvenen kul-
kua kokeiltiin Kristiinankaupun-
gin lahdella kaupungin edustal-
la. Vaikka alus on jo yli 40 vuo-
den ikäinen oli kulku vielä vetre-
ää.  Ahven Maria oli seuraavana 
päivänä markkinaväen nähtävä-
nä kaupunginrannassa. Osa kil-
lan hallituksen jäsenistä ehti tu-
tustua myös Kristiinankaupun-
gin merimuseoon.  

Pohjanlahden Laivastokilta

Pohjanlahden Laivastokillan kevätkauden toiminnasta

Ahven-Maria yleisön nähtävillä kaupunginrannassa.
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L aivastokiltojen yhteiset kil-
tapäivät järjestettiin Vaa-

sassa elokuussa. Näitä yhtei-
siä kiltapäiviä on pidetty vuoro-
järjestyksessä kaikkien kolmen 
aluekillan järjestäminä vuodesta 
2003 lähtien. Ensimmäiset päi-
vät pidettiin Turussa elokuussa 
2005. Muina järjestäjinä ovat ol-
leet Kymen ja Helsingin Laivas-
tokillat. Pohjanlahdella yhteis-
ten päivien toteuttaminen al-
koi vuonna 2006, jolloin ne jär-
jestettiin Vaasassa 41 osanot-
tajan voimin. Seuraavat  päivät 
olivat Maksamaan saaristossa 
2011, jolloin mukana oli 14 kilta-
laista ja 2014  Kristiinankaupun-
gissa, jolloin mukana oli 21 lai-
vastokiltalaista. Mukana oli lai-

Pohjanlahden Laivastokilta

vastokiltojen jäseniä Pohjan-
maalta, Turusta ja Kymen killas-
ta. Silloinen Helsingin Laivasto-
kilta oli jo aiemmin eronnut kes-
kusjärjestöstä Laivaston Killasta.

Kuluvana kesänä järjestet-
tyihin kiltapäiviin osallistui kaik-
kiaan 20 laivastokiltalaista sekä 
alueellisesta Pohjanlahden Me-
rivartiokillasta ja Vaasan Meri-
puolustustaidon Kehittämisyh-
distyksestä lisäksi noin kuusi jä-
sentä. Järjestävä kilta oli päättä-
nyt kokeilla miten onnistuisi yh-
teistyö muiden alueellisten  ja 
paikallisten merellisten toimijoi-
den kanssa. Mahdollisuuksia jat-
koonkin on, ja yhteisenä nimittä-
jänä tulevaisuudessa lienee soti-
lasmerenkulun koulutustoiminta. 

Kiltapäivät aloitettiin Vaasan 
sotilaskodissa perjantaina puo-
lelta päivin. Puolustusvoimi-
en tervehdyksen toi Porin Pri-
kaatin Pohjanmaan aluetoimis-
ton päällikkö, everstiluutnant-
ti Mauri Etelämäki ja paikallisen 
tervehdyksen VaaRPston viimei-
nen komentaja, kommodori evp 
Hannu Luukkonen. Pääpuhuja-
na oli edellisen kauden merivoi-
mien komentaja, vara-amiraa-
li Veijo Taipalus. Hänen esityk-
sensä Suomen meripuolustuk-
sen tilasta nyt ja tulevaisuudes-
ta oli tyhjentävä ja vahvasti tur-
valliseen tulevaisuuteen luotta-
va. Merivoimien rooli on ratkai-
sevan tärkeä, niin rauhan kuin 
erityisesti mahdollisten kriisi-
en aikana, jo siitäkin syystä että 
noin 80% maan ulkomaankau-
pasta kulkee meritse.   Aloitus-
päivä jatkui myöhemmin yhtei-
sellä veljesillallisella rantaravin-
tolassa, jossa mukana oli myös 
Vaasan kaupungin edustaja, vt. 
hallintojohtaja Anna-Maija Iitola.

Seuraava päivä aloitettiin tu-
tustumiskäynnillä Pohjanmaan 
Maanpuolustuskillan ylläpitä-
mään Sotaveteraanimuseoon 
Vaasan keskustassa. Esittelijänä 
toimi Maanpuolustuskillan pit-
käaikainen puheenjohtaja, Vaa-
san Yliopiston emeritusprofes-
sori Ilkka Virtanen. Jälleen ker-
ran ulkopuoliset pääsivät häm-

Valtakunnalliset laivastokiltapäivät Vaasassa 9.-10.8.2019

Vasemmalta evl. Mauri Etelämäki, VaarPston viimeinen komentaja, 
kommodori Hannu Luukkonen, Pohjanlahden Laivastokillan 
puheenjohtaja Teuvo Roden ja seisomassa Merivoimien edellinen 
komentaja, vara-amiraali Veijo Taipalus.
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Pohjanlahden Laivastokilta

mästelemään museon laajuutta 
ja sitä intoa, millä museosta huo-
lehditaan. Esittelijä saikin ansai-
tut kiitokset tavastaan valaista 
museon historiaa ja sen esineitä.

Valtakunnalliset laivastokiltapäivät Vaasassa 9.-10.8.2019

Kiltapäivien osanottajat purjehduksen jälkeen.

Museokäynnin jälkeen ko-
kousväki siirtyi MPK:n meripuo-
lustuspiirin Pohjanmaan koulu-
tuspaikan Sommarö-nimiseen 
harjoitusalukseen, linnakeve-

neeseen, jolla tehtiin kiertoajelu 
Vaasan saaristossa. Päivät päät-
tyivät saaristoravintola Jannen 
Saluunassa nautittuun lounaa-
seen.
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Turun Rannikkotykistökilta

Turun Rannikkotykistökillan toimintaa!
sEPPo kaila

O sallistuimme 24.-25.5. Nu-
ku Rauhassa Turun Var-

vintorilla. Tapahtuma oli suuri 
ja täyttää koko torin sekä vierei-
sen jokirannan. Melkoinen jouk-
ko alueen maanpuolustuskiltoja 
osallistui tapahtuman esittelijöi-
nä ja kattavasti paikalla oli myös 
eri viranomaistahot. RT-Kilta toi-
mi tapahtumassa yhdessä Turun 
Laivastokillan kanssa.

Kiltamme teki kesäkuun 
alussa bussilastillisella porukal-

la hienon retken Hankoon. Han-
gon sää näytti sen paremman 
puolensa, saimme nauttia Suo-
mineidon eteläkärjen kesäises-
tä merikaupungista. Oppaak-
semme oli onni saada sotahis-
torioitsija, yksi parhaista Han-
kotuntijoista, majuri evp Kaar-
le Lange. Ajelimme Turusta suo-
raan suuntana Tulliniemi käy-
den ensin kahvit juomassa hiek-
karannan Cafe Oasiksessa. Tul-
liniemeen saavuttuammee kä-
velimme merivartioaseman lo-
masta aivan kärjen rantakallioil-
le katselemaan entisten patte-
rien asemia. Samalla käytimme 
tilaisuutta ihailla komeita meri-
näkymiä. Saimme myös esitte-
lyn merivartiotoiminnasta sen 
piha-alueen viheriöllä. Tullinie-
mestä ajelimme Bulevardille 
katsomaan Hangon vapauden-
patsasta ja ottamassa ryhmä-
kuvan sen juurella. Bulevardilta 
otimme suunnan kohti Hangon 
Kasinon takana olevaa Neuvos-
toajan bunkkeria ”Kapanovin 
korsua”. Sisälle ei pääsyä ollut, 
mutta korsusta näimme myö-
hemmin pienosmallin Rintama-
museossa. Tässä kohtaa päi-
vää vatsanseutu alkoikin jo kai-
vata täydennystä kun nousim-
me bussista Hangonkylän sa-
taman luona ja pysähdyimme 
lounaalle kalaravintola På Kro-
kenin terassille. Lounaalta aje-

limme Neuvostosotilaiden hau-
dan kautta Täktomin tykistöra-
tapihan alueelle. Neuvostolii-
tolla oli vuosina 40 - 41 käytös-
sä rautatiepatterien tuliasemia 

Kaksi evp-linnakkeenpäällikköä. 
Vasemmalla oppaamme Kaarle 
Lange vierellään Thomas-Erik 
Blom.

Retkiryhmämme Bulevardin päässä, Vapauden-                 patsaalle asettautuneena.
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Turun Rannikkotykistökilta

Turun Rannikkotykistökillan toimintaa!
sEPPo kaila

Täktomin ja Tvärminnen välisel-
lä tykistöradalla. Pääasema si-
jaitsi vierailemassamme Täkto-
missa. Rautatietykistön 9. pat-
terissa oli kolme Obuhovin 305 

mm rautatietykkiä. Tykkiasema 
on valtava pyöreä betonialusta, 
johon tykki kuljetusalustaltaan 
ampumakuntoon laiton yhtey-
dessä laskettiin. Tämä Täktomin 

tykkiasema ja toinen kolmes-
ta on vielä jäljellä, mutta rauta-
tie on purettu, vain ratapenkka 
on enää maastossa nähtävillä. 
Lähdimme Tvärminnestä sisä-

Retkiryhmämme Bulevardin päässä, Vapauden-                 patsaalle asettautuneena.
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maan, Lappohjan suuntaan tut-
kimaan rintama-alueen nähtä-
vyyksiä. Alueella on kunnostet-
tuja bunkkereita ja erilaista ase- 
ym kalustoa sekä juoksu- ja tais-
teluhautoja autenttisilla paikoil-
laan. Rintamamuseosta siirryim-
me paluumatkalle Harpaskogin 

alueen Irma-bunkkerin kautta. 
Suomalaisten bunkkeri on ko-
mea ja näkemisen arvoinen so-
tamuistomerkki. Bunkkeri kuului 
osana talvisodan jälkeen 1940–
1941 Hangon vuokra-alueen ra-
jalle rakennettuun kantalinnoi-
tettuun pääpuolustusasemaan. 

Bunkkerin sisäänkäynnin suoja-
na on ensinnäkin ahdas ulkoalue 
ja sisään mentäessä välieteinen, 
johon sisältä voitiin pudottaa 
putkea pitkin käsikranaatti tun-
keilijan jalkoihin. Tuuletusaukot 
on suojattu ohiohjauksella, jol-
la sisään pudotettu räjähde luis-

Irma-bunkkerin läheisyydessä on Hangon rintaman pääpuolustuslinjan panssariesteitä.

sEPPo kaila

Turun Rannikkotykistökilta
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HUOMIO HUOMIO! 
Tärkeät päivämäärät kalenteriin:

 – Killan syyskokous on Heik-
kilän sotilaskodissa tors-
taina 21. Marraskuuta klo 
18.00.

 – Muista myös syysjuhla, joka 
vietetään Turun Upseeriker-
holla Sirkkalassa lauantaina 
30. Marraskuuta alkaen klo 
18.00! Syysjuhlaan ilmoit-
tautumisia ottaa vastaan 
kiltamestari Heikki Pohjan-
virta: p. 040 519 8155 tai kil-
tamestari@turunrtkilta.fi.

Tervetuloa näihin hienoihin 
tilaisuuksiin.

Ampumaharrastajat, otta-
kaa kalentereihinne Sinisen Re-
servin ampumakilpailut Upin-
niemessä ja Raasin ampumara-
dalla. Valittavana on useita am-
pumapäiviä keväisin ja syyskau-
silla. Varsinkin syksyinen ryn-
näkkökivääriammunta Upinnie-
messä on ollut erityisen suosit-
tu, koska siihen voi osallistua il-
man omaa asetta ja -aselupaa. 
Nyt keräämään joukkueita kil-
pasille! Ilmoittautumiset näihin 

kahtaa ulkoseinästä ulos. Bunk-
kerilta poikkesimme vielä lä-
heisellä Mannerheimin muisto-
kivellä. Kivi pystytettiin paikal-
le, jossa Mannerheim vastaan-
otti 15.12.-41 Hangon rintamal-
la taistelleiden joukkojen ohi-
marssin. Bussimatkalla takaisin 
Turkuun saimme kuulla komen-
taja evp Sakari Kinnarisen todel-
la mielenkiintoisen esitelman ve-
näläisten katastrofaalisesta Tal-
linnan evakuointioperaatiosta 
elokuulta 1941, jossa venäläiset 
kärsivät uskomattomat 16000 
miehen tappiot.

Suuret kiitokset antoisas-
ta sotahistoriallisesta retkestä 
kuuluu hyvää ennakkotieduste-
lua ja -suunnittelua ja tehneille 
Heikki Pohjanvirralle ja Antti su-
nalle. Retken onnistumisen ta-
kasi viimekädessä loistava op-
paamme, Hanko- ja sotahistori-
an tuntija Kaarle Lange!

Kannattaa muistaa suosi-
tut kuukausitapaamiset kesä-
tauon jälkeen sarjan aloitti 4.9. 
Eduskuntatutkimuksen keskuk-
sen johta Markku Jokisipilä ai-
heenaan Suomalainen SS-pa-
taljoona.

Irma-bunkkerin sisäänkäynti.

ampumakilpailuihin MPK:n ko-
tisivuilta. Seuratkaa ilmoittelu-
ja kiltamme retkistä ja tapahtu-
mista TS:n kiltapalstalla, jäsen-
tiedotteissa ja killan FB-sivulla: 
facebook.com/groups/turunrt-
kilta. Seuratkaa tarjontaa myös 
Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen (MPK) sivuilla: www.
mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

sEPPo kaila

Turun Rannikkotykistökilta
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Turun Laivastokilta

Turun Laivastokillan toimintaa!
sEPPo kaila

sEPPo kaila

Viikonvaihteessa 9.–11.8. Vaa-
sassa vietettiin Laivaston Killan 
valtakunnallisia Laivastokiltapäi-
viä. Pohjalaisella sinnikkyydellä 
Pohjanlahden Laivastokillan jär-
jestelyvuorolla hienosti järjestet-
tyä ohjelmaa merellä ja maissa. 

Ohjelmassa oli luentoja sotilaalli-
sista aiheista, museoesittelyjä ja 
mm. Sommarö-aluksella suoritet-
tu risteily samannimiselle Som-
marön saarelle, jossa lounastim-
me. Kesäinen ja aurinkoinen sää 
suosi kiltapäiviä. Mahtavat kiitok-
set Vaasan suunnalle viihtyisistä 
päivistä. Kattavampi kirjoitus kil-
tapäivistä löytyy tämän lehden 
Laivaston Killan palstoilta.

14.8. vietettiin ”avoimet sisä-
piirin” näyttelyn avajaiset miina-
laiva Keihässalmella jokirannassa 
tukkivene Karjalan kyljessä. Van-
ha rouva oli nyt kevään telakoin-
nin ja Forum Marinumin oman 
rantaryhmän ahkeroinnin seu-
rauksena parhaassa kunnossa 
koskaan museolaivakautenaan. 
Lisäksi kesän aikana laivasta it-
sestään kertova näyttely (Karja-
lan tapaan) on ollut uusinnan al-
la. Paikalla tilaisuutta kunniotta-

K iltamme piti ständiä yh-
dessä RT-killan kanssa Nu-

ku Rauhassa-tapahtumassa 23.–
25.5. Varvintorilla. Koleasta ja sa-
teisesta säästä huolimatta kilto-
jemme sitkeitä aktiiveja rekrytoi 
ja esitteli kiltojensa toimintaa 
SinResin teltalla. Väkeä oli han-
kalasta säästä huolimatta liik-
keellä kohtuullisesti ja juttu tel-
talla toiminnastamme kiinnostu-
neiden kanssa luisti mukavasti!

Turun Laivastokilta osallistui 
Rannikkolaivaston kotiutuvien 
varusmiesten kahvitilaisuuteen 
19.6. Pansion varuskuntaravinto-
la Poijussa. Kitamme palkitsi kii-
tettävästi suoritetun varusmies-
palveluksen johdosta alikersantti 
Theo Oran 8. Huoltolaivueeesta.

Alikersantille luovutettiin 
palkintona termospullo nimilaa-
talla ja tietysti perinteen vaatima 
kehystetty kunniakirja!

Varusmiehiä marssimassa kotiutustilaisuuteen Pansion tukikohdassa 19.6.

Rannikkolaivaston tuore komenta-
ja, kommodori Jukka Anteroinen 
pitää puhetta kotiutuville varus-
miehille Pansion tukikohdan ra-
vintola Poijussa. 



119Rannikon Puolustaja   3 | 2019

Järjestöt

Turun Laivastokilta

sEPPo kaila

sEPPo kaila

massa oli useita kiltalaisiamme.
Turun laivastokilta osallistui 

23.–25.8. Turun Messuilla Puo-
lustusvoimien osastolla yhdes-
sä Turun Rannikkotykistökillan 
kanssa esittelemässä kiltojen 
toimintaa ja rekrytoimassa uu-
sia jäseniä. Samalla alueella oli 
totuttuun tapaan useita maan-
puolustus-ja perinnekiltoja.

Tulevia tapahtumia. 
Killalla on suunnitelmissa järjes-
tää edellisten vuosien tapaan 
navigointikoulutusta Aboa Ma-
ren komentosiltasimulaattoreil-
la. AM:n historia juontaa jo vuon-
na 1813 alkaneisiin merikaptee-
nien koulutuksiin. Suunnitelmis-
sa on myös edestakainen laiva-
risteily Tukholmaan.

TLK:n pistooliampumakil-
paila ei pystytty järjestämään 
keväällä. Uusinta on suunnitel-
tu Pansion pistooliradalle syys-
kuulle. Sen tuloksista tietoja kil-
lan fb-sivulla. Muistakaa myös Si-
nisen Reservin ampumakilpailut 
Upinniemessä ja Raasin ampu-

maradalla. Valittavana on useita 
ampumapäiviä keväisin ja syys-
kausilla. Varsinkin syksyinen ryn-
näkkökivääriammunta Upinnie-
messä on ollut erityisen suosittu, 
koska siihen voi osallistua ilman 
omaa asetta ja -aselupaa. Nyt ke-
räämään joukkueita kilpasille! Il-
moittautumiset näihin ampuma-
kilpailuihin MPK:n kotisivuilta.

SYYSKOKOUS
Turun Laivastokillan syyskoko-
us pidetään Heikkilän sotilasko-

dissa 29.10. klo 18.00. Käsitellään 
sääntöjen syyskokoukselle mää-
räämät asiat. Tervetuloa hallitus!

Loppuvuoden syntymäpäi-
väsankareitamme ovat: 85 vuot-
ta Sampo Hurmerinta 18.10. 75 
v. Raimo Novari 24.10. ja Timo 
Saarinen 9.12. 60v. Esa Pelto-
nen 18.12.

Onnea kaikille syntymäpäi-
väsankareille!

Seuratkaa ilmoitteluja ret-
kistä ja tapahtumista TS:n kil-
tapalstalla, sähköposti-jäsent-
edotteissa ja killan päivitetyillä 
nettisivuilla: www.turunlaivas-
tokilta.net sekä killan FB-sivulla. 
Seuratkaa myös ampumatapah-
tumien ajankohtia Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen (MPK) 
sivuilla: www.mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

Vaasan Valtakunnallisten Kiltapäivien veljesilta ravintola Strampenissa.

Turun Laivastokillan ja Turun RT-killan yhteinen ständi Sinisen Reservin 
teltalla elokuun Turun Messuilla.
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Puheenjohtajan kynästä

T ervehdys kaikille rannik-
kojääkäreille ja lehden lu-

kijoille!
Kesän tapahtumat alkavat 

olla takanapäin. Kausi alkoi kil-
lan majan talkoilla, jossa aktiivi-
set kiltalaiset rakensivat majalle 
uuden grillikatoksen. Katokses-
ta tuli upea. Kiitos kaikille, jotka 

osallistuivat talkoisiin ja katok-
sen saattamisesta valmiiksi tal-
koiden päätyttyä. Maja on ollut 
koko kesän aktiivisessa käytössä 
kuten myös killan kajakit.

Peryn ja killan aktiivit järjes-
tivät myös jo perinteisen, mut-
ta unohtumattoman upean lei-
rikouluviikon koululaisille Ram-

sön majalla. Viikko oli varmas-
ti mielenpainuva osallistujille ja 
järjestäjille.

Heinäkuun ja koko kesän 
kruunasi 75. Teikarin päivä, jo-
ta juhlittiin perinteisesti ensin 
Upinniemessä ja sitten Drags-
vikissa. Osallistujat saivat päi-
vän aikana tilaisuuden kuulla 

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Rannikkoprikaati, Rannikkojääkäripataljoonan 
perinneyhdistys ry ja Rannikkojääkärikilta ry kutsuu 
Teidät, perheenne ja ystävänne Upinniemeen.

Talvisodan muistoja ja adventin lauluja -konserttiin
Upinniemen Merikappeliin 1. adventtisunnuntaina 

1.12.2019 klo. 18:00 – 20:00

Glögitarjoilu alkaen klo. 17:00 
Konsertissa esiintyvä kuoro varmistuu myöhemmin.

Ilmoittautuminen tapahtumaan 27.11.2019  
mennessä osoitteessa: https://merikappeli.com

Merikappeli sijaitsee sotilasalueella ja jokaisella tulijalla tulee olla asianmukainen vierai-
lulupa.  Ilmoittautuminen oikeuttaa pääsyyn Upinniemen varuskuntaan. Saapuessanne 
varuskunnan portille ilmoittakaa liikennevartiolle osallistuvanne konserttiin ja esittäkää 
pyydettäessä henkilöllisyystodistus. Parkkipaikkoja Merikappelin edustan lisäksi on va-
ruskuntaruokalan ja sotilaskodin läheisyydessä.

Upinniemen Merikappeli Lisätiedot: Esa Aittokallio p. 040-5869 061
Upinniemen Rantatie, 02470 Upinniemi esa.aittokallio@gmail.com

Käsiohjelma 5 euroa.
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Puheenjohtajan kynästä
mielenkiintoisia kertomuksia eri 
ajoilta Rannikkojääkärien histo-
riasta ja komentaja Sami Jaak-
kolan juhlaesitelmän Teikarin 
taisteluista. Päivässä oli erityi-
sen hyvä ja lämmin tunnelma. 
Kiitos kaikille, jotka osallistuivat 
ja mahdollistivat tapahtumat!

Tulevia tapahtumia
Syksy käynnistyy ainutlaatui-
sella Rannikkojääkärikoulun 
käyneiden kurssien yhteis-
tapaamisella 7.9. Tuolloin tu-
lee kuluneeksi 40-vuotta ensim-
mäisestä Rannikkojääkärikou-
lun kurssista. Tapaamiseen on 
ilmoittautunut yli 600 rannik-
kojääkäriä. Kurssit kokoontuvat 
Helsingin Senaatintorilla, jos-
ta matka suuntautuu Upinnie-
meen. Ilta huipentuu yhteisillal-
liseen Kalastajatorpalle. Minulla 
on ollut tilaisuus seurata järjes-
telyiden valmistelua läheltä ja 
olen ollut hyvin vaikuttunut sii-
tä miten asiat on saatu järjesty-
mään sekä miten innostuneita ja 
motivoituneita kaikki ovat olleet. 
Tapahtuma tulee olemaan kaikin 
puolin poikkeuksellinen ja konk-
reettinen osoitus siitä mitä isku-
lauseemme ”Kerran Rannikko-
jääkäri – aina Rannikkojääkäri” 
tarkoittaa! Yhteenkuuluvuuden 

tunne on käsin kosketeltava.
Loppusyksystä pidetään kil-

lan sääntömääräinen syysko-
kous. Seuraa postia ja tule mu-
kaan päättämään killan toimin-
nasta.

Vuosi tulee huipentumaan 
ensimmäisenä adventtina pidet-
tävään perinteiseen konsert-
tiin Upinniemen kappelissa.

Haluan erikseen korostaa, 
että suurin osa tässä luetelluista 
tapahtumista tehdään hyvässä 
ja läheisessä yhteistyössä Ran-
nikkojääkäripataljoonan perin-
neyhdistyksen kanssa. Lämmin 
kiitos kaikille, jotka ovat osallis-
tuneet tekemiseen!

Jäsenyys killassa
Meitä kiltalaisia on vähän yli 260 
ja me olemme kaikki valinneet 
jäsenyyden eri lähtökohdista. 
Osa meistä haluaa osallistua 
aktiivisesti toiminnan kehittä-
miseen, kun toisille se on mah-
dollisuus käyttää killan majaa sil-
loin tällöin tai ehkä löytää yhteys 
palvelusajan kavereihin. Joille-
kin meistä on kiinnostavaa käy-
dä kuuntelemassa mielenkiintoi-
sia esitelmiä tai vain seurata toi-
mintaa etäältä. Nämä kaikki ovat 
hyviä perusteita olla jäsenenä.

Haluan kuitenkin kannustaa 

niitä jotka miettivät, että voisi-
vatko he osallistua toimintaan, 
ottamaan yhteyttä. Kilta tarvit-
see lisää tekijöitä toiminnan yl-
läpitämiseen ja kehittämiseen. 
Osallistuminen voi olla sitä, et-
tä tulet talkoisiin juomaan ku-
pin kahvia, ehkä tartut hetkek-
si kottikärryihin. Jotkut meistä 
tuntevat hyviä esitelmöitsijöi-
tä tai ovat itse mielenkiintoisen 
alueen asiantuntijoita. Joskus 
toiminta voi olla myös sitä, että 
tarjoat työpanosta nettisivujen 
tekemiseen tai ylläpitämiseen. 
Yhtä lailla kilta tarvitsee joskus 
apua vaikkapa killan kajakkien 
siirtämiseen paikasta toiseen tai 
myynti- ja esittelypöydän pitä-
miseen valapäivänä. Kyse voi ol-
la myös uuden toiminnan käyn-
nistämisestä. Ota yhteyttä! Osal-
listu ja tee jäsenyydestä itsellesi 
kiinnostavampaa!

Muistutus
Huolehdi, että killalla on ajanta-
saiset yhteystiedot käytettävis-
sä mm. sähköpostiosoite. Kilta 
viestii jäsenilleen pääosin säh-
köpostin ja Facebookin kautta.

Kerran Rannikkojääkäri  
– aina Rannikkojääkäri

Petri Käyhkö

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys
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tia ja karjalanpiiraita. Sitten veis-
tettiin kaarnaveneitä. Haavoilta 
säästyttiin. Ruokana oli kana-
pyöryköitä & perunamuusia & 
jälkiruokana oli marjakiisseliä. 
Marjakiisseli maistui hyvälle ja 
söimme sitä paljon. 

Ruoan jälkeen tuli yllätysvie-
raita, nimittäin kaksi sotavenet-
tä. Toinen oli suomalainen ja toi-
nen ruotsalainen. Ensiksi tutus-
tuimme veneisiin ja niiden mie-
histöön ja sitten pääsimme mo-
lempien kyytiin. Vauhti oli to-
si kova ja kun laiva kallisti oltiin 
melkein vaakatasossa.

Ruoaksi oli kastiketta & rii-
siä. Ruuan jälkeen meillä oli tie-
tovisa luonnosta, sen jälkeen lei-
kimme jalkasolmuleikkiä. Paavo 
voitti sen. Sitten oli saunavuorot. 
Iltapala oli nuotiolla. Illalla nukku-
maan meno oli levoton, koska Mi-

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Ramsön kesäleiri nuorille 2.-7.6.2019

Sunnuntai 2.6.2019

Tultiin saarelle veneellä. Raken-
nettiin teltat ja käytiin saunassa 
ja uimassa. Sitten mentiin nuk-
kumaan 23:30.

Maanantai 3.6.2019
Herättiin ja syötiin aamupa-
la. Sen jälkeen tehtiin omia jut-
tuja, jonka jälkeen jaettiin ryh-
mien tehtävät. Ryhmä 1 kävi ha-
kemassa ruuat. Ryhmä 2 laittoi 
tiskivedet. Ryhmä 3 siivosi. Ryh-
mä 4 hoiti vessat. Sen jälkeen Ju-
lia ja Jenni teki leiriolympialai-
set jotka kestää ma-to. Mentiin 
mettään leikkii hetkeksi. Sitten 
tehtiin omia juttuja. Sitten men-
tiin syömään ruokaryhmän tuo-
mia ruokia. Sitten ensimmäise-
nä maailman suurimmalle vuo-
relle kiivennyt suomalainen tu-

li kertomaan pitkästä vuorikii-
peilystä. Sitten harjoiteltiin tu-
len sytyttämistä tuluksilla. Sit-
ten mentiin saunaan ja uimaan. 
Sitten tehtiin jotain juttuja, jon-
ka jälkeen mentiin nukkumaan.

Tiistai 4.6.2019
Herättiin tänä aamuna satee-
seen ja pieneen ukkoseen. Aa-
mulla ei mitään ihmeellistä. 
Olympialaisissa piti kerätä tiet-
tyjä tavaroita ja ollaan vielä vii-
meisiä. Ensiapupiste oli sama, 
kun viime vuonna kai. Mutta toi-
vottavasti tästä leiristä tulee yh-
tä hyvä, kun viime vuonna.

Keskiviikko 5.6.2019 
Ronja, Sara, Verna, Eppu
Tänään herätys soi klo 8:10. Me-
nimme sen jälkeen aamupalalle. 
Siellä oli leipää, Kalinka-jogurt-

Esa aittokallio

Ruoka haettiin päivittäin mante-
reelta, varuskunnan ruokalasta.

Esa aittokallio

Teemana hypotermia ja vesiturvallisuus – kokeilun kautta.
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Ramsön kesäleiri nuorille 2.-7.6.2019

renne ruiskutti Aarnin päälle au-
rinkorasvaa (päähän), koska tämä 
ei suostunut voimistelemaan. Po-
jat uhkasivat kaataa teltan. Lopul-
ta kuitenkin päästiin nukkumaan.

6.6.2019 Toiseksi viimeinen 
päivä. (To). Me (aurinkoiset) 
olemme johdossa
Aamulla herättiin/jatkettiin val-
vomista, osa porukasta oli ”nuk-

kunut” yön taivasalla. Hyttysiä 
oli aivan XXXXXXXSTI LIIKAA! (Oli 
muuten väsynyttä poikaa). Aa-
mupalan jälkeen chillattiin jon-
kun aikaa (tehtiin kaarnaveneitä 
illan kisaa varten), sitten tehtiin 
ryhmätöitä. Meidän ryhmä (2) ha-
ki ruokaa. Saavuttiin mantereelle 
kesken sotaharjoitusten. Sen jäl-
keen syötiin hernekeittoa ja pan-
naria. Lounaan jälkeen oli olym-

pialaiset jossa piti kasata torni 
tiilestä, puupölkystä, ensiapusi-
teestä, kepistä ja mukista. Tulok-
set: Ryhmä 1: 54cm, Ryhmä 2: 90 
cm, Ryhmä 3: 92 cm ja Ryhmä 4: 
88 cm. Sitten oli hypotermiahar-
joituksia. Oli kivaa :D  Mentiin ha-
kemaan ruoka -> ruoka syöty. 
Oli kaarnavenekilpailut. Mentiin 
saunaan ja illalla vierailulle tuli 
meripelastus ihmisiä.

rannikkojÄÄkÄri

Yllätysvieraiden kanssa yhteiskuvassa.
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Rannikkojääkärikilta ja 
Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

7.6.2019 perjantai
Leirin purku ja pakkaus. Siirtymi-
nen mantereelle, lounas ja leirin-
päätös-limumunkit sodessa. Hy-
vää kesää!

Teksti on suorahko lainaus leiriläisten 
kirjoittamasta päiväkirjasta.

Rannikkojääkäripataljoonan Pe-
rinneyhdistys ja Rannikkojääkä-
rikilta ovat järjestäneet Upinnie-
messä Ramsön saaressa leiri-

kouluja kesäkuussa vuosittain. 
Ensi kesäkuussa hyvää palau-
tetta ja suosiota saanut leiri on 
tarkoitus järjestää jälleen, ilmoit-
tautuminen avattaneen MPKry:n 
kurssisivuille alku vuodesta 
2020. Leirikoulu on avoin kaikil-
le uimataitoisille yli kymmenen 
vuotiaille koululaisille.

Leirien mahdollistamisesta 
haluamme kiittää Rannikko Pri-
kaatia, Vaasan rannikkojääkäri-

pataljoonaa, Uudenmaan pri-
kaatia, URLUS-säätiötä, Maan-
puolustuskoulutusyhdistystä, 
sekä Meripelastusseuraa. Kii-
tokset myös leirin ohjaajat: Rei-
ja Laine, Julia Kiuru, Jenni Wulff 
ja Harri Hahkala sekä vieraileval-
le ”ohjaajallemme” Veikka Gus-
tafssonille ja tietenkin super-eri-
koiskiitos kaikille leiriläisille.

Terveisin

Esa Aittokallio
 kurssin johtaja

Veikka Gustafssonin kertomuksia vuorikiipeilystä ja haasteiden voittamisesta.

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
Piispankatu 11 as 23, 49400 Hamina
050 540 5417
tapio.riikonen@elisanet.fi

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

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

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

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

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 Petri Käyhkö
petri.kayhko@kotikone.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

Yhteinen julkaisum
m

e
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Rannikon Puolustajan teemat
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
24.10. Meriupseeriyhdistyksen vuosipäivän 

kokous Merisotakoululla (s. 85)

29.10. Turun Laivastokillan syyskokous (s. 119)

12.11. Rannikkoupseeriyhdistuksen järjestämä esitelmätilaisuus (s. 84)

21.11. Turun Rannikkotykistökillan syyskokous (s. 117) 

1.12. Talvisodan muistoja ja adventin lauluja -konsertti 
Upinniemen Merikappelissa (s. 120)

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



www.combitech.fi


