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•	 Vedenalaisen	valvonnan	kokonaisjärjestelmät:	
testattua	tarkkuutta	vedenalaisten	aluksien	ja	
jopa	yksittäisten	sukeltajien	havaitsemiseen

•	 Operatiivisen	toiminnan	tueksi	koulutussimu-
laattorit	vedenalaiseen	valvontaan	ja		
		sertifioituun	merenkulun	opetukseen	

www.imagesoft.f i

Image Soft Oy: suomalaista huippuosaamista  
vedenalaisen valvonnan kokonaistoimituksiin

Suunniteltu ja valmistettu Suomessa. 
Järjestelmätoimituksia maailmanlaajuisesti  

jo vuodesta 1990.
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Pääkirjoitus

si ylijohtaja Kimmo Kohvakka ja 
eversti Vesa Valtonen ovat tee-
makirjoituksessaan todenneet 
ytimekkäästi:

”Turvallisuustyössä on viime 
vuosina korostunut vahva tulevai-
suusorientaatio. Ennakointityön 
kytkeminen turvallisuussuunnit-
teluun on tarpeellista ja mahdol-
listaa ilmiöiden tarkastelun laajas-
ti ja koko yhteiskuntaa kattavasti.  
Turvallisuuden pitkänmatkan toi-
mijoina yhteinen kokemus on, et-
tä tilannetietoisuudessa koko yh-
teiskunnan tuottama tieto on ar-
vokasta, varautuminen - eli suun-
nittelu, valmistelut, harjoittelu - se-
kä tilanteenhallinta ovat parhaim-
millaan yhdessä tehtävää työtä”.

Erittäin sujuvasti kiteytet-
ty siihen, miksi ja miten asioita 
tehdään ja millaiselta tulevai-
suus näyttää.

Kommodori Misa Kangaste 
valottaa meille merivoimien ja 
viranomaisten välistä yhteistoi-
mintaa monipuolisesti. Rajavar-
tiolaitoksen toiminta osoittaa, 
että tärkeät tehtävät ovat viimei-
sen päälle hallussa. Kiitokset ko-
mentajakapteeni Ilja Iljina ja ko-
mentajakapteeni Valtteri Viitala, 
òhjaajana toiminutta amiraali 
Tom Hanenia unohtamatta.

Viimeisimpien tutkimusten 
mukaan tulevaisuuden taistelut 
käydään siviilien keskellä, pie-

nemmillä joukoilla ja teknolo-
giaylivoimaan nojaten. Siviilien 
keskuudessa toimiminen ja si-
viiliteknologian käyttö lisäävät 
epäsymmetristen ja hybridiso-
dankäynnin keinojen käyttöä.

Tutkimusten tulokset sopi-
vat hyvin myös merelliseen toi-
mintaympäristöön. Merivoi-
mien toimintaympäristö on kui-
tenkin hieman toisenlainen vi-
ranomaisten ja muiden toimi-
joiden kanssa. Kaikkia toimijoi-
ta yhdistää merellinen ulottu-
vuus sekä osaaminen ja yhteis-
toiminta siellä.

Toimintaympäristö ja sen 
monipuolisuus ja olosuhteet 
asettavat merellisille viran-
omaistoimijoille monenlaisia 
tasapainotettavia ja yhteenso-
vitettavia tehtäviä. Tilanneku-
va, johtaminen, toimintatavat ja 
monet muut yksityiskohdat on 
hyvä suunnitella, harjoitella ja 
sovittaa yhteen ennen todellisia 
tapahtumia.

Tulemme kokemaan tule-
vaisuuden merisodankäynnis-
sä ja merenkulussa suhteellisen 
nopeita ja käytäntöjä muuttavia 
muutoksia, joilla on merkittäviä 
vaikutuksia viranomaisten väli-
seen yhteistoimintaan. Autono-
miset aseet ja järjestelmät, häi-
rintä, paikantaminen, automaa-
tio, tekoäly ja digitalisaatio ovat 

Pidetään yhdessä kaunista 
kukkaa kämmenellä

T oivotan hyvää alkanutta 
vuotta lukijoille.

Rannikon Puolusta-
ja -lehden vuoden 2020 ensim-
mäisen numeron teema on kes-
tänyt hyvin aikaa ja se on aina 
ajankohtainen. Puolustusvoi-
mien yhtenä lakisääteisenä teh-
tävänä on muiden viranomais-
ten tukeminen. Tässä numeros-
sa luodaan lukijalle katsaus yh-
teistoiminnasta ministeriötasol-
ta Merivoimien esikuntaan ja Ra-
javartiolaitokseen.

Vuoden alku on monella rin-
tamalla kiireistä aikaa ja am-
mattitaitoisten kirjoittajien ai-
ka on tiiviisti kalenteroitu jo vii-
me vuoden puolella. Kirjoittajat 
ovat tässä numerossa valtakun-
nallisia kärkimiehiä.

Valtakunnallisesti viran-
omaisten välisen yhteistyön ko-
konaisuuden ymmärtämisek-
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vain otoksia tulevaisuuden nä-
kymistä.

Tulevaisuuden mahdol-
lisuuksien hahmottaminen 
ja arvottaminen sekä viran-
omaisten käytössä olevat re-
surssit määräävät yhteistoi-
minnan tason ja tehokkuuden 
tulevaisuudessa. Henkinen 
ulottuvuus yhteistoiminnassa 
on ratkaiseva tekijä.

Kiitokset kovassa ristipai-
neessa ja kiireen keskellä uh-
rautuneille kirjoittajille. Uskon 
ja toivon, että asiat hoidetaan 
merivoimissa ja muissakin or-
ganisaatioissa ”tulevaisuuteen 
varautuen” -periaatteella. Kau-
nis kukka kuolee, jos siitä ei pi-
dä hyvää huolta yhdessä toi-
mien.

Stavangerissa 25.1.2020,

Janne Herrala
Päätoimittaja

Päätoimittaja
Janne Herrala
Janne.Herrala@mil.fi
Kaikki sähköiset aineistot 
pyydetään lähettämään 
osoitteeseen:
toimitus@rannikonpuolustaja.fi

Toimitus
Toimitussihteeri
Seppo Alanko
toimitus@rannikonpuolustaja.fi
Markus Malila 
markus.malila@mil.fi
Ove Enqvist, historia ja kirjallisuus
enqvist@oktanet.fi

Toimituksen osoite 
(postitettavat aineistot)
Seppo Alanko
Tmi Riimunkantaja
PL 118, 02101 Espoo

Toimitusneuvosto
Henrik Nystén, 
toimitusneuvoston pj
Janne Herrala
Janne Huusko, RPR
Veli-Petteri Valkamo, MY
Tatu Vartiainen,
Rannikkotykistön Opistoupseerit
Maria Arminen 
(varalla Jenni Kaipainen), 
Merivoimien aliupseerit
Antti Ratia, Maanpuolustuksen 
Henkilökuntaliitto
Antti Rautiainen, Sininen Reservi
Lars Eklund, 
Suomenlahden Laivastokilta

Tilaushinnat vuodelle 2020
Yksittäiset kestotilaajat 24 euroa/
vuosikerta. Yleishyödyllisten 
yhteisöjen jäsentilaukset  
10 euroa/vuosikerta.

Osoitteenmuutokset 
ja tilaukset
Jarmo Valtimo
Metsäkannaksentie 32
10940 Hanko
puh 040 564 7695
e-mail jarmo.valtimo@ 
 rannikonpuolustaja.fi

Lehden kotisivut
www.rannikonpuolustaja.fi

Kirjapaino
Grano Oy, Vaasa

Ilmoitusmyynti
Tmi Johanna Pelto
040 9030141
johanna@johannapelto.fi

Julkaisija
Rannikkoupseeriyhdistys RUY ry
Aikakauslehtien liiton jäsenlehti

Kansi
Kuva:  
Puolustusvoimat.  
Sami Jalonen.

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti

63. vuosikerta • 1/2020
RANNIKON PUOLUSTAJA 2/2020 ilmestyy viikolla 23.

Teemana: Merivoimien toimintaympäristö ja toimintakyky

Lehden aineistopäivä on 24.4.2020 mennessä. Teks tit mieluiten rtf-
teks titiedostoina (muutkin formaatit käyvät) sähköpostilla. Kuva-aineisto 
paperi-, dia-, tai digikuvina (tiff-, eps- tai jpg). Digikuvien mini miresoluutio 
on 300 dpi käytettävässä koossaan. Paperikuvia ei palauteta. Muusta me-
nettelystä on sovittava erikseen päätoimittajan kanssa.
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R annikkotykistön voi-
makkaan kehityskau-
den vaikuttajana tun-

nettu Juhani Niska menehtyi sai-
rauden uuvuttamana 18.1.2020. 
Juhani Niska syntyi Helsingissä, 
mutta kävi koulunsa ja kirjoit-
ti ylioppilaaksi Hangossa 1956. 
Varusmiesaika laivastossa ja 
Merisotakoulu toivat ylennyk-
sen aliluutnantiksi 1957.

Lahjakas, kielitaitoinen ali-
luutnantti hyväksyttiin Merika-
dettikurssi 29:n Rannikkotykis-
tölinjalle. Kurssinsa priimus, ka-
dettikersantti Juhani ”Algot” Nis-
ka aloitti 1959 vänrikkinä uransa 
Suomenlinnassa Vaasan Rannik-
kopatteristossa. Seuraava askel 
oli 1962 opettajan tehtävät Me-
risotakoulussa. Yliluutnantin 
lahjakkuus ja itsevarmuus huo-
mattiin aselajin johdossa. Seu-
rasi vuodet 1964–1976 kestä-
nyt, nuorelle upseerille poik-
keuksellinen pitkä kausi Pääesi-

Ye - eversti, rannikkotykistön tarkastaja

Juhani Antero Niska
2.9.1937–18.1.2020

kunnan Rannikkotykistötoimis-
tossa sekä Suunnitteluosastol-
la. Vuosiin sisältyvät viestiasela-
jin kapteenikurssi sekä Sotakor-
keakoulun Merisotalinja 9:n Tek-
nillinen opintosuunta vuosina 
1967–1969. Kurssit loivat teknil-
lisen pohjan Juhani Niskan näke-
myksille rannikkotykistöaselajin 
kehittämiseksi sekä näkemyk-
siensä esiin tuomiselle.

Vuonna 1971 majuri Niska 
määrättiin Pääesikunnan Suun-
nitteluosastoon. Työ edellytti eri 
aselajien näkemysten yhteen so-
vittamista ja kompromissien te-
koa. Arkipäivä tuli everstiluutnan-
tille tutuksi 1976 alkaen Suomen-
linnan Rannikkotykistörykmen-
tin Vallisaaren patteriston ko-
mentajana. Määräys Pääesikun-
nan Suunnitteluosaston päälli-
köksi 1979 asetti eversti Niskan 
eteen laajan, hänen yhteistyö-
kyvyilleen suurimmat vaatimuk-
set asettaneen tehtäväkentän. 
Tehtävä päättyi 1986 vuoden ko-
mennukseen US Army War Colle-
ge:n kurssille. Kurssin päätyttyä 
eversti Niska määrättiin ”Lippu-
rykmentin”, Suomenlinnan Ran-
nikkotykistörykmentin komenta-
jaksi. Rykmentin lyhyttä komen-
tajuutta seurasi rannikkotykistön 
tarkastajan tehtävä vuoden 1987 
joulukuun alussa.

Eversti Juhani Antero Niska 
siirtyi reserviin rannikkotykistön 

tarkastajan tehtävästä 1.3.1992. 
Tarmokas eversti evp hyödyn-
si kielitaitoaan ja tietämystään 
rannikkopuolustuksen liikkuvi-
en asejärjestelmien hankintoi-
hin liittyvien yritysten yhteys-
henkilönä, kunnes etenevä sai-
raus hiljensi aktiivisen ja aloite-
rikkaan rannikkotykkimiehen.

Eversti Niskan nimeen liit-
tyy kiistatta aloite T-55 panssari-
vaunun kanuunan asentamisek-
si torneineen kiinteästi kallioon. 
Tuloksena oli rannikkotykistön 
kevyt tornikanuuna - 100 56 TK. 
Aktiivisen toimijan mielipiteitä 
tuli esille myös raskaan tornika-
nuunan kehitystyössä sekä am-
munnan laskennan digitalisoin-
nin alkumetreillä. RAVAL – jär-
jestelmän alkuvaiheiden oival-
lukset täydentävät sarjaa. Monet 
ovat keskuudestamme poistu-
neen rannikkotykkiväen upsee-
rin aselajimme kehitykseen jät-
tämät jäljet! Eversti Niskan vank-
koja näkemyksiä on nähtävissä 
myös Upseeriliiton, Rannikkoty-
kistön Upseeriyhdistyksen, Ran-
nikkotykistön Perinneyhdistyk-
sen sekä Sotahistoriallisen Seu-
ran julkaisuissa ja arkistoissa. 

Kunniaa rannikkotykistöase-
lajin keskeisen kehittäjän elämän-
työlle ja muistolle tehden! 

Asko Kilpinen, Hanno Strang, 
Risto Sinkkonen

AKi / AKi 

In M
em

oriam
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P L Ilmarisen ja sen mies-
ten kohtalon viimeiset 
hetket viimeisen vete-

raanin Esko Vallinin Itsensä ker-
tomana

”Olen joskus miettinyt tilan-
netta, joka syntyi 13.9.1941 mii-
nan räjähtäessä. Asemapaikka-
ni oli PL Ilmarisen Jaos 1 eli 105 
mm Bofors kaksoistykki ja tykillä 
oli tietysti taisteluhälytyksen an-
siosta tuplamiehistö eli molem-
mat vahdit. Olin muiden tähystys-
vuorolaisten kanssa vapaavuo-
rossa ammuseteisessä lämmit-
telemässä ja vahtivuoro oli juuri 
vaihtunut, kun jysähti. Totesin he-
ti kallistuman nopeudesta – ulos 
ja pian. Ovella, joka johti tykkisil-
lalle tuli tungos ja päätin mennä 
sisäkautta. Loikin kahdet portaat 
vauhdilla alas ns. keittiöeteiseen. 
Siinä vaiheessa laiva oli jo niin kal-
lellaan, että hyppäsin saadakseni 
otteen avoinna olleesta oviaukos-
ta. Yritin saada otetta kannen reu-
nasta tarkoituksena kivuta pohjan 
päälle, mutta ei onnistunut ja pu-
tosin seinän päälle. Jalkojen alta 
kantautui hakkaamisesta kantau-

tuvaa kilinää mikä tuli ilmanvaih-
tokanavasta konehuoneesta. Ym-
märsin heidän hätänsä.

Kallistuminen oli pysähty-
nyt, tietysti märssy piti tasapai-
noa hetken. Kuulin avunhuutoja 
ja kiirehdin paikalle missä miehet 
yrittivät nostaa jaoksille sirpale-

suojaksi tehtyä hiekkalaatikkoa 
ylös. Alle oli kuulemma jäänyt ra-
diomestari Tiusanen. 

Minusta ei lisäapua herunut, 
laatikko ei liikahtanutkaan, mut-
ta märssy lähti painumaan. Mi-
nulle tuli kiire riisua kavaiji pois 
päältäni, mutta siviilikumitossut 
päätin jättää jalkaani, kun läksin 
liukumaan seinää pitkin mereen.

Kohtuullisen hyvän uimatai-

don omaavana en ollut huolestu-
nut mereen joutumisestani, mutta 
seinän vetäessä vettä perässään 
kallistuessaan se aiheutti imun 
mistä en päässyt pois. Huomasin, 
että joudun laivan kannen alle ja 
tiesin myös, että on kaksi minuut-
tia aikaa selvitä sieltä pois. Vedin 
vielä kerran happea keuhkoihini 
ja samassa minut imaistiin mus-
taan pimeyteen. Ajatus kohtalos-
tani velloi aivoissa, kun kuulin ylä-
puoleltani kannen läiskähtävän 
meren pintaan. Olin yrittänyt pitää 
suuntavaistoni yllä ja käteni osu-
essa kansirakennelman seinään 
olin varma suunnasta ja lähdin 
kiireesti uimaan. Muutaman ve-
don jälkeen vesi vaaleni ja nousin 
pintaan ehkä metrin verran Ilma-
risen vierestä. Lähdin heti uimaan 
ulommaksi, lähistöltä kuului mies-
ten ääniä ja avunhuutoja. Nekin 
loppuivat aika pian. Aloin seurata 
mainingin harjalta Ilmarisen koh-
talonhetkiä ja huomasin miten toi-
nen potkureista vielä pyöri. Vähi-
tellen perä alkoi painua alemmak-
si ja muutaman mainingin jälkeen 
keula nousi pystyyn ja matka koh-

PL Ilmarisen viimeinen veteraani tykkimatruusi

Esko Vallin
In Memoriam 13.12.2019

”Meren syli vei Suomelta monta miestä, ei jäänyt jälkeä laivojen teistä, mut 
heiltä jäi kuitenkin perintö meille ja se perintö olkoon urheus”

 (Merten miehet: Ye-komentaja Olavi Laakkonen 1942-2019)

In M
em

oriam

Karu totuus alkoi 
valjeta lähtiessämme 

hinaajalla Utöstä kohti 
Turkua ja Heikkilän 
kasarmilla selvisi, 

että joukostamme oli 
poissa 271 miestä. 
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Timo VirTa

Laivaston Veteraanit saattoivat yhdessä lähiomaisten ja ystävien kans-
sa Panssarilaiva Ilmarisen viimeisen veteraanin Esko Vallinin viimeiselle 
matkalleen Porissa Käppärän Pienessä kappelissa 18.1.2020.

ti pohjaa oli alkanut. Outo tunne 
valtasi minut. Olin varma pelastu-
misestani, mutta ajattelin niitä, joi-
den kohtalona oli terässeinät, jot-
ka sulkivat elämän polun.

Uppoamisen jälkeen keskityin 
arvelemaan omaa tilannettani ja 
tähyilin VM-veneitä, koska tiesin 
neljän veneen jääneen meitä etsi-
mään. Ei näkynyt, mutta mainin-
gin harjalla erottui jokin tumma 
esine, jota en pimeydessä tunnis-
tanut. Uituani lähemmäs se osoit-
tautui sirpalesuojalaatikon kan-
neksi, joita jaoksille oli tuotu. Olo-
suhteet helpottuivat huomatta-
vasti. Hetken päästä kuulin jon-
kun huutavan ja vastattuani kave-
ri ilmestyi kannen toiseen päähän. 
Kaksi huutaa kovemmin, mutta yk-
si vene häipyi näköpiiristä, seuraa-
va vai oliko sama tuli kohti ja nouk-
ki meidät ylös. Riisuessamme mär-
kiä vaatteita pois päältämme ve-
neeseen nostettiin vielä yksi mies. 
Lämmittely ja oksenteluvaiheiden 
jälkeen, syy naftaisen meriveden 
nieleminen, me majoituimme keu-
lahyttiin. Kuulimme, että perähy-
tissä oli lisää pelastuneita.

Karu totuus alkoi valjeta läh-
tiessämme hinaajalla Utöstä kohti 
Turkua ja Heikkilän kasarmilla sel-
visi, että joukostamme oli poissa 
271 miestä. Oman jaoksen tykki-
miehistä tiesin neljän olleen hyviä 
uimareita, mutta olisivatko putoi-
levat sirpalesuojat koituneet hei-
dän kohtalokseen. Itse olin ollut 
niiltä turvassa valittuani sisäreitin.

Vietin sodan loppuajan pio-
neerijoukoissa, mutta vetovoi-
ma ja side Ilmarisen porukkaan 
oli niin pitävä, että olin vuodesta 
1951 pitäen yhtä vuotta lukuun 
ottamatta mukana kaikissa jär-
jestetyissä Ilmarisen muistotilai-
suuksissa Naantalissa.”

Vanhoja laivasto- ja meri-
miestapoja kunnioittaen Laivas-
ton Veteraanit asetti tilaisuuteen 
lippu- ja kunniavartion. Viimeisen 
vahdin päättymisen merkiksi lai-
vakellolla lyötyjen lasien jälkeen 
Laivaston Soittokunnan trum-
petisti pursimies Tommi Niinisa-
lo soitti aina yhtä vaikuttavan Lai-
vaston surumarssin, jota kuun-
nellessa voi tuntea PL Ilmarisen 
ja sen mukana menehtyneiden 

merisotilaitten kuolinkamppai-
lun. Siunauspuheessaan pap-
pi käsitteli Esko Vallinin elämää 
lapsuudesta elämän viime het-
kiin unohtamatta myös pelas-
tumista PL Ilmariselta. Suomen 
armeijan iltasoiton, rukousten 
ja siunausten jälkeen lähiomai-
set jättivät kukkajäähyväisensä. 
Tämän jälkeen komentaja Kei-
jo Karila laski merivoimien ja ko-
mentaja evp Eero Auvinen Pans-
sarilaivojen perinneyhdistyksen 
seppeleen. Rintamaveteraanien, 
Sotainvalidien, ystävien ja entis-
ten työkavereiden jälkeen Lai-
vaston Veteraanien puheenjoh-
taja kapteeniluutnantti evp. Sep-
po Grönroos ja kommodori evp. 
Dan Wilén laskivat yhdistyksen 
havuankkurin. Kukkatervehdyk-
set päättyivät kanttorin soitta-
maan Finlandiaan.

Saattoon valmistauduttaes-
sa kukkien kantajat siirtyivät 
ulos käytävän reunalle ja muo-
dostivat vastakkaiselle puolel-
le asettuneiden lippujen, papin, 
kunniamerkkien ja lakinkanta-
jan kanssa kunniakujan vainajal-
le ja saattoväelle. Narvan mars-
sin soidessa lähti saatto liikkeel-
le kappelissa ja trumpetisti soit-
ti Porilaisten marssin, kun arkku 
arvokkaasti siirrettiin sisälle ul-
kona odottavaan autoon. Auto 
lipui pois Suomalaisen rukouk-
sen sävelin.

Ennen muistotilaisuuteen 
siirtymistä saattoväki kävi vielä 
laskemassa kukkalaitteet vaina-
jan tulevalle uurnapaikalle Valli-
nien perhehaudalle.

Seppo Grönroos
Puheenjohtaja, Kapteeniluutnantti evp.

Sotakamreeri, Laivaston Veteraanit ry
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Merivoimien ja viranomaisten välinen yhteistoiminta

Teem
a

1. Tiiviille viranomais
yhteistyölle on tarvetta 
enemmän kuin aiemmin

Itämerellä lisääntynyt sotilaal-
linen toiminta ja laaja-alaiset 
uhkat ovat heijastuneet Suo-
men merialueiden turvallisuu-
teen. Itämeren rantavaltioiden 
ja muiden maiden lisääntynyt 
aktiviteetti näkyy Suomen lähi-
alueilla lähes päivittäin. Suomen 
alueellisen koskemattomuuden 
turvaaminen, kyky reagoida no-
peasti tilanteisiin, viranomaisten 
välinen sujuva yhteistyö, tiivisty-
vä puolustusyhteistyö erityisesti 

Ruotsin kanssa sekä huoltovar-
muuden turvaaminen korostu-
vat merivoimien tehtävissä. Vii-
me vuoden kiivaan toiminta-
kauden aikana merivoimat käyt-
ti merellisiä suorituskykyjään ja 
sääteli valmiuttaan joustavas-
ti suhteessa toimintaympäris-
tön asettamiin vaatimuksiin. 
Toiminta koordinoitiin hyvässä 
yhteistyössä muiden merellis-
ten viranomaisten ja erityisesti 
Rajavartiolaitoksen kanssa, jol-
loin sen vaikuttavuutta kyettiin 
lisäämään huomattavasti sekä 
toiminnan kattavuutta ja kus-

tannustehokkuutta parannet-
tua. Meitä kaikkia yhdistää tarve 
kehittää toimintaamme. Tilan-
netietoisuuden ylläpito ja myös 
meriliikenteen häiriötön ohja-
us, valvonta ja johtaminen edel-
lyttävät useiden eri viranomais-
ten yhteistoimintaa jo normaa-
lioloista alkaen. Luon ohessa 
katsauksen merivoimien viran-
omaisyhteistyön ajankohtaisiin 
asioihin.      

2. METOtilannekuva
yhteistyö elää ajassa 
Liikennehallinnon 1.1.2019 ta-
pahtuneen virastouudistuksen 
myötä puolet METO-yhteistyö-
virastoista muuttui. Merivoimat 
ja Rajavartiolaitos jatkoivat en-
tiseen tapaansa METO-yhteis-
työssä, mutta virastouudistuk-
sen myötä lakkautetut virastot 
Liikenteen turvallisuusvirasto 
Trafi ja Liikennevirasto luonnol-
lisesti poistuivat METO-perhees-
tä. Uudistuksen myötä peruste-
tut uudet virastot, viranomais-
toiminnasta vastaava Liikenne- 
ja viestintävirasto Traficom se-
kä Väylien rakentamisesta ja yl-

Merivoimien ja 
viranomaisten välinen 
yhteistoiminta

Misa Kangaste
Kommodori Misa Kangaste, Merivoimien valmiuspäällikkö

PuolusTusVoimaT
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läpidosta vastaava Väylävirasto, 
liitettiin näiden tilalle METO-yh-
teistoimintaan. 

Merkittävämpi muutos ta-
pahtui siviilipuolen tutka- ja ka-
meratilannekuvan tuottajan VT-
S:n (Vessel Traffic Service) ase-
massa METO-yhteistyössä. En-
nen virastouudistusta merilii-
kennekeskukset kuuluivat Lii-
kennevirastoon ja siten olivat 
luonnollisesti mukana täysival-
taisesti METO-tilannekuvayh-
teistyössä. Virastouudistuksen 
myötä perustettiin valtion omis-
tama erityistehtäväyhtiö Traffic 
Management Finland Oy (TMFG), 
jonka tytäryhtiö VTS Finland 
vastaa Suomen alueella aluslii-
kennepalveluiden tuottamisesta 

Väyläviraston tilaamana. Tämän 
palvelun tuottamiseen tarvitta-
va aiemmin Liikenneviraston 
hallinnoima sensoriverkosto siir-
rettiin yhtiön hallintaan. TMFG:l-
lä ei ole viranomaisstatusta. Tä-
män johdosta muodostui tilan-
ne, jossa osan METO-tilanneku-
van sisällöstä tuottaa kaupalli-
nen yhtiö, joka ei ole METO-yh-
teistyön osapuoli. Toki harkin-
nan mukaan yhtiötäkin voidaan 
tapauskohtaisesti kutsua mu-
kaan METO-yhteistyöhön.

METO-yhteistyön perusteis-
sa tapahtui edellä mainituis-
ta syistä METO-historian ehkä 
merkittävin muutos tähän men-
nessä. Onneksi voidaan todeta, 
että käytännössä muutos ei ole 

ollut niin dramaattinen, miltä se 
kuulostaa. Yhteistyö tilanneku-
van, kuten muunkin METO-yh-
teistyön osalta, on jatkunut vä-
hintään yhtä hyvänä kuin aiem-
pinakin vuosina ja vuosikymme-
ninä. Jopa uusia tilannekuvan 
kehittämiseen liittyviä projekte-
ja on käynnistetty.

Liikennehallinnon virasto-
uudistuksessa merenmittaus- ja 
merikartoitustoiminnot sijoittui-
vat Liikenne- ja viestintävirasto 
Traficom:iin. Samoin Liikennevi-
rastolla ollut valmiuslain mukai-
nen tehtävä poikkeusolojen vesi-
liikenteen johtamisesta ja valvon-
nasta siirtyi Traficom:lle. Näiden 
kahden toiminnon seuraukse-
na Traficom:sta tuli hyvin keskei-

PuolusTusVoimaT
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nen liikennehallinnon yt-kump-
pani merivoimille. Traficom tilaa 
vuosittain huomattavan määrän 
merenmittaustöitä Suomen ve-
sialueilla. Merivoimat osallistuu 
merenmittaussuunnitelmien val-
misteluun, jolloin niistä saadaan 
synergiaa myös merivoimien tar-
peisiin. Myös merikarttatuotan-
nossa pyritään niin läheiseen yh-
teistyöhön kuin se vain on mah-
dollista. Hyvänä esimerkkinä täs-
tä on siviilimerikarttatuotannos-
sa käyttöönotettava uusi järjes-
telmä. Sen rinnalla on kehitetty 
samasta järjestelmästä sotilas-
merikarttatuotantoon soveltu-
vaa versiota. 

Traficom on edistänyt poik-
keusolojen vesiliikenteen johta-
misen varautumista valtakun-
nan kauppameriliikenteen tur-
vaamiseksi häiriö- ja poikkeus-
tilanteissa. Toisena esimerkkinä 

on syytä mainita poikkeustilan-
teissa mahdollisesti eteen tule-
vien poikkeavien luotsaustarpei-
den kouluttaminen. Tähän kou-
lutusyhteistyöhön ovat osallis-
tuneet merivoimat, Traficom 
ja Väylävirasto. Lainsäädännön 
uudistusten myötä myös luot-
sauslakia uudistettiin. Sen myö-
tä merivoimille tuli oikeus myön-
tää poikkeuksia luotsinkäyttö-
velvoitteeseen ulkomaisille val-
tionaluksille, mikäli ne ovat mu-
kana Suomen kutsumana luot-
sattavaksi määrätyillä alueilla. 
Tämän mahdollisuuden käytös-
tä on jo saatu jonkin verran ko-
kemuksia, jotka ovat toistaisek-
si olleet positiivisia.

3. Merellinen raivaus ja 
sukellustoiminta
Merivoimien tehtäviin kuuluu 
mm. päivystysluontoinen vir-

ka-apuraivaaminen omalla vas-
tuualueellaan. Suurin osa rai-
vaamistehtävistä on veden alla, 
jolloin tehtävän toteuttamiseen 
tarvitaan raivaamiskyvyn lisäk-
si myös sukelluskykyä. Hyvänä 
esimerkkinä tällaisesta oli joulu-
kuussa 2019 mediassakin poik-
keuksellisesti palstatilaa saanut 
urheilusukeltajien löytämä his-
toriallinen merimiina Ahvenan-
maan maakunnan merialueel-
la, jonka raivaamiseen Ahvenan-
maan poliisi pyysi virka-apua. 
Kyseisessä raivaamistehtäväs-
sä käytettiin menestyksekkäästi 
yhtä merivoimien miinantorjun-
nan keskeisistä suorituskyvyis-
tä: Raivaajasukeltajaryhmää va-
rustettuna viistokaikumittaimilla 
sekä sukeltajasonareilla. Merimii-
na paikannettiin ja tunnistettiin, 
jonka jälkeen sen siirtokelpoisuus 
määritettiin. Tämän perusteella 
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miina kyettiin siirtämään turval-
liselle alueelle. Raivaus tapahtui 
räjäyttämällä miinan oma lataus 
raivaamispanoksella veden alla. 

Toisena raivaamistehtävä-
tyyppinä on alueraivaaminen, 

joka eroaa aiemmin mainitus-
ta raivaamisesta laajuudellaan. 
Merivoimat suoritti yhden alue-
raivaamistehtävän Helsingin Val-
lisaaressa vuonna 2019. Tehtävä 
jakaantui useampaan vaihee-

seen ja oli kestoltaan noin viisi 
työviikkoa. Tämäkin tehtävä si-
sälsi niin saaressa suoritettavaa 
räjähdetiedustelua ja raivaamis-
ta, kuin myös saaren vesialueella 
vedenalaista etsintää ja raivaa-

PuolusTusVoimaT
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mista. Ennakkoon oletettiin saa-
ren historian vuoksi, että joitakin 
sotilasräjähteitä hyvin todennä-
köisesti löydetään. Kuitenkin ra-
kennusurakoitsijan kaivuutöi-
den yhteydessä raivaajat mm. 
paikansivat ison erän maahan 
haudattuja iskusytyttimiä, joita 
raivattiin alueelta lopulta noin 
19 000 kappaletta.

Suomen EU-puheenjohta-
juuskausi oli myös merkittävä 
ponnistus Merivoimien raivaa-
missuorituskyvylle vuonna 2019. 
Viime kesän puheenjohtajuus-
kauden kokousten turvallisuus-
järjestelyistä vastanneelle Polii-
sille annettiin virka-apua Puolus-
tusvoimista, ja räjähdetieduste-
lu sekä turvallisuustarkastukset 

työllistivät kaikkien puolustus-
haarojen raivaajia.

4. Öljyntorjunta ja muita 
merellisiä viranomaisyh
teistyömuotoja 
Merivoimat on osallistunut val-
takunnalliseen merialueiden öl-
jyntorjuntaan 1980-luvulta läh-
tien avomerikykyisillä öljyntor-
junta-aluksilla. 80-luvulla ra-
kennetut öljyntorjunta-alukset 
Halli ja Hylje ovat edelleen käy-
tössä mittavien modernisoin-
tien ja peruskorjausten myötä. 
Öljyntorjuntakykyä on sittem-
min parannettu vielä monitoi-
mialus Louhella. Näiden kolmen 
aluksen myötä merivoimien suo-
rituskyky onkin valtakunnallises-

ti merkittävin avomerellä tapah-
tuviin öljyntorjuntatehtäviin. Mo-
nitoimialus Louhi ja öljyntorjun-
ta-alukset Halli ja Hylje on suun-
niteltu päätehtävänään öljyntor-
junta, mutta alusten käyttö krii-
siaikana suunnataan vahvasti 
myös palvelemaan Merivoimien 
sotilaallisia tarpeita. Rajavartio-
laitoksella on myös merkittävä 
panos valtakunnalliseen öljyn-
torjuntakykyyn, mutta heidän 
ulkovartiolaivansa on kuitenkin 
suunniteltu muut tehtävät edellä 
ja öljyntorjuntasuorituskyky on 
tällöin vähäisempi. Pelastustoi-
mella on taasen parhaat kyvyt 
rannikolla ja sisäsaaristossa ta-
pahtuvien öljyntorjuntaonnetto-
muuksien hoitoon.

PuolusTusVoimaT
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Ympäristöministeriön alai-
suudessa Suomen Ympäristö-
keskus on johtanut valtakun-
nallista öljyntorjuntaa aina vii-
me vuoden alkuun saakka, mut-
ta vuonna 2019 johtovastuu siir-
tyi pelastuslain muutoksessa si-
säministeriölle ja edelleen Raja-
vartiolaitokselle. 

Ympäristökeskuksen koor-
dinoimana öljyntorjuntaa suo-
ritettiin valtakunnassa sujuvas-
ti vuosikausia ja jatkuvasti myös 
kehittämällä toimintaa ja kalus-
toa. Vuonna 2019 voimaan astu-
neen johtovastuun vaihtumisen 
myötä aloitettiin uusien sopimus-
ten laatiminen ministeriöiden vä-
lillä, jotta kustannusten kattami-
nen, valmiuden ylläpito, koulu-
tus, kansallinen ja kansainvälinen 
harjoitustoiminta sekä kaikki käy-
tännön toimet jatkuvat mahdolli-
simman mutkattomasti öljyntor-
junnan saralla edelleen. Pitkän ai-
kavälin suunnittelu kaluston yllä-
pitämiseksi otettiin myös erillise-
nä sopimukseen kirjattuna koh-
tana vahvasti esille.

Merkittävä ”tulikaste” ja näy-
tön paikka Rajavartiolaitoksen 
kyvylle johtaa todellista öljyn-
torjuntatehtävää saatiin juhan-
nuksen alla 2019, kun avome-
rellä Utön eteläpuolella ilmeni 
tuntemattoman rahtilaivan öljy-
päästö. Operaatioon hälytettiin 
Rajavartiolaitoksen kolme ulko-
vartiolaivaa, merivoimien öljyn-
torjuntavalmiudessa ollut öljyn-
torjunta-alus Halli ja Vartiolento-
laivueen valvontakone Dornier. 
Mereen laajalle alueelle levin-
nyt jäteöljy saatiin kerättyä hy-

vän johtamisen ja eri yksiköiden 
yhteistyön ansiosta talteen ja 
ympäristövahinko estettyä. Toi-
nen avomerionnettomuus sattui 
syyskuussa 2019, kun Suomen-
lahden suulla havaittiin jälleen 
öljypäästö. Viranomaisyhteistyö 
toimi jälleen ja hälytys Rajavarti-
olaitokselta merivoimille sai val-
miusvuorossa olleen monitoimi-
alus Louhen miehistön liikkeel-
le. Öljypäästö tässä tapaukses-
sa kuitenkin oli ensiarviota huo-
mattavasti pienempi ja Louhen 
siirtyminen toiminta-alueelle 
peruttiin.

Öljyntorjuntaan liittyy myös 
vuosittaiset kansalliset ja kan-
sainväliset harjoitukset. Näiden 
myötä viranomaistoiminta yh-
teen sovitetaan Merivoimien, Ra-
javartiolaitoksen ja pelastustoi-
men sekä muiden viranomaisten 
ja yhteisöjen kanssa. Öljyvahin-
kojen torjuntaan liittyvät kiinte-
ästi edelleen myös Suomen Ym-
päristökeskuksen asiantuntijat 
sekä ELY-keskukset ja erilaiset 
vapaaehtoisjärjestöt.

Ympäristöministeriö joh-
taa Suomen Hallituksen vesien-
suojelun tehostamisohjelmassa 
vuosina 2019-2021 olevaa Hy-
lyt-hanketta. Hylyt-hankkeen ta-
voitteena on määrittää erityisen 
riskialttiita hylkyjä, joilla voi olla 
lähitulevaisuudessa ympäristö-
riski ja suorittaa muutamille koh-
teille hylyn öljyntyhjennysope-
raatio. Tyhjennysoperaatioilla ja 
niiden suunnitteluilla kartoite-
taan samalla eri viranomaisten 
kykyä hylkyjen saneeraukseen ja 
viranomaisten valmiuksia siihen. 

Merivoimat osallistuu hankkee-
seen Rajavartiolaitoksen ohella 
ja ensimmäinen saneerausope-
raatio tehtiin monitoimialus Lou-
hen ja merivoimien sukeltajien 
suorittamana Hangon edustal-
la olevaan hylkyyn. Ympäristö-
keskuksen asiantuntijat hankki-
vat tausta-aineiston kohteesta ja 
esittivät tukitarpeen merivoimil-
le. Operaatio kesti paikan pääl-
lä puolitoista viikkoa ja edellyt-
ti saumatonta viranomaisyhteis-
työtä eri merellisten toimijoiden 
kesken. Hanke jatkunee uusilla 
kohteilla vielä seuraavina vuosi-
na eri viranomaisten kesken.

Öljyntorjuntaan liittyy myös 
Rajavartiolaitoksen johtama OI-
LART-projekti. projektissa luo-
daan Pohjois-Itämerelle öljyn-
torjunnan operaatiokonsepti. 
Tavoitteena on tuottaa työka-
lu, jolla suuressa alusöljyonnet-
tomuudessa eri viranomaisten 
ja toimijoiden resurssit saadaan 
tehokkaasti käyttöön, oikea-ai-
kaisesti ja oikeaan paikkaan. 
Projekti toteutetaan työpajoina 
vuosien 2019 ja 2020 aikana ja 
merivoimat osallistuu niihin tii-
viisti asiantuntemuksellaan pe-
lastustoimen ja myös Itämeren 
muiden rantavaltioiden ohella.

Suomessa on ainutlaatui-
sen hyvä viranomaisten yhteis-
työjärjestely, jota tukee kattava 
lainsäädäntö. Se mahdollistaa 
suorituskykyjen tarkoituksen 
mukaisen käytön yhteiskunnan 
eri tarpeisiin. Merivoimat pyrkii 
olemaan aktiivinen tiiviin viran-
omaisyhteistyön edistämisessä 
myös tulevaisuudessa.

Merivoimien ja viranomaisten välinen yhteistoiminta
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Teem
a

E simerkkinä tästä voi-
daan pitää vaikkapa 
PTR-lakia, joka on kir-

joitettu nimenomaisesti polii-
sin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen 
yhteistoiminnan edistämiseksi. 
Karrikoiden voidaan sanoa, et-
tä viranomaisten välinen yhteis-
toiminta ei ole vain mahdollis-
ta, vaan se on jopa välttämätön-
tä Suomen kaltaisessa pienessä 
maassa. Järjestelmämme on ra-

kennettu resursseihimme ja val-
litseviin olosuhteisiin sopivaksi 
ja sellaisenaan toimii erinomai-
sesti. Resursoinnin taso taasen 
on riippuvainen poliittisesta pri-
orisoinnista, joskin järjestelmäl-
lämme saavutetut erinomaiset 
tulokset huomioiden ovat kritii-
kin aiheet vähäiset. Erikseen har-
kittavaksi jää, miltä osin saavut-
tamamme korkea turvallisuus-
taso sekä viranomaistoiminnan 

kustannustehokkuus johtuvat 
maailmankolkassamme vallit-
sevista ulkoisista olosuhteista ja 
miltä osin järjestelmämme erin-
omaisuudesta.

Korkea viranomaisyhteis-
työn taso mahdollistaa julkisen 
toiminnan kokonaisoptimoin-
nin. Kun kokonaisuuden toimin-
ta on optimoitu, voidaan koko-
naisuuden osien, eli yksittäis-
ten viranomaisten, resurssit su-

Huippuunsa viritetty 
viranomaisyhteistyö 
merivartioinnissa

Ilja Iljina ja Valtteri Viitala
Komentajakapteeni Ilja Iljina, meritoimiston päällikkö, Suomenlahden merivartiosto 
Komentajakapteeni Valtteri Viitala, meritoimiston päällikkö, Länsi-Suomen merivartiosto

Suomi on asiaa tuntevissa piireissä maailmalla kuuluisa pitkälle viedystä vi
ranomaisten välisestä yhteistyöstä. Asia on hyvin tiedetty ja monasti toistettu 
myös kotimaassa. Suomessa on lainsäädännöllä tehokkaasti mahdollistettu vi
ranomaisten toimiminen toistensa tehtäväalueilla sekä virkaavun antaminen.

PV harjoituksessa Hangon MVAS.

Merivoimien ja viranomaisten välinen yhteistoiminta
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pistaa minimiin. Tuotakoon ver-
rattain kanoniseen kansalliseen 
viranomaisyhteistyökeskuste-
luumme kuitenkin myös toinen 
näkökulma, sillä asiaa voidaan 
tarkastella myös käänteisessä 
valossa. Optimoitaessa saavu-
tetaan tehokkuushyötyä, mutta 
samalla särkymävara pienenee. 
Suuremmilla valtioilla ja suurem-

milla resursseilla ei samanlaista 
tarvetta kokonaisoptimointiin 
ole. Suurilla valtioilla on suuret 
toleranssit, kuten sanonta kuu-
luu. Viranomaiskentän kokonais-
toiminta ei ehkä ole yhtä opti-
moitua kuin meillä, eikä yhteis-
työtä viranomaisten välillä juu-
ri tehdä, mutta useammat mer-
kittäviltä osin samoja lakisäätei-

siä tehtäviä hoitavat viranomai-
set luovat järjestelmään särky-
mävaraa. Yhden viranomaisen 
jättäessä huomaamatta jotakin 
tai ollessa kykenemätön rea-
goimaan, voi toinen viranomai-
nen ottaa asiasta kopin. Viran-
omaisten keskinäinen kilpailu 
johtaa osaoptimointiin ja koko-
naisuuden toiminta on tehotto-

KARPR EOD ja rajamiehiä.
PuolusTusVoimaT
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mampaa, mutta särkymävara on 
samalla suurempi. Hybridiuhkiin 
vastattaessa juuri tuo särkymä-
vara voi nousta arvoon arvaa-
mattomaan.

Tässä artikkelissa keskity-
tään viranomaisyhteistyöhön 
nimenomaan merivartiostojen 
näkökulmasta. Rajattakoon si-
nänsä runsas kansainvälinen yh-
teistyö pääosin tarkastelun ulko-
puolelle. Merivartioinnilla tarkoi-
tetaan tässä artikkelissa kahden 
merivartiostomme suorittamia 
Rajavartiolaitoksen lakisäätei-
siä tehtäviä menemättä laajem-
paan eurooppalaiseen keskuste-
luun rannikkovartiotoiminnois-
ta. Mainittakoon vain lyhyesti, 
että eurooppalaisen raja- ja me-
rivartiostoasetuksen tarkoitta-
ma rannikkovartiotoimintojen 
kenttä on Suomen merivartios-
tojen tehtäväkenttää laajempi ja 
siihen liittyy Suomessa lukuisia 
Rajavartiolaitoksen ulkopuoli-
sia viranomaisia. Rannikkovar-
tiotoiminnoista lähemmin kiin-
nostuneille suositellaan luetta-
vaksi diplomityö Frontex as a Eu-
ropean Coast Guard (Iljina 2019).

Rajavartiolaitoksen strategi-

an 2027 mukaisesti ovat Rajavar-
tiolaitoksen toiminnan päämää-
rät: 1) rajaturvallisuus, 2) turvalli-
suus merialueilla sekä 3) alueelli-
nen koskemattomuus ja puolus-
tusvalmius. Viranomaisyhteis-
työn tarkastelu on selkeintä to-
teuttaa edellä mainittuihin pää-
määriin sitoen.

Rajaturvallisuus
Rajatur vallisuuden ylläpi-
täminen on rajavartiolaissa 
määritelty käsittämään ne toi-
menpiteet, joilla pyritään estä-
mään valtakunnanrajan ja ulko-
rajan ylittämisestä annettujen 
säännösten rikkominen ja rajat 
ylittävästä henkilöliikenteestä 
yleiselle järjestykselle ja turval-
lisuudelle aiheutuvat uhat se-
kä rajat ylittävän rikollisuuden 
torjunnan ja rajanylityksen tur-
vallisuuden varmistamisen. Kä-
sitteen sisältöä on vaikea raja-
ta tarkasti ja omaksutun tulkin-
nan mukaan käytännössä kaik-
ki Rajavartiolaitoksen operatii-
vinen toiminta, joka ei ole me-
riturvallisuuden ylläpitämistä, 
alueellisen koskemattomuuden 
valvontaa tahi puolustusvalmiu-

teen liittyvää, katsotaan rajatur-
vallisuuden ylläpitämiseksi.

Merivartiostot ylläpitävät ra-
jaturvallisuutta toiminta-alueil-
laan suorittamalla rajatarkas-
tuksia rajanylityspaikoilla sekä 
rajojen valvonnalla, jonka tarkoi-
tuksena on paljastaa luvattomat 
rajanylitykset ja huolehtia siitä, 
että rajanylitykset tapahtuvat 
varsinaisilla rajanylityspaikoilla. 
Rajojen valvontaa suoritetaan 
teknisellä valvontajärjestelmäl-
lä sekä partioimalla maalla, me-
rellä ja ilmassa kulloinkin tarkoi-
tukseen parhaiten sopivalla ka-
lustolla. Ulkorajan käsite meri-
alueella on laajempi kuin pelkkä 
Suomen ja Venäjän välinen me-

Ympäristövahinkojentorjuntaharjoitus Suomenlahden merivartioston, 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Merivoimien kesken lokakuus-
sa 2019.

Olympiaterminaali.
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riraja. Huvialus-, kalastus- ja ris-
teilyalusten liikenne voi olla si-
sä- tai ulkorajaliikennettä riip-
puen käytetyistä satamista ja 
reiteistä. Sisä- ja ulkorajaliiken-
ne on näin ollen kyettävä rajojen 
valvonnan keinoin erittelemään 
tarvittavien toimenpiteiden oi-
keaksi kohdentamiseksi. Sisä-
rajoja ei järjestelmällisesti val-
vota, joskin riskianalyysiperus-
teisesti voidaan toteuttaa val-
vontaiskuja ja satunnaistarkas-
tuksia. Valvontaiskut toteute-
taan usein yhteistyössä poliisin 
ja Tullin kanssa. Valvontaiskuja 
on kohdistettu sekä Suomen ja 
Viron että Suomen ja Ruotsin vä-
liseen huvialusliikenteeseen. Ul-

komaalaisvalvontaa ulkomaiden 
kansalaisten maassaolon edel-
lytysten selvittämiseksi suorite-
taan yhteistyössä poliisin kans-
sa erityisesti rajanylityspaikoilla.

Rajojen valvontaan liittyvän 
viranomaisyhteistyön näkökul-
masta mielenkiintoisen erityis-
tarkastelukohteen muodosta-
vat satamat. Kalastus- ja lasti-
alusten rajatarkastuksista huo-
lehtii valtioneuvoston asetuk-
sen mukaisesti pääsääntöisesti 
Tulli, vaikka rajaturvallisuuden 
ylläpitämisen kokonaisvastuu 
rajavartiolain mukaisesti on Ra-
javartiolaitoksella. Vastavuoroi-
sesti Rajavartiolaitos hoitaa tul-
livalvontaa valtakunnanrajoil-

la sekä niillä rajanylityspaikoilla, 
joilla Tulli ei ole sitä järjestänyt. 
Rajavalvonta muissa kuin mat-
kustajasatamissa ja tullivalvon-
nan järjestelyt vaativat siis erit-
täin läheistä Rajavartiolaitoksen 
ja Tullin välistä yhteistyötä sekä 
korkeaa luottamusta. Merivar-
tiostot ylläpitävät lisäksi par-
tioimalla itsenäistä tilanneku-
vaa toiminta-alueidensa rahti-
satamista. Myös yhteispartioin-
tia sekä Tullin että poliisin kans-
sa on suoritettu.

Rajaturvallisuuden ylläpitä-
miseen liittyy myös liikenteen-
harjoittajien toimittamien mat-
kustajatietojen (API) ennakko-
tarkastus rajatarkastusten maa-

Olympiaterminaali.
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linosoitukseen sekä matkustaja-
rekisteritietojen (PNR) käyttö ter-
rorismirikosten ja vakavan rikol-
lisuuden torjuntaan. Ensin mai-
nittu on Suomenlahden meri-
vartiostoon keskitetty Rajavarti-
olaitoksen valtakunnallinen toi-
minto, joka palvelee myös muita 
viranomaisia - ennen kaikkea po-
liisia. Matkustajarekisteritietojen 
käyttö taas toteutetaan PTR-ra-
kenteessa, jossa liikennemuo-
tokohtaisesti operatiivinen joh-
to on vastuutettu yhdelle kol-
mesta yhteistyöviranomaises-
ta, vaikka kunkin PTR-keskuksen 
toimintaan osallistuu myös kah-
den muun viranomaisen hen-
kilöstöä. PTR-keskusten lisäksi 
Länsi-Suomen merivartioston 
yhteydessä toimii Rajavartiolai-
toksen ja Tullin yhteinen Merilin-
na-toiminto, joka keskittyy rahti- 
ja kalastusaluksiin liittyvään ris-
kianalyysiin. Paljon edellä mai-
nittuja saumattomammin ei vi-
ranomaisten välistä yhteistyötä 
enää voisi toteuttaa.

Poliisi ja pelastuslaitos osallistuivat SLMV:n johtaman, meripelastus-
tehtävänä alkaneen, pienkoneen pakkolaskutapauksen selvittelyyn 
Espoossa joulukuussa 2019.

Turvallisuus merialueilla

Merialueiden turvallisuus on 
niin laaja kokonaisuus, että sitä 
on vaikea yksiselitteisesti mää-
ritellä. Rajavartiolaitoksen yksi-
köt ovat joka tapauksessa yleen-
sä ensimmäisenä viranomaise-
na paikalla, kun jotain merellä ja 
ulompana rannikolla tapahtuu, 
jos tapahtumalla on liittymäpin-
ta meriturvallisuuteen. Lainsää-
dännöllisesti tarkasteltuna Raja-
vartiolaitos on jo pitkään toimi-
nut johtavana meripelastusvi-
ranomaisena. Rajavartiolaitok-
sen vastuulle siirtyi lisäksi vuo-
den 2019 alusta lukien aluksis-
ta aiheutuvien merellisten ym-
päristövahinkojen torjuntatoi-
minnasta huolehtiminen ja nii-
hin varautumisen yhteensovit-
taminen. Tämän lisäksi Rajavar-
tiolaitos johtaa käytännön tor-
juntatoimintaa avomerellä ta-
pahtuvien ympäristövahinkojen 
(esimerkiksi öljypäästöt) osalta, 
kun taas alueellisten pelastuslai-
tosten tehtävänä on johtaa tor-

juntaa saaristossa ja rannikolla. 
Molemmat viranomaiset varau-
tuvat suorittamaan torjuntatoi-
mia toistensa johdossa.

Meripelastukseen liittyen 
teemme laajaa poikkihallinnol-
lista yhteistyötä esimerkiksi Me-
rivoimien, pelastuslaitosten, po-
liisin, sairaanhoitopiirien, sosiaa-
litoimen, liikenneviranomaisten 
ja vapaaehtoisten meripelasta-
jien kanssa. Meripelastuksen yh-
teistyöjärjestelyt ovat tavallaan 
esimerkki mahdollisimman pit-
källe viedystä yhteistoiminnas-
ta – kaikki toimijat puhaltavat yh-
teen hiileen mahdollistaakseen 
mahdollisimman tehokkaan ih-
mishenkien pelastamisen merel-
tä. Ketjun jokaista lenkkiä tarvi-
taan, jotta järjestelmä toimii me-
reltä hoitolaitokseen tai evaku-
ointikeskukseen asti ja niistä 
eteenpäin.

Merellisten ympäristöva-
hinkojen torjunnassa koros-
tuu yhteistyö eritoten alueel-
listen pelastuslaitosten kans-
sa. Yhteistyön onnistuessa vas-
tuualueemme rajaa rannikol-
la ei edes huomaa. Avomerellä 
tapahtuva ympäristövahinko-
jen torjunta vaatii kuitenkin sel-
laista raskasta kalustoa, jota on 
ensisijaisesti ja sinänsä mielen-
kiintoisesti vain ”kovan turvalli-
suuden” viranomaisilla, eli Raja-
vartiolaitoksella ja Merivoimilla. 
Merellisen ympäristötilanneku-
van luomisessa pelikenttä taas 
laajenee yleiseurooppalaisek-
si. Tärkeä tilannekuvan tuotta-
ja on esimerkiksi EMSA (Euroo-
pan meriturvallisuusvirasto), 
jonka kautta saadaan käyttöön 
erittäin tärkeää satelliittivalvon-
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kin ihmiset. Ehkäpä juuri ihmi-
sissä piilee Suomen menestyk-
sen salaisuus viranomaisyhteis-
työn saralla. Suomalaisen viran-
omaisyhteistyön käytännön teki-
jät, eli suomalaiset virkamiehet, 
ovat verrattain korkeasti koulu-
tettuja, kulttuurisesti homogee-
nisia ja ponnistavat vakaasta se-
kä keskinäiseen luottamukseen 
pohjautuvasta yhteiskunnasta. 
Voidaan myös palata tarkastele-
maan suurten ja pienten valtioi-
den suhteellisia etuja. Suomen 
pienuus on viranomaisyhteis-
työn näkökulmasta ehdoton valt-
ti. Piirit ovat pienet. Kohtalaisen 
kokemuksen ja virkaiän kartu-
tettuaan, voi suomalainen virka-
mies aavistuksen rinta rottingil-
la todeta tuntevansa lähes kaik-
ki ”vastapelurinsa” omassaan ja 
rinnakkaisissa viranomaisorga-
nisaatioissa. Tällaisia etuja ei ole 
monilla suurten tai epävakaam-
pien valtioiden virkaveljillä.

Vartiolentolaivueen helikopteri laskeutumassa vartiolaiva Turvalle. 
Turva toimii erinomaisena merellisenä johtopaikkana ja tukeutumisalus-
tana lähes missä tahansa viranomaisten yhteisessä operaatiossa.

tamateriaalia. Juhannuksen al-
la tapahtuneesta Suomen Leijo-
nan majakan läheisyydessä ta-
pahtuneesta öljypäästöstä saa-
tiin ensimmäiset havainnot ni-
menomaan satelliittivalvonnan 
keinoin. Länsi-Suomen merivar-
tiosto johti torjuntatoimet, mut-
ta Merivoimien kalustollaan tuo-
ma lisäarvo oli ensiarvoisen tär-
keää öljyntorjuntatyön onnistu-
miseksi.

Älkäämme unohtako myös-
kään METO-yhteistyötä, joka 
kokoaa saman pöydän ääreen 
niin valtakunnallisella kuin alu-
eellisellakin tasolla Rajavartio-
laitoksen, Merivoimien, Trafico-
min ja Väyläviraston edustajat.

Alueellinen 
koskemattomuus ja 
puolustusvalmius
Alueellisen koskemattomuu-
den turvaamisen ja puolustus-
valmiuden ylläpitämisen saral-
la merivartiostoilla on lähes 90 
vuotta kestänyt yhteistoiminta-
suhde Puolustusvoimien ja eri-
tyisesti Merivoimien kanssa (Me-
rivartiolaitos perustettiin vuon-
na 1930). Puolustusvoimien ja 
Rajavartiolaitoksen upseerien 
yhteinen koulutus Maanpuolus-
tuskorkeakoululla toimii koko 
virkauran läpi kantavana poh-
jana yhteistyölle. Kynnys yhtey-
denottoon yli virastorajojen on 
hyvin matala – yhteinen tavoite 
ohjaa yhteiseen toimintaan. Vii-
me vuosien muutokset turvalli-
suusympäristössä ovat entises-
tään tiivistäneet yhteistoimin-
taamme.

Merivartiostot suorittavat 
alueellisen koskemattomuu-
den valvontaa ja rajojen valvon-
taa käytännössä samoin resurs-
sein. Myös toimintoihin liittyvät 
viranomaisyhteistyöverkostot 
ovat luonnollisesti samankal-
taiset. Aluevalvontaviranomai-
sia ovat aluevalvontalain mu-
kaisesti sotilas-, rajavartio-, po-
liisi- ja tulliviranomaiset (”PTR 
+ P”), eli samat toimijat kuin ra-
jojen valvontaan liittyvässä yh-
teistyössäkin Puolustusvoimilla 
vahvennettuna.

Lopuksi: viime kädessä 
kyse on ihmisten välisestä 
yhteistoiminnasta
Artikkelissa on käsitelty viran-
omaisyhteistyötä pääosin tek-
nis-juridisesta näkökulmasta. 
Tämä on sikäli perusteltua, että 
rakenteet ja lainsäädäntö luovat 
puitteet viranomaisyhteistyöl-
le. Substanssin luovat kuiten-
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T ämä tarina kertoo kah-
den viranomaisyhteis-
työn moniottelijan tien 

yhteisen tutkimuksen kautta ko-
konaisturvallisuuden yhteenso-
vittamisen ytimiin ja ajatuksiin 
tämän päivän yhteistyöstä.

dan tuloksia arvioitiin, erityi-
sesti kriittisen infrastruktuu-
rin lamauttamisesta ns. Warde-
nin mallin mukaisesti, jossa ta-
voitteena oli iskeä yhteiskunnan 
heikkoihin kohtiin kovan puolus-
tusytimen sijasta. Valtosen tut-
kielman aiheeksi valikoitui ”Me-
rivoimien kiinteän tukikohdan 
pioneeritoiminta strategisen is-
kun tuli-iskussa” pioneeriopet-
taja Mika Hyytiäisen ehdotuk-
sesta. Yksinkertaisella mallinta-
mistekniikalla tuotettiin genee-
rinen malli merivoimien kiinte-
ästä tukikohdasta, jota sitten 
pommitettiin viimeisimpien ul-
komaisten ja kotimaisten sota-
kokemusten tapaan.

Tutkielmaa varten Valtonen 
pääsi vierailemaan merivoimien 
kiinteissä tukikohdissa ja tutustu-
maan niiden uhka-arvioihin. Tut-
kimus onnistui siinä määrin, että 
se leimattiin ei-julkiseksi ja käy-
tetty menetelmä haluttiin myös 
Maanpuolustuskorkeakoulul-
la valmisteilla olevaan Taistelun 
kuvat 2020 –tutkimukseen.

Tuliisku 2020 –yhteinen 
tutkimusprojekti

Kapteeni Kimmo Kohvakka 
oli puolestaan siirtynyt suoje-
luosaamisensa myötä Helsingin 
pelastuslaitoksen väestönsuoje-
lusuunnittelijaksi. Hän pohti an-
karasti tulivaikutuksen merkitys-
tä pelastustoimelle, väestönsuo-
jelulle ja kriittiselle infrastruktuu-
rille. Samainen Mika Hyytiäinen 
oli Kimmonkin kysymyksiä spar-
raamassa silloisen sodan ajan 
tehtävänsä vuoksi. Hyytiäinen 
käynnisti samaan aikaan Taiste-

”Suomi on viranomaisyhteistyön mallimaa”. Tämä väite nousi vuosituhannen 
alussa vahvasti myös sotatieteellisessä keskustelussa ja johti myös uusien tut
kimusten syntyyn Maanpuolustuskorkeakoululla. Väitteen katteeksi piti saada 
todistusaineistoa ja sitä alkoikin syntyä eri tahoilla. 

Kimmo Kohvakka ja Vesa Valtonen 
Kimmo Kohvakka, Pelastusylijohtaja, Sisäministeriö, pelastusosasto 
Vesa Valtonen, Turvallisuuskomitean pääsihteeri, ST

Suomi on viranomais-
yhteistyön mallimaa

Kimmo Kohvakka.

Vesa Valtonen.

sami PerTTilä

Merivoimien tukikohta 
tuliiskussa
Vuonna 2000 kapteeni Vesa Val-
tonen opiskeli Maanpuolustus-
korkeakoulussa esiupseerikurs-
silla. Jugoslavian hajoamisso-
tien ja Persianlahden toisen so-

Teem
a



lun kuvat 2020 tutkimushanket-
ta, jossa oli tarkoitus luodata tu-
levaisuuden sodankäyntiä. Yk-
si osakokonaisuus oli asevaiku-
tus siviili-infrastruktuuriin, jon-
ka merkitys oli korostunut kriit-
tisen infrastruktuurin haavoit-
tuvuuksien tutkimisen myötä. 
Mika yhytti VV:n ja KK:n yhteen 
ja myöhemmin työn seuraukse-
na valmistui tutkimushankkeen 
osatutkimus ”Tuli-isku 2020”.

Kohvakan ja Valtosen yhtei-
nen tutkimus valmistui ja pai-
nettiin vuonna 2004. Se oli en-
simmäinen sotien jälkeen jul-
kaistu arvio siviiliyhteiskuntaan 
kohdistuvasta tuli-iskusta. Kiin-
nostusta se herätti kuitenkin lä-
hinnä ”uskovaisten piirissä”, eli 
pelastustoimessa ja puolustus-
voimissa. Työn arviota tuli- ja 
tuhovaikutuksen näkökulmasta 
voidaan tänä päivänä arvioida 
kohtalaisen paikkaansapitäväk-
si. Eräissä ennakoinneissa odo-
tettu ”sodankäynnin vallanku-
mous” ei ole kumonnut ajatusta 
työhön kuvatusta kahdesta tu-
livaikutusmallista, täsmäpom-
mituksesta ja massamaisesta 
pommituksesta. Molempia käy-
tetään edelleen ja niiden tuho-
vaikutuksia uutisoidaan lähes 
viikoittain eri maailmankolkista.

Yhteistyön ”voiton 
avaimia” selvittämään
Tutkimusaineiston kokoamises-
sa tarvittiin hyviä yhteistyöver-
koja. Yhteistyö pelastustoimen ja 
puolustusvoimien välillä oli mut-
katonta ja erityisesti Helsingissä 
järjestetyt kriittisen infrastruk-
tuurin haavoittuvuuksia huomi-
oivat sotaharjoitukset mahdol-

listivat eri alojen yhteistyön har-
joittelun yhä laajemmin. Koh-
vakan verkostojen avulla Valto-
nen pääsi mallintamaan yleise-
sikuntaupseerikurssin diplomi-
työtään varten toiminnan orga-
nisointia aiemmissa tuli-iskutut-
kimusten malleissa. Viranomais-
toimijoiden lisäksi infrastruktuu-
rista vastaavat palveluntuottajat 
tulivat tutuiksi ja avarsivat aja-
tusta toimijakentästä. Pian tä-
män jälkeen Valtosen aloittama 
väitöskirjaprojekti ulottui viran-
omaisyhteistyöstä lopulta laa-
jemmin turvallisuustoimijoiden 
yhteistyöhön, koska vauriokor-
jauksessa tarvittiin yritysten pal-
veluntuottajien osaamista, lisäksi 
erilaiset vapaaehtoisjärjestöt toi-
mivat vääjäämättä kriisialueilla 
ja niiden tukipotentiaali on par-
haimmillaan huikea.

Valtonen toteutti väitöstut-
kimustaan varten Delfoi-proses-
sin selvittääkseen anonyymeiltä 
asiantuntijoilta suomalaisen tur-
vallisuustoimijoiden yhteistoi-
minnan menestystekijöitä. Epä-
kohtien asemasta tutkimuskysy-
mys kuului: ”Mikä on silloin toisin, 
kun yhteistyö toimii?” Kohvakka 

oli yksi asiantuntijoista – nyt hä-
nen luvallaan voidaan paljas-
taa – että hän lanseerasi yhdek-
si suomalaiseksi menestysteki-
jäksi ”pienuuden synergian”. Tä-
mä pragmatismin periaatteeseen 
nojaava teoria on todella käytän-
nöllinen, sillä suomalaista yhteis-
työtä ajavat hyötyetujen lisäksi 
usein myös välttämättömyyste-
kijät. Sektoriresursointi ajaa kun-
kin toimijan rajallisista kehyksistä 
johtuen yhteistoimintaan.

Valtosen ”Turvallisuustoimi-
joiden yhteistyö operatiivis-tak-
tisesta näkökulmasta” –väitös-
tutkimus osoitti yhteistyön tar-
vitsevan onnistuakseen luot-
tamusta ja osaamisen osoitta-
mista. Nämä ovat vahvasti esil-
lä myös käytännössä, kun eri 
orientaation omaavat turvalli-
suustoimijat kehittävät yhteis-
toimintamallejaan. Periaatteet 
ovat jalkautuneet käytännöstä 
lähteneinä hyvin ja näkyvät var-
sin selvästi Yhteiskunnan turval-
lisuusstrategiassa vuodelta 2017.

Kohvakan polku vei Helsin-
gin jälkeen ensin Keski-Uudel-
lemaalle rakentamaan tuoreel-
taan perustetun alueen pelas-
tustoimen järjestelmiä ja yh-
teistoimintarakenteita riskien-
hallinnassa, varautumisessa ja 
väestönsuojelussa. Seuraavaksi 
vuosi sisäministeriön pelastus-
osastolla pelastustoimen valta-
kunnallisessa palvelutaso-oh-
jeistuksen valmistelussa, johon 
osui myös toisen sisäisen tur-
vallisuuden ohjelman valmiste-
lujakso. Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestön SPEK toimitus-
johtajana ote turvallisuuden jär-
jestökenttään ja väkevään kan-
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salliseen järjestöyhteistyöhön 
sekä toisaalta kansalaisyhteis-
kunnan ja yksilön osallisuuksiin 
turvallisuustyössä tuli tutuksi. 
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
tossa pelastustoimi ja varautu-
minen -vastuualueen johtajana 
alueellisen varautumisen urakat 
konkretisoituivat yhteistyökoor-
dinaatiossa valmiustoimikun-
nassa, alueellisten valmiushar-
joitusten ja alueellisien maan-
puolustuskurssien vetovastuina.

Tänään Turvallisuus
komiteassa – pyöreä pöytä 
ja luottamus
Myöhemmin Kohvakan ja Val-
tosen tiet ristesivät monissa yh-
teistyöprojekteissa. Nykyisin pe-
lastusylijohtaja ja Turvallisuusko-
mitean jäsen Kimmo Kohvakka ja 
Turvallisuuskomitean pääsihtee-
ri Vesa Valtonen tapaavat vähin-
tään kerran kuukaudessa komi-
tean kokouksessa tai muissa tilai-
suuksissa. Lastu lentää ja yhteis-
työ tuottaa konkreettista synergi-
aa, vaikka toteuttamisessa onkin 
poliittisiin realiteetteihin sidottuja 
aikatekijöitä ja muita turvallisuus-
toiminnan optimoinnin haasteita.

Kohvakan ja Valtosen taus-
ta sotaskenaarion mallintajana, 
eli synkimpiin uhkiin varautumi-
sen asiantuntojoina ei ollut men-
neinä vuosikymmeninä muodis-
sa, mutta turvallisuusympäris-
tön muutos on herättänyt kysy-
myksiä, josko Tuli-isku –työ pitäi-
si päivittää. Varmaan pitäisi, mut-
ta suomalainen laajan varautumi-
sen malli edellyttää laaja-alaista 
varautumista ja erityisesti toden-
näköisimpien uhkien ennaltaeh-
käisyä, jos mahdollista. Tämä 

edellyttää yhä parempaa yhteis-
työtä eri asiantuntijoiden välillä.

Suomalaisessa kokonais-
turvallisuuden yhteistyömallis-
sa mahdollistetaan säännöllisil-
lä yhteistyökokouksilla relevant-
tien turvallisuustoimijoiden koh-
taaminen. Vaikka turvallisuustoi-
mijoiden yhteistyö on virallisesti 
organisaatioiden ja instituutioi-
den välistä, ihmiset sen kuiten-
kin tekevät. Luottamus raken-
netaan keskinäisen tuntemi-
sen pohjalta ja tämä on suoma-
laisen ”pyöreän pöydän” mallin 
sielu yksinkertaisimmillaan. Yk-
silötasolla tämä edellyttää jokai-
selta sektoritoimijalta yhteistyö-
osaamisen kehittämistä. Onnis-
tunut yhteistyö edellyttää mui-
den yhteistyöhön osallistuvien 
orientaatioiden tunnistamista 
ja tunnustamista. On myös sel-
vää, että organisaatioiden johta-
misessa on panostettava voima-
varoja yhteistyölle – sekin vaatii 
voimansa ja aikansa. Palkinto-
na investoinnille on oman työn 
laadunvarmistus, perusteiden ja 
osaamisen vahvistuminen ja yh-
teisesti tuotettu suurempi lisä-
arvo kokonaisuudelle. Yhteistyö 
ja yhteinen työ edellyttää usein 
myös valmiutta oman paketin 
muokkaamiseen yhteensopi-
vuuden alttarille, yhteisen lisä-
arvon vuoksi - mutta hyvä lop-
putulos ei kuitenkaan tarkoita 
omista tarpeista tinkimistä.

Tiedon jakaminen on yksi 
keskeisimmistä osaamisalueis-
ta, erityisesti turvallisuusasioi-
den parissa toimivien ammatti-
laisten keskuudessa. Yhteistyö-
osaamiseen kuuluukin, että jo-
kainen yhteistyöhön osallistu-

va ymmärtää, että sektoriviran-
omaiset tai yritykset eivät jaa 
kaikkea tietämäänsä tai yritys-
salaisuuksia, mutta varmuudella 
sen, jolla on merkitystä yhteisen 
turvallisuuden edistämiseksi.

Turvallisuustyössä on viime 
vuosina korostunut vahva tule-
vaisuusorientaatio. Ennakointi-
työn kytkeminen turvallisuus-
suunnitteluun on tarpeellista ja 
mahdollistaa ilmiöiden tarkas-
telun laajasti ja koko yhteiskun-
taa kattavasti. Turvallisuuden 
pitkänmatkan toimijoina yhtei-
nen kokemus on, että tilanne-
tietoisuudessa koko yhteiskun-
nan tuottama tieto on arvokas-
ta, varautuminen – eli suunnitte-
lu, valmistelut, harjoittelu – sekä 
tilanteenhallinta ovat parhaim-
millaan yhdessä tehtävää työtä.

Uudistumiskyky, avoin asen-
ne ja valmius uuden omaksumi-
seen – mutta samalla pitkäjän-
teisyyttä ja kokemusta tarvi-
taan nykyisyyden ymmärtämi-
seksi. Tässä tarvitaan myös pak-
sunahkaisuutta ja pitkää pinnaa, 
koska Machiavellia jo 1500-luvul-
ta lainaten ”uudistaja näet saa 
vastaansa kaikki ne, joille vanha 
olotila oli edullinen; ja nekin, joi-
ta uusi voisi hyödyttää, ovat sen 
laimeita puolustajia”.

Suomi on tänään turvalli-
suustoimijoiden – viranomaiset, 
elinkeinoelämä, järjestöt ja kan-
salaiset – mallimaa. Tuskin on 
sattumaa, että Suomi listataan 
tilastoissa maailman kärkeen 
hyvinvoinnin ja turvallisuuden 
asioissa. Sen eteen on tehtävä 
töitä ja ansaittava luottamus jo-
ka päivä – yhteistyömielin ja tu-
levaisuuteen katsoen.

Pitkä historiamme Suomen merivoimien kumppanina sai juuri jatkoa. 
Olemme ylpeitä siitä, että Saab valittiin toimittamaan taistelujärjestelmä 
Merivoimien uusiin Pohjanmaa-luokan korvetteihin. Aikaisemmin Saab 
valittiin toimittamaan lukuisia järjestelmiä myös peruskorjattaviin 
Hamina-luokan ohjusveneisiin. Olemme samalla kurssilla Suomen 
kanssa seuraavatkin 100 vuotta.

Lue lisää osoitteessa www.saab.fi.  
Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa: @SaabFI.
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A rtikkelisarjan edellises-
sä osassa tarkasteltiin 
sotilasteknologian ke-

hityksen trendien osalta johta-
mista ja tilannekuvaa, tykistöjär-
jestelmiä, hakeutuvia ammuksia 
sekä täsmäaseita. Tässä osassa 
tarkastelussa ovat keinoäly, ro-
botiikka ja miehittämättömät 
järjestelmät.

Keinoäly ja robotiikka
Keinoäly, robotiikka ja syväoppi-
minen (tai koneoppiminen) ovat 
kehittyneet aivan viime vuosina 
valtavina harppauksin ja keinoä-
lyn osalta onkin puhuttu tekno-
logiamurroksesta. Keinoälyn ja 
robotiikan sovellukset ovat jos-

sain määrin jo käytössä teolli-
suudessa sekä muualla yhteis-
kunnassa. Keinoälyn kehittymi-
sellä nähdään myös olevan mer-
kittävä osa tulevaisuuden so-
dankäyntiä. Keinoäly on jo nyt 
tuonut kyberavaruuden uudek-
si sodankäynnin ulottuvuudeksi.

Keinoälyn kehittämisen juu-
ret ovat 1950-luvulla, mutta vas-
ta 1980-luvulta lähtien kehitys-
työ on ollut määrätietoista. Kehi-
tyksessä on ollut lukuisia ylä- ja 
alamäkiä, ja varsinainen kehitys-
harppaus on koettu 2010-luvul-
la. Keinoälyn kehittymistä mita-
taan yleisesti tiedon määrän, mo-
nipuolisuuden ja käsittelyn no-
peuden kasvun suhteen. Keinoä-

lyn kehittämisen kärkimaita ovat 
Kiina, Yhdysvallat, Israel ja Venäjä.

Nykyisin käytössä olevien 
keinoälysovellusten kyky käsitel-
lä ja luokitella tietoa sekä tehdä 
ratkaisuja perustuu siihen mitä 
tietoa ihminen on koneelle anta-
nut. Tällaisia sovellutuksia ovat 
muun muassa puheen ja kasvo-
jen tunnistamiseen tarkoitetut 
sovellukset ja pörssisuosituksia 
antavat ohjelmistot. Parhaim-
millaan nykyisin käytössä ole-
vat keinoälysovellukset toimivat 
yhdessä ihmisen kanssa, mutta 
seuraavan sukupolven keinoäly 
kykenee jo täydentämään omaa 
tietovarantoaan esimerkiksi ko-
keilemalla miljoonia eri vaihto-
ehtoja ja jopa tekemään luovia 
ratkaisuja. Tällöin puhutaan op-
pivasta koneesta, joka skeptikoi-
den mielestä voi myös oppia ei 
toivottuja ominaisuuksia.

Keinoälyn edut ovat niiden 
kyky käsitellä valtavia tietomää-
riä nopeasti ja tehdä rationaali-
sia ratkaisuja annettujen kritee-
rien mukaan. Keinoäly mahdol-
listaa esimerkiksi tiedon käsitte-
lyn ja luokittelun paljon parem-
min kuin mihin ihminen pystyi-
si. Kone ei väsy, eikä sen tarkkaa-
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vaisuus herpaannu. Kone ei tun-
ne inhimillistä pelkoa ja se va-
pauttaa ihmisresursseja monis-
ta eri tehtävistä. 

Keinoälyn sotilassovellutuk-
set liittyvät tiedon käsittelyyn ja 
luokitteluun, maalittamiseen, 
päätöksenteon tukeen, miehit-
tämättömien järjestelmien oh-
jaamiseen, koulutukseen (ko-
mentaja ja esikuntasimulaattorit) 
sekä valvontaan. Keinoäly kyke-
nee esimerkiksi tunnistamaan ja 
torjumaan kyberhyökkäyksiä se-
kä käymään läpi lukuisia eri toi-
mintavaihtoehtoja päätöksente-
on tueksi. Varsinaisessa taistelu-
toiminnassa keinoäly on ylivoi-
mainen tilanteissa, joissa maali 
ja oma aselavetti ovat liikkeessä 
(taistelualus, panssarivaunu jne.). 
Kone kykenee ohjaamaan ja am-
pumaan nopeammin sekä tar-
kemmin kuin ihminen. Keinoälyn 
yhdistäminen autonomisiin jär-
jestelmiin mahdollistaa pieniko-
koisempien, ketterämpien ja no-
peampaan tempoon kykenevien 
asejärjestelmien kehittämisen. 
Kun tällaiset pienet ja ketterät 
asejärjestelmät yhdistetään kes-
kenään kommunikoivaksi par-
veksi, on niiden torjuminen käy-
tännössä mahdotonta.

Keinoäly olisi hyödynnet-
tävissä omassa rannikkopuo-
lustuksessamme erityisesti val-
vonnassa, jossa kone esimerkik-
si vastaisi vedenalaisen valvon-
nan datan reaaliaikaisesta ana-
lysoinnista. Merivalvonnassa ih-
misen tukena antaen hälytyksen 
tunnistamattomista tai poikke-
uksellisesti liikehtivistä kohteis-
ta. Sekä tulenkäytön tilanteissa, 
joissa vaaditaan nopeaa päätös-

tä tulenkäytön optimoinnista.
Robotiikan osalta kehitys on 

keinoälyn tapaan vauhdikasta. 
Perinteisten tehdasrobottien rin-
nalle ovat tulleet jo erilaiset pal-
velurobotit. Tärkein ero tehdas-
robotteihin on niiden hyvä liikku-
vuus. Niitä käytetään jo esimer-
kiksi kaivostöissä ja ydinjätteen 
käsittelyssä. Palvelurobotilla voi-
daan teettää lähes mikä tahansa 
ihmiselle vaarallinen, yksitoikkoi-
nen, raskas tai muu vastaava työ. 
Palveluroboteista on jo myös so-
tilassovellutuksia esimerkiksi rä-
jähteiden raivaamisessa ja me-
rivoimien alusten ohjaamisessa.

Seuraava luonnollinen sota-
tekninen kehitysaskel on niiden 
keinoälyn yhdistyminen miehit-
tämättömiin järjestelmiin. Tie-
dotusvälineissä näitä vasta ke-
hitysasteella olevia seuraavan 
sukupolven autonomisia järjes-
telmiä kutsutaan ”tappajarobo-
teiksi”. Keinoälyn yhdistäminen 
osaksi asejärjestelmiä tuo mu-
kanaan paljon hyötyjä: maalit-
tamisen ketju lyhenee, jolloin 
aikakriittisiin kohteisiin vaikut-
taminen nopeutuu, tiedonkä-
sittelyn tehokkuus on ihmiseen 
verrattuna ylivertainen, kone ei 
väsy ja tee inhimillisiä virheitä ja 
niin edelleen. Keinoälyn käyt-
töön osana sotilasteknologiaa 
liittyy myös monia moraalisia 
kysymyksiä, kuten ovatko itse-
näisesti päätöksiä tekevät ase-
järjestelmät enää ihmisen hal-
littavissa? Yksi kuuluisimpia te-
koälyn ja sodankäynnin yhdis-
tämisen vastustajia on norja-
lainen sähköautoistaan tunne-
tun Teslan toimitusjohtaja Elon 
Musk, joka on sanonut tekoälyn 

sotilassovellutusten olevan vaa-
rallisempia kuin ydinaseet.

Jossain määrin keinoäly on jo 
osa sodankäyntiä esimerkiksi oh-
justen hakupäissä ja tulenkäytön 
optimoinnissa, mutta varsinai-
nen keinoälyn läpimurto sotilas-
tekniikassa on odotettavissa kah-
denkymmenen vuoden päästä.

Miehittämättömät 
järjestelmät
Miehittämättömyys sodankäyn-
nissä yleistyy valtavaa vauhtia. 
Miehittämättömät järjestelmät 
kehittyvät huomattavasti aiem-
pia teknologiaennusteita no-
peammin. Miehittämättömien 
järjestelmien hinta on pudon-
nut kilpailun myötä ja miehittä-
mättömyys leviää yhä uusille so-
dankäynnin osa-alueille. Yhdys-
vallat on miehittämättömien jär-
jestelmien käytössä ollut vuosia 
edelläkävijä, mutta rinnalle ovat 
nousseet Kiina, Venäjä ja lukui-
sat kaupalliset toimijat. Miehit-
tämättömien järjestelmien yleis-
tymistä selittää paitsi tekninen 
kehitys ja edullinen hinta, niin 
myös niiden käyttökelpoisuus 
tehtävissä, joissa ihmishenki oli-
si ilmeisessä vaarassa.

Miehittämättömistä järjes-
telmistä erityisesti lennokkeja 
on käytetty hyvällä menestyksel-
lä operaatioissa Afganistanissa, 
Irakissa, Jemenissä, Pakistanis-
sa ja Somaliassa. Lennokkeja on 
käytetty tiedusteluun ja valvon-
taan sekä aseistettuja lennokke-
ja lisäksi maalitettujen henkilöi-
den ja terroristisolujen tuhoami-
seen. Maalialueelta reaaliaikai-
sena saatava tilannekuva mah-
dollistaa dynaamisen maalitta-
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misen, joka lyhentää päätöksen-
teon viiveitä. Asevaikutus saa-
daan johdettua kohteeseen vii-
veettä, jopa välittömästi lenno-
kista ja avautuneet mahdollises-
ti vain hetken kestävät ”paikat is-
keä” tulevat hyödynnetyiksi. Vai-
kutusten arviointi tulee sekin hoi-
dettua lennokein.

Jo muutamia vuosia sitten 
oli nähtävissä, että miehittämät-
tömät lentolaitteet (UAV, Unman-
ned Aerial Vehicle) olivat tulevai-
suuden ase paitsi symmetrisessä 
niin myös epäsymmetrisessä so-
dankäynnissä. Lennokilla tai neli-
kopterilla vartioituihin kohteisiin 
pääsy ja rajojen ylittäminen on 
niillä suhteellisen helppoa. Neli-
kopterin tai vastaavan voi lähes 
kuka tahansa varustaa räjähteel-
lä kuten esimerkiksi heittimen 
kranaatilla. Ukrainassa nelikop-
terit ovat pudottaneet satoja ki-
lometrejä Itä-ukrainan rintama-
linjan takana palopommeja Uk-
rainan asevoimien varikkoalueil-
le aiheuttaen korvaamatonta tu-
hoa. Lennokkeja voidaan käyttää 
myös pistemäisten kohteiden, 
kuten avainhenkilöiden tai vaikka 
tukeutuneen aluksen vahingoit-
tamiseen tai jopa tuhoamiseen. 
Paitsi suoraan tuhoamiseen, ko-
ptereita voidaan käyttää yleisem-
min tiedusteluun, joka muodos-
taa uhkan vastapuolen operaa-
tioturvallisuudelle.

Pienimmät sotilaskäyttöön 
tarkoitetut lennokit ovat vain 
sormenpään kokoisia. Austra-
lian asevoimat tilasi vastikään 
käyttöönsä FLIR Systemsin mi-
kro-UAV-järjestelmän PD-100 
Black Hornetin. Järjestelmän 
lennokkiosa on vain tulitikku-

rasian kokoinen ja tarkoitettu 
partio-joukkuetasan tieduste-
luun, tunnistukseen sekä valvon-
taan. Pienen järjestelmän etuja 
ovat sen äänettömyys, vaikea op-
tinen havaittavuus ja helppokäyt-
töisyys. Hurjina tulevaisuuden vi-
sioina on esitetty myös nanotek-
nologian yhdistymistä miehittä-
mättömiin järjestelmiin. Tulevai-
suuden taisteluvälineenä on esi-
merkiksi esitetty hyönteistä jäl-
jittelevää pienellä räjähteellä va-
rustettua UAV:ta, joka kykenee it-
senäisesti ohjautumaan ihmisen 
pään onkaloihin. Tällaisia ”nan-
ohyttysiä” voitaisiin käyttää vai-
keasti havaittavana myös moni-

puolisesti tiedustelutehtäviin.
Miehittämättömiä lennok-

keja on kehitetty myös hyvin eri-
tyisiin olosuhteisiin, kuten lau-
kaistavaksi periskooppisyvyy-
dessä olevasta sukellusvenees-
tä. Sukellusveneestä laukaista-
vassa lennokki ammutaan pin-
taa säiliössä, josta se jatkaa len-
toaan ennalta ohjelmoidun rei-
tin mukaisesti välittäen valvon-
tadataa pintatilanteesta takaisin 
sukellusveneelle.

Myös miehittämättömien il-
ma-alusten autonomisuus kehit-
tyy. Yhdysvalloissa on kehitteillä 
ohjus, joka kohdealueen saavu-
tettuaan purkaa aseistettuja len-

nokkeja, jotka kykenevät hyök-
käämään parvena. Lennokit ha-
keutuvat purkamisen jälkeen 
hyökkäysmuodostelmaan. Par-
ven lennokit kommunikoivat kes-
kenään ja muodostavat yhteisen 
päätöksen siitä, mitä niiden pitää 
tehdä ja mikä on kunkin lenno-
kin tehtävä. Parvi on erittäin vai-
keasti havaittavissa ja torjuttavis-
sa. Maaliin hakeuduttuaan ne tu-
hoavat sen taistelulatauksella, jo-
ka voi olla esimerkiksi panssarin-
läpäisevä projektiili. Nerokkaan 
asejärjestelmän ainoa ongel-
ma on, ettei humanitaarisen lain 
edellyttämä ”tarkoituksenmukais-
ta ihmiskontrolli” täyty.

Tulevaisuuden rannikko-
puolustukselle lennokit ovat ai-
van ehdoton väline. Saaristossa 
toimivat valvontajoukot ja ope-
ratiivinen taisteluosasto voi-
vat käyttää lennokkeja tiedus-
teluun, valvontaan, vartiointiin 
ja maalinosoitukseen. Suurem-
mat aseistetut lennokit sopisivat 
niin ikään erinomaisesti Itäme-
relle, jossa etäisyydet ovat lyhyi-
tä. Serbialainen Yugoimport on 
esimerkiksi kehittänyt hieman 
alle 9 metrin miehittämättömän 
kopterin X-01 Strsljen, jonka toi-
minta-aika 4 tuntia ja huippuno-
peus 120km/h. Kopteri kykenee 
kantamaan 350 kiloa hyötykuor-
maa ja siinä on oma elekto-opti-
nen valvontaan ja etsintään tar-
koitettu tutka. Asevaihtoehtoina 
kopterissa on kokeiltu 12,7mm 
raskasta konekivääriä, Spider 
panssarintorjuntaohjuksia sekä 
80mm:n raketteja. Tämä tai vas-
taavankokoinen aselavetti saa-
ristossa hallitsisi paljon mainos-
tettua tyhjyyttä erinomaises-
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ti. Ohjustulenkäyttö onnistui-
si myös saariston sisällä rannik-
ko-ohjusten tapaan.

Miehittämättömät lennokit 
ovat vaikeasti havaittavia ja tor-
juttavia. Havaittavuudessa haas-
teena on erottelukyky vastaavan-
kokoisista ja myös liikkuvista koh-
teista kuten linnuista. Lennokei-
den torjuntaan on yritetty käyt-
tää maailmalla muun muassa 
koulutettuja metsästyshaukko-
ja, elektronisen häirinnän laittei-
ta, laseraseita, ammusilmator-
juntaa ja ohjuksia huonolla me-
nestyksellä. Esimerkiksi israeli-
laiset ovat kyenneet viime vuosi-
kymmenellä torjumaan ainoas-
taan kuusi hizbollahin lennokkia, 
ja nekin ilmeisesti käyttäen am-
musilmatorjuntaa. Lentolaitteen 
koko muodostaa ongelman ha-
vaitsemiselle tutkilla, joiden erot-
telukyky ei tahdo riittää pienim-
pien nelikoptereiden havaitsemi-
seen. Erityisesti lennokeiden ha-
vaitsemiseen tarkoitettujen tut-
kien havaitsemiskyky on noin 3 

kilometriä pieneen kohteeseen 
ja 5-6 kilometriä suuriin kohtei-
siin 20-60 asteen keilalla.

Järjestelmien miehittä-
mättömyys laajenee yhä uusil-
le alueille ja suurempiin järjestel-
mäkokonaisuuksiin. Yksi kehitys-
linja ovat miehittämättömät aluk-
set ja pinnan alla liikkuvat laitteet, 
joiden kehittämisessä erityisesti 
kiinalaiset ovat olleet aktiivisia. 
He ovat kehittäneet esimerkiksi 
miehittämättömiä alusluokkia, 
kuten kolmekymmentämetrinen 
valtamerikelpoinen taistelualus 
D3000. Taistelualus on tosin vas-
ta konsepti, mutta parametreil-
taan vaikuttava. Aluksen toimin-
ta-aika ilman ulkopuolista huol-
toa on 90 päivää tai 540 merimai-
lia. Alus saavuttaa 40 solmun no-
peuden ja kykenee kantamaan 
10 tonnin hyötykuorman. Aluk-
sen aseistukseen kuuluvat pin-
tatorjuntaohjukset, vedenalais-
ten uhkien varalle torpedoaseis-
tus ja lähitorjuntaan 4 x 30mm ty-
kit (4500-4800 ls/min) sekä mo-

nipuolinen valvonta- ja tulenjoh-
tojärjestelmä. Alusta ohjataan sa-
telliitin kautta ja se on tarkoitettu 
sekä valvontaan että pintataiste-
luun. Pienempiä kiinalaisia mie-
hittämättömien pinta-alusten 
kehityshankkeita ovat viisitoista-
metrinen pintatorjuntaan ja mii-
nantorjuntaan tarkoitettu C1500 
USV sekä 8,5-metrinen miehittä-
mätön partiovene B850 USV. Par-
tiovene on tarkoitettu erityisesti 
merellisten kohteiden valvon-
taan ja suojaamiseen. Vastaava 
kokoinen (10 tn) miehittämätön 
pinta-alus Seafly-01 on tiettäväs-
ti edennyt suunnittelupöydältä jo 
merikokeisiin. 

Kiinalaiset ovat esitelleet jul-
kisuudessa myös miehittämätön-
tä 15 metriä pitkää sukellusvenet-
tä (projekti 912), joka on vastaus 
yhdysvaltalaisten kehittämälle 
”extra-large unmanned vehicles 
(XLUUV)” projektille. Kiinalaisten 
sukellusvene on tarkoitettu yh-
dysvaltalaisten ydinsukellusve-
neiden torjuntaan.
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E telässä Venäjä hyök-
kää läntistä demokrati-
aa vastaan vuodattaen 

verta. Lännessä hyökätään peh-
meämmin keinoin, joista näky-
vin on ollut infosota. Otan vii-
tekehykseksi sotataidon mui-
naisen mestarin SunZun, Puti-
nin suosikin ja katsotaan, mihin 
suuntaan rauhanmeren turvalli-
suus on menossa.

Putin toistaa Venäjän 
historiaa etelässä 
geostrategian keinoin
Venäjän imperiumin rakentami-
nen on aina alkanut Mustanme-
ren alueelta, mutta ei ole ker-
taakaan päättynyt siellä.  Putin 
ei aio luopua Krimistä ja hän on 
saavuttamassa Mustanmeren 
herruuden. Turkki, Iran, Syyria ja 
Venäjä tuntuvat muodostaneen 
Lähi-itään akselin, jota on vaikea 
ohittaa alueen ratkaisuissa. USA 
on menettämässä alueella vai-
kutusvaltaansa.

Putin ei kuitenkaan ole vie-
lä saavuttanut kaikkia päämää-

riään etelässä. Ukraina ei ole 
alistunut ja Venäjä on jäänyt kiin-
ni näännytyssotaansa. Vuonna 
2016 Venäjä kaksinkertaisti Uk-
rainan rintamalinjoille ryhmi-
tettyjen joukkojensa määrän 
, mutta laajamittaiseen hyök-
käykseen veljeskansaa vastaan 
ei ole ryhdytty. Syyriassa Putin ja 
Assad yrittävät yhdessä murtaa 
Syyrian kansan tahdon, mutta 
siinäkään ei ole vielä onnistuttu.

Lähi-idässä ja Mustanmeren 
alueella Venäjä on kuitenkin men-
neen vuosikymmenen ainoa voit-
taja, mikä nosti sen takaisin geo-
politiikan pyöreään pöytään. Ve-
näjän alue etelässä on laajentu-
nut ja vaikutusvalta alueella li-
sääntynyt merkittävästi. Iran, 
Syyria, Georgia ja Ukraina ovat 
turvallisuuspoliittisessa motis-
sa sekä Turkki Kremlin lieassa il-
meisesti epästandardein keinoin.

Venäjä lisää sodankäynti
kykyään Itämerellä
Venäjä ulottuu merille pian 
muualla paitsi Itämerellä. Venä-

jällä on lännessä pulaa varsinkin 
ympäri vuoden auki olevista sa-
tamista. Pieni tirkistysreikä Suo-
menlahden pohjukassa ja eris-
tetty Kaliningradin alue eivät rii-
tä Itämeren herruuden saavut-
tamiseen ja ylläpitämiseen. Na-
ton päävoimat tulee eristää Itä-
mereltä ja Suomenlahden rän-
nin läpikulku on turvattava kai-
kissa tilanteissa.

Viime vuosien kuluessa Ve-
näjä on alkanut nostaa Läntisen 
sotilaspiirin sotavalmiutta. Pu-
tin pitää sotaa Syyriassa ”hyvä-
nä harjoituksena”. Venäjä on tes-
tannut Syyriassa uutta sotakalus-
toaan ja käyttänyt ensimmäistä 
kertaa kauaskantavia risteilyoh-
juksia taistelukentän oloissa. So-
takokemusta etelässä saaneita 
upseereita on sijoitettu palveluk-
seen yleisesikuntaan. Itämeren ja 
Suomen vastaisen rajan alueelle 
ryhmitettyjä joukkoja on kierrä-
tetty Ukrainassa ja Syyriassa saa-
massa taistelukokemusta. Eteläs-
tä opittua on viety käytäntöön lä-
hialueellamme.

Dugin, Putin, SunZu  
ja Itämeri
Venäjän ideologin Aleksandr Duginin mukaan itsevaltius on Venäjälle ainoa 
mahdollinen valtiomuoto. Venäjän presidentti Putinin päämääränä on ulottaa 
Venäjä jälleen merelle sekä etelässä että lännessä ja säilyttää itsevaltius, jota 
Venäjällä nimitetään johdetuksi demokratiaksi.

Kenneth Nyholm

Keskustelu
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Viime vuosikymmenellä Ve-
näjän sotilaallinen potentiaali 
lännessä on kaksinkertaistettu 
ja organisoitu uudelleen. Venäjä 
on muodostamassa Baltian vas-
taisen rajan kupeeseen kolmea 
hyökkäysdivisioonaa, yhtä kuta-
kin taktista suuntaa varten. Venä-
jä on harjoitellut pitkiä joukkojen 
keskityksiä ja Voronetsiin perus-
tettu panssariarmeijan esikunta, 
joka on saanut etelässä sotako-
kemusta, kyetään siirtämään no-
peasti Baltian vastaiselle alueelle.

Venäjä on harjoitellut no-
peaa hyökkäystä Baltian maihin 
ja Suomeen Zapad 2009 ja -2013, 
Ladoga 2009 ja Ladoga 2012 – 
harjoituksissa. Vuonna 2015 har-
joiteltiin Gotlannin ja Ahvenan-
maan haltuunottoa. Kremliä lä-
hellä olevat tahot ovat hankki-
neet omistukseensa maa-alo-
ja Saaristomerellä sijaitsevien 
meripuolustuksen ja merenkäy-
tön kannalta strategisen tärkei-
den alueiden läheltä. Itämeren 
strategisten saarten hallintaa 
pidetään Naton vahvennuksien 

keskittämisen ja toimintakyvyn 
kannalta avainkysymyksenä.

Vuonna 2016 Itämerellä jär-
jestettiin yllättäen alkanut val-
miudenkohottamisharjoitus ja 
sitä seurasi mittava Zapad 2017, 
jossa harjoiteltiin Suwalkin sup-
pilon haltuunottoa. Elokuussa 
2019 pidettiin ilman ennakkoil-
moitusta suuri merisotaharjoi-
tus. Venäjä totuttaa meitä laa-
joihin ennalta ilmoittamattomiin 
sotaharjoituksiin Itämerellä.

Venäjällä on tapana testata 
Baltian maiden, Ruotsin ja Suo-
men valmiutta huolehtia alueel-
lisesta koskemattomuudestaan. 
Provokatiivisella rajanläheisellä 
taitolennolla Venäjä valmistau-
tuu ärsyttämään ylireagointiin, 
jolla se voi perustella omaa vas-
tareaktiota. Samalla Venäjä totut-
taa Itämeren maita epänormaa-
liin lentotoimintaan ja demonst-
roi kykyään alueellisen koske-
mattomuuden rikkomiseen.

Venäjä käytti maanmies-
tensä oikeuksien puolustamista 
keskeisenä perusteena hyökätä 

Georgiaan vuonna 2008, Ukrai-
naan 2014 sekä Krimin annektoin-
tiin. Vuodesta 2014 Venäjän ulko-
ministeriö on alkanut väittää, et-
tä juuri Baltiassa venäjänvastai-
nen tunnelma, neonatsismi ja 
venäjänkielisen väestön syrjintä 
ovat vahvistuneet. Venäjällä me-
dia esittää Baltian maat vihamie-
lisinä ja itsepäisinä epäonnistu-
neina valtioina, joiden itse asias-
sa tulisi olla osa Venäjää. Vuodes-
ta 2015 alkaen Suomea koskeva 
negatiivinen uutisointi venäläis-
mediassa on lisääntynyt. Suomi 
kuvataan heikkona valtiona, jo-
ka ei selviä vaikeuksistaan. Jos-
tain syystä Kreml demonisoi lä-
hiulkomaitaan.

Kreml on voimansa tunnos-
sa ja sillä on kansan tuki, Putin 
on tehnyt sotimisesta normaa-
lia. Venäläisistä 35 prosenttia on 
pitkään ollut sitä mieltä, että Ve-
näjän täytyy kaikin keinoin, vaik-
ka voimaa käyttäen pitää entiset 
neuvostotasavallat hallinnas-
saan. Vuoden 2015 aikana tämä 
käsitys alkoi vahvistua. Syys-

Lähi-idän rauhan takuumiehiä (presidentit Ruhani/Iran, Putin ja Erdogan/Turkki).
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kuussa 2015 tällaisen operaati-
on vastustajia oli ensimmäistä 
kertaa kyselyhistoriassa alle 50 
prosenttia venäläisistä. SunZu 
sanoisi, että Kreml on alkanut 
henkisesti valmistella kansaa 
pääsyn avaamiseen Itämerelle.

Tämä ei tarkoita välttämät-
tä sotilaallista aggressiota, vaan 
esimerkiksi Suwalkin suppilon 
kontrolliin ottamista ryhmittä-
mällä sen lähituntumaan Naton 
keskitykset pysäyttämään ky-
kenevää asevoimaa jo rauhan 
aikana. Tämä edellyttäisi mitta-
via sopimusjärjestelyjä tai valtio-
liiton muodostamista Valko-Ve-
näjän kanssa.

Kuluvan vuoden alussa Ve-
näjällä aloitettiin perustuslail-
linen vallanjaon reformi, mi-
kä taannee Putinille kontrollin 
maan turvallisuuspolitiikkaan 
myös presidenttikauden jälkeen. 
Putin aikonee vahvistaa ”demo-
kratiansa” ohjausvaltaa, vähen-
tää kansainvälisen lain sitovuut-
ta Venäjällä ja siirtää seuraajansa 
valtaa tulevaan virkaansa. Mikä-
li se on Venäjän ja Valkovenäjän 
muodostaman valtioliiton presi-
dentti, Venäjä ottaa geostrategi-
sesti merkittävän askeleen kohti 
Suwalkin suppilon ja myös Inter-
mariuminhallintaa.

Itämerelle ulottautumiseen 
on aikaikkuna olemassa niin 
kauan kun Suomi ja Ruotsi eivät 
ole Naton jäseniä. Ennen Naton 
lisäjoukkojen keskityksiä Venä-
jän asevoima on ylivoimainen Itä-
merellä. Venäjällä on tahto, mut-
ta riittävätkö kyky ja sotilaallinen 
valmius haastaa lähes koko länti-
sen sivilisaation sotilaallinen voi-
ma? Jos Baltian maat eivät olisi 

hakeutuneet Naton jäseniksi, oli-
si kaikkien Itämeren maiden tur-
vallisuus nyt vaarassa. Naton läs-
näolo vakauttaa Itämerta.

Hyökkäys liittoja vastaan
Putinin manipulaatiomasiina vil-
jelee kritiikkiä ja epäluottamusta 
lännessä. Venäjä on sekaantunut 
tai sen epäillään sekaantuneen 
tärkeisiin valintoihin Euroopas-
sa ja Yhdysvalloissa. Lisäksi sen 
epäillään sekaantuneen rauhat-
tomuuksien lietsomiseen länsi-
demokratioissa. Olisikohan meillä 
ilman ulkopuolista sekaantumis-
ta Brexitiä, Trumpia ja Ranskan 
keltaliivejä, joiden turvallisuus-
päällikkö on Donbassissa Krem-
lin puolella sotinut ranskalainen?

Sunzu sanoisi Venäjän hyök-
käävän läntisiä liittoja vastaan. 
Itä rakentaa Lännelle systemaat-
tisesti dramaattista kompromis-
sitonta tilannekuvaa, jossa län-
tinen sivilisaatio on pilaantu-
nut saatuaan hengenvaarallisen 
tartunnan suvaitsevaisuudes-
ta ja monikulttuurisesta propa-
gandasta. Ongelmana on demo-
kraattinen hallintotapa, vihollisi-
na maahanmuuttajat ja syyllisinä 
hallitsijat sekä liitot. Sankareina 
ovat ääriliikkeet. Ne myyvät kan-
salaisille vain yhtä ratkaisua – ra-
dikaalit poliittiset muutokset. Tu-
lee erota Natosta ja EU:sta sekä 
muista liitoista ja asettaa kansal-
liset edut etusijalle. Ratkaisun to-
teuttaminen ei ole poliittinen – 
tulee nousta hallitsijaa vastaan 
ja ottaa valta omiin käsiin.

Moskova lietsoo kumousta. 
Turkin liukuminen Kremlin kont-
rolliin ja Brexit heikentävät länti-
siä liittoja ja kuluttavat energiaa 

oman sekaannuksen selvittämi-
seen jättäen tilaa Venäjän länttä 
horjuttaville operaatioille. USA:s-
sa on turvallisuus- ja geopoliitti-
sesti arvaamaton presidentti, jo-
ka tuntuu olevan epävarma tran-
satlanttisen sillan merkityksestä. 
USA:n arvioiden mukaan se eikä 
Nato tällä hetkellä pysty puolusta-
maan Baltian maita.

Venäjä on osallinen Euroo-
pan Unionin vaikeuksissa ja Na-
ton lisääntyneissä haasteissa. 
Nato on vahva vain yksimielise-
nä, mihin emme enää Turkin ke-
hityksen jälkeen voi luottaa. EU 
natisee liitoksissaan ja Nato on 
heikentynyt Euroopassa. Venä-
jän hyökkäys liittoja vastaan on 
alkanut menestyksekkäästi.

Lopuksi
Putin on rakentanut lännestä 
viholliskuvan ja totuttanut kan-
sansa väkivaltaan, jota Kreml 
käyttää intressiensä toteutta-
miseen. Viime vuosina sekä pre-
sidentti että pääministeri ovat 
korostaneet useita kertoja Venä-
jän kansallisten intressien väki-
vallan käyttöä oikeuttavaa mer-
kitystä. Jopa ortodoksinen kirk-
ko on valjastettu sotavankkurei-
den eteen – se hyväksyy valtion 
intressejä palvelevan väkivallan.

Venäjä on palauttamassa 
pääsyä merelle etelässä ja siellä 
demokratian lähenemisen pus-
kureiksi tarvittavat maat on jo 
motitettu turvallisuuspoliittises-
ti. Pian Venäjän ainoa tyydyttä-
mätön historiallinen intressi on 
pääsy merelle lännessä.

Venäjä on lisännyt turvalli-
suusorganisaatioiden ja asevoi-
mien menoja tuntuvasti ja karsi-
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nut muita. Sanktioista huolimat-
ta Venäjä on kyennyt jatkamaan 
sotimista sekä Syyriassa että Uk-
rainassa. Ennusteiden mukaan 
viime vuosikymmenen olema-
ton talouskasvu jatkuu. Valtion 
energian myynnistä säästetyt 
mittavat reservit riittävät kui-
tenkin näännytyssotien jatkami-
seen vielä vuosia, vaikka naftan 
hinta laskisi nykyisestä tasosta.

Venäjän talous on jo toipu-
nut sanktioita edeltävälle ta-
solle, joten taloudelliset protes-
tit tuskin lisääntyvät. Kremliä ne 
eivät edes huolestuta toisin kuin 
poliittiset protestit, joskin Kreml 
kykenee pitämään ne kurissa vä-
kivaltakoneiston ja politiikkaan 
sidotun oikeusjärjestelmän avul-
la. Älymystön maastamuutto jat-
kuu, mikä pienentää poliittisten 
protestien voimaa. Putinin yksin-
vallalle ei ole uhkaa.

Kreml tavoittelee Itämerel-
lä kiistatonta sotilaallista ylivoi-

maa, jota käyttää kiristyskeino-
na geopoliittisen shakkipelin 
käänteissä. Minimitavoite on si-
vilisaatioiden rajalla oleva tur-
vallisuuspoliittinen motti, joka 
voidaan laukaista Venäjän int-
ressien mukaisesti.

Naton ja USA:n sotilaallisen 
voiman riittävyys Itämerellä ky-
seenalaistuvat ainakin siinä ta-
pauksessa, että länsi ajautuu 
resurssit sitovaan sotilaalliseen 
kriisiin Lähi-idässä. Iranin Qas-
sem Suleimanin tappamisen 
yhteydessä länsi ajautui tilantee-
seen, jossa USA eikä Nato enää 
kyennyt kontrolloimaan tapah-
tumia. USA:n presidentin Ameri-
ca first – politiikalla voi olla ar-
vaamattomia seurauksia, jos sitä 
harjoitetaan jatkossakin yhtä it-
sekkäästi ja yllätyksellisesti. Lä-
hi-itä on Itämerenkin turvallisuu-
delle lähellä.

Baltian maat ovat Naton vai-
keimmin puolustettavaa aluet-

ta. Venäjää provosoivat soti-
maan maan intressit ja puolus-
tajan heikkous. Sitä Itämereltä 
löytyy, ja turvallisuuden takaa-
jien uskottavuus on saanut ky-
symysmerkin peräänsä päinvas-
toin kuin Venäjän pyrkimys pa-
lauttaa vaikutuspiirinsä ja kont-
rolloida naapurimaitaan joko so-
tilaallisin tai poliittisin keinoin.

Sotilaallisen voimankäytön 
lisääntymiseen on perusteet val-
mistautua myös Itämerellä. Ve-
näjän presidentin suosio ei kes-
tä tappioita, joten nyt kannat-
taa keskittyä puolustuskykyyn. 
Se antaa lännen päättäjille ulko-
poliittista liikkumatilaa ja selkän-
ojaa venäjänsuhteissa.

Turvallisuuspolitiikaltaan 
epäyhtenäisen Itämeren alueen 
sotilaallinen kynnysarvo ei ole 
riittävä, yhtenäisenä tilanne 
saattaisi olla toinen. Itämeren 
julistuksiin perustuvat turvalli-
suusjärjestelyt eivät ole uskot-

Metsä on harvinaista Suwalkin alueella

KenneTh nyholm
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Viitteet
1. Linjassa Duginin ”Geopolitiikan perusteet” 

kanssa. Kesällä 2017 Putin myönsi trollien 
olemassaolon. Venäjä tukee trolleja useis-
sa lännen puolueissa ja omaa informaa-
tio-operaatioihin käytettävän tietojärjes-
telmän, ks. RP2/1913 ss22-. Vladislav Sur-
kov, Kremlin pääideologi Nesavisimaja 
Gazetassa 11.02.2019: “Ulkomaiset poliiti-
kot pitävät Venäjää syyllisenä sekaantumi-
seen heidän vaaleihinsa ja kansanäänes-
tyksiin koko planeetan laajuudessa. Todel-
lisuudessa asia on vielä vakavampi. Venä-
jä tunkeutuu heidän aivoihinsa eivätkä he 
tiedä, mitä tehdä muuttuneen tietoisuu-
tensa takia.”

2. Ks. esim http://yle.fi/vintti/ohjelmat.yle.fi/
hovimaki/ajankuva/aleksanteri_i.html 
Sekä Pietari että Katarina jäivät histo-
riaan Suurina laajentamalla Venäjää Mus-
tanmeren ja Itämeren alueella. Katariina 
II otti Mustanmeren hallintaan ja annek-
toi Krimin. Myöhemmin Katarinan pojan-
poika Aleksanteri I avasi pääsyn Itämerel-
le annektoimalla Suomen. Aleksanteria 
pidettiin Euroopan pelastajana. Hän vaa-
li kristillisiä arvoja ja vastusti demokrati-
aa sekä vapautta vaativia tahoja Euroo-
passa. Hänen hallintovälineisiinsä kuului-
vat poliisivalta ja sensuuri. Vrt. Putin. Ks 
myös http://yle.fi/uutiset/tutkija_putin_pu-
huu_kuin_tsaari__suomalaispresident-
tien_puheissa_korostuu_kansan_yhtenai-
syys/7167503

3. ETYJ tarkkailijoiden tieto, uutisoi Posti-
mees 24.8.2016. Paikallisten mukaan Venä-
jä keskitti joukkojaan myös Krimillä rinta-
malinjalle. 

4. Kirjoittajan havainto: ainakaan Virossa täl-
laista ei ole havaittavissa 

5. http://yle.fi/uutiset/venajan_verkossa_ve-
naja_loi_suomen/8684324 vrt ed. Venäjä 
tuntuu pitävän pakolaisia tehokkaana vä-
lineenä valtioiden sisäisiin asioihin puut-
tumisessa.

6. Duginin Geopolitiikan perusteet pitää tä-
tä Mustanmeren ja Itämeren välisen valtio-
vyöhykkeen hallintaa avaimena Euroopan 
kontrolloimiseen 

7. Ks. esim https://www.err.ee/899444/kolla-
vestide-turvaulemaks-on-donbassis-krem-
li-poolel-sodinud-prantslane  suom: kelta-
liivien turvallisuuspäällikkö….

8. Ks. esim. https://www.bloomberg.com/
news/articles/2020-01-12/u-k-can-t-rely-
on-u-s-for-defense-wallace-says-sunday-
times

9. Päätelmä Itämeren alueen turvallisuuspo-
liittisessa seminaarissa keväällä 2016: Ac-
cording to US government studies, neither 
the United States nor NATO can currently 
defend the Baltic States.

10. Kremliä lähellä oleva ortodoksisen kirkon 
johtaja, Moskovan patriarkka Kirill on tun-
nustanut esimerkiksi Stalinin suurena joh-
tajana. Hän on myöntänyt repression kan-
saa vastaan, mutta hyväksynyt sen valtion 
intressejä palvelevana. Kirill on hälventä-
nyt kirkon ja valtion rajaa Venäjällä.

tavia Venäjän luomassa tilan-
teessa, jossa sopimukset, käyt-
täytymisnormit ja kansainväli-
nen oikeus eivät omaa vaikutus-
valtaa. Kremlin kannalta stra-

teginen pidäke tehtäessä pää-
töstä sotilaallisen voiman käy-
töstä on Suomen ja Ruotsin na-
tojäsenyys. Se nostaa Venäjän 
tappioriskiä ratkaisevasti toisin 

kuin puheet läntisestä avusta, 
jonka saaminen perille Itäme-
ren alueen sotilaallisessa kriisis-
sä on muuttumassa entistä epä-
todennäköisemmäksi.
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Ruutiukon 
maanpuolustusoppi – Ote

K oillisväylä alkaa ol-
la hallussa varsin su-
vereenisti. Mustame-

ri hoidettiin Krimin valtauksella 
2014. Pääsyä Välimerelle varmis-
tellaan. Tietty liikkumavapaus 
Pacificilla lienee hoidettu Kii-
nan kanssa salaisella sopimuk-
sella. Kiinalla on suvereniteetti 
Etelä-Kiinan merellä ja sieltä Lä-
hi-idän öljylähteille. 

Tuhansien miljardien kii-
nalainen Belt and Road-hanke 
koostuu toisiaan täydentävistä 
maa- ja meriyhteyksistä. Ne ulot-
tuvat läpi Aasian ja kaakkoisten 
valtamerien keskustan valtakun-
nasta Atlantille. Venäjä saa pul-
listella Euroopassa. Muu maail-
ma lienee jyvitetty osapuolia ai-
nakin toistaiseksi tyydyttäväl-
lä tavalla. Samaan aikaan Mar-
xin, Spenglerin ja Orwellin dys-
topiat länsidemokratioiden syn-
keästä tulevaisuudesta ovat to-
teutumassa pelottavalla taval-
la. Trumpeloinnit, Brexitit ja EU:n 
sekoilut naurattavat Moskovan 
ja Pekingin herroja

Venäjä on sotilaallinen suur-
valta. Se toimii ennustettavasti 

niin kauan, kuin sillä menee nor-
malna. Maa muuttuu arvaamat-
tomaksi, jos sillä menee liian hy-
vin tai liian huonosti. Tunnuslau-
se on suuri ja voimakas, velika-
ja i derzhava. Suomi ei ole suuri 
eikä voimakas. On hyvä, jos sel-
viämme, vyizhit.  Venäjä tarvit-
see lisää satamakapasiteettia ja 
liikkumatilaa Suomenlahdella ja 
Itämerellä. Kaliningradin yhtey-
det on turvattava sekä Suomen-
lahdella että maitse.

Venäjä ei voi sallia liikkumi-
sensa rajoittamista Suomenlah-
den kansainvälisillä merialueilla. 
Meidän suomalaisten tulisi kes-
kittyä turvaamaan omat rannik-
koväylämme ja satamamme ra-
joittamatta tuota Venäjän ehdo-
tonta vaatimusta muutoin kuin 
oman valtioalueemme ja suve-
reniteettimme puolustamisek-
si. Tämä edustaa Mannerhei-
min ajattelua, kun hän ei suos-
tunut saksalaisten vaatimuksiin 
Muurmannin radan katkaisemi-
seen Sorokassa tai sen pohjois-
puolelta. 

Tuon logistiikan katkaisu 
olisi estänyt länsiavun pohjoiset 

kuljetukset Neuvostoliittoon. 
Se olisi todennäköisesti johta-
nut Yhdysvaltojen sodanjulistuk-
seen. Tämä olisi poliittisella ta-
solla ollut maallemme olennai-
sesti suurempi uhka, kuin pu-
na-armeijan saama apu oli so-
tilaallisesti. Nyt tuosta sodanju-
listuksesta ei liene pelkoa, mut-
ta Venäjän reaktio Suomenlah-
della olisi kova. Suomenlahden 
aavoilla hallitsee siniristilippu. 
Se risti on Pyhän Andreaksen vi-
no siniristi.

Nyt eteläinen eturintamam-
me on etenkin yllätystilanteis-
sa lähes suojaton. Laivastomme 
voi tehdä jotakin jossakin, mutta 
ei koko rannikon mitassa ja tus-
kin mitään itäisellä Suomenlah-
della. Eivät saksalaisetkaan voi-
neet siirtää risteilijä Prinz Eu-
genia Suursaaren itäpuolelle 
15.9.1944, vaikka siellä tulivoi-
maa olisi tarvittu maihinnousu-
hyökkäyksen tueksi. Saksalla ei 
enää tuolloin ollut alueellista il-
maylivoimaa. Oli paras pysytel-
lä Hankoniemen länsipuolella. 

Taistelut kotikonnuilla ovat 
aina erittäin vaikeita. Ne aiheut-

Pertti Huhtanen
Ruutiukko

Venäläiset ovat arokansaa, mutta he ymmärtävät meriyhteyksien merkityksen. 
Neljän meren ajattelu on voimissaan. MannerVenäjä tarvitsee Suomenlahden 
ja Itämeren lisäksi Koillisväylän, Mustanmeren ja Pacificin meriyhteydet.

Keskustelu
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tavat dramaattisia sotilas- ja si-
viilitappioita ja mittavia talou-
dellisia menetyksiä. Moderni 
rannikkopuolustus siirtäisi mah-
dolliset tulevat taistelut rannik-
komme satamista ja asutuskes-
kuksista merialueelle. Niin on 
ollut niin kauan, kuin rannikoil-
la on ollut tykkejä. Nyt voisi olla 
myös ohjuksia, drooneja ja mui-
ta merkillisiä vehkeitä, tekniikoi-
ta ja teknologioita.

Ehkäpä varoja voitaisiin 
suunnata toisin kehittämällä 
hyökkäyshävittäjien hankinnan 
sijaan kokonaisvaltainen ja kus-
tannustehokas ilmapuolustus. 
Tämän ilmapuolustuksen val-
takunnallinen osa koostuisi tor-
juntahävittäjistä, lennokeista, il-

matorjuntaohjuksista ja tykeis-
tä. Ilmapuolustuksen toinen osa 
suojaisi sotajoukot. Yhteisvaiku-
tus olisi kattava ja varoja säästyi-
si. Tällöin kyse on poliittisen ja 
strategisen tason puolustukses-
ta. Operaatiot, taktiikka ja tais-
telutekniikka tietysti edellyttä-
vät hyökkäyksellistä aktiviteettia. 

Jos edelleen kahden frega-
tin sotavarustus suunnattaisiin 
rannikkotaisteluihin soveltuviin 
puolustuskykyihin, jäisi laivas-
ton komistukseksi soittokunnan 
lisäksi kaksi paraatilaivaa. Niillä 
olisi myös oma sotilaallinen mer-
kityksensä. Yhden fregatin arse-
naali voitaisiin ryhmittää etulin-
jan valmiusjoukoksi Kirkonmaa-
han. Lisäksi tarvittaisiin rannik-

kojääkäreitä, liikkuvia tulenjoh-
toryhmiä ja muita erikoisyksi-
köitä. Tarvittaisiin modernia har-
hautusteknologiaa ja uuslinnak-
keen lähipuolustusjoukko. 

Tässä ajattelussa Reserviup-
seerikoulu olisi edelleen osa 
Maasotakoulua. Se ostaisi varus-
kuntapalvelut rintamavastuussa 
olevalta Itä-Suomenlahden Ran-
nikkoprikaatilta. Tähän pysyväs-
ti runkomiehitettyyn valmiuspri-
kaatiin kuuluisi myös prikaatita-
son ilmatorjuntayksikkö, rannik-
kojääkärireservi sekä moottoroi-
tua rannikko- ja kenttätykistöä 
tykkeineen ja ohjuksineen. Näin 
kaakon suunnan kynnys olisi 
mahdolliselle hyökkääjälle var-
sin korkea. Nyt se ei sitä ole. 
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Eurooppalainen yhteistyöprojekti 

SALSA- vedenalainen 
verkottunut tiedonsiirto

V arsinaisena sotilassovel-
luksena voidaan pitää 
merimiinojen harjoitus-

laitteita, joissa on ollut mukana 
vedenalainen langaton tiedon-
siirto. Kokemukset kaupallisten 
VA-modeemien käytöstä Suo-
men erittäin haasteellisissa ve-
siääniolosuhteissa ovat olleet 
verrattain huonoja. 

Uudet TULEVAISUUDEN 
suorituskyvyt vaativat 
vedenalaisen tiedonsiirron 
kehittämistä
Uusien suorituskykyjen kehittä-
miseksi miehittämättömien jär-
jestelmien avulla puolustusvoi-
mat toimeenpani FinUVS -tek-
nologiaohjelman vuosina 2004 
– 2007, jossa yhtenä osiona oli 
MIETI (miehittämättömien jär-
jestelmien tiedonsiirto). Vaikka 
kyseinen osio ei tuottanut varsi-
naista tiedonsiirtokykyä, tiedon-
siirron tarpeellisuus, toimittaes-

sa miehittämättömien järjestel-
mien, kulkuneuvojen tai senso-
rien välillä, voitiin osoittaa. Fi-
nUVS ohjelman (UNV) merivoi-
maosiossa akustisen tiedonsiir-
ron välttämättömyys korostui 
erityisesti tavoitteena olleita ve-
denalaisen valvonnan ja sukel-

lusveneentorjunnan suoritusky-
kyjä kehitettäessä.

Suomi osallistui kansainvä-
liseen UCAC-tutkimukseen (Un-
manned Covert Acoustic Com-
munication) vuosina 2006 – 
2008. UCAC toimeenpantiin Eu-
roopan Puolustusviraston EDA 

Juha Kylä-Lassila
Inskomkapt Juha Kylä-Lassila, Merisotakoulu Meritaistelukeskus 
Vedenalaisen sodankäynnin tutkimussektori

Kuva 1. ISR-verkkoskenaario, joka koostuu kiinteistä tiedonsiirtosolmuis-
ta ja liikkuvasta tiedustelusolmusta.

Vedenalaisen tiedonsiirron sovelluksia on Merivoimien käytössä toistaiseksi 
varsin vähän. Akustisilla signaaleilla komennettavia vedenalaisia toimilaitteita 
kuten kuormanvapauttimia ja räjähteiden laukaisuun tarkoitettuja laitteita on 
ollut käytössä joitain vuosia.
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edeltäjän WEAG (Western Eu-
ropean Armament Group) sopi-
muksin. UCAC-tutkimuksen ta-
voitteena oli miehittämättömien 
vedenalaisten järjestelmien väli-
nen havaitsematon tiedonsiirto. 

Menestyksellisen UCAC-tut-
kimuksen jatkoksi Merivoimat 
oli mukana suunnittelemas-
sa RACUN-tutkimusta (Robust 
Acoustic Underwater Network), 
jossa oli ensi kertaa mukana ve-
denalainen verkottuminen. Täs-
sä vaiheessa jo EDA:n hallinnoi-
maan RACUN-tutkimukseen 
Suomi ei kuitenkaan osallistu-
nut.  Nyt meneillään oleva SAL-
SA-tutkimus pohjautuu kahteen 
edellä mainittuun projektiin ja 
tutkimus käyttää niissä kehitet-
tyjä teknologioita ja tiedonsiirto-
elementtejä.

Akustisen tiedonsiirron so-
veltamista kehitettäviin suori-
tuskykyihin jatkettiin Merivoi-
mien (PVProto 2010-2013) kan-
sallisissa tutkimusprojekteis-
sa (FinUVS II = miehittämätön 
UUV-kulkuneuvo ja sen hyöty-
kuormat, FinTAS = Kevyt UUV hi-
nattava hydrofoniantenni ja MI-
JAAL = MITO jään alla), joissa tes-
tattiin FinUVS ohjelmassa kehi-
tettyjä suorituskykyjä. Veden-
alaiseen valvontaan, sukellus-
veneentorjuntaan ja miinator-
juntaan soveltuvia tiedonsiirron 
menetelmiä implementoitiin ja 
testattiin miehittämään kulku-
neuvoon integroiduilla akusti-
silla hyötykuormilla.

SALSA TUTKIMUS
SALSA on Suomen, Saksan, Hol-
lannin, Ruotsin ja Norjan valtioi-
den yhteinen EDA-tutkimusyh-

pimusehtoja ja tutkimusta kos-
kevaa sopimusta. SALSA-tutki-
muksen suomalainen teollinen 
yhteistyökumppani on PATRIA.

SALSA-verkkoskenaarioik-
si on valikoitunut RACUN-pro-
jektin kautta ISR-verkkoskenaa-
rio (Intelligence, Surveillance 
and Reconnaissance) ja MCM/
REA-verkkoskenaario (Mine 
Counter Measures / Rapid Envi-
ronmental Assessment) Kuvissa 
1 ja 2 on esitetty em. skenaarioi-
den periaatteet.

Kumpaankin verkkoskenaa-
rioon soveltuvat elementit muo-
dostuvat seuraavasti kiinteiden 
tiedonsiirto-/sensorisolmujen ja 
liikkuvien yksiköiden välille:

 – Liikkuvat yksiköt (AUV) 
liittyvät verkkoon tai 
irtoavat siitä autonomisesti 
(tehtävän mukaisesti 
laajeneva verkko)

 – Ensimmäinen kontakti 
NATO standardin JANUS-
protokollan mukaisesti

 – Telakoituminen ilman 
kaapeliyhteyttä ja 

teistyöprojekti ”Smart Adaptive 
Long and Short Range Underwa-
ter Acoustic network” (SALSA). 
Projektin johtovaltiona toimii 
Hollanti.

Projektin tavoitteena on tut-
kia, kehittää ja demonstroida ve-
denalainen adaptiivinen tiedon-
siirtoverkko, johon voi jousta-
vasti kytkeytyä kiinteitä tai liik-
kuvia vedenalaisia sensoreita tai 
tiedonsiirtosolmuja. 

Tutkimuksen osaelement-
teihin kuuluvat mm. sotilaallis-
ten skenaarioiden laatiminen, 
tiedonsiirtoprotokollien määrit-
tely, arkkitehtuuri- ja algoritmi-
kehitys ja suorituskykysimulaa-
tio. Tutkimuksessa kehitettävät 
ohjelmistot implementoidaan 
ohjelmistopohjaisiin modee-
meihin, jotka integroidaan mie-
hittämättömiin vedenalaisiin 
kulkuneuvoihin (UUV) ja kiintei-
siin tiedonsiirtoyksiköihin. Tut-
kimuksen tuloksia evaluoidaan 
meriympäristössä tehtävällä 
demonstraatiolla. Hankinnassa 
noudatetaan EDA:n yleisiä so-

Kuva 2. MCM/REA-verkkoskenaario, joka koostuu useasta liikkuvasta 
tutkimussolmusta ja kiinteästä gateway-solmusta.
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datasiirto kiinteän solmun 
kautta (Data Muling)

 – Tehtävään sopeutuvat 
taajuusalueet, 
tiedonsiirtonopeudet ja 
-etäisyydet

 – Solmujen etäisyyden 
estimointi (verkon 
ajastuksen hallinta)

 – Ad hoc-tyyppinen verkko-
osoitteisto

 – Viivesietoinen 
verkottuminen

MISTÄ Tarve 
kehittämiselle?
SALSA-tutkimus liittyy vahvasti 
Merivoimien tulevaisuuden ke-
hittämishankkeisiin. Vedenalais-
ten suorituskykyjen kehityskoh-
teina erityisesti vedenalainen 
maalinosoitus ja tilannekuva. 
Merisodan trendejä tarkastelta-
essa käy ilmi, että edes osittai-
sen meren herruuden saavut-
taminen edellyttävää vastusta-
jaan nähden asymmetristä suo-
rituskykyä. Veden alle tätä asym-
metriaa on luotavissa miehittä-
mättömien ja miehitettyjen la-
vettien sekä sensorien yhteis-
toiminnalla liittyen kaikkiin ve-
denalaisen sodankäynnin ele-
mentteihin. Konventionaaliset 
ja puhtaasti kiinteät järjestel-
mät eivät tällaista asymmetrian 
tuomaa taktista etua suo. Esi-
merkiksi useiden miehittämät-
tömien järjestelmien yhteistoi-
minnan tai parveilun vaatiman 
verkottuneen tiedonsiirron to-
teutus edellyttää kehittyneitä 
menetelmiä yhteyksien luomi-

seksi. Tiedonsiirtoa tarvitaan 
parven olioiden liittyessä yhtei-
seen verkkoon tai siitä poistues-
sa sekä parven toiminnan ohjai-
luun ja varsinaisen hyötyinfor-
maation siirtoon.

SALSA ja vedenalainen 
tiedonsiirto uusissa 
suorituskyvyissä
Vedenalaisen tiedonsiirron ja 
toimintaympäristön kompleksi-
suudesta johtuen on kattavan 
vedenalaisen tilannekuvan luo-
minen haastavaa. Tutkimuksen 
tuloksena saatava kyky mahdol-
listaa välttämättömän tiedon-
siirtokyvyn liittämisen veden-
alaisen valvonnan eri element-
teihin ja miehittämättömiin jär-
jestelmiin tuottamaan kattavaa 
valvonnan ja maalinosoituksen 
suorituskykyä. Saavutettava ky-
ky on sovellettavissa laajamit-
taisesti vedenalaisen sodan-
käynnin tarpeisiin. Luotettava 
verkottunut tiedonsiirto mah-
dollistaa suorituskykyjen kehit-
tämisen vedenalaiseen valvon-
taan, sukellusveneentorjuntaan, 
miinasodankäyntiin, miinantor-
juntaan ja kansainvälisiin merel-
lisiin yhteisoperaatioihin.

Eurooppalaisen 
Tutkimuksen merkitys
Suomenlahden, Saaristomeren 
ja Pohjanlahden ympäristöolo-
suhteet poikkeavat merkittäväs-
ti syvän veden olosuhteista. Jo-
pa Itämeren alueen sisällä Suo-
men merellinen toimintaympä-
ristö on poikkeava, erityisesti ve-

siääniolosuhteiden ja geoakus-
tiikan kannalta. Toimintaympä-
ristön tuntemus, toimintaym-
päristöön soveltuvat laitteistot 
ja järjestelmät sekä oma teolli-
nen ja toiminnallinen osaami-
sen ovat edellytys menestyksel-
liselle toiminnalle. Suomen eri-
tyisolosuhteiden tuominen mu-
kaan SALSA-projektiin on tär-
keää. Tällä varmistetaan tut-
kimuksen tavoitteena olevien 
standarditasoisten tiedonsiirto-
menetelmien toimivuus omassa 
toimintaympäristössämme.

Merivoimallisen EDA-tutki-
musyhteistyön jatkuminen on 
myös tärkeää, kansallisten re-
surssien pienentyessä. Yhteis-
työ ja tutkimusyhteisön hyväk-
syntä edellyttävät kuitenkin vah-
vaa teollista osaamista, joka syn-
tyy ainoastaan säännöllisellä 
osallistumisella tutkimus- ja ke-
hitysprojekteihin. Vedenalaisen 
teknologian osalta tämä kohdis-
tuu muutamaan, mutta sitä mer-
kityksellisempään toimijaan, joi-
den osaamisella varmistetaan 
Merivoimien erityistarpeiden 
huomioiminen uusien resursse-
ja sitovien vedenalaisten suori-
tuskykyjen hankkeissa. 

Kansainvälisellä yhteistoi-
minnalla pystytään uusia tek-
nologioita tuotteistamaan mer-
kittävästi pelkästään kansallista 
panostusta nopeammin. Lisäk-
si useamman toimijan mukana-
ololla varmistetaan kilpailuase-
telman säilyminen uusia suori-
tuskykyjä rakennettaessa.



Vuosipäivän iltajuhla tarjoaa juhlavaa 
yhdessäoloa hyvän ruuan ja juoman 
merkeissä. Illan ohjelma mukailee 
hyväksi todettuja tuttuja väyliä.

Puheet ovat lyhyet ja illallispöydässä 
viihdytään hyvässä seurassa. 
Pöytäosuuden jälkeen ilta jatkuu 
tanssin sekä vapaan seurustelun 
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Kuinka pieni voittaa suuren?
Kysymys pienen mahdollisuuksista voittaa suuri on ikiaikainen. Raamatun ker
tomuksista muistamme Daavidin ja Goljatin kamppailun, jossa Daavid päät
täväisyydellä, taidolla ja uusinta sotilastekniikkaa hyödyntäen voitti Goljatin.

Ville Vänskä

Rannikkolohkon tiedonantoja
Viime sodissa suomalaisten menestystekijöitä olivat muun muassa maaston ja  
olosuhteiden hyväksikäyttö. Talvitoimintakyky mahdollisti suuret saartoliikkeet tiestön ulkopuolella. 

soTamuseo, KuVaaja oswald hedensTrÖm
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S uomalaiseen sotahisto-
riaan mahtuu niin ikään 
lukuisia esimerkkejä 

suuren lyömisestä. Niistä lienee 
tunnetuin kahdeksankymmen-
tä vuotta sitten käyty talvisota, 
josta tunnemme edelleen an-
saittua ylpeyttä. Viime vuosina-
kin pieni on aika ajoin pystynyt, 
jos ei nyt voittamaan, niin aina-
kin iskemään kivuliaasti suurta 
esimerkiksi Afganistanissa, Ira-
kissa ja Libanonissa. Voittami-
sesta onkin tullut nykypäivänä 
suhteellinen käsite. Sotataidol-
lisessa ajattelussa on ymmärret-
ty, että Napoleonin sotien kal-
taiset ratkaisutaistelut sata-nol-
la voittoineen eivät ole mahdol-
lisia nykypäivänä, vaan konflik-
tit jäävät aina osin ratkaisemat-
tomiksi. Eräänlainen voitto on jo 
estää vastapuolta voittamasta.

Joulukuussa sotatieteiden 
tohtorin väitöskirjaansa puolus-
ti majuri Juha Hollanti. Hollan-
nin väitöskirja ”Alivoimaisen tak-
tiikka” käsitteli suomalaisen tak-
tisen ajattelun kehittymistä. Väi-
töstutkimuksen mukaan Neu-
vostoliiton uhka ja puna-armei-
jan määrällinen ylivoima ohjasi-
vat itsenäisyyden ensimmäisis-
tä vuosikymmenistä asti suoma-
laisen taktiikan kehitystä erään-
laiseksi alivoimaisen taktiikaksi. 
Määrällistä epäsuhtaa pyrittiin 
tasoittamaan maaston hyväksi-
käytöllä, laadullisella paremmuu-
della ja taidollisella etevämmyy-
dellä. Menestystekijöiksi ennen 
talvisotaa nostettiin talvi, metsä, 
pimeys, yllätys ja taito. Sotien jäl-
keen keskeisiksi tekijöiksi nousi-
vat suoja, liikkuvuus, joustavuus 
ja syvyys. Alueellisen puolustuk-

sen aikakaudella niitä olivat oma-
peräisyys, epäsymmetrisyys se-
kä maaston ja olosuhteiden mer-
kitys. Kaikki edellä esitetyt tekijät 
ovat hyvin tunnistettavia ja osin 
jopa sodan kovissa testiolosuh-
teissa toimiviksi havaittuja. Mut-
ta mitä ovat alivoimaisen menes-
tystekijät alueellisen puolustuk-
sen jälkeisenä aikana?

Yhdysvaltalainen ilmasota-
teoreetikko, eversti John Boyd, 
uhrasi paljon ajatuksia kysy-
mykselle; kuinka pieni voittaa 
suuren? Hänen Korean ja Viet-
namin sotakokemuksiin perus-
tuneen tutkimuksensa mukaan 
pieni voittaa suuren harhautta-
malla, nopeudella (ml. päätök-
senteon nopeus), operatiivisel-
la joustavuudella ja oman voi-
man keskittämisellä vihollisen 
tunnistettuja heikkouksia vas-
taan. Eversti Boyd tuli näin osal-
taan kehittäneeksi systeemiteo-
riaa, joka on nykyaikaisen länsi-
maisen sotataidollisen ajattelun 
kulmakivi. Vastustaja on systee-
mi, jonka kriittisiin osiin vaikut-
tamalla horjutetaan koko sys-
teemiä. Samaa systeemiteoriaa 
ovat toteuttaneet myös tietoi-
sesti tai tiedostamatta erilaiset 
vastarinta- ja terroristijärjestöt 
viime vuosikymmeninä. Terro-
rismi onkin sivumennen sanoen 
alivoimaisen taktiikan äärim-
mäinen ilmenemismuoto, jonka 
päämäärä ei ole edes voittaa so-
taa tai taistelua, vaan luoda epä-
varmuutta ja pakokauhua.

Suomen puolustusratkai-
suksi talibanien tai hizbollahin 
keinot eivät sellaisinaan käy. Tu-
hansien tarkka-ampujien ja sa-
botöörien kouluttaminen kävi-

si ehkä pelotteesta, mutta val-
takunnallinen sissisodankäyn-
ti johtaisi koko yhteiskunnan ra-
kenteiden romuttumiseen. Täy-
simittainen sissisota edellyttäi-
si, että vastustaja tulisi päästää 
Suomen ydinalueille, eikä sellai-
seen varmasti kukaan ole valmis. 
Suomalaisessa taktisessa ajatte-
lussa on varmasti yhtymäkohtia 
Lähi-idän alivoimaisten taistelul-
le, kuten maaston ja olosuhtei-
den käyttö. Suomalainen taiste-
lee lähtökohtaisesti tutussa ym-
päristössä ja on tottunut vaihte-
leviin pohjoisen olosuhteisiin.

Omaperäisyys on myös sel-
lainen menestystekijä, jota em-
me itse kovin helposti huo-
maa, mutta jonka kansainväli-
set kumppanit kyllä huomaavat. 
Suomalainen tapa tehdä asioita 
suoraviivaisesti, yksinkertaisesti 
ja resurssit tehokkaasti hyödyn-
täen herättää usein ulkopuolissa 
ihmetystä. Suomalainen yleinen 
asevelvollisuus ja poikkeukselli-
sen korkea maanpuolustustah-
to ovat nekin nykypäivänä melko 
ainutlaatuisia maailmalla. Vaikka 
lopputulos näyttäisi epävarmal-
ta, on suomalainen aina valmis 
puolustamaan aseellisesti syn-
nyinmaataan. Suurin ihmetyk-
sen ja kateuden aihe on kuiten-
kin suomalainen kokonaisturval-
lisuuden malli, jossa yhteiskun-
nan kaikki osat ovat valjastet-
tavissa vastaamaan poikkeus-
oloihin ja jossa eri viranomais-
ten resursseja voidaan käyttää 
joustavasti ristiin. Kokonaistur-
vallisuuden malli ei ole ainutlaa-
tuinen maailmassa, mutta var-
masti täydellisin. Jääräpäise-
nä kansakuntana me emme si-
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tä hukanneet silloin kuin muut 
niin tekivät.

Palataanpa alkuperäiseen 
kysymykseen: kuinka pieni voit-
taa suuren? Yksiselitteistä vas-
tausta ei liene kenelläkään. Ma-
juri Hollannin esittämistä eri ai-
kakausiin sidotuista taistelun 
menestystekijöistä kuitenkin tai-
to lienee vahvimmin sellainen te-
kijä, jolla pienempi voi menestyä 
suurempaa vastaan. Sotahisto-
rian valossa niille, jotka eivät ole 
taidon ylläpidosta huolehtineet 
ja ovat varautuneet vääränlaisiin 
sotiin, on käynyt huonosti. Oma-

peräisyys on myös vahvuus, jo-
ta tulee vaalia. On rohkeutta ol-
la erilainen silloin kun se on pe-
rusteltua. Suurvaltajäljittely ja 
erilaisten sotataidollisen ajatte-
lun muotivirtausten kritiikitön 
lainaaminen voi olla pienelle tie 
tuhoon. Kolmas tekijä on maas-
ton ja olosuhteiden hyväksikäyt-
tö. Metsä tai saaristo ei ehkä an-
na enää aiemman veroista suo-
jaa, mutta ei oman alueen tunte-
muksesta ainakaan haittaa ole. 
Hizbollah osoitti kesän 2006 so-
dassa varsin kouriintuntuvasti 
Israelin teknoarmeijalle millai-

sen edun kotikentällä pelaami-
nen tuo. Eversti Boydin pohdin-
noista nostaisin vielä neljännek-
si menestystekijäksi vaikuttami-
sen vastustajan heikkouksiin. 
Pienen ei kannata hukata resurs-
sejaan pyrkimällä vaikuttamaan 
kaikkeen, vaan iskeä sinne missä 
iskuilla on eniten vaikuttavuutta.

Alivoimaisen taktiikka on 
pohtimisen arvoinen kysymys. 
Ranskassa jeune école – nuo-
ri koulu – pohti vuosikymmeniä 
merisodankäynnin osalta alivoi-
maisen ongelmatiikkaa. Koulu-
kunta ajoi voimakkaasti tonnis-
tokilpailusta luopumista, uu-
den teknologian hyödyntämis-
tä, vahvaa rannikkopuolustus-
ta, merisaarron murtamisky-
kyä, kykyä luoda tarvittaessa ha-
jaryhmityksestä ajallinen ja pai-
kallinen ylivoima sekä suurten 
laivastotaisteluiden välttämis-
tä alivoimaisena. Monet koulu-
kunnan ajatukset alivoimaisen 
taktiikasta ovat ajattomia ja elä-
vät edelleen. Suomessakin tu-
lee aika ajoin pohtia ja keskus-
tella alivoimaisen taktiikasta. 
Kenties nopeasti kehittynyt tek-
niikka tuo jotain uutta alivoimai-
sen taisteluun. Tai ehkäpä maail-
malla käydyt viimeaikaiset sodat 
opettavat meille jotakin - jos ei-
vät alivoimaisen taistelusta niin 
ainakin suuren taktiikasta, joka 
sekin on alati muuttuva.

Sotatieteiden tohtori Juha Hol-
lannin ajatuksia herättävä väi-
töskirja on ladattavissa Maan-
puolustuskorkeakoulun Do-
ria-palvelusta: https://www.do-
ria.fi/handle/10024/173144

Kuinka pieni voittaa suuren? Daavidin menestystekijöitä olivat 
päättäväisyys, yllätys ja taito.

wiKimedia Commons
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R ajavartiolaitos täyt-
ti vuonna 2019 sata 
vuotta. Osana juhla-

vuotta julkaistiin teos Tarinoi-
ta rajalta. Se sisältää katsauksia 
Rajavartio laitoksen historiaan 
sekä siellä työskennelleiden ra-
jamiesten ja -naisten muistelui-
ta elämästä rajalla. Kirjan runsas 
kuvitus kertoo omalta osaltaan 
Rajavartiolaitoksen henkilöstön 
monipuolisesta työstä ennen ja 
nyt. Kirjantekijä, dosentti Lassi 
Saressalo on kansanperinteen 
tutkija, joka on julkaissut lukui-
sia teoksia historian, perinteen ja 
järjestöelämän alueelta.

Upean teoksen jäsentely on 
osittain kronologinen, osittain te-
maattinen. Alussa on luvut sellai-
sia kuin Mistä kaikki alkoi, Alkuvuo-
sia, Rajavartijat sotatantereilla ja 

Miehitetty Porkkala. Sitten käsi-
tellään eri teemoja kuten henki-
löstöä, pelastustehtäviä jne. Lu-
vut on jaettu alalukuihin, joilla kä-
sitellään lähes kaikkia Rajavarti-
olaitoksen toiminnan puolia, niin 
hyviä kuin huonoja.

Kahteen asiaan kiinnittyy eri-
tyisesti huomiota, näyttävä taitto 
ja ”kentän ääni”. Kuvat ovat mie-
lenkiintoisia ja tarpeeksi isoja. 
Vanhoja mustavalkokuvia ja uu-
sia värikuvia on käytetty rinnan, 
mikä toimii hyvin. Kirjassa on 
myös paljon rajan työntekijöiden 
ja muiden kertomia tarinoita. Mu-
kana ovat sekä kaikkien tuntema 
Ruokolahden leijona että Inarijär-
ven risteilyohjus, vain muutama 
mainitakseni. Yhtä asiaa jäin kui-
tenkin kaipaamaan, tietoa ja ker-

tomuksia yhteistyöstä merivoi-
mien ja rannikkotykistön kanssa. 
Toimivathan nämä viranomaiset 
hyvin lähekkäin, joskus jopa sa-
moilla saarilla.

Teos on hyvä esimerkki sii-
tä, mitä perinteiden keräämi-
sellä saa aikaiseksi. Valitetta-
vasti rannikkotykistöstä ei enää 
vastaavanlaista teosta pysty ai-
kaansaamaan, koska aselaji on 
lakkautettu.

Kirjasta on otettu vain pieni 
painos lähinnä edustuskäyttöön, 
eikä se ole ostettavissa painettu-
na teoksena. Kirja on kuitenkin il-
maiseksi luettavissa internetistä, 
ja jopa ladattavissa osoitteesta:
https://www.raja.fi/ajankohtais-
ta/julkaisut

Ove Enqvist

Tarinoita rajalta
Lassi Saressalo
Rajavartiolaitos 2019, 368 sivua

Tiedote lukijoille
Hyvää alkanutta vuotta kaikille ja tiedoksi muutama muutos 
Rannikon Puolustaja -lehdessä.

Uutta:
 – Rannikkolohkon tiedonantoja -kolumni. Komentaja 

Ville Vänskä haastaa lukijat operatiivis-taktisin kirjoituk-
sin ajattelemaan lähemmin meripuolustuksesta.

 – Arkiston helmiä. Toimitus valitsee ja julkaisee yleensä 
teemaan sopivia kirjoituksia vuosien varrelta.

Antoisia lukuhetkiä.
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H elsingin Laivastokillan 
toiminnan juuret ovat 
1960-luvun alussa pe-

rustetussa Laivaston Killassa. Al-
kuvuosina Helsingin seudulla toi-
minta oli vaatimatonta ja paikal-
liselle ”alaosastolle” ei ollut tar-
vetta. Toiminnasta huolehtivat 
Laivaston Killan hallituksen hel-
sinkiläiset jäsenet. Paikallisosas-
ton perustaminen viipyi aina vuo-
teen 1979 jolloin Helsingin Laivas-
tokilta ry perustettiin. Toiminnan 
aloittaminen kangerteli pari vuot-
ta ennen kuin 1980-luvu alussa 
jo järjestettiin omia tilaisuuksia 

ja toiminta löysi muotonsa. Alus-
sa jäsenistöön kuului runsaasti 
sotiemme veteraaneja mutta jä-
senistön ikärakenne nuortui toi-
minnan edetessä. Tänä päivänä 
Killan jäsenistön ikärakenne ker-
too nuorten kiltatoiminnan innos-
tuksen laantumisesta. Tultaessa 
1990-luvulle jäseniä oli melkein 
800, tätä nykyä niitä on noin 300. 
Vuonna 2016 Kilta muutti nimen-
sä Suomenlahden Laivastokillak-
si, joka kuvastaa paremmin Killan 
toimintakenttää. 

Toiminta on ollut monimuo-
toista, ja meri, merellinen toi-

minta sekä laivaston perinteet 
ovat olleet ohjenuorana. Vuon-
na 1991 Kilta sai ostettua itsel-
leen Laivaston kirjoista poistet-
tavan H-luokan kuljetus- ja hi-
nausaluksen H-6. Moni muis-
taa nämä Heikki-veneet Meriso-
takoulun koulutusaluksina en-
nen  nykyisiä Fabian Wrede-luo-
kan aluksia. H-6 kunnostettiin ja 
sain nimekseen Kilstar. Alus pur-
jehtii edelleen Killan viikkoristei-
lyllä sekä monilla MPK:n kursseil-
la ja muussakin koulutustoimin-
nassa. Kilstarin kyljessä on Sini-
sen Reservin tunnukset merkki-

Robin Elfving
Kirjoittaja on Suomenlahden Laivastokillan jäsen ja reservin komentajakapteeni

Suomenlahden 
Laivastokilta juhlii
Suomenlahden Laivastokilta, vuoteen 2016 asti Helsingin Laivastokilta, täyt
ti 40 vuotta.

Juhlatilaisuuden palkittuja. 

Rannikkolaivaston ja Merivoimien 
terveiset toi Rannikkolaivaston 
komentaja Komdri Jukka 
Anteroinen.

Tapahtum
at

PeTTeri nysTrÖm PeTTeri nysTrÖm



47Rannikon Puolustaja   1 | 2020

Juhlaliputettu Kilstar-alus.

Miinanraivaajien muistomerkille seppeleenlasku. 

nä siitä, että Kilta on sitoutunut 
Merivoimien reserviläiskentän 
toimintaan ja yhteistyöhön. 

Maaliskuun 26. viime vuonna 
Suomenlahden Laivastokilta jär-
jesti 40-vuotisen taipaleen kun-
niaksi juhlavastaanoton. Kilta on 
aina kantanut vastuuta miinan-
raivaajaveteraaneista ja myös 
tukenut Helsingin Miinanrai-
vaajakiltaa. Siksi oli luonnollis-
ta aloittaa vuosijuhla laskemal-
la seppele Helsingin Katajano-
kalla sijaitsevan raivaajien muis-
tomerkille. Tämän jälkeen Kilta 
kokoontui yhdistyksen sääntö-
määräiseen syyskokoukseen 
jonka jälkeen pidettiin 40-vuo-
tisjuhlan vastaanotto. Lämmin-
henkiseen tilaisuuteen Rannik-
kolaivaston ja Merivoimien ter-
vehdyksen toi Rannikkolaivas-
ton komentaja, kommodori 
Jukka Anteroinen. Myös Meriso-

takoulun johtaja sekä Suomen-
lahden Merivartioston komenta-
ja kunnioittivat tilaisuutta läsnä-
olollaan kuten myös Miinanrai-
vaajaveteraani Erik Erwes. Tilai-
suutta isännöi Killan hallitus pu-
heenjohtajansa Lars Eklundin 
johdolla. Puheiden, huomion-
osoitusten ja musiikkiesityksen 

lisäksi kaikille vieraille jaettiin 
Suomenlahden Laivastokillan 
40-vuotis historiikki. Tyylikkään 
kirjan kansien väliin on kerätty 
valokuvia, tilastoa, historiaa ja 
monta kiehtovaa tarinaa. Suo-
menlahden Laivastokilta pors-
kuttaa luottavaisin mielin kohti 
tulevia purjehduskausia.

PeTTeri nysTrÖm

KurT ÖsTerman
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T ilaisuus järjestettiin Hel-
singissä ravintola White 
Ladyssä. Paikka on tär-

keä Helsingin Miinanraivaajakil-
lan jäsenille, jotka kokoontuvat 
siellä kuukausittain ajankohtai-
sen esitelmän ja lounaan paris-
sa. Marraskuussa toteutettu tilai-
suus kokosi lähes 70 osallistujaa. 
Paikalla oli tärkeän työn suorit-
taneita miinaraivaajaveteraane-
ja, mukaan lukien puolustusvoi-
main komentajana toiminut ken-
raali Jaakko Valtanen ja Helsin-
gin Miinanraivaajakillan puheen-
johtaja Erik Erwes. Paikalla oli 
myös ensimmäisenä meriupsee-
rina puolustusvoimain komenta-
jan tehtävässä toiminut amiraali 
Jan Klenberg. Lisäksi tilaisuuteen 
osallistui yhteistyökumppaneita 
ja Merivoimien henkilöstöä. 

Sodan jälkeisen 
raivaustyön alkaminen
Syyskuussa 1944 solmittu väli-
rauhansopimus ohjasi vahvas-
ti miinanraivausta. Sopimuksen 
mukaan Suomen tuli 40 päivän 

prikaatien keveillä raivaimilla va-
rustetut meripioneerikomppa-
niat sekä laivaston 5 raivaajalai-
vuetta suorittivat annetut tehtä-
vät määräajassa, lukuunottamat-
ta Suursaaren itäistä aluetta. Yh-
teensä 585 miinaa ja raivauses-
tettä poistettiin ja 157 ajomiinaa 
tuhottiin syyskuun ja marraskuun 
välisenä aikana 1944. Suomel-
le annettiin mahdollisuus käyt-
tää raivaustöihin sodan ajan yk-
siköitä. Tämän vaiheen jälkeen 
aloitettiin varsinaisen miinanrai-
vaajaorganisaation eli Raivaaja-
laivaston perustaminen.

Puheenvuorot
Avauspuheenvuorossaan killan 
puheenjohtaja ja miinanraivaa-
javeteraani Erik Erwes kertoi toi-
sen maailmansodan jälkeen al-
kaneesta tärkeästä työstä, me-
rialueen miinanraivauksesta. Tä-
män isänmaan hyväksi tehdyn 
työn ansiosta ei yksikään kaup-
palaiva ajanut miinaan. Kenraa-
li evp. Jaakko Valtasen, meren-
kulkuneuvos Paavo Wihurin ja 

Muistotilaisuus 
– 75-vuotta sodanaikaisen miinanraivauksen päättymisestä

kuluessa suorittaa Neuvostolii-
ton alueen edustalla väylien puh-
distaminen ja esteiden poistami-
nen. Lisäksi sopimus edellytti 
Suomen luovuttamaan Neuvos-
toliiton Itämeren laivastolle kaik-
ki kartat ja asiakirjat, joissa kuvat-
tiin Itämeren alueen miinakent-
tiä ja muita esteitä. Suomalaiset 
miinanraivaajat onnistuivat työs-
sään ja meriväylät avattiin asete-
tun aikamääreen puitteissa.

Saaristomeren, Uudenmaan 
ja Itä-Suomenlahden rannikko-

Mika Kuutti
Mika Kuutti, Sininen Reservi ry:n varapuheenjohtaja

Helsingin Miinaraivaajakilta ry järjesti 12.11.2019 Helsingissä muistotilaisuu
den, jolla kunnioitettiin täyteen tullutta 75 vuotta sodanaikaisen miinanrai
vauksen päättymisestä.

Tapahtum
at

miKa KuuTTi

Kenraali evp ja  miinanraivaajana 
toiminut Jaakko Valtanen.
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komentaja evp. Eero Auvisen 
puheenvuorot antoivat juhla-
väelle lisätietoa niin miinanrai-
vauksesta kuin kauppameren-
kulustakin. Puheenvuorossaan 
kenraali evp. Valtanen palautti 
kaikille mieleen, mikä raivaus-
työn tarkoitus oli; ”Sisäväylät tu-
li puhdistaa niin, että Neuvosto-
liiton sukellusveneet ja osa tais-
telualuksistakin saattoi purjeh-
tia vapaita väyliä pitkin Itämerel-
le osallistuakseen toisen maail-
mansodan viimeisiin taistelui-
hin”. Miinanraivaus Suomenlah-
della alkoi toisen maailmanso-
dan jälkeen keväällä 1945 päät-
tyen vuoteen 1950. Neuvosto-
liitto edellytti, että Suomi ko-
koaa tehtävää varten noin 200 
aluksen Raivaajalaivaston. Tä-
hän tehtävään sopivia aluksia 
oli Merivoimilla ja Rannikkoty-
kistöllä yhteensä noin 100 alus-

ta. Tarvittavat lisäalukset kerät-
tiin sisävesillä toimineiden teol-
lisuuslaitosten hinaajakalustos-
ta. Hinaajien käyttöön saami-
nen edellytti kuljetuksia merelle 
ja sovittaminen miinanraivauk-
seen rakennemuutoksilla. Kor-
vaamattoman tärkeään raiva-
ustyöhön osallistui yli 2000 hen-
kilöä. Heistä 28 kuoli ja 35 haa-
voittui. Esitettyjen arvioiden mu-
kaan Suomenlahteen laskettiin 
toisen maailmansodan aikana yli 
60 000 miinaa. Tänään valtaosa 
niistä makaa edelleen meren 
pohjassa, mutta onneksi meri-
liikenteelle vaarattomana.

Merenkulkuneuvos Wihuri 
kertoi miinanraivauksen tehok-
kaasta toteuttamisesta ja sen on-
nistumisen merkityksestä Suo-
men selviytymiselle sodanjäl-
keisistä kriisivuosista. Sotakor-
vaukset määriteltynä vuosien 

1938-39 rahassa olivat arvoltaan 
noin 600 miljoonaa USD. Vuoden 
1945 markoiksi muutettuna vas-
taava summa oli noin 30 miljardia 
markkaa. Valtion budjetti vuon-
na 1945 oli lähes sama. Näin Suo-
men maksamat sotakorvaukset 
veivät viiden vuoden aikana val-
tion yhden vuoden budjettia vas-
taavan summan.

Sodan jälkeinen jälleenra-
kentaminen edellytti vientikaup-
paa ja merikuljetusta, joka taka-
si Suomelle tarpeellisen tuonti-
kaupan. Elämänlangan, eli toimi-
van kauppameriliikenteen, yllä-
pitäminen onnistui. Mutta se oli 
mahdollista vain onnistuneen 
miinanraivaustyön ansiosta.

Komentaja evp. Auvisen mu-
kaan päivän tilaisuudessa esitel-
ty miinanraivaustyö oli mittavaa.

Miinaraivaajaveteraanit liik-
kuivat vesialueilla, jotka olivat 

nea holoPainen

Palveluksessa ja jo eläkkeellä olevia sotilaita.
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vaarallisia. Merkittävä ajanhetki 
oli 5.6.1946, jolloin meriväylä Le-
ningradista Suursaaren ohi maa-
ilmalle, avattiin meriliikenteelle. 
Suomalaisten raivaustyö toteu-
tettiin Suursaaresta alkaen län-
teen. Neuvostoliittolaiset miina-
raivaajat hoitivat tehtävän idäs-
tä Suursaareen saakka. Molem-
milla valtioilla oli yhteinen vihol-
linen – mereen laskettu miina.

Lopuksi
Ilman miinanraivaajien tärkeää 
ja vaarallista työtä ei Suomen 
eteläistä rannikkoaluetta Viipu-
rinlahdelta aina Ahvenanmerelle 
asti olisi saatu raivattua. Korvaa-
mattoman suuri kiitos miinan-
raivaajaveteraanien tekemästä 
merkittävästä työstä.

Maanpuolustuskiltojen liitto 
ry:n ja Sininen Reservi ry:n jäsen-

yhdistys, Helsingin miinanrai-
vaajakilta ry ylläpitää sotiemme 
jälkeisten miinanraivaajajoukko-
jen perinteitä ja toimii miinan-
raivaajaveteraanien yhdyssitee-
nä. Yhdistyksen jäsenmäärä oli 
71 syyskuussa 2019, joista 37 oli 
vuosina 1945 - 1950 miinanraiva-
ustyöhön osallistuneita miinan-
raivausveteraaneja.

www.volvopenta.com

miKa KuuTTi

Kuvassa vasemmalta oikealle MPK:n toiminnanjohtaja, prikaatikenraali evp Pertti Laatikainen, 
kommodori evp Markus Aarnio ja puheenjohtaja Erik Erwes.
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Sininen Reservi ry:n Meritaitokilpailu
Merisotakoululla, Suomenlinnassa 11.-12.9.2020

S ininen Reservi ry toivottaa jäsenyhdis-
tyksensä ja MPK:n Linnakeveneiden 
käyttäjäyhteisöt tervetulleiksi osallis-

tumaan vuosittaiseen Meritaitokilpailuun. Ta-
voitteena on mitellä osallistuvien joukkuei-
den kesken merisotilaallisista ja sotilaan pe-
rustaidoista. Kilpailu käydään Merisotakoulun 
alueella sekä sen läheisillä merialueilla. Tapah-
tuma on MPK:n Meripuolustuspiirin kurssi. 

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

Tarkemmat tiedot kilpailun aikataulusta 
www.sininenreservi.fi sivustolla.

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

vat itse matkakuluistaan. Majoitus ja ruokailut 
tapahtuvat Merisotakoululla ja ne ovat kilpaili-
joille maksuttomia. 

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

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

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

Tervetuloa kilpailemaan!
Sininen Reservi ry

Tiedustelut: varapuheenjohtaja Mika Kuutti 
Sähköposti: meritaitokilpailu@sininenreservi.fi
Mika Kuutti p. 040 759 9525 

m
iKa K

uuTTi
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T ykistökoulun rannikkoty-
kistöosaston reserviup-

seerikurssin n:o 120 opiskellessa 
Suomenlinnassa talvella 1965-
66 oli majoitustupiemme käy-
tävän seinällä Merisotakoulus-
sa rannikkotykistön merkitystä 
rannikkojemme puolustamises-
sa korostanut iskulause ”Maam-
me rannikolla on patterien kanto-
piiri hauta viholliselle”. Kurssim-
me otti tämän kristallinkirkkaan 
rannikkotykistön toiminta-aja-
tuksen motokseen ja painat-
ti sen kurssijulkaisumme alku-
lehdelle. Tämä iskulause oli to-
dennäköisesti jo vuodelta 1936, 
jolloin Merisotakoulu muutti ny-
kyiseen silloin peruskorjattuun 
päärakennukseensa. Kun pää-

rakennus peruskorjattiin uudel-
leen 2000-luvun alussa, tämä is-
kulause jäi valitettavasti uuden 
maalipinnan alle. Kurssiveljem-
me Pentti Kahri ideoi tämän ran-

nikkotykistön aselajiperinteitä il-
mentävän jämäkän iskulauseen 
palauttamisen takaisin Meriso-
takoulun seinälle. Kahri koosti 
kuvakollaasin tästä iskulausees-
ta ja Kustaanmiekalla ottamas-
taan valokuvasta, jossa etualal-
la on jykevä vanha rannikkoka-
nuuna ja taustalla bastioni Zan-
der uljaasti liehuvine lippuineen.

Kurssimme edustajat luo-
vuttivat oppilaskuntamme pu-
heenjohtajan M. Rönnholmin 
johdolla perinnetaulun Meriso-
takoululle sotilaallisen juhlavas-
sa tilaisuudessa 14.11.2019. Tau-
lun ottivat vastaan Merisota-
koulun johtaja kommodori Rau-
tava ja ru-osaston johtaja kap-
teeniluutnantti Simenius.

Rannikkotykistön perinnetaulu 
Merisotakoululle

Lauri Pohjanvirta

Tapahtum
at

helmi saarela

PenTTi Kahri 
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Merisotakoulun koulutuskeskuksen perinnepäivä

50 vuotta Rannikko-
tykistökoulun 
perustamisesta

Ove Enqvist

Rannikkotykistökoulun 
joukko-osastotunnus.

Luovutus- ja vastaanottotilaisuuuden katselmus  1.9.1969.
sa-KuVa

M arraskuun 1. päivä-
nä 2019 vietettiin Me-
risotakoulun koulu-

tuskeskuksen perinnepäivää ta-
vallista juhlallisemmin, olihan sa-
malla kulunut 50 vuotta Rannik-
kotykistökoulun perustamisesta.  
Seuraavassa luodaan lyhyt katsa-
us Rannikkotykistön päällystön ja 
alipäällystön koulutukseen itse-

näisyytemme alkuaikoina ja Ran-
nikkotykistökoulun perustami-
seen johtaneisiin tekijöihin.

Rthenkilöstön puute 
synnytti rannikkotykistön 
ensimmäisen 
sotilasoppilaitoksen
Suomen itsenäisyyden alussa 
oli suuri puute rannikkotykistö-

taitoisista upseereista ja aliup-
seereista. Vuonna 1922 perus-
tettiin sen takia Rannikkotykis-
tön aliupseerikoulu, joka seu-
raavana vuonna sai nimen Ran-
nikkotykistön kapitulanttikou-
lu. Kapitulantti tarkoittaa lähin-
nä samaa kuin kanta-aliupseeri. 
Koulu laajennettiin vuonna 1926 
Laivaston kapitulanttikurssiksi, 

H
istoria
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RtK:n henkilökunta 1.9.1969.

Rannikkotykistön kapitulanttikoulun oppilaita.

sa-KuVa

Ajatus omasti 
aselajikoulusta herää
Jo vuonna 1962 hahmoteltiin 
epävirallisesti Tykistökoulun 
siirtämistä Santahaminasta Nii-
nisaloon, ja 1960-luvun alussa 
rannikkotykistöupseerit ryhtyi-
vät puhumaan omasta aselaji-
koulusta. Vuonna 1963 rannik-
kotykistökoulutus siirrettiin Ty-
kistökouluun. Reserviupseeri-
kurssit toimeenpantiin kuiten-
kin vuoteen 1969 saakka Me-
risotakoulussa, samoin kuin osa 
aselajin peruskursseista. Pääesi-

kunnassa ryhdyttiin miettimään 
kriisiajan rannikkopuolustuk-
sen johtosuhteita, ja päädyttiin 
rannikkoalue-konseptiin. Mut-
ta missä olisi parasta antaa ran-
nikkopuolustusalan koulutus?

Vuonna 1965 käytiin kiivas-
ta keskustelua ja pohdittiin toi-
mikunnissa rannikkotykistö-
koulutuksen järjestämistä. Vuo-
den alussa PEop-os:n muistios-
sa päädyttiin kielteiseen kan-
taan koulutuksen muuttamises-
ta. Kesäkuussa uusi toimikunta 
tuli kuitenkin johtopäätökseen, 

yKsiTyisKoKoelma

joka vuodesta 1928 alkaen kulki 
nimellä Meripuolustuksen kapi-
tulanttikoulu.

Upseerikoulutus toimeen-
pantiin Kadettikoulun meriväen 
linjalla (vuodesta 1922 merika-
dettiosasto), joka vuonna 1926 
siirtyi Helsingin Katajanokalle 
ja joka vuonna 1927 nimettiin 
meripuolustusosastoksi (koos-
tuen rannikkotykistö- ja laivas-
tolinjasta). Reserviupseerit kou-
lutettiin Haminan reserviupsee-
rikoulussa, jossa vuodesta 1927 
alkaen oli rannikkotykistöjaos.

Laivasto- ja rannikkotykis-
tökoulutus yhdistettiin vuon-
na 1930 perustettuun Meriso-
takouluun. Kurssien järjeste-
lyt muuttuivat vuosien varrel-
la. Vuonna 1960 siirryttiin niin 
sanottuun yhtenäistykistökau-
teen, ja rannikkotykistö- ja kent-
tätykistökoulutus yhdistettiin. 
Rannikkotykistökoulutus jäi kui-
tenkin alussa Merisotakouluun, 
kun taas Tykistökoulu sijaitsi 
Santahaminassa. 
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että paras paikka koulutukselle 
olisi oma ”Rannikkotykistökou-
lu”, mutta esitys ei vielä johta-
nut toimenpiteisiin. Asian poh-

timista jatkettiin, ja joulukuussa 
1965 toimikunta suositteli kou-
lutuksen palauttamista Meriso-
takouluun, mutta eriävinä mieli-

piteinä esitettiin Rannikkotykis-
tökoulun perustamista tai jättä-
mistä Tykistökouluun.

Asian pohtimista jatkettiin, 
ja vuonna 1966 päätettiin että 
1967 perustettaisiin rannikkoty-
kistötarkastajan virka, ja samal-
la syntyi periaatteellinen päätös 
Rannikkotykistökoulusta. Lop-
pukesästä 1966 tehtiin periaat-
teellinen päätös puolustusvoi-
mien rauhanajan joukkojen si-
joituksista. Päätöksen mukaan 
Tykistökoulu jaettaisiin Kenttä-
tykistökouluun Niinisalossa ja 
Rannikkotykistökouluun Santa-
haminassa Tykistökoulun enti-
sissä tiloissa. 12.3.1968 tiedotet-
tiin muutoksista, ja 15.3.1969 jul-
kaistiin PE:n käsky kokoonpanon 
voimaantulosta 1.9.1969, jolloin 
RtK perustettiin. Reserviupsee-
rikurssi aloitti kuitenkin RtK:ssa 
vasta keväällä 1970.

RUY:n sihteerillä on edelleen 
myytävänä historiikkiteos RtK:s-
ta vuodesta 1969 vuoteen 1994.

Koulun nimikyltin kiinnitys päärakennukseen.

Koulutushallin harjoitustilat 1975.

sa-KuVa

sa-KuVa
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Meripuolustuksen integraatio tuo selkeyttä 
johtosuhteisiin ja lisää tehoa Saaristomeren 
ja Ahvenanmaan puolustukseen

P uolustusvoimiemme kehittämisen ta-
voitteena on vastata lähialueen tur-
vallisuustilanteen sekä kriisin ja sodan 

kuvan muutoksiin. Itämeren alueen strategi-
nen painopiste on siirtynyt Pohjois-Itämerel-
le, ja Ahvenanmaan merkitys Suomen kriisiai-
kaisten yhteyksien turvaamisessa on entistä-
kin suurempi. Asevoimien kehitystä Euroopas-
sa leimaa puolestaan jo rauhan aikana toimin-
tavalmiiden joukkojen liikkuvuuden ja tulivoi-
man kasvattaminen. 

Merivoimien ja rannikkojoukkojen liittämi-
nen yhteen vähentää meripuolustuksen johto-
portaiden määrää ja saattaa kaikki meripuo-
lustuksen komponentit yhteiseen johtoon. In-
tegraation hyöty näkyy erityisen selvänä Lou-
nais-Suomen puolustuksessa.

Turun ja Porin Sotilaslääni vastaa nykyisel-
lään Saaristomeren, Ahvenanmaan ja Selkä-
meren puolustuksesta yhteistoiminnassa me-
rivoimien kanssa. Yhtymätason johtoportaita 
on runsaasti. Yhteistoiminta perustuu yleensä 
yhteysupseerien käyttöön. Rannikkojoukot se-
kä paikallispuolustus ovat sotilasläänin opera-
tiivisessa johdossa.

Puolustusuudistuksen myötä Saaristome-
ren meripuolustusalueelle annetaan kokonais-
vastuu Ahvenanmaan ja Saaristomeren puo-
lustuksesta. Merivoimat myös tuottaa itse puo-
lustuksen vaatimat joukot aina rannikkojalka-
väkeä myöten. Sotilasläänin vastuulle jää jouk-
kojen perustaminen sekä selustana pidettävän 
Selkämeren rannikon puolustus. Se liitetään 
nykyistä keveämpänä osaksi sotilasläänin pai-
kallispuolustusjärjestelmää.

Uudet johtosuhteet merkitsevät meripuo-
lustuksen tulenkäytön tehostumista niin kauko-

torjunnassa kuin saaris-
toalueillakin. Merisulut-
taminen sekä rannikko-
tykistö- ja ohjusyksiköi-
den tulen käyttö osoite-
taan yksiin käsin. Ran-
nikkojoukkojen liikku-
vuutta lisätään kiinteän 
rannikkopuolustuksen 
kustannuksella. Vain muutama linnake säilyte-
tään avainalueiden puolustuskeskuksina. Ran-
nikkojoukkojen kehittämisen painopisteenä on 
liikkuvien yksiköiden muodostamisessa.

Turun ja Porin Sotilaslääni tukee meripuo-
lustuksen integrointia ja kehittämistä parhaan 
kykynsä mukaan. Operatiivinen vastuu Saaris-
tomerestä ja Ahvenanmaasta luovutetaan me-
ripuolustusalueelle, kun siihen ollaan molem-
min puolin valmiina.

Muutoksen vaatimia rauhan ajan järjeste-
lyjä valmistellaan hyvällä vauhdilla ja osin jo to-
teutetaankin. Sotilaslääni on tehnyt mm. esi-
tykset tarpeettomiksi jäävien kiinteistöjen ja 
alueiden käytöstä. Niihin kuuluu myös Saa-
ristomeren ja Selkämeren alueen linnakkeita, 
joista luopuminen ei ole rannikkotykkimiehelle 
eikä merimiehellekään helppoa. Tämä luopu-
minen ei kuitenkaan aina merkitse sitä, etteikö 
linnakesaarta voitaisi käyttää edelleenkin ran-
nikkojoukkojen harjoituksiin tositoimista pu-
humattakaan. Uuden sukupolven rannikko-
joukkojen myötä vanhoista asejäijestelmistä 
ja niihin liittyvistä rakenteista voidaan luopua.

Juhani Kaskeala
Turun ja Porin Sotilasläänin komentaja, Lippueamiraali

Arkistojen helmiä 1/1998
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Lähto Haminasta

s/s Uleå lähti Haminasta lauan-
taina 7. päivänä heinäkuuta 1945 
klo 20.30 kohti Leningradia. Uleå 
oli suomalaisen laivanvarusta-
mon Oy Finska Insjö Ab:n omis-
tama helsinkiläinen höyrylaiva, 

jonka pituus oli 77 m ja leveys 11 
m. Sen nopeus oli 8 km/h ja hyö-
tytilavuus oli 720 nettorekisteri-
tonnia. Laiva oli ottanut Loviisas-
ta ja Haminasta sahattua puuta-
varaa, minkä lisäksi alukseen oli 
lastattu 320 m3 polttopuuta. Lai-

van päällikkönä toimi ahvenan-
maalainen merikapteeni Bern-
hard Bamberg, ensimmäisenä 
perämiehenä hänen maamie-
hensä Johan Blomqvist ja luot-
sina haminalainen satamaluotsi 
Väinö Hasu.

Erityisesti purjehduskau-
della 1945 sotakorvaustuottei-
den vienti itään oli käynnisty-
nyt toden teolla ja huomattava 
osa pitkätavaralastia ja paperia 
kuljetettiin Suomen satamista 
silloiseen Leningradiin meritse. 
Lastatut laivat pyrittiin saamaan 
matkaan aina ennen viikonlop-
pua, ja siksi lauantaisin luot-
sit olivat ylityöllistettyjä. Niinpä 
Haminan satamaluotsi joutui na-
vigoimaan s/s Uleåta sotaväylää 
pitkin ulkomerelle. 

Vuonna 1919 merenkulkuhal-
lituksen palvelukseen nimitetyl-
lä Väinö Hasulla oli kyllä jo ennen 

75 vuotta s/s Uleån 
karilleajosta

Tuomo Silenti

Tasan 75 vuotta sitten höyrylaiva Uleå ajoi Rääntiönluodon matalikolle lähellä 
UlkoTammiota. Sotakorvauslastia Leningradiin kuljettamassa ollut alus pää
si irti karilta vasta, kun huomattava määrä kannelle kuormattua sahatavaraa 
oli heitetty mereen. Ikivanhan tavan mukaan Kuorsalon ja Tammion asukkaat 
riensivät tottuneesti korjaamaan talteen lastia. Kun vasta päättyneen sodan 
jälkeen rakennustarvikkeista oli huutava pula, oli vedessä kelluva lautatavara 
saarelaisille mitä tervetulleinta.

H
istoria

Merihinauspalvelut ja
jäänmurto yhdeksän 
hinaajan kalustolla 
Itämeren alueella.

www.raumacata.fi
raumacata@raumacata.fi
Tel.  (02) 822 7900
Lounaisväylä 3
26820 RAUMA
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sotaa hankitut ohjauskirjat Kuor-
salosta Viipuriin ja Koivistonsal-
meen, mutta ilmeisesti edelli-
senä syksynä miinoista vapaak-
si raivattu reitti Velperkari-Ul-
ko-Tammio-Jähi oli hänelle tun-
tematon. Todettakoon, että juu-
ri samaa väylää käyttivät Neu-
vostoliiton punalippuisen Itäme-
ren-laivaston sota-alukset mat-
kallaan Porkkalan tukikohtaan 
Kuorsalon luotsien ohjaamina.

Sotaväylät eivät näy 
merikortissa
Matkan aikana sää oli puoli-
pil vinen ja klo 20.30 aluksen 
kannelle asetettiin merivahdit. 
Haminasta edettiin Houtereen 
kautta ulkomerelle tavanomais-
ta väylää ja klo 22.20 taakse jäi 

Enskerin matalikko. Tälle petolli-
selle karikolle matkustajalaiva s/s 
Ariadne oli ajanut edellisenä syk-
synä kohtalokkain seurauksin. 
Reitti Enskeristä kohti Ulko-Tam-
miota jatkui ns. salaisena sota-
väylänä, jota ei tietenkään ollut 
merkitty merikorttiin. Sitten klo 
22.45 vahdissa ollut ensimmäi-
nen perämies samoin kuin lai-
van päällikkö huomasivat, että 
laivan suunta oli jotenkin virheel-
linen. Aivan viime hetkellä perä-
mies havaitsi kauhukseen, että 
edessä oleva viitta olikin pohjois- 
eikä eteläviitta, kuten oli pitkään 
olettanut. Vaikka komentosillal-
la seissyt kapteeni sai tästä heti 
tiedon, ei konemestarin saama 
käsky, ”täysi taakse”, enää pysty-
nyt karilleajoa estämään. Koneen 

käydessä täysillä taaksepäin lai-
van potkurivirta imaisi ja rikkoi 
Hasun hinauksessa olleen haa-
pion. Kun sodan jälkeisinä vuo-
sina polttoaineen saanti moot-
toriveneisiin oli rajoitettua, luot-
sit joutuivat palaamaan asemal-
leen omalla veneellään joko sou-
taen tai purjein.

Luotsi erehtyy reimarista
Myös satamaluotsi Hasu havait-
si liian myöhään, että oltiin hako-
teillä. Kun laiva lähestyi Rääntiön-
luotoa ajolinjalla Rääntiönluoto-
Ulko-Tammio, Hasu alkoi tähys-
tää merikorttiin merkittyä etelä-
viittaa, jota kutsuttiin käännös-
viitaksi. Aluksi Hasu käytti lai-
van kiikaria, mutta hänen mie-
lestään se oli huono eikä siitä ol-
lut niin muodoin apua. Kun kello 
oli jo noin 22.40 ja melkoisen pi-
meää ilman ollessa ohuessa pil-
vessä, Hasu huomasi viitan vähän 
oikealla suoraan Rääntiötä koh-
den. Mutta hän ei havainnut, että 
se ei ollut eteläviitta, joksi hän sen 
kortin mukaan otaksui. Silloin Ha-
su alkoi tähystää Korkialuodolla 
olevaa loistoa, josta hän näki hei-
kon vihreän valon. Ja vielä silloin-
kin Hasu piti edessä olevaa viit-
taa eteläviittana, jonka puuttu-
misesta hän ei ollut tietoinen. 
Tämän jälkeen hän muutti laivan 
kurssia vähän oikealle lähemmäs 
mainittua viittaa ja siirtyi laivan 
vasemmalle puolelle tähystääk-
seen Rääntiön luotoa. Kun Hasu 
huomasi sen sijaitsevan aivan 
liian lähellä, hän juoksi laivan oi-
kealle puolelle katsomaan Korki-
aluodon loistoa. Sen valo muut-
tui juuri punaiseksi ja vasta silloin 
Hasu totesi viitan pohjoisviitaksi.

Merikortti vuodelta 1931.

meriKorTTiKoKoelma, TrafiCom
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s/s Uleå karilla

Laiva tarttui karille keulasta kes-
kilaivaan asti etäisyyden olles-
sa Rääntiönleton pohjoisviitasta 
noin 20 metriä. Vesipeilauksessa 
vuotoja todettiin tulleen keula-
piikkiin ja oikeanpuoleiseen kak-
kostankkiin. Lastia alettiin purkaa 
kahteen Haminasta paikalle saa-
puneeseen hinaajan vetämään 
proomuun seuraavan päivän il-
tana, jolloin idänpuoleinen tuuli 
alkoi uhkaavsti kiihtyä ja laiva ru-
pesi ilkeästi hakkaamaan karilla. 
Säätilan äkillisestä muutokses-
ta johtuen kapteeni kutsui kool-
le laivaneuvottelun, johon osal-
listuivat kapteeni, ensimmäinen 
ja toinen perämies, luotsi, ensim-
mäinen konemestari, pursimies 
ja matruusi. Päätökseksi tuli, et-
tä alus oli mitä pikimmin saatava 
irrotetuksi matalikolta, ja välittö-
mästi osa keulakannen lastista ja 
polttopuista heitettiin mereen. 
Laiva kellui taas ja pääsi irtau-
tumaan karilta oman koneensa 
avulla. Purkutyöhön osallistui lä-
hes koko laivamiehistö ja mereen 
joutui noin 35 standarttia erilaa-
tuista sahatavaraa ja noin 50 kuu-
tiometriä polttopuuta. Seuraava-
na aamuna s/s Uleå pääsi palaa-
maan Kotkaan. 

Meren tuoman saa pitää
Saarelaisille meri on aina ollut 
toimeentulon perusta, ja niinpä 
jo ikivanhan germaanisen ranta-
oikeuen mukaan rannikkojen ja 
saaristojen piirissä kaikkea, mi-
tä meri toi mukanaan, pidettiin 
meren lahjoina. Esimerkiksi ajo-
puiden, haaksirikkoutuneiden 
omaisuuksien tai laivanhylky-
jen talteenottoa ei Suomen ran-

nikon itsenäiset talonpojat pitä-
neet mitenkään lainvastaisena.

Vasta 1600-luvulla Ruotsin 
kuningaskunnassa säädettiin 
merilaki. Sen mukaan merestä 
korjattua omaisuutta saattoi sen 
oikeudenomistaja vaatia yhden 
vuoden ja yhden yön kuluessa. 
Mutta jos vaatimuksia ei määrä-
aikaan mennessä esitetty, omis-
tus siirtyi valtiolle sekä löytäjälle, 
ja pelastajalle luvattiin kohtuulli-
nen palkkio. Venäjänvallan aika-
na merellä kelluvasta tavarasta 
säädettiin keisari-suuriruhtinaan 
antamassa vuoden 1873 meri-
lain 169 §:ssä siten, että Tullihalli-
tuksen oli kuulutettava kolmesti 
pelastetusta tavarasta virallisis-
sa sanomalehdissä, ja jos omis-
taja ei ilmaantunut määräajan 
kuluessa esittämään vaatimuk-
siaan, pelastaja sai pitää mereltä 
korjaamansa tavaran omanaan. 
Vuonna 1939 merilakiin tuli muu-
toksia ja sitä laajennettiin, mutta 
pelastetun kellumassa olleen ta-
varan talteen korjaamisen osalta 
se ei olennaisesti poikennut ai-
kaisemmasta laista.

Saarelaiset ”perjaamassa” 
lastia
S/s Uleån karilleajosta kantautui 
nopeasti tieto Tammion ja Kuor-
salon asukkaille. Vuonna 1945 
elettiin ensimmäistä sodan jäl-
keistä rauhankesää, jolloin ra-
kentaminen oli vilkasta, mutta ra-
kennustarvikkeista oli kova pula. 
Ilman sosiaalista mediaakin, tie-
to Uleån haaksirikosta kantau-
tui nopeasti Tammioon ja Kuor-
saloon. Nyt molemmista saarista 
työnnettiin veneet vesille ja rien-
nettiin kilvan ”perjaamaan”(ber-

ga) valtavaa Tammion ”länssyväl-
lä” ajelehtivaa lastia. Tottuneesti 
saarelaiset kuljettivat ”saaliin” tal-
teen kotisaariensa venevalkamiin 
odottamaan viranomaisten pää-
töksiä. Ennen pitkää tullimiehet 
saapuivatkin kiertämään rantoja 
ja kartoittamaan korjatun puuta-
varan määrän. 

Saarelaisten muistissa oli vie-
lä tuoreena edellisen syksyn s/s 
Ariadnen haaksirikko samoilla ve-
sillä. Silloin oli joulukuu ja laivan 
lastia kevennettiin heittämällä 
hyytävään mereen painavia pa-
perirullia. Raskaiden ja märkien 
rullien seassa soutaminen oli kor-
jaajille vaarallista ja niiden kuljet-
taminen kotirannoille oli vaival-
loista. Mutta, kun paperista oli 
pulaa, saarelaiset saivat sotakor-
vauslastista erinomaista toilet-
tipaperia sanomalehden sijaan, 
kun isot rullat oli ensin sahattu 
kahden miehen kiskomalla jus-
teerilla kapeammiksi.

Uusia kattoja ja rantaaittoja
Kun Kuorsalon ja Tammion asuk-
kaiden vedestä talteen korjaa-
maa sahatavaraa ei sen omistaja 
tullut vuoden ja yhden yön kulut-
tua vaatimaan, saarten asukkaat 
saivat pitää sen. Kuten jo aikai-
semmin todettiin, perjattu lasti 
sisälsi erilaista lankkua ja lautaa. 
Näistä tarvikkeista rakennettiin 
mm. Tammion Vilho Suomalai-
sen talon katon sarikat ja vesikat-
to. Kuorsalossa taas Taavi Lom-
min päärakennus koki täydellisen 
muodonmuutoksen, sillä se laa-
jennettiin moderniksi 2-kerroksi-
seksi omakotitaloksi. Asumuksen 
vesikattolaudat saatiin lähes ko-
konaan merestä löydetystä ma-
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teriaalista. Uleån kansilastin lau-
tatavaraa käytettiin lisäksi mo-
nien Tammion ja Kuorsalon ran-
ta-aittojen kunnostukseen.

Meriselitys Kotkan 
raastuvanoikeudessa
Heinäkuun 11. päivänä 1945 
Kotkan raastuvanoikeudessa 
käsiteltiin pormestari Arvi Man-
kin johdolla s/s Uleån päällikön 
merikapteeni Bernhard Bamber-
gin oikeudelle jättämä meriseli-
tys. Siinä hän totesi yksikantaan, 
että kun laiva poikkesi Enskerin-
matalikolta salaiselle tai sodan-
aikaiselle väylälle, josta puuttui-
vat korttiin merkityt merimerkit, 
loistot ja reimarit, ei päälliköllä 
eikä vahdissa olleella perämie-
hellä ollut minkäänlaisia mah-

dollisuuksia kontrolloida laivan 
navigointia kortin mukaan. Pääl-
likkö katsoikin merivahingon ai-
heutuneen silloisista sodanai-
kaisista olosuhteista, joiden joh-
dosta hän eikä miehistö voineet 
olleet syypäitä karilleajoon. Oi-
keudessa kuullun Kotkan piirin 
merenkuluntarkastajan mukaan 
karilleajoa ei olisi tapahtunut, jos 
eteläviitta olisi ollut paikallaan. 
Tämän johdosta hänenkään 
mielestä kenenkään suhteen ei 
ollut laiminlyöntejä tapahtunut.

Miinoitetut kauppaväylät
Aluksen meklarin O.Y. Cadenius 
& Grahn A.B.:n edustaja oli hank-
kinut oikeudelle Loviisan luotsi-
piirin piiripäällikön näkemyksen 
Uleån karilleajosta. Siinä hän to-

tesi, että koska miinanraivaus oli 
vasta alussa, eikä kaikkia kaup-
paväyliä voitu siten käyttää, me-
riliikenne jouduttiin turvallisuus-
syistä ohjaamaan sodanaikai-
sille puutteellisesti merkityille 
miinoista vapaille salaisille väy-
lille. Navigointi tällaisilla reiteil-
lä edellytti niiden perusteellista 
tuntemista ja siksi kaikki Kuorsa-
lon luotsit, joiden luotsausaluee-
seen Rääntiönluoto kuului, olivat 
suorittaneet ko. väylällä ohjaus-
kokeet ja tulleet niissä hyväksy-
tyiksi eikä siten ainoatakaan poh-
jakosketusta tai karilleajoja ollut 
heidän luotsaamilleen aluksille 
tapahtunut. Lopuksi piiripäällik-
kö totesi, ettei rauhan aikana ke-
tään luotsia määrätä ohjaamaan 
tuntemattomalle väylälle.

Päällikkö ja luotsi 
vapautuvat vastuusta
Mutta ilmeisesti Ulko-Tammioon 
perustetun tilapäisen vartioase-
man kaikki luotsit olivat 7.7.1945 
töissä, joten Haminan satama-
luotsi joutui navigointitehtävään 
Ulko-Tammion ohi ulkomerel-
le johtavalle sotaväylälle, jota ei 
siis ollut merkitty tavallisiin me-
rikortteihin. Osa Haminan luot-
seista oli kyllä suorittanut koe-
luotsauksen ko. väylällä, mutta 
ilmeisesti Väinö Hasu ei kuulunut 
tähän joukkoon.

Kuultuaan kaikkia osapuolia 
raastuvanoikeus katsoi, että s/s 
Uleån päällikkö Bernhard Bam-
berg miehistöineen samoin kuin 
satamaluotsi Väinö Hasu voitiin 
vapauttaa karille ajoon johta-
neesta vastuusta eikä heitä vas-
taan siten ryhdytty oikeudellisiin 
toimiin.

atmarine.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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Rannikkoupseeriyhdistys

T ervehdys hyvät jäsenet! Hy-
vää alkanutta loppua!

Merivoimien komentajan 
infotilaisuus:
Merivoimien komentajan pe-
rinteisen infotilaisuuden jär-
jestetään Turussa torstaina 
19.3.2020. Tilaisuuden järjeste-
lyvastuu on Meriupseeriyhdis-
tyksellä. Olet saanut tilaisuu-

desta erillisen kutsun. Jos et ole 
vielä ilmoittautunut, ota yhteyt-
tä sihteeriin.

Yhdistyksen vuosikokous:
Kokouksen päivämäärää ei oltu 
vielä päätetty enne lehden pai-
noon menoa. Olet saanut ko-
kouksesta erillisen kutsun. Tule 
mukaan kuulemaan ja päättä-
mään yhdistyksen asioista.

Vuoden jäsenmatkasta: 
Muistathan, että jäsenmatkam-
me järjestetään tänä vuonna 
Moskovaan 7.5.-11.5.2020. Lisä-
tietoja saat yhdistyksen sihtee-
riltä.

Ostettavaa/Jäsentuotteita:
Yhdistyksen pinssejä ja solmio-
neuloja sekä vanhoja historiakir-
joja on edelleen saatavilla.

Mikäli olet kiinnostunut tuot-
teista, ota yhteyttä sihteeriin.  

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

Terveisin yhdistyksen sih-
teeri ja taloudenhoitaja Jarmo 
Valtimo alias JaVa

jarmo.valtimo@
rannikonpuolustaja.fi

Rannikkoupseeriyhdistys tiedottaa

www. la ivakone. f i

Ship Service and maintenance
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Meriupseeriyhdistys

Meriupseeriyhdistys tiedottaa
Meriupseeriyhdistyksen 
sääntömääräinen 
vuosikokous

Yhdistyksen sääntömääräinen 
vuosikokous järjestetään Me-
risotakoululla 22.4. kello 17.15 
alkaen.

Tarkemmat ilmoittautu-
misohjeet annetaan sähköpos-
tilla lähetettävässä maaliskuun 
jäsentiedotteessa. 

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€, ko-
ko sarja 40€

 – Uhka Lännestä -kirja, 15€
 – Suojattu merenkulku eli-

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

Hintoihin lisätään mahdol-
liset postikulut. Lisätiedot tuot-
teista sihteeriltä.

sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi
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Sinisen Reservin kokka kohti uutta vuosikymmentä

Sininen Reservi

anTTi rauTiainen

M aanpuolustuskoulutusyh-
distyksen Meripuolustus-

piiri kytkeytyy Sininen Reservi 
ry:n ja lähes jokaisen 32 jäsen-
yhdistyksen toimintaan. Viime 
vuoden suurien muutosten jäl-
keen on paikallaan avata tapah-
tuneiden muutosten vaikutuk-
sia. Alkaneeseen uuteen vuosi-
kymmeneen sopii sanonta ”uu-
si vuosi, uudet kujeet”. 

Rohkenen väittää, että re-
serviläisen kannalta viime vuo-
sikymmenen merkittävin asia 
oli eduskunnan 5 päivänä heinä-
kuuta 2019 vahvistama vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen laki-
muutos. Uusi laki tarkentaa kä-
sitteitä sotilaallinen koulutus ja 
sotilaallisia valmiuksia palveleva 
koulutus (SOTVA) sekä lain sovel-
tamista Rajavartiolaitokseen. Li-
säksi puolustusministeriön, Puo-
lustusvoimien ja pääesikunnan 
vapaaehtoista maanpuolustusta 
koskevat tehtävät määritetään.

Maanpuolustuskoulutusyh-
distys (MPK) on julkisoikeudelli-
nen yhdistys, joka järjestää va-
paaehtoista maanpuolustus-
koulutusta ja toimii jäsenyhdis-
tystensä yhteistyöjärjestönä. 
MPK:n tarkoituksena on maan-
puolustuksen edistäminen kou-
lutuksen, tiedotuksen ja valis-
tuksen keinoin. 

Reserviläisiä voidaan jatkos-
sa käyttää myös kouluttajateh-

tävissä Puolustusvoimien joh-
tamissa kertausharjoituksissa 
(KH) ja vapaaehtoisissa harjoi-
tuksissa (VEH). Niin halutessaan 
reserviläiseltä ei totisesti työt lo-
pu kesken! Yksittäisen reserviläi-
sen kannalta uudistus tuo myös 
mahdollisuuden kehittää osaa-

mistaan nousujohteisesti ja ta-
voitteellisesti – siis erinomaisia 
muutoksia. Ampuma-aselain 
15.7.2019 voimaan tullut muutos 
vaikuttaa myös osaltaan reser-
viläisten ammuntatoimintaan ja 
samalla Sinisen Reservin tuleviin 
tapahtumiin.

Naisten melontakurssi voisi olla myös miesten- tai avoin melontakurssi. 
Turvallinen liikkuminen vesillä-, luonnonmuona- tai selviytymiskurssi voi-
si olla myös vaihtoehto oman yhdistyksen toiminnan aktivoimiselle!
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Sinisen Reservin kokka kohti uutta vuosikymmentä

Sininen Reservi

anTTi rauTiainen

anTTi rauTiainen

MPK:n Meripuolustuspii-
rin toimintaan ollaan kesäkuu-
hun mennessä luomassa Me-
rivoimien kanssa yhdessä toi-
mien koulutuskokonaisuuk-
sia, jotka tukevat poikkeusolo-
jen (PO) -joukkojen suunnitel-
mallista koulutusta. Näiden avul-
la reserviläiselle voidaan luoda 
osaamistavoitteet, oma urapol-
ku. Uudistuksen muassa MPK:l-
le valittiin myös valmiuspäälli-
köt kuhunkin piiriin. Sininen Re-
servi toivottaa ltn evp Lauri Kin-
nusen lämpimästi tervetulleeksi 
uuteen tehtäväänsä Meripuolus-

tuspiiriin! Työnkuvan keskeisim-
pinä osa-alueina ovat koulutus, 
vapaaehtoisten rekrytointi sekä 
valmius- ja turvallisuussuunnitte-
lu. Töitä riittää kahden seuraavan 
vuoden aikana, kun Merivoimien 
kanssa luodaan uusi ja aikaisem-
paa laajempi sotilaallisia valmiuk-
sia palvelevan koulutuksen (SOT-
VA) järjestelmä palvelemaan Me-
rivoimien tarpeita.

MPK:n kursseihin osallistu-
malla on mahdollisuus vaikuttaa 
omaan poikkeusolojen sijoituk-
seensa ja samalla sotilasarvos-
sa ylenemiseen. Tärkeitä asioita 

Tässä m/s Kuivasaaren plotteris-
sa suunta on kohti Kauppatoria. 
Merenkulun koulutus tarjoaa var-
masti mielenkiintoista ja nousu-
johtoista toimintaa uusien jäse-
nien hankintaa mietittäessä.

Saaristo, Sinisen Reservin jäsenyhdistyksien omistamat ja hallinnoimat veneet luovat ainutlaatuisen mahdolli-
suuden toiminnan aktivoimiseen!
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Sininen Reservi

Sininen Reservi tarjoaa Merivoimille yhteysupseeriviirikkönsä reserviläi-
sillä merkittävän avun, kuten kuvan avoimissa mestaruuskilpailuissa vii-
me kesänä. Kilpailut toimivat ”esikisoina” tulevan kesän Meri-5-ottelun 
maailmanmestaruuskilpailuille, jotka järjestetään Upinniemessä 24.6.-
2.7.2020. Mukana ovat jälleen myös yhteysupseerimme.

anTTi rauTiainen

jokaiselle reserviläiselle. 
Nämä edellä kuvatut muu-

tokset tuovat paljon uusia mah-
dollisuuksia. Niitä kannattaa 
hyödyntää jäsenyhdistyksiem-
me on rekrytoinnissa, joka on 
ollut haasteena etenkin nuor-
ten jäsenten osalta. Osa SOT-
VA-koulutuksesta on ns. perus-
koulutusta ja näissä yhdistykset 
voivat ottaa hyvinkin vastuuta 
niin halutessaan. Samoin muut 
MPK:n toimintamuodot (tutus-
tumistoiminta, tiedotus ja valis-
tus, varautumis- ja turvallisuus-
koulutus sekä muu toiminta) luo-
vat mahdollisuudet monenlai-
selle maanpuolustustoiminnal-
le. Erinomainen yhteistyö Me-
ripuolustuspiirin kanssa tukee 
varmasti myös jäsenhankintaa.

Monen jäsenyhdistyksem-
me keskeinen toiminta liittyy 
merellä liikkumiseen. Yhdistyk-
sillä on käytössään sekä omia 
aluksia että MPK:n omistamia 
linnakeveneitä. Koulutukseen 
kohdistuvien muutosten kes-
kellä Sininen Reservi ry:n tulee 
tukemaan linnakeveneiden toi-
minnan aktivointia niin, että jä-
senyhdistykset saavat uusia jä-
seniä myös sitä kautta.

Sininen Reservi onnittelee 
lämpimästi myös MPK:n uut-
ta puheenjohtajaa maj res Mi-
ka Hannulaa, yhdistyksen uutta 
hallitusta sekä valiokuntien jäse-

niä! Uusi vuosikymmen ja uudet 
kujeet – kaikkea menestystä toi-
mintaamme!

Vuosi 2020 ja Sininen 
Reservi
Alkaneen vuoden ensimmäinen 
tapahtuma on jäsenyhdistysten 
yhteistyökokous Forum Mari-

numissa Turussa lauantaina 14. 
maaliskuuta. Yhdistyksen vuo-
sikokous pidetään Kaakonkul-
man toimintaa aktivoiden Kot-
kassa lauantaina 25. huhtikuuta. 
Tärkeimmän yhteistyökumppa-
nimme, Merivoimien, vuosipäivä 
sekä iltajuhla järjestetään perin-
teikkäässä satamakaupungissa, 
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Sininen Reservi

Raumalla 9. heinäkuuta. Sininen 
Reservi ry:n ja Merivoimien yh-
teistyössä toteuttama Meripuo-
lustuspäivä toteutuu syksyllä Tu-
russa. Tuttua Sinisen Reservin 
vuosittaista toimintaa ovat 17.4. 
kauden avaus- ja 6.11. päättä-
jäissaunat Merisotakoululla se-
kä yhdistyksen ampumapäivät.  
Seuraa www.sininenreservi.fi- 
ja Facebook-sivustoilla julkais-
tavia tiedotteita tapahtumista 
ja ilmoittaudu mukaan.

Yhteysupseeriviirikön koke-
neet yhteysupseerit ovat valmii-
na vastaamaan yhteistyökump-
panimme, Merivoimien tarpeisiin.

Näiden lisäksi toivon osana 
yhteistoimintaa kaikkien jäsen-
yhdistystemme tarjoavan mah-

dollisuuksien mukaan omia ta-
pahtumiaan muiden jäsenyh-
distyksiemme jäsenille. Näin 
saamme toteutettaviin tapahtu-
miin varmuudella riittävästi vä-
keä ja kaikki halukkaat mukaan. 
Samalla tutustumme toisiimme 
sekä muiden toimintaan.

Tavoitteena on myös tänä 
vuonna saada oma osasto Nij-
megen-marssille, joka on Hol-
lannissa 21.-24.7.2020. Siihen 
liittyen kannustan yhdistyk-
siämme aktivoimaan jäseniään 
liikkumaan aktiivisemmin, osal-
listumaan reservin erilaisiin kun-
totapahtumiin ja kenties valmis-
tautumaan jopa em. marssiin. 

Suosittelemme kaikkia jä-
senyhdistyksiemme jäseniä ot-

tamaan käyttöön Puolustusvoi-
mien marsmars.fi-verkkopalve-
lun. Se opastaa liikuntasuorittei-
siin ja kunnon kasvattamiseen 
sekä seurantaan. 

Kun saamme Sinisen Re-
servin lipun alle lisää mielekäs-
tä, tarkoituksenmukaista ja mie-
lenkiintoista tekemistä, on toi-
mintaan osallistuvia mahdollis-
ta rekrytoida myös mukaan jä-
senyhdistyksin. Yhteisöllisyys on 
kaiken vapaaehtoistoiminnan 
perusta ja sitä yhdistykset pys-
tyvät helpostikin tarjoamaan. 

Olisivatko nämä edellä kuva-
tut asiat niitä uusia kujeita alka-
neelle vuosikymmenelle?

Antti Rautiainen
puheenjohtaja, Sininen Reservi ry

PÄIVÄRETKET RANNIKKOLINNAKKEILLE.  Matkanjohtajana toimii tietokirjailija Johanna Pakola.
16.6 tiistai KOTKA-RANKKI  130 €/hlö  Bussimatka Helsinki-Kotka-Helsinki. Päivän aikana tutustuminen 
Merikeskus Vellamoon ja jäänmurtaja Tarmoon.Merimatka Rankkiin ja siellä lounas ja opastus.
26.6 maanantai KASNÄS-ÖRÖ  126 €/hlö  Bussimatka Helsinki-Kasnäs-Helsinki.Nautimme ensin lounaan 
Kasnäsissä ja matkaamme veneellä Örön saarelle.Opastettu kierros ja 305-mm Obuhov-tykin esittely. Paluu-
matkalla veneessä kavit.
13.7 maanantai KUSTAVI-KATANPÄÄ  17O €/hlö  Bussimatka Helsinki-Kustavi-Helsinki. Kustavista 
venekuljetus Katanpään linnakkeelle. Bu� et-lounas ja kierros saarella (ei sovellu liikuntaesteisille). Paluu 
Kustaviin ja tutustuminen Kustavin Käsityökylään ja munkikahvit ennen kotimatkaa.
27.7 maanantai HELSINGIN ISOSAARI  115 €/hlö  Retki alkaa Kauppatorilta veneellä Isosaareen. Opastettu 
kierros linnakesaarella ja myös käynti torpedokoeasemalla uudessa näyttelyssä. Lounas ja vapaata aikaa saarella.
Vihdin Liikenne Oy/ VL-Matkat, Albertinkatu 22 – 24 A 2, 00120 Helsinki,
puh. 09 – 444 77 4, e-mail: myynti@vihdinliikenne.� , www.vihdinliikenne.� 
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Rannikkosotilaskotiyhdistys

Tuulia vai tuulahduksia?

R annikkosotilaskotiyhdis-
tys ry:n hallitus perusti vii-

me keväänä, vuosikokouksen 
jälkimainingeissa työryhmän vi-
sioimaan yhdistyksen toimintaa 
ja tulevaisuuden suuntaviivoja 
2020-luvulla.

Työryhmän vetäjäksi kutsut-
tiin Eila Korhonen (Hangon pai-
kallisosasto) ja muiksi jäseniksi 
Marjatta Väisänen (Suomenlinna 
po), Tita-Mari Asikkala (Upinnie-
men po), Eevi Jacksen (Turun po) 
sekä Katriina Andersson, yhdis-
tyksen toimistopäällikkö. Oli hie-
noa, että mukaan saatiin eri-ikäi-
siä ja eripituisen sotilaskotikoke-
muksen omaavia sisaria. 

Tulevaisuuden visioimisen 
työryhmä oli uutta yhdistyksem-
me historiassa, vaikka toki olem-
mekin vuosittain toimintasuun-
nitelmissa tulevaa suunnitellet ja 
arvioineet.

Olemme monen muun so-
tilaskotiyhdistyksen lailla tilan-
teessa, jossa sisaret ikääntyvät 
ja väki vähenee. Uusia jäseniä 
on vaikea saada mukaan ja vielä 
haastavampaa on sitouttaa hei-
tä, kun vähäiseksi käyneestä va-
paa-ajasta taistelee moni muu-
kin yhteisö.

Varusmiehen hymy ja kiitol-
lisuus ei ehkä enää riitä motivoi-
maan 20-luvun nuoria vapaa-
ehtoistoimintaan, joka ajoit-
tain saattaa olla hyvinkin ras-
kasta, tuntien aherrusta, palve-
luspaikatkin saattavat olla pitki-
en ja hankalien matkojen pääs-
sä. Mennyttä ovat ne ajat, jolloin 
lähes jokaisessa varuskunnassa 
oli oma sotilaskoti ja sitä ylläpi-
tävä yhdistys.

Epävarmalta tuntuvassa 
ajassamme tuntuu olevan var-
maa vain nyky-yhteiskunnan 
jatkuvan muutoksen tila, johon 
sotilaskotiyhdistystenkin on va-
rauduttava ja valmistauduttava.

Työryhmä lähti työhönsä 
motivoituneena ja innostunee-
na. Taustallamme on yhdistys, 
yksi Suomen vanhimmista, jo-
ka vuosikymmenten aikana on 

Sotilaskotiauto käytössä.

Tii Vieruaho

Merikuljetusta.

TiTa-mari asiKKala
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Rannikkosotilaskotiyhdistys

Tuulia vai tuulahduksia?
aina pystynyt sopeutumaan ja 
kehittymään kulloisenkin ajan 
vaatimusten mukaisesti. Ranni-
kon sisaret ovat olleet rohkeita, 
määrätietoisia ja ennakkoluu-
lottomia. Myrskyt ja mullistuk-
set eivät ole lannistaneet. Vuosi-
kymmenten saatossa yhdistyk-
semme on luonut ja saavuttanut 
kunnioitetun ja arvostetun ase-
man merivoimien läheisenä yh-
teistyökumppanina. 

Murrosvaiheissa selkeyttä 
ovat antanut perustehtävämme, 
toiminta varusmiesten ja reservi-
läisten hyvinvoinnin lisäämisek-
si. Meillä on tukeva kivijalka, jo-
hon voi rakentaa uutta ja uskom-
mekin, että kehittämällä, teke-
mällä asioita uudella tavalla kun-
nioitamme parhaiten menneiden 
polvien arvokasta työtä.

Nykypäivän ihmiset puhu-
vat brändeistä ja elävät ja teke-
vät päätöksiä monesti mieliku-
vien perusteella. Mikä olisi Ran-
nikkosotilaskotiyhdistyksen brän-
di 2020-luvulla? Mikä on meidän 

tarinamme? Voisimmeko tarjota 
jotakin uutta nykyisille ja tulevil-
le jäsenillemme, joka yhteenkuu-
luvaisuuden ja yhdessä tekemi-
sen kautta loisi elämyksiä ja ha-
lua kehittää ja kehittyä.

Olemme kaikenikäisten jä-
senten yhdistys, joukossamme 
on monen asian taitajia ja kaik-
ki ovat tärkeitä. Nuoren jäsenen 
mielipide ja huomio on tasaver-
tainen vanhemman jäsenen ko-
kemuksen kanssa. Asioita voi 
tehdä monella tapaa ja oikein. 
Jokaiselle tulisi löytyä tehtäviä 
oman jaksamisen ja kiinnostuk-
sen perusteella. Sen varmistaa 
yhteinen arvopohjamme, jonka 
kulmakiviä ovat ystävällisyys, re-
hellisyys ja luotettavuus sekä ai-
to yhteisöllisyys.

Olisiko aika myös tuoda esiin 
enemmän omia erikoispiirtei-
tämme merivoimien kumppani-
na? Toimimme rannikolla ja saa-
ristossa. Miten merellisyyden voisi 
vielä paremmin brändätä toimin-
taamme? Voisimmeko tulevaisuu-

dessa olla ”sinisiä vihreitä sisaria 
ja veljiä”? Sotilaskotitoiminnalle 
on ominaista myös yhteistyö ja 
kumppanuus muiden järjestöjen 
ja toimijoiden kanssa, miten tär-
keää meille on yhdistyksenä esi-
merkiksi toimintaympäristömme 
Itämeren suojeluasiat, entä soti-
laskodin toiminnan ekologisuus?

Yhdistyksen hallitus antoi 
työllemme melkoisen vapaat kä-
det. Aloitimme työn toukokuus-
sa 2019 määrittelemällä ja rajaa-
malla tehtäväämme sekä mietti-
mällä aikataulua.

Olemme vuoden aikana 
haastatelleet lukuisia asiakkai-
tamme, niin varusmiehiä kuin 
reserviläisiäkin sekä yhteistyö-
kumppaneitamme. Spontaaneis-
sa keskusteluissa tulevat esiin 
parhaimmat mielipiteet. Tämän 
kevään aikana on sisarten vuoro. 

Minkälaisessa yhdistyksessä 
haluaisin itse toimia 2020-luvul-
la? Työ jatkuu. 

Työryhmän puolesta

Eila Korhonen

Vanhat Rannikon Puolustaja -lehdet ovat  
luettavissa sähköisenä osoitteessa:

www.rannikonpuolustaja.fi
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

S uomenlinnan Rannikkoty-
kistäkillan perinteinen kil-

talaisille avoin glögitilaisuus jär-
jestettiin perjantaina 29.11. Suo-
menlinnassa Merisotakoululla. 
Lauttamatkan takana olevas-
ta paikasta huolimatta tilaisuu-
teen oli ilmoittautunut lähes 40 
kiltalaista. Ja paikallekin kurjas-
ta kelistä huolimatta saapui mel-
kein kaikki. Tosin tapahtuma 
osui sopivasti samalle viikolle, 
jolloin Etelä-Suomessa oli suuri 
Kaakko 2019 sotaharjoitus. Kaik-

ki muut glögille kutsutut puolus-
tusvoimien edustajat ilmoittivat 
esteestä paitsi Merisotakoulun 
johtaja kommodori Juha-Pekka 
Rautava. Myös Sininen Reservi 
ry:n puheenjohtaja Antti Rauti-
ainen onnistui saamaan iltalo-
maa kertausharjoituksesta. 

Killan glögitilaisuus järjestet-
tiin Merisotakoululla jo kolmat-
ta kertaa. Paikka on todettu erit-
täin toimivaksi! 

Rt-killan glögitilaisuus alkoi 
auditorio Raholassa, jossa kil-

talaiset glögilasin ääressä sai-
vat ensin kuulla Merisotakoulun 
johtajan tervehdyksen ja sen jäl-
keen killan puheenjohtajan kat-
sauksen kuluneesta vuodes-
ta. Puheenjohtaja Slotte tote-
sikin diaesityksen alkuun vuo-
den menneen melkoisesti van-
hoja ratojaan. Killan vuosi tosin 
alkoi aikamoisella shokkiuutisel-
la, kun helmikuussa saatiin su-
ru-uutinen. Killan edellinen pu-
heenjohtaja Hans-Peter Reko-
la oli kuollut aivan yllättäen yöl-
lä nukkuessaan. Seuraava kilta-
laisia järkyttävä tieto tuli juhan-
nuksena, kun killan monivuoti-
nen taloudenhoitaja Pentti Ales-
talo menehtyi nopeasti eden-
neeseen syöpään vain kuukau-
den sairastettuaan.

Näitä suru-uutisia lukuun ot-
tamatta vuosi oli kulunut samoja 
vanhoja käytäntöjä toistaen. Kui-
vasaaressa tosin ammuttiin 12 ” 
Obuhov-kaksoistykillä toistai-
seksi viimeinen täyspanos Suo-
menlinnan Rannikkorykmen-
tin vuosipäivänä. Saaressa on 
myös järjestetty talkoita ja kol-
mena kesäviikonloppuna saa-
reen on Iha-Lines tuonut vierai-
lijoita kiltalaisten opastettavak-
si tutustumaan Wanhaan Rou-
vaan ja saaren ainutlaatuiseen 
luontoon. Saaressa retkeläisiä 
on myös ilahduttanut Rannik-
kosotilaskotisisarten Suomen-

Glögitilaisuus 29.11. Merisotakoululla

Vuoden kiltalainen Jukka Lindfors.

oVe enqVisT
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linnan paikallisosaston sotilas-
koti. Kilta teki loppukesällä ret-
ken Katajaluotoon. Ja killan hal-
linnoima linnakevene M/S Kuiva-
saari on ahkerasti ajellut Kuiva-
saaren ja Santahaminan väliä ja 
ollut myös mukana MPK:n meri-
puolustuspiirin kursseilla.

Järvön isäntä Ari Orpana ker-
toili myös kuvaesityksen voimin 
Järvön kesästä, johon oli kuulu-
nut niin juhannusjuhlat kuin las-
tenleirikin juhannuksen jälkeen.

Uutta vuoden 2019 toimin-
nassa oli Kuivasaaren näkymi-
nen mediassa. Helsingin Sano-
mien toimittaja Emilia Kangas-
luoma teki loppukesällä erittäin 
ansiokkaan artikkelin ”Kaupun-

gin salaisin saari”, joka julkais-
tiin sekä paperi- että nettiver-
siona. Myös Ruotuväki-lehdes-
sä oli juttu Kuivasaaresta. Lisäk-

si arkkitehtitoimisto Livady on 
tehnyt Helsingin kaupungin toi-
mesta Kulttuuriympäristöselvi-
tyksen Kuivasaaresta.

Auditoriosta siirryttiin sitten 
alakertaan perinneaulaan, johon 
Leijona Catering oli tällä kertaa 
kattanut jouluisen tarjoilun. En-
nen ruokailua ja mukavaa seu-
rustelua oli kuitenkin vuorossa 
Sininen Reservi ry:n puheenjoh-
tajan tervehdys, killan vuoden 
palkitsemiset ja pieni esitysnu-
mero. Omassa osuudessaan 
Antti Rautiainen myös muisti 
killan johtokunnan jäseniä Sini-
sen Reservin ansiomerkeillä an-
siokkaasta työstä vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen hyväksi.

Glögitilaisuus 29.11. Merisotakoululla

Sininen Reservi ry:n puheenjohta-
jan tervehdys.

KrisTiina sloTTe

oVe enqVisT

Sinisen Reservin ansiomerkillä palkitut johtokunnan jäsenet: Timo Elolähde, Timo Mäki-Ventelä. Ari Orpana, 
Timo Siitonen ja Nina Toivonen
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Tällä kertaa palkittiin pitkä-
aikaisesta Rt-killan eteen teh-
dystä arvokkaasta työstä Ranni-
kon Puolustajain Killan ansiomi-
talilla kiltaveljet Pertti Reijonen, 
Sakari Korhonen ja Matti Hiltu-
nen. II lk:n barettimerkillä muis-
tettiin ahkeria Järvön kiltasisaria 
Tuija Tienhaaraa, Helena Korhos-
ta ja Jasmin Orpanaa. Erikoiskii-
toksen kunniakirjan ja lahjakirjan 
kera sai myös Kai Masalin nimen-
omaan M/S Kuivasaari-linnakeve-
neen eteen tekemästään ansiok-
kaasta työstä. Puheenjohtaja to-
ki painotti, ettei tämä palkitsemi-
nen tarkoita sitä, että työ loppuu 
tähän. Tällä on tarkoitus kannus-
taa jatkamaan!

Kilta valitsee myös vuosit-
tain vuoden kiltalaisen. Joskus 
vuoden kiltalaiseksi voi valikoi-
tua henkilö, joka on esim. sen 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

vuoden aikana tehnyt jonkin yk-
sittäisen ison projektin killan hy-
väksi tai sitten monen vuoden 
aikana tehdystä ansiokkaasta 
työstä. Tällä kertaa vuoden kil-

talaiseksi valittu Jukka Lindfors 
on toiminut killan johtokunnas-
sa useita vuosia, ollut killassa 
mukana 1990-luvulta saakka ja 
saman aikaa hoitanut killan ta-
loudenpitoa. Onnittelut vielä 
kerran kaikille palkituille!

Glögitilaisuus jatkui imitaat-
tori Klaus Thomassonin esityk-
sellä Tuntemattomasta soti-
laasta. Ja ruokailun jälkeen kah-
vin aikana vielä kiltalaisia ilahdu-
tettiin puheenjohtajan ja Klaus 
Thomassonin yhteisesityksellä. 
Tästä oli hyvä jatkaa kotiin jou-
lun valmisteluihin! 

Kilta haluaa osoittaa suuren 
kiitoksen Merisotakoulun johdol-
le, että saimme jälleen tilaisuu-
den tulla Suomenlinnaan. 

Kristiina Slotte

Rannikon Puolustajain Killan ansiomitalilla palkitut Sakari Korhonen ja 
Pertti Reijonen, puheenjohtaja onnittelee.

Puheenjohtaja kiittää Kai Masalinia kunniakirjalla ja Matti Hiltusta  
RP-mitalilla.

oVe enqVisT

oVe enqVisT
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Puheenjohtajan kynästä

Rannikkojääkärikilta ja 
Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

T ervehdys kaikille ran-
nikkojääkäreille ja leh-
den lukijoille!

Edellinen vuosikymmen hui-
pentui 1. adventin konserttiin, 
jossa osallistujat saivat nauttia 
Tapani Kansan upeasta esityk-
sestä Upinniemen kappelissa. 
Kiitos kaikille, jotka olivat järjestä-
mässä tätä hienoa tapahtumaa.

Tämän vuoden toiminnasta
Killan hallitus jatkaa seuraavalla 
kokoonpanolla: Petri Käyhkö pj, 
Jarmo Kahala vpj, Esa Aittokal-
lio, Harri Hahkala, Henri Harmia, 
Patrick Hjelt, Juha Karvonen, Mi-
ka Kiuru ja Jorma Tiura. Terve-
tuloa Juha takaisin hallitustyös-
kentelyyn!

Tänä vuonna on tavoite jär-
jestää Rannaripäivä ja Ampuma-

päivä. Lisäksi perinteisistä tapah-
tumia tulee olemaan majatalkoot 
ja Teikarin päivä 5.7. Tulemme 
lähettämään näistä kaikista 
tapahtumista kutsut erikseen.

Tätä kirjoittaessani olemme 
jo lähettäneet kutsun 10.2. kuun-
telemaan luentoa aiheesta ”Suo-
malainen sotataito perustuu ali-
voimaiseen taktiikkaan”. Luento 
selventää suomalaisen taktisen 
ajatetun kulkua 1920-1980 väli-
sen ajan. Suomen maantieteel-
linen sijainti on vaikuttanut mer-
kittävästi siihen, miten taktiikkaa 
on käsitelty Suomessa. Suomalai-
set upseerit ajattelivat itänaapu-
rin olevan ainoa merkittävä uhka, 
Tämän seurauksena suomalainen 
sotataito perustuu pitkälti alivoi-
maisen taktiikkaan. Luento on he-
rättänyt laajaa mielenkiintoa.

Killan omat nettisivut on 
tarkoitus saada julkiseksi en-
simmäisen vuosipuoliskon aika-
na. Nettisivut tulee olemaan tär-
keä tiedotuskanava sähköpos-
tin ja sosiaalisen median rinnal-
la. Muista pitää kilta ajan tasalla 
yhteystiedoista.

Haluatko osallistua 
enemmän?
Haluatko osallistua järjestelyi-
hin, toimintaan tai muuten vain 
auttaa aika ajoin? Ehkä sinulla on 
ajatuksia uudesta tekemisestä? 
Ota yhteyttä hallituksen jäseniin.

Menestystä tälle vuosikym-
menelle!

En gång Kustjägare – Alltid 
Kustjägare I Kerran Rannikkojää-
käri – aina Rannikkojääkäri

Petri Käyhkö

V esistö-, koulutuskau-
den avajaiset ja Ramsön 

mökkitalkoot perinteisesti 
koko perheelle. Lauantaina 
9.5.2020 Upinniemi – Ramsö. 

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

Tarkemmat ohjeet se-
kä ilmoittautumiset: Ai-

mo Laaksonen, omiaevp@
gmail.com ja 0400-813603 
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E nsimmäisenä adventtisun-
nuntaina 1.12.2019 Rannik-

kojääkärikilta ja Rannikkojää-
käripataljoonan perinneyhdis-
tys järjestivät Merikappelissa 
jälleen kerran Talvisodan muis-
toja ja Adventin lauluja konser-
tin. Valmisteluvaiheessa ja vielä 
konserttipäivänäkin aiheutti pal-
jon huolta tekniikka. Merikappe-
lin internet-sivuston osoite, kun 
muuttui muotoon https://meri-
kappeli.fi ihan konsertin alla, niin 

osalla tulijoista ei ollut konsert-
tiin tullessaan voimassa olevaa 
kulkulupaa sotilasalueelle. On-
neksi myös Rannikkoprikaa-
ti mahdollisti tämän konsertin 
ja vain siksi kaikki tällaiset asiat 
saatiin kuntoon vielä hetkeä en-
nen konserttiakin. Konsertilla on 
pitkät perinteet ja se saa ihmiset 
kerta toisensa jälkeen liikkeel-
le.  Tänä vuonna väkeä oli kui-
tenkin ei ehkä enemmän, mut-
ta kuitenkin ihan uusiakin kasvo-

ja, kun konsertissa lauloi Tapani 
Kansa. Hyvissä ajoin ihmisiä al-
koi saapua klo 17 alkaneeseen 
Upinniemen sotilaskotisisarten 
perinteiseen konserttia edeltä-
neeseen glögitarjoiluun ja itse 
saapuessani paikalle noin puo-
li kuusi oli Merikappelin parkki-
paikka ja koko mäki alas sotilas-
kotia kohti täynnä autoja.  

Konsertti aloitettiin perin-
teisesti tervetulopuheilla, joilla 
konserttiväelle kerrottiin mik-

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Talvisodan muistoja ja Adventin lauluja 2019 Merikappelissa

Sotilaskotisisaret tarjoilivat glögiä ja piparkakkuja. Heiltä sai myös ostaa herkullisia kotiin viemisiä.

esa aiTToKallio
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ki sillä varauksella, että sotilas-
kotisisarilta ensin varmistettiin, 
että glögi on kuumaa vielä kon-
sertin jälkeen.  

Merikappelin eteisessä heti 
konsertin jälkeen sai ”naulakko-
puheista” sen kuvan, että kaik-
ki osallistujat olivat hyvin tyyty-
väisiä ja ilta oli erittäin onnistu-
nut.  Joulun lähestyessä oli ih-
misillä kuitenkin jo kiire kotiin ja 
vaikka glögiä oli paljon jäljellä, 
niin Merikappeli hiljeni nopeas-
ti ja valmistelu vuoden 2020 en-
simmäistä adventtia ja Talviso-
dan muistoja ja Adventin lauluja 
konserttia varten alkoi.

Sotilaspastori  
Henri Kivijärvi

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Talvisodan muistoja ja Adventin lauluja 2019 Merikappelissa

Merikappelin puitteet ovat ihanteelliset adventtikonsertille.

Rannikkojääkärien puoles-
ta Rannikkojääkäripataljoonan 
Perinneyhdistyksen puheenjohta-
ja Kurt Kokko piti koskettavan pu-
heen talvisodan muistoksi sekä 
toivotti vieraat tervetulleeksi.

Tapani Kansa, säestäjänään Marko Puro.

esa aiTToKallio

esa aiTToKallio

esa aiTToKallio

si konsertti järjestetään ja hei-
dät toivotettiin tervetulleeksi 
varuskuntaan ja Merikappeliin. 
Tämän jälkeen Tapani Kansa ja 
hänen säestäjänsä Marko Puro 

vetivät suunnitellun ohjelman 
lävitse kokeneiden esiintyjien 
ammattitaidolla. Ehkä mukana 
oli jopa aitoa intoa, kun väliaika-
kin jätettiin tällä kertaa väliin. To-
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K illan syysjuhlaa vietettiin 
marraskuun 31. Turun Up-

seerikerholla Sirkkalassa. Juhla-
sali oli tietysti taas täyteen buu-
kattuna. Juhla alkoi puheenjoh-
taja Mika Koivusen tervetuliais-
sanoilla. Kutsuvieraana tilaisuu-
teen saimme juhlapuhujaksi Tu-
run yliopiston Eduskuntatutki-
muksen keskuksen varajohta-
jan, professori Vesa Vareksen. 
Juhlapuheen mielenkiintoisena 
aiheena ”Talvisodan monitaus-
tainen yksimielisyys”. Totuttuun 
tapaan briljanttinen ”puuropu-

he” kuultiin taas Eero Joutsikos-
ken esittämänä. Satiirisena ai-

heena tällä kerralla oli ”Radio 
Jerevan”. Syysjuhlan loistavasta 

Turun Rannikkotykistökilta toimii!

Killan syysjuhlassa yhteiskuvaan saimme kaikki elossa olevat puheenjohtajamme. Kunniapuheenjohtaja Heikki 
Kiviranta, Petri Leppäkoski, Thomas-Eric Blom, Arto Heinonen ja nykyinen puheenjohtaja Mika Koivunen.

sePPo Kaila

sePPo Kaila

Syysjuhlan musiikista vastasi Laivaston Soittokunta.
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musiikillisesta tunnelmasta vas-
tasi Laivaston Soittokunta.

Syysjuhlassa palkittiin ansi-
oituneita kiltalaisia; Puheenjoh-
taja Mika Koivunen palkittiin kil-
lan standaarilla ja kiltamestari 
Heikki Pohjanvirta palkittiin kil-
lan suurella teräslautasella. Arto 
Heinonen palkittiin Rannikon-
puolustajain ansiomitalin tykin-
putkilla.

Antero Leino ja Matti Koski 
Rannikonpuolustajain ansiomi-
talilla. Orvo Haavisto, Pirkko Sa-
viranta ja Liisa Vehviläinen pal-
kittiin Rannikonpuolustajan le-
vykkeillä. Parhaat onnittelut kai-
kille palkituille!

Teimme hienon kahden yön jou-
lumatkan itäiseen Viroon. Lähtö 
Heikkilästä 11.12. jo ennen ku-
konlaulua klo 4.30. Aamulaivalla 
Tallinnaan, josta lähdimme reitil-
le Lagedi - Kehra - Tapa - Rakve-
re - Kohtla Järve - Narva ja paluu-
reittinä Narva - Sillamäe - Rakve-
re - Valaste - Tallinna.

Tallinnasta ajoimme suo-
raan Harjumaan Lagedissä si-
jaitsevalle 1994 perustettuun 
Eesti Vabadusvõitluse Muu-
seumiin - Viron Vapaustaiste-
lun Museoon, joka on tiettäväs-
ti Viron ainoa sotamuseo.  Mu-
seoon kuljettiin parkkipaikal-
ta erikoisen näköisen riippusil-
lan kautta Pirita-joen yli. Muse-

Turun Rannikkotykistökilta toimii!

ota esitteli meille sen perusta-
ja ja kokoelmien kerääjä Johan-
nes Tõrs, joka toimii myös mu-
seon omistavan voittoa tavoit-
telemattoman yhdistyksen joh-
tajana. Lainaus museon esitte-
lytekstistä: ” Museossa voi tu-
tustua Viron vapaussotaan 1918 
-1920, Viron ensimmäisen itse-
näisyydenajan armeijan (Kait-
sevägi) ja kodinturvajoukkojen 
(Kaitseliit) kehitykseen, virolai-
siin II maailmansodassa, metsä-
veljien toimintaan sodan jälkeen 
sekä virolaisten vapaaehtoisten 
toimintaan Suomen maa- ja me-
rivoimissa viime sotien aikana”. 
Museon tontilla on paljon erilais-
ta tankki- tykki- ja kuljetuskalus-
toa. Museorakennuksen vierellä 

tepasteli muutama pulska kana-
kin kukon seuratessa valppaana 
touhua. Sisällä rakennuksessa 
oli suuri määrä erilaista esineis-
töä . Valtava määrä kuvia ja ta-
luja seinillä mm.  sotilasjohtajis-
ta, alan kirjoja esillä loputtomiin 
ja univormuja Viron ja Venäjän 
asevoimista, myös ainakin suo-
malainen kadetin ja rivisotilaan 
puku nukelle puettuna. Raken-
nuksen kellarissa on suuri ko-
koelma käsiaseita eri aikakau-
silta. Seuraavana merkittävänä 
pysähdyspaikkana tutustuim-
me ehdottomasti yhteen Itä-Vi-
ron kiinnostavimmista vierailu-
kohteista, Kohtlan kaivosmu-
seoon. Kohtla-Nõmmellä sijait-
seva museo on rakennettu van-

sePPo Kaila

Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi. Museota esitteli meille sen perustaja ja 
kokoelmien kerääjä Johannes Tõrs.
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han liuskeöljykaivoksen yhtey-
teen, jossa ryhmämme teki kier-
roksen vanhoihin kaivostunne-
leihin. Liuskeöljyä on Virossa 
hyödynnetty pian jo 100 vuoden 
ajan. Kaivosvierailun jälkeen siir-
ryimme majoitukseen Narvaan, 
saman nimiseen hotelliin ja illal-
liselle. Aamulla useat meistä kä-
vivät kävelyllä läheisen Narvajo-
en penkoilla katsomassa vaik-
kapa joen yli toisiaan tuijottavia 
vanhoja linnoituksia, Viron puo-
len Hermannin linnaa ja venä-
jän Iivananlinnaa. Linnojen vie-
reisen sillan kautta kulkee mel-
koisen tarkasti valvottu rajanyli-
tyspaikka suoran Narvan kes-
kustan kadulta. Narvasta läh-
tiessämme teimme pienen kier-
toajalun kaupungilla kirkkoja 
katselemassa ja kävimme Her-
mannin linnaa katselemassa ul-
koa käsin. Seuraavaksi Sillamä-
en Kotkaa vastapäätä sijaitseva 

rannikkokaupunki. Neuvostolii-
ton aikana Sillamäen kaupun-
kia ei merkitty Viron karttaan 
lainkaan ja siitä tuli yksi neuvos-
toajan monista suljetuista kau-
pungeista. Syynä sen sotilaalli-
nen merkitys mm. uraanin rikas-
tuslaitoksina. Sillamäki on loista-
vasti säilynyt esimerkki neuvos-
toaikojen arkkitehtuurista, joka 
edustaa Stalinin 50-luvun mah-
tailevaa uusklassista tyyliä. Toki 
parhaat aikansa nähneiden työ-
läiskaupunginosien rakennus-
kanta muodostaa oman laisen-
sa nähtävyyden. Rakveren sisä-
maan kaupunkiin tutustuimme 
lähinnä bussin ikkunoista käsin. 
Valasten kohdalla pysähdyim-
me Ontikan rantatörmälle, jos-
sa on komea 30-metrinen Viron 
korkein vesiputous. Tien toisen-
puolen parkkipaikan reunassa 
huomasimme sopivasti Valaste 
Kohvik-kahvilan. Tilausta olikin 

jo sekä kahville, että wc-asioille. 
Ryhmämme koko ylitti kuitenkin 
molempien palveluiden senhet-
kisen kapasiteetin, joten jono-
tusta syntyi ja kahvipullakin lop-
pui ennen jonon puoliväliä. No 
kahvilatarjonnan valikoimaan on 
suhtauduttava luonnollisella ta-
valla turistikauden ulkopuolel-
la. Päivä oli jo pitkällä joten kii-
rehdimme Tallinnan suuntaan ja 
ennen tuttuun Tallink City-hotel-
liin sisäänkirjautumista kävim-
me ydinkeskustan reunan kaup-
pakeskuksessa ruokailemas-
sa. Illalla kävimme tietysti vielä 
maailmankuululla Tallinnan jou-
lutorilla. Lähtöpäivänä ajoimme 
bussin vielä vanhaankaupunkiin 
ja kävimme kahvilla ja kujilla pa-
seraamassa. Laivalle mentäessä 
viimeisenä hommana oli bussille 
tuliaisbunkraus sataman asian-
mukaisessa myymälässä. Takai-
sin Heikkilässä olimme iltamyö-
hällä. Parhaimmat kiitokset kil-
tamestarille järjestelyistä ja Or-
vo Haavistolle asiantuntevis-
ta selostuksista matkamme eri 
vaiheissa!

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

Kilta toteuttaa keväisen ret-
ken Ahvenanmaalle, jossa op-
paanamme toimii maakunnan 
hyvin tuntema kiltaveli Jorma 

Turun Rannikkotykistökilta

Killan joulumatkalla itäisessä virossa. Kuvassa ollaan palavan kiven kai-
voksessa Kohtlan kaivosmuseossa.

anTTi suna
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ryhmäjakeluna niille, jotka ovat 
killalle sähköpostiosoitteensa il-
moittaneet. Perinteiset postija-
kelut ja kiltapalstatiedottamiset 
toimivat jatkossakin. Seuratkaa 
ilmoitteluja kiltamme retkistä ja 
tapahtumista TS:n kiltapalstalla, 
jäsentiedotteissa ja killan FB-si-
vulla: facebook.com/groups/tu-
runrtkilta. Seuratkaa tarjontaa 
myös Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen (MPK) sivuilla: www.
mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

Kuten aikaisemminkin jo on 
ilmoitettu, killan hallituksen toi-
mesta on aloitettu 60-vuotishis-
toriikin aineiton keruu, johon voi 
osallistua lähettämällä kuvia kil-
lan menneistä tapahtumista. Ku-
via ja niiden tietoja voi lähettää 
tiedottajalle; tiedottaja@turun-
rtkilta.fi, tai ottamalla yhteyt-
tä samalla sähköpostilla, jolloin 
voidaan sopia miten paperiku-
via saadaan lainaksi skannaus-
ta varten.

Kilta jatkaa hyvin alkanutta 
tapahtumien sp-tiedottamista 

Ake. Matka alkaa bussilla Heikki-
lästä, josta ajamme Naantalista 
lähtevälle laivalle. Bussi on mu-
kanamme on koko matkan.

Kannattaa muistaa kevät-
kauden suositut kuukausita-
paamiset aina kuukauden en-
simmäisenä keskiviikkona, jos-
sa joka kerralla on oman alansa 
asiantuntija pitämässä huippue-
sitelmää. Tykkitalkoolaiset jatka-
vat kunnostustoimintaa linnake-
saarilla. Retkikysymyksiin vastai-
lee kiltamestari, p. 040 519 8155, 
kiltamesteri@turunrtkilta.fi.

� YOUTUBE

millog.fi

Millog ylläpitää maa- ja 
merivoimien kalustoja sekä 

ilmavoimien valvonta-
järjestelmiä niin normaali- 

kuin poikkeusoloissa. 
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Järjestöt

Turun Laivastokilta

Turun Laivastokillan toimintaa!

T urun Laivastokilta suoritti 
itsenäisyyspäivän aamun 

seppeleen laskun yhdessä Ran-
nikkolaivaston ja eri maanpuo-
lustusjärjestöjen kanssa Laivas-
ton ristille Naantalissa. Seppee-
lemme laskivat pj Jarmo Holm 
ja hallituksen jäsen Petri Jalava.

Kiltamme perinteinen joulu-
päivällinen oli katettuna 19.12. 
Ravintola Trapissa Naantalin 
vanhan kaupungin sydämessä. 
Tunnelmalliseen tauluhuone oli 
meille varattuna, kuten useina 
vuosina aikaisemminkin. Trapin 
jouluruokailu on aina hyvin run-
sas ja muutenkin vertaansa vail-
la! Sen huomaa ravintolan va-
raustasossa, joka on joulunalla 
huipussaan aiheuttaen pientä 
ahtauden tuntua herkkupöytien 
vaiheilla. Ravintolan jouluruokai-
lu on alueellamme erittäin suo-
sittu, myös jäsenistöllemme, joi-
ta paikalla oli lähes täysi kabinet-

vi Niskanen, Jarmo Holm, Seppo 
Kaila ja Rami Kuustonen.

Kilta osallistui Turun Ran-
nikkotykistökillan järjestämäl-
le joulumatkalle itäiseen Viroon 
11.-13.12. Tästä löytyy matka-
kertomusta tämän lehden Tu-
run RT-killan palstalta. Kiltam-
me kävi Rannikkolaivaston Pan-
sion tukikohdassa varusmies-
ten kotiutustilaisuudessa 19.12. 
Tilaisuuden tavan mukaan ase-
lajiin liittyvät killat ovat mukana 
kotiutuksessa kertomassa va-
paaehtoisesta maanpuolustus- 
ja kiltatoiminnasta sekä palkit-
semassa varusmiespalveluk-
sensa kiitettävästi suorittaneita 
kotiutuvia. Turun Laivastokillan 
palkittavana tällä kerralla Pansi-
on kotiutustilaisuudessa oli ker-
santti Oscar Thewlis yksiköstään 
6. pintatorjuntalaivueen 2. mii-
naviirikkö. Kotiutuvalle kersan-
tille luovutettiin Turun Laivasto-
killan risti kiitettävästi suoritetun 
varusmiespalveluksen johdosta! 
Lisäpalkintona laadukas termos-
pullo luovutuskilvellä.

Kilta osallistui myös perin-
teen mukaiseen Jouluaaton 
4-miehiseen kunniavartioon 
Sankariristillä.

Tulevia tapahtumia. 
Maaliskuussa kokoonnumme 
mm. talvisodan päättymisen 
muistotilaisuuteen Itsenöisyy-

Kotiutustilaisuus Pansiossa 19.12. Kutsuvieraspöytä.

sePPo Kaila

sePPo Kaila

Pansiossa Jarmo Holm ja kotiutu-
va kersantti Oscar Thewlis.

ti. Tervetuloa jouluaterialle taas 
tulevan joulun alla! Jouluaaton 
kunniavartiotehtävää Sankari-
ristillä olivat suorittamassa Ola-
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Järjestöt

Turun Laivastokilta

Turun Laivastokillan toimintaa!

den kivellä. Toukokuussa kaa-
tuneiden muistopäivän seppe-
leenlasku Naantalin muistoris-
tillä. Muistakaa Sinisen Reservin 
alkuvuoden ampumakilpailut! 
Seuraavaksi huhtikuussa perin-
nekivääri- (pystykorva, 300m) + 
pistooli 25 m Upinniemessä. Tä-
tä luettaessa on 25.2. Heikkilän 
sotilaskodissa pidetty kevätko-
kous jo pidetty. Siitä uutisointia 
seuraavassa numerossa ja sitä 
ennen ainakin killan fb-sivuilla. 

Syntymäpäiväsankareitam-
me ovat: 

 – Antti Kokkala 21.4. 70 v.
 – Jarmo Holm 28.4. 60 v.
 – Seppo Järvinen 4.6. 50 v. 
 – Petri Jalava 26.5. 

Parhaimmat onnentoivotuk-
set kaikille!

Seuratkaa ilmoitteluja ret-
kistä ja tapahtumista TS:n kil-

tapalstalla, sähköposti-jäsen-
tedotteissa ja killan päivitetyillä 
nettisivuilla: www.turunlaivasto-
kilta.net ja killan FB-sivulla. Seu-
ratkaa myös ampumatapahtu-
mien ajankohtia Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen (MPK) 
sivuilla: www.mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

Kotiutustilaisuus Pansiossa Rannikkolaivaston komentaja, kommodori Jukka Anteroinen, killan pj. Jarmo Holm 
ja vpj. Seppo Kaila.

miKa KuuTTi
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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
PL 102, 00141 Helsinki
petri.kayhko@kotikone.fi

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

Rannikkotykistön 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Johanna Pakola
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
2/2020 Merivoimien toimintaympäristö ja toimintakyky

3/2020 Laivue 2020 -hanke (kokonaisuus)

4/2020 Merivoimien kokemuksia Koulutus2020

1/2021 Harjoitustoiminnalla suorituskykyä

www.rannikonpuolustaja.fi

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

Tapahtumakalenteri 2020
22.4. Meriupseeriyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 

Merisotakoululla 22.4. kello 17.15 alkaen (s. 63)

9.7. Merivoimien vuosipäivän iltajuhla Raumalla (s. 41)

11.-12.9. Sininen Reservi ry:n Meritaitokilpailu Merisotakoululla, 
Suomenlinnassa (s.52).

Maahantuoja:

Ruukintie 7-9, 02330 Espoo, www.atoy.fi 
Puh. (09) 682 71, zf@atoygroup.com

HALLINTALAITTEET

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@gmail.com
www.rt-kilta.net

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

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

Turun Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja 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



Kun kaiken on 
pakko toimia.


