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

•

Operatiivisen toiminnan tueksi koulutussimulaattorit vedenalaiseen valvontaan ja
sertifioituun merenkulun opetukseen
Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Järjestelmätoimituksia maailmanlaajuisesti
jo vuodesta 1990.

Pääkirjoitus

Toimintakyky koetuksella
haastavassa toimintaympäristössä

M

aailmaa otteessaan
pitävä COVID-19 -pandemia tekee tämän
lehden teemasta erittäin ajankohtaisen. Tätä kirjoittaessani yli
3 miljoonaa ihmistä maailmassa
on saanut virustartunnan. Merivoimat on tähän mennessä selvinnyt toimintakyvyn ylläpidossa vähintään hyvin.
Teeman ”Merivoimien toimintaympäristö ja toimintakyky” -artikkeleilla on tarkoitus antaa lukijoille monitahoinen kokonaiskuva Merivoimien toimintaympäristön asettamista vaatimuksista niin henkilöstön toimintakyvylle kuin myös suorituskyvyille.
Teema-artikkelien kirjoittajina on jälleen kerran alansa ammattilaisia. Toimintaympäristöä
hahmottavat MERIVE:n kirjoittajat sekä valtiotieteen tohto-
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ri Jukka Tarkka. Toimintaympäristön kuvaaminen on keskeistä toimintakyvyn kannalta. Merivoimien toimintaympäristössä
maantiede ja olosuhteet asettavat joukkojen osaamiselle ja varustukselle haasteita. Kyky mukautua vuodenaikojen vaihteluihin on toimintakyvyn säilyttämisen osalta välttämätöntä jokaiselle sotilaalle ja kyky ymmärtää maantieteen asettamat vaatimukset operoinnille eri alueilla
on toiminnan perusta jokaiselle komentajalle ja päällikölle, kiteyttää merivoimat.
MERIVE:n ja Merisotakoulun
ammattilaisten artikkeleissa
keskustellaan toimintakyvyn
kehittämisestä merellisessä toimintaympäristössä. MERIVE:n
kirjoittajat kuvaavat toimintakyvyn kokonaisuutta asiantuntevan yksityiskohtaisesti. Merisotakoulun kirjoittajat lähestyvät
teemaa koulun kolmen tukijalan
näkökulmista: valmius, koulutus
ja tutkimus. Artikkeli tuo ansiokkaasti esiin toimintaympäristön
ja toimintakyvyn kompleksisuuden ja moninaisuuden haasteet.
Sotilaspastori Henri Kivijärvi avaa artikkelissaan taistelijan mieltä. Artikkelissa käsitellään sotilaan kognitiivisia vaatimuksia ottaen huomioon myös
eettinen toimintakyky. Kivijärvi

pohtii muun muassa psyykkistä̈
toimintakykyä̈, jota tukevat varmuudella tietyt persoonallisuuden piirteet, kuten sinnikkyys,
pystyvyydentunne, koherenssin
tunne, stressin sieto- ja käsittelykyky ja tunneäly. Lukija voi mielessään etsiä samanlaisia kytköksiä myös sosiaaliseen ja eettiseen toimintakykyyn. Kivijärvi
toteaa, että vastaus perusongelmaan on edelleen monimutkainen: Miten tuemme näitä puolia
toimintakyvyssä, vai onko kyseessä joukko henkilökohtaisia
”ominaisuuksia”, joihin emme
voi vaikuttaa?
Meren, saariston ja rannikon
olosuhteet voivat pahimmillaan
muodostaa lähes mahdottomia
esteitä operoinnille ja sotilaan
toiminnalle. Toimintaympäristön tunteminen ja oman toimintakyvyn tiedostaminen sekä ylläpitäminen ovat avainasemassa.
Puolustusvoimissa tehdään päivittäin vahvaa työtä näiden kokonaisuuksien hallitsemiseksi.
Toimintaympäristö on pandemian kourissa ja toimintakyky
on nyt todella koetuksella.
Kiitän kirjoittajia onnistuneista artikkeleista näinä haastavina COVID-19 -aikoina. Toivon
lukijoille voimaa ja terveyttä.
Janne Herrala

Päätoimittaja
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Merivoimien toimintaympäristö ja toimintakyky

MERIVE:n työryhmä

Teema

Merivoimien toiminta
ympäristön asettamat
yleiset vaatimukset
– johdatus aiheeseen
Operatiivinen toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja sitä tulee arvioida ja
analysoida aina operaatioita suunniteltaessa. Sotilaskielessä termi on määritelty useissakin lähteissä, mutta tässä kirjoituksessa on määrittelyn perustana
käytetty Yhdysvaltain asevoimien julkaisua ”Joint Publication 2-01.3 – Joint
Intelligence Preparation of the Operational Environment”.

S

en mukaan toimintaympäristö on kokonaisuus,
jossa tarkastellaan operaatioalueella vallitsevien olosuhteiden, alueen maantieteen
ja muiden alueella vaikuttavien
tekijöiden kokonaisvaikutusta
joukkojen käyttöön ja komentajan päätöksentekoon. Tämä
tarkastelu tehdään niin omien
joukkojen kuin vastustajankin
osalta kaikissa fyysisissä ulottuvuuksissa (maa, ilma, meri,
avaruus), informaatioulottuvuudessa (kyber ml) ja yhteiskunnallisessa ulottuvuudessa. Tässä kirjoituksessa keskitytään tarkastelemaan merivoimien operaatioympäristöä olosuhteiden
ja maantieteen osalta.
Merivoimien toimintaympäristön hallitsevin maantieteellinen tekijä on luonnollisesti Itä-
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meri. Pintaraapaisuna tarkasteltuna voisi todeta, että maantieteellisenä ympäristönä se on
muuttumaton, mutta tällainen
yksinkertaistaminen on vaarallista operaatiotaidollisesta näkökulmasta. Koska kyseessä on
meri, on kulloinkin vallitsevien
olosuhteiden vaikutus toimintaympäristöön merkittävässä
asemassa. Tästä syystä merivoimallinen arvio toimintaympäristöstä on aina yhdistelmä maantieteestä sekä vuodenajan ja
sään vaikutuksista. Merivoimien
joukkojen osalta tätä yhdistettyä vaikutusta on tarkasteltava
niin pinnalla ja pinnan alla kuin
ilmassakin tapahtuvan toiminnan osalta.
Yleisellä tasolla merivoimien toimintaympäristö edellyttää joukoilta operointikykyä

avomerellä ja saaristossa säästä
riippumatta kaikkina vuodenaikoina. Äärisääolosuhteet, kuten
myrskyt, rajoittavat luonnollisesti toimintamahdollisuuksia,
mutta tällainen pätee myös vastustajaan. Kaikilta joukoilta edellytetään kykyä liikkua saaristossa ja laivastojoukoilta lisäksi avomerellä. Meri edellyttää joukoilta kykyä ulottaa valvonta ja vaikuttaminen ilman ja pinnan lisäksi myös pinnan alle. Vedenalaiseen sodankäyntiin maantiede vaikuttaa merenpohjan
pinnanmuotojen ja koostumuksen kautta ja vastaavasti olosuhteiden osalta vaikuttavat tekijät
ovat veden lämpötilakerrokset ja
suolaisuus.
Maantieteellisesti tarkasteltuna joukkojen operointiin
vaikuttavat tekijät vaihtelevat

Merivoimien toimintaympäristö ja toimintakyky

Puolustusvoimat/Nina Soini

suuresti merivoimien operaatioalueella. Lännessä rikkonainen Saaristomeri antaa suojaa
omille joukoille, mutta on samalla vaativa alue vastustajan toiminnan paljastamiseen. Saaristomerestä etelään aukeava pohjoinen Itämeri on avomerialue, jossa suojaa on vähän. Täällä korostuvat merivoimien joukkojen pinta- ja vedenalaisen sodankäynnin
kyvyt pitkillä etäisyyksillä. Itään
siirryttäessä Hankoniemi pakottaa meritse siirtyvän joukon hetkeksi avomerelle ja sama tapahtuu uudelleen Porkkalan niemen
kohdalla. Muutoin saaristo Hangosta Porkkalaan ja Porkkalasta
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Porvoon tasalle antaa operoiville joukoille suojaa ja hyvät toimintamahdollisuudet. Suomenlahti
on kapea ja ahdas alue operoida
mitä idemmäksi siirrytään. Maantieteellisesti alue vaatii operointiin käytettävien joukkojen osalta erityyppisiä ratkaisuja kuin lännempänä.
Eri vuodenaikoina vaihtelevat sää- ja valoisuusolosuhteet
asettavat eri tyyppisiä vaatimuksia muun muassa joukkojen varustukselle ja kulkuvälineille. Toimintakyky on tärkein asia, jota
joukoilta edellytetään. Laadukas toimintaympäristöanalyysi jo pelkästään maantieteen ja

olosuhteiden ymmärtämisen
osalta tukee joukkojen toimintakyvyn rakentamista ja ylläpitoa sekä normaali-, että poikkeusoloissa.
Merivoimien osalta maantiede ja erityisesti olosuhteet asettavat joukkojen osaamiselle ja
varustukselle haasteita. Kyky
mukautua vuodenaikojen vaihteluihin on toimintakyvyn säilyttämisen osalta välttämätöntä jokaiselle sotilaalle ja kyky ymmärtää maantieteen asettamat vaatimukset operoinnille eri alueilla
on toiminnan perusta jokaiselle
komentajalle ja päällikölle puolustushaarassamme.
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Eki Lamminmäki

Teema

Artikkelin kirjoittaja on komkapt Eki Lamminmäki, Merivoimien
työ- ja palvelusturvallisuuspäällikkö ja toimintakykytiimin johtaja
Merivoimien esikunnan Henkilöstöosaston koulutussektorilla.

Merivoimien toimintakyky

– näkemys nykytilasta

Merivoimat on käynyt läpi mittavan rakenne- ja henkilöstömuutoksen viimeisten vuosien aikana. Uusien suorituskykyjen sisäänajo ja toimintaympäristön
muutos edellyttävät jatkuvaa toiminnan ja toimintatapojen kehittämistä.
tiedonvälitykseen ja työnantajakuvaan.

Merivoimien
toimintakyvyn tavoitetila

T

ästä syystä Merivoimien
toimintakulttuurin kehittämiseen on alettu
panostamaan entistä enemmän.
Nykytilan kartoittamiseksi
merivoimien henkilöstön keskuudessa toteutettiin laaja työilmapiirikartoitus 2017-2018. Suurimmaksi tulokseksi löytyi suunnittelemattomuus, vaikka merivoimissa kylläkin suunnitellaan
ja paljon. Tuloksista ilmeni, että kyse on ennemmin siitä, ettei henkilöstö koe suunnitelmien toteutuvan muutoksiksi. Kokemus vaikuttaa liittyvän lähes
kaikkiin muuttujiin motivaatios-
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ta jaksamiseen, työmäärään,
omaan työtehtävään, sisäiseen

Merivoimien toimintakyvyn tavoitetilassa merivoimien henkilöstöllä on vahva osaaminen, ja
tehtävää vastaava toimintakyky. Merivoimat on kannustava ja
kehittyvä työyhteisö, jossa henkilöstön työhyvinvointi on keskiössä. Yhteistyö on perusedellytys tulosten aikaansaamiselle ja vaativien tehtävien täyttämiselle. Henkilön yhteistyöky-

Merivoimien toimintaympäristö ja toimintakyky

ky ilmenee yhdessä tekemisenä, toisten kannustamisena, tukemisena ja auttamisena sekä
oman työyhteisön ja yhteistyökumppaneiden arvostamisena.
Toimintakyvyn osa-alueiden (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja eettinen) sisälle kuuluu myös työhyvinvointi. Työhyvinvointi sisältää muun muassa
työkyvyn, työyhteisön yhteistyön, yksilön ammattitaidon ja
virkistystoiminnan. Työkyky on
henkilön työhön liittyvää toimintakykyä, jonka avulla henkilö selviytyy työn vaatimuksista
ylikuormittumatta. Yhteistyössä toimivat työyhteisön jäsenet
kokevat työnsä mielekkääksi ja
palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.
Suunnitelmissa painottuukin Merivoimallisena erityispiirteenä työhyvinvoinnin parantamiseen liittyvät käytännön toimenpiteet. Näillä toimenpiteillä pyritään kehittämään etenkin
psykologisen ja sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueita.
Merivoimissa on aloitettu
merivoimallisen yhteistyömallin
kehittämistä, jonka tavoitteena
on tukea henkilöstöä ja työyhteisöjä toimintakyvyn eri osa-alueilla. Osaaminen ja toimintakyky muodostavat joukkojen suorituskyvyn perustan, joka mahdollistaa korkealaatuisen operatiivisen toiminnan.

Merivoimien
toimintakyvyn viitekehys
Tällä hetkellä Merivoimissa keskitytään palkatun henkilöstön
toimintakyvyn kehittämiseen.
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Varusmiesten toimintakykyä
koulutetaan ja ohjataan Pääesikunnan ohjeiden ja etenkin Koulutus2020-suunnitelman mukaisesti. Reserviläisten toimintakyvyn kehittämisen suunnittelu on
lähdössä käyntiin ja työ tullaan
tekemään tiiviissä yhteistoiminnassa MPK:n Meripuolustuspiirin kanssa.
Merivoimien toimintakykyä
kehitetään kolmella eri aikajänteellä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää jokaisen organisaatiotason käytännön työskentelyä lyhyellä aikavälillä, sekä keskipitkän aikavälin suunniteltua ja
tavoitteellista esimiestoimintaa.
Lyhyen aikavälin (0-1 vuotta) käytännön toimet on nimetty ”Toimintakyvyn työkalupakiksi”. Työkalupakin toimet ovat
toimintakyvyn ”laastareita”, jotka näkyvät ja vaikuttavat välittömästi. Työkalupakkiin sisältyvien käytännön toimenpiteiden tavoitteena on tukea työyhteisöä ja etenkin lähiesimiesten

jokapäiväistä toimintaa kaikilla
tasoilla. Työkalupakki on joustava kokonaisuus, jonka sisältöä muutetaan esiin tulevan tarpeen mukaisesti. Työkalupakin
toimenpiteiden seuranta muodostaa toimintakyvyn tilannekuvan rungon. Työkalupakin toimenpiteitä koulutetaan esimiehille vuosittain.
Keskipitkällä aikavälillä (3-5
vuotta) tavoitellaan esimiesten
tavoitteellista ja tietoista toimintaa työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Esimiestyön
taustalla vaikuttavat oman organisaation strategia, visiot ja arvot. Työhyvinvoinnin kehittäminen vaatii pidempää aikajaksoa,
johon sisällytetään myös esimiehille suunnattu koulutus ja tuki,
sekä myös seuraaja-esimiesten
sitoutuminen aiemmin laadittuihin tavoitteisiin. Merivoimien
toimintasuunnitelmat ohjaavat
keskipitkän aikavälin toimintaa.
Ensimmäinen tavoite ”suunnitelmallisuus lisää joustavuut-
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ta” juontuu vuoden 2017 TIP-kysely ja -palautekierroksesta.
Tällä pyritään estämään ajatusta ”tulipalojen sammuttamisesta”, eli äkkitilanteista, jotka vaativat työntekijöiden venymistä
muun sosiaalisen ympäristön
(perheen) kustannuksella.
Toimintakulttuurin kehittäminen vaatii huomattavasti pidempää ajanjaksoa, ehkä jopa yli
10 vuotta. Käytännössä se syntyy
aiemmilla, lyhyemmän ajanjakson tietoisilla toiminnoilla ja arvoihin sitoutumisella. Myös pitkän aikavälin toiminnan on oltava tavoitteellista, jotta kulttuuria
voidaan kehittää haluttuun suuntaan. Toimintakykyä ohjataan kehittämissuunnitelmilla.

Toimintakyvyn teemat
Toimintakyvyn teemat määritellään vuosittain merivoimien toimintasuunnitelmaan. Vuoden
2019 teemana oli kestävyyskunto ja työterveysyhteistyö. Vuodelle 2020 on määritetty ”Työhyvinvointi ja yhdessä tekeminen”, mukaan lukien työn ja yksityiselämän yhteen sovittaminen. Tästä hyvänä esimerkkinä
on sairaan lapsen hoitopalvelu
-kokeilu Rannikkolaivastossa,
ensimmäinen vastaava kokeilu Puolustusvoimissa. Vuosina
2021 - 2022 jatketaan työyhteisö-, esimies- ja vuorovaikutusvalmennuksia, kehitetään ergonomista työvuorosuunnittelua
sekä pyritään varmistamaan uu-
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sien suorituskykyjen käyttöönoton onnistuminen.
Merivoimissa järjestetään
säännölliset työpisteiden esimiesten koulutustilaisuudet
ajankohtaisista henkilöstöhallinnollisista ja johtamiseen liittyvistä teemoista. Lisäksi toteutetaan vuosittain pidettävä Johtamisfoorumi-tapahtuma, jolla edistetään johtamisen ja toimintakulttuurin jatkuvaa kehittämistä merivoimissa.
Merivoimien esikunta luo
mallin toimintakyvyn tilannekuvan keräämisestä ja ylläpitämisestä yhteistyössä merivoimien
hallintoyksiköiden kanssa. Tilannekuva muodostetaan sekä hallintoyksiköiden, että puolustushaaran tasolla.

Lopuksi
Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen on merivoimallisesti erityinen haaste. Merivoimissa eksperimentoidaan erilaisia työn ja yksityiselämän paremman yhteensovittamisen

keinoja myös tulevaisuudessa.
Toimintakulttuurin kehittämisessä tulee kiinnittää huomiota erityisesti yhteistyön lisäämiseen, yhdessä tekemiseen ja toisten kannustamiseen,
tukemiseen ja auttamiseen, sekä oman työyhteisön arvostamiseen. Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen on avain kestäviin ja tuottaviin työuriin, sekä
uusien innovatiivisten ratkaisujen löytämiseen tulevaisuudessa. Samalla se parantaa työhyvinvointia ja työtekijöiden kokonaisvaltaista toimintakykyä.
Uudet suorituskyvyt ovat
tulossa käyttöön Merivoimissa. Muun muassa Hamina-luokan peruskorjaus, pintatorjuntaohjus, torpedo ja uusi Pohjanmaa-luokka edellyttävät merisotilailta uuden oppimista ja vanhan poisoppimista. Suorituskyvyn ylläpito edellyttää toimintakykyistä merisotilasta ja tästä syystä tulevaisuuden merivoimissa henkilöstö on toiminnan keskiössä.
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Ari Suominen

Merivoimat innovatiivisena
organisaationa
Merivoimien uusien suorituskykyjen rakentaminen edellyttää jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja uuden oppimista. Uudet haasteet edellyttävät organisaatiolta uusia innovatiivisia ratkaisuja ja luovuutta.

N

ykyisen toimintaympäristön muutos on
perinteisten byrokraattisen organisaation muutosnopeutta selvästi kiihkeämpää. On vaarana, että hieman
kankea Merivoimat jää muutoksen jalkoihin. Tänään tarvitaan
uusimman tekniikan hallitsemisen lisäksi laajaa ymmärrystä
tekniikan käyttäjistä eli ihmisistä. Tämä haastaa etsimään uusia tapoja toiminnan kehittämiseen ja erityisesti johtamiseen.
Tulisi miettiä ainakin seuraavia kysymyksiä: Mikä saa sotilaan ponnistelemaan Merivoimien tavoitteiden eteen nyt ja
tulevaisuudessa? Miten ihmisiä
tulisi johtaa jatkuvan oppimisen
ja kehittämisen mahdollistamiseksi? Mikä merkitys toimintakyvylle ja oppimiselle on toimintaja johtamiskulttuurilla? Voidaanko Merivoimissa organisaatiorakenteita kehittämällä edistää
luovuutta ja innovatiivisuutta?
Tämän päivän jälkimodernista näkökulmasta organisaatio
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on jatkuvasti liikkeessä ja muutoksessa olevaa toimintaa. Se
on ihmisten suhteiden verkosto, joka toimii joustavasti, verkostomaisesti ja innovatiivisesti. Tietoa päivitetään jatkuvasti
ihmisten välisessä toiminnassa.
Tieto kyseenalaistuu ja eikä ole
”yhtä ainoaa totuutta”.
Tutkimuksissa on havaittu,
että pitkälle edennyt työnjaollinen erikoistuminen ei ole tehokkain työn organisoinnin muoto.
Sen sijaan menestyvät organisaatiot ovat vähentäneet hierarkiaa. Valta perustuu niissä enemmän asiantuntijuuteen ja osaamiseen kuin muodolliseen asemaan. Tällöin työntekijän oma
vastuu omasta työstä ja sen suorittamisesta korostuu. Hyvä ammattitaito ja osaaminen muodollisen aseman sijaan tuovat
ihmiselle työn tekemiselle erittäin tärkeän hallinnan tunteen.

Vanhasta kiinni pitämisestä
Puolustusvoimien erityispiirteenä pidetään hierarkkisuut-

ta, auktoriteettijärjestelmää ja
tiukkaa normiohjausta. Näillä
erityispiirteillä on varmasti perusteensa poikkeusolojen toiminnan mahdollistajana. Ovatko nämä syvän rauhan aikana
kuitenkin luovia ratkaisuja ja jatkuvaa oppimista jarruttavia organisaatiokulttuurin erityispiirteitä? Nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää, että
organisaatiot ovat joustavia ja
kykenevät muuttamaan toimintaansa uusien tilanteiden vaatimalla tavalla.
Tiimiytyminen on tarjonnut
tähän tilanteeseen yhden toimivan ratkaisun. Se mahdollistaa
organisaation tuloksellisuuden
edellyttäen henkilöstöltä ryhmätyötaitoja ja jatkuvaa halua
uuden oppimiseen. Henkilöstön valtuuttaminen on keskeistä. Se voidaan nähdä henkilöstön osaamisen ja voimavarojen
vapauttamisena.
Alati muuttuvassa toimintaympäristössä organisaatioiden kriittisiksi menestysteki-
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Teema

Artikkelin kirjoittaja Merivoimien kenttärovasti Ari Suominen (TL, sosionomi, työnohjaaja ja prosessikonsultti)
työskentelee Merivoimien esikunnan henkilöstöosaston toimintakyky-tiimissä sekä Rannikkolaivaston
sotilaspappina. Hän valmistelee sotatieteen tohtorin väitöstä Maanpuolustuskorkeakoulussa
sotilaspedagogiikan alalta aiheesta ”merisotilaan psykososiaalisen toimintakyvyn kehittäminen”.
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jöiksi on tunnistettu ihmisten
joustavuus, luovuus ja nopeus.
Työ muuttuu entistä tietointensiivisemmäksi ja vuorovaikutussekä tunnetaitojen merkitys lisääntyy. Ihmisten johtamisen
taito tulee entistä tärkeämmäksi hyvin koulutettujen ja osaavien henkilöiden motivoimisessa. Tämän päivän asiantuntijoita ei johdeta enää käskemällä.
Innovatiiviset organisaatiot rohkaisevat ihmisiä kokeilemaan
uutta ja palkitsevat sekä onnistumisista että epäonnistumisista. Virheet ovat sallittuja koska
niistä voidaan oppia. Näin ihmiset uskaltavat esittää riskejä sisältäviä ideoita, kun heidän ei
tarvitse pelätä rangaistusta.
Olen osana omaa sotatieteen
tohtorinopintoja observoinut viime syksystä lähtien tulevien yleisesikuntaupseerien toimintaa ja
koulutusta. Sotilaskoulutuslaitoksissa näyttää oppilailla edelleen olevan tapana etsiä ”turvallisia ratkaisuja”. Siis sellaisia
”oikeita” vastauksia esimerkiksi opiskelutehtäviin, joiden tiedetään olevan odotettuja. Boxin ulkopuolelle pelätään mennä, sillä kun kaikki opiskelusuoritukset arvostellaan, sisältää tämä tällainen aina kohonneen riskin huonosta arvosanasta. Näin
”ulkopuolisena” opiskelijana tämä on selvästi nähtävissä. Tällainen kulttuuri ei edistä luovuutta. Se edistää ”vanhasta kiinni pitämistä”. Miten pitkälle pystymme vastaamaan tulevaisuuksien
haasteisiin vain ”vanhasta kiinni
pitämällä”?
Organisaation korkea innovatiivisuuden aste on tutkitusti
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yhteydessä mm. seuraaviin tekijöihin:
– selkeä päämäärä, jonka
saavuttamisessa jokaisen
panoksella on tärkeä merkitys
– turvallinen, osallistuva ja
vuorovaikutuksellinen ilmapiiri
– kerätään aktiivisesti palautetta
– työyhteisö suhtautuu avoimesti ja rakentavasti eriäviin mielipiteisiin
– kehittämistä tuetaan riittävillä resursseilla, ajankäytöllä, yhteistyöllä ja sietämällä epäonnistumisia
– työyhteisö suuntautuu aktiivisesti toimintaympäristöönsä.
Puolustusvoimien koulutusuudistuksessa (Koulutus 2020)
painotetaan myös sosiaalista verkostoitumista ja itseorganisoituvia tiimejä joiden sisällä ja välisesti oppiminen ja yhteistyö tapahtuvat. Oppimisessa halutaan
korostaa luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja tiedon etsimisen taitoa itse tietämisen sijaan.
Koulutus ei enää ole ”tiedon kaatamista” vaan ohjaamista ”tiedon
äärelle”. Tarvitaan taitoa löytää
”oikea tieto” ja osata soveltaa sitä.

Työn kokonaistavoitteen
kirkastaminen
On vaarana, että yksittäisiltä ihmisiltä katoaa työn kokonaistavoite. Siksi tarvitaan yhteistyötä,
jossa ihmiset yhdessä keskustellen luovat tavoitteet ja osallistuvat tulosten aikaansaamiseen.
Tietoisuus oman roolin tärkey-

destä edistää aina ihmisen kehittymismahdollisuuksia. Puolustusvoimissa kaikki ymmärtävät
komentotien tärkeyden, mutta
normaaliaikoina tulisi sallia poikkeusoloja vapaampaa vuorovaikutusta. Tämä lisäisi tiedonkulkua ja nostaisi osaamista ja uuden oppimista, sekä edistäisi
uudenlaisen toimintakulttuurin
muodostumista.
Tiimityö on totuttu liittämään laatujohtamiseen ja organisaation oppimiseen. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö
edellyttää joustavaa ja jatkuvasti kehittyvää toimintatapaa. Tämä haastaa yhdistämään ihmisten asiantuntijuutta uudella tavalla. Tiimin jäsenet täydentävät
osaamisellaan toisiaan ja tiimin
saavutuksista tulee omia saavutuksia tärkeämpiä. Siirtyminen
yksilötyöstä ja perinteisistä byrokraattisista toimintatavoista
yhdessä tekemiseen vaatii koko
työyhteisön halua oppia uutta.
Organisaatiorakenteiden ja toimintakulttuurin tulee myös tukea tätä kehitystä. Silloin kun
johtaja onnistuu luomaan tiimin
oppimista tukevan ilmapiirin ja
sen mahdollistavan toimintatavan, tiimityöskentelyllä saavutetaan paljon etuja. Sotilaalla on
paljon annettavaa, kun hän pääsee subjektiksi eikä joudu passiiviseksi objektiksi!
Tiimityössä on se etu, että työprosesseja voidaan parantaa jatkuvasti. Sotilasjohtajat tietävät että ”aika ja odottelu ovat vihollisen liittolaisia”. Siksi kehityksen tulee olla tänä päivänä jatkuvaa. Tiimissä toteutuva vastuu omasta tulokses-
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ta edistää ihmisen kiinnostusta työtään ja sen kehittämistä
kohtaan. Vaikuttamisen mahdollisuus, joka tiimissä on, estää turhautumista ja kokemusta ”ettei kehittämistä voida kuitenkaan toteuttaa”.

Organisaatiorakenteiden
rooli toiminnan
kehittämisesssä
Organisaatiorakenteella tarkoitetaan organisaatiossa toimivien ihmisten välisiä suhteita ja niihin rakentuneita toimintatapoja. Sen mahdollisuudet ovat sidoksissa siihen, kuinka sopiva
struktuuri on suhteessa organisaation toimintaympäristöön,
tehtävään, tavoitteeseen ja ihmisiin. Kun toimintaympäristö on
hitaasti muuttuva, on hierarkkinen ja työnjaoltaan pitkälle
eriytyvä rakenne toimiva ratkaisu. Sotilasorganisaation on perinteisesti ollut hierarkkinen rakenteeltaan. Tämä on tehnyt sii-
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tä vakaan kokonaisuuden. Ylimmillä tasoilla on muotoiltu toimintapolitiikka ja alimmat tasot
toimeenpanevat päätökset. Tämän päivän maailmassa korostuva jatkuva muutos ja satunnaisuus edellyttävät kuitenkin joustavampaa rakennetta.
Jos organisaatiorakenne
ja toimintakulttuuri toimii huonosti eikä sovi nykyiseen toimintaympäristöönsä, syntyy ajan
saatossa ongelmia. Eräs yleisesti ilmenevä ongelma tilanteissa
on päätöksenteon hidastuminen ja sen laadun heikkeneminen. Viime aikojen työelämän
muutokset ja nykyisiin organisaatioihin kohdistuvat haasteet
ovat haaste ohjaus- ja valvontaketjun kannalta. Organisaatio ei
ehdi reagoimaan äkillisesti esille
tuleviin asioihin.
Tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne vaihtelee
mekaanisen ja orgaanisen välillä riippuen ympäristön luontees-

ta. Mekaaninen organisaatio on
jäykkä ja stabiili, muodolliseen
hierarkiaan ja ohjaus- ja valvontaketjuun nojaava, jossa ylin johto tekee päätökset. Onnistuakseen tällainen organisaatio tarvitsee vakaan ja muuttumattoman toimintaympäristön.
Orgaaninen organisaatio
on työnjaoltaan joustava, arjessa näkyy vähän hierarkiaa, sillä
on hajautettu päätöksenteko ja
avoin tiedonkulku. Tällainen organisaatio on sopiva dynaamiseen ja muuttuvaan toimintaympäristöön.
Onko toimintaympäristömme tulevaisuudessakin riittävän
vakaa, jotta pystymme säilyttämään vahvasti mekaanisen organisaatiorakenteen? Onko Merivoimien koko ja byrokratian
määrä oikeassa suhteessa keskenään? Aika harvassa valtion
organisaatiossa on enää niin paljon byrokratiaa kuin Puolustusvoimissa tai Merivoimissa.
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Kulttuuri yhdistää johdon
vision ja työtekijöiden
taidot
Juuri toimintakulttuuri on se, joka auttaa yhdistämään johdon
vision sekä organisaation strategian ja tavoitteet työntekijöiden tietoihin, taitoihin ja kokemuksiin soveltuvaksi käytännöksi. Organisaatiokulttuurin
tehtävänä on yhteisen identiteetin tuottaminen, ihmisten sitouttaminen perustehtävään ja
käyttäytymisen pelisääntöjen
selventäminen. Toimintakulttuurin määrätietoiseen kehittämiseen on siksi perusteltua kiinnittää riittävästi huomiota.
Johtuen syvärakenteista
organisaation kehittäminen toimintakulttuuria muuttamalla on
hidasta. Organisaation muutostyypit voidaan jakaa neljään ryhmään:
1.
2.
3.
4.

Ennakoiva
Reaktiivinen
Vähittäinen
Strateginen

Ennakoivassa eli proaktiivisessa organisaatiomuutoksessa toimintaa kehitetään siten,
että varaudutaan tuleviin muutoksiin. Reagoivassa eli reaktiivisessa muutoksessa reagoidaan
jo tapahtuneeseen muutokseen. Vähittäisessä muutoksessa toimintaa kehitetään vähitellen. Strateginen muutos vaikuttaa koko organisaatioon määrittelemällä uudelleen perustehtävän ja toiminnan reunaehdot.
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Yhdistämällä nämä neljä
muutoksen tyyppiä syntyy erilaisia tapoja toteuttaa organisaatiokulttuurimuutosta. Ennakoiva ja vähittäinen muutos on toiminnan virittämistä vastaamaan
tulevaisuuden toimintaympäristön muutoksiin jo nyt. Silloin kun
muutos on vähittäinen ja reagoiva puhutaan sopeuttamisesta.
Strateginen ja ennakoiva muutos on uudelleensuuntautumista. Organisaation uusiutumista
tarvitaan, kun toimintaympäristö on muuttunut ja muutokseen
on reagoitava nopeasti strategisella tasolla. Minkälainen muuttuja ja toiminnan kehittäjä Merivoimat haluaa olla 2030-luvulla? Tämä vaikuttaa myös siihen,
minkälaisia oppijoita meillä on ja
miten meillä koulutetaan.
Kun rutiineja ja toistuvan
luonteista työtä on vähemmän
ja kun ongelmat työssä ovat aikaisempaa monimutkaisempia,
tarvitaan uusia ajattelu- ja toimintamalleja. Kaikkia asioita ei
enää voi katsoa Yleisestä Palvelusohjesäännöstä tai Laivapalvelusoppaasta. Merivoimien tulee yhä enemmän omaksua oppivan organisaation periaatteita.
Sen tulee muuntautua yhteisöksi, joka jatkuvasti pystyy muuttamaan itseään. Tämä edellyttää pitkäjänteistä uudenlaista
panostamista henkilöstön kehittämiseen, kykyä hankkia palautetta toiminnastaan ja oppia virheistään. Merivoimien tulee kehittää rakenteita orgaani-

semmaksi ja toimintakulttuuria
joustavammaksi. Kehittäminen
tulee olla proaktiivista.

Toimintakykyinen
merisotilas
Oppimaan oppiminen tarkoittaa, että sotilaat oppivat arvioimaan itseään ja vähentämään
toimintakulttuurissa ilmeneviä defensiivisiä rutiineja (”näin
on tehty aina ennenkin”). Oppimaan oppiminen edellyttää toimintakulttuurilta runsasta tiedon tuottamista, avointa vuorovaikutusta ja ihmisten todellista
sitoutumista yhteiseen kehittämiseen. Vuorovaikutuksessa on
keskeistä, että ihmiset ovat aidosti valmiit kyselemään, keskustelemaan, kuuntelemaan ja
tekemään tarvittaessa omasta
näkökulmasta poikkeavia ratkaisuja työryhmänä. Epäonnistuakin saa ilman että keskitytään syyllisten etsimiseen. Ihmisten ja työryhmien välisten
suhteiden tulee olla luottamukselliset, avoimet ja mahdollisimman vähän omaa asemaa ja toimintaa puolustavia.
Toimintakulttuurissamme ja
organisaatiorakenteissa on kehitettävää, jotta pystymme ketterämmin vastaamaan horisontissa siintävän tulevaisuuden toimintaympäristön moninaisiin ja
osin vielä tuntemattomiin haasteisiin. Tässä kehittämisessä toimintakykyinen merisotilas tulee
olla toiminnan keskiössä.
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Venla Kuitunen

Teema

Toimintakykypäällikkö, VTM (poliittinen historia)

Merivoimien toimintakyvyn
kehittäminen
Merivoimissa ja myös laajemmin puolustusvoimissa on viime vuosina kiinnostuttu toimintakyvyn osa-alueesta osana suorituskykyä ja siitä, millä toimilla tätä
osa-aluetta pystytään kehittämään matkalla kohti tulevaisuuden merivoimia.

T

ämän artikkelin tavoitteena on tarkastella toimintakykyä osana human factors -tutkimusta ja tunnistaa relevantteja osa-alueita
toimintakyvyn kehittämisessä.

Human factors
-ajattelun taustat
Human factors -ajattelu juontaa
juurensa jo antiikin Kreikkaan.
Sana ergonomia, joka on toinen
nimitys human factors -toiminnalle, muodostuukin kreikan sanoista ergon (työ) nomos (luonnonlait). Teollisessa ja jälkiteollisessa yhteiskunnassa human
factors -näkökulman suosio on
jatkuvasti kasvanut ja laajentunut uusille alueille aina tuotannosta informaatioteknologiaan. Sotilasorganisaatiot ovat
merkittävässä roolissa modernin aikakauden human factors
-historiassa. Ennen toista maailmansotaa keskityttiin kouluttamaan ihminen soveltumaan
suunniteltuun laitteistoon, kun
taas toisessa maailmansodassa käyttäjän kognitiot alkoivat
luoda uudenlaisia vaatimuksia
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suorituskyvyille. 1, 2 Enää ei ollut
mahdollista käyttää tayloristista prinsiippiä, jossa ihminen sovitettiin koneen osaksi. Välttämättömyydeksi nousi inhimillisten tekijöiden ja ihmisten kapasiteetin rajoitteiden huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa.
Päätöksenteko- ja huomiokyky,
tilannetietoisuus, ja silmän ja käden koordinaation merkitys osana menestystekijöitä tunnistettiin. Nykyään tuntuu jo itsestään
selvältä, että pilotista johtuvia
virheitä pystytään selvästi vähentämään kiinnittämällä huomiota ohjainten muotoiluun toiminnallisesta näkökulmasta.
Toisen maailmansodan jälkeen human factors -ajattelu
on jatkanut voittokulkuaan. Kylmän sodan aikana sotilashallinnot eri puolilla maailmaa rahoittivat tutkimusta aiheeseen liittyen, ja kiinnostus laajeni yksittäisistä laitteistoista isompiin
systeemeihin ja niiden toimintaan. 1 Avaruuden valloittamisen aikakausi loi uusia kiinnostuksen kohteita human factors
-tutkimukseen, aina painotto-

muuden ja G-voimien vaikutuksesta fyysiseen ja psyykkiseen
toimintakykyyn avaruudessa. 3

Toimintakyky ja
työhyvinvointi osana
ydintoimintoja
Human factors -toiminnan taustalla on tarve ihmisestä johtuvien, inhimillisten virheiden vähentämiselle ja samanaikaisesti
tuottavuuden ja turvallisuuden
kasvulle kiinnittämällä huomiota ihmisen ja koneen/systeemin
väliseen vuorovaikutukseen. Toiminnassa keskeistä on huomio
siitä, että pelkkä prosessien ja
tekniikan kehittäminen ei tuota
parasta mahdollista lopputulosta, vaan lisäksi tulee huomioida
toimintojen parissa työskentelevät henkilöt ja heidän inhimilliset
tarpeensa ja rajoituksensa.
Human factors -tutkimuksen kenttä on holistinen, poikkitieteellinen yhdistelmä psykologiaa, sosiologiaa, insinööritieteitä, biomekaniikkaa, teollista
muotoilua ja fysiologiaa, muutamia tieteenaloja mainitakseni. Tavoitteena on ihmisen käyttäyty-
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misen tavoitteellinen tutkiminen
niin, että lopputuloksena muotoiltu tuote tai prosessi huomioi
toiminnossa mukana olevan inhimillisen tekijän, ihmisen ja hänen
fysiologisen ja psykologisen ulottuvuutensa ja rajoitteensa.
The International Ergonomics Association kuvailee human
factors -toimintaa seuraavasti:
“Ergonomics (or human factors) is
the scientific discipline concerned
with the understanding of interactions among humans and other elements of a system, and the profession that applies theory, principles, data and methods to design
to optimize human well-being
and overall system performance.”
4
Määrittelyssä on hienosti yhdistetty työhyvinvoinnin ja toimintakyvyn suhde systeemin toimivuuteen. Työhyvinvointi ja toimintakyky eivät siis ole ydinoperaatioista irrallisia, päälle liimattuja kokonaisuuksia, vaan ne tulisi nähdä osana ydintoimintoja ja
niiden tehokasta toteutusta. Toisin sanoen, kun keskitytään ih-
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misten toiminnan mahdollisuuksien maksimointiin ja inhimillisten riskien minimointiin, tuotetaan lisäarvoa myös ns. kovalle,
tekniselle puolelle. Tämä oivallus on keskeinen perustelu sille,
miksi organisaation tulisi kiinnittää huomiota ihmiseen, joka toimii ja toteuttaa sen perusfunktiota, eli työhyvinvointiin ja toimintakykyyn. Tämä näkökulma on myös ytimessä, kun puhutaan toimintakulttuurin muutoksesta. Loppujen lopuksi kyseessä ei ole kovin iso asia, meidän tulee vain tunnistaa inhimilliset toiminnan aiheuttamat rajat,
kun johdamme, suunnittelemme
ja kehitämme toimintoja. Kuitenkin tällä yksittäisen ihmisen ajattelutavan muutoksella voimme
saavuttaa isoja, positiivisia muutoksia systeemin toiminnassa, jos
saamme ajattelutavan muutoksen laajentumaan organisaatiokulttuurin muutokseksi.
Toisaalta pelkkä tunnistaminen ei riitä, vaan tärkeää olisi uskaltaa siirtää tunnistetut asiat se-

kä suunnittelu-, että toteutusvaiheeseen, ja tässä organisaatiokulttuuri saattaa nousta esteeksi. Työn tasolla vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa tehtävien luonne, työmäärä, työskentelyolosuhteet ja ympäristö, työvälineiden muotoilu ja suunnittelu, ja annettujen ohjeistusten laatu. Tehtävät tulisi suunnitella ergonomisesti, inhimilliset psyykkiset ja fyysiset vahvuudet ja heikkoudet huomioiden. Yksilötasolla se tarkoittaa henkilökohtaisen
kompetenssin huomioimista. Se
pitää sisällään taitojen, persoonallisuuden, asenteen ja riskien
tunnistamista. Tunnistamalla näiden ominaisuuksien muuttuvuus
yksilöissä, eli mitä voidaan muokata, tai pysyvyys jo sijoitettaessa henkilöä tehtävään, on osa yksilötasolla toimimisen taitoa.
Usein vähäisimmälle huomioimiselle ergonomisessa työn
muotoilussa jää kuitenkin organisaation vaikutus. Se sisältää
muun muassa kulttuurin, käytettävissä olevien resurssien,
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kommunikaation ja johtamisen
osa-alueet. Organisaationäkökulman huomiointi on keskeistä, sillä sen avulla voidaan vaikuttaa merkittävästi yksilön ja
ryhmien käyttäytymiseen. Itse
ajattelen, että se on myös edellytyksenä monien asioiden läpiviemiselle organisaatiossa.
Tiivistetysti voidaan sanoa,
että human factors -ajattelu käsittää sen, mitä henkilöä pyydetään tekemään (tehtävä ja sen
luonne), kuka tehtävän tekee
(yksilö ja hänen ominaisuutensa)
ja missä työ tehdään (organisaatio ja ympäristö). Lisäksi toiminnassa tulee huomioida laajempi
sosiaalinen konsepti, niin alueellinen kuin kansallinenkin.

Human factors osana
tulevaisuuden Merivoimia
Vastuu kehittämisestä on meillä jokaisella, mutta etenkin niillä
tahoilla, jotka johtavat ja suunnittelevat toimintaa. Tukea kehittämiseen on pyritty rakentamaan ja ollaan edelleen rakentamassa toimintakyvyn työka-

lupakkiin. Kognitiivinen ergonomia ja ergonominen työvuorosuunnittelu ovat tulossa Merivoimien koulutuskalenteriin
vuonna 2021. Jo olemassa olevista puolustusvoimallisista normeista päihdeohjelma ja työkyvyn aktiivisen tuen malli tukevat
kaikki ihmisnäkökulman huomioimista johtamisessa. Lisäksi
tukea tämän näkökulman huomioimiseen on saatavilla muun
muassa puolustusvoimien tutkimuslaitokselta. Esimerkiksi
uusien suorituskykyjen tilaajan
kohdalla olisi suositeltavaa kiinnittää huomiota toimittajan human factors -osaamiseen ja siihen, miten näkökulma näkyy
lopputuloksessa. Huomioimalla suorituskykyjen human factors -ominaisuuksia luodaan vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen.
Organisaatio ei ole mitään
ilman ihmistä, joten on järkevää toteuttaa toimintoja ihmiset huomioiden. Näin saavutetaan hyvinvointia, sitoutumista, tehokkuutta ja turvallisuutta. Merivoimissa on paljon vah-

vuuksia erityisesti ihmisten johtamisen saralla. Vanhasta valvontakulttuurista ollaan pääsemässä eroon niiltä osin, kuin se ei
hyödytä perustoimintoja, ja valtaosin toiminta perustuu luottamukseen. Kulttuurinmuutos on
jo käynnissä. Toimintakyvyn ja
työhyvinvoinnin kehittäminen
tarvitsee kuitenkin vielä toteutuakseen yhteisen näkemyksen
siitä, että ihmisen hyvinvointi ja
toimintojen turvallisuus ovat aidosti prioriteetti niin työnantajan kuin työntekijöidenkin näkökulmasta. Se vaatii myös yhteistä tahtoa hyväksyä ne rakenteelliset muutokset, joita on vielä tarpeen toteuttaa matkalla kohti tulevaisuuden merivoimia, ja kohti nykyistäkin toimintakykyisempää ja hyvinvoivaa merisotilasta.
Tämä edellyttää myös omien prioriteettien pohtimista meidän
jokaisen kohdalla. Onko elämässä tärkeintä palkkapussin suuruus, vai kenties jokin muu asia:
yhteisöllisyys, toimivuus, turvallisuus, jaksaminen, hyvinvointi,
perhe ja ystävät?

Lähteet
1. Shaver, E. (2015), Human Factors - A Brief History (https://www.ericshaver.com/
human-factors-a-brief-history/, tuotu 22.4.2019)
2. Bridger, R. (2018) Introduction to Human Factors and Ergonomics, 4th edition.
CRC Press, Boca Raton, FL.
3. Pitts, J. (1985) The Human Factor. Biomedicine in the Manned Space Program to 1980.
The Nasa History Series, Washington, DC.
4. What is Ergonomics? The International Ergonomics Association.
(http://iea.cc/what-is-ergonomics, tuotu 22.4.2019)
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Jukka Alavillamo, Ilja Hakanpää ja Hannu Roponen

Teema

Komentaja Hannu Roponen, palvelee Merisotakoulun koulutuskeskuksen johtajana
Komentaja Jukka Alavillamo, palvelee Merisotakoulun suunnittelupäällikkönä
Komentaja Ilja Hakanpää, palvelee Merisotakoulun meritaistelukeskuksen johtajana

Merisotakoulun näkökulmia
toimintakyvyn kehittämiseen
merellisessä toimintaympäristössä
Millä vastataan toimintaympäristön jatkuvasti lisääntyviin haasteisiin sekä
kasvaviin odotuksiin huomioiden samalla johtajuuteen asetetut menestysodotukset? Keinoina on aktiivisuus ja sopeutuvuus sekä kokonaisvaltainen toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen.
Tässä artikkelissa keskustellaan toimintakyvyn kehittämisestä merellisessä
toimintaympäristössä Merisotakoulun kolmen tukijalan näkökulmista katsottuina: valmius, koulutus ja tutkimus.
Toimintakyky käsiteenä
Toimintakyky voidaan jakaa
fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen sekä eettiseen toimintakyvyn ulottuvuuteen. Psyykkisen toimintakyvyn osa-alueeseen liitetään usein myös kognitiivinen toimintakyky. Toimintakyky on kuitenkin moniulotteinen kokonaisuus eikä sen kokonaisvaltainen ylläpitäminen
ja kehittäminen pelkästään yhden osa-alueen näkökulmasta
ole mahdollista eikä myöskään
tarkoituksenmukaista, vaan pitää kehittää kokonaisvaltaisesti
kaikkia osa-alueita. Ihminen kasvaa ja kehittyy jatkuvasti ja toimintakyvyn osa-alueista esimerkiksi sosiaalinen sekä eettinen
toimintakyky ovat vahvasti sidoksissa yksilön eri toimintaympäristöihin. Toimintaympäristö-
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jen kautta niitä voidaan kutsua
niin sanotusti yhteiskunnallisiksi
toimintakyvyn osa-alueiksi, koska näihin osa-alueisiin jo eletty
elämä ja tulevat kokemukset vaikuttavat merkittävästi. Tähän

samaan kategoriaan voidaan
liittää myös psyykkinen toimintakyky, sillä yhteisö, kieli ja kulttuuri ovat vahvasti vaikuttamassa yksilön psyykkiseen toimintakykyyn.
SA-Kuva

Toimintakyvyn testausta todellisuudessa: Teikarista uimalla pelastautuneet saavat uudet varusteet, heinäkuu 1944

Merivoimien ja viranomaisten välinen yhteistoiminta

Merivoimien toimintaympäristöä: tiedustelujoukkue nousee maihin satama-alueelle.

Valmius ja harjoitus
toiminta eri oloissa
Merisotakoulu vastaa normaali- ja poikkeusoloissa joukkojen
koulutuksesta ja operaatioiden
tutkimus- ja analysointitoiminnasta. Molemmissa kokonaisuuksissa korkeaa valmiutta ylläpidetään jo normaalioloissa.
Merisotakoululla palvelee Reserviupseeriosaston sotilaspolisijoukkue, joka vastaa kohteiden suojaamisesta ja valmiuden ylläpidosta yhdessä Korkeakouluosaston ja Reserviupseerikurssin kanssa. Meritaistelukeskuksella on omat turvaluokitellut valmiusvaatimuksensa. Merisotakoulu myös ylläpitää päi-
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vystysjärjestelmää sekä kehittää asiakirjavalmiutta suunnitelmallisesti.
Merisotakoulu osallistuu aktiivisesti Puolustusvoimien ja
Merivoimien valmiusharjoituksiin sekä toimeenpanee omat
valmius- ja kohteensuojausharjoitukset vuosittain. Varusmieskomppanian osaaminen ja materiaalivalmius on kehittynyt hyvin viimeisen kahden vuoden aikana. Yhteistyötä valmiusharjoituksissa tehdään sekä poikkeusolojen joukkoihin sijoitettujen reserviläisten, että Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Meripuolustuspiirin Sotilaskoulutusosaston
kanssa. Meripuolustuspiirin re-

serviläisten osaamista kehitetään aktiivisesti Puolustusvoimien vapaaehtoisilla harjoituksilla,
painopisteenä sotilaskouluttajaja simulaattorikurssit sekä perusammuntojen johtamiskurssit.
Sitoutuneita, vapaaehtoisia koulutettuja reserviläiskouluttajia
on kouluttajapoolissa runsaasti.
Kertausharjoituksissa korostuvat
Merisotakoulun suojaamisen ja tilannekuvan sekä joukkojen koulutuksen ja tutkimuksen tilannekuvien ylläpitäminen koko Merivoimien viitekehyksessä.
Merisotakoulun keskeiset
harjoitukset ovat toukokuun Koulutuspurjehdus ja Meritaisteluharjoitus sekä marraskuun Meri-
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Toimintakyvyn testausta merikadettipäivillä.

puolustusharjoitus tai Puolustusvoimien pääsotaharjoitus. Lisäksi Merisotakoulu toimeenpanee
omia, lähinnä opiskelijoille, varusmiehille ja reserviläisille suunnattuja harjoituksia, väyläajoja sekä
merikoetoimintaa ja muiden harjoitusten analysointia. Merisotakoulu kouluttaa erittäin monipuolisesti kaikkia Puolustusvoimien henkilöstöryhmiä. Lähitulevaisuudessa korostuvat Merivoimien uusien suorituskykyjen kouluttaminen, kansainvälinen koulutus- ja tutkimusyhteistyö sekä
täydennyskoulutusuudistus. Harjoituksissa keskeisiä asioita ovat
palvelusturvallisuus, opetussuunnitelmien mukaisten harjoitustavoitteiden saavuttaminen ja
oikeiden menettelytapojen sekä
normien noudattaminen.

Osaaminen oikeassa
toimintaympäristössä
Normaalioloissa annettavan
koulutuksen tavoitteena on luo-
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da osaaminen, joka mahdollistaa suorituskykyjen optimaalisen sekä oikea-aikaisen käytön
poikkeusoloissa. Tämä ohjaa
merkittävästi Merisotakoulun
opetusta, koulutusta sekä erilaisten opetustavoitteiden mittaamiseen suunniteltuja käytännön
harjoituksia. Olosuhteet sotaharjoituksissa sekä meripalveluksessa lähialueella tai koulutuspurjehduksella haastavat ajoittain
motivaatiota toimintakyvyn ylläpitämiseen. Lisähaasteen koulutuspurjehdukseen tuo opetustapahtuman poikkeuksellinen pitkäkestoisuus sekä purjehduksen
ulottuminen mahdollisesti kauas
totutusta toiminta-alueesta.
Mitä haasteita toimintakyvyn ylläpidolle toimintaympäristö sekä nykyinen toimintakulttuuri asettavat yksittäiselle
sotilaalle ja koulutukselle? Luokkaympäristössä toteutettavaan
opetukseen liittyvä suurin haaste on fyysinen passivoituminen.

Toinen ääripää on meripalvelus
tai maastossa toimeenpantava
sotaharjoitus, jossa aktiivinen
toiminta-aika kattaa jopa kolme
neljäsosaa vuorokaudesta. Merellä ja maastossa myös sää- ja
keliolosuhteet asettavat ajoittain merkittäviä haasteita. Meripalvelusta sekä erilaisia esikuntaharjoituksia leimaa lisäksi vielä aikaan sidotut rutiininomaiset
vahtijärjestelyt, joissa työn sekä
levon vuorottelu on sidottu kelloon. Vuorokausirytmi saattaa lisäksi olla hyvin epäsäännöllinen.
Toimintakyvyn on säilyttävä
eri tilanteissa ja erilaisissa ympäristöissä. Taistelualuksilla mahdollisuus lepoon on rajoitettua,
liikuntatilat ovat pienet ja paikoin epäkäytännölliset. Lisäksi
meripalvelujaksot saattavat olla pitkiä. Rannikkojoukkojen toimintaympäristössä muun muassa tuuli, pimeys ja liukkaus asettaa omat rajoituksensa. Tietotaito toimintakyvyn ylläpitämises-
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tä ja fyysisestä harjoittelusta on
arvokas pääoma ja kyky soveltaa harjoittelua ympäristöön ja
olosuhteisiin on välttämätöntä.
Osaamisen tarvetta lisäävät vuorotyö, vahtijärjestelmä tai harjoitusten ja poikkeusolojen aikainen rasite. Tästä johtuen sotilaan toimintakyvyn ylläpidon ylläpito ja fyysisen kunnon kehittäminen tulee jo normaalioloissa aikana tapahtua tavoilla, jotka valmistavat kriisiajan oloihin.
Yksilöiden toimintakyvyn kehittämisen osalta on tärkeää, että jokainen esimies, kouluttaja
tai opettaja vaikuttaa asenteisiin
omalla toiminnallaan. Itsensä toteuttava odotusarvo, ns. Pygmalion-vaikutus, on todellisuutta, ja
on tärkeää ymmärtää kuinka suuri vaikutus odotuksilla ja esimerkillä on opiskelijan suoriutumiselle. Sama efekti pätee toiminta- ja tapakulttuurin muuttamisessa, jota oppilaitoksen fyysisen kasvatuksen voidaan ajatella olevan. Toimintakyvyn kehittämisessä onkin tärkeää miettiä
entistä tarkemmin myös organisaation työskentelytapojen muutoksia ja niihin vaikuttamista esimiestasolla, muuten yksittäiset
kokonaisvaltaista toimintakykyä
edistävät työkalut jäävät vaikutuksiltaan vähäisiksi.

Fyysinen toimintakyky
keskiössä
Merisotakoululla fyysisen toimintakyvyn opetusta ja valmiuksia
kehitetään aktiivisesti. Opetuksen painopisteenä on voima- ja
kestävyysharjoittelu sekä niiden
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yhdistäminen. Lähtökohtana on
antaa jokaiselle opiskelijalle valmiudet pitää omaa tehtäväkohtaista kuntoa yllä läpi työuran.
Fyysisen toimintakyvyn opetuksen keskiössä on sotilaan oman
kehon käyttö ja hallinta. Työssä
tärkeitä ominaisuuksia kehitetään yksinkertaisella, siirrettävissä olevalla välineistöllä. Harjoittelun perusteita tulee osata soveltaa ja koulutuksessa käytetään
myös tilapäisvälineitä, kuten vesikanisteria tai aluksen kiinnitysköyttä. Opetuksessa korostetaan
myös harjoittelun joustavuutta,
jolloin lyhyilläkin harjoituksilla
kyetään ylläpitämää ja jopa kehittämään toimintakykyä. Ajattelumalli korostuu merellisessä
toimintaympäristössä.
Merisotakoulun opinnoissa
toimintakyvyn kehittämistä tuetaan toimivilla ja tarkoituksenmukaisilla opetusympäristöillä.
Pääpaino on ollut fyysisen toimintakyvyn kehittämisen mahdollistamisessa. Sopivilla tiloilla helpotetaan opetusta ja mahdollistetaan suuret ryhmäkoot.
Merisotakoulun liikuntatiloina
toimivat yhdistetty juhla- ja liikuntasali sekä kuntosali ”Voimala”. Vuoden 2020 aikana Merisotakoululle rakennetaan ulkoharjoittelupaikka, jonka avulla voidaan kouluttaa myös yli
30 hengen ryhmiä. Fasilitoinnissa on huomioitu myös jo aiemmin mainitut tilapäisvälineet sekä siirrettävät modulaariset järjestelmät ja niillä tapahtuva harjoittelu poikkeusolosuhteissa.
Näiden tilapäisvälineiden sekä

siirrettävien modulaaristen järjestelmien osalta on testaus- ja
koetoiminta käynnissä.
Fyysisen toimintakyvyn kehittämisessä sekä ylläpitämisessä on painotettu yksilön sekä hänen vastuullaan olevan sotilasjoukon toimintakyvyn kehittämistä. Tämä on toteutettu lisäämällä teoriaopetusta toimintakyvyn kehittämiseen sekä ylläpitämiseen liittyen. Lisäksi ohjattujen esimerkkiharjoitteiden määrää opetuksen havainnollistamiseksi on lisätty. Opetuksessa on huomioitu toimintaympäristöjen vaikutus toimintakyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen. Opiskelijoiden valmiuksia
toteuttaa erilaisia toimintakykyä
ylläpitäviä ja kehittäviä harjoitteita erilaisilla tilapäisvälineillä
poikkeuksellisissa toimintaympäristöissä on kehitetty. Koulutuksessa on lisätty myös koulutettavien testaamista, mikä antaa suoraa palautetta opiskelijoille heidän panoksestaan sekä onnistumisestaan oman toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä
kehittämiseen liittyen. Testaustoiminta tukee myös heidän valmiuksiaan ottaa vastuulleen työelämässä erilaisten sotilasjoukkojen suorituskyvyn kehittäminen. Asenteisiin vaikuttaminen
sekä sen avulla toimintakulttuurin muokkaaminen on myös yksi Merisotakoulussa tunnistettu kehittämisen kohde. Positiivisen esimerkin kautta pyritään
muokkaamaan asennoitumista
toimintakyvyn ylläpitämiseen ja
kehittämiseen.
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Jukka Alavillamo, Ilja Hakanpää ja Hannu Roponen

Teema

Komentaja Hannu Roponen, palvelee Merisotakoulun koulutuskeskuksen johtajana
Komentaja Jukka Alavillamo, palvelee Merisotakoulun suunnittelupäällikkönä
Komentaja Ilja Hakanpää, palvelee Merisotakoulun meritaistelukeskuksen johtajana

Tutkimus tuottaa
analysoitua tietoa
toimintaympäristöistä
Merisotakoulun tutkimusaloja ovat pintasodankäynti, ilmapuolustus, vedenalainen sodankäynti, amfibiosodankäynti ja laivatekniikka.

N

äillä tutkimusaloilla
tuetaan Merivoimien
suorituskykyhankkeiden ja materiaaliprojektien tutkimus- ja kehittämistoimintaa,
olemassa olevien suorituskykyjen tutkimustoimintaa sekä
mahdollistetaan Merivoimien
operaatioiden, suunnittelun ja
järjestelmien asiantuntijatuki.
Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kuuluu myös Merivoimien toimintaympäristössä tapahtuva mittaus- ja koetoiminta.
Aidossa toimintaympäristössä
verifioidaan kehitettyjen ja hankittujen järjestelmien vaatimustenmukaisuus sekä validoidaan
rakennetun suorituskyvyn vaikuttavuus. Merivoimien harjoitustoiminnan ja operaatioiden
taisteluteknisen ja taktisen toiminnan tukemiseksi Meritaistelukeskus myös analysoi yksiköiden
taistelutoimintaa. Analysoinnilla
tuetaan sekä laivasto- että rannikkojoukkojen suorituskykyjen
käyttöä erilaisissa toimintaym-

24

päristöissä. Meritaistelukeskus
osallistuu vuosittain Merivoimien keskeisimpiin harjoituksiin
sekä valtakunnallisiin ilmapuolustus- ja pääsotaharjoituksiin.
Näissä harjoituksissa tuotetaan
taisteleville joukoille palaute niiPuolustusvoimat

Merivoimien toimintaympäristöä
talvella.

den toimintakyvystä ja vaikuttavuudesta. Toimintaympäristössä
tapahtuvaan harjoitustoimintaan
liittyen myös kehitetään taisteluteknisiä ja operaatioanalyyttisiä
menetelmiä.
Toimintaympäristön olosuhteiden, kuten aallokko- ja jääolosuhteiden sekä uhkan, kuten vedenalaisten ja pinnan päällisten
räjähdysten vaikutuksia alukseen ja sen henkilöstön toimintakykyyn voidaan mallintaa laskennallisesti. Tiedon tarkkuusvaatimusten kasvaessa sekä toimintaympäristöön liittyvien vaatimusten arviointia varten laivamallikokeita teetetään niihin erikoistuneissa mallikoelaitoksissa.
Valmiiden laivojen vaatimusten
täyttyminen todennetaan täyden
mittakaavan merikokeissa. Myös
tutkimusvaiheessa tehdään laivateknistä täyden mittakaavan
koetoimintaa, mutta se on usein
merkittävästi vaativampaa kuin
laskentamenetelmien ja mallikokeiden hyödyntäminen.

Vedenalaisen sodankäynnin mallintaminen.

Merivoimien suorituskykyjen käytön optimoimiseksi Itämeren toimintaympäristössä
merellisen taistelun tutkimus- ja
kehittäminen toteutetaan myös
simuloimalla ja mallintamalla.
Mallinnus- ja simulointi mahdollistavat eri tasoisten ilmiöiden
tarkastelun malleista ja skenaarioista riippuen. Tämän vuoksi Meritaistelukeskuksessa kehitetään erilaisia malleja ja mallinnusmenetelmiä, joilla voidaan
kuvata rannikko- ja merisodankäyntiin liittyvien lavettien, sensorien, aseiden sekä olosuhteiden vuorovaikutusta. Merivoimien toimintaympäristön ohjelmapohjainen mallintaminen
onkin keskeinen osa Meritaistelukeskuksen tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
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Lopuksi
Toimintakyvyn ylläpitäminen ja
kehittäminen alati muuttuvassa
toimintaympäristössä on haastava kokonaisuus. Tähän vastataan valmiuden jatkuvalla ylläpidolla, laadukkaalla ja monipuolisella opetuksella sekä viimeisintä tietämystä tuottavalla tutkimuksella. Valmiuden kautta tulee kyetä vastaamaan nopeasti
kehittyviin kriiseihin ja nopeisiin
muutoksiin. Opetuksen ja koulutuksen suunnittelu sekä toteutus
tulee olla ennakoivaa ja toimintaympäristön mahdolliset poikkeustilanteet ja -olosuhteet huomioivaa. Mallinuksella luodaan
kattava käsitys toimintaympäristön eri ilmiöiden vaikutuksesta toimintakykyyn. Jatkuvan valmiuden, riittävään teoriaopetuk-

Puolustusvoimat

seen sekä tutkimukseen perustuen rakentuu runko ja vahva
köli, pääkansi ja kansirakenteet
muodostuvat riittävästä käytännön harjoittelusta. Tähän lisätään oikea asenne ja henkilökohtainen halu kehittyä.
Merisotakoulu vastaa myös
tulevaisuudessa toimintaympäristön asettamiin haasteisiin ja luo
kannustavan ilmapiirin sekä vahvan pohjan merisotilaiden toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Pitää kuitenkin muistaa,
että yhteisö kykene parhaimmillaankin vain tukemaan yksilöä ja
tarjoamaan mahdollisuuden saavuttaa tavoitteensa. Tavoitteiden
saavuttaminen lähtee jokaisesta itsestään - älä sysää vastuuta
muille toimintakykysi ylläpidosta
ja kehittämisestä.
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Henri Kivijärvi

Teema

Sotilaspastori Henri Kivijärvi, RPR

Taistelijan mieli
– jotain vanhaa ja paljon uutta
Menneisyys
Jotta on mahdollista ymmärtää
nykytilanne, on ensin katsottava menneisyyteen. Se tavallinen
lähestyminen taistelijan mieleen
on sotien jälkeisessä Suomessa
ollut: Koti-Uskonto-Isänmaa.
Moniarvoistuvassa ja nopeasti
yksilöityvässä yhteiskunnassa
alettiin lopulta vältellä minkään
noista kolmesta sen tarkempaa
määrittelemistä ja luotettiin
siihen, että perinteet ja historia kantaisivat vielä 2000-luvun
maailmassa. Toisin kävi. Minä
sen tiedän hyvin, koska sotilaspappina pidin monia vuosia oppitunteja sodan etiikasta ja kuoleman kohtaamisesta alokkaille. Olen itse siis iso osa Taistelijan mieli -koulutuksen historiaa.

Nykyhetken haaste
Nyt on tiedostettu paremmin se,
miten ihminen käyttäytyy taistelukentällä. Suurena kysymyksenä on ihmisen luontainen haluttomuus toisen tappamiseen ja
armeijoiden historiallinen pyrkimys päästä ̈ siitä eroon. Tätä
on tutkinut sotilaspsykologi Dave Grossman kirjoissaan On Killing (1995) ja On Combat (2004).
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Osaavien ja tehokkaiden taistelijoiden kouluttamisen näkökulmasta ei kyse siis ole liiasta
aggressiivisuudesta, vaan sen
puutteesta.
Onko varusmies moraalikehityksessään saavuttanut sellaisen kypsyystason, joka antaa hänelle edellytykset ja kyvyn tehdä ̈ eettisesti hyväksyttäviä ̈ ratkaisuja ja päätöksiä tilanteissa, joihin sisältyy jonkinlainen moraalinen konflikti, kuten taistelukentällä? Psyykkistä̈
toimintakykyä̈ tukevat varmuudella tietyt persoonallisuuden
piirteet, kuten sinnikkyys, pystyvyydentunne, koherenssin tunne, stressin sieto- ja käsittelykyky ja tunneäly. Samanlaisia kytköksiä voi mielessään etsiä myös
sosiaalisen ja eettiseen toimintakykyyn, mutta vastaus perusongelmaan on edelleen monimutkainen: Miten tuemme näitä
puolia toimintakyvyssä, vai onko kyseessä joukko henkilökohtaisia ”ominaisuuksia”, joihin emme voi vaikuttaa?

Kohti toimivaa ratkaisua
Kovin yksilölliseen kohtaamisen ei Taistelijan mieli -koulutus

voi mennä, sillä aika on rajallinen. Tavoite on kaikessa yksinkertaisuudessaan saada varusmies pysäyttämään vihollinen,
vaikka tappamalla, mutta kuitenkin säilyttäen oma toimintakykynsä. Siinä koulutuksessa ei
voi päästä kovin lähelle taistelukentän olosuhteita, sillä mikään
simulaattori ei ainakaan vielä
mahdollista sitä. Omana haasteenaan on tämän nykyisen varusmiessukupolven kyky ulkoistaa sota ikään kuin peliksi. Parhaiten sen huomaa, kun kuuntelee simulaattorikoulutuksesta
lähtevää varusmiesjoukkoa. Peli
on se mistä puhutaan ja viittaukset kotona oleviin pelikoneisiin
ovat normaaleja ja tavallisia. Millä siihen tuodaan se ajatus, että
tarvittaessa ammutaan toisia ihmisiä?
Kaikkein toimivin ratkaisu on vaikuttaa koko ryhmään.
Eettisen toimintakyvyn näkökulmasta arvot muodostavat tärkeän määritteen sille miksi yksilöt toimivat kuten toimivat. Tällöin on mahdollista tehdä päätelmiä, vaikka Shalom Schwartzin arvoteorian tai Klaus Helkaman päätelmien pohjalta, mut-

ta vielä tärkeämpää on ymmärtää sotilasjoukon rooli siinä, miten käyttäytyminen normittuu.
Kun joukko tai ryhmä alkaa luoda sosiaalisia normeja itselleen
ja kontrolloida siten omaa käyttäytymistään sosiaalinen ja eettinen toimintakyky ikään kuin
kättelevät keskenään ja alkavat tehdä ryhmän sisällä yhteistyötä. Tästä hyvänä esimerkkinä on vaikkapa sotilassosiologi
Knut Pippingin kuvaama talvisodan aikaisen konekivääriryhmän
”kohtuullisen rohkeuden normi”. Sen mukaan kohtuullinen
rohkeus on riittävä vaatimus,
koska liiallinen rohkeus asettaa
liian nopeasti koko ryhmän vaaraan, vaikka uhkarohkea sotilas
voi saada liiallisesta rohkeudestaan koko organisaation hyväksynnän ja palkkion.
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Ratkaisu
Näillä perusteilla taistelijan mieli -koulutus keskittyy tukemaan
sosiaalista, eettistä ja jossain
määrin psyykkistäkin toimintakykyä keskustelujen ja ryhmäkiinteyteen vaikuttavien harjoitteiden kautta. Ryhmäkiinteyden
tukeminen tutkimusten mukaan
vaikuttaa myös niin suuriin asioihin, kuin varusmiesten suhtautumiseen Puolustusvoimiin, sekä
maanpuolustustahtoon. Kyse ei
siis ole vain siitä, että perinteisen
Koti – Uskonto – Isänmaa lähtökohdan voi 2020 -luvulla ymmärtää monella eri tavalla. Kyse
ei ole siitä, että nyt koulutetaan
asioita, joidenka oletettiin aikaisemmin syntyvän joukon sisällä
joka tapauksessa. Kyse on siitä,
että koko asia pitää nähdä uudesta näkökulmasta. Puolustus-

voimien näkökulmasta se ei ole
oleellinen kysymys, miten yksilö haluaa tämän kaiken sanoittaa itselleen, vaan se, että onko hän halukas ymmärtämään
myös toisia ja toimimaan osana
sotilasjoukkoa.
Keskustelua ohjaavalle kouluttajalle tämä asettaa toki paljon vaatimuksia, joita ei suoraan
mistään kouluttajan ohjeesta
pysty sisäistämään. Ihan yksinkertaisesti keskustelun teemassa pitäminen hyvin heterogeenisen varusmiesjoukon kanssa voi
olla haastavaa ja omien huomioiden ja tarkentavien kysymysten esittäminen siihen lomaan
edellyttää kouluttajalta asioiden syvempää sisäistämistä.
Tapa, jolla kysymykset saattavat nousta keskusteluun edellyttävät kouluttajalta elämänko-
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kemusta ja pelisilmää, jotta löytyy ne oikeat asiat, joista joukko on motivoitunut keskustelemaan. Koulutettavassa joukossa
voi myös olla varusmiehiä, jotka
ovat perehtyneet etiikkaan ja filosofiaan ja ovat motivoituneita
pohtimaan etiikkaan ja moraaliin liittyviä kysymyksiä.

Sotilaspappi
Mikä rooli sotilaspapilla on Taistelijan mieli -koulutuksessa?
Rooli voi olla kouluttajan rooli,
koska sotilaspapin osaamisella keskustelun ohjaaminen on
mielekästä. Teologian maisterin koulutuksen antamat perustiedot eettisten- ja moraalikysymysten pohdintaan tukevat tätä, mutta on löydettävissä myös
muita tapoja, miten sotilaspappi
voi omalla toiminnallaan tukea
toimintakykyä ja ryhmähenkeä
rakentavaa toimintaa.
Resilienssi, eli psyykkinen
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palautumiskyky tai yksilön mukautumiskyky on sitä, miten
koulutettava varusmies suhtautuu pettymyksiin ja vastoinkäymisiin ja mistä hän etsii tukea,
kun mukautumiskyky on koetuksella. Kyky on osalla varusmiehiä heikko siksi, että sitä ei
ole missään vaiheessa elämää
tarvinnut kokeilla mitenkään.
Elämässä ei yksinkertaisesti ole
ollut pettymyksiä tai vastoinkäymisiä. Kaiken sen pohjalta mitä
tässä artikkelissakin on käsitelty,
näkee sen kehityksen, miten yhteisöllisyys katoaa ja entistä suuremmaksi haasteeksi tulee voimakkaiden persoonien suostuminen tulemaan osaksi joukkoa.
Ryhmähenkeä on yksikertaisesti pakko parantaa erilaisten harjoitteiden ja keskustelun kautta.
Tämän saman kehityksen myötä on yksilöiden nykyisin vaikeata löytää mitään yhteistä ympäröivästä todellisuudesta, josta

pettymysten ja vastoinkäymisten myötä voisi saada edes jonkinlaista tukea. Samaan aikaan
resilienssin tutkimus nostaa esille entistä tärkeämpänä erilaiset
yhteisöt ja vertaistuen sen määrittelyssä mitä yksilölle tapahtuu
tilanteessa, jossa psyykkinen palautumiskyky on koetuksella.
Jos ei rajoiteta ajattelua vain
perinteiseen luterilaiseen uskoon, niin laajasti hengellisyydellä voi tutkijoiden mukaan olla
osalle suurikin merkitys persoonallisen resilienssin rakentumisen kannalta. Vaikeassa tai mahdottomassa tilanteessa se tarjoaa vastauksia, joita ei ehkä mitään muuta kautta saisi, tai niillä
ei olisi vastaavaa merkitystä. Sotien aikana merkitystä oli helppoa etsiä yhtenäiskulttuurin ja
kansankirkon kristillisen uskon
kautta. Ajatus tiivistettynä on
Raamatusta löytyvässä israelilaisten sotalain kohdassa, jonka

Merivoimien toimintaympäristö ja toimintakyky

mukaisesti papin keskeisin velvollisuus on puhua sotaan lähtevälle joukolle ja vakuuttaa heille,
että voitto on varma, koska Jumala sotii meidän puolellamme.
En avaa tätä ajatusta enempää,
mutta jos kiinnostuit, niin suosittelen Jouni Tillin kirjaa: Suomen
Pyhä sota.
Jos sotilaspappi miettii tarkemmin omaa toimintaansa,
niin se voi edelleen tukea laajasti Taistelijaan mieli- koulutusta, toimintakykyä ja ryhmähenkeä ihan hartauksien ja kenttäehtoollistenkin yhteydessä. Valtaosa varusmiehistä tunnustaa
kysyttäessä jonkinlaisen Jumala käsitteen tai laajemmin jonkin korkeamman olemassaolon.
Sillä pohjalla on paljon mahdollisuuksia tukea yksilön resilienssiä ja kykyä käsitellä kuolemaa ja
sitä mitä koulutettu sotilas joutuu taistelukentällä näkemään
ja kokemaan. Tosin psyykkinen
palautumiskyky tai yksilön sopeutumiskyky kuulostavat kevyiltä ilmaisuilta taistelukentän
todellisuudessa. Välillä se varusmiehen normaaliolojen sopeutumiskyky on jo liian kovalla
koetuksella ihan tavallisena palveluspäivänä.
Samalla tavoin sotilaspapin
on mahdollista hartauksiinsa sisällyttää teemoja, joilla voi tukea maanpuolustustahtoa, yhteishenkeä ja toimintakykyä, jos
vain halua sellaiseen on. Samat
periaatteet toimivat myös koulutettavien varusmiesten yksilökohtaamisissakin. Tulevaisuus
tuo tämän suhteen varmasti mukanaan paljon uutta. Nyt jo joillekin varusmiehille on tärkeää
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puhua henkilökohtaisesti sodasta ja tappamisen oikeutuksesta osana omaa henkilökohtaista prosessiaan. Kun itse olin
kauan sitten varusmies, niin eipä tällainen olisi tullut mieleenkään, eikä mitään tarvettakaan
siihen silloin itse tunnistanut.

Onko jotain
parannettavaa?
On. Koulutus on suunnattu motivoituneelle varusmiehelle. Motivoitunut varusmies saa siitä entistä enemmän irti ja motivaationsa tähden etsii vielä myöhemminkin sellaista tietoa, jota
kukaan ei hänelle koulutusvaiheessa kertonut. Entä sitten kun
koulutukseen tulee vain käskystä paikalla oleva varusmies, jolla
ei ole pienintäkään motivaatiota? Heitäkin kuitenkin edelleen
on melkoinen määrä.
Miten motivoida varusmies
omaehtoisesti kehittämään toimintakykyään muilla kuin fyysisen toimintakyvyn osa-alueella?
Minkälaisia harjoitteita tai materiaalia se vaatisi? Sitä prosessia,
jota me edellytämme varusmiehiltä voisi kuitenkin tukea monin eri tavoin. Ensiksi olisi hyvä

saada mikroelokuvia, joissa olisi erilaisia taistelukentällä tapahtuvia eettiseen toimintakykyyn
liittyviä valintatilanteita. Elokuvien aiheena olisi sekä tappavan
voiman käyttö, että myös oman
kuoleman mahdollisuus.
Kännykkä on varusmiehen
arjen työkalu ja siihen pitäisi saada johonkin sovellukseen kysymyssarjoja, joilla varusmies voisi
mitata oman toimintakykynsä tasoa ja saisi välittömästi palautteena arvion tilanteesta. Parhaimmillaan meillä voisi olla datana olemassa varusmiehen koulutusaikana tehdyt itsearviot tallessa,
kun hän tulee kertausharjoitukseen ja reserviläisenä hän päivittää siellä tiedot toimintakyvystään. Siitä voidaan parhaimmillaan päästä siihen, että kun joukko poikkeusoloissa perustetaan,
niin voidaan joukon komentajalle
luovuttaa suoraan tieto siitä, missä kunnossa joukon toimintakyky
on ja tarvitaanko jotain välittömiä
toimenpiteitä ennen taistelua. Sitä kautta rajallisten tukiresurssien käyttäminen tehokkaasti on
paljon tehokkaampaa. Matka jatkuu kohti seuraavaa koulutusuudistusta?
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Rannikkolohkon tiedonantoja
SA-kuva

Parhaimmillaan esikuntapäällikkö käyttää komentajan päätöksentekovaltaa ja ylläpitää operatiivista tempoa komentajan ollessa poissa. Viime sodissa pelkästään sotilasarvojen erot suomalaisten komentajien ja esikuntapäälliköiden välillä viittaisivat venäläiseen johtamiskulttuuriin, jossa komentaja on
yksin komentaja ja esikuntapäällikkö lähinnä toimistopäällikkö. Kenraalimajuri A. O. Pajari ja hänen esikuntapäällikkönsä majuri Loimu vuonna 1943.

Ville Vänskä

Harmaat eminenssit
Luin taannoin mielenkiintoisen raportin Naton vuonna 1980 järjestämästä sotapelistä, jonka tarkoituksena oli viimeistellä Naton Euroopan sotanäyttämölle kehittämää Active Defence-doktriinia.
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T

uolloin jo yli 80 vuotiaat saksalaiskenraalit
Hermann Balck ja Friedrich von Mellenthin oli laitettu kartan ääreen suunnittelemaan neuvostoliittolaisen syvään murtoon pyrkivän kaartin
panssariarmeijan lyömistä Naton mekanisoiduin joukoin. Nämä kyseiset kenraalit olivat toisessa maailmansodassa torjuneet puna-armeijan suurhyökkäystä Ukrainan aroilla saksalaisen 4. panssariarmeijan komentajana ja esikuntapäällikkönä.
Kenraalien Balck ja von Mellenthinin päätös heille esitettyyn
skenaarioon syntyi viidessä minuutissa ja sotapeliraportin mukaan hämmästytti tilaisuuteen
osallistuneita. Ratkaisussa puolustus muodostui vastustajan
hyökkäystä hidastavista puolustuskeskuksista, pysäyttävästä
torjuntalinjasta ja mekanisoitujen joukkojen suorittamasta iskusta vastustajan suojaamattomaan sivustaan. Taistelumenetelmä, joka takavuosina markkinoitiin meillä ”maavoimien uutena taistelutapana”. Mielenkiintoisempaa raportissa on näiden
herrasmiesten esittämät näkemykset neuvostojoukkojen taktiikasta (kaavamaista, komentajakeskeistä, massaan perustuvaa, maaston hyväksikäyttö
korvataan nopeudella) ja saksalaisten menestystekijöistä (liike
puolustuksessa, komentajan ja
esikuntapäällikön saumaton yhteistoiminta, organisaation läpileikkaava tehtävätaktiikka, pienet
yksikkökoot, osaava aliupseeristo ja aloitekykyiset yksilöt). Näistä saksalaisten menestystekijöis-
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Bibliothèque nationale de France

Nykyaikaisen yleisesikuntajärjestelmän isää Helmuth von Moltke vanhempaa on kutsuttu taktiseksi neroksi ja shakkimestariksi. Paljon hänen
neroudestaan oli kuitenkin sitkeyttä ja saksalaista pikkutarkkuutta.

tä huomion kiinnitti tuo komentajan ja esikuntapäällikön muodostama taistelupari, jonka saumatonta yhteistoimintaa kenraalit Balck ja von Mellenthin korostivat aivan erityisesti.
Sotahistorian valossa menestyneen komentajan takana on aina ollut pätevä esikuntapäällikkö. Tämä tosiasia tahtoo yleensä
unohtua voitokkaiden komentajien nauttiessa glooriasta ja esikuntapäälliköiden jäädessä harmaiksi eminensseiksi. Yleisesikunnat
ja esikuntapäällikön tehtävä kehittyivät erityisesti 1800-luvulla teollistumisen ja sodan teknis-

tymisen myötä. Sodankäynnistä tuli liian monimutkaista yhden
komentajan hallittavaksi. Viimeiset yhden sotapäällikön hallitsemat taistelut käytiin Napoleonin
sodissa. Napoleon Bonaparten
itsensä esikuntapäällikkönä toimi Louis-Alexandre Berthier. Napoleon kutsui Berthieriä pilkallisesti pääkirjurikseen, jota hän jossain määrin olikin. Berthierien yritykset toimia komentajana johtivat poikkeuksetta katastrofiin,
mutta esikuntapäällikkönä hän oli
erinomainen. Hän johti väsymättä
esikuntaa ja muunsi Napoleonin
ajatukset toimeenpaneviksi käs-
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kyiksi. Esikuntapäällikkönä Berthier otti myös vastaan Napoleonin toisinaan silmittömät raivokohtaukset. Napoleonin ja Berthierin muodostama parivaljakko oli menestyksekäs, joskin erilainen kuin millainen se tuli myöhemmin olemaan Preussissa.
Preussissa, missä koko nykyaikaisen yleisesikuntamallin juuret ovat, esikuntapäällikkö oli paremminkin apulaiskomentaja, joka käytti komentajan valtaa tämän ollessa poissa. Keskinäinen
luottamus ja toimiva komentaja/
esikuntapäällikkösuhde yhdistettynä tehtävätaktiikan sekä itsenäisen päätöksentekokyvyn soveltamiseen osoittautui menestystekijäksi kaikissa Preussin ja
myöhemmin Saksan käymissä sodissa. Preussilaisen yleisesikuntakoulutuksen ja taidokkaan esikuntapäällikön kirkkain ilmentymä oli
Helmuth von Moltke vanhempi.
Hän toimi Preussin yleisesikunnan
päällikkönä vuosina 1857-1871 ja
Saksan yleisesikunnan päällikkönä vuosina 1871-1888. Hän osoitti pätevyytensä ja kykynsä Preussin prinssi Fredrik Kaarlen esikuntapäällikkönä sodissa Tanskaa, Itävaltaa ja Ranskaa vastaan.
Von Moltken erityisiksi vahvuuksiksi on mainittu hänen kykynsä
hahmottaa maailmaa kolmiulotteisesti ja hänen kykynsä ajatella
erilaisia kehityskulkuja kaksikymmentä ja jopa kolmekymmentä
askelta eteenpäin. Von Moltken on
kerrottu pelanneen kymmeniä ja
taas kymmeniä erilaisia sotapelipeliskenaarioita ja kehityskulkuja
operaatioiden eri vaiheisiin. Taistelun aikana, kun ennalta laadittu suunnitelma oli fortunan vai-
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kutuksesta pettänyt, oli von Moltkella heti ratkaisumalli valmiina
pelattujen erilaisten kehityskulkujen ansiosta.
Venäjällä sotatoimien johtaminen on ollut aina korostetun
komentajakeskeistä. Komentaja on ollut komentaja kaikessa erinomaisuudessaan ja esikuntapäällikkö sekä esikunnan
osastopäälliköt ovat olleet lähinnä neuvonantajiin rinnastettavia. Neuvostoliitossa Frunzen
sotilasakatemiassa paneuduttiinkin juuri komentajien teoreettiseen valmentamiseen siten, että heidän tietämyksensä
riitti tarvittaessa joukkojen johtamiseen ilman aselajipäälliköiden neuvoja. Sotahistorian valossa tällainen johtamiskulttuuri
on johtanut useammin taktiseen
pipertelyyn ja epäonnistumisiin.
Mikä näistä edellä kuvatuista komentaja/esikuntapäällikkömalleista meillä on Suomessa?
Viime vuosina on julkaistu useita kirjoja viime sodistamme, jotka avaavat rintamakomentajien
ja heidän esikuntapäälliköidensä vaikeita suhteita. Osa komentajista näyttäytyy jälkikäteen pri-

madonnina, joiden on ollut vaikea vastaanottaa neuvoja alempiarvoisiltaan. Tämä viittaisi vahvasti venäläiseen johtamiskulttuuriin. Näinhän voisi olla jääkäreiden saatua Saksassa hyvin
käytännönläheisen kenttäkoulutuksen ja itsenäisen Suomen
ensimmäisten ylempien upseereiden oltua Venäjällä koulutettuja. Entä mikä on esikuntapäälliköiden rooli nykypäivänä Puolustusvoimissa? Esikuntapäälliköt näyttäytyvät normaaliolojen
toiminnassa lähinnä byrokratian
kautta. He käsittelevät alati kasvavan asiakirjaliikenteen, vievät läpi organisaatiouudistukset ja johtavat esikuntien päivittäistä toimintaa. Sotaharjoituksissa esikuntapäälliköt johtavat
poikkeusolojen organisaatiorakenteen esikuntien työskentelyä, mutta kolumnin alussa kuvattu saksalaismallinen komentaja-esikuntapäällikkösuhde on
kuin operatiivinen harhauttaminen. Kaikki siitä puhuu, mutta kukaan ei ole koskaan nähnyt.
Operatiivisesta harhautuksesta lisää seuraavassa kolumnissa.

Lisää aiheesta:
–

–

–

- Generals Balck and Von Mellenthin on Tactics: Implications for NATO Military Doctrine (pdf luettavissa internetissä)
- Zabecki, David T.: Chief of Staff – Principal Officers Behind History’s Great Commanders, osat I-II, (Naval Institute Press, 2008).
- Tuunainen, Pasi: Tahtojen taisto - Alpo K. Marttinen ja
Hjalmar Siilasvuo talvisodassa, (Kustannusosakeyhtiö
Otava, 2010).

Rannikkosodankäynti – Vedenalainen valvonta, sensoritekniikka ja suoja

Ville Vänskä

Keskustelu

Komentaja Ville Vänskä, Merisotaopin pääopettaja, Maanpuolustuskorkeakoulu

Rannikkosodankäynti
– Vedenalainen valvonta, sensoritekniikka ja suoja
Artikkelisarja perustuu vuonna 2018 julkaistuun teokseen ”Rannikkosodankäynti
– Suomen rannikkopuolustuksen tulevaisuus” (ISBN:978-952-80023-7-6).

A

rtikkelisarjan edellisissä osissa on tarkasteltu
sotilasteknologian kehityksen trendien osalta johtamista ja tilannekuvaa, tykistöjärjestelmiä, hakeutuvia ammuksia ja
täsmäaseita, keinoälyä, robotiikkaa, miehittämättömiä järjestelmiä. Teknisen tarkastelun viimeisessä osassa tarkastelussa ovat
vedenalainen valvonta, sensoritekniikka ja suoja.

Vedenalainen valvonta
Vedenalainen valvonta käyttäen kiinteitä hydrofonikenttiä
on auttamattoman vanhanaikaista ja hyödytöntä. Kenttien
sijainti ja suorituskyky on tuskin
säilynyt vuosikymmenten läpi
vastustajalta salassa. Vastustajan voi halutessaan ne kiertää,
vahingoittaa niitä tai jopa eliminoida kokonaan. Nykyteknologia mahdollistaa autonomiset
ja liikkuvat valvontajärjestelmät
myös pinnan alle. Valtamerissä on jo operatiivisessa käytössä erilaisia ”liitolaitteita” (glider),
jotka voivat valvoa ja tiedustella
viikkoja, ja jopa kuukausia nousten välillä pintaan lähettämään
kerättyä valvontadataa sekä la-

Rannikon Puolustaja 2 | 2020

taamaan aurinkoenergialla akkujaan. Vastaavia järjestelmiä
on sekä tutkimus että sotilaskäytössä.
Itämeren olosuhteisiin on
olemassa myös pinnan alla toimivia miehittämättömiä aluksia (Unmanned Underwater Vehicle, UUV), jotka kykenevät valvomaan pinnanalaista maailmaa vaihtaen aika ajoin sijaintiaan. Seuraava kehitysaskel näiden vedenalaisten valvontalaitteiden osalta on niiden aseistaminen. Tunnistettuaan vastustajan sukellusveneen tai pinta-aluksen potkuriäänen, ja verrattuaan sitä järjestelmälle syötettyyn kirjastoon, järjestelmä
muuttuu miinaksi tai kohteeseen hakeutuvaksi torpedoksi.
Miehittämättömien vedenalaisten alusten kehitystyö on
jossain määrin vielä alkutekijöissä, ja esimerkiksi niiden suunnistusjärjestelmät eivät ole toistaiseksi kovin luotettavia. GPS-ohjaus tai radio-ohjaus ei toimi
eristävän vesikerroksen vuoksi. Vedenalaisen autonomisen
järjestelmän paikkatieto perustuu joko siihen ja navigointi perustuu joko siihen että laite nou-

see aika ajoin pintaan päivittämään sijaintinsa GPS:llä tai laite
lähettää sukelluksissa ollessaan
jatkuvasti akustista ”pingausta”.
Akustisen lähetteen avulla laite
määrittää nopeutensa ja suunnanmuutoksensa. Muita navigointivaihtoehtoja ovat magneettisen kompassin käyttö, joka ei ole osoittautunut kovin luotettavaksi sekä ohjustekniikasta
tuttu inertia navigaatio (matkan
ja kulman jatkuva mittaaminen,
kuten akustisessa vaihtoehdossa). Samoin miehittämättömien
pinnan alaisten järjestelmien
kehitystyön hidasteena on ollut datan siirtäminen pinnan alle.

Sensoritekniikka
Nykyaikaiset sensorit kykenevät
mittaamaan kohteen lähettämää tai siitä heijastuvaa fysikaalista suuretta hyvin laajalla sähkömagneettisen spektrin alueella ja lisäksi ne mittaavat painetta, magneettisuutta ja aaltoliikettä. Sensorien käytettävyys
vaihtelee paljon ympäristön, rakenteiden, valoisuuden, sään ja
käyttöetäisyyden mukaan. Tietyllä aallonpituusalueella toimivalla sensorilla ei välttämättä
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kyetä havainnoimaan kaikissa
olosuhteissa.
Nykyisin pääsääntöisesti näkyvän valon sensorit, valonvahvistin ja lämpökamera ovat erillisiä laitteita ja kukin sensori rajoittuu kohtuullisen kapea-alaiselle aallonpituusalueelle. Niiden käyttökelpoisuus muuttuvissa olosuhteissa on hyvin rajallinen. Markkinoilla on jo joitakin laitteita, jotka hyödyntävät
yhdistettynä esimerkiksi näkyvän valon kameraa ja lämpökameraa. Rannikon olosuhteisiin
sopisi esimerkiksi laite, jossa on
yhdistetty näkyvän valon kamera, lämpökamera ja valonvahvistin. Eri aallonpituusalueiden sensorien tuottama informaatio voidaan yhdistää yhdeksi kuvaksi
tai eri aallonpituusalueita voidaan tarkastella erikseen.
Yleisiä kehityslinjoja sensoritekniikan osalta ovat erilaisten
multisensorien kehittäminen,
sensorien yhdistäminen miehittämättömiin järjestelmiin, erilaisilla sensoreilla hankitun tiedon
fuusiointi, laitteiden ja komponenttien koon pieneneminen
sekä sensoritekniikan tarjonnan
laajeneminen.

Suoja
Rannikkopuolustuksen näkökulmasta on myös syytä tarkastella suojaa ja sen kehittymistä.
Suoja on perinteisesti ollut linnoittamisella, panssaroinnilla,
naamioinnilla, maastouttamisella tai muulla vastaavalla hankittua passiivista suojaa. Passiivisen suojan merkitys ja sen antama todellinen fyysinen suoja
on vähentynyt. Kiinteät kohteet

34

ovat ennemmin tai myöhemmin
tuhottavissa aseiden tarkkuuden, älyn ja läpäisykyvyn kehittyessä. Rakennuksiin tai kenttälinnoitteisiin suojautunut elävä voima voidaan tuhota paineja polttovaikutukseen perustuvin termobaarisin räjähtein. Termobaarinen räjähde tuottaa voimakkaan lämpö- ja paineiskun
suljetussa tilassa, minkä takia
se on erityisen tuhovoimainen
elävää voimaa ja palavia materiaaleja vastaan. Kehittyneet termobaariset kranaatit voidaan

Häivetekniikka
on muodostunut
yhdeksi tärkeimmäksi
suunnittelukriteeriksi
suunniteltaessa uusia
ja päivitettäessä
vanhoja
asejärjestelmiä.
varustaa lisäksi rakennusten ja
bunkkerien seiniä läpäiseviksi
yhdistelmäammuksiksi. Läpäisevään vaikutukseen voidaan
pyrkiä liike-energian tai ontelopanoksen turvin. Venäjä on esimerkiksi kehittänyt termobaarisia aseita ja käyttänytkin niitä
hyvällä menestyksellä Itä-Ukrainassa. Tosin termobaaristen
aseiden osuus kaikkien ammusten ja asejärjestelmien kokonaismäärästä on vain pieni osa.
Nykyään suoja pyritään luomaan muilla keinoin, kuten liikkeellä, piilossa pysymisellä tai
aktiivisella suojalla (torjuntakyky, ilmapuolustuskyky). Tiedus-

telun ja valvonnan suorituskyvyn edelleen kehittyessä suojaa
joudutaan hakemaan muilla keinoin, koska piilossa pysyminen
ei useimmiten ole enää mahdollista. Tuolloin aktiivinen suoja on
entistä arvokkaampi.
Yleisiä kehitystrendejä suojan osalta ovat suojan liikuteltavuus ja monikäyttöisyys. Keveät
esimerkiksi kevlarista valmistetut ballistiset suojalevyt kulkevat
joukkojen mukana ja ne ovat yhdistettävissä hyvin erilaisten kohteiden suojaksi. Tällaiset liikuteltavat ja modulaariset suojat sopisivat erinomaisesti liikkuvien rannikkojoukkojen ja asejärjestelmien ryhmitysalueiden suojaamiseen. Painopisteen vaihtuessa suoja liikkuisi mukana ja suojan painopiste voitaisiin vastaavasti muodostaa kohdentamalla
elementtejä tietyille joukoille tai
tiettyyn maantieteelliseen suuntaan. Lisäksi nopeasti ja helposti liikuteltavilla ballistisilla suojilla
olisi käyttöarvoa myös Ahvenanmaan puolustuksessa.
Häivetekniikka on myös yksi suojan laji. Häivetekniikka on
muodostunut yhdeksi tärkeimmäksi suunnittelukriteeriksi
suunniteltaessa uusia ja päivitettäessä vanhoja asejärjestelmiä.
Häivetekniikkaa on tuotu muun
muassa merivoimien aluksiin.
Yleisimmin häivemenetelminä
käytetään kohteen muotoilua ja
erilaisia absorptiomateriaaleja.
Kohde pyritään piilottamaan aktiivisesti toimivilta haku- ja seurantajärjestelmiltä kuten tutkalta sekä passiivisesti toimivilta
seurantajärjestelmiltä minimoimalla kohteen aktiivisesti tuot-
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tamat signaalit kuten äänet ja
infrapunasäteily.
Kohteiden naamiointi on
edelleen yksi tärkeimmistä ja
yleisimmistä suojan keinoista.
Naamioverkot ovat kehittyneet
tiedusteluvälineiden kehittyessä. Nykyaikainen naamioverkko
on lämpönaamioverkko, joka
estää suojattavan kohteen havaittavuuden lämpökameroilla. Verkko estää näkyvän valon
ja lämpösäteilyn havainnointia.
Samanlaista kohteen lämpösäteilyä eristävää materiaalia voidaan käyttää yksittäisen taistelijankin naamiointiin.
Myös yksittäisen taistelijan suoja on tullut entistä mer-

kityksellisemmäksi ja se kehittyy muun asetekniikan rinnalla. Erilaiset sirpale- ja panssariliivit yleistyivät Vietnamin sodan myötä jo 1960-luvulla. Ensimmäiset liivit olivat raskaita ja
jäykkiä, ja ne jätettiin usein liikkumista rajoittavina pukematta päälle. Kevlarin myötä suojaavat liivit kevenivät ja liikkuvuutta lisättiin jakamalla suojaliivit joustaviksi osiksi. Nykykehitys taistelijan suojavarusteiden
osalta pyrkii edelleen puolittamaan suojavarusteiden painon
sekä lisäämään liikkuvuutta. Tulevaisuuden ratkaisuina ovat kevyen ja kestävän polymeerin yhdistäminen kevyeen ballistiseen

suojaan kuten keraamisiin levyihin. Ballistisen suojan osalta on
myös tutkittu synteettisiä biologisia ja nestemäisiä vaihtoehtoja korvaamaan jäykät levyt. Yksi keino vähentää suojavarustuksen painoa on niiden modulaarisuus. Suojaavia levyjä tai pusseja voidaan asettaa taisteluliivissä kulloinkin haluttu määrä
ja/tai suojaamaan vain haluttuja kehon osia. Pään suojan osalta kevyt ja suoja-arvoltaan erinomainen komposiittikypärä on
vakiinnuttanut asemansa. Kypäristä on tullut suojan lisäksi myös
alustoja erilaisille kommunikointi ja tähystysvälineille.

Millog ylläpitää maa- ja
merivoimien kalustoja sekä
ilmavoimien valvontajärjestelmiä niin normaalikuin poikkeusoloissa.

millog.fi
�
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Pekka Hietakangas

Keskustelu

Kirjoittaja komentajakapteeni Pekka Hietakangas päivittää parhaillaan Laivapalvelusopasta 2020.
Aiemmin hän on palvellut Hamina-luokan ja Hämeenmaa -luokan taistelualusten päällikkönä. Tällä
hetkellä hän on Merivoimien esikunnassa M5 hankesektorilla Laivue 2020 hankepäällikkönä.

Laivapalvelusopas 2020
– ”väännetään se rautalangasta”
Laivapalvelusopas (LPO) on laivastossa käytettävä ohjesääntö. Nykyinen LPO
on kirjoitettu vuonna 2006 ja se on tällä hetkellä päivittämisen alla. LPO:ssa
on samankaltaisia elementtejä kuin Yleisessä palvelusohjesäännössä, mutta
LPO menee palveluksen ja toimintojen määrittämisessä huomattavasti syvällisemmälle tasolle - laivaston ja alusten toiminnalliselle ja kulttuuriselle tasolle
omassa toimintaympäristössään. LPO:n pinnallisesti tuntevat saattavat tietää,
että opas määrittää tarkasti myös laivaston koodin. Kuinka sotalippua kunnioitetaan, miten sota-alukseen saavutaan ja sieltä poistutaan tai kuinka protokolla virallisissa tilaisuuksissa hoidetaan. Tämä edellä kuvattu ulkoinen koodi on
kuitenkin vain jäävuoren huippu. LPO:n ydinsanoma on aivan jossain muualla.
Laivapalvelusopas, asema
ja merkitys
Kuvitellaan tilanne, jossa laivapalveluksen järjestämistä ja
aluksen henkilöstön organisointia ei ole erikseen ohjeistettu ja
yhtenäistetty. Taistelualuksen
palveluksen järjestämisen vaikeus on siinä, kuinka monipuolisesti henkilöstön tulos täytyy
kyetä ulosmittaamaan ja optimoimaan eri tilanteissa. Lukumäärää ei voi eikä tarvitsekaan
kasvattaa saadakseen koko suorituskyvyn käyttöön. Tämä aiheuttaa sen, että henkilöstössä
ei voi olla niin sanottuja ”yhden
asian ihmisiä”. Aluksella ei ole
”vain” merenkulkijaa, tykkimiestä, ohjusmiestä, savusukeltajaa,
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kansimiestä, lääkintämiestä tai
konemiestä, vaan henkilöstö toteuttaa matriisiorganisaatiossa eri tehtäviä kulloisenkin valmius- tai hälytystilan mukaisesti - vuorokaudesta toiseen, keskeytyksettä. Tähän mahdollisuuteen taistelualuksen ylivertainen suorituskyky muihin asejärjestelmiin nähden kiteytyykin
- suuri määrä integroituja sensoreita ja raskaita asejärjestelmiä,
jatkuvasti käyttövalmiina, liikkuvalla alustalla. Ja kaiken tämän
valmiuden ylläpidon lisäksi, alus
voi toteuttaa useaa taktista tehtävää samaan aikaan.
Aluksen henkilöstö on kuin
rubikin kuutio. Perinteisessä
rubikin kuutiossa on 26 liikku-

vaa osaa ja lukematon määrä
eri kombinaatioita. Lopputilanteessa kuution jokaisella kuudella taholla tulee olla yksi väri. Samaan lopputulokseen jokaisen
taistelualuksen miehityksessä
tulee pyrkiä. Kuution liikkuvien osien lukumäärä määrittyy
aluksen tehtäväkokoonpanon
mukaan. Lopputuloksessa miehityksen toteuttamisen useista eri vaihtoehdoista ja henkilökombinaatioista on löydettävissä tasapaino ja harmonia siten, että eri valmius- ja hälytystiloista on löydettävissä jokaiselle kuution sivulle paras mahdollinen miehitys. Ratkaisu on aina
kompromissi, joka tehdään valitun painotuksen mukaisesti. Toi-

Sota-aluksen palvelus-, toimi- ja erikoisalat (LPO 2006 - LPO 2020 luonnos)

sen valmiustilan ensisijainen tavoite voi olla nopea tulenavauskyky laajalla keinovalikoimalla
korkeassa uhkatilanteessa, toisen valmiustilan ensisijainen tavoite voi olla voimavarojen säästäminen ja uhkaan nähden riittävä omasuojakyky. Tämä ratkaisu
taistelualuksella esitetään koko
henkilöstön käsittävässä jakokirjassa. Jos parhaita käytänteitä ja sabluunoita jakokirjan muodostamiseen ei yhteismitallisesti annettaisi, olisi laivaston alusten miehitys ja toiminnallinen jako eri valmius- ja hälytystiloissa
kirjavaa. Pienellä laivastolla, eikä
kyllä suurellakaan, ole varaa toteuttaa taistelualusten henkilöstön käyttöä leväperäisesti. Huonon organisoinnin ja valmiuden
säätelyn myötä taistelualus menettää paikkansa kiistattoman
ylivertaisena asejärjestelmäkokonaisuutena. LPO:n tärkein
oppi on antaa perusteet, kuinka
taistelualus miehitetään eri valmius- ja hälytystiloissa.

Rannikon Puolustaja 2 | 2020

Opetuksia käytännön
elämästä
Ensimmäinen suomalainen LPO
on 1920 -luvulta ja sen sisältöön
mallia on haettu ulkomailta. Alusten organisoinnin ja eri valmiustilojen periaatteet, ainakin länsimaissa, ovat pääperiaatteiltaan
samankaltaisia. Tärkein jako on
aluksen taistelujako, jossa jokainen aluksen osajärjestelmän
käytettävyys, kyky vauriontorjuntaan ja taisteluiden jatkamiseen
on viritetty huippuunsa. Aluksen
miehistö optimoidaan siten, että
”jokaista instrumenttia on soittamassa paras soittaja”. Yhdysvaltalaisessa oppaassa kuvataan,
kuinka ”taistelujaossa laivan parturillakin täytyy olla sotilaallinen
tehtävä”. Jos joka ikinen merisotilas ei voi antaa panostaan laivan tärkeimmässä jaossa, on sillä moraalia heikentäviä vaikutuksia. Muut jaot perustuvat aselajitoimintoihin kulloisenkin tehtäväpainotuksen ja tarvittavan valmiuden mukaan. Torjuntavalmiu-

dessa vahdit tulee miehittää yhtä vahvoiksi ja siirtyminen takaisin taisteluvalmiuteen tulee käydä kuin avonaisen takin vetoketjun kiinni laittaminen. Valmiuden
säätelyllä varmistetaan, että alus
viedään taisteluun oikeassa valmiudessa. Valmiuden säätely on
yksi aluksen päällikön tärkeimmistä tehtävistä.
LPO on kokenut vuosien
saatossa evoluutiota. Tarvetta perustavanlaatuiselle revoluutiolle ei ole ollut. LPO ei ota
kantaa merisodan teoriaan tai
doktriiniin. Se ottaa kantaa siihen, kuinka yksittäinen taistelualus merellisessä raskaiden
taisteluvälineiden maailmassa tulee organisoida, valmistella ja harjoituttaa, jotta sillä olisi
edellytykset menestyä taistelussa ja jokapäiväisessä elämässä
merellä. LPO antaa ohjesääntömuodossa yksinkertaiset lyhyet
määräykset, joita noudattamalla voi menestyä. Osa määräyksistä perustuu kokemuksiin sii-
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tä, kuinka toimimalla vaurioiden
syntyminen ennaltaehkäistään
tai niitä rajoitetaan. Osa määräyksistä ohjaa henkilöstöä toimimaan oikein, vaikka eivät toimintansa merkitystä syvällisesti ymmärtäisikään. Vaikka LPO on koko alushenkilöstön käsikirja, on
sen pääasiakas aluksen päällikkö. Tästä syystä LPO:n päivittämisessä täytyy olla taitava ja riittävän konservatiivinen. Lapsi ei
saa mennä pesuveden mukana.
Ymmärtääksemme LPO:n merkitystä paremmin, voimme tarkastella asiaa Falklandin sodassa 1982 Exocet meritorjuntaohjuksella upotetun HMS Sheffieldin näkökulmasta. Aikanaan salaiseksi julistettu, muutama vuosi sitten julkiseksi annettu, tutkimusraportti paljastaa useita
brittiläisen ohjesäännön laiminlyöntejä. Lukijat voivat kaivaa
laivapalveluspuvun reisitaskus-
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taan LPO:n ja tutkia, mihin kaikkiin asioihin oma pieni kirjamme antaa hyvän toimintatavan
ja pohtia sitä, onko LPO:n merkitys vain johdannossa kuvatun
ulkoisen protokollan osoittamista varten. Jos et tiedä miten palvelus taistelualuksella järjestetään, lue LPO.

HMS Sheffieldin
uppoaminen 1982”
HMS Sheffield oli Falklandin sodassa suorittamassa ilmavalvontaa osana Royal Navyn alusosastoa. Aluksella oli käskettynä torjuntavalmius, mutta valmius toteutettiin mm seuraavin
puuttein;
– Aluksella ei ollut toimeenpantu taistelusulkutilaa
– Osa aluksen aseista oli lataamatta
– Ilmapuolustusupseeri ei ollut jakokirjan mukaisella

–

paikallaan taistelukeskuksessa vaan kahvitauolla ja
häntä ILPU tehtävissä avustanut aliupseeri oli käymässä vessassa.
Raportissa kuvataan, että
aluksen miehistö oli puutunutta ja pitkästynyttä.

HMS Sheffieldin ilmavalvontatutka, joka olisi kyennyt havaitsemaan lähestyvän ilmaiskun, ei lähettänyt. Alennettua
laitevalmiustilaa selitettiin sillä,
että tutka häiritsi alueella toimivien omien ilma-alusten viestiliikennettä. HMS Glasgow havaitsi
lähestyvät kaksi Argentinan laivaston Super Etendard konetta
ja ilmoitti siitä HMS Sheffieldille,
mutta Sheffieldin keskusupseeri ei reagoinut riittävällä tavalla.
Aluksen valmiustilaa ei muutettu eikä aluksen päällikköä informoitu. Ilmapuolustusupseerin

saapuessa aluksen taistelukeskukseen, Super Etendard koneiden kyky vaikuttaa brittiläiseen
osastoon aliarvioitiin, eikä tarvittavia torjuntavalmiutta parantavia toimenpiteitä tai aluksen valmiuden muuttamista taisteluvalmiuteen edelleenkään suoritettu.
Ilma-alusten laukaistaessa Exocet ohjuksensa (2 kpl) alle 50km etäisyydeltä Sheffield ei
missään vaiheessa tehnyt elettäkään itsensä suojaamiseksi.
Alus ei missään vaiheessa yrittänyt ampua lähestyviä ohjuksia
alas, ei kääntynyt kohti ohjuksia
pienentämään tutkapoikkipinta-alaa eikä ampunut harhamaa-

lisilppuja. Osuman tapahtuessa
HMS Sheffieldiin, HMS Glasgow
oli täydessä taisteluvalmiudessa
silput ilmaan ampuneena.
Yksi ohjuksista iskeytyi HMS
Sheffieldin SB puolelle 2,4m vesilinjan yläpuolelle ja tunkeutui
ennen räjähtämistä keittiöön.
Kahdeksan kokin arvellaan menehtyneen välittömästi. Toinen ohjuksista ei osunut maaliin vaan putosi mereen. Tulipalo levisi nopeasti ja aluksen sisätilat täyttyivät nopeasti savusta,
aluksella ei ollut taisteluvalmiuden edellyttämä sulkutila. Suojapalvelu oli organisoitumatonta ja sammutushyökkäykset te-

hottomia. Suojapalveluorganisaatio ei tiennyt kuka suojapalvelua johtaa ja mistä.
Savun täyttämässä aluksessa tulipalo levisi nopeasti. Vaurioita ei saatu hallintaan ja lopulta
päällikkö käski jättää laivan. Laiva paloi hallitsemattomasti noin
kuusi vuorokautta ennen uppoamistaan. HMS Sheffieldin päällikkö, CAPT(N) Sam Salt oli taustaltaan sukellusvenemies ja aluksen
I-upseeri oli taustaltaan helikopteriohjaaja. Heillä ei ollut ennen
tätä komennusta juurikaan aiempaa taustaa pintasodankäynnin
(surface warfare) tehtävistä taistelualuksella.

insta.fi

TURVALLISEN DIGITALISAATION
EDELLÄKÄVIJÄ
• Tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmät
• Hätä- ja hälytyskeskusjärjestelmät
• Rikostorjunnan ratkaisut
• Kyber- ja tietoturvaratkaisut
• Autonomiset järjestelmät
• Datakeskeiset ratkaisut ja edistynyt analytiikka
• Harjoittelu-, koulutus- ja simulointiratkaisut
• Kokonaisarkkitehtuurin, hankejohtamisen ja
elinkaaren palvelut
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Antti Suna

Keskustelu

Missä yhdistysten arkistot
Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry järjesti 4.4.2018 Upinniemessä tilaisuuden, jossa keskusteltiin eri yhdistyksille kertyvistä asiakirjoista ja muustakin
aineistosta ja sen säilyttämisestä ja käyttömahdollisuuksista tutkimustöissä.

O

sanotto oli hyvä ja monipuolinen ja asia tuli
valotetuksi moneltakin puolelta. Tavoitteista todettiin, että turvaan ja käytettäväksi tulisi saada yhdistysten hallussa olevaa historiallista aineistoa.
Alustavasti esitettiin mielipide,
että yhdistysten toiminnallinen
aineisto kuten pöytäkirjat ja vuosikertomukset eivät olisi hankkeessa mukana. Herätettiin ajatus keskitetystä ratkaisusta, jopa
konkreettisesta tilasta, jossa aineistoa voisi arkistoida.
Kokouksessa havaittiin, että tarvetta on, mutta kattavaa
apua ongelmaan ei saada Kansallisarkistolta eikä museoviranomaisilta. Sininen Reservi osoitti kiinnostusta asian eteenpäinviemisessä siten, että sen kautta voitaisiin hanketta lähteä toteuttamaan.
Kun yrittää tutustua yhdistysten historiaan, törmää tiedon saannin vaikeuksiin. Historiallinen aineisto on tavoittamattomissa eri paikoissa, jotka vain
asioille vihkiytyneet tietävät. Tietenkin tutkimustyö on perusperiaatteeltaan etsimistä ja täynnä
haasteita, mutta niin sokkeloista
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se ei saisi olla kuin tänä päivänä.
Eikä kyse ole pelkästään aineiston vaikeasta tavoitettavuudesta. Tärkein asiahan on aineiston
säilyttäminen turvallisesti. Perinteen keruuta on harjoitettu
ja harjoitetaan tälläkin hetkellä,
mutta mihin kaikki tallennetaan.
Hajotetaanko rannikon puolustuksen muistot ja faktat eri kohteisiin, eri arkistoihin, jotka nyt
sattuvat ottamaan vastaan valikoituja aineistoja? Kun järjestetään erilaisia perinteen keruutöitä, tulee aineiston kohtalon
olla selvä. Yhdistysten arkistot
ovat epävarmoja ja paljolti henkilöistä riippuvia. Rannikon puolustukseen liittyvän materiaalin
soisi olevan yhdessä paikassa,
olkoon materiaali sitten digitaalista tai perinteisempää muotoa.
Keskusteluissa, joita asian
tiimoilta on käyty, on todettu
tarvittavien tilojen volyymin olevan suuri riippuen siitä, mitä sinne varastoidaan. Selvää kuitenkin on, jos haluamme rannikkopuolustuksen perinteitä varjella, että jotakin on tehtävä. Tietämättä, mikä on todellinen tilanne eri yhteisöissä, voin mietiskellä Turun Rannikkotykistö-

killan tilannetta. Upeaa on, että kilta on toiminut aikanaan viisaasti ja toimittanut arkistomateriaalin Turun maakunta-arkistoon vuonna 1996. Siellä aineisto on helposti saatavissa kaikkien käyttöön, mutta kun aineistoon tutustuu, havaitsee, että yhtä ja toista puuttuu. Kilta on
aikanaan kerännyt valokuvia, varusesineitä yms., jotka nyt näyttävät olevan hakusessa. Myöhemmät arkistot ovat tällä hetkellä Killan kaapissa Pansiossa,
joten, jos joku haluaa niihin tutustua, on tie melko mutkallinen
ja monen kynnyksen takana varsinkin siksi, että ollaan suljetulla
sotilasalueella. Vastaava tilanne
on useilla muillakin yhdistyksillä. Arkistot saattavat olla laajojakin, mutta niihin tutustuminen
lähes mahdotonta. Tämän totesin, kun olisin ollut kiinnostunut
Turun Rannikkorykmentin Perinneyhdistyksen aineistosta. Pohtimisen jälkeen tie nousi pystyyn
ja arkisto jäi aukeamatta monestakin syystä, joista tärkeimmät
ovat Gyltön suljettu alue ja arkiston järjestelemättömyys, josta seuraa, että ilman asiantuntevaa henkilökuntaa ei aineistoon

voi tutustua. Uskon, että tämä
esimerkki on enemmän sääntö
kuin poikkeus. Erittäin myönteinen asia on, että eri tahot ovat
keränneet perinnemateriaalia ja
säilyttäneet sitä. Säilymiseen on
vaan saatava varmuus ja käytettävyyttä on lisättävä.
Yleinen arkistointiratkaisu on nykyisin asiakirjojen digitointi. Turun Rannikkotykistökillassakin on meneillään vuoden
1996 jälkeen syntyneiden asiakirjojen digitointihanke. Digitoinnissa on otettava vakavasti huomioon, millä tavalla se tehdään.
Ovatko aineistot pelkkinä kuvina, vai voidaanko niiden tekstejä käsitellä ilman erityisiä ohjelmia. Digiarkistojen säilyvyydestä
ei kenelläkään ole tietoa, vaikka
toisin väitetään. Useille tutkijoille
alkuperäinen aineisto on ainoa
oikea lähdeaineisto. Alkuperäistä aineistoa ei tulisi hävittää digitoinnin jälkeenkään, vaikka tilat eivät säilyttämiseen näyttäisi
riittävänkään. Kukaan ei voi väittää, etteikö digitointi olisi välttämätöntä. Aineistojen käyttö on
näin monin verroin sujuvampaa
ja tietoja voidaan poimia paljon
monipuolisemmin. Yhteistä arkistoa suunniteltaessa on otettava huomioon myös vastuu digitaalisen aineiston päättymättömästä säilyttämisestä.
Kun Kansallisarkisto pyrkii
ottamaan valtakunnallisella tasolla toimivien järjestöjen arkistoja hyvin valmisteltuina, voi suurin
osa rannikon puolustukseen keskittyneistä järjestöistä turvata lähinnä vain omaan aktiivisuuteensa. Mitään lakia yhdistysten arkistoista ei ole, joten tämänkin pe-

Heikki Pohjanvirta järjestämässä Turun Rannikkotykistökillan perinnekaappia Pansion sotilaskodissa.

rusteella yhdistyksillä itsellään on
vastuu, joka lienee varsin vaihtelevalla tasolla. Onko sitten yhdistysten toiminnallisella arkistolla suurta merkitystä? Tähän pitää vastata myönteisesti. Yhdistysten toiminta selviää parhaiten
pöytäkirjoista ja yhdistysten toiminta taas heijastaa muutoksia,
joita tapahtuu sekä suurissa että
pienissä yhteyksissä. Hyvänä esimerkkinä meillä on taannoin tapahtunut rannikkotykistön alasajo, johon lähellä olevat yhdistykset reagoivat eri tavoin. Pöytäkirjat ovat äärimmäisen mielenkiintoista aineistoa tutkimukselle ja niiden saavutettavuus on
tärkeää ja yhtenäisestä säilyttämisestä voi huolehtia parhaiten
yhteinen arkisto.
Toisaalta hyvin usealla yh-

distyksellä on omat perinnekaappinsa, jotka lisäävät yhteisön näkyvyyttä ja kenties yhteenkuuluvaisuuden tunnettakin. Näistä ei tule luopua, mutta ihanteellista olisi, jos niissäkin
oleva materiaali olisi luetteloitu
ja keskusarkiston tiedossa. Ajatus, että tämä materiaali on vain
meidän yhteisömme käytössä,
on vanhanaikainen, mutta kenties voimissaan. Avautuminen
toisi varmasti kaikille uusia ulottuvuuksia. Salassapito-oikeudet tulee kuitenkin säilyttää yhdistysten omien intressien mukaisesti. Aineistojen tulisi säilyä
ikuisesti. Onko perinnemateriaalin arkistointi tulevaisuudessa keskitetty vai kunkin toimijan omassa ohjauksessa, sen aika näyttää.

Pertti Huhtanen

Keskustelu

Ruutiukko

Korona ja ruutiukon
maanpuolustusoppi
Kotkan Rannikkopatteriston iskujoukko osallistui 1960- ja 1970-luvuilla 3.
Divisioonan sotaharjoituksiin. Harjoitukset pidettiin kolmesti vuodessa usein
Tuohikotin alueella.

T

ämä tapahtui yleensä
välittömästi patteriston
oman ampumaleirin jälkeen. Korpisota oli jännää vaihtelua, mutta joskus raskaanpuoleista. Meitä ja etenkään varusmiehiä ei oltu koulutettu öisiin
jotosteluihin. Mehän olimme keisarillista rannikkotykistöä, meripuolustuksen pääjoukko. Väsymykselle ainakin upseereitten
kesken kuitenkin naureskeltiin.
Lisähupia aiheutti se, että
silloinen sotaharjoituksen rahallinen korvaus oli poikamiehillä
pienempi kuin muonasta peritty maksu. Kyseessä oli siis maksullinen happening. Ukkomiehille oli jostain syystä varattu joku
liru nettoakin. Palattuamme korpikuusikkojen valvojaisista Kyminlinnaan varusmiehet saunotettiin ja pyykki vaihdettiin. Siirtyminen linnakkeille oli vasta aamulla, joten joukko pantiin ruokailun jälkeen nukkumaan juhlasalin lattialle hankituille patjoille. Me upseerit menimme näitten huoltotehtävien johtamisen
jälkeen kerholle harjoituksen syventävään käsittelyyn.
Näin saimme sen ajan sanon-
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nan mukaan harjoituksessa saadut uudet kokemukset omaisuudeksemme. Yksi suorastaan elämys Ruutiukolle oli sotiminen Einari Schadewitzin kanssa. Mies
oli aina touhussa, kiroili ärrää sorauttaen, kenraalinvalkoinen turkislakki ei vahingossakaan suorassa. Kerran iltapuhteella nojailtiin suksisauvoihin. Ruutiukon mielessä oli tietenkin kuulu tankin tuhoaminen Summassa 1940 ja sanonta: Avvoo iivana, tiällä kuolema kolokuttaa. Ei
oikein voinut olla kysymättä, että noinko hän sanoi? Einari pärskäytti perlkeleen ja totesi, että
kuule, oli vähän kiirus eikä siinä
pumaskoita ehtinyt tehdä.
Perusannos kerholla oli oopperaleipä, olutta, ryypyt, kahvia
ja konjakkia tai rommitotia. Joskus intouduttiin peräti Seurahuoneelle juhlimaan vähän fiinimmin. Näissä kinkereissä kehittyi sanonta: Jos nyt ei pidä
varaansa, voi hyvä olo yllättää.
Hyvä olo tarkoitti tässä petollista ja perusteetonta turvallisuuden tunnetta. Varomaton voi herätä kasakan nauruun. Yllätetyksi ei saa joutua. Niin oli opittu ja

omaksuttu. Nyt kasakan nimi on
korona. Tämä kasakka ei tiettävästi naura, ei ainakaan naurata.

Ei mitään uutta auringon alla
Eihän tuo Raamatun Saarnaajan sana pidä paikkaansa. Ei ainakaan pintatasolla. Mutta päteekö se symbolisella tasolla?
Nyt kärvistelemme korona- viruksen kouristeluissa. Epidemioista ja pandemioistakin selvitään ehkä kuukausissa, mutta
jälkijäristykset voivat vaatia vuosia. Suomea ja eräitä muita maita vaivaa lapsettomuus. Kiihtyvä ilmastonmuutos uhkaa koko
ihmiskuntaa. Nämä kaksi voivat
tietää sukupolvien mittaisia vaikeuksia.
Kreikan mytologiassa ensimmäinen nainen ei ollut Eeva.
Se oli Pandora ja Pandora sai lippaan, jonka avaaminen oli kielletty. Uteliaisuus kuitenkin voitti. Pandora avasi lippaan ja sieltä syöksyivät ulos kaikki maailman vitsaukset. Pandora huomasi tilanteen ja pamautti lippaan kiinni. Mutta kuinka ollakaan, lippaaseen jäi vielä jotakin. Vangiksi jäi toivo. Seurasi

synkkyys kuin Kalevalan pimeys
Pohjan akan vietyä päivän paistamasta, kuun kumottamasta.
Sitten Pandora avasi lippaan
uudestaan ja toivokin vapautui.
Mutta eihän se toivo yksin auta. Kalevalassa tarvittiin auringon ja kuun palauttamiseen
kaikki kolme pääurhoa, Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen ja hurja sotaretki Pohjolaan. Uudessa testamentissa Johanneksen ilmestyskirjan neljä
apokalyptistä ratsastajaa ovat
kuin Pandoran lippaan vitsauksia. Taiteessa nämä maailmanlopun ratsastajat on nähty ruton,
sodan, nälän ja kuoleman vertauskuvina.
Nyt meillä on ruttoa ja kuolemaakin vastaava korona. Seuraako nälkä, talouden romahdus? Seuraako rakenteiden ja
kulttuurin rapistuminen? Seuraako sota, ihmiskunnan tuho?
Tilaisuus voi tehdä hyökkääjän siitä, jolla on voimaa. Täl-
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löin runttautuvat ihmisyyteen
kuuluvat plussummapelit nollasummapelien ja miinussummapelien jalkoihin? Emme saa menettää toivoa. Meidän on toimittava ja selviydyttävä. – Mutta onko siis jotain uutta auringon alla,
symbolisella tasolla?
Olisi mielenkiintoista kuulla edesmenneen Pentti Linkolan koronakommentit. Kalastajakirjailija ehdotti ihmiskunnan
harvennushakkuita metsähakkuiden sijaan. Pitäisikö koronaa
vauhdittaa eikä vastustaa? Pitäisikö tehdä tietä apokalyptisille ratsastajille! Olisiko tämä heille riemun raikkahinta aikaa?

Paljon on kärsitty
vilua ja nälkää
Jukatanin meteoriitti surmasi
dinosaurusmaailman 65 miljoonaa vuotta sitten. Se loi samalla
edellytykset ihmiskunnan evoluution alulle 60 miljoonaa vuotta sitten. Raamatussa kerrotaan

hirveitä vedenpaisumuksesta ja
Egyptin vitsauksista. Vain Nooa
valmistautui ja pelastui arkkeineen, perheineen ja eläinkuntineen. Mustanmeren ja Mesopotamian vedenpaisumuksista
on tietoja 10 000 vuoden takaa.
Egypti ei varautunut seitsemän
hyvän vuotensa aikana huonoihin aikoihin eikä myöhemmin
kymmeneen vitsaukseen.
Kalevalan tulikipuna teki
Kaalin kraatterin Saarenmaalle
5000 eKr. Läpi taivaan syöksähtänyt hurja luonnonilmiö sai Väinämöisen ja Ilmarisen ihmettä
katsomaan. Santorinin räjähdys
1600 eKr tuhosi Kreetan Minolaisen kulttuurin ja paljon muuta itäisellä Välimerellä.
Varsinainen historia kertoo
Justinianuksen rutosta 500-luvulla. Jopa 50 miljoonaa surmansa saanutta tarkoitti 25
prosenttia sen ajan 200 miljoonan väestöstä. Musta surma
1300-luvulla oli rutto, joka tappoi jopa 200 miljoonaa ihmistä
eli 40 prosenttia 500 miljoonan
väestöstä. Musta surma siis saattaisi olla pahin tunnettu tappaja.
Nämä aiheutuivat bakteereista.
Amerikan valloitus 1500- ja
1600- luvuilla tuontiviruksineen
tappoi eräiden lähteiden mukaan jopa 80-90 prosenttia mantereen 100 miljoonan alkuperäisasukkaasta. Tämä on ehkä pahin
tappaja suhteellisesti yhtä suurta väestöryhmää kohtaan. Koko
maailmassa olisi noina aikoina
epidemiasurmia ollut 50-100 miljoonaa eli 10-20 prosenttia 500
miljoonan silloisesta maailman
väestöstä. Kyseessä oli virusperäinen sairaus. Kolmas ruttopan-
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demia 1894-1959 vaihteeksi bakteereineen aiheutti 15 miljoonaa
kuolemaa, 1,5 miljardin väestöstä eli promilleluokkaa.
Seurasi sarja virusperäisiä
surmanaaltoja. Ensimmäisen
maailmansodan lopussa puhjennut espanjantaudiksi kutsuttu surmanaalto 1918-20 tappoi
sekin ehkä 50 miljoonaa ihmistä. Se oli 2-3 prosenttia sen ajan
2 miljardin väestöstä, 100 miljoonaa olisi 4-6 prosenttia. Aasialainen 1957-58 aiheutti miljoona kuolemaa eli kolme prosentin sadasosaa 3 miljardin väestöstä. Hongkongilainen 196869 surmasi miljoonan. HIV-AIDS
on 1980 alkaen surmannut 30
miljoonaa ihmistä eli 2 prosenttia 4,5 miljardin väestöstä. Sikainfluenssa 2009-2010 surmasi
500 000 ihmistä 7 miljardin väestöstä eli 7 prosentin sadasosaa.
Suomen suuret kuolonvuodet 1695-97 surmasivat 30 prosenttia silloisesta ehkä 400 000
väestöstä eli 120 000 ihmistä. Suurin suomalainen, Gustaf Mannerheim, syntyi keskellä suuria nälkävuosia 1866-68.
Kuolemia oli jopa 200 000 eli 10
prosenttia 2 miljoonan väestöstä. Varsinaisista maailmansairauksista Suomi on päässyt melko vähällä. Espanjantautiin kuitenkin sairastui täällä 200 000 ihmistä ja kuoli 20 000 eli 6-7 ja 0,60,7 prosenttia 3 miljoonasta suomalaisesta. Vielä 1930-luvulla tuberkuloosi oli suuri tappaja. Suuja sorkkatauti oli paha eläinepidemia 1950-luvulla.
Sotasurmat ovat muine kärsimyksineen kautta aikain olleet
pelättyjä vitsauksia. 30-vuoti-
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sessa sodassa suomalaiset taistelivat 1630-48 Keski-Euroopassa suhteellisesti suurin joukoin
uskonnon ja Ruotsin suurvallan
puolesta. Sotaan joutui 20 000
miestä ja surmansa sai 10 000 eli
6-7 ja 0,6-0,7 prosenttia 300 000
väestöstä. Sotureista se oli jopa puolet.
Suuri Pohjan sota 1700-1720
Iso-Vihoineen surmasi 40 000
sotilasta ja 10 000 siviiliä. Se tarkoittaa 12,5 prosenttia 400 000
väestöstä. Tämä taitaa olla Suomen suurin sotasurmatsunami.
Vapaussota-punakapina-sisällissota vaati vankikuolemineen
38 000 uhria eli 1,2 prosenttia
3 miljoona kansasta. Isänmaalliset sotamme vaativat 95 000
surmaa eli 2,3 prosenttia 4 miljoona väestöstä.

Korona ja valtiojohto
Ruutiukon mielestä Suomen perustuslaissa on valuvika. Meillä toki menee hyvin niin kauan,
kuin kansainvälisellä isolla pelillä
menee hyvin. Presidentin ja hallituksen yhteistyö kuitenkin toimii näissä puitteissa vain normaalioloissa ja silloinkin vain,
jos henkilösuhteet ovat hyviä ja
ollaan samoilla linjoilla. Epäkeskoa ei korjattu poikkeustila- eikä
valmiuslaeissa. Nyt valtionpäämies luuraa jossakin. Pääministeri johtaa puhetta hallituksessa
ja pitää sitä pystyssä. Ministerit
johtavat ministeriöitään itsenäisesti. Valtiojohto on hajautettu,
ellei hujanhajautettu. Kansakunnan silmät harittavat.
Tästä huolimatta presidentin
aloitteellisuus ja arvovalta ovat
koronakriisissä ilmeisesti vaikut-

taneet merkittävästi maan hallituksen toimintaan. Tämä näkyi ainakin poikkeustilan toteamisessa ja valmiuslain voimaansaattamisessa. Hyvä puoli kaksinapaisuudessa on, että vältetään
esimerkiksi presidentin mahdollinen kyvyttömyys kriisitilanteessa. Toisaalta ei pääse syntymään
trumputin-ilmiöitä. Ei olla yhden
kortin varassa.
Suomessa pitäisi kriisitilanteiden varalta olla asevelvollisuuslain sijasta yleinen palvelulaki. Se korvaisi entisten suojeluskuntien, lottien, sotilaspoikien ja pikkulottien, talkooporukoiden ja ompeluseurojen suuren arvon isänmaallisissa sodissamme ja jo ennen niitä. Nykyisenkin järjestökentän olisi varmaan voinut valtiotason ohjauksessa mobilisoida nykyistä
paremmin, kirkkoa diakonissoineen unohtamatta.
Suomen suuri linja on tässä vaiheessa ollut melkoisen oikea, vaikka lähtö ehkä myöhästyi muutaman päivän. Tiedottaminen ministeritasolla on vähintäänkin riittävää. Joskus kyllä taiteellinen vaikutelma kärsii, kun ministerit puhuvat vakavasta asiasta kirjavissa kesäkoltuissa. Koltut kyllä sopivat hyvin sinänsä erinomaiseen lasten omaan infoon ja ehkä myös
erinomaiseen hengenkohotustilaisuuteen. Hautajaisasut ovat
joissakin vaiheissa paikallaan,
mutta minne ovat hävinneet hillityt jakkuasut? Hame tai housut, ei mini eikä pilli. Sopivan arvokkaita mekkomallejakin löytyy. Toinenkin silmä näkyviin
Hitler-kampausten ja kiehku-

roiden alta. Ja pukumiehen pukuun kuuluu kraka. Ja takki nappiin. Farkut voisi vaihtaa mukavampiin ja tyylikkäämpiin pukuhousuihin. Ollaan esimerkkejä
miljoonille.
Ministerit tiedottavat selkeästi ja ehkä turhankin yksityiskohtaisesti. Tuntuu siltä, että ministeritasolla voitaisiin keskittyä
olennaiseen ja jättää tarkennukset virkamiehille ja asiantuntijoille. Vai onko esillä olo tässä mitassa sinänsä tärkeää? Ollaan leuhkaa kuin alakoulun tytöt, jotka
osasivat poikia paremmin lukea
tekstejä luokan edessä. Mediaihme Trumpia parempia ollaan
kirkkaasti. Näytti muuten omituiselta, kun mukana oli miesministeri, outo otus organisaatiossa. TV:n tekstiuutiset ovat aivan
surkeita. Puhelimeen tuli jostakin
COVD-19-ikoni. Hyvä!
Ruutiukon mielestä ei näillä
tiedoilla toimenpantaisi massamaisia lomautuksia ja irtisanomisia. Ne tehtäisiin tarpeen mukaan mitoitettuna. Uudenmaan
sululla oli selvät perusteensa,
mutta sulun purkamishetkellä
tauti ei ollut mitenkään tasaantunut valtakunnallisesti. Helsinki ja etenkin Itäkeskus olivat
tuolloin varsinaisia koronalinkoja. Rajoituksia oli pitänyt jossain
muodossa jatkaa. Lomautukset
ehkä vuorotteluperiaatteella.
Pitkä ja laaja täyssulkeminen voi johtaa arvaamattomiin
taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin seurauksiin. Konkurssit koronan tsunamimitassa kaatamien yritysten jälleenrakentaminen olisi valtava työ ja kestäisi kauan. Työttömyys olisi dra-
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maattista. On tasapainoiltava
kahden tai useamman kuolemanrotkon äärellä.

Korona ja operatiivinen
johtaminen
Ruutiukon maanpuolustusopin
mukaan varsinaisen sodankäynnin kolme kovaa ovat tiedustelu, harhautus ja yllätys. Ne ovat
syklisiä, tilanteen kehitystä seuraavia ja ennakoivia elementtejä. Ne etsivät ja hyödyntävät toimintamahdollisuuksia laaja-alaisesti ja pintatiedon takaa. Suurin
salattava on se, ettei ole salattavaa. Sodankäynti koronaa vastaan poikkeaa tästä siten, että

Koronasodan
kolme kovaa
ovat tiedustelu,
väistäminen ja
torjuminen.
CIVIC-19 ei nykytiedon mukaan
ole harhautettavissa eikä ainakaan yllätettävissä. Siksi koronasodan kolme kovaa ovat tiedustelu, väistäminen ja torjuminen.
Koronan kohdalla syklisyys
tarkoittaa pandemian uusiutumista ehkä muuttuneissa muodoissa. Uhkapilvessä piileksii
myös aivan muunlaisia seuraamuksia. Niitä voivat sairauksien
lisäksi olla psyykkiset, sosiaaliset, taloudelliset ja eettiset vääristymät ja väärinkäytökset. Sutta paetessa voi joutua karhun
kynsiin. Apokalyptiset ratsastajat
rutto, sota, nälkä ja kuolema eivät
ratsasta yksin. Ne voivat ajaa pa-

kotilanteeseen miljoonia ihmisiä.
Niiden samanaikaiset ja perättäiset yhteisvaikutukset ovat suurempia kuin niitten summa.
Tiedustelutieto tarvitaan
ennen toimivaltaisen päättäjän
yksittäisiä päätöksiä. Tämä vaatii monitahoista yhteydenpitoa
ja vuorovaikuttamista. Tiedustelutiedot ja sen painotukset saatuaan päättäjät muodostavat
oman tilannekuvansa ja tekevät
siihen perustuvat päätöksensä
täydellä asemavastuulla. Päätöksiä tehdään lyhyille, keskipitkille ja pitkille aikaväleille. Ne
ovat tavoitteellisia, mutta voivat
sisältää myös toimenpiteitä. Toiminta-ajatukset, päämäärät, tarkoitukset, missiot ja visiot edustavat näkemystasoa. Taustalla
vaikuttaa arvopohja.
Päätöksiä seuraavat toimenpiteet toteutetaan päätöksentekosyklejä vastaavasti operatiivisella toiminnalla. Vuorovaikutus tässäkin kentässä ja sen
ulkopuolelle on monipuolista.
Kaikessa toiminnassa tarvitaan
harkinta, mutta myös rohkeutta ja aloitteellisuutta. Toimivaltojen ja vastuiden on kuitenkin
oltava selviä. Tämä korostuu tilannevalmiutta vaativissa kriittisissä tilanteissa, kun aika on
vähissä. Operatiivisilla toimijoilla on oltava oma erityinen osaamisensa. Tätä odotetaan virkamieskunnalta. Jos tämä ei toimi,
on järjestelmä kelvoton.
Usein tarvitaan varsinaista
organisaatiota tukevaa toimintaa. Se on valtiotasollakin luontevaa, jos kyse on virkamieskaaderia auttavasta toiminnasta esimerkiksi suosittelutasolla.
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Se on luontevaa myös, jos kyse
on kokonaistoiminnasta selvästi
erottuvasta erillistehtävästä. Jos
projektiryhmälle tai muulle ulkopuoliselle taholle osoitetaan kokonaistoimintaa koskevia operatiivisia tehtäviä ja valtuuksia,
muuttuu järjestelmä kuin järjestelmä rykelmäksi.
Ruutiukko uskoo linja-esikuntajärjestelmiin ja vanhan
ajan taistelujaotustaulukoihin.
Ne ovat riittävän informatiivisia
ja ennen kaikkea selviä. Sotaväen termeillä tehtävät mutta ehkä oikeammin tavoitteet ja samalla toimivaltojen, vastuiden
ja resurssien jako on kaikille selvä. On erotettava komentotie
ja asetie ja niiden suhde toisiinsa. Komentotietä kulkee toiminnallinen vuorovaikutus, asetietä funktionaalinen vuorovaikutus. Aina liikkuu myös epävirallista ja epämääräistä, jopa valheellista viestintää trolleja myöten. Tässä termit eivät ole tärkeitä, merkitys on.
Yksi periaate on laaki ja vainaa eli kerralla kunnolla. Organisaation ja viestinnän epäselvyydet aiheuttavat epävarmuutta ja
sekaannusta. Väärinkäsitysten ja
virheitten korjaamien vie aikaa ja
resursseja ja se turhauttaa.
Tähän järjestelmään on aina
kuulunut dynamiikka ja ikiaikainen sotilaallinen neuvokkuus. Fataalit torjutaan, mutta ongelmiin
ei takerruta vaan etsitään mahdollisuuksia. Pitää olla rohkeutta
ja kykyä soveltaa ja joustaa, vaikka silloin otetaan iso tietoinen
vastuu. Tästä loistoesimerkki on
Teikarin Viljo Vyyryläinen ja lähes
kaikki muutkin Mannerheim-ris-
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tin ritarit ja lukemattomat arkisenkin elämän sankarit.

Korona ja ikääntyneet
Suhtautuminen ikääntyneisiin
on nurinkurinen. On itsestään
selvää, että valtaosa ikääntyneistä noudattaa tunnollisesti
annettuja ohjeita. Tämä kansalaisryhmä käyttää vähiten sähköisiä palveluja ja kotona pysyttely aiheuttaa monia yleisesti
tiedettyjä ongelmia ja vaaratekijöitä. Niitä ovat esimerkiksi yleinen passivoituminen, apatia ja
veritulpat. Siksi on liikuttavakin.
Ohjeitten mukaan sairastu-

Pitää olla
rohkeutta ja
kykyä soveltaa
ja joustaa, vaikka
silloin otetaan iso
tietoinen vastuu.
neiden tulisi pysyä kotonaan vähintään viikko. Riskiryhmiin kuuluvilla tämä voi johtaa koronan
pahenemisen jopa kriittiseksi. Näiden kansalaisten tulisikin
pyrkiä ja päästä testeihin ja tarvittavaan hoitoon heti oireiden
ilmaannuttua. Yhteiskunta voisi jopa olla vanhuksiin puhelinyhteydessä, kysellä tilannetta ja
ohjata hoitoon tai rohkaista elämänmyönteisyyteen. Kaupat ja
apteekit voisi varata iäkkäille sopivasti klo 13.00-15.00, kun muut
ovat töissä. Tämä olisi aitoa huolenpitoa.
Kun iäkäs joskus ehkä käy
kaupassa, apteekissa tai muual-

la julkisissa tiloissa, tulisi henkilökunnan ja nuorempien asiakkaiden tehdä heille tilaa. Ruutiukko näki, kun nuoripari marssi
kauppaan koko ison oven täydeltä kuin riverdance-rivistö ja reitille
sattunut papparainen oli kaatua
kasseineen heitä väistäessään.
Ateenalaisten laulua soveltaen:
Nuorukaisille väistää kuuluu.

Mitä se ruutiukko
sitten meinaa
Ruutiukko olisi heti alkuun ehdotellut joustavampaa lähestymistapaa. Kuumemittauksia,
tarkastuksia, testejä, suojavälineitä, neuvontaa ensisijaisesti
avainhenkilöille, hoitohenkilöstölle, asiakaspalvelijoille ja riskiryhmille. Monet kokoontumispaikat olisivat voineet toimia tietyin rajauksin. Tämä olisi poikennut Ruotsin mallista olennaisesti siinä, että nuo rajoitukset olisivat olleet ehdottomia poikkeustilarajoituksia, eivät suosituksia.
Rikkojat ulos ja porttikieltoon,
valvontakamerakuvien perusteella sakot, uusijat putkaan ja
pahimmat rikkojat vankilaan.
Esimerkiksi kahvila olisi voinut pitää käytössä joka kolmannen pöydän. Ylimääräset tuolit
pois tai pöydille. Kuhunkin pöytään vain yksi henkilö tai perhekunta. Kuumemittaus sisään tultaessa. Henkilökunnalta lisäksi
kirjallinen terveysilmoitus, naamarit, käsidesiä, kumihanskoja
ja testejä mahdollisuuksien mukaan. Vastaava järjestelmä sopisi esimerkiksi hotelleihin ja hiihtokeskuksiin. Sairastuneiden
eristäminen ja evakuointi sairaaloihin valmiiksi. Urheillakin voisi

tietyin rajoituksin. Ei yleisöä kisapaikoilla. TV kunniaan. Kyse
olisi vapaaehtoisista. Kaikilla on
vastuu itsestään ja muista.
Nyt havaitut varmuusvarastojen puutteet pistävät ajattelemaan maamme kokonaisvaltaista kriisivalmiutta. Onko ehkä fataalejakin puutteita? Ruutiukolle
termi kurantti konkretisoitui heti
varusteiden jaossa saatuihin 56
numeron sarkahousuihin. Niihin oli kokoluokan 48 alokas eksyä. Ovatko siis kaikki varastojen materiaalit ajanmukaisessa
kunnossa? Ehkä nyt säikäytettyinä varaudutaan: sotavarustus, energia, sähkö, polttoaineet,
elintarvikkeet, lääkkeet ja muut
välttämättömät varmuusvarastot väestönsuojia unohtamatta.
Tässä voi olla isokin ongelma koko valtiojohdon tasolla. Pitikö HVK:ssa olla suojavarusteita
nyt tarvittava määrä? Pitikö niitä olla kunta- tai sairaanhoitopiiritasolla? Pitikö juuri HVK:n hoitaa tällainen tilaus? Miksi jäätiin
pois EU:n yhteistilauksesta? Miksi pääministeri heti suojavälinetilauksen epäonnituttua ilmoitti, että HVK:n aivan uusi toimitusjohtaja ei nauti hänen luottamustaan? Siis oliko syy sepissä vai sysissä? Ruutiukko pelkää,
että syitä ja syyllisiä on paljon.
Sota-aikana on asioita salattava joskus tiukastikin pienelle piirille. Koronalta tuskin
mitään tarvitsee salata. Tiedonkulku hallituksen ja eduskunnan
välillä ontuu. Vanhainkodeista ei
tieto kulje THL:ään ja ties mistä
muualta ja mihin muualle. Olisiko se varomaton hyvä olo päässyt yllättämään ja jäänyt päälle.
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Olisiko koko asenne kriisivalmiuteen ollut löysä.
Eikä yritystukisekoilu vakuuta sekään. Business Finland ilmoittaa tehneensä kolmen vuoden työn yhdessä kuukaudessa.
Vikaan menee kun aikatekijä äkkiä tiukentuu. Business Finlandilla on tietysti muitakin tehtäviä
kuin tukien myöntäminen, mutta herää kysymys onko laitoksessa ja ehkä valtiohallinnossa laajemminkin löysää tai epätarkoituksenmukaista toimintaa? Hoidetaanko virkaa tai peräti virkauria aidon tehokkuuden ja tavoitteellisen toiminnan sijasta?
Varusmiehet lomautettiin
1960-luvulla kuukaudeksi säästösyistä. Silloin nuori ja salskea
Ruutiukko sai ankarat moitteet,
kun vastasi kyselyyn, ettei patteristo täysin saavuttanut koulutustavoitteita. Olisi pitänyt
vastata, että saavutettiin. Kaikki muut joukko-osastot kuulemma saavuttivat. Vaan kun seitsemässä kuukaudessa ei voinut
saada läpi samoja harjoituksia
kuin kahdeksassa. Silloiset ympärivuotiset valmiustehtävätkin
vaativat tuon kahdeksan kuukauden palvelun. Oliko silloin
siis yleisellä tasolla yksi tarpeeton palveluskuukausi? Valmiuslinnakkeilla ei ollut.
Tässä koronatilanteessa
Ruutiukko olisi ajanut pikatuotantoa käyntiin, yrityksille tarjouspyynnöt, ellei poikkeustila ja valmiuslaki olisi oikeuttanut määräämään. Työttömät,
kotoutettavat maahanmuuttajat ja muut järjestöt tekemään
naamareita ja maatiloille töihin
ja jos tilanne jatkuu niin syksyl-

lä marjametsään ja sienestämään. Kotkassa Parttia Oy kehitti oman käsidesin. Kotka Mills
hankki omia kanaviaan Kiinasta
50 000 hengityssuojainta ja lahjoitti ne Kymenlaakson sosiaalija terveyskuntayhtymälle. Varmaan muuallakin kuin täällä etulinjan edessä on oltu aloitteellisia. Hyvä niin.
Omalla autolla mökkihöperyyttä pakoon. Rannoilla ja koskimaisemissa ulkoilua ja kaukana kavala maailma. Ehkä joillekin
riittää puisto, kirkonmäki tai rautatieasema. Ihminen on sosiaalinen otus. Pitkä eristäytyminen
voi aiheuttaa masennusaallon.
Ongelmaperheillä on vaikeaa
normaalioloissakin. Kohta voi tapahtua hirveitä. Eniten kärsivät
lapset. Massakieltojen aiheuttama jättityöttömyys toisi etenkin
jatkuessaan valtavia kärsimyksiä
ihmisille ja yhteiskunnallista levottomuutta ja rikollisuutta.

Lopuksi
Äärimmillään voi ilmaantua
kierteleviä rosvoja koronanaamareissaan, jopa rosvolaumoja. Suomessa kytee mökkiläisviha ja muita vastakkainasetteluja. Yhdysvalloissa on nähty
aseistautuneita mielenosoittajaryhmiä. Maa tarjoaa apua Iranille, vaikka ei pysty hoitamaan
omaa maailman pahinta koronavyöryä. Yhdysvaltojen koronakuolleisuusluku on 150. Suomessa se on 30.
Sairaalahoito Yhdysvalloissa
on tunnetusti kallista. Vakuutusten omavastuu on 1500-2000 dollarin eli yleisten kuukausipalkkojen luokkaa ja 30 miljoonalla ei va-
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kuutusta tai palkallista sairauslomaa ole ollenkaan. Eikä varmaan
pimeää työtä tekevillä massoilla.
Maan koronakuolleisuus näyttää
vääjäämättä ylittävän Vietnamin
sotasurmat. Maailmansotien ja
etenkin sisällissodan surmaluvut
ovat vielä kaukana.
Läntisten demokratioiden
riippuvuus Yhdysvallasta on
kauan ollut Ruutiukolle käsittämätön paikka. Ollaan kuin kurjia
vasalleja rikkaan ja voimakkaan
linnanherran alamaisina, alamaisia näennäisistä vaikuttamismahdollisuuksista huolimatta. Ei huolehdita edes oman maan puolustamisesta. Ei huolehdita NATO:n
tai EU:n puolustuksen resurssoinnista, niitten vahvistamisesta puhumattakaan. EU puhuu ja
kokoustaa ja sitten Mekel sanoo
mitä tehdään.
Kiina ja Venäjä kiittävät ja taputtavat käsiään. Ne saavat varsin vapaasti vahvistaa maail-

manlaajuista vaikutustaan Ruutiukko näkee jo mahdollisena,
että YK:n päämaja siirtyy Moskovaan tai Pekingiin. WHO:ta ollaan jo romuttamassa vaarallisella tavalla. 1900-luku oli Amerikan vuosisata. Trump tuli. Setä Samuli meni. Nyt USA ei ole
Great. Se on Fake.
Tätä huhtikuussa 2020 kirjoittaessa eräät taloustieteilijät puhuvat kansainvälisestä valuuttajärjestelmästä loistohuvilana, jossa ei ole kattoa. Sitä ovat
ruutiukon mielestä myös EU:n
turvallisuusjärjestelmät ja NATO.
Vai ovatko perustuksetkin huteria? Piilevistä haavoittuvuuksista on noussut esiin Yhdysvaltojen rappio. Jättivaltion valmius
koronakriisin torjunnassa näyttää pelottavan heikolta. Tämän
johtavan länsimaan ja Britannian Impivaarasuuntaus on todellinen vaara kaikille läntisille
demokratioille. Venäjä troikka

laukkaa, vaikka perälauta vuotaa. Kiinalaiset ovat kiinalaisia.
Vessapaperiröykkiöt eivät
tällaisessa kriisissä auta, mutta
kuivamuonaa ja säilyketölkkejä
tarvitaan hätävaraksi. Patterivalaisimia, vettä kanistereissa ja käteisrahaa on aina hyvä olla kotona. Saa nähdä, nousevatko vanhat korona- ja lautapelit uuteen
suosioon, vaikka Afrikan tähti ja
Monopoli. Entä puulelut! Yllätyshyökkäys mallia Sun Tzu voi olla
koronaakin ovelampi. Ruotsin tilanne näyttää pelottavalta, mutta vasta muutaman vuoden kuluttua tiedämme, miten hyvin tai
huonosti missäkin kohtaa ja kokonaisuutena on onnistuttu. Se
on sitten Havukka-ahon jälkiviisaitten juhlaa.
P.S. Varoitus: Numerotiedot on
poimittu ristiriitaisista lähteistä
ja laskelmat ovat Ruutiukon itsensä tekemiä.

Meri- ja rannikkopuolustuskirjallisuutta

Y

ksi kysymys, jonka varsinkin ulkomaalainen meri- ja rannikkopuolustuksesta kiinnostunut turisti usein tekee, on
se mistä alan kirjallisuutta saa ostaa. Ehrensvärd-seuran ylläpitämässä Suomenlinna-keskuksessa näitä kirjoja on jo kauan ollut myynnissä, mutta jonkin aikaa sitten toteutui pitkäaikainen suunnitelma kirjojen nettimyymälästä. Toki nettisivut ovat olleet päivittämättä aika
kauan, joten myymälästä löytyy muitakin alan
kirjoja. Kannattaa soittaa Ehrensvärd-seuralle
jos haluamaasi kirjaa ei löydy netistä.
https://suomenlinna.johku.com/fi_FI/
categories/7-museokauppa
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Suomenlinnassa on toinenkin puolustusvoimiin liittyvää kirjallisuutta ja videoita myyvä piste Sotamuseossa. Linkki ko. myyntipisteeseen on seuraava:
https://sotamuseo.fi/myyntipisteet
Museolla ei ole varsinaista nettimyymälää,
mutta linkistä pääsee jonkinlaiseen luetteloon
myytävistä kirjoista.
Nämä kaksi kirjakauppaa täydentävät aika
hyvin toisiaan. Yhdessä niistä löytyy aika kattava kokoelma alan kirjallisuudesta.
Ove Enqvist

Ahvenanmaa
– Itämeren voimapolitiikan pelinappula
Jukka Tarkka
Docendo, 2020, 224 s.

K

irjoittaja, valtiotieteen
tohtori Jukka Tarkka,
on arvostettu kolumnisti, kommentaattori ja tietokirjailija. Tarkka on toiminut Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtajana,
Otavan kirjallisena johtajana ja
Yhtyneiden Kuvalehtien varatoimitusjohtajana sekä kansanedustajana. Nykyisin hän on vapaa kolumnisti ja kommentaattori.
Kuten hän itse toteaa uudesta kirjastaan, jokainen siinä esitetty ja kommentoitu tapaus on
jo ennen tätä julkaistu jossakin
lähteessä. Tieto on vaan ollut pieninä sirpaleina hujan hajan siellä
täällä, joka on estänyt tai hankaloittanut kokonaiskuvan saamista. Nyt tieto on koottu yhteen.
Ahvenanmaa on pari vuosisataa ollut Itämeren rantavaltioiden kiistakapula, huolestuttava
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uhkatekijä ja tavoiteltu saalis. Voimapoliittinen pelitilanne on kuitenkin jäänyt piiloon puolueettomuudesta ja aseettomuudesta rakennetun diplomaattisen kulissin taakse. Kirja kertoo, millaista peliä siellä on pidetty. Alueen
historian tunteminen ja arviointi
auttavat ymmärtämään nykyistä tilannetta, ja ehkä tuleviakin.
Tarkan johtopäätös on, että nykyinen puolueettomuus ei
ole itsestäänselvyys, pikemminkin päinvastoin. Ahvenanmaan
turvallisuuspoliittinen historia
osoittaa, että siellä, missä aseettomuus ja puolueettomuus esiintyvät samaan aikaan, kumpikaan
ei voi toteutua. Puolueettomuus
ei voi säilyä, ellei ole sitä puolustavaa voimaa. Ahvenanmaan turvallisuuskysymys on yhä auki.
Kirjan teksti on sujuva ja helppolukuinen, mikä on hieno asia.
Kyse ei olekaan varsinainen tieteellinen tutkimus, vaan hyvä kokonaisesitys aiheesta. Teos on varustettu viitteillä ja kirjallisuusluettelolla, joka on hyvä seikka. Joskus
tuntuu kuitenkin, että viitteet on lisätty hieman sattumanvaraisesti.
Teos alkaa luettelolla ilmiöiden nimikkeistä, mikä helpottaa
lukemista. Kirjallisuusluettelon lisäksi kirjassa on henkilöhakemisto ja asiahakemisto. Kirjassa on

kuitenkin kaksi asiaa, jotka häiritsivät ainakin allekirjoittanutta.
Kirjan ainoa kartta on sisäsivulla
oleva nykyinen yleiskartta Ahvenanmaasta. Kirjassa ei ole muuta
kuvitusta. Jää kaipaamaan esim.
karttoja saarten linnakkeista eri
aikoina. Vaikka Bomarsundista
löytyy kuvia vaikka miten paljon
esim. internetistä, hyvä havainnekuva linnoituksesta olisi ollut paikallaan. Sama koskee muita kirjassa esitettyjä asioita ja henkilöitä.
Toinen pieni kritiikin aihe on
kirjoittajan puuttuva tuntemus
sotilastermeistä. Välillä menevät
patterit, patteristot ja tykistödivisioonat sekaisin. Alskärin linnake
on muuttunut Ålskäriksi jne. Ongelmat olisi voitu välttää jos joku
alan asiantuntija olisi saanut oikolukea tekstin.
Aihe on varmaan kiinnostava
kaikille meri- ja rannikkotykistö
upseerille, joille Ahvenanmaan
kohtalo sodassa ja rauhassa
ammatin puolesta kuuluvat hallittaviin asioihin. Katsonkin, että
teos kannattaa hankkia kotihyllyyn jos vaan hiemankin on kiinnostunut aiheesta.
Hinta kirjoitushetkellä oli
Docendolla 27,95 € (myös e-kirjana) ja Adlibriksella 24,70 €.
Ove Enqvist (osittain kustantajan
esittelytekstin perusteella)
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Amiraali von Essenin retki Ruotsiin (heinäkuu 1914)
D. Kozlov
Moskova 2019

S

uomalaisessa historiantutkimuksessa on tarkasteltu autonomian
loppua itsenäisyystaistelun näkökulmasta, jolloin Suomen ja
Venäjän suhteissa on korostunut vuosien 1899 – 1917 periodi.
Itsenäistymistä on pidetty suomalaisten omana ansiona. Pu-
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nakapinallisia lukuun ottamatta kansa on nähty yksimielisenä venäläisen sortovallan vastustajana. Tietoisesti on haluttu työntää tieto ja muisto suomalaisten asettumisesta lähes
yksimielisesti tukemaan Venäjän taistelua 1. maailmansodassa aina syksyyn 1917. Suomalais-

ten asettuminen tukemaan Venäjää oli yllätys mm. kenraalikuvernööri Franz Seynille, joka piti
suomalaisia keisarin ja Venäjän
vastaisina. Käsitys suomalaisten
separatismista oli levinnyt Pietarin hallituspiireihin ja mm. yleisesikunnassa pelättiin suomalaisten nousevan kapinaan sodan
puhjetessa. Autonomian kauden sotilaalliset selkkaukset koskettivat Suomea Itämeren kautta. Yli sadan vuoden ajan suurvalta Venäjä suojeli armeijallaan
ja laivastollaan Suomea. Viimeisen kerran suuriruhtinaskunta
joutui sotilaallisen hyökkäyksen
uhkaamaksi 1. maailmansodan
syttyessä.
Saksan keisarikunnan synnyttyä Itämeren geostrateginen tilanne muuttui. Pieni Preussi oli ollut suuren Venäjän liittolainen, mutta Saksan keisarikunnasta tuli Venäjän kilpailija.
Aikakauden ”germaanisuus” sekä Ruotsin ja Saksan hallitsijahuoneiden sukulaisuus lähensivät Ruotsia ja Saksaa. Pietarissa
kehitystä pidettiin huolestuttavana. Sodan puhjetessa Itämeren alueella Saksa ja Ruotsi voisivat tehdä liiton, jolloin saksalaisruotsalainen laivasto olisi
vahvempi kuin Venäjän Itämeren laivasto. Ruotsin hyökkäys

suuriruhtinaanmaan länsirannikolle ja Pohjois-Suomeen vapauttaisi Saksan joukkoja muille rintamille ja hajottaisi Venäjän voimia. Tuon tilanteen varalta Pietarissa laadittiin puolustussuunnitelmia. Venäläisen
tradition mukaan paras puolustus oli hyökkäys.
Vuodesta 1909 Venäjän Itämeren laivaston komentajana
toimi vara-amiraali Nikolai Ottovitš von Essen. Baltian aatelistoon kuulunut Nikolai von Essen
oli syntynyt Pietarissa 1860 Venäjän oikeusministeriön valtiosihteerin, todellisen salaneuvos
Otto von Essenin perheeseen.
Hän valmistui merikadettikoulusta 1880 ja merisota-akatemian tekniseltä linjalta 1886. Palveltuaan lukuisten laivojen tykistöupseerina hän osallistui
ansiokkaasti Venäjän ja Japanin sotaan 1904 – 1905 panssarilaiva ”Sevastopolin” komentajana. Sodan päätyttyä hänet komennettiin Pietariin laivaston
pääesikunnan strategisen osaston päälliköksi. Vuodesta 1907
hän toimi Itämeren laivaston eri
tehtävissä ja vuonna 1914 hänet ylennettiin amiraaliksi ja nimitettiin Itämeren alueen merivoimien komentajaksi. Tuolloin
alueen linnoitukset kuten Svea-
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borg tulivat hänen alaisuuteensa. Toimissaan von Essen oli aktiivinen ja hän kuului niihin laivaston upseereihin, jotka pyrkivät kaikin keinoin kohottamaan
laivaston ja keisarikunnan meripuolustuksen Japanin sodan aiheuttamasta katastrofista. Hänen aktiivisuutensa ulottui myös
Sveaborgin kehittämiseen. Nikolai von Essen kuoli keuhkokuumeeseen kesken aktiivisinta
kauttaan Tallinnassa 1915. Hänen arvostuksensa on pysyvää.
Tästä on osoituksena, että vuonna 2016 Venäjän laivasto laski vesille uuden fregatin nimellä ”Admiral Essen”.
Vuonna 2013 ilmestyneessä
teoksessaan pietarilainen meriupseeri ja tutkija D. Ju. Kozlov tarkasteli von Esseniä Venäjän laivaston todellisena johtajana ennen maailmansotaa ja sen
aikana. Heinäkuussa 1914 hän
yritti ratkaista Itämeren turvallisuusongelman Venäjän hyväksi tuhoamalla heinäkuussa 1914
Karlskronaan sijoitetun Ruotsin
laivaston pääosan.
Tuosta operaatiosta Kozlov on julkaissut yksityiskohtaisen monografian ”Amiraali von
Essenin retki Ruotsiin (heinäkuu
1914)”1
Teos jakaantuu kahteen

osaan. Alkuosa (176 sivua) on
varsinaista tutkimusta ja jälkimmäinen osa koostuu tutkimuksen aihepiiriin liittyvistä dokumenteista. Historiaosa on yksityiskohtaista ja perusteellista tutkimusta, jossa von Essenin toimintaa tarkastellaan 1.
maailmansodan kokonaistilanteen osana. Kirjoittaja on käyttänyt monipuolisesti venäläisiä,
saksalaisia ja ruotsalaisia arkistolähteitä. Venäjän arkistoista
hän on löytänyt aiemmin salaiset, Venäjän laivaston operaatioihin liittyvät kartat. Teoksen kuvitus on monipuolinen käsittäen
sekä mustavalkoisia että värillisiä kuvia. Hänen hyödyntämänsä eri kielillä julkaistu tutkimuskirjallisuus on laaja.
Vuonna 1909 von Essenin
laatimassa strategiasuunnitelmassa pidettiin tärkeänä estää Ruotsin ja Saksan Itämeren
laivaston yhdistyminen jo ennen Tukholman sodanjulistusta. Myöhemmissä Pietarin laivastoakatemian harjoituksissa tuota suunnitelmaa pidettiin
esillä. Venäläisten tiedustelutietojen mukaan Ruotsin laivasto
oli heikko ja taktiikassa se seuraili purjelaivaston traditioita.
Saksan laivastoa pidettiin paljon voimakkaampana vastusta-
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jana. Ruotsin laivasto katsoikin
välttämättömäksi liittoutumisen Saksan kanssa Venäjän vastaisen sodan syttyessä.
Vuonna 1907 maa- ja merivoimien pääesikunnassa von
Essenin johdolla laadituissa
puolustussuunnitelmissa pelättiin suomalaisten sodan syttyessä liittyvän vihollisiin tukemalla
Ruotsin laivaston toimia Suomen rannikoilla. Siksi laivaston
ja rannikkojoukkojen oli pidettävä suomalaiset kurissa. Suomalaisten käsittämä ”toinen sortokausi” alkoi tuolloin.
Poliittisen tilanteen kiristyessä kesällä 1914 Venäjän Itämeren laivasto valmistautui toteuttamaan vuoden 1912 operaatiosuunnitelmaa, joka päivitettiin keväällä 1914. Kozlov kuvailee valmisteluja ja laivaston
liikkeitä kuin jännityskirjailija.
Venäläisten, saksalaisten ja ruotsalaisten kirjeenvaihdon kautta
Kozlov osoittaa kuinka merivoi-

mat toimivat offensiivisesti, mutta Venäjän tiukasti poliittinen
johto piti ohjat käsissään. Puolueeton Ruotsi oli Venäjän kannalta paras ratkaisu.
Nikolai von Essen oli rohkea meriupseeri ja oli valmis
hyökkäämään Ruotsin laivaston kimppuun. Kokemukset Japanin sodasta olivat osoittaneet
merivoimien yllätyshyökkäyksen tehokkuuden. Von Essen oli
vakuuttunut mahdollisuudesta
tuhota Ruotsin laivasto. Operaatio kuitenkin keskeytyi. Ruotsin
ilmoittauduttua pysyttelevänsä suurvaltojen selkkauksen ulkopuolella Pietarin poliittinen
johto sai estettyä von Essenin
hyökkäyksen viime hetkellä. Ta-

voitteena ollut Ruotsin laivaston
tuhoaminen olisi vahvistanut Venäjän asemaa Itämerellä, mutta
se olisi vienyt Ruotsin Saksan liittolaiseksi ja tuonut sodan myös
Suomen rannikoille.
Von Essenin toiminta osoitti
Ruotsille Venäjän aktiivisuuden
ja suunnitelmallisuuden Itämerellä, ja Venäjän pelon tähden
se pysytteli puolueettomana.
Kustaa V ja hänen ministerinsä
noudattivat samaa puolueettomuutta kuin Oskar I:n Krimin sodan aikana.
Kozlovin kirjan kääntäminen
ruotsiksi ja siten saaminen ruotsalaiselle ja suomalaiselle lukikunnalle olisi mitä toivottavinta.

Viitteet
1. Д. Ю. Козлов, «Шведский поход» адмирала фон
Эссена (июль 1914 года). Москва 2019. 318 c.
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Tapahtumat

Forum Marinumin kokoustila täyttyi Rannikkotykistön ystävistä.

Ove Enqvist

Tatu Vartiainen

Rannikkolinnakkeet
tänä päivänä
– Utopiaa ja unelmia vai todellisuutta ja talkoita
Rannikkolinnakkeilla on jo yli sadan vuoden ajan ollut vankka maanpuolustuksellinen merkitys Suomelle. Linnakesaarilla on ollut paikallisväestölle erityinen merkitys yhteistyökumppanina mutta myös salaisuuksien verhoamaan
kohteena, jonne ei ulkopuolilla ole asiaa. Nyt, kun merivoimien toiminta on
monilla linnakesaarilla päättynyt, on ihmisten uteliaisuus ja kiinnostus saarikohteisiin ollut aktiivista niin kaupallisten kuin yhdistystoimijoidenkin puolelta. Tätä kiinnostusta kanavoimaan ja koordinoimaan järjesti Rannikkotykistön
Perinneyhdistys helmikuun alussa seminaarin yhdessä Forum Marinumin kanssa rannikkolinnakkeilla toimiville.
Rannikon Puolustaja 2 | 2020
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Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Sakari Martimo toi
seminaariin arvokkaan lisän esittelemällä hyvän mallin perinnetyön
suunnitelmallisuudesta.

Yhdessä enemmän
Rannikkotykistön perinneyhdistyksen puheenjohtaja Johanna Pakola totesi seminaarin
avaussanoissaan, että tällä hetkellä rannikkolinnakkeiden piirissä toimivien kenttä on varsin
pirstaleinen, mikä on toisaalta
hyvin ymmärrettävää linnakesaarien hajanaisen sijainnin takia. Eri kohteet ovat avautuneet
yleisölle myös eritahtisesti, jolloin on ollut mielekästä käynnistää perinnetyö saarissa paikallisin voimin.
Rannikkotykistön perinneyhdistyksen tarkoituksena on
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jo yli 40 vuoden ajan ollut vaalia
rannikkotykistön perinteitä sekä toimia yhdyssiteenä kaikkien
asiasta kiinnostuneiden välillä. - Tämän seminaarin keskeinen tarkoitus on tutustuttaa eri
toimijat toisiinsa ja lisätä yhteistyötä perinneyhdistysten ja paikallisten toimijoiden välillä, Johanna Pakola korosti. - Samalla
eri alustusten kautta on tarjolla
apua ja ajatuksia oman toiminnan kehittämiseksi parhaiden
käytänteiden myötä, Pakola sanoi tervetuliaissanoissaan.
Toimitusjohtaja Tapio Maijala taustoitti Forum Marinumin

roolia rannikkotykistön museaalisesta näkökulmasta. Forum
Marinum on merenkulun valtakunnallinen erikoismuseo, jonka toimintakenttä laajeni vuonna 2015 laivastomuseosta merivoimien museoksi. Forum Marinum on ollut aktiivisesti kartoittamassa rannikkotykistön kohteita. Museolla on pysyvät näyttelytilat Aurajoen rannalla Turussa. Rannikkotykistön osalta museo on jalkautunut saaristoon
rannikkolinnakkeille ollen mukana tuottamassa näyttelyitä
sekä ylläpitämässä saarissa olevaa rannikkotykistön kalustoa.
Tällä hetkellä etäkohteet
ovat painottuneet Hankoniemen
länsipuolelle, mutta varsinaista
estettä ei ole aloittaa yhteistyötä myös muualla Suomen rannikolla. – Esimerkiksi Isosaaren torpedokoeaseman saaminen museaaliseen käyttöön on tällä hetkellä suunnitteilla yhteistoiminnassa saaressa matkailutoimintaa pyörittävän yrittäjän kanssa,
toimitusjohtaja Maijala valotti tulevaisuuden suunnitelmia. Sitä
odotellessa rannikkotykistön ystävät voivat vierailla Örössa, Alskärissa ja Katanpäässä nauttimassa aselajin historiasta Forum
Marinumin etäkohteissa.

Perinnetyö vaatii
suunnittelemista
Suomen rannikkotykistö on toiminut laajalla alueella maamme
rannikolla. Perinnetyön suunnitelmallisuuden selkeyttämiseksi yhdeksi seminaaripuhujaksi
oli kutsuttu Sotaveteraaniliiton
toiminnanjohtaja Sakari Martimo, tuttu mies rannikkotykis-

tön piiristä. Hän toi omassa puheenvuorossaan esille, että sotaveteraanikenttä elää tällä hetkellä suuressa murroksessa, jossa veteraanien aktiivisesta tukemisesta käytännön tasolla ollaan vähitellen siirtymässä perinnetyöhön.
Sakari Martimo korosti, että
perinnetyö on paikkakuntakohtaista. Siksi myös Sotaveteraaniliitto on tehnyt kattavan suunnitelman paikkakunnan tarkkuudella, miten eri tapahtumia ja perinteitä ylläpidetään. Suunnittelutyö on hyvin käytännönläheistä kattaen niin tekijät, kuin mitä
ollaan tekemässä. Samalla tulee selvittää mahdolliset yhteistyökumppanit sekä resurssit toiminnalle. Lopputuotteena syntyy selkeä toimintasuunnitelma
perinnetyölle.
Sotaveteraanipiirit muuntuvat alueellisiksi perinneyhdistyksiksi vuosien 2020-25 aikana.
Eteläisen rantamaan alueelliset
veteraaniperinneyhdistykset tekisivät mielellään yhteistyötä
muiden alueella toimivien perinneyhdistysten ja toimijoiden
kanssa. – Siinä, missä rannikkotykistön perinne kallistuu historiaan, veteraaniperinne puolestaan kansakunnan henkiseen
perustaan, toiminnanjohtaja
Martimo totesi. - Yhteistyöllä olisi saavutettavissa merkittäviä
synenergiaetuja niin tekijöiden,
rahoituksen kuin viestinnänkin
osalta, Sakari Martimo korosti.

Kiinteää tai irrallista,
mutta rahaa tarvitaan
Johanna Pakola piti varsinaisen
alustuksensa käsittelemällä ran-
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nikkotykistön kiinteää ja irrallista perintöä. Linnakesaaret itsessään muodostavat kiinteän
perinnön. Saarissa olevat rakennukset, linnoituslaiteet, tiet
ja taistelupaikat ovat olemassa
oleva perintö, joka meidän polvellemme on säilynyt. – Valitettavasti osa kohteista alkaa olla
huonossa kunnossa ja tulevat
tuhoutumaan jopa lähitulevaisuudessa, ellei asialle pian tehdä jotain, Pakola muistutti. - Lisäksi saarikohteissa ei ole aina
ymmärretty kiinteän perinteen
arvoa, vaan rakennuksiin on surutta tehty jos jonkinlaisia porauksia ja virityksiä, jolloin kosteus pääsee tuhoamaan rakenteita, Pakola pahoitteli.
Irrallisella perinnöllä Pakola
tarkoittaa kaikkea sellaista rannikkotykistön historiaan kuuluvaa, joka on aikojen saatossa saattanut kulkeutua kauaksikin alkuperäisestä paikastaan.
- Irralliseen perintöön kuuluvat
mm. puvut, erilaiset esineet ja
valokuvat, joihin kaikkiin liittyy
paljon tarinoita. Ne tulisi kartoittaa mahdollisimman tarkasti, jolloin esineet saavat aivan
toisenlaisen ulottuvuuden, Johanna Pakola kannusti.
Perinnetyö ei ole ilmaista.
Kohteiden kunnostaminen, vaikka talkootyönä, vaatii sekin kuljetuksia ja materiaalia, jotta valmista tulee. Vastaavasti perinteiden kerääminen ja julkaisutoiminta sekä nykyaikana suosittu digitalisointi eivät ole mahdollisia ilman rahoitusta.
Johanna Pakola esitteli muutamia rahoitusvaihtoehtoja, joista yleisimmin käytettyjä lienevät

erilaiset säätiöt. – Hakemukset
tulee perustella huolellisesti, ja
niihin tulee liittää tarkat suunnitelmat, jos mielii saada hakemuksilleen myönteisen vastaanoton,
Pakola opasti.
Vähemmän tunnettu rahoituskeino on ns. leader-toiminta.
Kyseinen tuki muodostuu Euroopan Unionin, valtion ja kuntien rahoituksesta. Rahoitusta
on mahdollista saada yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille, joiden myötä
oma asuinpaikkakunta kehittyy.
Rahoitusta voi hakea esimerkiksi näyttelyiden rakentamiseen
ja työntekijän kuluihin. Lopputuloksen tulee olla julkisesti ihmisten tavoitettavissa.
Mesenaatti-joukkorahoitus
on sekin uusia rahoitusmuotoja. Kyseisellä rahoitusmuodolla
kerätään rahaa yleisöltä vastikkeellisesti eli rahoitukseen osallistujille luvataan jotain hyötyä
osallistumisestaan. Perinnetyötä ajatellen se voi olla esimerkiksi vapaa sisäänpääsy näyttelyyn,
joka saadaan rakennettua joukkorahoituksen avulla.
Rahoitusmuodoista ei pidä
unohtaa myöskään perinteistä
sponsorointia, jossa rahaa vastaan tarjotaan rahoittajalle näkyvyyttä.

Laki suojelee
linnakesaarten
kulttuuriympäristöä
Yli-intendentti Helena Taskinen
selvitti perinneasiaa Museoviraston näkökulmasta. Linnakesaaret ovat alueellisesti vahvasti osa
kulttuurimaisemaa. Suomenlinna lähisaarineen muodostaa ai-
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dat. – Arkeologisesta kulttuuriperinnöstä löytyy lisätietoja internetin osoitteesta www.kyppi.fi.

Kaupallista ja
vapaaehtoista toimintaa

– Linnakesaaret ovat alueellisesti vahvasti osa kulttuurimaisemaa, yliintendentti Helena Taskinen Museovirastosta muistutti.

nutlaatuisen maailmanperintökohteen, mutta myös nuoremmat linnoitussaaret ovat valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä.
– Linnakesaarilla on runsaasti erilaista rakennuskantaa,
jäännöksiä ja rakennelmia, yli-intendentti Helena Taskinen kertasi. – Niiden suojeleminen perustuu usein niiden ikään. Kiinteät
muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja ja muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Tähän kategoriaan kuuluvat lähinnä ensimmäisen maailmansodan aikaiset ja sitä van-
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hemmat linnoitteet, Helena Taskinen mainitsi.
Siten Pietari Suuren merilinnoituksen vanhimmat osat mahtuvat tähän luokkaan. - Toisen
maailmansodan aikaiset kohteet eivät ole kiinteitä muinaisjäännöksiä, mutta ne tulee ottaa
huomioon maankäytön suunnittelussa kohteiden historiallisen
merkityksen takia, Helena Taskinen totesi.
– Saarilla on huomioitava
myös sotilaskäyttöä vanhempi
arkeologinen kulttuuriperintö,
Helena Taskinen korosti mainiten
tästä esimerkkeinä tiestön ja hau-

Linnakesaarien avautuminen
on antanut rannikkotykistöllisille yhdistyksille mahdollisuuden
käytännön toimenpiteisiin. Seminaarissa Pentti Sillanpää Turun Rannikkotykistörykmentin
perinneyhdistystä kertoi Örön,
Katanpään ja Isonkarin tykkitalkoista. Arvokas vapaaehtoistyö
auttaa pitämään tykkikaluston
esittelykelpoisena ja samalla pidentää sen ikää.
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan puheenjohtaja Kristiina Slotte puolestaan kertoi killan pitkäaikaisesti työstä Kuivasaaren linnakkeella Helsingin edustalla. Saaren ylpeys, 12
tuuman kaksoisputkinen Obuhov on tullut tutuksi tasavaltamme kunnialaukaustykkinä. Saaressa on kuitenkin paljon muutakin tykkikalustoa, johon saaren ainutlaatuisen luonnon lisäksi pääsee tutustumaan kesäisin muutaman viikonlopun
aikana, jolloin yleisölle järjestetään opastettuja retkiä saaressa.
Kotkan saaret oy osti Rankin ja Kirkonmaan saaret muutama vuosi takaperin. Markkinointipäällikkö Kai Savolainen
kertoi, että saarien muuttaminen matkailukäyttöön ei ole aivan ongelmatonta, mutta haasteista on selvitty. Tällä hetkellä
ajankohtainen haaste on saaristoliikenteen reitit, jotka eivät palvele parhaalla tavalla Rankin kävijöitä. Kotkan suunnan saaris-
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Saarikohteiden tulevaisuuden epävarmuus haastaa paikallisia yrittäjiä,
mm. Isosaaressa matkailutoimintaa pyörittävää Tomi Ståhlbergia.

to löytyy niin majoitus- kuin ravintolapalveluitakin. Yleisöllä on
mahdollisuus opastettuihin kierroksiin saarissa. – Rankissa uutuutena on RT-rautaa perinne- ja
historiapaja, johon rakentuu paikallista sotahistoriaa käsittelevä
kirjasto ja näyttely.
Helsingin Isosaaressa puolestaan matkailuyrittäjänä toimii
Tomi Ståhlbergin Suomen Saaristokuljetus. Myös Isosaaren rakennuskanta on muutettu palvelemaan saaressa vierailevia. Majoituspalveluita ei ole tällä hetkellä saatavissa, mutta linnakkeen vanha ruokala ja kerho pal-
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velevat molemmat ravintolakäytössä. Yrittäjän oma alus kuljettaa matkailijoita Kauppatorin ja
Isosaaren välissä. Haasteena Isosaaressa on alueen kaavoitus,
jonka takia yrittäjällä ei ole mahdollisuutta tehdä pitkän tähtäimen investointeja.

Yhdistetään
pirstaleinen kenttä!
Rannikkotykistön historian ystävien ei kannata olla mustasukkaisia toisilleen, vaan pikemminkin löytää yhteisiä toisiaan tukevia hankkeita. Yhteinen markkinointi eri kohteiden

välillä lisäisi varmasti aselajista
kiinnostuneiden halua vierailla vähän kauempanakin olevalla linnakkeella. Yhteispeliä pohdittiin seminaarin päättäneessä keskustelutilaisuudessa, jonka sujuvasta läpiviennistä vastasi perinneyhdistyksen puolesta
kommodori evp Olavi Jantunen.
Yhteinen sävel löytyikin jo muutamien toimijoiden välillä ja lisää
on varmasti luvassa.
Rannikkotykistön Perinneyhdistys jatkaa aktiivisesti
aselajin perinteiden vaalimista
ja haluaa osaltaan tarjota auttavan kätensä eri hankkeiden parissa pakertaville. Hienon aselajimme perinteiden säilyttäminen on yhteinen tehtävämme,
jossa kerran keksitty voi toimia
myös jollain toisella suunnalla
rannikkoamme.
Yksi aselajin keskeinen tukija
on Rannikkotykistösäätiö, jonka
seminaarin myöntämälle tuelle
yhdistys haluaa osoittaa lämpimän kiitoksen.
Perinneyhdistys on käynnistämässä jo lähitulevaisuudessa aselajin historiaa käsittelevän
seminaarisarjan. Myös sen osalta suunnitelmat ovat jo edenneet,
mutta tarkempien lisätietojen antaminen menee mm. tämän lehden seuraaviin numeroihin.
Rannikkotykistön Perinneyhdistys toivottaa kaikille
rannikkotykistön ystäville aurinkoista kesää. Toivottavasti koronavirus nujerretaan niin, että
pääsemme nauttimaan yhdessä aurinkoisista tuulista – missäpäs muualla kuin rannikkolinnakkeilla!
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Historia

Jukka Tarkka
Kirjoittaja on valtiotieteen tohtori, joka toimii vapaana tutkijana ja kolumnistina.

Rannikkopuolustuksen
historiallinen kaukovaikutus
Rannikkopuolustus on historian saatossa pystynyt osoittamaan, miten tehokkaasti selkeän painopisteen luominen rauhoittaa ympäristöä. Se tapahtui ensimmäisen kerran maailmansotien välisenä aikana niin dramaattisesti, että painopisteajattelu on myöhemmin vaikuttanut myös sellaisiin puolustusratkaisuihin, joissa rannikkopuolustuksella ei ole enää perineistä roolia.

T

ällainen puolustushistorian teoretisointi vie
niin korkean riskitason
alueelle, että se on ehkä luontevampaa poliittista historiaa
harrastavalle siviilille kuin virkavastuun taakkaa kantavalle
upseerille. Yritän siis suunnistaa kartoittamattomalla alueella omaan kompassiin luottaen ja
riskit ymmärtäen.

Rannikkotykin pelotearvo
Juuri itsenäistyneet ja köyhyydessä kärvistelevät Suomi ja Viro rakensivat 1930-luvun kuluessa Porkkalan-Helsingin alueen ja
sitä vastapäätä olevan Tallinnan
seudun väliseen Suomenlahden
kapeikkoon 45 suurikaliiperista putkea käsittäneen tykistöjärjestelmän, jonka tulivoimaan
pystyttiin liittämään myös Suomen panssarilaivat. Linnakkeita
yhdistävä kaapeliverkosto ulottui Viron rannikolle. Ne pystyivät käyttämään ammunnassaan
myös vastarannalle sijoitetun tulenjohdon antamia arvoja. Talvi-
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sotaa edeltäneen tilanteen perusteella tehdyn teoreettisen laskuharjoituksen perusteella väitetään, että järjestelmä olisi pystynyt ampumaan kohdealueelleen
tuhat kranaattia 5-6 minuutissa.
Suomen yleisesikunnassa
toiminut neuvostotiedustelun
agentti onnistui ennen kiinni jäämistään luovuttamaan toimeksiantajalleen linnakejärjestelmän
perustiedot. Niiden perusteella toteutetut neuvostolaivaston
johdon sotapelit osoittivat, että
sulku ei ollut murrettavissa. Talvi- ja jatkosodan aikana tämä tieto riitti varmistamaan Suomenlahden sulun. Neuvostoliiton ei
kannattanut testata pikkuvaltioiden suppealle alueelle keskittämän tykistömassan tehoa.
Rannikkopuolustuksen toisena painoisteenä oli Ahvenanmaa. Sinne keskitettiin 69 kaliiperiltaan 152 – 120 millin tykkiä.
Niitä oli laajalla saaristoalueella
parikymmentä enemmän kuin
Suomenlahden sulussa, mutta
kaikkein järein kalusto puuttui.

Se riitti rauhoittamaan Ahvenanmaan alueen merisotatoimet lähes yhtä vähiin kuin Suomenlahden sulku omalla alueellaan.
Neuvostoliittolaiset muistivat Suomen rannikkotykit vielä
jatkosodan jälkeenkin. Suomen
puolustusvoimien kotiuttamisen yhteydessä valvontakomissio vaati Suomen rannikkotykistön niin tuntuvaa keventämistä, että se vaikutti aseriisunnalta. Mannerheim ryhtyi avoimeen
vastarintaan. Hän todisteli valvontakomission puheenjohtaja
Andrei Ždanoville, että Suomenlahden pohjoisrannan aseriisunta ei olisi edullista Neuvostoliitolle. Mannerheim halusi sotilaallisen sopimuksen yhteisen
turvallisuuden varmistamiseksi.
Ždanov hyväksyi 92:n suurikaliperisen tykin säilyttämisen
Porkkalan länsipuolisilla linnakkeilla, ja Suomi sitoutui suojaamaan neuvostolaivaston aluksia rannikkoväylillään. Porkkalan
itäpuolella olevat järeät tykit olivat eri kategoriassa. Ne käsket-

tiin poistaa linnakkeista. Kahden aseriisunnan uhriksi joutuneen tykin tämän jälkeinen historia tunnetaan. Helsingin edustalla olevan Kuivasaaren 305 millin tykit purettiin ja varastoitiin
Parolaan. Ne palautettiin Kuivasaarelle 1960-luvun alussa ja varustettiin toimintakuntoon, tosin
koeammuntoja ja nykyisin vain
kunnialaukauksia varten.
Mannerheimin Neuvostoliitolle tarjoamasta sopimusideasta kehittyi myöhemmin yya-sopimus, johon aikanaan liittyi turvallisuussitoumusten lisäksi myös
kiusallisia poliittisia lieveilmiöitä. Mutta marsalkan poliittinen
liikahdus Neuvostoliiton tarpeita
ymmärtävään suuntaan auttoi
vakauttamaan 1940-luvun loppuvuosien uhkaavaa tilannetta.
Toisen maailmansodan aikana Suomen rannikkotykistö
ei keventänyt turvallisuuspolitiikan kokonaisvastuuta kantaneiden taakkaa massiivisella tulella
vaan pelkällä olemassaolollaan.
Neuvostoliiton Suomenlahdella
ja Itämerellä operoivaa laivastovoimaa oli toisen maailmansodan aikana vielä vähän, ja oli järkevää säästää sitä vastaisen varalle. Suomen rannikkopuolustuksen tehoa ei kannattanut testata. Tällainen ilman taistelua toteutuva turvallisuus on puolustussuunnittelun korkein tavoite.

Kylmän rauhan aika
Vuoden 1949 puolustusrevisio
määritteli tuskaisen ponnistuksen jälkeen Suomen puolustuksen päätehtäväksi varautumisen
massiivisen maahyökkäyksen
torjuntaan, eikä puolustuksen
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toimintasuunasta ollut epätietoisuutta. Presidentti J. K. Paasikivi piti 1950-luvun alussa ministereilleen yksityisiä ja ryhmäpuhutteluja turvallisuuspolitiikan
ytimestä. Hänen perussanomansa oli, että jos Neuvostoliitto vaatisi Suomelta enemmän kuin se
oli saanut yya-sopimuksella, sitä
olisi vastustettava, vaikka asein.
Nyt ilmansuuntakin jo ilmeni käytetyistä sanamuodoista.
Samaan aikaan Paasikiven
ministeripuhuttelujen kanssa
puolustusvoimissa valmisteltiin ensimmäinen operatiivinen
puolustuskäsky idästä tulevaa
hyökkäystä vastaan. Sitä päivitettiin 1960-luvulle asti, ja näissä versioissa huomioitiin myös
Suomenlahden yli uhkaava voima. Rannikkopuolustus oli palannut Suomen puolustusajatteluun, mutta Neuvostoliitto valmisteli paikallista operointia laajempia strategisia kuvioita.
Kun kauhun tasapaino oli
vakauttanut supervaltojen perusasemat, Neuvostoliitto käytti
Suomen suunnalla etupiirikseen
kokemansa alueen merkitsemiseen uhkaavia poliittisia eleitä, joiden teho perustui yya-sopimuksen. Suomen alueella se
ei kuitenkaan ilmennyt lännestä Neuvostoliittoon kohdistuneen risteilyohjusten uhan korostuksena. Salaiset konsultaatiot 1970-luvun alkupuolella keskittyivät Kuolan alueen ydinasetukikohtiin Lapin suunnasta kohdistuvaan selustauhkaan.
Suomen Lappi oli painostava
ongelma niille harvoille kenraaleille, joilla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin yrittää tehdä vaiku-

tus neuvostoliittolaisiin luomalla illuusiota sotilaallisen tyhjiön
puolustuksesta. Puolustusvoimain uusi komentaja Lauri Sutela kunnostautui keväällä 1974 ilmoittamalla omalla vastuullaan,
että neuvosto-osapuoli oli pari
vuotta jatkuneissa keskusteluissa saanut kaiken tarvitsemansa
tiedon, joten tapaamisten jatkamiselle ei ollut perusteita. Presidentti myönsi pitkän miettimisajan jälkeen, että vastapuolen yllättänyt röyhkeä väistöliike
oli taitava ele, joka auttoi irtautumaan vaikeasta tilanteesta.
Pääesikunnan ja puolustusministeriön tehokkaat upseerit
kärkkyivät 1950-luvulta lähtien osittain ilman valtuuksia - mahdollisuutta vapautua Pariisin
rauhansopimuksen puolustusvoimien aseistukselle asettamista rajoituksista. Puolustusvoimain komentaja joutui melkoisiin vaikeisiin estääkseen niistä
aiheutuvien ongelmien kulkeutumisen presidentin pöydälle.
Asiat liikahtivat vasta kun poliittinen johto ryhtyi diplomaattisiin ponnistuksiin, jotka tuottivat
tulosta hitaasti ja tuskaisesti. Ohjusaseen käytön hyväksyminen
saatiin 1960-luvun alussa Neuvostoliitolle tärkeän taistelukonekaupan yhteydessä ja 1980-luvun
alussa herätemiinojen hankinalle hankittiin Neuvostoliiton vastahakoinen suostumus.
Rannikkopuolustusta perinteisesti hallinnut tukeutuminen
tykistölinnakkeisiin alkoi 1980-luvulla tehdä tilaa merimaaliohjuksille, jotka toimivat sekä merellä
että maalla liikkuvilta alustoilta.
Ne olivat Neuvostoliitolle luulta-
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vasti suumpi ongelma kuin Suomen vielä melko harmittomien ilmavoimien ohjusaseistus. Tämä
suuntaus oli ilmeisesti rannikkopuolustuksen pääperiaate samaan aikaan kun ilmavoimat siirtyivät Hornet-järjestelmään.
Uuden sukupolven aseteknologian tulolla Suomen rannikkopuolustukseen oli yllättäviä etiäisiä. Neuvostoliiton ulkoministeri Vjatšeslav Molotov, ja
– kaikista maailman ihmisistä
– Tidningen Åland-lehden päätoimittaja ja ahvenanmaalaisen
separatismin johtohahmo Julius Sundblom arvostelivat jo
vuoden 1939 lopulla suomaalisen rannikkopuolustuksen vanhanaikaista tukeutumista tykistöön. He kiinnittivät huomiota
siihen, että rannikkopuolustuksen tulevaisuus olisi ilma- ja laivastovoimissa.

Itämeren uusi asento
Kylmän sodan päättyminen
käänsi Itämeren alueen turvallisuusrakenteen päälaelleen. Se ei
tapahtunut kuitenkaan vielä silloin kun Neuvostoliitto 1990-luvun alussa katosi Euroopan tilannekartalta. Se tapahtui vasta kun
Venäjän uusi hallinto ja kiristynyt
poliittinen kulttuuri olivat vakiinnuttaneet valtansa Kremlissä.
Sen julistama ja käytännössä toteuttama uusekspansiivinen politiikka ja Naton reagointi tällaiseen ilmiöön ovat suunnanneet
ennen kokemattoman paineen
Kaliningradin sotilaallisen asemaan. Itämeren turvallisuuden
avainkysymys ei enää ole Pietari.
Nykyisin se on Kaliningrad.
Venäjän etukenoinen asenne
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ja Naton reaktio siihen ovat kääntäneet Itämeren turvallisuusrakenteen ennen kokemattomaan
asentoon. Venäjä ja Nato varautuvat puolustamaan päällekkäisiä etupiirejään, joiden sotilasmaantieteellinen asema on kummallekin osapuolelle lähes toivoton. Itämerellä vallitsee paikallinen kauhun tasapaino. Kun lähialueella on tällainen viritys, se
koskee myös Suomea ja Ahvenanmaata, ja siksi myös Ruotsia.
Maantieteelle emme voi mitään.
Tämä jännite ei ole hallittavissa laittautumalla mahdollisimman huomaamattomaksi,
kuten Suomi kylmän sodan aikana yritti. On kyettävä varmistamaan, että Suomenlahdella
ja pohjoisella Itämerellä mikään
ei luo kummallekaan supervaltaintressille harhakuvitelmaa
siitä, että ne pystyisivät nokkelalla yllätyksellä horjuttamaan
paikallista kauhun tasapainoa
omaksi edukseen.
Tämä välttämättömyys on
2010-luvulla kehittynyt monipuoliseksi Ruotsin ja Suomen
puolustusvoimien yhteistoiminnan ja harjoittelun verkostoksi.
Se perustuu niiden yhteiseen
turvallisuusintressiin ja puolustusvoimien yhteensopivuuteen
sekä keskenään että Naton järjestelmien kanssa.
Yya-ajoilta Suomeen juurtunut hankalia keskustelunaiheita
torjuva tapakulttuuri on purkautunut, ainakin osittain ja ajoittain. Se sijaan on kehittynyt turvallisuusvastuuta kantavien poliitikkojen, virkamiesten ja upseerien valmius käsitellä puolustuspolitiikkaa jopa julkisesti sa-

moilla termeillä ja logiikalla, joita
kaikki valtiot ovat kautta aikojen
käyttäneet näissä asioissa. Suomen turvallisuuspolitiikka ei ole
enää kansainvälinen kummajainen vaan noudattaa samaa faktapohjaista ajattelutapaa kuin
kaikkien muidenkin valtioiden
puolustusfilosofia, myös Venäjän.
Ruotsin ja Suomen aktiivinen valmius konkreettiseen
puolustusyhteistyöhön on pitkän ja ajoittain jännitteisen yhteisen historian jälkeen suorastaan yllättävä ilmiö. Siinä ei ole
jälkeäkään toisen maailmansodan edellä kehitellystä Ahvenanmaan yhteispuolustuksesta eikä
talvisodan jälkeisenä syksynä virinneestä valtioliittohaaveesta,
joissa toivottomaan asemaan
joutunut Suomi joutui suostumaan kaikkeen, mitä Ruotsi huomasi esittää.
Suomen tehostunut puolustusvalmius ulottuu Suomenlahden aluevesien ja rannikkovyöhykkeen lisäksi Suomen ja
Ruotsin välisen saaristovyöhykkeen koskemattomuuden puolustukseen. Ensimmäistä kertaa historiassa Suomen ja Ruotsin puolustustarpeet yhdistyvät
pohjoisella Itämerellä ja Ahvenanmaalla aidolla tavalla yhteiseksi intressiksi.
Sen rakenne on hämmästyttävällä tavalla sukua Suomen ja
Viron rannikkotykistön 1930-luvulla kehittämälle painopisteajattelulle. Molemmissa tapauksissa
tavoitteena oli varovaiseen harkintaan ohjaavan pelotevaikutuksen suuntaaminen Itämeren isoa
peliä rakentavien maailmanmahtien tilannearvioihin.

Historia

Ove Enqvist
ST, ye-komentaja evp

Historian unohtamat – Suomen alkuaikojen rannikkotykistöupseerit

Everstiluutnantti
Leo Werner Hellman
Leo Werner Hellman syntyi 4.4.1895 Porvoossa Kiialan kartanossa, vietti nuoruutensa Sköldvikin kartanossa ja kirjoitti ylioppilaaksi oppilaitoksesta
”Läroverket för gossar och flickor” vuonna 1914.
Laatokan puolustuksen perinnearkisto

Hellman majurina.

H

ellman aloitti ensi
opinnot Teknillisessä korkeakoulussa,
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jossa opiskeli 1915–1917. Kuten
niin monella vapaussota muutti
uraa, vaikka Hellman vielä eläk-

keelle jäätyään totesi halunneensa insinööriksi, ei upseeriksi. Hänen isänsä Werner oli upseeri, ja hänen vanhempi veljensä William (Viljam) Hellman oli
Venäjällä koulutuksensa saanut
rannikkotykistöupseeri.
Hellman otti osaa vapaussodan sotatoimiin Etelä-Suomessa, Pohjanmaalla, Tampereella ja Lempäälä-Lahti-alueella.
Hän kävi myös Sotavänrikkikoulun keväällä 1918 ja Suomen tykistökoulun A-2-kurssin samana
vuonna. Vuonna 1920 hän suoritti tykistöupseerien täydennyskurssin Suomenlinnassa. Kurssiin osallistui upseereita lähinnä kenttätykistöstä ja rannikkotykistöstä.
Hellman palveli KTR 2:ssa
nuorempana upseerina vuosina
1919–1920. Sitten seurasi siirto
rannikkotykistöön. Huhtikuun
puolivälissä 1920 Hellman otti
vastaan Konevitsan eteläpatterin päällikön tehtävät. Jo vuoden
1921 toukokuussa seurasi siirto
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Mantsinsaaren patterin päälliköksi. Tammikuun 24. päivänä
1922 Hellman otti vastaan Niikkanan patterin päällikkyyden.
Syksyllä 1922 Hellman anoi
itse siirtoa RT 1:een. Syytä anomukseen eivät lähteet mainitse,
mutta yksi syy on voinut olla se,
että Hellman oli syntynyt Porvoon alueella, ja sukulaiset asuivat pääosin pääkaupunkiseudulla. Hellman saapui RT 1:een
tammikuussa 1923, ja määrättiin ensin korpraalikoulun opetusupseeriksi. Vain muutaman
päivän jälkeen hänet määrättiin
Varikkokomppanian päälliköksi. Jo seuraavan vuoden päästä seurasi nimitys RT 1:n talouspäälliköksi.
Juuri ennen talvisodan syttymistä Hellman sai siirron Meri-

voimien esikunnan Huolto-osaston päällikön viransijaiseksi, koska varsinainen päällikkö oli sairastunut. Vasta talvisodan jälkeen, elokuun 5. päivänä 1940,
hän siirtyi takaisin RT 1:een.
Helmikuussa 1942 Hellman
määrättiin Äänisjärven Rannikkoprikaatin huoltopäälliköksi.
Tämä tehtävä jatkui melkein jatkosodan loppuun saakka. Elokuun lopulla 1944 hänet määrättiin Turun Laivastoaseman
talouspäälliköksi. Tämä tehtävä ei kestänyt kauan, koska rauhan solmimisen takia hän sai 11.
marraskuuta kehoituksen siirtyä
eläkkeelle. Rauhan solmimisen
ja Suomeen tulleen Liittoutuneiden Valvontakomission määräämien henkilöstövahvuuksien
supistamisen takia suuri määrä
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kantahenkilöstöä oli erottava tavalla tai toisella.

Eläkkeellä
Jäätyään eläkkeelle Hellman
hankki saaristokiinteistön Hiittisistä Lövöstä (nykyisin Kemiönsaaren kunta) ja harrasti mm.
urheilukalastusta ja kukkien kasvatusta. Vuonna 1956 hän muutti Helsinkiin ja toimi mm. isännöitsijänä eri firmoissa. Hellman
kuoli 7. maaliskuuta 1967.

Sotilasarvot
Standaarijunkkari 1918, reservin kornetti 5.7.1918, vänrikki
19.8.1920, luutnantti 6.12.1920,
kapteeni 16.5.1924, majuri
15.6.1928 ja everstiluutnantti
4.7.1942.

Arkistojen helmiä 4/1970

Rannikon puolustus ja
Suomen turvallisuuspolitiikka

E

urooppa on poliittisesti ja strategisesti kiinteä kokonaisuus. Yhdenkään eurooppalaisen valtion turvallisuuspoliittisia kysymyksiä ei voida käsitellä irrallisena. Nato —- Varsovan liitto ja niiden välialueilla
sijaitsevat puolueettomat valtiot ovat se perusasetelma, johon myös Suomen turvallisuuspoliittiset toimenpiteet on sijoitettava.
Turvallisuuspolitiikka koostuu kahdesta
osatekijästä: ulkopolitiikasta ja maanpuolustustoimenpiteistä. Suomen turvallisuuspoliittisissa toimenpiteissä ulkopolitiikalla on ensiarvoisen tärkeä merkitys. Sen avulla luodaan perusta
puolueettomuuspolitiikkamme menestymisen
kannalta välttämättömälle kansainväliselle luottamukselle. Syyllistymme kuitenkin itsepetokseen, jos kuvittelemme, että turvallisuuspoliittiset kysymykset olisivat ratkaistavissa pelkästään ulkopoliittisin keinoin. Onko Suomi todella
puolueeton ja kykeneekö toimimaan puolueettomuusasemamme edellyttämällä tavalla ovat
kysymyksiä, joiden kärkevyys lisääntyy, mikäli
poliittinen jännitys Euroopassa jälleen kasvaisi.
Tosiasia, että kriisin kärjistyessä suurvallat
asennoituvat puolueettomiin maihin vain omien
poliittisten ja strategisten etujensa mukaisesti ei todisteluja kaivanne. Historia on valitettavasti opettanut puolueettomille valtiolle, ettei
niiltä sodan syttyessä kysytä, haluavatko ne pysytellä suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella vai eivät. Sotaakäyvät ottavat huomioon ainoastaan ne toimenpiteet, joita puolueettomat
maat ovat tehneet puolueettomuutensa säilyttämiseksi kaikissa olosuhteissa. Poliittisten toimenpiteiden menestys riippuu silloin ratkaisevasti puolueettoman valtion sotilaallisista mahdollisuuksista. Turvallisuuspolitiikan painopis-
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te siirtyy tällöin auttamattomasti sen toisen
osatekijän, sotilaallisen
maanpuolustusvalmiuden puolelle.
Puolueettomuuden suojaksi tarvittavan sotilaallisen maanpuolustuskyvyn tulisi olla oikeassa suhteessa maatamme vastaan mahdollisesti kohdistuvan uhan suuruuteen. Maamme uhanalaisuus on kuitenkin siinä määrin riippuvainen kulloinkin vallitsevan poliittisen ja sotilaallisen tilanteen yksityiskohdista, ettei sitä ennalta voida täsmällisesti arvioida. Vastakkaisasetelma Nato — Varsovan liitto, puolueettomat Ruotsi ja Suomi sekä Suomen solmima
yya-sopimus ovat ne sotilaspoliittiset realiteetit, joiden varaan turvallisuuspoliittiset analyysi on lähinnä rakennettava.
Ruotsin noudattamalla puolueettomuuspolitiikalla on välitön vaikutus maamme mahdolliseen uhanalaisuuteen. Jos Ruotsi luopuisi perinteellisestä puolueettomuudestaan ja liittyisi jäseneksi Natoon tai sallisi kauttakulkuoikeuden
lännen asevoimille, lisääntyisi Suomen aluetta ja
ennen muuta maamme rannikkoja vastaan kohdistuva hyökkäysuhka. Neuvostoliiton kannalta
status quon muuttaminen Skandinaviassa merkitsisi Naton hyökkäysmahdollisuuksien lisääntymistä myös Neuvostoliittoa vastaan. Moskovassa jouduttaisiin tällöin kysymään, kykeneekö Suomi omin voimin torjumaan lännestä tapahtuvat hyökkäykset, vai onko Neuvostoliiton
asetuttava heti Suomen rinnalle.
Neuvostoliiton poliittisella ja sotilaallisella
johdolla on hyvät tiedot Suomesta. Neuvostojohtajat ovat tunnettuja pyrkimyksistään ja ky-
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vystään arvostella tilanteita tosiasioiden perusteella. On sen vuoksi ilmeistä, että vaikka Neuvostoliiton taholla luotettaisiinkin Suomen tahtoon torjua mahdollinen hyökkääjä, niin huomioonottaen laiminlyöntimme sotilaallisen
puolustusvalmiutemme kehittämisessä siellä
tuskin uskottaisiin kykyymme selviytyä yksin.
Suomessa on aihetta tyydytyksellä todeta
Ruotsin puolueettomuuspolitiikan vakavuus ja
sen tukena vahva sotilaallinen puolustuskyky.
Myös Suomen puolueettomuus lisää Ruotsin
turvallisuutta. Suomen ja Ruotsin puolueettomuuden toistensa turvallisuuteen vaikuttava
vastavuoroisuus on sekä mielenkiintoinen että tärkeä tosiasia. Naton on strategisissa tilanteenarvioinneissaan otettava huomioon, että
hyökkäys Ruotsiin merkitsisi Suomen ajautumista Varsovan liittoon. Samoin Neuvostoliiton aggressiivisuus Suomen suunnalla työntäisi Ruotsin asevoimat Naton rintamaan. Nämä
seurausvaikutukset toimivat eräänlaisina ukkosenjohdattimina.
Tarkastelemalla geopoliittisen asemamme
strategista merkitystä Naton ja Varsovan liiton
kannalta Ruotsin ollessa puolueettomana voimme edes jonkinlaisella varmuudella arvioida
maatamme kohtaan kriisiolosuhteissa kohdistuvan uhan suuruuden. Vaikka Suomen alueen
haltuunotto ei kummankaan osapuolen sotatoimien kannalta olisi välttämätöntä, on selvää, että kriisin kärjistyessä molempien sotilasliittoumien mielenkiinto maatamme kohtaan lisääntyy. On näet muistettava, että vaikka alueemme
käyttöä sotilasliittoutumien taholla ei pidettäisikään tarpeellisena, tarjoaa maamme kuitenkin niin paljon strategista liikkumatilaa, ettei tätä etua enempää Nato kuin Varsovan liittokaan
haluaisi luovuttaa vastustajalleen. Epäluulo vastapuolen aikomuksia kohtaan on siis eräs uhanalaisuuteemme vaikuttava tekijä.
Nykyisen sotilaspoliittisen tilanteen vallitessa on Etelä- ja Pohjois-Suomella Suomen
turvallisuuspolitiikassa strategisesti keskeisin
merkitys. Kun tämän kirjoituksen päätarkoi-
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tuksena on käsitellä rannikkopuolustuksemme merkitystä turvallisuuspolitikassamme,
en puutu sotilaallisesti tärkeän Pohjois-Suomen alueen puolustuskysymyksiin, vaan tarkastelen lähinnä Etelä- Suomen ja sen yhteydessä erityisesti pitkien rannikkojemme puolustusstrategista merkitystä Naton ja Varsovan
liiton välisen sodan taustaa vasten.
Neuvostoliitolla on nykyisin Itämerellä strategisesti meren herruus. Sen Itämeren laivasto
– eräiden tietojen mukaan peräti 750 erilaista
alusta – on voimakas, ja operaatiokelpoisuutta
lisää vielä pitkän rannikon ja lukuisten satamien
antama tuki. Neuvostoliiton asema Itämeren piirissä on niin edullinen, ettei Suomen aluevesien
ja satamien käyttö sotatapauksessa sitä sanottavastikaan parantaisi. Neuvostoliiton kannalta ei sen vuoksi tunnu tarkoituksenmukaiselta
loukata Suomen puolueettomuutta. Sotien jälkeen maittemme välillä vakiintunut keskinäinen
luottamus on poliittisesti myös Neuvostoliitolle
siksi arvokas tekijä, ettei sitä kannata mitätöidä
vähäisten sotilaallisten etujen vuoksi. Näin ainakin sellaisessa tapauksessa, että Neuvostoliitto
voi luottaa Suomen tahtoon ja kykyyn huolehtia puolueettomuudestaan niin tehokkaasti, ettei sotilaallisen tilanteen nopea muuttuminen
Skandinaviassa ole mahdollista.
Naton kannalta Itämeren alueella käytävissä sotatoimissa Suomen alueen haltuunsaamisella olisi sitä vastoin jo huomattavasti suurempi merkitys. Laivasto- ja lentotukikohtien valtaaminen rannikoiltamme parantaisi huomattavasti Naton meristrategista asemaa Itämeren piirissä, joten kysymys kannattaako Natomaiden
ryhtyä tavoittelemaan näitä etuja, riippuu ennen muuta niiden saamiseksi tarvittavista uhrauksista. Mikäli Ruotsi on säilyttänyt puolueettomuutensa, ovat Naton asevoimien mahdollisuudet vallata tukikohtia Etelä-Suomen alueelta suhteellisen vähäiset. Neuvostoliiton merivoimien vahvuudesta johtuen ainakin alkuvaiheissa jouduttaisiin turvautumaan lähinnä ilma- ja
maahanlaskujoukkojen käyttöön.

Suomen puolustusstrategisia kysymyksiä tutkittaessa alueemme uhanalaisuutta lieventävät tekijät on luonnollisesti aihetta kirjata
mitä suurimmalla mielihyvällä. Samalla on kuitenkin muistettava, että uhanalaisuuden suuruus samoinkuin mahdollisuutemme säilyä
kansainvälisen kriisin aikana sivustakatsojan
osassa riippuvat toimenpiteistä, jotka olemme
tehneet kriisitilanteen varalta jo rauhan aikana.
Puolueettomuusasemamme edellyttää, ettei
vähäisintäkään osaa alueestamme luovuteta
sotaakäyvien käyttöön. Tämä merkitsee mm.,
että meidän on kyettävä aikaansaamaan sellainen torjuntavoima rannikoillemme, että Neuvostoliitto kriisin tapahtuessa arvioi sen kyllin
voimakkaaksi torjumaan lännestä mahdollisesti tulevat hyökkäykset.
Rannikon puolustuksessa on kysymys yhdistyneiden operaatioiden torjumisesta. Se
merkitsee, että torjuntavalmius ja -kyky on perustettava eri puolustushaarojen ja aselajien
yhteistoiminnan varaan. Hyökkäyksen sattuessa joudutaan maihinnousu- ja maahanlaskuhyökkäykset torjumaan samanaikaisesti. Taistelua käydään siis syvällä alueella. Torjunnan
onnistumisen kannalta ensimmäiset hetket ja
tunnit ovat ratkaisevan tärkeitä. Vastatoimenpiteiden huipentuma, vastahyökkäys, on kaikilla taistelualueilla kyettävä käynnistämään,
ennen kuin hyökkääjä ehtii saada operaatiovapauden edellyttämän tilan haltuunsa.
Jotta siis kykenisimme säilyttämään puolueettomuutemme olosuhteissa, jolloin Itämeri ja siihen liittyvät merialueet ovat joutuneet sotatoimen piiriin, olisi rannikon puolustuksemme oltava edellä esitettyjen vaatimusten tasalla. Toisin sanoen meri- ja ilmavalvonnan pitäisi olla niin tehokasta, ettei yllätyshyökkäys ole
mahdollinen, vaan uhanalaisilla rannikonalueilla voitaisiin hälytys saada ajoissa, jotta torjunta olisi valmiina vihollisen aloittaessa hyökkäyksensä. Paikallisen torjunnan puolestaan pitäisi
kyetä kuluttamaan vihollista ja rajoittamaan sen
liikkeitä niin, että ratkaiseviin vastatoimenpitei-
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siin jäisi kylliksi aikaa. Torjunnan onnistuminen
ei riipu yksinomaan puolustajan käytössä olevien voimien määrästä, vaan ennen kaikkea koko torjuntakoneiston toiminnan tehokkuudesta.
Korkea tehon aste puolestaan on saavutettavissa vain huolellisten ennakkovalmistelujen ja hiotun yhteistoiminnan avulla.
Sotilaallisen maanpuolustusvalmiuden aikaansaaminen ja ylläpitäminen on vuosi vuodelta tullut pienille valtioille yhä vaikeammaksi. Nykyaikaisen tekniikan luomat sotakoneet
ovat kalliita ja usein jo sarjavalmistukseen ehtiessään vanhentuneita. Pienten valtioiden on
tämän vuoksi kasvavassa määrin pyrittävä etsimään sellaisia puolustusstrategisia ratkaisuja, jotka takaavat suhteellisesti parhaan turvallisuuden pienin mahdollisin kustannuksin.
Rannikon puolustukseen sovellettuna tämä
periaate merkitsee mm. että torjunnan rungon muodostavat runsaat merisulutteet ja tulivoimaiset, jo valmiit linnakkeet sekä liikkuvat
tykistö- ja ohjusyksiköt.
Meillä ei valitettavasti ole mahdollisuuksia
ylläpitää sellaisia laivasto voimia, joille valvontatehtävien lisäksi voitaisiin antaa varsinaisia
torjuntatehtäviä. Ainakin toistaiseksi hankinnat tulisi keskittää varsinaisen rannikonpuolustuksen lujittamiseen siten, että torjuntatulen
ulottuvuutta, voimaa, tarkkuutta ja tulenantovalmiutta kehitettäessä ei unohdettaisi myöskään torjunnan kannalta välttämättömän toisen elementin, elävän iskuvoiman osuutta torjunnan kokonaisuudessa.
Suomen joutuminen lännestä tapahtuvan
hyökkäyksen kohteeksi tuntuu tällä hetkellä
etäiseltä ja epätodennäköiseltä mahdollisuudelta. Turvallisuuspoliittisessa tilanteenarvioinnissa on kuitenkin otettava huomioon kaikki mahdollisuudet. Siksi rannikkojemme puolustusvalmiuden tehostaminen on osa turvallisuuspolitiikkaamme. Se on tekijä, jolla on vaikutusta mitattaessa maamme uhanalaisuutta
kriisin aikana.
Kenraaliluutnantti Jorma Järventaus
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Järjestöt

Rannikkoupseeriyhdistys

Rannikkoupseeriyhdistys tiedottaa
tyksen puheenjohtaja, Auvo Viita-aho, luovutti Pekka Kurviselle,
perinteiseen tapaan, hänen toimittamansa Rannikon Puolustaja-lehdet 1/2011 – 3/2012 (7 lehteä) kirjaksi sidottuina.

Tyylitellystä 152 45 C
-pienoistykistä

Yhdistyksen puheenjohtaja, Auvo Viita-aho, luovutti Pekka Kurviselle, perinteiseen tapaan, hänen toimittamansa Rannikon Puolustaja-lehdet kirjaksi sidottuina.

Tervehdys hyvät jäsenet!
Vuoden 2020 alku on ollut poikkeuksellinen.
Kaikki suunnitellut tilaisuudet on pitänyt peruuttaa ja siirtää tulevaisuuteen.
Merivoimien komentajan infotilaisuus ja yhdistyksen vuosikokous tullaan pitämään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
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Myös jäsenmatkamme Moskovaan, jouduttiin peruuttamaan/siirtämään tulevaisuuteen.

Pekka Kurvinen sai
päätoimittajan kirjansa
Yhdistyksen hallituksen 3.3.2020
pitämään kokoukseen oli kutsuttu paikalle myös Rannikon Puolustajan entinen päätoimittaja,
maj evp Pekka Kurvinen. Yhdis-

Tyylitelty 152 45 C -pienoistykki on yhdistyksen vanha palkitsemisesine. Viimeisin luovutettu tykki oli numeroltaan 94 ja se
on luovutettu 13.4.2011 komentajakapteeni, res Kai Masalinille.
Tykin jalustaan on kaiverrettu jako-ohjeen mukaan saajan nimi, järjestysnumero ja päivämäärä. Yhdistyksen hallussa
olevaan tykkien jakoluetteloon
on kirjattu vain vastaanottajien
nimet. Yhdistyksen sihteeri on
aloittanut keräyksen, jotta jakoluettelo saadaan täydennetyksi. Muutamat jäsenet ovat jo ilmoittaneet tykkinsä tiedot, kiitos siitä.
Nyt vetoan kaikkiin lukijoihin, että osallistuisitte talkoisiin. Mikäli teillä tai edustamallanne yhdistyksellä on
hyllyssänne ko. pienoistykki,
ilmoittakaa tykin tiedot RUY:n sihteerille, kiitos!

Ostettavaa/Jäsentuotteita:
Yhdistyksen pinssejä ja solmioneuloja sekä vanhoja historiakir-
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RtUY 70 vuotta -kirja.

joja on edelleen saatavilla.
Arkistojen kätköistä selvisi,
että yhdistyksen vuonna 2003
julkaisemaa juhlakirjaa, RTUY 70
vuotta, on vielä saatavilla.
Kirjan toimituskuntaan kuuluivat: Everstiluutnantti Timo Sario, komentaja Hans-Peter Rekola (tällöin RtUY:n puheenjohtaja)
ja komentaja Ove Enqvist (tällöin Rannikon Puolustajan päätoimittaja)
Jos olet kiinnostunut kirjasta, voit ostaa sen 10 euron hintaan. Hintaan lisätään 10 euron
postituskulut.
Mikäli olet kiinnostunut tuotteista, ota yhteyttä sihteeriin.

Yhteystiedoista:
Muistakaa päivittää yhteystietonne, niin saatte RP-lehden oi-

Tyylitelty 152 45 C tykki.

keaan osoitteeseen ja sähköpostitiedotteet luettavaksenne.
Terveisin yhdistyksen sih-

teeri ja taloudenhoitaja Jarmo
Valtimo alias JaVa
jarmo.valtimo@
rannikonpuolustaja.fi

puh. 0405647695
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Sininen Reservi

Eipä kukaan arvannut…
Antti Rautiainen

Meidän kaikkien tulevaisuuden näkymät ovat yhtä epäselvät kuin Suomenlinnan RT-killan hallinnoimassa M/S
Kuivasaaressa – turvallinen ja haluttu suunta kuitenkin pidetään hyvän suunnitelman, yhdessä laadittujen
sääntöjen ja osaamisen avulla. Veneen kapteenina tällä kerralla Matti Hiltunen.

E

ipä kukaan arvannut, kuinka oikeaan voisi osua edellisessä lehdessä kirjoittamani
”uusi vuosi, uudet kujeet”. Näitä
”kujeita” ei kukaan varmasti toivonut, mutta nyt on jo varmaa,
että muutoksia ne ovat tuoneet
ja tullevat myös muuttamaan
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ajattelu- sekä toimintatapaamme monessa suhteessa pysyvästi. Nyt yhteiskunnassamme eletään jatkuvaa muutoksen ja säätämisen aikaa.
Eipä kukaan arvannut vielä
edellisen RP-lehden ilmestyessä, että Suomessa julistetaan

poikkeusolot ja valmiuslain osia
otetaan käyttöön koronan vastaisessa taistelussa. Valtioneuvoston päätökset ja valmiuslain
suomat mahdollisuudet ovat kuitenkin olleet välttämättömiä rajoitettaessa viruksen etenemistä ja varmistettaessa terveyden-
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Antti Rautiainen

huollon toimivuus. Suomi on kärkimaita pienissä ”tappioluvuissa”
tässä sodassa. Isona haasteena
on, miten taloutemme kestää
tämän kurimuksen. Toinen toistamme tukien tästäkin selvitään!
Eipä kukaan arvannut, että kertausharjoitukset perutaan
heinäkuun loppuun asti ja että puolustusvoimien lippujuhlapäivän juhlallisuudetkin perutaan. Kaiken kaikkiaan Puolustusvoimat on toiminut tehokkaan esimerkillisesti – voinee
tässä yhteydessä todeta, että
harjoitus tekee mestarin. Tilanteeseen reagoitiin nopeasti ja
poikkeusjärjestelyt mm. varusmiesten koulutuksen osalta saatiin järjestettyä viruksen kannalta mahdollisimman turvalliseksi
ja silti toimivaksi. Virka-apua on
normaalien valmiustehtävien lisäksi pystytty antamaan liikenteenrajoitustehtäviin, mutta
myös esim. miinanraivaustehtäviin Ahvenanmaalle. Viranomaisten yhteistyö on sujunut myös
erinomaisesti ja kokonaisturvallisuuden malli toimii.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssit on peruttu ensin toukokuun loppuun ja sitten
heinäkuun loppuun asti. MPK on
myös toiminut valtioneuvoston
ohjeiden ja eduskunnan päätösten mukaisesti. Tämä tuo ison
loven koulutustoimintaan ja jää
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Meriuiskon miehistönä Sinisen Reservin ja Pelikaanikillan osaajat MPK:n
viime kesän kurssilla. Kurssitoiminta jatkunee kesän jälkeen niin, että
pääsemme taas tositoimiin.

nähtäväksi, kuinka monta tapahtumaa voidaan siirtää tämän vuoden syksylle. Jos ja kun virus antaa periksi sekä rajoituksia poistetaan tai ainakin höllennetään,
syksylle tullee paljon tapahtumia.
Eipä kukaan arvannut, kuinka monia isoja sekä pienempiä

tapahtumia Suomessa ja maailmalla tullaan perumaan. Yksi niistä on viikko sitten peruttu Vierdaagse 2020- eli maailman suurin marssitapahtuma,
johon myös Sininen Reservi oli
osallistumassa. Nyt voi aloittaa harjoittelun ja ensi vuonna
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Sininen Reservi

Antti Rautiainen

Antti Rautiainen

Niin Sinisen Reservin ampumapäivät kuin MPK:n muukin kurssitoiminta
on keskeytetty 31.7.2020 asti. Tässä rastikoulutusta Gyltössä.

On hyvin mahdollista, että MPK:n
omistamat ja Sinisen Reservin
jäsenyhdistysten tai käyttäjäyhteisöjen hallinnoimat linnakeveneet jäävät telakalle.
Meripuolustuspiirin päällikkö
Henrik Nystén tarkistamassa m/s
Sommaröä Vaasassa 9.3.2020
samalla, kun paikallisten vastuullisten, Sinisen Reservin ja
Meripuolustuspiirin yhteistyöpalaveri pidettiin. Palaverissa päätettiin pitää m/s Sommarö Vaasassa
ja jatkaa sen toimintaa.

osallistutaan vieläkin isommalla osastollamme. ResUL täyttää
tänä vuonna 50 vuotta ja siihen
liittyen tavoitteena oli 13.6.2020
kävellä 50 miljoonaa askelta erilaisissa kävelytapahtumissa ympäri Suomea. Nyt nämäkin on
peruttu, mutta marssit voi suo-

ja tulee myös muutoksia. Joukko-osastojen tapahtumia on
pidetty erittäin pienimuotoisina ja ”oman väen kesken”. Merivoimien johto pitää kokouksensa etänä ja varmistaa toimintakykynsä. Sinisen Reservin vuosikokous on siirretty syksyyn
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rittaa yksin tai pienessä porukassa – Suomen luonto on täynnä upeita retkikohteita! MarsMars-applikaatio auttaa motivoinnissa eli se kannattaa ladata omaan kännykkään.
Merivoimien ja Sinisen Reservin toiminnan osalta on tullut

Järjestöt

Antti Rautiainen

ja ajankohta täsmentyy toukokuun hallituksen kokouksessa.
Eduskunta hyväksyi 24.4.2020
lakimuutoksen, joka laillisti niin
osakeyhtiöiden, osuuskuntien
kuin yhdistystenkin sääntömääräisten kokousten siirtämisen
syksylle. Sinisen Reservin hallituskin on kokoontunut tiettävästi ensimmäistä kertaa historiassaan etänä ja seuraava on jo
toukokuussa. Hallituksen työvaliokunta on tämän lehden ilmestyessä tehnyt vastaavan jo
useamman kerran. Eipä kukaan
arvaa, jääkö tämä pysyväksi käytännöksi, mutta yleisemmäksi se
varmasti tulee.
Merivoimien vuosipäivä joutui lopulta myös peruutettujen
tapahtumien listalle. Tätä kirjotettaessa julkaistua tekstiä siteeraten: ”Tämä tarjoaa myös mahdollisuuksia uudistaa tapojamme, miten juhlistamme perinteitämme. Merivoimien henki ja perinteet eivät ole riippuvaisia siitä,
miten juhlimme, vaan siitä, että
arvostamme ja vaalimme omaa
tehtäväämme ja toisiamme.”
Eipä kukaan arvaa, miten pitkään rajoitukset jatkuvat, mutta
jossain vaiheessa paluu arkeen
tapahtuu. Rajoitusten aika käytetään tehokkaasti suunnitelmien tekoon sekä toiminnan tehostamiseen. Sininen Reservi on
mm. mukana MPK:n työryhmäs-

Rannikon Puolustaja 2 | 2020

sä, joka miettii keinoja PVMoodlen tunnettuuden ja verkko-opetuksen lisäämiseksi sekä parantamiseksi. Nyt jo kehotan tutustumaan sen (www.pvmoodle.fi)
erinomaiseen antiin!
Sinisen Reservin syksyn tapahtumien osalta ollaan vielä siinä uskossa, että ne toteutuvat.
Meritaitokilpailusta on toisaalla
tässä lehdessä oma ilmoituksensa ja ampumapäivät toteutetaan
tämän hetkisen tiedon mukaan
suunnitellusti. Perinteinen Meripuolustuspäivämme järjestetään
lauantaina 24. lokakuuta ja kutsut
lähetetään viimeistään syyskuun
alussa. Kannattaa seurata aktiivisesti sekä netti- että Facebook-sivujamme. Luonnollisesti jäsenyhdistyksillemme lähetämme tiedotteet tilanteen mukaan.
Arvelin alkuvaiheessa, että
Ruotsin malli on parempi, koska kaiken seisauttaminen ja talouden romahtaminen tuo vieläkin traagisemmat seuraukset.
Sairastumiselle alttiimpia vanhuksia voisi suojella toisinkin.
Nyt, kun tiedän, ettei virus katso ikää, vaan tappaa myös nuoria, terveitä ihmisiä, olen muuttanut mielipidettäni rajoitusten osalta. Valtionjohtomme tekee varmasti parhaansa kansansa eteen! Netistä poimittuna ja
vapaasti käännettynä: ”Isovanhempasi lähetettiin sotaan sik-

Reserviläiset voivat poikkeusoloista huolimatta edelleenkin harjoitella poikkeusoloissa toimimista
ja parantaa marssikuntoaan, kuten tässä Varustelekan etäsotilasmarssi-viikonloppuna.

si, että henkesi säästyisi. Sinua
pyydetään istumaan kotisohvalla, että heidän henkensä säästyisi”. Edellä mainitusta muistutuksena kansallinen veteraanipäivä
on tänään tätä tekstiä kirjoitettaessa, eikä rajoitukset estä liputtamasta veteraaniemme uhrauksia kunnioittaen!
Arvokasta Puolustusvoimien lippujuhlapäivää, Merivoimien vuosipäivää ja toiminnallista kesää toivottaen
Antti Rautiainen

puheenjohtaja, Sininen Reservi ry
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

KUIVASAARI – sotahistoriallinen ko
killan arkisto

Rannan tykkejä.

N

oin puolen tunnin venematkan päässä Santahaminasta Helsingin edustalla sijaitsee linnakesaari, joka vielä on
puolustusvoimien hallinnassa.

Saaren historiaa
1700- 1800- luvulla Kuivasaarta
pitivät kalastajat tukikohtanaan,
kunnes 1896 saari pakkolunastettiin venäläisupseeri Smirnoffilta Korkealle Kruunulle eli valtiolle sotilaallista käyttöä varten. Suomen suurruhtinaskunta
oli silloin osa Venäjää.
Venäjälle tuli kiire turvata selustansa ja rakentaa linnoituksia Itämeren rannikoille mene-
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tettyään sodassa Japania vastaan suuren osan Itämeren laivastoaan.
Aloitettiin Pietari Suuren
merilinnoituksen rakentaminen.
Vuonna 1911 venäläiset aloittivat linnoitustyöt Kuivasaaressa.
Vuosien 1914-1917 aikana saareen rakennettiin puolustusrakennelmia, asuinrakennuksia
henkilökunnalle sekä muita asumista palvelevia rakennuksia. Lisäksi rakennettiin ratakiskot, laiturit ja aallonmurtaja. Myös tykkitie päällystettiin.
Ensimmäisen maailmansodan syttyessä kesällä 1914 Kuivasaaren linnoitus oli jo melkein

valmis.
Vuonna 1918 saksalaisten
joukkojen noustua maihin Hangossa, Kuivasaaren venäläinen
miehistö pakeni Pietariin. Kuivasaaren patteristo jätettiin ehjänä paikoilleen. Saksalaiset alkoivat kouluttaa suomalaisia
tykkimiehiksi.
Tarton rauhansopimuksen perusteella vuonna 1920 Kuivasaari siirtyi itsenäisen Suomen puolustusvoimien käyttöön.
1930-luvulla alettiin suunnitella kaksoistykkitornia kasemattipatteriin ja voima-asemaa
laajennettiin. Porkkalanniemen
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ohde, jossa kannattaa kesällä vierailla
killan arkisto

edustalla sijaitsevasta Mäkiluodon saaresta tuotiin puolivalmis
tykkitornin kansi Kuivasaareen.
Ampumakuntoon uusi tykkitorni, jossa oli kaksi 12” putkea, saatiin keväällä 1935.
Vuonna 1933 rakennettiin
saaren keskelle myös tulenjohtotorni, Rikaman sormi.
Talvi- ja jatkosodan (1939-40 ja
1941-44) aikana Kuivasaari toimi
puolustuslinnakkeena ja osallistui etupäässä Helsingin ilmatorjuntaan ja valvontaan. Tykit ampuivat vain kaksi kertaa.
Tykit oli tarkoitettu nimenomaan liikkuvan kohteen ampumiseen, käytännössä siis vihollislaivoihin.
Sotien jälkeen (v. 1944-) saakillan arkisto

Tulenjohtotorni
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Tervetuloa Kuivasaareen, takana vanha sauna, keksellä ruokala ja edessä kaivohuone.

ri toimi lähinnä vartiolinnakkeena ja koulutuskäytössä vuoteen
1998 saakka.
Liittoutuneiden Valvontakomission vaatimuksesta 12” tykit purettiin ja siirrettiin vuonna 1945 Parolaan varikolle.
12” Obuhov-tykki palautettiin
Kuivasaareen vuonna 1960-62
ja laitettiin ampumakuntoon.
Viimeisiä kertoja tykillä ammuttiin 1970-luvulla. Tykki alkoi
olla ajastaan jäljessä. Etenkin
sen sähköjärjestelmä osoittautui
käyttökelvottamaksi ja korjaukseen ei tässä vaiheessa ryhdytty.

Tykit määrättiin käyttö
kieltoon.

Suomenlinnan Rannikko
tykistökilta tulee saareen
1971-luvulla todettiin, että rannikkotykistön kiinteät järeät tykit väistyvät vähitellen liikkuvan
meritorjuntaohjuksen tieltä. Ajatus Kuivasaaren 12” tykin kunnostamisesta museotarkoituksiin heräsi, kun sitä ei enää tarvittu ohjuksia korvaamaan.
1989-90 Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin silloinen
komentaja eversti Asko Kilpinen
ehdotti Kuivasaaren järeän tor-
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killan arkisto

Killan tykkiryhmä joulukuussa 2017.

nin kunnostamista museotarkoituksiin. Perustettiin työryhmä, joka teki projektia tunnetuksi ja keräsi varoja kunnostusprojektiin.
1991 keväällä projektin vetäjäksi lupautui ekonomi Pekka
Ahtola Suomenlinnan Rannikkotykistökillasta ja työt aloitettiin.
Työ tehtiin talkoovoimin ja suurilta osin lahjoitusvaroin. Tavoitteeksi otettiin kunnialaukaukset Suomen täyttäessä 75 vuotta 6.12.1992. Hankkeen vastuu ja
työ siirrettiin loppujen lopuksi kokonaan Suomenlinnan Rannikkotykistökillan kannettavaksi.
Ennen itsenäisyyspäivän
kunnialaukauksia 6.12.1992 saareen siirrettiin lisää tykkejä, Durlacher-tykki Katajaluodosta ja 6”
Canet.
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1993- luvulta eteenpäin Kuivasaareen on tuotu yhteistyössä Sotamuseon ja Suomenlinnan Rannikkorykmentin kanssa lisää pienempiä tykkejä, joita
löytyy tykkitien varresta ja muuta esittelymateriaalia (mm. AT-S
keskiraskas telavetäjä sekä meritorjuntaohjuskalustoa) sekä rakennettu muistomerkkejä.
Vuonna -95 Kuivasaaren toiminnan virallistamiseksi ja saaren toiminnan koordinoimiseksi perustettiin hoitokunta, jossa
jäseninä olivat Suomenlinnan
Rannikkorykmentti, Sotamuseo ja Rt-kilta. 2000-luvulla rakennettiin vielä 152 T-tykin asema ja itse tykki siirrettiin Lehtisistä. Saaren pohjoisosaan sijoitettiin kolme uutta merikanuunaa (130/50 N, 152/46 Vlo, Vic-

kers Lokomo lavetilla ja 203/50
VC, Vickers-Canet).
Kunnostuksen jälkeen ensimmäisissä ammunnoissa v. 1992
tykkimiehistönä toimi Suomenlinnan Rannikkorykmentin taisteluvälinehenkilöstö ja vanhat
järeän tykin asiantuntijat.
Mutta 1995 perustettiin
Rt-killan oma tykkiryhmä, jossa mukana oli noin 20 kiltalaista.
Sen jälkeen onkin 305 mm:n
Obuhovilla ammuttu lukuisia
kertoja kunnialaukauksia; Suomenlinnan Rannikkorykmentin vuosipäivinä, Suomi 85 vuotta, 90 vuotta, 95 vuotta, Helsinki-päivinä, merivoimien vuosipäivinä, puolustusvoimien lippujuhlapäivinä, Helsinki 200
vuotta, Rt-kilta 50 vuotta ja toi-
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killan arkisto

seksi viimeisen kerran Suomi
100-vuotta. Toistaiseksi viimeinen kerta, kun Wanha Rouva
ärähti, oli viime vuonna 12.5 SLRR täyttäessä 101-vuotta. Silloin
ammuttiin yksi täyspanos – toistaiseksi viimeinen. Kranaatin sijaan ammuksena käytettiin vesipanosta.
Helsingin kulttuurikaupunkivuoteen liittyen kesällä 2000 järjestettiin yhteistyössä SLRR:n, Helsingin kaupungin ja RT-killan
kanssa neljä ”Suljettujen saarten”- retkeä Isosaareen ja Kuivasaareen. Retket olivat menestys
ja mukana oli lähes 700 henkilöä.
Niinpä tästä rohkaistuneena, kilta päätti seuraavana vuonna järjestää omat yleisöretket.
Retket järjestettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin matkailutoimen ja Rannikkosotilaskotiyhdistyksen kanssa. Merikuljetuksesta vastasi Iha-Lines Oy.
Helsingin kaupunki jäi seuraavina vuosina pois ja päävastuu siirtyi kokonaan killalle. Retkiä on järjestetty siitä lähtien
vuosittain.
Kesällä 2003 pääsivät myös
ulkomaalaiset ensimmäistä kertaa mukaan.
Edelleenkin saareen vieraat
tuo Iha-Lines Oy ja retkien opastuksesta vastaavat saaren historian hyvin tuntevat kiltalaiset.
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Opas työssään yleisöviikonloppuna.

Vapaaehtoisia kiltalaisia tarvitaan myös opastus- ja järjestelytehtävissä.
Kuivasaareen tehdään lisäksi paljon yritysvierailuja veneilykauden aikana.
Yleisöretkistä ja yritysvierailuista saatavin varoin kilta pyrkii
ylläpitämään museotykkisaarta,
hoitamaan sen luontoa ja korjaamaan saaren rakennuksia. Viime aikojen suurin ja tärkein työ
oli kunnostaa kasematin vuotava katto. Kiltalaiset tekevät työtä talkoovoimin ruokapalkalla.
Saarella on edelleen jäljellä
venäläisten rakentamia rakennuksia. Päällikön talo, sauna,
ruokala ja vanha kasarmi ovat
hieno esimerkki Venäjän vallan
aikaisista rakennuksista, joskin
nekin uutta maalia kaipaavat.

1960-luvulla rakennettu uusi
kasarmi (rivitalo) on myös kovasti peruskorjauksen tarpeessa.
Suurin osa vieraista tulee toki katsomaan Suomen suurinta
tykkiä, mutta karu ja kaunis saarikin sellaisenaan on nähtävyys.
Saaren sisäosissa on pienikivisiä pirunpeltoja, jotka kertovat muinaisesta merenrannasta.
Joitakin kallioita peittää
valkoisena mattona mätäsrikko. Myös nuokkukohokki ja mäkihärkki ovat saaren kasviharvinaisuuksia. Armeijan hallussa
olevilta saarilta, kuten juuri Kuivasaarelta, löytää eksoottisiakin
kasveja. Purjelaivojen painolastina saattoi olla maata. Ja kun
multa kipattiin saariin, mullan
mukana siemenet ja taimet kulkeutuivat kaukaakin, aina Sipe-
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

riasta, Virosta ja Venäjän aroilta,
uusille kasvualueille.
Myös linnustonsa puolesta
saari on arvokas kohde. Saarella pesii haahkoja, tukkakoskeloita ja kivitaskuja. Kuivasaaressa
on myös rikas perhoslajisto. Erikoisuuksia ovat kalvaslahoyökkönen sekä oliivineilikkayökkönen, jonka toukan ruokaa on juuri nuokkukohokki.
Koska Puolustusvoimat on
luopunut osasta linnakesaa-

ria ja miettii tällä hetkellä myös
Kuivasaaren kohtaloa, on killan
toiminnan jatkuminen saaressa
epävarmaa.
”Me jatkamme saaressa,
kunnes toisin ilmoitetaan. Saaren museollinen arvo on suuri. Toivomme toki jatkossakin
saavamme olla mukana kehittämässä ja ylläpitämässä saarta tavalla tai toisella. Killan taloudelliset resurssit toki ovat rajalliset. Kuivasaaren sotahisto-

Palveluksessa maalla ja merellä
Navigointi- ja
kommunikointilaitteet
Konehuonelaitteet
Integroidut palo- ja
kaasuilmoitinjärjestelmät
Säiliömittaus- ja
lastausvarret teollisuudelle

Marine Solutions
Turvavalaistusjärjestelmät
Poistumisopasteet,
turva- ja yhdistelmävalot
Erikoiselektroniikka
puolustusvoimille
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rialliset arvot huomioon otettaessa, kilta on myös halukas tulevaisuudessa hoitamaan saareen opastuksia”, toteaa allekirjoittanut, killan puheenjohtaja.”
Jos et vielä ole saaressa vieraillut, kannattaa se tehdä! Jos
tykki on jo nähty tai ei kovasti
kiinnosta, kesällä voi lähteä vaan
vaikka luontoretkelle. Killan oma
luonto-opas on käytettävissä jokaisena yleisöviikonloppuna.
Koronapandemiasta johtuen ainakin kesäkuun yleisöretket on tänä vuonna peruttu.
Mutta elokuun viikonloppuja vielä mietitään. Jos retket toteutuvat, ovat ne 1.-2.8 sekä 15.-16.8.
Retken hinnat aikuiset 30 € ja
lapset (5-16v) 10 €. Lähtö ravintola Caruselin rannasta Eirasta.
Saat parhaiten tietoa retkistä ja niiden toteutumisesta www.
ihalines.fi /Kuivasaaren linnakeerikoisretket.
https://www.ihalines.fi/suomeksi/saannolliset/kuivasaari.
html
Kristiina Slotte

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry
puheenjohtaja
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Meriupseeriyhdistys

Meriupseeriyhdistys tiedottaa
1. Yhdistyksen
puheenjohtajalta
Yhdistyksen toiminta
COVID-19 -pandemian aikana
Vallitsevien liikkumiseen ja kokoontumiseen liittyvien suositusten ja rajoitusten takia yhdistyksen kuukausikokoukset, tapahtumat ja ampumakilpailut ovat peruttu ainakin kesään asti. Yhdistyksen jäsenmatka pyritään toteuttamaan syyskuussa Suomessa, mikäli tilanne sen sallii.
Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous on järjestettävä huhtikuun loppuun mennessä. Patentti- ja rekisterihallitus
on kehottanut yhdistyksiä en-

sisijaisesti noudattamaan Suomen hallituksen, valmiuslain ja
terveysviranomaisten määräyksiä. Yhdistyksen hallitus on
päättänyt siirtää näillä perusteilla vuosikokouksen toistaiseksi myöhempään ajankohtaan.
Meriupseeriyhdistyksen puheenjohtaja,
Kommodori Veli-Petteri Valkamo

2. Tulevat tapahtumat
Vuosikokouksen muuttunut ajankohta ja kokouskutsu lähetetään
sähköpostin välityksellä kuukausitiedotteiden yhteydessä.
Syksyn ohjelma esitellään
vuosikokouksessa.

3. Jäsentuotteet
–

–
–
–
–
–

Suomen Laivasto -kirjasarja
(1-3), osat erikseen 15 €, koko sarja 40 €
Uhka Lännestä -kirja, 15 €
Suojattu merenkulku elin
ehtonamme -kirja, 15 €
MY:n Isännänviiri, 70 €
MY:n Veneviiri, 22 €
MY:n Jäsenpinssi 7 €

Hintoihin lisätään mahdolliset postikulut. Lisätiedot tuotteista sihteeriltä.
sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi

Merihinauspalvelut ja
jäänmurto yhdeksän
hinaajan kalustolla
Itämeren alueella.
Ship Service and maintenance

www.raumacata.ﬁ
raumacata@raumacata.ﬁ
Tel. (02) 822 7900
Lounaisväylä 3
26820 RAUMA
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60 vuotta merellä ja ampumassa
Mika Kuutti

Aluksi
Merireserviläiset ry on kokenut
monia vaiheita matkan varrella.
Vahva perustamme on meri-, ja
ampuma- sekä koulutustoiminnassa. Kuluneen 60-vuoden aikana olemme toteuttaneet monia erilaisia tapahtumia niin jäsenistöllemme kuin varusmiehillekin. Purjehduskauden aikana merireserviläisiä tapaa merellä sekä MPK:n omistaman
m/s Lavansaaren tehtävissä, et-
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tä yhdistyksen omistamalla Ahven3-koulutusveneellä.
Kauden ulkopuolella käytössämme olevilla ampumavuoroilla on mahdollista ylläpitää ja kehittää yhtä reserviläisen perustaidoista.

Poikkeukselliset olot
Vallitseva koronaviruksen aiheuttama tilanne koskettaa
jokaista meistä suomalaisista, niin myös Merireserviläiset

ry:tä. Yhdistyksen johtokunta
päätti 60-vuotisjuhlaan liittyvien tapahtumien siirtämisestä
myöhempään ajankohtaan. Samoin jäsenistölle suunnatut ampumavuoromme, niin ruutiasekuin ilma-aseradallakin, ovat
toistaiseksi keskeytettynä. Näillä toimenpiteillä on tarkoitus turvata jokaisen terveys koronavirus-pandemian aikana.
Tässä muuttuneessa tilanteessa Merireserviläiset suun-
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nittelee uudenlaisia toimintamuotoja, jotka voidaan toteuttaa sosiaalista etäisyyttä noudattaen. Ajan henkeä noudattaen, tulee tapahtumapaikkana
olemaan internet. Jäsenemme
ja sidosryhmämme voivat osallistua vaivattomasti ja turvallisesti omasta kodistaan.

Historiaa
Yhdistyksemme on perustettu 9.3.1960, silloiselta nimeltään
Helsingin Reservialiupseerit ry:n
meriosasto. Aktiivinen toiminta
oli alkanut jo aiemmin, reserviläisten merikilpailujen merkeissä.
Moni yhdistyksen perustajista oli
kuulunut merisuojeluskuntaan.
Alkuvuosina toiminta keskittyi Meritaitokilpailun ympärille ja sen kautta yhdistyksemme sai uusia jäseniä. Merenkulkutoimintaa toteutettiin Helsingissä toimineilla koulutusaluksilla Saukko (1959 – 1972) ja Vesikko (1974-1998), tiiviissä yhteistyössä Helsingin Reservimeriupseerit ry:n kanssa.
1990 -luvun alussa olimme
mukana aloittamassa vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta
ja laivastoalan reserviläisten yhteistoimintaa Helsingissä. Aktiivinen yhdistyksemme olikin yksi
seitsemästä Sininen Reservi ry:n
perustajajäsenistä ja edelleen
keskeinen toimija tässä joukossa.

Rannikon Puolustaja 2 | 2020

Vuosina 2000-2004 jäsenemme toimivat Sinisen Reservin
koululaiva Röytän miehistössä
useissa tehtävissä. Merireserviläiset hankki oman koulutusveneen, Merivoimien käytöstä poistetun Ahven3:n, vuonna 2007.
Oma vene on mahdollistanut lukuisat tiistaiajot ja myös pidemmälle suunnatut purjehdukset.

Juhlavuosi
Merireserviläiset ry:n 60-vuotisen
toiminnan juhlavuoden tilaisuuksien suunnittelusta on vastannut
juhlatoimikunta. Juhlavastaanotto ja juhlaillallinen oli suunniteltu
pidettäväksi 20.3.2020 Helsingissä. Yhdistyksen keväälle suunniteltu, yhteistyötahoille tarkoitettu ampumahaastekilpailu sekä

esitelmätilaisuus ja tutustumiskäynti. Vallitsevassa tilanteessa
nämä tilaisuudet siirtyvät myöhempään ajankohtaan, alustavasti syksylle 2020.

Käytännön toimintaa
Reserviläisen perustaidon ylläpitämiseksi on ampumatoiminta tärkeässä roolissa. Yhdistyksemme järjestää ampumatoimintaa ruutiaseilla sisä- ja ulkoradalla sekä ilma-aseradalla.
Ampujamme osallistuvat eri kilpailuihin niin yksilöinä kuin joukkueina. Omistamamme aseet
ovat tarvittaessa ja erikseen ohjeistetulla tavalla jäsenistömme
käytettävissä. Ampumatoiminnan vastuuhenkilöiltä saa lisätietoa aiheesta.
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Nimemme alkuosa, meri, kuvaa vahvasti tärkeää toiminta-aluettamme. Jäsenemme ovat liikkuneet merellä heti yhdistyksen perustamisesta
alkaen, niin myös tänään ja varmasti myös tulevaisuudessa. Merenkulusta kiinnostuneiden jäsentemme tarjoaa kouluttautumis- ja harjoittelumahdollisuuksia m/s Lavansaari linnakeveneen
käyttäminen. Pelikaanikilta ry:n
kanssa tehty yhteistyösopimus
antaa raamit Merireserviläiset
ry:n ja Helsingin Reservimeriupseerit ry:n toiminnalle Lavansaarella. Tällä aluksella toteutetaan
Sotilasmerenkulkuohjeen mukaista toimintaa. Yhdistyksemme oma Ahven 3-koulutusvene
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on yhdistyksemme omassa sekä
jäsenistöstämme muodostetun
Ahven-poolin käytössä.
Veneily-yhdistyksenä Merireserviläiset ry voi antaa rinnakkaisrekisterissään olevalle vuosittain katsastetulle veneelle venetodistuksen, joka on virallinen todistus lipunkäyttöoikeudesta. Oma venekatsastajamme on käytettävissä erikseen
sovittaessa. Yhdistyksemme jäsenellä on mahdollisuus käyttää
katsastetussa veneessään Merireserviläiset ry:n pursiseuralippua. Sekä veneviiriä, että -lippua
käytetään Suomen Purjehdus ja
Veneily ry:n sääntöjen edellyttämällä tavalla.
Navigaatiojaostomme toteuttaa Suomen Navigaatioliiton koulutusohjelman mukaista
koulutusta voimavarojensa mukaan. Navigaatioliiton saaristo-,
rannikko- ja avomerilaivurikurssien materiaali ja osaavat kouluttajamme ovat jäsentemme käytettävissä.
Sininen Reservi ry järjestää
vuosittain meritaitokilpailun,
jossa mitataan kolmihenkisten joukkueiden osaamista merisotilaallisissa ja sotilasmerenkulullisissa taidoissa. Yhdistyksemme jäsenistöä on osallistu-

nut kilpailuun sekä kilpailijoina,
että toimitsijoina jo 1950-luvulta
alkaen. Kilpailu toteutetaan Merisotakoululla Suomenlinnassa
11.-12.9.2020. Kannustamme aiheesta kiinnostuneita ilmoittautumaan sähköpostitse.

Miten mukaan toimintaan?
Toimintaan pääsee mukaan
täyttämällä jäsenhakemuksen
verkkosivullamme. Merireserviläiseksi, yhdistyksemme jäseneksi, voidaan hyväksyä täysi-ikäinen Suomen kansalainen.
Johtokunta käsittelee kaikki hakemukset ja ilmoittaa jäseneksi
hyväksymisestä sähköpostitse.

Lopuksi
Näinä poikkeuksellisina aikoina
kannustamme jokaista ulkoilemaan turvallisesti, sosiaalinen
välimatka huomioiden. Verkosta löytyy erinomaisia webinaareja ja MPK:lla myös verkkokoulutuksia oman osaamisen päivittämiseen.
Pidetään huolta myös omasta ja läheistemme terveydestä.
Yhdessä selviämme tästä poikkeuksellisesta tilanteesta!
Mika Kuutti

Merireserviläiset ry,
puheenjohtaja
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Laivaston Sukeltajakilta

Kiltatapaaminen Suomenlinnassa

L

aivaston sukeltajakillan toimintakausi ehdittiin käynnistää 7.3.2020 juuri ennen koronaa. Koulutuspainotteisen tapaamisen tavoitteena oli käydä
läpi merivoimien linjaukset vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta ja suunnitella sukeltajareservin tulevaa koulutusta linjausten pohjalta. Tilaisuus
oli koonnut paikalle runsaasti
osallistujia – yhteensä 24 killan
jäsentä.
Päivä aloitettiin tutustumalla Suomenlinnan merivartioasemaan. Killan jäsen Mikko Piipponen oli järjestänyt meille mahdollisuuden tulla tutustumaan
Suomenlinnan merivartioasemaan ja aluskalustoon.
Maittavan lounaan jälkeen
siirryimme Merisotakoulun Rahola-auditorioon kuuntelemaan
Petri Härmän alustusta päivän
teemasta.

Suomenlinnan Merivartioaseman saunatupa.

Saimme kuulla kattavan
esityksen aiheesta, jota seurasi runsasta keskustelua ja vuoden 2020 toiminnan suunnittelua. Tosin silloin emme vielä tienneet miten erilainen tuleva vuosi
tulisi olemaan.
Päivällisen jälkeen järjestäydyimme vuosikokoukseen, jota

seurasi kaikkien odottama isosauna.
Syyskuulle on suunnitelmissa vielä yksi sukelluskurssi, 11.13.9 Upinniemessä ja myöhemmin syksyllä 7.-11.10. on kiltaretki Ruotsin Karlskronaan.
Tapani Korhonen

puheenjohtaja
Laivaston Sukeltajakilta ry:n

Sauna lämpiää.
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Sotahistorian tutkimus rikastaa

M

onen reserviläisjärjestön toimintasuunnitelmassa mainitaan erillisenä kohtana aatteellinen toiminta. Useimmille tämä
tarkoittaa paraateihin ja kunnia
vartioihin osallistumista, mutta
muitakin hyödyllisiä aatteellisen
toiminnan muotoja on olemassa.
Sotilaallisten tietojen ylläpitämisessä esimerkiksi turvallisuuspolitiikkaan ja sotahistoriaan liittyvien luentojen, esitelmien ja seminaarien järjestäminen on mielekästä ja kiinnostavaa toimintaa.
Sopivien aiheiden ja puhujien valinnalla yhdistys voi monipuolistaa tarjontaansa ja toteuttaa aatteellista tehtäväänsä maanpuolustushengen kasvattamiseksi ja
jäsenistönsä sivistämiseksi.
Helsingin Reservimeriupseereissa on parina viime vuosikymmenenä virinnyt innostusta sotahistorian tutkimukseen:
muutamat yhdistyksen jäsenet
ovat harrastusmielessä tutkineet merisodankäyntiin liittyviä
aiheita ja koonneet havaintojaan
esitelmiksi, joista jäsenistö on
saanut nauttia esimerkiksi syystai kevätkokousten yhteydessä.
Yhdistyksessä onkin huomattu,
ettei asiantuntevien esitelmien
pitämiseen tarvita välttämättä
ulkopuolisia – tutkimusintoa voi
löytyä myös omista riveistä.
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Tutkimusaineistoa sotaarkiston kätköistä
Reservin komentajakapteeni Juha Tenhunen on todellinen pitkän linjan maanpuolustusaktiivi,
jolle on kertynyt kokemusta reserviupseeritoiminnasta kuudelta vuosikymmeneltä: hän liittyi
Reservimeriupseereihin vuonna 1959 kotiutumisensa jälkeen
ja toimii edelleen yhdistyksensä
luottamustehtävissä. Tenhusta
ovat kiinnostaneet merenkulku,
ilmailu, pienoismallit ja erityisesti Suomen laivaston historia toisen maailmansodan aikana jo
koulupojasta lähtien.
Tutkimustoiminta on tullut
tutuksi Tenhuselle myöhemmillä päivillä. ”Vuonna 2002 huomasin Helsingin Reservin Sanomissa ilmoituksen, jossa haettiin vapaaehtoisia auttamaan silloisen
Sota-arkiston kokoelmien järjestämisessä”, hän kertoo. ”Ilmoittauduin mukaan, mutta ei minulla silloin ollut aavistustakaan,
kuinka laajoista kokoelmista oikein puhuttiin.”
Sota-arkiston aineistoilla
todella oli mittaa. Yhdessä muiden vapaaehtoisten ”Sota-arkiston ystävien” kanssa Tenhunen
sai tehtäväkseen kunnostaa, järjestellä ja luetteloida kansioita,
joiden sisällöstä kukaan ei ollut
tietoinen. Arkistossa oli kuuleman mukaan noin 15 hyllykilo-

metrin verran sotahistoriallista
materiaalia. Meriupseerina hän
sai keskittyä selvittelemään erityisesti laivaston sota-ajan dokumentteja. ”Arkistosta paljastui valtavasti tietoa tekijälle: sotapäiväkirjoja, käskyjä, taistelukertomuksia, kirjeenvaihtoa ynnä muuta materiaalia, jota eri
yksiköt olivat arkistoineet. Tajusin, kuinka hienoa aineistoa arkistossa on, ja kuinka vähän siitä yleensä tiedettiin.”
Arkistotyön lomassa Tenhunen alkoi koota omaa lähdeaineistoaan. Hän otatti kopioita itseään kiinnostavista merivoimien dokumenteista, joita on kertynyt vuosien varrella
kirjahyllyn mappeihin kahden ja
puolen hyllymetrin verran. Asiakirjakopioiden lisäksi Tenhusella on kattava valikoima historiallisia valokuvia, joiden oheen hän
on kirjoittanut omia muistiinpanojaan.
Vapaaehtoiset kunnostivat yhteensä noin 2,5 hyllykilometriä aineistoa, kunnes vuoden 2007 lopulla Sota-arkisto
siirrettiin Kansallisarkiston alaisuuteen ja työt loppuivat. Tenhunen on sittemmin jatkanut aineistojen läpikäyntiä tutkimussalin puolella. Sota-arkiston lisäksi lähdeaineistoa on ollut
saatavilla myös Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastosta lai-
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maanpuolustusharrastusta
Sota-arkisto

Suomeen hankittavaksi suunniteltu tyypin S-38 Schnellboot merellä. Aluksen keulassa oli pitkät torpedoputket
molemmin puolin ja 360 astetta kääntyvä tykki.

natuista teoksista, etenkin toista maailmansotaa käsittelevistä, eri maiden laivastojen operaatioista ja aluslajeista kertovista kirjoista.
Sinnikäs aineiston lukeminen ja keruu on palkinnut myös
tekijäänsä useilla esitelmillä:
vuodesta 2006 lähtien Tenhunen on pitänyt seitsemän suurempaa esitelmää, joissa hän on
käsitellyt muun muassa Suomen
ja Saksan laivastojen yhteistyötä, panssarilaivojen rakentamista, sukellusvenesodankäyntiä
sekä suomalaisten sodanaikaisia kalustohankintoja Saksasta. Varsinaisten esitelmien lisäksi löydöksistä on julkaistu myös
lyhennelmiä meripuolustusjärjestöjen lehdissä.
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Saksan ja Suomen laivasto
yhteistyötä jatkosodassa
Yhtenä viimeksi julkaisemistaan
kirjoituksista Tenhunen esittelee Suomenlahden Laivastokillan jäsenlehden, Ankkurinapin
kevätnumeroa vuodelta 2017.
Siinä hän käsittelee aiemmin
pitämänsä esitelmän lyhennelmänä laivaston salaista alushankintaprojektia jatkosodan ajalta, jossa valmisteltiin nopeiden
raivaukseen ja miinanlaskuun
soveltuvien alusten ostamista
Saksasta. ”Suomen laivasto oli
kärsinyt tehokkaiden alusten vajeesta koko sodan ajan. Miinalaiva Riilahden tuhouduttua torpedohyökkäyksessä elokuussa
1943 ei laivastolla ollut kuin yksi nopeakulkuinen, raivaukseen

sopiva alus”, Tenhunen kirjoittaa
artikkelissaan.
Suomalaisilla ei ollut mahdollisuutta rakentaa sopivia
aluksia, joten hankinta-asiassa
käännyttiin saksalaisten puoleen: lukuisien neuvotteluiden
jälkeen Saksan merivoimien
esikunta päätti myydä Suomelle neljä peruskorjattua tyypin
S-38 Schnellbootia, jotka olivat
35 metriä pitkiä, reilun 40 solmun nopeuteen yltäviä, kolmella
2200 hevosvoiman dieselmoottorilla kulkevia aluksia. Niiden
keskeisenä aseistuksena oli 20
mm:n tykki, kaksi torpedoputkea sekä kuljetusmahdollisuus
muutamalle syvyyspommille.
Sota-arkiston materiaalista käy ilmi, että huhtikuus-
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sa 1944 päätettiin kolmannen
moottoritorpedovenelaivueen
(3. MtvLv) upseeriston sijoituksista ja komennettiin noin 100
suomalaista merisotilasta Saksan Swinemundessa sijainneeseen Schnellboot-koulutuskeskukseen. Kauppakirja alusten
myynnistä allekirjoitettiin elokuussa 1944 kauppahintana 6,7
miljoonaa Saksan markkaa. ”Kukin koulutettava kirjoitti matkakertomuksen ja selonteon kou-

lutuksesta, josta saatiin paljon
arvokasta oppia laivastolle”,
Tenhunen kertoo ja esittelee lainauksia aliluutnantti E. Salovaaran laatimasta alusten luovutusta ja koulutustoimintaa käsittelevästä raportista.
Suomalaisten miehitettyä
alukset ajoharjoittelu ehti jatkua muutaman viikon aina syyskuun alkupäiviin saakka, kunnes rauhansopimus Neuvostoliiton kanssa 4.9.1944 muutti ti-

lanteen. Suomen sotalippu laskettiin alas ja miehistö päätettiin
kotiuttaa: matkalle kohti Turkua
lähdettiin syyskuun 5. päivän iltana kuljetusalus S/S Annalla, ja
Helsingissä merisotilaat olivat
perillä neljä päivää myöhemmin. Laivaston komentaja määräsi uudet sijoitukset Saksasta
tulleille 3. MtvLv:n kahdeksallekymmenelle merisotilaalle, jotka eivät koskaan ehtineet päästä
varsinaisiin sotatoimiin Schnellbooteilla.

Internet historiantutkijan
aarreaittana
Omien tutkimustensa lisäksi Juha Tenhunen on saanut houkuteltua myös upseeriveljiään mukaan kiinnostavaan harrastukseen. Yksi Tenhusen esitelmistä
inspiraatiota saanut on reservin
kapteeniluutnantti Antti Jäntti, Helsingin Reservimeriupseerien hallituksen yhteysupseeritoiminnan vastuuhenkilö. Kiinnostus sotatekniikkaa kohtaan
syntyi Jäntissä jo nuorena miehenä, ja erityisesti sukellusveneet ovat olleet meriupseerin
tutkimustyön kohteena.
Jäntin ensimmäinen virallinen esitelmä valmistui vuoden
2019 kevätkokoukseen otsikolla Yhdysvaltain sukellusvenesota
Tyynellä valtamerellä 1941–1945.
”Olin monta vuotta tutkinut ma-
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Official U.S. Navy Photo #NH-103570, Wikimedia Commons.

Sukellusvene USS Barbin (S-220) miehistöä poseeraamassa oman sotalippunsa kanssa. Lipussa on esitetty tuhottuja kohteita, joihin lukeutui japanilaisten alusten lisäksi mm. juna.

teriaalia niin internetistä kuin kirjoistakin. Syksyllä 2018 olin muutaman kuukauden pois töistä,
jolloin arkikiireiden hellittäessä minulle jäi sopivasti aikaa viimeistellä esitelmä”, hän kertoo.
Sukellusveneiden osalta
Jäntti ei ole joutunut tyytymään
materiaalin puutteeseen. ”Internet on oikea historiantutkijan aarreaitta. Sieltä löytyy valtavasti tietoa esimerkiksi sukellusveneiden
piirustuksista ja teknisistä tiedoista kuin myös digitoituja sotapäiväkirjoja ja raportteja. Olen
löytänyt myös virtuaalisia esittelyjä, joilla on päässyt kiertämään
sodanaikaisten sukellusveneiden
sisällä”, hän naurahtaa.
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Varsinaisesta tutkimustyöstä Jäntti ei ole halunnut ottaa
turhia paineita, vaan hän on
edennyt rauhassa omien kiinnostustensa mukaan. ”Tässä on
monta lähestymistapaa ja lukemattomia erilaisia näkökulmia,
joista valita. Mielekkäintä on tietysti tutkia aiheitta, josta on itse kiinnostunut. Hyviä istumalihaksia tämä toki vaatii, jos haluaa huolellisesti lukea aineistoa läpi.”

Sukellusveneet taipuvat
moneksi
Esitelmä Yhdysvaltain sukellusvenesodasta Tyynellä valtamerellä toisessa maailmansodas-

sa tarkastelee niin kaluston kehitystä, toteutettuja operaatioita kuin vaikutuksia muuhun
rintamatoimintaan. Sukellusveneiden pääasiallinen käyttötarkoitus sotaa edeltävän strategian mukaan oli toimiminen
pintataisteluosaston osana tiedustelu- ja kaukovarmistustehtävissä. Sodan syttymisen jälkeen Yhdysvaltain sukellusvenestrategia Tyynellä valtamerellä suunnattiin Jäntin mukaan
ennen kaikkea Japanin logistiikkajärjestelmää vastaan: ”Sukellusveneet saivat käskyn aloittaa
rajoittamaton sukellusvenesota kaikkia japanilaisia ja Japanin liittolaisten aluksia kohtaan.
Sukellusveneet määrättiin tehtäviin pääsääntöisesti eräänlaisina ’yksinäisinä susina’ omille
partioalueilleen. Tavoitteena oli
tehdä Japanin ja sen valloittamien alueiden meritse tapahtuvasta huollosta niin vaikeaa, kuin
käytettävillä olevilla resursseilla
oli mahdollista.”
Yhdysvalloilla oli sukellusvenetukikohtia surullisenkuuluisan
Pearl Harborin lisäksi Filippiineillä, Australiassa ja Tyynenmeren
saaristossa. Eri tukikohdista käsin suoritettiin varsinaisten partiotehtävien lisäksi muun muassa 41 miinoitustehtävää, säätiedustelua, kuljetuksia, tykistö- ja
raketti-iskuja sekä tuhoamisteh-
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täviä. Sukellusveneet saarrostivat myös saarikohteita, tekivät
valokuvaustiedustelua ja tukivat maihinnousuja käytettävissä olevin keinoin. Evakuointi- ja
pelastustehtävien yhteyteen liittyy myös kuriositeetteja – pelastettujen joukossa oli Yhdysvaltain presidenttinä vuosina 1989–
1993 toiminut toisen maailmansodan hävittäjälentäjä George H.
W. Bush.
Yhdysvaltain sukellusvenelaivaston koko oli kasvanut sodan loppuun mennessä yli kahteensataan, joista Tench-luokan
sukellusveneet edustivat sodanaikaisen kehitystyön huipentumaa, ja muutamat yksilöt palvelivat operaatiokäytössä aina
1970-luvun puoleenväliin asti.
Tilastotiedot kertovat, että sodan aikana partiotehtävissä olleet 263 yhdysvaltalaista sukellusvenettä laukaisivat yhteensä
14 748 torpedoa.
”Sukellusveneet ovat kiehtova mutta melko heikosti suuren
yleisön keskuudessa tunnettu
tutkimusaihe. Oman lisänsä sukellusvenesodan historian tutkimukseen tuo toki se, että Suo-
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men merivoimillakin oli 1930-luvulta jatkosodan loppuun asti käytössä yhteensä viisi sukellusvenettä. Valtamerikäyttöön
suunnitellut alukset olivat kuitenkin aivan toista luokkaa kooltaan ja suorituskyvyltään”, Jäntti toteaa.

Enemmän irti maan
puolustusharrastuksesta
Juha Tenhusta ja Antti Jänttiä
haastatellessa huomaa, että
miehet ovat löytäneet itselleen
mieluisan harrastuksen: kerrottavaa merisodankäynnin historiasta ja tutkimuksesta riittäisi
tuntikausiksi. Molemmat ovatkin kokeneet tutkimusharrastuksen muuta maanpuolustustoimintaa rikastuttavaksi ja samalla mielekkääksi ajanvietteeksi.
Esitelmätoiminnasta ovat olleet
iloisia myös muut maanpuolustushenkiset ystävät niin omassa yhdistyksessä kuin muissa
järjestöissä, ja varsinaisten esitelmien jälkeen on käyty pitkiäkin keskusteluja historian yksityiskohdista ja uusista löydöistä. ”Palaute on ollut erittäin positiivista ja kannustavaa. Ilman

muuta suosittelen tätä kaikille
kiinnostuneille”, Jäntti kiteyttää.
Aloittelevaa historiantutkijaa aihepiirin laajuus ja saatavilla olevan materiaalin määrä voivat hirvittää. Tenhunen kuitenkin vakuuttaa, ettei huolestumiseen ole syytä: ”Harrastuksekseen kun tätä tekee, niin hauskaa pitää kuitenkin aina olla.
Kannattaa aloittaa kysymällä itseltään, mistä haluaisi tietää lisää. Materiaalia kyllä löytyy niin
kirjastoista, arkistoista, museoista kuin internetistäkin. Myös
muiden reserviläisten keskuudesta saattaa löytyä innokkaita
alan harrastajia.”
Parhaimmassa tapauksessa maanpuolustusaiheinen tutkimustyö on palkitsevaa sekä tekijänsä että muiden toiminnassa mukana olevien kannalta, ja
tuhannet kirjat ja tietokannat
takaavat, että virikkeitä tiedonjanon sammuttamiseen löytyy
ympäri vuoden – merivoimien
tapauksessa myös purjehduskauden ulkopuolella.
Lasse Mäki

Järjestöt

Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys

Toimimattomuutta ja toimijoita

Birgit Tuomola

K

evät on yleensä yhdistyksellä aktiivista aikaa; uusi hallitus on valmiina toteuttamaan toimintasuunnitelman
mukaiset tapahtumat. Niin piti
olla myös tänä keväänä, yhdistyksemme toimintasuunnitelma
oli laadittu kevätpainotteiseksi,
mutta niin kuin monella muullakin yhdistyksellä, korona rajoitti oleellisesti yhdistystoimintaa.

O

len Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistyksen uusi, todennäköisesti
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Toivottavasti epidemian aiheuttamien rajoitusten purun jälkeen
löytyy entistä enemmän halukkuutta yhteisöllisyyteen ja intoa osallistua yhdistyksen toimintaan.
Yleisesti yhdistykset kilpailevat ihmisten vapaa-ajasta. Itseensä panostaminen erilaisten
harrastusten myötä vie entistä
suuremman osan vapaa-ajas-

ta. Oman perinneyhdistyksemme jäsenmäärä on pysynyt kutakuinkin samansuuruisena jo pitkään, ja myös aktiivisia jäseniä
on löytynyt riittävästi. Mikä sitten saa liittymään yhdistykseen
ja vielä aktiivijäseneksi yhdistyksen hallitukseen? Ohessa yhdistyksemme hallituksesta kahden
jäsenen omat vastaukset näihin
kysymyksiin.

tällä hetkellä myös uusin, mahdollisesti jopa nuorin ja taustaltani varmasti keltanokkaisin jä-

sen. Olen Porista kotoisin ja nykyisin turkulainen, tosin mielestäni vielä suhteellisen tuore sel-
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Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys

lainen. Vaikka parikymmentä
vuotta olen tässä välissä ollut
poissa rannikolta, niin merestä
olen silti pitänyt aina ja nykyään
sen merkitys onkin korostunut
erityisesti asuessani ja työskennellessäni meren läheisyydessä.
Työni puolesta olen saanut
aivan uutta ja erilaista näkökulmaa sekä historiatietoa siitä, mitä kaikkea tuohon meidän
Itämereen, saaristoon ja meripuolustukseen liittyy. Työskentelen Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen 2. Logistiikkarykmentin esikunnassa, joka sijaitsee Turussa Heikkilän kasarmialueella. Hauska yhteensattuma sinänsä, että puolisoni on va-

V

uonna 1998 tapahtunut
rannikkotykistön ja merivoimien yhteenliittyminen oli
valtava muutos Turun Rannikkorykmentille. Joukko-osastostamme organisaatiorakenteesta jäi jäljelle vain Saaristomeren Patteristo henkilöstöineen
muun henkilöstön jakautuessa
pääosin rakennemuutoksen yhteydessä perustettuihin Saaristomeren Meripuolustusalueeseen ja Merivoimien Varikkoon.
Samalla ”Turun rykmentin” yhtenäinen joukko ja sitä yhteen
sitonut joukko-osastohenki lak-
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rusmiesaikanaan asunut samaisessa rakennuksessa palvellessaan Turun Rannikkorykmentissä (TurRR).
Minulla oli viime syksynä
kunnia osallistua perinneyhdistyksen järjestämään Turun Lohkon perustamisen 80-vuotisjuhlaan, joka tapahtumana oli hieno ja juhlava, tilaisuudessa oli
lämminhenkinen ja todella mukava tunnelma. Juhlasta erityisen hienon teki paikallaolijat,
sain kuulla lukuisia tarinoita,
kertomuksia ja muistelmia niiltä ajoilta, kun ihmiset ovat asuneet ja työskennelleet linnakkeilla ja saaristossa. Tämän tapahtuman jälkeen työtoverini olikin

kasivat olemasta. Yhteenkuuluvuuden tunteen muodostumisen kannalta merkityksellistä joukko-osaston vuosipäivääkään ei enää juhlistettu entiseen
tapaan.
Kun Turun Rannikkotykistörykmentin perinneyhdistys perustettiin vuonna 2002, koin hyvin luontevaksi liittyä yhdistyksen jäseneksi. Turun Rannikkopatteriston ja myöhemmin Turun Rannikkopataljoonan jatkaessa niitä edeltäneiden joukkojen perinteiden vaalimista
huomasin kaipaavani eniten ryk-

helppo houkutella minut yhdistyksen toimintaan mukaan, tosin paikka suoraan yhdistyksen
hallitukseen tuli minullekin vähän yllätyksenä.
Toivoisin pystyväni tuomaan nuorekkaita ajatuksia ja
naisnäkökulmaa yhdistyksen
toimintaan, voivani olla avuksi
sekä jakamassa vastuuta erilaisten jäsentapahtumien ja retkien
järjestämisessä ja toki pääseväni
itsekin osallistumaan näihin tapahtumiin saadakseni kuulla lisää tarinoita, ajatuksia ja muistelmia elämästä ja olemisesta
näissä silloisissa Puolustusvoimien kohteissa.
Birgit Tuomola

Pasi Rantakari.

mentin aikaisia ystäviä ja työtovereita sekä yhteisiä aikojamme.

Järjestöt

Työtehtävänikään eivät enää samalla tavalla johtaneet entisenlaiseen yhteiseen tekemiseen
puhumattakaan jo eläköityneen
henkilöstön tapaamisesta.
Näin perinneyhdistyksen
toiminnan tilaisuutena pitää
yhteyttä näihin ihmisiin ja tavata heitä yhdistyksen toiminnan puitteissa. Rykmentin entisille toimipisteille kiinnitettyjen muistolaattojen paljastustapahtumat, retket ja vierailut sekä
perinnepäivän vietto kokosivat
tuttuja rykmenttiläisiä vuosien
varrelta yhteen. Samalla tarjoutui mahdollisuus kuulumisten
vaihtamiseen ja elämän tapahtumien päivittämiseen unohtamatta vanhojen tapahtumien
muistelemista. Tapahtumissa
oli aina läsnä tuttu yhteenkuulu-

vuuden tunne, rykmentin henki.
Perinneyhdistyksen järjestämistä tapahtumista minulle erityisen merkittäviä ovat olleet 70-vuotisperinnepäivä, jonka järjestimme Gyltössä Turun
Rannikkopataljoonan ja perinneyhdistyksen kesken, omalla
väellä. Ollessani tuolloin pataljoonan komentajana sain myös
myöhemmin samana syksynä kunnian olla tukemassa perinneyhdistyksen järjestämän
Utön taistelun 70-vuotispäivän
juhlallisuuksia. Viime syksynä
järjestämämme 80-vuotisperinnepäivä kokosi yhteen suuren joukon jäsenistöämme, ja tilaisuuden päättäminen sovittuna ajankohtana oli lähes mahdotonta iloisen puheensorinan
vain jatkuessa.

Vasta myöhemmin olen ymmärtänyt myös historian, muistojen ja perinteiden taltioimisen
merkityksen osana yhdistyksen
ydintehtäviä. Tähän liittyvä perinneyhdistyksen julkaisutoiminta ja aineiston taltiointi on
ollut mittavaa ja arvokasta työtä. Niihin perehtymällä olen voinut palata ”juurilleni” ja ymmärtää paremmin niitä lähtökohtia, joista kehityskulku on tähän
päivään johtanut. Ollessani viime vuodet perinneyhdistyksen
luottamustehtävissä olen ollut myös tyytyväinen mahdollisuudesta tuoda oman panokseni aktiivisen perinneyhdistyksen
toimintaan.
Kommodori Pasi Rantakari

E

dellä olevat näkemykset osoittavat että henkilön taustasta riippumatta jäsenyydelle tärkeintä on yhdistyksen toiminta, yhteisöllisyys
ja sen tuottama henkinen hyvinvointi.
Pasi Kataja

puheenjohtaja
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Turun Rannikkotykistökilta

Turun Rannikkotykistökillan poi
Heikki Pohjanvirta

Killan järjestämän arjen turvallisuuskurssin alkuvalmisteluja meneillään
Heikkilän sotilaskodin yläsalissa.

K

oronakevät toi hiljaiselon myös kiltatoimintaan.
Kaikki yhteistapahtumat jouduttiin maaliskuun loppupuolelta alkaen perumaan. Yhdistyksen tärkeiden päätösten kevätkokous on myös siirtynyt
myöhempään ajankohtaan. Kiltamme yhtä suosituimpaa tapahtumaa, kuukausitapaamistakin kohtasi keskeytys viimeiseksi jääneen maaliskuun alun
tapaamisen jälkeen, jolloin siirryttiin suoraan kesätauolle. Toivottavasti pääsemme aloittamaan tältäkin osin normaalitoiminnan syyskuusta alkaen. Myös
täyteenbuukattu toukokuuksi
suunniteltu retki Ahvenanmaalle jouduttiin ilmoittautuneiden
suureksi pettymykseksi perumaan. Ehkä voimme toteuttaa
sen vaikkapa loppukesän kohdil-
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le, johon vaikuttaa tietysti vahvasti se miten pandemian tilanne kesäaikaan kehittyy. Emme
voineet koronan vuoksi osallistua tukikohdissa varusmiesten
kotiutustilaisuuksiin 13.3. Kunniakirjat ja palkinnot saimme
kuitenkin varuskuntiin lähetettyä! Upinniemessä ansiokkaasti
suoritetusta varusmiespalveluksesta etäpalkitsimme tykkimiehet, ilahduttavasti tällä kerralla
molemmat naisia, Sanni Salmi ja
Anette Laine. Pansiossa samoista ansioista palkittavanamme oli
ylimatruusi Isak Lehvonen. Onnittelut tällä kertaa kättelyittä!
Vuoden kolmen ensikuukauden aikana ehdimme kuitenkin
toteuttamaan joitain omia- tai
osallistua muiden toteuttamiin
tapahtumiin. Tammi-, helmi- ja
maaliskuun kuukausitapaami-

set toteutuivat lähes normaalisti. Kättelyt sun muut lähitervehdykset jatettiin jo suosiolla pois.
Tammikuun kuukausitapaamisessa puhujana oli kiltaveli Eero Joutsikoski aiheenaan ”Välirauhan ja painostuksen vuosi
1940”. Odotetusti mielenkiintoinen Eeron esitys kertoi Suomen
yhdestä hyvin vaikeasta ja vaarallisestakin ajanjaksosta - talvisodan jälkeisestä välirauhan
vuodesta 1940. Helmikuussa
saimme puhujaksi Rannikkolaivaston komentajan, kommodori
Jukka Anteroisen. Esityksessään
hän palasi vielä hieman tuttuihin
teemoihin, kuten Itämeren strateginen tilanne ja sen painopistealueet, mutta pääpaino oli tulevaisuuden Merivoimissa. Kevätkauden viimeiseksi puhujaksi oli kutsuttuna Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, tekniikan tohtori Veli-Pekka Nurmi.
Aiheena tällä kerralla oli ”vakavien onnettomuuksien ja poikkeuksellisten tapahtumien tutkinta”. Nurmi kertoi OTKESin historiasta ja sen alkuajoista ja miten tutkintatoiminta on sidoksissa lainsäädäntöön. Tärkeää tietoa myös, että OTKES on riippumaton organisaatio ja se toimii
Oikeusministeriön yhteydessä
mutta ei sen alaisuudessa.
Myös yhden arjen turvallisuuskurssin järjestetimme Heik-
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ikkeuskevät!
Seppo Kaila

Viime kevään aikana pidetyissä kuukausitapaamisissamme oli tavan mukaan erittäin korkeatasoinen puhujakolmikko. Vasemmalta kiltaveli Eero Joutsikoski, Rannikkolaivaston komentaja, kommodori Jukka Anteroinen
ja Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi.

kilän sotilaskodissa 15.2. ja se oli
killan jäsenille ilmainen. Koulutukseen sisältyi mm: Vanhentumisen edut ja riskit, elinympäristön
turvallisuus, kaatumiset, ensiapuja sammutustaidot, paloturvallisuus, myrkytyskeskus, huijareilta
ja uhkaavilta tilanteilta suojautuminen, liikenneturvallisuus sekä
vielä väkivaltatilanteet.
Monet kiltalaisemme osallistuivat Varsinais-Suomen Kiltapiirin järjestämään perinteiseen talvisodan päättymisen
80-vuotis muistotilaisuuteen Itsenäisyyden kivellä 13 3. Loistavan puheen tilaisuudessa piti
Rannikkolaivaston komentaja,
kommodori Jukka Anteroinen.
Olkaa kuulolla – normaalitoiminta ja myös suositut kuukausi-
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tapaamiset jatkuvat toivottavasti syyskuusta alkaen, tapaamiset
siis aina kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona, jossa joka kerralla on oman alansa asiantuntija pitämässä huippuesitelmää.
Normiajankohdasta siirtynyt kevätkokous pidetään, kun pandemiatilanne sen sallii. Näistä kuulutellaan sähköpostitiedotteilla ja
kiltapalstallakin, kunhan se otetaan TS:ssa taas julkaisuun.
Kuten aikaisemminkin jo on
ilmoitettu, killan hallituksen toimesta on meneillään 60-vuotis
historiikin aineiston keruu, johon
voi osallistua lähettämällä kuvia
killan menneistä tapahtumista.
Kuvia ja niiden tärkeitä tietoja voi
jokainen lähettää tiedottajalle;
tiedottaja@turunrtkilta.fi, tai ot-

tamalla yhteyttä samalla sähköpostilla, jolloin voidaan sopia miten paperikuvia saadaan lainaksi
skannausta varten.
Kilta jatkaa hyvin alkanutta
tapahtumien sp-tiedottamista
ryhmäjakeluna niille, jotka ovat
killalle sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet. Perinteiset postijakelut ja kiltapalstatiedottamiset
toimivat jatkossakin. Seuratkaa
ilmoitteluja kiltamme retkistä ja
tapahtumista TS:n kiltapalstalla,
jäsentiedotteissa ja killan FB-sivulla: facebook.com/groups/turunrtkilta. Seuratkaa tarjontaa
myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) sivuilla:
www.mpk.fi.
Seppo Kaila
Killan tiedottaja
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Turun Laivastokilta

Turun Laivastokillan toimintaa!
Seppo Kaila

Kevätkokousväkeä Heikkilän sotilaskodin yläsalissa.

K

uten yleisesti tiedettyä, koronapandemia on supistanut kaikkien kiltojen toimintaa
kevään aikana. Turun Laivastokillan kevätkokous ehdittiin aikaisen ajankohtansa vuoksi kuitenkin järjestämään normaalisti. Muu toiminta on keväällä ollut
katkolla. Esimerkiksi merenkulkukoulutuksia ei viime keväälle
voitu lainkaan järjestää.
Killan kevätkokous keräsi jäsenväkeä Heikkilän sotilaskotiin
25.2. Kokouksessa käsiteltiin killan sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat. Kevätkokous valitsi kokouksen puheenjohtajaksi killan puheenjohtaja Jarmo Holmin ja kokouksen sihteeriksi killan sihteerin Jouni Ahon.
Kokouksessa palkittiin myös ansioituneita kiltalaisia. Killan ta-
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loudenhoitajan tehtävistä pois
jättäytynyt Ari Ahomäki palkittiin killan ansioristillä. Osallistumisaktiivisuudesta ansaittujen pisteiden perusteella palkittiin kultaisen plaketin pisterajan
saavuttanut Jouni Aho, hopei-

sen plaketin pisterajan ylittää Eljo
Aalto ja pronssisen plaketin pisterajan on saavuttanut Kaija Laitinen. Näiden lisäksi palkittiin killan sihteeri Jouni Aho killan standaarilla pitkäaikaisesta toiminnasta yhdistyksemme hyväksi.
Seppo Kaila

Kevätkokouksen esitelmän pitäjäksi saimme Merivoimien miina-aselajin
päällikön komentajakapteeni Sami Jalosen.

Järjestöt

Seppo Kaila

Kokousesitelmän pitäjäksi olimme saaneet Merivoimien miina-aselajin päällikön komentajakapteeni Sami Jalosen. Saimme mielenkiintoisen katsauksen nykyaikaiseen miina-aseeseen ja miinantorjunnan monipuolisiin välineisiin, kuten ohjattaviin vedenalaisiin robotteihin eli
ROVeihin. Saimme myös kuvauksen Katanpää-luokan miinantorjunta-aluksen toiminnoista.
Kiltamme ei voinut tilanteesta johtuen osallistua henkilöedustuksella Rannikkolaivaston
Pansion tukikohdan varusmiesten kotiutustilaisuuteen 13 3. Tilaisuuden tavan mukaan aselajiin liittyvät killat olisivat mukana kotiutuksessa kertomassa vapaaehtoisesta maanpuolustusja kiltatoiminnasta sekä palkitsemassa varusmiespalveluksensa kiitettävästi suorittaneita
kotiutuvia. Turun Laivastokillan
palkittavana tällä kerralla Pansion kotiutustilaisuudessa oli ylimatruusi Tatu Vuori yksiköstään
1. kuljetusviirikkö, 8. huoltolaivue. Kotiutuvalle ylimatruusille
lähetettiin luovutettavaksi kunniakirja Turun Laivastokillalta kiitettävästi suoritetun varusmiespalveluksen johdosta! Lisäpalkintona annettiin laadukas termospullo luovutuskilvellä.
Maaliskuussa V-S kiltapiiri järjesti vielä talvisodan päättymisen
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80-vuotis muistotilaisuuden Itsenäisyyden kivellä jokirannassa.
Killan lipulla tilaisuutta kunnioitti
Petri Jalava. Toukokuussa kaatuneiden muistopäivän seppeleenlasku Naantalin muistoristillä jäi
pandemian vuoksi killan osalta
tältä keväältä väliin.
Muistakaa Sinisen Reservin
loppuvuoden ampumakilpailut! Niiden toteutumisista ja niihin ilmoittautumisiin voi käydä
ajantaiset tiedot bongaamassa
osoitteessa: www.mpk.fi.
Kesän syntymäpäiväsankareitamme ovat: 94 vuotta Jaakko
Rantanen 23.7., 92 v. Paavo Rajanummi 26.6., 80 v. Reino Varinowski 29.6., 75 v. Anneli Rautiainen 17.7., 70 v. Jari Merinen 15.7.
ja Tarmo Mäkelä 28.7.
Valitettavasti viime lehden
taittovaiheessa syntymäpäivät
Seppo Kaila

Killan sihteeri Jouni Aho palkittiin kevätkokouksessa killan standaarilla.

Killan puheenjohtaja palkitsee
mielenkiintoisen kokousesitelmän
pitäjää killan huomiointiesineillä.

olivat hieman sekoontuneet,
mutta näin ne olisi pitänyt olla: 70 vuotta Antti Kokkala 21.4.
ja Jarmo Holm 28.4., 60 v. Seppo Järvinen 4.6., 50 v. Petri Jalava 26.5. Parhaimmat onnentoivotukset kaikille päivänsankareillemme!
Seuratkaa ilmoitteluja retkistä ja tapahtumista TS:n kiltapalstalla, sähköposti-jäsentedotteissa ja killan päivitetyillä
nettisivuilla: www.turunlaivastokilta.net ja killan FB-sivulla. Seuratkaa myös ampumatapahtumien ajankohtia Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK)
sivuilla: www.mpk.fi.
Seppo Kaila
Killan tiedottaja
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Yhteinen julkaisumme

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

Meripuolustussäätiö

Rannikkojääkärikilta

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

Puheenjohtaja Petri Käyhkö
PL 102, 00141 Helsinki
petri.kayhko@kotikone.fi

Meriupseeriyhdistys

Rannikkojääkäripataljoonan
perinneyhdistys

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

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

Helsingin Reservimeriupseerit

Merivoimat

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

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

Helsingin Miinanraivaajakilta

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
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Merivoimien tutkimuslaitoksen 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

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

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

Miinanraivaajakilta

Rannikkoupseeriyhdistys

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

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

Pirkanmaan
Meripuolustuskilta

Rannikon Puolustajain kilta

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

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

Pohjanlahden Laivastokilta

RT-kerho johtorengas

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

Puheenjohtaja Toni Aalto
040 311 3348,
toni.aalto@iki.fi

Pohjanlahden Merivartiokilta

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

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

Selkämeren Rannikkokilta

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

Suomenlahden Laivastokilta

Rannikon Puolustajan teemat

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

3/2020

Laivue 2020 -hanke (kokonaisuus)

4/2020

Merivoimien kokemuksia Koulutus2020

1/2021

Harjoitustoiminnalla suorituskykyä

Suomenlinnan Rannikkorykmentin 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

Tapahtumakalenteri 2020
11.-13.9.

suunnitelmissa sukelluskurssi Upinniemessä (s. 81)

7.-11.10.

Laivaston Sukeltajakillan retki Ruotsin Karlskronaan (s. 81)

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

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

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

Turun Laivastokilta

www.rannikonpuolustaja.fi

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

HALLINTALAITTEET

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

Maahantuoja:

Ruukintie 7-9, 02330 Espoo, www.atoy.fi
Puh. (09) 682 71, zf@atoygroup.com
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Veho ja Mercedes-Benz
– luotettavaa kumppanuutta.
Mercedes-Benzin sotilasajoneuvomallistosta löytyy kuljetusratkaisut niin logistiikkaan kuin taistelualueelle,
maastohenkilöautoista aina järeisiin maastokuorma-autoihin ja panssaroituihin erikoisajoneuvoihin.
Veho Hyötyajoneuvojen palveluverkosto kattaa 15 omaa huoltokorjaamoa, joita täydentää laaja itsenäisten
valtuutettujen korjaamoiden verkosto. Sotilasajoneuvojen huoltoon vaadittavat tiukat laatustandardit, varaosien oma keskusvarasto Suomessa ja yhteistyö Huoltovarmuuskeskuksen kanssa varmistavat autojen
toiminnan myös kriisitilanteissa. Puolustusvoimille Mercedes-Benz on ollut luotettava kumppani jo
vuosikymmenien ajan – niin Suomessa kuin rauhanturvatehtävissä ympäri maailman.
Tutustu lisää www.vehotrucks.fi

Veho oy Ab | erikoisajoneuvot
Lommilanrinne 3, 02740 Espoo
puh. 010 569 3684

Puhelun hinta
8,35 snt/puhelu
+ 16,69 snt/min.
(sis. alv. 24 %).

VehoTRUCKS.fi

