
Vedenalainen puolustus
historiamme esillä Forssassa 

s. 54

Ruotsin merisotatieteellinen 
seura 250 vuotta 

s. 56

Saarilinnakkeiden 
rautatiet 

s. 68

Teemana

Meripuolustuksen SA-logistiikka, 
logistiset ketjut ja huoltovarmuus

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 1/2022



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

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

www.imagesoft.f i

Image Soft Oy: suomalaista huippuosaamista  
vedenalaisen valvonnan kokonaistoimituksiin

Suunniteltu ja valmistettu Suomessa. 
Järjestelmätoimituksia maailmanlaajuisesti  

jo vuodesta 1990.



3Rannikon Puolustaja   1 | 2022

Pääkirjoitus

Arvoisat lukijat,
Vuosi on alkanut tilanteessa, jos-
sa sekä terveysturvallisuus maa-
ilmassa että yleinen turvallisuus 
Euroopassa on ollut ja on koe-
tuksella. Tämänkertaisen leh-
temme teema eli meripuolus-
tuksen sodan ajan logistiikka, lo-
gistiset ketjut ja huoltovarmuus 
ovat aina tärkeitä aiheita – mut-
ta näinä aikoina ne ovat myös 
varsin ajankohtaisia. Erilaisten 
häiriö- ja poikkeustilanteiden 
varalle on sekä yksittäisten ih-
misten, eri yhteisöjen ja yhteis-
kuntien tarkoituksenmukais-
ta varautua. Logistiikan ja huol-
lon tuen merkitys on aina ollut 
ratkaisevan tärkeää sotilasjou-

koille – ennemmin tai myöhem-
min. Suomalainen meripuolus-
tus ei muodosta tältä osin poik-
keusta säännöstä. Meripuolus-
tus itse tarvitsee toimivaa logis-
tiikkaa, mutta se myös turvaa 
huoltovarmuutta ja yhteiskun-
tamme logistiikkaa turvaamal-
la meriyhteyksiämme.

Teemaan liittyen Huolto-
varmuuskeskuksen toiminnas-
ta yhteiskunnan huoltovarmuu-
den turvaamisessa kertoo Axel 
Hagelstam haastattelussa. So-
tilaallisen huoltovarmuuden nä-
kökulmaa syventää Jussi Matti-
la kirjoituksessa, joka käsittelee 
teollisen yhteistyön merkitystä. 
Logistiikan ja huollon järjeste-
lyistä on käsillämme korkeata-
soiset asiantuntijoiden kirjoi-
tukset, jotka todella osoittavat 
sen että ”huolto taistelee ja tu-
kee” joukkojemme rinnalla. Me-
rivoimien huollon kokonaisuut-
ta esitellään Jarkko Källin, Ja-
ri Räisäsen ja Harri Mykkäsen 
artikkelissa. Joukkoyksiköiden 
komentajat Henri Lavi ja Sa-
kari Soini kuvaavat artikkeleis-
saan, miten rannikko- ja laivas-
tojoukkojen huolto on järjestet-
ty ja miten se toteutetaan. Lu-
kemalla Taavi Kurosen ja Tee-

mu Nycklingin sekä Aki Pykä-
listön kirjoitukset pääsemme 
hiukan aistimaan mitä huollon 
käytännön toteutus parhaim-
millaan tai haastavimmillaan 
on. Ville Vänskän Rannikkoloh-
kon tiedonantoja -kolumnissa 
on hyviä neuvoja siitä, miten lo-
gistiikkaan kannattaa asennoi-
tua. Ehkä tältä osin kaikki kuu-
luisat kenraalit eivät ole parhai-
ta roolimalleja logistiikan ym-
märtämisessä, mutta syy tähän 
selviää lukemalla tämän lehden 
artikkelit.

Kuluvan vuoden tulevien 
lehtien teemat liittyvät me-
ristrategiaan, merisodan histo-
riaan ja merisodankäynnin tek-
nologiaan. Erityisesti tuon meri-
sodan historian osalta otamme 
toimituksessa vastaan lukijoi-
den ajatuksia mahdollisista ai-
heista ja kirjoittajista.  Pitkiin pe-
rinteisiin liittyen tässä lehdessä 
on Juhapekka Rautavan mie-
lenkiintoinen artikkeli Ruotsin 
merisotatieteellisen seuran toi-
minnasta. Toivotan antoisia lu-
kuhetkiä lehtemme kaikkien kir-
joitusten parissa!

Mikko Laakkonen
Päätoimittaja

Turvalliset meriyhteydet ovat 
huoltovarmuudellemme elintärkeät 
– ja vankka logistiikan tuki on meripuolustukselle välttämätöntä
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Logistiikkajärjestelmä 
merioperaatioiden 
mahdollistajana 
Puolustusvoimat on poikkeus-
olojen organisaatio, jonka teh-
tävänä on varautua ja vastata 
Suomeen kohdistuviin sotilaal-
lisiin uhkiin. Puolustusjärjestel-
män osajärjestelmien muodos-
taman yhteisoperaatiokyvyn 
mahdollistaa Puolustusvoimi-
en logistiikkajärjestelmä.

Käsiteltäessä Merivoimien 
huoltojärjestelmää ja huoltoa 
poikkeusoloissa, on tarkastelta-
va koko logistiikkajärjestelmän 
kokonaisuutta. Logistiikkajär-
jestelmällä tarkoitetaan Puolus-
tusvoimien oman organisaation 

lisäksi koti- ja ulkomaisten kump-
panien muodostamaa verkostoa, 
joka tuottaa Puolustusvoimille 
tarvittavat palvelut ja materiaa-
lisen tuen kaikissa olosuhteissa.

Kun kokonaisuutta lähestyy 
strategiselta tasalta, on aluksi 
käsiteltävä kansallisen strategi-
an vaikutus logistiikkajärjestel-
mään. Valtioneuvoston puolus-
tusselonteon mukaisesti Suo-
men puolustusratkaisu sotilaal-
lisesti liittoutumattomana maa-
na alati muuttuvassa toimin-
taympäristössä, jossa muutok-
set ovat nopeita ja vaikeasti en-
nakoitavia, asettavat puolustus-
järjestelmällemme korkeat vaa-
timukset. Kokonaisvaltainen ti-

lannekuva, oikea-aikainen val-
miudensäätely ja asejärjestel-
mien käytettävyys mahdollis-
tetaan logistiikkajärjestelmän 
keinoin. 

Tähän liittyy keskeisesti Puo-
lustusvoimien omien kumppa-
neiden lisäksi myös muiden yh-
teiskunnan suorituskykyjen hyö-
dyntäminen ja huoltovarmuus. 
Puolustusjärjestelmän osajär-
jestelmät ovat teknisiä kokonai-
suuksia, jotka ovat useissa ta-
pauksissa hankittu kansainvä-
lisiltä markkinoilta. Tiiviillä yh-
teistyöllä huoltovarmuusorgani-
saation kanssa varmistetaan, et-
tä Suomella on käytössään riit-
tävä osaaminen teknisten järjes-
telmien kunnossapitoon myös 
kriisiaikana. Huoltovarmuuskes-
kuksen varautumisen päämää-
ränä logistiikan osalta on turva-
ta yhteiskunnan ja maanpuolus-
tuksen tarvitsemat elintärkeät lii-
kenne- ja logistiikkapalvelut kai-
kissa olosuhteissa. Puolustusvoi-
mien logistiikkajärjestelmä on 
riippuvainen ympäröivän yhteis-
kunnan verkottuneista toimijois-
ta ml. logistiikan palvelut. Tämä 
korostuu erityisesti poikkeusolo-
jen aikana. 

Puolustusvoimat ja sen lo-
gistiikkajärjestelmä verkottu-

Jarkko Källi, Jari Räisänen ja Harri Mykkänen
Komentaja Jarkko Källi, komentajakapteeni Jari Räisänen, komentajakapteeni Harri Mykkänen 
Kirjoittajat palvelevat Merivoimien esikunnassa

Meripuolustuksen 
huoltojärjestelmä

Kuva 1 Kumppanuuden keskeisiä sopimuksia

Teem
a

Meripuolustuksen SA-logistiikka, logistiset ketjut ja huoltovarmuus
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vat yhteiskunnan muihin toimi-
joihin kumppanuussopimuksilla 
(kuva 1). Kumppanuuksilla, jois-
ta tärkeimmät ovat strategisia, 
varmistetaan Puolustusvoimien 
kriisiaikana tarvitsema kriittinen 
materiaali ja palvelut (esim. ruu-
ti, räjähteet, ruokahuolto ja kun-
nossapito). Kumppanuudet ovat 
merkittävä osa logistiikkajärjes-
telmää kaikissa valmiustiloissa.

 Puolustusvoimien logis-
tiikkalaitoksen esikunta vastaa 
Puolustusvoimien logistiikka-
järjestelmään liittyvien kump-
panuuksien hallinnasta. Logis-
tiikkalaitos on strategis- opera-
tiivisen tasan toimija (kuva 2), 
jonka tehtävänä on mahdollis-
taa Puolustusvoimien yhtei-
soperaatioiden ja niiden osana 
merioperaatioiden toteutus. Lo-
gistiikkalaitoksella on keskeinen 
rooli taistelujärjestelmän vaati-
man välittömän tuen ja ympä-
röivän yhteiskunnan voimavaro-
jen yhteen sovittajana. Kumppa-
nuuksilla varmistetaan, että val-
miutta kohotettaessa johtami-
nen ja yhteisesti sovitut toimin-
not käynnistyvät suunnitellusti. 

Logistiikkalaitoksen organi-
saatioon kuuluvat logistiikka-
rykmentit tukevat Puolustus-
voimien ja Rajavartiolaitoksen 
joukkoja. Merivoimien huolto-
järjestelmä tukeutuu logistiik-
kajärjestelmään pääsääntöises-
ti 2. Logistiikkarykmentin kaut-
ta, joka on muiden tehtävien-
sä ohella erikoistunut Merivoi-
mien erikoismateriaaliin. Ryk-
menttien tehtävänä on mm. va-
rastoida sotavarusteita ja to-
teuttaa sen kunnossapitotehtä-
viä. Poikkeusoloissa Puolustus-
voimien logistisen ketjun kärke-
nä on kenttähuoltojärjestelmä. 

Kenttähuoltojärjestelmän 
avulla logistiset materiaalivirrat 
päätyvät taisteleville joukoille. 

Tässä taktisen tason toiminnas-
sa Merivoimien huoltojärjestelmä 
liittyy Logistiikkarykmentin kaut-
ta osaksi logistiikkajärjestelmää. 
Kenttähuoltojärjestelmällä tar-
koitetaan siis taktisen ja taistelu-
teknisen tason toimintaa, jonka 
tarkoituksena on varmistaa edel-
lytykset operaatioiden toimeen-
panolle sekä ylläpitää ja palaut-
taa taistelukykyä. Merivoimien 
kenttähuoltojärjestelmän suori-
tuskyvyn muodostaa Merihuol-
topataljoonat, jotka toteutta-
vat operatiivisten ja alueellisten 
joukkojen huollon järjestelyt.

Kenttähuollon kuljetukset to-
teutetaan joukon toiminta-aluee-
seen sopivalla kalustolla. Nämä 
kuljetukset kattavat sekä mate-
riaalin täydennykset että rikkou-
tuneen materiaalin ja haavoittu-
neiden evakuoinnit. Merivoimien 
näkökulmasta tällä tarkoitetaan 
kuljetuksia haastavissa Suomen 
rannikon ja saariston olosuh-
teissa (mm. meriveden korkeu-
den vaihtelut, jäätalvi ja kelirik-
kokausi). 

Kenttähuoltojärjestelmän 
tavoitteena on hyödyntää saa-
riston suojaa täysimääräisesti 
ja ulottaa huolto mahdollisim-
man pitkälle merelle ja saaris-
toon konttiratkaisuna. Merivoi-

Meripuolustuksen SA-logistiikka, logistiset ketjut ja huoltovarmuus

Kuva 3 Merivoimien huollon verkosto.

Kuva 2 Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmä.
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mien toimintaympäristön eri-
tyispiirteistä johtuen voidaan 
huollon materiaalivirrat toimit-
taa joukoille merelle ja saaris-
toon myös pienempinä kokonai-
suuksina (”noppalogistiikka”). 
Tästä johtuen Merivoimien huol-
tojärjestelmän kalustoa kehite-
tään vastaamaan toimintaym-
päristön vaatimuksia.

Isäntämaatuki mahdollistaa 
kansainvälisen avun 
vastaanottamisen
Isäntämaatuella tarkoitetaan 
sopimuspohjaa ja käytännön 
järjestelyitä, joilla mahdolliste-
taan vierailevan joukon operoin-
ti Suomen alueella rauhan aika-
na ja valmiuden säätelyn eri vai-
heissa. Puolustusvoimien logis-
tiikkalaitos vastaa siitä, että vie-
railevalla joukolla on sen tarvit-
sema tuki. Logistiikkalaitos on 
kouluttanut RSOM -reserviläisiä 
vuodesta 2020, joiden tehtävänä 
on vastaanottaa vieraileva jouk-
ko ja saattaa isäntänä toimivan 
joukon johtoon. 

RSOMI -toiminnollisuuksilla 
(Receiving, Staging, Onward Mo-
vement ja Integration) tarkoite-
taan joukon vastaanottamiseen, 
ryhmittämiseen ja Puolustus-
voimien joukkoihin integroimi-
seen liittyviä toimenpiteitä. Me-
rivoimien huoltojärjestelmän 
tehtävänä on mahdollistaa vie-
railevien joukkojen tarvitsema 
huolto integroimalla se osaksi 
huoltovastuullaan olevia jouk-
koja. Käytännössä tällä tarkoi-
tetaan joukon ottamista meri-
voimien huoltojärjestelmän tu-
kemisvastuulle, millä mahdollis-
tetaan joukon tai aluksen ope-
rointi Suomen alueella.

Tavoitteena Itämerellinen 
tukeutumisverkosto
Puolustusvoimallisesti uudet 
suorituskyvyt, kuten Laivue 
2020 (LV2020), asettavat uuden-
laisia vaatimuksia Merivoimien 
huoltojärjestelmälle ja sitä kaut-
ta koko Puolustusvoimien logis-
tiikkajärjestelmälle. Merellisen 
huoltojärjestelmän on kyettävä 

tuottamaan luotettava ja mu-
kautuva tukeutumisjärjestelmä, 
joka kykenee tarjoamaan usei-
ta tukeutumisvaihtoehtoja me-
rioperaatioiden tueksi. 

Laivue 2020 avaa uuden nä-
kökulman huollon toteuttami-
selle Itämeren ympäristössä. 
Pitkäkestoinen operointi Itäme-
rellä edellyttää huollon järjeste-
lyiden toteutusta uudella taval-
la. Huollon tuki on kyettävä toi-
mittamaan joukoille aikaisem-
paa laajemmalla alueella. Tämä 
tehtävä on kyettävä toteutta-
maan aina rantaviivasta saaris-
toon ja avomerelle – logistiikka-
järjestelmän ja kumppanien tu-
kemana. 

Kuva 5 Havainnekuva polttoainelaiturista.

Kuva 4 RSOM- toiminnallisuudet.
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Merivoimien huollon verkos-
toajattelussa on kyse toiminta-
edellytysten ja taistelunkestä-
vyyden luomisesta koko Itäme-
ren alueella. Tukeutumisverkos-
toa rakennetaan merellisten tar-
peiden lähtökohdista tukeutu-
malla logistiikkajärjestelmän 
kotimaisiin ja kansainvälisiin 
(esim. NSPA) kumppanuuksiin. 

Tukeutumisverkoston eri 
elementit täydentävät toisiaan 
ja loppuasetelmassa se ei ole 
riippuvainen yhdestä toimin-
nosta vaan vaihtoehdoilla kye-
tään tarvittaessa paikkaamaan 
puutteet. Kriisiajan valmius 
edellyttää riittävää merellisen 
huollon omavaraisuutta. Lähi-

Kuva 5 Havainnekuva polttoainelaiturista.

tulevaisuudessa on ratkaistava 
vanhenevan huoltoaluskaluston 
suorituskyvyn korvaaminen.

Meripuolustuksen infra 
kehittyy – taustalla koko 
meripuolustuksen tarpeet
Merellisiä tukikohtia kehitetään 
osana meripuolustuksen ja lo-
gistiikan kokonaisuutta huomi-
oiden myös kansallinen huolto-
varmuus. Päätukikohtien raken-
teiden kehittäminen muodostaa 
perustan Merivoimien tukeutu-
misjärjestelmälle, unohtamatta 
muun yhteiskunnan tuottamien 
mahdollisuuksien kustannuste-
hokasta hyödyntämistä. 

Merivoimien päätukikoh-

tien keskeiset kehityskohteet 
ovat: kasarmit, suojatilat, laitu-
ri- ja satamarakenteet, sekä va-
rastointi- ja kunnossapitojärjes-
telyt. Infrastruktuurin elinjakso-
päivitys tapahtuu juuri oikeaan 
aikaan. Sen kehittyminen näkyy 
ja huomioidaan laajasti Merivoi-
mien toiminnassa 2020-luvun al-
kupuolella. Merivoimat saa käyt-
töönsä uudet Pohjanmaa-luokan 
(LV2020) alukset ja peruskorjatun 
Hamina-luokan (LV2000), joiden 
asettamat lukuisat tekniset vaa-
timukset on huomioitu uraa uur-
tavasti laiturien sekä muun sata-
mainfran suunnittelussa ja toteu-
tuksessa. 

Puolustusvoimat
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Teem
a

Henri Lavi
Komentaja Henri Lavi, Porkkalan rannikkopataljoonan komentaja

Rannikon huollon järjestelyt 
ja joukkojen välitön tuki
Suomen rannikko tarjoaa ainutlaatuisuudessaan monia erilaisia mahdollisuuksia ope
raatiotaidon ja taktiikan soveltamiseen. Logistiikan ja huollon pelikentäksi se tarjoaa 
suojaa, hyviä verkostoja ja hyvää infraa – mutta samalla myös haastaa suunnittelijan 
ja toimeenpanijan operaatiotaidot erityisesti Suomenlahdella matalalla, kapealla ra
kenteellaan. Tässä artikkelissa pureudutaan elementteihin, joita merivoimien jouk
koja tukevan huollon suunnittelussa ja toimeenpanossa on otettava huomioon ran
nikkoolosuhteissa.

Rannikon huolto  
– osa puolustusvoimien 
logistiikkaa ainutkertaisessa 
toimintaympäristössä
Merivoimien huoltojärjestelmä on 
osa Puolustusvoimien logistiikka-

järjestelmää. Logistiikan peruspe-
riaate on, että logistiikan ja huol-
lon joukot ovat pääsääntöises-
ti modulaarisia, jolloin erityises-
ti joukkoja lähinnä oleva välitön 
tuki eli logistiikkaslangilla linjan 

1 toimijat ja kansankielellä huol-
tojoukot voivat tarvittaessa tu-
kea puolustushaararajoista riip-
pumatta alueelle ryhmittyneitä 
joukkoja. Tämä on erinomainen 
ja hieno peruskivi varsinkin Suo-

PuolustusvoimatTäydennyksiä suojaamassa.
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men kokoisessa valtiossa. Ei olisi 
millään tavalla järkevää, jos puo-
lustushaaroilla olisi vain omaan 
käyttöönsä tarkoitetut huolto- ja 
logistiikkajoukkonsa. 

Yhteensopivuudesta huoli-
matta huolto ja logistiikka ran-
nikolla sisältävät erityispiirtei-
tä, jotka on osattava ottaa huo-
mioon suunnittelun ja toimeen-
panon ohdakkeisella polulla. 
Luonnollisesti merkittävin omi-
naispiirre on vaatimus merelli-
sestä liikkumiskyvystä. Ranni-
kon suuntaisia väylästöjä sekä 
avomereltä saaristoon ja sata-
miin johtavia väyliä on runsaas-
ti unohtamatta laiturirakentei-
ta varsinaisten satamien ulko-
puolella. Näiden täysimääräi-
nen hyödyntäminen on huomi-
oitava. Huollon teknisestä nä-
kökulmasta toimintaympäris-
tön infra rannikolla pitkin Suo-
mea on kehittynyttä. Sähköä, 
vettä, tiestöä, polttoaineen ja-
kopisteitä ja rakennuksia löy-

tyy. Tämä helpottaa huollon 
yksiköiden toimintaedellytys-
ten varmentamista. Yksittäisil-
le joukoille rannikko ja saaris-
to antavat perinteisesti suojaa, 
mahdollistaen toki vastustajan-
kin toiminnan, jos emme kykene 
valvomaan saaristoa riittävästi. 

Erityisesti Suomenlahdel-
la korostuu fakta, jossa ope-
raatioalue on syvyydessään ra-
joittunut ja sitä kautta sen tar-
joama suoja on puutteellisem-
pi, jolloin rannikolle ryhmitettä-
vät huoltojoukot altistuvat vas-
tustajan suorittamalle tiedus-
telulle ja maalittamiselle hel-
pommin kuin syvemmän ope-
raatioalueen mahdollistamal-
la suojalla ja liikkeellä. Oman 
haasteensa tuo toimintaympä-
ristön ja alueella toimivien jouk-
kojen sirpaleisuus; huoltoyhtey-
det kasvavat helposti matkan ja 
ajan suhteen pitkiksi. Myös vaih-
televat sääolosuhteet vaikutta-
vat huollon toimeenpanoon.

Kenttähuoltojärjestelmä 
rannikolla
Merivoimien kenttähuoltojärjes-
telmän runko rannikolla ja saa-
ristovyöhykkeellä perustuu me-
rihuoltopataljoonien huolto-
komppanioista ja muista yksi-
köistä muodostettaviin huolto-
keskuksiin – meritäydennyspaik-
koihin (MTP) – joiden ryhmittä-
misellä luodaan kattava huollol-
linen verkosto rannikolle ja saa-
ristoon. Verkostolla laajennetaan 
normaaliolojen päätukikohtiin ja 
niiden valmiudellisiin element-
teihin perustuvia ratkaisuja. Pe-
rustettu ja tukemisvalmiiksi ryh-
mitetty meritäydennyspaikka ky-
kenee itsenäisesti toteuttamaan 
alueellaan lähes kaikkia huollon 
lajien toimintoja, joilla tuetaan 
joukkojen välitöntä operointia. 
MTP omaa itsenäisen suojaa-
miskyvyn ja kuljetuskapasitee-
tin niin maalle kuin merelle. 

Meritäydennyspaikkoihin 
voivat tukeutua merivoimien 

Meripuolustuksen SA-logistiikka, logistiset ketjut ja huoltovarmuus

Puolustusvoimat

Täydennyksiä matkalla saaristoon.
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kaikki yksiköt ja myös alueel-
la toimivat maavoimien tai ra-
javartiolaitoksen joukot, mikä-
li huoltosuhteiden kannalta tä-
mä on järkevää. Merihuoltopa-
taljoonan ja meritäydennyspaik-
kojen tärkeä tehtävä on toimia 
linkkinä merivoimien joukkojen, 
merivoimien huoltojärjestelmän 
ja puolustusvoimien logistiikan 
välillä niin, että esimerkiksi ma-
teriaaliset täydennykset, kun-
nossapidon palvelut ja vaikka-
pa vaatetushuolto toimivat kat-
keamatta joukkoihin ja joukois-
ta pois. 

Operoivan ja tuettavan jou-
kon näkökulmasta pyritään yk-
sinkertaisuuteen ja yhden luu-
kun periaatteeseen: yksikkö tai 
alus ilmoittaa omia johtosuhtei-
taan pitkin tukitarpeensa meri-
huoltopataljoonaan, joka järjes-
tää tarvittavan tuen joko omil-
la resursseillaan tai logistiikka-

järjestelmästä – joko sen soti-
las- tai siviilikomponentista. Ti-
lanteesta, alueesta ja tuen luon-
teesta sekä monista muista yk-
sityiskohdista riippuen tuki joko 
toimitetaan tuettavalle tai tuet-
tava noutaa sen itse.

Ennakkovalmisteluiden mer-
kitys ja operaatiosuunnittelun 
sekä logistiikan yhteistyö koros-
tuvat. Oleellista on muodostaa 
jo normaalioloissa riittävän pit-
källe viedyt valmistelut ja suunni-
telmat, jotta rannikkojoukkojen 
taistelulle saaristossa on edel-
lytykset. Tavoiteltavassa tilan-
teessa huolto on mahdollisim-
man kitkatonta, taistelunkestä-
vää eikä rannikolla pysyvästi toi-
mivien yksiköiden tarvitse tehdä 
tilauksia jokaisesta mahdollises-
ta perusasiasta, kuten elintarvik-
keista. Tätä varten rannikolle ja 
saaristoon valmistellaan yhteis-
työssä tuettavan aluevastuulli-

sen johtoportaan kanssa käyt-
töön otettavia tukeutumispis-
teitä, joihin merihuoltopataljoo-
na yksiköillään toimittaa päivit-
täisen huoltotarpeen mukaises-
ti perustarvikkeita, kuten elin-
tarvikkeita, vettä, polttoainetta, 
polttopuita ja ampumatarvik-
keita. Aluevastuussa oleva jouk-
ko pitää yllä ja vastaa tukeutu-
mispisteitä ja järjestää niistä kä-
sin omien yksiköidensä täyden-
nykset – joko nouto- tai vientipe-
riaatteella.

Toimintaympäristö, nykyai-
kainen sodankäynti sekä ase-
teknologian asettamat reuna-
ehdot ja uhat lisäävät vaatimuk-
sia huollon joukkojen koulutuk-
selle ja huollon taktiselle suun-
nittelulle. Enää ei voida puhua 
siitä, että huolto olisi ”jossakin 
takalinjoilla keittelemässä sop-
paa”, vaan huollon yksiköt ovat 
rannikkotaisteluiden ja muiden 

Meripuolustuksen SA-logistiikka, logistiset ketjut ja huoltovarmuus

Ensihoito viedään saaristoon.

Puolustusvoimat



15Rannikon Puolustaja   1 | 2022

merivoimien yksiköiden tukemi-
sen vaatimusten vuoksi enem-
män tai vähemmän yhtä lailla 
”edessä” kuin jokin muu jouk-
ko. Tämä on yksi peruste sloga-
nille ”huolto taistelee ja tukee”, 
joka tarkoittaa sitä, että ennen 
huoltotehtävien koulutusta ja 
jatkuvasti niiden rinnalla huol-
lon taistelijat koulutetaan en-
nen kaikkea taistelutehtäviin – 
toki huoltokomppanian ja me-
ritäydennyspaikan vaatimusten 
mukaisesti. 

Täysvahva meritäydennys-
paikka muodostaa kohtalaisen 
kiinnostavan kohteen vastusta-
jalle, johon vaikuttamalla voi-
daan puolustustamme huojut-
taa sisältä käsin melko kustan-
nustehokkaasti – jos annamme 
tähän mahdollisuuden. Tästä 
johtuen avainasemaan nousee 

nyspaikka voi tukea toisiaan yk-
sikköpari-periaatteella. Meritäy-
dennyspaikan on myös kyettävä 
joustaviin ryhmitysmuutoksiin 
mm. suojan lisäämiseksi. Ryh-
mitystä sanelee uhkatilanne se-
kä omien joukkojen toiminta ja 
huollolliset vaatimukset. Ope-
raatiota suunniteltaessa onkin 
hyvä huomioida riittävän huol-
to- ja tukijärjestelmän muodos-
taminen alueelle, mieluummin 
ennakkoon kuin liian myöhässä.     

Lisää kapasiteettia huoltoon 
saaristossa – kehitystä ja 
tulevaisuutta
Jotta voidaan puhua merelli-
sestä ja rannikolla tapahtuvas-
ta huollosta, on luonnollises-
ti omattava kyvykkyydet saa-
ristossa liikkumiseen ja täyden-
nysten toimittamiseen. Ennak-

meritäydennyspaikkataktiikan 
ja merihuoltopataljoonan joh-
tamisen jatkuva kehittäminen, 
jossa avainsanoja ovat jousta-
vuus ja omavaraisuus niin johta-
misen, suojan kuin täydennyk-
set ja huoltosuoritteet mahdol-
listavan liikkeenkin osalta. Ti-
lanneymmärrys omasta taiste-
lualueesta ja tuettavia joukkoja 
ympäröivästä tilasta on oltava 
mahdollisimman aukoton ja ly-
hytviiveinen, jotta edellytykset 
onnistuneille ja omia tappioita 
säästäville huollon suoritteille 
ovat olemassa. Meritäydennys-
paikka voidaan ryhmittää laajal-
le alueelle, suppealle alueelle tai 
hajaryhmitykseen. Tarvittaessa 
suorituskykyjä voidaan jakaa 
ja perustaa esimerkiksi erillisiä 
huollon tukikohtia painopiste-
suunnille. Useampi meritäyden-

Ensihoidon koulutusta.
Puolustusvoimat
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kovalmisteluiden aikana koros-
tuu riittävän merellisen kuljetus-
kyvyn omaaminen, jota on pe-
rinteisesti hoidettu esimerkiksi 
nyt jo poistuneella Kampela-ka-
lustolla ja keskiraskailla kulje-
tusaluksilla (Valas-lka). Merivoi-
mien ja rannikon taisteluiden 
onnistumisen kannalta riittä-
vän omavaraisuuden ja järjeste-
lyiden varmistaminen raskaam-
piin kuljetuksiin on kriittistä. 

Joukkojen ryhmityttyä ja 
tehtävien toimeenpanon aika-
na tilanne ja vaatimukset muut-
tavat muotoaan. Kun huomioi-
daan saariston olosuhteet, siir-
tymisreitit sekä rannikkojoukko-
jen joukkotyypit ja niihin kohdis-
tuvat uhkat, parhaaseen loppu-
tulokseen päästään nopean lii-
kehtimiskyvyn omaavilla, pienil-
lä aluksilla, jotka kuitenkin kyke-
nevät huollollisesti kuljettamaan 
yhdellä kertaa ainakin ”noppalo-
gistiikan” mukaisia tuotteita, ku-
ten standardoituja vesi- ja polt-
toainesäiliöitä, polttopuusäkke-
jä, ampumatarvikelavoja, elin-
tarvikkeiden tukkupakkauksia 
ja niin edelleen. Perinteinen mal-
li, jossa kannetaan yksittäispak-
kauksia tai tuotteita alukseen ja 
aluksesta pois ”ihmisketjulla”, ei 
ole tehokkuuden ja taisteluiden 
tukemisen kannalta nykypäivää.

Huoltokykyjen lisäämisek-
si merivoimat on vastaanotta-
massa vuosina 2022-2024 en-
simmäiset huoltoaluskonsep-
tin mukaiset huoltoveneet, jot-
ka sijoitetaan merihuoltopatal-
joonien kokoonpanoihin ja nor-
maalioloissa päätukikohtien 
huoltoyksiköihin. Ensimmäi-
nen vene vastaanotetaan kesäl-

lä -22 Porkkalan rannikkopatal-
joonaan. Kyseessä on kaupalli-
seen ratkaisuun perustuva, so-
tilaalliseen käyttöön modifioi-
tu vene, jolla on nykyisiä piena-
luksia huomattavasti parempi 
kyky tukea huollon kuljetuksis-
sa saaristossa. Valmistajaksi on 
valittu kokkolalainen Kewatec 
Oy. Veneen kokonaiskantavuus 
on mitoitettu yli 15 tonniin, las-
titilan kantokyvyn ollessa 1,5tn/
m2. Alus kykenee ottamaan vai-
vattomasti keulan kautta kyy-
tinsä mm. maastoskootterin ja 
tämän lisäksi erilaisia kuorma-
lavoja, suursäkkejä ja säiliöi-
tä. Aluksessa olevalla kiinteällä 
nosturilla voidaan nostaa 1,3tn 
painoinen kappale laiturille tai 
neljän metrin päähän venees-
tä vakavuuden häiriintymät-
tä. Normaalilla hyötykuormalla 
ja 20 solmun matkanopeudella 
toimintamatka on yli 200 mpk. 
Henkilökuljetuksissa vene kul-
jettamaan yli 20 henkilöä tais-
teluvarusteineen.

Huoltoveneillä ja niiden 
joustavalla, valmiustilanteen 
ja vaatimusten edellyttämällä 
käytöllä parannetaan omava-
raisuutta sekä kykyä toimittaa 
saaristoon siellä toimivien jouk-
kojen tarvitsemaa materiaalia ja 
palveluita. Näin veneet muodos-
tavat ”sillan” jatkeena maantie-
kuljetuksille. Harppaus huollol-
lisessa suorituskyvyssä onkin 
merkittävä, kun verrataan huol-
tovenettä esimerkiksi Uisko - ja 
Jurmo-luokkiin.

Nähtävissä olevassa tulevai-
suudessa tukemisen ja logistii-
kan lainalaisuudet eivät muutu. 
Materiaalin, henkilöstön ja pal-

veluiden toimitusvarmuus eli 
nopeus, riittävät määrät ja oi-
kea-aikaisuus näyttelevät jat-
kossakin merkittävää osaa jouk-
kojen taistelukyvyn varmenta-
misessa. Aivan samalla tavalla, 
mitä odotamme kotioloissakin, 
kun tilaamme verkkokaupoista 
tavaroita, elintarvikkeita tai ma-
teriaaleja pihan rakentamiseen. 
Kaupallisesti jo käytössä olevil-
la sekä tulevilla ratkaisuilla, digi-
talisaation ja robotiikan sekä eri-
laisten kuljetustapojen hyödyn-

Liikkumiskyky saaristossa.
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tämisessä erityisesti tilauksiin ja 
toimituksiin liittyen on varmas-
ti sijansa myös rannikon huol-
lossa - muodostavathan saaris-
tossamme toimivat joukot ikään 
kuin hajallaan olevan asiakas- ja 
tilaajaverkoston, joihin kerralla 
toimitettavat määrät eivät ole 
logistisessa mielessä suuria. 
Meidän on siis ennakkoluulot-
tomasti pohdittava kaupallis-
ten ratkaisujen hyödyntämistä 
sotilaallisessa huollossa. Viime 
kädessä, logistisesti pelkistetty-

nä on jokseenkin yhdentekevää, 
lukeeko toimitettavan pakkauk-
sen kyljessä ”ampumatarvikkei-
ta” vai ”kosmetiikkatuotteita”. 

Emme voi myöskään ranni-
kolla unohtaa merivoimallisen 
huollon kansainvälistä ulottu-
vuutta. Päätukikohtiin normaa-
lioloissa valmisteltu huoltojär-
jestelmä kykenee jo nyt tuke-
maan esimerkiksi FISE - yhteis-
työn pohjalta ruotsalaisia yk-
siköitä. Toimintoja tullaan var-
masti testaamaan sekä kehittä-

mään edelleen koronatilanteen 
hellittäessä. Merivoimien ran-
nikolla toimivan huoltojärjes-
telmän tulee kuitenkin olla ky-
vykäs muodostamaan tukeu-
tumisverkostoa kansainvälis-
ten tai yhteisten yksiköiden tar-
peisiin myös erilaisille toimin-
ta-alueille, päätukikohtien ulko-
puolella. Tässäkin pätee vanha 
logistinen viisaus: ”mahdollis-
tamme toiminnan kaikille, puo-
lustushaarasta ja alkuperästä 
riippumatta”.  

Puolustusvoimat
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Kuka huoltaa 
laivastoyksiköitä?
Laivastojoukkojen huollosta koti-
vesillämme ja pohjoisella Itäme-
rellä vastaavat ensisijaisesti ns. 
raskaat huoltoalukset, joita me-
rivoimissa on AG Louhi, YOR Hal-
li ja YOR Hylje. Suuri yleisö tun-
tee edellä mainitut alukset ken-
ties parhaiten merivoimien öljyn-
torjunta-aluksina ja niiden suori-
tuskyky ympäristövahinkojen 
torjunnassa onkin Itämeren mit-
takaavassa huippuluokkaa. Aluk-
set on kuitenkin suunniteltu ja ra-
kennettu monikäyttöisiksi ja ovat 
sotilaallisen maanpuolustuksen 

näkökulmasta huoltoaluksia.
Raskaat huoltoalukset kuu-

luvat normaalioloissa Rannikko-
laivaston 8. Huoltolaivueeseen. 
8. Huoltolaivue on sekä Upinnie-
meen että Pansioon tukeutuva 
monipuolinen merellisen huol-
lon erityisosaaja, joka vastaa 
Rannikkolaivaston merellisen 
huollon toimeenpanon lisäksi 
mm. merivoimien öljyntorjunta-
valmiuden ylläpidosta, puolus-
tusvoimallisista merikuljetuksis-
ta, Tasavallan presidentin vene-
palveluista, merivoimien maali-
lennokkitoiminnasta sekä Ran-
nikkolaivaston varastoista ja nii-

den palveluista. 8. Huoltolaivue 
osallistuu henkilöstöllään ja ka-
lustollaan lisäksi merelliseen 
koetoiminnan tukemiseen, me-
rivoimien alusten herätemit-
tauksiin, merikaapelien lasku- 
ja huoltotöihin sekä Pansion tu-
kikohdan vartiointiin. Normaa-
liolojen arjesta ja tehtäväkirjos-
ta 8. Huoltolaivueessa voi lukea 
toisaalla tässä lehdessä, missä 

Sakari Soini
Komentaja Sakari Soini, 8. Huoltolaivueen komentaja

Laivastojoukkojen 
huollon järjestelyt 

– suunnittelua ja toimeenpanoa

Merivoimien huoltojärjestelmä on rakennettu puolus
tusvoimien logistiikkajärjestelmän periaatteen mukai
sesti modulaariseksi siten, että huoltojoukot ovat puo
lustusvoimissa rakenteellisesti yhdenmukaisia puo
lustushaarasta riippumatta. Merivoimien laivastojou
kot eroavat kuitenkin niin kokoonpanoltaan ja kalus
toltaan kuin toiminnaltaan ja toimintaperiaatteiltaan 
Puolustusvoimien muista taistelevista joukoista. Tämä 
asettaa laivastojoukkojen huollon johtamiselle ja toi
meenpanolle erityisvaatimuksia. Artikkelissa valote
taan laivastojoukkojen huollon järjestelyitä ja merellis
tä täydennystoimintaa tästä näkökulmasta.

Teem
a

Miinalastaus Miinalautalle.
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YOR Hylkeen päällikkö kertoo 
aluksen vauhdikkaasta merivii-
kosta ja siitä, minkälaisia teh-
täviä öljyntorjunta-alus (eli ras-
kas huoltoalus) normaaliolois-
sa suorittaa. 

Vaikka tässä artikkelissa 
keskitytään raskaiden huolto-
alusten rooliin laivastojoukko-
jen huollossa, ei pidä tyystin 
unohtaa että muista Merivoi-

mien aluksista laivastojoukko-
jen huoltoon kykenee rajoitetusti 
myös Valas-luokan alukset (YAG 
Vaarlahti ja YAG Vänö), miinalau-
tat (MLI Pansio, MLI Pyhäranta 
ja MLI Porkkala) sekä Hämeen-
maa-luokan miinalaivat (MLC Hä-
meenmaa ja MLC Uusimaa). Sa-
malla on tärkeää ymmärtää, että 
rajoitetusta huoltokyvystä huo-
limatta taistelualuksia käyte-

tään aina ensisijaisesti varsinai-
siin valmius- ja taistelutehtäviin, 
eikä niiden käyttö huollon tuki-
tehtävissä ole yleensä tarkoituk-
senmukaista. 

Huoltoalukset  
– laivastotaistelu osastojen 
Force Multiplier
Poikkeusoloissa muodostetta-
van merivoimien kenttähuolto-

Puolustusvoimat
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järjestelmän runko rannikolla ja 
saaristovyöhykkeellä perustuu 
merihuoltopataljooniin. Meri-
huoltopataljoonat vastaavat ny-
kyjärjestelmässä kaikkien Meri-
voimien ja tarvittaessa muiden 
alueella toimivien omien jouk-
kojen huollosta vastuualueel-
laan. Myös laivastotaisteluosas-
tot ovat poikkeusoloissa meri-
huoltopataljoonan huoltovas-
tuulla.

Taistelualusten tehokkaan ja 
tarkoituksenmukaisen toimin-
nan edellytys poikkeusoloissa 
on eteentyönnetyn huoltover-
koston luominen laivastotaiste-

luosastojen toiminta-alueelle. 
Huoltoalusten merellistä huol-
tokykyä täydentää ensisijaises-
ti rannikkojoukkojen huoltoa 
varten saaristoon perustetut 
meritäydennyspaikat sekä me-
rivoimien tukikohdat, rannikon 
satamat ja lukuisat huoltoon ja 
lastauksiin soveltuvat laiturit.

Raskaiden huoltoalusten 
tarjoama huollollinen tuki mah-
dollistaa taistelualusten toi-
minnan operaatioalueella tai 
sen tuntumassa ilman tarvetta 
keskeyttää kulloinkin käynnis-
sä oleva tehtävä tukikohtiin tai 
satamiin suuntautuvia huolto-

käyntejä varten. Raskaat huolto-
alukset ovatkin poikkeusolojen 
merivoimallinen ”force multip-
lier” – taisteluvoiman moninker-
taistaja niiden mahdollistaessa 
taistelualusten pitkäkestoisen 
toiminnan operaation kulloin-
kin edellyttämillä merialueilla. 

Taistelualusten huolto
tarpeet ja niiden 
täyttäminen
Taistelualusten huoltotarpeet 
ovat alusten teknisyydestä ja 
toimintojen moninaisuudesta 
johtuen monipuolisia, käsittäen 
kaikki huollon lajit. 

RAS Porvoo.
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Taistelualusten huolto suo-
ritetaan lähtökohtaisesti me-
rellisenä täydennyksenä, jos-
ta käytetään englanninkielis-
tä lyhennettä RAS (Replenish-
ment at Sea). Saaristossa ja ran-
nikon tuntumassa toimittaessa 
RAS toimeenpannaan siten, et-
tä alukset kiinnittyvät kiinnitys-
köysin toisiinsa kyljet vastak-
kain ja huoltotarpeen ja -tila-
uksen mukaiset huoltotoimen-
piteet suoritetaan huoltoaluk-
sen johdolla ripeästi ja mah-
dollisimman samanaikaisesti, 
minimoiden huoltotäydennyk-
seen kuluva aika. RAS voidaan 

toimeenpanna joko liikkeessä 
mutta myös huoltoaluksen ol-
lessa paikallaan ankkurissa tai 
laituriin kiinnittyneenä. Suosi-
teltavaa ja taktisesti viisaam-
paa on kuitenkin suorittaa RAS 
liikkeessä merellä, mikäli väylä-
alue ja keliolosuhteet sen mah-
dollistavat.

Ajallisesti ja määrällisesti 
merkittävimmän osuuden huol-
tosuoritteesta vie erilaiset aluk-
selle suoritettavat täydennyk-
set. Alukset tarvitsevat taistelu-
kykynsä säilyttämiseksi sään-
nöllisesti poltto- ja voiteluaine-
täydennyksiä, juomavettä, muo-
naa, taisteluvälineitä ja ampu-
matarvikkeita (ohjuksia, miino-
ja, kranaatteja, patruunoita). Ma-
teriaalin lisäksi myös henkilöstöä 
voidaan joutua eri syistä täyden-
tämään operaation kestäessä. 

RAS:n aikana täydennettä-
vä materiaali nostetaan huolto-
aluksen nostureilla koreissa tai 
lavoittain huoltoaluksen kan-
nelta huollettavalle alukselle. 
Samanaikaisesti voidaan pum-
pata polttoainetta ja juomavet-
tä huollettavalle alukselle. Vas-
taavasti musta- ja harmaave-
det liikkuvat RAS:n aikana vas-
takkaiseen suuntaan huolletta-
valta alukselta huoltoalukselle.

Teknisesti monipuolisina 
järjestelminä alukset tarvitse-
vat myös laajaa ja monipuolista 
kunnossapidollista tukea. Jo-
kainen on todennäköisesti jos-
kus ihmetellyt ruotsinlaivalla 
matkatessaan erilaisten laittei-
den ja koneistojen määrää, esi-
merkiksi autokannelle autoa 
sovittaessaan tai viimeistään 
hytin alipainevessaa käyttäes-

sään. Siviilialuksista tutun laiva-
tekniikan lisäksi taistelualuksel-
la kunnossapitoa vaativien jär-
jestelmien listalle lisätään eri-
laiset ase-, sensori- ja johtamis-
järjestelmät. Kunnossapidettä-
vien laitteiden määrä tuntuukin 
nykyaikaisessa sotalaivassa lo-
puttomalta, astianpesukoneen 
poistovesipumpusta merenkul-
kututkan antennikoneistoon tai 
keulapotkurin ohjauspiirikortis-
ta monitoimitykin ammus hissin 
hihnan kiristimeen – tai siihen 
vessan alipainepumppuun. 

Täydennysten ja järjestelmi-
en kunnossapidon ohella myös 
alusten jätehuollosta huolehdi-
taan. Aluksen ja sen henkilöstön 
tuottama jäte noudetaan aluk-
selta muiden RAS-toimien yh-
teydessä. Tällöin huollettaval-
ta alukselta tyhjennetään mus-
ta- ja harmaavesitankit (wc-jäte 
ja muut jätevedet) sekä kiinteä 
talousjäte. Tarvittaessa huollet-
tava alus pääsee RAS:n yhtey-
dessä eroon myös öljy- ja muus-
ta ympäristölle haitallisesta jät-
teestä. Merivoimien alukset ei-
vät laske jätteitään mereen – 
edes nestemäisessä muodossa.

Huollon suunnittelu ja 
johtaminen
Edellä kuvattu laivastotaiste-
luosastojen huolto suunnitel-
laan ja johdetaan poikkeuso-
loissa merihuoltopataljoonassa, 
jonne laivastotaisteluosastot lä-
hettävät huoltotarpeensa. Kaik-
ki laivastotaisteluosaston huol-
lolliset tarpeet hoidetaan me-
rihuoltopataljoonan kautta yh-
den luukun periaatetta noudat-
taen, vaikka varsinaisen huolto-

Puolustusvoimat
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suoritteen toteuttaisi muu pal-
veluntuottaja. Esimerkkinä yh-
den luukun periaatteesta voi-
daan mainita kunnossapidolli-
set suoritteet, jossa aluksella vi-
kaantuneen järjestelmän tai lait-
teen korjauksen merellä suorit-
taa alun perin merihuoltopatal-
joonaan tulleen vikailmoituksen 
perusteella strategisen kump-
panin korjauspartio tai vaikka-
pa pesukonevalmistajan huol-
tohenkilö.

Aluevastuussa oleva meri-
huoltopataljoona, joka vastaa 
myös alueella toimivien ran-
nikkojoukkojen huollosta, kä-
sittelee laivastotaisteluosasto-
jen huoltotarveilmoitukset ja 
suunnittelee niiden perusteella 
toimeenpantavat huoltosuorit-
teet, jotka käsketään edelleen 
huoltoaluksille tai yllä esitetyn 
esimerkin mukaisesti kunnos-
sapitoon liittyen muille toimi-
joille toimeenpantaviksi.  

Käskyssään huoltoaluksille 
merihuoltopataljoona käskee 
RAS:n toteutuksen melko yksi-
tyiskohtaisesti: missä ja milloin 
laivastotaisteluosastojen aluk-
set huolletaan ja mitä huolto-
suoritteita kullekin huolletta-
valle alukselle tehdään. Tiedot 
huollon toteutuksesta lähete-
tään luonnollisesti myös huol-
lettaville yksiköille. Tämän jäl-
keen varsinaisen RAS:n muista 
yksityiskohdista sopiminen jää 
huoltoaluksen ja huollettavan 
vastuulle. 

Huoltosuorituksen jälkeen 
huoltoalus raportoi tapahtu-
neesta merihuoltopataljoo-
naan, minkä perusteella joh-
toporras ylläpitää huoltotilan-

nekuvaansa. Huoltotilanneku-
van ja omalta johtoportaaltaan 
saamiensa käskyjen perusteella 
merihuoltopataljoona edelleen 
suunnittelee ja käskee huolto-
joukkojen oman täydennystoi-
minnan ja huoltoalusten oman 
huoltokierron, pyrkien enna-
koimaan huoltovastuullaan ole-
vien joukkojen tulevien vuoro-
kausien huoltotarpeet. Tämä 
suunnittelu edellyttää hyvää ti-
lannekuvaa ja ymmärrystä me-
rivoimien operoinnin vaihees-
ta, eikä se ole mahdollista ilman 
huollettavien joukkojen johto-
portaiden kanssa tehtävää yh-
teistyötä ja koordinointia.

Kansainvälinen ulottuvuus
Puolustusvoimien tehtäviin on 
jo vuosien ajan kuulunut pait-
si kansainvälisen sotilaallisen 
avun vastaanottaminen Suomen 
puolustamiseksi, myös sotilaalli-
sen avun antaminen kumppani-
maille tarpeen niin vaatiessa. Ky-
ky saumattomaan yhteistoimin-
taan kansainvälisten kumppa-
nien kanssa niin kotimaassa kuin 
sen ulkopuolella onkin muodos-
tunut tärkeäksi tekijäksi puolus-
tusjärjestelmämme pidäkettä ra-
kennettaessa. 

Laivastojoukkojen huol-
lon näkökulmasta kansainväli-
nen yhteistoimintakyky asettaa 
vaatimuksia merellisen huol-
lon suunnittelulle ja järjeste-
lyille niin huoltotaktiikan, joh-
tamisjärjestelmien kuin alus-
ten teknisen yhteensopivuuden 
varmistamiseksi. Suomen meri-
alue saaristoineen, karikkoisine 
vesineen ja usein vaikeine sää-
olosuhteineen on hyvin haasta-

va toimintaympäristö, erityises-
ti siihen tottumattomalle kump-
panimaan merisotilaalle. Uutta 
opittavaa on kaikilla yhteistoi-
mintaosapuolilla – se mikä on 
huollollisesti järkevää valtame-
rellä, ei välttämättä toimi ollen-
kaan saaristossa operoitaessa, 
tästä esimerkkinä vaikkapa eri-
laiset tavat toimeenpanna RAS 

Halli lastaa Postirekkaa.
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avomerellä tai saaristossa. 
Merivoimien alusten toimin-

nan suuntautuessa omien alue-
vesien ulkopuolelle tukeudu-
taan huollollisesti joko kump-
panimaiden kansallisiin huol-
tojärjestelmiin, Naton logistiik-
kaviraston huoltojärjestelmään 
(NSPA, Nato Support and Pro-
curement Agency) tai kohdea-

lueella toimiviin kaupallisiin toi-
mijoihin. 

Merellisen huollon kykyä tu-
keutua kumppanimaiden huol-
tojärjestelmiin ja toisaalta kykyä 
tukea kumppaniemme laivasto-
joukkoja, on kyetty pandemias-
ta huolimatta harjoittelemaan 
ja todentamaan vuonna 2021 
muun muassa Ruotsin merivoi-

mien kanssa lokakuisessa SWE-
NEX21 -harjoituksessa Tukhol-
man saaristossa sekä yhdysval-
talaishävittäjä USS Arleigh Bur-
ken vierailun yhteydessä Hel-
singissä marraskuussa. Kehi-
tettävää ja yhteen sovitettavaa 
vielä riittää, mutta yleisarviona 
voidaan todeta huollollisen yh-
teensopivuutemme kumppa-

Puolustusvoimat
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Viitteet:
AG: Miscellaneous Auxiliary, General (monitoimialus, suurempi apualus vrt. YAG)
YOR: Miscellaneous, Oil Recovery (öljyntorjunta-alus)
YAG: Miscellaneous Auxiliary Service Craft (apualus)
MLI: Minelayer, Inshore (miinalautta)
MLC: Minelayer, Coastal (miinalaiva)

niemme kanssa olevan varsin 
hyvällä mallilla. 

Merellisen täydennys
toiminnan tulevaisuus
Vaikka huollon merkitys taiste-
lualuksen toiminta-ajan maksi-
moimisessa operaatioalueella 
korostuu nykyisellä, verrattain 
pienikokoisten ohjusveneiden ai-
kakaudella, ei raskaiden huolto-
alusten ja merellisen täydennys-

toiminnan tarve merivoimissa 
pääty Pohjanmaa-luokan käyt-
töönottoon. Merivoimien laivas-
toyksiköiden tulevaisuuden hori-
sonttia häikäisee ymmärrettäväs-
ti Pohjanmaa-luokan tuleminen 
– suurin ja tärkein merivoimalli-
nen hanke tällä vuosikymmenel-
lä. Suuren strategisen hankkeen 
varjossa tulee kuitenkin muis-
taa, että Merivoimien huoltoalus-
kalusto nykyisestä hyvästä kun-

nostaan huolimatta ikääntyy ja 
sen vanhimmat yksilöt tulevat 
väistämättä käyttöikänsä pää-
hän 2030-luvun alkupuoliskolla. 
Eteentyönnettyä merellistä huol-
toa tullaan tarvitsemaan myös tu-
levaisuudessa, taistelualusten lu-
kumäärän vähetessä. Millä kalus-
tolla merellinen huolto tulevai-
suudessa toteutetaan, on kysy-
mys, johon tulee löytää vastaus 
lähivuosina.
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AG Louhi (999)
 – valmistunut 2011
 – pituus: 71,4 m 
 – leveys: 14,5 m 
 – syväys: 5.0 m 
 – uppouma: 3400tn (max)
 – tankkitilavuus (yht): 1819 m³

 – pääkoneet: 4 x 1800 kW  
dieselgeneraattorit, Wärtsilä

 – propulsio: azimuth (sähköinen),  
2 x 2700 kW , Rolls Royce/ABB 

 – miehistö: 12 kh + 13 vm,  
majoitustilat 40 hengelle

 – kiinteä aseistus: 2 x 12,7 mm LKK

YOR Halli (899)
 – valmistunut v 1987, peruskorjattu 2010
 – pituus: 61,5 m
 – leveys: 12,8 m
 – syväys: 4,5 m (max)
 – uppouma: 2831 tn
 – tankkitilavuus (yht): 1290 m³

 – koneteho: 2 x 975 kW
 – propulsio: Aquamaster-vetolaitteet
 – nopeus: 11 solmua
 – henkilöstö: 10 kh + 8 vm
 – kiinteä aseistus: 2 x 12,7 mm LKK

YOR Hylje (799)
 – valmistunut v 1981,  

peruskorjattu 1993 ja 2015
 – pituus: 64,3 m
 – leveys: 12,5 m
 – syväys: 3,0 m
 – uppouma: 2006 tn (max)

 – tankkitilavuus (yht): 900 m³
 – koneteho: 2 x 752 kW
 – propulsio: Aquamaster-vetolaitteet
 – nopeus: 11 solmua
 – henkilöstö: 9 kh + 10 vm
 – kiinteä aseistus: 2 x 12,7 mm LKK

Kari suni
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Maanantai
Kello 08.00 aamu alkaa henki-
lökunnan palaverilla ja kanta-
henkilökunnan töiden jaon jäl-
keen försti pitää käskynjaon va-
rusmiehille: tehtävänä aluksel-
la siirtyä seuraavaan aamuun 
mennessä Skinnarvikin alueelle.

Aamupäivän aikana kokit 
hoitavat muonatäydennyksen ja 
kansimiehet käyvät viikkohuol-
lot läpi erillisen listan mukaises-
ti ja viestialiupseeri laatii tarvit-
tavat sanomat. Konemiehet val-
mistelevat aluksen lähtövalmiik-
si.  Lähdön valmistelujen ohella 

kansimiehet laittavat lepuutta-
jat aluksen sivuun, koska ohjus-
vene on tulossa tankkaamaan. 
Ohjusvene otetaan vastaan kiin-
nitysryhmien toimesta, ja kone-
joukkue toimittaa tankkauslet-
kut ohjusveneelle. Heille anne-
taan useita kuutioita aluspolt-
toainetta. 

Ennen lounasta päällikkö 
saa ilmoituksen erikoisaloilta, 
että alus on lähtövalmiina käs-
kettyyn aikaan.

Lounaan jälkeen aluksel-
la kuulutetaan: ”Merenkulku-
henkilöstön reittitarkastelu oh-

Aki Pykälistö
Kapteeniluutnantti Aki Pykälistö, YOR Hylje päällikkö

Viikko 
huoltoaluksella
Raskaiden huoltoalusten toiminta on erittäin monipuo
lista. Artikkelissa on kerrottu kuvitteellisesta, mutta 
hyvin mahdollisesta ja jopa tyypillisestä YOR Hylkeen 
meriviikosta päällikon näkökulmasta. Vaikka viikkoon 
mahtuu paljon, on se vain pintaraapaisu koko aluksen 
mielenkiintoisesta tehtäväkentästä.

Teem
a

Sotilaskotiauto Hylkeellä.

YOR Hylje.

Puolustusvoimat
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jaamossa”. Reittitarkastelussa 
käydään läpi käsketty reitti tar-
kemmin, sovitaan vahtijärjeste-
lyt, tarkennetaan käytettävät 
laitteet ja ohjailumenetelmät 
sekä käydään läpi vallitseva sää 
ja muut huomion arvoiset seikat 
reitillä. Vartin kestävän tarkaste-
lun jälkeen päällikkö käskee ir-
rotushälytyksen. Alus irtoaa lai-
turista puoliltapäivin ja matka 
Saaristomerelle voi alkaa.

Matkan aikana harjoitellaan 
merenkulkuryhmien osalta op-
tista merenkulkua. Tutkat ja 
karttaohjelmistot suljetaan aja-

valta henkilöstöltä ja he käyt-
tävät vain perinteisiä paperisia 
karttoja merenkulkuun. Lait-
teistot pidetään kuitenkin välit-
tömässä valmiustilassa, valmii-
na käyttöön otettavaksi, jos vah-
tipäällikkö niin edellyttää. 

Hangon kohdalla kuuluu 
merestä loiskahdus. Försti pai-
naa yleishälyttimellä 3x3 pitkää 
merkkiääntä, ottaa mikrofonin 
käteen ja kuuluttaa, ”Mies Me-
ressä, Hälytys, Harjoitus, Val-
miina veneen laskuun”. Miehis-
tö liikkuu ripeästi tehtäväpai-
koilleen: veneen miehistö ve-

neelle, veneenlaskija, kansimie-
het ja ensiapuryhmä omille teh-
täväpaikoilleen. 

Mereen on heitetty rengas 
kuvaamaan uhria. Se löytyy het-
kessä ja hälytyksestä 8 minuu-
tin kuluttua vene on jo takaisin 
ylhäällä ”uhri” mukanaan. Hä-
lytyksestä n. 15 minuutin kulut-
tua försti painaa levon yleishä-
lyttimellä. Näin henkilöstö tie-
tää, että harjoitus on päättynyt 
ja palataan merivahdin edellyttä-
mille tehtäväpaikoille. Yleishäly-
tintä käytetään aluksella erilais-
ten hälytysten antamiseen hen-

YOR Hylje. Puolustusvoimat
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kilöstölle. Kullakin hälytyksellä 
on oma morse-koodinsa, ja sen 
perusteella henkilöstö tietää mi-
hin pitää mennä ja miten varau-
tua. Tarvittaessa hälytyskoodeja 
täydennetään vielä kuulutuksilla.

Hangon jälkeen siirrytään 
ajamaan sotilasväylästöä pitkin 
kohti ankkuripaikkaa, missä en-
simmäinen yö on tarkoitus viet-
tää. Alus saapuu ankkuripaikal-
le klo 22.15. Vahtipäällikkö pai-
naa hälytyksen yleishälyttimellä 
ja kuuluttaa oikean vahdin ank-
kurinlaskutehtäviin. Vahtiupsee-
ri ja varusmiehet siirtyvät kan-
nelle vahtipäällikön ohjailles-
sa alusta päällikön käskemään 

paikkaan. Kun kannella on val-
mista ja alus oikeassa paikassa, 
vahtipäällikkö käskee keulaan: 
”Laske 3 lukkoa”. Keulassa ank-
kuripelin jarrut ja lukot avataan 
ja ketju lähtee ankkurin painosta 
rullaamaan kolisten veteen. Kol-
mannen ankkuriketjuun maala-
tun merkin (n. 80m) jälkeen jar-
ru kiristetään kiinni ja lukituk-
set asetetaan paikoilleen. Het-
ken seuraamisen jälkeen vahti-
päällikkö toteaa kannelle ankku-
rin pitävyyden ja painaa hälytti-
mellä levon. Ankkurin laskenut 
henkilöstö poistuu kannelta.

Viikon ensimmäisen päivän 
työtehtävät on saatu onnistu-

neesti päätökseen ja vahdis-
ta ja muista tehtävistä vapaan 
henkilöstön oma aika voi alkaa. 
Osa menee suoraan lepäämään, 
kun osa vielä katsoo telkkaria tai 
sitten saunan ja pesun kautta 
petiin. Aluksen turvallisuudes-
ta vastaava ankkurivahdinvah-
ti jää valvomaan muiden lepoa 
ohjaamoon.

Tiistai
Aamulla tehdään ns. hiljainen he-
rätys vasemmalle vahdille ja kel-
lo 05.50 vahtipäällikkö siirtyy sil-
lalle, avaa kansiradion ja ilmoit-
taa olevansa verkossa. Vahtiup-
seerilta tulee kuittaus ja ilmoi-

Ohjusvene kiinnittää huoltoaluksen kylkeen täydennystä varten. Puolustusvoimat
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tus, että ankkuri on nostovalmii-
na. Kysymys konevahdilta ”On-
ko kaikki ok?”  ja luvan saatuaan 
ottaa ohjauksen sekä ilmoittaa 
kannelle ”Nosta ankkuri”. Vah-
tiupseerin käskystä lukot ja jar-
rut auki, hydrauliikka päälle, pa-
lolinjaan paine ja ketjua alkaa 
nousta alukseen. Ankkurin olles-
sa vesirajassa se tarkistetaan, et-
tei siihen ole kiinnittynyt mitään 
ylimääräistä. Ankkurin ollessa 
”puhdas”, se nostetaan ja luki-
taan takaisin omalle paikalleen.

Tiistain ohjelmassa on tukea 
Logistiikkarykmenttiä materiaa-
lisiirroin Saaristomeren alueella, 
mutta sitä ennen on täydennet-
tävä omat polttoainetankit mah-
dollisia alusten huoltosuoritteita 
varten. Aluksella on oltava val-
mius jatkuvaan huoltokykyyn.

Ankkuri ylös ja reittitarkaste-
lun jälkeen matka kohti polttoai-
nelaituria voi alkaa. Kello 06.30 
aluksella herätys ja oikea vahti 
siirtyy aamutoimien jälkeen aa-
mupalalle. Poikkeuksellisesti aa-
mupala syödään merellä jo kello 
07.00, jotta kaikki ennättävät saa-
da aamupalan nautittua ennen 
kiinnitystä polttoainelaituriin.

Kiinnitys tapahtuu suunni-
tellusti kello 08.00 ja tankkaus 
alkaa. Tankkaukseen varattu ai-
kaa 2,5 tuntia sisältäen irrotuk-
sen ja kiinnityksen. Konejouk-
kue vastaa tankkauksesta mui-
den erikoisalojen suorittaessa 
huoltoja ja laitekokeiluja.

Vähän ennen kello 11 ko-
nepäällikkö ilmoittaa päälliköl-
le, että tankkaus valmis ja kone-
joukkueen puolesta ollaan val-
miina lähtöön. Irrotushälytyk-
sen jälkeen siirrytään materiaa-

lin lastausta varten toiseen lai-
turiin, välissä ruokailu ja sitten 
lastauksen aloitus.

Aluksella on kansilastinaan 
öljyntorjuntakalustoa, kuten eri-
laisia tyhjennyspumppuja, öljyn 
keräämiseen tarkoitettuja harja-
koneita ja avomeripuomia. Jot-
ta saadaan riittävästi tilaa seu-
raavalle lastille, joudutaan osa 
kalustosta jättämään laiturille 
odottamaan.

Kolmen tunnin nosturien 
heiluttelun ja trukilla ajelun 
päätteeksi on alus saatu lastat-
tua ja valmiina lähtöön seuraa-
vaan satamaan läntiselle Saa-
ristomerelle. Alus on lastannut 
kyytiinsä 10 merikaapelikelaa, 
mitkä pitää siirtää saaristoon 
lähemmäs mereenlaskualuetta.

Matkalla pidetään varus-
mieskoulutusta aiheena koneop-
pi ja siihen perään vielä suoja-
palveluharjoitus. Suojapalvelu-
harjoituksessa harjoitellaan toi-
mintaa vakavan vaurion varalle. 
Harjoitukseen osallistuville ku-
vataan, että alukseen on tullut 
osuma ja sen johdosta runkoon 
repeämä pumppuhuoneeseen. 

Harjoituksesta vastaava koulut-
taja valvoo ja opastaa varusmie-
hiä, jotka tukkivat kuvatun reiän 
kiiloilla ja muilla apuvälineillä, 
sekä laittavat vielä tuennan, jot-
ta kuvattu vuoto olisi mahdolli-
simman hyvin tukittu.

Alus saapuu illan aikana 
määräsatamaan läntisellä Saa-
ristomerellä, missä lastina olleet 
kaapelikelat puretaan laiturille. 
Tämän jälkeen on vuorossa pa-
luu lähtösatamaan noutamaan 
edelliseen laituriin purettu osa 
öljyntorjuntavalmiuskalustos-
ta. Kun öljyntorjuntakalusto on 
saatu takaisin alukselle ja kiin-
nitetty kanteen, jatketaan vah-
din puitteissa illan ja yön aikana 
työpäivää siirtymällä vielä Han-
koon, missä kiinnitys Hangon 
Ulkosatamaan tapahtuu hiukan 
ennen kello 03.00 aamuyöllä.

Keskiviikko
Keskiviikkoaamuna herätys on 
satama-aikataulun mukaisesti 
kello 6:30, jolloin aloitetaan val-
mistelut ajoneuvojen lastauk-
seen jälleen siirtämällä ensin kan-
nella olevaa kalustoa laiturille.

Rekan lastaus Hangossa. Puolustusvoimat
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Tänään ohjelmassa on kul-
jetustehtäviä Rannikkoprikaa-
tin tykistöammuntoja varten. 
Päällikkö yhdessä förstin ja kan-
sihenkilöstön kanssa suunnitte-
lee lastausjärjestelyt.

Tällä kertaa lastina on am-
musrekka, huollon kuorma-auto, 
traktori ja peräkärry, kaksi mön-
kijää, sotilaskoti-auto sekä 100 
matkustajaa.  Lastauksen jälkeen 
köydet irti ja kohti Russarötä.

Lyhyen siirtymän jälkeen seu-
raa aluksen kiinnitys ja ajoneu-
vojen ja henkilöstön purku saa-
ren päälaiturilla. Hylje jää odot-
tamaan rekan ja kuorma-auton 
tyhjennyksiä saaressa.

Iltapäivällä autot palaavat 
kyytiin ja mukaan saadaan myös 
aina tervetullut ”sotku-auto”.  
Pyörillä kulkevasta kioskista au-
keaa luukut, ja miehistö säntää 
herkkujen ostoon. Mukava piris-
tys varsinkin varusmiehille ran-
kan viikon keskelle. Puolen tun-
nin aktiivisen munkinsyönnin 
jälkeen purkusatama lähestyy, 
jolloin taas ramppi auki ja nostu-
rit heilumaan. Autot ja matkus-
tajat ulos ja öljyntorjuntakalus-
to takaisin kyytiin.

Lastauksen aikana päälli-
kölle tulee viesti liittyen seuraa-
van päivän toimintaan. Pintator-
juntalaivueen johtoporras saa-
puukin alukselle jo tänään illal-
la majoittumaan ja valmistautu-
maan seuraavan päivän toimin-
taan. Kymmenen henkilön ma-
joittaminen ei aiheuta lisätoimia 
- paitsi keittiön osalle. Onneksi 
tähän on osattu varautua.

Illalla siirtyminen takaisin 
Saaristomerelle ja yöksi ankku-
riin. Ankkurissa ollessa saapuu 

seuraavan päivän harjoitteluun 
osallistuva Hamina-luokan oh-
jusvene täydennykseen. Ohjus-
veneeseen tankataan polttoai-
netta ja makeaa vettä. Aluksel-
ta otetaan myös musta- sekä 
harmaavesi tyhjäksi, jotta siellä 
voidaan jatkaa suihkussa käyn-
tiä, ruuan laittoa ja WC:n käyt-
töä normaalisti. Samalla ohjus-
veneen henkilöstöllä on mah-
dollisuus käyttää Hylkeen sau-
natiloja peseytymiseen.

Kun kello on jo reippaasti yli 
puolenyön, ohjusvene lipuu pi-
menevälle merelle ja kannen 
työvalot sammuvat. Hiljaisuus 
palaa ja ankkurivahti aloittaa 
tehtävänsä.

Torstai
Aamun valjettua ja navat aamu-
puurosta kireänä erikseen käs-
ketyt henkilöt siirtyvät johto-
keskukseen ja alkaa ampuma-
puhuttelu. Tänään vuorossa on 
torpedoammuntaharjoitus. 

Hylkeen tehtävänä on toi-
mia ammunnoissa maalina.  
Ammuntojen jälkeen tulee nos-
taa torpedo pois vedestä, varus-
tella se kuljetuskuntoon ja edel-
leen huollettavaksi seuraavaa 
harjoituskertaa varten.

Ampumapuhuttelun jälkeen 
ankkuri ylös ja hommiin. Harjoi-
tus saadaan päätökseen ilta-
päivän lopuksi. Laivueen joh-
toporras noudetaan aluksel-
ta komentoveneellä. Kauaa ei 
tarvitsekaan odottaa, kun saa-
ren takaa lähestyy komentove-
ne lujaa vauhtia, pyytäen lupaa 
kiinnittää Hylkeen kylkeen. No-
peasti kansijoukkue asentaa pa-
ri lepuuttajaa aluksen sivuun ja 

vahtipäällikkö ilmoittaa komen-
toveneelle, että alus on valmii-
na vastaanottamaan komento-
veneen kylkeensä. Nopea kiin-
nitys ja laivueen henkilökunta 
poistuu alukselta.

Illalla matkalla kotitukikoh-
taan Upinniemeen päällikkö 
päättää harjoituttaa henkilös-
töä ja painaa taisteluhälytyksen. 
Matkalle on sovittu vielä täyden-
nystehtävä Uudenmaan prikaatin 
venejoukkueen kanssa ja tankille 
aluksen kylkeen pysähtyvät kaksi 
Jehu-luokan venettä ja neljä Jur-
mo-luokan venettä. Veneluokan 
alusten tankkaukseen ei hirveästi 
aikaa kulu ja tunnissa ovat kaikki 
saaneet tankkinsa täyteen.

Kotimatka Hangosta Upin-
niemeen tehdään Baröön sal-

Veneluokan alusten RAS.
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men kautta, joten Upinniemessä 
kiinnitys on jo kello 23 mennessä.

Perjantai
Aamulla Hylkeelle saapuu de-
legaatio Suomen Ympäristö-
keskuksen henkilökuntaa ja ali-
hankkijoita, Merivoimien sukel-
tajia sekä Rajavartiolaitoksen 
henkilökuntaa.

Päivän tehtävänä on koe-
käyttää, lastata ja kouluttaa 
seuraavalla viikolla tarvittavaa 
kalustoa. Seuraavaksi kahden 
viikon ajaksi alus siirtyy Saaris-
tomerelle hylkysaneeraukseen. 
Hylkysaneerauksessa poiste-
taan merenpohjassa olevasta, 
vuosikymmeniä sitten upon-
neesta hylystä polttoaineet ja 
öljyt. Suomen ympäristökeskus 

on tehnyt tutkimuksia hylyistä 
ennakkoon ja luokitellut osan 
hylyistä ympäristöuhkiksi mah-
dollisten vuotojen takia.

Päivä on työntäyteinen vaa-
tien sekä kansi- että konejouk-
kueelta paljon valmisteluja, tar-
kistuksia ja huoltoja. 

Alukselle tuodaan useita 
kontteja, joita ovat sukeltajien 
kuivauskontti, varustekontti, 
painekammio sekä johtokont-
ti. Myös pumppausyksikölle on 
omat laitteistonsa. Alus tarvit-
see myös lisäankkureita varppa-
ukseen, mikä tarkoittaa aluksen 
ankkurointia hylyn päälle tietys-
sä asennossa ja tiettyyn koh-
taan 4-6 ankkurilla. Varppaa-
malla alus hylyn päälle saadaan 
sukeltajat laskettua suoraan su-

keltajien korilla työkohteelle.
Päällikkö on viimein klo 15 

aikaan saanut tiedon kaikilta eri-
koisaloilta, että käsketyt tehtä-
vät on suoritettu, aluksen tarvit-
sema materiaali wc-papereista 
ja käsipyyhkeistä aina paristoi-
hin kyniin ja papereihin on tar-
kistettu ja täydennetty.YOR Hyl-
je on taas valmiina seuraavaan 
viikkoon ja uusiin tehtäviin.

Puoli neljältä päällikkö kuu-
luttaa: ”Henkilöstölle hyvää vii-
konloppua. Muistakaa, alus on 
öljyntorjuntavalmiuden vuoksi 
neljän tunnin lähtövalmiudessa 
viikonlopun ajan”.Kantahenkilö-
kunta lähtee alukselta vapaalle, 
ja vahtivuorossa olevat varus-
miehet jäävät alukselle päivys-
tämään.

Puolustusvoimat
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K enttää käytetään vaih-
tokuormakorien käsit-
telyyn. Käsittelyssä va-

rusmieskuljettaja tarvitsee itsel-
leen paljon tilaa. Perävaunuun 
lasketaan edestä ja takaa vaih-
tokuormakorit. Vaihtokuorma-
kori voi olla jääkärikielellä jouk-
kueen kalustokontti, merikont-
ti, johtamispaikkakontti tai mi-
kä tahansa kuorma-auton pääl-
lä kulkeva tavaran kuljetussäiliö. 
Pituutta ajoneuvoyhdistelmäl-
le tulee parhaimmillaan varus-
mieskuljettajalle käsiteltäväk-
si liikenteessä 23 metriä. Kuljet-
tajakoulutusta hänellä on taka-
naan keskimäärin 2-4 kuukaut-
ta. Sotilaskuljettajan harjaantu-
minen poikkeusolojen tehtävään 
jatkuu palveluksen loppuun asti.

Mikä ihmeen MTP?
Kaikki joukot tarvitsevat huol-
toa ja lähes kaikki aselajiorga-
nisaatiot sisältävät omat huol-
to-osansa esimerkiksi huolto-
joukkueen. Tiivistetysti huol-
tokomppaniat täydentävät eri 
yksiköiden ja osastojen huol-
to-osat niin, että joukot pysyvät 
tukemisverkostossa suoritusky-
kyisinä. Huoltokomppanian teh-
tävät jaetaan taistelun tukemis-
tehtäviin ja taistelutehtäviin. 
Taistelun tukemistehtävät ovat 
joukkojen suorituskyvyn ylläpi-
toon liittyviä huollon suoritteita. 
Huoltokomppanian tukemisvas-
tuulla olevien joukkojen taiste-
lukuntoa ylläpidetään huolehti-
malla huoltopalveluista, täyden-
nyksistä, kuljetuksista, kunnos-

sapidosta ja lääkintähuollos-
ta. Huoltokomppania toteuttaa 
nämä tehtävät omilla toimiala-
joukkueillaan. Huoltokomppa-
nian taistelutehtävät sisältävät 
siirtymis- ja ryhmittymistehtä-
vät, alueiden suojaamis- ja val-
vontatehtävät, sekä myös torju-
mis- ja pitämistehtävät.

Kahvipöytäkeskusteluis-
sa menee usein sekaisin kä-
sitteet meritäydennyspaikka 
(MTP), huoltokeskus (H1), erilli-
nen huollon tukikohta (ERHTK) 
ja tukeutumispiste (TUKP).

Taavi Kuronen ja Teemu Nyckling
Kapteeniluutnantti Taavi Kuronen,  
Kuljetuskomppanian päällikkö, Porkkalan rannikkopataljoona 
Luutnantti Teemu Nyckling,  
Kuljetuskomppanian varapäällikkö, Porkkalan rannikkopataljoona

Huollon 
toimeenpanoa

– ajatuksia rannikolta

Teem
a

Sataman parkkialue on eristetty. Sotilas kävelee asetet
tua puomia edes takaisin marraskuun lopulla. Maassa on 
valkoinen kerros, mutta aurinko ei vielä paista tuntei
hin. Ympärillä oleva infra luo valoa kentälle, josta löytyy 
useampi täysperävaunu jotka soveltuvat kukin kahden 
vaihtokuormakorin tai merikontin kuljettamiseen.

Henkor merihuoltokomppania.
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Huoltokomppania on ryh-
mittyessään yhtä kuin huolto-
keskus. Se on pääosin identti-
nen Maavoimien huoltokomp-
panioiden kanssa, ja se pys-
tyy tarvittaessa jakaantumaan 
kahteen osaan (H1 ja H2). Huol-
tokeskuksesta syntyy Merivoi-
mien käyttämä MTP, kun sii-
hen liitetään suojaavat osat se-
kä merikuljetuskyky kuljetus-
viirikön veneistä. Tarvittaessa 
myös MTP voidaan jakaa kah-
teen osaan (MTP1 ja MTP2) ja 
näin ulottaa tukemiskyky en-

tistäkin laajemmalle alueelle. 
Tässä tapauksessa molemmis-
sa paikoissa on saatavilla kaikki 
huollon toimialat ja suoritusky-
vyt. ERHTK taas voidaan muo-
dostaa tehtävätaktiikan mukai-
sesti kriittisistä suorituskyvyis-
tä, jotka räätälöidään tapaus-
kohtaisesti esimerkiksi tiettyä 
operaatiovaihetta varten. 

Meritäydennyspaikalla vas-
tataan juuri niihin haasteisiin 
mitä merellisten joukkojen huol-
taminen vaatii. Toiminnan kes-
kiössä ovat varsinaisen huol-

lon ja tuen ulottaminen saaris-
toon. MTP toimittaa materiaa-
lia ja palveluita lähtökohtaisesti 
vientiperiaatteella joukoille. Toi-
mintaa ei kuitenkaan paljaste-
ta ajamalla massiivista ajoneu-
vo-kolonnaa suoraan tuettaval-
le joukolle, vaan se toimitetaan 
tukeutumispisteille, jonka alue-
vastuussa oleva joukko on mää-
rittänyt ja mistä tuettava joukko 
noutaa materiaalia. 

Aamupala toimitetaan täy-
dennysjoukkueen ryhmityk-
seen. Joukkueen varajohtajalla 

Henkor merihuoltokomppania. Puolustusvoimat
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on nyt kaksi tuntia aikaa ruokkia 
alaisensa ennen kuin ohjeellinen 
ruoan säilyvyys valmistumisesta 
umpeutuu. Ensin herätetään ne 
täydennysmiehet, jotka voidaan. 
Kuljettajien täytyy vielä nukkua. 
Muuten kalusto ei liiku. Osa jouk-
kueesta on palannut tehtävältä 
klo 02:31, kyseessä on ollut am-
pumatarvikkeiden ja polttopui-
den kuljetus linnakesaarelle. 
Alus on lähtenyt satamasta täy-
dennysmiehet ja ajoneuvokalus-
to mukanaan edeltävänä iltana. 
Pysähdyksiä on ollut useammas-
sa sotilassaaressa. Keli on ollut 
huono ja hidastanut joukkueen 
johtajan omaa arviota tehtävän 
päättymisestä. Polttoaineteh-
tävältä on palattu aikaisemmin 
ja sotapäiväkirjassa on merkin-
tä tehtävän päättymisestä kel-
lo 23:02. Polttoaineryhmä tar-
vitsee varusvaihdon, koska nä-
mä sotilaat haisevat poltto- ja 
voiteluaineille 5 metrin päästä-
kin. Ihan ymmärrettävää, moot-
toripolttoöljyä on jaettu veneka-
lustolle 3400 litraa reilun tunnin 
aikaikkunassa. Asia pitää esit-
tää mahdollisimman nopeasti 
komppanian komentopaikalle, 
mutta ensin ruoka. Ilman ener-
giaa ei sodita. Sen totesi aika-
naan myös Napoleon.

Huollon sotilaiden koulutus 
rannikkojoukoissa
Huoltokomppania muodostaa 
tukeutumissuhteen sen huolto-
vastuulle ilmoittautuvan joukon 
kanssa ja mahdollistaa, että tar-
vittava materiaali tai palvelu on 
käytettävissä oikeassa paikas-
sa oikeaan aikaan. Huoltomies-
ten/logistiikkojen hyveenä voi-

daan pitää ennakointia ja se il-
menee esimerkiksi harjoitus-
toiminnassa siten, että olemme 
yleensä ensimmäisenä ja viimei-
senä paikalla. 

Organisaatioon kuuluu huol-
topalvelu-, täydennys-, lääkin-
tä-, kunnossapito- ja kuljetus-
joukkue. Huollossa palvellaan 
165vrk, 255vrk ja 347vrk palve-
lusajan tehtävissä. Joukkueiden 
koulutus alkaa eriytyä heti kou-
lutushaarajakson alusta alkaen 
toimialakurssien muodossa. Yh-
teisiä kursseja kaikille toimialoil-
le ovat muun muassa Huollon 
joukkueen perusteet -, Huollon 
joukkueen taistelu - ja Rakenne-
tun alueen taistelu - kurssit. Ra-
kennetun alueen taistelun kurssi 
on hyvä esimerkki valaisemaan 
huollon taistelijan moniulotteis-
ta toimintaympäristöä. Taistella 
pitää osata metsässä, rannikolla, 
satamissa ja kaupungeissa. Laa-
jan osaamisen kartoittamisek-
si taistelukoulutusta on huollon 
koulutushaaroissa paljon.

Huollon varusmies tai reser-
viläinen on maastossa paljon 
palveluksensa aikana. Kehitty-
vät järjestelmät ja digitalisoitu-
minen luo myös huollon asela-
jille vaatimukset vastata tulevai-
suuden huollon tarpeisiin. Uut-
ta välineistöä ja kalustoa tulee 
näin ollen koulutettavaksi yksi-
kölle usein. Kaluston kehittyes-
sä syntyy myös tarve reserviläis-
ten kertauskouluttamiseen, jos-
sa omat varusmiesajan aikaiset 
välineet ovat jo siirtyneet histo-
riaan. Yksikön johtamisjärjestel-
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Taistelukoulutusta  
eri ympäristöissä.
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mät ovat ajantasaiset ja varus-
miehet saavatkin koulutuksen 
M18-johtamisjärjestelmään, jon-
ka ylläpidosta ja rakentamisesta 
vastaa huoltopalvelujoukkueen 
komento- ja viestiryhmät. Näin 
ollen ryhmitysalueella kommu-
nikointi tapahtuu kenttäpuheli-
mien lisäksi päätelaitteilla. Kun-
nossapidossa vuorotellaan saa-
pumiserittäin ajoneuvoasenta-
jien ja aseseppien koulutushaa-
rakoulutuksessa. Täydennys-
miehen koulutushaara sisältää 
polttoaine- ja vesijakelukont-
tien käsittelykoulutusta, mutta 
myös esimerkiksi räjähde- ja las-
tioppia. Lääkintämiesten koulu-
tuksen sisältö on niin laaja, että 
165 vrk ei riitä, vaan taisteluen-
siavun ja kenttälääkinnän op-
pia sisäistetään 255 vuorokau-
den ajan. Sotilaskuljettajat pal-
velevat 347 vuorokautta sisältä-
en autokoulun ja ammattipäte-
vyyden kuorma-autoihin.

Komppanian komentopai-
kan ulkopuolella on rauhallista. 
Lähellä oleva rakennus näyttää 
houkuttelevalta majoitusratkai-
sulta. Tasainen lämpö, juokseva 
vesi ja sähkö tuntuvat vierailta it-
sestäänselvyyksiltä. Rakennuk-
sen tiloihin on tukeutunut huol-
topalvelujoukkueen komento- 
ja viestiryhmät, sekä muonitus-
ryhmä. Komentopaikan oveen 
koputtaessa oven avaa tilan-
neupseeri. Pienessä tilassa is-
tuu yhteensä 5 henkilöä ja kak-
si vielä seisoo ahtaassa tilassa 
esittäen asiaansa komppanian 
päällikölle. Isolta näyttöpäät-
teeltä saa käsityksen harjoituk-
sen tähän astisesta saldosta: 44 
konttisiirtotehtävää, 549 henki-

löä kuljetettu, bensiiniä täyden-
netty 835l, dieseliä täydennetty 
7556l, moottoripolttoöljyä täy-
dennetty 31,500l, 200 tykin lau-
kausta kuljetettu, elintarvikkei-
ta ja vettä 3 vuorokaudelle 700-
800 sotilaalle, 28 potilasta hoi-
dettu/evakuoitu ja 22 kunnos-
sapitotehtävää. Tukea meritäy-
dennyspaikka on antanut tässä 
harjoituksessa rannikkojoukko-
jen taisteluosastoille, laivaston 
taisteluosastoille ja muutamille 
Maavoimien yksiköille.

Huollon erikoisolosuhteet 
ja välineistö rannikolla
Meritäydennyspaikka saa päi-
vittäin ylemmältä johtoportaal-
taan merihuoltopataljoonalta 
seuraavan vuorokauden teh-
tävät. Tukemisvastuulla olevat 
joukot ilmoittavat huollon tilan-
teensa päivittäisellä huoltotilan-
neilmoituksella ja tekevät tilauk-
sensa merihuoltopataljoonan 
esikuntaan. Suoratoimituksen 
sisälle kuuluvien tarvikkeiden 
ja palveluiden puolesta tuettava 
yksikkö on usein suoraan yhtey-
dessä meritäydennyspaikkaan. 
Näitä tuotteita ovat esimerkik-
si elintarvikkeet, vesi ja poltto-
puut. Tämä tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että puhelimet soi-
vat komppanian komentopai-
kalla jatkuvasti. 

Rannikkojoukkojen huollos-
sa suurin haaste ei välttämät-
tä ole käytettävissä olevat tieu-
rat tai taistelun aikaisen huollon 
toimittaminen taistelukoske-
tuksessa olevalle jääkärikomp-
panialle, vaan rannikkojoukko-
jen laaja-alainen ryhmittyminen 
koko rannikon leveydellä oleville 

saarille ja luodoille. Epävarmuus 
seuraavasta mahdollisesta me-
rikuljetuksesta joukkojen tavoit-
tamiseksi pakottaa merihuolto-
pataljoonan suunnittelemaan 
rannikkojoukkojen huollon pit-
källe tulevaisuuteen. Meritäy-
dennyspaikka ei pysty takaa-
maan jokaiselle erilleen ryhmit-
tyneelle ryhmälle sen tarvitse-
maa huoltoa. Asenne sen toimit-
tamiseen kuitenkin löytyy, mut-
ta rannikko on logistisesti raaka 
ympäristö. Luodolla operoivan 

Liikkumiskyky saaristossa.
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rannikkotutkaryhmän erottaa 
haaksirikkoutuneesta ja evaku-
ointihädässä olevasta ryhmästä 
pahimmillaan vain yksittäinen 
veneen perämoottori. Yksi me-
ritäydennyspaikan perustaiste-
lumenetelmistä onkin kätköjen 
ylläpitäminen. Kätkö on tuetta-
van joukon tiedossa oleva pii-
lo, johon saarissa olevat joukot 
voivat turvautua myös huolto- ja 
johtamisyhteyksien katketessa.

Huoltojärjestelmän toimi-
miseksi on huollon osaamis-

ta löydyttävä myös tuettavilta 
yksiköiltä esikuntineen. Taiste-
luosastot määrittävät merihuol-
topataljoonalle tukeutumispis-
teet ja kätköt. Merihuoltopatal-
joona johtaa huollon tuen näi-
hin tukeutumispisteisiin. To-
teuttavana yksikkönä on tietty 
merihuoltopataljoonan huolto-
komppania tai meritäydennys-
paikka. Tukeutumispisteeltä 
yksiköt noutavat omalla suori-
tuskyvyllään tilauksensa jouk-
kueidensa ja ryhmiensä tulia-

semiin. Mikäli yksiköllä on tarve 
evakuoida kalustoaan tai hen-
kilöstöään, toimii sama periaa-
te myös toiseen suuntaan. Mi-
käli operaatiot antavat viitteitä 
mahdollisista tappioista, varau-
tuu MTP myös merievakuointei-
hin venekalustollaan. Haavoittu-
neet evakuoidaan tukeutumis-
pisteiltä huoltokomppanian pe-
rustamaan ensihoitoasemaan, 
joka sisältää lääkinnällisen ky-
vyn hoitaa myös vaikeasti haa-
voittuneita potilaita. 

Liikkumiskyky saaristossa. Puolustusvoimat
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Merivoimien huoltoaluk-
set toteuttavat lähtökohtaises-
ti alustaisteluosastojen huollon 
merellä, mutta tuotteet ja tila-
ukset huoltoaluksille toimitet-
tavaksi luovuttaa harjoituksissa 
usein huoltokomppanian muo-
dostama meritäydennyspaikka. 
Merihuoltopataljoonassa tämä 
tarkoittaa sitä, että on tunnet-
tava rannikkojoukkojen lisäksi 
myös laivaston alustaisteluosas-
tojen toimintatapamallit. 

Komppanian komentopaikan 
ympärillä on kaaos. Äsken niin 
hiljaiselta tuntuva pihapiiri on 
täyttynyt haavoittuneista tais-
telijoista. Komentopaikan lähei-
syyteen on vihollisen toimesta is-
ketty tuli-iskulla. Iskusta selviy-
tyneitä taistelijoita alkaa kerään-
tymään majoitusrakennuksesta 
ulos, joukkueen johtaja komen-
taa taistelijoitaan parhaan ky-
kynsä mukaan antamaan henkeä 
pelastavaa ensiapua haavoittu-
neille. Ensihoitojoukkueen suo-
rituskyvyt ovat vasta hälytetty 
paikalle. Samanaikaisesti komp-
panian johto on käskenyt torjun-
ta-osaston muodostamisen. Ky-
seessä on harjoiteltu perustais-
telumenetelmä, jossa komppa-
nia muodostaa itselleen noin 
joukkueen vahvuisen panssari-
torjuntakykyisen osaston. Osas-
ton kutsuminen kokoon verottaa 
välittömästi toimialajoukkueista 
noin ryhmän verran oman toimi-
alan ammattilaisia. Tällä perus-
taistelumenetelmällä meritäy-
dennyspaikka kykenee rajoite-
tulla suorituskyvyllä kuitenkin 
jatkamaan käskettyjä ja käyn-
nissä olevia huoltosuoritteita, se-
kä samanaikaisesti tarvittaessa 

taistelemaan. Torjuntaosasto jää 
päällikön reserviksi tilannekuvan 
muodostamisen ajaksi. Erikois-
joukkojen etsintään komppanian 
ryhmitysalueella käsketään Me-
rikomppaniasta tehtävällä alis-
tettu vartiojoukkue. Komento-
paikalla soi puhelin. Meritäyden-
nyspaikka on saanut tehtäväk-
seen miinanlastauksen ja sen 
suojaamisen yhteistyössä Meri-
komppanian kanssa. Seuraavan 
vuorokauden loput toteutetta-
vat huoltotehtävät tulevat esi-
kunnalta vasta myöhemmin il-
lalla. Päällikön kasvoista näkee, 
että hän toivoisi tehtävien luku-
määrän vähäiseksi. Varmuuden 
vuoksi tehtävistä irti olevat kul-
jettajat käsketään lepoon. 

Lopuksi
Huolto on yksi helpoiten vää-
rinymmärrettävistä aselajeis-
ta. Varusmiesten keskuudes-
sa huollosta muodostetaan hel-
posti väärinkäsitys helposta pal-
veluksesta. Reaktiot ovat ihmisil-
le luontaisia ja niillä lopulta vain 
yritetään ymmärtää jotain mistä 
ei välttämättä tiedetä tarpeeksi.

Huoltokomppania harjoitte-
lee sotaharjoituksissa aina ko-
villa. Huoltotilaukset ovat lähes 
poikkeuksetta todelliseen tar-
peeseen perustuvia tukipyyn-
töjä. Kyseessä voi olla bensiini 
tutkaryhmän voimakoneeseen, 
kylmäketjulliset elintarvikkeet 
alukselle, kranaatteja rannikko-
patterille tai paristoja Tumilaan. 
Pointtina on, että huoltokomp-
panian päällikölle ei tarvitse ku-
vata maaliosastoa, koska har-
joituksissa olevien huoltoa tar-
vitsevien yksiköiden määrä on 

jo huoltotilanneilmoituksineen 
ja tilauksineen ”huollon keltai-
nen vihollinen”. Tämä toteamus 
ei tietenkään tarkoita sitä, ettei-
kö harjoituksien peliorganisaati-
ot erotuomareineen suunnitteli-
si huoltokomppanialle myös il-
maiskuja, asiamies - tai viholli-
sen erikoisjoukkotoimintaa har-
joituksissa. Lopputulemana jo-
kainen huoltokomppanian so-
taharjoitus on erilainen ja hyvä 
niin, koska se on ainut keino saa-
da poikkeusolojen huollon tais-

Huollon taistelijan lepotauko.
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telijat kokemuksellisesti tilaan, 
jossa he kykenevät toteutta-
maan rannikon moniulotteises-
sa ympäristössä sen huollollisen 
avun, jota sen tukemisvastuul-
la olevat yksiköt joko suoranai-
sesti pyytävät tai sotilaallisem-
min, tilaavat.

Sotilas nostaa parkkialueel-
ta puomin peräkärryyn ja hyp-
pää ripeästi vieressä olevaan 
henkilöautoon. Aikaisemmin 
parkkialueella olivat vain tyh-
jät täysperävaunut, mutta nyt 

nämä sotilaskuljettajien kielel-
lä puhutut ”ruodot” ovat kaik-
ki täytetty komppanian kalus-
tokonteilla. Kyseessä on näky-
mä, joka pitää kuljetuskunnos-
sa koko sen suorituskyvyn, jo-
ka ampumakuntoon ajettuna 
pitää taistelevan rattaan öljyt-
tynä ja pyörivänä. Harjoitus on 
päättymässä ja huollon on pian 
huollettava itsensä. Lukuisiin 
kuorma-autoihin ja ajoneuvoi-
hin kärryineen on parkkialueel-
la ahdettu niin ihmisen kuin so-

tilaankin perustarpeita. Jokai-
nen meistä voi muodostaa käsi-
tyksen sanoista ruoka, vesi, am-
pumatarvikkeet, lämpö, hoito ja 
ennen kaikkea apu. Päällikkö to-
teaa joukolleen olevansa suori-
tukseen tyytyväinen ja muis-
tuttaa joukkoaan, että kiitos-
ta huolto harvoin suoranaises-
ti saa, mutta valitus kuuluu he-
ti, mikäli on epäonnistuttu. Näin 
ollen hiljaisuus voi olla huollolle 
myös merkki siitä, että kaikki on 
mennyt hyvin.

PuolustusvoimatHuollon taistelijan lepotauko.



40

Mikko Laakkonen
Rannikon Puolustaja lehden päätoimittaja

Näkemyksiä kansallisesta huoltovar      muudesta
ja meriyhteyksien merkityksestä
”Merikuljetukset ovat aivan huoltovarmuuden ytimessä – ja siksi on varauduttava myös 
niiden katkoksiin.” – johtaja Axel Hagelstam.

R annikon Puolustaja 
-lehti haastatteli johta-
ja Axel Hagelstamia, jo-

ka toimii Huoltovarmuuskeskuk-

sen Suunnittelu- ja analyysiosas-
ton johtajana. Hän kertoi huol-
tovarmuuden toteuttamisesta 
Suomessa, meriliikenteen mer-

kityksestä huoltovarmuudelle 
ja ajankohtaisista kehittämistoi-
mista huoltovarmuuden alalla. 
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Huoltovarmuuden osalta 
Suomi on osin outo lintu
Huoltovarmuuteen liittyen Suo-
mi on osin outo lintu, toteaa Ha-
gelstam heti haastattelun aluksi. 
Moneen muuhun maahan verrat-
tuna Suomen varautuminen on 

huomattavasti laajempaa ja mo-
nipuolisempaa. Keskeinen ero on 
siinä, että Suomessa huoltovar-
muus ei ole ainoastaan materi-
aalista varautumista – Suomes-
sa myös toimintojen jatkuvuu-
den hallinta korostuu eri taval-
la kuin muissa maissa. Toimin-
tojen jatkuvuus on yhtä tärkeää 
kuin materiaalin varastointi. 

Tiivistetysti Hagelstam sa-
noo, että Suomessa huoltovar-
muuden toimintamalli on sa-
mankaltainen kuin kokonais-
turvallisuudenkin – eli toimija, 
joka vastaa asiasta normaali-
oloissa, vastaa siitä myös poik-
keusoloissa. Rinnakkaisiin va-
rautumisen järjestelmiin ei oli-
si voimavaroja.

Huoltovarmuuteen vaikut-
taa myös toinen merkittävä hy-
vin tiedossa oleva asia, eli kau-
palliset toimijat ja kaupallistu-
minen. Näiden myötä sekä saa-
tavien että tarvittavien palve-
luiden laatu ja määrä ovat kas-
vaneet jopa räjähdysmäisesti. 
Näin ollen on selvää, että huol-
tovarmuutta ei voida toteuttaa 
keskusjohtoisesti, vaan markki-
natalouden periaatteet vaikut-
tavat ratkaisevasti kaikkeen toi-
mintaan. Haaste on siinä, että 
tämä ilmiö on tuonut mukanaan 
myös haavoittuvuuksia huolto-
varmuuteen liittyen. Haavoittu-
vuuksien ratkaiseminen ja nii-
den hallinta ovat huoltovarmuu-
den ydintehtävää nykypäivänä.

Huoltovarmuuskeskus to-
teuttaa tehtäviään yhdessä elin-
keinoelämän ja viranomaisten 
kanssa. Elinkeinoelämän kans-
sa pyritään tunnistamaan rat-
kaisuja edellä mainittuun va-

rastointiin, mutta myös jatku-
vuuden hallintaan. Hagelstam 
muistuttaa, että viranomaisilla 
on keskeisiä vastuita omilla sek-
toreillaan – mainittakoon esi-
merkkeinä Energiavirasto, Tra-
ficom ja Kyberturvallisuuskes-
kus. Huoltovarmuuskeskus taas 
toimii keskeisimpänä ja osaltaan 
ainoana yhteyspisteenä elinkei-
noelämän suuntaan.

Huomioita meriliikenteen 
merkityksestä Suomen 
huoltovarmuudelle
”Merikuljetukset ovat Suomen 
napanuora”, sanoo Hagelstam, 
kun keskustelu siirtyy meriyh-
teyksiin. Suomen tuonti ja vien-
ti ovat aivan keskeisellä tavalla 
riippuvaisia merikuljetuksista. 
Hagelstam korostaa, että on ym-
märrettävä myös merikuljetus-
ten moninainen kokonaisuus: va-
rustamot, alukset, miehistöt, las-
tin omistajat, satamat ja monet 
muut toimijat. Kokonaisuuden 
ymmärtäminen on vaativaa ja sii-
nä pitää olla mukana. Esimerkik-
si satamien osalta varautumisen 
vastuu on kunnilla. Haastavaksi 
tämän tekee se, että satamassa 
voi olla yli 100 eri toimijaa. Eli va-
rautumisen johtamisen ja koor-
dinoinnin kannalta kyseessä on 
siis vaativa tehtävä. Huoltovar-
muuskeskuksella on oma roolin-
sa - keskus tukee kuntia mm. tun-
nistamalla ja muodostamalla hy-
viä käytänteitä. Tärkeää on myös 
ensisijaisten toimintojen tunnis-
taminen monimutkaisesta koko-
naisuudesta. Priorisointia tarvi-
taan varautumisen perusteeksi.

Hagelstam ottaa esille esi-
merkin koronapandemian alku-

Mikko Laakkonen
Rannikon Puolustaja lehden päätoimittaja

Näkemyksiä kansallisesta huoltovar      muudesta
ja meriyhteyksien merkityksestä
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ajoilta, jolloin matkustusrajoituk-
sista aiheutuen matkustajalaut-
taliikenne loppui käytännössä 
kokonaan. Lauttaliikenteen tu-
loihin vaikuttavat matkustajat, 
mutta lautoissa kulkeva rekka-
liikenne on huoltovarmuuden 
kannalta merkittävää. Normaa-
litilanteessa jopa 60% Suomeen 
suuntautuvasta kuorma-autolii-
kenteestä kulkee osan matkasta 
matkustajalautoilla. Tuossa ti-
lanteessa Huoltovarmuusrahas-
ton varoja osoitettiin noin 40 mil-
joonaa euroa kriisitukena varus-
tamoille, jotta ne liikennöisivät 
matkustajalauttoja millä mah-
dollistettiin kriittistä rekkalii-
kennettä. Esimerkiksi merkittä-
vä osa terveydenhuollon tarvik-

keiden ja lääkeaineiden tuonnis-
ta Suomeen on tästä kuljetusyh-
teydestä riippuvainen. Kuvattu 
poikkeava järjestely oli käytös-
sä muutaman kuukauden ajan. 
Huomioitavaa on se, että Huolto-
varmuusrahaston varojen käyt-
töönotto oli nopeaa, mikä oli 
tuossa tilanteessa erityisen tär-
keää. On ilmeistä, että rahoituk-
sen käytettävyys on myös osal-
taan huoltovarmuutta.

Muutospaineet ja 
huoltovarmuuden 
kehittäminen
Koronakriisi on ollut vedenjaka-
ja huoltovarmuuden näkökul-
masta. Hagelstamin mukaan on 
olemassa ns. ”Huoltovarmuus-

keskus ennen koronaa” ja ”Huol-
tovarmuuskeskus koronan jäl-
keen”. Kriisi on sekä pakottanut 
että mahdollistanut organisaa-
tion uudistumisen. Tähän liit-
tyen Huoltovarmuuskeskuksen 
toimintastrategia on uudistettu 
kesällä 2021 laajalla valmiste-
lulla. Työn myötä on tunnistet-
tu keskeisimpiä huoltovarmuu-
den kehittämislinjoja.

Yksi kehittämisen kohteista 
on huoltovarmuuteen liittyvä 
pooliorganisaatio. Organisaatio 
on edelleen perusteiltaan var-
sin toimiva, mutta on tunnistet-
tu tarve päivittää sitä. Ajan ku-
luessa poolit ovat alkaneet eriy-
tyä toimintatavoiltaan, ja nyt on 
tarve yhdenmukaistaa toimin-

Puolustusvoimat
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Toimituksen kommentti: 

H uoltovarmuuskeskuksen julkaisuja on 
saatavilla internet-osoitteesta: https://
www.huoltovarmuuskeskus.fi/julkai-

sut. Tämän artikkelin teemaan liittyen esim.:
 – Merenkulun huoltovarmuus ja Suomen 

elinkeinoelämä – Toimintaympäristön 
tarkastelu vuoteen 2030, 2019.  
Ks. https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/
files/330c24d2df5c513553c12ddc9eb 
738b0845b904e/merenkulun- 
huoltovarmuus.pdf.

 – Myös Ulkopoliittinen instituutti on julkais-
sut huoltovarmuuteen liittyen mm. seu-
raavia tutkimuksia: 

 – Huoltovarmuus muutoksessa: Kansalli-
sen varautumisen haasteet kansainväli-

sessä toimintaympäristössä, 2016.  
Ks. https://www.fiia.fi/wp-content/ 
uploads/2017/04/fiiareport49_ 
huoltovarmuus_muutoksessa.pdf.

 – Suomen huoltovarmuus ja Baltian alue: 
Tiivistyvät yhteydet muuttuvassa turvalli-
suusympäristössä, 2019.  
Ks. https://www.fiia.fi/wp-content/ 
uploads/2019/09/fiiareport61_suomen- 
huoltovarmuus_baltian-alue.pdf.

 – Covid-19 testaa Suomen huoltovarmuu-
den: Häiriöt kansainvälisissä tuotanto- ja 
toimitusketjuissa haastavat kansallisen 
kriisinkestävyyden, 2021.  
Ks. https://www.fiia.fi/julkaisu/covid-19- 
testaa-suomen-huoltovarmuuden.

taa. Toinen kehitettävä alue on 
ennakointi- ja analyysitoiminta. 
Jotta voidaan ennakoida ja jotta 
analysoinnille on perusteita, pi-
tää olla tilannetietoisuutta tote-
aa Hagelstam. Tilannetietoisuu-
den muodostaminen vastaavas-
ti edellyttää muun muassa jat-
kuvan tilannekuvan ylläpitoa.

Esimerkkinä Hagelstam ot-
taa esille ilmastonmuutoksen 
hallintaan liittyvät toimet. Kun 
on tarve vähentää päästöjä, niin 
esimerkiksi sähköhuollon huol-
tovarmuutta joudutaan pohti-
maan uudelleen, koska nykyään 
kivihiili on ns. varapolttoainetta 
sähköntuotannolle. Huoltovar-
muuden näkökulmasta on tun-
nistettava muita ratkaisuja, jol-
la energian saanti voidaan tur-
vata. Uudistuminen on tehtä-
vä toimintaympäristössä, jossa 

kaupallisin perustein toimivat 
yhtiöt ovat jo purkaneet järjes-
telyitä, jotka perustuvat fossiili-
siin polttoaineisiin.

Myös jatkuvasti kehittyvä di-
gitalisaatio näkyy kaikissa toi-
minnoissa. Tämä on tuonut mu-
kanaan merkittäviä uusia haa-
voittuvuuksia, joihin huoltovar-
muuden keinoin on tunnistetta-
va ratkaisuja. Hagelstam toteaa 
realistisesti, että myös yllätyksiä 
tulee. Esimerkiksi hän ottaa ko-
ronapandemian kokonaisvaltai-
suuden, jossa aiemmin mainittu 
kriittisen rekkaliikenteen liityn-
tä matkustajalauttoihin oli asia, 
jonka vaikutuksien laaja-alai-
suuteen ei oltu varauduttu riit-
tävällä tavalla.

Varastotoimien kehittäminen 
myös asialistalla. On tarve käydä 
läpi mitä materiaalia on varastoi-

tu ja mitä on tarve varastoida jat-
kossakin. Esimerkiksi harvinai-
sia mineraaleja, metalleja ja va-
raosia tarvitaan jatkossakin tuo-
tantoa varten. Materiaalin ohel-
la myös osaaminen on turvat-
tavien asioiden luettelossa. Ha-
gelstam kiittelee yritysmaailmaa 
siitä, että työvoiman riittävyy-
den turvaamisen osalta yrityk-
set ovat koronapandemian ke-
hittyneet huomattavasti. Varas-
tointi ja meriyhteydet kytkeyty-
vät toisiinsa - Suomen kannalta 
juuri meriyhteydet ovat niin kes-
keisessä asemassa, että juuri nii-
hin kohdistuvien häiriöiden vai-
kutuksia hallitaan varastoinnilla. 
Hagelstam tiivistää tämän tote-
amalla: ”Merikuljetukset ovat ai-
van huoltovarmuuden ytimessä 
– ja siksi on varauduttava myös 
niiden katkoksiin.”

Meripuolustuksen SA-logistiikka, logistiset ketjut ja huoltovarmuus



44

P uolustushaaroista Meri-
voimat elää operatiivi-
sessa suunnittelussaan 

lähimpänä Suomen huoltovar-
muutta. Suuri osa kulutustar-
vikkeistamme ja varaosistam-

me tulee maahan meritse ja me-
rivoimat turvaa meriyhteydet. 
Suomen huoltovarmuuden tur-

Jussi Mattila
Komentaja Jussi Mattila palvelee Pääesikunnan Logistiikkaosastolla.

Teollinen yhteistyö tukee  
Laivue 2020:n huoltovarmuutta
Jos koronapandemiasta pitäisi keksiä jotain positiivista, niin yksi seikka voisi olla se, 
että huoltovarmuuden käsite on ollut monesti esillä ja tietoisuus siitä lienee jalkau
tunut koko kansalle.
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vaaminen tuo Merivoimille teh-
täviä, mutta myös Merivoimien 
tulee huomioida huoltoyhteyk-
sien epävarmuus omassa toi-
mintakyvyn suunnittelussaan.

Sotilaallisella huoltovar-
muudella ymmärretään suun-
nilleen samaa asiaa, kuin taval-
lisella huoltovarmuudellakin, 
mutta käsittäen Puolustusvoi-
mien ja tukevien organisaatioi-
den oman toiminnan. Telakointi-
en, vauriokorjausten, huoltojen 
ja varaosalogistiikan tulee toi-
mia myös kriisiaikana ja varsin-
kin kriisiaikana, koska silloin ka-
lustoa tietysti tarvitaan. Pelkkä 
materiaalinen valmius ei huol-
tovarmuudessakaan riitä, vaan 
myös osaamista on ylläpidettä-
vä. Tämän merkitys on kasvanut 
ja se kasvaa jatkossakin.

Merivoimien kaluston huol-
tovarmuus, kyky suorituskyky-

jen ylläpitoon kriisiaikoina, syn-
tyy parhaiten kaluston hankin-
tojen yhteydessä. Hankittavan 
kaluston tärkeys puolustuksel-
le arvioidaan ja sen perusteel-
la määritetään kokonaisuudel-
le ylläpitoratkaisu. Strategisten 
hankkeiden tuottamille suori-
tuskyvyille pyritään luonnol-
lisesti saavuttamaan niin hy-
vä kansallinen kyky ylläpitoon, 
korjaamiseen ja kehittämiseen, 
kuin mahdollista.

Kriisiajan ylläpitokyvyn luo-
minen sisältää usein oman va-
raosavarannon hankintaa, osaa-
misen kehittämistä ja huoltoso-
pimusten ja -järjestelyjen teke-
mistä. Edellytysten täyttyessä 
työkalupakkiin voidaan lisätä 
teollinen yhteistyö.

Teollinen yhteistyö käsittee-
nä tarkoittaa puolustusmateri-
aalihankinnan yhteydessä sovit-

tavasta sellaisesta vastavuoroi-
sesta kaupasta tai järjestelystä, 
jolla tuotetaan huoltovarmuut-
ta hankitulle järjestelmälle. Täl-
löin puhutaan suorasta teolli-
sesta yhteistyöstä. Epäsuoras-
ta teollisesta yhteistyöstä on 
kyse silloin, kun järjestely koh-
distuu johonkin muuhun meille 
kriittiseen osaamiseen. Teolli-
sen yhteistyön velvoite voidaan 
nykysäännösten mukaan aset-
taa vain silloin, kun hankintaan 
sovelletaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuk-
sen poikkeamispykälää. Pykä-
län soveltaminen antaa myös 
mahdollisuuden poiketa avoi-
men kilpailutuksen teettämi-
sestä EU:n alueella.

Teollinen yhteistyö eroaa ai-
kaisemmin käytäntönä olleista 
vastakaupoista. Vastakaupois-
sa vaatimuksena oli säännön-

Meripuolustuksen SA-logistiikka, logistiset ketjut ja huoltovarmuus
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mukaisesti 100% hankinnan ar-
vosta. Kohteena ei tarvinnut olla 
hankittava järjestelmä tai tark-
kaan määritetty toimiala. Teol-
linen yhteistyö tulee kuitenkin 
olla täsmällisesti kohdennettu 
itse hankintaan tai muihin kriit-
tisiin puolustuksen osaamis-
alueisiin. Kohdealueet määri-
tetään tarjouspyynnössä. Lie-
nee kuitenkin paikallaan maini-
ta, että vastakaupat (eng. offset) 
eivät ole maailmasta mihinkään 
kadonneet. EU:n ulkopuolisten 
sopimusosapuolien kesken tai 
mukana ollessa ne ovat tavan-
omaisia. Erilaiset liitännäiset yli-
päänsä kuuluvat usein puolus-
tusvälinemarkkinoiden toimin-

taan. Tyypillisesti tavoitteena on 
yleensä jossain muodossa edis-
tää omaa osaamista, teknologis-
ta kyvykkyyttä tai oman teolli-
suuden menestymismahdolli-
suuksia.

Laivue 2020 alushankinnas-
sa sovellettiin em. poikkeuspy-
kälää huoltovarmuusperustein 
ja taistelujärjestelmähankin-
nassa hankintatietojen salatta-
vuusperustein. Alukset päätet-
tiin hankkia kotimaasta RMC:lta 
Raumalta ja taistelujärjestelmät 
Ruotsista Saabilta. Alushankin-
nan kohdistuessa kotimaahan 
ei tälle osuudelle voi määrittää 
teollisen yhteistyön velvoitetta. 
Alusten sotilaallisen huoltovar-

muuden edellytys täyttyy par-
haalla tavalla, kun kohde valmis-
tetaan ja valmistaudutaan yllä-
pitämään Suomessa.

Asejärjestelmäosuudelle 
asetettiin jo hankkeen valmis-
teluvaiheessa teollisen yhteis-
työn velvoite perustuen tavoit-
teeseen, että alusluokka kyet-
täisiin kriittisiltä osiltaan huol-
tamaan kotimaassa. Teollisen 
yhteistyön määräksi päätet-
tiin 30% sopimuksen arvosta. 
Teollisen yhteistyön sopimus 
on hankintasopimuksesta eril-
linen, mutta käytännössä sopi-
mukset tehdään yhdellä päätök-
sellä. Teollisen yhteistyön mää-
rästä ei ole ohjetta, mutta 30% 
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suuruusluokka lienee tarkoituk-
senmukainen. Teollisen yhteis-
työn vaatimus aiheuttaa myy-
jäyritykselle erilaisten kaupal-
listen yhteistyöprojektien valta-
van valmistelutyön. Työ tietysti 
maksaa ja kustannus näkyy tar-
joushinnoissa. On arvioitu, että 
teollisen yhteistyön vaatimus 
korottaa hintoja 3-10%. Liian 
isot vaatimukset voivat pahim-
millaan karkottaa osan toimitta-
jista osallistumasta koko hank-
keeseen.

Mitä teollinen yhteistyö sit-
ten käytännössä Laivue 2020 
hankkeessa tarkoittaa? Reilun 
400 miljoonan euron sopimuk-
sessa edellytetään teollista yh-

teistyötä 30% arvosta. Valtio-
neuvoston hankintapäätöksen 
perustelumuistossa todetaan: 
”Teollisen yhteistyön kautta 
kotimaiseen teollisuuteen siir-
tyy mm. taistelujärjestelmäoh-
jelmistokoodi ylläpito- ja ke-
hityskykyä, rajapinta- ja inte-
grointiosaamista, komponent-
tien korjauskykyä, tutkatekno-
logiaosaamista ja kyberturvalli-
suusosaamista. Lisäksi kotimai-
nen teollisuus osallistuu taiste-
lujohtojärjestelmän globaaliin 
ohjelmistokehitykseen ja inte-
grointiin. Keskeiset siirronsaajat 
ovat Saab Finland Oy, Patria Oy 
ja Millog Oy.” Kohteet ovat siis 
lähes yksi yhteen Valtioneuvos-
ton puolustuksen teknologisen 
ja teollisen perustan turvaami-
sen periaatepäätöksen ja Puo-
lustusministeriön julkaisemien 
kriittisiä teknologioita kuvailevi-
en strategioiden mukaisia.

Mainittujen yritysten lisäk-
si teolliseen yhteistyöhön osal-
listuu muitakin yrityksiä, mutta 
luettelot yrityksistä, yhteistyön 
sisällöistä ja arvoista eivät ole 
kaupallisista tai muista syistä 
julkisia. Kuvitteellisia esimerk-
kejä voisivat olla vaikkapa tais-
telujärjestelmätoimittajan ali-
hankinta jonkin komponentin 
osalta tai laitteistojen kokoon-
pano suomalaisessa yritykses-
sä. Tämä on suoraa teollista yh-
teistyötä ja tuottaa sotilaallis-
ta huoltovarmuutta osaamisen 
syntyessä ja pysyessä kotimaas-
sa. Epäsuoran teollisen yhteis-
työn esimerkkinä voisi olla toi-
mittajayrityksen järjestämä tek-
nologia- ja osaamissiirto suoma-
laiselle kybertoimialalla toimi-

valle yritykselle tai tutkimuslai-
tokselle.

Patria on tiedottanut toimit-
tavansa Pohjanmaa luokalle ve-
denalaisen sodankäynnin järjes-
telmiä ja osallistuvansa taistelun-
johtojärjestelmän kehitykseen. 
Lisäksi Patria on sopinut Saabin 
kanssa yhteistyöstä vedenalais-
ten järjestelmien tuotteistami-
sessa ja markkinoinnissa.

Teollisen yhteistyön tavoit-
teena on synnyttää pysyvää toi-
meliaisuutta ja osaamista koti-
maahan sekä mahdollisesti yh-
teistä liiketoimintaa kumppa-
niyritysten kesken. Teollisen yh-
teistyön sopimukseen kirjattu-
jen toimien järjestämiseen on 
10 vuotta aikaa. On mahdollista, 
että sovittuja toimia tarkistetaan 
sopimuksen tekemisen jälkeen-
kin esim. teknologian kehityk-
sen myötä. Teollisen yhteistyön 
toimikunta Työ- ja elinkeino-
ministeriössä hyväksyy toimet.

Teollisen yhteistyön huol-
tovarmuustavoitteen tärkeä-
nä elementtinä on järjestelyn 
jatkuvuus. On pyrittävä välttä-
mään rakenteita, joissa toimin-
nalle on edellytykset vain ly-
hyeksi aikaa. Parhaimmillaan 
teollisen yhteistyön projektien 
kautta syntyy kotimaahan me-
nestyvää kilpailukykyistä liike-
toimintaa Puolustusvoimien 
kannalta edullisille toimialoille. 
On selvää, että erilaisten projek-
tien vaikutukset ovat hyvin eri-
laisia. Kaikki eivät luonnollises-
ti ole menestystarinoita, mut-
ta tutkimusten mukaan teolli-
sen yhteistyön vaikuttavuus on 
ollut kokonaisuutena varsin po-
sitiivinen.

Puolustusvoimat
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Ville Vänskä
Yleisesikuntakomentaja

Rannikkolohkon tiedonantoja

”Skykki”
Sotilasslangin uusimpia tulokkaita on ”skykki”, jonka etymologia juontuu sanoista ”saa
tanan kiusallinen yksityiskohta”. Termi kuvaa esimerkiksi sitä, kuinka operaatikon mieli
kuvituksellinen ja nerokas suunnitelma murentuu ratkaisemattomiin tai mahdollisen ra
jojen ulkopuolelle jääviin yksityiskohtiin. Piru asuu yksityiskohdissa, kuten sanotaan.

Hevosen vetämät purilaat olivat erämaaolosuhteissa maastokelpoisin huoltoajoneuvo. 
Vaatimukset logistiikalle sitten jatkosodan ovat kasvaneet valtavasti.

sa-Kuva
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logistiikkapäällikkö, jonka ase-
ma oli asevoimien organisaa-
tiossa aivan keskeinen. Sota-
historian näkökulmasta yksit-
täisen taistelun on voinut voit-
taa taidokas operaatikko yllät-
tävällä taisteluliikkeellä, mutta 
sodan voiton tai häviön on pää-
sääntöisesti ratkaissut logistii-
kan toimivuus tai sen toimimat-
tomuus.

Mikä on muuttunut?
Nykyaikaisen logistisen jär-
jestelmän juuret ulottuvat siis 
Ranskan vallankumoukseen. 
Logistiikka on edelleen yh-
tä merkityksellinen nykyaikai-
selle sodankäynnille kuin se oli 

Napoleonin aikana. Logistiikan 
määrän ja laadun tarve on vain 
kasvanut sodankäynnin teknis-
tymisen myötä. Samoin logis-
tiset ketjut ovat nykyisin luon-
teeltaan toisenlaisia kuin vuo-
sikymmeniä sitten. Esimerkik-
si Suomessa omavaraisuusas-
te on laskenut sotien jälkeen 
valtavasti eikä valmiusvarasto-
ja juuri ole.  Lähes 90 % kaikes-
ta Suomeen tuotavista tarvik-
keista kulkee meritse ja maail-
manlaajuisesti merikuljetusten 
määrän arvioidaan kaksinker-
taistuvan seuraavan 20 vuoden 
kuluessa. On valtakunnallisesti 
tärkeää, että tuontiriippuvaisi-
na meillä on keinot ja toiminta-

O peratiivisessa suunnit-
telussa nämä kiusalli-
set yksityiskohdat liit-

tyvät useimmiten tämän leh-
den teeman eli logistiikkaan. Na-
poleonin suuhun sijoitetun van-
han viisauden mukaan armeija 
marssii vatsallaan. Tämä varhai-
nen logistinen perustarve pitää 
edelleen paikkansa. Sotilas ei 
taistele, panssarivaunu ei liiku, 
eikä tykki ammu, jos logistiikka-
järjestelmä ei ole kunnossa.

Kolmekymmentävuotisen 
sodan aikana armeijoiden huol-
to nojasi pitkälti joukkojen oma-
toimiseen ryöstelyyn. Sotajouk-
ko oli kuin heinäsirkkaparvi, jo-
ka vaelsi paikkakunnalta toisel-
le jättäen jälkeensä nälkää ja 
kurjuutta. Vain se mitä ei voi-
nut hankkia paikallisväestöltä, 
kuten ruuti ja tykinkuulat, kul-
kivat kömpelöissä ja haavoittu-
vissa kuormastoissa. Aikakau-
delle tyypillisempää oli sotilaan 
kuolla ravinnon puutteeseen ja 
kulkutauteihin, kuin kaatua tais-
telukentällä. Toista sataa vuot-
ta myöhemmin Napoleon uudis-
ti sodankäyntiä luomalla asevel-
vollisuuden, joka takasi suuren 
reservin ja niin kutsutun kansa-
laisarmeijan. Aiempaa suurem-
mat joukkokokoonpanot tarvit-
sivat ennennäkemättömät mää-
rät muonaa, rehua ja muita tar-
vikkeita. Joukkojen huoltoa hel-
pottamaan syntyivät esimerkik-
si hankintaketjut tuottajilta ase-
voimille, aseiden mallien ja ka-
liiperien yhtenäistäminen, huol-
tovaunut, kenttäkeittiöt ja niin 
edelleen. Perinteisten sotapääl-
liköiden rinnalle nousi ”Généra-
le de Logistique” eli eräänlainen 

Kuuluisa maalaus Napoleonista ylittämässä armeijoineen Alppeja. 
Suuren armeijan liikkeet mahdollisti hyvin organisoitu huolto. 

WiKimedia Commons
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tavat valmiina puuttua mahdol-
lisiin häiriötekijöihin Itämerellä. 
Merivoimat on siis paljon varti-
joina logistisesta näkökulmasta.

Maailmanlaajuinen kehi-
tystrendi on myös ollut niin si-
viiliyhteiskunnassa kuin ase-
voimissakin tehokkuuden ja ta-
loudellisuuden vaatimus. Se on 
koskenut myös Puolustusvoimi-
en logistista järjestelmää. Jouk-
kojen orgaanisista huoltoelimis-
tä ja puolustushaarojen omissa 

siiloissaan kehittämistä logisti-
sista järjestelmistä on siirrytty 
keskitettyyn puolustusvoimal-
liseen logistiikkaan. Hajanaiset 
ja erikoistuneet huollon elemen-
tit koottiin vuonna 1993 Puolus-
tusvoimien materiaalilaitoksek-
si, josta kehittyi edelleen nykyi-
nen Puolustusvoimien logis-
tiikkalaitos (perustettu vuonna 
2007). Puolustusvoimien logis-
tiikka on nykyään läpileikkaa-
va, puolustushaararajat ylittä-
vä (joint) ja toisinaan neljän-
neksi puolustushaaraksi kutsut-
tu toiminto. Logistiikan merkit-
tävyys puolustusvoimissa ei ole 
ainakaan viime vuosina laske-
nut. Pikemminkin päinvastoin. 

Skykit
Logistiikan kentän laajennet-
tua skykkien eli niiden kiusallis-
ten yksityiskohtien määrä on li-
sääntynyt. Logistiikan suunnit-
telu on monimutkainen ja jatku-
va prosessi, jota tulee tehdä rin-
nan operatiivisen suunnittelun 
kanssa. Vaikka vastuuta joukon 
toimintakyvystä on siirretty ti-
laaja-tuottaja-mallilla joukoille, 
niin silti logistikkojen tulee tun-
tea joukkojen vahvuus, tyyppi, 
ryhmitys, huoltotilanne, välinei-
den kunto ja tuleva toiminta se-
kä käytössä olevat resurssit, jot-
ta heillä olisi edes auttavat pe-
rusteet logistiikan suunnittele-
miseksi. Tehtävä on jotakuin-

kin mahdoton, mutta siksi lo-
gistikoiksi päätyvät yleensä fik-
suimmat.

Skykit on operatiivisessa 
suunnittelussa helppo ohittaa 
”huoltojutskina” tai ”myöhem-
min ratkaistavina käytännön 
asioina”. Kuitenkin liian monta 
kertaa hyvältä vaikuttava ope-
ratiivinen suunnitelma paljas-
tuu vasta sotapeli- eli testaus-
vaiheessa mahdottomaksi to-
teuttaa. Tästä kiusallisesta ke-
hityskulusta pääsee helpoim-
min eroon lisäämällä operaatik-
kona ja joukon johtajana omaa 
ymmärrystään logistisesta jär-
jestelmästä sekä ottamalla lo-
gistiikkaupseeri mukaan ope-
ratiiviseen suunnitteluun heti 
alusta lähtien. Komentajan ja/
tai operaatikkojen vaatimuk-
sien logistiikalle tulee lisäksi ol-
la varsin yksityiskohtaisia mää-
rine ja määräaikoineen. Ei kuten 
yhdysvaltalaisen kenraali Geor-
ge Pattonin vaatimus logistiikal-
le toisessa maailmansodassa: ”I 
doń t know shit about this thing 
called logistics, but I for sure want 
a hell of a lot of it.”

Lupsakat logistikot eivät ole 
vihollisia, vaan ystäviä. Puolus-
tusvoimien logistiikkalaitoksen 
sidosryhmälehden nimeksi on 
muuten osuvasti valittu ”Mah-
dollistaja”.

Kenraali George S. Pattonin 
tyylille uskollinen suunnittelu-
ohjaus logistiikkaupseerille kuu-
lui: ”en tiedä paskaakaan tästä 
logistiikaksi kutsutusta jutusta, 
mutta tahdon sitä paljon.”

WiKimedia Commons
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Suomen etelärannikon saariradat
Markku Nummelin
Resiina-lehti 3/2021

M elkein jokainen ran-
nikkotykistöstä kiin-
nostunut tietää, että 

rannikkolinnakkeilla on aikai-
semmin käytetty kapearaitei-
sia rautatieratoja linnakkeiden 
sisäisiin kuljetuksiin. Näistä ra-
doista on ollut kovin vähän tie-
toa saatavilla. Resiina-lehdes-
sä 3/2021 on kuitenkin kattava 
artikkeli Suomen etelärannikon 
saariradoista. Vaikka kyseessä 
on lehtiartikkeli, noin 40-sivui-
nen artikkeli vastaa kutakuin-
kin pientä kirjaa.

Linnakkeilla käytettiin eri-
laisia ratoja, joko veturivetoisia, 
hevosvetoisia tai käsivetoisia. Li-
säksi kapearaiteisia ratoja käy-
tettiin rannikoilla muuallakin 
kuin rannikkolinnakkeilla. Rato-
ja oli mm. halkojen siirtoon, len-
tokoneiden siirtoon sekä miino-

jen ja torpedojen kuljetukseen. 
Artikkelissa käsitellään kaikkia 
erilaisia rannikolla olleita ratoja. 
Artikkelista on rajattu ulos Ahve-
nanmaan ja luovutetun alueen 
radat pois lukien Saarenpään ra-
dat, joita käsitellään, koska sin-
ne siirrettiin kalustoa muilta ar-
tikkelissa käsitellyiltä radoilta.

Tällaista kattavaa tutkimus-

ta rannikon radoista ei tiettä-
västi ole aikaisemmin tehty, el-
lei oteta huomioon Mehis Hel-
men 1990-luvun alussa julkai-
semaa kirjaa Pietari Suuren me-
rilinnoituksen rautatiet. Eestissä 
olleiden merilinnoitusten rauta-
tiet 1913–1990. Kuten nimi jo sa-
noo, siinä ei käsitellä Suomen 
puolella olleita ratoja. Voin si-
ten suositella Resiinan artikke-
lia kaikille Suomen puolella ol-
leiden linnakkeiden radoista 
kiinnostuneille.

Resiina-lehteä voi tiedustel-
la alan kaupoista tai päätoimit-
taja Jonne Seppäseltä 045 674 
7772. Julkaisijan internet-sivuil-
ta http://www.resiinalehti.fi/yh-
teystiedot löytyy myös yhtey-
denottolomake, jota käyttäen 
voinee kysyä lehteä.

Ove Enqvist
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M atti Allonen on eläk-
keellä oleva DI ja lii-
kennelentäjä, Jari Ny-

känen tietoturvatehtävissä toi-
miva DI ja Joel Sjögren on VTK, 
ja kaikki ovat kokeneita aihepii-

rin harrastajia. 
Asevelimerkit olivat samaan 

joukko-osastoon tai muuhun yk-
sikköön kuuluneiden aseveljien 
yhteisöllisyyttä kuvaavia merk-
kejä. Jokaisella merkillä on taus-
tansa ja tarinansa. Kirja Jatkoso-
dan asevelimerkit sisältää ennen 
julkaisematonta tutkimustietoa 
sekä kuvitusta asevelimerkeis-
tä vuosien 1941–1945 ajalta. Sii-
nä on myös uutta tietoa jouk-
ko-osastotunnuksista. 

Aikaisemmin on myös jul-
kaistu Allosen ja Nykäsen kirja 
talvisodan asevelimerkeistä. Li-
säksi merkkejä on ollut käytös-
sä jo ennen talvisotaa. Kukaan 
ei liene kuitenkaan tutkinut sys-
temaattisesti ennen sotia tehty-
jä merkkejä, koska niiden mää-
rä ja kirjo on valtava. Lisäksi nii-

den arkistotiedotkin useimmi-
ten puuttuvat tai ovat todella 
vaikeasti löydettävissä.

Päämaja vastusteli ensi ase-
velimerkkejä, mutta se joutui 
nöyrtymään sotilaiden omien 
asevelimerkkien teettämisen 
vyöryyn. Erilaisia merkkejä teh-
tiin yli 500 kappaletta. Merkkejä 

Jatkosodan asevelimerkit
Matti Allonen, Jari Nykänen ja Joel Sjögren
Docendo 2021, 511 sivua

Konsantie 30, 21260 Raisio

Superior Knowledge in
Marine Electrical Installations

www.ab-marinel..
Tel: +358 2 444 11
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oli sekä metallisia, usein ruuvaa-
malla kiinnitettäviä merkkejä et-
tä mm. hihassa pidettäviä kan-
gasmerkkejä. Erityisinä harvinai-
suuksina kirjassa esitellään muun 
muassa suurelle yleisölle tunte-
mattomat haavoittumismerkki, 
sodan 1941-1942 muistomitali se-
kä etulinjan sotilaan merkki, jotka 
jäivät toteutumatta.

Sotilaiden omien aseveli-
merkkien tehtailu aloitettiin heti 
jatkosodan alussa välirauhan ja 
talvisodan innoittamina. Pienet 
ryhmät komppanioista ja patte-
reista aina divisiooniin aloittivat 
merkkien suunnittelun ja myös 

toteuttivat niitä melko vaikeis-
sa olosuhteissa ja materiaalipu-
lan vallitessa ja kaiken lisäksi 
korkeimpien esimiesten innoit-
tamina.

Teos ei ole varsinaisesti ran-
nikko- ja meripuolustusta kos-
keva teos, mutta merivoimia 
koskeva alaluku käsittää noin 
30 sivua ja yli 40 metallista ja 
kankaista laivaston ja rannik-
kotykistön asevelimerkkiä. Jat-
kosodan asevelimerkit- teos an-
taa tutkijoille ja keräilijöille ai-
van uuden mahdollisuuden ar-
vioida omia kokoelmiaan. Uu-
detkin harrastajat pääsevät mu-

kaan merkkien maailmaan, ja 
toivottavasti piirongin laatikois-
ta tehdään tärkeitä uusia löytöjä 
menneisyyden kartoittamiseksi.

Jos tällainen vähemmän 
tunnettu puoli laivaston ja ran-
nikkotykistön ja miksipä ei mui-
denkin joukkojen ja aselajien pe-
rinteistä kiinnostaa, voin suosi-
tella teoksen hankintaa. Ohes-
sa on muutama esimerkki meri-
voimien merkeistä. Kirjoitushet-
kellä kustantaja Docendo tarjosi 
kirjaa alennettuun hintaan 34,97 
€, muissa kirjakaupoissa hinta 
vaihteli 45 € ja 50 € välillä.

Ove Enqvist

Jatkosodan asevelimerkit
Matti Allonen, Jari Nykänen ja Joel Sjögren
Docendo 2021, 511 sivua
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Vedenalainen puolustus-
historiamme esillä Forssassa

Nauhan leikkasi puolustusministeri Antti Kaikkonen yhdessä Forum Marinumin toimitusjohtaja Tapio 
Maijalan ja DA Groupin Sami Kotiniemen kanssa.

Jorma Kontio

Forum Marinumin näyttely ”Vedenalainen sodankäynti” avattiin Forssassa 4.10.2021.

N äyttelyssä on kolme 
pääteemaa: merimiinat 
ja miinantorjunta, tor-

pedot ja sukellusveneentorjunta .
Forum Marinumin hallinnas-

sa on laaja kokoelma vedenalai-
sen sodankäynnin esineistöä 
Suomen itsenäisyyden alkua 
edeltävältä ajalta aina nykypäi-
vään saakka . Nyt tämän materi-
aalin pohjalta on luotu näyttely 
Forum Marinumin ja DA Groupin 
välisen yhteistyön kautta .

Otto Holmborg
Forum Marinum

Tapahtum
at

 Forum Marinumin näyttelyprojektista vastannut tutkija Mikko Meronen 
esittelee ainutlaatuista esineistöä puolustusministeri Kaikkoselle.

Jorma Kontio
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Forssaan siirtynyt materi-
aali on peräisin Turun Pansios-
sa sijainneesta Puolustusvoi-
mien varastoluolasta, jonne oli 
koottuna laaja kokonaisuus ve-
denalaisen sodankäynnin histo-
riaan liittyvää esineistöä. Se on 
alun perin syntynyt 1920-luvulta 
lähtien kerääntyneestä Merivoi-
mien opetuskokoelmasta.

Näyttely sijaitsee yksityisen 
yrityksen tiloissa kulunvalvon-
nan takana. Vierailu paikan pääl-
lä on mahdollista seuraavan ker-
ran yleisöpäivänä 9.4.2022. En-
nakkovaraus vaaditaan. Muita ta-
poja kokea näyttely Tutustu oma-
toimisesti ja ilmaiseksi näytte-
lyn virtuaaliversioon osoitteessa 
www.digimuseo.fi Varaa itsellesi 
opastettu kierros virtuaalinäytte-
lyyn edellä mainituilla Digimuse-
on verkkosivuilla hintaan 7€/hlö. 

Jorma Kontio

Jorma Kontio

Varaa ryhmällesi opastettu kier-
ros virtuaalinäyttelyyn Digimu-
seon verkkosivuilla hintaan 70 € / 

ryhmä Lisätiedot ja varaukset Pia 
Larte puh. 040 036 2789 pia.lar-
te@forum marinum.fi
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Tapahtum
at

K ungliga Örlogsmanna-
sällskapetin perusta-
miskokous pidettiin 

Tukholman Skeppsholmenilla 
15.11.1771. Vuonna 1777 saaris-
tolaivastoa organisoitiin uudel-
leen. Ehrensvärd sijoitti saaris-
tofregatit Suomenlinnaan, kun 
taas kaleerialukset jäivät Tuk-
holmaan. Karlskrona oli avo-
merilaivaston tukikohta. Vas-

taperustetun merisotatieteel-
lisen seuran jäsenet hajaantui-
vat moniin suuntiin. Seuran toi-
minta olisi todennäköisesti lop-
punut, ellei olisi tehty päätös-
tä siirtää toiminta Tukholmasta 
Karlskronaan. Yhteisö sai kunin-
kaalliseen akatemian statuksen 
vuonna 1805. 

Seuran alkuperäisenä ta-
voitteena oli yhdistää Ruot-

sin meripuolustuksen upsee-
ristoa. Toiminta-ajatuksena oli 
yleisesti kehittää jäsenten am-
mattitaitoa ja erityisesti kehit-
tää [Ruotsin] meripuolustusta, 
yhdistämällä kentän kokemuk-
sia hyödyllisistä ammatillisista 
asioista ja uusista merisodan-
käynnin kehitysideoista. Nämä 
toiminnan perusteet ovat kan-
taneet tähän päivään. Seural-
la on jäseniä n. 350, joista nai-
sia on 10. Jäsenistöstä pääosa 
on ruotsalaisia meri- ja rannik-
koupseereita, kansainvälisiä jä-
seniä on n. 30. Suomesta jäseniä 
on kourallinen. Seuran tunnus-
lause on ”Med förstånd och styr-
ka” (ymmärryksellä ja voimalla). 
KÖMS:n jäseniltä odotetaan ak-
tiivisuutta keskustelussa. Eetok-
sena on: Tärkeätä ei ole se, mitä 
kukin on tehnyt menneisyydes-
sä vaan se, mitä tekee tulevai-
suudessa. Kungliga Örlogsman-
nasällskapet toimii neljällä tie-
teenalalla: 
1. Strategia, operaatiot 

ja taktiikka
2. Henkilöstö, koulutus 

ja lääketiede

Ruotsin merisotatieteellinen 
seura 250 vuotta

Juhapekka Rautava
KÖMS jäsen #1514. Kommodori Rautava palvelee Merisotakoulun johtajana

Ruotsin merisotatieteellinen seura juhli 250vuotista taivaltaan viime marraskuussa. 
Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS) on yksi Ruotsin kymmenestä kuninkaalli
sesta akatemiasta [tiedeseurasta].

Juhlapuheen piti kontra-amiraali (evp) Claes Tornberg.

JuhaPeKKa rautava
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3. Tekniikka
4. Merenkulku ja muut 

merisodankäyntiin 
liittyvät toimialat.

Kungliga Örlogsmannasälls-
kapetin 250-vuotisjuhlakokous 
pidettiin Tukholmassa Musiik-
kiakatemian tiloissa. Puhet-
ta johti seuran puheenjohta-
ja kontra-amiraali (evp) Anders 
Grenstad ja juhlapuheen piti 
seuran kunniajäsen kontra-ami-
raali (evp) Claes Tornberg (en-
nen eläkkeelle jäämistä hän toi-
mi Ruotsin Försvarshögskolan 
rehtorina vuosina 1997 – 1998). 

Juhlapuheessaan amiraali 
Tornberg muistutti yhteiskun-
nallisen keskustelun ja tutki-
muksen tärkeydestä. Entisenä 
Ruotsin Kustflottanin komen-
tajana, amiraali pohti ruotsalai-
sen yhteiskunnan ymmärtämät-
tömyyttä merenkulkua ja meri-
puolustusta kohtaan. Osansa 
kritiikistä saivat myös maa- ja 
ilmavoimat. Tornberg toi myös 
esille huolen Ruotsin puolustus-
voimien valmiudesta yleisesti ja 
erityisesti materiaalisesta suori-
tuskyvystä. Nostot eivät yllättä-
neet kuulijoita. 

Vuoden aikana seuran jäse-
nistä ns. hiljaiseen laivueeseen 
oli siirtynyt mm. seuran kun-

niajäsen Iso-Britannian prinssi 
Philip. Uusiksi jäseniksi valittiin 
kokouksessa kuusi ruotsalaista 
meriupseeria sekä yksi tanska-
lainen. Kunniajäseniksi nimet-
tiin johtaja Jacob Wallenberg, 
suurlähettiläs Marie Jacobsson 
sekä seuran pitkäaikainen sih-
teeri kommodori Bo Rask. Lisäk-
si juhlakokouksessa palkittiin 
ansioituneita kadetteja ja va-
rusmiehiä. Juhlavuoden aikana 
seuralla oli koronasta huolimat-
ta useita tapahtumia ja toimin-
taa Tukholmassa, Göteborgissa 
sekä Karlskronassa. Lisäksi seu-
ra julkaisi 250-vuotisjuhlakirjan. 
Kokouksen jälkeen oli juhlaillal-

linen hotelli Grandissa. Kunin-
gaspari osallistui juhlaan.

Kungliga Örlogsmannasälls-
kapetilla on luonnollisesti tiiviit 
yhteydet toiseen merkittävään 
ruotsalaiseen sotilastiedeaseu-
raan, Kungliga Krigsvetenskap-
sakademien (KKrVA), joka vietti 
myös juhlavuotta viime vuonna. 
KKrVA perustettiin 1796. Aluk-
si KKrVA toimi nimellä Svenska 
krigsmannasällskapet. 

Suomessa ei ole KÖMS:ä 
täysin vastaavaa organisaati-
ota. Toiminnallisesti voitaisiin 
kuitenkin arvioida, että KÖMS 
on yhdistelmä Meriupseeriyh-
distyksen ja Rannikkoupseeri-
yhdistyksen sekä osin Suomen 
Sotatieteellisen Seuran toimin-
takenttää.

KÖMS julkaisee Ruotsin van-
hinta merenkulkualan (ml. me-
ripuolustuksen) aikakauslehteä, 
vuonna 1835 perustettua ja viisi 
kertaa vuodessa ilmestyvää Tid-
skrift i Sjöväsendet (TiS). Lehteä 
seuraamalla saa hyvän kattauk-
sen Ruotsin meripuolustuksen 
ajankohtaisista asioista, ehkä 
voi myös vähän sparrata omaa 
toisen kotimaisen kielitaitoaan.  
Lehden sähköisen version voi lu-
kea seuran kotisivuilta osoittees-
ta: https://www.koms.se. 

Ensimmäisen Tidskrift i 
Sjöväsendet -lehden kansi vuo-
delta 1835.

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

www.rannikonpuolustaja.fi

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti
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Tapahtum
at

O hjusvene Helsinki val-
mistui 1.9.1981.Ta-
voitteenamme oli nyt 

40 vuoden jälkeen koota muis-
telemaan se joukko, joka oli mu-
kana Vartiovene 80:n rakennus-
valvonnassa vuosina 1980 - 1981 
ja/tai palveli Taistelu- ja Ohjus-
vene Helsingillä ennen Ohjusve-
ne Turun valmistumista aikavä-
lillä 1.9.1981 – 3.6.1985.

Ryhdyimme valmistele-
maan tapaamista heti alkuvuo-
desta 2020. Henkilöstön yhteys-
tietojen kaiveleminen nykyis-
ten tietosuojakäytäntöjen aika-
na oli varsin työlästä, mutta rei-
lun 30 hengen osalta se onnis-
tui. Valitettavasti neljä palvelus-
toveriamme oli ehtinyt jo siirtyä 
”Valkoiseen laivaan”. Henkilös-
tön suuri määrä johtui siitä, että 
Helsingillä koulutettiin niin sa-
notun jatkosarjan henkilöstöä. 
Toisaalta Covid-19 -tilanteen ke-
hittyminen oli koko ajan otetta-
va huomioon ajankohdasta ja 
ohjelmasta päätettäessä.

kuitenkin vietyä tapaamisen oh-
jelman alkuperäisen suunnitel-
man mukaisesti läpi. Siitä kii-
tokset komentajalle, kommo-
dori Jukka Anteroiselle sekä hä-
nen sijaisenaan isäntänämme 
toimineelle esikuntapäällikölle, 
komentaja Mikko Villikarille.

Aloitimme yhteisellä lou-
naalla RKKK:ssa (entinen Me-
riupseerikerho Pansiossa). Ta-
paamisen päätapahtuma oli Oh-
jv Helsinki 40-vuotta -juhlasemi-
naari. Tämän jälkeen tutustuim-
me Rannikkolaivastoon, sau-
noimme ja vietimme messi-iltaa 
Meriupseerikerholla. Pitkänmat-
kalaisille oli järjestetty majoitus 
S/S Borella ja seuraavana päivä-
nä oli ohjelmassa vielä tutustu-
minen Tykkivene Karjalaan sekä 
Forum Marinumin näyttelyyn.

Tapaamiseen oli kutsuttu 
Ohjv Helsingillä palvelleen hen-
kilökunnan lisäksi silloista Pää-
esikunnan ja Merivoimien Esi-
kunnan henkilöstöä, jotka oli-
vat keskeisesti mukana aluk-

Ohjusvene Helsinki 40-vuotta
– tapaaminen Pansiossa 20.10.2021

Merivoimien Esikunnan Laiva-
rakennustoimistoa Vartiovene 
80 -projektin aikana johtanut 
insinöörikommodori evp Alpo 
Tuurnala esitelmöi kattavas-
ti sekä sen aikaisista sotalaivan 
rakentamisen trendeistä että 
Helsingille asetetuista tavoitteis-
ta ja niiden saavuttamisesta.

Vuosien varrella on Ohjusvene Helsingillä alkuvaiheessa palvellut henkilökunta pitä
nyt satunnaisesti yhteyttä ja tällöin on useasti keskusteltu myös tapaamisen järjes
tämisestä. Tässä asiassa aktiivisin on ollut aluksen pitkäaikainen konepäällikkö, tek
nikkokapteeniluutnantti evp Reima Virtanen, joka käytännössä oli painostanut meis
tä muutamia mukaan järjestelytoimikuntaan.

Matti Villanen
kommodori evp Matti Villanen

Rannikkolaivaston erin-
omaisella avustuksella saimme 
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sen suunnittelussa ja rakenta-
misessa. Juhlaseminaarin en-
simmäisen esityksen Vartiove-
ne 80 -projektista piti silloisen 
Laivarakennustoimiston pääl-
likkö, insinöörikommodori evp 
Alpo Tuurnala. Tämän jälkeen 
insinöörikommodori evp Erk-
ki Knuuttila kävi läpi aluksen 
rungon ja siihen liittyneen koe-
toiminnan tulokset. Insinööri-
kommodori evp Vesa Lappalai-
nen kertoi omassa puheenvuo-
rossaan aluksen koneistoratkai-
susta ja muun muassa siihen liit-
tyneistä vaihtoehdoista.

Kahvitarjoilun lomassa kat-

selimme kuvakavalkadin Ohjv 
Helsingistä. 

Järjestelytoimikunnan oman 
esityksen teemana oli pro to-
tyyppialuksen henkilöstön rooli 
koetoiminnassa ja kehittämises-
sä. Esitys käsitti poimintoja aluk-
sesta ja sen eri järjestelmistä saa-
duista käytännön kokemuksista 
ja niiden perusteella laadituista 
kehittämisesityksistä. Tätä ai-
hetta on osittain sivuttu Ranni-
kon Puolustajan 1/2008 artikke-
lissa Helsinki-luokan ohjusve-
ne sivulta 53 alkaen https://ran-
nikonpuolustaja.fi/lehtiarkisto/
lehtiarkisto-vanhat-pdf/ 

Jo seminaaria valmistelta-
essa kävi ilmi, että yhdessä il-
tapäivässä pystytään vain hie-
man raapaisemaan käsiteltä-
vää aihetta. Koska jo aikaisem-
min oli keskusteltu pienen his-
toriikin kirjoittamisesta ja siihen 
sopivaa aineistoakin on jo jonkin 
verran koottu, kutsuttiin semi-
naariin myös Forum Marinumin 
tutkija Mikko Meronen. Tilaisuu-
den päätteeksi hän antoi meille 
ohjeita Ohjv Helsingin historiikin 
kirjoittamista varten.

Ohjv Helsinki oli Suomes-
sa suunniteltu ja kokonaan alu-
miinista rakennettu, uusimmal-

Taisteluvene Helsinki ensimmäisen kerran kotisatamassa Pansiossa syyskuussa 1981. Helsingillä oli 15 punk-
kaa kantahenkilökunnalle ja saman verran varusmiehille. Alukselle oli alkuvaiheessa vain 13 henkeä omaa 
kantahenkilökuntaa, mikä mahdollisti heti alusta saakka jatkosarjaan tarkoitetun henkilöstön mukanaolon 
ja koulutuksen aluksella. Varusmiehiä alukselle siirrettiin ennen aluksen luovutusta Rannikkolaivaston muilta 
aluksilta vain sen verran, että se riitti vain miehistön tärkeimpien tehtävien hoitamiseen. Varusmiesikäluokan 
vaihtuessa alus sai ennen syksyn 1981 merikokeita täyden varusmiesmiehityksen.
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la tekniikalla ja nykyaikaisim-
malla ohjusaseistuksella varus-
tettu taistelualus, jota testattiin 
ja koeajettiin enemmän kuin 
mitään muuta alusta tähän päi-
vään mennessä itsenäisen Suo-
men Merivoimissa. Heti ensim-
mäisenä syksynä 1981 Helsin-
gillä suoritettiin koetoimintaa 
Selkämerellä osittain äärim-
mäisissäkin olosuhteissa ja sil-
lä perusteella aluksen runkoa 
vahvistettiin sekä keulan muo-
toa muutettiin. Noin kolmekym-
mentä vuotta myöhemmin Hel-
singin purjehdus päättyi koetoi-
mintaa varten riisuttuna maali-
aluksena, jossa se kesti erilais-

ten aseiden vaikutusta hämmäs-
tyttävän hyvin.

Aluksen oman henkilökun-
nan panos Helsingin kehittämi-
sessä oli normaaliin alushank-
keeseen verrattuna merkittä-
västi suurempi ja Helsinki-vel-
jeskunta pitääkin alusta Meri-
voimien tähän mennessä huo-
mattavimpana kehitysaskelee-
na ja edellytysten luojana Hel-
sinki-luokan kolmen aluksen jat-
kosarjalle sekä myös Rauma- et-
tä Hamina-luokan ohjuslaivuei-
den rakentamiselle. 

Kierrellessämme seuraava-
na päivänä museoidulla tykki-
veneellä, joista jommalla kum-

malla monet meistä olivat ehti-
neet palvella jo ennen Helsinkiä, 
kirkastui viimeistään ajatus sii-
tä, että kyllä Helsinki on pienen 
historiikkinsa ansainnut.

Helsinki-veljeskunta haluaa 
vielä tässäkin yhteydessä kiit-
tää Rannikkolaivastoa erinomai-
sesta tuesta. Toisaalta ilman Al-
po Tuurnalan, Erkki Knuuttilan 
ja Vesa Lappalaisen asiantunti-
jaesityksiä seminaarimme olisi 
jäänyt huomattavasti vaatimat-
tomammalle tasolle.

”Muonituksen” järjestelyssä 
meitä tukivat Oy Telva Ab, Pat-
ria Aviation Oy ja Poutapilvi, jos-
ta parhaat kiitokset.

Tapaamisen osallistujat Pansion Sotasatamassa.
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M PK Meripuolustuspii-
rin pitkäaikainen piiri-
päällikkö Henrik Nys-

ten on päättänyt työskentelyn 
vuodenvaihteessa 11 vuoden 
jälkeen. Henrik on luonut toi-
mintakaudellaan laajat yhteis-
työverkostot vapaaehtoisken-
tässä ja puolustusvoimien pii-
rissä. Moni asia on ehtinyt muut-
tumaan tuona aikana mutta eh-
kä merkittävimpänä muutokse-
na on ollut uusi laki vapaaehtoi-
sesta maanpuolustuksesta. Se 
on osaltaan vaatinut muutok-
sia niin Puolustusvoimien kuin 
Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen määräyksissä, ohjeissa 
ja toimintatavoissa. Työskente-
ly on aloitettu vuoden 2020 aika-
na piiripäällikön johdolla. Vielä 

kerran kiitokset tehdystä työs-
tä Henkka!

Olen Petri Pääkkönen ja aloi-
tan uutena MPK Meripuolustus-
piirin piiripäällikkönä helmikuun 
puolessa välissä. Minulla on ai-
kaisemmista tehtävistä Puolus-
tusvoimissa hyvä tuntemus Me-
rivoimista ja vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta. Tavoittee-
ni on perehtyä laajasti toiminta-
kenttään kevään aikana. Toivo-
taan, että voidaan kohdata ken-
tällä mahdollisimman paljon kas-
vokkain!

Vuosien 2020-2021 toimintaa 
ei pystytty toteuttamaan koko-
naan suunnitelmien mukaan. Syi-
nä olivat tietenkin pandemian ai-
heuttamat rajoitukset. Kaikkiaan 
vuosi 2021 oli Meripuolustuspii-

rissä kuitenkin selkeästi edellis-
tä vuotta parempi. Koulutusvo-
lyymi kasvoi ja yhdessä merivoi-
mien kanssa ryhdyttiin toteutta-
maan vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen konseptia.

Vuoden 2022 keskeisimpiä 
tavoitteita on toteuttaa merivoi-
mien vapaaehtoiden maanpuo-
lustuksen konseptin mukainen 
sotilaallisia valmiuksia palveleva 
koulutus asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti pandemian mahdolli-
sesti aiheuttamista rajoituksista 
huolimatta. Työ kaakonkulman 
koulutuksen tehostamiseen jat-
kuu yhteistyössä Rannikkopri-
kaatin kanssa. Kaikki edellytyk-
set vuoden 2022 tavoitteiden saa-
vuttamiseksi on olemassa yhdes-
sä tekemällä!

MPK Meripuolustuspiirin 
kuulumisia

Seuraa MPK Meripuolustuspiirin tapahtumia ja toimintaa.
 – https://mpk.fi/meripuolustuspiiri/
 – https://www.facebook.com/meripuolustuspiiri
 – https://instagram.com/mpkmeri?utm_medium=copy_link

Tapahtum
at

Petri Pääkkönen
Komentaja (evP), MPK Meripuolustuspiiri, piiripäällikkö
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Koululaivalle
Helmikuussa alkoi kiertää hu-
huja, että Englannista ostetaan 
koululaiva ja sen henkilöstös-
täkin oli jo puhetta. Siihen pi-
ti koottaman koko merivoimien 
”kerma”. Kohdallani se varmistui, 
kun tuli käsky mennä rokotetta-
vaksi. Maaliskuun alussa kone-
tarkastaja Myntti, joka oli mää-
rätty koululaivan konepäällikök-
si, järjesti sitten tiedoitustilai-
suuden, johon oli koottu tulevan 
koululaivan konehenkilöstö. Siel-
lä tilaisuudessa vasta näki, kuka 
sinne oli tulossa. Minut oli mää-
rätty sähkömestariksi. Myntti oli 
käynyt jo tutustumassa alukseen 
ja oli tuonut sen piirustuksia tul-
lessaan. Hän esitteli aluksen pää-
piirteissään ja antoi minulle tut-
kittavaksi aluksen sähköjärjes-
telmän pääkaaviot.

Minut oli siis valittu koulu-
laivan sähkömestariksi. Toisek-
si mestariksi oli tulossa pursi-
mies Ahtiainen. Hän oli valmis-
tunut kaksi vuotta minua aikai-
semmin sähköteknikoksi. Lai-
valla meillä pyrki vain tulemaan 
pieniä arvovaltakiistoja. Minä pi-

din kiinni siitä, että olin tullut lai-
valle aikaisemmin. Hän taasen 
oli virkaiältään ja kokemuksel-
taan minua vanhempi. Hänhän 
oli ollut monta kesää laivoilla 
ja ne kaikki konepuolella. Minä 
taasen en ollut aikaisemmin ol-
lut konepuolella ollenkaan vaan 
kaikki laivapalvelus (7...8 kuu-
kautta) oli kansipuolella. Kui-
tenkin ne asiat sentään saatiin 
suurin piirtein sovussa selvitet-
tyä ilman suurempia tappeluita.

Kun sitten saavuimme kou-
lulaivan hakureisulta, oli Ahtiai-
selle tullut kutsu saapua jään-
murtajalle, joille hän oli hakenut 
jo ennen Englantiin menoa. Sik-
si hän ei ollut niin kovin innos-
tunut koululaivan sähkömes-
tarin hommista, vaan antoi mi-
nun hoitaa sen. Minäkin sain tie-
tää hänen lähdöstään vasta pari 
päivää aikaisemmin.

Matka Englantiin
Läksimme sitten Englantiin en-
simmäisen erän mukana maalis-
kuun 18. päivänä 1962. Se erä oli 
kaikkein suurin, ja sen takia oli 
matkatavaroiden määrä rajoi-

tettu. Mukaan sai ottaa vain 5 kg. 
Toisen erän mukana sai tuottaa 
vielä 15 kg, joka piti tuoda val-
miiksi Laivastoasemalle. Mää-
rät punnittiin tarkkaan, joten pi-
ti tarkkaan harkita mitä otti mu-
kaan ja mitä myöhemmin tuota-
vaksi.

Lähtö oli aamulla klo 05.00 
Turun lentoasemalta. Laivasto-
aseman auto poimi minut Patte-
rihaasta mukaan klo 04.30. Len-
toasemalla ei tarvinnut kauaa 
odotellakaan ennen kuin DC-3 
läksi. Se oli Finnairin vanha kone, 
jonka se oli hyljännyt loppuun 
ajettuna, mutta Ilmavoimat len-
sivät sillä vielä kauan. Saattoi ol-
la sama kone joka putosi Kalla-
veteen joskus 70-luvulla ja tois-
takymmentä ihmistä kuoli. Meil-
lä oli ohjaajana vanha vääpeli ja 
kakkosohjaajana oli luutnantti. 
Mukana oli vielä mekaanikkona 
vääpeli. Kone lensi kuin vanha 
varis siipiään notkutellen.

Välilaskuja teimme monta. 
Ensimmäinen oli Brommaan 
Tukholman lähelle. Olimme 
siellä tunnin verran tankkaus-
ta varten. Toinen välilasku oli 

Koululaivalla osa 1/2

Yrjö Kärkäs
Teknikkokapteeniluutnantti evp Yrjö Kärkäs 
Varusmiehenä Kärkäs palveli Ilmavoimissa ja tuli värvätyksi laivastoon Turun Laivastoasemalle 1954. 
Kantahenkilökuntaan hän liittyi 1955 ja sai nimityksen teknikon toimeen 1963. Sen jälkeen hän toimi  
Pansiossa, Sähköteknillisen korjaamon osastonjohtajana, mistä jäi eläkkeelle vuonna 1992.

H
istoria

Yrjö Kärkäs oli seuraamassa legendaarisen koululaiva Matti Kurjen alkutaivalta 
Suomeen ja monien Merivoimien veteraanin ja reserviläisen sydämiin. Jotta tarina 
saa arvoisensa tilan, on toimitus jakanut Kärkkään kertomuksen kahteen osaan.
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Malm össä, jossa olimme pari 
tuntia. Siellä oli paviljonki jo au-
ki, joten kävimme siellä kahvil-
la ja jotkut ostivat myös verova-
paita ostoksia. Seuraava välilas-
ku oli Groningessa Hollannissa. 
Siellä oli paviljonki korjaukses-
sa, joten meidät vietiin kaupun-
kiin kahville. Viimeinen välilasku 
oli Lontoon itäpuolella olevalla 
sotilaskentällä.

Kanaaliin saakka sää oli ai-
van kirkas. Siellä alkoi tulla pil-
venhattaroita vastaan ja Englan-
nin puolella taivas oli jo umpipil-
vessä. Kun piti laskeutua, oli oh-
jaajalla pilvestä tultuaan näkyvis-
sä kahdeksan lentokenttää, eikä 
tietoa mille pitää laskeutua. Kun 
hän alkoi laskeutua lähimmällä 
kentällä, tuli lennonjohdosta kii-
reesti kielto ja annettiin suunta 
oikealle kentälle.

Täällä meidät vietiin mes-
seihin syömään, jokainen arvo-
luokka omaansa. Sitä englanti-
laiset eivät voineet millään ym-
märtää, että miten voi olla mah-
dollista, että vääpeli on koneen 
päällikkö ja luutnantti on perä-
miehenä. Se oli heille kerta kaik-
kiaan mahdoton tilanne. Heillä-
hän aliupseeri ei voi olla missään 
tapauksessa upseerin esimie-
henä. Lentäjät saivat kyllä siel-
lä asiansa hoidettua. Viivyim-
me kentällä pari tuntia, ennen 
kuin läksimme reitin viimeisel-
le osuudelle.

Lentomatka päättyi Exete-
rin kentälle klo 19.30 paikallis-
ta aikaa. Pilvien päällä paistoi 
vielä aurinko, mutta maassa oli 
jo melkein täysi pimeys. Kentäl-
lä joutuivat tuomaan lyhtyjä kii-
toratavaloiksi, sillä siellä ei ollut 

vielä kiinteää valaistusta. Ko-
neesta päästyä oli tullauksen 
vuoro, joka ei vienyt paljoa ai-
kaa. Kentältä oli vielä automat-
kaa Plymouthiin toista tuntia, 
jonne saavuimme n. 21.30.

Täällä taasen meidät jaet-
tiin ensin kahteen ryhmään, up-
seerit toiseen ja aliupseerit ja 
miehistö toiseen. Upseerit vie-
tiin upseerikerholle, jossa heillä 
oli majoitus ja illallinen. Meidät 
vietiin taasen miehistöruoka-
laan, jossa söimme myös illalli-
sen. Sen jälkeen menimme mie-
histön parakeille, johon mukana 
olleet viisi varusmiestä majoit-
tuivat. Mekin luulimme ensin, 
että joudumme niihin parakkei-
hin. Ei sentään niihin parakkei-
hin vaan vähän parempaan pa-
rakkiin.

Meidät aliupseerit vietiin 
kuusikerroksiseen kiviraken-
nukseen, jossa meidät taas 

jaettiin kahteen ryhmään. Toi-
seen tulivat sotilasmestarit ja 
ylipursimiehet ja toiseen nuo-
remmat aliupseerit. Nuorem-
mat olivat englantilaisten las-
kuissa Petty Officereja ja van-
hemmat Chief Petty Officereja. 
Englannissa näillä on suuri ero, 
varsinkin koulutuksessa. Ero oli 
suurinpiirtein samanlainen kuin 
meillä kanta- ja reservialiupsee-
reilla. Tästä tuli meilläkin jonkin 
aikaa elänyt nimitys yläpeti- ja 
alapetioffiserit. Meillehän siellä 
tehty jako oli keinotekoinen, jota 
me emme kovinkaan paljoa kun-
nioittaneet, mutta englantilaisil-
la se jako oli niin pyhä, että CPO 
ei tullut ilman kutsua PO-mes-
siin tai päinvastoin.

Hotelli Barrack
”Hotelli Barrack” oli aliupsee-
reille tarkoitettu asuntola. Se oli 
kuusikerroksinen, jossa oli vii-

Iltakahvilla messissä.
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dessä kerroksessa yli 900 yhden 
hengen asuinhuonetta. Raken-
nus oli tarkoitettu komennuk-
sella, kursseilla ja muusta syys-
tä maissa asuville poikamiehil-
le. Se oli jaettu kahteen yhtäsuu-
reen osaan, jotka olivat toistensa 
peilikuvia. Toisessa asuivat CPO:t 
ja toisessa PO:t. (Chief Petty Of-
ficerit ja Petty Officerit).

Huoneet olivat melko pieniä, 
n. 3,5 x 3,5 m. Kalustona oli vuo-
de, pöytä, kaksi tuolia ja vaate-
kaappi. Pesuallas oli myös huo-
neessa, mutta WC:t ja kylpy-
huoneet olivat käytävän varrel-
la. Rakennus oli varustettu kes-
kuslämmityksellä, vaikka oli-
kin yksinkertaiset ikkunat. Kyllä 
siellä maaliskuussa ainakin hy-
vin tarkeni.

Alakerrassa olivat molem-
milla puolikkailla messi, ruoka-
sali ja juhlasali. Molempien puo-
likkaiden yhteinen keittiö oli vä-
lissä. Ruoka oli melko tukevaa, 

joskin meikäläisten makutottu-
muksille vierasta. Ruoka haet-
tiin itse tiskiltä ja santsatakin sai 
jos halusi. Englantilaiseen tyyliin 
ateriaan kuului aina keitto, joka 
useimmiten oli tomaattikeittoa. 
Keiton me jätimme usein väliin, 
sillä se ei aina ollut makutottu-
muksiemme mukaista.

Messin ja ruokasalin välissä 
oli juhlasali, jossa vietettiin mes-
si-illat. Niitä oli kerran viikossa, 
joissa olimme parissa mukana. 
Bingoa pelattiin joka kerta, joten 
tutustuimme siihen paria vuotta 
aikaisemmin, ennen kuin se tuli 
Suomeen. Kielivaikeuksien takia 
suomalaiset eivät koskaan ehti-
neet saada bingoa. Ennen kuin 
sen numeron tajusi, huusi pelin 
vetäjä jo seuraavaa. Lopuksi oli 
sitten niissä messi-illoissa tun-
nin verran tanssia kuten suoma-
laisissa iltamissa. Silloin oli siel-
lä twist suuressa suosiossa. Mu-
siikki oli aina orkesterin aikaan-

saamaa eikä levyiltä. Suomeen-
han se twist tuli vasta loppuvuo-
desta.

Messiin tutustuimme jo tu-
loiltana. Tullessamme illallisel-
ta oli luukku jo suljettuna, mutta 
meitä ja isäntiä varten oli varat-
tuna juotavaa riittävästi. Kukaan 
meistä ei puhunut sujuvaa eng-
lantia, mutta parin ryypyn jäl-
keen alkoi juttu luistaa itsekul-
takin. Nukkumaan pääsimme 
vasta kahden maissa aamuyös-
tä. Siinä tulikin päivälle pituutta, 
kun nousin puoli neljän aikaan ja 
menin nukkumaan neljältä Suo-
men aikaa. Tosin lentokoneessa 
tuli torkuttua jonkin verran. Var-
sinkin Kanaalin jälkeen kun tai-
vas oli pilvessä, eikä maahan 
nähnyt, niin tuli otettua pienet 
nokkaunet.

Messi oli kuin englantilainen 
Pub. Iso baaritiski ja joku pöy-
tä, sekä ranskalainen tuhkakup-
pi (tupakannatsat lattialle). Tar-
joiluajat noudattivat myös pubi-
en tarjoiluaikoja. Joka päivä puo-
lenpäivän aikaan oli siellä vilsket-
tä ennen lounasta, kun englanti-
laiset saivat perinteisen rommi-
ryyppynsä. Nythän se on jo pois-
tettu Englannin laivastostakin. 
Ohjeiden mukaan se olisi pitänyt 
juoda siinä heti paikalla, mutta 
kyllä moni näkyi kaataneen sen 
taskumattiinsa. Jos suomalainen 
oli jonossa, sai hän annoksensa 
siinä kuin englantilaisetkin. Tosin 
meikäläisiä ei ollut jonossa kuin 
pahimmat happoveikot.

HMS Porlock Bay
Seuraavana aamuna kahdeksal-
ta oli förstimme kapteeniluut-
nantti Veltheim odottamassa 
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meitä hotellimme ulko-ovella. 
Hän vei meidät laivalle ensim-
mäistä kertaa. Muulloin saim-
me kulkea sinne vapaasti omin 
nokkinemme. Nyt ensimmäi-
sen kerran menimme suljetussa 
osastossa.

Laiva oli nimeltään ja tyypil-
tään fregatti HMS Porlock Bay. 
Nimen tiesimme jo etukäteen, 
sillä olimmehan nähneet aluk-
sen piirustukset. Laiva oli val-
mistunut v. -46. Sen köli oli las-
kettu jo sota-aikana, josta joh-
tuen sen rakenteissa oli mo-
nia heikkouksia, sillä se oli teh-
ty vain yhtä matkaa varten, ku-
ten meille kerrottiin. Saattue-
hommissa saattoaluksilla ei ol-
lut pitkää ikää.

Nousuveden takia oli laiturin 
ja laivojen välissä proomu. Sen 
takana oli Normandian maihin-
nousua varten rakennettu tyk-
kialus, jossa oli kaksi 18” (45 cm) 
tykkiä ja voimakas ilmatorjun-
ta-aseistus. Se 18” torni oli mah-
tavan näköinen. Emme kuiten-
kaan päässeet katsomaan sitä 
sisältä käsin. Sen tykkimonito-
rin takana oli esikuntalaiva Tyne, 
jonka taakse oli kiinnitetty meil-
le tuleva koululaiva. Koska förs-
timme upseerina meni Tynelle 
peräporrasta pitkin, menimme 
me ”tyhmät aliupseerit” peräs-
sä. Käytimme sitten sitä porras-
ta pari päivää, kunnes englanti-
laisilta tuli toivomus, että aliup-
seereille ja miehistölle oli keula-
porras käytettävissä.

Kun sitten katselimme Ty-
nen pääkannelta vieressä ole-
vaa fregattia, näytti se onnet-
toman pieneltä. Se oli kuin sa-
tamahinaaja autolautan rinnal-

la. Sen komentosilta oli Tynen 
pääkannen tasossa. Laskusilta 
oli ohjaamokannelle, jolloin jou-
duimme menemään pari metriä 
alaspäin. Saimme kierrellä va-
paasti aluksella sen päivän ja 
yritimme oppia kulkemaan siellä 
pahemmin eksymättä. Kannen 
alla pääsi siellä joka paikkaan, 
sillä se oli tehty ABC-sulkutilaa 
silmälläpitäen (Atomi-, Bakteeri- 
ja Caasutiiviiksi). Nopeasti siellä 
sentään oppi kulkemaan ja löy-
tämään kaikki paikat.

Tehtäväkenttään 
tutustuminen
Tulimme siis laivalle ensi kerran 
maanantaiaamuna. Tiistaiaa-
muna minut vietiin erään eng-
lantilaisen Petty Officerin luok-
se ja meidät esiteltiin toisillem-
me. Hän oli Bob Healey, ja oli 
aluksen sähköaliupseeri. En 
muista, kuka oli esittelijä, joku 
upseeri kai, koska hän osasi hy-
vin englantia. Saatuaan meidät 
yhteen, hän sanoi minulle ”Ota 
sitten asioista selvä”. Siinä sit-
ten oli puhtaan kaulansa kans-
sa. En osannut englantia kuin 
jonkin sanan, eikä Bob osannut 
suomea sanaakaan. Kuitenkin 
meidän oli saatava ajatuksen-
sa ilmaistuksi ja saatava selväk-
si mitä toinen sanoi. Paperia ku-
lui toinenkin arkki ja sanakirjaa 
selasimme, jotta lehdet savusi-
vat. Olin ennen lähtöä onneksi 
hankkinut taskusanakirjan, joka 
oli hyvään tarpeeseen.

Lisähaittana oli vielä se, et-
tä heillä olivat kytkentäkaavioi-
den merkit erilaisia kuin meillä. 
Vasta kun mikään ei auttanut, 
piti hankkia tulkki käsille ja sel-

vittää asia sen avulla. Monasti 
oli asian ymmärtäminen kiinni 
vain yhdestä sanasta. Loppujen 
lopuksi sitä tulkkia tarvitsimme 
aika vähän. Ehkä n. kymmenen 
minuuttia päivässä.

Teeajat olivat englantilaisil-
le tärkeitä. Kuten meillä oli vas-
taavasti kahviajat. Heillä oli siellä 
monta teeporukkaa, jotka keitte-
livät sitä ympäri laivaa omilla työ-
paikoillaan. Hehän juovat teen-
sä maitoon sekoitettuna. Ensi al-
kuun se näytti kaamealta, mut-
ta eihän maku mikään huono ole. 
Joten siihenkin tottui. Sähköpo-
rukan taukopaikkana oli tietysti 
sähköverstas. Heidän ”Teatime” 
ajastaan tuli suomalainen versio 
”Viskitaim”.

Pikkuhiljalleen tulivat aluk-
sen sähköverkko ja generaatto-
rit tutuiksi. Sen jälkeen oli vuo-
rossa varaosien ja mittalaittei-
den vastaanotto. Niitä oli valta-
vasti. Varaosia oli ainakin kolme 
rekkakuormallista. Niiden avul-
la olisi kai saanut rakennetuksi 
aluksen sähköjärjestelmän uu-
siksi. Olihan aluksella vuoden 
varaosat mukana. Samoin mit-
tauslaitteita oli paljon. Jouduin 
ottamaan ne kaikki vastaan, 
riippumatta siitä, mikä ryhmä 
aluksella niitä käytti. Kun kuit-
tailin niitä, näytti englantilainen 
luovuttaja edellisiä kuittauksia. 
Se oli joko luutnantti tai kap-
teeniluutnantti. Nyt pahainen 
ylikersantti oli vastaanottajana. 
Meillähän ei ollut vastaanotto-
porukassa sähköupseeria, niin 
kuin englantilaisilla. Jos olisin 
jäänyt sinne laivalle, olisin var-
masti päässyt teknikon vakans-
sille samaan aikaan kuin nytkin, 
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Kun ennen lähtöä 
englantilaiset 

huomasivat, että 
kannella kaksi 
konetykkien 

suuntaimien luona 
olevaa tuulimittarin 
vastaanotinta eivät 

toimineet, he kylmästi 
kävivät vaihtamassa 
ne toiselta alukselta.

ja silloin olisin ollut sähköupsee-
ri ts. aluksen sähköteknikko.

Aina kun olin jonkun laatikon 
tarkastanut, pistin sen kylkeen 
puumerkkini huopakynällä. Nii-
tä puumerkilläni varustettuja 
laatikoita näkyi sitten vielä sen 
aluksen romuttamisenkin jäl-
keen Upinniemessä. Tavaroita 
otettiin vastaan monta päivää. 
Pahinta oli, kun eteen tuli mit-
talaitteita, joista en ollut kuullut 
puhuttavankaan, saatikka näh-
nyt niistä minkäänlaista kuvaa. 
Siinä ei auttanut muu kuin uskoa 
luovuttajaa. Suuremmissa mit-
talaitteissa katsoin sentään että 
laitteessa ja papereissa on sama 
tyyppimerkintä.

Englantilaisilla ei tuntunut 
olleen minkäänlaista tarkoitusta 
viilata meitä linssiin. Kaikki asiat 
olivat niin kuin he sanoivat sen 
olevan, vaikka se olisi ollut huo-
nostikin. Kun ennen lähtöä eng-
lantilaiset huomasivat, että kan-
nella kaksi konetykkien suuntai-
mien luona olevaa tuulimittarin 
vastaanotinta eivät toimineet, 
he kylmästi kävivät vaihtamas-
sa ne toiselta alukselta. Muis-
taakseni he toimivat samalla ta-
voin joidenkin muittenkin mitta-
laitteiden kanssa.

Laiva oli englantilaisilla re-
servialuksena. Se oli ollut val-
mistumisensa jälkeen viitisen 
vuotta käytössä, jonka jälkeen 
se oli peruskorjattu. Korjauksen 
jälkeen se oli maannut Plymou-
thin satamassa. Reservialukse-
na olo tarkoitti sitä, että aluk-
sella olivat kaikki varastot täyn-
nä ja kolmen kuukauden muo-
nalla varustettuna. Jos alus oli-
si otettu käyttöön, ei olisi tarvin-

nut muuta kuin väki olisi tallan-
nut laivalle ja lähtenyt sillä. To-
sin lähtövalmistelut olisivat kes-
täneet ainakin viikon. Laivan 
kunnossapitoa varten oli siellä 
jatkuvasti kymmenisen miestä 
ja joku aliupseeri.

Säilykeruokaa oli siis aluk-
sella runsaasti. Kun muutimme 
laivalle asumaan, saimme tar-
peeksemme englantilaisista aa-
miaismakkaroista ja ranskalai-
sista perunoista. Aluksen keit-

tiöönkin oli koottu viikon muo-
na valmiiksi. Keittiömiehillä riit-
ti säilykepurkkien aukaisemista.

Keittiöstä puheenollen oli 
se varsinainen paja. Se oli mus-
ta kuin saunalamppu. Hellat 
lämmitettiin polttoöljyllä ja il-
meisesti ne olivat vähän savut-
taneet. Lisäksi keittiö oli jaettu 
kahteen osaan, koska upseereil-
la oli oma keittiö. Syynä tähän 
oli se, että upseerit maksoivat 
ruoastaan, mutta aliupseereilla 
ja miehistölle se kuului palkkae-
tuihin. Siksi upseereille tehtiin 

eri ruoka. Meillähän kaikki syö-
vät samaa ruokaa, riippumatta 
maksaako siitä jotain vai ei. Sik-
si väliseinä poistettiin heti, jotta 
saatiin keittiöön lisää tilaa. Sa-
malla keittiöön tuli ovi kummal-
lekin sivulle.

Laivahan oli tehty sukellus-
venetorjuntaa varten. Siksi sii-
nä oli keulassa siili-heitin ja pe-
rässä syvyyspommin pudotti-
met ja –heittimet. Muuna aseis-
tuksena oli kaksi kaksois 4-tuu-
man tykkitornia ja perässä kak-
si kaksois-Boforsia. Siltakannel-
la oli vielä kaksi yksiputkista Bo-
forsia. Laivan romuttamisen jäl-
keen kaksois-Boforsit asennet-
tiin jm. Sisuun.

Kannella olivat kaikki varus-
teet hyvin peitettyinä ja rasvat-
tuina. Tykkitornit ja muut aseet 
olivat peitetyt ja varustetut 
muovi-ikkunalla, jonka kohdal-
la oli kiilloitettu teräskappale ja 
kosteusmittari. Teräskappalees-
ta näki heti, jos ruostumista al-
koi tapahtua. Lisäksi torneissa 
oli kottikärryllinen ”Silica Gel” 
nimistä kuivaussuolaa. Se oli lit-
ran kangaspusseissa, joten se oli 
helposti käsiteltävissä. Sitä käy-
tettiin vielä vuosia Suomeen tu-
lon jälkeen. Sehän on kuivatta-
vissa lämpimässä ja käytettävis-
sä uudelleen.

Ilmeisesti osasin englantia 
riittävästi, koska minut kutsut-
tiin kahden konemestarin kans-
sa Tynelle cocktailkutsuille. Ne 
olivat CPO-messissä. Väkeä oli 
viitisenkymmentä henkeä. Mu-
kana oli myös heidän naisjouk-
kojaan. Heillä oli naisia melkein 
kaikissa arvoasteissa. Saimme 
kuulla mm. että vaimo ei saa ol-
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la miestään korkeammassa ar-
vossa. Jos niin kävisi, olisi jom-
mankumman erottava palveluk-
sesta tai otettava avioero.

Viikonloppuisin kiertelim-
me kaupungilla. Plymouth oli 
meikäläisittäin suuri kaupunki, 
sillä väkeä oli siellä enemmän 
kuin Helsingissä. NAVYs Bar-
rack:sta oli matkaa keskustaan 
viitisen kilometriä, mutta por-
tilta oli sinne hyvät bussiyhtey-
det. Kaupungilta tuli ostettu yh-
tä sun toista kotiin vietävää. Os-
tin sieltä magnetofonin, jonka 
sitten myin hyvällä voitolla vai-
mon veljelle. Suomessa ne oli-
vat vielä kalliita ja valikoima oli 
melko pieni.

Kerran eräänä viikonloppu-
na pursimies Ikonen jujutti pur-
simies Arppolaa, joka oli ryypis-
kellyt koko sunnuntain ja sam-
mui iltapäivällä. Illalla joskus 
klo 22:n tienoilla hän heräsi ja 
tuli toisten luokse, jotka istus-
kelivat jonkun huoneessa. Sil-
loin Ikonen alkoi puhua Arppo-
lalle, että päällikkö oli ollut hur-
jana, kun hän ei ollut töissä ko-
ko maanantaina. Meni puoli-
sen tuntia, minkä Arppola uskoi 
nukkuneensa koko maanantain. 
Viimein hän alkoi epäillä asiaa, 
kun kaikilla oli kavaijipuku pääl-
lä, ja sitä emme pitäneet arki-
sin. Pisteen asialle antoi joku, 
joka ei tiennyt Arppolalle ker-
rottua juttua. Arppola oli asias-
ta käärmeissään Ikoselle monta 
viikkoa.

Eräs pursimies sai myös ko-
tiin tullessaan vaimoltaan kyy-
tiä. Kaikki toivat Englannista jos 
jonkinlaista tuomista. Kun pur-
simiehen vaimo sai kuulla tois-

ten aliupseereitten vaimoilta mi-
tä he olivat saaneet, tuli hän hur-
jana kotiin. Puosu oli tuonut vain 
kymmeniä kappaleita kapakois-
sa jaettavia olutlasin alusia. No, 
olihan tuomisia nekin, ja jotkut 
niitä keräilevätkin, mutta ei ko-
vinkaan arvokkaita. Tai olihan 
ne puosulle arvokkaita kun hän 
oli käyttänyt kaikki päivärahan-
sa niihin, joskin välillisesti.

Kuulemani mukaan samai-
nen puosu oli aikoinaan saanut 
myös jujutettua vaimoaan ns. 
purjerahojen kanssa. Siihen ai-
kaan maksettiin perheellisille 
laivapalveluksessa päivärahaa, 
jota sanottiin purjerahaksi. Puo-
su oli puhunut vaimolleen, että 
hänen täytyy aina kuukausittain 
maksaa laivalle purjerahaa. Vai-
mo oli myös kuullut toisten nais-
ten puhuvan niistä, mutta ei sitä 

että ne maksetaan henkilökun-
nalle päin. Ko. puosu oli saanut 
monta kuukautta kaksinkertai-
set purjerahat, ennen kuin hä-
nen vaimolleen selvisi asian to-
dellinen laita.

Oli myös päällikkömme tuo-
nut tuliaisia. Laivastoaseman 
sähkömestari pursim. Laasola 
kertoi jälkeenpäin, että Wikberg 
oli kutsunut hänet asuntoonsa 
vaihtamaan sulaketta kun se ai-
na paloi. Nikke oli mennyt ja to-
dennut, että joka ainoaan pis-
torasiaan oli liitetty 2000 watin 
sähkötakka. Wikberg oli tuonut 
niitä Englannista kymmenkun-
ta. Ei ihme jos 10 A sulakkeet ei-
vät kestäneet, kun kaksikin oli-
si ollut jo liikaa. Laasola kehotti 
Wikbergiä vähentämään käytös-
sä olevat takat yhteen jos haluaa 
sulakkeiden kestävän.
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Markku Nummelin

Saarilinnakkeiden rautatiet
Tämä artikkeli on lyhennelmä rautatiealan Resiinalehdessä 3/2021 julkaistusta 38si
vuisesta katsauksestani EteläSuomen saariratoihin. Tässä esityksessä keskityn vain 
saarilinnakkeiden ratoihin; siviiliradat ja mm. Suomenlinnan telakan ja Santahaminan 
ilmailuvarikon radat eivät ole mukana. Mukana eivät liioin ole Ahvenanmaan eivätkä 
luovutetun alueen radat; poikkeuksen muodostaa Koivistonsaaren eli Saarenpään lin
nakkeen sotilasrata, koska kalustoa siirrettiin sille muilta tässä käsitellyiltä radoilta.

V altaosa eteläisen ran-
nikkomme saarilla toi-
mineista radoista teh-

tiin 1910-luvun linnoitustöiden 
yhteydessä. Linnakkeiden tar-

vikkeiden kuljettamista varten 
rakennettiin lukuisia kapearai-
teisia ratoja. Ne alkoivat yleen-
sä laivalaitureilta, tyypillises-
ti saarten suojaisilta pohjois-

rannoilta ja veivät pattereille, 
kasarmille ja varastoille. Usein 
myös pimeäammunnan valon-
heittimillä oli lyhyitä siirtorato-
ja. Suuremmilla saarilla käytet-

Liikennöintiä Saarenpään radalla vuonna 1929.
KoKoelma Johannes airiKKa

H
istoria
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tiin veturia, pienemmillä tyydyt-
tiin hevosvetoon. Monilla saaril-
la aivan raiteessa kiinni oli mu-
kulakivitie, jolla vaunuja vetävät 
hevoset kulkivat. Veturivetosilla 
radoilla raideleveys oli normaa-
listi 750 mm, kun käsi- ja hevos-
vetosilla radoilla se oli yleensä 
600 mm. Vetureita oli käytössä 
linnakesaarilla Koivistonsaarel-
la, Kirkonmaalla, Isosaaressa, 
Mäkiluodolla, Russarössä, Örös-
sä ja Ahvenanmaalla. Näistä laa-
jin ja ehkäpä kiinnostavin rata-
verkko oli Örössä. Yksikään ra-
ta ei ole enää aktiivikäytössä ja 
valtaosa niistä on purettu. Seu-
raavassa on esitetty ratojen vai-
heita maantieteellisesti idästä 
länteen.

Koivistonsaari
Nykyään Venäjälle kuuluvien 
Koiviston saarien eteläisin saari 
on Koivistonsaari eli Koivusaa-
ri. Venäläiset aloittelivat saaren 
varustamista, mutta varsinaiset 
linnakkeet rakennettiin suoma-
laisten toimesta. 

Koivistonsaaren rata poik-
keaa muista saariradoista siten, 
että se oli aluksi leveäraiteinen 
(1524 mm) ja kavennettiin myö-
hemmin. Ensimmäisen maail-
mansodan loppuvaiheessa ve-
näläiset edellyttivät radan ra-
kentamista pikaisesti manner-
ta vastapäätä olevalta Lehtinie-
men laiturilta saaren halki avo-
meren puolelle Kiilinniemeen. 
Rata rakennettiin tavattomalla 
kiireellä niin, että vaunuja voi-
tiin kuljettaa miesvoimin tai he-
vosella. Ratatyöt alkoivat hel-
mikuun 1917 alussa ja saatiin 
päätökseen huhtikuun 1917 lo-
pussa. Viimeistelytöitä kuiten-
kin vielä jatkettiin ja rata luo-
vutettiin sotilasviranomaisille 
28.6.1917. Radan pituudeksi tu-
li 4,5 km. Rata kiskotettiin ras-
kailla 33 kg/m kiskoilla, joten 
selvästi ajatuksena oli myöhem-
min parantaa se veturivetoisek-
si. Hevosradalla kuljetettiin niin 
tavaraa kuin matkustajiakin.

Rata kavennettiin 1524 mm 
raideleveydestä 750 mm rai-

deleveyteen siirtämällä toista 
kiskoa; alkuperäiset pitkät ra-
tapölkyt jäivät tässä vaihees-
sa vielä paikoilleen. Työ tapah-
tui ilmeisesti 1921–1922 suoma-
laisten aloittamien linnoitustöi-
den yhteydessä. Rata jäi tässä 
vaiheessa edelleen hevosvetoi-
seksi. Tykkien tulevaa hajautta-
mista varten rata sai 1936 linnoi-
tusalueelta uuden 1,5 km pitkän 
haaran länteen päin Makkara-
kukkulan alueelle. Näihin aikoi-
hin pääratakin kunnostettiin ve-
turiliikenteelle ja radan linnak-
keen päähän rakennettiin puu-
rakenteinen veturitalli.

Saarenpään linnakkeen kun-
nostetulla radalla oli kaksi höyry-
veturia ja kaksi moottorivaunua. 
Borsig-veturi 5273/1903 tuotiin 
saarelle Mäkiluodosta 1937 uu-
sien linnoitustöiden yhteydes-
sä. Sieltä veturi päätyi edelleen 
Ylä-Syvärin rautatielle, missä sai 
numeron 12 ja sieltä edelleen lo-
kakuussa 1943 Vjassaaren radal-
le Syvärin eteläpuolelle. Arthur 
Koppel -veturi 7509/1914 tuotiin 

Jokioisten Rautatien moottorivaunu Koivistonsaaressa 1943. Moottorivaunu oli Jokioisten Rautatien paras-
ta kalustoa ja sen pysyvä menetys oli kova isku rautatielle.

KoKoelma museorautatieyhdistys
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saarelle Kirkonmaalta 29.4.1943. 
Veturi jäi saarelle suomalaisten 
vetäytyessä sieltä jatkosodan 
loppuvaiheissa.

Saariradan ensimmäinen 
moottorivaunu oli omatekoinen, 
mutta toinen olikin sitä komeam-
pi. Tämän Jokioisten Rautatien 
uudemman moottorivaunun oli 
valmistanut VR:n Pasilan kone-
paja 1932. Vaunu pakko-otettiin 
Forssassa 8.4.1943 ja kuormat-
tiin seuraavana päivänä Hump-
pilassa VR:n vaunuun. Moottori-
vaunu jäi perääntymisvaiheessa 
ehjänä neuvostoliittolaisille. 

Kirkonmaa
Kirkonmaan linnake ja rata poik-
keavat monesta muusta Suo-
menlahden kohteesta siinä, et-
tei se ollut Venäjän linnoitus-
kohde, vaan vasta suomalaiset 
rakensivat ne myöhemmin. Kir-
konmaan patterin suunnittelu 
aloitettiin 1925. Kirkonmaata 
tarvittiin, koska läheisellä Ran-

kin patterilla pystyttiin vaikut-
tamaan vain lännen ja etelän 
suuntiin, muttei itään. Venäjän 
aikanahan vihollisen ei uskottu 
tulevan idästä. Nelitykkisen 10 
tuuman patterin rakennustyöt 
alkoivat 1927 ja koeammuntoi-
hin päästiin 1929.

Jo rakennustöiden alkajai-
siksi Kirkonmaalle rakennettiin 
höyryveturivetoinen rata, jolla 
avotavaravaunussa voitiin tar-
vittaessa kuljettaa myös mat-
kustajia. Rautatie kulki Savilah-
den itärannalla olevalta päälai-
turilta patterialueelle saaren 
eteläpäähän. Kasarmialueen 
kohdalla pääradasta erkani 
haara länteen varastoalueelle, 
missä oli myös veturitalli. Saa-
ren eteläpäässä rata haarautui 
kahdelle linjalle eri pattereille. 
Lisäksi ammusvarastoihin vei 
pistoraiteita tai niiden vieres-
sä oli kuormauslaiturit. Rato-
jen kokonaispituus oli runsaat 
viisi kilometriä. Raideleveys oli 

750 mm. Kiskopaino oli pienim-
millään 7 kg/m ja raskaimmil-
laan 22 kg/m. Päälaiturista hie-
man etelään valmistui miinalai-
turi 1932. Uusi laituri ja läheinen 
uusi miinavarasto yhdistettiin 
aiempaan rataverkkoon. Miina-
laituri palveli niin miinojen kuin 
torpedojen kuljetusta.

Kirkonmaalla toimi kaksi ve-
turia eri vaiheissa. Kirkonmaan 
ensimmäinen veturi oli aiem-
min Isosaaressa käytetty kak-
siakselinen Arthur Koppel -ve-
turi 7509/v. 1914. Se tuotiin Kir-
konmaalle 1928, ja se oli käytös-
sä joka kesä, talvisin ei ajettu. Si-
tä käytettiin välillä myös Ristnie-
men patterin rakennustöissä 
mantereella Säkkijärvellä. Veturi 
kuljetettiin edellä kerrotusti 1943 
edelleen Koivistonsaarelle palve-
lemaan Saarenpään linnaketta.

Kolmiakselinen Orenstein 
& Koppel 7194/v. 1914 tuotiin 
Russarösta 1939. Tämä sittem-
min Äänekoskella tehdasradal-
la käytetty veturi on yhä jäljellä 
muistomerkkinä Äänekoskella. 

Kirkonmaan rata purettiin 
pääosin sotien jälkeen ja ratalin-
joja hyödynnetään nykyään tei-
nä. Tiilistä muurattu valkoiseksi 
slammattu harjakattoinen vetu-
ritalli vuodelta 1930 on edelleen 
jäljellä ja hyvässä kunnossa. 

Kilpisaari
Noin viisi kilometriä Haapasaa-
resta itään sijaitsevalla Kilpi-
saarella oli venäläisten rakenta-
ma linnake. Kilpisaari on viimei-
nen suuri saari ennen nykyistä 
kaakkoisrajaa. Siellä oli hevos-
vetoinen rata, joka kulki saaren 
poikki laiturilta eteläpuolen pat-

Kirkonmaan entinen veturi Äänekoskella 10.7.2014.

marKKu nummelin
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tereille. Saaresta löytyi kesäl-
lä 1918 viisi tavaravaunua ja 14 
”hiekka- ja laastivaunua”. Suo-
men itsenäistyttyä linnoituksen 
merkitys väheni. 

Rankki
Rankki turvasi laivaväylää Kot-
kaan. Rankissa on ollut myös ra-
ta laiturilta saaren eteläkärkeen, 
mutta siellä ei ollut veturia. Vau-
nuja siirrettiin hevosilla ja mies-
voimin.

Vuoden 1918 inventaarion 
mukaan Rankissa oli yhteensä 
961 metriä rataa, jossa oli käy-
tetty 7 ja 12 kg/m kiskoja. Rai-
deleveys oli 750 mm. ”Päära-
dan” pituus laiturilta tykeille 
oli 830 metriä. Noin 250 metrin 
päässä laiturilta oli vaihde, jos-
ta lähti sivuraide kasarmin ohi 
talousrakennuksen luo. Patteri-
alueella rata kulki ensimmäisen 
ja toisen tykin takapuolelta jat-
kuen komentotornin ja kolman-
nen tykin välistä päättyen pari-
kymmentä metriä patterin nel-

jännen tykin jälkeen. Radalla oli 
kahdeksan ”tykkivaunua” ja näi-
hin oli ”koreja” eli kuljetuslavet-
teja viisi. Vaunuista kaksi oli ”lin-
jaaleilla” ilman jarrua, viisi lin-
jaaleilla ja jarrulla ja yksi ilman. 
Linjaali tarkoittaa jousitusta.

Radan eteläpäätä muutet-
tiin 1926 viemään entisestä pai-
kasta hajautetulle kolmostykin 
(entinen kakkostykki) uudel-
le asemalle. Muutos johtui am-
pumasuuntien laajentamisesta 
ja tykkien siirtämisestä turvalli-
suussyistä kauemmaksi toisis-
taan.

Rataa parannettiin 1927. Se 
korjattiin täysin 1929, kaikki ra-
tapölkyt vaihdettiin. Kaksi uut-
ta ammusvarastoa raiteineen 
valmistuivat 1931 ja 1932. Vaik-
ka rataa liikennöitiin vain he-
vos- ja miesvoimin, tapahtui sil-
lä 2.11.1939 ikävä onnettomuus: 
kenttäradalla työskennellyt tyk-
kimies jäi vaunun alle ja ruhjou-
tui vakavasti. Nykyisin entiset 
ratalinjat toimivat teinä.

Vahterpää
Vedabergetin niemeen Vahter-
pään saaren Söderbyhyn raken-
nettiin 1940–1941 torpedo-/mii-
nalaituri, torpedo-/miinahalli ja 
niitä yhdistävä kapearaiteinen 
rata raideleveydeltään 750 mm. 
Kiskopainoksi tuli 12 kg/m. Lai-
vat saattoivat täältä täydentää 
varastonsa. Paikalle ei tullut 
alun perin lainkaan tietä, joten 
varasto myös täydennettiin lai-
voilla. Laituri ja sillä oleva rata 
ovat yhä jäljellä, mutta mante-
reelta rata on purettu ja linjalle 
on rakennettu kesäasunto. 

Isosaari
Isosaaren laajat linnoitustyöt 
aloitettiin 1913; valmistelut oli-
vat käynnistyneet jo neljä vuot-
ta aiemmin. Saaren ratojen rai-
deleveys oli 750 mm. Rata vei 
laivalaiturilta saaren läpi noin 
1,2 km:n matkan nykyisin Rika-
man patteriksi kutsutulle pat-
terialueelle. Raskaita veturive-
toisia kuljetuksia tarvittiin en-

ove enqvist

Montania-veturi Isosaaressa.
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nen kaikkea järeiden 10 tuuman 
tykkipattereiden rakentamiseen 
ja ylläpitoon. Lisäksi sivuraiteet 
veivät tykkitorneille. Rata raken-
nettiin 1913.

Isosaaressa oli käytös-
sä Arthur Koppel -höyryveturi 
7509/v. 1914. Sotasaaliskeskus-
osasto dokumentoi veturin tark-
kaan kesäkuussa 1920 ja lähet-

ti tiedot uudelleen tammikuus-
sa 1922. Veturi siirtyi puolustus-
voimille 1922 ja otettiin uudel-
leen ajoon. Veturi oli edellä kerro-
tusti myöhemmin Kirkonmaalla, 
Viipurinlahden suulla Säkkijär-
ven Ristniemellä ja lopuksi Koi-
vistonsaarella Saarenpään lin-
nakkeella.

Radan toinen veturi oli Orens-

tein & Koppelin valmistama Mon-
tania-moottoriveturi. Alun perin 
Loviisan-Wesijärven Rautatie oli 
tilannut tämän petrolikäyttöisen 
veturin 1919 ja se saatiin käyt-
töön seuraavana vuonna. Se toi-
mi lähinnä vaihtoveturina Lovii-
sassa Valkon satamassa. Vetu-
ri vuokrattiin 1940 puolustus-
voimille, joka otti sen käyttöön-
sä Isosaaressa. Puolustusvoimat 
osti sen 1942. Isosaareen raken-
nettiin tällöin entistä järeämpää 
12 tuuman tykkipatteria, missä 
työssä käytettiin rautatietä. Ra-
kennustyöt alkoivat 1941 ja lope-
tettiin likipitäen valmiina tammi-
kuussa 1945 välirauhansopimuk-
sen ehtojen mukaisesti. Tykit pu-
rettiin ja varastoitiin Parolaan, 
mutta 1961 aloitettiin niiden pa-
lautus Iso saareen. 

Isosaaren rata oli veturi-
vetoinen 1940-luvun loppuun 
saakka. Rata ja vaunut olivat jäl-
jellä 1960-luvun puoliväliin. Lop-
puvaiheessa vaunuja vedettiin 
hevosella tai traktorilla. Vuon-
na 1961 selvitettiin vielä radan 
kunnostuskustannukset 12 tuu-
man tykkien palauttamisen yh-
teydessä. Suurten kustannusten 
takia työtä ei kuitenkaan toteu-
tettu. Sen sijaan tykit ja muu ma-
teriaali kuljetettiin Sjöblom Oy:n 
erikoiskuljetuskalustolla.

Alkuperäinen veturitalli si-
jaitsi sataman kupeessa. Se on 
sittemmin purettu. Myöhem-
min kalustoa säilytettiin laiva-
laiturin lähellä olevassa pitkäs-
sä vajassa, jossa on edelleen kis-
kot jäljellä. Myös mm. komento-
bunkkerissa on yhä kiskot pai-
koillaan.

Isosaaressa vuosikymme-

Puolustushallinnon raKennuslaitos

Kuivasaaren linnakkeen radat ennen talvisotaa.
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niä muistomerkkeinä seisseet 
Montania-veturi ja linnoitusra-
dan tykinputken kuljetusteli siir-
rettiin alkusyksynä 2014 meritse 
ja maitse puolustusvoimien va-
rikolle Hämeenlinnaan. Kalus-
to siirrettiin marraskuussa 2014 
edelleen Hämeenlinnasta So-
tamuseon varastoon Siikakan-
kaalle Ruovedelle. Sieltä kalus-
to puolestaan tuotiin Jokioisten 
Museorautatielle 4.11.2016. 

Isosaaressa oli myös toi-
nen ja yhä jäljellä oleva ja sa-
moin 750 mm raideleveyden ra-
ta. Saaren itäpään Peninniemel-
le valmistui 1936 torpedokoea-
sema, jolle rakennettiin rata si-
tä varten rakennetulta laituril-
ta. Radalla on 12 kg/m kiskot eli 
ne ovat ilmeisestikin aiemmin 
saaren veturiradalla käytetty-
jä. Noin 100 metriä pitkä rata 
on laiturin päässä luhistumis-
tilassa, mutta torpedokoease-
man päässä hyvässä kunnossa. 
Torpedotestaus Peninniemessä 
päättyi 1956, mutta myöhem-
min koeasemaa on hyödynnet-
ty korroosiontutkimuspaikkana 
2017 saakka. Torpedoja testat-
tiin mm. ennen niiden antoa su-
kellusveneisiin. Ne koelaukais-
tiin ilman latausta ja ne nousi-
vat määrämatkan kuljettuaan 
testeissä käytetyn mekanismin 
avulla pintaan, mistä ne voitiin 
hakea takaisin.

Kuivasaari
Kuivasaari sijaitsee noin kilo-
metrin päässä Isosaaresta län-
teen. Saari pakkolunastettiin 
1896 sotilaallista käyttöä var-
ten. Sen linnoittaminen aloitet-
tiin 1911. Saaren pohjoispää-

hän rakennettiin kaksoislaituri. 
Maailmansodan syttyessä kesäl-
lä 1914 Kuivasaaren linnake oli 
melkein valmis.

Kuivasaaren erikoisuus oli 
kaksi eri raideleveyttä. Sata-
masta pattereille ja varastoil-
le johtaneet kaksi rinnakkaista 
yhdysrataa olivat 750 mm raide-
leveyttä. Sen sijaan erillisellä va-
lonheitinradalla oli 1000 mm rai-
deleveys. Vetureita ei käytetty.

Aikanaan valonheittimet 
olivat korvaamattomia yöso-
dankäyntiä varten. Valonheitti-
mien halkaisija oli eri saarilla jo-
ko 1,5 tai 2,0 metriä. Valoheitin-
suojasta valonheitin kuljetettiin 
rataa pitkin varsinaiseen valai-
sinasemaan. Kuivasaaressa tä-
mä rata oli poikkeuksellisen pit-
kä, noin 300 metriä. Esimerkik-
si läheisessä Isosaaressa valon-
heitin nostettiin hissillä suojas-
ta valaisinpaikkaan eikä pidem-
pää kuljetusrataa tarvittu. Kui-
vasaaren valoheitinrata kulki 
kivipenkereen päällä, jolloin sii-
tä oli saatu mahdollisimman ta-
sainen. Radalla oli myös kivihol-
vinen alikulkusilta, joka on yhä 
jäljellä. Radasta oli vielä 1970-lu-
vun alussa ratapölkkyjä jäljellä, 
vaikka kiskot oli poistettu. Pen-
ger on yhä hyvässä kunnossa.

Laiturin ja järeän patterin 
välinen rata heräsi vielä uudes-
taan eloon, kun Isosaaren ta-
voin Kuivasaareenkin palau-
tettiin 1960-luvun alussa Paro-
laan varastoidut 12 tuuman ty-
kit. Kuivasaaren tuonti tehtiin 
ensin ja siellä käytettiin kulje-
tuksissa vielä rataa. Suunnitel-
mat radan kunnostamisesta val-
mistuivat syksyllä 1959. Radan 

ja laiturin kunnostukset valmis-
tuivat keväällä 1960. Kuivasaa-
relle tuotiin tällöin kaksi Lovii-
san Rautatien avonaista tava-
ravaunua. Niitä vedettiin kumi-
pyöräkalustolla. Kesällä 1974 lo-
viisalaiset vaunut olivat vielä jäl-
jellä Kuivasaaressa. Itse radasta 
oli tällöin vain jäänteitä jäljellä.

Katajaluoto
Ensimmäisen maailmasodan 
alkaessa Katajaluotoon raken-
nettiin rannikkolinnake. Jatko-
sodan jälkeen saaren käyttötar-
koitus muuttui ja sinne perustet-
tiin tykistön koeampuma-ase-
ma. Katajaluodon mieskäyttöi-
nen rata alkoi saaren pohjoislai-
turilta ja vei keskelle saarta.

Melkki
Melkissä oli poikkeuksellisen ti-
heä rataverkko. Ensimmäisen 
maailmansodan aikana siellä oli 
Venäjän laivaston, ja myöhem-
min Suomen merivoimien, mii-
navarastoja. Rataverkko alkoi 
pohjoislaiturilta. Eri rakennuksil-
le ja varastoille menivät tavaran-
kuljetukseen käytetyt miestyön-
töiset raiteet. Vaihteita oli aina-
kin 16. Raideleveys oli 600 mm. 
Koska Melkki oli miinavarikko, 
saarella oli myös ”palojuna” eli 
pumppuvaunu ja letkuvaunu, joi-
ta säilytettiin talvilämpimässä ti-
lassa. Palojunaa varten rannoil-
la oli kolme laiturinpätkää, jonne 
pumppuvaunun saattoi työntää 
vedenottoa varten.

Saarelle perustettiin 1950-lu-
vulla kesämaja-alue Helsingin va-
ruskunnan ja merivoimien henki-
lökunnan virkistyskäyttöön. Ly-
hennetty rataverkko oli käytös-



74

sä 1970-luvun puoliväliin, jolloin 
laituri tuhoutui myrskyssä talvel-
la 1975–1976 eikä uudelle laitu-
rille ollut enää tarvetta vetää kis-
koja. Viimeiset raiteet purettiin 
saarelta 1990-luvun lopussa. Yk-
si Melkin vaunuista on yhä jäljel-
lä saarella.

Rysäkari
Rysäkarin linnoitustyöt aloitet-
tiin lokakuussa 1914. Ensimmäi-
siä töitä oli laiturin ja siltä patte-
reille vievän radan ja mukulaki-
vitien rakentaminen. Pohjoissi-
vulla olevalta laiturilta alkoi va-
rasto- ja kasarmialueen lähes 
kokonaan ympäri kulkenut ra-
ta. Venäläiset saivat linnoituk-
sen likipitäen valmiiksi. Patteri 
mittaustorneineen oli ajanmu-

kainen, kun se jäi itsenäistyneel-
le Suomelle. Alkuperäinen rata 
säilyi 1950-luvulle saakka.

Ratojen aika ei ollut vielä ohi 
Rysäkarilta. Kun Melkistä siirret-
tiin 1960-lopulla miinavarasto-
ja saareen, rakennettiin sinne 
aiemmista erillinen miinankul-
jetusrata. Radoista on yksittäi-
siä jäänteitä yhä jäljellä. Lisäk-
si saarella on jäljellä valonheit-
timen siirtorata.

Miessaari
Espoon edustalla sijaitsevan 
Miessaaren linnoitustyöt aloi-
tettiin 1915. Rata alkoi saaren 
luoteisrannan laiturilta ja vei lin-
noitusalueelle saaren keskelle. 
Miessaarelle valmistui 1964 kak-
sitykkinen 203 mm:n järeä pat-

teri. Saareen sijoitettiin 1980-lu-
vulla Helsingin ilmapuolustuk-
sen ohjuspatteri ja seuraaval-
la vuosikymmenellä 130 mm:n 
rannikkotykkipatteri.

Mäkiluoto
Mäkiluoto oli Pietari Suuren me-
rilinnoituksen mitä tärkein osa, 
koska sen ja Suomenlahden ete-
lärannalla olevan Naissaaren ty-
keillä voitiin sulkea koko Suo-
menlahti.

Kasarmia, päälaituria ja tyk-
kipattereita yhdisti kapearai-
teinen rata, joka oli kaikkiaan 
1950 metriä pitkä. Raideleveys 
oli 750 mm. Rata yhdisti saaren 
pohjoisosissa olleet kasarmit 
ja päälaiturin pattereihin sekä 
muihin työpisteisiin.

Kun punaiset tulivat kevääl-
lä 1918 Mäkiluotoon ottamaan 
sen venäläisiltä haltuunsa, löy-
sivät he sieltä mm. kolme vetu-
ria. Kun he puolestaan poistui-
vat Mäkiluodosta viimeisten ve-
näläisten upseerien kanssa, rä-
jäytettiin rakenteita perusteelli-
sesti ja mahdollisesti myös vetu-
reita vaurioitettiin. Mäkiluodos-
ta siirrettiin Orenstein & Koppel 
veturi 7503/v. 1914 Valtion ruu-
titehtaan radalle Vihtavuoreen. 
On ilmeistä, että kaksi muuta 
Mäkiluodon alkuperäistä vetu-
ria myytiin Eskolan metsäradal-
le vetureiksi 1 ja 2.

Linnake oli taistelukyvyttö-
mänä aina 1930-luvun alkuun 
saakka, jolloin sinne rakennet-
tiin uudenaikainen järeä linna-
ke. Öröstä tuotiin Mäkiluotoon 
rakennustöiden käyttöön 2,4 
km ratakiskoa lokakuussa 1934. 
Mäkiluodossa oli käytössä 1931–

Borsig-veturi Mäkiluodossa 1930-luvulla  
ennen muutostöitä, jotka sille tehtiin 
Koivistonsaareen siirtoon mennessä.

herman Paqvalen, KoKoelma ove enqvist
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1936 Borsig-veturi 5273/v. 1903. 
Sen käyttö Mäkiluodossa oli vä-
häistä. Veturi siirrettiinkin Koi-
vistonsaarelle 1937. Tämän ve-
turin jälkeen vaunuja liikutet-
tiin tarvittaessa vain miesvoi-
min, mm. jatkosodan aikaisissa 
vaunukuvissa on kaikissa mies-
työntö. Rataa käytettiin huolto-
töissä. Vietiinpä vaunuilla saa-
ren saunalle vesikin 550 litran 
tynnyreissä!

Mäkiluoto oli Porkkalan vuok-
ra-aluetta 1944–1956. Alue luo-
vutettiin Neuvostoliitolle syys-
kuussa 1944. Mäkiluodon rato-
jen käytöstä vuokra-aikana ei ole 
tietoa. Neuvostoliittolaisten pois-
tuessa Mäkiluodosta he tuhosivat 
perusteellisesti 12 tuuman kak-
soistykkitornin ja mm. radan kis-
koja oli pudotettu mereen päälai-

turilta. Palautuksen jälkeen jäljel-
lä olleita ratoja ei enää käytetty 
kuljetuksiin, vaan ne päätyivät 
pikkuhiljaa erilaisiin rakennus-
tarkoituksiin.

Stora Träskö eli Storlandet
Upinniemen edustalla sijaitseva 
Stora Träskö sai kapearaiteisen 
rautatien ensimmäisen maail-
mansodan alkuvaiheessa. Rata 
seurasi tykkiteitä, jotka oli osit-
tain louhittu kallioon.

HästöBusö
Hästö-Busö sijaitsee Tvärmin-
nen itäpuolella. Sen läheltä kul-
kee mm. laivaväylä Lappohjaan, 
mikä oli venäläisten sotasata-
ma. Linnoitustyöt Hästö-Busös-
sä pääsivät vauhtiin 1912. Saa-
ren pohjoissivustalle rakennet-

tiin iso laivalaituri, jolta tehtiin 
kolmeen patteriin haarautuva 
kapearaiteinen rautatie. Ratojen 
pituus oli yhteensä noin 1,3 km. 
Rata tuhottiin 1918.

Russarö
Linnoitustyöt Russarön saarel-
la käynnistyivät vuoden 1914 
lopussa. Linnoitusta hallitsivat 
aluksi venäläiset, sitten 1918 
hetken aikaa Saksan Itämeren 
divisioona, sitten Suomen puo-
lustusvoimat, tämän jälkeen 
Neuvostoliitto Hangon vuok-
ra-aikana ja sen jälkeen taas 
Suomen puolustusvoimat. 

Venäläiset rakensivat ensim-
mäisen maailmansodan linnoi-
tustöiden aikana radan pohjois-
laiturilta saaren poikki etelään ja 
sille useita haararatoja. Pidem-

Neuvostoliittolaisilta jäänyt moottoriveturi numero 1559 Russarössä 6.3.1942.  
Suomalaiset sotilaat tarkastelevat hytissä ja osittain se alla olevaa moottoria. 

KoKoelma antti roivainen
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pi sivurata haarautui pian laitu-
rin eteläpuolella varastoalueel-
le länteen. Veturitalli oli tämän 
haararadan päässä. Radan rai-
deleveys oli 750 mm. On ilmeis-
tä, että osa kiskoista tuotiin Uu-
denkaarlepyyn rautatieltä, joka 
purettiin elokuussa 1916. Rus-
sarössä oli kaksi höyryveturia. 
Arthur Koppel 7194/v. 1914 tuo-
tiin Viron Naissaaresta. Se oli 
Russarössa ainakin 1919–1939. 
Veturi siirrettiin Kirkonmaal-
le 1939. Toinen oli entinen val-
tion työmaaveturi W. G. Bag-
nall 1512/v. 1897. Veturi oli han-
kittu alun perin uutena Tie- ja 
vesirakennusten ylihallituksel-
le, missä sen numero oli 1. Sitä 
käytettiin eri rautatierakennuk-
silla. Veturi siirtyi muun radanra-
kennustarpeiston ja henkilöstön 
myötä rautatiehallituksen rau-

tatierakennusosastolle tammi-
kuussa 1923, mutta myytiin jo 
helmikuussa 1926 Puolustuslai-
tokselle. Veturi oli Russarössä ai-
nakin 1939 asti. 

Vuokra-aikana neuvostoliit-
tolaiset toivat saareen МУГ/2 
(MUG/2) -moottoriveturin 1559. 
Se jäi Suomen puolustusvoimi-
en haltuun venäläisten vetäy-
dyttyä Russarösta. Kalugan ve-
turitehdas valmisti Neuvos-
toliitossa peräti 1385 kpl tätä 
750 mm raideleveyden veturi-
tyyppiä 1933–1939.

Rataa saarella oli jäljellä 
1960-luvulle saakka. Silloin ta-
pahtui vielä onnettomuus, jos-
sa alkoholia nauttinut moot-
toripyöräilijä oli pimeässä tör-
männyt rataan ja kaaduttuaan 
loukkaantunut. Saarella on 
yhä edelleen irtonaisia kisko-

ja useissa paikoissa ja eteläran-
nan valoheitinasemalla hieman 
750 mm:n raidettakin jäljellä. 
Kiskopainot ovat 12 ja 18 kg/m. 
Lisäksi järeiden 234 mm mu-
seotykkien sisällä ovat jäljellä 
600 mm raideleveyden ympyrä-
radat ammusvaunuineen.

Russaröhön tehtiin 26.–
28.7.2013 melko varmasti Suo-
men eteläisin rautatiemuisto-
merkki. Kapearaiteisen rauta-
tien muistomerkiksi rakennet-
tiin sotilaskodin nurkalle sata-
masta keskusaukiolle johtavan 
tien varteen kolmen metrin pät-
kä 600 mm rataa ja sille asetet-
tiin Porkkalasta Mäkiluodon lin-
nakkeelta löytynyt halkovaunu.

Bolax
Bolaxin linnoittaminen käynnis-
tyi 1940. Linnoittamisvaiheessa 

Örön ratojen ”risteysaseman” paikka saaren keskellä. marKKu nummelin, 30.6.2020
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välirauhan aikana saarelle ra-
kennettiin merimiinojen varas-
tointiin käytetty kallioluola. Ra-
kennustöissä ja luolassa käytet-
tiin kapearaiteista rataa. Jatko-
sodan alettua linnakkeelta tuli-
tettiin runsaasti Hangon vuok-
ra-aluetta. Jatkosodan jälkeen 
luolaa käytettiin ajomiinavaras-
tona.

Örö
Öröhön, kuten monille muillekin 
venäläisten 1915–1917 linnoitta-
mille saarille rakennettiin raken-
nus- ja huoltotöihin rautatie, jo-
ka säilyi myöhemmin suoma-
laisten käytössä. 

Örössä on kolme patteri-
aluetta. Järeät 12 tuuman eli 
305 mm:n tykit asennettiin saa-
ren itäiselle kalliolle saaren kes-
kikohdalle. Eteläkärkeen tuli 
kuuden tuuman patteri ja poh-
joiseen kevyempi 120 mm:n 
patteri. Myöhemmin aseistus-
ta on täydennetty nykyisilläkin 
130 mm:n tykeillä, kranaatinhei-
tinasemilla ja mm. pohjoispään 
vasta 1980-luvulla rakennetulla 
ilmatorjuntapatterilla.

Örön alkuperäinen päälaitu-
ri oli lähellä pohjoiskärkeä. Myö-
hemmin sitä on kutsuttu betoni-
laituriksi ja se on edelleen huol-
toliikenteen käytössä. Rata lähti 
sieltä kohti etelää ja jatkui mel-
ko suorana aivan eteläkärkeen 
kuuden tuuman tykkien linnoi-
tusalueelle. Puolivälistä haarau-
tui rata itään päin 12 tuuman 
patterille, jonka linnoitustyö-
maille nousi funikulaarityyppi-
set kaksoisraiteet. Tällä alueella 
on myös nykyinen vierassatama 
ja suurin osa saaren palveluista. 

Lähellä pohjoislaituria päärai-
teesta haarautui lännen puolel-
le raide lyhytikäiseksi jääneelle 
120 mm:n patterille.

Örön ratojen raideleveys oli 
750 mm. Raidepituus oli raken-
nustöiden aikana noin 5 km. 
Vuonna 1926 radan raidepituu-
deksi mainittiin 4,2 km. Valtaosa 
radoista sijaitsi samalla penkal-
la nupukivisten teiden kanssa. 
Kun vaunuja vedettiin hevosel-
la, kulki vetohevonen tien puo-
lella eikä ratapölkyillä. Veturital-
li rakennettiin 12 tuuman patte-
rin alueelle.

Rautatien rakentaminen 
aloitettiin 1915 ja sitä otettiin 
asteittain heti käyttöön. Pohjoi-
sen 120 mm patterin raide jäi ly-
hytikäiseksi, kuten koko patte-
rikin. Kyseisen patterin rata pu-
rettiin tarpeettomana 1934.  Sen 
raidemateriaali, kuten muukin 
ylimääräinen varastoitu rata-
materiaali kuljetettiin Mäkiluo-
toon lokakuussa 1934.  Sen si-
jaan muu rataverkko säilyi pit-
kään. Aivan eteläkärkeen saak-
kakin se säilyi 1940-luvuvun 
loppuun. Varsinaisesti rata pu-
rettiin 1960-luvulla, mutta jään-
teitä oli nähtävissä vielä aivan 
1970-luvun alussa.

Tykkien putket ja mm. am-
mukset kuljetettiin rautateitse. 
Raskaimpia 50 tonnin painoisia 
putkia oli vetämässä veturin li-
säksi myös auto. Linnakkeen 
polttoainesäiliöt olivat pohjoi-
sella betonilaiturilla, mistä tyn-
nyrit kuljetettiin rautatiellä he-
vosen vetäminä kasarmialueille.

Saaren rautatiekalustos-
ta tehtiin 1918 hyvä inventoin-
ti, joten koko silloisesta kalus-

tosta on olemassa hyvät tiedot 
mittapiirustuksineen. Tällöin ve-
turina oli A. Borsigin valmistus-
numerolla 5273/v. 1903 valmis-
tama veturi. Tavaravaunuja oli 
tällöin 32, joista kuitenkin kuu-
si ilman pyöriä.  Useat vaunut 
oli tarkoitettu 12 tuuman tyk-
kien ammusten kuljetukseen. 
Veturi siirrettiin Mäkiluotoon 
1931. Vuonna 1937 saarelle tuo-
tiin ”uudempi veturi”, 2-akseli-
nen identifioimaton Orenstein 
& Koppel, joka oli siellä ilmei-
sesti vuoteen 1961.

Suomalaiset muuttivat vau-
nun nro 24 matkustajavaunuk-
si. Matkustajaliikenteen Örö 
Express kulki kuitenkin aina he-
vosvetoisena ja höyryveturia 
käytettiin vain raskaissa tava-
raliikenteen kuljetuksissa. Hen-
kilöliikenteessä rataa kutsut-
tiinkin raitiotieksi ja vaunua rai-
tiovaunuksi, jollainen se lähin-
nä olikin. Örön rata lieneekin 
toistaiseksi viimeinen Suomes-
sa käytössä ollut säännöllises-
ti käytetty hevosraitiotie. Kun 
vieraita saapui pohjoislaituril-
le, vietiin heidät usein ensin Örö 
Expressillä eteläkärkeen mai-
semia ihailemaan ja sitten vas-
ta varsinaisille työasioille. Puu-
rakenteinen veturitalli muutet-
tiin pajaksi, mutta on sittemmin 
purettu.

Utö
Venäläiset rakensivat Utöhön 
tieverkoston ja kapearaiteisen 
radan, jotka menivät monin pai-
koin entisten pihapiirien poikki. 
Rakennustyöt aloitettiin varsi-
naisesti huhtikuussa 1915. Suo-
jainen satama varusteltiin Venä-
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jän laivaston satamaksi. Väylää 
parannettiin kallioräjäytyksillä.

Pitkälle pistolaiturille ra-
kennettiin raide. Laiturin man-
tereen päässä oli kääntöpöy-
tä, mistä rata vei sekä läntiselle 
(Västra Udden) että kaakkoiselle 
(Kesnäs) patterialueelle. Lisäksi 
myös itään vei haara. Rata kul-
ki mukulakivillä kivetyn tien reu-
nassa. Västra Uddenin patterin 
työmaalle vei lisäksi rakennus-
aikana erillinen funikulaarityyp-
pinen kaksiraiteinen vinorata. 
Vintturikäyttöistä vinorataa lu-
kuun ottamatta rata oli hevos-
vetoinen tai miestyöntöinen.

Ensimmäisen maailmanso-
dan jälkeen rata säilyi Suomen 
rannikkotykistön käytössä. Si-
tä kunnostettiin ainakin vuon-
na 1923. Vuonna 1926 radan 
pituudeksi ilmoitettiin 0,9 km. 
Koska muista linnoitussaarista 
poiketen Utössä oli (ja on edel-
leen) runsaasti siviiliasukkaita-
kin, oli rata myös heidän käytös-
sään tavaroiden kuljetuksessa. 
Kesnäsin patterin tykit poistet-
tiin 1932 ja sen pään rataa lyhen-
nettiin tämän jälkeen. Sen sijaan 
”varsinainen” patteri ratoineen 
Västra Uddenilla säilyi käytös-
sä. Rata purettiin 1960-luvulla. 
Laiturin raide säilyi käytössä pi-
simpään. 

Berghamn
Houtskarin pääsaaren etelä-
puolella sijaitsevan Storlande-

tin Berghamnissa oli lyhyen ai-
kaa linnoitustoimintaa 1940 ja 
jatkosodan aikana. Kuljetusra-
ta sekä rakennettiin että puret-
tiin 1943. Linnake lakkautettiin 
lopullisesti 1997.

Lypyrtti (Lypertö, Katanpää)
Katanpään linnake Kustavin Ly-
pertön eli Lypyrtin saaressa oli 
venäläisten merilinnoitusketjun 
pohjoisin puolustuspiste. Lin-
nakkeen rakennustyöt alkoivat 
1915, jolloin sinne rakennettiin 
rata rakennustarvikkeiden ja sit-
temmin tykkitarpeiden kuljetta-
miseen. Rata vedettiin laiturilta 
linnakkeelle ja kasarmille.

Vuoden 1930 lopulla Ly-
pyrttiin perustettiin varavanki-
la. Vangit työskentelivät lähin-
nä kivilouhoksella, josta louhit-
tiin nupukiviä. Louhosalueelle-
kin vedettiin raiteet. Louhostoi-
minta päättyi vuonna 1940. Ai-
nakin osa ratamateriaalista siir-
rettiin Kuuskajaskariin vuonna 
1943.

Pähkinäinen
Aivan Uudenkaupungin kaupun-
gin kupeessa, sen pohjoispuo-
lella olevaan Pähkinäisten saa-
reen rakennettiin välirauhan 
aikana merimiinavarasto, joka 
otettiin käyttöön vuoden 1940 
lopulla. Paikka valittiin, koska 
mantereelle läheiselle Janhuan 
alueelle perustettiin koko maata 
palvellut merimiinatehdas.

Varastoilta rakennettiin ra-
ta itälaiturille. Normaalien kis-
kojen sijaan siellä käytettiin ai-
nakin osittain L-muotoisia kis-
koja, jotka oli yhdistetty metal-
lipölkyillä. Ne toimivat yhteen 
laivojen miinakiskojen kanssa.

Lähellä kaupunkia olevaa rä-
jähdysainevarastoa alettiin pi-
tää vaarallisena jo 1960-luvun 
puolivälissä ja se tyhjennettiin-
kin vähitellen 1960-luvun lopul-
la. Nykyisin saaren puolustus-
voimien entiset rakennukset 
ovat raunioituneet, mutta ra-
dan kiskotusta on edelleen osit-
tain jäljellä.

Kuuskajaskari
Suomalaisten itsenäisyyden ai-
kana linnoittamissa saarissa on 
ollut Kirkonmaata lukuun otta-
matta vain lyhyitä miesvoimin 
käytettyjä kenttäratoja. Rau-
man edustajan Kuuskajaska-
rilla lyhyt Y-muotoinen rata vei 
itäiseltä laiturilta kahdelle am-
musvarastorakennukselle. Ra-
ta ei ollut pitkään käytössä; ra-
tamateriaalia Kuuskajaskarille 
tuotiin Lypertöstä 1943 ja rata 
oli olemassa ainakin vielä 1950 
saaren karttaa päivitettäessä. 
Kuuskajaskarin linnoitustyöt 
aloitettiin 1939 ja linnake oli käy-
tössä 1996 asti.

Otan mielelläni vastaan li-
sätietoja saariradoista, sähkö-
posti markku.nummelin(at)ko-
lumbus.fi
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Arkistojen helmiä 1/2002

Syyskuun 11. päivän terroristiisku New Yorkissa on kirvoittanut monen ajat
telemaan, että tämän jälkeen maailma ei ole enää entisensä. Ajatus on oikeu
tettu, olihan iskun tekotapa yllättävyydessään ja tuhoisuudessaan ennen ko
kematon. Mutta millaiselta maailma näyttää suomalaisen väestönsuojelun 
kannalta. Muuttuivatko uhkakuvat ja onko aihetta väestönsuojelutoiminnan 
uusiutumiseen? – muuttuvatko väestönsuojelun uhkakuvat?

A luksi käsitteet on palautettava mieleen. 
Pelastustoimilaki vuodelta 1999 määrit-
telee pelastustoimen kokonaisuudek-

si, johon kuuluvat tulipalojen ja onnettomuuk-
sien ehkäisy, pelastustoiminta ja väestönsuoje-
lu. Pelastustoiminta on kiireellisiä toimenpitei-
tä ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaa-
miseksi ja pelastamiseksi, vahinkojen rajoitta-
miseksi ja seurausten lieventämiseksi onnetto-
muuksien sattuessa ja uhatessa. Väestönsuoje-
lu puolestaan on väestön ja omaisuuden suojaa-
mista, yhteiskunnan kannalta tärkeiden virasto-
jen, laitosten ja tuotantolaitosten toiminnan tur-
vaamista sekä pelastustoimintaa poikkeusolois-
sa ja niihin varautumista.

On merkillepantavaa, että kyseinen laki vi-
rallisesti lopetti (palo-ja) pelastustoiminnan se-
kä väestönsuojelun erottelun ja yhdisti ne kuu-
luviksi samaan kokonaisuuteen. Hyvä niin, kos-
ka molemmat osa-alueet valmistautuvat poh-
jimmiltaan samojen ongelmien kohtaamiseen 
vaikkakin eri näkökulmasta. Lukiessamme edel-
lä olevia määritelmiä tarkasti huomaamme, et-
tä suomalaisten määritelmien mukaan New Yor-
kin terroristi-isku ei liity lainkaan väestönsuo-
jeluun, koska tuolloin ei vallinnut mikään poik-
keusolo vaan kyseessä oli tavallinen arkipäivä.

Artikkeli on laadittu tavallisen kansalaisen 
näkökulmasta. Tämän vuoksi väestönsuoje-
lu -termiäkin on käytetty siten, että erottelua 

”normaalioloihin” tai ”poikkeusoloihin” ei ko-
rosteta. Poikkeusolojen määrittelyllä on mer-
kitystä, kun asiaa tarkastellaan viranomaisten 
tai koko yhteiskunnan toimintojen kannalta. 
Kuitenkin ihmisen joutuessa vaaralle alttiiksi 
on toimittava heti eikä silloin enää ole merki-
tystä minkä nimikkeen alla toiminta tapahtuu.

Rannikon Puolustaja -lehden lukijakunnas-
sa on huomattavasti sotilaita, jonka vuoksi lie-
nee paikallaan kiinnittää edelleen huomiota 
väestönsuojelu -sanan käyttöön puolustus-
voimien yhteydessä. Laajasti ymmärrettynä 
väestönsuojelu termi kattaa myös puolustus-
voimat, koska se on ”yhteiskunnan kannalta 
tärkeä virasto tai laitos” ja koska sotilaatkin 
ovat osa väestöä. Lienee itsestään selvää, et-
tä väestönsuojelun tarkoitusperien on täytyt-
tävä myös sotaväessä.

Erityinen tarkkuus termien käytössä on kui-
tenkin paikallaan puolustusvoimien toimintoja 
käsiteltäessä. Sotilaiden ja siviilien suojaamisen 
välillä on eronsa. Siviilien suojaaminen nauttii 
kansainvälisessä oikeudessa erityistä suojaa; 
taistelutoimintaa ei saa suunnata siviilejä vas-
taan. Sotilailla tällaista suojaa ei tietysti ole; so-
tilaiden toiminnan lähtökohtana on suojautumi-
nen taistelutoiminnalta. Myös johtosuhteissa on 
ero: siviiliviranomaiset vastaavat väestön suo-
jaamisesta ja sotilasviranomainen sotilasorga-
nisaation suojaamisesta. Edellä esitetyistä syis-

New York 11. syyskuuta 2001
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Pioneeri- ja suojelutaisteluharjoituksessa 
2001 harjoiteltiin myös viranomaisyhteistyötä 
sotilaspalokunnan, siviilipalokunnan 
ja suojelukomppanian kesken. Kuvassa 
sotilaspalokunta pelastaa potilasta 
näytellyttä tykkimies Petri Junnosta.

olojen perinteisin uhkakuva on Suomeen koh-
distuva aseellinen hyökkäys, jossa siviiliväes-
tökin joutuu tahallisesti tai tahattomasti so-
dan vaaroille alttiiksi. Uudempana tuotteena 
ovat jo rauhan aikana mahdolliset suuronnet-
tomuudet, joista vakavimmat liittyvät vaaral-
listen aineiden käsittelyyn tai ydinteknologian 
käytön aiheuttamiin säteilyonnettomuuksiin. 
Myös kansainväliseen vaihdantaan tai energi-
an saantiin liittyvät häiriöt saattavat aiheuttaa 
vakavia uhkatekijöitä väestön hyvinvoinnille. 
Normaali pelastustoiminta varautuu joka päi-
vä samoihin tilanteisiin siltä osin, kun tilanteet 
eivät ylitä viranomaisten ”normaaleja” toimin-
tamahdollisuuksia.

Määriteltyjen poikkeusolojen valossa voi-
daan aiheellisesti väittää, että syyskuun tapah-
tumien vuoksi ei ole syytä muuttaa väestön-
suojelun uhkakuvia. Eikö juuri väestönsuoje-
lun tehtävänä ole varautua ohjusten osumiseen 
asuinkortteliin tai pelastustoiminnan tehtävä-
nä varautua lentokoneen putoamiseen asutul-
le alueelle ? Myös tahallisesti aiheutetuista tu-
hotöistä on Suomestakin esimerkkejä, vaikkapa 
vuodelta 1987 henkisesti häiriintyneen henkilön 
tekemä Upinniemen varuskunnan vesilaitoksen 
saastuttaminen. Tahallisista tuhotöistä aiheutu-
neet vahingot ovat Suomessa onneksi jääneet 
suhteellisen pieniksi ja siten helposti unohdet-
taviksi, mutta niidenkin mahdollisuus on otet-
tu huomioon poliisin, puolustusvoimien ja mui-
den turvallisuusviranomaisten suunnitelmissa.

Uhkakuvien muuttamista puoltavan vas-
tauksen kysymykseen saa toteamalla, että 
syyskuun terroristi-isku osoittaa yksiselittei-
sesti mahdolliseksi sen, että ”kaikenlaista voi 
todellakin tapahtua”. Järjestelmän täytyy ot-
taa huomioon myös tilanteita, joita ”ei tapah-
du” tai joista ”emme etukäteen ole edes tietoi-
sia”. Jos tämä voi tapahtua Amerikassa niin, 
miksi se ei voisi tapahtua myös Suomessa. Le-
visihän jauhekirjeiden lähettäminen nopeas-
ti myös meille ja aiheutti paljon ylimääräistä 
työtä viranomaisille - onneksi vain typerän pi-

tä johtuen puhuttaessa puolustusvoimien toi-
minnasta, on aiheellista käyttää sotilasorgani-
saation suojaamisesta termiä ”suojelu-ja pelas-
tustoiminta”. Tällöin puolustusvoimien kielen-
käytössä väestönsuojelu - sana voidaan vara-
ta tarkoittamaan siviiliväestön suojaamiseksi 
tehtäviä toimenpiteitä. Puolustusvoimat osallis-
tuu tarvittaessa siviilien johtaman väestönsuo-
jelun toteutukseen antamalla virkaapua, vaik-
kapa kuljetuspalveluina tai suojelu- ja pelastus-
henkilöstön käytöllä. Tässä artikkelissa keskity-
tään kuitenkin nimenomaisesti väestönsuoje-
luun; sotilasorganisaation suojaaminen ansait-
koon eri artikkelinsa.

Muuttuvatko Suomessa 
väestönsuojelun uhkakuvat?
Pitääkö terrori-iskujen vuoksi Suomessa muut-
taa väestönsuojelun uhkakuvia? Kysymykseen 
voi vastata perustellusti sekä kieltävästi että 
myöntävästi.

Väestönsuojeluja siten myös sen uhkaku-
vat on määritelty liittyväksi poikkeusoloihin. 
Vaaratilanne muuttuu poikkeusoloksi, kun ti-
lanteen edellyttämät toimenpiteet ylittävät 
viranomaisten normaalit toimintamahdolli-
suudet. Väestönsuojelun kannalta poikkeus-

sa-Kuva / PeKKa turunen
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lailun vuoksi. Emme ole lintukoto, johon paha 
maailma ei ulottuisi.

Myöntävälle vastaukselle saa pontta myös 
viime vuoden marraskuun myrskyjen vaikutuk-
sista Keski-Suomessa. Myrskytuuli ja lumisade 
katkaisivat useita sähkölinjoja eikä sähkönja-
kelua kyetty palauttamaan normaaliksi kah-
teen viikkoon. Yhteiskuntamme normaalit toi-
minnot ovat täysin teknisten järjestelmien va-
rassa ja maksimaalisen taloudellisen tehok-
kuuden tavoittelun vuoksi vara- ja korjausjär-
jestelmien ylläpito on minimoitu. Yksi tavalli-
nen, vaikkakin voimakas myrsky pakotti hake-
maan tukea viranomaisten voimavaroista se-
kä vetoamaan yksityisten kansalaisten ja jär-
jestöjen vapaaehtoiseen työhön. Eikö voima-
varat olisi suuremmalla koetuksella poikkeus-
oloissa? Entä jos samanlainen myrsky sattuisi 
poikkeusolojen aikaan?

Esitettyyn kysymykseen uhkakuvista voi-
daan johtopäätöksenä vastata, että väestön-
suojelun uhkakuvat ovat ja ovat olleet ajantasal-
la eikä niitä erityisesti tarvitse muuttaa. Mutta 
uhkakuvien edellyttämiin asioihin on uskaltau-
duttava varautua jo arkipäivän elämässä siten, 
että myös ikäviin yllätyksiin voidaan vastata.

Yksittäisen kansalaisen toiminta on 
väestönsuojelun perusta
Yksityisen kansalaisen ja syksyn tapahtumien 
kannalta on aihetta ainakin yhteen oivalluk-
seen: hankaluuksia yhteiskunnassa voi tapah-
tua ja viranomaisten avun saapuminen kestää 
oman aikansa. Yksittäisen kansalaisen on va-
rauduttava huolehtimaan itsestään ja läheisis-
tään omin avuin ainakin jonkin aikaa.

Keinot yksittäisen kansalaisen toiminnal-
le ovat tunnetut. Oikeat keinot ovat varautumi-
sessa tavanomaisiin onnettomuuksiin, joihin 
me tavalliset ihmiset yleensä joudumme. Va-
rautuminen tavallisiin onnettomuuksiin on pe-
rusta myös varautumiselle suuronnettomuuk-
siin tai jopa aseelliseen hyökkäykseen. Suuron-
nettomuudessa yksittäisiä onnettomuustilan-

teita vain tapahtuu samaan aikaan lukumääräi-
sesti monta ja vielä niin, että yksittäiset onnet-
tomuudet ovat eri onnettomuustyyppejä. Kai-
kissa onnettomuustilanteissa oma apu on pa-
ras apu, koska se on aina nopeimmin paikalla.

Jotta oma apu olisi mahdollista, on asiaan 
varauduttava ennakolta. Omassa elinympä-
ristössä on syytä tehdä omaehtoinen turvalli-
suustarkastus ja poistaa mahdolliset vaaran ai-
heuttajat. Palovaroitin, ensisammutusvälineet 
ja ensiapuvälineet ovat kertahankintoja, jot-
ka palvelevat omistajaansa vuosia. Omakoh-
taiseen kansalaistaitoon kuuluu myös hätäpu-
helun soittamisen, ensisammutusvälineiden ja 
hätäensiavun antamisen taitaminen. Kysyvä ei 
tieltä eksy; tietoa ja tilaisuuksia opetteluun on 
tarjolla runsaasti.

Suurempien häiriötilanteiden varalta tuli-
si kotiin varata ns. kotivara, jolla tarkoitetaan 
elintarvikkeita, lääkkeitä ja muuta välttämä-
töntä noin kahden viikon tarpeiksi. Ensi han-
kinta kirpaisee, mutta määrä ei ole kohtuuton, 
kun hankkii tarvikkeita, joita muutenkin pää-
asiassa käyttää. Tällöin kierrätys onnistuu ei-
vätkä elintarvikkeet ennätä vanhentua piloil-
le. Kotivaran lisäksi jokaisella tulisi olla ainakin 
tukevat ulkoiluvaatteet, kumisaappaat ja sa-
deasu. Suojalasit ja hengityksen suojain eivät 
ole liioittelua varsinkin, jos ne ovat mallia, jot-
ka soveltuvat käytettäväksi myös remontti- ja 
askartelutöissä. Talon lämmitystä varten tulee 
pitää polttoaineita mahdollisuuksien mukaan 
saatavilla. Omakotitalon tai vastaavan asun-
non varustaminen ilman ainuttakaan tulisijaa, 
on säästämistä väärästä kohdasta.

Kun edellä mainitut toimenpiteet ovat kun-
nossa, on kansalaisen turha menettää yöu-
niaan New Yorkin tapahtumien vuoksi, lento-
koneiden putoaminen päälle on kuitenkin pe-
rin juurin harvinaista. Muistitko pimeällä hei-
jastimen? Ihmiselle on yhtä vaarallista jäädä 
auton kuin lentokoneen alle, mutta se on pal-
jon todennäköisempää.

Taneli Uosukainen
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Rauma Cata Oy tarjoaa 
projektikuljetuksia,  
jäänmurtopalveluita ja 
hinauspalveluita
maailmanlaajuisesti. 

www.raumacata.fimastsystem.com

Rannikkoupseeriyhdistys

Rannikkoupseeriyhdistys tiedottaa
Vuoden jäsenmatkasta.
Kuten jäsentiedotteista olet-
te lukeneet, on kuluvan vuo-
den kohteenamme Ranska. Jä-
sentiedotteessa olet saanut tar-
kemmat tiedot. 

Yhteydenpidosta:
Yhdistyksen jäsenposti lähete-
tään osoitteesta flomembers@
floapps.com.

Muistakaa päivittää yhteys-
tietonne, varsinkin reserviin siir-
tyvät jäsenet, jos rekisterissä on 
ollut vain mil.fi osoite.

Hyvää jatkoa!
Toivottaa

JaVa
yhdistyksen sihteeri ja taloudenhoitaja
jarmo.valtimo@rannikonpuolustaja.fi

puh. 0405647695

Tervehdys hyvät jäsenet! 
Vuosi 2022 on lähtenyt käyn-
tiin hyvin vaihtelevassa säässä. 
Välillä sataa vettä ja sitten taas 
lunta. Mutta kevättä kohti ollaan 
menossa.

Vuosikokous 21.3.2022
Yhdistyksen vuosikokous pide-
tään Kiltakellarissa (Bulevardi 44, 
Helsinki) 21.3. kello 17:30 alkaen.

Kirjoista ja jäsentuotteista.
Viime lehdessä oli kattava kirja- 
ja jäsentuotteiden luettelo. Jos 
olet kiinnostunut tuotteista, ota 
yhteyttä sihteeriin. 

Muisto Espanjan jäsenmatkalta 
vuodelta 2019

Jarmo valtimo
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Meriupseeriyhdistys

Meriupseeriyhdistys tiedottaa
1. Vuoden 2022 toiminta
Yhdistyksen hallitus on päät-
tänyt esittää vuoden 2022 tee-
maksi ”Merivoimien tehtävät”. 
Pääosa vuoden aikana pidettä-
vistä kuukausikokouksista sekä 
Suomi Merellä -vuosijulkaisu py-
ritään toteuttamaan valitun tee-
man sisältä.

2. Meriupseeriyhdistyksen 
sääntömääräinen 
vuosikokous
Yhdistyksen sääntömääräinen 
vuosikokous järjestetään huhti-
kuun aikana, mahdollisuuksien 
mukaan Suomenlinnan upseeri-
kerholla. Tarkemmat ilmoittau-
tumisohjeet annetaan sähkö-
postilla lähetettävässä maalis-
kuun jäsentiedotteessa.

3. Kuukausikokoukset
Yhdistyksen kuukausikokouk-
set pyritään järjestämään suun-

5. MY:n jäsentuotteet
 – Suomen Laivasto -kirjasarja 

(1 - 3), osat erikseen 15,00 €, 
koko sarja 40,00 €

 – Uhka Lännestä -kirja, 15,00 €
 – Suojattu merenkulku elin-

ehtonamme -kirja, 15,00 €
 – Baltian kuvernementtien ja 

Suomen merkitys Venäjän 
keisarilliselle laivastolle v. 
1856 - 1914 -kirja, 15 €

 – Juhlapuvun viitan  
helasarja, 40 €

 – MY:n isännänviiri, 70,00 €
 – MY:n veneviiri, 22,00 €
 – MY:n jäsenpinssi, 7,00 €

Hintoihin lisätään mahdolli-
set postikulut. Lisätiedot tuot-
teista sihteeriltä.

sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi

nitellusti ja näistä tiedotetaan 
jäsenistöä sähköpostitse. Kaik-
kien suunniteltujen tapahtu-
mien ja tilaisuuksien järjestämi-
nen toteutetaan paikallisten ko-
ronaohjeiden ja suositusten mu-
kaan. On edelleen mahdollista, 
että tilaisuuksia voidaan joutua 
peruuttamaan lyhyelläkin varoi-
tusajalla.

4. Vuoden jäsen 2021
Teknikkokapteeniluutnantti Tors-
ti Annala valittiin Meriupseeriyh-
distyksen vuoden jäseneksi vuo-
sipäivän kokouksessa 28.10.2021.

Teknikkokapteeniluutnant-
ti Torsti Annala on toiminut an-
siokkaasti yhdistyksen hyväksi 
toimimalla pitkäaikaisena ampu-
majaoksen johtajana. Annala on 
tuloksellisella toiminnallaan vai-
kuttanut merkityksellisesti yhdis-
tyksen ampumatoimintaan. 

Onnittelut Torstille!

Vanhat Rannikon Puolustaja -lehdet ovat 
luettavissa sähköisenä osoitteessa:

www.rannikonpuolustaja.fi
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Vapaaehtoista voimaa merellä              ja rannikolla 25 vuotta
Haasteet voitettaviksi
Tasavallan presidentin uuden 
vuoden puhetta siteeraten ”ko-
ronaviruspandemian kolmas 
vuosi on alkamassa. Tauti on 
osoittautunut sitkeäksi ja ove-
laksi vastustajaksi. Nopeasti 
etenevän pandemian perässä 
on ollut vaikeaa pysyä. Sen edel-
le on ollut mahdotonta ehtiä.” 
Hän myös mainitsee turhautu-
misen jatkuviin takaiskuihin se-
kä jopa pelon ja huolen tervey-
destä sekä toimeentulosta ja jat-
kaa, että ”nyt kysytään sitkeyttä 
sitkeyden perään!”.

Vuosi sitten kirjoitin uskova-
ni vuodesta 2021 tulevan hyvä 
vuosi. Monella tavalla se oli si-
tä, mutta haasteita on ollut yl-
lin kyllin. Mainitsin, että karikot 
on mahdollista kiertää ja suunta 
korjataan uudelleen tavoittee-
seen. Aiheellisista huolista, jo-
pa myrskyistä huolimatta näin 
mekin sitkeästi teemme! Onnis-
tuneen Meripuolustuspäivän jäl-
keen pidimme syksyn toisen jä-
seninfoillan, päätimme kauden 
Merisotakoulun saunalla ja jou-
lukuussa järjestimme jälleen kii-
tellyn webinaarin tulevaisuuden 
sodan kuvasta. Turhautumises-
ta huolimatta horisontissa nä-
kyy siis valoa!

Kiitokset
Puheenjohtajan tehtäviin kuu-
luu yhteistyökumppaniemme 
tapaaminen. Joulutervehdyksiä 
eri joukko-osastojen komenta-
jille viedessäni sain tilaisuuden 
kiittää sekä kuulla kiitoksia toi-
mivasta yhteistyöstä. Samal-
la sovimme tapaamisia, joissa 

voimme edelleen kehittää toi-
mintaa meitä kaikkia hyödyntä-
vällä tavalla. Välitän tässä saa-
mani kiitokset hallituksellem-
me sekä kaikille jäsenyhdistyk-
siemme jäsenille – ilman teitä 
ei olisi Sinistä Reserviä! Terveh-
dystä viedessäni sain myös kiit-
tää väistyvää Rannikkoprikaa-

Sininen Reservi

Sinisen Reservin ampumapäivissä pääsee tutustumaan muiden asei-
siin, oppimaan uutta sekä vaihtamaan kuulumisia. Kannattaa siis 
osallistua!

antti rautiainen
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tin komentajaa, itsenäisyyspäi-
vänä ylennettyä lippueamiraa-
li Janne Huuskoa, ja toivottaa 
menestystä tuleviin haasteisiin! 
Kaikkea hyvää sekä menestystä 
myös vt. komentajalle, komen-
taja Matti Linterille ja tulevalle 
komentajalle, kommodori Mar-
ko Laaksoselle! Tuloksekas yh-

teistyö jatkukoon!
Erityisen lämmin kiitos väis-

tyneelle MPK:n Meripuolustus-
piirin päällikölle Henrik Nys-
ténille. Yhteistyömme on ollut 
saumatonta ja sujuvaa, eikä vä-
hiten Henkan ansiosta! Kiitos! 
Isot saappaat on täytettävinä 
uudella piiripäälliköllä, komen-

taja Petri Pääkkösellä. Voinen 
kuitenkin luvata itsekin väisty-
vänä puheenjohtajana, että Si-
nisen Reservin tuki on varmas-
ti tukenasi!

Haluan lämpimästi kiittää 
myös ex-puheenjohtajaamme 
Robin Elfvingiä hänen merkit-
tävästä panoksestaan vapaaeh-

Perinteiden ylläpito ja varsinkin veteraaniemme viestin eteenpäin vieminen on edelleen tärkeää! Sininen 
Reservi ry tekee oman osuutensa esim. asettamalla vuosipäivinä kunniavartion sekä juhlaliputetun aluksen 
ja laskemalla seppeleen muistomerkeille.

Vapaaehtoista voimaa merellä              ja rannikolla 25 vuotta

Sininen Reservi

antti rautiainen
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Sininen Reservi

MPK:n Meripuolustuspiirin ja Sininen Reservi ry:n ponnistelut Kaakonkulman toiminnan aktivoimiseksi 
jatkuvat, vaikka tekijät vaihtuvat. Tässä nyt ex-piiripäällikkö vielä Meripuolustuspiirin ja m/s Sommarön 
ruorissa viime kesän Klamilassa ja Mustamaalla järjestelyllä Selviytymiskurssilla  
mukanaan Rannikkojääkärikillan Jarmo Kahala.

nen edustaminen MPK:n hallituk-
sessa sekä hallinto- ja talousva-
liokunnassa (joissain yhteyksis-
sä hallinto- ja valmiusvaliokun-
ta) ovat olleet myös vapaaehtoi-
selle meripuolustukselle merkit-
täviä luottamustehtäviä! Iso kii-
tos omasta, Sininen Reservi ry:n 

toisen meripuolustuksen eteen. 
Viiden vuoden puheenjohtajuus 
sekä sen jälkeen kolme vuotta ta-
loudenhoitajan tehtävissä ja istu-
van puheenjohtajan tukemisessa 
ovat ansioita, jotka on syytä vielä 
kertaalleen mainita. Sininen Re-
servi ry:n nyt päättyvä, aktiivi-

ja koko vapaaehtoisen meripuo-
lustuskentän puolesta!

Historiaa ja tulevaisuutta
Sininen Reservi ry on toiminut 
jo 25 vuotta vapaaehtoisen me-
ripuolustuskentän yhdistävä-
nä tekijänä mielestäni onnis-
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www.sininenreservi.fi info@sininenreservi.fi

tuneesti. Olemme koonneet 37 
merellisessä toiminnassa muka-
na olevaa ja rannikolla toimivaa 
yhdistystä. Vuonna 2021 saim-
me kolme uutta yhdistystä ja 
nyt sateenvarjomme alla on rei-
lut 5500 yhdistyksiemme jäsen-
tä. Haluan uskoa, että voimme 
kaikkien kanssa jakaa arvomme 
yhteistoiminta, turvallisuus ja 
osaaminen.

Hallituksemme piti toisen 
strategiatilaisuutensa 15. tam-

mikuuta ja jatkoimme viime 
vuonna aloitettua työtä. Haim-
me nyt konkreettisempia asioi-
ta yhteiseen visioomme ja mis-
sioomme sekä niistä johdetta-
vaan strategiaan. Näitä yhdessä 
havaittuja sekä päätettyjä asioi-
ta tullaan edelleen maastoutta-
maan vastuullisilleen ja luomme 
selkeitä tavoitteita. Näihin tehtä-
viin ja niitä tekeviin työryhmiin 
ovat myös uudet, hallituksemme 
ulkopuoliset tekijät tervetulleita!

Itse olen toiminut kohta nel-
jä vuotta puheenjohtajana ja on 
aika vaihtaa ruorin pitäjää. Joi-
takin asioita olisin halunnut vie-
dä loppuun asti, mutta esimer-
killisesti haluan väistymisellä-
ni kertoa, että meidän kaikkien 
on huolehdittava jatkuvuudesta. 
Tekijöitä ja vastuullisia pitää pys-
tyä vaihtamaan sekä uusia teki-
jöitä pitää jatkuvasti etsiä sekä 
kasvattaa vaativampiin tehtä-
viin! Haastan tässä vaiheessa 

kaikkia kiinnostuneita mietti-
mään mahdollisuuksiaan osallis-
tua erittäin mielenkiintoiseen ja 
antoisaan hallitustyöhön. Tekijät 
vaihtuvat työ jatkuu – niin myös 
omalla kohdallani! Tulen edusta-
maan Sininen Reservi ry:tä MP-
K:n hallituksessa seuraavat kaksi 
vuotta ja lupaan tehdä kaikkeni 
niin vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen kuin varsinkin meripuo-
lustuksen eteen!

Toivotan meille kaikille va-
paaehtoisen meripuolustuksen 
tekijöille ja tukijoille aktiivis-
ta sekä tuloksekasta alkanutta 
vuotta!

Antti Rautiainen
Puheenjohtaja, Sininen Reservi ry

PS. Päivitetty ”Protokollaopas 
maanpuolustajalle” on myös 
netissä ja sen soisi olevan jokai-
sen meripuolustajankin käytös-
sä! https://maanpuolustusmita-
li.fi/protokollaopas/ 

Sininen Reservi

antti rautiainen
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Sininen Reservi

V apaaehtoisen meripuolus-
tuksen valtakunnallinen yh-

teistyöorganisaatio, Sininen Re-
servi ry, täyttää tänä vuonna 25 
vuotta. Yhdistyksen jäsenmäärä 
on toimintavuosien aikana kas-
vanut perustamishetken seitse-
mästä jäsenyhdistyksestä ny-
kyiseen 37 yhdistykseen. Ta-
voitteemme on lisätä merellä ja 
rannikolla toimivien reserviläis-
yhdistysten, kiltojen ja Rannik-
kosotilaskoti-yhdistyksen yh-
teistoimintaa sekä tukea kou-
lutusta.

Sininen Reservi ry ja sen 37 
jäsenyhdistystä tuovat vapaa-
ehtoista voimaa merelle ja ran-
nikolle. 

Ennen rekisteröityä 
yhdistystä
Yhdistykset olivat toimineet yh-
teistyössä jo ennen yhdistyksen 
virallista perustamista. Tämän 
toiminnan merkittävänä tuki-
jana oli silloinen Reserviläisten 
Merisäätiö sr eli nykyinen Meri-
puolustussäätiö sr. Säätiön mer-
kittävä taloudellinen tuki mah-
dollisti toiminnan käynnistämi-
sen. Säätiö tukee Sininen Reser-
vi ry:tä edelleen. Toimintaamme 
ovat vuosien varrella tukeneet 
myös Rannikkotykistösäätiö sr, 
Urlussäätiö sr ja Maanpuolus-
tuksen kannatussäätiö sr.

Alussa pääkaupunkiseudulla 
toimivat merelliset reserviläisyh-

distykset halusivat kehittää yh-
teistoimintaa. Ensimmäisiä kes-
kusteluja oli käyty vuonna 1993 
ja näissä keskusteluissa muka-
na olivat Helsingin Laivastokilta 
ry (nyk. Suomenlahden Laivas-
tokilta), Helsingin Merireserviläi-
set ry (nyk. Merireserviläiset ry) 
ja Helsingin Reservimeriupsee-
rit ry. Tärkeä yhdistävä tekijä oli 
Helsingin Laivastokillan käytössä 
Katajanokalla ollut kerhotila, ni-
meltään messi. Helsingin Meria-
liupseerit ry ja Helsingin Reservi-
meriupseerit ry pääsivät alivuok-
ralaisiksi messiin.

Ennen varsinaisen yhdistyk-
sen perustamista, toimintaa to-
teutettiin Merireservin ja myö-
hemmin Sinisen Reservin ni-
mellä. Toiminta painottui vah-
vasti vapaaehtoiseen, merelli-
seen, meripuolustuskoulutuk-
seen.  Rekisteröimättömän Sini-
sen Reservin paikallisia toimijoi-
ta olivat Suomenlahden ja Saa-
ristomeren laivueet. Koulutus 
toteutettiin tiiviissä yhteistyös-
sä silloisen Maanpuolustuskou-
lutus ry:n ja erityisesti sen alai-
sen Meripuolustuspiirin kanssa. 

Merivoimien kanta vapaaeh-
toisesta merellisestä reserviläis-
toiminnasta vuonna 1995 mah-
dollisti vapaaehtoisen meripuo-
lustuksen kehittämisen kohti tu-
levaisuutta.

Sininen Reservi ry:n juhlavuosi           on alkanut

Sininen Reservi ry:n ampumapäivä 5:ssä kilpaillaan reserviläiskiväärillä.

miKa Kuutti
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Neuvottelut alkoivat merel-
listen yhdistysten kesken ja ta-
voitteena oli perustaa Sininen 
Reservi ry. Merisotakoululla jär-
jestetty Merivoimien esikunnan 
johtama kertausharjoitus käyn-
nisti yhdistyksen perustamisen 
suunnittelun. 

Yhdistyksen perustaminen
Sininen Reservi ry on perustettu 
17.5.1997 Merisotakoululla, Suo-
menlinnassa. Yhdistyksen seitse-

män perustajaa olivat Helsingin 
Laivastokilta ry, Helsingin Reser-
vimeriupseerit ry, Helsingin Me-
rireserviläiset ry, Kymen Laivas-
tokilta ry, Rannikkosotilaskotiyh-
distys ry, Turun Laivastokilta ry, 
Turun Rannikkotykistökilta ry ja 
Turun Reservimeriupseerit ry. 

Nuo ajat olivat jännittäviä ja 
merkityksellisiä, oltiinhan teke-
mässä jotain aivan uutta! Oman 
puolustushaaramme vapaaeh-
toiset meripuolustajat kokoava 

yhteistyöorganisaatio oli teh-
dyn valmistelutyön jälkeen val-
mis aloittamaan. Tuolloin perus-
tetun yhdistyksen keskeiseksi 
tehtäväksi tuli jäsenyhdistysten 
yhteistyön edistäminen. 

Organisaatiomuutoksia ja 
uusia jäsenyhdistyksiä
Heinäkuussa 1998 toteutunut 
Puolustusvoimien organisaa-
tiomuutos muodosti rannik-
ko- ja laivastojoukoista nykyi-

Meripuolustuspiirin kansimieskurssilaisia koulutetaan merenkulkutehtäviin.

miKa Kuutti

Sininen Reservi

Sininen Reservi ry:n juhlavuosi           on alkanut
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Sininen Reservi

set Merivoimat. Tämä yhdistä-
minen muokkasi sekä vapaaeh-
toisen meripuolustuksen koulu-
tusorganisaatiota että järjestö-
kenttää. Koko merellinen kou-
lutustoiminta siirtyi uusimuo-
toisen Maanpuolustuskoulutus 
ry:n alaisuuteen. Käytännössä 
Sinisen Reservin koulutuksesta 
tuli Maanpuolustuskoulutus ry:n 
alainen valtakunnallinen maan-
puolustuspiiri nimeltään Meri-
puolustuspiiri.

Sinisen Reservi ry jäsenik-
si liittyi lisääntyvissä määrin 
myös rannikkojoukkojen sekä 
merivartiopuolen yhdistyksiä. 

Nykyisessä kokoonpanossaan 
yhdistykseen kuuluu 37 eri puo-
lilla maata toimivaa Merivoimiin 
ja rannikkopuolustukseen liit-
tyvää kiltaa ja yhdistystä, edus-
taen reilua 5500 henkilöjäsentä. 

Juhlavuosi 2022
Pitkittynyt pandemia on tuo-
nut vaikutuksensa juhlavuo-
den suunniteltuihin tapahtu-
miin. Ajantasaiset tiedot juhla-
vuoden aikatauluista löytyvät 
www.sininenreservi.fi -sivus-
tolta. (QR-koodi).

Yhdistyksen juhlavuoden 
tunnus näkyy koko vuoden ajan 

niin painetuissa lehdissä, verk-
kosivuillamme kuin sosiaalises-
sa mediassa.

Juhlavuoden suunniteltu-
ja tapahtumia ovat neljä juhla-
vuoden esitelmää, jotka keskit-
tyvät yhteistyökumppaniemme 
toimintaan. Tilaisuudet toteute-
taan paikallisesti Kotkassa, Raa-
seporissa ja Turussa sekä neljän-
nellä paikkakunnalla, joka vah-
vistuu myöhemmin. Paikalliset 
tapahtumat tullaan myös julkai-
semaan julkaistaan myös, verk-
koon, jolloin etäosallistuminen-
kin on mahdollista.

Kevään aikana toteutetaan 
juhlajumalanpalvelus Rannik-
koprikaatissa Upinniemessä se-
kä juhlavastaanotto ja -illallinen 
Helsingissä 20.5.2022, mikäli sil-
loiset rajoitukset sen sallivat. 

Juhlavuoden aikana jatkuvat 
myös suositut webinaarit ajan-
kohtaisista aiheista ja jäsenyh-
distysten infoillat. Jo keväästä al-
kaen on reserviläisen ampuma-
taidon ylläpitäminen Sinisen Re-
servin viidessä ampumapäiväs-
sä mahdollista. Lisäksi toivom-
me, että tuleva purjehduskausi 
on aktiivinen niin jäsenyhdistyk-
siemme omille veneille kuin MP-
K:n omistamille linnakeveneille 
ja öljyntorjuntavene Pia Elisabe-
thille. Vuotuinen Meritaitokilpai-
lu toteutuu syyskuussa Merisota-
koululla, Suomenlinnassa.

MPK:n linnakevene Lavansaari harjoitusajossa.

miKa Kuutti
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Toimintaansa juhlivan 25-  
vuo tiaan Sininen Reservi ry:n 
his to ri aa käsittelevää kirjaa 
kootaan parhaillaan. Siinä kä si-
tellään mm. perustamista edel-

tävää aikaa ja mukana on myös 
aikaisempien puheenjohta ji en 
ajatuksia. Kirja julkaistaan juh-
lavuoden aikana. Tämä tarjoaa 
mahdollisuuden syventää tie-

tojaan vapaaehtoisen meripuo-
lustuksen valtakunnallisesta toi-
mijasta ja sen yhteistyökumppa-
neista.

Mika Kuutti

Meritaitokilpailujoukkue valmistautuu meriosuuteen linnakevene Kuivasaarella.

miKa Kuutti

Sininen Reservi
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Sopeutuminen mahdollisti toi             minnan Kuivasaaressa

Suomenlinnan rannikkotykistökillan M/S Ahven kunnostettiin  
keväällä 2021. 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

leenarviointia ja huolellisuutta 
erityisesti yleisöretkien järjes-
telyissä.

Kuivasaaren linnakkeella 
elettiin hiljaiseloa kesällä 2020, 
johtuen vallitsevasta koronati-
lanteesta ja siihen liittyvistä ra-
joituksista. Talven 2020/2021 ai-
kana Suomenlinnan rannikko-
tykistökillassa niin kuin monis-
sa muissakin organisaatiois-
sa pohdittiin aktiivisesti, miten 
avovesikauden 2021 toimintaa 
olisi mahdollista järjestää tur-
vallisesti. Tämän pohdinnan 
seurauksena todettiin, että ro-
kotekattavuuden lisääntyessä 
ja alueellisten koronarajoitusten 
salliessa, voisi olla mahdollista 
järjestää Kuivasaaressa kesällä 
2021 sekä talkoita että opastet-
tuja retkiä. Niinpä toimintaka-
lenteriin sisällytettiin sekä tal-
koo- että opastusviikonloppu-
ja ja päätettiin arvioida niiden 
toteuttamismahdollisuudet ai-
na tapauskohtaisesti ennen ta-
pahtuma-ajankohtaa.

Talkoissa kunnostettiin 
saarta
Kevään ensimmäisissä talkois-
sa toukokuussa kunnostettiin 
killan käytössä olevaa M/S Ah-
ven-alusta, joka saatiinkin ve-
sille jo toukokuussa. Killalla on 
ollut vuosittain käytössä myös 

na kuitenkin toteutettiin useam-
mat talkoot ja kolme opastusvii-
konloppua, joten toiminta alkaa 
selvästi palautua koronaa edel-
tävälle tasolle. Tämä edellytti 
kuitenkin järjestelyiden uudel-

Suomenlinnan rannikkoty-
kistökilta ry:n toimintaa 

Kuivasaaressa leimasi keväällä 
2021 epävarmuus johtuen edel-
leen meneillään olevasta pan-
demiasta. Avovesikauden aika-

timo siitonen
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linnakevene, mutta M/S Ahve-
nen kunnostaminen mahdollisti 
henkilöstön ja tavaroiden jous-
tavat kuljetukset merellä esi-
merkiksi talkooviikonloppuina, 
jolloin tarvetta linnakeveneen 
kuljetuskapasiteetille ei välttä-
mättä ole. Meripuolustussääti-
ön tuella hankittiin aluksen ul-
kopintaan maalia ja uusittiin pe-
lastusliivejä ja köysistöä.

Kuivasaaressa kesällä järjes-
tetyissä talkoissa niitettiin hei-
nittyneitä ketoja ja niittyjä ja 
siistittiin saarta yleisöviikonlop-
puja varten. Tämän lisäksi pes-
tiin traktori, meritorjuntaohjus 
ja sen telalavetti, sekä tehtiin 
pieniä huoltohommia. Syksyllä 
lokakuussa järjestettiin vielä yh-
det talkoot, joissa huolehdittiin 
saari talvikuntoon: järjesteltiin 
ja huollettiin paikkoja kesän jäl-
jiltä ja katkaistiin kesävesi.

Yleisöretkien järjestelyissä 
tehtiin muutoksia
Kesän aikana järjestettiin kol-
me yleisöviikonloppua ja muu-
tama muu vierailu Kuivasaa-
reen. Edellytyksenä yleisöret-
kille osallistumiselle oli maskin 
käyttö merikuljetuksen aikana, 
sekä aktiivinen turvavälien yllä-
pitäminen saaressa. Tämä tar-
koitti myös sitä, että kun yleensä 
tykkikierroksella on vietetty pit-

kän aikaa tykkijärjestelmän si-
sällä ryhmässä, nyt oppaat ker-
toivat historiallisesta asejärjes-
telmästä ulkona, minkä jälkeen 
tykin läpi oli mahdollista kiivetä 
nopeasti – maskitettuna ja tur-
vavälit huomioiden. Myös opas-
tuskierroksen päätteeksi van-
hassa venäjänvallan aikaisessa 
ruokalassa toimivassa pop-up 
sotilaskodissa toimittiin mas-
kitettuna – ulkona saikin sitten 
kahvitella pelkät turvavälit huo-
mioiden omalla porukalla. Sot-
kun erinomaisten munkkien ma-
kuun ei koronalla ollut kuulem-

ma minkäänlaista vaikutusta, jo-
ten suurkiitos jälleen kerran so-
tilaskotisisarille yhteistyöstä.

Luontoretkillä maskeista ei 
tarvinnut huolehtia, sillä ne to-
teutettiin ulkosalla. Kesän ai-
kana luontoretkille osallistu-
neet pääsivät kiertämään saar-
ta useampaakin reittiä. Innos-
tuipa eräs asiantunteva retke-
läinen jopa Kuivasaaresta ja Pik-
kukuivasaaresta niin paljon, et-
tä teki killalle geologisen kartoi-
tuksen saarista syksyn talkoi-
den yhteydessä. Kartoitukses-
sa löytyi kiltalaisille uusia geo-

Sopeutuminen mahdollisti toi             minnan Kuivasaaressa

Umpeenkasvu uhkaa Kuivasaaren pohjoisosan arvokkaita niittyaluei-
ta. Killan talkoissa pyritään säilyttämään sotilastoiminnan seuraukse-
na syntyneitä avoimia elinympäristöjä.

Kirsi Kostamo

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 



94

Järjestöt

logisia kohteita, kuten ainutlaa-
tuinen hiidenkirnukenttä Pikku-
kuivasaaresta. Erittäin kuuma ja 
kuiva kesä näkyi saaren kasvilli-
suuden kuivumisena, eikä alku-
kesän kukkaloistosta ollut elo-
kuussa jäljellä kuin kulottunut-
ta heinikkoa. Saaren ainutlaatui-
nen historia luo kuitenkin mah-
dollisuudet kertoa luontoretkillä 
ihmisen ja luonnon vuorovaiku-
tuksesta, joten jutun juurta riit-
tää, vaikka kasvillisuus ei olisi-
kaan hehkeimmillään.

Suunnitelmia vuodelle 2022
Vuoden 2022 suunnitelmat si-
sältävät maalausprojekteja. Kil-
ta sai v. 2021 avustuksen Rannik-

kotykistösäätiöltä Obuhovin ty-
kinkuvun ulkopinnan maalaa-
miseen. Tiedossa on siis van-
han maalin poistamista ja kuvun 
pesu, sekä maalaus sotamuseon 
ohjeistuksen mukaisesti. Tämän 
lisäksi on mietitty saaren poh-
joisrannalla sijaitsevan vanhan 
venäjänvallan aikaisen ruoka-
lan punamultamaalauksen uusi-
mista. Suunnitelmissa on myös 
muuttaa saaren yleisökäytössä 
olevat ulkohuussit ekovessoik-
si, jolloin jätöksistä huolehtimi-
nen helpottuisi ulkosaariston 
olosuhteissa. Tämä lisäksi saa-
relle liikkumisessa hyödynne-
tyn Ahven-veneen kunnostusta 
jatketaan, jotta alusen toiminta-

kykyä saadaan ylläpidettyä. To-
ki myös muuta talkootyötä on 
tiedossa, erityisesti luonnonhoi-
toa ja saaren arvokkaan sotahis-
toriallisen rakennuskannan yllä-
pitoa. Suunnitelmissa on myös 
kolmen yleisöviikonlopun jär-
jestäminen koronatilanne huo-
mioiden. Kuivasaari tarjoaa siis 
myös tänä vuonna jokaiselle jo-
tain: erilaisia pieniä ja isompia 
projekteja ja ulkoilua upeassa 
saaristoluonnossa, sekä tietys-
ti mielenkiintoisia keskusteluja 
ja pohdintoja liittyen saaren his-
toriaan, nykyisyyteen ja tulevai-
suuteen.

Kirsi Kostamo
Suomenlinnan rannikkotykistökilta ry

Killan käytössä olivat v. 2021 M/S 
Sommarö ja M/S Ahven, joilla kul-
jetettiin kiltalaisia ja materiaalia 
Santahaminasta Kuivasaareen. 

Vuoden 2022 suunnitelmissa on maalata Obuhovin tykkikupu 
Rannikkotykistösäätiöltä saadun tuen turvin. Kupu on ruostunut ulko-
saariston ankarissa olosuhteissa ja sen maalipinta hilseilee.

Pasi Favorin

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

timo siitonen
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Helsingin Miinanraivaajakilta

H elsingin Miinanraivajakillan 
tärkein tehtävä on toimia 

miinanraivaajaveteraanien yh-
dyssiteenä ja heidän työnsä pe-
rinteiden vaalijana. Toimintam-
me elpyi viime vuoden syksyllä 
kun Korona-pandemia hieman 
hellitti ja rokotuksiin saattoi luot-
taa. Kilta kokoontui syksyn aika-
na kolmelle kiltalounaalle, joista 
yksi oli perinteinen joululounas. 

Marraskuun 9. pidetty kilta-
lounas oli tavanomaista juhla-
vampi, sillä paikalle saapunut 
kiltaveli ja miinanraivaajavete-
raani Kaarlo Martikainen täytti 
samana päivänä 95 vuotta. Tätä 
tapahtumaa päivänsankari juh-
listi tarjoamalla kuohuviinit läs-
näolijoille. Ravintola White Lady 
onnitteli puolestaan syntymä-
päiväänsä viettävää Kallea tar-
joamalla lounaan kaikille. 

Kaarlo Martikainen oli ”nos-
tomiehenä” mukana jatkosodas-
sa. Vuoden 1926 ikäluokka kut-
suttiin 1944 puolustukseen. Mar-
tikaisen alokaskoulutus päättyi 
heinäkuun -44 alussa, juuri Neu-
vostoliiton suurhyökkäyksen al-
la. 208 nuoren sotamiehen kou-
lutuspatteri komennettiin rannik-
kojääkäritöihin Saarenpään lin-
nakkeelle Koivistossa. Rannikko-
tykistörykmentti 2:ssa Martikai-
nen palveli aselepoon saakka, jol-
loin nuorin ikäluokka kotiutettiin 

ensin. Kotiuduttuaan rintamalta 
hän aloitti radiotekniikan opiske-
lut. Mutta valtion mielestä rinta-
makokemus ei riittänyt, sillä 1946 
Kalle Martikainen määrättiin suo-
rittamaan asevelvollisuuttaan. 
Rintamakokemus kirjattiin ”nos-
tomiespalvelukseksi”. Asevelvol-
lisuutta kesti tammikuusta mar-
raskuuhun 1946, yli puolet siitä 
ajasta miinanraivauksessa.

Kalle Martikainen kertoo pal-
velleensa emälaivana toimineel-
la Suomen Joutsenella, Raivaus-
laivue 2:n radiotehtävissä. Laivu-
eessa ei juuri ollut radiotekniikan 
osaajia joten Kalle ja pari hänen 
toveriaan saivat vastatakseen 
koko radioliikenteen, korjaukset 
ja akkujen huollot jne. Kuusi kuu-
kautta raivaustyö kesti hänen 
kohdallaan, ensin Suomenlahdel-
la, tukeutuen Pentalaan. Samaan 
aikaan Neuvostojoukot linnoitti-
vat Porkkalan vuokra-aluettaan, 
ja sieltä kuului työmaan jyske joka 
päivä. Myöhemmin laivue raivasi 
miinoja Neuvostoliiton alueve-
sillä, jolloin raivaajat tukeutuivat 
vasta menetettyyn Suursaareen. 

Vantaalla asuva Martikainen 
edusti viime itsenäisyyspäivänä 
veteraaneja kaupungin eri muis-
totilaisuuksissa. Hän kertoo hu-
vittuneena, että sai aamupäivän 
aikana kuulla kaupunginjohta-
jan pitävän neljä puhetta, yhtä 

monessa tilaisuudessa. Kuulem-
ma poikansa naapuritontille ra-
kentama savusauna tarjosi hyvät 
löylyt tuon edustusputken jäl-
keen. Helsingin Miinanraivaaja-
kilta onnittelee vastikään synty-
mäpäiväänsä viettänyttä Kallea!

Helsingin Miinanraivaajakil-
ta suunnittelee perinteistä oh-
jelmaa keväälle, jos tilanne sal-
lii meidän kokoontumisemme. 
15.3 kilta viettää 25-vuotisjuh-
laansa kiltalounaan merkeissä. 
12.4 nautittavaa lounasta edel-
tää killan vuosikokous ja ke-
vään viimeinen tilaisuus pide-
tään 10.5. Kaikki nämä tapaa-
misemme järjestetään ravinto-
la White Ladyssa. 

Robin G. Elfving
Helsingin Miinanraivaajakillan 

puheenjohtaja

Kilta Miinanraivaajaveteraanien 
yhdyssiteenä

Miinanraivaajaveteraani Kaarlo 
Martikainen 95-vuotispäivänään 
masrraskuussa 2021.

matti honKala
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Kiltaretki Suomen Merimuseoon     Kotkaan Merikeskus  
Vellamoon 13.11.2021

Laivaston Sukeltajakilta

V uoden 2021 Laivaston 
Sukeltajakillan syysretki 
järjestettiin Kotkan Meri-

keskus Vellamoon 13. lokakuuta.
Retki sai pandemia-ajan 

huomioon ottaen hyvän osan-
oton ja mielenkiinnon jäsenis-
töltä. Ajankohta oli jälkeenpäin 
ajatellen onnistunut pandemian 
kannalta, hyvän rokotuskatta-
vuuden lisäksi käytössä oli ko-
ronapassit eikä uudemmat vi-
rusvariantit olleet vielä rasit-
teenamme.

Kyydit Kotkaan ja seuraava-
na päivänä Haminaan järjestet-
tiin omatoimisesti ja -kustantei-
sesti kimppakyytejä suosien.

Suomen Merimuseon mie-
lenkiintoisen ja näyttävän pysy-
vän kokoelman lisäksi nähtävä-
nä oli muun muassa ”Kohtalo-
na Ruotsinsalmi” näyttely. Kilta 
maksoi osallistujille sisäänkäyn-
timaksun ja Merikeskuksen op-
paiden asiantuntevasti opasta-
mat näyttelykierrokset.

Merikeskuksen ravintolas-
sa nautittiin omakustanteinen 
maukas lounasbrunssi ja sen 
jälkeen oli vielä mahdollisuus 
tutustua vapaamuotoisesti Vel-
lamon näyttelyihin.

Hamina.

Merimuseon näyttelyä.

antti isKala

martti tulimaa
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Näyttelykierrosten, lounaan, 
vapaan näyttelyihin tutustumi-
sen lisäksi oli retkiohjelmassa 
luentoja. 

Michail Ivanov Pietarista oli 
saapunut luennoimaan aiheesta 
”Su kel lus vene operaatiot Suo-
menlahdella WW2 aikana”. Lu-
ento oli perusteellinen ja Ivan-

ov tuntee aiheen syvällisesti se-
kä tutkijana että kokeneena su-
keltajana.

Toisen luennon aiheena oli 
”Haasteelliset työsukellukset” ja 
sen piti Pertti Koivuaho. Aikatau-
lusyistä tämä luento pidettiin tii-
viinä ja laajempi versio kuullaan 
toivottavasti toisessa yhteydessä.

Yöpymismahdollisuus Kot-
kassa oli perinteikkäällä Seura-
huoneella, mistä osa kiltaretke-
läisistä jatkoi sunnuntaina mat-
kaa Haminaan missä kohteena 
oli Pata Patasen Vintage Valta-
kunta.

Antti Iskala

Kiltaretki Suomen Merimuseoon     Kotkaan Merikeskus  
Vellamoon 13.11.2021

Merikeskus Vellamo.

antti isKala

Laivaston Sukeltajakilta
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Turun Rannikkotykistökilta                   60 v juhlavuoteen!

Turun Rannikkotykistökilta

K illan 60-vuotis juhlavuo-
si on käynnistynyt! Mar-

raskuussa tulee killalle täyteen 
kunnioitettavat 60 toiminnal-
lista vuotta. Syksyllä pidämme 
juhlatilaisuuden, jossa myös kil-
lan 60-vuotishistoriikki tullaan 
julkaisemaan. Juhlavastaan-
oton ja juhlatilaisuuden valmis-
telut ovat jo viime vuonna käyn-
nistyneet. Juhlatilaisuuksista 
tiedotetaan aikanaan lisää.

Killan viime vuoden toiminta 
on edellisen vuoden tapaan ol-
lut rajoitusten vuoksi hyvin vä-
häistä. Vuosikokoukset olemme 
kuitenkin pystyneet pitämään. 
Kuukausitapaamiset ovat olleet 
pitkään kokonaan jäissä. Viime 
vuoden lopulla rajoitukset hel-
pottuivat, mutta vain hetkeksi. 
Ehdimme kuitenkin pitää joulu-

me hetkellä perumaan. Retkitoi-
mintaa ei ole edes suunniteltu 
saati ollut mahdollista järjestää.

Marraskuussa pystyimme 
järjestämään killan syysjuhlan 
Heikkilän sotilaskodissa. Juhla-
puhujaksi saimme kiltamme ak-
tiivijäsenen Matti Puhakan, joka 
puhui maanpuolustushengen ja 
siitä jatkuvan puhumisen tärke-
ydestä yhteiskunnassamme. Pu-
hakka käyttää mielellään näissä 
yhteyksissä ilmaisua puhutaan 
maanpuolustusta. Syysjuhlan 
loistavana musiikillisena viih-
dyttäjänä oli taas kerran Laivas-
ton Soittokunta kvintetillä.

Marraskuun syyskokoukses-
sa 24. 11. tehtiin sääntöjen mää-
räämiä rutiinipäätöksiä. Halli-
tuksen erovuoroiset saivat ko-
koukselta valtuudet seuraavaan 

kuun kuukausitapaamisen, jos-
sa historioitsia Timo Soikkanen 
kertoi presidettiemme persoo-
nista ja miten se vaikutti hei-
dän huumorintajuunsa. Tammi-
kuun tapaaminen jouduttiin vii-

Juhlapuhuja Matti Puhakka pu-
huu maanpuolustusta.

Syysjuhlaväeksi oli Heikkilän sotilaskotiin saapunut kiitettävä määrä kiltalaisiamme.

sePPo Kaila

sePPo Kaila
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toimikauteen.
Kiltamme suoritti kahdella 

ryhmällä perinteisen jouluaa-
ton kunniavartiovuoronsa Uni-
kankareella ja Sankariristillä. 
Unikankareella seisoivat Heikki 
Kanervamäki, Hannu Aaltonen, 
Arto Heinonen ja Mika Lehtinen. 
Sankariristin vartiossa olivat Si-
ri Järvinen, Saana Leppäkoski, 
Jouko Laiho ja Petri Leppäkoski.

Kilta käynnistää mahdolli-
suuksien  mukaan toimintaa ke-
vät-kesäkaudella. Tätä tammi-
kuun alussa kirjoitettaessa ko-
ronatilanne näyttää kuitenkin 
todella huolestuttavalta eikä 
epidemian tasaantumistakaan 
ole näkyvissä. Kevätkokous on 
päätetty pitää Heikkilän sotilas-
kodissa 15.3. ellei kokoontumis-
rajoitukset sitä tule estämään. 

Ostos- ja tutustumismatkoja ei 
vuodenvainteen aikaan ole vie-
lä kannattanut ottaa pohdin-
taankaan. Kuukausitapaami-
set käynnistyvät uudestaan ko-
koontumisrajoitusten riittävästi 

hellittäessä - koska se sitten on-
kaan. Valoisin mielin kuitenkin 
uudelle vuodelle!

Kilta jatkaa tapahtumien 
sp-tiedottamista ryhmäjakelu-
na niille, jotka ovat killalle säh-
köpostiosoitteensa ilmoitta-
neet. Perinteiset postijakelut ja 
kiltapalstatiedottamiset toimi-
vat jatkossakin. Seuratkaa il-
moitteluja kiltamme retkistä 
ja tapahtumista TS:n kiltapals-
talla, jäsentiedotteissa ja kil-
lan FB-sivulla: facebook.com/
groups/turunrtkilta. Tarkoitus 
on elvyttää myös killan nettisi-
vuja uusilla päivityksillä. Seu-
ratkaa tarjontaa myös Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) sivuilla: www.mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

Turun Rannikkotykistökilta                   60 v juhlavuoteen!

Unikankareen kunniavartio tuomiokirkon juurella.

Jouluaaton kunniavartio Sankariristillä ja sen paadella.

sePPo Kaila

sePPo Kaila

Turun Rannikkotykistökilta
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Turun Laivastokilta loppuvuo              den toiminnassa!

Turun Laivastokilta

Turun Laivastokilta suoritti 
itsenäisyyspäivän aamun 

seppeleen laskun yhdessä Ran-
nikkolaivaston ja alueen lähiyh-
teisöjen kanssa Laivaston ristil-
le Naantalissa. Kipakasta pakka-
sesta johtuen Laivaston soitto-
kunnasta ei puhaltimia ollut pai-
kalla, mutta niiden korvaukseksi 
kuulimme komeaa mieslaulua. 
Kiltojen liput olivat kuitenkin 
nyt paikalla ja TLK:n lippua kan-
toi Jouni Aho. Killan seppeeleen 
laskivat pj Jarmo Holm ja halli-
tuksen jäsen Juho Angervo.

Jouluaaton kunniavartioteh-
tävä suoritettiin perinteitä kun-

nioittaen, huomioiden kuitenkin 
järjestäytymisessä ja vaihdossa 
turvalliset olosuhteet. Sankari-
ristillä tehtävää olivat suoritta-
massa Jarmo Holm, Rami Kuus-
tonen ja Seppo Kaila.

Rannikkolaivaston Pansi-
on tukikohdassa varusmiesten 
joulukuun kotiutustilaisuudet 
järjestettiin terveysturvallisuus-
syistä edelleen yksiköiden kes-
ken. Varuskunta-alueella ei ole 
voitu kotiutuksiin  kiltojen toi-
mesta osallistua. Varusmiesten 
palkitseminen suoritettiin edel-
leen välikäsin Pansiossa. Turun 
Laivastokillan palkittavana täl-

Seppeleenlaskutilaisuus Naantalin ristillä. Suomen lipun poistumista seurataan katseella.

 Killan seppeleen Naantalin ristil-
lä laskivat pj Jarmo Holm ja halli-
tuksen jäsen Juho Angervo.

sePPo Kaila

sePPo Kaila
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lä kerralla Pansion kotiutustilai-
suudessa oli kersantti Nooa Pa-
lomäki yksiköstään 2.kuljetus-
viirikkö/8. huoltolaivue. Kotiu-
tuvalle kersantille luovutettiin 
kunniakirja ja laadukas termos-
pullo omistuskilvellä. Onnittelut 
kiitettävästä palveluksesta!

Tulevia tapahtumia ainakin 
kevätkaudella on koronan kiih-
tymisvaiheesta johtuen toden-
näköisesti hyvin rajoitetusti, jos 
ollenkaan. Kevätkokous on pää-
tetty pitää Heikkilän sotilasko-
dissa 24.2. ellei kokoontumisra-
joitukset sitä estä. Maaliskuus-
sa, tilanteen salliessa kokoon-
numme mm. talvisodan päätty-
misen muistotilaisuuteen Itse-
näisyyden kivellä ja toukokuus-
sa vuorossa on kaatuneiden 
muistopäivän seppeleen lasku 
Naantalin muistoristillä. Muista-
kaa myös Sinisen Reservin mah-
dollisuuksien mukaan toteutet-
tavat ampumakilpailut! Niistä 
löytyy tietoja osoitteesta www.
sininenreservi.fi.

Kevään ja alkukesän synty-
mäpäiväsankareitamme ovat: 
75 vuotta Matti Rajala 19.3., 70 v. 
Seppo Grönroos 6.6., 60 v. Lauri 
Widenius 21.3. ja Ilpo Junni 18.5. 
Parhaimmat onnentoivotukset 
kaikille päivänsankareillemme!

Seuratkaa ilmoitteluja ret-
kistä ja tapahtumista TS:n kil-
tapalstalla, sähköposti-jäsent-
edotteissa ja killan päivitetyil-

Turun Laivastokilta loppuvuo              den toiminnassa!

Killan jouluaaton kunniavartios-
sa Sankariristillä Jarmo Holm ja 
Rami Kuustonen.

miKa KoivunenmiKa Koivunen

Jouluaaton kunniavartioteh-
tävän yhteydessä luovutimme 
Rami Kuustoselle merkiksi maan-
puolustuskiltojen hyväksi teh-
dystä pitkäaikaisesta työstä 
Naantalin Reservinaliupseerien 
komean puukon ja Turun 
Laivastokillan Ansioristin.

lä nettisivuilla: www.turunlai-
vastokilta.net ja killan FB-sivul-
la. Seuratkaa myös ampuma-
tapahtumien ajankohtia Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) sivuilla: www.mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

Turun Laivastokilta
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Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys

V iime joulukuun 7. päivänä 
juhlittiin sotaveteraani Unto 

Takasuon 100 vuotissyntymäpäi-
viä päivänsankarin kotona Viro-
lahden Ravijoella. Unto sai läheis-
ten ja tuttavien keskellä vastaan-
ottaa mm. Virolahden kunnan, 
Virolahden Sotaveteraanikerhon 
ja Kotkan Rannikkoalueen Perin-
neyhdistys ry:n onnittelut.

Unto Takasuo syntyi 7.12. 
1921 Virolahden Ravijoella. En-
nen sotaväkeä Unto hankki elan-
tonsa metsätöissä. Talvisodan 
aikana hän oli linnoitustöissä 

Vaalimaalla ja varusmiespalve-
lus alkoi helmikuussa 1941 ran-
nikkotykistössä Haminassa. Jat-
kosodan alkaessa 25.6.1941 hän 
oli Virolahden edustalla sijaitse-
valla Mustamaan linnakesaarel-
la. Takasuo kuului siihen kenraa-
li Aaro Pajarin johtamaan osas-
toon, joka valtasi Suursaaren 
27.-28.3. 1942. Kovin paikka oli 
kuitenkin taistelu Somerin lin-
nakesaarella 8.-9.7. 1942, kun vi-
hollinen yritti saada Virolahden 
edustalla, 23 kilometrin päässä 
mantereelta sijaitsevan kallioi-

sen ulkoluodon hallintaansa. 
Ankarien taistelujen jälkeen lin-
nakesaari jäi kuitenkin suoma-
laisten haltuun.

Toinen ”keikka” Someriin, ja 
nyt rauhallisemmissa merkeis-
sä, oli heinäkuussa 1992, kun So-
merissa palvelleet Itä-Suomen 
Rannikkoprikaatin taistelijat te-
kivät Somerin taistelun 50-vuo-
tisjuhlaristeilyn nykyisin Venä-
jälle kuuluvalle majakkasaarel-
le, mihin myös Unto vaimon-
sa kanssa osallistui. Aseveljien 
kanssa muisteltiin puoli vuosi-
sataa aikaisemmin raskaat uh-
rit vaatinutta taistelua.

Sodan jälkeen Unto oli töissä 
Harjun maatalousoppilaitoksel-
la viiden vuoden ajan, minkä jäl-
keen työpaikaksi tuli Ahlströmin 
tehtaan rakennuspuolen verstas 
Karhulassa. Takaisin Ravijoel-
le Unto muutti vaimonsa Helli-
nin kanssa eläkkeelle siirtymi-
sen jälkeen vuonna 1983. Lähei-
sin harrastus on ollut kalastus 
ja usein pyyntimatkat ulottui-
vat ulkomerelle Huovarin kuu-
luisille kala-apajille.

Unto Takasuo on edelleen 
aktiivisesti mukana Virolahden 
sotaveteraanien tapahtumissa 
ja hänelle on myönnetty Suo-
men Sotaveteraaniliiton kultai-
nen ansiomerkki.

Aapo Tokkola

Suursaaren ja Somerin taisteluiden 
veteraani Unto Takasuo 100 vuotta

Virolahden sotaveteraanikerhon puheenjohtaja Matti Leikkonen välitti 
päivänsankarille perinneyhdistyksen onnittelut.

eila leiKKonen
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Koronaepidemian salliessa.
Leirikoulu uimataitoisille koululaisille 

Upinniemen saaristossa Ramsön saarella 12.-
17.6.2022. Erätaitoja, ulkoilua, uimista, kalas-
tusta, suunnistusta, pelastautumista, perin-
teisiä ulkopelejä ja leikkejä ym. mukavaa. Li-
sätietoja esa.aittokallio@gmail.com ja puh. 
040-5869061.

Rannikkojääkärikilta ja 
Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

R annikkojääkärikillan syys-
kokouksessa 25.11.2021 

valittiin killalle uusi puheenjoh-
taja ja hallitus. Petri Käyhkön 
puheenjohtajuutta jatkaa Har-
ri Koponen. Uuden hallituksen 
järjestäytymiskokous pidettiin 
26.1.2022. Kokouksessa käytiin 

läpi hallituksen jäsenten tehtä-
väjakoa ja pohdittiin tulevaa. 

Kiitos hallitustyönsä jättä-
neille Petrille ja Jorma Tiuralle, 
sekä onnea ja menestystä hal-
litustyön aloittaville Harrille ja 
Marcus Tiippanalle. 

Jos haluat enemmän tietoa 

Rannikkojääkärikillasta katso 
web-sivustolta www.rannj.fi. 

Liity jäseneksi, Jäsenmak-
suun 35 euroa/vuosi sisältyy 
paljon.

Rannikkojääkärikillan hallitus 
2022–2023:

 – Harri Koponen 
puheenjohtaja, 

 – Jarmo Kahala 
varapuheenjohtaja, 

 – Patrik Hjelt rahastonhoitaja 
ja kirjanpitäjä, 

 – Asko Horttanainen sihteeri, 
 – Harri Hahkala killan maja 

ja muut jäsenet 
 – Esa Aittokallio, Henri 

Harmia, Juha Karvonen, 
Mika Kiuru ja Marcus 
Tiippana

Esa Aittokallio

Rannikkojääkärikillalle 
uusi puheenjohtaja ja hallitus

Petri Käyhkö (vas.) luovuttaa puheenjohtajan työkalun Harri Koposelle.

esa aittoKallio

Kesäleiri 2022
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Talvisodan muistoja ja adventin       lauluja – konsertti 2021

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

V allitseva ja pitkittynyt ko-
ronatilanne ja sen muka-

naan tuoma epävarmuus mei-
nasi lannistaa konsertinjärjes-
täjät. Kuinka paljon kannattaa 
satsata vapaaehtoistyötä asian 
eteen, joka voi peruuntua, vaik-
ka tuntia ennen tilaisuutta? Tun-
nelma oli varsin mollivoittoinen 
ja käsien ylös nosto oli lähellä. 
Tarvittiin pientä sisäistä ravis-
telua sähköpostiviestittelyssä. 
”Kuten monissa erikoisjoukko-
jen käyttämässä motossa sano-
taan - jos luovuttaa kerran, luo-
vuttaa aina - ”.

Covid-mörön laskeuma la-
kaistiin kaislaluudalla sade-
viitan päältä ja ryhdyttiin toi-
meen. Rannikkoprikaati ja so-
tilaspastori Henri Kivijärvi toi-
vottivat meidät jälleen tervetul-
leiksi Merikappeliin. Esiintyjik-
si konserttiin saatiin solistiksi 
”Kaaderilaulajien kantava voi-
ma” Hannu Rantala sekä säes-
tämään ”Piano- ja urkutaitei-
lija” Pami Karvonen. Upinnie-
men Rannikkosotilaskoti lupa-
si järjestää perinteisen glögitar-
joilun. Konsertin ohjelma suun-
niteltiin, markkinointi toteutet-

Aimo Laaksonen toivotti 
konserttiyleisön tervetulleeksi 
Rannikkojääkärien puolesta.

Solisti Hannu Rantala säestäjänään Pami Karvonen.

esa aittoKallio

esa aittoKallio
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tiin ja käsiohjelmat sekä yhteis-
laulun sanat painatettiin.

Ensimmäisenä adventti-
na 28.11.2021 kello 18.00 Ai-
mo Laaksonen toivotti kon-
serttiyleisön rannikkojääkäri-
en puolesta tervetulleeksi Me-
rikappeliin. Tapahtuma oli jär-
jestyksessään 11. vaikkakin vii-
me vuonna konsertti jouduttiin 
covid-19 aiheuttamien rajoitus-
ten takia järjestää virtuaalises-
ti. Tapahtuma on kaikilla mitta-
reilla mitattuna vankasti perin-
teinen.

”Moni on usein kysynyt, että 
miksi me pidämme tässä yhtey-
dessä talvisotateemaa yllä. Sii-
hen on useitakin perusteita, jois-
ta ohessa muutamia: Ensinnäkin 
talvisota syttyi 30.11.1939 eli lä-
hes päivälleen 82 vuotta sitten, 
siinä johdatus tälle päivämääräl-
le. Toisekseen, kun jotain asiaa 
ei pidä esillä se tahtoo unohtua 
ja kun se unohtuu, niin on suuri 
vaara, että se tapahtuma uusiu-
tuu ja tärkein peruste ”Veteraa-
nin iltahuuto” teoksen sanoin:

”himmetä ei muistot kos-
kaan saa”.

Konsertti alkoi yhteislau-
luna lauletulla Rannikkojääkä-
rimarssilla. Reilun puolitoista 
tuntia kestänyt konsertti sisälsi 
nimensä mukaisesti talvisodan 
muistoja ja Adventin lauluja, so-

Peryn Vesistökauden 
avajaiset ja majatalkoot

Talvisodan muistoja ja adventin       lauluja – konsertti 2021
pivassa suhteessa sooloesityksi-
nä sekä yhteislauluina. Konser-
tin päätti taiturimaisesti pianol-
la esitetty Finlandia hymni.

Tervetuloa 12. Talviso-
dan muistoja ja adventin lau-
luja konserttiin 1. adventtina 
27.11.2022.

P eryn vesistökauden ava-
jaiset ja Ramsön mök-

kitalkoot perinteisesti ko-
ko perheelle. Lauantaina 
7.5.2022 klo. 9.00–16.00 Upin-
niemi – Ramsö. Lähtö Upin-

niemen L-laiturilta klo 09:00 
ja paluu noin klo 16:00.

Tarkemmat ohjeet se-
kä ilmoittautumiset: Ai-
mo Laaksonen, omiaevp@
gmail.com ja 0400-813 603.

Killan majatalkoot
Killan majatalkoot lauan-
taina 14.5.2022 klo. 10.00–
16.00 Upinniemi. Kokoon-
tuminen Killan majalle 
klo.10.00 alkaen.

Tarkemmat ohjeet se-
kä ilmoittautumiset: Har-
ri Hahkala, harri.hahkala@
gmail.com ja 0400-828 636.

e
sa a
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Hangon Rannikkopatteriston 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Jarmo Valtimo
Metsäkannaksentie 32
10940 HANKO
0405647695
perinneyhdistys@hotmail.com

Helsingin Miinanraivaajakilta
Puheenjohtaja Robin G. Elfving
Kruunuvuorenkatu 1 C 34
00160 HELSINKI
Sihteeri Marko Hara 
marko.hara@elo.fi

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

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

Kymen Laivastokilta
Puheenjohtaja Tapio Riikonen
Piispankatu 11 as 23, 49400 Hamina
050 540 5417
tapio.riikonen@elisanet.fi

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

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

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

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

Laivaston veteraanit
Puheenjohtaja Seppo Grönroos
soegronroos@gmail.com

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

Meriupseeriyhdistys
Puheenjohtaja 
Kommodori Jukka Anteroinen
Sihteeri 
Kapteeniluutnantti Jukka Rannikko
045 841 3070
sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi
Majajaosto Komentaja Pasi Puoskari

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

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

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

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

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

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

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

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

Rannikkojääkärikilta
Puheenjohtaja Harri Koponen
Freesenkatu 3 A 35, 00100 Helsinki
0408450000
Harri.koponen@osaka.fi

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

Rannikkotykistön 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Johanna Pakola
Ilokalliontie 11
21500 Piikkiö
+358 40 588 4231
johanna.pakola@gmail.com
www.rannikkotykisto.fi

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

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

RT-kerho johtorengas
Puheenjohtaja Juha Nora
juha.nora@gmail.com

Selkämeren Rannikkokilta
Puheenjohtaja Ravo Sarmet
Kolhantie 38 b, 26510 Rauma
040 562 8182
ravo.sarmet@dnainternet.net

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

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

Yhteinen julkaisum
m

e
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2/2022  Meristrategia.

3/2022 Merisodan historia.

4/2022 Merisodan teknologiat

www.rannikonpuolustaja.fi

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

Tapahtumakalenteri 2022

15.3. Helsingin Miinanraivaajakilta viettää 25-vuotisjuhlaansa 
kiltalounaan merkeissä. (s.95) 

21.3. Rannikkoupseeriyhdistyksen vuosikokous. (s.82)

12.4. Helsingin Miinanraivaajakillan vuosikokous. (s.95)

7.5. Peryn vesistökauden avajaiset ja Ramsön mökkitalkoot 
perinteisesti koko perheelle. (s.105)

14.5. Rannikkojääkärikillan majatalkoot (s.105)

12.–17.6. Koronaepidemian salliessa. Rannikkojääkärikillan 
järjestämä leirikoulu uimataitoisille koululaisille Upinniemen 
saaristossa Ramsön saarella. (s.103)

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

Suomenlinnan 
Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Auvo Viita-aho
040 5066917
auvovii@gmail.com
www.rt-kilta.net

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

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

Turun Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Heikki Pohjanvirta
Itäinen Rantakatu 48-50
H 249, 20810 Turku
040 5198155
puheenjohtaja@turunrtkilta.fi

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

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
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