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Pääkirjoitus

Arvoisat lukijat,
Sota ja sotatoimet ovat palan-
neet perusteellisesti eurooppa-
laisten yhteiskuntien tietoisuu-
teen vuonna 2022, vaikka eivät 
sodat ja sotilaalliset kriisit maa-
ilmasta mihinkään olleet kadon-
neetkaan. Kirjoittaessani edel-
listä lehden pääkirjoitusta tam-
mikuussa totesin, että yleinen 
turvallisuus Euroopassa on koe-
tuksella. Nyt huhtikuun loppu-
puolella näemme Venäjän hyök-
käyssotaa Ukrainassa ja koem-
me murrosta, joka johtaa aika-
naan pysyvämpiin muutoksiin 
eurooppalaisessa turvallisuus-

järjestelmässä. Tällaisena aika-
na lehtemme teema, meristra-
tegia, on varsin ajankohtainen. 
Olemme saaneet luettavaksi 
jälleen kerran hienoja ja erilai-
sia artikkeleita - parhaimmat 
kiitokset kaikille asiantuntevil-
le kirjoittajille.

Yhdysvaltojen meristrate-
giaa käsittelevässä artikkelis-
sa ilmenee meristrategian tarve 
kehittyä ja pysyä ajantasaise-
na, jotta maan taloudelliset int-
ressit voidaan jatkuvasti turva-
ta. Huomionarvoista on se, että 
kumppanuudet ovat Yhdysval-
loille edelleen tärkeitä. Samoin 
Iso-Britannian, Ranskan ja Sak-
san meristrategioissa kumppa-
nuudet näyttäytyvät tärkeinä. 
Näiden maiden merellistä toi-
mintaa esitteleviä kirjoituksia 
lukiessa jää miettimään: millai-
sia tarkasteluita Ukrainan sota 
aiheuttaa eurooppalaisten mai-
den merellisiin strategioihin? 
Taloudelliset intressit liittyvät 
merelliseen toimintaan tieten-
kin myös Kiinassa. Siellä suori-
tuskykyyn tehtävien investoin-
tien määrä osoittaa sen, että ei 
ole todellista meristrategiaa il-
man kykyä sen toteuttamiseen. 

Naton uusinta operatiivis-
ta johtoporrasta, Joint Forces 
Command Norfolk, esitellään 
tiiviissä artikkelissa. Esikunnan 
tehtävät liittyvät Pohjois-Ame-
rikan ja Euroopan välisten stra-
tegisten meriliikenneyhteyksien 
turvaamiseen. Venäläisen meri-
sodankäynnin kehitystä ja sen 
merkitystä Itämeren alueelle kä-
sitellään artikkelissa, joka joh-
dattaa meitä pohtimaan miten 
uhkiin tulisi vastata. Vaikka ra-
haakin tarvitaan, niin operaatio-
taidollinen ajattelu on edelleen 
tarpeellista, jotta strategiat kyt-
keytyvät taktiseen toimintaan. 
Itämeren aluetta saamme tar-
kastella myös Ruotsin näkökul-
masta, kun perehdymme artik-
keliin naapurimaamme Rannik-
kovartioston toiminnasta ja teh-
tävistä. Meristrategia-teeman 
rinnalle on luettavana katsaus 
Mustanmeren alueen merisota-
toimiin, joissa on ilmeisiä liityn-
töjä strategisen tason päämää-
riin ja vaikutuksiin.

Toivotan turvallista kesää ja 
hyviä lukukokemuksia lehtem-
me parissa. 

Mikko Laakkonen
Päätoimittaja

Meristrategiaa  
kaukaa maailmalta
– mutta myös läheltä, käytännössä ja ajankohtaisena
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E verstiluutnantti Rauno 
Eero Laakso menehtyi 
vakavaan sairauteen ko-

tonaan Helsingissä 28.01.2022.
Rauno ”Rauski” Laakso syn-

tyi Länsi – Uudenmaan Nummen 
pitäjässä 14.10.1937. Isä oli silloi-
sen TVH:n tietyömies ja äiti huo-
lehti kotosalla perheestä.  Rauno 
Laakso kirjoitti ylioppilaaksi Loh-
jan yhteislyseosta 1958 ja suoritti 
varusmiespalveluksensa Vaasan 
Rannikkopatteristossa Suomen-
linnassa sekä RUK:n Merisota-
koulun kurssin 36 rt-linjalla 1959.  
Rauno Laakso ilmoittautui San-
tahaminassa 47 kadettikurssille 
syksyllä 1960 neljäntoista muun 
Merisotakouluun valitun merika-
detin kanssa. Odotimme kevät-
tä, jolloin siirtyisimme Merisota-
kouluun.

Kadettikoulun peruskoulu-
tus vaihtui Merisotakoulun myö-
tä keväällä 1961 Merikadetti-
kurssi 32:n rannikkotykistökou-
lutukseen.

Kurssin päättyessä loka-
kuussa 1962, luutnantiksi ylen-
nettynä Laakso palveli n. kah-
den vuoden ajan Suomenlin-
nasta Vaasaan muuttoa valmis-
televassa Vaasan Rannikkopat-
teristossa.

Kadettikurssin loppupuo-
lella oli löytynyt Raunon tuleva 
aviopuoliso – Leena. Nuorella 
parilla oli edessään sopeutumi-
nen Vaasaan pääosin ruotsinkie-
liseen rannikkoseutuun ja myös 
pohjalaiseen luonteeseen. Per-
heeseen syntyi neljä lasta.

Rauno Laakso kävi normaa-
lit virkaurakurssit: Tykistön kap-
teenikurssin, taisteluvälineup-
seerikurssin ja merivoimien 
esiupseerikurssin.

Vaasan vuodet vuoteen 1968  
sisälsivät moottoroidun rt:n ”op-
pivuodet”. Moottoroidun rannik-
kotykistön monipuolisuus iskos-
tui nuoreen mieheen. Siirto Han-
gon Rannikkopatteristoon 1968 
toi Russarön linnakkeen päällik-
kyyden ja palkitsi ylennyksellä 
kapteeniksi. Häst ö – Busö meri-
torjuntaohjuksineen tuli esikun-
tajakson jälkeen tutuksi. Siirto 
”Lippurykmenttiin” (SlRtR) tek-
nillisen toimiston päälliköksi oli 
ajankohtainen 1978. Eri kurssi-
en johtajuus ja opetustehtävät 
Rannikkotykistökoulussa olivat 
vuorossa vuosina 1984 – 89. Ran-
nikkotykistön Koeampuma-ase-
man päällikkyys oli everstiluut-
nantti Rauno Laakson viimeinen 
palveluspaikka. Hän siirtyi eläk-

keelle täysin palvelleena 1992.
Rauno Laakso oli terveen 

kriittinen persoona – ihmistun-
tija omalla tavallaan. Hän sopi 
hyvin eri koulutusasteella ole-
vien varttuneiden ja motivoitu-
neiden oppilaiden opettajaksi.

”Rauski” Laakso oli vastuun-
tuntoinen ja rannikkotykkimie-
henä hänelle osoitetun luotta-
muksen arvoinen. Kunniaa hä-
nen elämäntyölleen ja muistol-
leen tehden!

Asko Kilpinen
Prikaatikenraali

Risto Sinkkonen
Eversti

Everstiluutnantti 

Rauno Eero Laakso
14.10.1937 – 28.01.2022

In M
em

oriam

Puolustusvoimat
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Teem
a

T ässä artikkelissa kuva-
taan tiivistetysti Yhdys-
valtojen meristrategian 

kehitystä, nykytilaa ja ilmene-
mismuotoja.

US Navyn ajattoman 
tehtävän kehitys
Yhdysvaltojen nousu maailman 
johtavaksi vallaksi toisen maail-
mansodan jälkeen oli nopeudes-
saan ja kattavuudessaan ver-
taansa vailla. Sen suurstrate-
gia on siis ollut menestyksekäs-
tä, ja on perusteltua olettaa, et-
tä maantieteellä ja siitä seuran-
neella meristrategialla on ollut 
tässä kehityksessä historialli-
sesti ratkaiseva vaikutus.

Naval War Collegen professo-
ri A.T. Mahan määritti klassikko-
teoksessaan The Influence of Sea 
Power Upon History (1890) kuu-
si edellytystä, joiden täyttyessä 
valtiolla on edellytykset merel-

liselle vaikutusvallalle: I. maan-
tieteelliset ominaisuudet, kuten 
puolustettavissa olevat satamat 
ja yhteydet merille, II. ympäristö-
tekijät, kuten luonnonvarat ja il-
masto, III. alueelliset mittasuh-
teet, IV. väestön koko, V. kansan-
luonne, VI. hallintomuoto ja ins-
tituutiot. Mahanin teoriat suur-
ten laivasto-osastojen kesken 
käytävine ratkaisutaisteluineen 
rohkaisivat useita suuria valto-
ja kehittämään avomerilaivas-
toja ja tavoittelemaan globaali-
en markkinoiden hallintaa. Yh-
dysvaltojen kohdalla kaikki Ma-
hanin kuusi edellytystä täytty-
vät poikkeuksellisen hyvin, kun 
taas eräiltä muilta valtioilta, ku-
ten Venäjällä, Italialta ja Saksal-
ta puuttui yksi tai useampi näistä 
edellytyksistä, ja resurssien käy-
tön näkökulmasta voidaan jälki-
käteen argumentoida, että, niil-
le olisi paremmin soveltunut ran-

nikon läheisyydessä toteutettava 
puolustuksellinen doktriini.2

Yhdysvaltojen syntyaikojen 
ulkopolitiikka pyrki hyödyntä-
mään maan maantieteellisen 
eristäytyneisyyden Euroopan 
levottomuuksista noudattamal-
la neutraliteettia sekä rannikon 
ja kauppamerenkulun puolusta-
miseen tähtäävää meristrategi-
aa. Luonnollisen kansallisen ke-
hityksen kohti mannermaista 
suurvaltaa nähtiin saavan voi-
mansa maantieteellisesti edul-
lisesta asemasta, vapaudesta 
ja hyvinvoinnista. Poliittises-
ta kulttuurista ja lähihistorias-
ta johtuneet perustuslain muo-
toilut kuitenkin tukivat myös 
merellisen strategian kehitty-
mistä. Perustuslaissa annet-
tiin kongressille valta muodos-
taa ja ylläpitää armeijaa, mut-
ta varoja tähän ei saa kohden-
taa yli kahden vuoden ajanjak-

Huomioita Yhdysvaltojen 
meristrategiasta

Jussi Jämsén
Komentaja Jussi Jämsén, kirjoittaja palvelee Rannikkolaivastossa laivueen 
komentajana ja on palvellut apulaispuolustusasiamiehenä Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltojen laivaston, US Navyn, missio kuuluu seuraavasti: ”Yhdysvallat on merel-
linen valtio, ja sen laivasto suojaa Yhdysvaltoja merellä. Liittolaistemme ja kumppaniem-
me rinnalla puolustamme vapautta, turvaamme taloudellista hyvinvointia ja pidämme 
maailman meret avoimina sekä vapaina. Maamme on pitkäkestoisessa kilpailutilantees-
sa. Puolustaaksemme Yhdysvaltojen intressejä maailmalla, laivaston täytyy olla valmii-
na toteuttamaan ajaton tehtävämme kongressin ja presidentin ohjauksen mukaisesti.”1

Meristrategia
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solle kerrallaan. Laivaston osal-
ta puolestaan todetaan vain oi-
keus muodostaa ja ylläpitää lai-
vasto, ilman rajoituksia. Tämä 
eroavuus johtui osin kokemuk-
sesta, jonka mukaan pysyvä ar-
meija voi muodostaa uhan väes-
tön vapauksille kotimaassa, kun 
taas laivasto puolestaan toimii 
merellä ja voi muodostaa uhan 
lähtökohtaisesti vain ulkopuo-
lisille. Hallintoon muodostettiin 
itsenäinen laivastoministeriö 
(Department of the Navy) aiem-
min muodostetun sotaministeri-
ön (Department of the War) rin-
nalle. Nimitysero johtui oletta-
muksesta, että merkittäviä py-
syviä maavoimia ei rauhan aika-
na ylläpidettäisi. Yhdysvaltojen 
alkuaikojen suurstrategia perus-
tui siis uskottavalle merivoimal-
le ja militia-tyyppisille järjestys-
joukoille kotimaassa.

Yhdysvaltojen laivasto on 
maan itsenäistymisen jälkeen 
kehittynyt viiden meristrategian 
vaiheen tai merellisen suurstra-
tegian kautta. Ensimmäinen 
Alexander Hamiltonin perään-
kuuluttama laivanrakennus-
ohjelma toi laivastolle ensim-
mäiset fregatit, joiden tukema-
na Yhdysvallat ylläpiti 1800-lu-
vun kantavia periaatteitaan: ys-
tävyyttä ja kaupankäyntiä kaik-
kien valtioiden kanssa samalla 
kuitenkin pysyttäytyen liittou-
mien ulkopuolella, paitsi aivan 
välttämättömässä tilanteessa.

Toinen meristrategia kattoi 
ajanjakson n. 1880-1920, jonka 
aikana Yhdysvallat kehitti kah-
della valtamerellä toimivan avo-
merilaivaston turvaamaan ulko-
maankauppaansa lisääntyvän 

merellisen asevarustelukilvan 
aikakaudella. Tähän kauteen 
lukeutuivat ns. The Great White 
Fleet3, Panaman kanava, meren-
takaiset tukikohdat ja sotateolli-
suuden voimakas kehitys.

Kolmas meristrategian vaihe 
muodostui toisen maailmanso-
dan aikana jatkaen kehitystään 
kylmän sodan alkuaikoina. Se 
käsitti globaalin voiman pro-
jisointikyvyn, joka olisi ylläpi-
dettävissä ilman alueiden hal-
lussapitoa Euroopassa tai Aa-
siassa. Franklin Roosevelt hah-
motteli YK:n roolia rauhan yllä-

pitäjänä, kuitenkin niin, että jär-
jestyksenpidosta huolehtisivat 
Jaltan tapaamisessa hahmotel-
lulla tavalla ”Neljä Poliisimiestä” 
(USA, Iso-Britannia, Kiina ja Neu-
vostoliitto) kukin omassa etu-
piirissään. Rooseveltin visiossa 
Yhdysvallat johtaisi avointa glo-
baalia talousjärjestelmää, kei-
noinaan meri-, ilma- ja finanssi-
voima. Rooseveltin visio ei kui-
tenkaan toteutunut, kun vas-
tauksena Berliinin saartoon ja 
Korean sotaan presidentti Tru-
man sen sijaan kasvatti jyrkäs-

ti joukkojen määrää Euroopas-
sa ja Aasiassa.

Presidentti Eisenhower aika-
naan linjasi kylmän sodan pitkä-
kestoisesta pidäkepolitiikasta, 
joka rakentui ydinpelotteelle ja 
meri- sekä ilmaylivoimalle. Viet-
namin sodan jälkeen kylmän so-
dan lopussa vältettiin maavoimi-
en sitomista merentakaisiin krii-
seihin. Sen sijaan painotettiin 
ydinpelotteen ylläpitoa, merireit-
tien turvaamista, Neuvostoliiton 
laivaston toimintavapauden es-
tämistä ja Euroopassa mahdol-
lisesti Naton ja Varsovan liiton 
välillä käytävän ilma- ja maaso-
dan logistiikan turvaamista. Kyl-
män sodan päätyttyä strategi-
nen päämäärä oli epäselvä, mut-
ta toimintavapaus suuri. Laivas-
to nähtiin globaalin merenku-
lun turvaajana. Vuoden 2011 ter-
rori-iskut ohjasivat merivoiman 
käyttöä maaoperaatioiden tu-
kemiseen, kunnes Kiinan suori-
tuskyvyn kehittyminen nousi oh-
jaavaksi uhkatekijäksi.

Historiallisista, maantieteel-
lisistä, sotilaallisista ja taloudelli-
sista syistä johtuen merenkulun 
vapaudella ja sen turvaamisel-
la on siis ollut erityisasema ko-
ko Yhdysvaltojen olemassaolon 
ajan. Tarve merenkulun ja me-
renkäytön suojaamiselle on joh-
tanut myös eräisiin erikoisuuk-
siin. Esimerkiksi vuoden 1920 
kauppamerenkulun lain 27 pykä-
lä, eli ns. Jones Act4, asettaa tiu-
kan kotimaisuusasteen kahden 
yhdysvaltalaisen sataman välil-
lä rahtia kuljettavan aluksen ra-
kenteille, miehistölle ja omistuk-
selle. Samat vaatimukset koske-
vat myös valtionaluksia. Lain al-

Meristrategia

Vuoden 2011 terrori-
iskut ohjasivat 

merivoiman käyttöä 
maaoperaatioiden 

tukemiseen, kunnes 
Kiinan suorituskyvyn 

kehittyminen 
nousi ohjaavaksi 

uhkatekijäksi.
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kuperäisenä tavoitteena olivat 
merenkuluteollisuuden tukemi-
nen ja huoltovarmuuden var-
mistaminen ensimmäisen maa-
ilmansodan jälkimainingeissa. 
Sodan aikana oli koettu puutet-
ta Yhdysvaltojen lipun alla ole-
vista rahtialuksista. Lain aiheut-
tamia seurauksia nykyisin ovat 
kohonneet sisäisen merirahtilii-
kenteen kustannukset ja ylike-
hittynyt pyöräkalustoon perus-
tuva rahtijärjestelmä. Ulkomai-
sen meriteollisuuden pääsy Yh-
dysvaltojen markkinoille, kuten 
esimerkiksi ajankohtaiseen jään-
murtokyvyn kehittämishank-
keeseen liittyen, on Jones Act:in 
vuoksi erittäin monimutkaista. 
Laista on alue- ja työvoimapo-
liittisista syistä nykyisin erittäin 
vaikea luopua.

Toinen mainittava poikkea-
ma on, että Yhdysvallat ei ole ra-
tifioinut YK:n merioikeusyleisso-
pimusta (UNCLOS)5, johon poh-
jautuvat esimerkiksi rantaval-
tioiden aluevesirajat, sekä valti-
oiden oikeudet sekä velvollisuu-
det maailman merillä. Yhdysval-
lat oli kuitenkin aikoinaan alus-
ta asti aktiivinen sopimuksen 
laatimisessa, ja myöhemmin 
saanut läpi vaatimuksiaan sen 
päivityksessä, mutta kongres-
si ei ole siitä huolimatta suos-
tunut sitä ratifioimaan. Erää-
nä vaikuttavana syynä voidaan 
katsoa olevan Yhdysvaltojen po-
liittiseen kulttuurin ominaisuus, 
joka välttää toimivallan luovut-
tamista ylikansallisille toimie-
limille tai kilpailijoille. UNCLOS 
on yksi 37:stä senaatin hyväk-

syntää odottavasta Yhdysvalto-
jen kansainvälisestä sopimuk-
sesta6, joista vanhin on vuodel-
ta 1948. Yhdysvallat kuitenkin 
on allekirjoittanut merioikeus-
yleissopimuksen, tunnustanut 
sen olevan osa kansainvälis-
tä tapaoikeutta ja ilmoittanut 
noudattavansa sitä. Yhdysval-
tojen omienkin oikeuksien val-
vonta esimerkiksi aluevesiin ja 
talousvyöhykkeisiin liittyen ovat 
nykyisin siis vain tapaoikeuden 
ja sotilaallisen voiman varassa. 
Ratifioimattomuuden haitta-
vaikutukset saattavat lisääntyä 
tulevaisuudessa, kun Yhdysval-
lat ei pääse täysvaltaisena osal-
listujana vaikuttamaan esimer-
kiksi mannerjalustojen rajojen 
määrittelyyn arktisella alueella 
tai mahdollisesti miehittämät-
tömien alusten käyttöönottoon 
liittyvään uuteen sääntelyyn.

Nykyisen meristrategian 
perusteet
Yhdysvaltojen meristrategialla 
on luonnollisesti läheinen yh-
teys maan kansallista turval-
lisuutta määrittävään laajem-
paan kansallisen turvallisuuden 
strategiaan. Edellinen vahvis-
tettu turvallisuusstrategia (Na-
tional Security Strategy7, joulu-
kuu 2017) ja sitä toteuttava puo-
lustusstrategia (National Defen-
se Strategy, 20188) hahmottavat 
Kiinan kasvavan voiman olevan 
pitkällä aikavälillä se tekijä, jon-
ka mukaan Yhdysvaltojen suo-
rituskyvyn kehittäminen tulee 
mitoittaa. Tästä käytetään ter-
miä ”pacing threat”. Yhdysvalto-
jen on kyettävä kaikissa oloissa 
kilpailemaan tehokkaasti Kiinan 

Meristrategia
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kanssa sotaa alemmilla konflik-
titasoilla, eli toisin sanoen ylläpi-
tämään kyky kiistää Kiinan toi-
minnanvapaus eri toimintaym-
päristöissä. Tämän nähdään toi-
mivan tehokkaana pidäkkeenä. 
Sotatilanteessa Yhdysvaltojen 
tulee kyetä lyömään Kiina, ja tä-
tä varten sillä on oltava riittä-
vä kyky tuottaa tappioita välit-
tömästi vihollisuuksien alettua.

Kiinan haasteeseen vastaa-
minen tapahtuu ensi sijassa Tyy-
nen valtameren toimintaympä-
ristössä. Venäjä on ainakin Uk-
rainan sotaan saakka nähty ly-
hyemmän aikavälin haasteena, 
jonka painoarvo Kiinaan verrat-
tuna laskee ajan kuluessa. Tyy-
nen valtameren toimintaympä-
ristön haasteena on erityisesti 
erittäin pitkät välimatkat. Etuna 
puolestaan on Yhdysvaltojen laa-
ja liittolais- ja kumppaniverkos-
to. Resurssiniukkuuden olois-
sa toteutettavassa varautumis-
työssä merkittävää suhteellis-
ta etua nähdään saavutettavan 
tämän verkoston hyödyntämi-
sellä yhteisten turvallisuuspää-
määrien saavuttamiseksi. Tämä 
koskee myös muita maantieteel-
lisiä alueita. Kumppanimailla on 
alueellista erikoisosaamista, jota 
Yhdysvalloilta saattaa puuttua. 
Niiden vakaus sekä kyky puolus-
taa itseään puolestaan vähentää 
Yhdysvaltojen varautumistarpei-
ta. Tämä on etu, jota Kiinalla ja 
Venäjällä ei juuri ole.

Presidentti Bidenin hallinto 
noudattaa maaliskuussa 2021 
julkaistua väliaikaista kansalli-
sen turvallisuuden ohjausasia-
kirjaa9, jossa perusperiaatteet 
säilyivät pitkälti samana, mutta 

liittolaisten, kumppanien ja kan-
sainvälisten järjestöjen merkitys 
nähdään aiempaa suurempa-
na. Uuden varsinaisen kansalli-
sen turvallisuuden strategian 
valmistuminen on viivästymäs-
sä Venäjän 24.2.2022 aloittaman 
sodan vuoksi, mutta tutkija-ar-
vioiden mukaan Kiina säilyisi sii-
näkin edelleen Venäjää suurem-
pana pitkän aikavälin uhkana.

Joulukuussa 2020 julkais-
tu Tri-Service Maritime Strategy 
(TSMS) on oleellinen päivitys Yh-
dysvaltojen merelliseen turval-
lisuusajatteluun. TSMS:ssa tun-

nistetaan kolme vaihetta: päi-
vittäinen kilpailu, konflikti ja 
kriisi. Avainasemassa haasteen 
ratkaisussa on nykyistä tiiviim-
pi integraatio kolmen merelli-
sen puolustushaaran (laivasto, 
merijalkaväki ja rannikkovar-
tiosto) kesken, kattaen kaikki 
kolme vaihetta, sekä yhteistoi-
minta kumppanimaiden kans-
sa. TSMS:aa on kehuttu ensim-
mäiseksi viranomaisrajat todel-
la ylittäväksi meristrategiaksi.

Rannikkovartioston (USCG) 
osalta TSMS:ssa tunnistetaan 

sen ainutlaatuiset toimivaltuu-
det ja suorituskyvyt erityises-
ti eskalaation ennaltaehkäise-
miseksi kilpailuvaiheessa. Käy-
tännössä tämä näkyy esimerkik-
si siinä, että se on tärkeä toimi-
ja läntisen Tyynenmeren pienien 
saarivaltioiden tai muiden soti-
laallista yhteistyötä välttävien 
kumppaneiden kanssa toteu-
tettavassa turvallisuusyhteis-
työssä. Se kykenee toimivaltan-
sa puitteissa toimimaan laivas-
toa matalammalla provokaatio-
riskillä kilpailluilla merialueilla, 
kuten etelä-Kiinan merellä.

Merijalkaväen puolestaan 
nähdään vahvistavan ennalta-
ehkäisevää pidäkettä laivas-
to-operaatioiden tukena kehit-
tyvällä kyvyllään ryhmittää ha-
jautettua, taistelukykyistä ja 
taistelunkestävää valvonta- ja 
pintatorjuntakykyä saaristo- ja 
ranta-alueille. Merijalkaväki on-
kin voimakkaassa kehitysvai-
heessa sen palauttaessa alku-
peräisen toimintaperiaatteensa 
edellyttämää toimintakykyään 
laivasto-operaatioiden tukemi-
seen. Merijalkaväkeähän on pa-
rin viime vuosikymmenen aika-
na käytetty taistelutilanteessa 
pääosin maaoperaatioihin Af-
ganistanissa ja Irakissa. Kehittä-
misohjelmiin sisältyvät esimer-
kiksi taistelupanssarivaunuista 
luopuminen sekä kevyiden mai-
hinnousutukialusten ja meritor-
juntaohjuskyvyn hankkiminen.

Laivaston rooli on yhdis-
tää merelliset toimijat toisiinsa, 
kumppaneihin ja rannikkoon, 
torjuen samalla kriittiset ulkoi-
set uhkat ja uhkaavat sisäiset 
haasteet.10 Laivasto muodostaa 
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Laivaston rooli on 
yhdistää merelliset 
toimijat toisiinsa, 
kumppaneihin ja 

rannikkoon, torjuen 
samalla kriittiset 
ulkoiset uhkat ja 
uhkaavat sisäiset 

haasteet.
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eräänlaisen selkärangan, jon-
ka antamaan suojaan perustuu 
esimerkiksi Yhdysvaltojen stra-
teginen kyky voiman projisoin-
tiin, logistiset yhteydet operaa-
tioalueille kriisitilanteessa sekä 
liittolaisten tukeminen. Laivas-
ton kehittämisen suurena haas-
teena on turvata riittävä määrä 
lavetteja verkottuneen toimin-
taperiaatteen toteuttamisek-
si laajalla Tyynellä valtamerel-
lä. Autonomisten miehittämät-
tömien pinta-alusten nähdään 
olevan kustannustehokas ta-
pa täydentää suorituskykyva-
likoimaa ja -verkostoa.

Kaikki Yhdysvaltojen ase-
voimien puolustushaarat ovat 
hiljattain julkaisseet omat 
arktiset strategiansa. Soti-
laallisesta näkökulmasta yh-
teinen kantava ajatus näis-
sä kaikissa on, että Yhdys-
valtojen on kehitettävä kyky 
kilpailla ja kiistää vastusta-
jan toimintavapaus kaikissa 
toimintaympäristöissä myös 
arktisella alueella. Pohjoinen 
napa-alue myös yhdistää toi-
siinsa Yhdysvaltojen strategi-
set painopistealueet Tyynen 
valtameren ja Euroopan, ja 
sieltä käsin on mahdollista vai-
kuttaa molemmille alueille. Lai-
vastolta puuttuu nykyisin ky-
ky vapaaseen toimintaan jää-
tävissä olosuhteissa pinta-aluk-
silla. Tämä onkin eräs lähivuo-
sien kehittämiskohteista, vaik-
kakin varsinaisten jäänmurta-
jien kehittämisohjelmat ovat-
kin rannikkovartioston vastuul-
la. TSMS:n kaavoittama viran-
omaisten välinen yhteistyö tu-
leekin olemaan arktisen toimin-

nan perusta, kuten myös kump-
panimaiden osaamisen ja kapa-
siteetin tuomat synergiat.

Yhdysvaltojen 
meristrategian 
ilmenemismuotoja
Eräs viime vuosina lisääntynyt-
tä julkisuutta saanut Yhdysval-
tojen laivaston tehtävätyyppi 
on niin sanotut merenkulun va-
pautta tukevat operaatiot (Free-
dom of Navigation Operati-
on, FONOP11). Niitä on toteutet-

tu suunnitelmallisesti vuodes-
ta 1979 alkaen alun perin Yhdys-
valtojen UNCLOS-päivitystar-
peiden ja tapaoikeuden tukena. 
Operaatioiden tarkoituksena on 
näkyvästi protestoimalla kiistää 
eri maiden aiheettomiksi koetut 
aluevaatimukset. Näin vältetään 
kohtuuttomien vaatimusten de 
facto -hyväksyntä, jos jätettäi-
siin puuttumatta asiaan. Mah-
dollinen syy FONOP-ohjelman 
jatkumiselle on merioikeusyleis-

sopimuksen ratifioimattomuus, 
eli Yhdysvallat ei voi viedä eriäviä 
näkemyksiään yhteisesti ratkais-
tavaksi. Viime vuosina kohteena 
ovat olleet erityisesti Kiinan vaa-
timukset merelliselle etupiirille 
Etelä-Kiinan merellä ja Taiwanin 
salmessa. Keinoina käytetään 
esimerkiksi merioikeusyleisso-
pimuksen mahdollistamia via-
tonta kauttakulkua ja sotilaallis-
ta toimintaa talousvyöhykkeel-
lä. Operaatioihin yhdistetään 
myös diplomaattiset vaikutus-

keinot. Puolustusministeriö 
raportoi toiminnasta vuosit-
tain kongressille ja perusteik-
si US Navy ylläpitää tietokan-
taa rantavaltioiden aluevaati-
muksista ja niiden perusteis-
ta (esim Suomi: https://www.
jag.navy.mil/organization/do-
cuments/mcrm/Finland2017.
pdf).12 Suomen osalta Yhdys-
vallat on protestoinut esimer-
kiksi vuoden 1982 aluevalvon-
ta-asetusta.

Vaikka Euroopassa ei usein 
toteuteta varsinaisia operatii-
visia aluevaatimusten kiistä-
misiä, voidaan Yhdysvaltojen 
taistelualusten toiminta esi-
merkiksi Mustalla merellä ja 

Itämerellä nähdä myös tässä va-
lossa merenkulun vapautta tu-
kevana toimintana. Sen lisäksi, 
että toiminnalla osoitetaan suo-
raa tukea alueellisille liittolaisil-
le, halutaan viestittää Kiinalle ja 
Venäjälle, että Yhdysvallat säilyt-
tää itsellään oikeuden toimia lai-
vastollaan aina halutessaan kai-
killa kansainvälisillä merialueilla 
ja sopimuksin määritetyillä kan-
sainvälisillä kulkuväylillä, ja että 
se kykenee näin myös tekemään. 

Vaikka Euroopassa 
ei usein toteuteta 

varsinaisia operatiivisia 
aluevaatimusten kiistämisiä, 

voidaan Yhdysvaltojen 
taistelualusten toiminta 

esimerkiksi Mustalla 
merellä ja Itämerellä 

nähdä myös tässä valossa 
merenkulun vapautta 
tukevana toimintana.
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Itämerellä Yhdysvaltojen keskei-
nen intressi on varmistaa kyky 
tarvittaessa puolustaa Nato-liit-
tolaisia. Merkittävin säännönmu-
kaisesti toimeenpantava Yhdys-
valtojen laivaston johtama tapah-
tuma Itämerellä on monikansalli-
nen BALTOPS-harjoitus, jolla ke-
hitetään liittolaisten ja kumppa-
nien yhteistoimintakykyä.

Kansallisen puolustus-
strategian periaate, jonka mu-
kaan Yhdysvaltojen tulee olla 
strategisesti ennakoitava, mutta 
operatiivisesti ennakoimaton on 

näkynyt laivaston toiminnassa 
viime vuosina siten, että alusten 
huolto- ja merijaksot eivät nou-
data aiempaa säännönmukais-
ta kiertoa. Toimintaa, sen suun-
tautumista ja osallistuvia yksi-
köitä avataan etukäteen julki-
suudessa aiempaa vähemmän 
ja ne saattavat poiketa aiem-
mista säännönmukaisuuksista. 
Näin pyritään vaikeuttamaan ja 
lisäämään epävarmuutta vas-
tustajan ja kilpailijoiden arvioin-
ti- ja suunnitteluprosesseihin.

Puolustushaarojen välisen 

integraation parantuessa se-
kä avaruus- ja kyberympäristö-
jen uhkien sekä suorituskyky-
jen kehittyessä on nähtävissä 
toimintaympäristöjen ja valtioi-
den rajojen hämärtyminen. Me-
ristrategiaa ei voi tulevaisuudes-
sa enää erottaa omaksi kokonai-
suudekseen, mutta samoja toi-
mintavapauden turvaamisen 
periaatteita voi soveltaa myös 
muihin toimintaympäristöihin. 
Merien hallinnan merkitys Yh-
dysvaltojen toimintakyvylle ei 
kuitenkaan vähene.
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Britannia uudistaa 
Merivoimansa

Mika Raunu
Kommodori Mika Raunu, kirjoittaja palvelee puolustusasiamiehenä vastuualueena Iso-Britannia ja Irlanti.

Britannialla on Yhdysvaltojen jälkeen Naton toiseksi suurin puolustusbudjetti ja sen 
tavoitteena on olla 2030-luvulla Euroopan johtava merivalta. Britannia tarkastelee 
merivoimaansa kokonaisvaltaisesti eli ottaa huomion kaikki merelliseen toimintaan 
liittyvät ministeriöt ja organisaatiot – ulkoministeriöstä ulkomaankauppaan ja puo-
lustukseen. Britannian merivoimien suorituskykyisin aluskalusto uusitaan 2030-lu-
vun puoliväliin mennessä. On hyödyllistä seurata sekä opiskella Britannian merivoi-
mien toimintatapaa sekä ammattitaitoa.

Teem
a

Britannian ilmavoimien F-35B-hävittäjä lentotukialus HMS Queen Elizabethin kannella kesällä 2021. royal navy

Kehittäminen perustuu 
laadukkaisiin selontekoihin 
ja strategioihin
Britannia julkaisi Integrated Re-
view -nimisen ulko- ja turval-

lisuuspoliittisen selonteon se-
kä Defence in Competitive Age 
-nimisen puolustusselonteon 
vuonna 2021. Nämä ovat keskei-
simmät perusteet valmisteltava-

na olevalle Britannian meristra-
tegialle. Edellinen, kokonaisval-
tainen kaikkia merellisiä minis-
teriöitä ja toimijoita käsittelevä, 
meristrategia on vuodelta 2014.  
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Britannian valtionjohdon tavoit-
teena on, että Britannia on Euro-
pan johtava merivalta 2030-lu-
vulla. Tavoitteen saavuttami-
seksi Britannia uudistaa meri-
voimansa mittavilla alushank-
keilla ja pyrkii lisäämään vaiku-
tusvaltaansa kaikissa kansain-
välisissä merellisissä organisaa-
tioissa ja foorumeissa. 

Puolustushaarat, kumppanit 
ja teollisuus integroidaan
Britannian asevoimien kehittä-
misen keskiössä on sana ”inte-
grated”. Tällä tarkoitetaan, että 
Britannia kehittää asevoimiaan 
ja toimintaa kaikissa viides-
sä toimintaympäristössä (maa, 
meri, ilma, avaruus ja kyber) se-
kä toimii aktiivisesti eri valtioi-
den ja toimijoiden kanssa. Erin-
omaisia esimerkkejä ovat Bri-
tannian lukuisat kahden ja mo-
nenväliset turvallisuus- sekä 
puolustusjulistukset ja -sopi-
mukset, esimerkiksi pohjois-Eu-
rooppaa koskeva Joint Expedi-
tionary Force (JEF) ja Australian 
ydinkäyttöisten sukellusvenei-
den rakentamista koskeva AU-
KUS-yhteistyö.

Britannian merellisten voi-
mavarojen kehittämisessä teh-
dään huomattavaa teollista yh-
teistyötä yksityisen sektorin 
ja lukuisien tutkimuslaitosten 
kanssa. Suorituskykyjen raken-
tamisessa asevoimat on tiiviissä 
yhteistyössä teollisuuden kans-
sa. Ei ole sattumaa, että merkit-
tävä osa laivanrakennuksesta 
tapahtuu Skotlannissa. 

Maantieteellisesti selon-
teoissa tehdään ns. Pasific Tilt 
– eli Britannian käyttää suori-

tuskykyjään entistä enemmän 
Aasiassa indopasifisella alueel-
la. Vaarallisimmaksi sotilaalli-
seksi uhkaksi on nimetty Venä-
jä. Kiinaa pidetään kilpailijana ja 
haasteena.

Britannia ei perusta uusia 
tukikohtia Aasiaan vaan muo-
dostaa lisääntyvän läsnäolonsa 
merivoimien aluksilla ja harjoi-
tustoiminnalla. Britannian mu-
kaan sen vaikutusvalta kasvaa, 
kun alukset toimivat koko indo-
pasifisella merialueella ja tukeu-
tumispaikkoja voidaan vaihdella 
omien tavoitteiden mukaisesti. 

Merivoimien suorituskykyjä 
kehitetään
Britannian merivoimien suori-
tuskykyjä kehitetään merkittä-
västi. Queen Elizabeth -luokan 
lentotukialukset, HMS Queen 
Elizabeth ja HMS Prince of Wales, 
ovat operatiivisesti valmiita. Bri-
tannian tavoitteena on uudistaa 
taistelualuksensa 2030-luvun 
puoliväliin mennessä. Merivoi-
mien tärkeimmät rakennettavat 
alukset ovat Type-26, Type-31 ja 
Type-32 -luokkien fregatit sekä 
nykyisen Type-45 -luokan kor-
vaavat Type-83 -luokan hävittä-
jät. Miinantorjunnassa otetaan 
käyttöön miehittämättömiä jär-

jestelmiä, joita käytetään nykyi-
set miinantorjunta-alukset kor-
vaavilta suurilta tukialuksilta. 

Britannian Vanguard-luo-
kan sukellusveneisiin perustu-
va ydinasepelote uusitaan ra-
kentamalla neljä strategista 
Dreadnought-luokan sukellus-
venettä. Ydinpelotteen uusimi-
seen on alustavasti varattu noin 
40 miljardia euroa. 

Merijalkaväestä muodos-
tetaan kaksi Littoral Respon-
ce Group:a. Tavoitteena on, et-
tä merijalkaväki ei ylläpidä val-
miutta Britanniassa vaan jou-
kot toimivat joko Britannian ul-
kopuolella olevissa tukikohdis-
sa tai ovat maihinnousualuksil-
la. Jatkossa tärkeimmät tuki-
kohdat Britannian ulkopuolella 
ovat Kyproksella, Gibraltarilla, 
Keniassa ja Omanissa.  

Merivoimien 
suorituskykyjen käyttö  
– globaalit tavoitteet
Tulevaisuudessa merivoimien 
tehtävät säilyvät ennallaan. 
Tärkeintä on turvata Britannian 
kansalliset edut ja taloudellinen 
menestys maailman merillä. Ve-
näjän muodostaman uhkan ta-
kia oman alueen puolustus ko-
rostuu, ja Britannian käyttää 

Russia continues to pose the greatest nuclear, 
conventional military and sub-threshold threat 
to European security. China poses a complex, 

systemic challenge.
(Britannian puolustusselonteko 2021:  

Defence in a Competitive Age)

Meristrategia
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suorituskykyjään aloitteellises-
ti ja aktiivisesti yhdessä kump-
paniensa kanssa. Britannia ko-
kee tärkeäksi Naton ja esimer-
kiksi JEF:n kaltaisen puolustus-

yhteistyön. 
Britannian merivoimien suo-

rituskykyjen käytössä sekoittu-
vat Suomen kielen sanat ope-
rointi, harjoittelu, toiminta, puo-

lustusyhteistyö, tiedustelu, jne. 
– vanhan sanonnan mukaan sa-
manaikaisesti peräkannella teh-
dään diplomatiaa, keulakannel-
ta ammutaan risteilyohjuksia, 
mastossa olevat sensorit tie-
dustelevat, taistelukeskus suo-
jaa kauppameriliikennettä ja 
keskilaiva osallistuu monikan-
salliseen harjoitukseen yhdes-
sä kumppanien kanssa. Britan-
nialle kaikki on enemmän tai vä-
hemmän operointia ja operaa-
tioita. Tästä esimerkkinä vuo-
delta 2021 on 28 viikon ajan At-
lantilla, Välimerellä, Intian val-
tamerellä ja Tyynellä valtame-
rellä lentotukialus HMS Queen 
Elizabethin ympärille kootun 
Carrier Strike Group 21 -taiste-
luosaston toiminta liittyen Syy-

Britannian merivoimien keskeisin kalusto
2 Queen Elisabeth -luokan lentotukialusta
4 Dreadnought-luokan strategista sukellusvenettä
7 Astute-luokan ydinkäyttöistä sukellusvenettä
11 Darling-luokan Type-45 hävittäjät korvaavat Type-83 

hävittäjät (lukumäärä ei tiedossa)
8 City-luokan Type-26 fregattia
5 Type-31 -luokan fregattia
 Miinantorjunta-aluksia ja järjestelmiä
 Huoltoaluksia
 Helikoptereita
 Merivalvontakoneita
 Sukellusveneentorjuntalentokoneita

Britannian ydinpelote ylläpidetään neljällä Vanguard-luokan strategisella sukellusveneellä. royal navy



17Rannikon Puolustaja   2 | 2022

rian operaatioon. Osasto toimi 
myös Mustallamerellä, osallistui 
noin 40 kansainväliseen harjoi-
tukseen ja kymmeniin tilaisuuk-
siin eri valtioiden satamissa. 

Britannian merivoimat ovat 
osa valtion pyrkimyksiä oman 
vaikutusvallan kasvattamiseen. 
Luonnollisesti kaikkeen eivät 
Britanniankaan resurssit riitä. 
Britannian pyrkii kuitenkin yllä-
pitämään henkilöstönsä kyvyn 
toimia pitkäkestoisesti kauka-
na kotimaastaan. Erinomaise-
na esimerkkinä tästä ovat Tyy-
nellä valtamerellä, Afrikan ran-
nikolla ja Karibian merellä toi-
mivat River-luokan vartiolai-
vat (Ocean Patrol Vessel). Vaa-
timattomasti aseistettujen var-
tiolaivojen käyttö kaukana koti-
maan tukialueelta on väliaikai-

nen ratkaisu, jolla varmistetaan, 
että johtaminen ja tukitoimin-
nat kykenevät maailman laajui-
seen suorituskykyjen käyttöön. 
Uusien fregattien valmistuttua, 
ne korvaavat vartiolaivat osana 
globaalia läsnäoloa.  

Miten Britannian 
merivoimat vaikuttaa 
Suomeen?
Meneillään olevan Venäjän 
hyökkäys Ukrainaan on osoit-
tanut Britannian olevan aktiivi-
nen ja aloitteellinen toimija Eu-
roopan turvallisuudessa. Bri-
tannian kansallisten päämää-
rien ja JEF-yhteistyön johdosta 
sen merivoimat tulee jatkossa-
kin olemaan aikaisempaa enem-
män läsnä Euroopassa, Arktisel-
la alueella ja Itämerellä – ope-

raatioissa, harjoituksissa ja eri-
laisessa puolustusyhteistyössä. 

Britannian merivoimilla on 
uutta osaamista, joita pienem-
pien valtioiden on kustannuste-
hokasta hyödyntää. Britannian 
merivoimien osalta näitä ovat 
esimerkiksi avaruuteen liitty-
vät suorituskyvyt, simulointiin 
ja koulutukseen liittyvä osaa-
minen, tekoäly (AI) sekä mie-
hittämättömien järjestelmien 
käyttöön liittyvät kokemukset. 
Taistelukokemus näkyy Britan-
nian joukoissa systemaattisena 
ja ammattitaitoisina toimintata-
poina, joista pienemmillä meri-
voimilla on paljon opittavaa. Ro-
yal Navy on jatkossakin maa- ja 
ilmavoimien yläpuolella oleva 
”senior service”.

Meristrategia

Linnankatu 72 20100 Turku
www.forum-marinum.fi

#forummarinum

Maan laajin kokonaisuus
MERIPUOLUSTUKSEN HISTORIASTA

Koe aidot laivat, esineet ja tarinat!
 Tykkiveneestä miinalaivaan
 Laivaston soittokunnasta Mannerheim-risteihin

MUSEOLAIVAT JA NÄYTTELYT

auki päivittäin 3.6.-21.8. klo 10-18
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Anssi Munkki
Kommodori Anssi Munkki, kirjoittaja palvelee puolustusasiamiehenä vastuualueena 
Ranska, Sveitsi, Italia, Espanja ja Algeria.

Ranskan meristrategiasta
– globaalien intressien turvaaminen

Ranska on globaali merivalta. Maalla on maailman suurin merellinen talousvyöhyke, 
11,6 miljoonaa km2, kahdeksan prosenttia koko maailman merellisestä talousvyö-
hykkeestä. Ranskalla on rantaviivaa kaikilla valtamerillä Jäämerta lukuun ottamat-
ta. Meriteollisuus työllistää suoraan 300 000 ranskalaista ja sen vuotuinen kansan-
taloudellinen tuotanto on yli 80 miljardia euroa. Ranskan merelliset intressit ulottu-
vat kaikille maailman merille ja kiinnostus on siirtymässä maantieteellisesti yhä kau-
emmaksi Euroopasta.

Valtaosa Ranskan talousvyöhykkeestä on Tyynellämerellä ja Intian 
valtamerellä. Punaisella kartassa ovat Ranskan esittämät vyöhykkeen 
laajennukset.

stratégiE nationalE dE sûrEté dEs EsPacEs maritimEs.

ta: omien merialueiden hallin-
ta, meriliikenteen ja alusten 
turvaaminen, taistelu merellis-
tä salakuljetusta vastaan, ta-
loudellisten intressien puolus-
taminen sekä kansainvälisten 
merialueiden vakauden vahvis-
taminen. Sisällöltään ja retorii-
kaltaan strategia maalaa kuvan 
uhatusta merialueiden turval-
lisuudesta ympäri maailmaa. 
Ranskalaisessa ajattelussa me-
rellisillä uhkilla on maailmanlaa-
juiset vaikutukset ja merialuei-
den turvallisuus ja vakaus edel-
lyttävät siten aktiivisia globaa-
leja toimia. 

Strategia tarkastelee me-
rellistä turvallisuutta temaatti-
sesti sekä maantieteellisesti. Ri-
kollisuus, salakuljetus, meriros-
vous ja terrorismi ovat merellisiä 
hybridiuhkia vaarantaen ennen 

Globaali arvio merellisestä 
ympäristöstä
Joulukuussa 2019 Ranska julkaisi 
kokonaisvaltaisen merialueiden 
turvallisuusstrategian (Stratégie 
nationale de sûreté des espaces 
maritimes). Kansallinen strategia 
ja sen laatimisprosessi linkittyi-

vät tiiviisti erityisesti EU:ssa teh-
tävään työhön. EU:n päivitetty 
merituvallisuusstrategia julkais-
tiin kesällä 2018. Ranskan ja EU:n 
strategisissa linjauksissa on pal-
jon yhteneväisyyksiä.

Ranskan strategia määrit-
tää useita merellisiä tavoittei-

Teem
a

Meristrategia



19Rannikon Puolustaja   2 | 2022

kaikkea meriliikenteen ja globaa-
lin talouden toimivuuden. Rans-
kan arvioissa länsimainen val-
ta-asema ja kansainvälinen jär-
jestys haastetaan myös merialu-
eilla. Tyypillisiä muotoja ovat me-
ren käytön vapauden rajoittami-
nen ja merialueiden oikeuksiin 
liittyvien kiistojen kärjistäminen. 

Kyberulottuvuuden merki-
tys on tunnistettu vuonna 2019 
ja sen merkitys on kasvanut en-
tisestään hyvin nopeasti. Me-
rellinen logistiikka, kuljetusket-
jut, yksittäiset alukset, viestiyh-
teydet ja tilannekuva ovat kaik-
ki riippuvaisia toimivasta ja käy-
tettävästä kyberympäristöstä 
ja kasvavassa määrin myös ava-
ruuteen sijoitetuista toiminnois-
ta. Myös ympäristöuhkat kuten 
öljyonnettomuusriskit ovat uh-
kaluettelossa.

Maantieteellinen tarkastelu 
on globaali ja se on tehty valta-
merittäin sekä tarkemmin Man-
ner-Ranskan läheisistä merialu-
eista. Itämerta ei ole sisällytet-
ty arvioihin, mutta pohjoisesta 
arktisesta alueesta on arvio, jo-
ka korostaa alueen strategisen 
merkityksen nopeaa kasvua 
luonnonvarojen hyödyntämi-
sen ja uusien merireittien mah-
dollistuessa. Ranskalle pohjoi-
silla merialueilla tärkeää on va-
paan merenkäytön periaatteen 
toteutuminen.

Merivoimien  
keskeinen rooli
Organisaatiorakenteita rakasta-
va Ranskan hallinto on jakanut 
maailman merialueet 10 maan-
tieteelliseen alueeseen, joilla jo-
kaisella on oma kansallinen me-

rellinen vastuuviranomainen – 
merellinen prefekti. Prefekti on 
siviiliviranomainen, joka koor-
dinoi Ranskan merelliset toimet 
merialueella. Se valvoo kan-
sallisten ja kansainvälisten la-
kien sekä sopimusten noudat-
tamista alueellaan. Keskeisintä 
on elinkeinojen harjoittamisen 
laillisuusvalvonta, mutta heidän 
vastuullaan on myös rajavalvon-
nan, tullitoiminnan ja meripelas-
tustoiminnan organisointi vas-
tuualueellaan. Toimeenpanevi-
na viranomaisina voi toimia kai-
kissa tehtävissä yhtä lailla meri-
voimat, santarmi, poliisi tai tul-
liviranomainen.

Merivoimien strateginen ke-
hittämissuunnitelma Mercator 
julkaistiin myös 2019 ja sille laa-
dittiin päivitys 2021. Suunnitel-
man painopiste on puolustus-

Helmikuussa 2022 Ranskan, Italian ja Yhdysvaltojen  
lentotukialusosastot harjoittelivat yhdessä Välimerellä.

oPEX360.com
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Merivoimien materiaalinen 
kehittäminen on ensisijaisesti 
laadullista. Alusten ja lentokonei-
den määrä pyritään pitämään ny-
kyisenä 2030-luvulla. Uusilla alus-
hankkeilla korvataan vanhenevaa 
kalustoa ja päivitetään olemas-
sa olevien alusten suorituskyky-
jä. Uusien alusten miehistömää-
rät ovat pienempiä ja alusten me-
rellä olokykyä pyritään kasvatta-
maan. Teknisesti uudenaikainen 
FDI-luokan fregatti voi olla me-
rellä yhtäjaksoisesti yli 45 vuoro-
kautta.  Keskeisiä uusia merivoi-
mien kyvykkyyksiä ovat miehit-
tämättömien lavettien hankinta 
kaikille taistelualuksille, merivoi-
mien digitalisoiminen sekä kyky 
hallita merenpohjaa.

Ranska käyttää aktiivisesti 
merivoimiaan strategisten int-

ressiensä saavuttamiseksi. Me-
rivoimat ja sen ilmakomponent-
ti ovat ketteriä välineitä osoitta-
maan läsnäoloa, humanitääri-
sen avun toimittamiseen, diplo-
maattiseen viestintään, kump-
panuuksien edistämiseen se-
kä turvallisuuden ja vakauden 
edistämiseen merellä. Rans-
kan ydinpelotteen merkittävän 
osan muodostavat neljä strate-
gista ydinsukellusvenettä, joista 
lähtökohtaisesti kaksi on jatku-
vasti merellä. 

Kumppanien aktivointi on 
strateginen linjavalinta
Merellisen turvallisuuden edis-
tämiseksi Ranska pyrkii mobili-
soimaan kumppaneitaan aktii-
viseen toimintaan. EU on Rans-
kalle keskeinen väline yhteisiin 
merellisiin uhkiin vastaamisek-
si, mutta Ranskan kokemuksen 
mukaan monenkeskisten orga-
nisaatioiden päätöksenteko on 
usein hidasta sekä kankeaa – 
ja lopputuloksena on usein lat-
tea kompromissi. Ranska on vii-
me vuosina suosinut vapaamuo-
toisempia järjestelyjä erityisesti 
sotilaallisten toimien toteuttami-
seksi. Merellisiä esimerkkejä ovat 
eurooppalainen Agenor-merival-
vontaoperaatio Hormuzin sal-
men alueella erityisesti Tanskan 
kanssa sekä Kreikan ja Kyprok-
sen kanssa tiivis yhteistoiminta 
itäisellä Välimerellä. 

EU:n puitteissa Ranska kan-
nattaa koordinoidun merelli-
sen läsnäolon konseptin laajen-
tamista Guineanlahdelta Inti-
an valtamerelle. Kyse on raken-
teeltaan kevyemmästä järjeste-
lystä kuin varsinaisen operaati-

haaran materiaalisessa kehittä-
misessä. Suunnitelmalle oli tarve, 
sillä presidentti Macronin hallinto 
on kasvattanut nopeasti puolus-
tusbudjettia. Vuoden 2017 bud-
jetti oli 32,3 miljardia euroa, mis-
tä on noustu 40,9 miljardiin eu-
roon vuonna 2022. Kumulatiivi-
sen kasvun myötä asevoimien 
rahoitus on kasvanut viidessä 
vuodessa yli 20 miljardia. Pääosa 
budjetin kasvusta on kohdennet-
tu materiaaliseen kehittämiseen 
ja siten ranskalaiseen puolustus-
teollisuuteen, jonka vientihank-
keet ovat Ranskalle yhtälailla 
kansantaloudellisesti merkittä-
viä kuin väline strategisten kump-
panuuksien luomiseksi. Merivoi-
mien tehtäviin sisältyy puolus-
tusteollisuuden vientihankkei-
den tukeminen ja edistäminen.

Esimerkki Ranskan maantieteellisestä uhka-analyysistä. Intian valta-
meren alueella esiintyvät käytännössä kaikki keskeisimmät merelliset 
turvallisuusuhkat.

stratégiE nationalE dE sûrEté dEs EsPacEs maritimEs

Meristrategia
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on perustamisesta. Ranska osal-
listuu myös EU:n Atalanta- ja Iri-
ni-merioperaatioihin ja haluaa 
osoittaa olevansa vastuullinen 
Nato-liittolainen osallistumalla 
säännöllisesti Naton merellisiin 
valmiusosastoihin, harjoituksiin 
ja operaatioihin. 

Ukrainan kriisiin liittyen 
Ranska on toiminut sotilaalli-
sesti Naton osana ja ylläpitä-
nyt merellistä läsnäoloa Mus-
tallamerellä. Helmikuussa 2022 
alkaneen lentotukialusosas-
ton vuosipurjehduksen ope-
raatioalueeksi on ensimmäistä 
kertaa nimetty myös Mustame-
ri. Osa osaston aluksista toimii 
todennäköisesti Mustallamerel-
lä yhdessä osaston ilmakompo-
nentin kanssa. Diplomaattinen 
viesti on siten vahva.

Ranskan sotilaallisessa kes-
kustelussa on nostettu keskiöön 
korkean intensiteetin konflik-
tiin varautuminen. Ranskalai-
nen kuva tulevaisuuden merel-
lisen konfliktin vaatimuksista on 
muutoksessa. Lähtökohtaisesti 
Ranskan merivoimat pyrkii ase-
telmaan, jossa se on alueellises-
ti kumppanuuksien kautta soti-
laallisesti ylivoimainen mah-
dolliseen vastustajaan nähden. 
Ranska pidättäytyy nimeämästä 
mahdollisia vastustajia. Kiina ja 
Venäjä luokitellaan strategisiksi 
kilpailijoiksi. Yhdysvallat on kai-
killa mittareilla Ranskan keskei-
sin sotilaallinen kumppani kaik-
kialla maailmassa. Ranskan iki-
aikainen pyrkimys sen ja Euroo-
pan suvereniteettiin ja autono-
mian ei ole ranskalaisten mieles-
tä ristiriidassa transatlanttisen 
kumppanuuden kanssa. Rans-

kan tavoitteena on olla riippu-
maton Yhdysvalloista ja siten ta-
savertainen kumppani sille.

Merellisessä ympäristös-
sä Ranska katsoo Naton olevan 
suvereeni toimija Euroopassa 
ja sen lähialueella. Näin ollen 
Ranska ei näe todennäköisenä, 
että Nato haastettaisiin avoi-
meen sotilaalliseen yhteenot-
toon. Tätä vahvistaakseen Rans-
ka harjoittelee ja toimii yhdessä 
liittolaistensa kanssa painopis-
teenä Välimeri ja Pohjois-Atlant-
ti sekä kasvavassa määrin myös 
Mustameri. Itämerellä Ranskan 
merivoimien läsnäolo on toistai-
seksi ollut harvinaista. 

Strateginen katse 
kääntymässä indopasifiselle 
alueelle
Yhdysvaltojen, Intian ja Japanin 
kanssa sotilaallinen yhteistyö in-
dopasifisella alueella on lisään-
tynyt runsaasti viime vuosina. 

Australian osalta yhteistyö koki 
notkahduksen syksyn 2021 AU-
KUS-julistuksen johdosta, mutta 
merkkejä merellisen yhteistyön 
jatkamisesta on olemassa. Tuo-
reimpana kumppanina on nou-
semassa Indonesia, joka ilmoit-
ti helmikuussa 2022 hankkivansa 
ranskalaisia Rafale-hävittäjiä ja 
sukellusveneitä. Ranskan luokit-
teli tässä yhteydessä Indonesian 
strategiseksi kumppanikseen ja 
hakee aktiivisesti laaja-alaista 
yhteistyötä maan kanssa.

Indopasifisen alueen mer-
kitys on kasvanut muutamas-
sa vuodessa ja saa yhä enem-
män huomiota Ranskassa. To-
ki Venäjän kärjistämä turvalli-
suustilanne on viime kuukausi-
na muuttanut tilannetta. Rans-
kalaisajattelussa kärjistynyt ti-
lanne nähdään toistaiseksi ti-
lapäisenä häiriönä ja pitkän ai-
kavälin merkittävimmän haas-
teen muodostaa edelleen Kiina. 

Ranskan merivoimien tavoitteena on hankkia yhteensä 900 lennokkia 
(UAV), 200 vedenalaista miehittämätöntä alusta (UUV) ja 50 miehittä-
mätöntä pinta-alusta vuoteen 2030 mennessä.

navalnEws.com

Meristrategia
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Ranskan merivoimille on rakenteilla viisi uutta FDI (fregate de 
défense et intervention) monitoimifregattia. Aluksen uppouma on  
noin 4 500 tonnia ja miehistö noin 110. Ensimmäiset FDI:t tulevat  
operatiiviseen käyttöön vuonna 2024.

Indopasifisella alueella kyse on 
ennen kaikkea merenkäytön va-
pauden ja alueellisen vakauden 
turvaamisesta.

Globaalien intressiensä tur-
vaamiseksi Ranska jatkaa ak-
tiivisena merellisenä toimijana 
kaikilla maailman merillä. Me-
rivoimien resurssit ja tehtävät 
ovat mitoitettu tämän mukai-
sesti. Meristrategian päämäärä-
nä on ylläpitää osaltaan Rans-
kan maailmanlaajuista paino-
arvoa, ja siten turvata Ranskan 
asema globaalissa päätöksen-
teossa.

Meristrategia
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Misa Kangaste
Kommodori Misa Kangaste, kirjoittaja palvelee puolustusasiamiehenä vastuualueena Saksa ja Alankomaat.

Teem
a

S aksalla ei ole julkista me-
ristrategiaa. Saksan me-
rivoimien tehtävät pe-

rustuvat Saksan turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan kokonaisuu-
teen. Vaatimukset Bundesweh-
rille johdetaan liittohallituksen 

vuoden 2016 turvallisuuspoliit-
tisen selonteon pohjalta laadi-
tusta Bundeswehrin konseptis-
ta (Konzeption der Bundeswehr 
2018) ja kehittämisohjelmasta 
(Fähigkeitsprofil 2018). Merivoi-
mien tehtävät pitävät sisällään 

merellisen ulottuvuuden osalta 
seuraavat tehtävät: maan- ja liit-
toumapuolustuksen, kansainvä-
lisen kriisinhallinnan, kotimaan 
puolustuksen (Heimatschutz), 
kansallisen kriisien ja riskien en-
naltaehkäisyn sekä kansainväli-

Saksan merivoimien painopiste tulee todennäköisesti entistä vahvemmin olemaan 
maan- ja liittoumapuolustuksessa euroatlanttisella alueella. Ukrainan sodalla tulee 
olemaan vaikutuksia Naton puolustussuunnitteluun ja siten Naton Saksalta odotta-
miin suorituskykyihin. On mahdollista, että Naton erikoistumisperiaatteen mukai-
sesti Saksan merivoimille asetetaan myös uusia vaatimuksia.

Saksan meristrategian 
tulevaisuuden näkymät
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sen humanitäärisen hätä- ja ka-
tastrofiavun. Lisäksi merivoimat 
suorittaa merialueiden valvon-
taa ja meriväylien suojaamista 
sekä turvaa Saksan alueellisen 
koskemattomuuden yhdessä 
muiden viranomaisten kanssa.

Saksan puolustusratkai-
su perustuu Nato-jäsenyyteen, 
liittouman yhteiseen puolus-
tukseen sekä EU-jäsenyyteen. 
Se tukee vahvaa transatlanttis-
ta yhteistyötä ja läheistä kump-
panuutta Yhdysvaltojen kans-
sa. Saksan turvallisuuspoliitti-
nen horisontti on globaali, ja se 
ottaa aikaisempaa enemmän 
vastuuta lähialueen ja maail-
man turvallisuudesta. Saksa on 
maailman neljänneksi suurin ta-
lousmahti ja taloudelliset intres-
sit ohjaavat sen valtapolitiikkaa. 
Saksa on verkottunut maa ja yh-
teiskunta, jonka menestys ja hy-
vinvointi riippuvat yhä voimak-
kaammin häiriöttömästä tava-
ran ja palveluiden liikkuvuudes-
ta. Vapaan liikkuvuuden ylläpi-
täminen kaikissa toimintaulot-
tuvuuksissa, myös merellä, on 
sille elintärkeää. Yli 90 prosent-
tia maailman ulkomaankau-
pasta käydään meritse ja suu-
ri osa siitä Intian ja Tyynenme-
ren kautta.

Monipuolisia haasteita ja 
konfliktipotentiaalia on synty-
mässä maailman merialueil-
la. Saksan hallitus julkaisi syys-
kuussa 2020 Saksan ulkopo-
litiikan linja-asiakirjan koski-
en indopasifista aluetta. Sak-
san lähetti viime vuonna fregat-
ti Bayernin yli 7 kuukauden kau-
kopurjehdukselle indopasifisel-
le alueelle.

Maan- ja liittoutumispuo-
lustuksen puitteissa merivoi-
mien on toimittava ennen kaik-
kea Pohjanmerellä, Itämerellä 
ja Pohjois-Atlantilla. Välimeren 
merkitys on myös edelleen suu-
ri, kun otetaan huomioon pa-
kolaistilanne ja käynnissä ole-
vat operaatiot. Merivoimat an-
taa panoksensa siellä UNIFIL- ja 
IRINI-operaatioihin sekä Naton 
toimintaan Egeanmerellä. Sak-
sa pyrkii vaikuttamaan koko 
konfliktisykliin panostaen vah-

vasti myös rauhanvälitykseen 
ja vakauttamiseen (Vernetzter 
Ansatz).

Ollakseen luotettava ja mo-
nipuolinen toimija Saksan meri-
voimat tarvitsee hyvin koulutet-
tua henkilöstöä ja nykyaikaisia 
asejärjestelmiä, jotka kykenevät 
toimimaan nykyisissä konflik-
tiskenaarioissa ja taistelemaan 
monimutkaisissa ympäristöissä.

Tehtävien välisen tasapai-
non ylläpitäminen on ollut päi-
vittäinen haaste. Kyky taistella 
moniulotteisessa toimintaym-
päristössä on ollut ja tulee ole-
maan johtava periaate. Näitä 
vaatimuksia varten tarvitaan 
asejärjestelmiä, joiden on pys-
tyttävä merisodankäyntiin mo-
nimutkaisessa toimintaympäris-
tössä ja kaikilla merialueilla. Tä-
mä edellyttää myös kykyä tukea 
näitä operaatioita. Kyberulottu-
vuus on myös toiminta-alue, jo-
hon merivoimat tulee kiinnit-
tämään enemmän huomioita 
”klassisen sodankäynnin”, eli 
pinta- ja vedenalaisen sodan-
käynnin, rinnalla.

Meristrategia
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On ennakoitavissa, että ra-
jallisella määrällä yksiköitä on 
kyettävä täyttämään samanai-
kaisesti erilaisia tehtäviä. Edel-
lä mainittujen painopisteiden 
lisäksi Saksa jatkaa kyvykkyyk-
sien laajentamista sukellusve-
neiden torjuntaan ja miinaso-
dankäyntiin. Saksalla on käyn-
nissä miinahanke, joka luo yh-
teistyömahdollisuuksia Suo-
men kanssa.

Merivoimissa on aloitettu 
organisaatiouudistus
Saksan merivoimien (Marine) 
vahvuus on noin 16 000 sotilas-
ta. Merivoimien esikunta sijait-
see Rostockissa ja sen alaisuu-
dessa toimii kaksi operatiivista 
laivasto-osastoa (Einsatzflottil-
le), merivoimien operaatiologis-
tiikan johtoporras, meri-ilmavoi-
mat sekä merivoimien koulut ja 

tukielementit.  Merivoimien ko-
mentajana toimii maaliskuussa 
tehtäväänsä nimitetty vara-ami-
raali Jan Christian Kaack.

Saksassa oli tarkoitus käyn-
nistää edellisen puolustusmi-
nisteri Kramp-Karrenbauerin ja 
päätarkastaja kenraali Zornin 
aloitteesta laaja Bundesweh-
rin organisaatiouudistus, mut-
ta nykyinen puolustusministeri 
Lambrecht on ottanut asian val-
mistelulle aikalisän. Merivoimat 
on käynnistänyt jo muutoksen 
suunnittelun omalta osaltaan. 
Merivoimiin on tarkoitus perus-
taa sodankäyntikeskus (Mariti-
me Warfare Center) ja järjestel-
mätalo (Systemhaus).

”Systemhaus” on tärkeä as-
kel merivoimien ylläpidon pa-
rantamiseksi.  ”Maritime War-
fare Center” taas mahdollistaa 
koulutuksen, doktriinin, taktii-

kan, lessons learned -toiminnan 
ja testauksen niveltämisen toi-
siinsa. Tämä palvelee suoraan 
suorituskyvyn kehittämistä. 
Saksan merivoimien uusi me-
rioperaatiokeskus (MOC) on val-
mistumassa keväällä Rostockis-
sa, jolloin Merivoimien operaa-
tioita kyetään johtamaan uusis-
ta tiloista.

Saksan keskeisenä tavoit-
teena on, että Saksan merivoi-
mat ottaa vastuu Natossa sen 
merellisen toiminnan koordi-
naatiosta Itämeren alueella (Bal-
tic Maritime Component Com-
mand). Saksan merivoimien 
monikansallisen johtoportaan 
(DEU MARFOR) suorituskykyä 
on rakennettu todella vuodes-
ta 2019 alkaen ja sen alustava 
operatiivinen suorituskyky ar-
vioidaan GRIFFIN MARKER -har-
joituksessa keväällä 2022. Täy-
sin operaatiokykyinen johto-
portaan tulee olla vuonna 2025. 
Suomi on osallistunut sen toi-
mintaan vuoden 2021 alusta al-
kaen. Puolustusyhteistyö Itäme-
rellä Saksan kanssa on tärkeää 
tilannetietoisuuden muodosta-
miseksi sekä sotilaallisen avun 
antamisen ja vastaanottamisen 
kehittämiseksi.

Saksan arktista politiikkaa 
ohjaa vuonna 2019 julkaistu po-
litiikkapaperi (Leitlinien deut-
scher Arktispolitik), mutta var-
sinaista arktista strategiaa ei ole 
vielä laadittu. Saksa haluaa var-
mistaa, että arktinen alue jää so-
tilaallisen vastakkainasettelun 
ulkopuolelle. Osana Natoa Sak-
salla tulee olla kyky operoida 
myös Pohjois-Atlantin alueella 
ja Norjassa. Saksan merivoimien 

Meristrategia
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aluksilla ei ole jäissä kulkukykyä 
(jääluokka IA). Saksan uudelle 
fregattiluokalle F126 on asetettu 
vaatimus kyetä operoimaan ra-
joitetusti jäisissä olosuhteissa ja 
kulkemaan jäänmurtajan avus-
tamana 40 cm syvässä uomas-
sa (jääluokka IC). Saksan meri-
jalkaväellä (Seebatallion) on ky-
kyä operoida myös talviolosuh-
teissa ja heillä on käytössään 
myös tela-ajoneuvoja.

Laajat tehtävät edellyttävät 
kestävää suorituskykyä ja 
rahoitusta
Merivoimilla ja koko Bun-
deswehrillä on ollut haastei-
ta operatiivisessa käytettävyy-
dessä. Keskitetty logistiikkaor-
ganisaatio on tehnyt toimenpi-
teitä, mutta siitä huolimatta me-
rivoimien taistelualusten käy-
tettävyys on ollut 72 % ja vain 
30 %:lla aluksista kaikki järjes-
telmät ovat olleet toimintakun-
toisia. Bundeswehrin johto pyr-
kii aktiivisesti parantamaan ti-
lannetta.

Saksan merivoimia kehite-
tään Saksan Bundeswehrin ke-
hittämisohjelman (2018-2031) 
mukaisesti. Merivoimien osalta 
kehittäminen on edennyt pää-
osin suotuisasti. Saksan liitto-
hallitus hyväksyi kesäkuussa 
2021 merkittävän määrän uusia 
hankkeita, joilla Saksan merivoi-
mien modernisointia viedään 
eteenpäin. Saksa hankkii kaksi 
U212CD-sukellusvenettä yhteis-
hankkeessa Norjan kanssa. Han-
kittavana on myös kaksi huolto- 
ja tukialusta ja kolme Oste-luo-
kan tiedustelualusta. Näiden li-
säksi hankittiin viisi P-8A-meri-

valvontakonetta Yhdysvalloista 
alun perin suunnitellun kahdek-
san sijaan.

Saksa Baden-Württem-
berg-luokan F125-fregateista 
neljäs ja viimeinen luovutettiin 
Saksan merivoimille 28.1.2022. 
Saksa päätti heinäkuussa 2020 
hankkia neljä F126-luokan fre-
gattia, joiden kokonaiskustan-
nus on yhteensä 5,48 miljardia 
euroa. Tarve oli kuudelle aluk-
selle. Uusien fregattien tilaus 
suunnattiin alankomaalaiselle 
Damen-telakalle ja sen saksa-
laisille alihankkijoille.

F123-fregateille on päätet-
ty jo aiemmin toteuttaa perus-
korjaus, jolla niiden elinikää jat-
ketaan, kunnes F126-fregatit 
korvaavat ne 2030-luvun alus-
sa. F123-luokan järjestelmätoi-
mittaja on Saab. Saksa on myös 
ottamassa käyttöön 18 kappa-
letta NH90 Sea Lion -helikopte-
ria, jotka korvaavat heinäkuu-
hun 2022 mennessä nykyiset 
Sea King -helikopterit. Korvet-
ti Braunschweigilla on käytös-
sään ensimmäisenä aluksena 
lennokkijärjestelmä (VorMUAS 
tyyppi Skeldar V-200). Käynnis-
sä on viiden K130-korvetin ra-
kentaminen, joiden on arvioitu 
olevan käytettävissä vuoteen 
2026 mennessä.

Merivoimien osalta han-
kintapäätökset on tehty tähän 
mennessä niin, että vuonna 
2032 fregatteja on ainakin yk-
sitoista (F125 4 kpl, F126 4 kpl, 
F124 3 kpl). Korvetteja on tuol-
loin todennäköisesti 10 ja sukel-
lusveneitä 8. Neljän vanhem-
man sukellusveneen ja viiden 
K130-luokan korvetin peruskor-

jauksien päätökset vielä puuttu-
vat. Saksan merivoimilla on yh-
teensä 50 alusta, joista yksi on 
juuri peruskorjattu purjekoulu-
laiva Gorch Fock. Sen moderni-
sointi kesti kuusi vuotta ja mak-
soi 135 miljoonaa euroa.

Kehittämisohjelmassa on li-
säksi suunnitelma käynnistää 
vuosikymmenen lopulla uuden 
fregattiluokan (F127) hankin-
ta, johon tulisi myös ohjuspuo-
lustuskyky. Alankomaat ja Sak-
sa ovat allekirjoittaneet aieso-
pimuksen yhteisen hankkeen 
käynnistämiseksi.

Ukrainan sota aiheutti 
suunnanmuutoksen - 
Zeitenwende
Saksan uuden liittohallituksen 
käynnistäessä toimintaansa 
myös Ukrainan sota alkoi. Sak-
san liittokansleri Olaf Scholz 
on ilmoittanut historiallises-
ta suunnanmuutoksesta –Zei-
tenwendestä. Sen on tarkoitus 
tuottaa voimakas, erittäin mo-
derni ja edistyksellinen Bun-
deswehr ja vielä enemmän: Eu-
roopan tehokkain armeija. Tätä 
varten liittovaltion hallitus nos-
taa puolustusbudjetin yli 2 %:iin 
BKT:sta, ja osoittaa 100 miljardin 
lisärahoituksen asehankintoi-
hin. Tämä linjaus tulee varmas-
ti lisäämään myös merivoimien 
kehittämisrahoitusta.

Sota Euroopassa on johta-
nut Saksan merivoimien ennen-
näkemättömään käyttöön ja ak-
tiviteettiin. Saksan Merivoimien 
tarkastaja, vara-amiraali Kaack 
määräsi tilanteen heikkenemi-
sen takia lisäämään merivoi-
mien läsnäoloa erityisesti Itä-
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merellä. Hän totesi 10.3.2022, 
että sodan käynnistyttyä Väli-
merellä ja Itämerellä on käytös-
sä yhteensä 24 alusta, mukaan 
lukien kolme fregattia. ”Saksan 
merivoimat on ottaneet käyt-
töön kaikki alukset, jotka ui-
vat”. Saksa osoittaa läsnäoloa 
yhdessä Nato-liittolaisten kans-
sa. Kaack kuvaili sotilaallista ti-
lannetta Itämerellä suhteelli-
sen rauhalliseksi, mutta ”Sak-
san kumppanit idässä Baltian 

maissa ja Suomessa tietävät, et-
tä Saksa on valmiina puolusta-
maan heitä”. Poikkeuksellises-
ti Saksan merivoimat osallistuu 
aluksilla Naton kaikkiin pysyviin 
laivasto-osastoihin.

Saksan merivoimat 
osallistuu aktiivisesti ja 
merkittävällä panoksella 
merelliseen kriisinhallintaan
Saksan merivoimat on osallis-
tunut EU-johtoisiin operaatioi-

hin jo useiden vuosien ajan. Se 
oli vahvasti edustettuna Atalan-
ta-operaatioissa ja EU NAVFOR 
MED Sophia -operaatioissa, ja 
se osallistuu myös operaatio 
EUNAVFOR Iriniin tällä hetkel-
lä merivalvontalentokoneella. 
Tänä vuonna merivoimien avo-
merisuorituskykyä on ollut si-
dottuna Välimeren ja Egeanme-
ren operaatioihin ml. Naton py-
syviin laivasto-osastoihin. Sak-
sa on toiminut pitkään myös 
UNIFIL-operaation merikompo-
nentin johtovaltiona ja sitoutu-
nut operaatioon myös korvetil-
la. Tämän operaation keskiössä 
on Libanonin merivoimien suori-
tuskyvyn rakentamisen tukemi-
nen. Saksa on tosin tilapäisesti 
vetänyt operaatiosta korvetin 
pois, johtuen Ukrainan operaa-
tiosta. Saksan merivoimien eri-
koisjoukot osallistuvat myös Mi-
litary Assistance Task Force Ga-
zelle -operaatioon Nigerissä, 
jossa ne kouluttavat ja neuvo-
vat Nigerin erikoisjoukkoja.  Vä-
hemmän tunnettua on se, että 
Saksan Seebatallion ylläpitää 
kyvykkyyttä evakuointioperaa-
tioihin saaristo- tai vesialueel-
le. Pataljoonan henkilöstö akti-
voitiin viime vuonna, mutta lo-
punperin joukko ei osallistunut 
Afganistanin evakuointioperaa-
tioon.

Saksan merivoimien fregatti 
Bayern palasi helmikuussa seit-
semän kuukautta kestäneeltä 
matkalta indopasifiselle meri-
alueelle. Kyseessä oli saksalai-
saluksen ensimmäinen käynti 
alueelle lähes 20 vuoteen. Mat-
kaan sisältyi virallisia vierailuja 
Pakistanissa, Australiassa, Japa-

Suomen ja Saksan yhteinen PASSEX-harjoitus.
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Kaukopurjehdus (suunnitelma).

saksan PuolustusministEriö

nissa, Etelä-Koreassa, Singapo-
ressa, Vietnamissa, Sri Lankas-
sa, Intiassa ja Israelissa. Suun-
niteltu satamavierailu Kiinaan 
kariutui Pekingin vastusteluun. 
Matkalla saksalaisalus osallis-
tui Naton Sea Guardian -ope-
raatioon Välimerellä, EU:n me-
rirosvouksen vastaiseen Atlan-
ta-operaatioon Afrikan sarvessa 
sekä Pohjois-Koreaa koskevien 
YK:n pakotteiden tarkkailuun.

Painopiste siirtymässä 
maan- ja liittouma-
puolustukseen
Saksan edellinen merivoimien 
komentaja, vara-amiraali Schön-
bach, ohjasi Saksan merivoimia 

vahvemmin kohti avomerilaivas-
toa ns. ”Blue Water Navy”. Uuden 
komentajan, vara-amiraali Kaac-
kin, ollessa ruorissa Saksan me-
rivoimien painopiste tulee to-
dennäköisesti entistä vahvem-
min olemaan maan- ja liittouma-
puolustuksessa euroatlanttisel-
la alueella. Ukrainan sodalla tu-
lee olemaan vaikutuksia Naton 
puolustussuunnitteluun ja siten 
Naton Saksalta odottamiin suo-
rituskykyihin. On mahdollista, 
että Naton erikoistumisperiaat-
teen mukaisesti Saksan merivoi-
mille asetetaan myös uusia vaa-
timuksia. Siitä huolimatta Sak-
sa todennäköisesti jatkaa läsnä-
oloaan indopasifisella alueella 

myös tulevaisessa. Luftwaffe val-
mistelee kuuden Eurofighter-hä-
vittäjän, kolmen Airbus A330-il-
matankkauskoneen ja kolmen 
A400M-kuljetuskoneen lähettä-
mistä Australian Pitch Black -har-
joitukseen 5.–23.9.2022. Suunni-
telman mukaan seuraava kauko-
purjehdus toteutetaan kahden 
vuoden kuluttua todennäköises-
ti kahdella aluksella, yhdellä fre-
gatilla ja huoltoaluksella. Suun-
nittelussa on myös tukikohdan 
perustaminen alueelle mahdol-
lisesti yhteistyössä alueella sijait-
sevan isäntävaltion ja mahdolli-
sesti toisen EU tai Nato-maan 
kanssa.

Meristrategia
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Arvi Tavaila
Kommodori Arvi Tavaila, kirjoittaja palvelee puolustusasiamiehenä Kiinassa.

Teem
a

Yleistä
Viime syksyllä Kiinan valtiollisis-
sa uutisissa kerrottiin, että maa-
ta johtava kommunistipuolue on 
päivittänyt kansallisen turvalli-
suusstrategian. Tätä ei ole kuiten-
kaan toistaiseksi julkaistu, kuten 
ei myöskään merivoimien omaa 
strategiaa. Tässä artikkelissa 
meristrategialla tarkoitetaan 
kirjoittajan omia johtopäätöksiä, 
jotka perustuvat mainittuun vuo-
den 2015 turvallisuusstrategiaan, 
vuonna 2019 julkaistuun ”kansal-
linen puolustus” asiakirjaan se-
kä merivoimien toteutuneisiin 
kehitysohjelmiin ja sen toimin-
taan maailman merillä. Johto-
päätösten tekoa tulevaisuuden 
osalta helpottaa se, että auto-
ritäärisessä järjestelmässä ylä-
tason tavoitteet jalkautuvat ai-
na käytännön toimiksi. Hieman 
yllättäen suurvalta-Kiinan me-
ristrategialla on useita yhtymä-
kohtia Suomen merivoimien toi-
minta-ajatukseen, mistä enem-
män artikkelin lopussa.

Kiina on kuluneen 10 vuo-
den aikana rakentanut ja otta-
nut käyttöön yli 100 uutta alus-
ta. Sen merivoimat on lukumää-
rältään maailman vahvimmat si-
sältäen yhdysvaltalaisen arvi-

on mukaan yli 350 alusta. Tun-
tuukin erikoiselta, että syksyllä 
Australian kertoessa kahdeksan 
ydinsukellusveneen hankinnas-
ta seuraavan 15 vuoden aikana 
Kiina syytti sitä militarismista 
ja alueellisen voimatasapainon 
järkyttämisestä.

Meristrategia ja 
merivoimien tehtävät
Kiinan meristrategia pyrkii kah-
teen päätavoitteeseen. Ensinnä-
kin turvaamaan maan merirajat 
siten kuin Kiina itse ne määrit-

tää ja toisekseen kiistämään Yh-
dysvaltojen toiminnanvapaus Kii-
nalle tärkeillä alueilla. Ensimmäi-
nen päätavoite on ohjannut ase-
voimien ja merivoimien kehittä-
mistä viimeiset 20 vuotta. Tavoi-
te edellyttää merivoimilta kykyä 
maihinnousuun sekä alueelliseen 
ja ajalliseen merenherruuteen, 
millä estetään Taiwania tukevien 
voimien toimiminen Kiinan lähi-
vesillä operaation aikana.

Alueellisesti näillä merira-
joilla tarkoitetaan muun muas-
sa Taiwania ja Etelä-Kiinan mer-

Kiinan meristrategia 
– kopioitu Suomelta?
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ta, joiden Kiina katsoo kuulu-
van itselleen, vaikka Haagin 
kansainvälinen tuomioistuin 
on todennut, ettei Kiinalla ole 
mitään oikeuksia Etelä-Kiinan 
mereen. Edistääkseen kyseisen 
merialueen luonnonvarojen hy-
väksikäyttöä ja kasvattaakseen 
puskurivyöhykettään on Kiina 
rakentanut tekosaaria ja soti-
lastukikohtia, joilla on Seutulan 
pituiset kiitoradat. Suomen ta-
paan Kiina käyttää samoja meri-
torjuntaohjuksia niin maa- kuin 
alussijoitteisina, mikä lisää tu-
lenkäytön etäisyyttä ja tehok-
kuutta sekä kasvattaa todennä-
köisyyttä selvitä vastustajan tu-
li-iskusta.

Toisen päätavoitteen toteut-
tamiseksi Kiina kehittää erilai-
sia hyökkäyksellisiä kykyjä ku-
ten kauaskantoisia täsmäaseita. 
Alueeseen sidottuna tavoittee-
na on vähintäänkin kiistää Yh-
dysvaltojen merenherruus niin 
sanotun ensimmäisen saariket-
jun (Japani, Filippiinit, Indone-
sia) ulkopuolella.

Päätavoitteiden ohella me-
rivoimien muita tehtäviä ovat:

 – Kiinan merellisten etujen 
ja yhteyksien turvaaminen 
erityisesti Persianlahdelle

 – osallistuminen YK-operaa-
tioihin erityisesti meriros-
vouksen torjuntaan liittyen

 – humanitäärinen avunanto 
ja evakuointioperaatiot

 – Kiinan suurvalta-aseman ja 
-imagon vahvistaminen.

Kiinan tuomasta öljystä noin 
80 prosenttia kulkee Intian val-
tameren ja Malakan salmen 
kautta, joten alueen meriyhte-

yksien turvaaminen on Kiinalle 
tärkeätä. Intian mukaan alueel-
la on jatkuvasti kuudesta kah-
deksaan kiinalaista sota-alusta, 
jotka ovat toistaiseksi keskitty-
neet lähinnä merirosvouksen 
estämiseen. Toimintamahdolli-
suuksiensa parantamiseksi Kii-
na rakentaa ja hankkii tukeutu-
mispaikkoja esimerkiksi Pakis-
tanista, Sri Lankasta, Myanma-
rista ja todennäköisesti Iranis-
ta. Vahvistamattomien tietojen 
mukaan suunnitteilla on sata-
man hankkiminen myös Kenias-
ta. Kiinan merivoimat ei kuiten-
kaan vielä pitkään aikaan pysty 
projisoimaan voimaa Yhdysval-
tojen tapaan, vaikka maan kol-
mannen lentotukialuksen pitäi-
si valmistua tänä keväänä.

Johtopäätökset ja 
yhtymäkohdat Suomeen
Kiinan meristrategia on puo-
lustuksellinen ja sen päätavoit-
teet rajoittuvat Kiinan lähialuei-
siin. Strategia pysyy samana ai-
nakin tämän vuosikymmenen. 
Määrällisestä alusylivoimasta 
huolimatta Kiina ei pysty haas-
tamaan Yhdysvaltojen asemaa 

globaalina merimahtina, mutta 
lähivesillään Kiinan merivoimat 
pystyy kriisitilanteessa saavut-
tamaan merenherruuden maa-
sijoitteisten suorituskykyjen ja 
mantereelta ja saarilta toimivi-
en koneiden tukemana.

Samalla, kun Kiina hyötyy 
Yhdysvaltojen ylläpitämästä va-
paasta merenkulusta, se haluaa 
pystyä haastamaan Yhdysvallat 
läntisellä Tyynellä ja Intian valta-
merellä laajentaakseen puskuri-
vyöhykettänsä ja turvatakseen 
tarvittaessa omat meriyhteyten-
sä. Yritys katkaista sotilaallises-
ti toisen osapuolen merikulje-
tukset johtaisi kuitenkin toden-
näköisesti aseelliseen yhteenot-
toon, jota kumpikaan suurvalta 
ei halua. Tilanteen lopputulema 
mainituilla alueilla tulevaisuu-
dessa on epäluuloinen voimata-
sapaino, missä molemmat osa-
puolet pystyvät kiistämään tois-
tensa merenherruuden.

Strategian yhtymäkohtia 
Suomeen on useita, joista ilmei-
sin on meriyhteyksien turvaami-
sen tärkeys! Erot maiden koos-
sa, resursseissa ja toiminnan 
mittakaavassa selittävät käy-
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tännön erot tehtävän toteutta-
misessa. Suomella ei ole oman 
alueen ulkopuolisia tukikohtia, 
mutta yhteyksien turvaamises-
sa voitaisiin tarvittaessa toden-
näköisesti tukeutua esimerkiksi 
ruotsalaisiin tukikohtiin.

Molemmat maat pyrkivät 
huomioimaan kaikkien puolus-
tushaarojen suorituskyvyt me-
ristrategiassaan, tosin Kiinan 
joint-toiminta on vasta kehitty-
mässä. Molempien merivoimien 
toiminta-ajatus perustuu itsel-
leen tärkeiden lähialueiden hal-
lintaan ja vastustajan merenher-
ruuden ja toiminnan vapauden 
kiistämiseen kauempana. Myös 
vaikuttamisen perusajatus on 
sama eli joint-kykyjen ja maa- ja 
alussijoitteisten ohjusten käyt-
täminen aktiivisesti kauas.

Mielenkiintoinen yksityis-
kohta on tietysti molempien 
merivoimien valmistautuminen 
isoon joint-operaatioon eli mai-
hinnousuun. Isona erona on se, 
että Suomi valmistautuu siirtä-
mään joukkoja omalle maalle eli 

Ahvenanmaalle estääkseen vi-
hollista valtaamasta saarta, kun 
taas Kiina valmistautuu valtaa-
maan Taiwanin, joka ei ole kos-

kaan ollut osa Kiinan kansanta-
savaltaa. Operaatioon valmis-
tautumisessa on silti paljon sa-
mankaltaisuuksia.

Lopuksi…
On kuitenkin merkittävä ero 
Suomen ja Kiinan asevoimien 
kehittämiskriteereissä, jotka Kii-
nan ilmavoimien esikuntapääl-
likkö kertoi syksyllä 2021 järjes-
tetyssä seminaarissa. Kaiken 
kehityksen tärkein tavoite niin 
koulutuksen, taktiikan kuin tek-
nologiankin osalta on taata us-
kollisuus maata johtavalle kom-
munistipuolueelle! Onneksi Lai-
vue 2020 -projektia kehitettiin 
eri kriteereillä!

Meristrategia

Kiinalaisessa omistuksessa olevia satamakiinteistöjä  
(Kenian osalta tilanne on epäselvä).

httPs://sansaranEPal.com/asian-giants-china-india-flEX-musclEs-tiny-maldivEs/

Kiinan rakentamien tekosaarien sotilaallinen merkitys (vuonna 2016).

httPs://sofrEP.com/fightErswEEP/Pacom-artificial-islands-havE-carriEr-killEr-missilEs/
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Yleistä
Joint Forces Command Norfolk 
on ensimmäinen ja ainoa At-
lantin alueelle keskittyvä Na-

ton operatiivinen esikunta Poh-
jois-Amerikassa sitten vuoden 
2003. JFCNF lisäksi Norfolkis-
sa sijaitsee toinen NATO:n stra-

tegisista johtoportaista, Allied 
Command Transformation, jon-
ka yksi tehtävistä on myös JFCN-
F:n toiminnan tukeminen.

Joint Forces Command Norfolk

Veli-Petteri Valkamo
Kommodori Veli-Petteri Valkamo, kirjoittaja palvelee yhteysupseerina Norfolkissa Allied 
Command Transformation ja Joint Forces Command Norfolk -esikunnissa.

NATO:n komentorakenteen muutoksen myötä Yhdysvaltoihin perustettiin 2019 
NATO:n uusin operatiivinen johtoporras Joint Forces Command Norfolk (JFCNF).  
Esikunta saavutti kesäkuussa 2021 täyden operatiivisen valmiuden, minkä myö-
tä JFCNF ylläpitää tilannekuvaa ja – ymmärrystä yhdessä Yhdysvaltojen, NATO:n 
atlanttisten komentorakenteiden ja liittokunnan kansallisten johtokeskusten kans-
sa, sekä suunnittelee ja toimeenpanee merioperaatioita Atlantilla Yhdysvaltojen 
Itärannikolta aina arktiselle alueelle.

Porte avion USS Harry Truman.

Teem
a
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Tehtävä
JFCNF:n tärkein tehtävä on tur-
vata strategiset meriliikenneyh-
teydet Pohjois-Amerikan ja Eu-
roopan välillä Atlantilla kaikis-
sa toimintaympäristöissä (From 
Seabed to Space) sekä mahdol-
listaa vahvennusjoukkojen tuo-
minen Eurooppaan. Esikunnan 
normaaliolojen vahvuus on noin 
150 henkilöä ja se on huomatta-
vasti pienempi kuin JFC Bruns-
sum ja JFC Naples.

Kylmän sodan jälkeen ja en-
nen vuotta 2014 Atlantin alueen 
merellisistä operaatioista 85% 
toteutettiin kansallisesti. JFCN-
F:n yksi keskeisimmistä tehtävis-
tä on parantaa tähän liittyen liit-
tokunnan tilannekuvaa ja -ym-
märrystä sekä operaatioiden to-
teuttamista keskisen ja pohjoi-
sen Atlantin alueella ja näin vas-
tata ajallisesti ja alueellisesti po-
tentiaalisen vastustajan toimin-
taan. Keskeisin työkalu tämän 
osalta on Command Network, jo-
ka käsittää sekä kansallisia ope-

raatioalueella toimivia johtopor-
taita että NATO:n vastuualueen 
omia johtoportaita.

Rakenne
Esikunnan henkilöstö koostuu 
19 jäsenmaan edustajista se-
kä kumppanimaiden Suomen 
ja Ruotsin yhteysupseereista.  
Esikuntaa johtaa Yhdysvaltojen 
merivoimien vara-amiraali Da-
niel Dweyer, joka toimii samal-
la Yhdysvaltojen merivoimien 

2. laivaston komentajana (C2F) 
sekä NATO:n merellisten yhtei-
soperaatioiden osaamiskeskuk-
sen johtajana ( Combined Joint 
Operations from The Sea Center 
of Excellence, CJOS COE). Yhdys-
valtojen 2. laivaston rooli osana 
kokonaisuutta on toimia osana 
NATO:n operatiivista esikuntaa, 
vastata alueen joukkojen tuot-
tamisesta (East Coast Force Ge-
nerator) ja erityisesti Atlantin 
operaatioiden toimeenpanosta.

CJOS COE vastaavasti kes-
kittyy osaamiskeskuksen roolin 
mukaisesti Yhdysvaltojen me-
rivoimien lähentämisestä kohti 
liittokuntaa taktiikoiden, teknii-
koiden ja toimintamallien kautta 
(tactics, technics, procedures). 
Samalla osaamiskeskus koulut-
taa NATO- operaatioihin lähe-
tettävien alus- ja taisteluosas-
tojen johtohenkilöstöä yhteen-
sopivuuden ja integraation osal-
ta. CJOS COE perustettiin touko-
kuussa vuonna 2006 tukemaan 
Yhdysvaltojen merivoimien yh-
teensopivuutta ja operointia liit-
tokunnan muiden merivoimien 
kanssa ja erityisesti lentotuki-

USS Kearsarge ARG predeployment training 2022.

FNS Amethyst visits NS Norfolk.
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alustaisteluosastojen (CSG-Car-
rier Strike Group) kanssa. Alun 
perin COE toimi osana silloista 
Yhdysvaltojen 2. laivastoa.

Osaamiskeskuksen antama 
tuki keskittyy pääpainoisesti 2. 
laivastolle, mutta myös US Fleet 
Forces:lle, jotka molemmat ovat 
joukkojen tuottajia edelleen 
JFCNF:n käyttöön. CJOS COE on 
myös tukenut merkittävällä ta-
valla erillisten CSG:n komenta-
jia ja keskeisiä esikunnan edus-
tajia NATO-johtoisiin operaati-
oihin liittyvistä kokonaisuuksis-
ta ennen operaatioita ja autta-
maan myös tulevien suunnitte-
lussa (”best practises”).

Operointi
Ennen operaatiota edeltää pe-
rinteinen 21-28 päivää kestä-
vä lentotukialustaisteluosaston 
sertifiointiharjoitus COMPTUEX 
(Composite Training Unit Exerci-
se, C2X), joihin CJOS COE on ke-
hittänyt erillisen kompleksisen 
ja haastavan skenaarion (Vig-
nette). Varsinainen sertifionti 
kestää muutaman päivän. En-
nen operaation alkua suorite-

taan vielä erillinen taisteluval-
miustarkastus.

Vastaavasti NATO:n pysy-
vien merellisten osastojen joh-
totehtäviin (Standing NATO Ma-
ritime Group, SNMG) on raken-
nettu oma ja erillinen perehdyt-
tämiskokonaisuus. Vuoden 2022 
aikana NATO:n pysyvän merelli-
sen osastoon johtoon nimetään 
Yhdysvaltojen merivoimien ami-
raali toistamiseen.

Lopuksi
Yhteistyö eri komentorakentei-
den kanssa on syventynyt mer-
kittävästi sitten operatiivisen 
valmiuden saavuttamisen myö-
tä. Esikunta on monella tapaa 
henkilöstömääräänsä suurempi 
ja kokoaa kuukausittaisen tais-
telurytmin mukaisesti Atlantin 
alueen eri johtoportaat tilan-
ne-, esittely- ja päätöksenteko-
katsauksiin. Käynnissä olevan 
Venäjä-Ukraina sodan ja arkti-
sen ulottuvuuden myötä myös 
kumppanimaiden, Suomen ja 
Ruotsin rooli ja osallistuminen 
esikunnan toimintaan ovat kas-
vaneet merkittävästi. Artikke-
lia kirjoitettaessa merellisel-
lä operaatioalueella toimii kak-
si JFCNF:n perustamaa erillis-
tä merellistä voimaryhmää, jot-
ka ovat alistettu NATO:n muille 
komentorakenteille (Transfer of 
Authority, TOA) ja joilla on mer-
kittävä rooli vallitsevassa glo-
baalissa kriisissä.

“The security environment continues to grow 
more challenging and complex – particularly in 
the Atlantic. JFC Norfolk demonstrates NATO’s 
dedication to security and stability in the region 

and sends a strong message of reassurance to both 
North Americans and Europeans, while serving as a 
powerful signal to deter any potential adversary”.

JFCNF komentaja vara-amiraali Lewis esikunnan täyteen 
operatiiviseen valmiuteen liittyvässä tilaisuudessa 15.7.2021.

Meristrategia

US air force b 1b lancers arrive at RAF fairford 
for bomber task force Europe 22.
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1. Sotataito muutoksen ja 
pysyvyyden yhdistelmänä
Merisotataitoa leimaavat his-
toriallisesti sekä muutos että 
pysyvyys – kuten kansainväli-
sen järjestelmän dynamiikkaa 
yleensä. Alfred Thayer Mahanin 
mukaan merisodankäynnin pe-
riaatteet ovat ikiaikaisia tekno-
logisista kehitysaskelista huoli-
matta. Ensimmäinen ja toinen 
maailmansota laajensivat askel 
askeleelta merisodankäyntiä il-
maan ja pinnan alle. Julian Cor-
bett suhtautui kriittisesti Maha-
nin kirjoituksiin. Tosin hänkin 
esitti, että merimahdin tehtä-
vänä tulee olla merenhallinta, 
vaikka tiesikin että teknologi-
set innovaatiot laajentavat me-
renhallinnan välineistöä. Vaikka 
puolustushaarojen toiminta ja 
suorituskyvyt ovat näiden teo-
reetikkojen ajoista lähentyneet 
toisiaan ja yhdentyneet yhtei-
soperaatioita painottavaksi so-
tataidoksi, voidaan perustellus-
ti väittää, että merisotataidos-
sa on ”muutoksella maustettua 
pysyvyyttä”.

Keskustelu Venäjän ”alue- 
eristämis- ja alueiden käytön 

kiistämiskyvystä” (Anti-access/
Area Denial, A2/AD) on jatkunut 
yli vuosikymmenen ajan. Venä-
jän on väitetty ylläpitävän täl-
laista kykyä Itämerellä ja Ba-
rentsinmerellä. Tässä artikke-
lissa tarkastellaan Venäjän A2/
AD-kykyä historiallisiin meri-
sodankäynnin periaatteisiin ja 
Neuvosto-Venäläisten suori-
tuskykyjen kehitykseen noja-
ten. Suorituskykyä tarkastel-
laan terminologian kehityksen 
kautta. Terminologiaa tarkastel-
laan kriittisesti tavalla, jossa so-
tilasteknologian kehitystä arvi-
oidaan rationaalisena jatkumo-
na, harppauksenomaisten mul-
listusten sijaan. Artikkelin pää-
argumentti on se, että A2/AD on 
läntisessä maailmassa kehitet-
ty termi, joka on luettu venäläi-
seksi strategiaksi. Venäläisen al-
kuperän sijasta termi pikemmin-
kin selittää läntisiä strategisia ja 
heikkouksia suhteessa teknolo-
gian kehitykseen tavalla, joka 
saattaa estää merellisen ope-
raatiotaidollisen ajattelun pai-
nottamalla teknologista kilpa-
juoksua ratkaisuna strategisiin 
ongelmiin.

Taktiset ja operatiiviset peri-
aatteet liittyvät – niin meriulot-
tuvuudessa kuin yleisessä sota-
taidossa - usein fyysisiin tavoit-
teisiin. Ne johtavat harvoin yk-
sittäiseen puolustushaaraan 
eristettynä ratkaiseviin voittoi-
hin. Siksi on vaikeaa kategori-
sesti väittää, että teknologiset 
kehitysaskeleet olisivat yksin 
johtaneet sodankäynnin vallan-
kumoukseen (Revolution in Mi-
litary Affairs, RMA). Kansainvä-
lisen järjestelmän dynamiikka 
on kuitenkin joinakin aikajak-
soina aiheuttanut sokeutta to-
dellisuuden edessä tavalla, joka 
on saattanut muodostaa heik-
kouksia läntiseen merimahtiin. 
A2/AD -termin voidaankin väit-
tää kuvailevan loogista kehitys-
tä merisodankäynnissä. Saattaa 
olla jopa vaarallista tarkastella 
A2/AD:tä sodankäynnin vallan-
kumouksena.

Historia ei toista itseään, ei-
vätkä maailman tapahtumat ole 
kovin loogisia. Ihmiset tekevät 
kuitenkin sukupolvesta toiseen 
saman tyyppisiä ratkaisuja, rati-
onaalisista syistä. Daniel Kahne-
manin mukaan ihmisen mielellä 

”Paholaisen viekkain temppu oli vakuuttaa maailma siitä, että häntä ei ole olemassa.”
- Verbal Kint elokuvassa “The usual suspects”

Simon Källman ja Lauri Korhonen
Komentajakapteeni Simon Källman palvelee Merivoimien esikunnassa 
Komentajakapteeni Lauri Korhonen palvelee Pääesikunnassa

A2/AD: keisarin uudet vaatteet

Keskustelu
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on tarvetta järjestelmällisesti lo-
keroida asiat loogisiksi ja järjes-
telmällisiksi kaaoksen ja seka-
sorron välttämiseksi. Tämä on 
yksi peruste sille, että useasta 
eri taistelusta tai operaatioista 
kerätyn kokemuksen perusteel-
la on voitu muodostaa geneeri-
siä sodankäynnin periaatteita. 
Tämä siitä huolimatta, että esi-
merkiksi operaatiotaidon kes-
keinen teoreetikko Alexander 
Svetšin esittää, että jokainen 
taistelu on ainutlaatuinen, eikä 
taistelun tapahtumia menestyk-
sineen tai epäonnistumisineen 
saa irrottaa kontekstistaan.

2. A2/AD – historian kosto 
valikoivalle muistille
Horatio Nelsonin väitetään sa-
noneen ”Aluksen ei tule hyökä-
tä linnoitusta vastaan”. Sitaat-
ti ei kuitenkaan ole tosi. Histo-
rioitsija Larrie D. Ferreiro osoit-
taa, että Ison-Britannian laivas-
ton pitkäaikainen komentaja 
John ”Jackie” Fisher keksi sa-
nanlaskun ja attribuoi sen Nel-
sonille, pyrkiessään uudistaa-
maan laivastoa haluamaansa 
suuntaan. Fisher väitti Nelsonin 
olleen epäjohdonmukainen sa-
noessaan ensin sitaatin mukai-
sesti ja hyökätessään siitä huo-
limatta linnoitusten kimppuun 
Kööpenhaminan taistelussa 
vuonna 1801. Fisher halusi tällä 
osoittaa, että komentajat voi-
vat muuttaa mieltään ymmär-
täessään uusien faktojen mer-
kityksen päätöksenteon hetkil-
lä. Fisher käytti sitaattia ja mie-
len muuttamisen argumenttia 
perustellessaan laivaston uudis-
tuksia, joita hän halusi toimeen-

panna doktriininvastaisesti.
Fisherin sepitetty Nelson-si-

taatti on mielenkiintoinen sen 
valossa, että hän sittemmin 
varoitti sodanjohtoa olemaan 
”vyöryttämättä” Dardanellien 
salmien linnoituksia lyödäk-
seen Ottomaanit ensimmäises-
sä maailmansodassa vuosina 
1915-16. Hän siis käytti valheel-
lista ”taktista periaatetta” mo-
tivoidakseen ensin omia organi-
saatiouudistuksia ja sittemmin 
taivutellakseen sodanjohdon te-
kemään itse haluamallaan taval-
la. Hän väitti ”linnoitusperiaat-
teen” olevan yksi Nelsonin me-
risodankäynnin periaatteista 
perustellakseen argumenttin-
sa. A2/AD -keskustelussa saat-
taakin olla hyödyllistä pohtia, 
käytämmekö me samalla taval-
la itse keksimäämme termiä pe-
rustellaksemme uuden teknolo-
gian hankintoja ratkaisuina stra-

tegisiin ongelmiin sen sijaan, et-
tä turvautuisimme niiden lisäksi 
myös operaatiotaidolliseen ajat-
teluun?

Linnoitusperiaatteen sitaa-
tin paikkansapitävyydestä huo-
limatta tänään voitaneen ol-
la yhtä mieltä siitä, että Fishe-
rillä oli pointtinsa. On olemas-
sa alueita, joihin aluksella – tai 
ylipäätään millään sotilaallisel-
la suorituskyvyllä ei kannata ha-
keutua. Venäjän merivoimat ko-
ki tämän karvaasti jo talvisodan 
toisena päivänä, lähestyessään 
Hankoa alusosastolla ja joutues-
saan Russarön patterin tulen al-
le. Saksan merivoimat koki sa-
manlaisia hetkiä, kun yli 50 vuot-
ta vanha Oscarsborgin linnake 
upotti huippumodernin risteilijä 
Blücherin Oslon vuonoon huhti-
kuussa 1940. Kylmän sodan ai-
kaan kaikki pohjoismaiset me-
ripuolustusratkaisut perustui-

Kuva 1 – Kuolan tukikohdan ”bastioni” ja ”bastionipuolustus”, sekä 
Gorshkovin doktriinin näkyminen nykyisessä suojausratkaisussa. 
Kuvassa näkyy vyöhykeajattelu, jossa bastionipuolustus ulottuu syvil-
le vesille Karhusaaren länsipuolelle (Bear Gap).

httPs://thEbarEntsobsErvEr.com/En/sEcurity/2021/02/russia-announcEs- 
missilE-shootings-towards-bEar-gaP-us-air-forcE-bombErs-dEPloy
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vat ketterän ja saariston suojas-
sa operointiin kykenevän laivas-
ton ja rannikkopuolustuksen yh-
distelmään. Se, mitä nykypäivän 
merisotaopissa voidaan katsoa 
olevan ”linnoitus” tosin näyt-
tää teknologisten kehitysaskel-
ten myötä erilaiselta, kuin miltä 
se näytti Nelsonin tai edes Fis-
herin aikana. Pääsiäisen tienoil-
la nähtiin, miten haavoittuvai-
nen venäläinen sota-alus oli uk-
rainalaisia meritorjuntaohjuksia 
vastaan, kun Slava-luokan ristei-
lijä Moskva sai osuman ilmeises-
ti kahdesta tai kolmesta ohjuk-
sesta ja sittemmin upposi. Se, 
kuinka monen virheen, erehdyk-
sen tai epäonnisen tapahtuma-
ketjun takia ohjukset pääsivät 
aluksen torjuntajärjestelmien 
läpi, jäänee myöhempien arvi-
ontien ja jopa spekulointien va-
raan. On kuitenkin selvää, että 
asiaa pitää arvioida myös toisin 
päin: Venäjä pyrkii taatusti omil-
la järjestelmillään samanlaiseen 
vaikutukseen, joten sotataidolli-
sella ajattelulla pitää kyetä estä-
mään tilanne, jossa alus operoi 
vastaavanlaisten järjestelmien 
vaikutuspiirissä.

Venäjän maantieteellinen 
koko on usein maan sotilasstra-
teginen etu. Yksinkertaistetus-
ti voidaan sanoa, että se, mikä 
on paikallista tai alueellista Ve-
näjälle on globaalia muille. Ve-
näjä kykenee muodostamaan 
painopisteensä maanteitse ja 
rautateitse kaikkiin operaa-
tiosuuntiinsa, kun taas Yhdys-
valtojen pitää nojata merelli-
seen projisointikykyynsä mie-
liessään esimerkiksi arktiselle 
alueelle tai Aasiaan. Venäjän va-

ruskuntaverkosto muodostaa 
strategisen ryhmityksen, joka 
mahdollistaa sodan aloittami-
sen ilman suuria uudelleenryh-
mittämisen tarpeita. Vuosi 2022 
on tosin osoittanut, että yhtei-
soperaatioiden toteuttaminen 
pysyvän valmiuden joukoilla on 
Venäjälle kaukana ongelmatto-
masta. Laivaston tukikohtien ja 
operointialueiden suojaamises-
sa Venäjän pitkäaikainen tais-
teluoppi on kuitenkin ollut ns. 
”vyöhykkeinen puolustuskehä”, 
jonka historia kumpuaa ylempä-
nä mainituista linnoitusten suo-
javyöhykkeistä.

Neuvosto-venäläinen stra-
teginen kulttuuri sisältää linnoi-
tuslaivaston perinteet. Tämä 
tarkoittaa yksinkertaisesti seli-
tettynä sitä, että laivasto toimii 

linnoituksen ”sateenvarjon” al-
la – eli linnoituksen asekanta-
man sisäpuolella. Tällä taas on 
juurensa ylempänä kuvailtuun, 
Venäjän valtavaan fyysiseen ko-
koon. Siitä johtuen maan so-
tilaallinen mahti on historial-
lisesti perustunut maasodan-
käyntiin, jota tuetaan muiden 
puolustushaarojen toiminnal-
la. Venäläisessä maailmanku-
vassa pätee tuhatvuotinen ta-
rina ”ikuisesti saarretusta Venä-
jästä”. Siinä maa on vihollisten 
ympäröimä. Tällaiset vastusta-
jat lyödään laajoilla maaoperaa-
tioilla, minkä takia operaatiotai-
to aikanaan kehittyikin Alexan-
der Svetšinin, Vladimir Trianda-
filllovin ja Mikhail Tuhatševskin 
ajatuksista. Näissä ajatuksissa 
taktiset maasotatoimet yhdis-

Kuva 2 – Venäläisten ohjusjärjestelmien kantamakaaret Itämerellä.  
Keltainen kaari kuvaa Bastion-järjestelmän P-800 Onkis-ohjuksen  
maksimikantamaa, joka on teoreettisesti 300 km. Kuvaan ei ole  
merkitty ohjuksen tarvitseman maalinosoitustutkan havainto-
etäisyyttä. 20 metriä korkeaan maaliin se olisi 150 metriä meren-
pinnan yläpuolella sijaitsevalla maalinosoitustutkalla n. 50 km, eli 
kuudennes ohjuksen kantamasta.

httPs://nationalintErEst.org/blog/thE-buzz/EntEring-thE-bEars- 
lair-russias-a2-ad-bubblE-thE-baltic-sEa-17766?PagE=0%2c1
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tettiin sarjoihin, jotka muodos-
tivat syviä operaatioita. Ope-
raatioiden tueksi tarvittiin en-
sin merivoimia, ja sittemmin 
myös ilmavoimia. Merivoimien 
ei siis tarvitse olla projisointiky-
kyinen ja itsenäiseen taisteluun 
kykenevä puolustushaara, kos-
ka sen tehtävä on perinteisesti 
ollut maarintaman tukeminen 
esimerkiksi eristämiskeinoilla 
tai tulenkäytöllä. Tällaiset tuki-
toimet ovat osa yhteisoperaati-
oita. Strategisen ryhmityksen-
sä suorituskyvyn varmistami-
seksi Venäjä ylläpitää päällek-
käisiä valvonta- ja vaikuttamis-
vyöhykkeitä esimerkiksi liikku-
villa risteilyohjus- ja tutkasuori-
tuskyvyillä. Nämä ovat moder-
ni versio ”linnoituksen” puolus-
tuksellisista ja hyökkäyksellisis-
tä kyvyistä, joilla voidaan kiistää 
vastapuolen merenkäyttö.

Edelliseen perustuen on loo-
gista, että Venäjän laivastot ovat 
osa strategista ryhmitystä, jolla 
torjutaan ympäröivät uhat. Kyl-
män sodan aikana Pohjoisen lai-
vaston oli määrä eristää Euroop-
pa Yhdysvaltain vahvistuksilta 
katkaisemalla reitit Pohjois-At-
lantin yli. Sisemmän eristyske-
hän muodosti Itämeren laivas-
to, joka tarvittaessa kiisti vas-
tustajan merenkäytön ”Varso-
van liiton sisämerellä”. Kylmän 
sodan aikana tällainen oli to-
teutettavissa vastustajien asei-
den kantaman ulkopuolelta pin-
ta-alusyksiköillä, sukellusveneil-
lä ja miinoitteilla. Tällaisia suori-
tuskykyjä Venäjä käytti jo maail-
mansodissa.

Neuvostoliiton romahdettua 
Venäjä purki nopeasti kykyjään 

Itämerellä. Muutamassa vuo-
dessa sukellusveneiden mää-
rä Kaliningradissa laski 42:sta 
yhteen ja pinta-alukset 450:stä 
190:een, joista suurin osa oli pie-
niä aluksia. Kuolan tukikohdis-
sa dynamiikka oli toisenlainen, 
koska siellä pidettiin sijoitettuna 
ydinsukellusveneitä ja niihin liit-
tyviä suojaus- ja tukiyksiköitä. 
Pohjoisessa laivastossa sukel-
lusveneiden määrä laski vuosina 
1991 – 2013 140:stä 39:ään, jois-
ta suurin osa ei ollut operatiivi-
sessa käytössä. Koska Venäjän ei 
katsottu olevan revisionistinen 

maa, eikä ideologista vastapuol-
ta ollut olemassa, länsimaat ei-
vät nähneet merkittävää uhkaa 
Itämerellä. Suursodan uhka oli 
poissa siitä huolimatta, että sa-
mat vanhat ase- ja sensorijärjes-
telmät olivat paikoillaan Kalinin-
gradissa – vaikkakin vaatimatto-
mammissa määrissä. Tekniset 
edellytykset merenkäytön kiis-
tämiselle olivat olemassa, mutta 
länsi valitsi olla kiinnittämättä 
kovin suurta huomiota asiaan.

Venäläinen tapa kiistää vas-
tustajan alueellinen toiminnan-

vapaus on historiallisesti pra-
gmaattista ja yhteisoperoin-
tiin perustuvaa. Se toimeen-
pannaan yhdistetyn asevaiku-
tuksen avulla ja kaikissa ulot-
tuvuuksissa operoivien joukko-
jen toimenpitein – maalla, me-
rellä ja ilmassa. Venäläis-neu-
vostoliittolaisessa merisodan-
käynnin teoriassa on nähtävis-
sä pysyvyyttä ja muutosta kol-
men koulukunnan jaon kautta: 
vanha koulukunta, nuori kou-
lukunta ja neuvostoliittolainen 
koulukunta. Vuosina 1917-1932 
dominoiva vanha koulukunta 
suosi suuria taistelulaivoja, joil-
la vihollinen tuhotaan merelle 
tai joilla toimeenpannaan me-
risaarto. Vuosina 1928-36 aktii-
visena ollut nuori koulukunta 
taas puhui kevyen rannikkolai-
vaston ja hyökkäyssukellusve-
neiden yhdistelmän puolesta, 
sekä yhteisoperaatioista ilma-
voimien kanssa. Näillä oli mää-
rä kiistää vastustajan merisaar-
to ja estää maihinnousut Neu-
vostoliiton rannikoilla. Myöhem-
min myös tämä koulukunta suo-
si suurempia aluksia.

Neuvostoliittolainen kou-
lukunta yhdisti vanhan ja nuo-
ren koulukunnan oppeja ha-
kiessaan tasapainoisia merivoi-
mia vastapainoksi Yhdysvalloil-
le. Neuvostoliittolainen koulu-
kunta oli pääosin puolustuksel-
linen ja sen painopiste oli ran-
nikon läheisyydessä operoivat 
pinta-alukset. Hyökkäyskyvys-
tä vastasivat sukellusveneet ja 
lentokalusto. Niiden tehtävä-
nä oli estää voiman projisointi 
Neuvostoliittoa kohtaan valta-
merien ylitse. Vaikka Stalin ha-
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lusikin jonkin aikaa valtameri-
laivaston valtasymboliksi, Neu-
vostoliiton varusteluohjelma ja 
doktriini perustuivat käytännös-
sä täysin neuvostoliittolaisen 
koulukunnan oppeihin. Myös 
laivaston pitkäaikaisen komen-
tajan Sergei Gorshkovin ajatte-
lu perustui pitkälti tähän koulu-
kuntaan.

Hahmoteltaessa Venäjän 
kykyä kiistää merenkäyttö ny-
kypäivänä, tulee tietysti arvi-
oida muitakin suorituskykyjä 
kuin yksittäisiä ohjusasejärjes-
telmiä ja niiden kantamakaaria. 
Itämeren laivastolla on käytös-
sään useita eri asejärjestelmiä, 
joita voidaan käyttää kiistämi-
seen toisiaan täydentävällä ta-
valla. Laivastolla on käytössään 
sekä aluksille että maalle asen-
nettavia ohjus- ja tutkajärjestel-
miä, lukuisia merimiinatyyppe-
jä, sukellusveneitä ja lentoka-
lustoa. On ylipäätään olemassa 
melko laajasti empiriaa siitä, et-
tä A2/AD ei ole venäläinen termi 
tai konsepti. Se on hiipinyt eu-
rooppalaiseen sotilasstrategi-
seen ja operatiiviseen kielen-
käyttöön amerikkalaisesta dis-
kurssista. Yllä esitetyn pohdin-
nan perusteella voidaan argu-
mentoida, että venäläinen ta-
pa rakentaa yhdistettyä asevai-
kutuskykyä päällekkäisissä vyö-
hykkeissä merialueella edustaa 
perinteiseen ajatteluun perustu-
vaa asevoimien kehittämistä pi-
kemminkin kuin sodankäynnin 
teknologista vallankumousta, 
eli RMA:ta.

On loogista, että Venäjä on 
Neuvostoliiton luhistumisen jäl-
keenkin pyrkinyt suojaamaan 

”bastioninsa”. Tähän käytettiin 
jäljelle jääneitä suorituskykyjä. 
Kuolan ja Kaliningradin bastio-
nien ero on ollut se, että Kuolan 
tukikohtiin on sijoitettu strate-
gisen vastaiskun järjestelmät, 
joita valmistauduttiin käyttä-
mään Yhdysvaltoja vastaan kyl-
män sodan aikana. Suojavyö-
hykkeiden ylläpidossa siis prio-
risoitiin näitä tukikohtia. Vaik-
ka amerikkalaiseen meristrate-
giaan ei kylmän sodan jälkeen 
varmaankaan enää ole kuulu-
nut lentotukialusryhmien lähet-
täminen kohti Kuolan bastionia, 

Venäjä lienee kuitenkin kehittä-
nyt kykyjään hyökätä tällaisia 
vastaan tarvittaessa.

Ns. Primakovin doktriinin 
mukainen pyrkimys ylläpitää 
moninapainen maailmanjärjes-
tys ja vastustus Yhdysvaltain 
vaikutusvaltaa vastaan tarkoit-
taa sitä, että Venäjä 1990-luvun 
puolivälistä on ollut valmis käyt-
tämään asevoimaa intressiensä 
ajamiseksi. Se, että länsimaissa 
2020-luvun 2010-luvun loppu-
puolella yllätyttiin venäläisistä 
pyrkimyksistä optimoida me-
renkäytön kiistämiskyky uusil-

la teknologisilla ratkaisuilla, on 
jo itsessään yllättävää. Vielä yl-
lättävämpää on se, että Venäjän 
pyrkimys suojata tukikohtansa 
ja eristää Eurooppa Yhdysvalto-
jen vahvistuksilta historiallisen 
rationaalisella tavalla on aiheut-
tanut länsimaissa tarpeen kes-
kustella A2/AD:n vastaisista rat-
kaisuista. Tarkasteltaessa tätä 
A2/AD -konseptia ”tunkeutumi-
sen estävänä kuplana” on muis-
tettava, että karttaan piirretyt 
maksimikantamakaaret eivät 
huomioi maalinosoitus- ja tun-
nistamiskykyä. Arvioitaessa ky-
kyä merialueen käytön kiistämi-
seen tulee erotella se, mihin ko-
ko venäläinen vaikuttamisketju 
havainnosta vaikutukseen ky-
kenee ja se, mitä Venäjä haluaa 
länsimaiden uskovan.

Naton keskittyessä kriisin-
hallintaan 2000-luvun alussa, 
kollektiivisen puolustuksen ke-
hittäminen jäi taka-alalle. Val-
tioiden väliset sodat eivät tuol-
loin vaikuttaneet todennäköisil-
tä, mutta Venäjä kehitti omaan 
tahtiinsa uusia meripuolustuk-
sen järjestelmiä suojatakseen 
”linnoituslaivastoaan”. Ilmator-
juntaohjusjärjestelmä S-400 ja 
rannikko-ohjusjärjestelmät Bas-
tion-P ja Bal kehitettiin asevoi-
mien käyttöön. Vladimir Puti-
nin pitäessä hyytävän puheen-
sa Münchenin turvallisuuskon-
ferenssissa vuonna 2007, maail-
ma pidätti henkeään kauhistuk-
sesta hänen ilmoittaessaan, et-
tä Venäjä pitää Yhdysvaltoja ja 
Natoa vihollisinaan. Edellä mai-
nitut ohjusjärjestelmät S-400 ja 
Bal olivat tuolloin käytössä, ja 
Bastion-P kehityksessä. Länsi-
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maisia sotilaallisia heikkouksia 
oli selitettävä keksimällä Venä-
jälle jännittäviä A2/AD -konsep-
teja ja -strategioita. Sen sijaan, 
että Venäjän ajateltiin ottaneen 
käyttöön uusi teknologis-ope-
ratiivinen ja vallankumouksel-
linen merisotakonsepti, olisi to-
dennäköisesti ollut hyödyllisem-
pää arvioida Venäjän tavoitteita 
ja pyrkimyksiä tällaisten järjes-
telmien käyttöönotolla. Tämän 
luvun päätteeksi voidaan tehdä 
johtopäätös, että venäläinen il-
ma- ja pintatorjuntaohjuskalus-
ton kehitys 2010- ja 20-luvulla 
edustaa loogista kehitysaskel-
ta Naton ja Yhdysvaltojen haas-
tamiseksi. Kehitystyö perustuu 
venäläisen merisotataidon neu-
vostoliittolaisen koulukunnan 
jatkumoon.  Uusien järjestelmi-
en käyttöönoton tarkoitus on ol-
lut suojata ”linnoituslaivastoa” 
yhä kauaskantoisemmilla jär-
jestelmillä, kauempana rantavii-
vasta. Täydellistä merenkäytön 
kiistämistä näillä järjestelmil-
lä on todennäköisesti hankalaa 
saavuttaa, maalinosoitussuori-
tuskykyjen puutteista johtuen. 
Seuraavassa luvussa pohditaan 
näiden puutteiden syitä ja mah-
dollisia vastatoimia.

3. Venäläinen «linnoitus» 
suhteessa läntisiin 
suorituskykyihin
Operaatioanalyysin systee-
mianalyyttinen malli painottaa 
ns. ”ratkaisevien olosuhteiden” 
(Decisive Condition, DC) saavut-
tamista. Ratkaiseva olosuhde 
mahdollistaa suhteellisen edun 
ja sen ajatellaan edesauttavan 
operatiivisen tavoitteen saa-

vuttamista. Venäläisiä operaa-
tioita tuskin suunnitellaan täl-
laisella lähestymistavalla, mut-
ta sen avulla voidaan kuitenkin 
pyrkiä ymmärtämään venäläisiä 
tavoitteita ja niiden osatekijöitä. 
Voidaan olettaa, että Venäjälle 
merenkäytön kiistämisen tavoi-
te on Naton toiminnanvapauden 
rajoittaminen ja Baltian, Puolan, 
Tanskan ja Norjan eristäminen 
Yhdysvaltalaisilta vahvistuksil-
ta. Kiistäminen toteutettaneen 
maalla, merellä ja ilmassa.

Se, jota tänään kutsutaan 

A2/AD:ksi voidaan nähdä mo-
dernina versiona perinteises-
tä puolustuksellisesta strategi-
asta, mutta tämä voi toki tar-
koittaa hyökkäyksellisen tak-
tiikan käyttöä. Julkisuudessa 
on spekuloitu Venäjän mahdol-
lisuuksia laajentaa A2/AD -ky-
kyä ryhmittämällä ilmatorjun-
taohjusjärjestelmiä Gotlantiin, 
Bornholmiin tai Ahvenanmaal-
le. Teoreettisesti tämä voidaan 
perustella Corbettin näkemyk-
sellä siitä, että merenhallinta 

harvoin on totaalista ja että ve-
näläiset toimenpiteet olisivat 
tässä tapauksessa vain pyrki-
mys pariteettiin Yhdysvaltojen 
kanssa käyttämällä kustannus-
tehokkaampia ratkaisuja. Tällai-
sella ratkaisulla Venäjä voisi vah-
vistaa puolustuksellisen ”linnoi-
tuslaivastonsa” suojaa. Merivoi-
mien puolustukselliset elemen-
tit tukevat ikuista ”saarretun 
Venäjän narratiivia”. Kauaskan-
toisten järjestelmien ryhmit-
täminen ulommas saa kuiten-
kin pienen valtion näkökulmas-
ta katsottuna puolustuksellisen 
doktriinin näyttäytymään takti-
sena offensiivina.

Kolmiulotteiset asevaikutus-
vyöhykkeet laivastojen toimin-
ta-alueille edustavat siis perin-
teistä venäläistä sotataitoa. Ver-
rattuna esimerkiksi Yhdysval-
tain laivaston hävittäjä- tai jopa 
lentotukialusrunkoisten tais-
teluosastojen määrään, Venä-
jän laivastojen rajallisten suori-
tuskykyjen suoja-arvoa voidaan 
lisätä tällä ”modernilla teknolo-
gialinnoituksella”. A2/AD-aluei-
den todellista kyvykkyyttä tu-
lee kuitenkin tarkastella nume-
roiden valossa, jotta niiden pe-
lotearvoa voidaan arvioida kriit-
tisesti.

S-400 -järjestelmä on yksi 
Venäjän asevoimien suoritusky-
kyisimmistä ilmatorjuntajärjes-
telmistä. Sen maksimikantama 
on 400 km, ja sen sanotaan ky-
kenevän torjumaan risteilyoh-
juksia ja taisteluhävittäjiä. Väis-
telykykyisiä kohteita vastaan 
S-400:n tehokkaan torjuntae-
täisyyden arvioidaan julkisissa 
lähteissä olevan noin 40 km. Ve-
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näläiset asiantuntijat ovat julki-
sissa tutkimuksissa arvioineet 
S-400:n ohjuksen hakupään ja 
maalinosoitustutkan kykene-
vän torjumaan yhdysvaltalaisen 
Tomahawk-risteilyohjuksen 24-
36 kilometrin etäisyydeltä. Täs-
sä kohtaa on hyvä muistaa, et-
tä Tomahawk on 1980-luvun 
alussa käyttöön otettu, ja siten 
1970-luvun teknologiaan perus-
tuva ohjus ilman häiveominai-
suuksia. Modernin häivehävit-
täjän osalta vastaavia arvioida 
voitaneen spekuloida, mutta ko-
vin lähellä maksimikanta-
maa nämäkään luvut tus-
kin ovat. Michael Kofma-
nin mukaan tällaiset rajoi-
tukset on huomioitu venä-
läisessä doktriinissa, eikä 
se siksi perustukaan min-
käänlaisten ”A2/AD-kup-
lien” tehoon. Kuplat ovat, 
kuten edellä on todettu, 
länsimainen tapa arvioida 
Venäjän kykyä.

Muita venäläisiä ohjus-
järjestelmiä tulee arvioi-
da edellisen esimerkin ta-
voin. Matalalla lentävien 
Kalibr- ja Oniks-meritor-
juntaohjusten maksimikanta-
man voidaan julkisista lähteis-
tä lukea olevan 640 ja 350 km. 
Nämä ilmoitukset eivät erotte-
le teoreettista, suoraan lentävän 
ohjuksen maksimikantamaa ja 
reittipisteiden kautta lentävän, 
mutkittelevan ohjuksen kanta-
maa. Selvää on kuitenkin se, et-
tä tehokas kantama näillekin oh-
juksille on joku aivan muu kuin 
julkisesti ilmoitettu. Jotta täl-
lainen ohjus löytää maalinsa ja 
osuu siihen, se tarvitsee maalin-

osoituksen. Bastion-P -järjestel-
mä ei julkisuudessa olevien tie-
tojen mukaan kykene havaitse-
maan maaleja tutkahorisontin 
ulkopuolelta. Jos tarkastellaan 
teoreettista ääriesimerkkiä, voi-
daan todeta että 41 metriä kor-
kean Nimitz-luokan lentotuki-
aluksen (antennit pl.) tutkaho-
risontti on 77 kilometriä, mikä-
li havaitsevan sensorin korkeus 
on 150 metriä. Havaitakseen 
maaleja 500 kilometrin päässä, 
tarvitaan sensori 13 kilometrin 
korkeudessa. Kyseisten ohjus-

ten maalinosoitukseen Venä-
jä on käyttänyt esimerkiksi Ka-
31 -helikopteria, jonka tutkaho-
risontti on 240 kilometriä len-
täessä maksimilentokorkeudel-
la 3500 metrissä ja maalin olles-
sa 30 metriä korkea. Tällaisten 
lentävien sensorien käyttö vaa-
tii luonnollisesti ilmanherruut-
ta toiminta-alueellaan, ja A2/AD 
-konseptin toimivuus perustuu 
teoriassakin yhtä paljon senso-
rien kuin itse asejärjestelmien 
väliseen kamppailuun.

Vaikka A2/AD -kykyyn py-
rittäisiinkin vastaamaan raken-
tamalla hienompia teknologi-
sia ratkaisuja kuin vastapuolel-
la on käytössään, merioperaa-
tioiden toimeenpanossa joudu-
taan jatkossakin nojaamaan ris-
kiarvioihin. Näin on huolimatta 
siitä, millaiseen strategiaan ope-
raatioiden toimeenpano nojaa. 
Riskitasoa on punnittava niin 
puolustuksellisessa kuin hyök-
käyksellisessä taktisessa rat-
kaisussa. A2/AD -tyyppiset am-
matilliset muotitermit ovat si-

käli ongelmallisia, että suur-
valtojen sotateollisuus mie-
lellään käyttää niitä hyväk-
seen kehittäessään yhä mo-
nimutkaisempia ja kalliim-
pia järjestelmiä. Pienellä val-
tiolla ei ole varaa teknologi-
seen ”gold platingiin”, eikä 
huipputeknologia koskaan 
voi tarjota riskitöntä sodan-
käynnin vaihtoehtoa. Riskita-
son hyväksyminen tulee aina 
olemaan komentajien tehtä-
vä. Silloin kuvaan astuu suo-
malainen sotilaallinen ydi-
nosaaminen: taktisten toi-
mien valjastaminen strate-

gisten tavoitteiden saavuttami-
seksi, eli operaatiotaito. Asejär-
jestelmiä ja joukkoja ei tarvitse 
lyödä tai tuhota, jos niiden käyt-
tö voidaan epäsuoralla lähesty-
mistavalla estää tai tehdä mer-
kityksettömäksi. Venäjän tar-
ve eheään havainto-vaikutus-
ketjuun nojaa johtamis- ja vies-
tijärjestelmiin sekä ylipäätään 
siihen, että potentiaaliset maa-
lit ovat havaintoon ja tulittami-
seen sopivassa paikassa. Perin-
teinen voimanlähdeajattelu täl-

Vaikka A2/AD -kykyyn 
pyrittäisiinkin vastaamaan 
rakentamalla hienompia 

teknologisia ratkaisuja kuin 
vastapuolella on käytössään, 

merioperaatioiden 
toimeenpanossa joudutaan 

jatkossakin nojaamaan 
riskiarvioihin.



43Rannikon Puolustaja   2 | 2022

laisessa asetelmassa paljastaa 
varmaankin muutamia kriittisiä 
haavoittuvuuksia ja vaatimuk-
sia, joita operaatiotaidollisessa 
ajattelussa voidaan hyödyntää.

4. Yhteenveto ja 
johtopäätökset
“Gentlemen! We have run out of 
money. Now we must think.”

Sir Ernest Rutherford

Yitzhak Klein käsittelee sotilaal-
listen ”muotitermien” ongelmal-
lisuutta vuonna 1991 julkaistus-
sa tutkimuksessaan. Hän tote-
aa, että strategisen kulttuurin 
sivuuttaminen uusien käsit-
teiden takia on jopa vaaral-
lista. Tämän artikkelin joh-
topäätöksenä voidaan to-
deta, että A2/AD -käsittees-
sä on tuollaisen muotitermin 
elementtejä. Tässä kohtaa on 
hyvä muistaa alussa mainit-
tu Jackien Fisherin ”keksimä” 
Nelson-sitaatti, jota hän käyt-
ti perustellakseen omia näke-
myksiään. Läntisessä sotatai-
dollisessa keskustelussa kä-
sitellään A2/AD -termin avulla 
omia heikkouksia. Tähän saat-
taa liittyä riski tarttua krampin-
omaisesti teknologisiin ratkai-
suihin operaatiotaidollisen ajat-
telun sijasta.

Yhdysvallat käytti yli viiden-
kymmenen vuoden ajan lentotu-
kialusosastoja teknologis-ope-
ratiivisena etumatkana vastus-
tajiinsa, strategisten tavoittei-
densa saavuttamiseksi. On loo-
gista, että Venäjä on kehittänyt 
vastakeinoja kuroakseen kiinni 
tuon etumatkan ja minimoidak-
seen kokemansa uhan. Venäjän 

käyttäytyminen kansainvälises-
sä järjestelmässä oli kylmän so-
dan päätyttyä jonkin aikaa sel-
laista, ettei maata koettu uhak-
si, eikä sen sotilaalliseen ja ase-
teolliseen kehitykseen ollut tar-
vetta vastata. Kun Venäjän ase-
voimille yhtäkkiä alkoi ilmestyä 
ainakin teoreettisesti katsottu-
na suuren kantaman asejärjes-
telmiä, ne alettiin kokea uhka-
na. Sen sijaan, että strategisen 
kulttuurin ja historiallisen dokt-
riinijatkumon olisi katsottu jat-
kuneen, kehitettiin uusi ilmiö se-
littämään perinteistä, strategi-
sesti puolustuksellista ratkaisua 

päällekkäisillä asevaikutusvyö-
hykkeillä. Yhtäkkiä Venäjän seli-
tettiin kehittäneen ”kuplia”, joi-
den sisällä on mahdotonta ope-
roida. Kupla-ajattelussa käy hel-
posti niin, että ratkaisua ryhdy-
tään hakemaan omasta huippu-
teknologiasta, operaatiotaidon 
sijasta. Tällöin omien heikkouk-
sien korjaaminen saattaa jäädä 
enemmän rahan, kuin ajattelun 
varaan.

Sir Basil Liddell Hart, Alexan-
der Svetšin, Vladimir Triandafil-
lov ja Mikhail Tuhatševski oli-
vat operaatiotaidon oppi-isiä. 

Heidän päämääränään oli saa-
da taktisesta toiminnasta stra-
tegista arvoa. Erityisesti Liddell 
Hart painotti epäsuoraa lähes-
tymistapaa luhistuttaakseen 
vihollisen järjestelmän, sillä 
hän katsoi, että teollisella aika-
kaudella ns. ratkaisutaistelua ei 
enää voitu saada aikaiseksi. Yh-
dysvaltalaisessa strategisessa 
kulttuurissa painotetaan perin-
teisesti huipputeknologiaa etu-
lyöntiaseman saavuttamisek-
si, sen lisäksi että sotaa tarkas-
tellaan yhtenä isona taistelu-
na. Tämän valossa on aika sel-
keää, miksi länsimaisen ja venä-

läisen sotataidon välinen dis-
sonanssi johtaa A2/AD -tyyp-
pisten termien syntyyn. So-
tateollisuuden halu rakentaa 
uusia ratkaisuja tuottaakseen 
omistajilleen voittoa on var-
masti myös hyvä syy elättää 
termiä edelleen.

Suomen kaltaiselle val-
tiolle venäläinen alue-eristä-
miskyky on pulmallinen eri 
lähtökohdista kuin siitä, ky-
keneekö Yhdysvallat vahven-

tamaan eurooppalaisten liit-
tolaistensa puolustusta kriisis-
sä vai ei. Suomelle haaste on 
niin ikään strateginen, maam-
me ollessa riippuvainen meri-
liikenteestä. Merivoimillemme 
alue-eristämiskyvyn kiertämi-
sen ratkaisu on kuitenkin tak-
tinen ja Puolustusvoimille ope-
ratiivinen. Siksi tähän ongel-
maan on myös löydettävä rat-
kaisu omasta taktiikasta ja ope-
raatiotaidosta, uutta teknolo-
giaa hyödyntäen. Merivoimien 
kehittämisen osalta esimerkik-
si Laivue 2020 -hankkeen tuot-

Yhdysvallat käytti yli 
viidenkymmenen vuoden 
ajan lentotukialusosastoja 
teknologis-operatiivisena 

etumatkana vastustajiinsa, 
strategisten tavoitteidensa 

saavuttamiseksi.
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tamat monitoimiset suoritusky-
vyt antavat erinomaiset mah-
dollisuudet käyttää huipputek-
nologisia ja kompleksisia järjes-
telmiä operaatiotaidollisesti ne-
rokkaalla tavalla.

Suomen merivoimien tak-
tiikka on perinteisesti soveltu-
nut toiminta-alueemme erityis-
piirteisiin ja hyödyntänyt täysi-
mittaisesti teknologiasta saa-
tavan suhteellisen hyödyn vas-
tustajaa vastaan. Lisäksi toi-
minta merialueella, jolla toimii 
vihamielinen vastapuoli ja jota 
maantiede entisestään rajoittaa 
on meille tuttua. Operaatiotaito, 
merivoimien taktiikka sekä toi-
mintatavat kehittyvät jatkuvas-
ti. Merivoimien komentajakin on 
julkisesti esittänyt kantansa sii-
tä, että uusia suorituskykyjä ei 
pidä käyttää vanhoin toiminta-
tavoin, koska silloin uuden suo-

rituskyvyn täyttä potentiaalia 
ei hyödynnetä. Vastataksemme 
kehittyneeseen uhkaan tulee 
tunnistaa vahvuudet olemassa 
olevissa toimintatavoissa ja ke-
hittää uusia hyödyntääksem-
me täysimittaisesti teknologian 
tuottaman momentin taistelus-
sa merellä. Uusien suorituskyky-
jen rakentaminen kestää aikaa, 
mutta ongelma on tässä ja nyt. 
Tämä ei ole altavastaajan ase-
maan tottuneille joukkojemme 
johtajille ja komentajille ongel-
ma – jos siitä ei ongelmaa halu-
ta tieten tahtoen tehdä.

On selvää, että uudet venä-
läiset aseet nostavat riskitasoa 
taistelussa merellä ja rannikol-
la. Riskien arviointi ja niiden hy-
väksyttävyyden punnitseminen 
on kuitenkin aina ollut sotilasjoh-
tajien ydintoimintaa. Tätä äärim-
mäistä vastuutehtävää kantaes-

sa ei kuitenkaan voi mennä pii-
loon uusien termien taakse. Se, 
että Venäjä on kaikessa rauhas-
sa kehittänyt perinteisen strate-
giansa tavoitteiden tavoittelussa 
uusia asejärjestelmiä lännen kat-
soessa muualle, ei saa estää so-
tataidollista ajattelua – etenkään, 
kun tiedämme millainen taipu-
mus Venäjällä on ollut Westfale-
nin rauhan ajoilta olla piittaamat-
ta maailmanjärjestyksestä. Tä-
män valossa on kiusallista pala-
ta artikkelin alussa olevaan popu-
laarikulttuurin kuvitteellisen hah-
mon Verbal Kintin sitaattiin: ”Pa-
holaisen viekkain temppu oli va-
kuuttaa maailma siitä, että häntä 
ei ole olemassa.”

Artikkeli perustuu Källmanin 
julkaisemaan norjankieliseen 

tieteelliseen artikkeliin vuodelta 2020 
osoitteessa https://www.stratagem.

no/a2-ad-keiserens-nye-klaer-og-
teknologifestningens-oppkomst/
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Komentaja Ilja Iljin, kirjoittaja palvelee Länsi-Suomen merivartioston apulaiskomentajana.

Rannikkovartiointia 
länsinaapurissa
Marraskuun 2021 alussa allekirjoitettiin jälleen vuosittainen yhteistoimintasuun-
nitelma Ruotsin Rannikkovartioston (Kustbevakningen) ja Rajavartiolaitoksen me-
rellisten hallintoyksiköiden: Länsi-Suomen merivartioston, Suomenlahden meri-
vartioston ja Vartiolentolaivueen välillä. Yhteistoiminta on syvää ja laaja-alaista. 
Yhteistoimintasuunnitelmassa sovitaan muun muassa keskinäisestä virkamiesvaihdosta, 
koulutusyhteistyöstä, yhteisistä harjoituksista, operatiivisen yhteistoiminnan helpottami-
seen tähtäävän kansallisen lainvalmistelun edistämisestä sekä yhteistoimintatapaamisis-
ta eri organisaatiotasoilla. Artikkelissa luodaan katsaus ruotsalaiseen rannikkovartiointiin 
mahdollisten oppien ja parhaiden käytänteiden ammentamiseksi sekä yhteistoiminnassa 
tarvittavan ymmärryksen lisäämiseksi.

R uotsin Rannikkovar-
tiosto on, samoin kuin 
Ruotsin poliisi, oikeus-

ministeriön alainen siviilivi-
ranomainen. Sen tehtäväkent-
tä kattaa jotakuinkin samat 
merelliset toiminnot, kuin mi-
tä Suomessa on Rajavartiolai-
tokselle säädetty, mutta eroja-
kin on. Rannikkovartiosto ei ole 
meripelastuksen vastuuviran-
omainen, vaikkakin merkittä-
vällä panoksella meripelastuk-
seen ottaa osaa. Toisaalta Ran-
nikkovartioston mandaatti yltää 
sellaisiin kauppa-aluksiin ja nii-
den lasteihin liittyviin valvonta-
tehtäviin, jotka Suomessa kuu-
luvat Traficomille ja Tullille.

Rannikkovartiosto on nyky-
muodossaan perustettu vuon-

na 1988. Sen toiminnan tarkoi-
tukseksi on määritetty elämän 
ja ympäristön suojelu merellä nyt 
ja tulevaisuutta varten. Strategi-
astaan ilmenevän visionsa mu-
kaisesti Rannikkovartiosto ta-
voittelee turvallista, puhdasta 
ja elinvoimaista meriympäristöä 
kaikille. Toiminnan tarkoituksen 
ja visiossa esitetyn tavoitetilan 
täyttämiseksi on Rannikkovar-
tiostolla kolme strategista teh-
tävää: 1) toimia pelastuspalve-
luna, 2) valvoa merellä ja 3) va-
rautua kriiseihin. Rannikkovar-
tiosto koordinoi merellistä val-
vontaa Ruotsissa ja ylipäätään 
siviiliviranomaisten merellisiä 
toimintoja. Strategisella tasolla 
merellisten toimintojen koordi-
nointitehtävä tarkoittaa valta-

kunnallisten merellisten asioi-
den käsittelyä Rannikkovartios-
ton isännöimässä Merivalvon-
taneuvostossa, johon Rannik-
kovartioston pääjohtajan lisäk-
si kuuluvat yhdeksän muun me-
rellisiä toimintoja omaavan vi-
raston johtajat. Operatiivisella 
ja taktisella tasolla koordinoin-
titehtävää varten Rannikkovar-
tiosto ylläpitää Sjöbasis -meriti-
lannekuvajärjestelmää, joka ko-
koaa yhteen, hyödynnettävään 
muotoon, Ruotsin viranomais-
ten merellisistä toiminnoistaan 
tuottamansa tilannekuvan.

Rannikkovartiostossa pal-
velee noin 830 virkamiestä, jois-
ta satakunta on naisia. Suunni-
telmissa on kasvattaa viraston 
vahvuutta lähemmäs tuhatta 

Keskustelu
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vuoteen 2024 mennessä. Perus-
teena henkilöstömäärän lisäyk-
selle ovat muun muassa vuoden 
2020 lakimuutoksen myötä mer-
kittävästi lisääntyneet esitut-
kintatehtävät. Vertailun vuok-
si, Suomessa Rajavartiolaitok-
sen merelliseen toimintaan liit-
tyvissä tehtävissä eri hallintoyk-
siköissä palvelee karkeasti arvi-
oiden kuutisen sataa virkamies-
tä. Rannikkovartioston kokoon-
panoon kuuluu 20 rannikkoase-
maa (kuststation), yksi lento-
rannikkoasema (flygkuststati-
on) sekä neljä hallinnollista toi-
mipaikkaa. Suomessa Rajavarti-
olaitoksella on kahden merivar-
tiostonsa alaisuudessa yhteen-
sä 18 merivartioasemaa. Lisäksi 
Rajavartiolaitoksen Vartiolento-

laivueella on kolme tukikohtaa, 
joista erityisesti Turusta ja Hel-
singistä tuetaan merellistä toi-
mintaa.

Toiminta-alueen koko huo-
mioiden on Ruotsin Rannikko-
vartiosto siis Suomeen verrat-
tuna, nopealla tarkastelulla tu-
kikohtien ja henkilöstön luku-
määrällä mitaten, jopa hieman 
heikommin resursoitu. Ruotsin 
talousvyöhyke kattaa noin 40 % 
Itämeren pinta-alasta (Suomi 
19 %) ja aluevesirajaa on 3 218 
km (Suomi 1 250 km). Määrä-
rahaa Rannikkovartiostolla on 
kuitenkin käytössään suoma-
laisella mittapuulla tarkastel-
tuna varsin mukavasti. Rannik-
kovartioston toimintamäärära-
ha vuonna 2020 oli 134 miljoo-

naa euroa. Virkojen lukumääräl-
lä mitattuna noin kolme ja puo-
li kertaa suuremmalle Suomen 
Rajavartiolaitokselle myönnet-
ty toimintamääräraha vuodelle 
2020 oli lisätalousarvioiden jäl-
keen 268 miljoonaa euroa. Erot 
resursoinnissa selittyvät poik-
keavuuksilla hallinnollisissa rat-
kaisuissa ja tehtäväkentissä se-
kä sillä, että Ruotsi on Suomea 
rikkaampi maa.

Rannikkovartioston keskus-
hallinto on Karlskronassa. Ran-
nikkovartiosto oli aiemmin jaet-
tu alueellisiin hallintoyksiköihin 
(region), mutta tällaista jakoa ei 
enää nykyisin ole. Kaikki opera-
tiiviset perusyksiköt, eli rannik-
koasemat ja lentorannikkoase-
ma ovat suoraan keskushallin-
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non operatiiviseen osastoon kuu-
luvien Rannikkoasemayksikön ja 
Lentoyksikön alaisuudessa. Ope-
ratiivisen osaston lisäksi kes-
kushallintoon kuuluu viisi muu-
ta osastoa: henkilöstö- ja talous-
osasto, materiaali- ja logistiik-
kaosasto, kehittämisosasto, tie-
totekniikkaosasto sekä pääjoh-
tajan kanslia. Rannikkovartios-
toa johtaa pääjohtaja Therese 
Mattsson, joka on koulutuksel-
taan lakimies ja on aiemmin toi-
minut mm. Ruotsin Tullilaitok-
sen pääjohtajana sekä poliisis-
sa lukuisissa eri tehtävissä. Myös 
viisi edellistä Rannikkovartioston 
pääjohtajaa ovat olleet naisia. Mi-
kään yksittäinen koulutustausta 
tai urapolku ei johda pääjohtajan 
tehtävään, vaan pääjohtajaksi on 
noustu moninaisten, pitkien vir-
kaurien kautta. Valtaosalla pää-
johtajista on kuitenkin ollut oike-
ustieteellinen pohjatutkinto. Vir-

kapuvussaan Rannikkovartios-
ton pääjohtaja kantaa virka-ase-
maa osoittavia merkkejä, jotka 
rinnastuvat vara-amiraalin arvo-
merkkeihin.

***

Ensimmäiseen strategiseen teh-
täväänsä, eli pelastuspalveluna 
toimimiseen, liittyen Rannikko-
vartiosto vastaa ympäristövahin-
kojen torjunnasta merellä ja suu-
rilla järvillä sekä osallistuu meri-
pelastukseen. Satamissa ja sisä-
vesillä (pois lukien suuret järvet) 
öljypäästöjen torjunnasta Ruot-
sissa vastaa kunta, jota torjun-
tatehtävässä tukee Yhteiskunta-
suojelu- ja valmiusvirasto (MSB). 
Öljyntorjunnan strategisesta oh-
jauksesta vastaa kuuden eri vi-
ranomaisen muodostama yh-
teistoimintaryhmä (vrt. kotimai-
nen Öljy- ja aluskemikaalivahin-
kojen valtakunnallinen neuvot-

telukunta, eli ”YVT-neuvottelu-
kunta”). 

Ympäristövahinkojen torjun-
taa varten Rannikkovartiosto yl-
läpitää viittä rannikkoasemien 
yhteyteen sijoitettua YVT-mate-
riaalivarastoa. Rannikkovartios-
ton oman YVT-materiaalin lisäk-
si samoihin varastoihin on sijoi-
tettu MSB:n YVT-materiaalia. Li-
säksi Rannikkovartiosto ylläpi-
tää MSB:n lukuun yhtä erillis-
tä YVT-varastoa. Varastoitu ma-
teriaali sisältää muun muassa 
henkilökohtaisia suojavälinei-
tä, työkaluja, mönkijöitä, venei-
tä, mekaanisia keräimiä (erinäi-
set skimmerit ja kauhat), väli-
varastointisäkkejä ja -säiliöitä, 
pumppuja, öljynäytteenottovä-
lineitä sekä avomeri-, rannikko- 
ja imeytyspuomeja.

Ympäristövahinkojen torjun-
takyky on Ruotsissa mitoitettu 
20 000 tonnin öljypäästön varal-

Kevyt ilmatyynyalus, KBV. kustbEvakningEn
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le siten, että Rannikkovartiostol-
la on valmius kerätä 10 000 ton-
nia öljyä merellä ja Yhteiskun-
tasuojelu- ja valmiusvirastolla 
yhdessä kuntien kanssa on val-
mius kerätä toiset 10 000 ton-
nia rannikolla. Suomessa öljyn-
torjuntakyky on mitoitettu Suo-
menlahdella 30 000 tonnin öljy-
päästön, Saaristomerellä ja Ah-
venanmerellä 20 000 tonnin öljy-
päästön ja Pohjanlahdella 5 000 
tonnin öljypäästön varalle. Meri-
pelastusta Ruotsissa johtaa Me-
renkulkulaitos (Sjöfartsverket), 
mutta Rannikkovartiosto osal-
listuu meripelastusjärjestelmän 
toimeenpanoon. Ruotsin noin 
tuhannesta vuotuisesta meri-
pelastustehtävästä reilun 20 % 
suorittaa Rannikkovartiosto. Ti-
lastoista ilmenee, että vuonna 
2018 Rannikkovartiosto toteutti 
48 ympäristövahinkojen torjun-
tatehtävää sekä osallistui meri-
pelastustehtäviin 5 600 henkilö-
työtunnin työpanoksella.

***

Rannikkovartioston toiseen stra-
tegiseen tehtävään, eli merelli-
seen valvontaan, luetaan sisäl-
tyväksi merellinen rajavalvonta, 
mukaan lukien osallistuminen 
poliisin ja tullin ohella rajatar-
kastusten järjestämiseen sata-
missa; vesiliikenteen-, kalastuk-
sen ja metsästyksen valvonta; 
yleinen järjestys ja turvallisuus 
merellä; meriliikenteenohjaus ja 
tullivalvonta tietyiltä osin; kaup-
pa-alusten lasteihin liittyvien 
määräysten valvonta, ulkomaa-
laisvalvonta merellä ja satamissa 
sekä ympäristöpäästöjen valvon-
ta ja merelliset avustustehtävät 

Ruotsin rannikolla ja suurilla jär-
villä. Rannikkovartioston suorit-
taman tullivalvonnan tavoittee-
na on erityisesti huumeiden sala-
kuljetuksen sekä laajamittaisen 
alkoholin ja tupakan salakulje-
tuksen torjunta.

Rannikkovartiosto on ta-
lousvyöhykkeellä tapahtuvaa 
toimintaa valvova viranomainen 
samaan tapaan kuin Rajavartio-
laitos Suomessa. Rannikkovar-
tiosto hoitaa myös erinäisiä lu-
pa-asioita, kuten esimerkik-
si talousvyöhykkeellä tapahtu-
van toiminnan lupien käsittelyn. 
Vuonna 2018 Rannikkovartiosto 
suoritti 20 302 vesiliikenteenval-
vontatarkastusta ja 16 080 raja-
tarkastusta. Samana vuonna 
Suomessa merivartiostot suorit-
tivat yhteensä 10 468 vesiliiken-
teenvalvontatarkastusta. Raja-
tarkastusmäärät eivät ole mait-
tain vertailukelpoiset, sillä Suo-
messa merivartiostot vastaavat 
rajatarkastuksista myös suuril-
la lentoliikenteen rajanylityspai-

koilla, kuten Helsinki-Vantaalla, 
ja rajatarkastusmäärät kohoa-
vat näin ollen miljooniin.

Rannikkovartioston rikos-
tutkintamandaatti on poliisiin 
nähden toissijainen. Rannik-
kovartiosto tutkii muun muas-
sa merellä tapahtuvat ympä-
ristörikokset, vesikulkuneuvoi-
hin kohdistuvat varkaudet sekä 
satamissa tavattavia omaisuus-
rikoksia.  Suomalaisen PTR-yh-
teistyön tapaan, myös Ruotsis-
sa poliisin, Tullilaitoksen ja Ran-
nikkovartioston yhteistyö on tii-
vistä - erityisesti vakavan ja jär-
jestäytyneen rikollisuuden sekä 
terrorismin torjunnassa. Rikos-
torjunnan yhteistyöfoorumi on 
Ruotsissa kuitenkin suomalais-
ta PTR-yhteistyötä laajempi. Va-
kavan rikollisuuden torjuntaan 
on Ruotsissa valjastettu yhdek-
sästä eri viranomaisesta koostu-
va yhteistoimintaryhmä, johon 
edellä mainittujen kolmen ”sini-
vilkkuviranomaisen” lisäksi kuu-
luvat mm. syyttäjävirasto, vero-
virasto, maahanmuuttovirasto 
ja turvallisuuspoliisi.

***

Rannikkovartioston kolmas 
strateginen tehtävä on varau-
tua kriiseihin. Rannikkovartios-
to luetaan osaksi Ruotsin koko-
naismaanpuolustuksen järjes-
telmää. Ruotsin lainsäädännön 
(1982:314, asetus rannikkovar-
tioston käytöstä osana puolus-
tusvoimia) mukaan sota-aika-
na tai muuten valmiutta koho-
tettaessa Rannikkovartioston 
henkilöstöä ja kalustoa käyte-
tään asevoimien tukena sen mu-
kaan kuin viranomaisten kesken 

Rannikkovartioston alueellinen 
sijoittuminen.

kustbEvakningEn
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tarkemmin sovitaan. Rannikko-
vartioston tukiessa asevoimia, 
toimii Rannikkovartioston pää-
johtaja ja muu tarvittava henki-
löstö osana asevoimien pääesi-
kuntaa. Lisäksi on säädetty, et-
tä edellä mainitussa tilanteessa 
rannikkovartioston alukset kan-
tavat sotalippua, lentokoneisiin 
ja ajoneuvoihin maalataan ase-
voimien tunnukset ja rannikko-
vartiomiesten vaatteisiin kiinni-
tetään tunnukset, jotka osoitta-
vat näiden kuuluvan asevoimiin. 
Kuitenkin samassa säädökses-
sä nimenomaisesti todetaan, 
että edellä mainitut toimenpi-
teet eivät rajaa rannikkovartio-
miesten toimivaltaa viranomai-
sina. Viimeksi mainitusta voitai-
siin Suomessakin säätää nykyis-
tä tarkemmin. Sotavarusteisiin 
kuuluvia aseita Rannikkovar-
tiostolle ei kuulu. Rannikkovar-

tiomiehet kantavat samoja hen-
kilökohtaisia voimankäyttöväli-
neitä, kuin poliisi Ruotsissa kan-
taa. Epäselvää julkisten lähtei-
den perusteella on, miten tiiviis-
ti Rannikkovartiosto ottaa osaa 
operatiiviseen suunnitteluun.

***

Rannikkovartioston aluska-
lustoon kuuluu valikoima var-
tioaluksia, jotka ruotsalaiset it-
se jaottelevat valvonta-aluk-
siin (16 kpl), ympäristövahinko-
jentorjunta-aluksiin (5 kpl) ja mo-
nitoimialuksiin (10 kpl). Valvon-
ta-aluksia (övervakningsfartyg) 
on kahta eri luokkaa ja ne vas-
taavat kokonsa ja suorituskyky-
jensä puolesta jotakuinkin Raja-
vartiolaitoksen rannikkovartio-
veneitä ja partioveneitä. Ympä-
ristövahinkojentorjunta- ja mo-
nitoimialukset taas ovat kokon-

sa puolesta suomalaisittain var-
tiolaivoja. Erityismaininnan an-
saitsevat lippulaivaluokka Posei-
donin alukset KBV 001-003, jot-
ka suorituskyvyltään ja ominai-
suuksiltaan karkeasti vastaavat 
Rajavartiolaitoksen Turva-luok-
kaa. Edellä mainittujen alusten li-
säksi Rannikkovartiosto hyödyn-
tää tehtävissään nopeita veneitä 
(RIB) ja työveneitä, joita yhteen-
sä on noin satakunta, sekä vesi-
jettejä, keveitä (2 kpl) ja raskaita 
(3 kpl) ilmatyynyaluksia, moot-
torikelkkoja ja partioautoja. Var-
tiolaivoilla on kyky hätähinauk-
seen ja palontorjuntaan haveris-
tialuksella. Varsinainen MIRG-toi-
minta on järjestetty kunnallis-
ten pelastuslaitosten vastuulle 
samaan tapaan kuin Suomessa-
kin. MIRG-ryhmät tekevät läheis-
tä yhteistyötä Rannikkovartios-
ton kanssa.

Rannikkovartiosto vesiliikenteenvalvontatehtävissä. kustbEvakningEn
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Rannikkovartioston aino-
kainen ilma-alustukikohta, eli 
lentorannikkoasema, on sijoi-
tettu Tukholman Skavstan len-
tokentälle Nyköpingiin. Sieltä 
käsin Rannikkovartiosto ope-
roi kolmea Dash 8 Q-300 meri-
valvontalentokonetta (KBV 501-
503). Helikoptereita Rannikko-
vartiostolla ei ole. Ruotsin me-
ripelastushelikopterit on järjes-
tetty Merenkulkulaitoksen alai-
suuteen.

Rannikkoasemien vahvuus, 
kalustokokoonpano ja sitä myö-
tä palvelutaso vaihtelevat huo-
mattavasti riippuen maantie-
teellisestä sijainnista ja siihen 
läheisesti kytköksissä olevas-
ta asemapaikkakohtaisesta ris-
kianalyysistä. Keskimäärin kul-
lakin rannikkoasemalla palve-
lee kolmisenkymmentä rannik-
kovartiomiestä. Vartiolaivat, ku-
ten muutkin alukset, kuuluvat 
orgaanisesti rannikkoasemiin 
ja laivojen henkilöstöt siten si-
sältyvät asemien vahvuuteen. 
Pienimmillä valvonta-aluksilla 
normaali miehistön vahvuus on 
4 virkamiestä ja suurimmilla mo-
nitoimialuksilla 16. Keskimäärin 
rannikkovartiomies työsken-
telee noin 12 päivää kuukau-
dessa, jotka päivät jakaantuvat 
yleensä kahdesta neljään työ-
putkeen. Pienemmillä aluksilla 
partioidaan 2-3 päivän jaksois-
sa ja suuremmilla 4-6:n. Rannik-
koasemat eivät välttämättä ole 
jatkuvasti valmiudessa tai edes 
jatkuvasti miehitettyjä. Aluska-
lustoa, mukaan lukien vesijetit ja 
työveneet, kullakin asemalla on 
yhdestä noin tusinaan riippuen 
aseman koosta.

***

Rannikkovartiostolla oma eri-
tyissuorituskyky, Kansallinen 
alustarkastusosasto (Nationella 
bordningsgruppen), joka ylläpi-
tää kykyä tukea poliisin erikois-
joukon (Nationella insatsstyrkan, 
NI) merellistä toimintaa.  Alus-
tarkastusosasto myös tuottaa 
erikoisvenesuorituskyvyn NI:lle 
(vrt. Suomen merivartiostojen 
erikoisveneryhmä).  Rannikko-
vartijan koulutus luo kelpoisuu-
den hakea NI:n operaattoriksi.

Rannikkovartiosto ylläpi-
tää vesi-, savu- ja kemikaalisu-
kelluskykyä. Sukeltajia on kaik-
kiaan noin 80. Sukeltajakoulutus 
toteutetaan moniviranomaisyh-
teistyönä. Koulutukseen osal-
listuvat eri vaiheissa Rannikko-
vartioston lisäksi laivasto, po-
liisi, yhteiskuntasuojelu- ja val-
miusvirasto (MSB) ja museovi-
rasto. Lisäksi osa koulutuksesta 
ostetaan yksityiseltä palvelun-
tarjoajalta. Rannikkovartioston 
sukeltajasuorituskykyyn sisäl-
tyy ihmisten ja esineiden etsin-
tä, pelastus, vedenalainen rikos-
paikkatutkinta, alusten veden-
alaisten rungonosien tarkastus, 
hylkyjen valvonta ja tyhjennys 
sekä työsukellukset. Tehtävien 
hoitamiseen sukeltajilla on käy-
tössään viistokaiku- ja ROV-lait-
teita sekä työsukelluksiin tarvit-
tavia työkaluja ja laitteistoja. 

Rannikkovartiosto osallis-
tuu Frontexin johtamiin kansain-
välisiin Välimerellä toteutetta-
viin Triton ja Poseidon -operaa-
tioihin partiovenein ja ajoittain 
myös laivoin ja lentokonein. Ku-
riositeettina mainittakoon, että 

Rannikkovartioston operatiiviset 
ulkomaantoiminnot on järjestet-
ty keskushallinnon operatiivisen 
osaston Rannikkoasemayksikön 
alaisuuteen yhdeksi ”virtuaali-
seksi” rannikkoasemaksi (Kusts-
tation Utland) samalle organisa-
toriselle orrelle fyysisten rannik-
koasemien kanssa. Pohtimisen 
arvoista on, voisiko malli sovel-
tua Suomeenkin. 

***

Rannikkovartiosto kouluttaa it-
se miehistö- ja alipäällystöteh-
täviin tarvitsemansa henkilös-
tön. Päällystötehtäviin haetaan 
soveltuvalla korkeakoulututkin-
nolla. Rannikkovartioston pe-
ruskoulutukseen on vuosittain 
noin 300 hakijaa, joista noin 20 
valitaan koulutettaviksi. Ran-
nikkovartijan peruskoulutus 
järjestetään pääosin Karlskro-
nassa ja se kestää puolestatois-
ta kahteen vuotta riippuen kurs-
silaisen pohjakoulutuksesta. Pe-
ruskoulutukseen sisältyy puolen 
vuoden mittainen työharjoitte-
lu. Edellytyksenä peruskoulu-
tukseen hyväksymiselle on ai-
empi merenkulun kansi- tai ko-
nealan koulutus. Ennen Rannik-
kovartijan peruskoulutukseen 
hakemista, tulee vähintään olla 
suoritettuina puoli vuotta kestä-
vät kansi- tai konepäällystön pe-
rusopinnot asianomaista koulu-
tusta tarjoavassa oppilaitokses-
sa Ruotsissa. 

Rannikkovartijan peruskou-
lutukseen sisältyy lakiopinto-
ja, teoria- ja toiminnallista kou-
lutusta Rannikkovartioston la-
kisääteisiin tehtäviin sekä me-
renkulkukoulutusta. Kurssilai-
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set nimitetään määräaikaiseen 
virkaan. Kurssin jälkeisestä pal-
veluspaikasta saa esittää vieno-
ja toiveita, mutta Rannikkovar-
tioston palveluksen asianmukai-
nen järjestäminen lopulta mää-
rittää valmistuvan kurssilaisen 
sijoittumisen jollekin rannikko-
asemista tai hallinnollisista toi-
mipaikoista, joita riittää koko 
rannikon pituudelta Luulajasta 
Malmön kautta länsirannikon 
Strömstadiin. Peruskoulutuk-
sen ensimmäisenä vuonna palk-
ka on 22 000 kruunua (2170 EUR) 
kuukaudessa nousten kurssin 
viimeisenä vuonna 28 400 kruu-
nuun (2800 EUR). Kurssilta hy-
väksytysti valmistuneiden virat 
vakinaistetaan. Kaikkien ran-
nikkovartiomiesten (kustbevak-
ningstjänsteman) keskipalkka 
vuonna 2020 oli 37 000 kruunua 
(3650 EUR) kuukaudessa.

Ruotsin ja Suomen rannikko-
vartiostotoimintoihin liittyvä toi-
mintaympäristö on varsin yhte-
nevä. Vaikka rannikkovartioin-
nin organisatorinen ratkaisu mai-
den välillä aika lailla eroaakin, ei 
operatiivisessa toiminnassa tai 
kalustossa lopulta merkittäviä 

eroja ole. Myös toimivalta ja si-
tä myötä tehtäväkentät ovat vii-
me vuosina lähentyneet toisiaan 
Rajavartiolaitoksen otettua vas-
tuun ympäristövahinkojen tor-
junnasta aavalla merellä ja toi-
saalta Rannikkovartioston esitut-
kintatoimivallan laajennuttua. 
Merkittävimmäksi eroksi tehtä-
väkentässä on jäänyt meripe-
lastuksen johtovastuu. Toisaal-
ta myös merivartiostojen suorit-
tamien rajatarkastusten volyymi 
painottaa tehtäväkenttää eri ta-

valla. Kolmantena esille nostet-
tavana erona mainittakoon vi-
ranomaisten erilaiset valmiudet 
sotilaallisen maanpuolustuksen 
tehtäviin. Yhtäläisyydet, erityi-
sesti merelliseen toimintaan liit-
tyen, ovat kuitenkin eroja suu-
remmat. Nuo yhtäläisyydet, huo-
mioiden lisäksi maidemme kult-
tuurinen samanlaisuus ja jaettu 
historia, luovat erinomaisen poh-
jan hedelmälliselle yhteistoimin-
nalle myös jatkossa.

kustbEvakningEn

Viranomaisyhteistyö toimii myös länsinaapurissa.

Vanhankaupunginkatu 19, Hämeenlinna
asiakaspalvelu@museomilitaria.fi, 040 4507479

Museo Militaria – sotahistoriaa ja 
sotilaselämää historiallisella 

kasarmialueella Hämeenlinnassa!
Kesäkaudella 1.5.–31.8. avoinna joka 

päivä klo 10–17 (suljettu 24.6.). 
Uusi vaihtuva näyttely 20.5. alkaen:  Uusi vaihtuva näyttely 20.5. alkaen:  

”Viihtykää hyvin, pojat!” – Varusmiesten 
leirielämää 1920- ja 1930-luvuilla

www.museomilitaria.fi
Tervetuloa!
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Ville Vänskä
Komentaja

Rannikkolohkon tiedonantoja

Mustanmeren merisotaa
Venäjän aloitettua täysin järjenvastaisesti Ukrainan sodan helmikuun lopussa, uutis-
virran täyttivät sotauutiset, kuvat tuhotuista panssarivaunuista ja ohjusten raunioit-
tamista siviilikohteista. Mutta Ukrainan sota ei ole pelkkää panssarintorjuntaa, vaan 
merelläkin tapahtuu.

Крічер via Wikimedia CommonsKalibr-risteilyohjuksen jättämä kraatteri ukrainalaisen kerrostalon pihassa.  
Venäläisten täsmäaseiden tarkkuus ja kohteet joihin niitä on käytetty, ovat herättäneet keskustelua.

U krainan sodan me-
rioperaatiot käynnis-
tyivät 13. helmikuuta, 

kun Venäjä sulki harjoitustoi-
mintaan vedoten laajoja meri-
alueita Mustallamerellä ja Aso-
vanmerellä kuudeksi vuorokau-
deksi. Näillä rajoituksilla häirit-
tiin vapaata merenkulkua Uk-
rainan satamiin. Ennen varsi-
naisten sotatoimien alkua Ve-
näjä keskitti Mustallemerelle ja 
Asovanmerelle 46 taistelualusta 

ja Välimeren voimaryhmään 17 
alusta. Laivastovoimia keskitet-
tiin Venäjän muista laivastoista, 
joko merireittejä tai maan kana-
vaverkostoa pitkin. Tämä suo-
ritettu voimankeskitys on hy-
vä muistaa esimerkiksi pohdit-
taessa Venäjän kykyä operatiivi-
siin maihinnousuihin Itämerellä.

Sulkeakseen Ukrainan meri-
sivustan ja suojatakseen oman 
toimintansa, Venäjä sulki Ukrai-
nan rannikon merialueet koko-

naan merenkululta niin kutsut-
tujen ”terrorismin vastaisten 
operaatioiden” varjolla. Toimin-
ta täytti merisaarron tunnus-
merkistön, mutta Venäjä ei mis-
sään vaiheessa julistanut Ukrai-
naa merisaartoon, joka olisi tul-
kittu sotatoimeksi. Sikäli kuin 
Venäjä olisi julistanut saarron se 
olisi ollut kansainvälisen lain nä-
kökulmasta laillinen sodankäyn-
tikeino. Julistettu ja asianmukai-
sesti toimeenpantu merisaarto 
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olisi velvoittanut Venäjän nou-
dattamaan kansainvälisen lain 
reunaehtoja. Esimerkiksi meri-
saarto ei saa kohdistua siviilivä-
estön välttämättömiin hyödyk-
keisiin tai lääkintään. Nyt Venäjä 
esti kaiken liikenteen Ukrainan 
satamiin ja hyökkäsi tiettäväs-
ti ainakin viidesti puolueetto-
mien Ukrainaan pyrkivien kaup-
pa-alusten kimppuun. Hyökkä-
yksiä pyrittiin perustelemaan 
julkaisemalla jälkikäteen ”va-
roituksia merenkulkijoille”, et-
tä läsnäolo suljetuilla merialu-
eilla tulkitaan terrorismin uhak-
si. Alueen merenkulkua uhkaa-
vat lisäksi miinat. Virolainen 
rahtilaiva upposi ilmeisesti mii-
naan ajon seurauksena ja Turk-
ki on useaan otteeseen varoitta-
nut ajomiinoista Mustanmeren 
eteläosissa.

Venäjällä on ollut sodan 
alusta asti täydellinen meren-
herruus Mustallamerellä. Uk-
raina on kyennyt vain satunnai-
sesti haastamaan Venäjän me-
rivoimat, kuten 13. huhtikuu-
ta iskemällä ohjusristeilijä Mos-
kvaa vastaan. Ukrainan meri-
liikenteen katkaisemisella tu-
lee olemaan sellaista strategis-
ta vaikutusta, johon maajouk-
kojen keskittämisellä ei päästä. 
Ukrainan omavaraisuusaste on 
hyvä, mutta se tarvitsee pitkällä 
aikavälillä meriyhteyksiä. Kaik-
kea merellistä tuontia ei voi siir-
tää kumipyörille. Lisäksi Ukrai-
na yhtenä maailman suurimpa-
na viljan ja siemenviljan viejä-
nä turvaa aika monen muunkin 
maailman maan ruokahuollon.

Maihinnousuja
Heti sotatoimien käynnistyttyä, 
Venäjän kerrottiin suorittaneen 
maihinnousun Mariupolin länsi-
puolelle. Tällä 25.2. suoritetulla 
maihinnousulla kierrettiin Don-
basin miehitetyn alueen vastai-
nen puolustuslinja. Maihinnou-
su sai mediassa vähän, jos yh-
tään huomiota.

Uutiset suoritetusta maihin-
noususta ovat epätarkkoja, ei-
kä itse suorituksesta löydy ku-
via tai muuta kuvamateriaalia. 
Yhdysvaltalaiset tiedusteluläh-
teet mainitsevat maihinnous-
seen joukon vahvuudeksi noin 
2000 sotilasta ja arviot maihin-
nousualuksista vaihtelivat nel-
jästä kymmeneen. Erään tie-
don mukaan maihinnousuun 
osallistui Kaspian lippueeseen 
kuuluneita Serna-luokan mai-
hinnousuveneitä. Hyvä muistu-
tus siitä, kuinka Venäjä voi siir-
tää pienempiä aluksia sisävesiä 
ja kanavajärjestelmää hyväksi-

käyttäen ilman, että siirtoja ha-
vaitaan.

Maihinnousseen joukon sa-
notaan jatkaneen hyökkäys-
tä rantautumisen jälkeen itään 
kohti Mariupolia. Maihinnou-
su on ollut osa laajempaa ko-
konaisuutta, jolla Mariupolia lä-
hestyttiin kahdelta suunnalta ja 
puolustaja joutui jakamaan voi-
maansa. Kuvamateriaalin puut-
tuminen viittaa siihen, että mai-
hinnousu onnistuttiin suuntaa-
maan puolustamattomalle ran-
nalle, eikä tappioita syntynyt. 

Sodan toisella viikolla hu-
huttiin venäläisten suunnitel-
mista suorittaa maihinnousu 
myös Odessaan, mutta tässä oli 
joko kyse operatiivisesta har-
hautuksesta tai sitten Krimil-
tä käynnistynyt eteläinen maa-
rintaman hyökkäys ei edennyt 
suunnitellusti, jolloin maihin-
nousun sillanpää olisi jäänyt il-
man maahyökkäyksen tukea. 
Venäjän laivasto tyytyi näyt-

Venäläisten valtaamat alueet laajimmillaan 22. maaliskuuta 2022. 
Ukrainan sodan uutisointi on keskittynyt pitkälti maarintaman 
tapahtumiin.

wikimEdia commons
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Alligator-luokan maihinnousu-
alus Saratov räjähti ja upposi 
satama-altaaseen. Räjähdyksen 
aiheuttajasta on monia erilaisia 
huhuja.

ukrainEs wEaPon trackEr via twittEr

täytymään aika ajoin Odessan 
edustalla ja moukaroimaan kau-
punkia mereltä käsin.

Liiallinen turvallisuuden-
tunne kostautuu
Ukrainan merivoimien jo lähtö-
kohtaisesti heikko suoritusky-
ky oli onnistuttu lamauttamaan 
sodan ensi päivien tuli-iskussa 
ja Ukrainan rannikkopuolustuk-
selta puuttuvat kauaskantoiset 
aseet. Ukrainan meripuolustuk-
sen yhteydessä puhuttiin sodan 
alussa ukrainalaisvalmisteises-
ta RK-360 Neptune -meritorjun-
taohjuksesta. Ohjuksen piti tulla 
Ukrainan merivoimien käyttöön 
jo maaliskuussa 2021, mutta sen 
käyttöönotto on syystä tai toi-
sesta viivästynyt. Ohjusristeilijä 
Moskvaa vastaan sanottiin käy-
tetyn Neptune-ohjusta, mut-
ta kuten kaikkiin virallisiin ulos-
tuloihin, niin tähänkin on syy-
tä suhtautua varauksella. Län-
si on toimittanut Ukrainalle pal-
jon aseapua, eikä kaikesta avus-
ta ole viestitty julkisesti. Avun 
mukana voi olla kauaskantoi-
sia rannikkopuolustuksen asei-
ta. Esimerkiksi britit lupasivat 
huhtikuussa muun aseavun yh-
teydessä toimittaa meritorjunta-
ohjuksia Ukrainalle.

Liiallinen turvallisuuden tun-
ne merellä sai venäläiset käyt-
täytymään varomattomasti ja 
näin yksi Venäjän Mustanmeren 
uusimpia aluksia korvetti Va-
sily Bykov (projekti 22160) jou-
tui Odessan edustalla puolusta-
jan aseiden kantamaan. Ukrai-
nalaisten iskusta Vasily Bykovia 
vastaan liikkui hurjia huhuja. 
Alusta sanottiin ammutun rake-

tinheittimistöllä ja toisen tiedon 
mukaan pienen ukrainalaisalu-
ksen sukellusveneentorjunta-
raketeilla. Ukrainalaiset ehtivät 
ilmoittaa Vasily Bykovin myös 
uponneen, mutta alus nähtiin 
paria päivää myöhemmin ilman 
ulkoisia vaurioita Sevastopolis-
sa. Hyvä esimerkki sodan usvas-
ta ja informaatio-operaatioiden 
tehokkuudesta.

Kertomukset maasodan-
käynnin aseiden käyttämisestä 
merisodankäynnissä eivät ole 
poikkeuksellisia. Todistettavas-
ti ukrainalaiset onnistuivat vau-
rioittamaan singolla venäläistä 
Raptor-luokan venettä Mariu-
polin edustalla 21. maaliskuuta.  
Tässä toteutui hyvin suomalais-
tenkin rannikkojoukkojen taiste-
lun periaate ”aktiivista pienten-
kin joukkojen taistelua laajalla 
alueella”.

Toinen hyvä esimerkki liialli-
sesta itseluottamuksesta oli Alli-
gator-luokan maihinnousualuk-
sen Saratovin räjähdys 25. maa-
liskuuta Berdianskin satamas-
sa. Räjähdystä oli edeltänyt ve-
näläisen uutiskanava RT:n uu-
tispätkä edellisenä päivänä, 
jossa aluksen tarkka sijainti sa-
tamassa yhdessä kahden Ro-
pucha-maihinnousualuksen 
kanssa uutisoitiin koko maail-
malle. Seuraavana päivänä alus 
räjähti ja kaksi kylkikiinnitykses-
sä ollutta Ropucha-luokan mai-
hinnousualusta poistuivat vau-
rioituneena paikalta. Maihin-
nousualus Saratov upposi myö-
hemmin täysin korjauskelvot-
tomana laiturirakenteiden vie-
reen. Kuten Vasily Bykovinkin 
tapauksessa, niin tässäkin yh-

teydessä tahallisesti tai tahat-
tomasti väärää tietoa aluksen 
räjähdyksen syistä levisi sosiaa-
lisessa mediassa. Ensimmäise-
nä alusta ilmoitettiin ammutun 
ukrainalaisilla Tochka-ohjuksin, 
sitten Bayraktar TB2 -lennokilla 
ja väitettiin jopa ukrainalaisten 
erikoisjoukkojen ampuneen sin-
golla purkavaa alusta. Räjähdyk-
sen syy on epäselvä, mutta huo-
limattomuudesta johtuvaa on-
nettomuuttakaan ei pidä sulkea 
pois. Totuus selvinnee aikanaan.
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Kirvelevä menetys
Tunnetuin ja samalla Ukrainan 
sodan meririntaman tapahtu-
ma oli venäläisen ohjusristeili-
jä Moskvan upottaminen pää-
siäisviikolla. Neuvostoliitos-
sa 1980-luvulla rakennettu Sla-
va-luokan ohjusristeilijä Mosk-
va toimi Venäjän Mustanmeren 
taisteluosaston johtoaluksena. 
Se oli taisteluosaston suurin ja 
suorituskykyisin lavetti.

Ukrainalaiset tiedottivat Mos-
kaa ammutun kahdella ukraina-
laisvalmisteisella Neptune-meri-
torjuntaohjuksella. Iskuun liittyi 
Bayraktar TB2 -lennokin käyt-
tö. Ukrainalaiset kertoivat aluk-
sen ilmapuolustuksen huomion 
kiinnitetyn lennokilla, jolloin me-
ritorjuntaohjukset pääsivät aluk-
sen ilmapuolustuksen läpi. Venä-
läiset valitsemaansa tiedotuslin-
jaan luottaen kertoivat aluksella 
syttyneen onnettomuuden seu-
rauksena tulipalon ja myöhem-
min Moskvan uponneen myrs-

kyvaurioiden seurauksena. Vau-
rioitetusta aluksesta levinneet 
kuvat osoittavat melko kiistatto-
masti Moskvaa isketyn meritor-
juntaohjuksin.

Moskvan upottamisella on 
merkittävä moraalia kohotta-
va vaikutus ukrainalaisille. Venä-
läisille Moskvan menettäminen 
puolestaan tarkoittaa arvovalta-
tappiotta, taloudellista tappiota, 
mutta myös merkittävää suori-
tuskykytappiota. Suorituskykyi-
sen johtoaluksen ja sen miehis-
tön osan menettäminen ei voi ol-
la vaikuttamatta Venäjän tuleviin 
operaatioihin Mustallamerellä. 
Viimeistään nyt operatiiviset mai-
hinnousut tai muut hyökkäykset 
mereltä manterelle muuttuvat 
liian riskialttiiksi. Aluksen mene-
tyksellä voi olla myös strategi-
sen tason vaikutuksia. Lippulai-
van menetyksestä aiheutunut-
ta arvovaltatappiota tai ”kasvo-
jen menetystä” voidaan yrittää 
lieventää kiihdyttämällä sotatoi-

mia mantereella tai kuten jo hu-
huttiin julistamalla osittainen lii-
kekannallepano Venäjällä.

Opit Venäjän 
merisodankäynnistä
Kuten edellä todettu, sotatoi-
mista Mustallamerellä leviää 
paljon virheellistä tietoa, eikä 
pitävien johtopäätösten teke-
minen Venäjän merisodankäyn-
nistä Ukrainan sodassa ole vie-
lä mielekästä. Ensihavaintoina 
voidaan kuitenkin todeta Venä-
jän merivoimien onnistuneen 
paljon paremmin sille uskotuis-
sa tehtävissä kuin maavoimien. 
Ukrainan merisaarto on pysynyt 
rikkomattomana, vaikka Venä-
jän toiminta ei ole ollutkaan kan-
sainvälisen lain näkökulmasta 
hyväksyttävää. Ukrainan maa-
rajojen kautta kulkee tarvikkei-
ta, mutta ei siinä määrin kuin 44 
miljoonainen sotaa käyvä kan-
sakunta tarvitsisi. Jossain vai-
heessa meriliikenteen katkai-

Slava-luokan ohjusristeilijä Moskvan upottaminen pääsiäisviikolla oli Venäjälle  
paitsi valtava sotilaallinen menetys, niin myös kirvelevä arvovaltatappio.  
Upotuksen seuraukset saattavat olla strategisia.

wikimEdia commons
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sulla on strategista merkitystä 
Ukrainan kyvylle käydä sotaa.

Puhtaasti merisodankäynnin 
näkökulmasta huomattavaa on, 
että venäläisen merisodankäyn-
nin periaatteisiin kuuluu perintei-
sen kineettisen vaikuttamisen li-
säksi kirjo laaja-alaisen vaikut-
tamisen keinoja. Meriliikennet-
tä häirittiin ennen sotaa julista-
malla aktiivisia ampuma-aluei-
ta, pysäyttämällä meriliikennet-
tä mielivaltaisiin tarkastuksiin, 
häiritsemällä GPS-signaalia, ai-
heuttamalla kolmansille osa-
puolille vaurioita ja väittämällä 
niitä vahingoiksi tai vastapuolen 
tekemiksi. Venäjän merivoimilla 
on merisaarron lisäksi ollut mer-
kittävä rooli täsmäaseiden käy-
tössä. Merivoimien aluksilta on 

useaan otteeseen ammuttu Ka-
libr-risteilyohjuksia mantereella 
sijainneisiin kohteisiin.

Maihinnousut kuuluvat edel-
leen Venäjän merivoimien kei-
novalikoimaan ja Venäjä pyrkii 
myös suorittamaan maihinnou-
suja. Uutena maihinnoususota-
toimen muotona on nähty mai-
hinnousu-uhkan ylläpito ja näin 
puolustajan joukkojen sitomi-
nen. Venäjän maihinnoususota-
toimi on lisäksi vahvasti maarin-
taman taisteluun sidottu eli luon-
teeltaan merikoukkaus. Huomat-
tavaa Ukrainan sodassa on ollut 
myös Venäjän kyky keskittää voi-
maa muista laivastoistaan ja jopa 
sisävesireittejä pitkin.

Tämä katsaus on kirjoitet-
tu 19. huhtikuuta. On jännittävä 

nähdä kuinka Ukrainan aseapu-
na saapuva ja kenties kotimais-
ta tuotantoa oleva meritorjun-
taohjuskalusto muuttaa tulevi-
na kuukausina voimasuhteita 
Mustallamerellä? Ohjusristeilijä 
Moskvan upottaminen oli Venä-
jälle kirvelevä takaisku ja muut-
tanee sen toimintaa merellä 
hieman varovaisemmaksi. Toi-
nen mielenkiintoinen seuratta-
va kohde on meriliikenteen kat-
kaisu ja ylittyykö Naton puuttu-
miskynnys sen suhteen? Ennus-
tan, että vaikka Nato ei julistai-
si Ukrainaan lentokieltoaluetta, 
niin se ryhtyy jossain vaihees-
sa saattamaan merikuljetuksia 
Mustallamerellä. Humanitääri-
sen avun tarve käy vain jossain 
vaiheessa sietämättömäksi.

LUOTETTAVA JA TURVALLINEN.
Ajoneuvot
Timo Iltanen 
+358 500 468 113
timo.iltanen@scania.fi www.scania.fi

Meri- ja erillismoottorit
Kim Orden 
+358 500 408 891
kim.orden@scania.fi
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miinamuseon miinakokoelma 
on nyt kaikkien saavutettavis-
sa ja toukokuussa Forum Mari-
num avasi uuden Rannikkotykis-
tömuseon verkossa. 

Forum Marinumin uudet 
verkkosisällöt miinasodan ja 
rannikkotykistön historiasta

Merimiinat luetteloitu  
ja kuvattu 
Forum Marinumin tutkijat ovat 
tehneet pitkäjänteistä työtä mii-
nasodan kulttuuriperinnön pa-

F orum Marinumissa on-
kin kevään 2022 aikana 
työstetty rannikkopuo-

lustuksen historiasta kertovia 
sisältöjä verkkoon: Polusmäen 

Heikki Laurila

Rannikkotykistömuseo vuonna 1971. sotamusEo

Viime vuosina museokentällä on puhuttu paljon digitalisaatiosta. Korona-pandemia 
yllytti museot digiloikkaan, eli luomaan yleisölle uusia digitaalisia sisältöjä ja virtuaa-
lisia opastuksia. Toisaalta digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia kokoelmien avaa-
miseen ja esittämiseen. 

Tapahtum
at
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rissa. Työ käynnistyi 2019 kun 
Turun Pansiossa sijainnut Po-
lusmäen miinamuseo suljettiin 
ja varastoluolat tyhjennettiin. 
Osa esineistöstä siirrettiin puh-
distuksen ja perusteellisen huol-
lon jälkeen Forssaan, jossa avat-
tiin 2021 näyttely vedenalaisen 
sodankäynnin historiasta. Var-
sinainen miinakokoelma kuiten-
kin varastoitiin Turun Sataman 
varastoon odottamaan jatkokä-
sittelyä. 

Tammikuussa 2022 miinako-
koelma tuotiin museon tiloihin 
luettelointia ja digitointia var-
ten. Luetteloinnissa miinojen 
tiedot kirjattiin museon kokoel-
manhallintajärjestelmään ja ne 
kuvattiin. Keväällä miinojen tie-
dot julkaistiin finna.fi -palvelus-
sa. Forum Marinumin toimitus-
johtaja Tapio Maijala on tyyty-
väinen: ”Polusmäen miinamuseo 
ei ollut kovin helposti saavutetta-
vissa. Miinojen digitoinnin myö-
tä se avautuu uudella tavalla suu-
relle yleisölle”. Myöhemmin esi-
neiden tiedot tulevat myös Euro-
peanaan, joka on eurooppalais-
ten museoiden yhteinen alusta 
digitoiduille aineistoille. Maijala 
näkee tässä mahdollisuuden ko-
koelman tunnettavuuden lisää-
miselle kansainvälisesti: ”Miina-
kokoelmassa on suomalaisten 
merimiinojen lisäksi ruotsalai-
sia, saksalaisia ja venäläisiä me-
rimiinoja, ja muutama esimerkki 
löytyy Iso-Britanniasta, Ranskas-
ta ja Alankomaista” Maijala tote-
aa. ”Internetissä kansainvälinen 
kokoelma voi saada kansainvä-
listä huomiota”. 

Miinakokoelman 
erikoisuuksia ja 
ajankohtaisia esineitä 
Miinakokoelman digitoinnista 
vastannut apulaistutkija Heik-
ki Laurila yllättyi kokoelman 
monipuolisuudesta. ”Esineiden 
joukosta nousi eteen muutamia 
erityisen kiinnostavia kohteita. 
Yksi sellainen on K3 korvikemii-
na” Laurila toteaa. Korvikemiina 
K3 tunnetaan myös nimellä hä-
käpönttömiina, sillä sen koho on 
valmistettu häkäpöntön aihios-
ta. Miinaerä valmistettiin 1944 ja 
niitä oli tarkoitus laskea itäisel-
le Suomenlahdella Seivästön ja 
Inon edustalle.  Niitä ei kuiten-
kaan ehditty käyttää ennen so-
tatoimien päättymistä. ”Korvi-
kemiina on hyvä esimerkki poik-
keusolojen vaatimasta innova-
tiivisuudesta.” Laurila toteaa. 

Venäjän hyökkäys Ukrai-
naan toi luettelointityöhön uu-
den ulottuvuuden. Maaliskuus-
sa uutisoitiin Mustallamerellä 
kelluvista miinoista.  ”Uutisku-
vissa näkyi merimiinoja, jotka 
näyttivät tutuilta” Laurila tote-
aa. ”Ne olivat samoja, joita olim-
me luetteloineet kuukautta ai-
kaisemmin”. Kyseessä oli neu-
vostoliittolaiset YaM-miinat, 
jotka suomessa tunnetaan mal-
limerkinnällä JM. Miinakokoel-
ma on edelleen ajankohtainen, 
ja sitä on hyödynnetty esimer-
kiksi merenpohjasta löytynei-
den miinojen tunnistamiseen.  

Rannikkotykistölle oma 
museo – jälleen kerran
Rannikkotykistön historiaan pää-
si tutustumaan Suomenlinnassa 
Rannikkotykistömuseossa vuo-

teen 2006 saakka. Kyseinen So-
tamuseon näyttely suljettiin mu-
seorakennuksen huonon kunnon 
takia, ja siitä lähtien aselaji on ol-
lut ilman omaa museota. Touko-
kuussa 2022 asiaan tuli kuiten-
kin muutos, kun Forum Marinum 
avasi verkossa uuden Rannikko-
tykistömuseon 12.5. ”Päivämää-
rä on symbolinen, sillä 12.5. 1918 
Suomenlinnassa nostettiin leijo-
nalippu ensi kertaa ja päivä on 
vakiintunut Suomenlinnan Ran-
nikkorykmentin vuosipäiväksi. 
Rannikkopuolustus on osa Me-
rivoimia, ja merivoimien museo-
na Forum Marinum haluaa esitel-
lä nyt myös nykyisten rannikko-
joukkojen historiaa” toteaa toi-
mitusjohtaja Maijala. 

Idea uuden Rannikkotykis-
tömuseon perustamisesta tuli 

 K3 korvikemiina. Korvikemiinan 
lataus oli 35 kg. Miinasarvet ja 
varmistin ovat samat kuin S/45 
miinassa ja se voitiin syvyyttää 
0,5 – 3 m syvyyteen.

forum marinum
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tietokirjailija Johanna Pakolal-
ta. Hän on selvittänyt Suomen-
linnassa olleen museon tausto-
ja ”Rannikkotykistömuseo syn-
tyi Rannikkotykistön Upseeriyh-
distyksen aloitteesta ja yhdistys 
ylläpiti pienimuotoista museota 
jokusen vuoden jo ennen tunte-
mamme pitkäikäisen Rannikko-
tykistömuseon avaamista” Pa-
kola kertoo. 

Esineistöä oli koottu Suo-
menlinnassa Bastion Löween, 
josta ne siirrettiin Viestivaras-
toon. Museon toteuttamisesta 
vastasi museotoimikunta pu-
heenjohtajanaan everstiluut-
nantti Airaksinen. ”Museo oli 
tarkoitus saada esittelykun-
toon Suomenlinnan 200-vuotis-
juhliin 12.5. 1948” Pakola jatkaa. 
”Airaksinen kuitenkin menehtyi 
keväällä 1948, ja osin tämän ta-
kia avajaiset siirtyivät”. Museo 
avattiin lopulta Rannikkotykis-
tön Upseeriyhdistyksen 15-vuo-
tisvuosikokouksen yhteydessä 
5.12. 1948. Yleisölle museo avat-
tiin seuraavana vuonna – päivä-
määrä oli aselajille tuttu 12.5. 

Uudessa Rannikkotykistö-
museossa esitellään rannikko-
tykistön historiaa laajan aika-
janan kautta. Lisäksi museos-
sa avautuu alkuvaiheessa lin-
nakkeiden esittelyt Turun Ran-

nikkorykmentin alueelta. Linna-
ke-esittelyjä laajennetaan myö-
hemmin joukko-osasto kerral-
laan. ”Haluamme tarjota myös 
tietopalveluja vaikkapa omien 
isovanhempien sotapolkujen 
etsijöille” toteaa Pakola. ”Tätä 
joukko-osastojen tiedot edes-
auttavat. Tulemme rakenta-
maan joukko-osastojen tietoja 
jatkossa.” Pakola on ollut mu-
kana uuden museon suunnitte-
lussa ja sisällöntuotannossa yh-
dessä Forum Marinumin kanssa.

Rannikkotykistössä palvel-
leiden ja linnakesaarilla asunei-
den ääni on vahvasti läsnä Ran-
nikkotykistömuseossa, sillä siel-
lä julkaistaan Rannikkotykistön 
Perinneyhdistyksen järjestämien 
kahden perinnekeräyksen satoa. 
”Yksi museoiden tehtävistä on 
avata esineitä ja aineistoja ylei-
sölle, joten on hienoa, että saim-
me perinnekertomuksen julkais-
tavaksi.” Toteaa Maijala. Kaikkia 
kertomuksia ei julkaista kerral-
la, vaan niitä julkaistaan yksi uu-
si kerran viikossa. 

Nyt avattu Rannikkotykis-
tömuseo laajenee seuraavan 
kerran syksyllä 2022 Laatokan 
linnakkeilla. Tulevaisuudessa 
Rannikkotykistömuseo ja Fo-
rum Marinumin fyysiset näytte-
lyt täydentävät toisiaan. ”Näyt-

telyissä nostamme esille aitoja 
fyysisiä esineitä.” toteaa Tapio 
Maijala. ”Verkkosisällöillä voim-
me täydentää näyttelyitä esitte-
lemällä sen, mikä ei museon sei-
nille mahdu”. 

Rannikkotykistömuseoon voi 
tutustua osoitteessa www.ran-
nikkotykistomuseo.fi ja miina-
kokoelman sisältö löytyy https:// 
forum-marinum.finna.fi 

YaM -miina on tarkoitettu 
käytettäväksi matalissa vesissä 
ja siinä on 20 kilon TNT-lataus. 

forum marinum

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

www.rannikonpuolustaja.fi

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti



Millog ylläpitää maa- ja 
merivoimien kalustoja sekä 

ilmavoimien valvonta-
järjestelmiä niin normaali- 

kuin poikkeusoloissa. 

�    YOUTUBE    �

millog.fi
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Laivalle asumaan
Majailimme maissa kolmisen 
viikkoa. Olisimme asuneet siel-
lä kauemminkin ja myös eng-
lantilaiset olivat samaa mieltä, 
mutta päällikkömme komenta-
jakapteeni Wikberg oli sitä miel-
tä, että laivalla pitää asua. Niin-
hän sotaväessä aina tehdään, 
kuin päällikkö määrää.

Onnistuin saamaan punkan-
paikan stuerttimessissä. Se oli 
kaikkein lähinnä konehuonet-
ta, upseerimessin pentterin vie-
ressä. Meitä asusti siellä kuusi 
aliupseeria, molemmat sähkö-
au:t, kaksi kattila-au:ta ja kak-
si koneau:ta. Viimeiseen kulje-
tuserään jääneet jäivät ilman 
punkanpaikkoja ja joutuivat tyy-
tymään riippumattoon. Englan-
tilaisissa laivoissa oli silloin vie-
lä käytössä riippumattosystee-
mi ja vain upseereilla oli pun-
kat, sekä joitakin punkkia mes-
seissä. Suurin osa väestä joutui 
nukkumaan riippumatoissa. On 
siinä omat haittansa, jos etun-
sakin. Haittana on se, että mies 
kotiutuu laivalle paremmin, jos 
hänellä on oma punkka, mutta 

toisaalta messit ovat päivisin ti-
lavampia riippumattojen olles-
sa poissa.

Riippumatossa nukkuminen 
on oma taiteenhaaransa, mitä 
minulla ei ole ollut onnea kokeil-
la. Ensiksi sinne pääsy voi olla 
vaikeaa, varsinkin jos se on pa-
rin metrin korkeudessa ja nuk-
kumisasennot ovat rajoitettuja. 
Tuntuu siltä, että selän saa siinä 
nukkuessa helposti kipeäksi.

Läksimmepä sitten ensim-
mäiselle koeajolle. Silloin oli ol-
lut jo pari päivää tyyntä viikon 
kaakkoistuulen jälkeen. Kun 
pääsimme avomerelle, oli siel-
lä valtavat mainingit. Vaikka ei 
enää tuullut paljoakaan, niin 
kun ne aallot olivat tulleet Ete-
lä-Amerikasta saakka, niin oli-
han niillä kokoa. Kun katselin 
peräkannelle, niin löivät aallot 
jatkuvasti sen ylitse. Suoma-
laisista oli merisairaina 75 % ja 
englantilaisista 50 %. Heistä-
kin suurin osa oli ollut maissa 
monta vuotta, joten eihän se ih-
me ollut. Jos minun olisi pitänyt 
olla kannen alla jatkuvasti, niin 
olisin ollut myös merisairaana, 

mutta kun oli mahdollisuus ol-
la kannellakin, niin säästyin sil-
tä vaivalta.

Kun alus tuli tutuksi ja lait-
teet kuntoon, olikin luovutus-
juhlallisuuksien ja kotiinlähdön 
aika. Muina aamuina meillä oli 
ollut tavanmukainen lipunnos-
to, jossa perämastoon nostet-
tiin Suomen lippu. Samoin se 
oli mastossa koeajojen aikana. 
Nyt ei ollut lipunnostoa, vaan sa-
maan aikaan nostettiin vähin ää-
nin Englannin sotalippu. Olim-
me siis englantilaisessa laivassa. 
Klo 09.00 oli sitten juhlallinen li-
punvaihtotilaisuus, jonka yhtey-
dessä paljastettiin aluksen suo-
malainen nimi. Tosin se oli ollut 
jo kauan henkilökunnan tiedos-
sa. Nimeksi tuli Matti Kurki, jo-
ka viimeksi oli ollut 20-luvulla 
erään tykkiveneen nimenä. Si-
tä edellinen laiva oli ollut joskus 
Ruotsin vallan aikana. Juhlal-
lisuuksissa oli mukana ainakin 
Suomen sotilasasiamies ja taisi 
olla lähettiläskin.

Illalla oli maissa ja aluksel-
la lähtiäisjuhlia. Kun menin illal-
la käymään Tynen messiin, tu-

Koululaivalla osa 2/2

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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li vastaani käytävässä ylipursi-
mies Leino, joka tuli kimppuu-
ni: ”Mitä sinä levität epäsopua 
aliupseerien kesken”. Olin ai-
van monttu auki, sillä en tunte-
nut koko asiaa, saatikka että oli-
sin syyllinen moiseen. Olin myös 
Leinon käyttäytymisestä vähän 
ihmeissäni, sillä olimme tulleet 
aina hyvin toimeen keskenäm-
me. Tosin hän oli jonkin verran 
maistissaan, jos selvänä en ollut 
minäkään. Pikkuhiljalleen pää-
simme kuitenkin keskusteluta-
solle, jolloin selvisi, että hän pi-
ti minua Ahtiaisena. Olimmehan 
molemmat pitkiä ja tukevia. Li-
säksi Tynen käytävässä oli vä-
hän hämärää, joten erehtymi-
nen oli mahdollista.

Ahtiainen pyrki vetämään ko-
nepuolta erilleen kansipuolesta. 
Siitä olin kyllä tietoinen, vaik-
ka en hyväksynytkään sitä. Kun 
asia tuli selväksi, lähdimme Lei-
non Topin kanssa hyvässä yh-
teisymmärryksessä ryypylle Ty-
nen CPO-messiin. Minun olisi pi-
tänyt mennä PO-messiin, mutta 
kun Topi oli mukana, voin mennä 
hyvin sinne. Myöskään englanti-
laiset eivät pitäneet siitä niin vä-
liä, vaikka meikäläiset PO:t me-
nimmekin ”väärään” messiin.

Olisimme ostaneet Englan-
nista tullivapaita tuomisia, mut-
ta päällikkö kielsi sen. Syyksi 
hän sanoi sen, että hän ei pilaa 
uraansa sen takia. Liekö sitten 
huonoja kokemuksia vai miksi, 
en tiedä. Emme siis saaneet os-
taa niitä. Lähtöiltana koko hen-
kilökunnalle vain tarjottiin gini-
ryyppy talon laskuun. Kun mi-
nä olin vuorossa, näin että pul-
lon pohjalla oli vielä reilun ryy-

pyn verran ainetta, jolloin pyy-
sin koko pullon itselleni. Sainkin 
sen ja se pullo pyöri meillä aina-
kin 25 vuotta sen jälkeen. Se oli 
4 litran apteekkipullo.

Kotimatka
Aamulla alkoi se odotettu koti-
matka. Ensimmäisessä erässä 
saapuneet olivat olleet Englan-
nissa jo viitisen viikkoa. Järjes-
timme Ahtiaisen kanssa vahti-
vuorot siten, että kolme sähkö-
miestä ajoi vahtia tauluhuonees-
sa, kaksi oli päivämiehenä ja me 
Ahtiaisen kanssa olimme vuoro-
kauden kerrallaan stand-by vah-
dissa, eli aina valmiina lähtöön. 
Joka toinen vuorokausi oli siten 
vapaana. Tulihan niitä hälytyksiä 
matkan aikana jokunen, ettei ai-
van joutilaana saanut olla.

Toisen matkapäivän illalla, 
kun olimme keskellä Kanaalia, 
meni klo 20 paikkeilla valvonta-
tutka pimeäksi. Se ei koskenut 
minua millään tavoin sillä se oli 
tutkamiesten murheita. Puoli-

sen tuntia sen jälkeen meni me-
renkulkututkakin pimeäksi. Vii-
meinen havainto siinä oli ollut, 
että kymmenen mailin säteellä 
oli nelisenkymmentä alusta.

Sitten klo 21 tienoilla sam-
mui valot koko aluksesta. Olin 
silloin vahtivuorossa ja näin 
kun valot alkoi himmetä. Ryntä-
sin konehuoneeseen ja näin et-
tä pääkoneetkin oli pysäytetty. 
Sähkö tuli höyrygeneraattoreis-
ta, jotka olivat konehuoneessa. 
Höyryn tulo oli melkein lopussa, 
sillä painetta oli vain parisen ki-
loa normaalin 14 asemasta. Kat-
kaisimme pois kaikki kuormat, 
jättäen vain valaistuksen pääl-
le, jolloin generaattorit pystyi-
vät antamaan tehoa sen verran 
että näki liikkua. Aloimme heti 
sen jälkeen käynnistää diesel-
generaattoria ja ehdimme saa-
da sen käyntiin ja valmiiksi kyt-
kettäväksi verkkoon kun valot 
alkoivat kirkastua. Kun sitten 
menin konehuoneeseen, näin 
että paine oli jo 70 % normaalis-

Matkalla Englantiin.
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ta ja se riitti meille hyvin. Emme 
siis kytkeneet dieselgeneraatto-
ria ollenkaan, koska höyrynpai-
ne oli koko ajan nousussa.

Sen jälkeen alkoi jälkipeli. 
Kattilahuoneessa oli vain yksi 
kattila käytössä ja sen syöttö oli 
vaihdettu toiseen tankkiin. Kun 
alus oli maannut vuosikausia sa-
tamassa, oli tankin pohjalle kon-
densoitunut vettä, joka tuli en-
simmäiseksi tulipesään. Vaikka 
vesi on vedyn ja hapen yhdiste, 
ei se kuitenkaan pala, ja siksi tuli 
sammui kattilan alta. Konehuo-
neessa vahdissa ollut sotilas-
mestari Ala-Prinkkilä huomasi, 
että höyrynpaine alkaa pudo-
ta jyrkästi, jolloin hän pysäytti 
pääkoneet. Tästä johtuen höy-
ryä riitti vielä generaattoreille. 
Kattilahuoneessa oli kova kiire 
saada tuli padan alle. Ensin piti 
saada vesi pois putkistosta. Sitä 
oli tullut vielä kymmenisen äm-
pärillistä veden sekaista öljyä, 
ennen kuin alkoi tulla puhdas-
ta öljyä. Koska höyryä riitti jon-
kinverran, saatiin myös syöttö-
pumppu käyntiin, jolloin katti-
laan oli helppo saada tuli. Syöt-
töpumppu oli höyrykäyttöinen, 
joten jos kylmään kattilaan pi-
ti saada painetta, oli käsipum-
pulla pumputtava polttimiin öl-
jyä niin kauan, kunnes syöttö-
pumppu oli mahdollista käyn-
nistää. Kesti kuulemma puoli-
sen tuntia. Suomessa asennet-
tiin seuraavana talvena alkuläm-
mitystä varten sähköpumppu.

Toinen seuraus tästä oli se, 
että aina kun Matti Kurki ajoi 
saaristossa, satamissa tai muu-
ten hankalissa paikoissa, oli ai-
na kaksi kattilaa käytössä ja niil-

le öljyn syöttö eri tankeista. On-
neksi nyt Kanaalissa oli tilaa riit-
tävästi eikä ollut pahaa meren-
käyntiä, eivätkä toisetkaan lai-
vat hätyytelleet.

Kiersimme Tanskan salmien 
kautta, emmekä tulleet Kielin 
kanavasta kai siksi, että ajoru-
tiini paranisi ennen kotiin tuloa 
ja kanavamaksut säästyvät. Kun 
sitten tulimme Suomen saaris-
ton laitaan, näkyi vielä jäälaut-
toja karien laitamilla. Muka-
na ”takuumiehinä” seuranneet 
englantilaiset (kapteeniluut-
nantti ja neljä CPO:ta) tähyilivät 
innokkaasti, että missä näkyy 
eskimoita ja igluja. En usko että 
niitä olisi näkynyt. Ainakaan he 
eivät sanoneet niitä nähneensä.

Tulimme Pansioon huhti-
kuun loppupäivinä. Siellä meitä 
oli vastassa soittokunta ja kan-
saa laiturin täydeltä. Olihan Mat-
ti Kurki vuosikausiin ylivoimai-
sesti suurin sota-alus, joka me-
rivoimilla oli Väinämöisen jäl-
keen. Matkan aikana epäilimme, 
kuinka päällikkö onnistuu laitu-
riin ajamisessa. Se onnistui kui-
tenkin niin hyvin, että outo oli-
si luullut hänen ajaneen ikänsä 
sen kokoista laivaa. Satamanos-
turikaan ei ollut tiellä.

Noin puolen tunnin kuluttua 
saapumisesta pääsimme lähte-
mään kotiin. Laivalle jäi vain sa-
tamavahti. Siihen kuului vahti-
päällikkö, päivystävä konemes-
tari ja kymmenisen miestä. Kan-
tahenkilökuntaan kuuluvat vah-
timiehet olivat poikamiehiä, joil-
la ei ollut niin kiire kotiin kuin 
perheellisillä.

Seuraavana päivänä saimme 
alukselle maasähkön. Rannassa 

oli entuudestaan suuri muutta-
ja, ja meidän ei tarvinnut muu-
ta kuin muuttaa kaapelin pääs-
sä liittimet, niin yhteys maihin 
oli valmis. Se maasähkö helpot-
ti meitä paljon, kun ei tarvinnut 
paukutella dieseliä satamassa 
eikä sitä tarvinnut vahtia.

Suuri oikosulku
Pari päivää ennen vappua, erää-
nä lauantaina puolen päivän ai-
koihin aloin korjata erään säh-
kömiehen kanssa erästä lamp-
pua päätaulussa. Sen kannassa 
oli oikosulku ja se poltti aina su-
lakkeita. Irrotimme lampulle me-
nevät johtimet ja sitten lampun 
kannan. Lampulle menevät joh-
timet olivat n. metrin pituiset, jos-
ta eristystä oli päästä pois n. yksi 
sentti. Aloin vetää lampunkantaa 
ulos, jolloin johtimet tietysti seu-
rasivat perässä. Silloin yhtäkkiä 
kohahti ja koko taulu tuntui ole-
van tulessa. Vaikea sanoa, kuin-
ka kauan se kesti, sillä siinä tilan-
teessa sekunnit ovat pitkiä. He-
ti sen perään tuli pimeys ja koko 
laiva pimeni. Siinä vaiheessa säh-
kömies liukeni vierestäni ulos. Mi-
nä jäin vielä hetkeksi katsomaan, 
näkyykö missään liekkejä. Ei nä-
kynyt. Sitten olikin poistutta-
va kiireesti, sillä koko tauluhuo-
ne ja eteinen olivat savua täyn-
nä. Kannelle meno kesti puoli-
sen minuuttia, sillä oli kiivettävä 
kahdet portaat ja käytävää viiti-
sen metriä. Loppumatkasta kyl-
lä oli jo päivänvaloa, mutta alku-
matka oli mentävä aivan muistin 
perusteella. Kannella sainkin kö-
hiä kauan aikaa, ennen kuin hen-
ki alkoi taas kulkea. Ehdin hengit-
tämään savua sen verran.
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Alkoi sitten selvittely, mitä 
oli tapahtunut. Sähkön syöttö 
oli maista. Siellä oli muuttajan 
syötöstä yksi sulake palanut ja 
muuttaja pyöri kahdella vaiheel-
la. Siinä vaiheessa siitä ei ollut 
muuttajalle mitään haittaa, sil-
lä se oli tyhjäkäynnillä. Laivalla 
oli maavirran katkaisija asetettu 
laukeamaan 1200 ampeerin vir-
ralla. Joten sen suuruinen se oi-
kosulkuvirta ainakin oli. Todelli-
suudessa se oli ollut moninker-
taisesti suurempi, koska laukea-
minen tapahtui nopeasti.

Koska alukselle piti saada 
sähköt, käynnistimme diesel-
generaattorin ja se piti kytkeä 
verkkoon. Yritin kyllä sanoa vie-
lä mukana olleelle englantilai-
selle sähkömestarille, että en-
sin pitää tutkia, mitä päätau-
lulle on tapahtunut, ennen kuin 
sinne kytketään jännite. Hän oli 
kuitenkin sitä mieltä, että ei lai-
va voi olla ilman sähkövirtaa. 
Kun emme päässeet yhteisym-
märrykseen ajattelin että sama-
pa tuo, ei se sen suurempi voi ol-
la kuin edellinenkään oikosulku.

Menimme tauluhuoneeseen 
paineilmalaitteiden kanssa, sil-
lä siellä oli vielä savua niin pal-
jon, että ilman ei voinut olla yh-
tään. Kun generaattori oli val-
miina kytkettäväksi verkkoon, 
otin työkalukseni vasaranvar-
ren, jotta voin olla etäämpänä 
taulusta. Vaikka siinä oli pelti-
levyt edessä, oli se alhaalta ja 
ylhäältä avoin ja sieltä voi tulla 
liekkejä. Kun painoin generaat-
torin kytkimen kiinni, kuului tau-
lusta välittömästi vanha tuttu 
kohahdus ja lieskat taulun taka-
na. Ne eivät enää kuitenkaan ol-

leet yhtä suuria kuin ensimmäi-
sellä kerralla. Nyt Bob Quinnkin 
oli samaa mieltä kanssani siitä 
päätaulun kunnon tutkimisesta.

Aloimme sitten lyhtyjen va-
lossa tutkia taulua. Kun otim-
me etulevyn pois, näkyi oiko-
sulkupaikka heti. Keskellä tau-
lua oli reilun kämmenen suurui-
nen eristelevyn pala, johon vir-
ta tuli suoraan pääkiskoista ja 
siinä levyssä oli apupiirien su-
lakkeet. Levyssä olivat kiskot n. 
sentin päässä toisistaan ja tie-
tysti se irrotetun lampun johto 
oli osunut juuri niihin molempiin 
kiskoihin ja saanut aikaan valo-
kaaren. Se oli vuorostaan hiiltä-
nyt levyt, jolloin siinä oli koko 
ajan oikosulku. Kun irrotimme 
sille levylle menevät johtimet 
pääkiskoista, katosi oikosulku 
ja taulu oli taasen käytettävis-
sä. Ainoastaan joitakin merkki-
valoja jäi pimeiksi, mutta se ei 
siinä vaiheessa haitannut. Kyt-
kimme virran tauluun ja laival-
la oli taasen sähköä käytettävis-

sä. Kun tauluhuonetta oli tuule-
tettu tunnin verran, voi sielläkin 
oleskella ilman paineilmalaittei-
ta. Siinä meni tunnin verran tii-
viissä touhussa. Laivalla taasen 
jäi pitämättä laivatarkastus kun 
se olisi pitänyt olla silloin pimey-
den aikana. Henkilökunta ei siitä 
ollut pahoillaan.

Tietysti seurasi tutkimus, 
olinko tehnyt töppäyksen vai 
en. Lopputulos oli, että virhettä 
ei ollut tehty, sillä jokainen oli-
si toiminut samalla tavalla. Val-
mistimme sitten laivalla uuden 
levyn kiskoineen. Se oli helppo 
valmistaa, kun ei tarvinnut mui-
ta työkaluja kuin rautasaha, po-
rakone ja kaksi erikokoista kier-
retappia. Raaka-aineet olivat 
laivalla varastossa. Kun sitten 
eräänä sunnuntain vastaisena 
yönä olin päivystävänä kone-
mestarina, pistimme päivystä-
vän sähkömiehen kanssa lai-
van pimeäksi ja asensimme uu-
den levyn paikoilleen. Päätau-
lu oli taasen kunnossa. Kaiken 

Matti Kurjen peräkansi.
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alkusyynä ollut lamppu oli kor-
jattu jo aikaisemmin. Rahalliset 
vahingot olivat jonkin kympin 
luokkaa (vanhaa rahaa eli euron 
verran), kun työaikoja ei lasketa.

Vierailuja
Kutsuin englantilaisen sähkö-
mestarin sunnuntaiksi meil-
le. Olin varannut juomia joka ja-
noon, mutta hän joi vain olutta, 
sanoen sen olevan Suomessa pa-
rempaa kuin heillä. En ole asias-
sa minkäänlainen asiantuntija, 
joten pitänee uskoa häntä. Hä-
nen ja hänen vaimonsa kanssa 
on sitten lähetelty kortteja ja jos-
kus kirjeitäkin vuosien ajan. Hän 
ehti olla eläkkeellä parikymmen-
tä vuotta ja huhtikuussa -93 sain 
tietää hänen kuolleen.

Vapun jälkeen ajoimme Hel-
sinkiin näyttämään Matti Kur-
kea puolustusvoimain isoken-
käisille. Laivalla kävi monenlais-
ta ihmistä ja retkikuntaa. Olim-
me siellä viikon päivät Eteläsa-
tamassa ja sen jälkeen palasim-
me Turkuun Aurajokeen Wärtsi-
län telakalle korjaus- ja muutos-
töitä varten.

Mukana Suomeen tuli nel-
jä englantilaista: kapteeni-
luutnantti vanhimpana ja nel-
jä CPO:ta, joista yksi oli sähkö-
mies, toinen tutkamies, kolmas 
konemestari ja neljäs lämmittä-
jä. He lähtivät vasta Helsingis-
tä takaisin kotiinsa. Se kaptee-
niluutnantti oli kuulemma kym-
menisen vuotta myöhemmin 
mukana Suomessa laivastovie-
railulla, mutta en nähnyt hän-
tä silloin. Ei silti, enhän ollut hä-
nen kanssaan missään tekemi-
sissä Kurjellakaan.

Telakalla rakennettiin uu-
si asunto-osasto, muuteltiin vä-
hän paikkoja ja vietiin varaosia 
maihin paljon. Mukaan jäivät vain 
välttämättömät varaosat. Säh-
köverstas muutettiin tauluhuo-
neen viereen. Uusi asunto-osas-
to tehtiin keulaan, joka englan-
tilaisilla oli ollut varastona. Sa-
moin peräkannen alla olleet va-
rastotilat muutettiin asuinkäyt-
töön. Minäkin jouduin muutta-
maan koko sinne koko stuertti-
messin porukan kanssa. Onneksi 
sain taas petipaikan, enkä joutu-
nut nukkumaan riippumatossa.

”Maihinnousu”
Heti Suomeen tultua lähti laival-
ta pois paljon sellaista väkeä, jo-
ka oli ollut vain hakumatkaa var-
ten. Jotkut olivat tärkeitäkin 
henkilöitä vastaanotossa, mut-
ta oli sellaisiakin, jotka kävivät 
vain ulkomaanmatkalla. Minul-
la oli ollut vakaa tarkoitus jäädä 
laivalle, mutta sitten alkoi kotoa 
tulla hälyttäviä kirjeitä. Vaimo ei 
halunnut minun olevan pitkiä ai-
koja pois kotoa, ja kun tutustuin 
laivaan perusteellisesti, niin ei 
minullakaan ollut mitään mai-
hinmenoa vastaan.

Piti siis ruveta petaamaan 
siirtoa maihin. Kurjen ollessa 
telakalla kävin Turun Rannik-
kotykistörykmentin esikunnas-
sa kysymässä onko heillä vapai-
ta vakansseja. Ensi alkuun heillä 
ei ollut, mutta kun ilmoitin ole-
vani valmis sähköteknikko, niin 
löytyi heiltä heti valonheitin-
mestarin toimi johon pääsisin. 
Tein sitten siirtoanomuksen ja 
vein sen päällikölle. Hän oli vä-
hän ihmeissään, mutta kun ker-

roin syyt, niin lupasi vielä palata 
asiaan. Seuraavana päivänä hän 
kutsui minut luokseen ja kertoi 
minun pääsevän maihin ilman 
aselajin vaihtoakin. Tämä ta-
pahtui vapun tienoissa. Hän sa-
noi minua kuitenkin tarvittavan 
laivalla vielä kuukauden päivät 
ja sitten ennen varsinaisen pur-
jehduksen alkua pääsen maihin. 
Jäin siis odottamaan ja otin siir-
toanomukseni takaisin.

Alus valmistui sillä erää tela-
kalta kesäkuun alussa ja sen piti 
aloittaa purjehdus 5. 6. Luovut-
telin kesäkuun alussa tehtäväni 
kersantti Purhoselle, joka oli tul-
lut kesäksi laivalle. Hän opiske-
li teknillisessä opistossa telein-
sinööriksi. Nyt hän on ollut Me-
rivoimien esikunnassa valmistu-
misestaan saakka radio-insinöö-
rinä. Kun tehtävät ja kalustot oli-
vat luovutetut, läksin laivalta 3. 
6. Sen jälkeen en ole kuulunut 
minkään laivan henkilökuntaan, 
vaikka olen pyörinyt kaikilla Me-
rivoimien aluksilla. Päivän - kah-
den purjehduksia on tullut teh-
dyksi hyvin paljon.

Matti Kurjen keulakansi.
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teki jo ennen Suomen itsenäis-
tymistä ja jatkuen läpi vuosien 
rauhan vuosikymmenille. Isä 
kuoli Helsingissä 19.12.1978.

Sinikka Junno

Hiljaiset mestarit
Sotahistoriassa tutkitaan usein joukkoja ja niiden taisteluja sekä johtajia. Teknisessä 
aselajissa kuten rannikkotykistössä unohdetaan usein ne henkilöt, joita ilman asela-
ji ei pystyisi toimimaan. Näitä henkilöitä olivat mm. asemestarit ja muut taisteluvä-
linealan sotilaat. Toimituksen pyynnöstä Sinikka Junno on kertonut isänsä elämäs-
tä ja harvinaisen pitkästä urasta asemestarina ja valaisu- ja valonheitinaliupseerina.

H
istoria

Kirjoitus isäni  
elämästä ja työstä
Isäni Johannes Albert Airikka 
syntyi 21.5.1897 Koivistolla Kar-

jalassa. Hänen jälkeensä jää-
neistä todistuksista ja muista 
dokumenteista, kuten ansiolu-
etteloista, käy ilmi työ, jota hän 

SEE THE UNSEEN
Teemme näkymättömästä näkyvää. Kehitämme
korkealaatuisia pimeänäkölaitteita taistelijoiden 
suorituskyvyn sekä taistelukentän tilannetietoi-
suuden parantamiseksi.
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Työskentely Venäjän 
aseteollisuudessa
Ennen Suomen itsenäistymistä 
isäni oli jo aloittanut työnteon 
aseteollisuudessa. Todistusten 
ja muiden dokumenttien jou-
kosta löytyneet tiedot kertovat 
hänen tehneen töitä 9.1.1914 al-
kaen Pietarissa metallitykkiteh-
taalla täyttäen 17 vuotta saman 
vuoden toukokuussa. Valitetta-
vasti alkuperäinen venäjänkie-
linen työtodistus on hävinnyt, 
mutta huonolaatuisen suomen-
nuksen käyttämä nimi ”metal-
litykkitehdas” muistuttaa ehkä 
eniten Pietarin metallitehdasta, 
joka teki osia mm. rannikkotyk-
keihin. Pietarissa sijaitsi myös 

Putilovin tehdas ja Obuhovin te-
rästehdas, joten aivan varmasti 
ei voida sanoa missä tehtaassa 
isä työskenteli.

Lisäksi on mainittu isän teh-
neen työtä myös Siestarjoen ja 
Tulan asetehtailla. Todistukses-
ta myöhemmin tehdyn suomen 
kielen käännöksen mukaan isäl-

leni myönnettiin tykkimestarin 
arvo ja hän sai mestarin sormuk-
sen. Sormus on kadonnut aiko-
jen kuluessa.

Aikanaan isäni kertoi jou-
tuneensa lähtemään pakosal-
le Pietarin tykkitehtaalta puhei-
densa takia. Tässä lienee ollut 
kyse jääkäriliikkeestä, joka vär-

Airikka uransa alkuaikoina.

Todistus Johannes Albert Airikan  

työstä Venäjän tykkitehtaalla.

sinikka Junnon kokoElma
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musvarastojen hoitajana, am-
musten kokoonpanotöissä ja va-
laisu- ja valonheitinaliupseerina.

Vallisaareen ammus- ja pa-
nostöihin komennettuna isäni 
oli vain 5.-30.4.1937, mikä on he-
rättänyt jälkeenpäin mielessäni 
kysymyksen: Tunsiko isäni niitä 
ihmisiä, jotka kuolivat Vallisaa-
ren räjähdysonnettomuudessa 
heinäkuussa 1937. Vastausta tä-
hän ei ole.

Isälläni ei ollut tapana kertoa 
tapahtumista sotien aikana, mut-
ta yhden harvinaisen poikkeuk-
sen hämärästi muistan sivumen-
nen kuulleeni. Isäni oli komen-
nettu Säkkijärven Kaukilasta tyk-
kien asennustöistä takasin Saa-
renpään linnakkeelle 10.1.1939 – 
22.2.1940 asemestarin ja valais-
tus- ja valonheitin-aliupseerin 
tehtävään. Muistan isäni kuvail-
leen hyökkäystä, kuinka taiste-
lulaiva Marat kohdisti kiivaan tu-
lituksen 19.12.1939 Saarenpään 
linnakkeeseen.

Samat tehtävät jatkuivat 
seuraten toinen toistaan. Siir-
to Kotkan Karhulan konepajal-
le lyhyeksi aikaa tykkien perus-
korjaus- ja asennustöihin. Siel-
tä Hangon rintamalle Bromarvin 
lohkolle 26.4.1940. Todistuksen 
nimityksestä 1.3.1941 erikois-
mestariksi ja sotilasmestariksi 
on allekirjoittanut everstiluut-
nantti Niilo Kesämaa.

Tätä seurasi siirto Äänislin-
naan tykkien korjaustyön joh-
tajaksi 14.2.1942. Äänislinnassa 
työt jatkuivat todennäköisesti 
jatkosodan loppuun. Tämän jäl-
keen, sodan loputtua, edessä oli 
komennus Raivaajaosastoon Ky-
minlinnaan.

Airikka (oikealla) tykkiä korjaamassa. sinikka Junnon kokoElma

väsi miehiä koulutettavaksi Sak-
saan. Isääni oli varoitettu ja ke-
hotettu lähtemään, jolloin hän 
matkusti Ruotsiin eikä lähtenyt 
jääkärikoulutukseen.

Takaisin Karjalaan tultuaan 
hän sitten liittyi rannikkoarmei-
jaan. Ansioluettelon ensimmäi-
nen merkintä toteaa, että on ot-
tanut osaa vapaussotaan Karja-
lan Valkoisen Rannikkoarmei-
jan mukana sotilaana 15.2.1918 
– 15.5.1918. Karjalan Valkoinen 
Rannikkoarmeija oli perustettu 
Kymenlaakson ulkosaaristoon 
jääneistä valkoisista, lähinnä 
entisistä suojeluskuntalaisista, 
joiden tarkoitus ensin oli pyrkiä 
pohjoiseen Mannerheimin jouk-
kojen yhteyteen. Tämä ei onnis-
tunut, ja joukko kävi eräitä saa-

ristotaisteluja vaihtelevalla me-
nestyksellä.

Asevelvolliseksi Rannikko-
tykistörykmentti 2:een
Seuraava merkintä on: Astunut 
asevelvollisena palvelukseen RT 
2:een keväällä 1919.  Vuonna 1923 
otetut säilyneet valokuvat ovat 
vanhimpia tallessa olevia, ja ne 
on otettu aikana, jona hän oli op-
pilaana rannikkotykistön aliup-
seerikoulussa Suomenlinnassa. 
Koulusta hän on saanut päästö-
todistuksen 5.1.1923 ollen todis-
tuksen saaneista 31. oppilas.

Monien komennusten lista 
kertoo valokuvien ohella työstä, 
jota isäni teki asemestarina, tyk-
kien peruskorjaus- ja asennus-
töissä, miinanpurkutöissä, am-
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Miinanraivauskauden 
jälkeen Suomenlinnaan
Viimeinen komennuspaikka oli 
jälleen Suomenlinnassa ennen 
eläkkeelle siirtymistä. Siirto ta-
pahtui 1.12.1952 puolustuslai-
toksen uudelleenjärjestelyn yh-
teydessä 1. Erilliseen Rannikko-
tykistöpatteristoon (myöhem-
min Vaasan Rannikkopatteristo) 
asemestarin vakanssille. Samas-
sa yhteydessä on kirjattu, että on 
oikeutettu eroamaan palveluk-
sesta kuusikymmentävuotiaana.

Vakinaisesta palveluksesta 
isäni erosi täytettyään 60 vuot-
ta 21.5.1957. Hänelle annettu jä-
senkortti RT 1:n Alipäällystöker-
hon ainaisjäsen n:o 38 on päivät-
ty 16.11.1957, ja tuolloin hänelle 
on myös hopeakahvainen käve-

lykeppi, jonka kaiverruksessa on 
päiväys ja numero 41.

Edellä kirjoittamani tiedot 
ovat lähinnä listaa paikoista, mis-
sä isäni on työhistoriansa aikana 
toiminut. Kaikki tämä nousi esiin 
ja tuli tietooni oikeastaan vasta 
hänen kuolemansa jälkeen ja ku-
ten sanottu hän ei juuri puhunut 
kokemuksistaan. Itse olin nuo-
rimpana tyttärenä vasta neljän 
vuoden ikäinen, kun hän jäi eläk-
keelle vuonna 1957.

Isäni jatkoi kuitenkin työn-
tekoa eläkkeelle siirtymisen jäl-
keen Suomenlinnan korjauspa-
jalla eli Suomenlinnan korjaa-
molla. Korjauspaja tuli minulle-
kin tutuksi, kun monesti kävin 
isältäni pyytämässä karkkira-
haa. Kolikko kädessä siitä sitten 

Ajomiinojen purkaminen kuului taisteluväliehenkilöstön tehtäviin. sinikka Junnon kokoElma

juoksujalkaa kioskille ostamaan 
lakritsipatukkaa tai purukumia.

Oppikouluajalta minulla on 
muisto, joka liittyy tekniseen 
piirtämiseen. Kuvaamataidon 
tunnilla saatiin tehtäväksi piir-
tää projektio. Siinä muistan 
piirtäneeni kahvipannun si-
vulta, edestä ja päältä. Tämän 
nähtyään isäni innostui selos-
tamaan minulle ammuksen ra-
kennetta ja samalla hän piirsi ta-
sokuvan ammuksesta ruutupa-
perille. Tähän aikaan isäni oli yli 
70-vuotias.

Isäni työnteko päättyi kor-
jauspajan muuttaessa Santaha-
minaan vuonna 1972. Hän kuoli 
Helsingissä 19.12.1978.

Toimitus ja muokkaus 

Ove Enqvist
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Rannikkoupseeriyhdistys

Rannikkoupseeriyhdistys tiedottaa

rikkaassa ympäristössä. Tilaa 
voi hyödyntää myös tapahtu-
mien järjestelypaikkana.

Kokouksessa puhetta johti 
varmoin ottein majuri evp Jor-
ma Hakala. Yhdistyksen pu-
heenjohtajana valittiin jatka-
man Auvo Viita-aho ja uusina jä-
seninä hallitukseen valittiin kap-
teeniluutnantti (res) Juha Nora 

Johtorenkaasta sekä luutnant-
ti Simo Paajanen Rannikkopri-
kaatista.

Toimintasuunnitelmassa to-
dettiin muun muassa yhdistyk-
sen jäsenmatkan suuntautuvan 
Ranskaan 20.-22.5.2022.

Yhdistyksen hallitus oli päät-
tänyt myöntää majuri (res) Kare 
Vartiaiselle RUY:n hopeisen an-

Vuosikokous Kiltakellarissa
RUY:n vuosikokous pystyttiin 
järjestämään normaalijärjeste-
lyin 21.3.2022 Ravintola Kiltakel-
larissa. Yhdistys on perustanut 
Hietalahden torin kupeessa si-
jaitsevaan Kiltakellariin rannik-
kojoukkojen perinnehuoneen, 
jossa kuka tahansa voi esimer-
kiksi nauttia lounasta perinne-

RUY hallitus 9.12.2021.

ovE Enqvist
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Rannikkoupseeriyhdistys

Sihteeri kiinnittää Kare Vartiaisen rintaan hopeisen ansiomerkin nro 
34 25.4.2022 Dragsvikissa järjestetyssä Rt-säätiön valtuuskunnan vuo-
sikokouksessa Taustalla näkyy valtuuskunnan jäseniä mm amiraalit 
Malmberg ja Junttila.

siomerkin. Kare on osallistunut 
yli 10-vuoden ajan aktiivisesti 
RUY:n hallitustyöskentelyyn, jon-
ka nyt jätti Johtorenkaan uuden 
puheenjohtajan astuessa hal-
litukseen. Tilaisuudessa muis-
tettiin tasavuosia täyttäneistä 
eversti (evp) Torsti Lahtea (90v), 
Eero Sivusta (70v) ja kommodori 
(evp) Olavi Jantusta (60v).

Tällä kertaa jaettiin viisi Ran-
nikon Puolustajan kirjoittajasti-
pendiä. Vuoden kirjaoittajaksi 
valittiin Ove Enqvist, sotatietei-
den tohtori ja komentaja (evp). 
Muut stipendit menivät kap-
teeniluutnantti Juuso Mikko-
lalle, komentaja Perttu Trontil-
le, komentaja Hannu Roposel-
le ja vanhoista ansioistaan leh-
den nykyiselle päätoimittajalle 
komentaja Mikko Laakkoselle. 

Kokouksen jälkeen kuultiin 
komentaja evp Kari Huhtalan 

RUY-kauppa
Yhdistyksen verkkosivuille ruy.
fi on avattu verkkokauppa, jos-
ta voi ostaa sekä yhdistyksen 
kirjallisuutta että jäsentuotteita.

Hyvää alkavaa kesää.
Terveisin yhdistyksen sih-

teeri ja taloudenhoitaja
Jarmo Valtimo alias JaVa

jarmo.valtimo@rannikonpuolustaja.fi
puh. 0405647695

mielenkiintoinen esitys viime 
sodissa menehtyneistä rannik-
kotykistöupseereista.

RUY vuosikokous.

Jarmo valtimo

ovE Enqvist
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Meriupseeriyhdistys

Meriupseeriyhdistys tiedottaa
1. Tapahtumat
Vallitsevat koronarajoitukset 
ovat vaikuttaneet kuluvan vuo-
den tapahtumien järjestämi-
seen. Yhdistys järjesti esittely-
tilaisuuden 89. sekä 90. merika-
dettikursseille 31.3.2022 Suo-
menlinnan Upseerikerholla. Ti-
laisuutta ei ole kyetty järjestä-
mään kahteen vuoteen koron-
arajoituksista johtuen. Tilaisuu-
den johdosta yhdistys vastaan-
otti 32 uutta jäsenhakemusta. 
Meriupseeriyhdistys toivottaa 
uudet jäsenet lämpimästi ter-
vetulleeksi perinteikkääseen yh-
distykseemme.

2. Kuukausikokoukset
Yhdistyksen kuukausikokouk-
set pyritään järjestämään suun-
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. Sihteeristö pyytää jä-
senistöä päivittämään yhteys-

tietonsa, mikäli kuukausittain 
lähetettävät jäsentiedotteet ei-
vät saavu perille.

3. MY:n jäsentuotteet
 – Suomen Laivasto -kirjasarja 

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

 – Uhka Lännestä -kirja, 15 €
 – Suojattu merenkulku  

elinehtonamme -kirja, 15 €
 – Baltian kuvernementtien ja 

Suomen merkitys Venäjän 

keisarilliselle laivastolle  
v. 1856 - 1914 -kirja, 15 €

 – Juhlapuvun viitan  
helasarja, 40 €

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

 
Hintoihin lisätään mahdolli-

set postikulut. Lisätiedot tuot-
teista sihteeriltä.

sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi



75Rannikon Puolustaja   2 | 2022

Järjestöt

Helsingin Miinanraivaajakilta

kilökunnan ”karvalakkivaltuus-
kuntaan” johdon luo. Päätteeksi 
kenraali Valtanen esitti osallistu-
jien kiitokset tilaisuuden järjes-
täjille. Musiikkiohjelmasta vas-
tasi kvartetti ”Lost Boys” joka 
esitti sekä iloisia kansansävel-
miä että juhlavaa isänmaallis-
ta musiikkia. Tilaisuuteen osal-
listui viisi miinanraivaajavete-
raania.

Killan vuosikokous pidettiin 
12.4. Hallitus jatkaa kokoonpa-
nolla allekirjoittanut puheenjoh-
taja, Henrik Nystén varapuheen-
johtajana ja Kaarle Wikström jä-
senenä. Marko Haran tilalle hal-
litukseen valittiin Ilari Rainio. 
Ilari, merikapteeni koulutuksel-
taan ja raivaajaosasto Sääksen 
toimija, on killan uusi sihteeri. 
Hallitus kiittää luottamuksesta.

Samalla kiitämme Marko Ha-
raa hienosta työstä killan sihtee-
rinä – ja hänen työnsä jatkuu vie-
lä rahastonhoitajana.

Kauden viimeinen lounasti-
laisuus pidetään 10. toukokuu-
ta, ravintola White Ladyssa. Sil-
loin Killan vieraana on 4. Miinan-

torjuntalaivueen komentaja, ko-
mentaja Juhani Lehtimäki.

Robin G. Elfving
Helsingin Miinanraivaajakillan 

puheenjohtaja

M iinanraivaajakillan Helsin-
gin alaosasto perustettiin 

20.3.1997. Itsenäiseksi yhdis-
tykseksi kilta rekisteröitiin 2001 
mutta perinteisesti laskemme 
1997 syntymävuodeksemme. 
Näin ollen Helsingin Miinanrai-
vaajakilta täytti 25 v. maalis-
kuussa. Juhlistimme tapahtu-
maa kiltalounaalla White La-
dyssä. Merisotakoulun johtaja ja 
kunniajäsenemme, kommodori 
Juhapekka Rautava, piti puheen 
miinanraivauksen historiasta ja 
sen valtavasta merkityksestä 
merenkulun turvallisuudelle. 
Hän toi myös tilaisuuteen Meri-
voimien komentajan tervehdyk-
sen. Puolustusvoimien entinen 
komentaja, kenraali Jaakko Val-
tanen – miinanraivaajaveteraani 
ja killan kunniajäsen – muisteli 
puheessaan mm. henkilöstöpu-
laa raivaustyössä. Raivaajat oli-
vat pääosin varusmiehiä, mutta 
konepäälliköitä ja kokkeja piti 
värvätä tehtäviin. Heille makset-
tiin enemmän kuin Puolustus-
voimien henkilöstölle, ja tämä 
eriarvoisuus antoi aihetta hen-

Helsingin Miinanraivaajakilta 25 v.

Merisotakoulun johtaja, 
kommodori Juhapekka Rautava, 
ja Puolustusvoimien entinen 
komentaja, kenraali Jaakko 
Valtanen, killan 25-vuotis 
tilaisuudessa.

robin g. Elfving
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S ininen Reservi ry:n vuosi-
kokous järjestettiin lauan-

taina 23.4.2022 Tampereella ja 
verkossa. 

Kokouksen aluksi yhdistyk-
sen väistyvä puheenjohtaja Ant-
ti Rautiainen luovutti Sinisen Re-
servin ansiomerkit hallituksen 
jäsen Seppo Kailalle ja sihteeri 
Lasse Mäelle. 

Vuosikokouksen puheenjoh-
tajaksi valittiin komentajakap-
teeni (evp) Risto Auvinen Pir-
kanmaan Meripuolustuskillasta. 

Ehdokkaaksi yhdistyksen pu-
heenjohtajan tehtävään olivat il-
moittautuneet kapteeniluutnant-
ti (res) Mika Kuutti ja sotilasmes-
tari (res) Petri Käyhkö. Vuosiko-
kous valitsi yhdistyksen uudeksi 

puheenjohtajaksi Petri Käyhkön 
Rannikkojääkärikillasta. Käyhkö 
on pitkän linjan maanpuolustus-
aktiivi, joka on toiminut mm. Ran-

nikkojääkärikilta ry:n puheenjoh-
tajana ja Sininen Reservi ry:n hal-
lituksen jäsenenä. 

Hallituksen jäseniksi kah-
den vuoden kaudelle valittiin 
Juha Dahlbo, Seppo Kaila, Ra-
mi Klén, Lasse Mäki, Markus Lie-
salho, Jukka Soini ja Eero Vaiti-
niemi erovuorossa olleiden tilal-
le sekä yhden vuoden kaudelle 
Hannu Hyttinen ja Harri Kopo-
nen kahden kesken toimikau-
tensa eronneen hallituksen jä-
senen tilalle. Hallituksen jäse-
ninä jatkavat myös Markus Aar-
nio, Jarmo Holm, Matti Puhak-
ka, Markku Saarikannas ja Tii 
Vieruaho. 

Parhaimmat onnittelut pal-
kituille ja tehtäviin valituille! 

Mika Kuutti

Vuosikokous

Sininen Reservi

mika kuutti

mika kuutti

Yhdistyksen aikaisempi puheenjohtaja Antti Rautiainen onnittelee 
uutta puheenjohtajaa Petri Käyhköä.

Sinisen Reservin ansiomerkillä palkitut Lasse Mäki ja Seppo Kaila.
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L ämmin kiitos luottamuk-
sesta!  

Kiitos myös Antti Rautiaisel-
le kaikesta Sininen Reservi ry:n 
eteen tehdystä työstä hallitus- 
ja puheenjohtajakaudella. Täs-
tä on hyvä jatkaa! 

Lyhyesti itsestäni  
Toimin turvallisuusalan tehtä-
vissä ja siihen liittyvissä luotta-
mustoimissa, joissa olen ollut jo 
hiukan yli 30 vuotta. Saman ajan 
olen toiminut vapaaehtoisen 
maanpuolustuskentän eri yh-
distyksissä ja toiminnoissa luot-
tamustehtävissä, kouluttajana 
ja yhdistysten jäsenenä. Silloi-
nen, jo edesmennyt esihenkilö-
ni, everstiluutnantti evp. Olli En-
gström avasi minulle näkymän 
ja mahdollisuuden mielenkiin-
toisiin vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen aktiviteetteihin. Olen 
ollut tästä hänelle hyvin kiitolli-
nen ja muistelen hänet suurella 
lämmöllä. Viimeisimpänä olen 
toiminut Rannikkojääkärikillan 
puheenjohtajana 2019–2021 ja 
sitä ennen killan hallituksen jä-
senenä sihteerin toimessa 2013-
2019 sekä Sininen Reservi ry:n 
hallituksen jäsenenä 2020-2022. 

Sininen reservi ry 
Tätä kirjoittaessani olemme val-
mistautumassa hallituksen jär-
jestäytymiskokoukseen, jos-

sa päätämme hallituksen jäse-
nien tehtävistä ja vastuista. Tä-
män lisäksi tuloillaan ovat yh-
distyksen 25-vuotisjuhlaillalli-
nen ja Kaakonkulman lipunnau-
laus sekä Nuku rauhassa -tapah-
tuma Helsingissä.  

Tavoitteenani on tavata 
mahdollisimman lyhyellä aika-
välillä Sininen Reservi ry:lle tär-
keitä henkilöitä ja yhteistyöta-
hoja. Listalla ovat mm. hallituk-
sen jäsenet, edelliset puheen-
johtajat, Säätiöt, Merivoimat, 
Merivartiostot, MPK:n Meripuo-
lustuspiiri, ja jäsenyhdistykset.  

Merivoimat kirkasti viime 
vuoden Meripuolustuspäiväs-
sä odotuksia vapaaehtoiselle 
maanpuolustuskentälle. Sini-
nen Reservi ry:n tärkein tehtä-

vä on tukea tätä tavoitetta käy-
tettävissä olevin menetelmin ja 
resurssein. Meillä jokaisella on 
tässä tehtävässä roolia henkilö-
nä tai yhdistyksenä.  

Arvostan toiminnassa va-
kautta sekä toiminnallisesti, et-
tä taloudellisesti. Hallinnon pi-
tää olla läpinäkyvä ja kestää 
kriittinen tarkastelu. Toiminnal-
le pitää olla selkeä tavoite, joka 
määrittää suunnan. Toiminnan 
on oltava pitkäjänteistä ja kestä-
vää. Tämä ei tarkoita kankeutta, 
enemminkin tukevaa perustaa 
toiminnalle, josta on mahdollis-
ta suorittaa vaativiakin tehtäviä 
– yhdessä!

Petri Käyhkö
Puheenjohtaja

Sininen Reservi ry

Puheenjohtajan tervehdys 

Sininen Reservi

mika kuutti

Sininen Reservi ry:n uusi puheenjohtaja Petri Käyhkö.
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Sininen Reservi

V apaaehtoisen meripuolus-
tuksen valtakunnallisen yh-

teistyöorganisaation, Sininen 
Reservi ry:n, perustamisesta tu-
lee kuluneeksi 25 vuotta. Yhdis-
tyksen perustamiskokous pidet-
tiin Merisotakoululla, 17.5.1997. 
Perustamishetkestä yhdistys on 
kasvanut nykyiseksi 37 jäsenyh-
distyksen ja yli 5 500 henkilön 
toimijaksi. 

Juhlavuosi 2022
Juhlavuoden tapahtumista on 
lehden ilmestyessä toteutunut 
kaksi jäsenyhdistyksillemme 
suunnattua webinaaria. Meri-
voimien esikunnan toteuttama 
Koulutus 2020 webinaari 31.3. ja 

Ajankohtaista MPK:n Meripuo-
lustuspiiristä 13.4. 

Yhdistyksen historian ensim-
mäinen kirkollinen tapahtuma, 
juhlajumalanpalvelus, pidettiin 
Merikappelissa Rannikkoprikaa-
tissa Upinniemessä 3.4.2022. Ju-
malanpalveluksessa saarnasi ja 
toimi liturgina Rannikkoprikaa-
tin sotilaspastori Henri Kivijär-
vi. Tilaisuuden musiikista vastasi 
yhdistyksemme sihteeri, kantto-
ri Lasse Mäki. Lisäksi jumalanpal-
veluksen tekstinlukijoina toimivat 
Sininen Reservi ry:n varapuheen-
johtaja Kai Kaksonen ja hallituk-
sen jäsen Matti Puhakka sekä ro-
vasti Mirja Vuoristo. Muina avus-
tajina mukana oli kirkollisen alan 
reserviläisiä. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen kirkkokahveilla Ran-
nikkoprikaatin tuore komenta-
ja, kommodori Marko Laaksonen 

Sininen Reservi ry:n juhlavuosi jatkuu
mika kuutti

mika kuutti
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www.sininenreservi.fi https://youtu.be/a-d97kEsjGA

Sininen Reservi

esittäytyi. Kahvin ääressä oli mu-
kava tilaisuus vaihtaa kuulumiset 
osallistujien kesken. Tilaisuuden 
tallenteen löydät linkin kautta: ht-
tps://youtu.be/a-d97kEsjGA

Juhlavuoden merkittävim-
mät tapahtumat vastaanotto, 
Kaakonkulman lipunnaulaustilai-
suus ja juhlaillallinen järjestettiin 
yhdistyksen perustamispaikas-
sa Merisotakoulun tiloissa Hel-
singissä 20.5.2022. Näiden osalta 
tarkempi artikkeli Rannikonpuo-
lustajan seuraavassa numerossa.

Toimintaansa juhlivan 25- 
vuotiaan Sininen Reservi ry:n 
historiaa käsittelevän kirjan kir-
joittaminen on meneillään. Kirja 

Sininen Reservi ry:n juhlavuosi jatkuu

Juhlajumalanpalveluksen tallenne:

mika kuutti

julkaistaan syksyllä Meripuolus-
tuspäivässä.

Ajantasaiset tiedot juhlavuo-
den tulevista tapahtumista ja 
webinaareista löytyvät www.si-
ninenreservi.fi -sivustolta. Toi-

vottavasti mahdollisimman mo-
ni Sininen Reservi ry:n toimija ja 
jäsenyhdistyksemme jäsen eh-
tii mukaan juhlavuoden tapah-
tumiin!

Mika Kuutti
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Pohjanlahden Laivastokillan 
Ahven-luokan vene sijoitet-

tiin Suupohjan alueelle muuta-
mia vuosia sitten. Pitää tunnus-
taa, että sisäinen sovinistini oli 
hieman nyreissään aluksen ni-
mestä. Onhan monilla koulutus-
aluksilla komeita perinteitä kan-
tavia nimiä. Ja meillä Pohjanlah-
den rannalla on historian saa-
tossa ollut ihan varteen otetta-
via amiraalejakin, kuten Johan 
Eberhard von Schantz, jonka su-
ku on hallinnut Kauhajoen Sans-
sinkartanoa. 

Joistain tiedonjyvistä alkaen 
löysin kuitenkin tarinan, jonka 
sankaritar on Maria, ainakin toi-
selta nimeltään: Dorothea Ma-
ria Lösch.

saarit. Työ epäilemättä sopi enti-
selle meriupseerille, ja voi kuvitel-
la, että perhekin tuli tutuksi me-
rellisten asioiden kanssa. Mårten 
kuoli vuonna 1777, minkä jälkeen 
Dorothea Maria ja Kallista muut-
tivat Turkuun. Dorothea Maria 
kuoli Tukholmassa Serafim-sai-
raalassa 2.2.1799.

Dorothea Marian monipuoli-
suutta osoittaa hänen 1765 jul-
kaisemansa kirjanen Beskrivning 
af et bepröfvat medel emot Kopp-
ärr, eli Kuvaus koetellusta keinos-
ta rokonarpien poistamiseen.

Suomen kansallisgallerias-
sa on Isaac Wacklinin maalaama 
muotokuva Dorothea Maria Lös-
chistä. Wacklin oli pohjalainen 
taiteilija, joka opiskeli ja muuten-
kin vaikutti pitkään Tukholmas-
sa. Hän oli naimisissa Dorothea 
Marian sisaren Magdalena Losch-
in kanssa. Wacklin maalasi kä-
lynsä muotokuvan vuonna 1755. 
Muotokuvasta katsoo määrätie-
toinen nuori nainen, puku on yk-
sinkertainen, miltei sotilaallinen. 

Vuonna 1864 ilmestyi Ruot-
sissa elämänkertakokoelma 
”Anteckningar om svenska quin-
nor”. Siinä kerrotaan: ”Rouva 
Theslöf on ensi rivissä niiden nais-
ten joukossa, jotka ovat osoitta-
neet rohkeutta ja urhoollisuutta. 
Suuressa ja ratkaisevassa Ruot-
sinsalmen taistelussa 9. heinä-

Pohjanlahden Laivastokilta

Maria löysi ”kummin” 
Dorothe Maria Lösch - Ruotsinsalmen sankaritar?

Dorothea Maria Lösch syntyi 
2.4.1730. Hän oli tukholmalaisen 
kultasepän Henrik Jakob Losch-
in ja Dorothea Maria Beymin ty-
tär. Vuonna 1756 hän solmi avio-
liiton meriväen kapteenin Mårten 
Johan Thesleffin (* 1705) kanssa. 
Perhe asui Dragsfjärdissä Södra 
Långvikin kartanossa - siis lähellä 
Purunpäätä ja Skinnarvikiä. Avio-
liitto oli miehen kolmas. Yhteisiä 
lapsia heille syntyi kaksi, kaksi-
vuotiaana kuollut Carl Anders se-
kä tytär Kallista. Mårten Thesleff 
toimi sukellustarkastajana (dyke-
ri-inspektor). Hylkyjen pelastus-
työ oli tuohon aikaan ns. sukellus-
komppanioiden vastuulla ja yksi-
noikeutena. Työtä johtivat sukel-
lustarkastajat ja sukelluskomis-

Ahven Maria palaa käsittelyharjoituksesta 2021.

amh
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Anna-Maria Engsten, saaristolai-
vaston majurin P. H. Scharffin to-
mera piika. Maria siis hänkin. 

Dorothea Maria on kiistä-
mättä historiallinen henkilö. 
Hänellä oli myös todennäköi-
sesti aviomiehensä kautta ko-
kemusta merellä liikkumisesta. 
Ehkä hän on ollut näkemässä 
pelastustoimintaa sekä saanut 
havainto-opetusta siitä, miten 
pidetään kurissa joukkoa ranta-
maiden asukkaita - mahdollisia 
hylynryöstäjiä. Sukeltaja-lehden 
(1997 ; 5) artikkelissa Eka Metsä-
vuori kertoo Dorothea Marian 
aviomiehen olleen Ruotsinsal-
men taistelussa laivanpäällikkö-
nä. Mårten Thesleff oli kuitenkin 
kuollut jo vuonna 1777. 

Ruotsin vanhimmassa päi-
välehdessä, ’Dagligt Allehanda’, 
oli 25.2.1799 uutinen: ”Tillkän-
na gifves: Högädle fru capitains-
kan wid Arméens Flottas Expedi-
tion wid Swensksund med Kongl. 
Fullmagt, Dorothea Maria Thes-
löfs, född Losch, död, som tima-
de den 2 februari 1799, kl. 12. om 
natten, 69 år gammal. Sorgbesök 
undanbedes”. 

Lähteet ovat hyvin niukat – 
olisi hienoa, jos jostain ilmes-
tyisi uusia tiedonmuruja. Mutta 
hyvä tarina on aina hyvä, vaikkei 
välttämättä ihan tosi.

Antero Honkasalo

kuuta 1790 otti hän Armida-nimi-
sen aluksen päällikkyyden, kun 
kaikki upseerit olivat joko kaatu-
neet, haavoittuneet tai käsketty 
muihin aluksiin. Tästä sankari-
työstä hän sai palkkioksi kunin-
gas Kustaa III:lta Ruotsin laivas-
ton kapteenin valtakirjan. Valta-
kirja lienee vielä tallella.”

Helsingfors Dagbladissa oli 
1865 (nr. 170) artikkeli, missä 
kerrottiin Wacklinin muotoku-
vasta ja Dorothea Marian san-
karityöstä samaan tapaan.

Todella jännittävää, eikö tot-
ta! Armida-aluksesta tai tapah-
tumista ei kuitenkaan ole löy-
detty muita asiakirjoja. Ruotsin 
laivastossa ei tietääkseni kos-
kaan ole palvellut Armida-nimis-
tä alusta. Toki nimi sopisi Kus-
taan laivaston alukselle, Armida 
on kaunis velhonainen Torqua-
to Tasson ristiretkiä kuvaavassa 
runoelmassa ’Vapautettu Jeru-
salem’. Voimakas feminiini siis!

Dorothea Maria ei toki ole 
ainoa Kustaan laivaston naisel-
linen sankari. Arvid Lydecke-
nin nuortenromaani Merisodan 
pyörteissä ilmestyi vuonna 1935. 
Sankarittarena on palvelijatar 
Lotta, joka urhoollisesti ja neu-
vokkaasti pelastaa isäntänsä 
muonalaivan myrskyltä ja vihol-
liselta. Kertomus perustunee to-
sitapaukseen. Lotan esikuva on 

Pohjanlahden Laivastokilta

Maria löysi ”kummin” 
Dorothe Maria Lösch - Ruotsinsalmen sankaritar?

Thesslefin perhe Dragsfjärdin 
rippikirjassa 1763.

Isak Wacklinin (1720–1758)  
muotokuva Dorothea Maria 
Löschsta, 1755.

tah

kansallisgallEria, Public domain
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H angon Rannikkopatteris-
ton Perinneyhdistyksen 

vuosikokous pidettiin 19.3.2022 
Hangon kaupungintalon lämpi-
össä. Paikalla oli 28 jäsentä.

Koronan takia kokous oli 
jouduttu pitämään kahtena 
edellisenä vuotena kaupungin-
talolla, mutta nyt oli suunnitel-
tu palaamista ”kotipesään”, RO-
XX:iin. Kahvila vaihtoi omistajaa 
ja rakennuksessa alkoi remont-
ti, joten emme päässeet enää 
kahvilaan emmekä voineet os-
taa edes kokousleipiä, kakku-
ja ja kahveja. Onneksi saimme 
Hangon Vihreät sisaret apuun ja 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
Hangon paikallisosaston sisaret 
hoitivat tarjoilun. 

Yhdistyksen puheenjohtaja 
Jarmo Valtimo avasi kokouksen 
ja hänet valittiin myös kokouk-
sen puheenjohtajaksi.

Vuosikokous jatkui 
esityslistan mukaisesti 
Kuultiin vuosi- ja tilikertomus. 
Yhdistyksen tärkein vuosittainen 
tapahtuma on aina ollut Han-
gon Rannikkopatteriston perus-
tamisen, perinnepäivän juhlis-
taminen 1.8. Viime vuonna tuli 
100 vuotta täyteen patteriston 
perustamisesta ja perinnepäi-
vää juhlistettiin Hangon Casinol-
la sekä pidettiin juhlanäyttely ja 
julkaistiin juhlajulkaisu.

Yhdistyksen puheenjohtaja 
lausui kiitokset Rannikkotykis-
tösäätiölle ja Aktia-säätiölle tu-
esta, joka oli saatu juhlavuoden 
tapahtumien järjestämisen. 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli 
vuoden lopussa 342 henkilöä ja-
kaantuen seuraavasti: kunniajä-
sen Veikko-Olavi Eronen, varsi-
naisia jäseniä 325 kpl, kannatta-
via ainaisjäseniä kolme (3) (Reijo 
ja Soili Karhapää sekä Kimmo Mä-
kipeska) ja ainaisjäseniä 13 kpl. 
Jäsenmäärä aleni 6 henkilöllä.

Puheenjohtajisto ja koko 
hallitus valittiin jatkamaan teh-
tävissään.

 – Puheenjohtaja 
Jarmo Valtimo ja 
varapuheenjohtaja 
Kimmo Mäkipeska

 – Hallituksen jäsenet vuodet 
2022-23 Pirjo Lange, 
Ilkka Kosonen ja Hannu 
Kekkonen ja hallituksessa 

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

Hangon Rannikko patte riston Perinne        yhdistyksen 23. vuosikokous

4.6.2019 seppeleenlasku.
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jatkavat vuoden 2022: 
Kaarle Lange, Keijo 
Suomien ja Tero Viitala

 – Varajäsenet Oiva 
Lyytikäinen ja Arto 
Vapaavuori 

Hyväksytty vuoden 2022 toi-
mintasuunnitelma oli perintei-
nen, jos niin voi sanoa.

Hangon kaupungin järjestä-
mät tilaisuudet Hangossa:

tilata Rannikon Puolustaja lehti 
10 euron yhdistystilaajahintaan.

Kun kaikki vuosikokouksen 
asiat oli käsitelty, kiitti kokouk-
sen puheenjohtaja kokousvä-
keä ja löi nuijan pöytään päät-
täen kokouksen.

Nyt odotellaan kesää ja toi-
votaan, että 1.8. päästään Rus-
saröön.

Jarmo Valtimo

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

Hangon Rannikko patte riston Perinne        yhdistyksen 23. vuosikokous

1.8.2019 osa lippulinnaa.

Kansallinen Veteraanipäivä 
27.4, Kaatuneitten muistopäivä 
15.5. ja Suomen itsenäisyyspäi-
vä 6.12.

Omat tilaisuudet:
Puolustusvoimain Lippujuh-
la 4.6.”Marskin kahveineen” ja 
HanRPston perinnepäivä 1.8.

Yhdistyksen jäsenmaksu py-
syi ennallaan 15 eurona. Kaikilla 
jäsenillä on myös mahdollisuus 
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Turun Rannikkotykistökillan                60 v juhlavuosi

Turun Rannikkotykistökilta

Koronarajoitusten väljenty-
minen ja osittainen poistu-

minen on luonut tilaisuuden pa-
lata asteittain normaaliimpaan 
kiltatoimintaan. Killan kevätko-
kous 15.3. toteutettiin Patteri-
haan Hakasalissa. Tila on meille 
muutamasta aikaisemmasta ko-
kouksesta tuttu ja meille toimi-
va ja sopiva kokouspaikka. Ko-
kouspaikan mahdollistava tar-
joilukin on ollut mielestämme 
jopa herkullista tasoa.

Kutsussa ilmoitettu kokou-
sesitelmä ei toteutunut, koska 
esitelmän pitäjä joutui yllättäen 
paikkaamaan panoksellaan sai-
rastapauksen muualla. Pika-
pyynnöllä saimme korvaavaksi 
esitelmän pitäjäksi kiltaveli Orvo 
Haaviston, jonka tunnemme tie-
toniekaksi muistakin tilaisuuk-
sista. Kiinnostavana aiheena Or-

hujanamme oli arkkipiispa Ta-
pio Luoma. Tilaisuuden aluksi 
luovutettiin erittäin aktiivisel-
le kiltaveli Matti Koskelle hänen 
75-vuotispäivän johdosta kil-
lan standaari! Vuosien varrella 
vakiintuneeseen kokoontumis-
paikkaamme Heikkilän sotilas-
kotiin emme ole vielä toistaisek-
si päässeet, se ollessa nyt koko-
naan Merivoimien esikunnan 
käytössä. Kuukausitapaamisten 
pitopaikkana on kevään aikana 
Yrjänä-sali Itäisellä Pitkäkadul-
la. Tila oli avattu juuri valmis-
tuneen remontin jälkeen ja vai-
kutti toimivalta käytössämme. 
Kahvitarjoilukin onnistui. Tou-
kokuussa saamme sinne suo-
menhevosmies Seppo Posion 
puhumaan suomenhevosista 
isänmaan tehtävissä. Peruun-
tuneiden alkuvuoden kuukausi-

Kuukausitapaamisen väki kuuntelee arkkipiispan pohdintoja aiheista, joista suomalaisten vahva 
maanpuolustushenki kumpuaa.

Matti Koski ja juuri luovutettu 
standaari kunniakirjoineen.

sEPPo kaila

sEPPo kaila

volla oli autojen erilaiset käyttö-
voimat ja niiden energiat.

Kevätkaudella olemme 
käynnistäneet peruuntuneet 
suositut kuukausitapaamiset 
huhtikuusta alkaen, jolloin pu-
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Turun Rannikkotykistökillan                60 v juhlavuosi

Turun Rannikkotykistökilta

tapaamisten korvaukseksi pää-
timme pitää lisätapahtuman ke-
säkuun alussa. Silloin puhujak-
si saame lippueamiraali Tuomas 
Tiilikaisen.

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

Orvo Haavisto esitelmöi killan ke-
vätkokousväelle.

sEPPo kaila
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Turun Laivastokillta kevätkau              della!

Turun Laivastokilta

K illan toiminta vuoden alku-
kuukausina on ollut rajal-

lista. Koronarajoitteiden vielä 
voimassa ollessa piti toiminnan 
vähäisenä. Ulkotiloissa tapahtu-
va toiminta on vuoden alkupuo-
lelta ollut kuitenkin helpommin 
toteutettavissa. Esimerkiksi Var-
sinais-Suomen Kiltapiiri järjesti 
nyt myös yleisölle vapaana ti-
laisuuden Itsenäisyyden kivellä 
talvisodan päättymisen muisto-
päivänä 13.3. Puhujana tilaisuu-
dessa oli Varsinais-Suomen So-
taveteraanipiirin puheenjohtaja 
Esko Laine. Musiikista vastasi ar-

vokkaasti Kannelkuoro. Paikal-
la oli nyt perinteen mukaisesti 
myös kiltojen lippulinna. Turun 
Laivastokillan lippua tilaisuu-
dessa kantoi Jouni Aho.

Varuskunnat on edelleen 
pidetty pääsääntöisesti suljet-
tuina ulkopuolisilta. Emme ole 
päässeet kevään kotiutustilai-
suuksiin mukaan. Varusmiesten 
palkitseminen suoritettiin edel-
leen välikäsin Pansiossa. 16.3. 
kotiutuvasta saapumiserästä 
palkitsimme ylimatruusi Pette-
ri Niskan retki-termospullolla ja 
kunniakirjalla.

Killan kevätkokous pidettiin 
lauantaina 5.3. Forum Marinumin 
Messissä. Perinteiseen kokous-
paikkaamme Heikkilään em-
me nyt päässeet, joten saimme 
FM:n toimitusjohtaja Tapio Mai-
jalan suosiollisesti osoittamas-
ta Messistä hienon kokouspai-
kan, kuten joskus aikaisemmin-
kin. Hyvät kokouskahvit joimme 
kokouksen jälkeen tietysti muse-
on ravintola Göranissa!

Tulevassa kesäkuussa järjes-
tetään XXI Nordiskt Marint Kam-
ratföreningsmöte, eli 21. Poh-
joismaiset Laivastokiltapäivät 
Ruotsin Karlskronassa, johon on 
tarkoitus Suomesta Laivastokil-

Kevätkokousväkeä Forum Marinumin Messissä.

Jouni Aho kiltamme lipun kanssa 
jokirannassa It. Rantakadulla.

sEPPo kaila
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Turun Laivastokillta kevätkau              della!

Turun Laivastokilta

tojen ryhmällä osallistua.
Muistakaa myös Sinisen Re-

servin mahdollisuuksien mu-
kaan toteutettavat ampumakil-
pailut! Niistä löytyy tietoja osoit-
teesta www.sininenreservi.fi.

Kesän ja alkusyksyn syn-
tymäpäivänsankareitamme 
ovat: 80 vuotta Heikki Heino-
nen 26.6., Visa Auvinen 15.7., Tor 
Holmström 19.7., Jorma Heikkilä 
12.8., Jarmo Hänninen 6.9. ja Vil-
ho Komulainen 30.9. 75 v. Matti 
Orava 15.6. 60 v. Juha-Matti Kai-
tila 28.8. Parhaimmat onnentoi-
votukset kaikille päivänsanka-
reillemme!

Seuratkaa ilmoitteluja ret-
kistä ja tapahtumista TS:n kilta-
palstalla, sähköposti-jäsentie-
dotteissa ja killan päivitetyillä 
nettisivuilla: www.turunlaivas-
tokilta.net ja killan FB-sivulla. 
Seuratkaa myös ampumatapah-
tumien ajankohtia Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen (MPK) si-
vuilla: www.mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

Talvisodan päättymisen muistopäivä Itsenäisyyden kivellä It. Rantakadulla.

sEPPo kaila
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Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys

H elmikuun 24. päivänä pal-
jastui Venäjän ja sen joh-

tajan todellinen luonne myös 
suurelle yleisölle, kun vuodes-
ta 2014 jatkunut sota Ukrainas-
sa laajeni Venäjän massiivisen 
hyökkäyksen kautta kosketta-
maan toden teolla koko Ukrai-
naa ja Eurooppaa. Tiedotusväli-
neet ovat pitäneet meidät ajan 
tasalla niin sotatapahtumista 
kuin myös sotarikoksista. Täs-
sä kirjoituksessa ei ole tarkoi-
tuksenmukaista kerrata sotata-
pahtumia sen tarkemmin mut-
ta sen verran on syytä mainita, 
että 14.4. tapahtunut lippulai-
va Moskvan upottaminen meri-
torjuntaohjuksilla lämmitti van-
hempienkin rannikonpuolusta-
jien mieltä. Saattoipa jopa olla, 

että jossain nautittiin ihka aidot 
konjakit tapahtuman kunniaksi.

Ukrainasta Kotkaan
Kotkan Rannikkoalueen Perin-
neyhdistys ry piti vuosikokouk-
sensa 26.3.2022 Kotkassa kump-
panuustalo Viikarissa. Kokouk-
seen oli päässyt paikalle 25 yh-
distyksemme jäsentä. Vuosiko-
kouksen päivämäärää valitessa 
haluttiin muistaa Suursaaren val-
tausta, joka alkoi 80 vuotta sitten. 
Maaliskuun 27. päivän aamuyös-
tä klo 04:00 alkoi Taisteluosasto 
Pajarin hyökkäys Suursaaren val-
taamiseksi. Voitonparaati pidet-
tiin jo seuraavana päivänä, vaik-
ka taistelut saaressa vielä jatkui-
vat. Viimeiset vihollispesäkkeet 
tuhottiin 29.3. aamun aikana. 

Suursaaren taisteluiden tun-
nelmiin päästiinkin tarkemmin 
heti kokouksen jälkeen, kun 
päivän historialliseen teemaan 
meidät johdatti Lari Pietiläisen 
ja Teemu Leivon pitämä esitel-
mä ”Ja kaikui aamuyössä, Suur-
saari meille! - Suursaari vallat-
tiin taidolla, tahdolla ja taistel-
len”. Mielenkiintoinen esitelmä 
oli taas erinomainen esimerkki 
tekijöidensä ammattitaidosta 
ja asiaan paneutumisesta. ISOT 
kiitokset heille!

Vuosikokousasioita
Kokouksessa käsiteltiin sääntö-
jen mukaiset asiat, käytiin läpi ja 
hyväksyttiin vuoden 2021 tilit ja 
tapahtumat sekä päätettiin ku-
luvan vuoden 2022 toiminnasta 

Kaakonkulman kuulumisia
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Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys

ja hallinnosta. Vuoden 2022 osal-
ta talousarvio, toimintasuunni-
telma ja henkilövalinnat hyväk-
syttiin hallituksen esittämällä 
tavalla. Hallituksessa jatkavat 
Aapo Tokkola puheenjohtajana, 
Riku Pirinen varapuheenjohtaja-
na, Harri Malm sihteerinä, Kristi-
na Baumgartner rahastonhoita-
jana sekä Riku Lehtinen, Jaakko 
Leppänen ja Hanna Varimaa mui-
na hallituksen jäseninä.  

Vuoden 2022 päätapahtumik-
si päätettiin seuraavat neljä tilai-
suutta, joista tulee tarkempaa 
tietoa lähempänä ao. tilaisuutta:
1. Somerin taistelun 80 v tilai-

suus 2.7. Ulko-Tammiossa. 
2. Perinnepäivä 9.7. Kotkan 

alueella.
3. ”Kyminlinna-päivä” 6.8. Ti-

laisuus on tarkoitettu jäse-
nistön lisäksi kaikille Kot-
kan rannikkopataljoonas-
sa ja sen edeltäjäjoukoissa 
palkattuina palvelleille hen-
kilöille ml. sidosryhmät. Jos 
et siis VIELÄ ole yhdistyk-
semme jäsen mutta saat-
taisit kuitenkin haluta osal-
listua ao. tilaisuuteen, laita 

yhteystietosi sähköpostilla 
kotra.pery@gmail.com, niin 
saat tarkempaa tietoa. 

4. Syysretki loka-marraskuus-
sa. Tämän tilaisuuden suun-
nittelu ei ole vielä alkanut. 
Yhtenä vaihtoehtona on ris-
teily. Hallitus odottaa esi-
tyksiä retkestä.

Edellä mainittujen tapahtu-
minen lisäksi jatketaan yhteis-
työtä erikseen sovittavalla ta-

valla mm. Rannikkoprikaatin, 
Reserviupseerikoulun, Rannik-
kotykistön Perinneyhdistyksen 
ja Sinisen Reservin kanssa.

Suunnitelmat vuodelle 2022 
on siis hyväksytty ja nyt toivo-
taan, että ne pystytään myös 
toteuttamaan suunnitellulla ta-
valla. Hallitus toivottaa hyvää 
ja turvallista vuotta 2022. Näh-
dään ja toimitaan yhdessä; RT 
on RAUTAA!

Aapo Tokkola
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Rannikon kuulumisia

Yhdistyksen 104. toiminta-
vuosi on alkanut vauhdik-

kaasti vieden monipuolistaen 
eteenpäin kohti sotilaskotitoi-
mintamme normaalia arkea. 
Pitkä historiamme toimii kivi-
jalkana ja antaa vankan perus-
tan kokemukselle myös poik-
keusoloissakin. Olemme hank-
kineet ja hankimme varusmie-
hille erilaisia urheiluvälineitä, 
pelejä yms.; enenevässä mää-
rin ajan haasteessa tuoden pal-
velusajan vapaa-aikaan iloa ja 
viihdykettä. Sotilaskodit ovat 
onnistuneet erinomaisesti teh-
tävässään korona-aikana pal-
vella erilaisin joustavin toimen-
pitein. Tämä on taannut yhdis-
tyksen taloudellisen tuen ja toi-
mintavarmuuden ympäristön 

vaatiessa ideoimaan uutta ja ke-
hittämäään ennen kokematon-
ta. Tämä onnistumista vaatinut 
muutosten aika antaa uskoa ja 
luotettavuutta tulevaisuuteen.

Olemme aloittaneet vies-
tinnän ajanmukaistamisen lisä-
ten sähköisen median antamia 
mahdollisuuksia laajemmin ja 
viestintäkanavavia saavuttaak-
semme strategiamme mukai-
sesti sekä jäsenistön, sidos- ja 
yhteistyökumppanimme että 
laajemmaltikin suuren yleisön. 
Uusiutumalla saamme näin tun-
nettuutta tämän päivän sotilas-
kotityöhön sekä mieluisana har-
rastuksena että arvokkaana va-
rusmiesten palvelusajan viihty-
vyyttä ja hetkellistä kotoisuut-
ta tuovana toimijana.

Sotilaskotien palkattu henki-
löstö tekee parhaansa ja on on-
nistunut ammatillisella varmuu-
della tehtävässään. Tarjoamme 
henkilökunnalle erilaista am-
mattia tukevaa koulutusta ja tu-
tustumista ajanmukaisiin välinei-
siin ja varusmiesten makumaail-
maa huomioiviin tuotteisiin. 

Satsaamme rannikon se-
kä sotilaskodeissa että pojatto-
missa paikallisosastoissa osaa-
misen päivittämiseen erilaisin 
koulutusmahdollisuuksin. Kaik-
kia käsipareja tarvitaan; sekä 
sotilaskotien palkattua, taita-
vaa henkilöstöä että vapaaeh-
toisia nuoria ja seniorisisaria ta-
sapainoisesti tuottamaan tarvit-
tavat palvelut sekä takaamaan 
tarvittavan resurssien saannin 
tilanteeseen kuin tilanteeseen. 
Tahtoa ja motivaatiota jäsenis-
töllä riittää. Iloksemme voim-
me todeta, että vapaaehtoista 
sotilaskotityötä tekevien jäsen-
määrä on yhdistyksessämme 
kasvussa. 

Tapahtumia
Kevät ja kesä tuo mukanaan ran-
nikolle suuria yleisötapahtumia, 
joihin alueen yhdistykset kiin-
teässä yhteistyössä osallistu-
vat. Nuku rauhassa -tapahtuma 
toukokuun lopulla sekä pv:n lip-
pujuhlapäivän 4.6. valtakunnal-
linen paraati Helsingissä. Kesä-

Rannikkosotilaskotiyhdistys

rskyn kuva-arkisto

Sotilaskotisisaret paraatissa.
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Rannikon kuulumisia
kuun puolivälissä Jukolan vies-
ti Mynämäellä tarjoaa Turun ja 
Selkämeren (Rauma) paikalli-
sosastolle yhteistyön monen 
alueen muun yhdistyksen kans-
sa toteuttaa maastossa sotilas-
kotipalvelun massiivisesti. 9.7. 
Merivoimien vuosipäivä Rau-
malla tuo mukanaan yhteistyön 
Upinniemen, Turun ja Selkäme-
ren jäsenet yhteen. Sujuvan yh-
teistyön merkitys alueellisen so-
tilaskotitoimijoiden kesken ko-
rostuu näissä suurissa yleisöta-
pahtumissa. Tärkeää on myös 
oman yhdistyksen rannikon pit-
källä matkalla Kotkasta Raumal-
le yhteyden pitäminen ja paikal-
lisosastojen erilaisuuden sovit-
taminen yhteen ja mahdollistaa 
tuen siellä, missä tarvitaan.

Unelma
Jos pandemia-ajan oppeja lista-
taan, voisi sotilaskotiautokeikan 
rutiini olla yksi niistä.

Keikkoja on auton lähes 
9-vuotisen historian aikana teh-
ty tasaiseen tahtiin pitkin ran-
nikkoa, mutta pandemian ai-
ka keikkaluvut ovat olleet ker-
rassaan huikeita. Viime vuon-
na reilusti toistasataa lähtöä ja 
tänäkin vuonna jo nelisenkym-
mentä. Asiakkaat ovat löytäneet 
Unelmansa ja sisaret sekä henki-
lökunta saaneet elää omaansa. 

Missä keikka järjestetään, 
keitä sillä on ja kuinka paljon, 
mitä otetaan mukaan ja paljon-
ko tarvitaan valmistautumisai-
kaa. Hyvällä yhteistyöllä ja ko-
kemuksen kautta oppineina 

olemme saaneet vastaukset ky-
symyksiin. Laivaston keikoille ei 
tarvita kahvia, keittävät tahoil-
laan itse. Maastokeikalle paljon 
suklaata ja energiajuomaa, niitä 
kuluu. Valmistellaan, lähdetään, 
hoidetaan keikka, palataan ta-
kaisin ja siivotaan jäljet seuraa-
via lähtijöitä varten. 

Perehdytyksen näkökulmas-
ta kokeneempi opastaa uudem-
paa ja yhdessä luodaan sujuvat 
käytänteet. Ihmiset ja tavarat 
löytävät paikkansa, tunnelma 
on hyvä ja mieli iloinen. Vuodes-
ta toiseen voidaan todeta, että 
mikään ei ilahduta sotilaskotisi-
sarta niin paljon, kuin varusmie-
hen kiitos ”olette ihania”. 

Kesäsotilaskoti saaressa
Kesäkaudella sotilaskotipalve-
lumme yltää myös ulkosaaris-
toon Russaröön ja Kuivasaa-
reen. Olemme tehneet jo Kuiva-
saaressa yli parinkymmenen ke-

Rannikkosotilaskotiyhdistys

rskyn kuva-arkisto

rskyn kuva-arkisto

Unelma-keikka.
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sän ajan yhteistyötä Suomenlin-
nan Rannikkotykistökillan kans-
sa saaren järjestetettyinä yleisö-
viikonloppuina. Munkkikahvit on 
mieluisa elämys tutustuessa saa-
reen opastetuilla kierroksilla his-
toriaan, perinnetykkeihin sekä 
erinomaisesti säilyneeseen mo-
nipuoliseen luontoon.

Ympäristön suojelua  
– Itämeren asialla
Yhdessä Itämeren asialla John 
Nurmisen kanssa Rannikkosoti-
laskotiyhdistys ry antoi merivoi-
mien palvelukseen tammikuus-
sa astuville varusmieslahjan. 
Upinniemessä alokkaille lahjoi-
tettiin merellisellä designillä va-

John Nurmisen Säätiön toimin-
nasta. Ilo olla levittämässä Itä-
meren ja merikulttuurin ilosano-
maa eteenpäin yhdessä! 

Mielihyvää tuova harrastus
Sotilaskotisisareksi, lämpimäs-
ti tervetuloa! Toiminta varus-
miesten hyväksi on paljon anta-
vaa, monipuolista sekä opetta-
vaista. Harrastus, jossa koulu-
tus on monitahoista ja tärkeää. 
Nyt kannattaa tulla mukaan, va-
rusmiesten hyvinvoinnin vuoksi 
palvelusaikana. 

Sirpa Holma ja Tii Vieruaho
www.rannikkosotilaskotiyhdistys.fi

rskyn kuva-arkisto rskyn kuva-arkisto

rskyn kuva-arkisto

Rannikkosotilaskotiyhdistys

rustetut kestokassit, jotka sisäl-
tävät Juha Vuorisen kirjan, Gil-
letten höylän sekä tietoa Ran-
nikkosotilaskotiyhdistyksen ja 
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Rannikkojääkärikilta

R annikkojääkärikillan kevät-
kokouksen laillisuus ja pää-

tösvaltaisuus todettiin tiistaina 
29.3.2022 klo. 18:30. Paikalla 
oli fyysisesti ja etäyhteydellä n. 
20-killan jäsentä. Fyysisesti pai-
kalla olijat olivat MPK:n (Maan-
puolustuskoulutus) auditorios-
sa. Pullakahvien ohessa käytiin 
läpi hyväksytyn esityslistan mu-
kaiset asiat. Käsiteltiin toiminta-
kertomus ja tilinpäätös vuoden 
2021 toiminnasta. Kuultiin toi-
minnantarkistajien kommentit 
ja tehtiin päätös vastuuvapau-
den myöntämisestä tili- ja vas-
tuuvelvollisille. Lopuksi käsitel-
tiin muut esitetyt asiat. Kokouk-

sen päättämisen jälkeenkin jat-
kettiin keskusteluja killan toi-
minnan kehittämisestä.

Lisää Rannikkojääkärikillas-
ta ja sen toiminnasta: 

www.rannj.fi
Esa Aittokallio

Rannikkojääkärikillan 
kevätkokous 29.3.2022.

Esa aittokallio

Esa aittokallio

Kokouspaikkana oli …? Vaihtoehtoisia nimiä kokouspaikalle olivat 
ainakin: MPK:n auditorio, Maanpuolustusjärjestöjen auditorio sekä 
Suojeluskuntatalon auditorio.

Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi Harri Koponen (oik.) ja sihtee-
rinä Asko Horttanainen.
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R annikkojääkäripataljoonan 
Perinneyhdistys ry:n 33. 

vuosikokous pidettiin torstaina 
28.4.2022 Helsingissä Maanpuo-
lustuskoulutuksen (MPK) tilois-
sa. Kokoukseen pystyi osallistu-
maan myös etäyhteydellä.

Kokouksessa käytiin läpi 
14-kohtainen esityslista. Hy-
väksyttiin edellisen vuoden vuo-
sikertomus ja vahvistettiin tilin-
päätös. Käsiteltiin toiminnantar-
kastajien lausunto ja päätettiin 
myöntää tili- ja vastuuvapaus 
vuoden 2021 hallitukselle. Hy-
väksyttiin yhdistyksen toimin-
tasuunnitelma pienin korjauk-
sin ja talousarvio vuodelle 2022.

Esa aittokallio

Esa aittokallio

Rannikkojääkäripataljoonan 
Perinneyhdistys ry:n 33.vuosikokous

Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

jaksi valittiin Harri Koponen. Li-
säksi hallituksesta väistyi Mi-
ka Seppänen ja Esa Aittokallio. 
Muut hallituksen jäsenet ovat: 
Kurt Kokko, Aimo Laaksonen, 
Matti Rantaniemi, Juha Niemi, 
Ilja Hakanpää ja Tero Niemi.

PERY:n verkkosivut ovat: 
www.rannjppery.com. Verkkosi-
vujen rooli tulee olemaan entistä 
tärkeämpi. Tavoitteena on käyt-
tää sivustoa laajemmin yhdistyk-
sen tapahtumien ja ajankohtais-
ten asioiden välittämiseen sekä 
tietojen säilyttämiseen.

Jäsenmaksu päätettiin vuosi-
kokouksessa pitää samana kuin 
ennenkin, 25 eurossa/vuosi.

Tarkistathan jäsenyytesi voi-
massa olon.

Hybridikokoukseen pystyi osallistumaan paikan päällä sekä 
näppärästi maakunnistakin.

Hallituksen uusi puheenjohtaja Harri Koponen (vas.) otti vastaan pu-
heenjohtajan työkalut edelliseltä puheenjohtajalta, Kurt Kokolta.

Hallituksen kokoonpanoon 
tuli muutoksia. Puheenjohta-
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Esa aittokallio

Rannikkojääkärikilta ja 
Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

M ielenkiinto vapaaehtoi-
seen maanpuolustuk-

seen on kasvanut muuttuneen 
Euroopan tilanteen myötä. Sa-
maan aikaan Rannikkojääkäri-
kilta on kehittänyt toimintaansa 
ja toteuttanut viestinnän tueksi 
jäsenilleen web-sivuston.

Selkeä muutos on tuottanut 
myös joukon tapahtumia vuo-
delle 2022. Ensimmäiset täyttyi-
vät nopeasti. Harparskog II-ret-
ki on täynnä ja samoin ammun-
nat Upinniemessä täyttyivät no-
peasti.

Killan jäsen voi osallistua 
omakustannushintaan kajakki-
melontakurssille 4.6.-5.6.2022 
Upinniemessä ja vieläpä alle 
omakustannushinnan. Kahden 
päivän peruskurssi ammattive-
täjällä ainutlaatuisessa ympä-
ristössä.

Olemme myös valmistele-
massa vierasperäisten saariston 
luontoon kuulumattomien uh-
kalajien hävitysretkeä. Seuraa 
tarjontaamme sillä se muuttuu 
koko ajan. Jos olet rannikkojää-
käri liity kiltaan ja voit helpos-
ti osallistua tarjontamme mu-
kaisiin tapahtumiin, pääset os-

tamaan jatkossa kauppamme 
tuotteita ja voit hyödyntää kil-
lan majaamme veneily/melonta 
-harrastukseen tai kalastami-
seen Porkkalanniemellä.

Tapahtumat 2022
 – Harparskog II -retki 21.5. 

juha.ka@rannj.fi
 – Kajakkimelontakurssi 4.–5.6. 

asko.ho@rannj.fi
 – Nuorisoleiri 12.–17.6. 

yhdessä Peryn kanssa  
esa.ai@rannj.fi 

 – Teikarin päivä 5.7. 
yhdessä Peryn kanssa 
harri.ko@rannj.fi 

 – Miessaaren retki 20.8. 
info@rannj.fi

 – Teikarin marssi 25.–26.9. 
mika.ki@rannj.fi

 – Ammunnat 2.10. 
mika.ki@rannj.fi

 – Adventtikonsertti 27.11. 
yhdessä Peryn kanssa 
info@rannj.fi 

Liity kiltaan ja osallistu ta-
pahtumiimme. 35 eurolla vuo-
dessa saat paljon. Katso www.
rannj.fi/yhteystiedot 

Asko Horttanainen
Rannikkojääkärikillan sihteeri

asko.ho@rannj.fi

Rannikkojääkärikillan 
aktiviteettejä 2022
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F yysisen kunnon lisäksi re-
serviläisen on hyvä ylläpi-

tää ampumataitoa. Sunnuntai-
na 24.4.2022 parikymmentä kil-
talaista kokoontui Upinniemeen 
harjoittamaan ampumataitojaan. 
Kiltalaiset pääsivät ampumaan 
MPK:n pari vuotta sitten ostamil-
la eteläkorealaisilla rynnäkköki-
vääreillä. Ne muistuttavat hyvin 
paljon puolustusvoimilla käytös-
sä olevia kivääreitä. Osalle ampu-
misesta oli kulunut tovi. Tovi, joka 
mitattiin vuosikymmenissä.

Iltapäivä vietettiin ysimillis-
ten parissa. Nyt kouluttajat eri-
tyisesti tähdensivät turvallisen 
aseenkäsittelyn tärkeyttä. Pis-

Rannikkojääkärikillan ampuma      tapahtuma 24.4. Upinniemessä

Mitkä ovat turvallisen aseenkäsittelyn neljä sääntöä?

Puristava laukaus.

Rannikkojääkärikilta

toolin piippu kääntyy epähuo-
miossa huomattavasti herkem-

min väärään suuntaan kuin ki-
väärin piippu.

Esa aittokallio

Esa aittokallio
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Rannikkojääkärikillan ampuma      tapahtuma 24.4. Upinniemessä

Samassa rivissä Rannikkojääkäri Pataljoonan-, Rannikkojääkärikoulun-  
ja Uudenmaan prikaatin rannikkojääkäreitä.

 – Asetta on aina käsiteltävä 
kuin se olisi ladattu.

 – Piippukontrolli.
 – Sormivarmistus.
 – Tunnista maali ja  

varmista tausta.

Päivän päätteeksi ampuma-
radalta siirryttiin killan majal-
le tankkaamaan grillatulla ras-
vakaapelilla kotimatkaa varten.

Lisää tietoa tulevista tapah-
tumista ja killan toiminnasta löy-
dät seuraamalla www.rannj.fi si-
vustoa ja jäsenille erikseen lähe-
tettäviä tiedotteita.

Ammattimiehen varmuudella, 
sarjatulella makkaraa grilliin.

Rannikkojääkärikilta

Merihinauspalvelut ja
jäänmurto yhdeksän 
hinaajan kalustolla 
Itämeren alueella.

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

Esa aittokallioEsa aittokallio
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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 Sami Linnermo
050 512 3364 
sami.linnermo@meripuolustus.fi

Meriupseeriyhdistys
Puheenjohtaja 
Kommodori Jukka Anteroinen
Sihteeri kapteeniluutnantti Leo Laine
045 841 3070
sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi
Majajaosto kom evp Mikko Saarinen

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 Sirpa Holma
Abraham Wetterin tie 10 A 6,  
00880 Helsinki
050 302 6435
puheenjohtaja@
rannikkosotilaskotiyhdistys.fi

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

Rannikkojääkäri pataljoonan 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Harri Koponen
+358408450000
Harri.Koponen@osaka.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

Yhteinen julkaisum
m

e
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Rannikon Puolustajan teemat

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

4.6. Puolustusvoimain Lippujuhla ”Marskin kahveineen” (s. 83)

4.–5.6. Rannikkojääkärikillan kajakkimelontakurssi (s. 95)

12.–17.6. Rannikkojääkärikillan nuorisoleiri 
yhdessä Peryn kanssa (s. 95)

Kesäkuu XXI Nordiskt Marint Kamratföreningsmöte, 
eli 21. Pohjoismaiset Laivastokiltapäivät 
Ruotsin Karlskronassa. (s. 87)

2.7. Somerin taistelun 80 v tilaisuus Ulko-Tammiossa. (s. 89)

5.7. Rannikkojääkärikillan Teikarin päivä 
yhdessä Peryn kanssa (s. 95)

9.7. Perinnepäivä Kotkan alueella. (s. 89)

1.8. HanRPston perinnepäivä (s. 83)

6.8. ”Kyminlinna-päivä”. (s. 89)

20.8. Rannikkojääkärikillan Miessaaren retki (s. 95)

25.–26.9. Teikarin marssi (s. 95)

2.10. Rannikkojääkärikillan ammunnat (s. 95)

27.11. Rannikkojääkärikillan Adventtikonsertti 
yhdessä Peryn kanssa. (s. 95)

Satama- ja laivanrakennus-
komponentit

www.epomare.fi 

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

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

Suomenlinnan 
Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja 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



Järjestelmäintegraatiopalvelut, kehittyneet vedenalaiset suorituskyvyt
sekä rannikon tulenkäytön ratkaisut Merivoimien tarpeisiin.

Patrian mainos 2-2022_rev. 4_Järjestelmäintegraatioita.indd   1Patrian mainos 2-2022_rev. 4_Järjestelmäintegraatioita.indd   1 22.4.2022   13.52.1922.4.2022   13.52.19


