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Rajojemme turvallisuus

ansallinen suvereniteetti on
keskeisin kansallisvaltion olemassa oloa määrittävä tekijä.
Kansainvälisillä sopimuksilla on määritelty valtioille suvereeni oikeus hallita
omaa aluettaan. Samalla rajataan muilta
valtioilta oikeus käyttää toisen valtion
aluetta ilman lupaa.
Valtioilla on oikeus kontrolloida
ilmatilaansa tiettyyn lentokorkeuteen
saakka. Tämän oikeuden velvoittamana ne samalla vastaavat muun muassa
aluettaan ylittävien lentojen lentoturvallisuudesta. Kansainväliset sopimukset
takaavat myös merten vapauden, mutta
toisaalta ne määrittävät kansalliset aluevedet, joilla purjehtiminen on luvanvaraista. Vastaavasti
maarajoilla on rajavyöhykkeet, joilla liikkuminen on rajoitettua.
Valtiollisilla sopimuksilla on luotu erilaisia järjestelyjä
liikkumisen sujuvoittamiseksi. Merellä on käytössä viattoman kauttakulun oikeus, joka tietyin ehdoin mahdollistaa
valtion merialueen käytön. Suomen ja Venäjän välillä on
rajavaltuutettujärjestelmä, joka mahdollistaa rajatapahtumien sujuvan käsittelyn varsin laajoin valtuutuksin. Käytännönläheiset järjestelyt toimivat hyvin ja lisäävät kahden- ja
monenvälistä luottamusta valtioiden välillä.
On olemassa myös sellaisia alueita, joiden ”kansallisuus” hakee vielä linjojaan. Avaruus on vapaata aluetta,
joskin sen ”valloittamisen” edellyttämät suuret resurssit
rajaavat ainakin vielä toistaiseksi siellä toimimaan kykenevien valtioiden määrää. Kyberulottuvuus – mitä ikinä sillä
tarkoitettaneenkaan – hakee vielä rajojaan. Ei ole itsestään
selvää, miltä osin fyysisesti Suomessa sijaitseva ulkomaalaisen yhtiön suuri palvelinsali on Suomen lainsäädännön
alainen. Puhumattakaan siitä, kuuluuko kyseisen salin kautta
mahdollisesti toteutettu palveluksenestohyökkäys osaksi
suomalaista kansallista suvereniteettia.
Tässä numerossa tarkastelemme Suomen alueellisen
koskemattomuuden valvontaa ja turvaamista eri toimijoiden näkökulmasta. Ukrainan kriisi on lisännyt Suomen
turvallisuusympäristön aktiivisuutta. Valtion ilma-aluksia
lentää lähialueella enemmän kuin aikoihin, samoin sotilasmerenkulku Itämerellä tuntuu olevan totuttuun nähden
poikkeuksellisen vilkasta. Pitkän aikavälin tarkastelu osoittaa kuitenkin sen, ettei lisääntynyt aktiivisuus ole täysin
ennennäkemätöntä.
Ollaanko kenties palaamassa ennen Neuvostoliiton romahtamista vallinneeseen olotilaan? Sopii tietenkin toivoa,
ettei kehitys kuitenkaan johtaisi kylmän sodan aikaiseen
vastakkainasetteluun. Hyvin ja asiallisesti hoidettu rajojen
valvonta ja turvaaminen on yksi keskeinen tekijä vastakkainasettelun lieventämisessä.
Lisääntynyt sotilaallinen toiminta lähialueellamme ei

ole lisännyt suvereniteettimme loukkauksia. Rajaloukkausten määrä on pysynyt jokseenkin entisellään. Kyseessä ei
ole tilastoharha, sen todistaa Suomen
joka hetki ajan tasalla oleva tilannekuva
maa-, ilma- ja merialueistamme. Tiedämme, ketkä alueellamme ja lähialueellamme liikkuvat sekä minne ja missä
kohtaa he ovat menossa.
Suomen aluevalvonta jakaantuu
usean toimijan vastuulle. Tämän numeron artikkeleista kuitenkin huomaamme,
että viranomaisten roolit ovat selkeät ja
yhteistyö saumatonta sekä teoriassa että
varsinkin käytännössä. Suomalaisen yhteiskunnan poikkeuksellinen piirre on
se, että viranomaiset tekevät käytännöllistä ja toimivaa
yhteistyötä sekä keskenään että elinkeinoelämän kanssa.
Tämä on pitkäjänteisen kehitystyön tulos.
Yhteistyön rakentamisen keskeisin lähtölaukaus oli
viime sotien kokemus kriisivarautumisen puuttumisesta.
Sodan jälkeen päätettiin rakentaa poliittisesti ohjattu varautumisen malli, joka on kehittynyt sotilaallisiin uhkiin
vastaamisesta yhteiskunnan kaikkiin uhkiin vastaavaksi
malliksi. Totaalisesta maanpuolustuksesta on tultu kokonaisturvallisuuden malliin. Sen lisäksi, että ratkaisu mahdollistaa
yhteiskunnan kaikkien sektoreiden yhteistyön eri kriiseissä,
se on myös kustannustehokkain malli. Verovaroilla rakennetut suorituskyvyt ja osaaminen ovat kaikkien käytössä
yhteiskunnan turvallisuuden takaamisessa.
Kustannustehokkuudestaan huolimatta turvallisuuden
tuottaminen ei ole ilmaista. Vaikeinakin talouden aikoina
yhteiskunnan turvallisuuteen tulee panostaa riittävästi. Pitkäjänteinen ja vakaa kehitys on turvattava. Kerran luovuttua
on vaikea palauttaa. Suomen vaikea taloudellinen tilanne
haastaa koko yhteiskunnan rakenteet. Poliittisten päättäjien
vaikeana tehtävänä on päättää, millaiseen yhteiskuntaan
suomalaisella kansantaloudella on varaa. Sotilaallinen
maanpuolustus on erottamaton osa yhteiskuntaa, ja sen mitoituksessa on suhdanteista huolimatta otettava huomioon
toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.
Oman alueen sotilaallisesta puolustuksesta huolehtiminen luo alueellista ja geopoliittista vakautta.
Antoisia lukuhetkiä!
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Hereillä ja valmiina

allitusohjelman ulko-, turvallisuus- ja puolustus
politiikkaa käsittelevän
luvun ensimmäisessä otsikossa
todetaan, että Suomi vahvistaa asemaansa heikentyneessä turvallisuustilanteessa. Tekstissä todetaan, että
ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on vahvistaa Suomen kansainvälistä asemaa, turvata maamme
itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus sekä parantaa suomalaisten
turvallisuutta ja hyvinvointia.
Puolustusvoimien tärkein lakisääteinen tehtävä, sotilaallinen
maanpuolustus, jaetaan erilaisiin
osatehtäviin. Yksi keskeisimpiä
tehtäviä on Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen. Sama ilmaus esiintyy myös
edellä mainitussa hallitusohjelmassa.
Varsinkin rauhan aikana tämä tehtävä korostuu erityisesti Meri- ja
Ilmavoimien toiminnassa.
Kuluneen vuoden aikana Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen aluevalvontakykyä on kokeiltu useita kertoja. Sotilaallinen toiminta lähialueillamme on lisääntynyt.
Olemme myös nähneet esimerkkejä siitä, miten monin eri
tavoin ja lähes huomaamatta voi toteuttaa varsinaisia sotatoimia edeltäviä toimenpiteitä yhteiskunnan puolustustahdon
ja -kyvyn lamauttamiseksi. Tällaisten tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi päättäjiemme käytössä on kaikissa olosuhteissa
oltava ajantasainen ja oikea tilannekuva, joka mahdollistaa
alueellisen koskemattomuutemme loukkausten torjumisen,
tapahtuivatpa ne sitten maalla, merellä tai ilmassa. On siis
oltava jatkuvasti hereillä ja valmiina.
Elokuun 27. päivänä valmistui sataneljäkymmentä uutta
upseeria Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palvelukseen. Tasavallan presidentti ylensi kadetit luutnanteiksi ja
nimitti heidät määräaikaiseen nuoremman upseerin virkaan.
– Parhaimmat onnittelut valmistuneille luutnanteille!
Sotatieteiden kandidaattien suorittaman tutkinnon tavoitteena ja punaisena lankana on ollut kouluttaa yleissivistykseltään ja sotilaallisilta ammattitaidoiltaan pätevää
upseeristoa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palvelukseen. Tutkintoon johtaneet opinnot antoivat upseereille
valmiudet toimia rauhan ajan perusyksikön kouluttajana ja
sodan ajan perusyksikön päällikkönä.
Arvioitaessa nuoren upseerin osaamista ja ammattitaitoa
selviytyä mitä erilaisimmista sotilaallisista tehtävistä on hyvä
pitää mielessä esimerkiksi sotataidon oppiaineelle asetetut
yleiset tavoitteet. Opintojensa aikana kadetti perehtyy taktiikan perusteisiin sekä sen historiaan ja kehitysnäkymiin. Tutkinnon suoritettuaan hän hallitsee taktiikan yleiset periaatteet
ja erityisesti oman aselajinsa taktiset käyttöperiaatteet sekä

niiden soveltamisen käytännössä.
Palvelukseen siirtyvä luutnantti
on siis Maanpuolustuskorkeakoulussa saanut vasta perusteet taktiikasta ja oman aselajinsa toiminnasta.
Joukko-osastoon tullessaan hän ei
vielä ole valmis. Kokemuksen kertymisen, erilaisiin työtehtäviin
harjaantumisen sekä esimiesten ja
palvelustoverien ohjauksen avulla
hänestä kuitenkin varsin pian kehittyy osaava ja ammattitaitoinen
upseeri myös alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen liittyviin tehtäviin.
Krimin ja Ukrainan tapahtumat
sekä toimintaympäristömme sotilaspoliittinen kehitys muistuttavat
meitä myös siitä, että alueellisen
koskemattomuuden valvonta ja
turvaaminen edellyttävät riittäviä
resursseja. Resurssien on mahdollistettava tehtävien edellyttämän
sotavarustuksen hankkiminen ja tekninen kehittäminen.
Niiden on mahdollistettava myös toiminnan tason eli purjehdusvuorokausien, lentotuntien, maastoharjoitusten ja kertausharjoitusten määrän säilyttäminen ainakin nykyisellä
puolustusvoimauudistuksen kautta saavutetulla tasolla.
Vain riittävällä harjoittelulla, kaikenlaisissa olosuhteissa ja ympäri vuoden, voidaan turvata tarvittava osaaminen
kaikkiin Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tehtäviin.
Ilman riittävää harjoittelua on vaarana, että nuoren luutnantin
osaaminen jää auttamatta ainoastaan kehittyvälle tasolle, kun
sen pitäisi varsin nopeasti kivuta edistyneelle.
Valtion taloudellinen tilanne on huono, ja säästöpaineita kohdistuu kaikille hallinnoaloille. Puolustushallinto on
kantanut oman kortensa kekoon jo puolustusvoimauudistuksessa. Rohkenenkin uskoa, että parlamentaarisen selvitysryhmän suositusten toimeenpanossa ja pian edessä olevien
Merivoimien ja Ilmavoimien merkittävien hankkeiden käynnistämisessä poliittiset päättäjämme tekevät hyviä päätöksiä.
Toivon myös, että sotilaidemme ammattitaitoa voidaan jatkossakin ylläpitää ja kehittää riittävällä harjoitustoiminnalla.
Kumpaakaan yllä mainituista asioista ei voi tehdä toisen
kustannuksella, vaan molemmat tarvitaan.
Tätä lehteä luettaessa budjettiriihi on jo takana ja päätökset on tehty.

Puheenjohtaja
Kontra-amiraali

Veijo Taipalus

Kuva Rajavartiolaitos, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.

Rajavartiolaitoksen keskeisimmät tehtävät ovat aluevalvonta, rajavalvonta ja rikostorjunta.

haastattelu

Koskemattomuuden ja ihmisten

valvontaa

Rajavartiolaitoksen päällikön kenraaliluutnantti
Jaakko Kaukasen haastattelu
Teksti: Hannu Liimatta
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aastattelun aluksi kenraaliluutnantti Kaukanen haluaa
selventää eräitä rajavalvontaan
liittyviä käsitteitä, joiden käytössä hän
on havainnut esiintyvän vääriäkin tulkintoja.
— Puhuttaessa rajavalvonnasta
pitää erottaa toisistaan suvereniteetin
valvonta ja ihmisten liikkuminen rajan
yli. Suvereniteetin valvonta on kansallinen kysymys huolimatta siitä, että
Suomi on Euroopan unionin jäsen. Se
sisältää alueellisen koskemattomuuden
valvonnan ja turvaamisen, jolla varmistetaan, ettei maahamme tule yhtään vieraan valtion sotilasta, ajoneuvoa, alusta
eikä ilma-alusta ilman asianmukaista
lupaa ja sopimista.
— Ihmisten liikkuminen rajojen yli
on kokonaan eri asia. Elämme Schen
gen-maailmassa ja noudatamme Euroopan unionin lainsäädäntöä. Nämä kaksi
käsitettä on osattava erottaa toisistaan.
— Rajavartiolaitoksen tehtäväksi
säädetty rajaturvallisuuden ylläpitäminen kattaa kolme isoa kokonaisuutta.
Niistä ensimmäinen on alueellisen
koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen, eli kansallisissa käsissä oleva
suvereniteetti. Toinen on rajavalvonta,
eli eurooppalaisen lainsäädännön mukainen ihmisiin kohdistuva valvonta.
Kolmas kokonaisuus on rikostorjunta,
joka taas saa kohteensa rajavalvonnasta. Rajavartiolaitos tutkii kaikki ihmisten rajalla liikkumiseen tai alueellisen
koskemattomuuteen liittyvät rikokset
ja rikkomukset ja vie ne syyteharkintaan tai poliittiseen käsittelyyn, kertoo
Kaukanen.

Julkisuudesta on saattanut saada sellaisen käsityksen,
että Suomeen kohdistuneiden alueloukkausten
määrä olisi lisääntynyt. Rajavartiolaitoksen päällikön,
kenraaliluutnantti Jaakko Kaukasen mukaan
määrässä ei viime vuosina kuitenkaan ole tapahtunut
oleellisia muutoksia. Turvallisuustilanne rajoillamme
on ollut vakaa, mutta tulevaisuuden haaste on
toimintaympäristön muutosten entistä vaikeampi
ennustettavuus. Haastattelu tehtiin 31. elokuuta 2015.
Viimeinen klassinen
rajavartiolaitos
Kaukanen palauttaa mieleen, että
Suomen alueellista koskemattomuutta
valvoo kolme viranomaista: Merivoimat, Ilmavoimat ja Rajavartiolaitos,
joka on Euroopan viimeisiä ”klassisia” sotilaallisesti järjestettyjä rajavartiolaitoksia. Monet eurooppalaiset
rajavartiolaitokset ovat muuntuneet poliisiorganisaatioiksi, jotka keskittyvät
vain Schengen-valvontaan. Näin on
tapahtunut myös Virossa. Vastaavasti
Norjassa poliisi huolehtii Schengenvalvonnasta ja puolustusvoimat partioi
muun muassa Norjan ja Venäjän välisellä rajalla valvoen alueellista koskemattomuutta.
— Vaikka Suomi joskus liittoutuisi sotilaallisesti, tulee nykyinen
Rajavartiolaitos säilyttää, sillä kukaan
muu ei kykene valvomaa ja turvaamaan maamme 1 300 kilometriä pitkän
itärajan alueellista koskemattomuutta. Yhdeksänkymmentäkuusi vuotta
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sitten perustettu Rajavartiolaitos on
hoitanut tehtävänsä menestyksekkäästi niin kylmän sodan kuin Schengensopimuksenkin aikaisessa maailmassa,
Kaukanen toteaa.

Rajoilla rauhallista?
Vastoin julkisuudessa varsin usein esitettyä käsitystä eivät Suomeen kohdistuneet alueellisen koskemattomuuden
loukkaukset ole viime vuosina lisääntyneet.
— Rajavartiolaitoksessa tehtiin
viime vuonna laaja selvitys, jossa
käytiin läpi kaikkien alueloukkausten
tutkinta-asiakirjat 1980-luvun alusta
nykypäivään. Siinä haluttiin selvittää,
onko jokin muuttunut. Kolmen vuosikymmen otanta – jossa oli mukana
myös viimeinen Neuvostoliiton ajan
vuosikymmen – osoitti, että viime
vuosien alueloukkausten määrä ei
poikkea normaalista pitkän aikavälin
keskiarvosta. Eniten alueellisen koskemattomuuden loukkauksia tapahtui
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Kuva Rajavartiolaitos.

haastattelu

Johtavana meripelastajana Rajavartiolaitoksella on käytössään teknisiä valvontajärjestelmiä.
1990-luvulla, jolloin niistä ei kuitenkaan juuri kohistu. Merkille pantavaa
on myös se, ettei itärajalla ei ole tapahtunut yhtään alueloukkausta, vaan todetut ilmatilan loukkaukset ovat tulleet
Suomen alueelle kansainvälisen ilmatilan kautta. Liikenne ja sotilaallinen
toiminta Suomen lähialueella on lisääntynyt, mutta Suomen alue on kuitenkin
pysynyt pääosin loukkaamattomana,
eikä siinä suhteessa ole tapahtunut
mitään erityistä muutosta.
— Eniten heikennystä on ehkä tapahtunut siinä, että erilaisten muutosten
ennustaminen on entistä vaikeampaa.
Pitää olla hereillä, jotta havaitsemme
pienimmätkin toiminnan muutokset
Suomen rajalla ja sen läheisyydessä
voidaksemme informoida niistä valtiojohtoa. Tätä työtä ja siihen liittyvää riskianalyysiä tehdään koko ajan,
kertoo Kaukanen.

on ”saranapaikassa” myös uudenlaisten uhkien torjunnassa, joten sillä on
oltava korkea valmius. Rajavartiolaitos on hybridiorganisaatio, jonka
henkilöstöllä on voimankäyttöön sekä
viranomais- että sotilaalliset toimivaltuudet ja korkeatasoinen koulutus.
Toinen normaaliajan voimankäyttöön
toimivaltainen viranomainen on poliisi.
Puolustusvoimien toimivalta voimankäytössä on rajattu lainsäädännössä
hyvin tarkasti.
— Suomella tulisi olla korkea valmius käyttää tarvittaessa myös asevelvollisia valmiuden tukena. Koska
kansallinen valintamme perustuu asevelvollisuuteen pohjautuvaan puolustusjärjestelmään, tulee lainsäädäntö
saattaa sellaiseen kuntoon, että järjestelmä kykenee reagoimaan nopeasti
ja yllättävästi puhkeaviin tilanteisiin.
Tällä hetkellä keskeisessä lainsää-

Rajavartiolaitos on
hybridiorganisaatio
Kaukanen toteaa, että Ukrainan ja
varsinkin Krimin tapahtumista tehdyt
havainnot on otettu huomioon pohdittaessa Rajavartiolaitoksen asemaa osana
Suomen puolustusvalmiutta.
— On selvää, että Rajavartiolaitos
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Rajavartiolaitoksen päällikkö, kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen.
6

dännössämme, aluevalvontalaissa,
valmiuslainsäädännössä, asevelvollisuuslaissa, puolustusvoimalaissa ja
rajavartiolaissa, on valmiuden näkökulmasta tarkistettavaa.
— On vain niin, että oikeusvaltio
puolustaa itseään lainsäädäntönsä nojalla. Suomella on pitkät laillisuuden
kunnioituksen traditiot. Lainsäädännön on oltava koko ajan sellaisessa
kunnossa, että tiukassakin paikassa
on selvyys, voiko liipaisinta painaa
vai ei. Toimivalta pitää säätää laissa.
Ajantasainen lainsäädäntö on signaali
myös ulospäin: jos oikeusvaltioomme
kajotaan, tulemme toimimaan näin,
kuvailee Kaukanen.

Viranomaisyhteistyötä
erityisesti rikostorjunnassa
Yhteistyötä Rajavartiolaitoksen, poliisin ja tullin kanssa Kaukanen pitää
varsin toimivana. Kyseessä on puhtaasti suomalainen malli, jonka lähtökohtana on laajan maan vähäisten resurssien
tehokas käyttö. Viranomaisten yhteistyöllä kyetään tehostamaan kansalaisten turvallisuuspalveluja. Yhteistyötä
koskeva laki säädettiin vuonna 2005,
siihen saakka asiaa oli hoidettu asetuspohjalta.

Kuva Rajavartiolaitos.

haastattelu

Uuden vartiolaivat värit ovat kansainvälisten käytäntöjen mukaiset.
— Toiminnan ytimessä on rajat ylittävä rikollisuus, koska se on kaikkien
kolmen toimijan keskeisin yhteinen
nimittäjä. Sen lisäksi on paljon kahdenvälisiä asioita, kuten erilaisia valvontatehtäviä, kaluston yhteiskäyttöä ja
koulutusta. Syrjäseudulla, jossa poliiseja on vähän, Rajavartiosto hoitaa myös
poliisitehtäviä. Syvimmälle yhteistyössä on kuitenkin päästy rikostorjunnan
alalla. Muun muassa Helsinki-Vantaan
lentoasemalla, Helsingin satamassa ja
Kouvolassa on yhteiset rikostorjuntakeskukset. Kunkin yhteistyöosapuolen
omia rekistereitä hyödyntäen voimme
yhdessä tarkkailla ja tehdä johtopäätöksiä ilmoitse, meritse ja maitse liikkuvasta rikollisuudesta ja maalittaa
rikollisryhmiä. Toimintaa koordinoi
keskusrikospoliisi, jonka kanssa yhdessä päätetään, mihin rikolliskohteisiin
yhdessä isketään.

Rajavaltuutettujärjestelmä
toimii hyvin
Yhdeksi esimerkiksi toimivasta valtioiden välisestä yhteydenpidosta
Kaukanen nostaa Suomen ja Venäjän
rajavaltuutettujärjestelmän. Yhteydenpito Venäjään perustuu kolmeen

valtiosopimukseen, joista tärkein on
rajajärjestyssopimus. Ensimmäinen rajajärjestyssopimus Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä tehtiin 1920-luvulla,
minkä jälkeen sitä on uudistettu vuosina 1948, 1960 ja 1997. Rajavaltuutettujärjestelmä on sisältynyt sopimukseen
koko ajan. Oleellista sopimuksessa on,
että molemmat valtiot ovat valtiosopimuksella sitoutuneet ennaltaehkäisemään Suomen ja Venäjän väliseen
rajaan kohdistuvat loukkaukset ja luvattomat rajanylitykset, olivatpa ne
sitten ihmisten, lentokoneiden tai alusten aiheuttamia.
— Sopimuksella rajavaltuutetuille
annetaan myös merkittävää ulkopoliittista valtaa, sillä heidän tekemänsä
ratkaisut ovat lopullisia ja molempia
valtioita sitovia, eikä niitä tarvitse enää
viedä ratkaistavaksi ulkoministeriöön
tai vaihtaa niistä nootteja. Sen sijaan
kansainväliseltä alueelta Suomen merialueelle tai ilmatilaan kohdistuvia alueloukkauksia sopimus ei kata, vaan ne
käsitellään aina tapauskohtaisesti ulkoasiainministeriössä. Rajavaltuutettujärjestelmä on toiminut vuosikymmenten
ajan moitteettomasti, toteaa Kaukanen.
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Organisaatiosta otettu
löysät pois
Puolustusvoimien tavoin myös Rajavartiolaitos on jatkuvasti uudistanut
omaa organisaatiotaan. Esimerkkeinä rakenneuudistuksista Kaukanen
mainitsee muun muassa raja- ja merivartioasemien määrän vähentämisen,
rajavartioalueiden lakkauttamisen sekä
koulutuksen keskittämisen Raja- ja merivartiokouluun Immolaan. Raja- ja
merivartiostoissa tehtiin iso periaatteellinen muutos, kun niiden talous-,
huolto ja henkilöstöhallinto sekä tekniset palvelut keskitettiin Rajavartiolaitoksen esikunnan vastuulle. Vartiostot
voivat keskittyä puhtaasti operatiivisiin
tehtäviin.
— On päästy irti vähäisellä käytöllä
olleiden kiinteistöjen ja pienten yksiköiden hallinnon aiheuttamista kustannuksista. Niistä irronneet resurssit on
voitu suunnata partiointiin ja muuhun
”oikeaan” toimintaan. Kaikki löysä on
nyljetty pois organisaatiosta.
— Rajavartiolaitos on sopeuttanut
toimintaansa jatkuvasti pienentyneisiin rahoituskehyksiin ja kustannustason nousuun. Nyt käynnissä olevan
sopeuttamisohjelman tavoitteena on 28
miljoonan euron säästö, joka on jo noin
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Kuva Wikipedia.com.

haastattelu

Euroopasta turvaa hakevien pakolaisten määrä on yllättänyt asiantuntijatkin.
kolmetoista prosenttia Rajavartiolaitoksen toimintamenoista. Tähtäin on
vuodessa 2017, ja kaikki päätökset on
jo tehty.

— Viime kevään hallituksen kehyspäätöksessä – joka muuten tehtiin
sen jälkeen kun Krim oli vallattu –
määrättiin Rajavartiolaitokselle vielä
kahdeksan miljoonan euron lisäsääs-

		

Aluevalvonta on aluevalvontaviranomaisten toimintaa ensisijaisesti
Suomen rajoilla aluerikkomusten ja alueloukkausten ehkäisemiseksi,
paljastamiseksi ja selvittämiseksi. Aluevalvontaviranomaisia ovat sotilas-, rajavartio-, poliisi- ja tulliviranomaiset sekä niiden aluevalvontaan
määrätyt virkamiehet.
Schengenin sopimus säätelee ihmisten liikkuvuutta rajojen yli
sopijamaiden välillä. Sopimukseen kuuluu 26 eurooppalaista maata:
Norja, Islanti, Sveitsi, Liechtenstein ja kaikki Euroopan unionin maat
Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Romaniaa, Bulgariaa, Kroatiaa, Kyprosta
ja Irlantia lukuun ottamatta. Sopimusta soveltavat valtiot muodostavat
niin sanotun Schengen-alueen, jolla on yhteinen ulkorajavalvonta ja
jonka sisällä ihmisten liikkuminen tapahtuu ilman rajatarkastuksia.
Schengenin ulkorajavalvontaa säädellään jäsenmaissa suoraan sovellettavalla EU-lainsäädännöllä. Jäsenmailla on vastuu omien ulkorajojensa
valvonnasta, mutta ne tekevät tiivistä yhteistyötä, jota koordinoi EU:n
rajaturvallisuusvirasto Frontex. Schengen valtioiden myöntämät
viisumit ovat voimassa koko Schengen-alueella.

Kylkirauta 3/2015
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tötavoite. Pidin päätöstä vastuuttomana tekona, ja olen sen selvin sanoin
myös tuonut julki. Hallitusohjelmassa
sisäiseen turvallisuuteen ja oikeudenhoitoon kohdennettiin 50 miljoonan
euron lisärahoitus. Nähtäväksi jää,
riittäkö tämä raha lopulta edes nollaamaan Rajavartiolaitokselle määrätyt
lisäsäästövelvoitteet. Muussa tapauksessa Rajavartiolaitoksen pitää jatkaa
sopeuttamisohjelmaa, mikä puree ikävällä tavalla rajojen valvontaan, Kaukanen toteaa.

Pakolaisongelmaan on
vaikutettava lähtömaissa
Kaukasen mukaan tulevaisuuden
suurin haaste on toimintaympäristön
muutoksen entistä vaikeampi ennustettavuus. Esimerkiksi Euroopasta
turvaa hakevien pakolaisten määrä on
jo saavuttamassa ennen näkemättömät
mittasuhteet. Välimerelle odotetaan
suuntautuvan noin 500 000 tulijaa, kun
viime vuonna heitä oli noin 280 000.
Pahimmassa helteessä ovat Kreikka ja
Italia, josta reitti jatkuu edelleen Unkariin, Itävaltaan, Saksaan ja Pohjoismai-

Kuva Puolustusvoimat, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.

haastattelu

Rajavartiolaitoksen joukot harjoittelevat eri ympäristöissä.
hin. Ruotsiin arvioidaan tänä vuonna
tulevan 90 000 pakolaista. Kyseessä
on äärimmäisen monimutkainen ongelmaketju.
— Suomessakin on paljon puhuttu
sisärajatarkastusten palauttamisesta.
Se ei kuitenkaan ole mikään ratkaisu
pakolaisongelmaan. Rajalla saa anoa
turvapaikkaa, ja oikeusvaltiossa hakemus on aina otettava käsittelyyn. Asia
pitäisi saada jollakin muulla tavalla
hallintaan ja järjestykseen, ja se voi
tapahtua vain lähtöpäässä, eli esimerkiksi Kreikassa ja Italiassa. Kyseessä
on pysyvä, pitkäaikainen ja kalliiksi
tuleva ilmiö, joka tulee olemaan koko
tämän vuosisadan suurimpia haasteita
Euroopassa, ennustaa Kaukanen.

Terveisenne
kadettiupseerille?
— Upseerin ammatti on sellainen,
jonka takana on arvot ja aate. Kadettiupseerin pitää pysyä periaatteellisena ihmisenä koko uransa ajan. Toinen
asia on se, että me elämme koko ajan
monimutkaistuvassa turvallisuusympäristössä, jossa upseerin pitää joka päivä
kyetä ajattelemaan omilla aivoillaan.
Ajattelu on upseerille – ei vain sallittua,
vaan suorastaan pakollista, Kaukanen
muotoilee. 
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Kuva Rajavariolaitos ja Hellenic Coast Guard, kuvan muokkaus Pasi Väätäinen.

Tänä vuonna Suomen osallistuminen Frontexin toimintoihin on suunnattu etenkin keskiselle ja
itäiselle Välimerelle sekä Unkarin ja Bulgarian maarajoille.

artikkelit

Rajavartiolaitoksen
kansainvälinen toiminta
Teksti: Mika Rytkönen

Euroopassa Suomea pidetään rajaturvallisuuden
mallimaana ja Euroopan unionissa kuunnellaan
Rajavartiolaitoksen asiantuntijoita. Tähän on päästy
aktiivisella kansainvälisellä toiminnalla. Kansainvälinen
toiminta on luonnollinen osa Rajavartiolaitoksen
lakisääteisten tehtävien toteuttamista, ja se tukee sitä.
Tärkeimmät yhteistyösuunnat ovat Venäjä, Itämeri ja EU.

R

ajavartiolaitoksen tärkein kansainvälisen yhteistyön alue on
Venäjä-yhteistyö, joka perustuu
Suomen ja Venäjän väliseen rajajärjestyssopimukseen. Yhteydenpito Venäjän
kanssa on toimivaa. Yhteistyön selkäranka on rajavaltuutettujärjestelmä, jossa
rajavartiostojen komentajat molemmin
puolin rajaa toimivat rajavaltuutettuina.
He sopivat käytännön yhteydenpidon periaatteista, ratkaisevat rajatapahtumat ja
arvioivat rajanylitysliikenteen sujuvuuteen sekä rajat ylittävään rikollisuuteen
liittyviä asioita.
Suomen ja Venäjän rajapäälliköt
tapaavat säännöllisesti 2–3 kertaa vuodessa. He käsittelevät muun muassa rajatilannetta sekä yhteistyön toimivuutta ja
kehittämistä. Päälliköiden alaisuudessa
toimii pysyvä rajavartiotyöryhmä sekä
sen alatyöryhmiä, esimerkiksi operatiivinen, merellinen, koulutusalan ja rajatarkastusalan työryhmät, jotka valmistelevat
asioita päälliköiden kokouksiin.
Vaikka Euroopan unionin ja Venäjän suhteet ovat tällä hetkellä heikenneet,
toimii Rajavartiolaitoksen operatiivinen
yhteydenpito Venäjän kanssa entiseen
malliin. Tämä onkin Rajavartiolaitoksen
keskeinen tavoite, sillä operatiivisen yhteydenpidon heikentyminen heijastuisi
välittömästi ongelmina rajaliikenteen

sujuvuudessa, laittoman maahantulon
estämisessä ja rajat ylittävään rikollisuuden torjunnassa.

Yhteistyötä Itämeren
alueella ja laajemminkin
Itämerellä keskeisin operatiivisen yhteistyön foorumi on Suomen aloitteesta vuonna 1996 käynnistetty Itämeren
alueen rajavalvontayhteistyö (Baltic Sea
Region Border Control Cooperation).
Yhteistyöhön osallistuvat kaikki Itämeren alueen maat sekä Norja. Yhteisten
harjoitusten lisäksi yhteistyöhön kuuluu
muun muassa operatiivisen tiedon vaihto
CoastNet-järjestelmällä.
Rajavartiolaitoksen kahdenvälinen
yhteistyö on tiivistä erityisesti Itämeren
alueen maiden kanssa. Viron ja Ruotsin kanssa yhteistyöhön kuuluu muun
muassa partiolentojen synkronointi. Rajavartiolaitoksen aloitteesta on käynnistetty
kolmikantainen yhteistyö Suomenlahden alueella (Suomi–Venäjä–Viro) sekä
Pohjoiskalotilla (Suomi–Venäjä–Norja).
Tähän yhteistyöhön kuuluu esimerkiksi
yhteinen riskianalyysi ja yhteisharjoituksia.
Merellinen yhteistyö on viime vuosina vilkastunut. Rajavartiolaitos on
mukana Pohjoismaiden ja Euroopan
11

Mika Rytkönen
rannikkovartiostofoorumeissa sekä
Pohjois-Atlantin ja Arktisen alueen rannikkovartiostoyhteistyössä.

Rajavalvonta perustuu
Euroopan unionin
lainsäädäntöön
Euroopan unionin asetukset ovat jäsenmaille suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Niistä keskeisimpiä rajavalvontaa
koskevia asetuksia ovat Schengenin rajasäännöstö, Frontexin perustamisasetus ja Euroopan rajavalvontajärjestelmä
(EUROSUR).
Rajavartiolaitoksen esikunta on ”kaksoishatutettu”, eli se on samalla sisäministeriön rajavartio-osasto. Tämä onkin
osoittautunut erinomaiseksi ratkaisuksi,
koska näin poliittinen ja käytännön osaaminen ovat saman katon alla. Rajavartio-
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Kuva Rajavartiolaitos.

artikkelit

Rajavaltuutettujärjestelmä on Venäjä-yhteistyön selkäranka.

Kylkirauta 3/2015

joka hyväksyttiin EU:n ministerineuvostossa Suomen edellisellä puheenjohtajakaudella vuonna 2006. Konseptia
päivitetään parhaillaan, ja Rajavartiolaitos on työssä taas aktiivisesti mukana.
Ollaanpa Euroopan unionista mitä
mieltä tahansa, tosiasia on se, että suomalaisten rajavartioiden toiminnasta säädetään Brysselissä, joten siellä on oltava
mukana. Jarrumies ei junaa ohjaa, vaan
on päästävä veturiin vaikuttamaan. Tehtävätaktiikalla toimivat rajaupseerit ovatkin puolustaneet Suomen etuja Brysselin
sokkeloissa jo viidentoista vuoden ajan.

Schengenin
toimivuutta arvioidaan
Vuonna 1985 perustettuun Schengen-alueeseen kuuluu jo 26 maata. Schengenin
toimivuuden parantamiseksi on perustettu arviointijärjestelmä, joka perustuu
EU-asetukseen. Arviointien tarkoituk-

Frontex koordinoi
operatiivista yhteistyötä
Euroopan unionin rajavalvontayhteistyötä koordinoi vuonna 2005 toimintansa
aloittanut EU-virasto Frontex, jonka
toiminnan käynnistämiseksi Rajavartiolaitos teki töitä hartiavoimin. Yhdeksän
ensimmäistä vuotta virastoa johti Rajavartiolaitoksen nykyinen apulaispäällikkö, kenraalimajuri Ilkka Laitinen.
Frontex koordinoi jäsenmaiden yhteisoperaatioita unionin ulkorajoilla,
laatii riskianalyyseja, ylläpitää unionin
rajatilannekuvaa, järjestää koulutusta,

Kuva Rajavartiolaitos.

osasto osallistuu rajavalvontaa koskevan
lainsäädännön valmisteluun Euroopan
unionin rakenteissa.
Euroopan unionin lainsäädäntöön pyritään vaikuttamaan siten, että se ottaisi
huomioon myös Suomen erityispiirteet.
Tässä onnistuminen vaatii sinnikästä
ja pitkäjänteistä vaikuttamista. Vaikuttamisen eturintamassa ovat Brysselissä
Suomen pysyvässä edustustossa toimiva
rajavalvonta-asiantuntija (yleisesikuntaupseeri) sekä Euroopan unionin asioista
vastaavat Rajavartiolaitoksen esikunnan
upseerit. Vaikuttamisessa vahvuutena on
ollut sekä poliittisen ”pelin” että käytännön rajavalvonnan hallinta. Tavoitteena on saada unionille aikaan parhaisiin
käytännön kokemuksiin perustuvaa lainsääntöä, jossa kuunnellaan myös ”järjen
ääntä”.
Rajavartiolaitos on myös onnistunut
saamaan kansallisia asiantuntijoita Euroopan komission määräaikaisiin tehtäviin. He ovatkin päässeet hyvin nopeasti
käsiksi Suomen kannalta tärkeän lainsäädännön valmisteluun ja toimeenpanon
ohjaamiseen.
Tällä hetkellä Rajavartiolaitoksen
painopisteenä ovat käynnissä olevat
neuvottelut asetuksiksi Euroopan unionin rajaylitystietojärjestelmästä ja rekisteröityjen matkustajien ohjelmasta. Nämä
hankkeet ovat Suomelle tärkeitä, jotta
tulevaisuudessa pystytään takaamaan
sujuva rajaliikenne, mutta samalla torjumaan sisäisen turvallisuuden uhkia.
Unionin rajavalvonnan toimeenpano
perustuu pitkälti Suomen ideoimaan yhdennetyn rajaturvallisuuden (Integrated
Border Management, IBM) konseptiin,

sena on selvittää, toimeenpanevatko jäsenmaat yhteistä lainsäädäntöä yhteisesti
sovittujen sääntöjen mukaisesti. Tämä
on tärkeää, koska jäsenmaiden välisillä
rajoilla ei ole rajatarkastuksia.
Rajavartiolaitos on ollut Schengenin arviointijärjestelmän kehittämisessä
aktiivisesti mukana aina ensimmäisistä
arvioinneista lähtien. Eversti Arto Niemenkari oli jo vuonna 1999 aloittamassa
ulkoraja-arviointien koordinointia EU:n
neuvoston sihteeristössä, ja Rajavartiolaitoksen asiantuntijoita on ollut lähes
kaikissa ulkoraja-arvioinneissa. Rajavartiolaitoksen upseeri johti nykyisin
käytössä olevan ulkorajavalvonnan
Schengenin standardit määrittelevän
suositusten ja parhaiden käytäntöjen
luettelon laatimisen.
Raja- ja merivartiokoulu oli aloitteellinen arviointeihin osallistuvien
asiantuntijoiden kurssin kehittämisessä.
Onnistuneen pilottikurssin jälkeen tuote
annettiin Frontexille, ja rajaupseereja on
edelleenkin keskeisissä tehtävissä sen
opettajaryhmässä.

Rajavalvontaa koskevasta lainsäädännöstä päätetään Brysselissä.
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laatii standardeja ja tukee tutkimus- ja
kehitystyötä. Kaikki tämä tehdään yhteistyössä jäsenmaiden asiantuntijoiden
kanssa.
Rajavartiolaitos osallistuu aktiivisesti Frontexin koordinoimaan toimintaan.
Esimerkiksi tänä vuonna yhteisoperaatioihin lähetetään rajamiehiä ja -naisia
yhteensä noin kuuden henkilötyövuoden
verran sekä valvontalentokone kahdeksi
kuukaudeksi ja partiovene tuplamiehistöllä seitsemäksi kuukaudeksi. Yleensä
yksittäinen rajavartiomies komennetaan
operaatioon noin kuukaudeksi, joten
Frontex-kokemusta kertyy vuosittain
kymmenille rajavartiomiehille. Lisäksi
Frontexin Varsovan päämajassa työskentelee Rajavartiolaitoksen lähettämiä
kansallisia asiatuntijoita sekä sinne rekrytoitunutta evp-henkilöstöä.
Suomi osallistuu Frontexin toimintoihin kokoonsa nähden merkittävällä
panoksella. Osallistumisella pyritään
vaikuttamaan Frontexin toimintaan Euroopan unionin yhdennetyn rajaturvallisuuden konseptin kehittämisen kannalta
olennaisilla osa-alueilla, kuten yhteisoperaatioissa ja koulutustoiminnassa.
Samalla myös parannetaan operaatioihin
osallistuvien rajavartiomiesten ammattija kielitaitoa.
Tänä vuonna Suomen osallistuminen
on suunnattu etenkin keskiselle ja itäisellä Välimerelle sekä Unkarin ja Bulgarian
maarajoille. Näin Suomi osoittaa solidaarisuutta suurimman laittoman maahantulon paineen alla olevia jäsenmaita
kohtaan.

Yhdyshenkilöt torjuvat
laitonta maahantuloa jo
lähtöasemissa
Euroopan unionin nelitasoisen maahanpääsyn valvontamallin uloimmalla
kehällä toimivat Rajavartiolaitoksen
lähettämät yhdyshenkilöt. Heidän keskeisin tehtävänsä on Suomen viisumivirkailijoita tukemalla sekä yhteistyössä
lentoyhtiöiden ja muiden EU-maiden
yhdyshenkilöiden kanssa torjua Suomeen yrittävät laittomat maahantulijat
jo lähtöasemiin. Viime vuonna Rajavartiolaitoksen yhdyshenkilöt estivät yli
3 700 laittoman maahantulijan matkan
Suomeen tai muuhun Schengen-maahan.
Komissio pyytää usein rajaupseereja asiantuntijoiksi, kun tehtävänä on
arvioida EU-jäsenyydestä neuvottelevan

Kuva Rajavartiolaitos.

artikkelit

Frontexin koordinoimaan operaatioon osallistuva Rajavartiolaitoksen
partiovene on havainnut laittomia maahantulijoita kuljettavan veneen.
tai viisumivapautta tavoittelevan maan
rajavalvontaa. Muun muassa Kroatian,
Montenegron, Moldovan, Georgian ja
Kosovon rajavalvontaa on kehitetty
suomalaisten rajaupseerien suositusten
perusteella.

Kriisinhallintaan
osallistuminen tukee
kotimaan toimintaa
Rajavartiolaitoksesta on siviilikriisinhallintaoperaatioissa kerrallaan noin
kymmenen virkamiestä. Operaatioiden osallistumisen kautta parannetaan
kolmansien maiden kykyä torjua myös
Euroopan unionin alueelle suuntautuvaa
rajat ylittävää rikollisuutta sekä lisätään
niiden yhteistoimintaa jäsenmaiden viranomaisten kanssa. Sotilaallisissa kriisihallintaoperaatioissa Rajavartiolaitoksen
henkilöstöä on kerrallaan noin 10–15
virkamiestä.

Kansainvälisen
toiminnan tavoitteet
Rajavartiolaitoksen kansainvälinen
toiminta on tavoitehakuista, ja sillä on
poliittis-strategisia, operatiivisia ja henkilöstön sekä suorituskykyjen kehittämiseen tähtääviä tavoitteita. Eri tasoilla
ja tavoilla tapahtuva suunnitelmallinen
vaikuttaminen on linkitetty yhteen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Poliittis-strategisella tasolla vaikutetaan Euroopan unionin lainsäädännön,
viranomaisyhteistyön ja rajapolitiikan
kehittymiseen Suomen ja unionin ulkorajavalvonnan kannalta myönteiseen
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suuntaan. Operatiivisella vaikuttamisella
vahvistetaan Suomen ja Schengen-alueen
ulkorajavalvontaa sekä torjutaan laitonta
maahantuloa, ihmissalakuljetusta, ihmiskauppaa ja muuta rajat ylittävää rikollisuutta. Kansainväliseen toimintaan
osallistumisella parannetaan henkilöstön ammattitaitoa ja tietämystä uusista
toimintamalleista sekä mahdollistetaan
henkilöstön pätevöityminen myös Euroopan unionin vaativimpiin operatiivisiin
tehtäviin.
Rajavartiolaitoksen kansainvälinen
toiminta on osa Suomen uskottavaa ja
itsenäistä rajavalvontaa. Ohjaavana periaatteena on isänmaan etu, eli Suomen
ja Schengenin rajojen ja sisäisen turvallisuuden turvaaminen.
Rajavartiolaitoksen aktiivisen kansainvälisen toiminnan tavoitteena on
myös ylläpitää Suomen mainetta rajavalvonnan huippuosaajana. Vahvan
aseman saavuttaminen ja ylläpitäminen
on vaatinut ja vaatii myös sisäministeriön osastojen, muiden ministeriöiden
ja valtioneuvoston kanslian saumatonta
yhteistyötä.
Schengen-alue on nyt historiansa kovimpien paineiden alla. Välimeren yli
vyöryy laittomia maahantulijoita, EU:n
sisäinen turvallisuus on kasvavien uhkien
kohteena ja samalla laillinen liikkuminen
rajojen yli lisääntyy. Näihin paineisiin
vastaamisessa Euroopassa tarvitaan
järjen ääntä – suomalaista rajaupseeria.
Everstiluutnantti Mika Rytkönen
palvelee Rajavartiolaitoksen esikunnan
kansainvälisen yhteistyön yksikössä. 
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Kuva Lisa Hentunen / Puolustusvoimat, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.

Suomen merialuetta valvotaan sekä pinnalta että pinnan alta.

artikkelit

Valvontaa

pinnalla ja pinnan alla
Teksti: Olavi Jantunen

Merivalvonnasta tulee monelle mieleen kiikari silmillään
laivoja tähyävä sotilas. Nykyaikainen valvontalaitteisto
sensoreineen ja tiedonsiirtojärjestelmineen onkin
yleensä vähemmän tunnettua. Hieman hämärän peitossa
saattaa olla myös se, mikä on tällaisen toiminnan
tarkoitus. Valvonnalla luodaan edellytykset merialueen
alueellisen koskemattomuuden turvaamiselle.

M

erivalvonnan tavoitteena on
kattavan tilannetietoisuuden
ja tunnistetun tilannekuvan
muodostaminen merialueelta. Näin
pystytään paljastamaan mahdollinen
luvaton toiminta. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittävää määrää
erilaisia toimintoja alkaen tilanteen arvioinnista ja jatkuen toimintamahdollisuuksien arvioinnin, päätöksenteon
sekä suorituskykyjen käytön kautta
mahdolliseen vaikuttamiseen ja lopulta
raportointiin. Merivalvonta on Merivoimien rauhan ajan tärkein operaatio, jolla
Merivoimat toteuttaa sille laissa annettua tehtävää valtakunnan turvallisuuden
varmistamiseksi.

Johtaminen edellyttää
tilannetietoisuutta
Merivoimien tehtävien täyttämisestä
annettujen käskyjen ja määräysten mukaisesti vastaa merivoimien komentaja.
Merivoimien operaatiopäällikkö johtaa
merioperaatioiden suunnittelun ja toimeenpanon sekä vastaa niistä suoraan
komentajalle. Merivoimien esikunnan
operaatiokeskus puolestaan johtaa alaisiaan merivalvontakeskusta ja -asemaa.
Johtamisessa korostuu tilanteenmukaisuus ja ajoittainen hektisyys, ja

se edellyttää jatkuvaa tilannetietoisuuden ylläpitoa. Tilanteet voivat kehittyä
nopeastikin, ja näennäisen ”hiljaisen
jakson” rauhallisuuteen ei saa tuudittautua. Todellisuudessa toiminnassa
on koko ajan ”kova tilanne päällä”.
Alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen sekä niihin liittyvä merivalvonta on vaativaa, raskasta
ja tarkkuutta edellyttävää arkipäivän
palveluksessa puurtamista johtokeskuksissa ja merellä. Tätäkään tehtävää
Merivoimat ei tee yksin. Olennaista
on yhteistoiminta Rajavartiolaitoksen
sekä muiden merellisten viranomaisten
kanssa.

Sensorijärjestelmät
näkevät ja kuulevat
Kiinteillä sensorijärjestelmillä luodaan
pintaan ja pinnan alle kattava verkko,
joka ilmaisee alueella kulkevat alukset. Verkon avulla rakennetaan perusta
kansallisen meritilannekuvan muodostamiseksi.
Keskeisiä pintatilanteen muodostamisessa käytettyjä sensoreita ovat tutkaja kamerajärjestelmät, jotka on sijoitettu
saaristoon ja rannikolle. Niiden kattavuutta täydennetään tarpeen mukaan
ottamalla käyttöön tähystysasemia,
15

Olavi Jantunen
liikkuvia tutkajärjestelmiä sekä muita
sensoreita. Valvonta ulotetaan myös
merenpinnan alle, jossa tärkeä merkitys on kiinteillä hydrofonikentillä.
Myös vedenalaista valvontaa voidaan
täydentää siirrettävin järjestelmin. Ulkopuolisten on vaikea huomata kiinteän
verkon toimintaa, mutta niillä luodaan
koko tilannekuvan perusta, jonka pohjalta voidaan tehdä päätökset liikkuvien
valvonta- ja/tai asejärjestelmien suuntaamisesta alueelle.
Näkyvin ja aktiivisin osa Merivoimien alueellisen koskemattomuuden
valvontaa ja turvaamista ovat päivittäin
merellä toimivat alukset. Rannikkolaivaston merisotilaat toimivat merellä
ennalta määritettyjen ja suunniteltujen tehtävien ja reittien mukaisesti. He
valvovat merialuetta sekä sen ilmatilaa
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Kuva Lisa Hentunen / Puolustusvoimat.

artikkelit

Merimiinat ovat Suomen puolustuksen strategisia aseita.
käyttäen aluksessa olevia sensoreita,
unohtamatta myöskään tähystyksen
merkitystä.
Aluksilla luodaan valvonnan liikkuva elementti, jonka paikkatieto on
valvottavalle kohteelle hankalasti ennakoitavissa. Lisäksi alukset tuovat tarvittavat asejärjestelmät ja asevaikutuksen
halutulle alueelle. Liikkuvaa toimintaa
voidaan luonnollisesti täydentää Rajavartiolaitoksen pinta- ja ilma-aluksilla
sekä Ilmavoimien ja Maavoimien ilmaaluksilla. Jokapäiväinen merioperaatio
kyetään tarvittaessa nopeastikin muuttamaan Merivoimien johtamaksi yhteisoperaatioksi.

Ensiksi aina varoitetaan
Vieraan valtion aluksen toimiessa
vastoin kansainvälisiä määräyksiä ja
Suomen lakia sitä ensin huomautetaan
ja tilanteen mahdollisesti jatkuessa varoitetaan. Varoitus voidaan toistaa ja
tarvittaessa sitä voidaan tehostaa varoitustulella. Se ei ole sotilaallisen voiman
käyttöä, vaan se on viestintää siitä, että
lainvastainen ja luvaton toiminta pitää
lopettaa välittömästi.
Yleensä huomautus ja varoitus annetaan radiolla, mutta kansainvälisten
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sopimusten ja Suomen lakien mukaisesti se voidaan tehdä myös muilla välineillä. Haasteelliseksi tilanteen tekee
esimerkiksi alus, jolla ei joko ole radiota
lainkaan tai johon ei saada radioyhteyttä. Tyypillisimmillään tällaisia kohteita
voivat olla heikosti varustetut siviilialukset tai esimerkiksi sukellusveneet.
Ensiksi mainitussa tapauksessa yhteys
voidaan ottaa vilkulla tai ajamalla oma
alus viereen ja käyttämällä kovaäänistä.
Jälkimmäisessä tapauksessa on signaalin antamiseksi käytettävä käsisyvyyspommeja.
Käsisyvyyspommi on painekäsi
kranaatin tyyppinen vajaan kilon
TNT-lataus, jonka räjähdysäänen vedenalainen kohde kuulee. Signaalit annetaan kansainvälisesti sovitulla tavalla.
Tarkoitus ei siis ole vahingoittaa kohdetta, vaan käsisyvyyspommia käyttämällä
sille ainoastaan ilmoitetaan, että se on
havaittu, sen toiminta on luvatonta ja sen
pitää välittömästi keskeyttää toiminta.
Varoitus voidaan toistaa tai sitä voidaan
tehostaa käyttämällä syvyyspommeja
kohdetta vaurioittamattomalla tavalla.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
kohteeseen ei yritetäkään osua, vaan tarkoitus on antaa sille signaali huomatuksi
tulemisesta.
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Huomautuksen ja varoituksen antamisesta päättää valvontaviranomainen.
Puolustusvoimissa alinta tasoa tässä
tapauksessa edustaa aluksen tai ilmaaluksen päällikkö. Heidän osuuttaan ja
vastuutaan valtiomme turvallisuuden
ylläpidossa ei siten voi liiaksi korostaa.

Tarvittaessa käytetään
voimakeinoja
Sotilaalliset voimatoimet ovat alueellisen koskemattomuuden turvaamisen
työkalupakin viimeinen keino. Periaatteena on, että niiden käytöstä päättää
aina puolustusministeri. Itsepuolustustilanne on toki myös mahdollinen,
mutta silloin kyse ei enää ole pelkästä
alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta. Ilmeisen uhan kohteeksi joutunut valvontaviranomainen voi ryhtyä
puolustautumaan omalla päätöksellään
käyttäen tarvittavia voimakeinoja tilanteen vakauttamiseksi.
Voimakeinojen käyttöön voidaan
siirtyä siinä tapauksessa, että asianomainen alus ei noudata varoitusta eikä sen
tehostamista, vaan se jatkaa luvatonta
toimintaa ja tekee aluevalvontalaissa
määritetyn vihamielisen teon. Valvontaviranomaisen on kuitenkin koko ajan

Kuva Lisa Hentunen / Puolustusvoimat ja navaltoday.com.

artikkelit

Sotilaalliset voimatoimet ovat alueellisen koskemattomuuden turvaamisen viimeinen keino.
harkittava, onko kyseessä valtakunnan
turvallisuutta vaarantava teko vai olisiko
sittenkin mahdollista, että alus ei enää
ole miehistönsä hallinnassa, se on kykenemätön ottamaan yhteyttä tai se on
esimerkiksi jonkinlaisessa merihädässä.
Erittäin harvinaista – mutta periaatteessa
toki mahdollista – on se, että yksittäinen
alus voisi muodostaa merkittävän uhkan
valtion turvallisuudelle. Voimankäyttö
hädässä olevaa alusta kohtaan olisi väärä
ja täysin kohtuuton toimenpide.
Sotilaallista voimaa käytetään
alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi vain sen verran kuin tilanne
edellyttää asioiden palauttamiseksi
Suomen lakien mukaiseksi. Esimerkiksi vedenalaiseen kohteeseen suunnatun
sotilaallisen voiman käytön tavoitteena
on pakottaa kohde tulemaan pintaan.
Pinnalla oleva alus taas pakotetaan
voimankäytöllä tottelemaan valvontaviranomaisen käskyjä. Toimenpiteiden
jälkeen alus tutkitaan ja sen päällikkö
sekä muut tarvittavat henkilöt esitutkitaan. Sen jälkeen tilanteen selvittäminen
jatkuu alueloukkauksen, vihamielisen
teon ja/tai muiden mahdollisten rikosten
vakavuuden mukaisesti Suomen oikeusjärjestelmän ja ulkoasiainministeriön
toimenpitein. Todettakoon, että tämän

kaltaisiin tilanteisiin ei ole jouduttu kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen.

Ympärivuorokautista
valvontaa

Kaikki toimenpiteet
dokumentoidaan

Järjestelmän silminä ja korvina toimivien sensorien tieto siirretään datana
valvontakeskuksiin, joissa järjestelmä
muuttaa datatiedon visuaalisesti tulkittavaksi informaatioksi esitysjärjestelmiin.
Operaattorit tulkitsevat saadut tiedot,
muodostavat näin analysoidun meritilannekuvan ja jakavat sen tarvitsijoille. Analyysien ja arviointien pohjalta
päättäjät tekevät tarvittavat operatiiviset
päätökset ja käyttävät ennakkosuunnittelun perusteella valmiuteen asetettuja yksiköitä ja muita suorituskykyjä.
Toiminnasta laaditaan raportit, joista
saadut tiedot yhdistetään tilanteen arviointiin ja tehdään tarvittavat operatiiviset johtopäätökset. Niiden asettamien
vaatimusten mukaan tehdään tarvittavat
muutokset toimintaan ja menetelmiin.
Toiminta valtakunnan itsenäisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi
on käynnissä kellon ympäri ja vuoden
jokaisena päivänä.

Kuten kaikessa operoinnissa, dokumentointi on tärkeää myös merivalvonnassa.
Keskeistä se on alueellisen koskemattomuuden valvonta- ja turvaamistehtävissä. Alueloukkauksen tai vihamielisen
teon paljastuessa aloitetaan muiden toimien ohella rikostutkinta. Siitä vastaa
Rajavartiolaitos. Luotettava ja mahdollisimman aukoton dokumentointi on edellytys asian tutkimiselle, todistamiselle
ja selvittämiselle.
Merelliset tapahtumat erilaisine
toimijoineen kiinnostavat kansalaisia
ja siten myös mediaa. Viestinnän onnistuminen edellyttää oikein tehtyä ja
selkeää tapahtumien dokumentointia
sekä viestinnästä vastaavan henkilön
tietojen ajan tasalla pitämistä esimerkiksi tilanneselostusten avulla. Nykyyhteiskunnassa tieto liikkuu nopeasti.
Mediavyöry voi tietyissä tilanteissa
olla suuri. Viestinnän oikeellisuus ja
täsmällisyys myös tilanteen edelleen
kehittyessä ovat ratkaisevia.
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Kommodori Olavi Jantunen palve
lee merivoimien operaatiopäällikkönä.
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Kuva en.wikipedia.org/freepictures.

Meriliikennettä valvotaan kaikissa olosuhteissa.

artikkelit

Meriliikennettä valvotaan
meriliikennekeskuksissa
Teksti: Thomas Erlund

Liikenne ja kuljetukset ovat nyky-yhteiskunnalle
elintärkeitä. Niillä mahdollistetaan ihmisten, tavaroiden
ja palvelujen vapaa liikkuvuus. Suomenlahti on yksi
tiheimmin liikennöidyistä ja vaikeimmin navigoitavista
merialueista maailmassa. Suomen merialueen liikenteen
ohjaus edellyttää tarkkaa ja ammattitaitoista työtä.

P

elkästään Suomenlahdella käy
vuosittain noin 40 000 alusta,
joista noin joka kuudes on öljytankkeri. Suomessa käy noin sata
alusta vuoden jokaisena vuorokautena. Alusten kuljettama yhteenlaskettu lastimäärä vuorokaudessa vastaa
7 000:ta junavaunullista tai 11 200:aa
täysperävaunurekallista tavaraa. Noin
puolet kauppa-alusliikenteestämme
suuntautuu Pohjanlahden ja noin
puolet Suomenlahden satamiin.
Suomi on Itämeren maista eniten
riippuvainen merikuljetuksista: ulko
maankaupan viennistämme 90 prosenttia ja tuonnistamme noin 70 prosenttia
kulkee meritse. Ulkomaan meriliikenteessä kuljetettiin vuonna 2013 yhteensä 96 miljoonaa tonnia tavaraa. Määrä
oli yli kolme miljoonaa tonnia eli 3,4
prosenttia suurempi kuin edellisenä
vuonna. Viennin määrä kasvoi 5,7 prosenttia, ja se oli yhteensä 47 miljoonaa
tonnia. Tuonti lisääntyi edellisvuodesta
prosentilla, ja se oli yhteensä 49 miljoonaa tonnia.

Liikennettä valvotaan
meriliikennekeskuksista
Itämeren merikuljetusmäärien ja aluskokojen ennustetaan kasvavan myös

lähivuosina. Ennakoiva meriliikenteen
hallinta ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy, proaktiivisuus, on tärkeää sekä
meriliikenteen sujuvuuden että ympäristönsuojelun kannalta. Laivojen
kulkuun ja tilanteiden kehittymiseen
voidaan puuttua jo ennen kuin vaaratai läheltä piti -tilanne tapahtuu.
Meriliikennettä valvotaan vuorokauden ympäri toimivissa meriliikennekeskuksissa, joita Suomessa on tällä
hetkellä kolme. Keskukset sijaitsevat
Lappeenrannassa, Helsingissä ja Turussa. Länsi Suomen meriliikennekeskus
Turussa valvoo ja seuraa laivaliikennettä Hangosta Tornioon, mukaan luettuna ruotsalaisten kanssa yhteistyössä
valvottu Ahvenanmeren reittijakojärjestelmä. Turun keskuksessa sijaitsee
myös Suomen ainoa turvallisuusradio
Turku Radio, joka välittää aluksille
sää- ja jäätietoja sekä toimii hätävarana
meripelastuksessa.
Meriliikenteenohjauksen tehtävänä on alusliikenteen turvallisuuden
ja tehokkuuden lisääminen sekä alusliikenteen ympäristölle aiheutumien
haittojen ehkäiseminen. Siitä käytetään
lyhennettä VTS, joka tulee englannin
kielen sanoista Vessel Traffic Service
– suomeksi alusliikennepalvelu. Meriliikenteen ohjausta varten Suomen ran19

Thomas Erlund
nikko on jaettu kymmeneen alueeseen.
Niistä kahdeksan on VTS-alueita, jotka
tunnetaan myös nimellä VTS-sektori.
Meriliikennekeskukset ylläpitävät näitä
sektoreita.
Helsingin ja Turun meriliikennekeskuksissa tehdään myös reittijakoalueiden valvontaa. Reittijakoalueet
sijaitsevat Ahvenanmeren ja Suomenlahden sektoreilla, ja niissä valvotaan
meriteiden sääntöjä.
Helsinki Traffic on osa alusten ilmoitusjärjestelmää GOFREPia (Gulf
of Finland Reporting System), jonka
käyttäminen on Suomenlahdella pakollista kaikille yli 300 nettotonnia
painaville aluksille. Suomenlahden
GOFREP-järjestelmää valvotaan kolmikantasopimuksella yhdessä Viron ja
Venäjän kanssa.
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Kuva Arctia.fi
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Jäänmurtaja Urho avustaa meriliikennettä.

Navigointiapua
ja puuttumista
riskitilanteisiin
Alusliikenteen ohjaus perustuu sensoreilla muodostettuun tilannekuvaan.
Sensoreita ovat muun muassa tutka,
laivojen automaattinen tunnistejärjestelmä AIS (Automatic Identification
System), kamera ja meri-VHF (tunnetaan myös nimellä puheradio). Suomen
meriliikenteenohjauksen käytössä on
noin sata tutkaa, jotka on sijoitettu
ympäri rannikkoa, ja ne kattavat kaikki
merenkulun kauppaväylät.
Alusten tunnistetietojen vastaanottamiseksi on käytössä on noin kaksikymmentäviisi AIS-tukiasemaa.
Kansainvälisesti määritellyt alusten
AIS-tunnistetiedot sisältävät muun
muassa aluksen mitat, kulkunopeuden,
kulkusuunnan, senhetkisen sijainnin,
määränpään ja saapumisajan määränpäähän.
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Aluksia ohjataan sensoriverkoston
avulla antamalla niille erilaisia palveluja, kuten tiedonanto, liikenteenjärjestely ja navigointiapu. Peruspalveluun
kuuluvissa tiedonannoissa on tiedot
VTS-alueella olevista muista aluksista, säästä, jääolosuhteista, veden
korkeudesta, luotsien ja jäänmurtajien
toiminnasta, väylien ja turvalaitteiden
kunnosta ja käytettävyydestä, mahdollisesta alusta uhkaavasta vaaratilanteesta sekä muista alusten turvalliseen
liikennöintiin vaikuttavista seikoista.
Säätiedot perustuvat hyväksytyn säätietopalvelun merenkulkijoille antamiin
säätiedotuksiin.

Kuva Thomas Martikainen / Liikennevirasto.

Meriliikennekeskuksen alusliikenneohjaajana saa toimia henkilö,
jolla on voimassa oleva Liikenteen
turvallisuusvirasto Trafin myöntämä
alusliikenneohjaajan pätevyystodistus
ja joka on suorittanut alusliikenneohjaajan työpaikkakoulutuksen. Lisäksi
edellytetään, että henkilö on suorittanut vahtiperämiehen tutkinnon, saanut
vahtiperämiehenkirjan ja hallitsee tarvittavassa laajuudessa suomen, ruotsin
ja englannin kielen. Englannin kielessä
edellytetään yleisen kielitutkinnon taitotasoa neljä.

Kaikkien yli 24-metristen alusten
on käytettävä alusliikennepalvelua.
Hyvä esimerkki Meriliikennekeskuksen antamista liikenteenjärjestelypalveluista on Helsinki, jossa käy kesäisin
noin kolmesataa suurta risteilyalusta.
Kesäisenä aamuna Helsinkiin voi
tulla peräkkäin kuusi risteilijää, jotka
kaikki ottavat luotsin. Koska alukset
ovat suuria, yhdessä satamien ja luotsien kanssa sovitaan, missä järjestyksessä risteilijät ottavat luotsin ja mikä
risteilijä menee mihinkin laituriin.
Meriliikennekeskus järjestelee liikennettä siinä järjestyksessä, jossa alukset
tulevat luotsipaikalle. Samaan aikaan
alueella liikkuu usein myös rahtialuksia
Vuosaaren suuntaan sekä Tukholman
ja Tallinnan linjaliikennettä. Alueella
voi olla yhtä aikaa olla liikkeellä toistakymmentä eri suuntiin kulkevaa alusta.
Tilanteiden ennakoimiseksi meriliikennekeskuksella on oltava ajantasainen
tilannekuva.
Navigointiapupalvelua joudutaan
antamaan suhteellisen harvoin. Se on
hyvä asia, sillä maista on hankalaa
antaa ohjeita aluksille, jotka kaikki ovat
ominaisuuksiltaan erilaisia ja joihin
keliolosuhteet vaikuttavat eri tavalla.
Navigointiapupalvelua saattaa tarvita
esimerkiksi alus, jonka navigointivälineet lakkaavat teknisen vian takia
toimimasta. Tässä tilanteessa meriliikennekeskus antaa ohjeita siitä, miten

Suomenlahden liikennevirtaa vuodelta 2014. Tilanne esittää idän- ja
lännensuuntaan kulkevaa alusliikennettä sekä Helsingin ja Tallinnan
välillä kulkevaa liikennettä.
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artikkelit
laiva pääsee takaisin satamaan tai ankkuroimaan suojaisaan paikkaan, jotta
vika voidaan korjata.
Vuonna 2014 meriliikenteenohjauskeskus joutui puuttumaan alusten
käyttäytymiseen noin kahdeksantuhatta
kertaa. Jokaisesta vaaratilanteesta – ja
tilanteista, jotka ilman meriliikenteenohjauskeskuksen asiaan puuttumista olisivat voineet johtaa vaaratilanteeseen
– tehdään raportti. Vuonna 2014 tehtiin
yhteensä 284 raporttia. Noin reilu kaksi
kolmasosaa niistä koski meriteiden
sääntörikkomuksia, ja loput olivat niin
kutsuttuja VTS-raportteja, jotka koskivat tilanteita rannikkoalueella. Valvonnalla estettiin 21 karilleajoa, mitä
voi pitää varsin hyvänä saavutuksena.

Kustaanmiekka Helsingin edustalla.
Sunday -turvallisuuspalkinto.
Parhaillaan Liikennevirasto totetuttaa yhdessä useiden muiden merellisten

toimijoiden kanssa yhteistyöhanketta,
jonka tavoitteena on parantaa alusliikenteen ohjausjärjestelmää. Meriliikenteen turvallisuuden parantamisen
lisäksi hankkeen avulla tavoitellaan
myös suurten öljyonnettomuuksien
riskin merkittävää pienenemistä. Liikennevirasto on mukana myös kansainvälisissä kehitystyöryhmissä, joissa
kehitellään meriliikenteenohjauksen
uusia työkaluja ja parannetaan Suomen
meriturvallisuutta.
Thomas Erlund on merikapteeni
ja Liikenneviraston meriliikenteen
ohjausyksikön päällikkö.

Kuva Liikennevirasto.

Suomea voidaan pitää meriliikenteenohjauksen edelläkävijänä. Meriliikenteenohjauksen merkitys turvalliselle
ja tehokkaalle merenkululle ja kuljetuslogistiikalle on tunnistettu myös
kansainvälisesti. Vähätellä ei voi myöskään saavutuksia ympäristövahinkojen ennaltaehkäisemisessä. Suomen
luonnonsuojeluliitto myönsi vuonna
2011 vuoden ympäristöpalkinnon Liikenneviraston Suomenlahden meriliikennekeskukselle. Kuluvan vuoden
syyskuussa liikenneviraston VTS-toiminnalle myönnettiin arvostettu Sea

Kuva Thomas Erlund.

Osa turvallista ja
ympäristöä suojelevaa
merenkulkua

Länsi-Suomen meriliikennekeskus Turussa valvoo ja seuraa laivaliikennettä Hangosta Tornioon.
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Kuva Ilmavoimat, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.

Kone lähetetään tunnistamaan havaittua tuntematonta maalia.
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Ilmavoimilla jatkuva valmius
turvata Suomen ilmatila
Teksti: Aki Heikkinen

Ilmavoimat ylläpitää valmiutta reagoida Suomen
lähialueiden vilkastuneeseen lentotoimintaan. Valmiutta
kohotetaan tarvittaessa tilannekuvan edellyttämällä
tavalla. Ilmatilan jatkuva valvonta ja vartiointi on
lakisääteinen tehtävä, jonka ehdoilla Ilmavoimien muu
toiminta suunnitellaan ja toteutetaan.

I

lmavalvontatutkia sekä F/A-18
Hornet -monitoimihävittäjiä on
jatkuvassa valmiudessa eri puolilla Suomea. Hävittäjiä ei kuitenkaan
voi pitää jatkuvasti ilmassa, sillä jatkuva ilmapäivystys kuluttaisi liikaa
resursseja. Harjoitustoiminta, työajat
ja ylityökertymät eivät kuitenkaan vaikuta päivystystoiminnan perusteisiin ja
valmiuteen.
Suurin osa Ilmavoimien Horneteista on sijoitettu kahteen hävittäjälennostoon, Karjalan lennostoon Rissalassa ja
Lapin lennostoon Rovaniemellä. Myös
Satakunnan lennoston ilmataistelukeskuksella on Hornet-lentotoimintaa. Jos
tilanne tai sääolosuhteet sitä edellyttävät, voidaan päivystyspaikkoja muuttaa ja hävittäjäpäivystystä siirtää myös
muihin tukikohtiin.
Kaikki Suomen alueen lähellä lentävät ilma-alukset pyritään tunnistamaan. Suomen ilmatilaan eksyneille
koneille annetaan tarvittaessa apua.
Epäselvissä tapauksissa lähetetään
hävittäjät tunnistamaan ilmatilaa lähestyvät ilma-alukset ja varmistamaan
niiden toiminnan laillisuus ja turvallisuus. Maatamme vastaan ilmoitse

suunnatut hyökkäykset valmistaudutaan torjumaan voimatoimin.
Ilmatilanloukkauksista tiedotetaan
aina, mutta salattavuussyistä julkisuuteen ei kerrota yksityiskohtaisia tietoja
päivystyslentotoiminnasta.

Lähialueen 
lentotoiminta lisääntynyt
Lentoliikenteen kokonaisliikennemäärä
Suomen lähialueella on viime vuosina
kasvanut merkittävästi. Suomenlahden
sotilaslentoliikenne muodostuu enimmäkseen Suomen, Venäjän, Ruotsin
ja Nato-maiden sotilaskoneiden operaatioista. Merkittävä osa liikenteestä
on Venäjän ilmavoimien Kaliningradin
tukikohtaan suuntaamia siirto- ja huoltolentoja.
Lentotoiminnan lisääntyminen
näkyy myös Ruotsin ilmavoimien ja
Naton päivystysosastojen entistä aktiivisempana toimintana. Eri medioista on saatavissa runsaasti tiedotteita ja
uutisia niiden tunnistuslentotoiminnasta. Suomen ilmavoimien operatiivinen
lentotoiminta on lisääntynyt suunnilleen samassa suhteessa kuin muiden
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Aki Heikkinen
Itämeren valtioiden ilma-alusten lentotoiminta.
Suomen alueella tapahtui vuonna
2014 rypäs ilmatilanloukkauksia, mutta
pitkän ajan tarkastelussa niiden lukumäärä ei ole lisääntynyt. Tapahtuneet
ilmatilanloukkaukset eivät ole olleet
luonteeltaan aggressiivisia.

Ilmavalvonnan
ytimenä kauko- ja
keskivalvontatutkat
Ilmatilannekuva muodostetaanIlma
voimien tutkilla ympäri vuorokauden.
Niiden lisäksi kaikilla puolustus-
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F/A-18 Hornet lähdössä tehtävään.
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lennonjohdoille annetaan tiedot ilman
transponderia lentävistä koneista. Vastaavasti siviililennonjohto voi tukea
Ilmavoimia pyytämällä lennonjohtoradiolla konetta korjaamaan kurssiaan
ennen alueloukkauksen tapahtumista.
Se edellyttää luonnollisesti sitä, kohteeseen saadaan radioyhteys.

Päivystyslentoja
säällä kuin säällä
Lentotehtävä muodostuu valmistelusta, toteutuksesta ja raportoinnista.
Valmisteluun sisältyy perehtyminen
säätietoihin, lennonvarmistustietoihin,
konekaluston varustustietoihin sekä
viimeisimpiin päivystysdokumentteihin. Myös raportointi on tärkeä osa
päivystyslentoa. Ohjaaja laatii lennon
jälkeen raportin, johon kirjataan mah-
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haaroilla on aktiivisesti lähettäviä
primääritutkia. Valvonnan pääkalustona ovat ympäri maata sijoitetut
kauko- ja keskivalvontatutkat, joiden
havaintoja täydennetään tarvittaessa lähivalvontatutkien ja muiden sensorien
avulla. Primääritutkilla pystytään havaitsemaan myös sellaiset lentokoneet,
joiden toisiotutkavastaaja, transponderi, ei ole toiminnassa. Siviilitutkat havaitsevat yleensä vain sellaiset kohteet,
joiden transponderi on päällä.
Valvonta ulottuu satoja kilometrejä maan rajojen ulkopuolelle. Kaikki
tutkat eivät välttämättä mittaa samaan
aikaan, vaan valvonnan ulottuvuutta
ja tehoa säädellään tarpeen mukaan.
Tarvittaessa valvontaa voidaan täydentää hävittäjäkoneiden, ilmatorjunnan ja
Merivoimien taistelualusten tutkilla.
Ilmatilan valvontaa tehdään ympäri
vuorokauden Ilmaoperaatiokeskuksessa, pääjohtokeskuksissa ja tutka-asemilla. Valtaosa työstä on tilannekuvan
muodostamista, ylläpitoa ja seuraamista, eikä se näy kansalaisille millään tavalla. Ilmavalvontatutkien mittaamat
maalitiedot lähetetään pääjohtokeskusten tietojärjestelmiin ja yhdistetään ilmatilannekuvaksi. Jos maalia ei
tunnisteta, valvonta- ja johtovastuussa
oleva johtokeskus lähettää ilmaan tunnistuskoneen.
Ilmavoimat tekee tiivistä yhteistyötä lennonvarmistuksesta vastaavan
Finavian ja siviili-ilmailuviranomaisen,
Trafin, kanssa. Ilma-alusten suuntautuminen väärille reiteille pyritään
ennaltaehkäisemään jo lentosuunnitelmia hyväksyttäessä. Siviililiikenteen turvallisuuden varmistamiseksi

dollisimman tarkasti kaikki suoritettua
lentoa koskevat jatkokäsittelyn kannalta olennaiset tiedot.
Päivystysryhmän työvuoroon kuuluu
odottaminen jatkuvassa valmiudessa.
Mahdollista hälytystä odotettaessa ylläpidetään herkeämättä tilannekuvaa koko
Suomen säätilan kehittymisestä sekä eri
lentokenttien käytettävyydestä päivystystoimintaan. Esimerkiksi Kuopiosta
käynnistyvä lento voi suuntautua pohjoisimpaan Lappiin, jossa sääolosuhteet
voivat olla aivan toisenlaiset kuin lähtötukikohdassa. Joskus päivystysohjaaja saattaa lentää saman päivän aikana
useita tehtäviä ympäri Suomea ja sen
lähialuetta käyden monilla lentokentillä
ja operoiden monenlaisissa olosuhteissa
pimeydestä räntäsateeseen ja auringonpaisteeseen.
Päivystyslentoja voidaan lentää
kaikista Ilmavoimien kiinteistä rauhan
ajan tukikohdista. Tarvittaessa toiminta
voidaan hajauttaa siviili-ilmailun käytössä oleville lentokentille tai kriisiaikana perustettaviin tilapäistukikohtiin.
Päivystyslentoihin sisältyy aina ylimääräistä jännitystä. Päivystyskoneet
ovat aseistettuja. Hälytykset tulevat
usein ennalta arvaamatta, jolloin ohjaaja ei vielä lennon alkaessa tiedä, minkä
tyyppisestä tehtävästä tai kohteesta on
kyse. Nopeasti käynnistyvät tilanteet
sisältävät useita ennalta arvaamattomia
muuttujia. Lennolla aluevalvontaviranomaisena toimivalla ohjaajalla on suuri
vastuu. Lennon aikana tunnistuskoneen
toimintaa valvoo ja johtaa Ilmavoimien
johtokeskuksessa työskentelevä tais-

Tarvittaessa valmiutta kohotetaan ohjaamopäivystyksellä.
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telunjohtaja, joka tekee jatkuvaa yhteistyötä siviililennonjohtojen kanssa.

Kuva Ilmavoimat, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.

Suomen ilmatilaan ilman asianmukaista maahantulolupaa lentävä vieraan valtion lentokone tunnistetaan,
olosuhteista riippuen valokuvataan ja
tarvittaessa käännytetään pois Suomen
ilmatilasta. Ääritilanteessa ilma-alus
voidaan myös pakottaa laskeutumaan.
Tunnistettavasta maalista selvitetään kansallisuus ja koneen yksilölliset
tiedot. Kuvaamisen lisäksi päivystyskoneen sensoreilla on tarvittaessa
mahdollista kerätä muuta tietoa, joka
tallennetaan lennon jälkeistä raportointia varten. Tunnistustilanteessa kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan
turvallisuuteen. Tunnistuslento suoritetaan siten, ettei sivullisille, tunnistettavalle koneelle eikä tunnistajalle
itselleen aiheuteta vaaraa.
Jos vieraan ilma-aluksen lentoon
joudutaan puuttumaan, huomautus
annetaan radiolla sekä tekemällä päivystyskoneella yhteisesti hyväksytyissä kansainvälisissä lentosäännöissä
määritettyjä käännätysmerkkejä. Jos
ilmatilaa loukkaava kone ei tottele huomautuksia, sille voidaan antaa varoitus
mahdollisesta voimakeinojen käyttämisestä. Ilmavoimien suorittamilla tunnistuslennoilla tilanteet on kuitenkin
toistaiseksi kyetty hoitamaan ilman
voimakeinojen käyttöä. Voimakeinojen
käyttö alueellisen koskemattomuuden
turvaamiseksi on ohjeistettu Puolustusvoimien normistossa.

Kuva Ilmavoimat.

Maali tunnistetaan
ja valokuvataan

Pääosa Ilmavoimien lentotoiminnasta on koulutusta.

Päivystyslentoja
tehdään harvoin
Operatiivisen lentotoiminnan edellytyksenä on toimiva lentokoulutusjärjestelmä, joka tuottaa ammattitaitoista
lentävää henkilöstöä puolustushaaran
tarpeisiin. Pääosa Ilmavoimien lentotoiminnasta onkin lentokoulutusta ja
murto-osa päivystyslentoja. Ohjaajan
koulutus valmiiksi päivystysohjaajaksi
kestää noin viisi vuotta. Tämän vaiheen
jälkeen lentokoulutusta jatketaan poikkeusolojen valmiusohjaajakoulutuksella.
Ilmavoimat harjoittelee säännöllisesti ääntä nopeammalla lentonopeudella tapahtuvia tunnistuksia ja
torjuntoja normaalin harjoitustoimintansa yhteydessä. Harjoituksissa yliäänilennot suunnataan joko merelle tai
harvaanasutuille alueille. Mantereen
päällä lennettäessä harjoituslentojen
äänivallin ylitykset tehdään yleensä

yli kymmenen kilometrin lentokorkeudessa.
Alueellisen koskemattomuuden
turvaamiseen liittyvissä todellisissa
tilanteissa äänivalli ylitetään tilanteen
vaatiessa, yleensä muutamia kertoja
vuodessa. Ääntä nopeammin lentävän
koneen aiheuttama pamaus kuuluu laajalla alueella, ja voimakkaimmillaan
se on suoraan koneen lentoreitin alapuolella.

Ilmatilan koskemattomuus
turvataan
Ilmavoimien toiminnan luonne edellyttää korkeaa valmiutta. Ilmatilan valvontaan ja turvaamiseen liittyvät toimet
on voitava käynnistää nopeasti ja ne on
kyettävä tarvittaessa ulottamaan kauas.
Jotta tämä olisi mahdollista, täytyy tilannekuvan, kaluston ja henkilöstön
olla tehtäviensä tasalla.
Ilmavoimien järjestelmiä on kehitetty ja päivitetty määrätietoisesti.
Ilmatilan valvontaan ja turvaamiseen
käytettävä kalusto, keski- ja kaukovalvontatutkat, johtamisjärjestelmät, tietovuot ja lentokalusto, on modernisoitu
tai niiden modernisointi on loppusuoralla. Henkilöstön koulutusta kehitetään ja ajanmukaistetaan jatkuvasti.
Suomen ilmatilan koskemattomuuden
jatkuva turvaaminen on luotettavissa
käsissä. Laadussa on voimamme.
Everstiluutnantti Aki Heikkinen
palvelee Ilmavoimien esikunnassa. 

Maali on tunnistettu.
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Päätös F/A-18 Hornet -hankinnasta tehtiin 1992.
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On aika käynnistää
Hornetin suorituskyvyn
korvaava hanke
Teksti: Lauri Puranen

Esiselvitys Hornet-kaluston suorituskyvyn
korvaamisesta luovutettiin puolustusministerille
11. kesäkuuta 2015. Hornetin suorituskyvyn
korvaaminen on luokiteltu strategiseksi
hankkeeksi, koska sillä on keskeinen vaikutus
puolustusjärjestelmämme suorituskyvylle. Niin
kutsutulla HX-hankkeella on myös puolustuspoliittista
vaikuttavuutta, ja se on kustannukseltaan merkittävä.

H

ankkeen laadukas toimeenpano
edellytti laajaa perusselvitystä korvattavan suorituskyvyn
tarpeesta, toteutusvaihtoehdoista ja
aikatauluista. Tässä artikkelissa esiteltävän esiselvityksen tarkoituksena on
antaa tarvittavat perusteet hankkeen
viralliselle käynnistämiselle. Artikkeliin on koottu loppuraportin keskeisiä
osia Hornetin suorituskyvystä ja sen
korvaamisesta.

Hornet –
ilmapuolustuksen perusta
Valtioneuvosto teki 6. toukokuuta 1992
päätöksen F/A-18 Hornet -torjuntahävittäjän hankinnasta. Keskellä Euroopan turvallisuuspoliittista murrosta ja
Suomen taloustaantuman kynnyksellä
tehdyllä päätöksellä on ollut kauaskantoinen merkitys Suomen uskottavan
puolustuskyvyn ylläpidolle ja sen kansainväliselle tunnustamiselle. Hankinta
vahvisti osaltaan Suomen kuulumista
läntisten maiden yhteisöön. Se myös
mahdollisti Suomen turvallisuuspoliittisten ja kauppapoliittisten suhteiden

syventämisen Yhdysvaltoihin ja LänsiEuroopan maihin.
Suomen puolustuskyvyn ylläpidon
ensisijaisena päämääränä on muodostaa
ennaltaehkäisevä kynnys sotilaallisen
voiman käytölle ja sillä uhkaamiselle
sekä kyky torjua maahamme kohdistuvat hyökkäykset. Nykyaikainen ilmavoima- ja ilmapuolustusjärjestelmä on
keskeinen osa Suomen puolustuskykyä.
Hornet-kalusto muodostaa tällä
hetkellä ilmapuolustuksen perustan.
Rauhan aikana sillä toteutetaan keskeiset alueellisen koskemattomuuden
valvontaan ja turvaamiseen liittyvät
tehtävät. Hornet-kaluston suorituskyvyillä on merkittävä rooli muodostettaessa ennaltaehkäisevää kynnystä
Suomen joutumiselle painostuksen tai
pahimmassa tapauksessa sotilaallisen
voimankäytön tai hyökkäyksen kohteeksi. Hornet-kaluston suorituskyky
on merkittävä osa sodan ajan ilmapuolustusta sekä Puolustusvoimien kykyä
vaikuttaa tulenkäytöllä maalla ja merellä
sijaitseviin kohteisiin. Hornet-kaluston
suorituskyvyllä täydennetään myös Puolustusvoimien tiedustelu-, valvonta- ja
johtamisjärjestelmää.
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Lauri Puranen
Tällä hetkellä Ilmavoimien kyky
täyttää tehtävänsä on hyvä. Hornetin
suorituskykyä on kehitetty määrätietoisesti kaluston ylläpitopäivityksin,
ja sen suhteellinen suorituskyky on
parhaimmillaan 2010-luvun lopussa.
Hornetin suunniteltu elinkaari päättyy
kuitenkin vuosina 2025–2030 koneiden
saavuttaessa 30 vuoden iän. Kaluston
käyttöikää rajoittaa kolme päätekijää:
rakenteiden väsyminen, koneen järjestelmien tuotetuen saatavuus ja Hornetin
suorituskyvyn heikkeneminen suhteessa
turvallisuusympäristössämme tapahtuvaan kehitykseen. Jo Hornetien hankintavaiheessa jokaisen koneyksilön
käyttöiäksi suunniteltiin 30 vuotta.
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Hornetien suorituskykyä on kehitetty ylläpitopäivityksin.

Hävittäjien kehitys
Hävittäjän alkuperäinen käyttötarkoitus
on ollut ilmamaalien tuhoaminen. Siitä
johtuen hävittäjät ovat yleensä yhden
hengen miehistöllä operoitavia ja suhteellisen pienikokoisia, 1−2-moottorisia
nopeita suihkukoneita. Aerodynaamiset
ominaisuudet ja käytetty moottoriteknologia määrittävät hävittäjän suorituskyvyn ilma-aluksena, kun taas sen
taistelukyky pohjautuu koneen sensoriteknologiaan, aseisiin, omasuoja- ja
kommunikaatiojärjestelmiin sekä ohjaajan työskentelyä tukeviin tilannekuvan
ja päätöksenteon tukijärjestelmiin. Taisteluominaisuuksien mittarina käytetään
yleisesti selviytymiskykyä ja vaikuttavuutta annetussa lentotehtävässä.
Taistelukyvyn parantamiseen liittyvien ratkaisujen, kuten asekuorman,
toimintasäteen ja sensorien kantaman
kasvattamisen sekä monimoottorisuuden, myötä lentokoneen fyysinen koko
ja säteilytaso kasvavat. Koska taistelukyky ja havaittavuus käytännössä
edellyttävät toisilleen vastakkaisia
suunnitteluratkaisuja, on nykyaikaisissa
hävittäjissä jouduttu tekemään lukuisia
kompromissiratkaisuja. Valmistajas-
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ta riippuen ne ovat johtaneet selvästi
toisistaan poikkeaviin suunnittelukonsepteihin muun muassa elektronisten
häirintäjärjestelmien ja häivetekno
logian osalta.

Ilmatorjunta osana
ilmapuolustusta
Ilmatorjunta on tärkeä osa Suomen
ilmapuolustusta, mutta sillä ei voida
korvata Hornet-kaluston monipuolista
suorituskykyä. Ilmatorjunnan rooli on
keskeinen tärkeiden kohteiden suojaamisessa, mutta valtakunnallisen suojan
luominen ilmauhkaa vastaan ei ole mahdollista pelkästään ilmatorjunnalla.
Muutospaineita perinteiseen ilmapuolustuksen roolijakoon ei ole nähtävissä. Ilmatorjunnan päämääränä on
kriittisten siviili- ja sotilaskohteiden
suojaaminen sekä omalta osaltaan
puolustusvoimien toiminnanvapauden
takaaminen tuottamalla tappioita vastustajan ilma-aseelle. Operointi tulevaisuuden uhkaympäristössä edellyttää
monikerroksista ilmatorjuntajärjestelmää, jolloin ilmatorjunnalla kyetään
valituilla alueilla ylläpitämään pitkäkestoista valmiutta sekä osallistumaan
28

ilmanhallinnan luomiseen ja ylläpitoon.
Tämä mahdollistaa monitoimihävittäjän
suorituskyvyn joustavamman käytön
monipuolisiin tehtäviin osana puolustusjärjestelmää.
Monikerroksisella, joustavalla,
liikkuvalla sekä ulottuvalla ilmatorjunnalla mahdollistetaan omalta osaltaan
sotilaallisen hyökkäyksen ennaltaehkäiseminen ja torjunta. Ilmatorjuntajärjestelmän kyky torjua korkealla olevia
ilmamaaleja korostuu tulevaisuudessa,
sillä ilmauhkan keskeinen trendi on
ballistisin ohjuksin toteutettu kaukovaikuttaminen.
Maa- ja merivoimien liikkuvaa ja
hajautettua toimintatapaa noudattavien
joukkojen ilmapuolustus muodostuu
toimintaa jatkuvasti suojaavasta orgaanisesta ilmatorjunnasta, monitoimihävittäjien tuottamasta aluesuojasta
ja muista keinoista. Näihin joukkoihin
kohdistuva ilmauhka muodostuu ensisijaisesti helikopterien ja lentokoneiden
omien sensoriensa avulla toteuttamista
hyökkäyksistä sekä tiedustelukoneiden ja miehittämättömien ilma-alusten
tuottamista maalitiedoista muille vaikuttamisjärjestelmille. Se on pääosin torjuttavissa lyhyen ja keskipitkän kantaman

artikkelit
ilmatorjuntajärjestelmillä. P ysyvää
suojaa edellyttävillä kohteilla on kyettävä estämään erilaisten lennokkien käyttö
kohdealueella. Maajoukkojen suojaaminen edellyttää ilmatorjunnalta liikkuvia ja taistelunkestäviä sensoreita, jotka
kykenevät havaitsemaan myös erittäin
matalalla toimivat ja pienet kohteet.

Operatiivisessa käytössä olevien ja lähivuosina käyttöön tulevien aseistettujen
miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien suorituskyky ei vastaa nykyaikaisen
monitoimihävittäjän suorituskykyä.
Monitoimihävittäjän tehtäväkenttä ja
suorituskykyvaatimukset ovat merkittävästi monipuolisemmat kuin miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien.
Aseistetut tunkeutumiskykyiset miehittämättömät ilma-alukset soveltuvat
erityistehtäviin, mutta ne eivät ole varteenotettava vaihtoehto Hornet-kaluston
suorituskyvyn korvaamiseksi. Miehittämättömien ilma-alusten tehokas käyttö
edellyttää myös aina operaatioalueen ilmanherruutta. Kehitteillä ei ole Hornet-
kaluston suorituskyvyn korvaamiseen
sopivaa järjestelmää. Hornet-kaluston
korvaavan suorituskyvyn täydentäjinä
miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät
ovat sen sijaan mahdollinen ratkaisu.
Miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttö hävittäjä- ja valvontakonekaluston rinnalla ja tukena on
hyvä ratkaisu. Se edellyttää kuitenkin
miehittämättömältä ilma-alukselta vähintään toimintakykyä vastustajan ilmapuolustetulla alueella. Tästä johtuen
hävittäjäratkaisun täydentämisen tulisi
ainakin alkuvaiheessa perustua pieniin
kustannustehokkaisiin miehittämättömiin ilma-aluksiin, joilla on mahdollista
tuottaa vaikuttamistehtävien edellyttämiä tiedustelu- ja valvontatietoja sekä
maalinosoituksia olosuhteissa, joissa
oma hävittäjätoiminta on mahdollista.

Tarvitaan
monitoimihävittäjä
Korvaavalla suorituskyvyllä on kyettävä toteuttamaan sekä normaaliolojen
alueelliseen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen liittyvät tehtävät
että puolustukselliseen ja hyökkäyk-

Kuva Ilmavoimat.

Miehittämättömät ilmaalusjärjestelmät

Hornet-kalusto muodostaa Suomen ilmapuolustuksen perustan.
selliseen vastailmatoimintaan ja puolustusvoimien vaikuttamiseen liittyvät
tehtävät.
Puolustusvoimien tehtävien toteuttaminen edellyttää nykyistä korkeampaa
toimintavalmiutta ja taistelunkestävyyttä. Erityisesti joukkojen korkea toimintavalmius Euroopassa on korostumassa
Venäjän toimien ja muuttuneen turvallisuusympäristön seurauksena. Puolustusvoimien suorituskykyisimmillä ja
nopeasti sekä joustavasti käytettävissä
olevilla joukoilla ja asejärjestelmillä,
kuten Ilmavoimien monitoimihävittäjillä, kyetään nostamaan voimankäytön
kynnystä ennakoivasti sekä tarvittaes29

sa aloittamaan hyökkäyksen torjunta
korkeasta normaaliolojen valmiudesta.
Toimintaympäristöön oikein mitoitettu
Ilmavoimien torjuntakyky, kyky vaikuttaa tärkeisiin kohteisiin maalla ja merellä sekä kyky suojata yhteiskunnan
ja Puolustusvoimien kannalta kriittiset
kohteet on keskeinen osa ennaltaehkäisykykyä, ja se vahvistaa puolustuksemme uskottavuutta.
Monitoimihävittäjä on käytännössä ainoa väline, jolla edellä mainitut
tehtävätyypit voidaan toteuttaa tehokkaasti. Moderni monitoimihävittäjä
kykenee myös tukemaan ja täydentämään puolustusjärjestelmän tiedustelu-,
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valvonta- ja maalinosoituskykyä. Tämä
on otettava huomioon puolustusjärjestelmäkokonaisuuden kehittämisessä.
Korvaavan monitoimihävittäjän suorituskykyvaatimuksia määritettäessä tulee
ottaa huomioon puolustusjärjestelmän
kehittämisen kokonaistarve.
Hornet-kaluston suorituskykyjen
korvaaminen erillisillä vaihtoehtoisilla
ratkaisuilla ei ole kustannustehokasta,
ja se heikentäisi puolustusjärjestelmän
suorituskykyä kokonaisuutena. Integroidun ilmapuolustusjärjestelmän osana
ilmatorjunta täydentää monitoimihävittäjän suorituskykyä tuottamalla tappioita vastustajan ilma-aseelle kriittisten
siviili- ja sotilaskohteiden suojaamiseksi
sekä puolustusvoimien operaatioiden
toiminnanvapauden takaamiseksi.
Miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä voidaan täydentää monitoimihävittäjän suorituskykyä tiedustelu-,
valvonta- ja maalinosoitustehtävissä ja
myöhemmin mahdollisesti osana puolustusvoimien vaikuttamista.
Oheisessa taulukossa esitetään yksinkertaistetusti mahdollisuudet Hornetkaluston suorituskyvyn korvaamiseksi.
Osa miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien suorituskyvyistä perustuu teknologian kehitysarvioon. Työryhmä päätyi
esittämään, että Hornet-kaluston suorituskyky korvataan monitoimihävittäjään
perustuvalla ratkaisulla. Monitoimihävittäjän suorituskykyä täydennetään
ilmatorjunnan suorituskyvyillä. Tarve
ja mahdollisuudet miehittämättömien
ilma-alusjärjestelmien ja muiden täy-

Kuva Puolustusvoimat.

artikkelit

Ilmatorjunta tukee maavoimien keskeisten joukkojen taistelua.
Kuvassa ilmatorjuntaohjus, ITO05M-ryhmä toimintavalmiina.
dentävien suorituskykyjen hankkimiseksi analysoidaan myöhemmin.

Monivuotinen prosessi
Työryhmän luovutettua raporttinsa asian
jatkotoimet ovat linjaesikuntaorganisaation käsissä. Puolustusvoimat tutustunee
huolella esiselvitysraporttiin ja sen suosituksiin. Mikäli Hornetin suorituskyvyn korvaaminen päätetään käynnistää,
Pääesikunta tekee puolustusministeriölle esityksen hankkeen käynnistämisestä.
Päätöksen jälkeen alkaa monivuotinen
prosessi tietopyyntöineen, tarjouspyyntöineen, neuvotteluineen ja poliittisine
päätöksineen. Toivottavana lopputuloksena vuonna 2025 hävittäjälentäjämme
valvovat Suomen ilmatilaa uudella monitoimihävittäjällä.
Kenraalimajuri evp Lauri Puranen
on puolustusministeriön asettaman esi
selvitystyöryhmän puheenjohtaja. Lisää
ajankohtaista hankkeesta verkkosivuilla
kylkirauta.fi. 

Kylkirauta 3/2015

30

kolumni

V

iimeisten kymmenen vuoden
aikana niin sanottu laaja
turvallisuus on määritellyt
vahvasti myös Suomen turvallisuusajattelua. Eikä tämä lähestymistapa
– kuten ei myöskään huoli ilmaston
lämpenemisestä, terrorismista ja epidemioista – ole uhkakuvista mihinkään
häviämässä. Nykyisessä tilanteessa niin
sanotut kova turvallisuus ja geopolitiikka kuitenkin korostuvat. Jatkuvuus
on ollut turvallisuuspolitiikan tavaramerkki.
Ulkopolitiikan uskottavuus nojaa
osaltaan Suomen sotilaallisiin suorituskykyihin puolustaa itseään. Tuotamme
turvallisuutta itsellemme ja laajemminkin, emmekä ole uhka kellekään.
Uuden hallituksen ohjelmassa
puhutaan mielenkiintoisella tavalla ”ulkoisen turvallisuuden sisäisistä
edellytyksistä”. Tämä kytkentä on aina
ollut olemassa, mutta nyt se on voimistumassa, kuten tapahtumat maailmalla
osoittavat. Ei ole ulkoista turvallisuutta
ilman yhteiskunnan sisäistä kuntoisuutta, sietokykyä ja eheyttä.
Sanotaan, että geopolitiikka on
tullut takaisin Eurooppaan. Tällöin
viitataan eritoten Venäjän toimintaan
Georgiassa, Krimillä ja Ukrainassa sekä
Venäjän ja lännen vastakkainasettelun
kärjistymiseen.
Laajan turvallisuuden politiikka on
ollut viime vuosina Suomen vallitseva
trendi, mutta ulko- ja puolustuspolitiikan suuri linja on kuitenkin nojannut
ja nojaa geopolitiikan lainalaisuuksiin.
Historia ja maantiede muuttumattomina
lähtökohtina ovat asetelleet Suomenkin
turvallisuuspolitiikan suuntaviittoja.
Puolustusvoimien tehtävien määrittelyssä on pysytelty uskollisesti
oikeassa järjestyksessä: oman maan
puolustaminen on aina ykkössijalla.
Taustalla on geopoliittinen viritys. Se
on myös antanut pitkäjänteisyyttä puolustuspolitiikan suunnitteluun. Tämä on
ollut viisautta.
Muissa Euroopan maissa Ruotsi
mukaan luettuna lähdettiin takavuosina siitä, että maanpuolustuksessa
kansainväliset tehtävät ovat etusijalla,
ajateltiin, että kotimaahan ei enää koskaan kohdistu sotilaallisia uhkia. Nyt
ääni kellossa on muuttunut. Kun ottaa

Ajan kaikuja

huomioon geopolitiikan, ei sorru historiattomuuteen eikä sinisilmäisyyteen.
Suomen ja Ruotsin puolustuspolitiikalla on ollut ja on laajaa Pohjolaa ja
Itämeren aluetta vakauttava sotilas- ja
turvallisuuspoliittinen merkitys. Se on
ollut hyödyllinen myös koko Euroopalle, varsinkin nykyisessä kriittisessä ja
jopa vaarallisessa tilanteessa.
Sotilaallisen liittoutumattomuuden
ohella myös Suomen ja Ruotsin oma
pitävä puolustus ja tiivistyvä keskinäinen yhteistyö vankistavat Euroopan
tämän kolkan vakautta.
Vakaudella on uskottavuutta vain
silloin, kun alueen maat pystyvät vastaamaan koskemattomuudesta maalla,
merellä ja ilmassa. Valtioalueen loukkausten havaitseminen ja päättäväinen
tarttuminen niihin kertoo ulkopuolisille
valmiudestamme huolehtia itsenäisyydestä ja turvallisuudesta kaikissa olosuhteissa. Suomi on näissä tapauksissa
toiminut tiukasti ja luottamusta herättävällä tavalla.
Suomen turvallisuuden geopoliittinen avain myös jatkossa on se, ettei
aluettamme käytetä toista valtiota vastaan missään ilmansuunnassa. On idän
ja lännen etu, että Suomella on ajantasainen ja uskottava puolustuskyky.
Sen osoittaminen ei onnistu pelkästään
julistuksilla, vaan käytännön toiminnalla, muun muassa harjoituksilla ja
budjettimäärärahoilla. Sama pätee
myös kansainväliseen yhteistyöhön.
Yhteiskunnan toiminta- ja sietokyvyllä on suora yhteys turvallisuuteem31

me. Sisäisesti rikkinäistä yhteiskuntaa
ja eripuraista kansaa on helppo painostaa ja ohjata valtion ulkopuolelta,
jos sitä halutaan. Pahasti velkaantunut, suurtyöttömyyden vaivaama ja
sisäisesti eriarvoinen yhteiskunta on
altis häiriönteolle. Suomen talouden
kuntoon panemisella on myös painava
turvallisuuspoliittinen perustelu.
Talous siis säätelee enemmän kuin
mikään muu yhteiskunnan toimintaa
ja sietokykyä kriisitilanteissa. Yhtä
lailla poliittisen päätöksenteon nopeus
ja luotettavuus, hallinnon korruptoitumattomuus, viranomaisten sujuva
yhteistyö sekä yhteiskunnan eheys
antavat vankan pohjan maanpuolustukselle.
Sietokykyä mitataan konkreettisimmin huoltovarmuusasioissa. Myös
Suomessa huoltovarmuutta varmistetaan kansainvälisellä yhteistoiminnalla. Kun kysymys on elintarvikkeista ja
energiasta, oikeaa huoltovarmuutta on
omavaraisuus.
Toimintakykyä täytyy vahvistaa
tietoturvallisuudessa, kyberasioissa.
Suomella on kyberstrategia paperilla, ja edessä on vääntö siitä, onko
Suomen viranomaisilla ajantasaiseen
lainsäädäntöön perustuva mahdollisuus
ja oikeus estää Suomen vastainen tiedustelu.
Sotilaallisen puolustuksen kova
ydin on maanpuolustustahto. Maanpuolustustahtomme on perinteisesti
korkealla; historia ja yleinen asevelvollisuus selittävät sitä. Jatko riippuu
Suomen poliittisista ratkaisuista.
”Jokainen suomalainen on maanpuolustaja”, kiteytti tasavallan presidentti Niinistö suurlähettiläspäivillä
25. elokuuta 2015. Suomalaiset puolustavat omaa maataan, jos ja kun se on
puolustamisen arvoinen. Maanpuolustustahto perustuu yhä enemmän yhteiskunnan eheyteen, yhteisyyden tuntoon.

Seppo Kääriäinen
kansanedustaja, valtiotieteiden tohtori, ulkoasiain- ja puolustusvaliokunnan jäsen
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Kuva Finavia, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.

Suomessa lennonvarmistuspalvelut tuotetaan keskitetysti.

artikkelit

Finavia vastaa

Suomen lennonvarmistuksesta
Teksti: Raine Luojus

Toisin kuin monissa muissa maissa, Suomessa
lennonvarmistuspalvelut tuotetaan keskitetysti sekä
siviili- että sotilasilmailulle. Integroituun malliin
päädyttiin aikoinaan sekä kustannustehokkuussyistä
että ilmatilan tehokkaan käytön mahdollistamiseksi eri
käyttäjäryhmien tarpeiden mukaisesti.

F

inavian lennonvarmistusliiketoiminta on osa valtion omistamaa
osakeyhtiötä Finavia Oyj:tä. Se
vastaa Suomen ilmatilan käytön hallinnasta sekä lentoreitti-, lentoasema- ja
lennonvarmistuspalveluista Finavian
24 lentoasemalla. Finavia Oyj:n vuotuinen liikevaihto on noin 350 miljoonaa
euroa, joka muodostuu pääosin erilaisista liikenne- tai matkustajamaksuista.
Finavian matkustajamäärät lentoasemilla ovat noin 16 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Helsinki-Vantaan
matkustajamäärät ovat noin 16,5 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Finaviakonsernin noin 2 500 työntekijästä noin
390 henkilöä toimii lennonvarmistuksen eri tehtävissä.
Vaikka Finavia on yksi Euroopan
tehokkaimmista lennonvarmistuspalvelujen tuottajista, on palvelujen tuottaminen kuitenkin tappiollista, sillä
vähäisten liikennemäärien vuoksi
Suomen laajaa lentoasemaverkkoa on
vaikea pyörittää kannattavasti. Lentoliikenteen näkymät pidemmällä aikavälillä ovat kuitenkin hyvät, vaikka
kaupallisen lentoliikenteen laskeutumismäärä on vähentynyt Suomessa jo
pidemmän aikaa. Lentoyhtiöiden kiristynyt kilpailu on viime vuosina laskenut tuntuvasti lentolippujen hintoja,

jolloin yhtiöt ovat joutuneet tekemän
merkittäviä rakenteellisia tehostamistoimia.

Tarjoaja
tarvitsee toimiluvan
Lennonvarmistus on luvanvaraista
toimintaa, joten palvelujen tarjoajalla
on oltava Euroopan unionin lainsäädännön mukainen toimilupa. Suomessa toimiluvan myöntää Liikenteen
turvallisuusvirasto Trafi, joka toimii
myös lennonvarmistuspalvelujen valvovana viranomaisena. Jokainen valtio
nimeää lisäksi toimiluvallisen palvelun
tarjoajan ilmatilaansa tai sen eri osiin.
Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä Finavia on nimetty ilmaliikennepalvelujen tuottajaksi vuoteen 2018
saakka.
Lennonvarmistuksen tehtävänä on
taata turvalliset ja käyttäjien tarpeet
mahdollisimman hyvin huomioon ottavat palvelut sekä lentoasemilla että
Suomen ilmatilassa. Finavian lennonvarmistusliiketoiminta huolehtii ilmatilan hallinnan ja lennonjohtopalvelujen
lisäksi myös lennonvarmistuslaitteiden
hankinnasta ja ylläpidosta, ilmailutiedotuspalveluista sekä lentopelastuskeskuksen tehtävistä.
33

Raine Luojus
Lennonvarmistuksen asiakkaita
ovat muun muassa kaupallinen ilmailu,
Suomen valtion ilmailu, mukaan luettuna sotilasilmailu, yleisilmailu sekä
lentokoulut. Käyttäjäryhmien tarpeet
poikkeavat tosistaan, sillä turvallisten
palvelujen lisäksi kaupallinen liikenne
odottaa ennen kaikkea mahdollisuutta
lentää lentoaikataulujen mukaan. Sotilasilmailu puolestaan edellyttää sekä
riittävän suuria ilmatila-alueita harjoitteluun että mahdollisuutta lentää rajoituksetta operatiivisesti tärkeitä lentoja.

Tavoitteena Euroopan
ilmatilan yhtenäistäminen
Euroopan lennonvarmistuspalvelujen
toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa. Euroopan unionin
komission tavoitteena on yhtenäistää Euroopan ilmatilaa siten, että se
vastaa kustannustehokkaalla tavalla
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Kuva Finavia.

artikkelit

Lennonvarmistus takaa turvalliset ja käyttäjän tarpeet huomioon
ottavat palvelut.
taa lentokoneiden vapaan lentämisen
kuuden maan ilmatilojen rajaamalla
alueella. Se mahdollistaa merkittävät
polttoaine- ja lentoaikasäästöt sekä vähentää lentoliikenteen päästöjä. Hanke
on valmisteltu yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa siten, että Ilmavoimien
päivittäisen toiminnan edellyttämät ilmatilavaraukset pystytään takaamaan
myös jatkossa.

Kustannustehokkuutta
turvallisuudesta tinkimättä
Finavia on jo vuosien ajan pyrkinyt
parantamaan lennonvarmistusliiketoimintansa kustannustehokkuutta. Sää-

Kuva Finavia.

tulevaisuuden lentoliikenteen kapasiteetti- ja turvallisuustarpeisiin. Pitkän
aikavälin näkymänä on lennonvarmistuspalvelujen asteittainen vapauttaminen kilpailulle ja siten tehokkaimpien
toimijoiden löytäminen markkinoille.
Esimerkiksi Ruotsissa, jossa kansallisen lennonvarmistusyhtiön lisäksi
lennonjohtopalveluja tarjoaa myös
yksityinen yhtiö, palvelut tuotetaan
noin 30 prosenttia halvemmalla kuin
suljetuilla markkinoilla.
Euroopan unionin komission vuosille 2015–2019 asettamien suorituskykyvaatimusten mukaan Suomen
lennonvarmistuksen yksikkökustannusten tulee alentua vuosittain noin
3,5 prosenttia.
Lennonvarmistus ei saa aiheuttaa
yli neljän sekunnin viivettä keskimääräiselle lennolle. Turvallisuudessa tavoitteena on säilyttää nykyinen taso,
vaikka liikenteen määrä kaksinkertaistuu. Ilmatilan ja reittien käytön tehokkuuteen liittyvät ympäristötavoitteet
edellyttävät myös lentoreittien lyhentämistä.
Välitavoitteena on, että Eurooppaan
muodostetaan yhdeksän toiminnallisen
lohkon ilmatilarakenne.
Suomi kuuluu yhdessä Norjan,
Viron ja Latvian kanssa Pohjois-
Euroopan ilmatilalohkoon, jota koskeva sopimus tuli voimaan joulukuussa
2012. Kuluvan vuoden lopulla yhtenäinen ilmatila tulee kattamaan edellisten lisäksi myös Ruotsin ja Tanskan.
Marraskuussa 2015 käyttöönotettava
vapaan reitityksen ilmatila mahdollis-

havaintopalveluja on automatisoitu
ja lennonneuvontapalvelut keskitetty
Helsinki-Vantaalla toimivaan Suomen
lennonjohtokeskukseen. Myös teknisiä
ylläpitopalveluja on kehitetty ja keskistetty. Vuonna 2015 perustettiin Vantaalle Suomen aluelennonjohto, joka hoitaa
koko Suomen lentotiedotusaluetta ja
koordinoi Suomen ylilentoja sekä
reittiliikennettä lentoasemien välillä.
Aluelennonjohdon keskittäminen tuo
tulevaisuudessa merkittäviä säästöjä.
Toiminnan siirtyminen Tampereelta
Vantaalle tapahtuu vaiheittain vuosina 2015–2018.
Lentoturvallisuus on Finavian toiminnan tinkimätön lähtökohta kaikissa olosuhteissa. Sen varmistamiseen
liittyvä ennakointi ja työ ulottuvat läpi
koko Finavian toiminnan ja organisaation. Kaikki ilmailuturvallisuuteen
mahdollisesti vaikuttavat muutokset
edellyttävät turvallisuudenhallintajärjestelmän mukaista ennakoivaa turvallisuustarkastelua.
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
käsittelee kaikki Finavian toteuttamat
keskeiset muutokset ja varmistaa, että
toiminta täyttää määräykset. Mitään
turvallisuuskriittistä toimintoa tai
muutosta ei oteta käyttöön, ennen kuin
viranomainen on varmistanut ratkaisun turvallisuuden. Jos muutoksen perusteena olleet tiedot ja olettamukset
muuttuvat prosessin edetessä, turvallisuustarkasteluun tehdään korjauksia
tai tarvittaessa se tehdään kokonaan
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Finavian toiminnan lähtökohtana on turvallisuus.
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artikkelit
uudestaan. Eurooppalaisten lennonvarmistusjärjestöjen suorittaman moniosaisen arviointiprosessin mukaan
Finavian turvallisuudenhallinnan taso
on erinomainen ja kansainvälisesti vertailtuna hyvin kehittynyt.

Ilmavoimat ja Maavoimien helikopteritoiminta tarvitsevat toimiakseen
lentopaikkoja ja lennonvarmistuspalveluja. Finavia vastaa lennonjohto- ja
muista lennonvarmistuspalveluista
yhteistoimintalentoasemilla, joita ovat
Tampere-Pirkkala, Kuopio, Jyväskylä
sekä Rovaniemi. Lentoasemilla ja
aluelennonjohdon lentoreittimaksuissa
noudatetaan yhtenäishinnoittelua, jossa
maksut ovat samat kaikille käyttäjäryhmille. Finavia vastaa osittain myös
lentoasemapalveluista ja kaikista lennonvarmistuspalveluista sotilaslentoasemilla Hallissa ja Utissa.
Ilmatilan kapasiteetin jakaminen on
keskeistä Suomen ilmatilan käyttäjille.
Ilmatilan omistaa Suomen valtio, ja sen
hallinnasta vastaa Finavia. Ilmatilan
jakamisesta eri käyttäjille sovitaan
viranomaisten – tässä tapauksessa
Trafin ja sotilasviranomaisten – välillä.
Haasteena on sovittaa yhteen ilmatilan eri käyttäjäryhmien tarpeet siten,
että mahdollisimman moni toimija saa
käyttöönsä tarvittavan osan ilmatilasta
haluamanaan aikana.
Joissain tapauksissa käyttäjien tarpeet voivat olla hyvinkin päällekkäisiä.
Tätä varten on luotu säännökset, joista
ilmenee, miten ja millä prioriteetilla eri
käyttäjät voivat saada ilmatilaa käyttöönsä. Periaatteiden toteuttamisesta
ja ilmatilan käytön jakamisesta tarvitsijoille vastaa Tampereen ja Vantaan
aluelennonjohdossa toimiva ilmatilan
hallintatoimisto. Toiminta on käynnissä
ympäri vuorokauden, ja vilkkaimpina aikoina ilmatilan hallintaa hoitaa
siviili- tai sotilaslennonjohtaja. Säännöllisellä raportoinnilla Trafille varmistetaan, että ilmatilan päivittäinen
käyttö on ilmatilahallinnan politiikan
ja määräysten mukaista.
Integroidussa järjestelmässä lennonvarmistusyhtiölle on annettu
myös aluevalvontaan liittyviä tehtäviä.
Aluevalvonnan lähtökohtana on, että
kaikki ilmatilan käyttäjät tunnistetaan.

Kuva Finavia.

Finavia
ja Puolustusvoimat

Lennonvarmistus sovittaa yhteen eri käyttäjien tarpeet.
Finavian roolina tunnistamisessa on
luovuttaa ilmatilannekuva sekä lentosuunnitelmatiedot Puolustusvoimille.
Lennonjohto vastaa myös siitä, että
Puolustusvoimien tunnistuskoneet
pääsevät rajoituksitta lentämään kohteeseensa.
Operatiivisessa tunnistustehtävässä
Ilmavoimat ilmoittaa aluelennonjohdolle kohteen, jonne tunnistusta tekevä
ilma-alus lentää. Tunnistuskoneen
tehtävänä on selvittää kohteen kansallisuus- ja yksilötiedot. Tarvittaessa
tunnistuskone ohjaa Suomen ilmatilaan
eksyneen ilma-aluksen pois alueelta tai
pakottaa sen laskeutumaan. Tunnistuskoneen toimintaa valvoo ja ohjaa ilmapuolustuksen johtopaikka. Finavian
roolina on yhdessä lentoa johtavan
taistelujohtajan kanssa huolehtia siitä,
että muuhun liikenteeseen säilytetään
riittävät porrastukset ja turvaetäisyydet. Käytännössä asian koordinoivat
taistelujohtaja ja tunnistuslennon käyttämästä ilmatilasta vastaava lennonjohtoyksikkö. Koordinaatioketjussa
ovat tyypillisesti mukana lähtökentän
lennonjohto, aluelennonjohto ja kohdeilmatilan lennonjohto, joka EteläSuomessa on useimmiten Helsingin
lähestymislennonjohto. Yhteistyön
pitää olla saumatonta varsinkin silloin,
kun kyseessä on ilman tunnistamiseen
tarvittavaa toisiotutkavastainta, transponderia, lentävä kohde.
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Mitä seuraavaksi?
Jo vuosia jatkunut lentoliikenteen rakennemuutos koskee myös lennonvarmistusta. Finavian on löydettävä keinot
tehostaa lennonvarmistustoimintaansa,
jotta Suomen ilmatilanhallinta pysyy
tehokkaana ja asiakkaille tarjottavat
palvelut säilyvät sekä kilpailukykyisinä että turvallisina. Osaltaan tehostamisessa on kuitenkin kyse myös
suomalaisen lentoliikenteen pärjäämisestä kansainvälisessä kilpailussa.
Yhtenä mahdollisena keinona nähdään
läheisempi yhteistyö naapurimaiden
lennonvarmistusyhtiöiden kanssa.
Oman haasteensa yhteistyöhön tuo ilmatilanhallinnan suvereniteetti. Puolustusvoimien vaatimukset ilmatilan
käytölle otetaan huomioon kaikissa
olosuhteissa.
Raine Luojus on Finavian lennon
varmennusliiketoiminnan johtaja. 
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Kuva Puolustusvoimat.

Upseerikokelaita ampumaleirillä vuonna 1967.

artikkelit

Ulkoisen vaaran uhatessa
– kylmän sodan puolueettomuuden
vartiointijoukot
Teksti: Petteri Jouko

Puolustusvoimat paini koko 1950-luvun alun ajan
liikekannallepanoon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi.
Suojeluskuntien lakkauttaminen oli poistanut
merkittävän osan liikekannallepanon toteuttajaportaasta.
Tulkinnat Pariisin rauhansopimuksen määrittämästä
puolustusvoimien vahvuudesta ja aseistuksen määrästä
vaikeuttivat kokonaiskäsityksen muodostamista siitä,
miten ja millaisilla joukoilla Suomea tulevaisuudessa
puolustettaisiin.

H

elsingin olympialaisten kynnyksellä Puolustusvoimilla
oli rauhan ajan koulutuskokoonpanon lisäksi kolme vaihtoehtoa
valtakunnan puolustamisen edellyttämien joukkojen muodostamiseksi.
Ensimmäinen niistä oli Pariisin rauhansopimuksen mukainen täydennyskokoonpano, johon kuului 41 900
henkilöä. Suojajoukkokokoonpanossa
puolustusvoimiin olisi kuulunut noin
320 000 ja täydessä sodan ajan kokoonpanossa noin 500 000 henkilöä.

Ratkaisuksi
puolueettomuuden
vartiointijoukot
Poliittisen jännityksen venyminen
kylmäksi sodaksi aiheutti tarpeen
tarkastella tilannetta, jossa Suomen
lähialueilla – Itämerellä ja PohjoisNorjassa – kehittyisi vakavahko,
pitkäkestoinen ja tehostettua puo
lueettomuusvartiointia edellyttävä
kriisi. Täydennyskokoonpanon mukaiset joukot arvioitiin tähän tehtävään
liian heikoiksi. Viidentoista prikaatin

vahvuisten suojajoukkojen kutsuminen
palvelukseen olisi puolestaan pysäyttänyt Suomen alkaneen taloudellisen
kehityksen lähtökuoppiinsa. Sotilaallispoliittisen paineen ja taloudellisten realiteettien välinen ristiriita oli ilmeinen.
Vastauksena ongelmaan Pääesikunnan järjestelyosasto ja operatiivinen osasto kehittelivät vuonna 1956
erityisen kokoonpanon, jota kutsuttiin
nimellä puolueettomuuden vartiointijoukot (Puva-joukot) tai kahden ikäluokan joukot. Viimeksi mainittu nimitys
antaa jo viitteitä siitä, miten joukot oli
tarkoitus perustaa.
Puolueettomuuden vartiointijoukot oli tarkoitus muodostaa kuudesta
viimeksi kotiutetusta varusmiessaapumiserästä. Perustamisen aikavaatimus
oli 7–10 vuorokautta. Joukkojen tuli
kuulua voimassa olevan perustamistehtäväluettelon mukaisiin sodan ajan
joukkoihin, ja ne tuli varustaa sodan
ajan määrävahvuuksien määrittelemällä varustuksella.
Kyse ei kuitenkaan ollut täysin
erillisistä joukoista, vaan lähinnä viimeksi koulutettujen asevelvollisten
sijoittamisesta määrättyihin sodan
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Petteri Jouko
ajan joukkoihin. Tämä toteutettiin sijoittamalla viimeisimmät kuusi saapumiserää perustettavaksi suunniteltujen
sodan ajan joukkojen ylimääräiseksi
henkilöreserviksi. Ruotsinkieliset reserviläiset suunniteltiin kutsuttavan
kaikki Tammisaareen, missä heistä olisi
muodostettu Ahvenanmaalle keskitettävä 4. Prikaati.
Puolueettomuuden vartiointijoukkoihin sijoitettiin noin 50 000 reserviläistä. Tällöin puolustusvoimien
kokonaisvahvuudeksi tuli noin 85 000
sotilasta, joista maavoimien osuus oli
noin 77 000, merivoimien noin 3 000
ja ilmavoimien noin 4 500 henkilöä.
Joukkojen liikkuvuus perustui
Puolustusvoimien omien ajoneuvojen
lisäksi noin 3 000 siviilistä saatavaan
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Presidentti Kekkonen tarkastamassa sotaharjoitusta vuonna 1963.

Kuusi prikaatia ja
aselajijoukot
Maavoimien henkilöstökiintiö mahdollisti kuuden prikaatin perustamisen. Niiden tukemiseksi suunniteltiin
perustettavan lisäksi suurehko määrä
aselajijoukkoja. Kolmella pioneeripataljoonalla valmistauduttiin
suluttamaan ja linnoittamaan keskeisimmissä uhkasuunnissa. Panssarintorjuntapataljoonilla taas suunniteltiin
muodostettavan valitulle alueelle panssarintorjunnan painopiste. Vastuu
alueiden meripuolustusta varten olisi
perustettu kaksi rannikkotykistörykmenttiä, neljä erillistä rannikkotykistöpatteristoa sekä useita jäykän torjuvaan
puolustukseen soveltuvia rannikkopataljoonia.
Merivoimiin suunniteltiin perustettavan Saaristomeren ja Suomenlahden meripiirit. Pohjanlahti olisi jäänyt
Pohjanlahden Merivartioston vastuulle. Laivastojoukoilla oli erilaiset kokoonpanot purjehdus- ja talvikaudelle.
Molemmille meripiireille olisi alistettu
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kesäkaudella vartio- ja raivaajalaivueet.
Suorituskykyisimpien alusyksiköiden
suunniteltiin kuuluvan merivoimien
komentajan alaisiin yleisvoimiin,
joilla olisi muodostettu laivastovoimien
käytön painopiste. Näihin yleisvoimiin
kuuluivat tykki- ja moottoritykkivenelaivueet sekä miinalaiva ja apumiinalaivat. Kaksi viimeksi mainittua olisivat
valmistautuneet nopeasti laskemaan
suojamiinoitteet. Talvikokoonpanon
Merivoimien Esikunta olisi määrittänyt
erikseen tilanteen mukaisesti. Jäänmurtajat valmistauduttiin liittämään aseistettuna tähän kokoonpanoon.
Ilmapuolustuksen ja Ilmavoimien
kohdalla päädyttiin erikoisempaan
ratkaisuun. Ilmavalvonnan tehostami-

Pääosa joukoista
tarkoitettu Lappiin
Joukkojen operatiivinen käyttö määritettiin Pääesikunnan operatiivisella
käskyllä numero 11, ”Puolueettomuuden suojaaminen”. Käsky ei sisältänyt uhkakuvaa, mikä oli aikakaudelle
tyypillistä. Käsky määritti puolueettomuuden suojaamiseksi kaksi toimintavaihtoehtoa. Mikäli suojaaminen
olisi jouduttu toteuttamaan nopeasti,
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niin sanottuun ottoajoneuvoon sekä
samaan määrään hevosia. Ottoajoneuvojen käyttöön saanti oli ehdoton
edellytys joukkojen keskittämiselle.
Puolustusvoimien oma ajoneuvotilanne oli 1950-luvun puolivälissä varsin
kehno huolimatta siitä, että sodan jäljiltä surkeassa kunnossa ollutta ajoneuvokalustoa oli jonkin verran saatu
uusittua ensimmäisillä sodan jälkeisillä
perushankintamäärärahoilla.

seksi suunniteltiin perustettavan neljä
täydellistä ilmavalvontakomppaniaa
ja runko-osat 36 ilmavalvontakomppaniaan. Näillä aisti-ilmavalvontaan
kykenevillä yksiköillä oli tarkoitus
täydentää vielä rakennusvaiheessa
ollutta tutkaverkkoa. Ilmatorjunnan
perustamisvastuulla oli yli kaksikymmentä ilmatorjuntapatteria, joista osa
oli prikaateihin kuuluvia pattereita ja
osa kohteiden suojaamiseen tarkoitettuja raskaita pattereita. Osa hävittäjävoimasta olisi varattu valvonta- ja
torjuntatehtäviin. Merkittävä osa hävittäjistä suunniteltiin keskitettävän
Hämeen Lennostoon, joka olisi käynnistänyt tehostetun ohjaajakoulutuksen
tavoitteenaan suihkukonekoulutuksen
antamisen yli 80 henkilökuntaan kuuluvalle. Samanaikaisesti olisi kutsuttu
harjoituskonekoulutukseen 120 reserviläislentäjää. Näin olisi koulutettu
nopeasti lentäjiä nykyaikaiselle hävittäjäkalustolle, jota oli tarkoitus hankkia
ulkomailta.

Jääkärit harjoittelevat merikuljetusta 1960-luvulla.
38

se olisi toteutettu aluksi rauhan ajan
varusmiespohjaisilla joukoilla. Puo
lueettomuuden vartiointijoukkojen
tultua perustetuiksi ja keskitetyksi
varusmiesrunkoiset joukot olisivat
palanneet joko varuskuntiin jatkamaan koulutusta tai vaihtoehtoisesti
vastuualueiden komentajien reserviksi. Mikäli puolueettomuusvartioinnin
tehostaminen olisi onnistuttu aloittamaan ennakoivasti, siihen olisi käytetty
pelkästään puolueettomuuden vartiointijoukkoja.
Maavoimien joukkojen käytön
painopiste oli Lapissa, jonne oli tarkoitus keskittää kolme prikaatia: yksi
Ivalon–Kaamasen alueelle, toinen
Muonion–Enontekiön alueelle ja
kolmas reserviksi Suomen ja Ruotsin
välisen rajan tuntumaan. Etelä-Suomeen suunniteltiin käytettävän kahta
prikaatia, joista yhtä Ahvenanmaalla
ja toista mahdolliseksi vihollisen maihinnousualueeksi arvioidulla Hankoniemen alueella. Päämajan reservinä
oli Etelä-Suomessa perustettava jääkäriprikaati. Pitkän itärajan puolueettomuusvartiointi olisi jäänyt pääosin
Rajavartiolaitokselle, jonka vahvuutta
oli tarkoitus kasvattaa noin kahdella
tuhannella miehellä.

Kokoonpano jäi
väliaikaiseksi

Puolustusvoimien 50-vuotisparaati Senaatintorilla.
panoissa aina vuoteen 1966 saakka,
jolloin siirryttiin uuteen organisaatioon ja perustamisjärjestelyitä yksinkertaistettiin. Kokoonpanojen ylläpito
”tuoreilla” reserviläisillä oli todellista
palapeliä. Joukkojen perustamisen
arvioitiin olevan melko hidasta, sillä
vaikka perustaminen oli tarkoitus tehdä

Kuva Puolustusvoimat.

Puolueettomuuden vartiointijoukot
säilyivät Puolustusvoimien kokoon-
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keskitetysti vain muutamissa paikoissa,
olivat reserviläiset sijoitettuina kaikkiin
Suomen 27 sotilaspiiriin.
Myös joukkojen keskittämisen –
Etelä-Suomea lukuun ottamatta – arvioitiin olevan hidasta. Suomen pohjoisin
varuskunta oli tuolloin Oulussa, ja seuraavaksi pohjoisimmat varuskunnat
olivat Vaasassa ja Kuopiossa. Lappiin
suuntautuvissa keskityssiirroissa olisi
jouduttu turvautumaan junakuljetuksiin. Pääosin ottoajoneuvoilla tai jalan
liikkuvien joukkojen keskittäminen
Rovaniemen tai Kemijärven asemilta
pohjoiseen olisi kestänyt liian pitkään.
Ratkaisuksi nousikin varuskuntien perustaminen Lappiin sekä varusmiesten käyttäminen tiettyjen nopeimmin
perustettavien sodan ajan joukkojen
runko-osissa.
Eversti, filosofian tohtori Petteri
Jouko palvelee Maanpuolustuskorke
akoulun sotataidon laitoksen johtaja
na. 

Lentokaluston esittelyä vuonna 1963.
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Aisti-ilmavalvonta

osana Suomen ilmavalvontaa
Teksti: Yrjö Lehtonen

M

Ensimmäinen maailmansota toi taistelukentälle
uuden aseen, lentokoneen. Viimeistään toinen
maailmansota tuhopommituksineen nosti lentoaseen
koko maailman tietoisuuteen. Kuten aina, uuden
välineen ilmaantuminen taistelukentälle aiheutti myös
vastareaktion. Oli ryhdyttävä miettimään, miten suojata
joukot ja kotirintama.
ilmavalvontaradion kehitysprojekti oli
keskeytetty 1930-luvun puolivälissä.
Ylimääräisen harjoituksen alkumetreillä perustettu ilmavalvontaverkosto
oli pääosin toimintavalmiina jo 7. lokakuuta eli hyvissä ajoin ennen talvisodan syttymistä. Toimintakelpoinen
se oli kuitenkin ainoastaan Etelä-Suomessa, Karjalankannaksella ja Laatokan pohjoispuolella. Muualla maassa
järjestelyt olivat sodan syttyessä vielä
kesken.

Kuva SA-kuva/Puolustusvoimat.

aailmansotien välisenä
aikana pyrittiin niin Suomessa kuin ulkomaillakin
ratkaisemaan ilmavalvonnan peruskysymystä: miten vieraista lentokoneista tehdyt havainnot saataisiin
välitettyä päätöksentekijöille ajoissa,
jotta aikaa jäisi väestön suojautumiselle ja hyökkäyksen torjuntatoimenpiteille? Toisen maailmansodan alussa
toiminta perustui yleisesti ilmavalvonta-asemien tekemään näkö- ja kuulohavainnointiin. Havainnot välitettiin
yleensä puhelinverkon välityksellä
keräys- ja käsittelypaikkoihin. Sieltä
ne jaettiin torjunta- ja väestösuojeluyksiköille, jotka antoivat ilmahälytyksen
todennäköisiin hyökkäyskohteisiin.
Talvisodan alla Suomi oli jaettu
53 ilmapuolustusalueeseen. Ilmapuolustusaluekeskukset johtivat noin
650:tä ilmavalvonta-asemaa. Viestitys perustui johdinyhteyksiin, sillä

Lottia ilmavalvontapaikalla.
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Viestiyhteyksien
merkitys korostui
Talvisodan kokemukset osoittivat,
että ilmavalvonnan tehoa, nopeutta
ja luotettavuutta oli parannettava. Ilmavalvontajärjestelmä oli kyennyt
havaitsemaan viholliskoneet vasta
rintamalinjalta alkaen. Viestityksen
viiveet, hävittäjien lentoonlähtö ja kokoontuminen torjunta-alueelle kestivät
yhteensä noin 13−20 minuuttia havaintohetkestä. Tästä seurasi se, että torjuntatehtävästä yleensä myöhästyttiin.
Ilmavaroitukset ja -hälytykset jäivät
antamatta viestiyhteyksien toimimattomuuden tai ruuhkautumisen takia. Silloin kun radioyhteys oli – valitettavan
harvoin – käytössä, olivat tuloksetkin
parempia. Hävittäjien ohjauksesta saatiin myönteisiä kokemuksia.
Ilmavalvonnan hankkimien ja välittämien tietojen viestitys osoittautui
haasteeksi myös jatkosodan aikana.
Ilmavalvontaa ei esimerkiksi kyetty
ryhmittämään maavoimien sotatoimien etenemisen mukaan, ja sen takia
hälytykset tulivat laivueille usein liian
myöhään. Kesäkuussa 1942 havaintojen viivettä yritettiin lyhentää jopa
lähettämällä kaukopartioita vihollisen
lentotukikohtien läheisyyteen. Osasto

historiakatsaus
Hartikaisen toiminnalla ei kuitenkaan
saatu aikaan merkittäviä tuloksia.
Organisaatiouudistuksilla ja kalustohankinnoilla saatiin korjattua monia
jatkosodan aikaisia ilmapuolustuksen
johtamisen haasteita, mutta esimerkiksi radioita saatiin aisti-ilmavalvontaan
riittävästi vasta vuonna 1944.

Niin omien kuin vihollisenkin koneiden liikkeitä seurataan tarkoin
ilmavalvontatornissa. Mikkeli 17. heinäkuuta 1942.
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Toisen maailmansodan jälkeen suuri
osa länsimaista hylkäsi aisti-ilmavalvonnan kokonaan ja rakensi ilmavalvontajärjestelmänsä tutkien varaan.
Tutkalla oli mahdollista tehdä havaintoja yhä kauempaa, ja ilmatilannekuvaan saatiin tulenkäytön johtamisen
edellyttämää tarkkuutta.
Suomessa aisti-ilmavalvonta oli
mukana ilmavalvontasuunnitelmissa,
mutta se oli kuitenkin alisteinen tutkavalvonnan kehittämiselle. Heti sodan
jälkeen ei ollut käytössä määrällisesti
ja laadullisesti tehokasta tutkajärjestelmää. Lisäksi aisti-ilmavalvonta nähtiin
taloudellisesti järkeväksi ratkaisuksi.
Aisti-ilmavalvonnan kehittäminen
perustui 1950-luvulta lähtien 36:n
sodan ajan ilmavalvontakomppanian
perustamiseen. Aisti-ilmavalvontaa kehitettiin luomalla radioihin perustuva
viestiyhteysjärjestelmä.
Ilmavalvontakomppanioiden
merkittävä modernisointi aloitettiin
1980-luvulla. Uudet viestijärjestelmät
mahdollistivat luopumisen puheviestityksestä. Viestitysviiveitä hallittiin siirtymällä datamuotoiseen viestitykseen
ja elektronisen sodankäynnin uhkaa
saatiin pienennettyä parantamalla radiojärjestelmien suojausta elektronista
sodankäyntiä vastaan. 
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Tutka syrjäyttää
tähystyksen

Suomenlinnan ilmavalvontakeskus.
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Perinnetietoutta – tiesitkö tätä?
Suomalainen hakaristitunnus sotilaskäytössä

J

uuri nyt, kun lentotoiminta lähi
alueillamme on lisääntynyt, on
syytä palauttaa mieliin Puolustusvoimien lentokoneissa esiintyneiden
tunnusten historiaa ja taustoja.
Suomen käyttämistä kansallisuustunnuksista kenties kiistellyin ja eniten
keskustelua herättänyt on ollut hakaristi. Svastikan eli hakaristin heraldinen historia ulottuu kuitenkin paljon
kauemmas, aina muinaiseen Egyptiin
saakka. Yleisistä luuloista ja vääristä
uskomuksista huolimatta suomalainen
hakaristitunnus sotilaskäytössä liittyy
maamme itsenäistymistapahtumiin, ja
siten se on täysin riippumaton myöhemmistä Saksan natsipuolueen ja kolmannen valtakunnan samantyylisistä
tunnuksista.
Hakaristitunnus tavallaan laskeutui Suomeen vapaussodan aikana
vuonna 1918. Kuuluisa ruotsalainen
löytöretkeilijä kreivi Eric von Rosen
lahjoitti Suomelle sen sotaväen ensimmäisen lentokoneen maaliskuussa
1918. Tämän Thulin Typ D -lento
koneen siipitasoihin von Rosen oli
maalauttanut oman sukunsa onnenmerkin, sinisen hakaristin valkoisella pohjalla. Suomella ei tuolloin vielä ollut
omaa kansallisuustunnusta varsinkaan
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sotilaslentokoneille, joten se virallistettiin sotajoukkojen ylipäällikön päiväkäskyllä vuonna 1918 lentokalustossa
käyttöön otettavaksi.
Hakaristi yleistyi sotilastunnuksissa
nopeasti. Vuosina 1918–1919 se liitettiin osasymboliksi vapaudenristeihin
ja lukuisiin muihin sotilasmerkkeihin.
Siksi suomalaiskansalliseksi sotilastunnukseksi vakiintunut hakaristi on
edelleen nähtävissä useissa merkeissä,
lipuissa ja tunnuksissa.
Panssariautoissa hakaristitunnusta
käytettiin vuonna 1918 ja 1920-luvulla.
Myös panssarijunissa tunnus esiintyi
1920- ja 1930-luvuilla. Panssarivau-
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nuihin hakaristitunnus vahvistettiin
lyhytsakaraisena versiona käyttöön
vuonna 1941.
Jatkosodan jälkeen syksyllä 1944
liittoutuneiden valvontakomissio puuttui Puolustusvoimien toimintaan monilla tavoin. Yksi näistä oli vaatimus
luopua ”fasistisen” hakaristitunnuksen
käytöstä, vaikka tunnus ei mitenkään
liittynyt natsi-Saksan käyttämään hakaristiin. Tasavallan presidentti C. G. E.
Mannerheim katsoi viisaimmaksi määrätä hakaristitunnuksen poistettavaksi
Ilma- ja Maavoimien kalustomerkinnöistä. Hakaristi poistui käytöstä 1:seen
huhtikuuta 1945 mennessä, jolloin se
korvattiin sinivalkoisella kokarditunnuksella.

Marko Palokangas

mielipide

Sotatieteellisen tutkimustyön onnistumiseksi
tarvitaan ymmärrystä

K

ylkiraudan edellisessä numerossa 2/2015 professori Vesa Tynkkynen käsitteli suomalaisen
taktiikan keskeisimpiä kehitysvaiheita
nostaen esiin aikaisempien sukupolvien
saavutukset ja niiden jatkohyödyntämisen. Tynkkysen perusajatus kiteytyy
olennaisesti tieteen tekemisen universaaliin ongelmaan eli siihen, missä määrin
uusi (sotatieteellinen) tutkimus pohjautuu aikaisempiin tutkimustuloksiin tai
kumoaa ne.
Tekstiä lukiessa muistui mieleeni eräs Kansallisarkiston kokoelmista
esiin noussut keskustelukokonaisuus
sotatieteellisen tutkimuksen olemuksesta. Keskustelussa tuotiin esiin muun
muassa seuraavaa: ”Sotatieteellinen
tutkimuskenttä on laaja. Sotatieteellisen
tutkimustyön onnistumiseksi tarvitaan
ymmärrystä korkeimmissakin portaissa,
varoja ja työvoimaa sekä tehokas järjestelmä. Yhteistyötä siviilitiedemiesten
kanssa pitäisi tiivistää. Siviilitutkijoiden
maanpuolustushenkisyys pitäisi hyödyntää, sillä he voisivat valmistella asioita
jo ennen kuin mahdollisessa kriisitilanteessa heidät kutsuttaisiin reserviläisinä
palvelukseen.”
Keskustelussa todettiin – pääosin
aikaisempiin kokemuksiin tukeutuen –
ettei kaikkein parhaita ratkaisuja pitäisi
etsiä määrättömän kauan. Muuten voisi
pahimmillaan käydä siten, ettei mitään
olisi valmiina, kun tutkimustuloksia jo
tarvittaisiin käytännössä. Tällä viitattiin
kriisitilanteen yllättävyyteen. Tutkimustulokset olisi sovellettava ripeästi käytännön ratkaisuiksi. Toisaalta kannattaisiko
Suomen ylipäätään uhrata aikaa ja varoja
perusongelmien tutkimukseen, kun asiat
olisivat sellaisenaan kopioitavissa ulkomailta. Soveltavaa, omiin tarpeisiin kohdistuvaa tutkimusta kyllä tarvittaisiin.
Keskustelu käytiin everstiluutnantti Toivo Kallion Suomen Sotatieteellisen seuran kuukausikokouksessa 3.
helmikuuta 1953 pitämän esitelmän
”Sotatieteellinen tutkimustyö” yhteydessä. Osallistujina oli yhdeksänkymmentäviisi yleisesikuntaupseeria.
Puhetta johti kenraaliluutnantti Uolevi
Poppius, ja rönsyilevän, lähes parikym-

Mikko Karjalainen
mentä kommenttipuheenvuoroa sisältäneen keskustelun kirjasi ylös sihteerinä
toiminut everstiluutnantti, myöhempi kenraaliluutnantti Aatos Maunula.
Voitaneen olla yhtä mieltä siitä, että
keskustelun teema on tänäkin päivänä
ajankohtainen.
Sotatieteellistä tutkimustyötä tehdään
Puolustusvoimissa monella eri tasolla,
useissa organisaatioissa ja monenlaisin mutta toivottavasti kuitenkin yhteneväisin tavoittein. Koska tutkimuksen
tulisi aina vastata tarpeeseen, nousee
väistämättä esiin ajatus, millaiselle historialliselle traditiolle nykyinen tutkimustoiminta perustuu ja millaista suomalaista
sotatieteellistä tutkimusta nykypäivänä
tarvitaan?
Sotatieteet eivät ole tältä osin mikään
poikkeus tieteellisen tutkimuksen kentässä, sillä samojen perusongelmien ääressä
ovat painiskelleet muidenkin tieteenalojen tutkijat. Muun muassa geologian professori Väinö Auer (1895–1981) – yksi
laajimmin arvostetuista suomalaisista
tiedemiehistä ja tutkimusmatkailijoista –
pohdiskeli oman tieteenalansa tutkimusintressejä. Hänen mukaansa vähäisistä
voimavaroistaan huolimatta myös suomalaisten geologien pitäisi tuoda jotain
yhteiseen, kansainväliseen tutkimustuloskoriin. Siten he voisivat vastavuoroisesti
hyödyntää muiden maiden saavuttamia
tutkimustuloksia. Auer toteutti vahvasti
omaa näkemystään, sillä hän teki uraauurtavaa tutkimustyötä useilla Tulimaahan ja Patagoniaan, Etelä-Amerikkaan,
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kohdistuneilla tutkimusmatkoillaan. Näin
hän saavutti merkittävää arvostusta kansainvälisessä tutkimusyhteisössä ja avasi
portteja suomalaisille kollegoilleen ulkomailla.
Auerin ajatus tutkimustulosten yhteisestä ja kansallisuusrajat ylittävästä
hyödyntämisestä on yhä tavoiteltava
mutta samalla myös erittäin vaikeasti
saavutettava tavoite. Niin sotatieteissä
kuin muillakin tieteenaloilla kansallisvaltiot ja muut itsenäiset toimijat pyrkivät ensisijassa itse hyödyntämään omat
keskeisimmät tutkimustuloksensa mahdollisimman täysimääräisesti.
Edellä mainittua perusolettamusta
vasten tarkasteltuna oman itsenäisen
sotatieteellisen tutkimuksen toteuttaminen Suomessa – kuten Sotatieteellisen
seuran kuukausikokouksessa jo yli kuusi
vuosikymmentä sitten pääteltiin – on
perusteltua. On lohdullista havaita, että
monet kuuden vuosikymmenen takaiset
näkemykset sotatieteellisen tutkimuksen
kehittämisestä ovat 2010-luvun Puolustusvoimissa arkipäivää.
Sotatieteellisen tutkimuskoulutuksen
kehittäminen, tutkimusyhteistyö eri tieteenalojen välillä niin kotimaassa kuin
ulkomailla sekä tutkimusorganisaatioiden virtaviivaistaminen – viimeisimpänä
Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen perustaminen vuonna 2014 – ovat monelta
osin vieneet sotatieteellistä tutkimustoimintaa siihen suuntaan, millaiseksi
kehitystarpeet mainitussa 1950-luvun
keskustelutilaisuudessa maalattiin.
Edellisten sukupolvien ”viisautta”
ei siis pidä tässäkään suhteessa ylenkatsoa. Oman, kansallisen sotatieteellisen
tutkimustoiminnan tarve on yhä edelleen ilmeinen. Mutta mitkä ovatkaan ne
2010-luvun sotatieteellisen tutkimuksen
saavutukset tai tulevaisuuteen tehtävät
linjaukset, joiden erinomaisuutta tullaan
hämmästelemään 2070-luvulla?
Suomen sotahistorian dosentti
Mikko Karjalainen palvelee erikois
tutkijana Maanpuolustuskorkeakoulun
sotataidon laitoksessa. 
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pääsihteerin palsta

Kadettikunnan viestinnän kohteena jäsenistö

K

adettikunnan viestinnän painopiste on sisäisessä viestinnässä
jäsenistön suuntaan. Viestinnän
pääkanavana on Kylkirauta-lehti. Viestintää tuetaan Kylkiraudan verkkolehdellä kylkirauta.fi ja Kadettikunnan
verkkosivuilla kadettikunta.fi. Viestintää täydennetään Kadettikunnan toimiston lähettämillä sähköpostiviesteillä ja
Kadettikunnan Facebook-sivustolla
facebook.com/kadettikunta sekä Twitter-mikroblogipalvelulla twitter.com/
kadettikunta.
Medialle Kadettikunta tiedottaa toiminnastaan sähköisellä ePressi-tiedotepalvelulla epressi.com.
Kadettikunnan verkkosivuille ja tietopankkeihin tehtiin viime vuonna yli
seitsemän miljoonaa tietohakua. Pelkästään Kylkiraudan verkkolehdessä oli yli
90 000 henkilökävijää. – Toivon, että
olet osallistunut viestintätutkimukseen
ja antanut palautetta meille.

Viestintätutkimus 2015
Kadettikunnan viestintätutkimus käynnistettiin 17. syyskuuta 2015. Tutkimus
toteutettiin sähköisellä Webropol-tutkimusmenetelmällä. Kyselyn linkki
lähetettiin sähköpostilla niille 4 385
jäsenelle, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa Kadettikunnalle.
Tutkimustulokset esitellään Kadettikunnan syyskokouksen yhteydessä 24.
lokakuuta 2015. Tutkimuksen toteuttivat
yhteiskuntatieteiden kandidaatti (väit.)
Risto Sinkko ja filosofian maisteri Heidi
Honkamaa. Tutkimuksen tarkoituksena
on saada ajatuksia viestinnän kehittämiseksi ja palautetta jo toteutetuista viestinnän kehittämistoimenpiteistä.

Kadettikunnan
juhlavuoden valmistelut
käynnissä
Kadettikunnan 95-vuotisjuhla järjestetään Kouvolassa lauantaina 12. maaliskuuta 2016. Juhlapäivän ohjelma on
toisaalla tässä lehdessä. Tarkempi kutsu
julkaistaan joulukuun Kylkiraudassa.

Sotatieteiden päivät
Santahaminassa
Suomen Sotatieteellinen Seura ja Maanpuolustuskorkeakoulu järjestävät Sotatieteiden päivät Santahaminassa 16.
lokakuuta 2015. Tilaisuudessa julkistetaan muun muassa Kadettikunnan,
Maanpuolustuskorkeakoulun, Reserviupseeriliiton ja Poliisiammattikorkeakoulun yhteisen arvoseminaarin kirja
Toimintakyky turvallisuuden johtamises
sa. Tapahtuman ohjelma on nähtävissä
Kadettikunnan verkkosivulla.

Kaaderitanssiaiset
Santahaminassa
Suositut Kaaderitanssiaiset järjestetään
perjantaina 23. lokakuuta 2015 kello
19.00 alkaen Santahaminassa Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalirakennuksessa. Tilaisuus on avoin kaikille
Kadettikunnan jäsenille puolisoineen.
Tilaisuudessa on rento ilmapiiri, hyvät
tanssit ja mahdollisuus vierailla Kadettikellarissa verestämässä kadettiaikaisia
muistoja. Ruokailu järjestetään buffet
illallisena ja pöytäkunnat muodostetaan
kadettikursseittain. Tilaisuudessa on
mahdollisuus jälleen testata laulutaitoaan perinteisen Juuan Villen tahdissa.

Turvallisuuspolitiikan
tietopankin
uudistus etenee

Miksi Ukrainan kriisi
yllätti länsimaat?

Turvallisuuspolitiikan tietopankin sisältö
on päivitetty ja samalla uuden tietopankin valmistaminen on käynnissä. Tietopankki valmistetaan uudelle tekniselle
alustalle, mikä mahdollistaa paremman
käytettävyyden erilaisilla älypuhelimilla
ja tietokoneilla. Uusi tietopankki julkistetaan Kadettikunnan 95-vuotisjuhlassa
Kouvolassa 12. maaliskuuta 2016.

Kadettikunnan syyskokous järjestetään
lauantaina 24. lokakuuta 2015 Maanpuolustuskurssien tiloissa Helsingin
Kruununhaassa. Kokouspäivä aloitetaan kello 10.00 everstiluutnantti,
valtiotieteiden tohtori Jyri Raitasalon
esitelmällä ”Miksi Ukrainan kriisi yllätti länsimaat?” Esitelmän jälkeen
yhteiskuntatieteiden kandidaatti (väit.)
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Risto Sinkko ja filosofian maisteri Heidi
Honkamaa esittelevät Kadettikunnan
viestintätutkimuksen tulokset, minkä
jälkeen Sotavahinkosäätiön puheenjohtaja, vakuutusneuvos Harri Kainulainen
luovuttaa säätiön myöntämät maanpuolustuspalkinnot. Kokous aloitetaan kello
12.00, jossa päätetään Kadettikunnan
95-vuotisjuhlavuoden toiminnasta ja
tapahtumista.

Onnittelut
valmistuneille upseereille
Onnittelen 99. Kadettikurssilta ja 82.
Merikadettikurssilta 27. elokuuta 2015
valmistuneita kadettiveljiä ja -sisaria. Oli kunnia osallistua kurssinne
päätösjuhlaan Helsingin yliopiston
juhlasalissa, jossa olivat läsnä myös
kummikurssinne edustajat. Kadettipiirit ottavat teidät juhlallisesti vastaan
ja luovuttavat teille Suomen pöytäliput
muistuttamaan upseerin perustehtävästä
– Isänmaan puolustamisesta.
Constantem decorat honor –
Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi

juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi
Twitter (at)kadettikunta
facebook.com/kadettikunta

toiminta

Kadettikunta ry:n syyskokous
Kadettikunta ry:n syyskokous järjestetään Helsingissä Maanpuolustuskurssien Maneesissa
(Maneesikatu 6, Helsinki) lauantaina 24. lokakuuta 2015 kello 12.00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat ja sääntömuutosesitys sekä jäsenten
Kadettikunnan hallitukselle kirjallisesti neljä viikkoa ennen kokousta lähettämät kokousaloitteet.
Äänioikeutettuja kokouksessa ovat kaikki Kadettikunnan jäsenet. Äänestäminen nimetylle
jäsenelle annetulla valtakirjalla on sallittu.
Syyskokouspäivän ohjelma
9.30–10.00
10.00–10.45
		

Saapuminen tilaisuuteen
Turvallisuuspolitiikan esitelmä ”Miksi Ukrainan kriisi yllätti länsimaat?”,
everstiluutnantti, VTT Jyri Raitasalo

		Tauko
10.55–11.15
		

Kadettikunnan viestintätutkimuksen 2015 tulokset, FM Heidi Honkamaa,
YTK (väit.) Risto Sinkko

11.15–11.30
		

Sotavahinkosäätiön maanpuolustuspalkintojen luovuttaminen, puheenjohtaja,
vakuutusneuvos Harri Kainulainen

11.30–12.00

Tauko ja kahvitarjoilu

12.00– 		

Sääntömääräinen syyskokous

Kokouksen jälkeen kadettipiirien puheenjohtajille ja sihteereille tai heidän edustajilleen järjestetään lounas- ja neuvottelutilaisuus, joka päättyy kello 16:een mennessä.
Ilmoittautumiset osallistumisesta eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään viimeistään 15. lokakuuta
2015 ensisijaisesti Kadettikunnan verkkosivulla www.kadettikunta.fi olevalla ilmoittautumislomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen kadettikunta(at)kadettikunta.fi tai puhelimitse
09 490 759.
Tervetuloa joukolla päättämään yhteisistä Kadettikunnan asioista!
Kadettikunnan hallitus

Isänpäivälahjaksi Kadettiupseerin isännänviiri

K

adettiupseerin isännänviiri on tilattavissa
Kadettikunnan toimistosta. Viirin hinta on 45 euroa
(4 metrinen viiri, joka sopiii 7–9
metrin pituiseen lipputankoon)
tai 95 euroa (5,5 metrinen viiri)
+ postimaksu.
Tilaukset Sabina Krogarsille:
sabina.krogars(at)kadettikunta.
fi tai puhelin 09 490 759.
45
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Kadettikunnan toimisto tiedottaa
Toimistossa putkiremontti

Kadettikunnan toimisto on suljettu putkiremontin johdosta 5.10.2015–
31.1.2016. Remontista huolimatta toimisto palvelee jäsenistöään puhelimitse ja
sähköpostitse. Jäsentuotteet postitaan normaalisti.

Merkkipäiväluettelo 2016
Kylkiraudassa 4/2015 julkaistaan luettelo Kadettikunnan jäsenistä, jotka
vuonna 2016 täyttävät 95, 90, 85, 80, 75, 70, 60 tai 50 vuotta. Niitä, jotka eivät
halua syntymäpäivätietojaan julkaistavan, pyydetään siitä ilmoittamaan Kadettikunnan toimistoon 19.11.2015 mennessä. S-posti: sabina.krogars(at)kadettikunta.fi, puhelin 09 490 759 tai postitse: Kadettikunta ry, Eino Leinon katu 12 E 64,
00250 Helsinki.

Tukimaksu 2015
Syyskokouksen päätöksen perusteella seuraavalla sivulla on tilisiirto vapaaehtoista tukimaksua varten. Varat käytetään kuten ennenkin Kadettikunnan vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi. Tukimaksun voi myös maksaa suoraan
Kadettikunnan tilille Nordea FI24 1014 3000 2067 44, viitenumero 1012.

Joulukortit
Nyt on aika tilata joulukortit. Mallit ja hinnat ovat sivulla 47 sekä Kadetti
kunnan verkkosivuilla www.kadettikunta.fi.

Jäsentuotteet
Jäsentuotteita voi tilata nyt sähköisesti osoitteesta www.kadettikunta.fi kohdasta jäsenille.

Jäsenmaksun maksumuistutus
Jäsenmaksun maksumuistutus on lähetetty sähköpostilla niille jäsenille, joilla on
sähköpostiosoite jäsenrekisterissä. Muille maksumuistus on
lähetetty postitse.

Kadettikunta 95 vuotta
Kadettikunta ry:n 95-vuotisjuhla 12.3.2016 Kouvolassa. Lisätietoja seuraavassa Kylkiraudassa.
Merkitse päivä jo kalenteriisi!
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N

Kadettikunnan joulukortit

yt on aika tilata Kadettikunnan
joulukortteja! Kaksio saiset
joulukortit kuorineen maksavat 2,20 euroa/kappale.
Korttien oikeaan yläkulmaan on
painettu Kadettikunnan merkki ja
takakannessa on teksti Kadettikunta ry.
Sinisävyisen kortin Puuterilunta teksti
on ”Rauhallista Joulua ja O
 nnellista
Uutta Vuotta”. Vaalean kortin Talvi
nen päivä teksti on ”Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta”.

Puuterilunta

Puuterilunta on kauniin talvinen
kortti, jossa kevyt lumisade hiljalleen
peittää maan ja luo korttiin jouluisen
tunnelman. Kortti on viimeistelty kiiltävällä hopeafoliopainatuksella, jolloin
Kadettikunnan merkki tulee hillityn
loistavasti esiin.
Edellä mainittuja kortteja on rajallinen määrä. Uuden kortin malli on nähtävissä Kadettikunnan verkkosivuilla.

Talvinen päivä -joulukortti on
taidepaperikortti, jossa sekä kehyksessä
että kuusiaiheessa on kaunista kiiltävää
kultafoliota. Kadettikunnan merkki on
painettu kultafoliolla.
Tilaukset sähköpostilla osoitteeseen
sabina.krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelimitse 09 490 759.
Sähköinen tilauslomake Kadettikunnan verkkosivuilla www.kadettikunta.fi kohdassa jäsenille.

Talvinen päivä
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Kadetit, luutnantit ja yliluutnantit erikoishinnalla
Kaaderitanssiaisiin 23. lokakuuta 2015

K

aaderitanssiaiset järjestetään
Maanpuolustuskorkeakoulun
perinteisessä Juhlasalirakennuksessa Santahaminassa perjantaina
23. lokakuuta 2015. Tilaisuus on avoin
kaikille Kadettikunnan jäsenille puolisoineen. Tavoitteena on jatkaa kadetti
upseerien vuosittaista tapahtumaa, jossa
voidaan viettää mukava hetki yhdessä ja
hyvässä seurassa sekä maittavan illallisen ja tanssin kera.
Tilaisuus alkaa buffetillallisella kello
19.00. Tanssit alkavat noin kello 21.30 ja
ne jatkuvat puoleen yöhön. Tilojen rajallisuudesta johtuen mukaan voidaan ottaa
noin kaksisataa henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Illalliskortin hinta on

60 euroa/henkilö, ja se sisältää alkujuoman, buffetillallisen, ruokajuomat,
oheisohjelman sekä tietysti hyvän seuran
ja tanssit.
Kadeteille ja yliluutnanteille sekä
heidän kumppaneilleen illalliskortti
tarjotaan 50 prosentin alennuksella tänäkin vuonna, eli hinta on 30 euroa/
henkilö.
Ilmoittautumiset pyydetään tekemään ensisijaisesti Kadettikunnan
verkkosivulla olevalla sähköisellä ilmoittautumislomakkeeella 14.10.2015
mennessä tai puhelimitse toimistonhoitaja Sabina Krogarsille numeroon
09 490 759.
Illalliskortit pyydetään maksamaan

21.10.2015 mennessä Kadettikunnan
tilille Nordea FI24 1014 3000 2067 44.
Maksun viestiin pyydetään merkitsemään osallistujien nimet ja kadettikurssin numero. Pöytäkunnat muodostetaan
kadettikursseittain.
Lisätietoja antaa tarvittaessa Kadettikunnan perinnejaoston puheenjohtaja,
eversti Pertti Posti, puh. 0299 800 tai
pertti.posti(at)mil.fi.
Asuna on pieni juhlapuku, tumma
puku tai smokki.
Kokoa kadettiveljistä ja -sisarista
puolisoineen mukava pöytäkunta ja
rentoudu hetkeksi!
Lämpimästi tervetuloa!

KADETTIKUNTA ry
95 vuotta
Perustettu 27. tammikuuta 1921
Kadettikunnan 95-vuotisjuhla järjestetään Kouvolassa
lauantaina 12. maaliskuuta 2016
			

9.30 Seppeleenlasku

			

10.00 Kadettikunnan kevätkokous

			

14.00 Päiväjuhla

			16.00 Kahvitilaisuus
			

19.00

Iltajuhla

Lisätietoja seuraavassa Kylkiraudassa 4/2015, joka ilmestyy joulukuussa.
Tervetuloa Kouvolaan!
Kadettikunta ja Pohjois-Kymen kadettipiiri
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Kaaderi Golf XVII pelattiin
Tuusulan Golfklubilla

P

erinteikäs Kaaderigolf pelattiin
13.–14.8. Tuusulan Golfklubin
kentällä majuri, liikuntaneuvos
Risto Luukkasen järjestämänä ja johtamana. Tapahtumaa tukivat Kadettikunta ja Helsingin kadettipiiri. Olosuhteet
niin sään kuin kentänkin puolesta olivat
loistavat navakasta tuulesta huolimatta,
mikä näkyi myös tuloksissa. Ensimmäisen päivän iltana nautittiin illallinen
perinteitä huokuvalla Tuusulan upseerikerholla, jonne mentiin toki savusaunan kautta.
Kilpaluun osallistui 64 pelaajaa,
joista kahdeksan oli puolisoja, 12 kutsuvieraita ja 44 kaaderiveljiä edustaen
22:ta eri kadettikurssia. Vanhinta kurssia numeroltaan 26 edusti 94-vuotias
ilmavoimien ikikaaderi Mauri Maunula
ja nuorinta 100. kurssin kadetti Feisal
Bedretdin.
Naistensarjan ja kutsuvierassarjan
lisäksi muita sarjoja oli viisi: yleinen,
yli 55-vuotiaat seniorit, yli 65-vuotiaat
veteraanit, yli 70-vuotiaat yliveteraanit ja yli 75-vuotiaat superveteraanit.
Kilpailu oli tässäkin suhteessa menestyksellinen. Pelimuoto oli pistebogey
(Stableford) täysin tasoituksin.
Kunkin sarjan kolme parasta pelaajaa palkittiin. Parhaan yhteen lasketun
kahden päivän tuloksen saanut pelaaja palkittiin vuoden kaaderigolfaajana
Ripen pytyllä. Pyttyyn on kaiverrettu
voittajien nimet vuodesta 1999 lähtien. Kurssien välisestä paremmuudesta
kilvoiteltiin 50. Kadettikurssin vuonna
2003 lahjoittaman pokaalin merkeissä.
Tulokseen lasketaan joukkueen kolmen
parhaan pelaajan tulokset molemmilta päiviltä. Myös puoliso voi kuulua
joukkueeseen.
Seuraavassa on esitetty kolme parasta sarjoittain. Täydelliset tulokset
ovat Tuusulan Golfklubin kotisivulla
www.tuusulangolfklubi.fi/kilpailut.
Kaaderigolfin tulokset (sulkeissa on
esitetty mm. upseerien kadettikurssin
numero):

Yliveteraanit (+70 v), pistebogey hcp,
punainen
4. Vihriälä Rauno (51.k) 69 pistettä
(hcp 8)
5. Luukkanen Risto (50.k) 68 p
(hcp 30)
6. Kettunen Ossi (51.k) 63 p (hcp 16)
Superveteraanit (+75 v), pistebogey
hcp, punainen
1. Tiilikainen Raimo (31.mek)
69 pistettä (hcp 22)
2. Purola Heikki (50.k) 64 p (hcp 15)
3. Torstila Jukka (50.k) 55 p (hcp 10)

Kutsuvieraat 13.8.2015, pistebogey
hcp
1. Nurmi Hannu (HGK) 36 pistettä
2. Suonperä Kaarina (HGK) 35 p
3. Simola Antti (50.k) 32 p
Yleinen sarja, pistebogey hcp, keltainen
1. Hauska Timo (70.k) 71 pistettä
(hcp 17)
2. Panschin Vladimir (72.k) 58 p
(hcp 20)
3. Mäenpää Keijo (69.k) 45 p (hcp 23)
Naiset, pistebogey hcp, punainen
1. Sipi Seija 66 pistettä (hcp 29)
2. Ulander Tuula 64 p (hcp 12)
3. Hollo Pirjo 61 p (hcp 28)
Seniorit (+55 v), pistebogey hcp, keltainen
1. Saastamoinen Juha (66.k) 67 pistettä
(hcp 19)
2. Tammikivi Juha (65.k) 65 p (hcp 11)
3. Helminen Reima (66.k) 65 p
(hcp 21)
Veteraanit (+65 v), pistebogey hcp,
punainen
1. Ulander Ilkka (58.k) 72 pistettä
(hcp 8)
2. Juntunen Antti (59.k) 70 p (hcp 20)
3. Poutanen Matti (55.k) 66 p (hcp 10)
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Ripen pytyn sai vuodeksi haltuunsa
Ilkka Ulander tuloksella 72. Kun hänen
tulokseensa lisätään kurssiveljen Ensio
Mäkipellon tulos 61 (25+36) ja Tuula
Ulanderin tulos 64, voitti 58. Kadettikurssi joukkuekilpailun yhteistuloksella 195. Toiseksi tuli 50. Kadettikurssi
pistemäärällä 195 (Risto Luukkanen,
Heikki Purola ja Risto Manni). Kestovoittaja 51. Kadettikurssi (Rauno Vihriälä, Ilkka Hollo ja Ossi Kettunen) jäi
samalla tuloksella kolmanneksi. Merkittävää 58. Kadettikurssin tuloksessa
on se, että sekä Ensio että Tuula paransivat toisen päivän tulostaan merkittävästi kadettiperinteemme mukaisesti:
”Constantem decorat honor – Kunnia
kestävän palkka” .
Kadettipiirien välisen mestaruuden
voitti Helsingin kadettipiiri. Lähimmäs lippua kahdella lyönnillä väylällä
3 voitti Juha Tammikivi, lähimmäs
lippua väylällä 15 jaettiin kolmen pelaajan kesken, naisten pisimmän driven
voitti Aila Hossi, yleisen sarjan Feisal
Bedretdin ja muiden sarjojen Rauno
Vihriälä. Onnittelut voittajille.
Suuri kiitos järjestelyistä Ripelle
ja hänen perheelleen sekä Tuusulan
Golfklubille.
Ensi vuonna Kaaderi Golf XVIII
pelataan 4.–5.8. Tuusulassa, mikäli
seurojen mestaruuskilpailut eivät ajoitu
samaan ajankohtaan.

Ilkka Ulander
Kylkirauta 3/2015
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Kadettikunnan viestintäseminaari Tallinnassa

K

adettikunnan viestinnän ja
sosiaalisen median seminaari järjestettiin Tallinnassa 22.
–24. toukokuuta 2015. Seminaarin
työpajoissa pohdittiin Kadettikunnan
ja kadettipiirien viestinnän kehittämistä sekä sosiaalisen median tarjoamien
uusien viestintäkanavien hyödyntämistä
unohtamatta tietoverkkosodan ja kyberturvallisuuden näkökulmia.

Sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen johdatteli seminaariväen sodan
kuvan muutoksen ja informaatiosodan
kautta rihmastoajatteluun. Dosentti,
eversti Martti Lehto esitelmöi tietoverkkosodasta ja kyberturvallisuudesta. Majuri Risto Lehto kertoi sosiaalisen
viestinnän hyödyntämisestä viestinnässä
ja koulutuksessa sekä some-agenttitoiminnasta.

Seminaarin yhteydessä tutustuttiin
Suomen Tallinnan suurlähetystöön ja
Baltian maiden turvallisuuspoliittiseen
tilanteeseen sekä Taidemuseo Kumuun.
Seminaariin osallistui yli 30 henkilöä eri
kadettipiireistä.

Pääsihteeri

Seminaarilaiset tutustuivat Tallinnan suurlähetystöön.

Sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen ja dosentti, eversti Martti Lehto esitelmöimässä.
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ajankohtaista

K

Kadettikurssi 26:n kuulumisia

urssitoimikunnan kokoontuessa
tämän vuosituhannen alkupuolella kokoukseen osallistui 8–9
veljeä. Kurssimme vahvuus oli silloin
128. Tämän vuoden kurssitoimikunnan
kokoukseen 6. helmikuuta osallistui
kolme veljeä ja kurssin rivivahvuus oli
11. Näin on ”suurin ja kaunein” supistunut ikääntyneenä. Kaikki rivissä olevat
ovat yli 90-vuotiaita. Ikäpresidenttimme
Hannes Vesterinen täytti 1. heinäkuuta
99 vuotta.
Tynkäkurssitoimikunnan päätöksen
mukaisesti ei vieläkään haluttu luopua
kevään lounaskokoontumisesta. Paikaksi valittiin Maukka Maunulan suosituksesta Töölönrannan ravintola. Infokirje
tilaisuudesta lähetettiin 20. huhtikuuta
rivissä oleville kadeteille ja 15 leskelle.
Siten jäätiin jännityksellä odottamaan,
kuinka monta ilmoittautuu 5. kesäkuuta
järjestetylle lounaalle.
Ilmoittautuneita oli kaksitoista, joista
yksi saattajineen joutui myöhemmin peruuttamaan osallistumisensa. Pöytään
asettui neljä vanhaa kadettia: Ermei Kanninen, Matti Niemi, Maukka Maunula
ja Olli Vuorio. Leskiä oli kolme: Satu

Tiivola, Rauni Kähönen ja Terttu Jokinen, samoin junioreita: perinteiden poika
Juha Mäkipää, Satu Sarparanta ja Risto
Maunula, kuten kuvasta näkyy (tosin Satu
Sarparanta hyvin heikosti). Keppiin tukeutui neljä osanottajaa – sitä se ikä tekee.
Kuohuviinin jälkeen maistui maukas
ateria ja juttu kulki. Viihdyimme yhdes-

sä kolmatta tuntia ja totesimme lopuksi,
että tätä perinnettä jatketaan myös ensi
vuonna.

Olli Vuorio
Kadetti 2674

Ennen lounasta rupattelua ja keppien vertailua. Kuvassa oikealta
Rauni Kähönen, Ermei Kanninen, Terttu Jokinen ja Matti Niemi.

Paasikiven wiimeiset vänrikit ja muutama luutnantti

K

atajanokan Kasinolla vietettiin
4. kesäkuuta 39. Kadettikurssin ja 26. Merikadettikurssin
60-vuotisjuhlaa. Olimme viimeiset presidentti Juho Kusti Paasikiven nimittämät
upseerit. Sitä oli nyt juhlittava. Kadettiveli Perttu Peitsara oli luonut kokoontumisellemme juhlavan ohjelman, olihan
kyseessä ainutlaatuinen tapahtuma elämässämme.
Tilaisuuteen oli saapunut 18 kadettiveljeä ja 14 daamia. Tervetulomaljan
jälkeen muisteltiin Kaaderilaulajien säestyksellä edesmenneitä veljiä virrellä 577.
Vaikuttavan, tunteita herättävän muistopuheen piti Maanpuolustuskorkeakoulun
sotilaspastori Markus Korpela. Koska
joukossamme oli useita Karjalan poikia,
esittivät Kaaderilaulajat kappaleen ”Karjalan kaipuu”. Ei myöskään unohdettu
”Jääkärin laulua”, puhumattakaan kappaleesta ”Maailmassa mahtavimpiakaan”.
Kadettiveli Rauno Meriö toi tilaisuuteen
puolustusvoimain komentajan, kenraali
Jarmo Lindbergin tervehdyksen.

Kadettihenki eli meidän jo ikääntyneiden veljien keskuudessa voimallisena.
Muisteltiin kouluaikaamme ja silloisen
kadettielämämme kuvioita. Kadettiveli
Rauli Helminen piti erikoisen puheen
naisille. Ainakin daamiemme ilmeistä
päätellen se oli sykähdyttävä ja peräti
ajankohtainen. Tilaisuuden päätteeksi
kadettiveli Keijo Pennanen lauloi kitaran säestyksellä ikivihreän kappaleen
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”Lili Marleen”, joka tunnettiin meillä
paremmin nimellä ”Liisa pien”. Pennanen
kertoili meille myös tämän legendaarisen
laulun syntyvaiheista.
Kadettiveljet, vuoden päästä tavataan!

Jyri Paulaharju
Kadetti 3461
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42. Kadettikurssin
kahden päivän kesä Rovaniemellä

asavuosijuhlien välissäkin kannattaa kokoontua. Tämä tuli todistetuksi, kun ”presidenttipari”
Mikko ja Marjatta Virrankoski pyörittivät 42. Kadettikurssin neljäntoista
osanottajan ryhmää kotikaupungissaan
9.–10. kesäkuuta 2015. Sekä rouvien
että herrojen sisäistämät sotilaallisen
kurin parhaimmat piirteet astuivat
voimaan ensi kosketuksesta, ja seurue
totteli isäntiään myöhästelemättä. Rovaniemi ja erityisesti sen kehitys Lapin
pääkaupunkina tuli tutuksi sellaisistakin näkökulmista, joita ammattioppaat
eivät välttämättä tule tavoittaneeksi.
Ohjelma on tullut melko yksityiskohtaisesti kerrotuksi verkossa kurssin
kotisivuilla, joten tässä riittänee muutama väläytys kohokohtiin. Me noin
kahdeksankymppiset edustamme tietotekniikassa väliin jäänyttä sukupolvea, joten tiedon lähteet avautunevat
koneettomille parhaiten lastenlasten
tietokoneissa – pientä palkkiota vastaan – Kadettikunnan verkkosivuilta.
Vierailun sotilaallisesta osuudesta
tulkoon tässä mainituksi vain Lapin
aluetoimiston päällikön, everstiluutnantti Jarmo Mattilan lausahdus Ivalon
kutsunnoista: ”Vaikka valvonnanalaisia
oli vain kaksi, pidimme tärkeänä järjestää kutsunnat paikan päällä.” – Voiko
enää vakuuttavammin osoittaa, että
koko Suomea on tarkoitus puolustaa!
Norvajärvi on yksi 22 suomalaisesta hautausmaasta, joihin on haudattu on saksalaissotilaita. Käynti siellä
johti ajatukset suurten taistelupaikkojen sankarihautausmaihin. Esimerkiksi
El Alameinissa molempien osapuolten
kaatuneet lepäävät omissa kansallisissa lehdoissaan tai mausoleumeissa.
Suomi muodostaa poikkeuksen pitäessään kiinni siitä, että omat kaatuneet
peitetään kotimaan multaan. Toiminta
jatkuu edelleen vielä kadoksissa olevien löytämiseksi.
Joulupukin Pajakylässä, mutkikkaan ja hämärän polun päässä oli
Joulupukin vastaanotolle pitkä jono
etupäässä varttuneita ”lapsia”. Pohjanhovissa asuessamme oli selvää,
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että juhlapäivällinen nautittiin tässä
legendaarisessa markkinaväen kantapaikassa. Isäntäpari oli tajunnut hyvin,
mitä etelästä pursunnut väki haluaa Rovaniemellä nauttia.
Rovaniemen kirkossa mieliin
syöpyi Lennart Segerstrålen alttari
fresko. Kirkon viereiselle Wäinö Aaltosen veistämälle sankaripatsaalle syttyi
kurssin muistokynttilä. Viirinkankaan
hautausmaalla laskimme kukat Gnatonnettomuudessa surmansa saaneen
kurssiveli Esko Sirolan haudalle.
Arktikumin näyttelyn ”Wir waren
Freunde” -lyhytfilmistä ilmeni hyvin,
miten Pohjois-Suomea puolustaneet
saksalaissotilaat voittivat paikallisten
ihmisten hyväksynnän. Ryhdikkyys
ja marssilaulut olivat Lapin kansalle
uutta ja tekivät tehtävänsä. Natsismin
pimeä puoli ei vielä silloin noussut
esille. Näyttely toi suopealla tavalla
esille myös kaksi suomalais-saksalaista
rakkaustarinaa. Niiden täyttymättömät
toiveet lisännevät ymmärrystä ja anteeksiantoa niitä kohtaan, joita rauhan
tultua syyteltiin sopimattomista suhteista viholliseksi muuttuneisiin aseveljiin.

Kiertoajelun päätyttyä nousi isäntäväen kodissa syventävän keskustelun
aiheeksi oman ammatin taustoittama
elämisen laatu. Mikko totesi omassaan
tapahtuneen myönteisen muutoksen,
kun pariskunta siirtyi Helsingistä Rovaniemelle vuonna 2002. Hän ei palannut synnyinseudulleen Kauhavalle,
vaan muutti vaimonsa kotimaakuntaan
Lappiin, joka osoittautui molempia
puolisoita syvästi tyydyttäväksi ratkaisuksi.
Makuuvaunuihin työnnyttäessä
kaikki tuntuivat olevan tyytyväisiä
siihen, että tulivat lähteneeksi. Iän
karttuessa juuri lähtö taitaa olla vaikein kynnys. Kun havaitaan vierailun
eteen nähty vaiva, mieli tyyntyy. Kadettikunnan pääsihteeri emeritus oli
Marjattansa kera ohjelmoinut hienot
kaksi kesäpäivää. Kohti etelää lähdettiin mielen ja ruumiin tuntiessa syvän
tyydytyksen.

Esko Nieminen
Kadetti 3624

Mikko Virrankoski puhuu sankaripatsaan juurella.
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53. Kadettikurssi ja 38. Merikadettikurssi
kokoontuivat Tammisaaressa

okoontumispaikkanamme oli
tällä kertaa merellinen ja historiallinen Raasepori Dragsvikin varuskuntineen. Perjantaina 15.
toukokuuta tilaisuuksiin osallistui 53.
Kadettikurssilta 30 veljeä ja 27 puolisoa ja 38. Merikadettikurssilta viisi
kadettiveljeä puolisoineen. Seuraavan
päivänä osanottajamäärä oli hieman
edellispäivää pienempi.
Tapaamisen tukikohtana oli Motelli Marine, jonne kokoonnuimme
puoleenpäivään mennessä. Lounaan
jälkeen Uudenmaan prikaatin komentaja, kommodori Kjell Törner esitteli
joukko-osastonsa tehtäviä ja velvoitteita rannikkojoukkojen kouluttamisessa.
Mielenkiintoisen esityksen perusteella
oli helppo uskoa, että prikaatin liittäminen Merivoimiin oli oikea ratkaisu.
Knipanin rannassa otetun yhteiskuvan jälkeen tutustuimme tuulisessa
säässä Uudenmaan prikaatin uusimpaan, vielä koekäytössä olevaan Jehuveneeseen. Tämän jälkeen joukkomme

jaettiin kahtia. Upeat daamimme lähtivät Aila Asplundin johdolla tutustumaan Helene Schjerfbeckin museoon,
josta palatessaan he saivat niskaansa
rankan sadekuuron. Kuumat rommitotit tekivätkin hyvin kauppansa ladyjen
palattua majapaikkaamme!
Samaan aikaan kummankin kurssin ”pojilla” oli kurssikokoukset Tammisaaren entisessä kaupungintalossa.
Sieltä siirryimme poistamaan pölyjä
meren rannassa sijaitsevaan kaupunkisaunaan, josta oli mahdollisuus
pulahtaa myös uimaan. Illallispaikkanamme oli Dragsvikin Upseerikerho,
jonne siirryimme kurssiveli Ingmar
Asplundin ohjaamalla bussilla. Tilaisuuden avasi kerhon puheenjohtaja,
kapteeniluutnantti Anders Jung, joka
kertoi paikan historiasta. Illallisen yllätysnumerona saimme kuulla paikallisen naiskuoron esittämiä, tilaisuuden
henkeen hienosti sopivia lauluja.
Lauantaina ohjelmassa oli tutustumista jalan Tammisaaren vanhaan
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keskustaan. Oppaanamme toimi kurssiveli Ingmar, joka kertoili hauskasti
ja värikkäästi reittimme kohteista.
Kotimatkalle lähdimme puolenpäivän
aikoihin.
Kurssitoimikuntamme puolesta
kiitän kaikkia mukana olleita hauskasta yhdessäolosta. Erityiskiitokset
ansaitsevat kommodori Kjell Törner,
kapteeniluutnantti Anders Jung, paikalliset isäntämme Aila ja Ingmar Asplund
sekä tapaamista sponsoroinut kurssiveli
Seppo Vertanen. Tavataan ensi keväänä
Kouvolassa, jossa kohteina ovat Karjalan prikaati ja kaupungin keskusta!

Jouko Kivimäki
Kadetti 5298
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67. Kadettikurssi ja 50. Merikadettikurssi
Viipurissa ja Imatralla

urssimme 32-vuotistapaaminen järjestettiin 20.–23. elokuuta. Tällä kertaa tapaamisen
ohjelma hieman poikkesi tavanomaisesta, sillä se oli kaksiosainen. Aluksi
teimme sotahistoriallisen retken Viipuriin ja sen lähiympäristöön. Varsinainen
kurssikokous perinteisine menoineen
puolestaan järjestettiin tällä kertaa
Imatralla ja Immolassa.
Viipurin matkalle osallistui kuusitoista kurssiveljeä ja daamia. Pekka
Intken opastuksella perehdyimme erityisesti Talin-Ihantalan, Porlammin ja
Tienhaaran taisteluihin sekä pohdimme
kesän 1944 Viipurin menetyksen taustoja, tapahtumia ja syitä. Kävelyretkellä
kesäisen helteisessä Viipurin vanhassa kaupungissa pistäydyimme muun
muassa Torkkelin puistossa ja vuonna
1935 valmistuneessa Alvar Aallon
suunnittelemassa Viipurin kaupunginkirjastossa, joka on lopultakin saatu
palautettua lähes alkuperäiseen loistoonsa. Valitettavasti vanhankaupungin
muiden arvokiinteistöjen kunnostami-
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seen rahoitusta ei näytä löytyvän, vaan
rakennuskanta saa rauhassa jatkaa jo
yli seitsemän vuosikymmentä sitten
alkanutta rappeutumistaan. Matkan
kruunasivat serenadeilla sävytetty illallinen ravintola Pyöreässä tornissa
ja aamuinen rauhallinen kävelyretki
Monrepos’n puistossa.
Esa Hirvosen hienosti junailemassa varsinaisessa kurssitapaamisessa
Imatralla ja Immolassa oli mukana
yhteensä kuusikymmentä herraa ja
daamia. Mikko Karkian johtaman
kurssikokouksen ehkä keskeisin päätös
oli se, että seuraava tapaaminen järjestetään kesällä 2018. Tapahtumaa valmisteleva toimikunta antanee aikanaan
tarkempaa informaatiota tapaamisajankohdasta ja -paikasta.
Kokouksen jälkeen tutustuimme Rajamuseoon sekä KaakkoisSuomen rajavartioston toimintaan ja
rajavalvonnan järjestelyihin Imatran
rajanylityspaikalla Pelkolassa. Ihasteltuamme vielä Imatrankosken koskinäytöksen kuohuja olikin jo aika

54

siirtyä Tero Kaakisen isännöimälle
kurssi-illalliselle Immolan upseerikerholle. Seuraavana aamuna oli vielä
mahdollisuus ennen hyvästien jättöä
tutustua upean yöpymispaikkamme,
Imatran Valtionhotellin Esikuntakabinettiin sekä läheisessä Piponiuksen
talossa sijaitsevan Lotta- ja veteraanimuseon kokoelmiin.
Lämpimät kiitokset järjestelyvastuussa olleille kurssiveljille
kaikin puolin onnistuneesta kurssitapaamisesta! Lisää kuvia ja tunnelmia tapaamisesta löytyy kurssimme
Facebook-sivuilta. Tapaamisiin kesällä
2018!

Hannu Liimatta
Kadetti 6739
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69. Kadettikurssi ja 52. Merikadettikurssi
Tikkakoskella

adettikurssi 69 ja Merikadettikurssi 52 kokoontuivat
juhlistamaan upseeriksi valmistumisensa 30-vuotispäivää Tikkakoskelle 29. elokuuta 2015. Perinteiseen viiden
vuoden välein pidettävään tapaamiseen
oli saapunut ilahduttavat 115 henkilöä,
eli 61 kadettiveljeä ja 54 puolisoa.

K

Tapaamisen aikana tutustuimme
Ilmasotakoulun Hawk-lentokoulutukseen, pidimme kurssikokouksen ja juhlimme iloisesti Luonetjärven kerholla.
Kummikurssimme, Kadettikurssin 19,
lahjoittama käsirysypatsas vaihtoi jälleen omistajaa ja velvoittaa sen uutta

haltijaa Ilkka Laitista järjestämään tapaamisen jälleen viiden vuoden päästä.

Petri Tolla
Kadetti 7044

74. Kadettikurssi ja 57. Merikadettikurssi
Santahaminassa

adettikurssimme vietti 25-vuotisjuhlaa 5. syyskuuta Maanpuolustuskorkeakoululla. Yli
satapäinen joukkomme vietti hauskan ja
lämminhenkisen illan vanhoja muistellen.
Illan kruunasi kurssimme bändin
”Viisi miestä ja rusina” comeback-keikka
Kaljakellarissa. Musiikki johdatti meidät
neljännesvuosisadan takaisiin tunnelmiin.

Mika Kalliomaa
Kadetti 7645

Kadettikunnan jäsenmerkki
Kadettikunnan jäsenmerkkiä, joka on upseerin tutkinnon
pienoismerkki (pinssi), on jälleen saatavissa Kadettikunnan
toimistosta. Hinta 20 euroa + postimaksu 1 euro.
Jäsenmerkki on tarkoitettu käytettäväksi siviilipuvussa.
Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelin 09 490 759.
55
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78. Kadettikurssi ja 61. Merikadettikurssi
kokoontuivat aurinkoisessa Santahaminassa

urssimme valmistui yliluutnanteiksi vuonna 1995 – olimme
ensimmäinen nelivuotinen
kadettikurssi – ja toinen merkittävä
tapahtuma samana vuonna oli jääkiekon maailman mestaruus (4–1). Toki
liityimme tuolloin Euroopan unioniin
ja ensimmäiset Hornetitkin saapuivat
Suomeen.
Juhlavuoden kunniaksi kokoonnuimme Santahaminaan, tutun opinahjon arvokkaaseen miljööseen. Asiaan

kuuluen päivitimme luennoin muutamia ajankohtaisia asioita, laskimme
seppeleen Sankariaulassa, tutustuimme
Olutkellariin, pidimme kurssikokouksen ja nautimme juhlaillallisen.
Illallisella Pasi piti puheen keskiikäisyydestä, Marko hauskutti yleisöä
osallistujien nimimuunnoksilla ja Lede
& Panu huolehtivat musiikista ja tarjoilujen sujuvuudesta. Oli ilo huomata,
kuinka lämminhenkinen ja iloinen tunnelma illalliselle syntyi.

Omasta ja juhlatoimikunnan puolesta kiitän lämpimästi kaikkia paikalla olleita sekä kadettiveljiä, jotka
eivät tällä kertaa päässeet mukaan
mutta jotka olivat hengessä mukana.
Tapaamme kurssina seuraavan kerran
vuonna 2020 – sitä odotellessa.

Pasi Väätäinen
Kadetti 8358

Kadettikunnan uudistettu vyö tilattavissa

K

adettikunta on valmistanut
Kadettikunnan tunnuksella
varustetun krokotiilikuvioisen
nahkavyön. Vyön pituus on 120 cm, ja
se on helposti lyhennettävissä. Käytännöllinen ja tyylikäs lahja kadetti
upseerille.
Hinta on 35 euroa + postituskulut.
Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.
krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelin
09 490 759.
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Kymmenen vuotta
88. Kadettikurssin valmistumisesta

auantaina 8. elokuuta keski
kesän vallinnut kylmä ja kostea
ilma vihdoin väistyi ja keskipäivään mennessä lämpötila saavutti
hellelukemat. Lämmin tunnelma vain
jatkui, olihan kyseessä 88. Kadettikurssin ja 71. Merikadettikurssin maisterien
10-vuotistapaaminen Santahaminassa.
Kadettiajoilta tuttuun tapaan tapaaminen alkoi auditoriossa, tosin tällä
kertaa varustuksena oli siisti siviiliasu
ja paikkana Urheilukoulun auditorio
Kaartin jääkärirykmentissä. Osa kurssilaisista tapasi toisensa ensi kertaa yli
kymmeneen vuoteen, olihan mukana
myös 2004 valmistuneita sotatieteiden
kandidaatteja. Muutamat heistä ovat
jo siirtyneet toisen työnantajan palvelukseen, osalla oli juuri alkanut yleisesikuntaupseerikurssi. Juttu kuitenkin
jatkui saumattomasti ja samantasoisena
siitä, mihin se oli viimeksi tavattaessa
jäänyt.
Tapaamisen varsinaisena ohjelmana
oli aluksi urheilukoulun esittely ja sen
jälkeen Kadettikoulun aikaisen kurssinjohtajan, everstiluutnantti Svanbergin
oppitunti. Kadettivääpelimme Waltari
kajautti ilmoituksen: ”Herra majuri,
88. Kadettikurssi ja 71. Merikadettikurssi järjestynyt oppituntia varten.”

Molempien sotilasarvot olivat kymmenessä vuodessa muuttuneet, mutta
muuten kaikki tuntui olevan kuten
ennenkin. Kurssin johtajan oppituntikin kuulosti tutulta, sillä erinäisiä
sattumuksia muistellen siinä palattiin
kurssin yhteiselle taipaleelle ja jaettiin
kymmenen vuoden kuluessa kertyneitä
elämänohjeita.
Kesäpäivä kutsui ulkoilemaan.
Maanpuolustuskorkeakoulun alueelle
oli rakennettu teemaan sopiva 8-ottelu,
jossa pääsimme 4–5 hengen ryhminä
mittelemään sekä sotilaallisissa että
vähemmän sotilaallisissa tehtävissä.
Ilmassa oli jopa pientä kisailun henkeä,
tosin lajit olivat sopivan leppoisia siten,
ettei vahinkoja päässyt tapahtumaan.
Kisailun myötä iholle noussut hiki
huuhdottiin pois Maanpuolustuskorkeakoulun isossa saunassa, jossa välillä tilakin loppui kesken. Niin paljon
oli vuosien varrella tapahtunut, ettei
millään maltettu lopettaa eikä kukaan
halunnut luovuttaa paikkaansa. Onneksi ulos pääsi vilvoittelemaan, vaikka
meressä asti kukaan ei tainnut käydä.
Saunan jälkeen otimme vastaan
puolisot, minkä jälkeen nautimme
illallisen teemaan sopivasti Maanpuolustuskorkeakoulun ruokasalissa.
Kurssimme tapoihin eivät ainakaan
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toistaiseksi ole kuuluneet pitkät puheet
eikä virallisuus, niinpä nytkin illastettiin ilman järjestettyä ohjelmaa. Omaa
ohjelmaa sen sijaan riitti jokaiseen pöytään, eikä taaskaan olisi millään malttanut jättää juttua kesken. Kurssimme
johtaja oikeutetusti sanaili muutaman
elämänohjeen ja järjestäjiä kiitettiin.
Illallisen päätteeksi kurssi kokoontui vielä Kadettikellarille. Kellarikadetit taisivat tienata juhlamielellä olleilta
kurssilaisilta kunnon lisämäärärahan.
Juhlinta jatkui keskiyölle kellarissa
sekä sen ympäristössä Santahaminassa
ja suurimmalla osalla vielä Helsingin
keskustassakin. Parhaatkin illanvietot päättyvät aikanaan, ja on taas aika
odottaa seuraavaa kurssitapaamista.
Nuoriahan tässä vielä ollaan.
Samille, Mikalle ja muille tapahtuman järjestäneille suurkiitokset meidän
kaikkien puolesta!

Antti Vasara
Kadetti 9590
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Louna-Jukolassa jokainen voitti

aimiossa 13.–14. kesäkuuta järjestetyn Louna-Jukolan teemana oli
”Jokainen on voittaja”. Teema oli
onnistunut, voihan kohtuullisen haastavan viestikilpailun läpäisemistä hyvinkin
pitää voittona jokaiselle osallistujalle. Se
oli voitto myös tapahtumaan joukkueita
lähettäneille työyhteisöille, puhumattakaan monista kaveriporukoista, jotka
vuodesta toiseen ovat olleet mukana Jukolassa. Jokaista fyysisestä kunnostaan
huolehtivaa ja siten terveempää ja työkykyisempää kansalaista voi aina pitää
”voittona” myös yhteiskunnalle.
Mikä saa kaveriporukat ja työyhteisöt kerta toisensa jälkeen osallistumaan
Suomen suurimpaan aikuisten liikunta
tapahtumaan? Asiaa kysyttiin vuoden
2010 Kytäjä-Jukolan osallistujilta. Kolme
yleisintä osallistumisperustetta olivat
perinne, mukava yhdessäolo kavereiden
kanssa sekä elämyksellisyys. Vaikka
maan eri osissa kiertävällä Jukolalla on
aina oma selkeä perusrakenteensa, tuo
jokainen järjestäjä kilpailuun myös omia
paikallisia vivahteitaan.
Jukolan viestiin osallistui tänä vuonna
1 781 ja Venlojen viestiin 1 412 joukkuetta. Puolustusvoimista oli mukana
kolmekymmentä Jukola- ja neljä Venlajoukkuetta, mitä voi pitää varsin muka-
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vana saavutuksena. Puolustusvoimat on
Jukolan tärkein tukija, ja sen hyödyntäminen myös Puolustusvoimien kuntoilutapahtumana vahvistaa osaltaan myönteistä
mielikuvaa Suomen suurimmasta kuntokoulusta.
Sotilasjoukkueista jatkuvuutta edustivat Kaaderi-Leijonat ja Kaaderi-Leijonat
res sekä Maavoimien esikunta, SKKDynamo ja Tiedeyhteisö 95–97. Uutena
tulokkaana jatkuvuuden edustajien joukkoon on nousemassa 86. Kadettikurssin
joukkue, joka otti ensiaskeleensa NikkariJukolassa vuonna 2001.
Kaaderi-Leijonat koostuu palveluksessa olevista kenraaleista ja eversteistä,
mutta mikä on SKK-Dynamo? Joukkueen
kokoaja Markku Lainevirta kertoo: ”Sotakorkeakoulun oppilaskunnan 1987–1989
suunnistusjoukkue osallistui ensimmäisen kerran Jukolan viestiin Pudasjärven
Iso-Syötteellä vuonna 1988. Kunnia on
kestävän palkka, ja kuluneiden lähes
kolmen vuosikymmenen aikana joukkueemme onkin joutunut jättämään viestin
kokonaan väliin ainoastaan yhden kerran.
Vuosikymmenten saatossa kaikkiaan kolmetoista kurssiveljeä on kunniakkaasti
kuljettanut viestiä SKK-Dynamon sinivalkoisissa väreissä.”
Lainevirta jatkaa: ”Onnistuneen
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suunnistussuorituksen taustalla on
vankka kokemus, jota joukkueeltamme
löytyy roppakaupalla, sillä kaikki Louna-Jukolassa juosseet veljemme olivat
erinomaista vuosikertaa 1956. Perinteemme syntymistä ja sen jatkumista ei
osaltamme selitä nuorena syntynyt kipinä
suunnistukseen, sillä kukaan meistä ei
varsinaisesti ole harrastanut suunnistusta.
SKK-Dynamon taustalla on kadettiaikana syntynyt ystävyys, joka myöhempien
yhteisten kurssien ja työtehtävien myötä
on vain vahvistunut.”
SKK-Dynamon suoritusta voikin
pitää melkoisena saavutuksena sotilasliikunnan historiassa. Toki Markku
Lainevirta oli henkilökohtaisesti saanut
hyvää oppia juoksemalla Sotakorkeakoulun teknisen opintosuunnan opiskelijana vanhemman kurssin joukkueessa jo
Hollola-Jukolassa vuonna 1987. Silloin
olivat mukana myös nykyisin KaaderiLeijonat res -joukkuetta edustavat Pertti
Salminen, Jukka Pennanen, Kari Jylhä
ja Jorma Aherto. Joukkueen kuraattorina
toimi tuolloinen taktiikan opettaja Heikki
Tilander.
Yksi kokeneimmista res-joukkueen
juoksijoista on Vesa Tervo, joka on myös
voittanut Jukolan viestin vuoden 1983
seurajoukkueessaan. Tervo kertoo omista

harrastukset
vaiheistaan: ”Louna-Jukola järjestettiin
nyt Paimiossa kolmatta kertaa. Vuonna
1972 olin paikalla reserviupseerioppilaana, majoitusvälineenä sadetakki. Olimme
liftanneet oppilasveljien kanssa Haminasta Paimioon seuraamaan silloista 443
joukkueen suurviestiä. Kasvattajaseurallani ei ollut joukkuetta, joten meille jäi
vain seuraajan osa. Kilpailusta jäi mieleen
lämmin kesäyö ja ihmistungoksen kuivasta sorakuopasta nostattama valtaisa
pölypilvi. Muistan myös Juha Miedon
aloitusosuuden voiton – ilman lamppua –
ja Veikko Kiilin kuudennen osuuden tykkijuoksun, joka pohjusti Liedon Parman
viestivoiton.”
Tervo muistaa hyvin myös omat tähtihetkensä: ”Oma kilpailu-urani Jukolassa
alkoi Hämeenlinnassa vuonna 1973, jolloin olin jo kadetti. Vuonna 1993, jolloin
Vehkalahden Veikkojen vuoden 1983

voittajajoukkueemme vietti kymmenvuotisjuhlaa, oli joukkueiden määrä kasvanut
jo 1 069:ään. Joukkueemme oli silloin
yhteensä seitsemänkymmentä vuotta
vanhempi kuin mestaruusvuonna, mutta
saavutimme kuitenkin kelpo sijoituksen
134. Olin tuolloin matkustanut kilpailuun
Golanilta, jossa palvelin rauhanturvatehtävissä. Pitkä Jukola-putkeni katkesi
ennen tämän vuoden Louna-Jukolaa, sillä
olin mukana 44. Jukolassani ainoastaan
seuraajana, murtunut nilkka kipsattuna.
Sain vastaanottaa suunnistajaveljien ja
-siskojen myötätuntoa varmaan enemmän kuin koko elämäni aikana. Viesti
oli jännittävä myös seuraajalle. Rakkaus
lajiin jatkuu.”
Sotilaina olemme onnellisessa
asemassa, koska fyysisestä kunnosta
huolehtiminen on aina kuulunut toimenkuvaamme. Matkan varrelta on jäänyt

monia mieluisia muistoja erilaisista liikuntatapahtumista pilke silmäkulmassa
käytyine kisailuineen. Hyvin järjestetyt
tapahtumat ovat nostaneet yhteishenkeä,
ja ne ovat olleet hyvä välipala etenkin
esikuntatyölle. Toivottavasti jaksamme
jatkossakin pitää huolta myös yhteisöllisyyttä tukevista liikuntahetkistä!
Ensi vuoden Jukolan viesti juostaan
Lappeenrannassa. Sen jälkeen vuorossa
ovat Joensuu, Hollolan Hälvälä, Kangas
ala, Rovaniemi ja Mynämäki. Jukolan tulokset ovat luettavissa osoitteessa www.
jukola.com.

Jorma Aherto
Kadetti 6129

83. Kadettikurssin epävirallinen triathlonmestaruus

Kuva Anni Snellman.

K

adettikurssimme epävirallinen
vuoden 2015 triathlonmestaruus
ratkaistiin Tahkolla 15. elokuuta,
kun lähtöviivalle ui peräti kolme samalta
kurssilta viisitoista vuotta aikaisemmin
valmistunutta veljeä.
Päivä valkeni pilvettömänä joskin
melko tuulisena, kun sankarit lähtivät
erilaisten geelien ja rasvojen siivittäminä uhmaamaan Tahkojärven aallokkoa
ja Pohjois-Savon mäkisiä maastoja.
Kaikkiaan 226 kilometriä myöhemmin
herrat ylittivät maaliviivan varsin hyväkuntoisina ja aivan peräjälkeen, eli
noin tunnin välein. Jukka ei hieman yli
kymmenen tunnin loppuajallaan jättänyt
arvailujen varaan sitä, kuka onkaan 83.
Kadettikurssin kaikkein teräksisin mies.
Timantinkova suoritus!
Ehkäpä ensi vuonna saamme nähdä
lähtöalueella muutkin 83. Kadettikurssilta
valmistuneet teräsmiehet, kuten Junnun,
Sampon ja Wessen (toivottavasti ketään
ei jäänyt mainitsematta)! Mukaan saavat
tietysti liittyä kaikki muutkin kurssiveljet
ja -sisar, jotka tahtovat liittyä teräsmiesten
harvalukuiseen valiojoukkoon. Triathlonin parissa on aiemmin bongattu ainakin
Rimppa-Timppa ja kadettivääpelimme
Jarno!

Jukka, Pekka ja Hyde noin 8 minuuttia ennen Sportyfeel Finntriathlon
Tahkon täyden matkan kilpailun lähtömerkkiä.

Pekka Snellman
Kadetti 8908
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harrastukset

Laulu kaikuu riemuellen raikuen
Mieskuorolaulu on kuulunut kadettiupseerien
harrastuksiin jo lähes parinsadan vuoden ajan.
Upseerikoulutuksen jälkeen kadettiupseerit ovat
jatkaneet kuorolauluharrastusta monissa mieskuoroissa
eri paikkakunnilla. Nykyään kadettiupseereille tarjoutuu
suoranainen jatke kadettiajan kuoroharrastukselle
Kaaderilaulajien parissa.

K

aaderilaulajat syntyi kuin
luonnostaan 1990-luvulla
jatkamaan Kadettikuoron
parissa saatua mieskuoroharrastusta.
Kuluneen kahdenkymmenen vuoden
aikana Kaaderilaulajat on tarjonnut
laulajilleen monta mieleenpainuvaa
tapahtumaa. Laulutaidon kehittämisen lisäksi kuoron yhtenä päämääränä
on ollut lujittaa kadettiupseeriston yhteishenkeä. Yhteinen harrastus tarjoaa
siihen erinomaiset mahdollisuudet.
Kuoron pääsyvaatimuksena on kadettiupseeritutkinnon lisäksi selviytyminen äänikokeesta, joka on varsin
laulajaystävällinen. Kokeessa laulajan
on osattava laulaa annettu sävel oikein
ja oikeassa sävelkorkeudessa. Varsinaiseen yhtenäiseen kuorosointiin ja
äänenmuodostukseen päästään vasta
yhteisissä lauluharjoituksissa.

Syys- ja kevätkaudella kuoro
harjoittelee kerran viikossa keskiviikkoiltaisin. Kesällä pidetään hengähdystaukoa.
Kaaderilaulajien lauluohjelmisto koostuu paljolti sotilasmusiikista,
kuten marsseista ja muista sotilas- ja
perinnelauluista. Suomen Mieskuoroliiton perusmerkki- ja taitomerkkilaulut
kuuluvat myös kuoron ohjelmistoon,
sillä kuoro on ollut jo useita vuosia
Suomen Mieskuoroliiton jäsen. Kaaderilaulajat on esiintynyt Puolustusvoimien, Kadettikunnan ja Upseeriliiton
sekä maanpuolustus- sekä sotaveteraanijärjestöjen tilaisuuksissa.
Kaaderilaulajat on tehnyt kuoromatkoja muun muassa Unkariin,
Puolaan ja Viroon, jossa kuorolla on
ollut ystävyyskuorona Soome Poiste
Meeskoor. Kaaderilaulajat on julkais-

sut kaksi nuottikirjasta ja viisi äänitettä.
Lähes joka vuosi on ohjelmistossa ollut
jokin kantaesitettävä laulu.

Sydän laulujen
laineilla läikkyy…
Viime sotien jälkeen kadettiupseeriston parissa syntyi isänmaallinen henki,
jonka yhtenä päämääränä oli tinkimättä
puolustaa omaa synnyinmaata. Yhteenkuuluvuuden tunne oli tuolloisina
”vaaran vuosina” erityisen tärkeää.
Mieskuorolaulu koettiin yhdeksi tavaksi kuulua joukkoon, joka arvosti ja
kunnioitti isänmaatamme.
Kadettiupseereja oli laulajina
maamme suurimmissa mieskuoroissa,
kuten Laulu-Miehissä, Ylioppilaskunnan Laulajissa ja varsinkin maamme
toiseksi vanhimmassa suomalaisessa
mieskuorossa Viipurin Lauluveikoissa.
Viipurin Lauluveikkoihin tunnettiin silloin erityistä kiintymystä. Olihan kuoro
joutunut muuttamaan sodan jaloista
uuteen kotiinsa Helsinkiin. Viipurin
Lauluveikoilla oli tuolloin kyvykkäitä
laulunjohtajia, kuten Taneli Kuusisto,
Martti Lohikoski ja Martti Neuvonen.
Kuoron arvomaailma – koti, uskonto ja
isänmaa – on aina ollut lähellä monen
kadettiupseerin aatemaailmaa.

Kadettikuoro laulamassa 28. tammikuuta 1935 Kadettikoulun vuosip äivän
päiväjuhlassa Munkkiniemessä Aarne Pesolan johdolla.
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harrastukset
Nykyään Viipurin Lauluveikot
toimii aktiivisesti ja kuorossa laulaa
edelleenkin useita kadettiupseereja.
Kuorossa on laulanut muun muassa
kenraalimajuri Matti Vanonen, joka
on Viipurin Lauluveikkojen kunniapuheenjohtaja ja Kadettikunnan
kunniajäsen. Häntä ennen kuoron puheenjohtajana toimi eversti Kalervo
Huuhka.
Viipurin Lauluveikot harjoittelee maanantai-iltaisin Karjalatalossa. Kuorolla on kaksi pääkonserttia,
joista adventtikonsertti on 1. adventtisunnuntaina Johanneksen kirkossa ja
kevätkonsertti jossakin pääkaupunkiseudulla. Kesäsin kuoro on osallistunut
aktiivisesti Karjalan Liiton kesäjuhlille.
Viipurin Lauluveikkojen lauluohjelmisto on perinteikästä mieskuoromusiikkia, unohtamatta karjalaisaiheisia
lauluja. Kuoro on hankkinut toiminnallaan huomattavan määrän maamme
eturivin säveltäjien luomia mieskuorosävellyksiä. Kaikkein arvokkain niistä
lienee Jean Sibeliuksen kuorolle säveltämä Viipurin Lauluveikkojen kunniamarssi Eero Eerolan sanoihin. Viime
vuosikymmeninä Viipurin Lauluveikot
on tehnyt aktiivisesti kuoromatkoja eri
puolille Eurooppaa sekä Japaniin ja
Kiinaan.

Laulun
ääni kohoaapi
Vapaa-ajan harrastuksissa ja eritoten
joukkuelajeissa koetaan tällä hetkellä
osallistujapulaa. Kadettikuoron osalta
olen havainnut aivan toista. Joka kurssilta on vapaaehtoisuuden pohjalta löytynyt runsaasti laulajia, joista on ollut
mielekästä koota kuoro. Kadettien
lauluaktiviteetti on ollut ilahduttavaa
todeta.
Olen kotvan aikaa odottanut omia
kadettikuorolaisia tulevaksi laulamaan
Kaaderilaulajiin ja miksipä ei myös
Viipurin Lauluveikkoihin. Moni eläkkeellä oleva upseeri laulaa kahdessa tai
jopa kolmessakin kuorossa. Viipurin
Lauluveikoilla ja Kaaderilaulajilla on
läheinen kontaktipinta toisiinsa. Viipurin Lauluveikot on myös Helsingin
Sotaveteraanikuoron perinnekuoro.
Varsinkin Kaaderilaulajiin tarvitaan
kipeästi uusia nuoria laulajia jatkamaan
kadettiupseerien lauluperinnettä. Olisi

Kaaderilaulajat laulamassa 4. joulukuuta 2012 Säätytalossa Suomen
Marsalkka Mannerheimin Sotatieteellisen Rahaston juhlakokouksessa.
surullista todeta muutamien vuosien
jälkeen kuorotoiminnan hyytyvän ja
loppuvan. Niinpä vetoankin entisiin
kadettikuorolaisiin, jotta he tulisivat
laulamaan kuoroon. Ajankäyttö ei varmaankaan lopulta ole este. Tarvitaan

vain innostusta ja halua olla hienossa
joukossa mukana!

Matti Orlamo
Kadetti 5694

		

Kaaderilaulajien perinteinen
isänpäivän aaton konsertti
Lauantaina 7.11.2015 klo 15.00
Maanpuolustuskorkeakoulun
juhlasalissa Santahaminassa.
Johtajana Matti Orlamo
Solistina Katri Paukkunen, sopraano

Konsertin jälkeen sotilaskodin munkkikahvit.
Liput 20 euroa
Tilaukset Marjukka Lehtiseltä:
marjukka.lehtinen@bastu.net
tai puh 050 5821 464
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kirja-arvio

Satakaksitoista ylipäällikön päiväkäskyä
Mikko Karjalainen
Ylipäällikön päiväkäskyt
Amanita 2015, sivuja 441
ISBN: 978-952-5330-75-5

M

aanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen erikoistutkija,
Suomen sotahistorian dosentti
Mikko Karjalainen on kirjoittanut ainutlaatuisen juhlateoksen
ylipäällikkö Mannerheimin päiväkäskyistä. Arvokirjoistaan tunnetun kustantajan teos on sekä
ulkoasultaan upea että sisällöltään mielenkiintoinen.
Teoksessa esitellään ylipäällikön päiväkäskyjä vapaus
sodan, talvisodan, välirauhan
ja jatkosodan ajoilta. Niistä on
toki kirjoitettu ennenkin, sillä
E. Kaskimiehen Puhtain asein -teoksen
lisäksi päiväkäskyjä on käsitelty myös
monissa sotien aikaa käsittelevissä tutkimus- ja elämäkertateoksissa.
Kansallisarkiston aarteet erinomaisesti tunteva Karjalainen on kuitenkin
kyennyt rakentamaan päiväkäskyistä
selkeän kokonaisuuden, joka antaa
elävyyttä joskus vähän tylsiltäkin tuntuvien käskyjen sisällölle. Laajan arkisto- ja kirjallisuusaineiston avulla hän
on kutonut päiväkäskyjen ympärille
mielenkiintoisia kertomuksia käskyjen
taustoista, vaikuttimista ja tilanteista,
joissa kulloinenkin käsky annettiin.
Nykypäivän informaatioähkyssä
elävä suomalainen ei välttämättä osaa
mieltää päiväkäskyjen merkitystä informaation välittäjänä 1900-luvun ensimmäistä puoliskoa eläneessä Suomessa.
Kirjasta paljastuu, että päiväkäskyt
olivat tärkeä julkaisukanava, jonka
kautta ylipäällikkö tiedotti, kannusti,
kiitti, palkitsi tai nuhteli alaisiaan sotilaita. Niiden kautta hän saattoi myös
kertoa näkemyksistään sekä rohkaista
sodan ja puutteen keskellä kamppailevia kotirintaman siviilejä.
Päiväkäskyt toimivat myös propagandavälineenä: aina ei ollut tärkeintä
se, mitä niissä luki vaan joskus kiinnostavampaa saattoi olla se, mitä niihin ei
ollut kirjoitettu. Päiväkäskyistä saatu
palaute oli pääosin myönteistä lukuun
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ottamatta heinäkuussa 1941 julkaistua
”miekantuppipäiväkäskyä”, jonka epäonnistunut tekstin muotoilu harmitti
jälkeenpäin myös ylipäällikköä itseään.
Kenraali Mannerheim antoi ensimmäisen päiväkäskynsä Vaasassa
2. helmikuuta 1918. Siinä hän tiedotti
nimityksestään ”Suomen täkäläisten
puolustusvoimien ylipäälliköksi” ja
määräsi kuusi upseeria johtoesikuntansa avaintehtäviin. Viimeisen päiväkäskynsä Suomen marsalkka Mannerheim
antoi Mikkelissä 31. joulukuuta 1944.
Tässä käskyssä jalkaväenkenraali
A. E. Heinrichs nimitettiin puolustusvoimien väliaikaiseksi komentajaksi.
Näiden kahden päiväkäskyn välisenä
neljännesvuosisadan pituisena ajanjaksona Suomen kansa koki neljä sotaa ja
ylipäällikkö antoi lähes puolen tuhatta
päiväkäskyä. Karjalainen esittelee ja
taustoittaa teoksessaan niistä satakaksitoista. Kirjan mielenkiintoinen kuvitus
antaa lisäulottuvuutta päiväkäskyjen
julkaisuaikojen tilanteisin ja tunnelmiin.
Siinä missä vapaussodan päiväkäskyt muutamaa poikkeusta lukuun
ottamatta olivat enemmänkin nuoren
armeijan muodostamiseen ja kouluttamiseen tähtääviä ”opetuksellisia” sotilaskäskyjä, olivat talvisodan käskyt
luonteeltaan selvästi toisenlaisia.
Kahden vuosikymmenen aikana Puo62

lustusvoimat oli saatu järjestettyä
toimivaksi organisaatioksi, jolla
oli toimiva koulutusjärjestelmä,
ja jopa kehitystyö omaperäisen
suomalaisen taktiikan kehittämiseksi oli käynnissä. Merkittävistäkin materiaalisista puutteista
huolimatta Suomen armeija oli
moniin muihin Euroopan maihin
verrattuna kohtuullisessa kunnossa.
Vastassa oli kuitenkin suurvalta ehtymättömine resursseineen. Taistelussa tarvittiin myös
uskoa ja luottamusta, ja niitä
ylipäällikkö ryhtyi talvisodan
päiväkäskyillään rakentamaan.
Käskyt sisälsivät usein myös
kiitoksia, joita taistelujoukkojen lisäksi osoitettiin lotille,
kotirintamalle sekä sotaan osallistuneille ulkomaalaisille vapaaehtoisille.
Jatkosotaan lähti monin tavoin
talvisodan käynyttä voimakkaampi
armeija. Joukoilla oli sotakokemusta
ja tehokkaita taisteluvälineitä. Lisäksi
sotaan lähdettiin ”Saksan mahtavien
sotavoimien rinnalla ja asetovereina”,
kuten ylipäällikkö asian jatkosodan ensimmäisessä päiväkäskyssään ilmaisi.
Aluksi vain kesäsodaksi luullusta sodasta tuli pitkä, joten päiväkäskyjäkin
kertyi lukumääräisesti paljon. Ehkä
dramaattisin niistä on 16. kesäkuuta –
viikko puna-armeijan suurhyökkäyksen
käynnistymisestä – annettu päiväkäsky,
jossa ylipäällikkö koruttomasti totesi
sotilailleen: ”Te tiedätte, että isänmaan
kohtalo riippuu teistä.”
Pikkuasioihin takertuva lukija voisi
kaivata jonkinlaista luetteloa myös
niistä päiväkäskyistä, joita kirjassa
ei käsitellä. Lähdeviitteillä varustettu
teos on kuitenkin oivallinen lähdeteos
jokaiselle sotahistorian ystävälle ja
tutkijalle. Oman kirjahyllyn lisäksi se
kelvannee erinomaisesti myös lahjaksi.

Hannu Liimatta

kirja-arvio

Kirjajärkäle ei anna vastausta
perimmäisiin kysymyksiin
Markku Iskanius
Ilmojen kenraali ja kiistelty
komentaja J. F. Lundqvist
1940–1946
Docendo 2015, sivuja 575
ISBN 978-952-291-134-6

I

skaniuksen kirja on raskas lukukokemus, ellen peräti sanoisi
koettelemus. Sivumäärän massiivisuuden lisäksi myös kirjan koko
on tavanomaista suurempi. Kärsivällistä lukijaa palkitaan kuitenkin
aina välillä erittäin kiinnostavilla
tiedoilla. Ne eivät tosin koske niinkään kirjan päähenkilöä, vaan Ilmavoimia ja erityisesti sodan aikaisiin
hankintoihin liittyneitä suuria ongelmia.
Lundqvist teki koko sodan ajan
hartiavoimin töitä, jotta Ilmavoimille saataisiin Saksasta kunnollisia
hävittäjiä ja pommittajia. Berliini
oli kuitenkin käsittämättömän kitsas kanssasotijaansa kohtaan. Sotasaaliskoneita
myytiin, mutta Luftwaffen syömähampaita, Messersmitt 109 -hävittäjiä, saatiin
odottaa alkuvuoteen 1943 saakka. Yhtä
pihi Saksa oli myös lentokonemoottoreiden myynnissä.
Kirjasta saa vastauksen monen ilmailuintoilijan kummasteluun siitä, miksi
Suomessa rakennettiin omia konstruktioita, kuten Myrsky-hävittäjä, joka oli
vanhanaikainen jo valmistuessaan vihdoin vuonna 1944. Koneita piti tehdä
itse, koska niitä ei muuten saatu mistään
ilmansuunnasta. Myrskyn prototyyppi oli
lentänyt jo vuoden 1941 lopussa, mutta
kunnon moottorin puuttuessa kone valmistui vasta hätäisesti sodan loppuun
mennessä.
Kirjan nimeen sisältyvän ilmauksen
”kiistelty komentaja” luulisi tarkoittavan
Lundqvistin tunnetusti huonoja välejä
Ilmavoimien lentäjiin. Tämä maine on
ehkä liikaankin levinnyt alan harrastajien
keskuudessa haudaten alleen Lundqvistin
kiistämättömät ansiot vaikeassa tehtävässään. Lukija joutuu pettymään, sillä komentajan ja lentäjien suhteita käsitellään
kirjassa varsin lyhyesti ja ylimalkaisesti.

Kirjoittaja omistaa enemmän huomiota
esimerkiksi juopon everstin erottamiselle
kuin kysymykselle, johon kirjan lukija
todennäköisimmin etsii vastausta. Ehkä
syynä siihen on se, ettei komentajan ja
lentäjien välisestä epäluottamuksesta
löydy asiakirjamateriaalia.
Tekstistä käy ilmi, ettei kirjoittaja
ole kiinnostunut lentokoneista. Otan
yhden esimerkin: Kun Lundqvist lensi
Saksaan vuonna 1943 onnittelemaan
Herman Göringiä tämän 50-vuotispäivänä, Lundqvistin saksalaiset vastaanottajat
kiittivät saapuvan vieraan täsmällisyyttä.
Lundqvist kehui täsmällisyydestä hyvää
englantilaista lentokonettaan. Iskanius
ei kuitenkaan kerro koneen tyyppiä,
vaikka tilanteen huomioon ottaen tieto
olisi ollut hyvinkin merkityksellinen. Oli
pakko kaivaa muista kirjoista tieto siitä,
että Lundqvistin lentämä kone oli Avro
Anson. Tyyppinimi kyllä vilahtaa kirjan
lopussa, kun Lundqvist hakee valvontakomissiolta lupaa lentää samalla konetyypillä.
Järkäleen parhaiten kirjoitettu osa on
kuvaus Lundqvistin lyhyeksi jääneestä
tehtävästä puolustusvoimain virkaa tekevänä komentajana. Siinäkin on turhia
asiakirjalainauksia, mutta nämä luvut ovat
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kirjan muuta sisältöä luettavampia.
Paikka paikoin kirja puolustaa
Lundqvistia ilmavoimien komentajaa kohtaan esitettyä kritiikkiä
vastaan. Puolustusvoimain komentaja -aikaa kuvatessaan kirjoittaja
kuitenkin tulee selvästi kriittisemmäksi. Esimerkiksi Lundqvistin
suhtautumisesta asekätkijöihin kirjoittaja toteaa, että Lundqvist kompromettoi itsensä upseerien silmissä
tavalla, joka ei ollut korjattavissa.
Oliko näin sen vuoksi, että tuolloin
kriitikkoina eivät olleetkaan pilotit?
Lundqvistin ero puolustusvoimain virkaatekevän komentajan paikalta muistetaan yleensä siitä, että
Mannerheim suuttui Lundqvistiin
tämän vaatiessa useiden korkeiden
upseerien, kuten kahden Mannerheim-ristin ritarin Aaro Pajarin,
eroa. Iskanius kuvaa ansiokkaasti
prosessia, jossa Puolustusvoimissa
piti luoda tilaa nuoremmille upseereille. Huonokuuloinen Pajari oli
selvästi vajaatyökykyinen, minkä lisäksi
hänen käytöksensä prosessin aikana oli
monessa kohtaa epäasiallista. Pajarin siirtäminen eläkkeelle oli täysin perusteltu
toimenpide, vaikka Mannerheim ei sitä
ymmärtänytkään.
Kirjan lukija iskee silmänsä aivan
liian usein esiintyviin sanoihin, kuten
ehkä, mahdollisesti ja todennäköisesti.
Kirjoittaja viljelee näitä sanoja arvaillessaan eri henkilöiden välisten keskustelujen sisältöä ilman sen kummempia
perusteluja tai näyttöjä.
Iskanius on kirjoittanut Lundqvistista jo aiemminkin teoksessa Tuntematon
kenraali J. F. Lundqvist (Apali 2012).
Molemmissa kirjoissa on sama puute:
nimihenkilön sijasta kirjoissa käsitellään
enemmänkin Ilmavoimiin ja sodan kulkuun liittyviä yleisiä tapahtumia. Edesmennyt ilmailukirjojen kustantaja myös
elävöitti edellisen Lundqvist-kirjan tekstierämaata kuvituksella. Nyt ilmestyneessä
teoksessa kuvia on vain kirjan eri jaksojen
alussa, yhteensä seitsemän kappaletta.

Jukka Knuuti
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Onnistunut teos Päämajan kaukopartiomiehestä
Patrik Berghäll
Päämajan kaukopartiomies
13 retkeä Osasto Kuismasen matkassa
Atena 2014, sivuja 319
ISBN 978-952-300-058-2

N

opeasti voisi kuvitella,
että sotiemme aikainen Päämajan alainen
kaukopartiotoiminta olisi jo
perusteellisesti aukikirjoitettu.
Kaukopartiogenre alkoi vuonna
1966 Jukka L. Mäkelän teoksesta OsKu – Osasto Kuismanen,
ja myöhemmin sitä jatkoivat
entinen kaukopartiomies Urpo
Lempiäinen, kirjailijanimellä Esa
Anttala, ja huomattavan laajan
tuotannon kirjoittanut Pentti H.
Tikkanen. Tutkimusotteella aihetta lähestyi Lassi Saressalo
alan perusteoksella Päämajan
kaukopartiot jatkosodassa (1987).
Vaasalainen Patrik Berghäll on onnistunut löytämään aiheeseen uuden
näkökulman haastattelemalla usean
vuoden ajan lietolaista kaukopartio
upseeria Karl-Johan Norrgårdia.
Maanviljelijänä elämäntyönsä tehnyt
Norrgård kuoli 92-vuotiaana helmikuussa 2015, mutta hän ehti nähdä
Berghällin kirjan.
Kirjan punaisena lankana ovat
Norrgårdin tekemät kolmetoista kaukopartiomatkaa. Kirja alkaakin kuvauksella siitä, kuinka legendaarinen
kaukopartiojohtaja Vladi Marmo
saapui Keuruun koulutuskeskukseen
valitsemaan halukkaita vapaaehtoisia
”salaisiin erikoistehtäviin”. Norrgård
lähti mukaan, päätti selviytyä ”karsintakoulutuksesta” ja päätyi sitten Osasto
Kuismaseen – yhteen neljästä Päämajan alaisen Erillispataljoona 4:n kaukopartiokomppaniasta.
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Norrgård osallistui rivisissinä
luutnantti Ilmari Honkasen johtamaan
Petrovski Jamin huoltokeskuksen täydelliseen tuhoamiseen helmikuussa
1942 sekä Osasto Kuismasen päällikön
majuri Into Kuismasen johtamaan Suopassalmen taistelupartioon maaliskuussa 1944. Tuhoamistehtävät toteutettiin
yli sadan miehen vahvuisin taistelupartioin, joihin osallistui sotilaita myös
rintamajoukoista.
Kirjassa korostetaan kaukopartiotoiminnan perimmäistä luonnetta
– tiedustelua. Näiden tehtävien toteuttamiseksi kaukopartioiden tyypillinen
koko oli kymmenestä kahteenkymmeneen miestä. Taistelukosketusta tuli
välttää. Norrgård itse totesi haastattelussa syksyllä 2014 olleensa ”kolme
vuotta Osasto Kuismasessa, ja sinä
aikana meillä oli kaksi väkivaltaista retkeä, muut olivat tiedustelua ja
pakoon hiihtämistä”. Käytännössä
näin olikin, koska Norrgårdin partio-
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matkat kahta viimeistä reissua
lukuun ottamatta tapahtuivat talvella. Norrgård ei korosta omaa
osuuttaan. Kun myöhemmin
tuli puheeksi kaukopartiomiehiltä vaadittu poikkeuksellinen
psyykkinen kestävyys, Norrgård
totesi, ettei hän joutunut koskaan
esimerkiksi tykistökeskityksiin,
jotka koettelivat etulinjan sotilaiden hermoja.
Sodan aikaisen Upseerikoulun Niinisalossa käytyään
Norrgård toimi kaukopartion
johtajana kahdella partiomatkalla kesällä 1944. Nämä partiot
olivat niin sanottuja Matti-partioita: partiot jättäytyivät etenevän vihollisen selustaan, ja
niiden huolto perustui ennalta
valmisteltujen materiaalikätköjen (Matti-kätköjen) varaan. Esimerkiksi Kannaksella toimineet
Matti-partiot tuottivat Päämajalle ratkaisevia tietoja vihollisen
suurhyökkäyksen kulminoitumisesta loppukesällä 1944.
Patrik Berghäll on onnistunut
varsin hyvin kirjassa olevien fiktiivisten osuuksien kuvaamisessa ilman liiallista keinotekoisuuden makua. Teoksen
arvoa nostavat lähteiden huolellinen
dokumentointi, aiemmin julkaisemattomat Norrgårdilta saadut kuvat,
esimerkkipiirrokset kaukopartioiden
käyttämästä taistelutekniikasta sekä
tietolaatikot erikoisjoukkojen toimintaperiaatteista. Berghällin teos on hieno
kunnianosoitus sotiemme veteraaneille
ja Utin jääkärien nykyisinkin vaalimille
kaukopartiotoiminnan perinteille.

Jussi Ylimartimo
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Korian pioneeriupseerikerho
osana pioneeriaselajin historiaa
Paavo Aho
Korian Pioneeriupseerikerhon historiikki
Grano Oy 2015
Sivuja 216
ISBN 978-952-93-5581-5

P

ioneerit ovat voineet tähän
saakka ylpeillä maan vanhimman aselajilehden,
myös sotien aikana ilmestyneen,
Hakku-lehtensä yli 90-vuotisesta historiasta. Nyt tähän voidaan
liittää myös jo 90 vuotta täyttänyt Korian Pioneeriupseerikerho,
jonka historiikki on juuri ilmestynyt. Historiikin on kirjoittanut
eversti, talousneuvos Paavo Aho,
joka on vaikuttanut Pohjois-Kymenlaaksossa eri tehtävissä useita
vuosikymmeniä.
Korian Pioneeriupseerikerhon
siemen kylvettiin jo vuonna 1919
Viipurissa, kun sinne perustettiin
Pioniiripataljoona I:n Upseeri
klubi eli -kasino. Kerhon vahvin ja
pisin, noin 70 vuoden aikakausi elettiin
kuitenkin Korialla vahvasti varuskunnassa toimineiden pioneerijoukkojen
yhteydessä.
P e r u s t a v a k o k o u s p i d e t t i i n
2. marraskuuta 1921, jolloin nimenä oli
edelleen Pioniiripataljoona I:n Upseeriklubi. Kokouksen puheenjohtajana
toimi jääkärikapteeni ja pataljoonan
va. komentaja Väinö H. Vainio. Vuonna
1927 muutettiin perusteellisesti säännöt
ja nimikin vaihtui Pioneeriupseerikerhoksi.
Jääkäripioneereilla oli myöhemmin
suuri merkitys kerhon ja koko aselajin
kehitykselle. Viimeinen komentajana
toiminut jääkäriupseeri, eversti Karl
Ragnar Olanti luovutti Pioneerirykmentin komentajan tehtävät vuonna 1951.
Historiikki valottaa myös suomalaista alkoholipolitiikkaa. Kieltolain
aikaan pääpaino oli ruokailun järjestämisessä ja ”mieluisassa ja kehittävässä yhdessäolossa”. Kieltolain kumoamiseen
valmistauduttiin jo ennakkoon muuttamalla vuonna 1932 säännöt ja nimeksi
Pioneeripataljoonan Upseerikerho.

Talvisodan jälkeen Pioneeripataljoonan Upseerikerho lakkautettiin ja
viidelle eri paikkakunnalle joukkojen
sijaintipaikkojen mukaan perustettiin
uudet kerhot. Korialle perustettua Pioneeripataljoona 2:n Upseerikerhoa voidaan pitää perinteen jatkajana, vaikka
uusi johtokunta kieltäytyikin eräistä
velvoitteista. Jatkosodan aikana kerhojen toiminta Koriaa lukuun ottamatta oli
luonnollisesti aika vähäistä.
Välirauhan jälkeen pidettiin uuden
kerhon perustava kokous 19. tammikuuta 1945. Pioneerirykmentin komentaja
Karl Ragnar Olanti avasi kokouksen ja
perusteli kerhon tarpeellisuutta. Näin
päätettiin perustaa Korian Pioneeri
upseerikerho. Pitkien neuvottelujen
jälkeen päästiin yhteisymmärrykseen
aiempien kerhojen ”perinnönjaosta”.
Yhdistysrekisteriin kerho merkittiin
oikeastaan Pääesikunnan vaatimuksesta vasta vuonna 1946. Samalla kerho
sai viralliset säännöt, joita tarkennettiin
aika ajoin.
Pioneeriupseerikerho hankki vuosien saatossa aselajitarkastajien ja
ylimmän johdon muotokuvat kerhorakennuksen seinille. Nämä kerhon edel65

leen omistamat pioneerikenraalien
ja yhden everstin arvokkaat taulut
ovat uudelleen kehystettyinä nähtävissä Mikkelissä Maavoimien
esikunnan käytävän seinällä.
Puolustusvoimain komentajan,
kenraali Lauri Sutelan muotokuva kuitenkin puuttuu, vaikka
hankkeen rahoituskin oli jo kunnossa. Asia raukesi komentajalta
tulleeseen viestiin, jossa hän totesi,
”ettei se ole tarpeellista”.
Historiikki on kirjoitettu pääosin kronologisessa järjestyksessä yksityiskohtaisesti ja sujuvasti
huumoriakaan unohtamatta. Tiedot
on varustettu lähdeviittein. Pienenä puutteena voidaan kuitenkin
pitää sitä, ettei kirjassa ole varsinaista lähdeluetteloa.
Kuvitukseen (lähes 200 kuvaa)
on löytynyt kekseliäitä tapoja, ja
erilaiset piirrokset keventävät tekstiä. Sotamuseosta löytyi pitkän toimitustyön aikana hienoja otoksia,
joita on voitu käyttää upseerikerhon omien ja yksityisten jäsenten kuvien
ohella. Liitteeksi otetut jäsenluettelot
ovat pienine puutteineenkin arvokas
lisä historiikissa. Ne osoittavat selkeästi, että lähes kaikki pioneeriupseerit
ovat palvelleet tai ainakin opiskelleet
jonkin aikaa Korialla.
Historiikki dokumentoi tarkasti
Korian Pioneeriupseerikerhon värikkään
taipaleen osana koko pioneeriaselajin
historiaa ja Korialla palvelleiden pioneeriupseerien henkilöhistoriaa. Sitä
voidaan pitää täydellä syyllä tuon ajan
merkittävänä tietopankkina, joka laajenee myös ympäröivään yhteiskuntaan.
Kirjan pienehkö painos on jo myyty
loppuun. Olisikohan tarvetta lisäpainokselle tai nettiversiolle?
Eversti Paavo Aho on tehnyt suuren
kulttuuriteon kirjoittaessaan talkoohengessä Korian Pioneeriupseerikerhon
historiikin, joka on arvokas lisä upseerikerhojen historiikkien joukkoon.

Kari Melleri
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Kirjalöytöjä hyllystäni
Aleksander Bek
Kenraali Panfilovin reservi
Kansankulttuuri Oy 1961
Sivuja 397

A

leksander Bek (1903–
1972) oli neuvostoliittolainen lehtimies ja
kirjailija, joka seurasi sotakirjeenvaihtajana toisessa maailmansodassa Moskovan porteilla
käytyjä taisteluja. Hänen vuonna
1944 ilmestynyt teoksensa Vo
lokolamskin valtatie oli ensimmäinen esittelyn kohde, kun
Kylkiraudassa avattiin Kirjalöytöjä hyllystäni -palsta pari
vuotta sitten. Kenraali Panfilo
vin reservi on suoraa jatkoa tälle
teokselle.
Molemmat kirjat kuuluvat
sotaromaanien aateliin. Niissä kuvataan taitavasti yksittäisen sotilaan ja
sotilasjohtajan sielunelämää ja samalla
fyysisen ja psyykkiseen jaksamisen perusteita. Keskeisiä kohteita ovat myös
taktiikan ja taistelutekniikan analysointi sekä toiminnan jatkuva kehittäminen.
Romaanien päähenkilöt ja tärkeimmät tapahtumat aikamäärineen ovat
todenmukaisia. Muun muassa kirjassa kerrottu kenraalimajuri Panfilovin
kaatuminen todella tapahtui divisioonan esikunta-alueelle kohdistuneessa
saksalaisten kranaatinheitiniskussa.
Ilmeisesti Panfilov kuoli ennen kuin
sai virallisen tiedon joukkonsa nimityksestä Kaartin divisioonaksi. Kaatuneen
komentajansa mukaan divisioonan
joukoille annettiin Neuvostoliitossa
laajalti arvostettu kutsumanimi ”panfilovilaiset”.
Mikä oli kenraalimajuri Ivan Panfilovin 316.Jalkaväkidivisoonan reservi
Moskovan edustalla? Minkä avulla
yliluutnantti Baurdžan Momyš-Ulyn
pataljoona kykeni toistuvasti pysäyttämään ylivoimaisen vihollisen hyökkäykset? – Yhdellä sanalla ilmaistuna
reservinä oli luottamus.
Kirjoista huokuvan luottamuksen
lähempi tarkastelu johdattaa puhumaan
myös psykologisesta tai sosiologisesta
pääomasta. Tämän aineettoman mutta
ihmisiä suuresti voimaannuttavan pää-
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oman löytämistä Aleksander Bek kuvaa
osuvasti: ”Siinä se sana, toverit! Ylittää! Panfilov toisti tavuittain: y-lit-tää!
Miehistö ja päällystö ylittivät sen, mitä
olin osannut odottaa heiltä. Ylittivät itsensä! Siinä on ehkä tuo tuntematon
reservini.”
Keinot tuntemattoman reservin löytymiseen ja kasvamiseen on kerrottu
osuvasti. ”Panfilov käytti hyväkseen
jokaista sopivaa tilaisuutta, miltei
jokaista hetkeä ollakseen yhteydessä
upseereihin ja miehiin, voidakseen
jollain tavoin selittää heille, ympätä
heihin tuota totuutta. […] Hän kunnioitti sotilasta, muistutti yhtenään meille
upseereille, että taistelun kulun ratkaisee sotilas; hän vakuutti, että kaikkein
pelottavin ase taistelussa on – sotilaan
sielu.”
Irtautuminen puolustuslinjakeskeisestä ajattelusta ei ole ollut helppoa
Moskovan porteilla, kuten romaanin
alussa kerrotaan. Panfilovin divi
sioonan esikuntaan tullut armeijan
komentajan sijainen, kenraaliluutnantti Zvjagin läksytti sekä Panfilovia että
tämän alaisia saksalaisten läpimurtojen
aiheuttamasta häpeästä.
Ylemmän johtoportaan edustajan
terrierimäisen terhakka esiintyminen
lienee tuttua kaikissa armeijoissa
ympäri maailman. Kysymyksiä esitetään solkenaan, eikä moitteita säästellä. Muodollisuudet ja ulkoiset seikat
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vievät huomion. Tekoja ja saavutuksia ei ehditä tai kyetä suhteuttamaan tilanteeseen.
Armeijan komentajan sijaisen tuskainen epätietoisuus
tilannekehityksestä on ymmärrettävää. ”Tänään ja huomenna
ovat ratkaisevat päivät taistelussa
Moskovasta. […] On häpeä, että
me yhä vetäydymme! Häpeä, että
olemme jälleen sallineet murtaa
divisioonan puolustuslinjan.”
Tilanne oli kuitenkin hallinnassa, vaikka puolustuslinjaan
oli tullut säröjä. ”Kovissa taisteluissa, jotka olivat jatkuneet
lokakuun kuudennestatoista
päivästä asti, saksalaiset olivat
murtaneet kahdesti tai kolmesti divisioonan puolustuslinjan.
Tuntui siltä kuin rintama olisi
murentunut, mutta meidän yksikkömme, vieläpä hajallisina, toisistaan eristettyinä, jatkoivat taisteluaan,
hyökkäsivät, pitivät hallussaan teitä.
Läpi murtautuneiden saksalaisten
eteen ilmestyi jälleen komppanioita,
pattereita, pataljoonia; rintama paikkasi
murtoaukot.”
Sotilasjohtajille loistavaa antia
ovat kuvaukset käskyjen noudattamisen problematiikasta. On selvää, että
lähtökohtana sotilasorganisaatiossa on
aina käskyjen ehdoton noudattaminen.
Yhtä selvää on se, että tilanteet saattavat muuttua hyvinkin nopeasti. Kenraali Panfilov ja yliluutnantti Momys-Uly
selviytyvät rajujen tilannemuutosten
aiheuttamista jaakobinpaineistaan uskottavalla ja opiksi kelpaavalla tavalla.
Apuna selviytymisessä ja saksalaisten hyökkäyksen pysäyttämisessä
olivat luottamukseen perustuva johtamisote ja sen edellyttämä avoimuus ja
rehellisyys.
Monet Aleksander Bekin sotaromaaneissa esitetyt ajatukset ovat
ajattomia. Ne sopivat osviitaksi myös
tulevien vuosien puolustusvoimauudistajille, kuten jo aiemmin on todettu
Volokolamskin valtie -kirjan esittelyssä.

Aarno Vehviläinen

ajankohtaista

Olli Kalevi AALTONEN (UTJR)
Fredrik Nils-Erik GRANELL (ILMASK)
Niklas Henri Aleksi HANHELA (ILMASK)
Christian Jukka Mikael HOLAPPA (ILMASK)
Manu Petteri JOENSUU (ILMASK)
Samuel Santeri JUSSILA (ILMASK)
Lauri Mikael KUKKO (ILMASK)
Mortti Miiro Kasper LEHTONEN (UTJR)
Ere Aleksanteri Tapio LUOKKANEN (ILMASK)
Miika Valtteri LUUKKONEN (ILMASK)
Konsta Iisakki MEHTO (ILMASK)
Mikko Elmeri PUNKKA (UTJR)
Ville Pekka TIMGREN (UTJR)
Tommi Rikhard TORVIKOSKI (ILMASK)
Tuomo Antero VILPPONEN (ILMASK)
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99. Kadettikurssilta ja 82. Merikadettikurssilta
valmistuneet luutnantit

Tuomas Kristian KARSIKAS (KARLSTO)
Jussi Pekka Johannes KERMAN (PORPR)
Juuso Eemeli KERÄNEN (PORPR)
Ville Valdemar KINNARI (PORPR)
Ari-Pekka KOSKIMIES (KARPR)
Juuso Kustaa KOSKINEN (PORPR)
Niko Risto Matias KUIVALAINEN (PORPR)
Valtteri Eemeli Ensio LAITINEN (KAIPR)
Jaakko Matias Jalmari LAMPINEN (KAIPR)
Jere Juho Aleksi LEPPÄ (KARPR)
Aaro Johannes LIAKKA (KARPR)
Tuomas Heikki Ilmari LILJA (KARLSTO)
Nico Juhani LINGMAN (PSPR)
Sami Petteri LITMANEN (KARPR)
Taneli Niko Johannes MALINEN (PORPR)
Lauri Johannes MATTILA (KARPR)
Martti Johannes MERTANEN (PSPR)
Simo Ville Juhani MIKKONEN (PSPR)
Topi Emil Olavi NISSINEN (KAIPR)
Pekko Otto Jermakki OJALA (KAIPR)
Jussi Oskari OLLIKKA (MAASK)
Janne Antero OVASKAINEN (PORPR)
Ville Pentti Olavi PARKKINEN (KAARTJR)
Antti Petteri PARTANEN (KARPR)
Joonas Petteri PARTTIMAA (KAARTJR)
Mikko Samuli PIETILÄINEN (LAPLSTO)
Perttu Veli Olavi PIISPA (KARPR)
Henri Emil Olavi PULLINEN (PORPR)
Ilmari Pekka Tapio PÄRNÄ (KAARTJR)
Joni Juhani RAJAMÄKI (PSPR)
Jani Kristian RANTAKALLIO (PORPR)
Mikko Petteri RASTAS (SATLSTO)
Jonathan Aarni RAUTILA (JPR)
Kai Henrik ROUTILA (PORPR)
Roope Ville RUOKOLAINEN (PSPR)
Sami Oskari RÄISÄLÄ (PORPR)
Mikko Kalevi RÄSÄNEN (KARPR)
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Jarkko Sameli AALTONEN (JPR)
Heta Anna-Katariina AHONEN (MAASK)
Christian Anttoni ANDERSSON (PSPR)
Akseli Pekanpoika ANTIKAINEN (KAIPR)
Linda Julia BERG (KAIPR)
Niklas Antero BRANDER (KAARTJR)
Harri Kauko Tapani ELOMAA (JPR)
Visa Aapo Aleksi ELORANTA (PSPR)
Oskari Mikael ENROTH (PSPR)
Veikko Elias HAKULINEN (KARPR)
Juho Pietari HARJUNEN (JPR)
Jyri Juhani HATTUNEN (KAIPR)
Miikka Juhana HEIKKILÄ (KAARTJR)
Samu Jalmari HIMBERG (KARPR)
Konsta Ivar Valtteri HIRVONEN (UUDPR)
Tuomas Sakari HONGISTO (JPR)
Tuomas Petteri HUOVINEN (PORPR)
Markus Mikael HÄMÄLÄINEN (KARPR)
Tuomas Aleksi HÄMÄLÄINEN (KARPR)
Jesse Juhani IKÄVALKO (PSPR)
Antti Olavi IMMONEN (KAIPR)
Jesse Aleksi JAAKKOLA (KARPR)
Niilo Matias JÄMSÄ (KAARTJR)
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Olli Aukusti SAARINEN (LAPLSTO)
Otto Tuomas SAARNI (PORPR)
Jussi Aleksi SALLINEN (JPR)
Tomi Eero Antero SALOMAA (PORPR)
Henrik Mikael SALONEN (KARPR)
Santeri Ville Jalmari SANDBERG (KARLSTO)
Juhana Matias SANKARI (KAARTJR)
Max Jonas SCHWENSON (KAIPR)
Juho Aleksi SUNI (KAIPR)
Tiina Susanna SYVÄNIEMI (KAIPR)
Sami Tapio SÄILYNKANGAS (JPR)
Teppo Oskari TAINA (KARPR)
Joonas Santeri TASKINEN (JPR)
Eetu Valtteri TIITINEN (PORPR)
Eemu Tapani TIKANOJA (KARPR)
Tor Henrik TORSTENSSON (MAASK)
Matti Oskari TUOVINEN (PSPR)
Tuomas Henrik TYNKKYNEN (JPR)
Veli Veikko Iisakki VAARANMAA (SATLSTO)
Valtteri Teppo Juhani VALJANEN (UUDPR)
Ville Eemeli VATANEN (PSPR)
Nico Thomas Mikael VIKKI (LAPLSTO)
Kristian Oskar VUORIO (PORPR)
Henrik Kalervo Valtteri VÄHÄMARTTI (PSPR)
Tuomas Osvald VÄÄNÄNEN (JPR)
Matti Antero YRJÖLÄ (JPR)
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ajankohtaista

Rajavartiolaitoksen luutnantit
Samu Valtteri HALMETNIEMI (LSMV)
Matias Valtteri HOLMSTRÖM (LR)
Jarkko Elias KAIHLAMÄKI (RMVK)
Johannes Tapio KALLIONPÄÄ (P-KR)
Joona Pentti Mikael KOKKONEN (RMVK)
Jussi Valtteri KORHONEN (P-KR)
Oskari Matias KORHONEN (SLMV)
Alexander KYLLÖNEN (KR)
Santeri Jarinpoika LAITANEN (SLMV)
Tuomas Olavi MANSIKKAOJA (LSMV)
Timo Matias MARQUIS (K-SR)
Joonas Sakarias MIETTINEN (RMVK)
Eetu Artturi MULTANEN (P-KR)
Markus Taneli NIEMI (SLMV)
Tuomas Ville Kalevi NOKELAINEN (RMVK)
Laura Maarit PAINILAINEN (SLMV)
Petri Jormanpoika PANTSAR (LR)
Juho Ilmari PELTOLA (K-SR)
Benjam Kalle Elias PUUSTINEN (LR)
Aleksi Johannes PÄÄKKÖ (K-SR)
Axel Johan Christian RAMBERG (LSMV)
Ted Erik Alarik RÖNNBERG (SLMV)

82. Merikadettikurssi
Antti Sami Aleksi ESKELINEN (RLAIV)
Jouni Antti HEINONEN (RLAIV)
Jussi Petteri HIRVONEN (RLAIV)
Otto Matias KLEIMOLA (RLAIV)
Niko NORILO (RPR)
Joonas Kristian PERTTUNEN (RLAIV)
Johannes PULKKINEN (RLAIV)
Risto Paavo SAARINEN (RPR)
Aki Jalmari SALO (RPR)
Simo Petteri SEPPÄ (RLAIV)
Samu Ville Johannes TANSKANEN (RPR)
Esa Matias TEMMES (RLAIV)
Toni Juhani TIDENBERG (RLAIV)
Kaarle Elias WASAMA (RLAIV)
Lauri Kristian VASANKARI (RLAIV)
Jonas Arne Alexander WICKSTRÖM (UUDPR)
Tommi Antero VIINIKAINEN (RLAIV)

Kadettikunta ry ja Kylkirauta-lehti onnittelevat valmistuneita luutnantteja ja
toivottavat menestystä upseerin uralla.
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O

nnittelen teitä menestyksellä
suorittamastanne sotatieteiden
kandidaatin tutkinnosta. Ylennän vänrikin ja aliluutnantin sotilasarvossa olevat kadetit luutnanteiksi ja nimitän
kadetit upseerin ja määräaikaisen nuoremman upseerin virkoihin.
Valmistutte aikana, jolloin epä
vakaus, rauhattomuus ja väkivaltaisuus
ovat vallanneet alaa maailmalla. Kriisit
Ukrainasta Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan sekä Euroopan sisäinen käymistila
talousongelmineen eivät näytä päättyvän
pikaisesti. Kriisit aiheuttavat monissa
maissa inhimillisen katastrofin, mikä
heijastuu tällä hetkellä Eurooppaan esimerkiksi suurina maahanmuuttovirtoina. Näitä ongelmia emme pääse pakoon
silmiä ummistamalla.
Kun arvioimme omaa turvallisuus
tilannettamme, edessämme näyttää
olevan pitkäaikainen epävarmuuden
ja tiettyjen riskienkin aika. Upseereina
ymmärrätte varautumisen ja valmistautumisen merkityksen. Suomen on vastuullisesti varauduttava ikäviinkin asioihin,
vaikka emme niitä todennäköisinä pidäkään. Tähän on nyt vain tultu nykyisessä
maailmanajassa.
Suomen puolustusta meidän on
vahvistettava ja ajantasaistettava. Sama
koskee sisäistä turvallisuutta ja tiedustelukykyä. Suomi varautuu uusiin
hybridisodankäynnin muotoihin nyt ja
vastaisuudessa. Emme voi tyytyä turvaamaan sellaista aikaa, joka on jo mennyt.
Turvallisuusympäristön muutos vaatii
jatkuvaa herkkyyttä ja valmiutta reagoida muutoksiin.
Samaan aikaan on kuitenkin hyvä
pitää mielessä, että vakava varautuminen ei saa johtaa sumeaan säntäilyyn
tai kuvitteellisten kriisien luomiseen.
Olemme nähneet ylispekulaatiota sodasta
jo julkisessa keskustelussa. Vaarana on
se, että mahdottomina pidettyjä asioita
aletaan pitää mahdollisina. Sotakuvien
maalailun sijaan katseen olisi hyvä olla
olennaisessa – turvallisuuden, vakauden
ja rauhan luomisessa.
Suomella on ollut oma tapansa
kantaa omaa maata laajemmin vastuuta
kehityksestä ja muista ihmisistä. Suomella on ollut kehitysavun lisäksi aktii-
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Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe
kadettien ylentämistilaisuudessa 27. elokuuta 2015

vinen rooli rauhanturvaamisessa, jossa
olemme saavuttaneet erinomaisen maineen. Kansainvälisessä ympäristössä yhteistoimintakyky on välttämätöntä, jotta
monikansalliset joukot voivat onnistua.
Tämä vaatii jatkuvaa yhteistä toimintaa
ja harjoittelua.
Kansainvälinen, läntinen yhteistyömme on myös vahvistumassa erityisesti
Ruotsin kanssa kehitettävän puolustusyhteistyön ja Nato-kumppanuuden puitteissa. Kiristyvät taloudelliset resurssit
ohjaavat nekin hyvin monella tavoin kansainväliseen yhteistyöhön, jotta niukkoja
resursseja voidaan esimerkiksi materiaalipuolella käyttää optimaalisesti.
Nykypäivänä kansainvälisyys ei
olekaan enää upseerin ammatin lisäelementti, vaan sen olennainen ja kiinteä osa
tulevaa työtehtäväänne.
Maanpuolustus on tahtoa ja tekoja.
Totesin taannoin Suomen suurlähettiläille, että tärkein puolustuslinjamme kulkee
korviemme välissä. Jokainen suomalainen on maanpuolustaja. Olemme maana
poikkeuksellisessa asemassa. Suomalaisista 74 prosenttia sanoo olevansa valmiita puolustamaan isänmaata kriisin
aikana. Tällä luvulla olemme maailman
kärkikaartia. Esimerkiksi saksalaisista
vain 18 prosenttia sanoo olevansa valmiita samaan ja italialaisista 68 prosenttia
kieltäytyisi kutsusta.
Te nuorina upseereina olette paljon
vartijoina, jotta tuo sama into ja tahto
välittyvät myös tuleville varusmiespal69

velukseen tuleville nuorille miehille sekä
vapaaehtoisille naisille. Hyvät ohjenuorat
ovat usein yksinkertaisia. Sotilasvalassa
vannotaan seuraavasti:
”Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän
hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän
toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja
kannustavana esimerkkinä.”
Nuoren upseerin työssä koulutus,
kasvatus ja johtaminen kietoutuvat toisiinsa erottelemattomaksi kokonaisuudeksi. Omalla esimerkillänne pystytte
vaikuttamaan Suomen puolustukseen
kaikissa tilanteissa ja kaikissa olosuhteissa. Te pystytte pitämään huolen siitä,
että tärkein puolustuslinjamme – siis se
korvien väli – pysyy vahvana.
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, johtajat ja opettajat, kiitän teitä hyvin
tehdystä työstä. Kurssilaisten menestys
osoittaa, että olette onnistuneet tehtävässänne. Olette luoneet nuorille upseereille
edellytykset suoriutua vaativassa ammatissa. Teidän ansiostanne Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön
osaaminen säilyy korkeana.
Nuoret upseerit!
Onnittelen teitä sekä teidän omaisianne tänä arvokkaana juhlapäivänä
ja toivotan teille parhainta menestystä
tulevissa tehtävissänne. (presidentti.fi)
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Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle

S

uomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö on valmistuttanut hautakivitunnuksen
kiinnitettäväksi kadettiupseerin hautakiveen. Reliefinomaisesti toteutettu
merkki on 60 mm korkea, 45 mm leveä
ja sen kokonaisvahvuus on noin 7 mm.
Tunnus kiinnitetään hautakiveen piilokiinnityksenä kahden mukana olevan
tapin avulla.
Hautakivitunnuksen hinta on
42 euroa + postimaksu 5 euroa. Kiinnitys hautakiveen maksaa merkin

myyjäyrityksessä Helsingissä 15 euroa.
Merkin kiinnityksessä voi olla yritysja paikkakuntakohtaisia eroja.
Hautakivitunnuksen voi tilata
Hautaustoimisto Autio Oy:stä, osoite
Runeberginkatu 42, 00260 Helsinki,
puhelin 09 448 346, fax 09 449 841
ja sähköposti info(at)hautaustoimistoautio.fi. Tunnuksia myydään vain
kadettiupseerin hautakiveen kiinnitettäväksi. Hautaustoimisto tarkistaa ostooikeuden tarvittaessa Kadettikunnasta.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin

H

elsingin Sanomat on Kadettikunnan esityksestä ottanut
Kadettikunnan jäsenmerkin
(upseerin tutkinnon merkki) niiden
merkkien joukkoon, joita on mahdollisuus liittää kuolinilmoitukseen.

Merkin käyttö edellyttää upseerin tutkinnon suorittamista.
Merkin saa Helsingin Sanomien
toimituksesta. Merkki on saatavissa
muiden lehtien käyttöön Kadettikunnan toimistosta.

perintöoikeuteen liittyvässä verosuunnittelussa.

		

Testamenttilahjoitus

Kadettikunnan veljes- ja maanpuolustusaatteellista työtä tai Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiön sosiaalista tukitoimintaa voi tukea testamenttilahjoituksilla.
Yleishyödyllisen yhteisön, kuten Kadettikunnan, ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituksesta perintöveroa. Asianajotoimisto Lindell Oy avustaa testamenttilahjoituksen laatimisessa.
Kylkirauta 3/2015
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I

Toisinajattelijan murheita

kävuosien karttuessa monenlaiset vaivat
lisääntyvät. Kohtalotovereiden kanssa
keskusteltaessa puhe kääntyy helposti
niihin, nimittäin omiin fyysisiin vaivoihin. Mahdollisista henkisistä ongelmistaan
kukaan ei puhu mitään sitä lukuun ottamatta,
että nimimuistin heikkenemistä valitellaan
yleisesti.
Itselläni tämä vaiva tuskin on pahentunut, sillä kanssaihmisten nimien muistaminen oli minulle vaikeaa jo nuorena miehenä.
Muistini on ollut valikoivaa, sillä menneiden
historiallisten aikojen henkilöiden nimiä on
mielessäni vaikka muille jakaa. Puolustaudun
näkemyksellä, että esimerkiksi keskiaikaisen
Sisilian kuningaskunnan hallitsijat olivat huomattavasti mielenkiintoisempia ja merkittävämpiä henkilöitä kuin vaikkapa
suomalaisen keskivertohallituksen ministerit, joiden kohtalona on vaipua jonkin ajan kuluttua yleisen unohtamisen
yöhön.
Nimien katoaminen ei siis minua huolestuta. Muuten
olen alkanut kuitenkin mietiskellä henkisen terveyteni tilaa.
Onko normaalia olla yhä uudelleen eri mieltä sen kanssa,
mitä päivittäin lukee tai kuulee ympärillään? Niinpä esimerkikseni valitsemani elokuun 12. päivän Helsingin Sanomien
lukeminen sai aikaan tunteen, että ainakaan Hesarin edustamaan maailmaan en kuulu.
Vahvaa myrkkyä oli jo kahdelle sivulle paisutettu kirjoitus
suomalaisten tiedemiesten ja taiteilijoiden suhtautumisesta
natsi-Saksaan eli ”natsisuhteissa olisi penkomista”. Erikoista
jälkiviisauden ja yksipuolisuuden sanelemassa artikkelissa
oli kirjoittajan havainto siitä, että V. A. K
 oskenniemi piti
matkaraportissaan vuodelta 1935 juutalaisten tuhoamista
vain ”valitettavana ilmiönä”. Todellisuudessa Koskenniemi
ei tiennyt vuonna 1935 juutalaisten tuhoamisesta mitään
eikä voinutkaan tietää, sillä diskriminointia lukuun ottamatta juutalaiset saivat tuolloin myöhempään verrattuna elää
Saksassa vielä suhteellisessa rauhassa.
Hyvinvointiani ei lisännyt Hesarin hovikirjoittajan VeliPekka Leppäsen edellä mainittuun kirjoitukseen liittynyt
täydennys, jossa tämä entinen (?) vasemman laidan kulkija
toi esiin pelkonsa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlien
viettämisestä. ”Hengitystä pidätellen” Leppänen sanoi ajattelevansa tulevia juhlallisuuksia. Mallia pitäisi hänen mukaansa ottaa nykyisen Saksan ”menneisyyden hallinnasta”,
joka Leppäselle on ”kirkasta vettä”. Minulle se sitä vastoin
on merkki miehittäjän toimeenpaneman totaalisen aivopesun
onnistumisesta.
Vastakohdaksi Saksan ”ihailtavalle” tyylille Leppänen
nostaa – tietenkin – läntisen median lempidemonin Putinin,
joka ”yhä karkeammin ahdistaa riippumatonta tutkimusta
ja historiantuntemusta”. ”Tabut on sinetöity ikuisin valtionlukoin”, Leppänen kirjoittaa. Tabujen rikkojien kohtalo
lännessä ei kirjoittajaa kuitenkaan kiinnosta. Pyhimpien totuuksien epäily esimerkiksi Saksassa vie esittäjänsä armotta
vuosiksi ristikkojen taakse.
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Merkillistä olisi ollut, ellei Hesarissa
olisi ollut jotain myös monikulttuurisuuden
puolesta ja jotain niitä vastaan, joille omien
juuriemme säilyttäminen on arvokas tavoite. Asialla on lehden pääkirjoitustoimittaja,
joka olettamallaan arvovallalla iskee jälleen
kerran kansanedustaja Immosen ajatukset
maan rakoon. Loppuun kulunutta Hitlerkorttia kirjoittaja ei kokeneena toimittajana
sentään vedä esiin, mutta jotain uutuuden
viehätystä löytyy Immosen sijoittamisesta
samaan kastiin kuin Pohjois-Korean KimIl-sung.
Omituinen puute mainitsemassani
Hesarin numerossa oli se, että propaganda
homojen ja heidän puuhiensa puolesta loisti poissaolollaan.
Lehden nettiversiossa virhe korjattiin tosin nopeasti, sillä
vielä samana päivänä voitiin kirjoittaa närkästyksestä, jota
kampanja vanhanaikaisen avioliiton puolesta on aiheuttanut Helsingissä, tahtoo sanoa Helsingin ”suvaitsevaisten”
joukossa. Sateenkaarilippu mainittiin nimenomaan suvaitsevaisuuden symboliksi.
Kovin eri mieltä olen myös sen suhteen, mitä itsensä
laatumediaksi nimittämä valtalehdistömme kirjoittaa ulkomaiden tapahtumista. Niinpä en näe koskaan viittaustakaan
siihen, että nykyinen maahanmuuttajien tulva Eurooppaan
ei olisi mahdollista, ellei Yhdysvallat EU:n tukemana olisi
pistänyt sekasortoon Irakia, Libyaa ja Syyriaa. Kreikan talouskriisistä saan luettavakseni vain tekstiä, joka olisi voitu
kirjoittaa suurten kansainvälisten pankkien pr-osastoissa. Ja
miksi ihmeessä Krimin niemimaan pitäisi kuulua Ukrainaan,
johon se ei historiansa aikana ole kuulunut kuin muutaman
vuosikymmenen ajan Hruštšovin päähänpiston johdosta
ja johon valtaosa sen asukkaista ei halua kuulua? Tämä
Hruštšovin oikku lienee ainoa hänen teoistaan, jota lännessä
pidetään edelleen säilyttämisen arvoisena.
Kaikkein vähiten olen hengessä mukana, kun seuraan
mediamme ja ”valtiomiestemme” kannanottoja Venäjän asioihin. Mikä pakko pistää kirjoittamaan ja puhumaan Venäjästä ja Putinista kuin vihollisista? Paasikivi, Kekkonen ja myös
Mannerheim olisivat varmaan kauhuissaan, jos tietäisivät,
mitä heidän epigoninsa mahdollisesti ovat jo saaneet aikaan,
sillä venäläisillä on pitkä muisti. Entinen suomettumisen
linja oli häpeällinen, mutta nykyinen lännen myötäily on
yksinkertaisesti lyhytnäköistä ja typerää.
Mitä kirjoittikaan viisas de Montesquieu: ”Jos joku ajatus
osuu onttoon päähän, se täyttää sen kokonaan, koska siellä
ei ole mitään muuta, joka voisi kilpailla sen kanssa.”
Meillä ei ole George Orwellin kirjassaan 1984 esittelemiä
Totuuden ja Rakkauden ministeriöitä, vaikka vapaaehtoisia
virkamiehiä niihin varmaan löytyisi. Koska en siis voi joutua
niiden tervehdyttävän käsittelyn kohteeksi, joutunen eriseuraisena edelleen pohtimaan, mitä ikävuodet ovat tehneet
henkiselle terveydelleni.

Sampo Ahto
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IN MEMORIAM
Bergholm
Ilpo Eerik
Komentaja
s. 4.12.1955
k. 3.5.2015
Kad.nro 862.me
47. Merikadettikurssi

Kallio
Pentti
Everstiluutnantti
s. 30.9.1931
k. 19.6.2015
Kad.nro 3362
38. Kurssi

Munsterhjelm
Björn Johannes Holmboe
Kapteeni
s. 30.10.1919
k. 14.8.2015
Kad.nro 2531
26. Kurssi

Räme
Esko Juhani
Komentaja
s. 5.5.1947
k. 20.6.2015
Kad.nro 784me
40. Merikadettikurssi

Kurenmaa
Jaakko Arvi
Majuri
s. 8.6.1936
k. 6.7.2015
Kad.nro 4036
46. Kurssi

Kuusimaa
Lauri Petter
Everstiluutnantti
s. 4.7.1930
k. 20.8.2015
Kad.nro 3366
38. Kurssi

Karvinen
Jukka Ilmari
Eversti
s. 2.4.1934
k. 6.7.2015
Kad.nro 576 me
26. Merikadettikurssi

Ahokas
Ilkka Velimies
Everstiluutnantti
s. 1.11.1935
k. 20.7.2015
Kad.nro 3779
44. Kurssi

Skog
Tapio Untamo
Everstiluutnantti
s. 9.12.1934
k. 15.9.2015
Kad.nro 3771
43. Kurssi

Ahonen
Harri Tapani
Everstiluutnantti
s. 8.7.1957
k. 2.7.2015
Kad.nro 6499
65. Kurssi

Kallio
Raimo Tapio
Everstiluutnantti
s. 23.8.1942
k. 4.8.2015
Kad.nro 4916
51. Kurssi

Saaristo
Jarmo Kalevi
Everstiluutnantti
s. 26.9.1961
k. 19.9.2015
Kad.nro 7033
69. Kurssi

Palmujoki (ent. Palm)
Erkki Johannes
Eversti
s. 5.6.1927
k. 7.7.2015
Kad.nro 3190
33. Kurssi

Ruutu
Kaarle Juhani
Kenraalimajuri
s. 6.7.1922
k. 18.8.2015
Kad.nro 2863
27. Kurssi

Veltheim
Antonio (Tony)
Komentajakapteeni
s. 16.4.1925
k. 9.7.2015
Kad.nro 523me
19. Merikadettikurssi

TalviOja
Aarne Uolevi
Yliluutnantti
s. 29.12.1926
k. 2.7.2015
Kad.nro 3231
34. Kurssi

Kadettikunta r.y.
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00250 HELSINKI

