■■ Lisäkuorrutus tähän olisi vakava riski turvallisuudelle.

tu neljään solmuun (7,5 km/t), vettä tuli yli rankasti. Parin tunnin taaperruksen jälkeen
käännyttiin myötätuuleen, 360 astetta, siis sinne mistä oli tultu, jotta keulakannelle voisi
mennä poistamaan jäätä. Nyt nopeutta piti suunnalla pysymisen takia olla vähintään kuusi
solmua. Laivan omasta kantahenkilökunnasta ja mukana olleesta kapteenikurssista kootut ryhmät hakkasivat jäätä kiivaasti. Reserviupseerikurssin oppilaita ja omia varusmiehiä
en enää keulakannelle päästänyt. Runsaan tunnin kuluttua oltiin samassa paikassa jossa
olimme olleet kolme tuntia aiemmin, jäätä vain oli vimmaisesta työskentelystä huolimatta enemmän. Sama edestakaisin sahaaminen toistettiin, mutta tilanne vain paheni. Kun
laivan keinuntarytmi muuttui vetelämmäksi, saattoi pelkällä takapuolituntumalla havaita
vakavuuden selvästi heikentyneen. Sääennuste uhkasi olosuhteiden vielä pahenevan ja illalla kymmenen maissa otin yhteyden Malmön meriliikennekeskukseen ja pyysin pääsyä
johonkin satamaan. Ruotsalaiset vastasivat nopeasti ja 11.1.1987 kello 9 ajoimme sisään
Ystadin satamaan.
Yhteysupseeriksi saimme avuliaan ja miellyttävän komkapt res. Sven-Olof Fennrupin.
Etelä-Ruotsia piinasi päiväkausia jatkunut poikkeuksellisen ankara talvimyrsky, joka sai
paljon huomiota tiedotusvälineissä. Paikallismedia ahdisteli meitäkin ja 12.1. Fennrup
järjesti laivalla lehdistötilaisuuden. Kun kolmas toimittaja kysyi samaa kuin kaksi edellistäkin: ”Milloin pääsette jatkamaan matkaa?”, vastasin: ”Toivottavasti ennen Juhannusta.”
Myrsky hellitti hiukan ja seuraavana aamuna lähdimme Ystadista.
Kotiin päästyäni vaimoni Wiveca sanoi jonkun ruotsalaisen meriupseerin soitelleen
muutaman kerran. Jonkin ajan kuluttua puhelin soi ja Fennrupilla oli kerrottavaa: ”Et ar171

vaa kuinka lähellä oli, että olisitte jääneet tänne Juhannukseen asti.” Lähdettyämme oli
Pohjanmaan paikalle kiinnittänyt Ruotsin tullilaitoksen alus. Sitten tuli satamaan puolalainen autolautta Jan Heweliusz, joka törmäsi rajusti tulliristeilijän kylkeen upottaen sen.
Pohjanmaa välttyi siis tuurilla autolautan päällekarkaukselta. Jan Heweliuszin elämänkaari tulkoon tässä vielä kerrotuksi, sillä se on varsinainen merenkulun sairauskertomus.
Norjassa vuonna 1977 rakennettu autolautta törmäsi jo valmistusvuotenaan rajusti laituriin Ystadissa. Elokuussa 1982 se kaatui Ystadin satamassa lastausvirheen takia, saman
vuoden marraskuussa alus törmäsi voimalla Ystadin aallonmurtajaan. Vuonna 1986 tulipalo vaurioitti pahoin laivaa ja lopuksi tammikuussa 1993 Jan Heweliusz kaatui myrskyssä
Puolan rannikolla, upposi ja vei mennessään 54 ihmistä.

Veto jalkapallosta...
Vuonna 1986 Pohjanmaa lähti koulutuspurjehdukselle kohti Sevastopolia 26.4., ”Tshernobylin päivänä”. Ydinvoimalatuhosta kuulimme seuraavana päivänä ja seurasimme eri
maiden TV- ja radiolähetyksiä näkyvyyden ja kuuluvuuden vaihtelevissa puitteissa. Jugoslavian Splitissä laivan koko väki nautti kuriiripostina kotimaasta lähetetyn jodidiliuos
annoksen, jonka laivan lääkäri huolellisesti tipautti sokeripalaan. Näin olimme ruumiin
puolesta ainakin jollakin tavalla varautuneet torjumaan säteilyvaaroja.
Sevastopolissa odotti Neuvostoliitolle tyypillinen säntillinen laivastovierailuohjelma
kiertoajeluineen, lounaineen ja vastaanottoineen. Vierailun isäntä oli Mustanmeren Laivaston esikuntapäällikkö, kontra-amiraali Selivanov, kaikin puolin asiallinen ja mukavakin
herrasmies. Virallisissa tilaisuuksissa puhuttiin perinteiset rauhantahtoiset ystävyysliturgiat, mutta vapaammissa illanistujaisissa jo vähän myös niitä näitä, vertailtiin lasten viikkorahoja, oltiin viisaita kasvattajia jne. Koko maailman ykköspuheenaiheesta ei sitten neljän
päivän aikana kukaan hiiskahtanutkaan. Miesten kesken urheilu on aina hyvä ja turvallinen aihe. Selivanov osoittautui intohimoiseksi jalkapallofaniksi. Meksikon MM-kisat olivat
ovella ja niinpä Selivanov ja Sarelius löivät vetoa siitä, kumpi menestyy paremmin, N-liitto
vai Tanska. Voittaja saisi korillisen (= kopan, keissin, 12 pll) vodkaa. ”Postissako herra
amiraali aikoo juomat Suomeen lähettää”, kysyin. Selivanov siihen: ”Ensiksikin, minä voitan vedon, toiseksi, maailma on pieni, me tapaamme vielä.”
P.S. Sokeripalat nautittiin Sevastopolia ajatellen turhaan. Kohonneita säteilyarvoja havaittiin vasta paluumatkalla viikkojen kuluttua. Ensin Ranskan rannikon ulkopuolella ja
sitten aina enemmän kotimaata lähestyttäessä.

... ja sen maksu
Melkein tasan kuusi vuotta myöhemmin, 27.–30.5. 1992, olin Pietariin vierailun tehneen
alusosaston komentaja. Tykkivene Turunmaan ja kahden entisestä Neuvostoliitosta hankitun T-luokan ohjusveneen vierailun valmisteluasiakirjoja tutkiessani huomasin riemukseni vierailun isännän olevan kukapas muu kuin vara-amiraali Selivanov, joka ylennyksensä
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myötä oli nimitetty Leningradin (nimi oikein) laivastotukikohdan päälliköksi.
Jalkapallon MM-kisoissa 1986 N-liitto ja Tanska olivat kumpikin menneet alkulohkonsa voittajina jatkoon mutta pudonneet sitten heti. Tanskan pudotti jatkosta Espanja,
N-liiton Belgia. Lopputuloksissa Tanska oli rahdun parempi. Mahtoiko Selivanov muistaa
vedonlyönnin? Entä jos ei muista, tai ei ole muistavinaan, missä tilanteessa kehtaan huomauttaa asiasta?
Ensimmäisen vierailupäivän iltana oli isännän vastaanotto paikallisella kerholla. Heti
aluksi amiraali käsiään taputtamalla vaati hiljaisuutta. ”Minä ja ensimmäisen asteen kapteeni (=kommodori) olemme vanhoja tuttuja. Kuusi vuotta sitten Sevastopolissa löimme vetoa jalkapallosta. Hävisin ja nyt maksan.” Ihan heti eivät snapsitarpeet meidän huushollista lopu, ehdin hyvilläni ajatella. Sitten joku avustaja tempaisi suurin elein ikkunan edessä
olleen raskaan verhon syrjään. Leveällä ikkunalaudalla nökötti repäisykorkillinen (kuin
limsapullot ennen muinoin) 0,7 litran vodkapullo, jonka amiraali arvokkaasti ja runsaiden
taputusten säestämänä ojensi. Muutaman sekunnin hämmästys ja pettymys haihtuivat nopeasti. Se, että Selivanov maksoi oman muistinsa mukaisesti vetovelkansa, oli kuitenkin
pääasia, yhdentoista pullon inflaatio sivuseikka. Mitäpä kohtuuden mies sellaisella viinamäärällä olisi tehnytkään.

Ajellaan lystiksemme lainahevosella
Tapasin joitakin vuosia sitten eräässä Forum Marinumin tilaisuudessa Nordean entisen varatoimitusjohtajan Eira Palin-Lehtisen, joka kertoi kurssiveljestämme kommodori Robert
Gentzistä. Jutun raameina se, että Palin-Lehtisen mies, kirjailija, entinen kansanedustaja,
valtiotieteen tohtori Lasse Lehtinen oli Suomen Lontoon suurlähetystön lehdistöneuvos samaan aikaan kun Roope palveli siellä sotilasasiamiehenä 1984–1987.
Englannin puolustusministerin vastaanotolla varapuolustusministeri kysyi: ”Onko Suomessa venäläisiä sotilaita?” Roope: ”On”. Kysymys: ”Kuinka paljon?” Vastaus: ”Useita
satoja tuhansia.” Riemastunut huudahdus: ”Kuulkaa, kerrankin rehellinen suomalainen
diplomaatti!” Kysymys: ”Mihin he ovat sijoitettuja?” Vastaus: ”Six feet under.”
Eira Palin-Lehtinen sanoi miehensä kertoneen juttua edelleen hyvällä menestyksellä.
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Jaakko Rantala n Kuvat kirjoittajan kokoelma

Rajaupseeri – rajalla kaikki on toisin
Pyri sitten tykistöön, siellä ei tarvitse olla ihan etulinjassa. Näin evästi talvi- ja
jatkosodan sekä Lapin sodan alkuvaiheen jalkaväessä kiväärimiehenä ja sairaankantajana
palvellut isäni minua lähtiessäni kutsuntatilaisuuteen. Olen kiitollinen kutsuntalautakunnan päällikölle, joka ei vaivautunut kysymään minun toivomustani palveluspaikasta. Hän
totesi kunnon sotilasesimiehen tavoin jo ensi silmäyksellä, mikä kenellekin on hyväksi ja
sanoi, että se on sitten Kaakkois-Suomen Rajavartiosto, Immola. Innolla uutta odottaen
puin luutnantiksi ylennettynä Rajavartiolaitoksen merkein varustetun uuden virkapuvun
ylleni 19.3.1966 Kadettikurssi 50:n päätyttyä. Ura rajavartiolaitoksessa oli alussa.
Rajavartiolaitos oli 1960-luvulla varsin vakaassa ja vakiintuneessa tilassa. Laki Rajavartiolaitoksesta oli vuodelta 1947. Organisaation perusta oli myös vuoden 1947 järjestelyn
mukainen. Rajavartiostojen esikunnan alaisena oli neljä rajavartiostoa, kolme merivartiostoa ja rajakoulu. Rajavartiostoissa oli yhteensä kolmetoista rajajääkärikomppaniaa, jotka
olivat jakautuneet joukkueisiin ja edelleen rajavartioasemiin. Rajavartioasemia oli yhteensä 115. Jokaisessa rajavartiostossa oli lisäksi varusmiehiä kouluttava jääkärikomppania.
Varsinaisena toimintana oli partiointi rajalla kesällä kävellen ja talvella hiihtäen. Merivartiostoissa oli vastaavasti kahdeksan merivartioaluetta ja 34 merivartioasemaa. Vähäinen
merivartiotoiminta oli uudistusten alussa. Sen perinteinen tehtävä eli salakuljetuksen estäminen oli loppunut. Iäkkään aluskannan uusinta oli käynnistynyt uusien tehtävien myötä.
Vaikka laitos olikin vakiinnuttanut asemansa, niin se ei kuitenkaan ollut kovinkaan
suosittu kansalaisten keskuudessa. Suhteet ympäröivään yhteiskuntaan olivat jossain määrin varautuneet. Rajalla sattuneista tapahtumista ei kerrottu ulkopuolisille. Puhuttiin ”salavartiolaitoksesta”. Rajavartijoita nimitettiin varsin yleisesti vähättelevästi ”rajakurvareiksi”. Lapissa vastaava nimitys oli ”rajakyylä” – varsinkin länsirajalla, jossa oli totuttu
rajan yli tapahtuvaan kanssakäymiseen ja ”kotitarvejobbaukseen”. Kaikesta huolimatta
laitos teki parhaansa ja kehitys parempaan oli kuitenkin jo aluillaan. 1960-luvulla värvättyjen rajamiesten palkat sidottiin vakinaisten virkamiesten palkkaluokkiin. Yleinen käsitys, että miehet palvelevat vain kymmenisen vuotta, mieluummin poikamiehinä ja lähtevät sitten eroraha taskussaan muihin töihin, alkoi edustaa menneen maailman ajattelua.
Rajajääkärin työ oli muuttumassa elämänuraksi. Rajavartijoista ja heidän sijaansa palkatuista naispuolisista toimihenkilöistä tuli vakinaisia virkamiehiä tosin vasta vuoden 1988
alusta lukien. Suhteet paikallisten asukkaiden ja rajamiesten välillä paranivat olennaisesti
1960-luvulta lähtien rinnan rajavartijoiden aseman paranemisen myötä. Asiaa auttoi osaltaan paikallisten talojen tyttärien avioituminen rajamiesten kanssa ja rajakuntien nuorten
miesten hakeutuminen Rajavartiolaitoksen palvelukseen. Tosin vielä 1960-luvun alkupuolella oli muoniolainen Villen Hilja sanonut anopilleni, että ’kuule Impi rakas, kun kyylä
talhoon aattuu, niin siitä on pääsemättömissä’.
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Yllä olevat koko Rajavartiolaitosta koskevat asiat eivät olleet lainkaan mielessäni astellessani Kaakkois-Suomen Rajavartioston alueen portista sisään aprillipäivänä 1966.
Ensimmäinen työpaikkani oli varusmiesajalta tuttu jääkärikomppania Imatralla Immolan
lentokentän laidalla. Tulopäivältä mieleeni ovat jääneet komentajan lämminhenkiset tervetulotoivotukset. Samoin muistan komppanian päällikön sanat ”puukko pois ja töihin”. Tunsin olevani tervetullut rajamiesten joukkoon. Oli aika riisua paraatipuku ja ryhtyä arkiseen
aherrukseen. Käytännön työnä oli varusmiesten koulutus saapumiserän ja sen ensimmäisen joukkueen johtajana. Koulutustehtävät keskeytyivät kuitenkin jo syksyllä kuukauden
mittaisen nuorempien upseerien rajapalvelukurssin ajaksi. Kurssille oli koottu 49. ja 50.
kadettikursseilta valmistuneet rajavartiolaitoksen upseerit saamaan perustiedot rajavartiotoiminnasta. Koulutustehtävän kannalta hyödyllinen oli parin viikon mittainen upseerien
suojeluopetustilaisuus kevättalvella 1967. Saman vuoden vappuna sain siirron rajapalvelutehtäviin Miehikkälän Rajajääkärikomppaniaan rajajoukkueen johtajaksi. Paikkana
oli Leinon rajavartioasema Ylämaalla. Siirto oli mieluinen. Sen myötä alkoi käytännön
perehtyminen ja rajapalvelukurssin oppien soveltaminen rajavartiolaitoksen päätehtävän
suoritukseen.
Toiminta rajajoukkueen johtajana, jota kesti vuoden ja kymmenen kuukautta, oli erittäin antoisaa ja opettavaista aikaa. Lähin esimies, komppanian päällikkö, oli komentopaikalla 60 kilometrin päässä. Rajaosuutta oli joukkueen vastuulla vajaa 30 kilometriä,
jakautuen kolmelle vartioasemalle. Kullakin asemalla oli oma kokenut raja-aliupseeri vartiopäällikkönä apunaan lähes koko ajan vartioaliupseeri. Miehistönä vartioasemilla oli ryhmän verran rajajääkäreitä. Vahvuuteen kuului jokaisella vartioasemalla lisäksi emäntä ja
vartiopalveluksessa hyödyllinen rajakoira. Komppanian ajoneuvot, päällikön ”kupla-volkkari”, pikkubussi ja kuorma-auto olivat komentopaikalla, joten käynnit Leinosta joukkueen muille vartioasemille Villalaan ja Väkevälään oli tehtävä polkupyörällä tai rajan vartta
kävellen ja talvella hiihtäen. Matkaa kertyi polkupyörällä enimmillään noin 30 kilometriä
suuntaansa. Rajan vartta pitkin matka oli lyhyempi. Toisena kesänä ostin käytetyn Grundig-mopedin, jolla huristelin tarpeelliset käynnit muilla vartioasemilla, luonnollisesti ilman
kilometrikorvauksia.
Oman joukkueeni ammattitaitoiselta henkilöstöltä saamani tiedon ja oppimieni taitojen
lisäksi mieleeni on painunut kolmen päivän aikana päällikön johdolla tapahtunut koko
komppanian rajaosuuden rajanvalvontatarkastus yhdessä neuvostoliittolaisen vastaavan
partion kanssa. Tarkastuksessa katsastettiin rajan ja rajamerkkien määräysten mukainen
kunto. Tilaisuus antoi varsin hyvän kuvan siitä miten asioiden hoito käytännössä tapahtuu. Aihetta oli luonnollisesti käsitelty teoriassa aiemmin rajapalvelukurssilla. Kuitenkin
neuvostoliittolaisten ensimmäisen tarkastuspäivän päätteeksi tarjoama päivällinen rantakalliolle Pravdan päälle levitettyine ruoka-aineineen ja runsaine ystävyydenmaljoineen
hätkäytti. Myöhemmin niihin ehti tottua.
Tilanne joukkueen rajaosuudella oli koko ajan rauhallinen. Kuitenkin elokuussa 1968
seurasimme koko joukkueen alueella jännittyneinä Tšekkoslovakian tapahtumien mahdollista näkymistä neuvostoliittolaisten rajamiesten toiminnassa raja-alueella. Rauhallista
oli. Hirvikärpäset sitä vastoin tekivät rynnäkön maahamme. Raja-aidan rakennustöiden
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yhteydessä laskin vartiopäällikön kenttäpuseron selässä yhteensä 56 hirvikärpästä samanaikaisesti.
Joukkueenjohtajakaudesta vartioasemalla pienen kylän laidalla jäi erittäin miellyttävät
muistot. Työyhteisö oli hyvähenkinen ja suhteet kyläläisiin erinomaiset. Olin avioitunut
jääkärikomppaniassa palveluni aikana. Esikoisemme syntyi Leinossa olon aikana. Elämää
vartioasemalla kuvaa hyvin se, että päivystäjä saattoi olla hetken ”lapsenlikkana” vanhempien saunassakäynnin aikana.
Kevättalvella 1969 oli edessä siirto vartioasemalta pienen kylän laidasta keskelle korpea Savanjärvelle Miehikkälän rajajääkärikomppanian komentopaikalle komppanian varapäälliköksi. Siirtoon liittyi ylennys yliluutnantiksi. Komentopaikka oli noin 30 henkilön
työyhteisö. Siviiliväestö seurasi luonnollisesti uteliaana rajavartioston asioita. Tätä kuvaa
hyvin ensimmäinen käyntini parturissa kirkonkylällä. Vaikka yritin vastailla rajavartioston tiedotuslinjan mukaisesti parturin kysymyksiin, hän totesi pian riemuissaan, että nyt
tiedän. Te olette joko Savanjärven uusi varapäällikkö tai Ahomäen koulun uusi opettaja.
Kauppamatkoja järjestettiin henkilökunnan perheenjäsenille komppanian kuorma-autolla
kirkonkylään 10 km:n ja Virojoelle 20 km:n päähän. Myymäläauto pysähtyi tosin muutaman kerran viikossa. Asuntoina oli vanhoja parakkeja järven kahta puolta. Päällikkö ja
varapäällikkö asuivat kaksi 100 neliön asuntoa käsittävässä parakissa, joissa olohuonetta
lämmitettiin öljykamiinalla, muuten puulämmitys, ulkokäymälä pihan perällä. Talousvesi

■■ Miehikkälän rajajääkärikomppanian päällikkö ja varapäällikkö perheineen asuivat tässä parakissa
vielä 1970-luvun alussa.
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tuotiin aluksi hevosella ja myöhemmin traktorilla. Pakkasaamuina makuuhuoneen lattianrajassa lämpötila laski pakkasen puolelle.
Kesällä 1971 pääsimme muuttamaan uuteen rivitaloasuntoon. Ajan hengen mukaan värien kirjo asunnossa oli valtava, yhteensä 16 eri värisävyä violetista oranssiin.
Varsinainen kasarmi kohosi ylväänä korkealla mäellä. Toimistojen ja eri varastojen lisäksi kasarmissa oli ruokala keittiöineen, poikamiesten majoitustuvat ja pieni sotilaskoti.
Komppanian piti olla lähes kaikessa omavarainen. Vahvuuteen kuuluivatkin mm. talous
aliupseeri, lääkintäaliupseeri, eri varastojen hoitajat, puuseppä jne. Keskeisenä vapaaajan harrasteena oli lentopallon peluu kesällä kasarmin kentällä ja talvella kirkonkylän
koululla.
Työ komentopaikalla oli varsin säännöllistä virka-ajan mukaista toimistotyötä. Erilaisia rajanvartiointiin ja sotilaalliseen toimintaan liittyviä kertomuksia, käskyjä ja raportteja sekä suunnitelmia piti laatia eri käskyjen ja määräaikojen mukaisesti. Tutkittavina oli
luonnollisesti joitakin pieniä rajatapahtumia. Mieleeni on jäänyt ensimmäinen rajalla todettujen epäselvien jälkien tutkiminen rajavaltuutetun edustajana yhdessä Neuvostoliiton
Viipurin alueen rajavaltuutetun edustajan kanssa. Olin vielä varsin nuori yliluutnantti ja
hämmästykseni oli valtava, kun vastapuolen edustajana rajalle asteli eversti. Mielessäni
heräsi epäilys, että jotakin vakavaa oli tapahtunut. Yhteisesti voitiin kuitenkin todeta, että
alueella olleet epäselvät jäljet olivat eläimen jättämät. Toinen muistiin jäänyt tapaus oli luvattoman rajanylittäjän kuulustelu yhdessä suojelupoliisin edustajan kanssa alkuvuodesta
1973. Tapaus päättyi loikkarin nopeaan palauttamiseen Neuvostoliittoon. Sotilaallisia tietoja ja taitoja opiskelin kapteenikurssilla talvella 1970–71.
Keväällä 1973 erehdyin vastaamaan RVLE:sta saapuneen tarkastajan kysymykseen,
että viihdyn varsin hyvin varapäällikön tehtävässä. Vastaukseksi tuli nopeasti, että se olisi
sitten siirron aika. Vartioston komentaja tarkensi asiaa, että kyseessä olisi jääkärikomppanian päällikkyys kahdeksi – enintään kolmeksi vuodeksi. En pitänyt ajatuksesta, sillä
pidin itseäni paremmin rajapalvelutehtäviin sopivana. Komentajan ennakkoarviosta poiketen päällikköaika venähti tasan viideksi vuodeksi. Tehtävä oli haastava, mutta antoisa
ja itsenäinen. Komppanian henkilökuntatilanne oli koko ajan hyvä. Molempien saapumis
erien ja samalla joukkueen johtajana oli upseeri. Jokaisessa joukkueessa oli lähes koko
ajan kaksi kouluttajaa. Kouluttajien lisäksi vahvuuteen kuuluivat yksikön vääpeli, toimistoaliupseeri, kirjuri ja kaksi sissikoiranohjaajaa sekä siivooja. Oman haasteensa asetti ensi
askeleitaan rajavartiolaitoksessa ottanut ammattiyhdistystoiminta luottamusmiehineen.
Virkaehtosopimuksia piti lukea tarkasti. Opettavaisen ja piristävän lisänsä normaaliin työrutiiniin toi osallistuminen Puolustusvoimien harjoituksiin komppanian omien sissiharjoitusten lisäksi. Miellyttävältä tuntui keväällä 1975 tapahtunut komppanian nimen muutos
annettavaa koulutusta paremmin vastaavaksi sissikomppaniaksi sekä vuoden 1974 alussa
saamani ylennys kapteeniksi ja nimitys kapteenin virkaan. Päällikköaikani loppupuolella
innostuin toistamiseen pyrkimään oppilaaksi Sotakorkeakouluun. Esimiesten järjestämän
valmennuksen ansiosta onnistuinkin pääsemään sisään. Ennen opiskelua oli edessä vielä runsaan vuoden opettavainen esikuntatyöskentelyjakso rajatoimiston toimistoupseerina
ja koulutustoimiston päällikkönä. Tehtävään kuului varsinaisten koulutusasioiden lisäksi
bonuksena toimiminen ”vihreänä veljenä”. Koko Immolassa oloaika oli varsin tiivistä yh177

teisöllisyyden aikaa. Osallistuminen vapaa-ajan yhteisiin tilaisuuksiin oli runsasta. Lähes koko henkilökunta asui suhteellisen tiiviillä alueella. Kuitenkin muutto pieneltä maaseutupaikkakunnalta Imatralle lopetti välittömän kanssakäymisen lähiseudun asukkaiden
kanssa. Tilalle astuivat virallisemmat yhteydet. Vapaa-ajalla kalaisa Immolanjärvi tarjosi
mukavasti muikkuja ja kesäisin erinomaisen uimapaikan.
Opiskeluaika Sotakorkeakoulussa 1979–1981 oli raskasta matkalaukkuaikaa sekä perheelle että itselle. Pienen piristyksen opiskeluun toi toki asuminen kuuden muun opiskelijan kanssa seitsemän huoneen ja keittiön asunnossa Sotakorkeakoulun pihapiirissä. Olikin
mukava kuulla keväällä 1981 rajavartiolaitoksen esikunnassa käydessäni käytävällä vastaan tulleen henkilöstöosaston päällikön tokaisu, että sinä olet ollut niin kauan Helsingissä,
että sinut pitää siirtää maakuntaan. Ilmoitin välittömästi olevani samaa mieltä.
Näin tapahtuikin ja syksyllä 1981 oli edessä muutto Rovaniemelle Lapin rajavartiostoon. Olin maaliskuussa saanut nimityksen ja ylennyksen majuriksi. Tehtävänäni Lapin
rajavartioston esikunnassa oli aluksi rajatoimiston toimistoesiupseeri ja sittemmin toimistopäällikkö. Tehtäväkenttä oli varsin monipuolinen käsittäen rajavartiointiasiat ja niissä
yhteistoiminnan poliisin ja tullin kanssa. Toisena keskeisenä tehtäväalueena olivat operatiiviset asiat. Niihin liittyen yhteistoiminta puolustusvoimien pohjoisten esikuntien ja
joukko-osastojen kanssa oli säännöllistä. Oman mielenkiintoisen lisänsä tehtävään antoi
toiminta rajavaltuutetun sihteerinä. Suomen ja Neuvostoliiton kesken oli voimassa vuonna 1960 solmittu rajajärjestyssopimus. Lapin alueen rajavaltuutettuna toimi Lapin raja-

■■ Suomalais-neuvostoliittolainen rajanvalvontatarkastuspartio rätti- ja ruokatauolla lähellä
Korvatunturia kesällä 1984.
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vartioston komentaja ja hänellä olivat vastapelureina Neuvostoliiton puolella Alakurtin ja
Rajakosken rajavaltuutetut. Rajatapahtumien selvittämisen ja rutiiniasioiden selvittämiskokousten lisäksi rajavaltuutettujen tapaamisia järjestettiin puutavaran kauppaan, sähköntoimitukseen ja Inarinjärven säännöstelyyn liittyen asianomaisten viranomaisten kanssa.
Joskus oli mahdollista osallistua toimistopalvelun vastapainoksi virkistävään ja mielenkiintoiseen vuosittain suoritettavaan rajanvalvontatarkastukseen suomalaisen partion johtajana. Yhteisen partion liikkuminen pyrki muodostumaan eräänlaiseksi usean päivän kuntokilpailuksi erämaaolosuhteissa. Mieleeni on jäänyt eräs tarkastuspartion lähtö Anterijoelta
Talkkunapään ja Korvatunturin kautta Puitsitunturille. Rajalla suoritettujen alkuseremonioiden jälkeen Neuvostoliiton partion johtajana toiminut majuri säntäsi pikamarssiin jääden odottamaan vajaan sadan metrin päähän hoputtaen meitä tulemaan. Ilmoitin, että olen
rajanvalvontatarkastuksessa enkä marssikilpailussa. Tämä toistui kolme kertaa, jonka jälkeen hän ilmoitti, että herra majuri olkaa hyvä ja kulkekaa edellä. Tämän jälkeen suoritimme tehtävämme kaikessa rauhassa.
Sopeutuminen Kaakkois-Suomen olosuhteista Lappiin edellytti kaikessa ajattelussa
ja toiminnassa mittakaavatarkistuksen. Kaakkois-Suomessa operoitiin 1:20 000 kartalla.
Useimmissa paikoissa rajan pintaan johti autotie tai ainakin traktoriura. Vartioasemat sijaitsivat rajan läheisyydessä. Lapissa oli totuteltava 1:200 000 karttaan. Joitakin vartioasemia oli tiettömän taipaleen takana. Kestikin jonkin aikaa oppia ajattelemaan eri välimatkoja ajassa kilometrien asemesta.
Rajavartiolaitoksen koulutusjärjestelmän kehitykseen liittyen syksyllä 1982 oli edessä tehtävien kannalta hyödyllinen upseerien rajavartiokurssi 2. Täydennyskoulutusta sain
vielä ylemmän päällystön kurssilla syksyllä 1984.
Runsainta julkisuutta rajatoimiston päällikkönä oloaikanani sai vuodenvaihteessa
1984–85 Inarinjärveen pudonnut neuvostoliittolainen maaliohjus. Silloin vielä voimassa
olleen varsin niukan tiedotuslinjan vallitessa olin toisaalta tyytyväinen, että en voinut puutteellisella englanninkielellä vastailla ulkomaalaisten toimittajien kyselyihin. Virallisen tiedotuksen hoitikin Rajavartiolaitoksen tiedotusupseeri ja ohjuksen löytymisen jälkeen ilmavoimat. Tämän tapauksen jälkeen ja erityisesti 1990-luvulta alkaen Rajavartiolaitoksen
tiedotustoiminta on kehittynyt aikaisempaa avoimemmaksi.
Yhdeksän viimeistä kuukautta rajatoimiston päällikkönä olin nimitettynä Lapin alueen rajavaltuutetun sijaiseksi. Joulukuun alussa 1985 sain nimityksen everstiluutnantin
virkaan ja siirron seuraavan vuoden alusta Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentajaksi ja rajavaltuutetun sijaiseksi. Ylennys everstiluutnantiksi tapahtui sitten vappuna 1986. Alkoi matkalaukku-upseerin aika vaimon ja nuoremman tyttäremme jäädessä
asumaan Rovaniemelle. Kaakkois-Suomessa oloaika jäi varsin lyhyeksi, sillä jo saman
vuoden syyskuun alussa sain siirron takaisin Lapin rajavartiostoon apulaiskomentajaksi
ja rajavaltuutetun sijaiseksi. Esimiesten hyväntahtoisuudesta sain valita jatkanko Kaakkois-Suomessa vai palaanko Lappiin. Perhesyistä valitsin Lapin. Immolan ajalta on jäänyt
erityisesti mieleen päivystäjän ilmoitus kohonneista säteilyarvoista Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuteen liittyen. Toinen erityismuisto on juhannuksen vieton suunnitelmat
sotkenut kahden neuvostoliittolaisen, luvattomasti rajan ylittäneen varusmiehen etsintä.
Komentajan ollessa vuosilomalla jouduin käymään tapahtumaan liittyen lukuisia tiukkoja
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neuvotteluita Viipurin alueen rajavaltuutetun ja hänen sijaisensa kanssa. Lisäksi tiedotusvälineet olivat jatkuvasti utelemassa asian edistymistä. Oman lisänsä normaaliin työskentelyyn toi Finn-Stroi Osakeyhtiön Sovetskin eli Johanneksen työmaan henkilöstön kulkulupien viseeraaminen.
Palvelus Lapin rajavartioston apulaiskomentajana kesti lähes viisi vuotta. Pidin työstäni. 1980–90-lukujen vaihteessa alkoivat puhaltaa muutoksen tuulet. Kentällä se näkyi
selvimmin vartioasemien lakkautuksina. Yksin Lapin rajavartiostosta lakkautettiin vuosien
1991 ja 1992 aikana kolmetoista rajavartioasemaa. Kesken näiden myllerrysten minulla
olisi ollut syksyllä 1991 edessä siirto Rajavartiolaitoksen esikuntaan Helsinkiin. Käytännössä siirto olisi merkinnyt matkustamista Rovaniemen ja Helsingin välillä. Ajatus ei kiehtonut yhtään, joten irtisanouduin virastani 1.8.1991 lukien. Varsinainen rajamiesurani oli
päätöksessä. Kahdessa suhteessa se on ehkä ollut poikkeuksellinen yleisesikuntaupseerin
koulutuksen saaneelle rajamiehelle. Ensinnäkin sain toimia yli kuuden vuoden ajan varusmiesten kouluttajana, siitä viisi vuotta yksikön päällikkönä. Toiseksi en palvellut päivääkään Rajavartiolaitoksen esikunnassa ja työskentely rajoittui kahteen rajavartiostoon.
Päivittäin organisaatiossa ja sen toiminnassa mukana olevana ei useinkaan huomaa palvelusympäristössä ja tehtävien suorituksessa tapahtuvaa valtavaa kehitystä. Muutoksiin sopeutuu ja tottuu nopeasti. Jälkeenpäin on ehkä helpompi eritellä muutoksia ja niiden syitä.
Rajavartiolaitoksen kannalta tärkeinä muutoksiin ja kehitykseen vaikuttaneina seikkoina
voitaneen pitää ainakin sille säädettyjä uusia tehtäviä, talouden lama-aikoja, NL:n romahtamista, EU-säädöksiä, Schengen sopimusta ja globalisaatiota sekä henkilö- ja tavaraliikenteen määrän voimakasta kasvua rajaliikenteessä.
Rajavartiolaitos kehitti varsin voimakkaasti merellistä toimintaansa 1960-luvulta lähtien. Salakuljetuksen estäminen oli loppunut, mutta tilalle tuli varsinaisen merivartiotoiminnan lisäksi muita sille sopivia tehtäviä. Tällaisia olivat mm. meripelastustoiminta sekä
varautuminen öljyonnettomuuteen ja muut ympäristönsuojelutehtävät. Varsinainen kehityksen vuosikymmen oli kuitenkin 1980-luku. Vuonna 1982 annetulla lailla meripelastuksesta Rajavartiolaitos määrättiin johtavaksi viranomaiseksi ja vastuulliseksi koordinoijaksi.
Tehtävä edellytti toimivaa organisaatiota ja kunnollista kalustoa. Organisoimisessa oli kyse
rinnakkaisten ja päällekkäisten järjestelmien tehostamisesta. Merivartiostojen aluskalusto
uusiutui, pelastuskalustoa hankittiin lisää. Meripelastuslaki uusittiin vuonna 2001 ottaen
huomioon muut toimintaan vaikuttavat lait. Keskeistä on ihmishenkien pelastaminen. Pelastusyhteistyöstä ja merellisen alueen suojelutyöstä on sovittu kansainvälisin sopimuksin.
Merialueiden tekninen valvonta on kehittynyt jatkuvasti. Käytännössä Suomen aluevesillä
liikkuva pinta-alus on joka hetki jonkin viranomaisen valvonnassa. Rajavartiolaitoksen,
Puolustusvoimien, Liikenneviraston, Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) ja ympäristöviranomaisten yhteistyö on saumatonta ja tuloksellista. Käytössä on ajanmukainen kalusto
öljy- ja kemikaalionnettomuuksien torjuntaan. Lukuisten valvonta- ja pelastustehtävien
hoitaminen tapahtuu kuitenkin päätehtävän ohella. Merivartiostot vartioivat merirajoja.
Rajavartiolaitokseen oli kesäkuussa 1981 perustettu Vartiolentolaivue. Sen helikoptereiden merkityksen merellisten pelastustoimien yhteydessä osoittivat konkreettisesti autolautta Estonian uppoamisen yhteydessä syyskuussa 1991 suoritetut pelastustyöt. Myös
kansallinen ja kansainvälinen yhteistoiminta sujui äärimmäisen ankarissa olosuhteissa
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