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NIUKKUUDEN JALOSTAMAA VOIMAA 
 

”Merivoimien ase- ja merivalvontajärjestelmien historiaa”.  

Itsenäisen Suomen merivoimien historia on niukkuuden historiaa. Kuitenkin 
voimavarojen puute on ollut mukana synnyttämässä lukuisia 
menestystarinoita. Merivoimien teknistä kehitystä ovat vieneet eteenpäin 
paljolti tekijöidensä luovuus ja omaperäisyys keksiä soveltavat ratkaisut.  

Teoksessa kuvataan sitä innovatiivisuutta, joka on ohjannut itsenäisen 
Suomen merivoimien sekä laivaston että rannikkotykistön ase- ja 
merivalvontajärjestelmien kehitystyötä sekä siihen liittynyttä tutkimus- ja 
koetoimintaa. 

Teos on luotu yhteistyössä Merivoimien Tutkimuslaitoksen perinneyhdistys 
Ry:n kanssa sekä laajalti merivoimien entisen ja nykyisen henkilökunnan 
ammattitaitoa apuna käyttäen. 

Teos sisältää noin 270 korkeatasoiselle painopaperille painettua sivua. Se on 
sidottu kovakantiseksi ja sisältää runsaasti kuvia, joista lähes kaikki ovat 
ennen julkaisemattomia. Kattava ja mielenkiintoinen kuvamateriaali on koottu 
Merivoimien, Merivoimien Tutkimuslaitoksen, Merisotakoulun, Patrian, 
yksityisten henkilöiden ja SA-kuva-arkiston materiaaleista. Kuvat ovat 
soveltuvin osin nelivärisiä. Kuvatekstit ovat lisäksi myös englanninkielisiä. 
Teoksen lopussa on myös erittäin kattava lähdemateriaaliluettelo. 

Kirjan aikajänne ulottuu itsenäisyytemme alusta nykypäivään, käsitellen 
kattavasti niin alus-, torpedo-, miina, tykistö- ja ohjuskoetoiminnan ja niiden 
kehittämisen päätyen lopulta 2000-luvun kehittyneisiin sensoreihin ja 
nykyelektroniikan vallankumoukseen aseteknologiassa. 

Kirja on erittäin mielenkiintoinen ja odotettu lisä merivoimien, varsin niukasti 
kirjallisuudessa käsiteltyyn teknilliseen historiaan. Se lähestyy lukijaansa eri 
aikakausina eläneiden ihmisten henkilökuvien ja historiallisten faktojen kautta. 

Se on myös menestystarina siitä, että pieninkin voimavaroin, yritysten ja 
erehtymisten kautta, voidaan pysyä kehityksessä, painottamalla asiat oikein ja 
karsimalla epäoleellisuudet. 

http://www.fnri.fi/perinneyhdistys/alku.html
http://www.fnri.fi/perinneyhdistys/alku.html
http://www.mil.fi/merivoimat/joukot/merivtl/
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TEKIJÄSTÄ 
Teoksen kirjoittaja on turkulainen kirjailija ja merihistorioitsija FM Kristian 

Lehtonen. 
Kristian on taitava kirjoittaja, väsymätön arkistotutkija ja ihmisten haastattelija. 
Ilman hänen sisukasta panostaan olisimme edelleen paljolti tietämättömiä siitä, 
mitä tutkimuksen ja koetoiminnan alueella on Merivoimissa vuosikymmenten 
saatossa tapahtunut. 
Kristianin aikaisempaa tuotantoa ovat olleet mm. teos museoalus Sigynin 
peruskorjauksesta sekä erilaiset yrityshistoriikit ja elämänkerrat. 

 

 KENELLE KIRJA SOPII 
Kirja on tarkoitettu kaikille merivoimien ja rannikkotykistön teknillisestä 
kehittämis- ja koetoiminnasta kiinnostuneille. Se kertoo asiakirjojen, 
muistelmien ja faktojen kautta, taustojakaan unohtamatta, kehityksen kulun. 
Tekstissä on paljon teknillisiä yksityiskohtia, jotka on avattu lukijalleen 
helppotajuiseen ja mielenkiintoiseen muotoon. 
Kirjan laajat lähdeluettelot ja arkistoviitteet takaavat tarvittaessa kattavat 
mahdollisuudet omatoimiseen jatkotutkimukseen. 

TEOKSEN TILAAMINEN 
Voit helpoiten tilata teoksen alla olevilta henkilöiltä. Kirjan hinta on 20 €/kpl + 8 
€ postitus- ja pakkauskuluja (yhteensä 28 €). Kirja toimitetaan laskun 
seuratessa lähetyksen mukana tilaajaan ilmoittamaan osoitteeseen 
kotimaassa. Ulkomaille lähetettäessä voimassa olevan postitaksan mukaisesti. 

Lisätietoja sähköpostitse tai puhelimitse saa seuraavilta:  
antero.tanninen@pp.inet.fi tai jari.nieminen@mil.fi 
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