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Rajavartiosto keskittää toimintojaan
Pohjois-Karjalan rajavartiosto
keskittää toimintojaan Värtsilään, Ilomantsin kuntakeskukseen ja Lieksan Timitraan
1.1.2010 alkaen sisäasiainministeri Anne Holmlundin 27.1.2009
tekemän päätöksen mukaisesti.
Tohmajärven rajavartioalueelle
jäävät toimipisteinä johtopaikka, Värtsilän rajavartioasema
ja Niiralan rajatarkastusasema.
Närsäkkälän rajavartioasemarakennus jää rajavartioston
käyttöön. Ilomantsin rajavartioalueen toiminnot keskittyvät
johtopaikalle ja Ilomantsin
rajavartioasemalle. Lieksan
rajavartioalueella toimipisteinä
ovat johtopaikka ja Lieksan
rajavartioasema.
Pohjois-Karjalan rajavartioston
organisaatio muuttuu 1.1.2010
lukien seuraavasti:
– Tohmajärven rajavartioalueella
sijaitsevien Välivaaran ja Närsäkkälän rajavartioasemien
toiminnot yhdistetään Värtsilän
rajavartioasemaan.
– Ilomantsin rajavartioalueella
sijaitsevien Talikkajärven, Möhkön ja Hattuvaaran rajavartioasemien toiminnot yhdistetään
Ilomantsin kuntakeskukseen
rajavartioalueen johtopaikalle
perustettavaan Ilomantsin rajavartioasemaan.
– Lieksan rajavartioalueella
sijaitsevan Inarin rajavartioaseman toiminnot yhdistetään
Lieksan rajavartioasemaan.

Irtisanomisilta
vältytään
Organisaatiomuutokset eivät aiheuta henkilöstön irtisanomisia.
Muutokset koskevat noin sataa
rajavartioasemilla työskentelevää henkilöä.
Tohmajärven, Ilomantsin ja
Lieksan rajavartioalueiden johtopaikkojen asiakaspalveluajat
säilyvät entisellään. Vuoden
2010 alusta lähtien asiakaspalvelua ei ole alueilla muualla saatavissa. Rajavartioston tilannekeskus palvelee 24/7 -periaatteella
koko rajavartioston toimialuetta,

puh. 071 872 3000. Rajavyöhykeluvan voi hakea internetin
kautta myös sähköisesti suomi.
fi -verkkopalvelussa, jonka
käyttö vaatii tunnistautumisen
varmennekortilla tai verkkopankkitunnuksilla.
Tämä organisaatiomuutos on osa
Rajavartiolaitoksen strategiaa
2019, jonka tarkoituksena on
vähentää hallinto- ja tukitehtäviin sitoutuvaa työpanosta ja
näin lisätä läsnäoloa raja-alueella
sekä operatiivista suorituskykyä.
Muutos lisää rajavartioston
partioiden näkyvyyttä aiempaa
syvemmällä raja-alueella.
Henkilöstömäärältään suuremmat rajaturvallisuusyksiköt
kykenevät järjestämään perusvalvonnan nykyistä tehokkaammin ja joustavammin. Lisäksi
organisaatiomuutos tukee uutta
rajojen valvontamallia, tehostaa
kykyä reagoida eri tilanteisiin,
parantaa viranomaisyhteistyötä
sekä vähentää kiinteistöjen
rakennusinvestointipaineita ja
vuotuisia ylläpitomenoja.

Toimenpiteiden taustalla
strategia 2019
Hallituksen valtionhallinnon
tuottavuusohjelman ja kehyspäätösten sekä Rajavartiolaitoksen
strategian 2019 perusteella Rajavartiolaitos kehittää toimintojaan muun muassa lisäämällä ja
hyödyntämällä uutta tekniikkaa
rajojen valvonnan ja rajatarkastusten tukena, sekä käyttämällä
entistä liikkuvampia toimintamenetelmiä.
Rajavartiolaitos kohdentaa työpanostaan muun muassa pääkaupunkiseudun ja KaakkoisSuomen rajatarkastustehtäviin.
Rajavalvonnan resurssit ylläpidetään nykytasolla Värtsilän
eteläpuolisella maastorajalla,
joka on valtakunnallista painopistealuetta. Lähivuosina
henkilövähennykset kohdistuvat ensisijaisesti Lieksan ja
Ilomantsin rajavartioalueille
sekä hallinnon ja tukipalvelujen
henkilöstöön.

Pohjois-Karjalan rajavartioston
toimipisteet 1.1.2010

LIEKSAN
RAJAVARTIOALUE
Avoinna ma-pe klo 8 - 15

Lieksan rajavartioasema

ILOMANTSIN
RAJAVARTIOALUE
Avoinna ma-pe klo 9 - 15

ESIKUNTA
Tilannekeskus 24/7

Ilomantsin rajavartioasema

Rajajääkärikomppania

TOHMAJÄRVEN
RAJAVARTIOALUE
Avoinna ma-pe klo 8 - 16

Niiralan rajatarkastusasema
Värtsilän rajavartioasema

Närsäkkälä
(Kiinteistö jää rajavartioasemarakennukseksi)
On arvioitu, että edellä mainittujen toimintojen seurauksena
Pohjois-Karjalan rajavartioston
vahvuus laskee 288 henkilötyövuoteen vuoden 2014 loppuun
mennessä. Rajavartioston henkilövahvuus on tällä hetkellä 337
henkilöä.

Rajavyöhyke kaventuu
Rajavyöhykettä koskeva valtioneuvoston asetus hyväksyttiin

22.12.2009 ja se tulee voimaan
1.1.2010. Pohjois-Karjalan rajavartioston osalta rajavyöhyke
kaventuu noin 36 kilometrin matkalla. Näillä alueilla rajavyöhyke
kulkee pääosin metsäautoteiden
varsilla rajaten tiet rajavyöhykkeen ulkopuolelle.
Tällä järjestelyllä helpotetaan
liikkumista rajavyöhykkeen läheisyydessä. Toinen lähtökohta
rajavyöhykkeen kavennukselle
on helpottaa tutustumista Eu-

roopan unionin mantereen itäisimpään pisteeseen rajaamalla
itäpisteen katselupaikka rajavyöhykkeen ulkopuolelle. Samalla
ulkopuolelle rajattiin itäpisteen
lähellä oleva Luppotupa ja sinne
johtava retkeilyreitti.
Muutokset vähentävät rajavyöhykelupahallintoon sitoutunutta
aikaa. Rajavyöhykemerkinnät
maastoon tehdään vuoden 2010
alkuun mennessä.

Suomen reserviupseerit Itämeren
alueen yhteistyössä
Varsovan liiton hajoaminen
ja Itä-Euroopan vapautuminen muutti alueen valtioiden
suhtautumista omaan puolustukseen, armeijaan ja reserviin.
Nopeassa tahdissa itsenäistymisensä jälkeen Puola (1999)
ja Baltian maat (2004) liittyivät
NATO:n jäseniksi.
Suomella oli merkittävä rooli
uuden itsenäisen Viron puolustusvoimien kehittämisessä.
Virolaisia sotilaita tuli Suomeen saamaan koulutusta ja
kalustoa lahjoitettiin merkittävässä määrin. Tämä ei ole
jäänyt huomaamatta virolaisilta
reserviläisiltä. Suomalaisena
saa virolaisilta reserviläisiltä
luksuskohtelun erilaisissa
tapaamisissa ja kokouksissa.
Enää ei muistella Suomen valtiojohdon toimia 1991 itsenäistymistapahtumissa.

Puolalaiset merikadetit vartiossa Merivoimien esikunnan
portilla.

Reserviupseeriliitto osallistuu
Baltic Sea Cooperation –kokouksiin vuosittain. Kyseessä
on entinen Baltic Talks –tapahtuma. Joka syksy Itämeren

ympärysvaltojen reserviupseerit osallistuvat vuosittain
vaihtuvan ympärysvaltion järjestämään kokoukseen. Aiheet
ja alustukset liittyvät Itämeren
alueen puolustus- ja turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin ja
luennoitsijat ovat aina järjestäjämaan pääesikuntatasoa.
Kokouksiin osallistuvat kaikki
Itämeren ympärysvaltojen reserviupseerit lukuun ottamatta
Venäjää. Vuoden 2008 tapahtuma oli Latviassa ja syksyllä
2009 vetovastuu oli Puolalla ja
sen laivastolla.
Viime syksyisen kokouksen
aiheita olivat mm. Puolan
edustajien esitelmä armeijan
sopeuttamisesta isosta reservistä ammattiarmeijaan sekä
saksalaisten esitys kylmän
sodan jälkeisestä puolustuspolitiikan uudelleenjärjestelystä.
Saksa pudottaa reserviläisten
määrää nopeassa tempossa n.
400 000 reserviläisestä n. 50
000 reserviläiseen. Reserviläisistä Saksa ottaa vain ”parhaat
päältä”. Ruotsin kokousesitel-

mä käsitteli pääosin sotilasmenojen rajua leikkaamista.
Ruotsi on pitänyt jo vuosia
puolustusmäärärahat samalla
tasolla keskittyen pääasiassa
kansainvälisiin rauhanturvatehtäviin. Suora lainaus Ruotsin
edustajan esityksestä: ”Ruotsilla on 10-kertainen määrä
everstiluutnantteja Suomeen
verrattuna – We have chieftains
but not indians”. Kertausharjoituksia Ruotsissa ei ole järjestetty moneen vuoteen – tänä
vuonna pidetään ensimmäiset
kertaukset moniin vuosiin reserviupseereille. Ruotsalaisten
terveiset Suomelle olivat selvät: pitäkäähän reserviarmeijaa
yllä – ihan vaan varmuuden
vuoksi.
Kahtena viime vuonna BSC:ssä
Suomea ovat edustaneet RUL:
n liittovaltuuston puheenjohtaja
majuri Matti Ankelo ja RUL:
n kansainvälisen toimikunnan
jäsen kapteeni Arto Juntunen.
Teksti ja kuva:
Arto Juntunen

