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Eduskunnan puolustus- ja ulkoasiainvaliokunnille

Suomen osallistuminen Naton Trident Juncture 2018 ja Northern Coasts harjoituksiin; tilannekatsaus
Nato järjestää niin sanotun korkean näkyvyyden (High Visibility Exercise, HVE) Trident
Juncture 2018 (TRJE18) –harjoituksen 25.10.-23.11.2018. Harjoitus jakaantuu kahteen
kokonaisuuteen: joukkojen harjoitukseen 25.10.-7.11. ja esikuntaharjoitukseen 14.23.11.2018. TRJE18-harjoituksen skenaario perustuu Naton Artikla 5 -operaatioon.
Harjoituksen keskeisenä tavoitteena on harjoittaa joukkoja, testata suunnitelmia sekä
viestiä kyvystä puolustautua.
Harjoituksen painopiste on Norjan alueella ja Pohjois-Atlantilla, mutta osia harjoituksesta toteutetaan Itämerellä, Islannissa, Ruotsissa ja Suomessa. Harjoitukseen osallistuu
noin 45 000 sotilasta noin 30 maasta. Itämeren alueen merellinen Northern Coasts
(NOCO) -harjoitus on linkitetty osaksi TRJE18-harjoitusta. Suomi toimii tänä vuonna
vuosittaisen NOCO-harjoituksen johto- ja isäntämaana kiertävän vastuun mukaisesti.
Suomi toimii TRJE-harjoituksessa kumppanimaan roolissa ja kansallisista lähtökohdistaan. Suomesta harjoituskokonaisuuteen osallistuu noin 2400 sotilasta sisältäen Northern Coasts-harjoituksen (noin 1800 sotilasta), koska linkitettyjen harjoitusten vahvuudet lasketaan mukaan kokonaisvahvuuteen. Itse TRJE-harjoitukseen Suomesta
osallistuu noin 600 sotilasta sisältäen myös esikuntaharjoituskokonaisuuden osallistumisen.
Suomen osallistumisen tavoitteena on vahvistaa kansallista puolustuskykyä sekä parantaa suomalaisjoukkojen ja esikuntien yhteistoimintakykyä ja valmiuksia Suomen puolustuksen tarpeiden ja kumppanuustavoitteiden mukaisesti. Keskeistä on harjoitella
kansallisen puolustuksen ulottuvuutta ja suorituskykyjen käyttämistä yhdessä muiden
harjoitukseen osallistuvien joukkojen kanssa realistisessa harjoitustilanteessa. Yhtenä
tavoitteena on ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ja puolustusselonteon linjauksien mukaisesti kehittää valmiuksia sotilaallisen avun antamiseksi ja vastaanottamiseksi.
Maavoimista harjoitukseen osallistuu jääkärikomppania, lennokki- ja ilmatulenjohtoyksikkö, osia sotilaspoliisijoukkueesta sekä esikuntaupseereita, yhteensä noin 250 sotilasta. Pääosa maavoimien joukoista on osa ruotsalaista prikaatia. Joukkojen koulutus- ja
integrointivaihe toteutetaan Keski-Ruotsissa ja harjoitusvaihe Keski-Norjassa. Suomen
maavoimien joukkojen toiminta-alueina ovat Ruotsi ja Norja.
Ilmavoimat osallistuu harjoitukseen noin kymmenellä F/A-18-monitoimihävittäjällä Rovaniemen ja Norjan Orlandin tukikohdista käsin. Ilmavoimista harjoitukseen osallistuu
noin 200 sotilasta. Rovaniemen tukikohdassa toimii harjoituksen ajan yhdysvaltalaisia
ja belgialaisia hävittäjiä yhdysvaltalaisia ilmatankkauskoneita, yhteensä noin 300 sotilasta. Lisäksi Oulun lentokenttää käytetään harjoituksen ajan varakenttänä. Osa harjoituksen lentotoiminnasta toteutetaan Suomen ilmatilassa. Ilmavoimien toiminta-alueena
on Norjan, Ruotsin ja Suomen sekä Itämeren alue.
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Merivoimista harjoitukseen osallistuu rannikkojääkäriyksikkö ja esikuntaupseereita. Merivoimista harjoitukseen osallistuu noin 80 sotilasta. Rannikkojääkäriyksikkö toimii hollantilaiselta amfibioaluksella. Rannikkojääkäriyksikkö toimii Keski-Norjan alueella.
Merivoimien osallistuminen TRJE18-harjoitukseen tapahtuu samaan aikaan järjestettävän Northern Coasts (NOCO) –harjoituksen puitteissa. NOCO-harjoitus ei ole osa
TRJE18 -harjoitusta, mutta se on linkitetty siihen harjoitusten samanaikaisuudesta johtuen. NOCO-harjoituksessa hyödynnetään TRJE18-harjoituksen tilannekehystä soveltuvin osin. Tällä tarkoitetaan sitä, että strategisella tasolla NOCO:n harjoitusjoukot toimivat Pohjois-Itämeren alueella mahdollistaen merialueella tapahtuvan vapaan liikkumisen. Linkitys näkyy myös strategisessa kommunikaatiossa, jossa Itämeri mainitaan
osana alueita, joilla TRJE-harjoitus toimeenpannaan.
NOCO ei ole Naton artikla 5 mukainen, vaan harjoituksen skenaariona on vaativa merellinen kriisinhallinta kehittynyttä vastustajaa vastaan. Käytännön tasolla harjoitusten
linkittämisellä mahdollistetaan Itämeren alueen valtioiden merivoimien resurssien tarkoituksenmukainen käyttö ja osallistuminen koulutuskauden tavoitteita vastaavaan harjoitustoimintaan osana laajempaa tilannekehystä ilman koulutusta rajoittavia tekijöitä.
Näitä olisivat olleet esimerkiksi harjoitusjoukkojen siirtäminen ja toiminta PohjoisAtlantin haastavissa ja rajoittavissa olosuhteissa. Suomen osalta NOCO -harjoitus korvaa kuluvan vuoden syksyn kansallisen meripuolustusharjoituksen ja toimien samalla
merivoimien saapumiserien 1/18 ja 2/18 päättöharjoituksena. NOCO-harjoitus oli vastaavalla tavalla linkitetty viime vuonna Ruotsin Aurora-harjoitukseen, Ruotsin toimiessa
vuorollaan NOCO:n johto- ja isäntämaana.
NOCO-harjoitus toteutetaan Pohjois-Itämeren, Suomenlahden, Saaristomeren ja Selkämeren alueella 25.10. - 8.11.2018. Harjoitukseen osallistuu noin 4000 sotilasta, 50
pinta-alusta, noin 25 lentokonetta ja 8 helikopteria. Suomen merivoimat osallistuu harjoitukseen pääosalla aluskalustostaan sekä noin 25 erityyppisellä rannikkojoukkojen yksiköllä (joukkotuotannossa olevat joukot). Merivoimien ulkopuolisia kansallisia joukkoja
harjoitukseen osallistuu ilmavoimista ja Porin Prikaatista. Harjoitukseen osallistuu lisäksi räjähteiden raivaamis- ja suojaamisjoukkoja sekä elektronisen sodankäynnin osasto.
Suomen kokonaisvahvuus harjoituksessa on noin 1800 sotilasta. Muut osallistuvat valtiot ovat: Belgia, Kanada, Saksa, Tanska, Viro, Ranska, Italia, Latvia, Liettua, Alankomaat, Puola, Ruotsi ja Yhdysvallat. Ulkomaalaisten harjoitusjoukkojen kokonaisvahvuus
NOCO-harjoituksessa on noin 2000 sotilasta.
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