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LAPIN RAJAVARTIOSTO



Lapin rajavartioston henkilöstö

Yhteensä: ~220 henkilöä

LRE (ml. JOKE): ~40 henkilöä

MuoRvAS: ~20 henkilöä

SalRvAs: ~70 henkilöä

R-JRvAs: ~50 henkilöä

IvaRvAs: ~20 henkilöä

RJK: ~20 henkilöä
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Lapin rajavartioston toiminta-alue

Lapin rajavartioston yksiköt ja rajanylityspaikat

Lapin rajavartioston esikunta
• Lapin rajavartioston johtokeskus
• Rovaniemen lentoasema

Sallan rajavartioasema
• Sallan raja-asema

Raja-Joosepin rajavartioasema
• Raja-Joosepin raja-asema

Ivalon rajavartioasema
• Ivalon lentoasema

Rajajääkärikomppania

Muonion rajavartioasema
• Kittilän lentoasema
• Enontekiön lentoasema

Rovaniemi
Vartiolentolaivue
- Rovaniemen tukikohta

Länsi-Suomen 
merivartiosto

Kainuun 
rajavartiosto



Mitä kykyjä Lapin rajavartiosto voi kalustollaan ja 
henkilöstöllään lisätä etsintätilanteeseen?

Kyvyt voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan:

1. Kyky havaita etsittävä henkilö
• Kyky paikantaa kadonnut henkilö

2. Kyky liikkua maastossa
• Kyky saavuttaa etsittävä kohde

• Liikkuminen erilaisissa maastoissa
• Liikkuminen eri vuorokauden aikoina
• Liikkuminen eri vuodenaikoina
• Liikkuminen eri sääolosuhteissa

3. Kyky siirtää maastossa
• Kyky kuljettaa löydettyä kohdetta
• Kyky kuljettaa etsintähenkilöstöä
• Kyky kuljettaa kalustoa



1. Kyky havaita etsittävä henkilö

UAS-laitteet
UAS-laitteilla eli droneilla saadaan nopeasti ilmakuvaa lähialueesta. 
Mahdollistaa myös lämpökamerakuvan tuottamisen. 

Rajoitteet
- Sääolosuhteet vaikuttavat lennätykseen
- Akun kesto on rajallinen
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Optiikka
Lapin rajavartiostollaan on käytössä lämpötähystimiä sekä 
valonvahvistimia.

Rajoitteet
- Lämpötähystimet: Etsittävän kohteen ja ympäristön lämpötilan 

erolla vaikutusta erottelukykyyn.
- Valonvahvistimen toiminta erittäin pimeässä ympäristössä. 



1. Kyky havaita etsittävä henkilö

Rajakoirat

Lapin rajavartiostolla on käytössään yli 30 
koiraa.

Koulutetulla jälkikoiralla on hyvä kyky jäljittää 
kadonnutta henkilöä maastosta sulan maan 
aikaan

RVL:n käyttämät rodut:
- Saksanpaimenkoira
- Labradorinnoutaja
- Belgianpaimenkoira (malinois)

Rajoitteet
- Vaaditaan tieto, missä henkilö on 

ollut
- Jälki ei voi olla monta päivää vanha
- Myös koira väsyy



2. Kyky liikkua maastossa

Sulan maan aikaan
- Jalan
- Mönkijöillä
- Autoilla huonokuntosilla teillä
- Veneillä



2. Kyky liikkua maastossa

Talvella
- Suksilla, lumikengillä
- Moottorikelkoilla



2. Kyky liikkua maastossa

Rajoitteet
- Olosuhteet voi vaikuttaa 

liikkumiseen.
- Kaikkialle ei välttämättä aina 

pääse kulkemaan.



Ajoneuvokalusto

Kaluston määrä
Operatiiviset autot: ~30 kpl
Hallinnolliset autot: ~20 kpl
Mönkijät: ~30 kpl
Moottoripyörät: ~10 kpl
Kelkat: ~70 kpl
Peräkärryt: ~40 kpl
Perämoottorit: ~10 kpl
Veneet: ~40 kpl



3. Kyky kuljettaa maastossa

Pääasiassa talvella
Käytössä moottorikelkan perässä vedettäviä ahkioita ja rekiä (myös PEPA-
reki).

Rajoitteet
- Sulan maan aikaan huomattavasti vaikeampi kuljettaa henkilöstöä.
- Mönkijöiden perässä vedettävät kärryt eivät sovellu vaikeasti 

kuljettavaan maastoon..



Vartiolentolaivueen helikopterit ja lentokoneet

Ilma-alukset kadonneen etsinnässä

Helikopteri ja lentokone ovat erinomainen välineitä kadonneen etsintään 
maastosta.

• Helikoptereissa yhdistyy edellä mainitut kyvyt
• Laajoja alueita voidaan tarkistaa nopeasti.
• Haastavien maastojen ylle päästään nopeasti.
• Voidaan kuljettaa henkilöstöä.

Lapin rajavartiostolla ei ole itsellään omia ilma-aluksia, vaan ne ovat 
Vartiolentolaivueen kalustoa.

• Vartiolentolaivue pitää päivystävää monimoottorista helikopteria 
jatkuvassa päivystyksessä. Turussa, Helsingissä ja Rovaniemellä.

Rajoitteet
• Sääolosuhteet vaikuttavat lentämiseen.



Mihin yhteyttä?

Kadonneen etsintä Lapin alueella - VIRYT

Virka-apu kadonneen etsintään Lapin alueella?
- Yhteys Lapin rajavartioston johtokeskukseen (Rovaniemi)

Virka-apuun helikopteri?
- Yhteys Länsi-Suomen merivartioston johtokeskukseen 

(Turku)

Rajavartiolaitoksen puhelinvaihde
Numero: +358 295 420 000

Yleisesti hädän sattuessa
Yleinen hätänumero 112
Meripelastuksen hälytysnumero 0294 1000




