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Kaartin jääkärirykmentti 

Presidentti Mauno Koiviston valtiollisten 
hautajaisten sotilasseremoniat  

 
 
Hautajaisten sotilaallisista järjestelyistä ja kunnianosoituksista vastaa Helsingin varuskunnan 
päällikkö ja Kaartin jääkärirykmentin komentaja eversti Ahti Kurvinen. 

Kaartin jääkärirykmentin asettama maavoimien kunniakomppania sekä Kaartin soittokunta 
toteuttavat puolustusvoimien ylipäällikön, puolustusministerin, puolustusvoimain komentajan ja 
Helsingin varuskunnan sotilaalliset edustustehtävät. Valtiollisten hautajaisten sotilaallisiin 
kunnianosoituksiin osallistuvat myös meri- ja ilmavoimien kunniajoukkueet. 

Arkunkantajina kirkossa toimivat palveluksessa olevat kenraalit ja amiraalit. Arkun edessä 
kulkevat Rajavartiolaitoksen päällikkö kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen ja puolustusvoimain 
komentaja kenraali Jarmo Lindberg. 

 
Arkunkantajat Tuomiokirkossa 

• vara-amiraali Kari Takanen, pääesikunnan päällikkö 
• kenraaliluutnantti Seppo Toivonen, maavoimien komentaja 
• kenraaliluutnantti Kyösti Halonen, puolustusvoimien sotatalouspäällikkö 
• kenraaliluutnantti Timo Kivinen, puolustusvoimien strategiapäällikkö 
• vara-amiraali Veijo Taipalus, merivoimien komentaja 
• kenraalimajuri Kim Jäämeri, ilmavoimien komentaja 
• kenraalimajuri Timo Rotonen, logistiikkalaitoksen johtaja 
• kenraalimajuri Eero Pyötsiä, puolustusvoimien operaatiopäällikkö 

Kunnianosoituksista Tuomiokirkon edustalla vastaavat Kaartin jääkärirykmentin asettama 
kunniakomppania ja Kaartin soittokunta.  

Presidentti Koiviston surusaatto lähtee liikkeelle Tuomiokirkolta klo 13 alkavan siunaustilaisuuden 
jälkeen. Saattue etenee reittiä Unioninkatu - Aleksanterinkatu - Snellmaninkatu - Vironkatu - 
Meritullinkatu – Pohjoisranta - Pohjoisesplanadi - Mannerheimintie - Arkadiankatu - 
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Hietaniemi.  Saattue pysähtyy Valtioneuvoston linnan, Suomen Pankin ja Presidentinlinnan 
edessä. 

Kunnianosoitukset Presidentin linnan edustalla suorittaa kunniaosasto, joka koostuu maa-, meri- 
ja ilmavoimien kunniajoukkueista. Surusaatto ja kunniaosasto viettävät 60 sekunnin pituisen 
hiljaisen hetken, jonka jälkeen osasto suorittaa sotilaalliset kunnianosoitukset.  

Hautaanlasku Hietaniemen hautausmaalla. Presidentti Koivisto haudataan Hietaniemen 
hautausmaalle sotilaallisin kunnianosoituksin alueelle, jossa sijaitsevat presidentti Urho Kekkosen 
ja Risto Rytin haudat.  

Arkunkantajina Hietaniemessä toimivat presidentti Koiviston entiset adjutantit 

• Amiraali evp Juhani Kaskeala 
• kenraaliluutnantti evp Mika Peltonen 
• kenraaliluutnantti evp Esa Tarvainen 
• Kontra-amirali evp Antero Karumaa 
• Prikaatikenraali Jari Kallio, Maavoimien operaatiopäällikkö 
• Prikaatikenraali Kim Mattsson, pääesikunnan komentopäällikkö 
• Eversti evp Juha Engström  
• Eversti evp Kari Kasurinen 

Arkun takana kulkee kenraalimajuri evp Sami Sihvo, joka on Helsingin varuskunnan pitkäaikainen 
päällikkö presidentti Koiviston ajalta. 

Kunnianosoituksista Hietaniemen hautausmaalla vastaavat Kaartin jääkärirykmentin asettama 
kunniakomppania ja Kaartin soittokunta. Saattoväen poistuttua haudalle asetetaan kunniavartio 
klo 22 saakka.  
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