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Harrastamamme aselajiin puolustussektoril la on rintamavastuu laajimpia 
kaikista aselajeista, mutta se on myös eräs teknil l isimmistä ja monipuolisim-
mista aselajeista. Sehän on tykistöä, asian laajimmassa merkityksessä kaiken 
kaliberisine aseineen. Se on siirtymässä torjuntaohjusten käyttöön ja siis 
edelleen teknill istymässä. Nykyaikaisen tykistön mittaus- ja valvontajärjes-
telmät ovat teknil l isesti ja tieteellisesti erittäin korkeat vaatimukset omaavia 
ja vaativat käyttäjiltään erikoiskoulutusta ja pätevyyttä. Rannikkotykistö vaa-
tii myös ilmatorjunta- ja jalkaväkikoulutusta ja niiden aseiden ja taistelutapo-
jen tuntemusta sekä kiinteätä yhteistyötä laivaston kanssa, jopa omia laiva-
yksiköitäkin. Rannikkotykistössä pitäisi tämän vuoksi oikeastaan olla pitempi 
asevelvollisuusaika, jotta nuo monipuoliset alat voitaisiin asevelvollisil le opet-
taa ja samalla suorittaa aselajin muut tehtävät. Kun se käytännössä tieten-
kään ei ole mahdollista, on se korvattava tehokkaammalla ja ti iviimmällä kou-
lutuksella sekä paremmalla välineistöllä. 

Teknill inen kehitys nimenomaan rannikkopuolustuksessa ei vain meillä, 
vaan myös muualla, on tällä hetkellä ehkä nopeinta ja muuttuvinta. Rannikko-
puolustuksen merkitys on nykyaikaisessa sodassa huomattavasti kasvanut. 
Vesi- ja ilmatiet ovat ilmeisesti niitä, joiden kautta maahan tunkeutuminen 
yritetään toteuttaa. Meillä ystävyys-, yheistyö- ja avunantosopimus edellyttää, 
että me huolehdimme rajojemme loukkaamattomuudesta ja vastuu tällöin on 
raskain juuri rannikoillamme ja ilmassa. Meil lä rannikkopuolustaji l le lankeaa 
tämän vuoksi kuin itsestään erityinen vastuu ja velvoll isuus perehtyä ase-
lajiimme ja sen kehitykseen senkin jälkeen kun olemme asevelvollisuutemme 
suorittaneet. Kiltatoimintamme eräs tärkeimmistä tarkoitusperistä on jatkuva 
tuntumassa pysyminen aselajiimme. Kertausharjoituksia ei nykyisil lä määrä-
rahoilla voida riittävästi järjestää ja erikoisesti vanhemmat ikäluokat jäävät 
tuota tarpeellista yhteyttä vaille. 

Kiltatoiminnan toinen tärkeä tarkoitus on myös yhteydenpito niihin miehiin, 
jotka puolustusvoimissamme palvelevat saman aselajin piirissä, jotta se ase-
velvoll isuustoveruus, joka saman joukko-osaston piirissä saavutetaan ja se 
aseveljeys, joka vanhempien ikäluokkien kohdalla samoilla rintamalohkoilla 
ja samoissa paikoissa taisteluissa on syntynyt, säilyisi eri paikkakunnilta 
kotoisin olemisesta huolimatta. Se on yhteenkuuluvaisuutta, jota tämä 
kansa tarvitsee voidakseen myös rauhan aikana valmistautua turvaamaan 
tulevaisuutensa. Tahto puolustaa tätä maata ja uhrata myös puolustusval-
miutemme ylläpitämiseksi. 
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Kysymys maamme turvallisuudesta, puolustusmahdoll isuuksistamme on 
saatettu julkisen keskustelun alaiseksi. Ja tässä keskustelussa ovat tulleet 
esille kaikki mahdollisuudet, puolesta ja vastaan. Erikoisesti on mielenkiin-
toista, että tämä keskustelu ei ole jäänyt ainoastaan sotilasasiantuntijain kes-
keiseksi vaan siihen on osallistunut muutkin tahot ja piirit ja erikoisesti sii-
hen on osallistunut nuorisomme, jonka vastuulla maanpuolustuksemme kuiten-
kin lepää ja josta armeijamme ja puolustusvoimamme tarpeen vaatiessa koos-
tuvat. 

Aina silloin tällöin on mielipidetutkimusten avulla kysytty kansan näke-
mystä asioista ja sen suhtautumista maanpuolustukseen. Ja aina kansa on 
vastannut myönteisesti. Myönteisyyden voimakkuus on vain vaihdellut, joh-
tuen siitä millainen informatio voimakkaimpana on ollut esillä ja millainen 
on kulloinkin ollut maailmantilanne. 

Niin voimakkaasti kuin tuemmekin kaikkia rauhanomaisia keinoja ratkai-
sujen löytämiseksi kansojen välisissä konflikteissa ja pysyväisen rauhantilan 
aikaansaamiseksi, ni in meidän kinajär jestöjen on silti tuettava voimakkaasti 
myös maanpuolustustamme, sen kehittämistä puolustusvoimiemme nykyaikai-
sella tasolla pysyttämiseksi. Meil lä rannikonpuolustaji l la on oma sektorimme 
hoidettavana sen aselajin piirissä, joka rannikkojemme puolustuksesta vas-
taa. Erikoisesti meille kuuluu vaalia sen puolustuskohtalsen hengen säilymi-
sestä, jonka varassa ja voimalla kansan olemassaolo säilyy. Mitä keinoja 
tuon olemassaolomme so. kansallisen vapautemme säilyttämiseksi kulloinkin 
käytämme, puolustusarmeiijaamme tai muita keinoja, ri ippuu ajasta ja olosuh-
teista, mutta tällä hetkellä ei näköpiirissä ole mahdollisuuksia, että aseistarii-
suttu Suomen kansa voisi tuon itsenäisyytensä säilyttää. Riittävästi varus-
tettu ja hyvin koulutettu kansanarmeijamme, maanpuolustustahto ja voimakas 
tunne kansallisen Suomivaltion olemassaolon oikeutukseen sen sensijaan ta-
kaavat. Sen ovat kokemukset meillä ja muualla osoittaneet. Ne antavat meille 
myös mahdollisuuden täyttää ne sitoumukset, joihin olemme rauhansopimuk-
sessa ja kansainvälisessä kanssakäymisessä sitoutuneet. 

Erkki Tuuli 
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R A N N I K O N P U O L U S T A J A I N P Ä I V Ä S A N T A H A M I N A S S A 

OHJELMA JA PUITTEET 

Rannikon puolustajain päivää vietettiin San-
tahaminassa 30. päivänä elokuuta kolean mutta 
silti poutaisen sään vallitessa. Varsinainen kent-
täjuhla pidettiin Papinlahden Upseerikerhon 
kentällä. Rannikkotykistökoulun uuden uutu-
kaiseen tykkihalliin oli järjestetty rannikkoty-
kistön taisteluvälineitä sekä kuljetus- ja kou-
lutuskalustoa esittelevä näyttely. Päivä-
juhlan jälkeen oli yleisöllä mahdollisuus vir-
kistäytymiseen Santahaminan upseerikerholla 
ja sotilaskodeissa. 

Tilaisuuden järjestelyistä vastasi Rannikon 
Puolustajain Helsingin Kilta. Paikallisiin jär-
jestelyihin osallistuivat lisäksi Rannikko tykis-
tökoulu ja Santahaminan Komendantintoimisto. 
Soitannollisen osuuden hoiti Helsingin Varus-
kuntasoittokunta musiikkikapteeni Teuvo Lai-
neen rutinoidulla johdolla. 

Juhlien osanottajamäärä kohosi lähes kol-
meen sataan. Kaukaisimmat osanottajat olivat 
Pohjanlahden takaa, Ruotsista saapuneet kolme 
juhlavierasta, jotka näin edustivat yhteispoh-
joismaista kilta-aatetta. 

"Me tarvitsemme Jumalaa ja sotilaita, kun 
vaaran hetket lähestyvät. Kun sitten vaara on 
ohi ja kaikkea on yltäkyllin, me pilkkaamme 
Jumalaa ja halveksimme sotilaita. Kiltatoimin-
ta pyrkii olemaan näiden vastakkaisten katso-
musten välisenä sillanrakentajana", sanoi Hel-
singin Killan puheenjohtaja Norman Simonen 
tervetuliaispuheessaan ja jatkoi, "Yhteiset ko-
kemukset, muistot ja elämykset 'Miesten kou-
lussa' antavat luonnollisesti perustan, jota ase-
lajihenki vielä tehostaa, kiltatoiminnan aatteel-
liselle työskentelylle eri ikäluokista koostuvalle 
veljespiirille. Toivon hartaasti, että tämä ranni-
konpuolustajain juhla voisi omalta osaltaan 
edes jossain määrin vahvistaa läsnäolevien 
maanpuolustustahtoa ja elävöittää maanpuolus-
tushenkeä. Toivon myös, että kiltojen jäsenistö 
yhä voimakkaammin nuortuisi ja että kiltatoi-
mintaan osallistuttaisiin yli poliittisten ja puo-
luerajojen. 

Rannikkotykistön tarkastaja eversti Eero Ve-
ranen esitti tervehdyksensä päiville. Mielen-
kiintoisessa esityksessään eversti Veranen mm. 

Yleiskuva kenttäjuhlasta, 
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totesi ns. Pv-ohjelman avaavan uusia mahdol-
lisuuksia suoritusteholtaan nousevan ja yhä tek-
nillistyvän rannikkopuolustuksen kehittämi-
seen. 

Rannikon Puolustajain Killan puheenjohtaja, 
majuri, pääjohtaja Erkki Tuuli piti kenttätilai-
suuden juhlapuheen. 

Tilaisuuden "vapaan sanan" aikana esittivät 
tervehdyksensä juhlaan Uudenmaan Prikaatin 
Kilta, kenraaliluutnantti Väinö Valve, kaupun-
ginjohtaja Eric von Frenckell sekä Ruotsin 
Aselajikillan puheenjohtaja eversti Jarneberg. 
Eversti Jarneberg kertoi mm., että heillä Ruot-
sissa sekä rannikkotykistö että laivasto kuulu-
vat samaan kiltaan, mutta totesi kiltojen raken-
ne-eroista huolimatta niiden tehtävien olevan 
samoja kuin Suomessakin. Ev Jarneberg korosti 
myös voimakkaasti pohjoismaisen kiltayhteis-
työn merkitystä. Kenttäjuhla päättyi yhteisesti 
laulettuun Maamme-lauluun. 

Rannikkotykistökoulun tykkihallissa j är-
j estetyssä kalustonäyttelyssä esittäytyivät sekä 
kiinteän että moottoroidun rannikkotykistön 
tykkikalusto, tulenjohto- ja mittausvälineet, 
keskiöt, rannikkojoukkojen kevyt ja raskas jal-
kaväkiaseistus, viestivälineet sekä kuljetuska-
lusto. Suurinta huomiota saivat osakseen moot-
toroidun rannikkotykistön 122 mm:n kanuuna 
vetäjineen sekä merisyöksyvene "Uisko". Sodis-
samme ranikkojamme puolustaneita kiltavete-
raaneja tuntui suuresti kiinnostavan myös 
RtK:n reserviupseerioppilaskunnan järjestämä 
valokuvanäyttely, josta moni kiltaveli tuntui 
löytäneen "meidän tykin, jolla me ammuttiin 
Saarenpäässä ja Tuppurassa". 

Kenttälounasta tuntui moni juhliin osallistuja 
jääneen kaipaamaan hakeutuessaan Santahami-
nan sotilaskoteihin tai upseerikerholle, joissa 
vapaamuotoinen ohjelma muisteloineen sekä 
maisteloineen jatkui myöhäiseen elokuiseen il-
taan asti. 

Juhlan viihteellisestä puolesta vastasivat mai-
noshoitaja, kapteeni evp Niilo Saarniala 
ja Helsingin Varuskunnan Soittokunta musiik-
kikapteeni Teuvo Laineen johdolla. Niilo 

Saarnialan suunnitteleman musiikkikaval-
kadin esitys katkesi useihin suosionosoituksiin. 
Onnistuneesti sanoin ja sävelin kuvatut kansa-
kuntamme lähihistorian ilon ja surun, juhlan 
ja arjen tunnelmat tavoittivat niin vanhat kuin 
nuoretkin. 

Esityksessään Niilo Saarniala halusi erityi-
sesti palauttaa mieliin mm seuraavan lainauk-
sen Hugo Österman'in kirjasta "Neljännesvuo-
sisata elämästäni": 

"Ennen muuta voidaan perustellusti väittää, 
että SUMMAN taistelu hävittiin jo ennen sodan 
alkamista 30-luvulla puolustuslaitoksen tarpei-
siin nähden harjoitetun lyhytnäköisen säästä-
mispolitiikan vuoksi. Meillä olisi voinut olla 
huomattavasti enemmän ja huomattavasti pa-
remmin varustettuja joukkoja valtion tulo- ja 
menoarvioiden siitä silti järkkymättä. Ennen 
kaikkea olisi pitänyt hankkia enemmän ja pa-
rempaa tykistökalustoa, runsaasti ampumatar-
vikkeita sekä panssaritorjunta-aseistusta. Kun 
näin ei oltu tehty, joutui urhea jalkaväkemme 
kantamaan yli-inhimillisen raskaan taakan ja 
maksamaan verellään väärän säästäväisyyden 
seuraukset." 

Moottoroidun rannikkotykistön tykkikalustoa 
taustanaan Rannikkotykistökoulun esikuntara-
kennus. Kuvassa oikealla kapteeni Niilo Saar-
niala, joka HelSK:n avustamana johti run-
saasti kiitosta osakseen saaneen ja mielenkiin-
toisen musiikkirapsodian. 

J U H L A N JÄLKEEN 

Päiväjuhlan jälkeen pidetyssä tilaisuudessa 
Santahaminan Upseerikerholla pääjohtaja Erk-
ki Tuuli jakoi Rannikon Puolustajain Killan 
hopeisen ansiolevykkeen eversti Jarneberg'ille 
ja johtaja Juul'ille Ruotsin Kiltajärjestöstä sekä 
pronssisen ansiolevykkeen kapteeni evp Hernol-
le ja kapteeni evp Saarnialalle. Killan merkki 
kiinnitettiin kaikkien ulkolaisten vieraiden rin-
taan. Vaxholm'in Killan puheenjohtaja, johtaja 
Ernhold Juul ojensi arvokkaat muistolahjat 

eversti Veraselle, pääjohtaja Tuulelle, eversti-
luutnantti evp Simoselle, johtaja Hess'ille sekä 
sotilasmestari Linnalle. Johtaja Juul'ille puo-
lestaan ojennettiin Suomenlinna-teos. 

Käsiohjelmien myynnin yhteydessä suorite-
tussa arvonnassa voittivat Viking-linjan lahjoit-
taman Ruotsin matkan lääkintäeverstiluutnantti 
Merikallio, johtaja Heilala, upseerioppilas Pit-
känen ja tykkimies Back. Onnittelumme voitta-
jille. 
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JA JUHLAYLEISÖ OLI SITÄ MIELTÄ, ETTÄ . . . 

"Niin, olen vanha rannikkotykistömies ja Kil-
lan jäsen. Tulin tänne myös tavatakseni vanho-
ja tuttuja. Kilta on minulle tärkeä ja käyn näis-
sä juhlissa joka vuosi. Aselajimme hyvän asela-
jihengen kokee täälläkin ja rannikkotykistö on 
minulle läheinen. Tuo Varuskuntasoittokunnan 
esitys veresti muistoja, mieleen tulivat niin va-
kavat kuin hauskat asiat. Ensi kesänä menen 
varmasti Kotkassa järjestettävään juhlaan." 
Näin kertoili valtion virkamies V Petäjä Hel-
singistä. 

Kuljetuspäällikkö A Heilala, helsinkiläinen 
hänkin, toivoi vaihtelevampaa ohjelmaa. "Kil-
lan toiminnan sinänsä näen tarpeellisena 
vaikken itse ole jäsen, onhan se hyvänä yhdys-
siteenä samassa aselajissa palvelleiden keskuu-
dessa. Olen tavannut täällä vanhoja tuttuja ja 
saanut siten sen, mitä juhlalta odotinkin." 

Laivastokiltaa edustivat johtajat S Nyberg ja 
U Backman. "Ohjelmasta jäi vaihtelevana eri-
tyisesti mieleen musiikkirapsodia sekä pääjoh-
taja Tuulen juhlapuhe." Kiltatoiminnasta: "Toi-
vomme Rannikon Puolustajain Killan ja Lai-
vastokillan kesken yhteistoimintaa ja pyrimme 
edistämään myös pohjoismaista yhteistoimintaa 
kiltatasolla. Tämä juhla oli mielenkiintoinen." 

Oppilas Wuorio Isosaaren reservialiupseeri-
koulusta edusti puheenjohtaja kun on, oppi-
laskuntaansa. "Killan kutsun oppilaskunnalle 
tulla juhlaan otettiin ilolla vastaan, pääsimme-
hän näin tutustumaan Kiltatoimintaan, josta 
meillä ei juuri ole tietoja. Tämä tilaisuus on 
ollut valaiseva ja itse tunnen mielenkiintoa Kil-
taa kohtaan. Toivottavasti syntyy yhteistoimin-
taa oppilaskuntamme ja Killan välillä. Juhlaa 
pidän erittäin onnistuneena." 

Rannikkotykistökoulun reserviupseerioppilas-
kunnan puheenjohtaja ups-opp M Koponen ei 
yhdy siihen puhujaan, joka epäili nykynuori-
son tahtoa ja kestävyyttä puolustaa maatamme: 
"Nuoret kokevat kommunikaatiovälineiden vä-
lityksellä päivittäin sodan kauhut. Samat nuo-
ret pyrkivät korostetusti löytämään asioiden 
ratkaisuihin toisia vaihtoehtoja. Mutta — jos 
ei ole muuta keinoa — olemme varmasti val-
miit puolustamaan maamme itsenäisyyttä tais-
tellen." 

Killan nykyisen jäsenistön toiminnan perus-
teena opp Koponen arvelee olevan hyvin voi-
makkaasti yhdessä koetut maamme kriisiajat. 
Tämä heijastui ohjelmassa, joka koostui liiaksi 
"muisteloista". "Mielenkiintoinen poikkeus oli 
kuitenkin eversti Verasen esitys aselajimme tä-
mänhetkisestä tilasta ja tulevasta kehityksestä." 

"Killan jäsenistön keski-iän alenemiseksi tu-
lisi toiminnassa tarjota 70-luvun nuorelle sel-
vät tavoitteet ja motiivit." 

"Koko perheen voimin lähdimme tutustu-
maan Killan toimintaan", kertoi sotilasmestari 
evp P Viljanen. "Kapteeni Saarnialan ja Varus-
kuntasoittokunnan esitys oli erittäin onnistunut. 
Historiallisten tapausten seuraaminen vaihtele-
van musiikin avulla oli meille uutta. Minusta 
tällainen kiltatoiminta on paikallaan." 

"Palvelen Rannikkotykistökoulun huolto-
jaoksessa täällä Santahaminassa. Hoitelin juh-
lassa kovaäänislaitteita, joten jouduin seuraa-
maan ohjelmaa tarkasti tehtävässäni." Autoso-
tamies M Vesalaa eivät monet puheet jaksa-
neet kiinnostaa. "Eversti Verasen esitys asela-
jin teknisestä kehityksestä oli mielestäni kiin-
nostava. Soittokunnan puhaltelut olivat virkis-
täviä." 

12 6 

5 CAN IA 
on kaikkialla maailmassa tunnettu parhaan laadun vertaus-
kuvana. 

Merellä, missä todella vaaditaan varmuutta, saavat kalas-
tustroolarit, hinaajat, lautat ja huvipurret käyttövoimaa 
Scania-meridieselmoottoreista. 

Korkealuokkaiset raaka-aineet ja äärimmäisen huolellinen 
valmistustarkkailu takaavat Scania-tuotteiden laadun ja se 
puolestaan merkitsee todellista kuljetustaloudellisuutta — 
niin maalla kuin merelläkin. 

Oy SCAN-AUTO Ab 
KONE- JA SÄHKÖOSASTO 

Helsinki 37, Valimontie 21 - Puh. 458 751 



A S I A N A I L M A T O R J U N T A 

Rannikkotykistöyksikköjen vaarallisimmat 
viholliset saattavat saapua ilmoitse rajulla kes-
kitetyllä voimalla. Miten rannikkolinnake ja 
muutkin rannikolla ja saaristossa toimivat jou-
kot ovat ilmavihollisen varalta varustautuneet, 
on meillä vielä verraten suppeasti tutkittu asia. 
Selvää on kuitenkin, että linnakkeet joutuvat 
hoitamaan ilmatorjuntansa käytännöllisesti kat-
soen yksin. Ilma- ja merivoimista tuskin on 
apua kriisitilanteessa, koska niitä käytettäneen 
muualla. Myöskään ohjusyksiköiden mahdolli-
suuksiin nojautuminen ei toistaiseksi ole talou-
dellisten siekkojen vuoksi realistista. Näin ollen 
torjuntakeinot tukeutuvat lähinnä linnakkeiden 

1. Yleistä 
Maihinnoususotatoimen onnistumiselle pitä-

vät suurvallat nykyisin eräänä perusedellytyk-
senä toimintavapautta ilmassa. Lentojoukoilla 
on varsin keskeinen osuus tiedustelussa, ennen 
varsinaista maihinnousuhyökkäystä toimeen-
pantavissa ns valmistelevissa operaatioissa sekä 
hyökkäyksen tulivalmistelussa. Saavutetun sil-
lanpään turvaamiseksi pyritään puolustajan 
vastatoimenpiteet tyrehdyttämään suurelta osin 
lentorynnäköiden avulla. Helikopterimaa-
hanlaskut kuuluvat oleellisena osana maihin-
nousun kuvaan. 

Meritse suoritettavan yllätyshyökkäyksen ol-
lessa kyseessä on ensimmäisten joukkojen pai-
kalle tuominen toteutettavissa nopeimmin ilma-
kuljetuksilla. Jos yllätykseen pyrkimisestä huo-
limatta puolustajan vastatoimenpiteet alkavat 
vaikuttaa, tarjoaa hyökkääjän ilma-ase ensim-
mäisen keinon niiden tyrehdyttämiseksi. 

2. Rannikkolinnakkeet 
Kiinteän rannikkopuolustuksen runkona ovat 

3—4 tykkiset raskaat rannikkopatterit. Moni-

omaan ammusaseilmatorjuntaan ja aseiden haa-
voittuvuuden vähentämiseen. Tältä pohjalta 
haetaan seuraavissa kahdessa kirjoituksessa 
vastausta kysymykseen, onko rannikkolinnak-
keen ilmatorjuntaan jo aiemmin löytynyt tyy-
dyttävä ratkaisu vai olisiko jotain tehtävä sen 
parantamiseksi? 

Kirjoittajat ovat molemmat Sotakorkeakou-
lun merisotalinjalla yleisesikuntaupseeritutkin-
non suorittaneita rannikkotykistöupseereja. 
Kapteeni Tirronen on valmistunut yleiseltä 
opintosuunnalta ja kapteeni Niska teknilliseltä 
opintosuunnalta 1. 11. 1969. 

puolisesta aseistuksesta koostuvan patterin tais-
telukestävyyttä pidetään perustellusti varsin lu-
jana. 

Sekä suorituksen nopeuden että tarvittavan 
materiaalimäärän suhteen on ilma-aseen käyttö 
rannikkolinnakkeen lamauttamisessa laivaty-
kistön käyttöä edullisempaa. Niinikään raketti-
rynnäköllä päästään vaakapommitukseen ver-
rattuna tuloksiin pienemmillä konemäärillä. 

Eräiden ruotsalaisten tutkimuksien mukaan, 
näyttää keskitetty rynnäkköhyökkäys saman-
aikaisesti kolmelta suunnalta suoritettuna tar-
joavan hyökkääjälle tehokkaimman keinon ran-
nikkolinnakkeen lamauttamisessa. 

Pienehkön linnakesaaren valtaaminen heli-
kopterimaahanlaskuilla ei vaikuta erityisemmin 
todennäköiseltä suurehkon tappioriskin takia. 
Esim. n. 100 ha:n suuruisella 3-tykkisellä ras-
kaalla patterilla varustetulla saarella on keski-
määräinen miestiheys n. 3 miestä/ha. Rajoitettu-
jen laskeutumismahdollisuuksien vuoksi kerral-
la saareen saatava miesmäärä jää vähäiseksi. 
Kun otetaan huomioon puolustajan miestiheys 
ja helikopterien haavoittuvuus jo kiväärikali-

(jatkuu siv. 10) 

Kapt U Tirronen 

I L M A V I H O L L I S E N T O I M I N N A S T A 
R A N N I K O N K O H T E I T A V A S T A A N S E K Ä 
N Ä I D E N N Y K Y I S I S T Ä 
S U O J A A M I S M A H D O L L I S U U K S I S T A 
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Kapt J A Niska 

R A N N I K K O P A T T E R I N I L M A T O R J U N T A -
A S E K Y S Y M Y S JA A S E A N A L Y Y S I N 
K R I T E E R I T 

I Yleistä 
Ruotsalainen tunnettu operaatioanalyytikko 

Yngve Rollof tarkasteli jo "Kungliga Krigs-
vetenskaps-akademins Handlingar och 
Tidskrifter" -julkaisun numerossa 2/1955 
"Vapenutveckling" (Aseiden kehittäminen) 
-kirjoituksessaan tekijöitä, joita tulee ottaa huo-
mioon, kun kehitetään tai hankitaan asejärjes-
telmiä. Henkilökohtaiset uskomukset ja mieli-
piteet on jätettävä syrjään. Aseen ja -järjestel-
män "teho" on pyrittävä määrittämään nume-
roihin tukeutuen. Tällöin näennäisesti halvim-
mat ratkaisut saattavatkin osoittautua yllättä-
vän epätaloudellisiksi, koska eivät ehkä selviy-
dy siitä tehtävästä, jota varten ne hankittiin. 

II Rannikkopatterin ilmatorjunta 

Tarkasteltaessa rannikkopatterin ilmatorjun-
takysymystä on muistettava eri hyökkäysmene-
telmät aseiden käytön aloitusetäisyyksineen 
— vaakapommitukset 600—20.000 m, 
— syöksypommitukset 1500—2000 m, 
— tykki- ja rakettirynnäköt 1200—2000 m ja 
•— napalmrynnäköt 30—500 m. 

Vaakapommitusten torjuminen liittyy niin 
keskeisesti korkeatorjunnan ja siten it-ohjusten 
ja rs automaattirannikkotykkiasejärjestelmien 
piiriin, ettei niiden laajempaan käsittelyyn tässä 
yhteydessä ole mahdollisuuksia. Todettakoon 
kuitenkin, että alueelliseen ilmapuolustukseen 
käytettävät asejärjestelmät rannikolla ja saa-
ristossa kuuluvat osina samaan alueelliseen ko-
konaisuuteen. Siten esimerkiksi Isosaaressa si-
jatseva rs aut rptr i muodostaisi oleellisen val-
miustekijän Helsingin, maan pääkaupungin il-
mapuolustuksessa. 

Syöksypommitus voidaan tiettynä yksinker-
taistuksena laskea erääksi rynnäkön alalajiksi. 
Tällöin rynnäköijän aseiden käytön aloitusetäi-
syydet ovat kohteesta 1200 — 1500 — 2000 m. 
Tätä vaihetta edeltää tähtäyslento, j o n a a i -
k a n a h y ö k k ä ä j ä o n v i i mei s t ä ä n 
t o r j u t t a v a , mikäli aiotaan estää sen 
asevaikutus. Mainittu tavoite on ainoa miele-

käs päämäärä kohdetorjunnalle (kohteesta kä-
sin tapahtuva lähi- ja keskitorjunta) erityisesti 
tiettyä tehtävää varten perustetun rannikkopat-
terin ilmatorjunnassa. Mikäli hyökkäävä lento-
kone tuhotaan sen käytettyä asekuormansa, on 
kyseessä materiaalitaistelun piiriin kuuluvasta 
kostoammunnasta. 

Rannikkolinnakkeen kohdeilmatorjunnalle on 
usein ominaista pakko ryhmittää torjuvat aseet 
itse kohteeseen. Seurauksena on kantamavaati-
musten lisäksi päin tulevien rynnäköiden ylei-
syys ja pienet kulmanopeudet. Avoin merialue 
ei tarjoa viholliselle samoja matalahyökkäys-
etuja kuin mantereen pinnanmuodostus. Yhden-
mukaisuus aluksen ilmatorjuntaongelmaan on 
ilmeinen. Luonnolliselta ehkä tuntuisikin hakea 
rannikkopatterin ilmatorjuntaongelmalle rat-
kaisumalleja pikemmin laivastoista kuin kent-
täarmeijoiden piiristä. 

III Rannikkopatterin ilmatorjunta-asejärjestel-
mäanalyysin kriteerit 

Edellämainitussa kirjoituksessa jaettiin ase-
analyysin kriteerit tärkeysluokkiin I—III. 

I luokka 
— Vaikutus maalissa 
— Kantama ja ampumasektori 
— Osumatodennäköisyys 
— Kenttäkelpoisuus, rt:ssä myös linnoitetta-

vuus 

II luokka 
— Tulinopeus ja tulen kestoaika 
— Paino 
— Suuliekki ja savu 

III luokka 
— Asejärjestelmän käyttöikä 
— Asejärjestelmän kustannukset 

Pyrittäessä esitettyjen kriteerien perusteella 
tarkastelemaan rannikkopatterin aktioilmator-

(jatkuu siv. 12) 



(jatkoa siv. 8) 

berisessa tulessa, tilanne on yleensä puolusta-
jan hallittavissa. Suurehkoilla linnakesaarilla, 
joilla pienemmän keskimääräisen miestiheyden 
ja väljemmän tilan vuoksi saattaa jäädä valvo-
matonta tai tulikatveessa olevaa aluetta, on he-
likopterimaahanlaskuj en todennäköisyys vas-
taavasti suurempi. 

Nykyinen raskaan rannikkopatterin ilmator-
j unta-aseistus on toisinaan aiheuttanut rannik-
kotykistön ilmatorjunnan tehon yliarvostusta. 
Kun rannikkolinnakkeella on tavallaan yhtä 
vahva ilmatorjunta kuin maavoimien perusyh-
tymälläkin, on tilannetta edellisen kohdalla pi-
detty joskus suorastaan valoisana. Tällöin on 
kuitenkin unohdettu suojattavien kohteitten 
ominaisuuksissa olevat erot (kiinteä selvästi 
paikannettava linnake/liikkuva maastoon ha-
jautettavissa oleva joukko) sekä virheellisesti 
samaistettu ilmatorjuntakomppania erillisiin 
jaoksiin. Ilmatorjuntakomppania tai -patteri 
ovat tuliyksikköjä, erilliset jaokset sitävastoin 
vain tuliyksikön osia eikä niitä sellaisenaan ole 
tarkoitettu kohteen suojaamiseen. Rannikko-
patterin ilmatorjuntaosaston kokoonpanoon 
ovat ilmeisesti vaikuttaneet ilmatorjunta jou-
koissa ollut valmis malli sekä toisaalta vähäiset 
kalustolliset resurssit. Rannikkopatterin it-osas-
ton suorituskyvystä on todettava, että raskaan 
jaoksen tykkilaskimen ja käsisuuntauksen ai-
heuttama ennakopistehajonta sekä aseen pie-
nehkö tulinopeus pitävät tulen tehon kaikissa 
olosuhteissa vähäisenä. Lisäksi kaksi ampuvaa 
osaa käsittävä ilmatorjuntaosasto on "kylläs-
tettävissä" kolmelta suunnalta samanaikaisesti 
tapahtuvalla hyökkäyksellä. Edelleen on todet-
tava, että ilmatorjuntaelimien osalta, vähäisistä 
resursseista huolimatta, on ollut vallalla kiinteä 
organisaatio eikä ilmatorjunta-aseiden painopis-

teistä sijoittelua rannikkopatterien tärkeysjär-
jestykseen pohjautuen ole käytetty. 

Keskuslaskinmenetelmää käyttävä automaat-
tijaos on teholtaan, mutta valitettavasti myös 
hankintakustannuksiltaan, ylivoimainen tykki-
laskinmenetelmään perustuvaan ilmatorjunta-
jaokseen nähden. Koska juuri tutka ja keskus-
laskin edustavat tuntuvaa osaa em järjestelmän 
kustannuksista, voitaisiin pitkällä tähtäimellä 
rannikkopattereita kehitettäessä päätyä ratkai-
suun, jossa patterin tutka kykenisi samanaikai-
sesti määrittämään mittausarvot sekä pinta-
että ilmamaalille. Riittävällä kapasiteetilla va-
rustettu patterikohtainen laskin, esim "Radal", 
puolestaan siihen syötettyjen mittausarvojen 
perusteella antaisi arvot sekä patterin päätykis-
tölle että tärkeimmälle ilmatorjuntajaokselle 
(kuva). Pinta- ja ilma-ammunnan yhteinen las-
kentajärjestelmä edustaa siinä määrin korkea-
ta kustannustasoa, että sen toteuttaminen on 
ilmeisesti mahdollista ainoastaan merkittävim-
millä linnakkeilla. Jotta mahdollistettaisiin toi-
minta useampaa samanaikaista rynnäkköhyök-
käystä vastaan, tarvittaisiin ilmatorjuntaosas-
toon automaattijaoksen lisäksi myös 1—2 hal-
vempaa, tykkilaskinmenetelmään perustuvaa 
jaosta. 

3. Muita kohteita 
Rannikkolinnakkeiden ohella tulevat rannik-

koalueen suojattavista kohteista merkittävim-
min esille moottoroidun tykistön tuliyksiköt, lii-
kenne ja kuljetukset sekä vastahyökkäyksiä 
suorittavat jalkaväen yksiköt. Joukkoja keski-
tettäessä voidaan liikenteen ja kuljetusten kat-
soa olevan etusijalla, jotta puolustussuunnitel-
man mukainen ryhmitys voitaisiin toteuttaa. 
Näin erityisesti silloin, kun hyökkääjän pinta-
voimat ovat vielä yksinomaan kiinteän rannik-
kotykistön tulen ulottuvilla. Hyökkääjän lähes-
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tyessä rantaviivaa samoinkuin rantautumisvai-
heessa ovat tykistön tuliyksiköt avainasemassa 
rannikkoalueen taistelussa. Niiden toimintaky-
ky on tällöin yleensä myös ratkaisevasti riippu-
vainen ilmatorjuntasuojasta. Hyökkääjän nous-
tessa maihin syntyy rannikkoalueella tarve vas-
tahyökkäyksen suorittamiseen. Koska hyökkää-
jä tällöin pyrkii lentoaseellaan lamauttamaan 
kaiken sen saavuttamaa sillanpäätä uhkaavan 
toiminnan, edellyttää vastahyökkäyksen onnis-
tuminen useimmiten ilmatorjuntasuojaa. Vasta-
hyökkäykseen ryhtyminen ei sinänsä kuiten-
kaan poista merelle ampuvan tykistön ilmator-
junnan tarvetta, koska maihinnousun toinen 
porras ja jälkikuljetukset yleensä vasta takaa-
vat operaation onnistumisen. 

Edellä esitettyjen kohteitten suojaamismah-
dollisuudet riippuvat oleellisesti i lmatorjunta-
joukkojen resursseista, joten siihen ei tässä yh-
teydessä ole aiheellista puuttua. On kuitenkin 
huomattava että rannikkoalueen joukkojen ja 
materiaalin kuljetukset kriisin puhjetessa käyn-
nistyvät varsin aikaisessa vaiheessa. Tämän 
vuoksi olisi perusteltua kalustotilanteen mah-
dollisesti parantuessa liittää tärkeimpien ran-
nikkoalueiden orgaanisiin erillisyksiköihin pe-
rustamisen suurimpaan kiireysluokkaan kuulu-
va ilmatorjuntayksikkö, esim komppania. 
Uloimpaan saaristoon suuntautuvien ilmahyök-
käyksille arkojen merikuljetusten asianmukai-
nen suojaaminen edellyttää paikallisvoimiin 
kuuluvien laivastoyksiköitten ilmatorjunnan 
kehittämistä, koska yleisvoimien yksiköt sitou-
tuvat jo alunperin muihin tehtäviin. 

4. HAVAINTOJA JOHTAMISESTA, 
VALMIUDESTA JA KOULUTUKSESTA 

Rannikkoalueen ilmatorjunnan tämänhetki-
nen johtamisjärjestelmä on vielä puutteellinen. 
Henkilöstön osalta on todettava, että raskaan 
rannikkopatterin ilmatorjuntaosastolla ei ole 
päätoimista johtajaa. Rannikkotykistöpatteris-
ton esikuntaan ei kuulu ilmatorjunta-alan hen-
kilöstöä ja rannikkoalueen esikunnassakin on 
vain yksi ilmatorjuntaupseeri. Kuitenkin ran-
nikkotykistöpatteristolla saattaa olla yhtä pal-
jon ilmatorjunta-aseita kuin ilmatorjuntapatte-
ristossa. 

Rannikkolinnakkeiden perusvalmiudessa ei 
kaikkia linnakkeilla olevia ilmatorjunta-aseita 
kyetä miehittämään koulutettujen itmiesten vä-
hälukuisuuden vuoksi. Joukko-osastot ovat pyr-
kineet parantamaan tilannetta sijoittamalla 
muuta henkilöstöä itmiesten joukkoon ja kou-
luttamalla näitä oman koulutuksensa ohessa. 
Eräänä syynä ilmatorjunnan perusvalmiudessa 
esiintyviin puutteisiin voitaneen pitää aselajille 
asetettuihin vaatimuksiin nähden liian vähäistä 
henkilöstöä. 

Rannikkotykistön kantahenkilökunnan ilma-
torjunnan koulutustasossa on kuluvan vuoden 
aikana tapahtunut varsin positiivista kehitystä. 

Opetustilaisuuksissa on voitu antaa osalle rt-
joukko-osastojen nuorempaa päällystöä ja ali-
päällystöä ampumateknilliset ja taktilliset pe-
rusteet ilmatorjunnan alalta. Lisääntyvä am-
mattitaito luo tähänastista paremmat edellytyk-
set rannikkopuolustuksen ilmatorjunnan val-
miudelle ja edelleen kehittämiselle. Aloitettua 
toimintaa on jatkettava edelleen. 

Yhdistelmä 

Toisen maailmansodan jälkeen on suurvalto-
jen ilma-ase kokenut voimakkaan kehityspro-
sessin. Rannikkopuolustuksemme ilmatorjunta 
puolestaan on pysytellyt pääpiirtein sodan ai-
kana vallinneella kehitystasolla. Kun lisäksi 
otetaan huomioon edellä käsitelty lentojoukko-
jen merkittävä osuus rannikkoa vastaan suun-
tautuvissa sotatoimissa, ei liene turhaa pessimis-
miä pitää tilannetta huolestuttavana. Aallon 
pohja lienee kuitenkin jo sivuutettu ja nousu-
kausi alkamassa. Kun kehittämistyötä suorite-
taan, tulisi jatkuvasti pyrkiä tekniset vaati-
mukset täyttäviin ratkaisuihin. Hankintavai-
heessa halvin väline saattaa myöhemmin osoit-
tautua hyvinkin kalliiksi, jos rannikkopuolus-
tuksen melkoisesti varoja nielleet kohteet eivät 
kykene täyttämään niille asetettuja tehtäviä 
puutteellisen ilmatorjunnan vuoksi. 

Skärgärdsvägen Ab-Saaristotie Oy 

Linjaliikennettä ja tilausajoja 
lounaisrannikolla 

Puhelin Nauvo 89 

KULALAATTOJA 
OFFSETFILMEJÄ 

MATRIISEJA 

• M Iril iq) TttI P l ff Jäi iffl A 
Y JM [Uj Jc\v. JUJ ] • ) JL, /jSji JLII g 

Korkeavuorenkatu 25 Hki 13 
Puh. 634 802, 662 838 
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(jatkoa siv. 9) 

j unta järjestelmälle asetettavia vaatimuksia lie-
nee paras edetä tärkeysjärjestyksessä. 

1. Vaikutus maalissa-kriteeri on tärkein. Ta-
voitteena tulee olla asejärjestelmä, jonka yksi-
kin projektiili riittää torjumaan rynnäköivän 
hyökkääjän. Tällaisen kaliiperin alarajaksi 
muodostuu 30 mm, varmimmin tulos tosin saa-
vutetaan sitä suuremmilla eli 35—40 mm:n ka-
liiperin kranaatein. Mikäli mennään 20 mm:n 
kaliiperiluokkaan, tarvitaan 3—6 osumaa vas-
taavan tuloksen saamiseksi eli käytännössä siis 
vastaavasti moninkertainen tulentiheys. 

2. Kantama ja ampumasektori-kriteeri riip-
puu sekin aseen kaliiperista, koska pienikalii-
perinen ammus hidastuu nopeasti ja menettää 
siten käyttökelpoisuutensa etäisyyden kasvaes-
sa. 30 mm ja sitä suuremmilla kaliipereilla täy-
tetään hyvin asetetut vaatimukset keskitorjun-
taetäisyyksillä. 

Ratkaisevammaksi muodostuu kuitenkin tu-
len johtomenetelmä: Ympyrä- tai soikiotähtäi-
men käyttöön perustuvat asejärjestelmät rajoit-
tavat käytännössä tehokkaan kantaman riittä-
mättömään, n 1 km:n arvoon. Tykkilaskimin 
varustetut asejärjestelmät rajoittavat kantaman 
1.5 — 2.8 km:n arvoon (em arvo vastaa 
Boforsin vm Goertzin tykkilaskimia), mutta 
varsinaisesti vasta jatkuvaan etäisyysmittauk-
seen perustuvat asejärjestelmät täyttävät ran-
nikkopatterin torjuntaongelman kantama vaati-
mukset, aina 3—4 km:in. Siis kantaman kan-
nalta ainakin 30 mmm kaliiperin aseet tutkalla 
ja / ta i laserilla sekä keskuslaskimella varustet-
tuna antavat tänä päivänä reaaliset edellytyk-
set torjunnalle. 

Ampumasektori-vaatimus on yleensä it-ase-
järjestelmillä hyvin toteutettu. Oleellisemmaksi 
muodostuukin kysymys asejärjestelmän kulma-
kiihtyvyys- ja -nopeuskyvystä, jotta maalit saa-
daan siepattua kiinni ja maalinvaihdot toteu-
tettua nopeasti. Tämä edellyttää nykyään yleen-
sä konesuuntausta, jolloin maalin seurannan 
vaatimukset samalla saadaan tyydytettyä. 

3. Osumatodennäköisyys-kriteeri liittyy oleel-
lisesti em:hin arvosteluperusteisiin. Onhan niin, 
että ainoa pätevä asejärjestelmän tehokkaan 
kantaman määritelmä on sidottava sekä saman 
vaikutuksen että saman osumatodennäköisyy-
den avaruuspintaan. Osumatodennäköisyys 
riippuu karkeasti ottaen aseen ballistisesta ha-
jonnasta ja aseen tähtäyspisteen hajonnasta. 
Asetetut kantamavaatimukset huomioon ottaen 
saavutetaan hyvä tulos vain automaattijaosase-
järjestelmällä. Erittäin kenttäkelpoisiksi ja ke-
veiksi suunnitelluilla aseilla saattaa ballistinen-
kin hajonta nousta arvoihin, joissa tuloksiin 
päästään vain kohtuuttomin ampumatarvike-
määrin. 

Herätesytyttimin voidaan osumatodennäköi-
syys nostaa ainakin 6—10-kertaiseksi, mutta 
pienin kaliiperi lienee tällöin 57 mm. 

4. Kenttäkelpoisuus-kriteeri on linnakeolo-
suhteissa tulkittava osin toisin kuin kenttäar-
meijassa. Eräs tekijä on linnoitettavuus, jolloin 
taistelunkestävyys samalla kasvaa nopeasti. 
Helpoimmin linnoitettavissa ovat aseet, jotka 
on alunperin suunniteltu kiinteään asennuk-
seen. Kantajoukkolinnakkeitamme ajatellen ei 
it-asejärjestelmä liioin voine olla mikään tila-
päisjärjestely, joten helposti linnoitettaville ja 
naamioitaville järjestelmille on annettava etu-
sija. Moottoroitujen yksiköiden suojaukseen tar-
koitettujen it-asejärjestelmien tulee sensijaan 
olla maastoliikkuvuudeltaan samanarvoiset 
suojattavien kohteiden kanssa. Tällöin saatetaan 
jopa joutua tinkimään edellämainittujen kritee-
rien osalta. 

Tietty monimutkaisuusaste on hyväksyttävä, 
mikäli vaatimuksista 2 ja 3 pidetään kiinni. 

5. Tulinopeus ja tulen kestoaika-kriteeri on 
kaksinainen. Suurella tulinopeudella voidaan 
parantaa osumatodennäköisyyttä, jos aseen 
jäähdytysjärjestelmä sen sallii. Jo laivueen, eli 
12—25 lentokoneen torjunta edellyttää kykyä 
"pitkäaikaiseen" tulenantoon. Putkien neste-
jäähdytykseen onkin menty lukuisien laivasto-
jen it-aktioasejärjestelmissä. Meilläkin voidaan 
mennä tähän ehkä liikkuvuuden kustannuk-
sella. 

Tulenaloitusnopeus on myös muistettava. 
Seurauksena on pitkälle menevät vaatimukset 
asejärjestelmän automaattiasteelle. Tällöin vä-
henee samalla tulenaloituksen miestarve — 
seikka, jolla on tärkeä merkitys valmiuden yllä-
pidossa. 

6. Paino-kriteeri on rannikkopatterin ilma-
torjunnan liikkuvuuden osalta tavanomaista vä-
hämerkityksellisempi, kuten kenttäkelpoisuu-
den yhteydessä ilmeni. Päinvastoin asejärjes-
telmän hajonnan kannalta vaaditaan riittävä 
aseen paino, jottei sarjatuli johtaisi ballistisen 
hajonnan tarpeettomaan kasvuun. Käytettä-
vyys ja huoltonäkökohdat puoltavat silti kevei-
tä rakenteita. 

7. Suuliekki- ja savu-kriteeri on erittäin mer-
kityksellinen, mikäli suuntaus tapahtuu aseelta. 
Ilmiön vaikutus on sitä häiritsevämpi mitä suu-
rempi tulinopeus aseella on. Optiset keskustäh-
täimet ja t j tutkat (vrt alukset) poistavat ilmiön 
haittavaikutukset lähes täysin, joten niihin on 
pyrittävä. Paljastavan vaikutuksen vuoksi tulee 
pyrkiä muutenkin aina ilmiön vaimentamiseen. 

8. Asejärjestelmän köyttöikä-kriteeri on tänä 
päivänä toteutettavissa valitsemalla asejärjes-
telmä, josta tiedetään, että sen ominaisuudet 
vastaavat ilma-aseen odotettavissa olevaa kehi-
tystä. Valittaessa asejärjestelmä, jonka suoritus-
kyky on mitoitettu tämänpäivän tai vielä pa-
hemmin eilispäivän maaleja vastaten, viedään 
torjunnalta edellytykset ennenkuin torjuntati-
lanne on syntynytkään. Kysymyksessä on tär-
keä asia, koska aseiden uusintakierto (vrt 20 
ItK M ja Br sekä 40 ItK 36) oloissamme on noin 
puoli vuosisataa. 
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9. Asejärjestelmän kustannukset-kriteeri on 
käytännössä usein hyvin ratkaiseva. Mikäli ase-
järjestelmän hintaan sisällytetään todella 
k a i k k i tekijät ja sen varsinaiseksi arviope-
rustaksi otetaan kustannukset, millä mahdol-
lisimman monta t o r j u n t a a saadaan aikaan, 
joudutaan optimointitehtävän eteen. Ratkaisuk-
si ei yleensä muodostu ehkä näennäisesti hal-
vin asejärjestelmä. Mitäpä tekisimmekään si-
nänsä "halvalla" ja mukavakäyttöisellä asejär-
jestelmällä, ellemme pääse sillä riittävän ajoissa 
torjuntaan, vaikka saisimmekin niitä jaettavak-
semme useampia kappaleita kuin kalliimpaa ja 
tehokkaampaa. 

IV Yhdistelmä 
Edellä on pyritty valaisemaan rannikkopat-

terin lähi- ja keskitorjunnan it-asejärjestelmän 
valintaperusteita. Lopputulokseksi muodostuu, 
että kyseeseen tulee vain pimeätorjuntaakin ky-
kenevä, ittjtutkalla varustettu 30—40 mm tai 
suurempikaliiperinen automaattijaos, mikäli ha-
lutaan päästä torjuntaan tämän- ja huomispäi-
vän ilmahyökkääjää vastaan. Kalliista liikku-

vuudesta voidaan tinkiä — asejärjestelmän te-
hosta ei. 

Asejärjestelmän kalleus pakottaa suojatta-
vien kohteiden tärkeysjärjestyksen tiukkaan 
määrittämiseen. "Toisarvoiset" linnakkeet suo-
jataan "toisarvoisella" it-asejärjestelmällä, ts 
nykyisellä, mahdollisesti modernisoitavalla ka-
lustolla. Edustavathan esimerkiksi 30 ItK 62 ja 
modernisoitu 40 ItK B-kalusto yli 2,5 km:n tu-
lenaloitusetäisyyksineen tulevaisuudessakin 
huomioonotettavaa torjuntavoimaa. Onhan li-
säksi nykyinenkin asekalustomme (20 mmm ka-
liiperiset aseet ml) sellaisenaan edelleen vaikut-
tavaa helikopterimaahanlaskutor j untavälineis-
töä. 

Mainittakoon lopuksi, että modernissa sotalai-
vassa, jonka torjuntaongelma on käytännössä 
identtinen rannikkopatterin kanssa, esiintyy 
vain 30 mmm tai suurempikaliiperisia it-aktio-
asejärjestelmiä ja että veneluokkaan luettavis-
sa aluksissakin on siirrytty tutka-keskuslaskin-
järjestelmiin. Suuremmilla kaliipereilla on vai-
kutusta myös pintamaaleihin, jota on pidettävä 
etuna paitsi laivalla myös rannikkolinnakkeella. 

Kalastusliike A Sandin 

Hanko 

Veljet Suomisen Konepaja 

Turku 3 — puh. 372222 

Höyrylaiva Osakeyhtiö Bore 

Turku 
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Maj O Vehmas 

S O T A - A L U S T E N K E H I T Y S N Ä K Y M I Ä 

Maailman laivastokalenterit "Janes Fighting 
Ships" ja "Weyers Flottentaschenbuch" tunne-
tuimpina pitävät kir jaa kykyjensä mukaan 
kaikkien valtioiden sota-aluksista. Niiden ar-
vioiden mukaan on tällä hetkellä noin sadalla 
valtiolla yhteensä yli 14.000 sota-alusta. Valta-
osa näistä kulkee supervaltojen lippujen alla, 
mutta joukossa on myös muutaman sota-aluk-
sen valtioita. 

Sota-aluksien normaaliksi eliniäksi lasketaan 
yleensä 20—25 vuotta. Kun verrataan tätä las-
kelmaa alusten lukumäärään ja vuosittaiseen 
muutokseen, voidaan olettaa, että vuoteen 1980 
mennessä tullaan rakentamaan noin 5.000 uutta 
sota-alusta ja modernisoimaan joitakin vanhem-
pia aluksia. 

Ennustusta siitä, millaisia nämä uudet tai 
uusitut alukset tulevat olemaan, on erittäin vai-
kea tehdä edes 20 %:n todennäköisyydellä, mut-
ta rakenteilla olevista aluksista ja tekniikan ke-
hitysnäkymistä voidaan päätellä sota-alusten 
kehityksen yleiset suuntaviivat. 

A. Kehittämiseen vaikuttavat tekijät 

Sota-alusten kehittämiseen vaikuttavista te-
kijöistä voidaan mainita tärkeimpinä 
— sotilaspoliittiset olosuhteet 
— sotateknillinen kehitys ja 
— taloudelliset mahdollisuudet. 

Tässä yhteydessä ei ole tarpeen puuttua lä-
hemmin ensinmainittuun tekijään. Yleisenä ha-
vaintona sen vaikutuksista voidaan todeta, että 
supervalloissa keskitytään sukellusveneiden ja 
niiden torjunta-alusten kehittämiseen sekä jat-
ketaan saattotehtäviin soveltuvien taisteluosas-
tojen kehittämistä. Pienissä valtioissa kehittä-
misen painopiste on yhä selvemmin rajoitettu-
jen vesialueiden puolustustehtäviin soveltuvien 
pienehköjen aluksien rakentamisessa. Viet-
naminsodan kokemukset ovat pakottaneet myös 
supervaltoja hankkimaan pieniä, rannikko- ja 
jokitaisteluihin soveltuvalla aseistuksella varus-
tettuja taisteluveneitä. 

Sotateknillisessä kehityksessä on eriteltävissä 
tärkeimmiksi vaikuttajiksi alusten rakentami-
sessa asetekniikan, taistelunjohtotekniikan ja 
laivanrakennustekniikan kehityksen tulokset. 

Sota-alus on periaatteessa vain sille asennet-
tujen aseitten liikkuva alusta. Se on ominai-
suuksiltaan ja rakenteeltaan enemmän ja vä-
hemmän onnistunut kompromissiratkaisu, johon 
ovat vaikuttaneet käyttötarkoitus, toimintaolo-
suhteet, aseistus ja taloudelliset tekijät. 

Käyttötarkoitus ratkaisee pääasiassa asejär-
jestelmän tai useammankin valinnan. Pinta-
aluksia vastaan kehitetyistä asejärjestelmistä 
ovat edelleen etualalla tykistöaseet ja torpee-
dot, mutta kehittämisen painopiste on siirty-
mässä pinta- eli merimaaliohjuksiin. Kaikki 
kolme asejärjestelmää tulevat olemaan käytös-
sä vielä 1980-luvulla. Alusten ilmatorjuntaan 
käytetään tykistöä ja ohjuksia sekä sukellus-
venetorjuntaan (suto-) syvyyspommeja, -raket-
teja, torpeedoja ja rakettitorpeedoja, joita kaik-
kia on havaittu kehitettävän edelleen. 

Tykistö aseistuksen kehittämisessä on jo 
kauan ollut tavoitteena automatisoitu meri-, il-
ma- ja maa-ammuntaan soveltuva raskas ka-
nuuna, ns yleistykki. Sen kaliiperina oli vielä 
1950-luvulla 152 mm, mutta se on automatisoin-
nin takia pienentynyt 120 mmm vaiheille. Vii-
me vuosina rakennettuihin aluksiin asennetuis-
ta raskaista automaattikanuunoista mainitta-
koon Boforsin kehittämä 120 mm ja 46 pituus-
kaliiperin sekä Yhdysvalloissa juuri kehitetty 
127 mm ja 54 pituuskaliiperin täysautomaatti-
kanuunat. Tällainen tykkitorni painaa n 23—26 
tonnia, kranaatti 21—31 kg ja tykin kantama 
on 18—23 km. Tykit on suunniteltu fregattien 
ja sitä suurempien alusten aseistukseksi. Pie-
nempikaliiperisten kanuunoiden viime vuosien 
kehitystuloksista on mainittava Boforsin 57 
mmm ja 40 mm:n, Neuvostoliiton 57 ja 30 mmm 
sekä italialaisen OTO MELARA-tehtaan 76 
mmm automaattikanuunat. 

Tykistön ampumatarvikkeissa tulee myös to-
dennäköisesti tapahtumaan kehittämistä kanta-
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man lisämiseksi. Kehitteillä on erilaisia ra-
kettilisäpanoksia, joilla kantamaa on mahdol-
lista lisätä n 50 %. Muista keinoista voidaan 
vielä mainita Yhdysvalloissa kokeiluasteella 
oleva nuoliammus. 

Tulenjohto- ja maalinmäärityslaitteistojen 
kehittämisessä on nähtävissä kaksi linjaa; vii-
me vuosina on yhä selvemmin sähköteknillis-
ten välineiden, ennenkaikkea tutkien rinnalle 
ilmaantunut optisia laitteistoja. Tähän on ehkä 
pakottanut sähköteknillisten laitteiden häirin-
nän helppous ja yleistyminen. 

Torpeedoaseistuksen yleistyminen myös pin-
ta-alusten aseiksi tulee uudelleen tapahtumaan 
tällä vuosikymmenellä, sillä asetta kehitetään 
käytettäväksi sekä pinta-aluksia että sukellus-
veneitä vastaan. Kun torpeedojen kauko-oh-
jaus- ja kantamamahdollisuudet on saatu pa-
rannettua vastaamaan nykyisiä alusnopeuksia, 
kilpailevat torpeedot ohjusten ja raskaan tykis-
töaseistuksen kanssa pinta-alustenkin vasta-
aseena. Ohjuksiin verrattuna torpeedon etuna 
on häirinnän vaikeus. 

Merimaaliohjuksien kehityksessä on havaitta-
vissa kaksi toisistaan poikkeavaa linjaa. Ohjus-
risteilijöitä ja -hävittäjiä varten on kehitetty 
yli 100 km ja fregatteja ja ohjusveneitä varten 
alle 50 km kantaman omaavia ohjuksia. Ensin-
mainituista on tärkeimpinä mainittava venä-
läiset STRELA (SS-N-1) käytössä v 1958—, 
kantama 95—160 km, SHADDOCK (SS-N-3) 
käytössä v 1962-, kantama 300—400 km ja 
SARK (SS-N-4) kantama n 1500 km. Muualla 
vastaavan kantaman omaavat ohjukset ovat su-
kellusveneiden aseistuksena. 

Lyhyen kantaman merimaaliohj usten osalta 
kehitys on kiihkeintä. Osa näistä ohjuksista on 
sekä ilma- että merimaaleja vastaan tarkoitet-
tuja, esim englantilainen Sea Dart (kantama n 
35 km) ja amerikkalainen Tartar (n 30 km), 
osa pelkästään merimaaleja vastaan tarkoitettu-
ja, esim venäläinen STYX(SS-N-2) (kantama 
n 30 km), ruotsalainen Robot 08(n 90 km), ita-
lialainen Nettuno MK 2/Seakiller (10 km) sekä 
uusimmat ranskalainen EXOCET(n 40 km) ja 
israelilainen GABRIEL (n 20 km). Venäläiset 
ovat kehittäneet edelleen STYX-ohjustaan, 
mutta siitä ei ole esiintynyt muita tietoja kuin 
valokuvia. 

Kehityksen suuntana tulee ilmeisesti olemaan 
yhdistetty ilmatorjunta- ja merimaaliohj us jo 
taloudellisista syistä, sillä alukset tarvitsevat 
ohjusilmatorjunnan suojaa ainakin osaston 
puitteissa. Alusten kevyt automaatti-ittykistö 
kantaa vain alle 5 km eikä siten riitä ilmasuo-
jaksi. Tällä hetkellä NATO-maita lukuunotta-
matta käytetään hävittäjä-lk:n aluksissa ilma-
torjuntaohjuksia merimaaliohj usten lisäksi ja 
pienemmissä aluksissa vain merimaaliohjuksia. 

Laivanrakennustekniikassa tavanomaisten 
pinta-alusten rakentamista eivät vielä ole syr-
jäyttäneet pintaliitäjät ja kantotasoalukset. 
Viimemainittuja on tosin kehitetty jo melko 
pitkälle, mutta kustannukset ovat vielä aina-
kin kaksinkertaiset tavanomaisten alusten ra-

kentamiseen verrattuna, kun aseistus on sama. 
On todennäköistä, että pääosa 1970-luvun aluk-
sista rakennetaan tavanomaisiksi uppouma-
aluksiksi, mutta määrättyihin tarkoituksiin 
käytettäviä, todellisen taisteluarvon omaavia 
pintaliitäjä- ja kantotasoalusyksiköitä on käy-
tössä jo vuoden 1975 jälkeen. 

Alusten konetyyppivalikoimat tulevat lähitu-
levaisuudessa vähenemään. Kaasuturbiinikonei-
ta kehitetään jo useata eri kokoa, ja kun kokei-
lut vähän polttoainetta tarvitsevan kaasuturbii-
nikoneen kehittämiseksi onnistuvat, jäävät näi-
den rinnalla käytettävät diesel- ja höyrykoneet 
syrjään. 

Mirka-lk:n sukellusvenehävittäjä, 1200 tn, nop 
28 s, aseistus 2 76 mm kaksoistornia, 5 suto-
torp.keitintä, 4 kpl 12-putkista suto-rak.hei-
tintä. 

B. Sota-alustyyppien kehitysnäkymiä 
Sota-alusten kehitysnäkymistä voidaan tässä 

kirjoituksessa käsitellä vain ne piirteet, jotka 
ovat nyt nähtävissä eri laivastojen rakennus-
ohjelmissa ja niistäkin vain Itämeren piirissä 
esiintyvät. 

1. S u k e l l u s v e n e i s t ä 

on tarpeen mainita vain tavanomaisten su-
kellusveneiden rakentamisessa tapahtuva kehi-
tys. Neuvostoliitolla on nyt Itämerellä 5 ohjus-
ja n 65 hyökkäyssukellusvenettä. Rakenteilla 
olevista ei ole tietoja, mutta todennäköisesti 
myös tämänlaatuisten veneiden rakentaminen 
jatkuu. 

Ruotsi ja Länsi-Saksa ovat kumpikin kehittä-
neet omaa sukellusveneasettaan Itämeren olo-
suhteisiin. Saksalaista 400 tonnin U l-lk:n ve-
nettä on rakennettu viime vuosina 29 kpl (osa 
Tanskalle ja Norjalle) ja rakenteilla on 12 ve-
nettä. Suunnitteilla on lisäksi 6 suto-sukellus-
venettä (n 1000 tn) 

Ruotsalaista Sjöormen-lk:n (1100 tn) venettä 
on kehitetty edelleen A 14-lk:ksi, jota tiettä-
västi on rakenteilla 5 venettä. 



Rakenteellisia muutoksia uusiin veneisiin 
tuskin tulee, sensijaan ase- ja taistelunjohtotek-
niikkaa kehitetään paremmaksi. 

2. R i s t e i l i j ö i t ä (6000—20000 tn, nop 
n35 s) 

ei tavanomaisella aseistuksella varustettuna 
ole rakennettu enää 1960-luvulla. Neuvostolii-
ton 5 Kresta- ja 4 Kinda-lk:n ohjusristeilijää 
ovat todennäköisesti viimeiset uudisrakenteet. 

Vanhoja risteilijöitä pidetään vielä kaikkial-
la kunnossa 1980-luvulle saakka tai modernisoi-
daan. 

3. H ä v i t t ä j ä t (2000—6000 tn,nop 34—40 s) 
ovat myös tykistöaseistuksella varustettuina 

jäämässä pois uudisrakennusohjelmista. Vain 
Yhdysvallat rakentaa vielä uusia saattuehävit-
täjiä. Useimmat nykyiset hävittäjät on joko 
muutettu tai muutetaan ohjushävittäjiksi it- tai 
merimaaliohj uksin taikka molemmin varustet-
tuina. 

Esimerkiksi Ruotsin 8 hävittäjästä 2 Halland-
lk:n (rak 1952) hävittäjää on varustettu Robot 
08-merimaaliohj uksin ja 2 Östergotland-lk:n 
(rak 1956—57) hävittäjää Seacat-it-ohj uksin. 
Muissa on 120 mm kanuunat päätykistönä 

4. F r e g a t i t , s a a t t a j a t j a s u v . -
h ä v i t t ä j ä t (1000—2500 tn, nop 20—40 s) 

ovat kehittymässä keskimäärin n 1500 tn suu-
ruisiksi yleissota-aluksiksi, joita rakennetaan 
miltei kaikille laivastoille. Neuvostoliiton 
Mirka-lk 4/76 mm tykistöllä, 5 suto-torpeedo-
putkella ja 4 suto-raketinheittimellä varustet-
tuna on ehkä lähtökohtana uusien tämän luo-
kan alusten kehittämiselle. 

Aseistuksena voidaan yleisesti odottaa olevan 
100—130 mm yleistykistön tai yleisohjuksen, 
voimakkaan suto-aseistuksen ja it-aseistuksen. 

5. T a i s t e l u v e n e e t 
voidaan jakaa pääasejärjestelmiensä mukaan 

— ohjusveneisiin (75—200 tn, nop 35—40 s) 
— torpeedoveneisiin (30—200 tn, nop 30—40 s) 

ja 
— tykkiveneisiin (40—600 tn, nop 25—40 s) 

Ohjusveneet tulivat tunnetuiksi teholtaan v 
1967 syksyllä, kun venäläistä alkuperää olevat 
egyptiläiset ohjusveneet upottivat israelilaisen 
hävittäjä Eilathin. Useissa maissa alkoi kiivas 
ohjusveneiden rakentaminen tai sopivien venei-
den muuttaminen ohjusveneiksi. 

Itämeren maista Länsi-Saksa ja Tanska saa-
vat aivan lähiaikoina valmiiksi ohjusveneen, 
jonka aseistukseksi tulee Tartar- tai vastaavan-
laatuinen yleisohj us. Ei olisi myöskään ihme-
teltävää, vaikka ruotsalaiset rakenteilla olevat 
Spica-veneet (200 tn) varustetaan ohjuksin. 

Torpeedoveneiden kehityksessä on havaitta-
vissa kaksi linjaa: veneessä on vain pelkkä tor-
peedoaseistus (itäsaks ILTIS), jolloin vene on 
kevyt, tai täysin varustettu vene (esim. Spica-

lk), jolloin uppouma kohoaa lähelle 200 tonnia. 
Molempia venetyyppejä rakennetaan lisää. 

Tykkiveneiden kehityksessä on myös havait-
tavissa eri kehityssuuntia. Oma tykkiveneluok-
kamme on suurin ja ainutlaatuinen. Muut ovat 
tyytyneet pienempään tykkiin (76—105 mm) ja 
siten uppoumaltaan 130—225 tonnin veneisiin. 
Ratkaisuihin ovat ilmeisesti vaikuttaneet poik-
keavat käyttöolosuhteet. 

Turunmaa-lkin tykkivene, 650—720 tn nop 35 s, 
aseistus: 120 mm autom.tykki, 3 40 mm it-
tykkiä. 

Tykkivene on havaittu myös Vietnamissa tar-
peelliseksi ja siten otettu käyttöön Yhdysval-
tain laivastossa. Sotakokemusten mukaan ra-
kennettu amerikkalainen ASPB MK 2, jossa 
on 105 mm haupitsi ja 3 kaasuturbiinia (nop 
40 s), on huomattavin kehitystuloksista. Tä-
mänlaatuinen alus voi hyvin nopeasti ilmaan-
tua Länsi-Saksan laivastoon. 

6. M i i n a l a i v a t j a r a i v a a j a t 
säilyttävät paikkansa miltei nykyisenlaisina 

myös 1980-luvun laivastoissa. Ruotsissa ja Län-
si-Saksassa on rakenteilla uusia miinalaivoja ja 
raivaajia, joiden voidaan olettaa olevan nyt 
käytössä olevien uusien pienalusten kaltaisia 
(mii Älvsborg, raiv Schiitze-lk). 

7. M a i h i n n o u s u a l u k s i a 
kehityksestä voi tehdä vain joitakin yleisiä ja 

luonteenomaisia havaintoja, sillä näihin aluk-
siin luokitellaan erittäin suuri määrä erilaisia 
alustyyppejä. 

Supervaltojen merivoimissa kehitys näyttää 
johtavan yhdistettyjen johtamis-, kuljetus- ja 
helikopterialusten rakentamiseen. Helikopte-
rien sijasta tukialukset voidaan varustaa mai-
hinnousuvenein. Tällaiset yksiköt voivat ope-
roida itsenäisesti, mikä helpottaa maihinnousun 
järjestelyjä. Amerikkalainen 19000 tn Blue 
Ridge, jossa on 3 LCPL- ja 2 LCVP-mn-ajo-
neuvoa, on parhaillaan rakenteilla ja sopii esi-
merkiksi tämän laatuisesta yksiköstä. 
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Neuvostoliiton helikopteritukialukset Moskva 
ja Leningrad (18000 tn, 20 helikopteria) ovat 
uusimpia tukialuksia, jotka on tarkoitettu sekä 
sukellusvenetorjuntaan että maihinnousualuk-
siksi. Muissa maissa helikopteritukialuksina 
käytetään entisiä lentokoneiden tukialuksia tai 
lentokannella varustettuja rahtialuksia. 

Uudentyyppiset "roll on - roll off" rahtialuk-
set helpottavat maihinnousun tarvitsemia kul-
jetuksia nopeuttamalla kuormausta ja purkaus-
ta tai toimimalla lossina kuljetusalusten ja ran-
nan välillä. Tämän laatuiset alukset vähentä-
vät maihinnousuveneiden tarvetta. 

C. Yhteenveto 

Yleisenä ja yhteisenä havaintona kehitykses-
tä voidaan sanoa, että ilma-aseen ja ohjusten 
muodostama uhka on pienentänyt rakennetta-
vien alusten kokoa. Fregatit ja saattajat ovat 
saaneet risteilijöiden ja hävittäjien tehtävät oh-
jusalusten rinnalla sekä tykkiveneet hävittäjien 
tehtävät rajoitetuilla vesialueilla. Toisaalta 
vain vanhimpia aluksia romutetaan, suurin osa 
vanhoista modernisoidaan 1970-luvun tehtäviin 
soveltuviksi. 

Supervalloilla on myös mahdollisuuksia käyt-

Spica-lk:n torpeedovene, 200 tn, nop n. 40 s, 
aseistus: 57 mm autom.tykki, 6 torpeedoputkea, 
miinoja. 

Osa-lk:n ohjusvene, 160—200 tn, nop 35 s, 
aseistus 4 STYX- merimaaliohjusta, 4 30 kak-
soisittykkiä. 

tää ohjusaseistustakin vailla olevia suuria aluk-
sia ilmaylivoimansa turvin, kuten taistelulaiva 
New Jerseyn käyttöönotto osoittaa. Samaa 
osoittaa myös se, että Neuvostoliitolla on Itä-
merellä 5 risteilijää ilman ohjusaseistusta. 

Pienten valtojen laivastoissa taisteluveneet 
tulevat olemaan 1970-luvulla hallitsevina. Nii-
den asejärjestelmien valinta ja määrä riippu-
vat taloudellisista mahdollisuuksista. Asetek-
niikan kehitys tulee vaikuttamaan valintaan eh-
kä siten, että osa veneistä on ohjusveneitä osa 
torpeedo- tai tykkiveneitä. 

1970-luvulla tapahtuva sota-alusten kehitys 
ei rauhan vuosien vallitessa ole todennäköisesti 
kovinkaan päätähuimaavaa. Se on paremmin-
kin viime vuosina tapahtuneen kehityksen tu-
losten vakauttamista ja edelleenkehittämistä. 
Uudet tekniset läpimurrot merivoimien kehitys-
piirissä ehditään kylläkin kokeilla 1970-luvulla, 
mutta käyttöön ne saadaan vasta myöhemmin. 

Taloudelliset voimavarat asettavat myös ra-
jansa kehityksen nopeudelle. Vain supervalloil-
la on mahdollisuuksia saattaa nopeasti suunni-
telmansa käyttövalmiiksi sotavoimaksi, pienten 
valtioiden sotavoiman kasvu voidaan helposti 
ennustaa sen perusteella, mitä ne ovat viime 
vuosikymmenenä saaneet aikaan. 

RANNIKKOTYKISTÖUPSEERI niin aktiivipalveluksessa kuin reservissä 
tai eläkkeellä oleva osallistu RtUY:n vuosikokoukseen 27. 11. 1970 Santa-
haminassa ja Suomenlinnassa. 

Tule sanomaan mielipiteesi yhdistyksen asioista, tai ainakin kuule-
maan mitä muilla on sanottavana. Kokouskutsu on tämän lehden sivul-
la 27. 
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Maj P Aulaskari 

A J A N K O H T A I S T A 
M E Rl V A L V O N T A Rl N T A M A L T A 

Merivalvontaan kuuluu eräänä tehtävänä 
osallistuminen meripelastustoimintaan. Kun 
taas elämme vuodenaikaa, jolloin myrskyt, 
sumu, pimeys ja kylmyys koettelevat merellä 
liikkujaa, lienee aiheellista tarkastella mitä 
edellä mainittu meripelastustoimintaan osallis-
tuminen oikein edellyttää merivalvontahenki-
löstöltä. 

Paitsi suoranaista havaintoa onnettomuuden 
tapahtumisesta voidaan varmana merkkinä hä-
tätilanteen syntymisestä pitää havaintoa hätä-
merkistä. Kaikkien merellä ja rannoilla liikku-
jien olisikin näin ollen tunnettava ns kansain-
väliset hätämerkit ja ehdottomasti myös kun-
nioitettava niitä pidättäytymällä itse ilman syy-
tä käyttämästä hätä- tai niitä muistuttavia 
merkkejä. Mikäli eukäteen voimme päätellä 
jonkin toiminnan, esim saaristossa järjestettä-
vän pimeäharjoituksen saattavan aiheuttaa täs-
sä suhteessa väärinkäsityksiä, on toiminnasta ja 
sen yhteydessä syntyvistä valo- ja ääni-ilmiöis-
tä syytä ilmoittaa merivartiostolle. 

Aina ei suinkaan voida olettaa onnettomuu-
desta saatavan niin selvää osoitusta kuin ha-
vainto itse tapahtumasta tai virallinen hätä-
merkki on. Käytettävissä olevan ajan lyhyys, 
puutteelliset viestitysvälineet, epäedulliset olo-
suhteet tai hätääntyminen ja osaamattomuus 
saattavat aiheuttaa sen, että hätään joutunut voi 
antaa tilanteestaan vain vähäisiä ja epäselviä 
viitteitä tai pahimmassa tapauksessa ei mitään 
tietoa. Tämän vuoksi on merivalvonnan suorit-
tajan, toimipa hän sitten tähystyspaikalla, tut-
ka-asemalla, aluksella, lentokoneessa tai meri-
valvonta-aluekeskuksessa, oltava jatkuvasti val-
pas ja jopa epäluuloinen valvonta-alueensa il-
miöitä tarkkaillessaan. Seuraavassa eräitä oh-
jeita siitä, mihin seikkoihin pelastuspalvelun 
kannalta pitäisi kiinnittää huomiota. 

Kovan tuulen aikana on seurattava ennen 
kaikkea pienten alusten, moottori- ja purjeve-
neiden matkantekoa. Niiden asema on syytä tar-
kistaa hyvin lyhyin väliajoin, sillä tällaisen 
aluksen uppoaminen saattaa tapahtua varsin ly-
hyessä ajassa ja pinnalle kellumaan jäävät ih-
miset ja irtotavara muodostavat aallokossa hä-
viävän pienen tähystyskohteen. 

Myrskyn jälkeen on tarkkailtava tuulen puo-
leisia rantoja maihin ajautuneiden ihmisten, ve-
neiden ja muiden mahdollisista haaksirikoista 
kertyvien todisteiden havaitsemiseksi ja avun 

saamiseksi paikalle. 
Aluksen haaksirikon vuoksi veden varaan 

joutunut ihminen on aina hengenvaarassa, 
usein jopa siitä huolimatta, että hänellä on yl-
lään uimaliivi. Ihminen näet menettää erään 
tutkimuksen mukaan kylmissä vesissä tajuntan-
sa varsin nopasti, O-asteisessa vedessä noin 15 
minuutissa, + 5-asteisessa noin puolessa tunnis-
sa ja + 10-asteisessa tunnin kuluessa. Ellei pe-
lastusta tule, seuraa tajuttomuutta kuolema sa-
moissa veden lämpötiloissa 1—2,5 tunnin ku-
luessa, vaikkei uhri saisikaan vettä keuhkoi-
hinsa. Veden varaan joutuneen pelastamisessa 
taistellaan täten aina aikaa vastaan, joten apu 
on saatava matkaan mahdollisimman läheltä ja 
pian ja se on voitava opastaa luotettavasti on-
nettomuuspaikalle. 

Saaristossa ja merellä saattaa tapahtua eksy-
misiä ja onnettomuuksia myös talvella, jolloin 
jäätä käyttävät kulkutienään hiihtäjät ja yhä 
lisääntyvässä määrin erilaiset moottoriajoneu-
vot. Tätäkin liikennettä on tarkkailtava, sillä 
kulkijaa uhkaavat monet vaarat, jäiden heik-
kouden lisäksi ajoneuvon rikkoutuminen tai sen 
juuttuminen lumeen ja jääromppeikkoon, eksy-
minen, uupuminen ja jopa kuoliaaksi paleltu-
minen. Erityisen huolellista tarkkailua kaipaa 
jäälakeudella liikkuva yksinäinen ihminen. Mi-
käli kysymyksessä on asutuksen välittömästä 
läheisyydestä poistunut lapsi, on hätätilanne 
mahdollisesti hyvinkin lähellä. Tällöin on var-
minta viipymättä käynnistää toimenpiteet 
asianomaisen noutamiseksi maihin. 

Tieto onnettomuudesta, olkoon se sitten var-
masti todettu, mahdollisesti sattunut tai vasta 
uhkaamassa, on viipymättä toimitettava niille 
johtoportaille, jotka voivat ryhtyä tapauksen 
vaatimiin vastatoimenpiteisiin. Suurimman taa-
kan ja vastuun kantavat meripelastustoiminnas-
ta merivartiostot, mutta rannikkotykistön osuus 
saattaa kohota hyvinkin huomattavaksi ennen 
kaikkea alueen valvonnassa, mutta myös on-
nettomuuden aiheuttamassa etsintä-, kuljetus-, 
johtamis- ja huoltotoiminnassa. Lopuksi todet-
takoon, että meripelastustoiminnan merivalvon-
nalle asettamat vaatimukset, valvonnan aukot-
tomuus, luotettavat havainnot, nopea ja varma 
tietojen kulku sekä korkea valmius vastatoi-
menpiteiden aloittamiseksi ovat periaatteessa 
samat kuin merivalvonnan muillakin tehtävä-
sektoreilla. 
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I N M E M O R I A M 

Eversti A. E. L Y Y T I N E N 
on poissa 

Eversti Arvo Erkki L y y t i n e n kuoli Hel-
singissä 5. 6. 70. Hän suoritti puolustusvoimain 
ja erityisesti rannikkopuolustuksen piirissä mit-
tavan elämäntyön. Kunnostauduttuaan upsee-
rina jo Vapaussodassa mm Porin valtauksessa 
hän siirtyi sodan jälkeen aselajiimme toimien 
RT 2:n komentajana yli 17 vuotta. Talvisodan 
vaikeissa torjuntataisteluissa hän komensi Vii-
purin lohkon joukkoja väsymättömällä tarmol-
la. Välirauhan ajan ev Lyytinen toimi sotilas-
asiamiehenä Moskovassa. Jatkosodassa hän oli 
luomassa Äänisjärven rannikkopuolustusta ja 
toimi ÄänRPr:n ensimmäisenä komentajana. 
Sodan loppuvaiheessa kesällä -44 hänet mää-
rättiin RTR 22:n komentajaksi Viipurinlahden 
ratkaisutaisteluihin. Ev Lyytisen alaiset oppivat 
tuntemaan hänet jämeränä ja vaativana, mutta 
oikeudenmukaisena esimiehenä. Henkilökohtai-
nen rohkeus, hyvä fyysinen kunto ja järkähtä-
mätön peräänantamattomuus tekivät hänestä 
legendan ja innostivat hänen komentamiaan 
joukkoja itsensä ylittäviin saavutuksiin. 

Siirryttyään sotien jälkeen siviilielämään ev 
Lyytinen toimi venäjänkielen opettajana mm 
Taistelukoulussa ja Sotakorkeakoulussa. Hänen 
epäitsekäs toimintansa myös järjestöelämässä 
oli tuloksellista sodan aiheuttamien epäkohtien 
korjaamiseksi. Aselajihengen ja -perinteiden 
vaalijana ev Lyytinen uhrautui vielä viimeisinä 
elinvuosinaan Rannikon Puolustajain Killan 
toiminnanj ohtaj aksi. 

Ev Lyytisen aseveljet suunnittelivat jo pi-
detyn komentajansa 80-vuotispäivän viettoa tu-
levan tammikuun lopulla. Näin ei sallittu ta-
pahtua. "Ukko" on nyt poissa ja haudattu hil-
jaisuudessa entisen rykmentin pappinsa kenttä-
rov Hilkkeen siunaamana rakastamansa isän-
maan multaan. Kunnialaukaukset hänen työl-
leen on ammuttu aikanaan Saarenpään 10-tuu-
maisilla ja monilla muilla tykeillä. 

Aseveljet tekevät kunniaa pidetyn komenta-
jansa muistolle. 

Yrjö Pohjanvirta 
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N Ä I N M E S E N E L I M M E 

RESERVIN 

(Palstatilan rajallisuuden vuoksi julkaisemme 
12 niteisestä teoksesta ainoastaan sisällysluet-
telon) 

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 

1. LUKU 
Kertoo miten reserviläiset rasvoittuneina ja 

vatsoittuneina saapuvat siviilitoimiensa parista 
ja miten reservinupseerit vaihtavat silkkiset 
solmionsa, antiikkinahkakenkänsä ja itsesiliä-
vät paitansa kenttäharmaisiin, käytännössä to-
sin papukaijapukuihin. Suomenlinnasta toistai-
seksi vielä enemmän karjalaumaa kuin upsee-
reita muistuttava joukko laivataan eteenpäin. 
Ketkä minnekin. Jotkut peräti Glosholmaan. 

2. LUKU 
Kertoo miten sekoituksesta elämänkokemus-

ta, erilaisia ammatteja ja erilaisia ennakkokä-
sityksiä muotoutuu kevyen patterin ydinjouk-
ko; yksitoista tehtävänsä tietävää vänrikkiä. 
Kertoo myös miten parin päivän päästä Glos-
holm saa lisää väkeä aliupseerien saapuessa. 

"Tulta!" 

Reservi ampuu 

Ja miten mahtavien suoritus-valmistelujen ja 
kokeilujen jälkeen miehet saadaan vuorostaan 
läpi vastaavan muutosprosessin; siviilistä soti-
laaksi, —ja vieläpä määräajan puitteissa. 

3. LUKU 
Kertoo miten tehokas patteri toimii ja ren-

toutuu. Toimii tehokkaasti ja rentoutuu ampu-
malla kovilla. Miten kenraalille annetun näy-
töksen aikana maalilautta katoaa iskemien kes-
kelle, kokki ampuu singolla, kk ja jv-tykki pirs-
tovat maalinsa, krh yskii tehokkaasti, savukra-
naatit kätkevät peittoonsa koko saaren ja mi-
ten välillä sammutellaan kulonalkuja. Kertoo 
miten vanha Mosse miltein kannetaan yli kal-
lioitten niemenkärkeen ja miten se vähitellen 
ammutaan siiviläksi, seulaksi, raastinraudaksi, 
romukasaksi kunnes ei peltiä jää pellin päälle 
koko orkesterin konepistoolista sinkoon pois-
tuessa paikalta. 
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4. LUKU 

5. LUKU 
Kertoo miten Glosholma tyhjenee, joukot pur-

jehtivat pois, vänrikit papukaijapuvuissaan 
muut siviileissään. Maisterin erottaa taas muu-
rarista, autonkuljettajan kirjurista. Glosholma-
laisia kuitenkin kaikki tyyni! 

Jäähyväiset Mosselle 

Kaksitoistaniteisen tiivisteli 

Reijo Telaranta 

Kertoo miten yhteishenki syntyy. Siinä si-
vussa syntyy myös pesäkkeitä, jotka on tehty 
kestämään ja ilmentämään tekijöittensä innos-
tusta. Kuinka koko ajan ongelmana ollut hitain 
nelostykki yltyy ampumaan nopeimmin "että 
ehtii ajoissa syömään". Miten väkäsiä jaetaan, 
teltat puretaan, välineet hoidetaan ja vedetään 
loppukatselmukseen joukkojen eteen rinteeseen. 
Miten Glosholm on sentään aina Glosholm ja 
miten vielä siviileissäkin syntyy ojennus •— sil-
lä kertaa viimeinen — kuin noin vain näyt-
teeksi. Ja kuinka jokainen lähtiessään mutisee, 
että olisihan tuota kauemminkin, ja mikseipä 
sitä tulevinakin kesinä, kun on tuota vatsaakin 
kertymässä... 

K E S Ä N K U U L U M I S E T 

M SUOMENLINNAN 

RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

SlRtR:n alueella toimeenpantiin 5.—16. 6. 
1970 kertausharjoitus. Kouluttajista osa oli ryk-
mentin ulkopuolelta muista rannikkotykistö-
j oukko-osastoista, j alkaväkij oukko-osastoista 
sekä sotilasopetuslaitoksista. 

Reservin upseerit ja -aliupseerit perehdytet-
tiin omiin tehtäviinsä ennen miehistön saapu-
mista tavoitteena se, että kukin johtaja hallit-
see oman erikoiskoulutushaaransa mahdollisim-
man perusteellisesti. Vastuu miehistön koulu-
tuksesta, hengestä ja yksikön perustamisesta tu-
li reserviläisjohtajien kannettavaksi. Koulutus-
ta helpotti huomattavasti se, että reserviläiset 
voitiin melkein poikkeuksetta sijoittaa heidän 
omaa erikoiskoulutustaan vastaavaan tehtä-
vään. Kertausharjoituksen aikana nähtiin mo-
nia ansiokkaita suorituksia kaikilla toimintapai-
koilla, joten koulutustavoitteet saavutettiin kai-
kilta osilta. 

Etukäteen arvioiden yksiköiden perustamisen 
katsottiin muodostuneen erääksi kertausharjoi-
tuksen vaikeimmin toteutettavaksi vaiheeksi. 
Reserviläisjohtajat osoittivat kuitenkin, että pe-
rustaminen voidaan suorittaa ripeästi ja tehok-
kaasti kunhan kaikki osatekijät osataan nivel-
lyttää joustavasti toisiinsa. Kaikkien yksiköi-
den tykistöllinen toimintavalmius saavutettiin 
patteriston komentajan antaman käskyn mu-
kaisesti. 

Kertausharjoituksen olennaisena osana oli 
kaikilla patterien aseilla suoritetut taisteluam-
munnat. Jalkaväkiaseilla suoritetuissa ammun-
noissa tulokset olivat hyviä. Erityisesti kranaa-
tinheitinammunnat onnistuivat erinomaisesti, 
toiminnan ollessa ripeätä ja ampumateknillises-
ti korkeatasoista. Ei myöskään voi jättää mai-
nitsematta eräiden sinko- ja konekivääriampu-
jien suorituksia, jotka osoittivat vanhan taidon 
säilyneen ruostumattomana reservissä. Kukin 
patteri suoritti lukuisan määrän tykistöammun-
toja. Alkuvaikeuksien jälkeen tulen tarkkuus 
ja nopeus parani kerta kerran jälkeen, josta 
todisteena oli rikkiammutut ja uponneet maali-
lautat. Yllättävää oli miten hyvin vanhat taidot 
olivat säilyneet esim tulenjohtoryhmien etäi-
syysmittaajilla, keskiön eri tehtävissä ja tykeil-
lä mm sivusuuntaajilla. 

Kokonaisuudessaan kertausharjoitus onnistui 
erinomaisesti. Reserviläisten aktiivisuus 
ja oma-aloitteisuus oli esimerkillistä. Tämä ta-
kasi sen, että jokainen reserviläinen harjaantui 
omaan tehtäväänsä. Kertausharjoitusosaston 
kouluttajille kertausharjoituksesta muodostui 
erittäin opettava tilaisuus, jossa lyhyessä ajassa 
joutui opettamaan ja kertaamaan suuren mää-
rän asiaa. 

Rykmentti kiittää kertausharjoituspatteriston 
reserviläisiä ja sen kouluttajia. 
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Henkilötietoja 
Ylennykset ja nimitykset 
— ylil Yrjö Rehnbäck nimitetty kapt virkaan 

1. 5. 70 
— Osmo Elomaa ylennetty ylik 1. 5. 70 
Siirrot 
— ylik Olavi Waljakka HämlSpE:aan 1. 3. 70 
— kers Osmo Suomalainen LUudSpE:aan 15. 

5. 70 
— ylil Harri Grönberg PE:aan 16. 7. 70 
— ylil Jorma Vuohelainen VAARPstosta ryk-

menttiin 16. 7. 70 
— sotpast Esko Honkavaara LSSlE:aan 1. 10. 

70 
Palvelukseen tulot ja erot 
— kers Pauli Tanskanen vakin toimeen 1. 4. 70 
— kers Mikko Väkevä vakin toimeen 15. 5. 70 
— past Seppo Karttunen va:na sotpast toimeen 

1. 10. 70 
— ylik Kari Mälkki ero 30. 4. 70 
— kers Matti Ampuja ero 31. 7. 70 
— kers Veli-Pekka Kosunen ero 31. 8. 70 
Opiskelu 
— kers Osmo Pylkkänen LaivK:sta peruskurssi 

28:n III jakson kiitettävällä arvosanalla prii-
muksena 15. 5. 70 

— peruskurssi 30:llä opiskelun 1.9. 70 aloittivat 
kers:t Reijo Merikukka, Rainer Timonen ja 
Yrjö Rajaheimo sekä jatkokoulutuksena pe-
ruskurssi 29:n III jaksolla kers Kauko Nur-
mi ViestiK:ssa ja kers Ari Hildén RtK:ssa. 

YK:n toiminta 
— ylik Kari Ikonen Kyprokselle 15. 7. 70 
— ltn Ossi Kettunen Suetzilta 13. 8. 70 
— kapt Mikko Saarinen tarkkailijakurssille 31. 

8. 70 
Kotiutumiset 
11. 5. 70 11/69 saapumiserä 330 pv palvelleet 
RP:n plaketit 
— vänr Timo Tapio Niemenkari 
— kers Seppo Antero Luotola 
— tkm Rainer Raikas Virta 
Johtorenkaan plaketti 
— vänr Lasse Eero Suomalainen 
Hgin res au:n plaketti 
— kers Ari Kalevi Aro 
12. 6. 70 HI/69 240 pv palvelleet 
Killan plaketit 
— korpr Pentti Kalevi Johansson 
— korpr Matti Juhani Pasanen 
— korpr Kari Kalevi Wigren 
10. 9. 70 HI/69 339 pv palvelleet 
Killan plaketit 
— vänr Esa Evert Hirvonen 
— kers Risto Kalevi Tynnilä 
— tkm Risto Einari Törrönen 
Johtorenkaan plaketti 
— vänr Erkki Rainer Osmala 
Hgin res au:n plaketti 
— kers Kalle Olavi Reponen 

TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Kesä alkoi Turun Rannikkotykistörykmentis-
sä yhdistetyn kesäleirin ja kertausharjoituksen 
merkeissä Saaristomeren alueella kesäkuun en-
simmäisellä viikolla. Alkuvaikeuksien jälkeen 
tartuttiin tehtäviin reserviläisille ominaisella 
kursailemattomuudella ja eräs vuoden pääta-
voitteista voitiin todeta onnistuneesti läpivie-
dyksi. Utön kertausharjoitus liittyi rykmentin 
kesäleiriin, jota täydensi vielä Laivastolippueen 
miinoitusharjoitus samalla alueella. Huolimatta 
neljän vuorokauden aikana vallinneesta erittäin 
sakeasta sumusta, leiriammunnat pystyttiin vie-
mään läpi ampumasuunnitelman mukaisesti jo-
pa vielä odotettua paremmin. 

Utössä jyrisivät putket vielä toisenkin kerran 
kesäkuussa, sillä RAuK oli valinnut myös sen 
leiripaikakseen tavanomaiseksi tulleen Reiian 
uuden leirialueen sijasta. 

Sateinen ja pilvinen heinäkuu kului lomien 
sekä kesän toisten kertausharjoitusten valmis-
telussa. Tällä kertaa tuli palvelukseen merival-
vontakomppania, joka ryhmittyi Saaristomerel-
le. Harjoitus oli erittäin antoisa ja tehokas sekä 
samalla virkistävä niin reserviläisille kuin kan-
tahenkilökunnallekin. 

Loppukesän suurtapaus oli kauan odotetun 
Gyltön kasarmiluolan vastaanotto 27. 8. Uusi 
kasarmi vihittiin tarkoitukseensa rykmentin 
vuosipäivänä 10. 9. Vihdoinkin voidaan katsoa 
neljännesvuosisata sitten "Pikku Berliinissä" 
alkaneen parakkikauden rykmentissä päätty-
neen. 

Varsin merkittävä tapaus oli myös koulutus-
päällikön kenrl Haltun suorittama koulutustar-
kastus elokuun lopulla rykmentin eri yk-
siköissä. 

Syksyn lähestyessä ovat valmistelun kohtei-
na syysleiri lokakuun alussa yhdessä 
HanRPston kanssa Bokullan — Utön alueella. 
Koulutuksen järjestelyissä tulee myös tapahtu-
maan syksyn kuluessa muutoksia alokaskoulu-
tuksen painopisteen siirtyessä Kuuskaj askarista 
Gyltöseen sekä valonheitinkurssin jälleen Tur-
kuun lyhyen örön kauden jälkeen. 

Henkilötietoja 
Ylennykset 

Sotilasmestariksi 6. 7. 70 ylivääpeli T J Laiho 
Sotilasmestariksi 3. 6. 70 ylivääpeli A J Heini-

nen 
Ylivääpeliksi 5. 6. 70 vääpeli M K Haikonen 
Ylivääpeliksi 6. 7. 70 vääpeli L Peltonen 
Vääpeliksi 5. 6. 70 ylikersantti M H K Aalto-

nen 
Vääpeliksi 6. 7. 70 ylikersantti A Snoro 
Ylikersantiksi 5. 6. 70 kersantti R T Siitari 
Ylikersantiksi 6. 7. 70 kersantti P K Venninen 
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R A N N I K K O T Y K I S T Ö N 
K O E A M P U M A - A S E M A 

Rannikkotykistön Koeampuma-aseman toi-
minta avovesikaudella on sujunut koeammun-
tojen ja vuosilomien merkeissä. Omaa väriään 
ovat antaneet lukuisat tarkastus- ja vierailu-
käynnit. Kesäkuun alussa oli ammuntoja seu-
raamassa mm puolustusvoimien komentaja. Ke-
väällä koeampuma-asema sai kunnian toimia 
opetuslaitoksena, kun rannikkotykistön eri 
joukko-osastojen kantahenkilökuntaa oli viikon 
kestäneessä koulutustilaisuudessa. 

Henkilötietoja 

Muutoksia sotilasarvoihin on tapahtunut seu-
raaville koeampuma-aseman kantahenkilöille: 

vääpeliksi 
1. 6. ylik Kari Heikki Mälkki 

kersantiksi 
9. 6. alik Veli-Pekka Kotamäki 
1. 7. alik Mauri Juhani Setälä 

alikersantiksi 
1. 7. korpr Erkki Johannes Salomäki 
7. 8. korpr Esko Olavi Tikkanen 

Korpraaliksi 
1. 7. tkm Aadam Kalevi Pulliainen 
1. 7. tkm Tapio Kalevi Suomela 

Palvelukseen värvätyksi RtKoeAs:lle on il-
moittautunut 1. 8. tkm Vuokko Jorma. 

Koeampumalaitoksen johtajan evl E Pitkä-
kosken siirryttyä siviilielämän palvelukseen tu-
li uudeksi johtajaksi rt-upseeri, evl A Kajaanin 
ryhtyessä hoitamaan virkaa 31. 8. 

Siirrot 
Lääk-evl Martti Vuori 1. 7. 70 LSSlE:an 
Ltn Eino Räihä RtK:un 

Erot 
Sotmest Artturi Heininen 4. 6. 70 
Emäntä Sylvi Nukarinen 16. 6. 70 
Sotmest Väinö Tapanainen 5. 7. 70 
Emäntä Gunnel Johansson 14. 7. 70 
Viestittäjä Kaija Sokajärvi 16. 7. 70 
Kersantti Raimo Ahonen 31. 7. 70 
—•„— Matti Mansnerus 30. 9. 70 
—„— Olavi Suutari 30. 9. 70 

Ylivääpeli Onni Vuoristo 2. 10. 70 
Sotmest Pentti Heino 5. 10. 70 

RA N N I K K O T Y K I S T O K O U L U 

Rannikkotykistökoulu on nyt tätä kirjoitet-
taessa toiminut kokonaisen vuoden itsenäisenä 
aselajin sotilasopetuslaitoksena. Tavoitteet jot-
ka kohdallamme vuosi sitten tuntuivat tärkeim-
miltä 
— reserviupseerikurssin siirtyminen Santaha-

minaan ja koulutushallin valmistuminen — 
on saavutettu. 

Tasavallan Presidentin esittelyssä 26. päivä-
nä toukokuuta 1970 vahvistettiin Rannikkoty-
kistökoulun perinteet. 
— Joukko-osastolippu on kuvattuna tämän jul-

kaisun kannessa. Lippuselosteen mukaisesti 
on koboltinsinisellä pohjalla keltainen Suo-
men vaakunaleijona, jonka aseet ovat val-
koiset. Lipun kussakin kulmassa ovat ris-
tikkäin asetetut keltaiset tykinputket. Lipun 
korkeus on 80 cm ja leveys 95 cm. 

— Rannikkotykistökoulun vuosipäivä on 1. 11., 
jolloin Merisotakoulu perustettiin, ja jolloin 
keskitettiin enismmäistä kertaa rannikkoty-
kistön kadetti-, reserviupseeri- ja aliupseeri-
koulutus. 

— Kunniamarssi: Marssi, säv. Johannes Toren-
berg. 

— Tunnuskuva on yllä kuvattuna. Aiheena on 
linnakekuviolla ympäröity leijona ja sen ala-
puolella ristikkäin asetetut tykinputket. 

Kesä muuten on mennyt ja kesän myötä leiri 
heinäkuun alkupäivinä onnistuneine ammuntoi-
neen. Menneet ovat myös kesälomien sadepäi-
vät sekä Ru-kurssi 133, joka päättyi talossam-
me 16. 7. Mutta menneiden tilalle on tullut uut-
ta. Uudet kurssit ja uudet kasvot täyttävät ta-
lon. 4. 5. astui toivo aselajimme tulevaisuudesta 
kouluumme kolmen kadetin hahmossa. 28. 7. 
käynnistyi Aliupseerien peruskurssi 29 :n III 
jakso kolminetoista oppilaineen ja paria päivää 
myöhemmin täyttyi kurssirakennus reserviup-
seerioppilaista. 

Henkilökunnan jatkokoulutus pitkällä täh-
täyksellä on myös par'aikaa käynnissä. Majuri 
L Rannisto opiskelee YK:n rauhanturvaamis-
toimintaa Niinisalossa ja kapteeni J Vehmas 
perehtyy tykin salaisuuksiin Asekoulussa Kuo-
piossa. 

Saamme taloomme myös uutta verestä kulut -
tajavoimaa. Luutnantti J Hakalaa odottelemme 
Hangosta ja luutnantti E Räihää Turusta. Toi-
votamme heidät tervetulleiksi ja samalla ta-
kaamme heille täyden työllisyyden. 

VARATTU 
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KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Patteriston patteristoupseeri majuri Ei-
no Pyysalo siirtyi säädetyn eroamisiän saavu-
tettuaan eläkkeelle 19. 6. 

Varuskuntakerholla järjestetyssä lämmin-
henkisessä juhlassa luovutti patteriston komen-
taja evl A E Hukari eroavalle patteriston pie-
noislipun kiittäen häntä uskollisesta ja ansiok-
kaasta yli kolme vuosikymmentä kestäneestä 
esimerkillisestä palveluksestaan patteristossa ja 
sen edeltäjäjoukko-osastoissa. Henkilökunnan 
lahjana luovutettiin maj Pyysalolle sähköpora-
kone. 

Patteristoupseerin tehtävät otti majuri Pyy-
salolta vastaan majur i Jukka Karvinen. 

Patteriston kevätampumaleiri pidettiin kesä-
kuun alussa Kirkonmaan-Rankin alueella. Leiri 
huipentui viimeisenä päivänä suoritettuun ke-
vyen patterin kilpa-ammuntaan. 

Toukokuun lopulla suoritti englantilaiseen 
laivasto-osastoon kuuluva HMS Tenby laivasto-
vierailun Kotkaan. 

9. 7. vietettiin patteriston vuosipäivää Ruot-
sinsalmen meritaistelun 180-vuotispäivän mer-
keissä. Päiväjuhla pidettiin tällä kertaa Rankin 
linnakkeella. Samaksi ajankohdaksi osui Kot-
kan Meripäivät, joita oli juhlistamassa myöskin 
vuosipäiväänsä viettävät Merivoimat. 

Lokakuusta lähtien siirrytään patteristossa 
uuteen koulutusjärjestelyyn: 15. 10. 70 patteris-
toon astuvat alokkaat sijoitetaan kaikki Kirkon-
maan linnakkeelle, jossa he palvelevat erilai-
sille kursseille siirrettäviä lukuunottamatta en-
simmäiset neljä kuukautta ja tämän jälkeen 
siirtyvät Rankin linnakkeelle, jossa annetaan 
jatkokoulutus. 

Tätä kirjoitettaessa valmistaudutaan kiireellä 
syysampumaleiriin, joka tällä kertaa pidetään 
Kirkonmaan-Rankin-Vanhankylänmaan alueel-
la yhdessä Suomenlinnan Rannikkotykistöryk-
mentin kanssa. 

Henkilötietoja 

Ylil L Poromaa ilmoittautui patteristossa kap-
teenikurssin suorittaneena 7. 8. 1970. Ylil Poro-
maa ottaa Rankin linnakkeen päällikön tehtävät 
ylil J Vaajalta, joka marraskuussa aloittaa kap-
teenikurssin. 

Patteristoon on astunut palvelukseen kers 
Reino Virtanen ja värvätty alik Hannu Grön 
19. 5. ja värv korpr Toivo Puhakka 9. 6. 

Kers S Ristola on ylennetty ylikersantiksi 1. 
6. ja kers M Skippari 9. 7. 

Kesä on parhaillaan vaihtumassa syksyksi 
myös täällä pohjoisimmassa rt-joukko-osastossa. 

Kesän huomattavimmaksi palvelustapahtu-
maksi muodostui kolme viikkoa kestänyt Rova-
järven leiri, joka onnistui kokonaisuudessaan 
hienosti. 

Vaasasta lähdettäessä patteristomme tavoit-
teena oli yltää samalle tasolle kenttätykistön 
kanssa, mutta jo ensimmäisten ammuntojen jäl-
keen tavoite muutettiin yksimielisesti astetta 
ylemmäksi eli kt-pstojen lyömiseksi. Vastauk-
sen siihen, kuinka tässä onnistuttiin, saimme 
kuulla kenttätykistön tarkastajan, ev Klöfin to-
teamuksena, että VaaRPsto osaa ampua ja on 
lisäksi antanut joillekin kt-pstoille "korville". 
Se, kuinka monille leirin viidestä kt-pstosta oli 
näin tehty, jäi arvoitukseksi. 

Aseistukseltaan (152 H 37) patteristomme oli 
leirijoukkojen raskain, kauaskantoisin ja 
"uudenaikaisin". Tuliasematoiminnan täsmälli-
syys kaikissa "kellokulttuuria" vaativissa am-
pumatehtävissä sai osakseen erityistä kiitosta. 
Tunnustusmaininnasta osallisiksi pääsivät leirin 
loppupalaverissa myös maatj -ryhmämme erit-
täin tarkkoine maalinmäärityksineen jopa kent-
tätykistömäisittäin "pitkillä" (n 2 km) tähys-
tysetäisyyksillä. 

Edellisen kerran VaaRPsto oli Rovajärvellä 
v 1967. 

Syksyn ohjelma käsittää yhteistoimintahar-
joituksen laivaston kanssa sekä syysleirin Rei-
lanniemessä raskaiden pattereiden kilpailuam-
muntoineen. Tällä kertaa patteristomme pyrkii 
vain uusimaan voittonsa. 

Henkilötietoja: 

Kapt R Sinkkonen on aloittanut opintonsa 
Sotakorkeakoulussa. 

Ylil J Vuohelainen siirtyi elokuussa SlRtR:n 
viestiupsseriksi. 

Kapt J Savonheimo palasi tilapäiseltä komen-
nukseltaan Vaasan Sotilaspiirin Esikunnasta 
osallistuen syyskuun aikana YK:n tarkkailija-
kurssille Niinisalossa. 

Aliupseerien peruskurssin ylimääräisellä III 
jaksolla yli aselajirajojen ovat parhaillaan kers 
J Rantala Tykistökoulussa sekä kers S Lehtinen 
Viestikoulussa. 

Peruskurssin I jakson Lappeenrannassa aloit-
tivat 1. 9 kersantit E kuusisto, A Latvatalo ja 
K Uuro. 

Uusinpana jäsenenä henkilökuntaamme on 
liittynyt kers P Kairivaara. 1. 9 jätti patteris-
tomme Sommarön linnakkeen vartiopäällikkö-
nä toiminut kers H Mäkinen siirtyen Vaasan 
Sotilaspiirin Esikuntaan. 
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HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 

Kulunut kesä on ollut erittäin työntäytteinen 
Hangon alueella. Kesäkuun alussa suorittivat 
ruotsalaiset rannikkotykistömiehet laivastovie-
railun omilla aluksillaan patteristomme alueel-
le. Oli erittäin mielenkiintoista kuulla millai-
sissa olosuhteissa he palvelevat. 

Merivoimat ovat tunteneet myös erityistä 
kiinnostusta meitä kohtaan. Tämä on ilmennyt 
lukuisten yhteistoimintaharjoitusten muodossa. 
Näissä toiminnoissa olemme päässeet tutustu-
maan naapuriaselajin menetelmiin yhteisen 
päämäärän saavuttamiseksi. Lisäksi on luotu 
pysyviä ystävyyssuhteita nuorempaan meriup-
seeripolveen. Viimeksi mainittu seikka on erit-
täin tärkeä saumattoman yhteistyön onnistumi-
seksi. 

24. 8—5. 9 välisenä aikana toimeenpanimme 
lähes täysimittaisen rannikkotykistöpatteriston 
kertausharjoituksen. Toimintaan osallistui liki-
main puolitoistatuhatta miestä. Mukana oli 
myös pääosa laivastomme yksiköistä sekä osia 
Satakunnan lennostosta. 

Harjoituksestamme pääsi osalliseksi myös 
Hangon kaupunki, sillä ammuntamme aiheutti 
jonkinverran ikkunavaurioita. Kertausharjoitus 
huipentui 5. 9. pidettyyn loppuparaatiin, jonka 
vastaanotti kaupungintalon edustalla sotilaslää-
nimme komentaja kenraalimajuri Halmevaara. 

Patteristomme hyvä ystävä teollisuusneuvos 
Aarne Manner luovutti yhtiönsä 80 vuotisjuhla-
mitalin HanRPstolle kertausharjoitusten ai-
kana. 

Henkilötietoja 

E r o t 

5. 7. 1970 
täri 
15. 7. 1970 
maa 
31. 7. 1970 
21. 8. 1970 
31. 8. 1970 
31. 8. 1970 
31. 8. 1970 
hänen 
15. 9. 1970 

sotilasmestari Oiva Evert Rät-

kersantti Reima Antero Väli-

konemestari Matti Rantanen 
viestittäjä Olga Markell 
v-kersantti Yrjö Liikala 
v-tkm Tenho Vaittinen 
ruokala-apulainen Hilkka Ry-

ylikersantti Kari Liimatta 

J O H T O R E N G A S 

Kevätkokous pidettiin 7. 4. 1970 Suomenlin-
nassa. Kerhon puheenjohtajaksi valittiin edel-
leen kapteeni P. Vähäkallio ja varapuheenjoh-
tajaksi luutnantti V. Erävuo. Muut hallituksen 
jäsenet ovat: 

vänr. A-J. Salmenlinna, I amp ups, lippu-ups 
vänr M Vähäjärvi, II amp ups 
ylil P Pohjola, I merenkulku-ups 
vänr P Aalto, II merenkulku-ups 
vänr T Paavola, tied siht 
kapt O Nissinen, erill teht 
vänr P Silvast, nuorten ups yhdysm 
ylil E Tuokkola, retk + kilp ups 
vänr V Rainesalo, urh ups 
vänr M Jäntti, taloudenhoit 
vänr R Siren, erill teht 
ltn J Sihvonen, siht 

Kokouksen jälkeen kuultiin rt-tarkastajan 
eversti Eero Verasen esitelmä rannikkotykistön 
asejärjestelmistä. Esitelmää seurasi vilkas kes-
kustelu. 

— vänrikiksi reservissä 16. 7. 1970 ylik Paavo 
Henrik Stähl 

— sotilasmestariksi 1. 8. 1970 Kyösti Mikko 
Hurri 

— ylivääpeliksi 1. 8. 1970 Veijo Lauri Huttunen 
— vääpeliksi 1. 8. 1970 Reijo Hyppönen 

Kunniamerkit: 
— Sir saanut 4. 6. 1970 erikoisaseteknikko S 

Ahokas 
— Svr m 1 kr saanut sotilasmestari M J Har-

junpää ja ylivääpeli T J Heikkonen 

Siirrot: 
— evl A Kajaani Koeampumalaitoksen johta-

jaksi 21. 8. 1970 
— evl Pentti Silvast Hanrpston komentajaksi 

21. 8. 1970 
— ltn Jorma Kaarlo Hakala Rtk:uun 16. 7. 

1970. 

Palvelukseen otot: 

— viestittäjäksi 1. 9. 1970 Meri Margareta Aro 

Ylennykset: 
— yliluutnantiksi 19. 6. 1970 Yrjö Tapani 

Virkki 

ASEVELJET järjestävät tammikuussa 
1971 Helsinkiin eversti A E Lyytisen 
muistotilaisuuden. Tilaisuudesta tiedoite-
taan tarkemmin RANNIKON PUOLUS-
TAJAN seuraavassa numerossa (4/70). 
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M E R K K I P A I V I A 

Everstiluutnantti evp 
Norman Adolf Simonen 
70 vuotta 

Rannikon Puolustajain Helsingin Killan pu-
heenjohtaja everstiluutnantti evp Norman 
Adolf S i m o n e n täytti 70 vuotta 22. 6. 1970 
Helsingissä. 

Everstiluutnantti Simonen valmistui vakinai-
sen väen upseeriksi III Kadettikurssilta v 1922 
sekä yleisesikuntaupseeriksi Sotakorkeakoulus-
ta v 1937. 

Sotien aikana mm komentaj atehtävissä kun-
nostautunut everstiluutnantti Simonen palveli 
rauhan tultua V Raivaajaosaston komentajana, 
toimistopäällikkönä Pääesikunnassa sekä esi-
kuntapäällikkönä Helsingin sotilasläänin ja 
Uudenmaan sotilasläänin esikunnissa. Erot-
tuaan v 1955 vakinaisesta palveluksesta toimi 
hän aluksi Upseeriliiton pääsihteerinä sekä 

myöhemmin liikealalla, mm ulkomaankaupan 
palveluksessa. 

Vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä muka-
na olleet tuntevat Norman Simosen pitkäaikai-
sena ja ansioituneena "rannikonpuolustajana". 
Tuloksellinen toiminta Rannikkotykistön Up-
seeriyhdistyksen ja Rannikon Puolustajain Kil-
lan piirissä aina niiden perustamisesta lähtien 
on ainutlaatuinen näiden yhdistysten historias-
sa. Norman Simosen tuntevat tänä päivänä niin 
vanhat kuin nuoretkin rannikonpuolustajat. 
Rannikon Puolustajain Helsingin Killan pu-
heenjohtajan nuijahan jäi viime vuosikokouk-
sessa edelleenkin hänen jämerään hallintaansa. 
Myös keskuskillan johtokunnassa ja Rannikko-
tykistön Upseeriyhdistyksen piirissä nähdään 
hänen energinen olemuksensa mukana yhtä ak-
tiivisena kuin ennenkin. 

Tunnustuksena monista maanpuolustusan-
sioistaan on everstiluutnantti Simoselle myön-
netty Puolustusvoimain kultainen ansiomitali. 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen kunniaj ä-
seneksi hänet kutsuttiin viime vuosikokouk-
sessa. 

Merkkipäivänään joutui everstiluutnantti Si-
monen kotonaan Munkkivuoressa monien huo-
mionosoitusten kohteeksi. Rannikkotykistön on-
nittelut kävi esittämässä rannikkotykistön tar-
kastaja, eversti Eero Veranen ja Rannikon Puo-
lustajain Killan onnittelut sen puheenjohtaja, 
pääjohtaja Erkki Tuuli. 

Onnittelemme! 

60 vuotta 
majuri evp, kansakoulunjohtaja 
A A Valpasvuo 
22. 9. 1970 

Everstiluutnantti 
Aarno Ensio Hukari 
50 vuotta 

Kotkan Rannikkopatteriston komentaja, ye-
everstiluutnantti Aarno Ensio H u k a r i täytti 
50 vuotta 14. 7. 1970 Kyminlinnassa. 

Evl Hukari on syntynyt Kuopiossa. Merisota-
koulusta hän valmistui upseeriksi rannikkoty-
kistöön 1944. Vv 1945—47 hän osallistui miinan-
raivaukseen raivaajan ja ryhmän päällikkönä. 

Evl Hukari on suorittanut kenttätykistön kap-
teenikurssin Tykistökoulussa 1950 ja merivoi-
mien kapteenikurssin Merisotakoulussa 1953 se-
kä yleisesikuntaupseerin tutkinnon Sotakorkea-
koulussa 1963. Hän osallistui talvisotaan tulen-
johtajana ja jatkosotaan komppanian ja patte-
rin päällikkönä sekä patteristoupseerina. Hänet 
ylennettiin everstiluutnantiksi 1967. 

Kotkan Rannikkopatteriston komentajaksi 
evl Hukari siirtyi vuoden 1968 alussa. 

Onnittelemme! 
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EIKKA PYYSALO ELÄKKEELLE 

Totesimme kesäkuussa vuosien vierähtäneen 
siinä määrin, että Sinä Eikka olit siirtynyt si-
viiliherrasmiesten joukkoon. Tapana kai on ol-
lut puhua eläkevaariksi ryhtymisestä, mutta 
emme oikein osaa yhdistää Sinuun tuota vaari-
nimitystä. 

Ei kai ole niinkään tuntematon rannikkoty-
kistössä tilanne, jossa jokin kiusallisen konstik-
kaaksi osoittautunut pulma on ratkaistu yksin-
kertaisen nerokkaalla oivalluksella: "Kysytään-
päs pojat Pyysalolta". Ja niinpä marssiminen 
Eikan virkahuoneeseen tai puhelimen valitsija-
levyn kääntäminen, kysyjän olinpaikasta riip-
puen, on tuonut tuon puuttuvan tiedon nimi-
merkki Epätietoiselle. 

Sinun mukanasi siirtyy siviiliin harvinaisen 
laaja tietomäärä. Aselajimme moninaiset teki-
jät, meri ja saaristo aina Virolahdelta Ahve-
nanmaalle ja Selkämerelle, luonnon moninaiset 
ilmiöt, historia, muutamia aloja luetellaksemme 
ovat hallinnassasi aina pieniä yksityiskohtia 
myöten. Unohtaa ei myöskään sovi ansioitasi 
siinä 50-luvulla tapahtuneessa aselajimme kehi-
tysprosessissa, jossa pattereista tehtiin tykistöä. 

Itse et ole ansioitasi mainostanut. Olemmekin 
havainneet Sinulta puuttuvan nuo meille up-
seereille niin rakkaiksi ja mieluisiksi käyneet 
harrastukset; esimiesten haukkumisen (turval-
lisen välimatkan päässä) ja itsensä kehumisen. 

Sanotaan, että tarinaa riittää niin kauan kun 
on kaljaa. Sinun kohdallasi tuo lausuma ei pidä 
paikkaansa. (Vaikka kyllä sitä silloinkin riitti.) 
Me nuoremmat miehet muistelemme usein niitä 
rattoisia ampumaleirien ja harjoituksien lomas-
sa monasti pikkutunneille asti vierähtäneitä 
(kaljattomia) juttutuokioita, joissa saimme 
kuulla tarinoita raivauskaudelta, meille tunte-
mattomasta Suursaaresta, aselajimme suurim-
mista hupihetkistä vuosien varrelta ja paljosta 
muusta. 

Vaikka oletkin nyt ripustanut virkapuvun 
vaatekaappiin, älä silti kokonaan jätä sitä jouk-
koa, jonka parissa olet niin monta vuotta uuras-
tanut. Samalla kun toivotamme Sinulle van-
haan kotkalaiseen tapaan Hyvää tuulta, toivom-
me näkevämme Sinut aina siellä, missä nykyi-
set ja vanhat rtmiehet kokoontuvat. 

Terve! 
Joukko vanhoja Ahvenkosken sillan 

itäpuolisia palvelustovereita 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö N U P S E E R I Y H D I S T Y S T I E D O T T A A 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö N 
U P S E E R I Y H D I S T Y S r.y.:n 

V U O S I K O K O U S 
pidetään Rannikkotykistökoulun 
järjestämänä 
Helsingissä 27. 11. 1970 

Ohjelma 
Klo 16.30 Santahaminassa RT-kou-
lulla vuosikokous, jossa käsitellään 
sääntöjen 13 §:n määräämät asiat. 
Klo 20.00 Suomenlinnan Upseeri-
kerholla 
Juhlaillallinen (vierailupuku) 
TIEDUSTELUIHIN vastaa ylil 
Grönberg puh. 625 801/2524 (virka), 
668 303 (koti) Helsinki. 

RANNIKKOTYKISTÖN UPSEERIYHDISTYK-
SEN PAINOTUOTTEIDEN MYYNTIHINNAT 
Suomenlinna teos 10.00 
Rannikkotykistön vuosikirja IX 1962 . . 5.00 
Rannikkotykistön vuosikirja X 1964 . . . . 5.00 
Rannikkotykistön vuosikirja XI 1966 . . 5.00 
Rannikkotykistö taistelee 1.00 
Tyyntä ja Myrskyä 1.50 
Maihinoususotatoimi 0.50 
Ahvenanmaan linnoittaminen 0.50 
Suomen ranikkotykistö 1918—1958 (nah-
kaselk) 20.00 
Suomen rannikkotykistö 1918—1958 
(kluuttik) 16.00 
RtUY:n adressit (onnittelu ja suru) . . 2.00 
Adressin kuori 0.50 
TK - kuvat 0.20 
Joulukortit kuorineen 0.25 
RtUY:n rintamerkki 5.00 

Em myyntiartikkeleita saatte RtUY:n yhteys-
upseereilta, sihteereiltä ja taloudenhoitajalta. 



Y H T E I S T O I M I N T A A 
H A N G O S S A T Ä Y T T I 1. 9. 1970 
O Y M A N N E R I N K O N E P A J A A B 80 V U O T T A 

Tehdas on tänään pohjoismaiden suurin kul-
jetuspyörien valmistaja. Katsoessaan sen nyky-
aikaisia, siistejä ja valoisia työsaleja, joissa 
uudet nopeat koneet tekevät ajan vaatimusten 
mukaisia laatupyöriä suurina sarjoina, ei kävijä 
aavistakaan, kuinka monta vaihetta tehdas on 
läpikäynyt päätyessään nykyiseen tuotanto-oh-
jelmaansa. 

Monta yhtymäkohtaa muistoissa liittyy myös 
rannikon puolustajiin ja yleensäkin puolustus-
voimiin. Onhan luonnollista, että konepaja mo-
nine metallintyöstökoneineen voi auttaa paljon-
kin puolustusvoimia. 

Heti ensimmäisen pommin pudottua marras-
kuun viimeisenä päivänä 1939 siirtyi Oy Man-
nerin Konepaja Ab:n toiminta sodanaikaiselle 
kannalle. Turvallisuustoimia tehostettiin, väes-
tösuojia kunnostettiin ja suuri määrä konepa-
jalle muutostöitä varten tuotuja ammuksia siir-
rettiin varmempaan turvaan maastoon. 

Joulukuun 27 päivän pommitus särki kone-
pajan ikkunoista suurimman osan, mutta ne 
korvattiin laudoituksella ja töitä jatkettiin, tois-
tuvien hälytysten vuoksi nyt yötyönnä. 

Tammikuun 4 p:nä 1940 aikaansai yksinäisen 
viholliskoneen suorittama päiväpommitus pahaa 
jälkeä vastavalmistuneessa uudessa konepaja-
rakennuksessa, pommin osuessa rakennuksen 
kattoon jossa se räjäht i repien osan kattoa ja 
tiiliseiniä sekä tuhoten ovet ja ikkunat. Koska 
päivätöitä ei enää silloin tehty, säästyttiin ih-
mishenkien menetyksiltä. Tuho olisi seurauk-
siltaan voinut muodostua varsin kohtalokkaak-
si, ellei muutamia päiviä aikaisemmin valmis-
tuneita ammuksien panoshylsyjä olisi ehditty 
lähettää rintamalle. 

Tehdassali toimi näet silloin ammuslataamo-
na jossa käsiteltiin huomattavia ruuti- ja rä-
j ähdysainemääriä. 

Nyt siirrettiin tärkeimmät ja kevyemmät ko-
neet Santalaan ja Täcktomiin osa myös väestö-
suojaan valimon alle, mihin ne asennettiin käyt-
tökuntoon. Tehtiin myös puolustuslaitoksen 
kanssa sopimus tehtaan siirtämisestä muualle, 
ensin keskeneräisen miinakaluston valmistami-
seen tarvittavat koneet ja työvälineet, sitten 
raskaat koneet ja viimeksi koneet ja laitteet, 
joita tarvittiin rannikkotykistön kaluston kor-
jauksiin. Ensimmäiset osat siirrettiinkin sitten 
9. 1. 40 Lohjan Hiidensalmelle, jossa työt alkoi-
vat jo 19. 1. 1940. 

Mannerin Konepaja valmisti miinojen tako-
osia, sarvia ja raivauskalustoa, ilmatorjuntako-

Mannerin Konepaja Oy:n tehdaskortteli Pitkä-
katu 17:ssä Hangossa. 

nekiväärien jalustoja ym laitteita, myös sairas-
paareja. 

Lisäksi osallistui konepaja mm Russarön jä-
reän patterin asennustöihin, takoi tykkien pe-
ruspultteja sekä korjasi erilaisia aluksia. 

Talvisodan loputtua alkoivat kuumeiset Han-
gon evakuointitoimenpiteet. Aikaa oli 10 päi-
vää ja siirrettävänä suuret raaka-aine- ja kone-
määrät. 21. 3. 40 kuormattiin viimeiset rautatie-
vaunut joita yhteensä tarvittiin evakuointiin 40 
kpl. Samalla vietiin kuorma-autoilla noin 90 
tonnia tavaraa Virkkalaan sieltä edelleen rau-
tateitse kuljetettavaksi. 

Suurin osa konepajasta siirtyi tällöin Lahteen. 
Toimintaa Lahdessa hidastutti paljon se, että 

tehtaan oli luovutettava evakuoidut koneensa 
Neuvostoliitolle ja hankittava tilalle uudet. 
Luovutus tapahtui 1940 joulukuun viimeisenä 
päivänä. Uudet koneet ennätettiin saada toimin-
taan jatkosodan alkuun, jolloin Oy Mannerin 
Konepaja Ab jälleen ryhtyi sotamateriaalituo-
tantoon. 

Näistä ajoista on jo kuitenkin kulunut kolme 
vuosikymmentä. 

Tänään kahdeksankymmenvuotias tehdas on 
erittäin nuorekas, kasvaa hurjaa vauhtia ja on 
juuri läpikäynyt organisoimisvaiheen johon si-
sältyi myös tietokoneen käyttöönotto varasto-

Jatkuu siv. 30 
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Vaxholman Rannikkotykistörykmentin mii-
nakoulu suoritti vierailukäynnin Hankoon ke-
säkuun puolivälissä kahdella miinanlaskijalla 
ja kahdella vartiomoottoriveneellä. Laivasto-
osaston johtajana toimi rykmentin komentaja 
eversti G E O Jarneberg. Alusten miehistöjen 
lisäksi mukana oli myös 21 miinakoulun rt-
kadettia. 

Laivasto-osasto, jossa Hangon Rannikkopat-
teriston asettamana yhteysupseerina toimi luut-
nantti J Hakala, saapui Utöstä Hankoon saa-
ristoväylää pitkin. Hangon länsisatamaan kiin-
nittyvää osastoa vastaanottamaan oli saapunut 
myös Suomenlinnassa vieraileva Vaxholman 
nuorisosoittokunta, joka viritti ilmoille reippai-
ta marssisävelmiä. 

Epävirallisen vierailun ohjelmaan kuului mm 
komentajien vierailut vastavierailuineen, leh-
distötilaisuus aluksilla, kaupungin järjestämä 
esitelmätilaisuus, tutustumiskäyntejä, kunnia-
käynti Hangon sankarihaudoilla sekä jalkapal-
lo-ottelu ruotsalaiskadettien ja varuskunnan 
joukkueen välillä. Tiukka ottelu päättyi tasa-
tulokseen 1—1. 

Iltaa vietettiin Hangon Casinolla iloisen seu-
rustelun merkeissä. Yhteinen toivomus oli, että 
tapaamiset toistuisivat entistä useammin. 

Vieraiden kotimatka alkoi kauniin sään ja 
hilpeän mielialan vallitessa. Alukset hävisivät 
"Englannin väylää" ajaen ulkomerelle 17 6. 
klo 16.00. 

Laivasto-osasto kiinnittymässä Hangon länsisatamaan. Vasemmalla johtoaluksena toiminut MXJL 
12 ja oikealla MUL 17 ovat pieniä miinanlaskijoita, joita on rakennettu vv 1952—58 useita kap-
paleita Ruotsin rannikkotykistön käyttöön. Ne on suunniteltu erityisesti saaristossa ja väyläka-
peikoissa tapahtuvaa toimintaa varten. Aluksissa on kaksi peräpotkuria, jotka mahdollistavat jopa 
paikallaan kääntymisen. Moottorit ovat diesel-sähkömoottoreita, jotka antavat aluksille noin 10 
solmun huippunopeuden. Tällainen miinanlaskija voi ottaa kerrallaan mukaansa noin 35—40 mii-
naa. Kahden mukana olleen vartiomoottoriveneen huippunopeudeksi vieraat ilmoittivat noin 
20 solmua. 
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jen ja tuotannon tilastoinnissa ja käsittelyssä. 
Oy Mannerin Konepaja Ab käsittää nyt ko-

konaisen 20.000 m- tehdaskorttelin Hangon kes-
kustassa, johon on rakennettu n 8.000 m2, suu-
rin osa sodan jälkeen. 

Järjestys ja siisteys on moitteetonta, suoras-
taan sotilaallisen täsmällistä. Tuotevalikoima — 
josta mainittakoon huonekalupyörät, kuljetus-
lavapyörät, sairaalapyörät, myymälävaunupyö-
rät, valurautaiset, nailoniset, kumiset ja poly-
uretaanipinnoitteiset pyörät, yhteensä yli 4 000 
eri variaatiota — on yleisesti tunnustettu erit-
täin korkealaatuiseksi ja myös hinnoiltaan kil-

pailukykyisiksi. Niinpä onkin myös vienti vil-
kasta, lähinnä Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan, 
noin 20 % koko tuotannosta. 

Tehtaan uudet hienot koneet soveltuvat erin-
omaisesti monien Puolustuslaitoksen tarvitse-
mien artikkeleiden valmistukseen. Kriisitilan-
teiden aikana pystytään tuotantoa ohjaamaan 
myös kokonaan uusille aloille. 

Mannerin Konepaja kuuluu Hangon Rannik-
kopatteriston lipun lahjoittajiin. Yhtiö on mo-
nella tavalla osallistunut patterston tukemiseen. 
Tunnustukseksi HanRPston komentaja e vi P 
Silvast luovutti Oy Mannerin Konepaja Ab:lle 
1. 9. 1970 patteriston pienoislipun. Lahjan otti 
vastaan johtaja Aarne M Manner. 

Rannikon Puolustaja yhtyy onnitteluihin. 

Linja-autoliike 
Onni Vilkas 
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