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YHTEISTYÖ -
MAAMME RANNIKON VALVONNAN 

JA PUOLUSTAMISEN PERUSEDELLYTYS 
Rannikko- ja meripuolustuksemme on organisatoorisesti kokenut toisistaan 

varsin jyrkäst ikin poikkeavia vaiheita. Siirtyminen nykyiseen järjestelmään, 
jossa aikaisemmin laivaston kanssa samaan merivoimien tai meripuolustuk 
sen organisaatioon kuulunut rannikkotykistö on maavoimien aselaji, merkitsi 
ymmärrettävästi suurta ja monille ehkä " järkyt tävääkin" muutosta. Kaikilla 
organisaatioil la on hyvät ja huonot puolensa ja vasta kriisiti lanne lopullisesti 
testaa ne säälimättömin ottein. 

Nykyajan rannikon puolustuksemme on siksi monia osasuorittajia sisäänsä 
sulkeva ja siksi moniulotteinen kokonaisuus, että vaikka organisaation ra 
kentamisessa ja kehittämisessä kuinka nähdään yhteistoiminnan vaatimus 
keskeisenä tekijänä, aina jää toiminnanaloja, joil la organisaatio ei sellaise-
naan luo riittäviä välittömiä yhteistyön puitteita. Tärkeintä on, että yhteis 
toiminnan tarve ymmärretään ja että sitä toteutetaan oikeassa hengessä 
kokonaisuuden hyväksi. Kokemukset ovat tässä luonnollisesti paras opet-
taja ja vaatimusten osoittaja. 

Rannikkotykistö joutuu jokapäiväisessä toiminnassaan tekemisiin oman 
puolustushaaransa muiden aselajien lisäksi nimenomaan merivoimien kanssa, 
mutta ymmärrettävästi myös ilmavoimien kanssa. Yhteistoiminnan tarpeen 
ymmärtäminen ei liene ongelma. Vaikeuksia tuottaa yhteistoimintavaatimuksia 
vastaavien teknil l isten jär jestelyjen toteuttaminen niukkojen määrärahojen 
puitteissa. 

Varsinaisen soti lassektorin lisäksi rannikkotykistöl lä on perinteell iset yh-
teistyösiteet mm. merivartiostoihin, luotsilaitokseen ja meripelastusorgani-
saatioon. 

Rannikkotykistön miehet ovat paikan päällä voineet nähdä ja kokea sen 
arvokkaan työn, jota eri organisaatioiden puitteissa rannikoil lamme suorite-
taan. Hyvin suoritettu oma työ ja samassa "r intamassa" seisovan naapurin 
työn oikea ymmärtäminen muodostavat yhteistyön ja toistensa tukemisen, 
myrskytkin kestävät peruspilarit. Yhteistyö on toisaalta se "aal lonmurtaja", 
joka vaimentaa kovimmatkin vaahtopäät inhimillisen kestokyvyn rajoihin. 

Käsillä olevan "Rannikon Puolustajan" tarkoituksena on valottaa ja pa-
lauttaa arvoisan lukijakunnan mieliin niitä yhteistoiminnan puitteita ja olo-
suhteita, joissa rannikko- ja merialueillamme työskennellään. Saakoon tämä 
perinteell isesti vireä yhteistoiminnan kenttä tulevaisuudessa yhä voimak-
kaampia, kannustavampia ja kaikkia osapuolia entistä enemmän hyödyttä-
viä muotoja. 
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Kommodori K Kijanen 

YHTEISTOIMINNASTA 
RANNIKKOTAISTELUSSA 

Puolustushaarojen joukot taistelevat eri ele-
menteissä: maalla, merellä ja ilmassa. Luonnol-
lisesti rannikolla ja erityisesti saaristossa joutu-
vat eri puolustushaarat aselajeineen yhteistoi-
mintaan keskenään. Sotatoimet voivat tällöin 
kehittyä joko yhteistoimintataisteluksi tai tais-
teluksi saman suunnitelman mukaan. Taistelu-
tavan valinta riippuu ratkaisevasti johtamis-
mahdollisuuksista ja viestityksen tehokkuudesta 
eikä niinkään taistelun "suuruudesta" tai taiste-
lualueen laajuudesta. 

Ensimmäisen maailmansodan rannikkotaiste-
luista katsottiin voitavan tehdä 1920- ja 1930-
luvuilla sellaiset johtopäätökset, että maihin-
nousuja tulevaisuudessa tulisi olemaan vähän. 
Taisteluista omassa saaristossa oli sellainen kä-
sitys, että kuljetuksiin toki oli varauduttava, 
mutta varsinainen taistelu tapahtuisi suurissa 
saarissa jalkaväen tapaan. Myöskään laivaston 
koulutukseen eivät saaristotaistelut kuuluneet, 
paitsi talviolosuhteissa, jolloin saariston erikois-
olosuhteet eivät kuitenkaan vaikuttaneet. Mi-
tään erikoiskalustoa ei ollut, vaan kuljetukset 
oli tarkoitus suorittaa pienillä raivaaja- ja yh-
dysveneillä. Rannikkotykistö ja rannikkolaivas-
to muodostivat silloin kenrm. V. L. R. Valveen 
johtaman merivoimien puolustushaaran, jossa 
aselajien välinen yhteistoiminta oli lähinnä toi-
mintaa saman suunnitelman mukaan. Tämä-
kään ei ollut täysin aukotonta, mitä esimerkik-
si osoittaa se, että Talvisodan alkaessa melkein 
kaikki linnakkeiden edustoille suunnitellut mii-
noitteet eli ns. "pommitusvaarannokset" jäivät 
laskematta. 

Talvisodan olosuhteissa olivat joukot — lä-
hinnä rannikkotykistön ja kenttäarmeijan — 
osoittaneet jonkinlasta tottumusta saaristotais-
teluihin. Joukkojen valmistautumattomuus saa-
ristotaisteluihin avoveden aikana ilmenikin 
vasta Hangon maarintamalla kesällä v. 1941. 
Hangon venäläiseen varuskuntaan kuului lähes 
30 000 miestä ja koska "motin" maaraja oli va-
rustamatta, niin venäläiset pyrkivät täällä kan-
naksen molemmin puolisilla saaristolohkoilla 
sitä aktiivisempaan esiintymiseen Laivasto ei 
tänne asti pystynyt vaikuttamaan, joten koko-

naan uusi taistelutapa oli luotava, joukot kou-
lutettava ja kalusto kokeiltava. Hangon ryh-
mässä jouduttiin täten kesken sotaa perusta-
maan uusi koulutuskeskus, jota voitaneen pitää 
nykyisen Rannikko jääkäripatalj oonan suora-
naisena edelläkävijänä. Tilanne Hangon saaris-
torintamalla oli kuitenkin suhteellisen helposti 
vakaannutettavissa, koska joukot olivat yhtei-
sessä johdossa ja viestitys oli helposti järjestet-
tävissä. 

Erilainen tilanne muodostui heinäkuun 26. 
pnä v. 1941, kun venäläiset hyökkäsivät ulko-
meren äärellä olevaan Bengtskärin majakka-
saareen. Täällä oli rannikkotykistön vartio- ja 
tähystysasema, ja laivasto saattoi osallistua 
hyökkäyksen torjuntaan. Aluksi viestiyhteydet 
olivat mutkikkaat, mutta kun laivaston apujou-
kot olivat päässeet huutoetäisyyden päähän ma-
jakasta, niin yhteistoiminta oli tehokasta. Ehkä-
pä tämä taistelu jossakin määrin vastasi niitä 
kuvitelmia, joita ainakin laivastopiireissä rau-
han aikana oli saaristotaisteluista muodostunut 
merivoimien eri aselajien välittömänä yhteis-
toimintana. Venäläiset evakuoivat Tallinnan elo-
kuun lopulla, jolloin Hankoa piirittäneiden suo-
malaisten keskuudessa syntyi kysymys siitä, 
mitä "motissa" tapahtuu. Tilanteen selvittämi-
seksi toimeenpantiin Hangon ryhmän kaikilla 
lohkoilla syyskuun 2.—3. päivinä väkivaltaisia 
tiedusteluja ja näiden välilliseen tukemiseen 
osallistuivat myös panssarilaivat. Nämä ampui-
vat illalla 2. pnä syyskuuta yhteensä 68 järeää 
kranaattia Hangon satamaan ja kylään. Am-
munta tapahtui "motin" länsipuolelta, jolta 
suunnalta yhteistoiminta mm. järjestämällä tu-
len tähystys oli edullisinta suorittaa. Tältä 
suunnalta kävivät myös vartiomoottoriveneet 
elokuun lopulla miinoittamassa Russarön ohi 
johtavia väyliä, koska tähystys oli havainnut 
venäläisten käyttäneen erityisesti tätä reittiä. 
Ensimmäisen miinoitusmatkan yhteydessä ve-
neet olivat vain kilometrin päässä Russaröstä, 
jolloin vuorostaan rannikkotykistö tulellaan tu-
ki veneitä ja häiritsi venäläisiä Russarössä. 

Hangon vuokra-alueen merkity merituki-
liikenne sinne oli odotettua vähäisempää ja pää-
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asiassa sen omaa huoltoliikennettä. Viron saa-
ret sinne tosin pyrittiin evakuoimaan, mutta 
Tallinnaa ei. Laivastovoimiemme erityisenä teh-
tävänä oli vuokra-alueen "piirittäminen" meren 
puolelta ja tehtävään käytettiin ensin moottori-
torpedoveneitä, sitten sukellusveneitä ja lopuk-
si syksyllä tykkiveneitä. Vesialue, mikä aluksil-
la oli käytettävissään ulottui tosin Suomen ran-
nikolta Viron rannikolle, mutta oli tavattoman 
kapea — paikotellen alle 10 mpk. Tämä johtui 
miinoitteista, joista eniten haittaa tuottivat suo-
malaiset "Kuolemanjärvi" ja Kipinola" miinoit-
teet. Näin syntyneet olosuhteet Hankoniemen 
edustalla aiheuttivat sen, että eri aluslajit oli 
vuorotellen asetettava toimintaan ja yhteistoi-
minta maarintaman "piirittäjien" kanssa jäi 
vain laadittujen toimintasuunnitelmien varaan. 
Heikkojen tai kokonaan puuttuvien viestiyhte-
yksien takia ei pystytty yhteis johtamiseen, joten 
jo senkin vuoksi oli luovuttava eri aluslajien 
käyttämisestä saman aikaisesti noinkin ahtaal-
la merialueella. Alusten yleinen vähyys taasen 
aiheutti sen, että kaikkina aikoina ei meririnta-
malla ollut yhtään alusta toiminnassa, joten me-
relle jäi pitkäksikin aikaa suuriakin aukkopaik-
koja, joita vihollinen saattoi käyttää hyväk-
seen. 

Tallinnan ollessa vielä venäläisten hallussa 
olivatkin Hangon oltavat suhteellisen huoletto-
mat, sillä Hangon ja Tallinnan väliset meriyh-
teydet oli suhteellisen helppo pitää kunnossa ja 
turvata liikenne. Tilanne huononi heti, kun yh-
teydet oli hoidettava aina Kronstadiin asti, sil-
lä Itämeren laivaston raivaajavoimat eivät riit-
täneet tähän erittäin vaativaan tehtävään. Mut-
ta mitä merellä ja Hangossa oikein tapahtui, sii-
tä ei Suomen sodanjohdolla ollut täyttä kuvaa 
ja muodostettu arviokin osoittautui aikanaan 
vääräksi. 

Tiedustelua Hangon vuokra-alueen suhteen 
johti Merivoimien esikunta, joka runsaan tähys-
tyksen avulla kesän valoisina vuorokausina 
pystyikin tilanteen hyvinkin selvittämään, öi-
den pimetessä ja pidentyessä tilanne muuttui, 
mutta tiedustelumenetelmät eivät sanottavasti. 
Jo syyskuussa tilanne oli ollut epäselvä, mut-

ta marraskuussa, kun venäläisten kuun puolivä-
lissä yrittämä evakuointi epäonnistui, niin suo-
malaisten käsitys Hangosta muodostui hyvin se-
kavaksi. Lentotiedustelua Hangon yläpuolella 
yritettiin lisätä, mutta sen venäläiset pystyivät 
estämään tai sumutuksin ja savutuksin salaa-
maan aikeensa tähystykseltä. Aluksin toimeen-
pantu tiedustelu Suomenlahdella olisi tuotta-
nut tuloksia, sillä sitä venäläiset eivät olisi pys-
tyneet estämään. Tätä tiedustelumuotoa ei kui-
tenkaan käytetty, joten tiedot jäivät vajaiksi ja 
siitä kärsi koko merivoimien toiminta — Han-
gon maarintama mukaan lukien. Tällainen voi-
mien ja mahdollisuuksien käyttämättä jättämi-
nen juontanee alkunsa jo jatkosotaa edeltäneiltä 
ajoilta. Rannikkoyksiköiden ulkovartioalusten 
olisi pitänyt hankkia tietoja mereltä, mutta vä-
hän merikelpoisina nämä alukset olivat joutu-
neet pois käytöstä, tai siirretty vaatimattomam-
piin tehtäviin, eikä kukaan huomannut, että 
tiedustelu ontui pahasti. Laivaston olisi pitänyt 
täyttää aukko aluksillaan, mutta yhtään tie-
dustelusyöksyä eivät alukset tehneet. 

Edellä olevin esimerkein olen pyrkinyt sano-
maan, että yhteistoiminta rannikko- ja saaristo-
olosuhteissa on välttämätöntä. Toiminnan jär-
jestelymuotoja on useita alkaen kiinteästä alis-
tamisesta tai sekamuotoisista yhtymistä — joh-
taen lopulta väljään "yhdensuuntaistettuun" 
ajatteluun ja taistelutoimintaan. Sääntönä voi-
daan pitää, että mitä heikommat ovat viestiyh-
teydet yhteistoimintaan määrättyjen kesken, 
sitä pätevämmän tulee yhteisjohdon olla, jotta 
toimintasuunnitelmat, joiden mukaan sodassa 
joudutaan todella toimimaan, olisivat toteutta-
mismahdollisuuksien rajoissa. Toisin sanoen, et-
tä mikäli koulutus muuten on oikein järjestetty, 
niin jo rauhan aikana tarvitsevat yhteisen joh-
toportaan lähinnä ne aselajit, joiden väliset 
viestiyhteydet ovat heikoimmat ja sellaisiksi 
sodassakin jäävät. Jos taasen viestiyhteydet 
ovat hyvät ja koulutus on tapahtunut saman 
"ohjesäännön" perusteella, niin eri aselajit — 
yhtymät — voivat toimia menestyksellisesti il-
man kankeita alistuksia tai keinotekoisia käs-
kytyksen väliportaita. 

Oy KOTKA STEVEDORING 

KOTKA 

Rakennusliike Repo Oy 
Cygnaeuksenkatu 16 A HELSINKI 

Rakeneamme asuin- ja teollisuusrakennuksia 

Savonlinna puh. 
Porvoo „ 
Kouvola 
Helsinki ,, 

Tervehdimme asiakkaitamme, 

21 951 
12966 

2 402 
491 847 
492 847 
puolustuslaitosta ja 

sen henkilökuntaa, reserviläisiä ja sotaveteraaneja. 
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MERIPUOLUSTUS 
O N 

YHTEISTOIMINTAA 

Maj T Sario Kaptl H Iivonen 

Yhleinen tehtävä 
Itämeri lahtineen muodostaa sekä rauhan et-

tä etenkin pitkällisen kriisin aikana kansamme 
elinmahdollisuudet turvaavan välttämättömän 
kulkutien, mutta meri ja sen yläpuolella oleva 
ilmatila on toisaalta nopein ja suorin hyökkäys-
reitti ydinalueellemme kaikkina vuodenaikoina. 
Ydinalueen, jonka tärkeimmät hallinnon ja ta-
louselämän keskukset sijaitsevat pääosin ran-
nikolla, joutuessa sotatoimien kohteeksi voivat 
aluemenetykset siellä muodostua kohtalokkaik-
si jo rajoitetuinkin voimin suoritetussa hyök-
käyksessä. Toimintatilaa ydinalueemme puolus-
tamiseksi on vain meren suunnalla. 

Kansainväliset sopimukset ja puolueetto-
muuspolitiikkamme vaativat valmiutta ja kykyä 
alue vesiemme valvontaan ja niiden alueellisen 
koskemattomuuden jokahetkiseen suojaami-
seen. Kansainvälisiin vesiin rajoittuvalla pitkäl-
lä aluevesirajallamme olemme yksin vastuussa 
sen suojaamisesta. Kykymme tähän tulee olla 
uskottava myös ulkopuolisten silmissä. Vaati-
mus korostuu, kun tiedämme, että merialue on 
herkin kansainvälisille tilannemuutoksille. 

Kokonaismaanpuolustuksemme osana vastaa 
aluevesiemme valvonnasta ja niiden koskemat-
tomuuden sekä meriyhteyksien suojaamisesta 
meri- ja rannikkoalueillamme kiinteästä ja 
liikkuvasta voimasta koostuva meripuolustus, 
johon ensisijaisesti osallistuvat merivoimat ja 
rannikkojoukot yhteistoiminnassa kaikkien 
puolustushaarojen ja aselajien kanssa. 

Meripuolustuksen tulee olla jatkuvasti toi-
mintavalmiina ja riittävän tehokas vastaamaan 
tehtävistään kaikissa tilannevaihtoehdoissa. 

Avainkysymyksenä on sen eri komponenttien 
kitkaton yhteistoiminta, jonka olisi oltava auto-
maattista jo rauhan ajan jokapäiväisestä toi-
minnasta alkaen aina tilanteeseen asti, jossa 
meripuolustuksemme mahdollisesti joutuu an-
karimpaan koitokseensa. Toiminnan nopeusvaa-
timukset edellyttävät perusteilta ja toiminta-
menettelyiltä selväpiirteisyyttä, suunnittelua ja 
kokeilua. 

Perustana tieto ja tuntemus 
Eri puolustushaaroihin kuuluvien voimien 

toiminnan koordinoimisen edellytyksenä on joh-
toportaiden yhteisymmärrys ja -toiminta. Tämä 
voidaan saada aikaan joko orgaanisella asian-
tuntijaedustuksella tai asettamalla yhteyseli-
miä. 

Operatiivisten vaatimusten mukaan on ran-
nikkomme jaettu rannikkoalueisiin, joita joh-
tavat rannikkoalueiden esikunnat ovat maa- ja 
merivoimien henkilöstöä käsittäviä yhteisesi-
kuntia. Tämä esikunta koordinoi yhteistoimin-
nan taktisella tasolla. Tätä ylemmissä johtopor-
taissa käytetään orgaanista asiantuntijaedustus-
ta ja alemmissa johtoportaissa tarvittaessa yh-
teyselimiä. 

Yhteistoimintatasoina voidaan yleensä nähdä 
— rannikkoalueen esikunta 

— (yleisvoimien) lippue tai taisteluosasto, 
meriliikenne-elimet, 

— rannikkopatteristo 
— laivue 

— rannikkopatteri 
— viirikkö tai alus. 
Kun yhteisesikuntia ei rauhan aikana ole, tu-

lisi jatkuvasti voida järjestää niitä harjoittavia 
yhteisharjoituksia, jolloin myös menettelytavat 
tulisivat alueittain suunnitelluiksi ja kokeil-
luiksi. Alemman tason yhteistoiminta on osa 
jokapäivästä elämää. Yhteiselimien lisääntyväl-
lä käytöllä sekä jatkuvalla yhteistoimintahar-
joittelulla pieniäkin yhteistoimintamuotoja hy-
väksikäyttäen voidaan luoda koulutuksellinen 
pohja yhteistoiminnalle myös nykyisin, jolloin 
varsinainen yhteiskoulutus ei enää anna sille 
perustaa. 

Aihe yhteistoimintaan syntyy yleensä avun 
tai tuen tarpeesta. Tällöin aloitteentekijänä on 
avun tarvitsija. Toisaalta yhteisen tehtävän suo-
rittaminen edellyttää yhteistoimintaa huolimat-
ta siitä, että suoritustasoa ylempi johtoporras 
on tehtävien annossa jakanut työt. Lisäksi tar-
vetta yhteistoimintaan syntyy aina toimittaessa 
samoilla alueilla. Edellä olevan perusteella voi-



daan todeta, että merivoimilla ja rannikkojou-
koilla ei ole tehtävää, missä keskinäisen yhteis-
toiminnan tarvet ta ei ilmenisi. 

Yhteistoiminnan aikaansaamiseksi ja onnistu-
miseksi tarvi t tavat edellytykset voidaan kiteyt-
tää kahteen pääasiaan. Keskinäinen m a h d o l -
l i s u u k s i e n j a r a j o i t u s t e n t u n t e m i -
n e n on avainasemassa. Tällöin ovat ratkaisevia 

— kaluston määrä ja laatu, 
— organisaatio ja henkilöstön koulutustaso 

sekä 
—• taktiikka, eli kyseessä olevan joukon käyttö-

periaatteet. 
Toinen tärkeä yhteistoiminnan edellytys on 

keskinäinen h e n k i l ö k o h t a i n e n t u n t e -
m u s j a h y v ä t s u h t e e t . Tutulta ja hyvältä 
ystävältä on aina helpompi pyytää apua kuin 
vieraalta ja tuen antaminenkin suunnitelmi-
neen ja sopimisineen käy joustavasti. Henkilö-
kohtaisen tuntemisen puute ei t ietenkään ole ei-
kä saa olla este yhteistoiminnalle. Hyvät suh-
teet laivastoyksiköiden ja rannikkojoukkojen 
välille on luotava jo rauhan aikana. 

Merivalvonnan kokonaisuus rakentuu osista 
Merialueemme valvonnan on ulotuttava au-

kottomana ja ja tkuvana ilmaan, pintaan ja pin-
nan alle. Merivalvonta perustuu kiinteään jär-
jestelmään tutkineen, aistitähystys- ja vesi-
kuunteluasemineen sekä l i ikkuvaan voimaan, 
jolla voidaan tunnistaa, muodostaa painopiste 
ja saada lisäulottuvuutta. Kiinteän voiman 
muodostavat merivalvontakomppaniat ja ran-
nikkojoukkojen tulenjohto-, mittaus- ja tähys-
tysasemat, li ikkuvaa voimaa edustavat valvon-
tavenejoukkueet, merivoimien alukset sekä il-
mavoimat. 

Toiminnan on muodostettava sellainen koko-
naisuus, että kaikki t ietojen tarvitsi jat saavat 
meri t i lannekuvan tarpeensa edellyttämällä no-
peudella, tarkkuudt l la ja laajuudessa. Tämä 
edellyttää eri tasoisia johtokeskuksia, joihin tie-
dot kootaan ja joista ne jaetaan tarvitsijoille. 
Täten esimerkiksi laivastoyksiköt saavat mer i -
t i lannekuvan alueittain täydentäen sitä omalla 
tiedustelullaan, jonka tulokset menevät myös 
alueellisen organisaation käyttöön. 

Kiinteän valvonnan vaikeutena on omien 
alusten erottaminen vieraista käytettäessä tut-
kausta ilman omatunnuslaitetta. Joustava yh-
teistoiminta vaatii näin ollen etukäteistiedot 
omien voimien liikkeistä merellä joko piirroksi-
na valvontaelimille tai yhteyshenkilöstön välit-
tämänä. 

Puolueettomuusvartiointivaiheen päämäärä, 
alueloukkausten estäminen, asettaa valvonta-, 
tunnistus- ja estämistoimintaan osallistuvien yh-
teistoimintakyvylle suuret vaatimukset t ietojen 
ta rkkuuden ja ykityiskohtaisuuden, tiedonväli-
tyksen nopeuden ja toimintavalmiuden osalta. 
Kun tämän toiminnan pitää olla näyttävää, on 
radion käyttö johtamistoimintaan ja tiedonväli-
tykseen vaivattomampaa kuin taistelutilanteis-
sa sodan aikana. Tällöin saattaa yhteistoimin-
nan sujumisen takia olla edullista yhteisten joh-
topaikkojen muodostaminen lähinnä suorit taja-

tasolla. 
Kun mm. parlamentaarinen puolustuskomi-

tea toteaa vastavalmistuneessa mietinnössään, 
että varsinaisten tehtäviensä sallimissa puitteis-
sa puolustuksen hyväksi tehty jä jär jes te ly jä on 
voitava käyt tää yhteiskunnan muita tarpeita 
palveleviin tehtäviin, esitettäköön seuraavassa 
a ja tus merivalvonnan käsitteen laajentamisek-
si samanlaiseksi jär jes telmäksi merialueella 
kuin mitä on ilmatilassa, jossa sot i las- ja siviili-
organisaatiot osittain yhtyvät. Kun tunnetaan 
tapaus, jossa urheilulentokoneen eksyttyä su-
mussa aluelennonjohto paikansi sen, käski kier-
tämään selvästi näkyvää kirkon tornia ja lähet-
ti sotilashävittäjän paikalle "opaskoiraksi", voisi 
hyvin merellä huviristelij än eksyessä merival-
vonta paikantaa sen antaen rannikkoradion vä-
lityksellä sille ohjeita pitäen sen täten poissa 
kareilta ja ennen pitkää saapuisi sitten paikalle 
tutkalla varustet tu merivoimien, luotsien, me-
rivartioston tai rannikkotykistön alus hake-
maan poloisen turvaan. Samoin voidaan ajatel-
la esimerkiksi jäänmurta ja to iminnan johtami-
sen tapahtuvan merivalvontaverkostoa hyväk-
sikäyttäen ja kuten tilanne Elben suulla onkin, 
voisi merivalvontatutkaverkon tiedoilla syötet-
ty rannikkotykistön tietokonelaskin laskea var -
masti turvalliset kurssit suurillekin supertank-
kereille ahtailla väylillämme. Jo yksin meripe-
lastuspalvelun saaminen tehokkaaksi puoltaa 
käytettävissä olevien mahdollisuuksien, voi-
mien ja varojen yhdistämistä yhteisen edun 
nimessä. 

Ra.nnikkotaistelun perustekijä on tuli 
Paitsi, että merialuetta kyetään valvomaan, on 

myös pystyttävä estämään alueloukkaukset ja 
to r jumaan hyökkäykset. 

Taistelun perusteki jät ovat niin merellä kuin 
maallakin tuli ja liike. Rannikolla tulen mer-
kitys korostuu. Kun maalla elävän voiman isku-
ja tuetaan tulella, voidaan rannikolla sanoa elä-
vän voiman olevan ensisijaisesti tulen käyttöä 
varten. 

Pääaseet merialueella ovat tykki (ohjus) ja 
miina. Laiva ja linnake ovat lavetteja — ase-
jär jestelmän sijoituspaikkoja. Laivan etuna on 
liikkuvuus, linnakkeella hyvä taistelunkestä-
vyys. Yhteistoiminta yhdistää edut ja kompen-
soi haitat tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Tulen 
kokonaiskäyttö käsittää merialueella laivatykis-
tön ja muiden raskaiden aseiden tulen, meri- ja 
maasulutteet sekä ilmavoimien tulen. Koordi-
noimalla tulen kokonaiskäyttö saadaan tor junta 
ajallisesti ja paikallisesti mahdollisimman te-
hokkaaksi. Tykistön käytössä esiintyy yhteistoi-
mintatarvet ta 
— maalien jaossa, -osoituksessa ja -määri tyk-

sessä, 
— tulenjohdossa ja -tähystyksessä sekä 
— valaisussa. 

Puut tumat ta yksityiskohtiin voidaan todeta, 
että em. toiminnat suorittaa se, jolla on toimin-
taan kulloinkin parhaat edellytykset. Joustavan 
yhteistoiminnan edellytyksenä ovat ainakin sel-
vä käsitys toisen mahdollisuuksista, yhteinen 
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kieli (piirut, mailit, mit takaavat) ja esimerkik-
si kaikkien tulen johtoelinten kyky johtaa mitä 
tahansa alueelle saatavaa tulta. 

Merisulutteiden käytössä on meillä suori t ta ja-
na merivoimat. Rannikkojoukot avustavat ja 
suojaavat miinanlaskua sekä ennen kaikkea suo-
jaavat sulutteet estämällä raivaamisen. Miinan-
laskun avustamissuunnitelma sisältää mm. ran-
nikon tutkien käytön, tulenjohto ja mittaus-
elinten käytön, väyläpalvelun ja pelastuspalve-
lun toimenpiteet, tulitussuunnitelman, miinoit-
teiden tarkistamisen sekä pinnalle nousseiden 
miinojen tuhoamisen. 

Samoin suoritetaan vihollisen laskemien mii-
noitteiden raivaus tiiviissä yhteistoiminnassa. 
Merivoimat suorittavat raivauksen rannikko-
joukkojen havaitessa miinanlaskun tai -pudo-
tukset sekä suojatessa raivaajat . 

Sukellusveneentorjunnassa kiinteiden vesi-
kuunteluasemien verkosto havaitsee maalit hä-
lyttäen merivoimien sukel lusveneentorjuntayk-
siköt, jotka etsivät ja tuhoavat maalin rannikko-
tykistön suojatessa toiminnan. 

Meriliikenne on elintärkeää 
Kriisinajan merili ikenteen käynnissä pitämi-

nen saattaa tilanteen vaatimusten mukaisesti 
edellyttää voimakkaitakin sotilaallisia ponnis-
tuksia. Näissä päävastuu lankeaa merivoimille, 
mutta niihin osallistuvat myös rannikkojoukot 
omilla toiminnoillaan. Meriliikenneväylien val-
vonta on tärkeä yhteinen tehtävä pyrittäessä 
turvaamaan väylien häiriötön käyttö. Kun val-
vonnan kohteena ovat vihollisen lentokoneet ja 
niiden väylille suorit tamat miinanpudotukset, 
on toiminta yhdistettyä ilma- ja merivalvontaa, 
missä havaintojen tarkkuudel la ja t ietojen väli-
tyksen nopeudella saatetaan estää arvokkaassa 
lastissa olevan kauppa-aluksen tuhoutuminen. 

Laivastoyksiköt joutuvat useasti kääntymään 
rannikkojoukkojen puoleen väyläpalveluun 
kuuluvin tukipyynnöin. Meriliikenteen ajoituk-
sen tai sota-alusten siirtymisten mukaisesti on 
esimerkiksi valaistava väyläosuuksia, jolloin 
pyyntö tästä saattaa tulla ao väylän lähellä ole-
valle linnakkeelle. 

Rannikkotykistön organisaatioon kuuluu sel-
laista aluskalustoa, jota voidaan käyt tää pelas-
tuspalveluun sekä rauhan että sodan aikana. 
Esimerkkinä kyseeseen tulevasta toiminnasta 
voidaan mainita merellä vaurioituneen aluksen 
hinaaminen turvaan. Kun tähän on etukäteen 
valmistauduttu, pelastustyöllä on olemassa 
onnistumisen edellytykset. Sotilaallisissa meri-
kuljetuksissa laivastoyksiköt kul je t tavat rannik-
kosotatoimiin osallistuvia joukkoja operatiivis-
ten suunnitelmien mukaisesti sekä suojaavat 
toiminnan. Tämänlaatuiset yritykset toteutetaan 
yhteisen suunnitelman mukaisesti ja näin yh-
teistoimin. Yhteistoiminta ei tässäkään operaa-
tiossa saa johtaa siihen, e t tä jä rkyte tään selviä 
komentosuhteita eikä tiedetä kuka todella joh-
taa. Kaikissa yhteisissä yrityksissäkin pitää ai-
na olla vastuunalainen johta ja ja selvät johta-
misen periaatteet. 

Tehokas huolto ja hyvä suoja mahdollistavat 
liikkeen ja tulen 

Laivastoyksiköt tukeutuvat saaristossa ran-
nikkojoukkojen vastuualueella. Tiedustelutoi-
mintojen väliaikoina alukset ovat rantaan kiin-
nitettyinä suojaisessa saaristossa henkilöstön 
lepoa sekä kaluston kor jaus ta ja huoltoa var-
ten. 

Rantaankiinnitysmahdollisuuksien luominen 
tarvit tavine puhelinyhteyksineen ja teineen 
edellyttää rannikkojoukkojen pioneeri- ja vies-
tiyksiköiden työpanosta, koska merivoimien 
omat mahdollisuudet tähän toimintaan ovat vä-
häiset. Tukeutumisen suojavaatimusten kas-
vaessa naamioverkon antamasta näkösuojasta 
kallion kylkeen louhittuun alukseen suojaluo-
laan tai -koloon kasvaa myös louhintatöiden te-
kemiseen pystyvien erikoispioneerien tarve. 

Keskinäisen yhteistoiminnan tuloksena saa-
daan tukeutuvat alusyksiköt saumattomasti lii-
tetyksi alueen valvonta- ja puolustusjärjestel-
mään. 

Yleishuollon (mm. talh ja lääkh) osalta meri-
voimat ovat rannikkojoukkojen tuen tarpeessa. 
Käytännössä tämä merkitsee, että alusyksiköi-
den pitää toiminta-alueellaan tietää paikallis-
ten huoltoyksiköiden sijainti sekä niiden tuke-
mismahdollisuudet. 

Yhteistoiminnan tuloksena voidaan myös ai-
kaansaada yhteisiä huoltokeskuksia, joista saa-
vat täydennyksen sekä rannikkojoukkojen että 
merivoimien yksiköt. 

Laivastoasemat ovat merivoimien huoltolai-
toksia ja niiden toimintaperiaatteena on viedä 
täydennys tarvitsijalle. Näin laivastoasemien 
huoltosuoritukset saattavat myös kohdistua 
rannikkojoukkoihin, esim. linnakkeisiin, mikäli 
menetelmä on muita edullisempi. 

Yhteistoimintatarvetta ja -halua on — edelly-
tyksiä tulisi parantaa 

Rannikkojoukkojen ja merivoimien yhteistoi-
minta on vält tämätöntä. Edellä on käsitelty 
eräitä yhteistoiminnan aloja pyrkimät tä esittä-
mään lopullisia ratkaisuja. Monivivahteisessa 
kokonaisuudessa on tilaa kehit tää nykyisiä yh-
teistoimintamuotoja ja jopa luoda kokonaan 
uusia menettelytapoja. Tällä alalla on tapahtu-
nut ja koko a jan tapahtuu edistystä. Usein kui-
tenkin käytettävissä oleva kalusto ja välineistö 
asettavat suuria rajoituksia käytännön jär jes te-
lyille. Mm. yhteistoiminnan vaatimat radioka-
lustot pääosin puuttuvat . Kun kalustolliset edel-
lytykset saadaan luoduksi sekä yhteisharjoi-
tuksilla ja koulutuksella tul laan tutuiksi yhtei-
sessä tehtävässä, muodostavat meripuolustuksen 
osatekijät yhtenäisen kokonaisuuden. 

Oy MARITIM Ab 
Helsinki 
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Evl P Impola 

I LMAVOIMAT JA RANNIKKOTYKISTÖ 

Johdanto 
Ilmavoimien toiminta sodan aikana meri- ja 

rannikkoalueella liittyy kaikkien puolustushaa-
rojen yhteisoperaationa toteutettavaan maihin-
nousun torjuntaan. Torjunnan johtaa rannikko-
sotilaslääni meri- ja ilmavoimien tukemana. 
Vaikutukseltaan kauimmaksi ulottuvina tor jun-
nan ensivaiheeseen osallistuvat merivoimien 
joukot. 

Esityksen tarkoituksena on selvittää erityises-
ti yhteistoiminnan järjestelyt sotilasläänin 
alaisten rannikkotykistöjoukkojen ja ilmavoi-
mien välillä. 

1. Ilmavoimien tehtävät 
Ilmavoimien tehtävät ovat 

— ilmavalvonta, 
—• ilmoitse tapahtuvien hyökkäysten torjunta 

tai ainakin vaikutuksen rajoittaminen, 
— tiedustelu, 
— maa- ja merivoimien tukeminen suoritta-
malla lentotiedustelua, suojausta, tulitukilento-
ja, ilmakuljetuksia sekä tiedotus- ja hälytys-
palvelua. 

Tehtävien suoritusta analysoitaessa voidaan 
todeta seuraavaa: 

I l m a v a l v o n t a täydentää merivalvontaa 
sopivalla ilmavalvontatutka-asemien ja aisti-
ilmavalvonnan ryhmityksellä. 

T o r j u n t a h ä v i t t ä j ä y k s i k ö i d e n so-
pivalla ryhmityksellä voidaan suojaus ulottaa 
myös meri- ja rannikkoalueille. 

Merialueen v a l v o n t a j a t i e d u s t e l u 
kyetään toteuttamaan päivittäin. 

L e n t o t u l i t u k e a voidaan antaa paino-
pistesuunnassa toimivan sotilasläänin taistelu-
jen tueksi. 

Lentotulituen maaleiksi osoitetaan asevaihto-
ehdoista johtuen yleensä vain keveitä ja kulje-
tusaluksia. 

Meri- ja rannikkoalueen i l m a k u l j e t u k -
s e t toteutetaan helikopterikalustoa käyttäen. 
Peruskuljetusvaihtoehtona on turvauduttava 
vesikulj etuksiin. 

T i e d o t u s - j a h ä l y t y s p a l v e l u j a r-
j e s t e l m ä tarjoaa ilmatilanteen seuraamis-
mahdollisuuden myös rannikkojoukkojen johto-
portaissa. 

2. Yhteistoiminta 
Yhteistoiminta toteutetaan sotilasläänin esi-

kunnan ja ilmavoimien lennoston välillä. Ilma-
voimat asettaa sotilasläänin esikuntaan opera-
tiivisen yhteyselimen tai ilmavoimia edustaa so-
tilasläänin esikunnan läheisyydessä toimiva 
lentopiirin esikunta. Läänin tasalla toimivalla 
ilmavoimien edustustolla on käytössään 2—3 
johtoryhmää radioautoineen. Kuhunkin armei-
jakunnan, rannikkoalueen, erillisen prikaatin ja 
lippueen esikuntaan sijoitetaan ilmavoimien up-
seeri operaatiopuolelle. 

Lennosto selvittää sotilasläänille tukemis-
mahdollisuutensa kutakin operaatiota varten 
päivittäisin yhteydenpidoin. Näiden tietojen pe-
rusteella laaditaan sotilasläänin tukiohje ilma-
voimien tukemismahdollisuuksista. 

Tämä ohje sisältää lennoston toimintamah-
dollisuudet pääpiirteisine aikalaskelmineen kä-
sitellen näin ollen 
-—• ilmavalvonnan, 
—• lento tiedustelun ja valvonnan, 
-— hävit täjätorjunnan ja suojauksen, 
— lentotulituen, 
— yhteyslento- ja kuljetusmahdollisuudet. 

Rannikolla taisteleva yhtymä esittää ilmavoi-
milta tarvitsemansa tuen sotilasläänin esikun-
taan, joka ratkaisee ilmavoimien käytön sille 
osoitetun kiintiön puitteissa yhteistoimin ao 
lennoston edustajien kanssa. 

Taistelua tukevan lentotoiminnan johtamista 
ja tietojen saantia varten sijoitetaan ilmavoi-
mien johtoryhmä rannikkoalueen, rannikkoty-
kistöyksikön tai torjuntapataljoonan johtopaik-
kaan. Silloin kun taistelua tukevat myös laivas-
toyksiköt, voi johtoryhmä sijoittua myös johto-
alukselle. 

( jatkuu sivulla 23) 
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Evl N Lappalainen 

1 ^ 4 >4 j Ä l 

RANNIKKOJAAKARIPATALJOONAN JA 
RANNIKKOTYKISTÖN V Ä L I N E N 
YHTE ISTOIMINTA 

Rannikkojääkäripatalj oonat on sodan aikana 
tarkoitettu käytettäviksi taisteluun ensisijaises-
ti saaristossa ja rannikolla ja siellä varmastikin 
puolustuksen painopistealueilla, joissa myös on 
aina rannikkotykistön joukkoja. Näin ollen yh-
teistoiminnan tarve on kiistaton. Viime sotien 
aikana rannikko jalkaväki yleensä kuuluikin 
rannikkotykistöön. 

Nykyiset koulutusvaatimukset edellyttävät, 
että rannikkojääkäripataljoona pystyy rannikol-
la toimiessaan menestyksellisesti 
—• suorittamaan saaristossa ja maihinnousu-

rannikolla keskitetyin voimin vastahyök-
käyksiä vihollisen sivustaan tai sen tukeutu-
misalueille, 

— suorittamaan iskuosastohyökkäyksiä mene-
tetyille saarille, 

— osallistumaan rannikolla puolustustaistelui-
hin sekä 

— osallistumaan saaristosissitoimintaan. 
Mantereellisissa olosuhteissa rannikko jääkä-

rit toimivat jääkäripataljoonan tapaan. 

R a n n i k k o j ä ä k ä r i p a t a l j o o n a n 
t u e n t a r v e r a n n i k k o t y k i s t ö l t ä 

Rannikkojääkäripataljoona voi saada tärkeitä 
tiedustelutietoja joko linnakkeilta tai suoraan 
saaristossa olevilta tulenjohto- ja tähystyspai-
koilta sekä merivalvonta-asemilta. Viestiyhtey-
det on järjestettävä siten, että tiedot saadaan 
viipymättä pataljoonan komentajalle. 

Maihinnousua suorittavan pataljoonan tuli-
tuen tarve on vielä paljon suurempi kuin man-
tereella toimivan. Siirtymisen aikana pataljoo-
na on erityisen arka kohde vihollisalusten ja 
lentokoneiden hyökkäyksille. Ajoreitti olisi va-
littava siten, että rannikkotykistö voi mahdol-
lisuuksiensa mukaan tuhota tai torjua pataljoo-
naa vastaan hyökkäävät vihollisalukset, ja että 
se saa ainakin jonkin verran suojaa linnakkei-
den ilmatorjunta-aseilta. Rannikkotykistö voi-
nee antaa apua myös tarvittavien väylien mer-
kitsemisessä sekä valoisa- että pimeätoimintaa 
varten. Mikäli maihinnousu joudutaan suoritta-

maan vihollisen puolustamalle rannalle, tarvi-
taan tueksi kaikki saatavissa oleva kaarituli. 
Tällöin rannikkotykistö on jälleen keskeisessä 
asemassa edellyttäen, että kantaman piirissä on 
vielä toimintakuntoisia pattereita. Tykistötuen 
saamiseksi on rannikkotykistöpatteriston alis-
tettava pataljoonan käyttöön tarvittava maa-
tulenjohtovoima. Viestiyhteyksien on toimitta-
va moitteettomasti ja paikantamis- ym. mene-
telmien on sopeuduttava kitkattomasti molem-
pien käyttöön. 

Usein lienee mahdollista pataljoonan liittämi-
nen pysyvästi rannikkotykistön kantapuhelin-
verkkoon yhteyksien varmentamiseksi. Rannik-
kojääkäripataljoona saattaa tietyissä olosuhteis-
sa tarvita myös huollollista tukea rannikkoty-
kistöltä, kuten polttoainetta ja lääkintähuoltoa. 
Joskus voinee jopa koko huolto tukeutua jo-
honkin linnakkeeseen. Se vaatii tällöin erikois-
järjestelyjä ylemmän portaan huoltojohdon ta-
holta. 

R a n n i k k o j ä ä k ä r i p a t a l j o o n a n 
m a h d o l l i s u u d e t t u k e a r a n n i k k o -
t y k i s t ö n y k s i k ö i t ä 

Rannikkojääkäripataljoonan käytössä oleva 
venekomppania on varsin tehokas kuljetusyk-
sikkö. Joukkoja perustettaessa ja ryhmitettäessä 
se voi tukea kave- ja uiskokalustollaan rannik-
kotykistöä henkilöstö-ja materiaalikuljetuksis-
sa. Tietyissä taisteluvaiheissa saattaa linnakkei-
den huoltaminen olla mahdollista vain uiskoja 
käyttäen. 

Vihollisen hyökättyä linnakesaarelle lienee 
rannikkojääkäripataljoona ainoa riittävän teho-
kas joukko lyömään sen vastahyökkäyksellä 
mereen. Tällöin linnakkeen olisi pystyttävä pi-
tämään hallussaan tarpeellinen sillanpää tap-
pioiden pienentämiseksi. Maihinnousun aikana 
olisi kaikki tuli keskitettävä samasta syystä vi-
holliseen sen tulitoiminnan ehkäisemiseksi. 

Mikäli vihollinen jo on saanut linnakesaaren 
haltuunsa, on sen takaisin valtaaminen melko 
vaikea suoritus. Se käynee parhaiten iskuosas-
tojen avulla pimeyttä hyväksi käyttäen. Tällöin 
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olisi iskuosastojen mukana oltava l innakkeen 
tuntevia rannikkotykkimiehiä. Alueella olevien 
muiden l innakkeiden on oltava valmiina tuke-
maan hyökkäystä. 

Varsinkin saaristossa toimiva rannikkoj ääkä-
ripataljoona voi antaa tärkeitä t iedustelutietoja 
rannikkotykistölle. Taistelujen aikana voi ran-
nikkoj ääkäripataljoona puolestaan antaa huol-
lollista tukea linnakkeille t i lanteen niin vaa-
tiessa. Tällöin tullevat ensisijaisesti kyseeseen 
kuljetukset , lääkintähuolto, jv-aseiden patruu-
nat ja juomavesi. Joissakin tapauksissa voita-
neen erillisenä toimiva pat ter i alistaa huollolli-
sesti alueella olevalle rannikkojääkäripatal j oo-
nalle. Erityisesti saaristosissitoiminnassa tämä 
saattaa olla tyypillistä. 

Y h t e i s t o i m i n n a s t a r a u h a n 
a i k a n a 

Edellä esitetyistä yhteistoimintatarpeista joh-
tuen tulisi r auhan aikana 
— harjoitella rannikkotykistön tulen käyttöä 

rannikkoj ääkäripatal j oonan tukemiseen. Tä-
män takia Rannikkoj ääkäripatal j oonan har-
joituksiin pitäisi saada mahdollisimman 
usein maatulenjohtoelimiä, 

— harjoitella maihinnousuhyökkäyksiä linna-
kesaariin, jolloin voitaisiin testata myös lin-
nakkeiden puolustusjärj estelyjä, 

— tutkia taistelua saaristossa yhteisten kar t ta-
harjoi tusten ja sotapelien avulla, 

•— kokeilla rannikkotykistön kaluston kuor-
maus- ja purkausmenetelmiä sekä 

— valmistautua yhdessä saaristosissitoimin-
taan. 

Nykyisin on m m polttoaineesta ja koulutus-
a jan niukkuudesta kiinni, ettei yhteistoiminta-
harjoi tuksia pystytä riit tävästi aikaansaamaan 
kaikkien rannikkotykistön joukko-osastojen ja 
Rannikkoj ääkäripatal j oonan kesken. Suomen-
linnan Rannikkotykistörykmentin kanssa 
on yhteistoimintaa ollut aika runsaasti monilla 
aloilla ja sitä voidaan vielä tehostaa. Rannikko-
jääkäripatal joona on siihen valmis. 

FINNSCREW-
Luokitusvaatimukset täyttäviä laiva-

potkureita erikoispronsseista 

PRONSSIVALU OY 
potkuritehdas 

HÄMEENLINNA 

puh. 22587 

Eläkevakuutus Oy 

ILMARINEN 
Eerikinkatu 41, Helsinki 18 

puh. 640921 

O U L U N RAKENNUS Oy. 
Asemakatu 18, Oulu 
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Ltn P Meri 

MERIVARTIOSTON JA RANNIKKOTYKISTÖN 
YHTEISTOIMINTA M ERI VARTIO ALUEELLA 

Omat lakimme ja asetuksemme sekä kansain-
väliset sopimukset antavat aluevesillämme ja 
niiden ulkopuolella olevilla kansainvälisillä me-
rialueilla t iet tyjä velvoitteita, joista aiheutuvat 
tehtävät on jaet tu niiden luonteen ja parhaan 
suoritusmahdollisuuden perusteella eri viran-
omaisten kesken. Jä r jes te lmän rungon muodos-
tavat vakituisesti rannikolle tai saaristoon si-
joitetut rajavartiolaitoksen ja puolustuslaitok-
sen joukko-osastot ja yksiköt. Lisäksi tehtäviin 
osallistuu määrätyissä tapauksissa muita viran-
omaisia ja järjestöjä, joista mainittakoon me-
renkulku-, poliisi- ja tulliviranomaiset, Pll:n 
rannikkoradioasemat, Suomen Meripelastusseu-
ra, meripelastusyhtiöt jne. Osittain sisämaahan 
sijoitettuina kuuluvat jär jes te lmään kiinteästi 
myös sotilasläänien esikunnat ja ilmavoimat. 

Kaikille edellä mainituille on yhteistä se, että 
osittain aivan samoja tehtäviä on velvoitettu 
suorit tamaan näinkin monta eri elintä. Osa teh-
tävistä suoritetaan täysin yksin ja itsenäisesti 
ja osa yhteistoiminnassa muiden viranomaisten 
kanssa. Ko menettelytavasta löytyy sekä valo-
että varjopuolensa, mut ta harvan sijoitustihey-
den ja määrärahojen niukkuuden takia ei kai 
ole muuta mahdollisuutta kuin tehtävien haja-
ryhmitys. Missään tapauksessa ei kui tenkaan 
saataisi mennä siihen, että oman toiminnan tär-
keyden tehostamiseksi toimittaisiin liiaksi vain 
omin voimin unohtaen muut . Ja tkuva kiin-
teä yhteistoiminta on kuitenkin se perusta, jol-
la päästään tehtävän kannal ta parhaisiin tulok-
siin. 

Merivartiostot ja rannikkotykistö ovat tehtä-
viensä ja sijoituspaikkojensa takia olleet aina 
mitä parhaimpia yhteistoiminta- ja virka-apu-
naapureita. Monissa tapauksissa esim rannikko-
tykistön merivalvonta-asema ja merivartioase-
ma sijaitsevat samassa saaressa ja jopa saman 
katon alla, jolloin yhteistoiminta luonnollisesti 
on täysin jatkuvaa. 

Rajavartiolaitos jakoi v 1965 merivartiosto-
jensa toimintapiirit johtamis- ym. syiden takia 
merivartioalueiksi (MvA). Merivartioalueeseen 
kuuluu meri vartioasemia 3—5 kpl, ja sitä joh-
taa yleensä päällystöön kuuluva aluepäällikkö, 
jonka sijoituspaikkana on tehtäviensä ja yh-

teyksiensä puolesta alueen keskeisin merivar-
tioasema. Merivartioston vartiolaivat ja lento-
kalusto ovat suoraan komentajan alaisia, mut ta 
niitä voidaan tilanteen vaatiessa alistaa alue-
päällikölle. Merivartioalueen toimintapiirin ra-
jat noudattavat yleensä siviilihallinnollisia ja 
muiden viranomaisten toiminta-alueiden ra jo ja 
niin, että merivartioalue muodostaa alueellisen 
kokonaisuuden. Samoin on havaittavissa ran-
nikkotykistön joukko-osastojen vastuualueiden 
ja merivartioalueiden toimintapiirien yhtyvän 
melko tarkasti. Aluepäällikkö kenttätasolla on 
se henkilö, joka ensisijaisesti hoitaa merivar-
tioston yhteistoiminnan alueellaan. Yhteistoi-
minnan laatu ja määrä ri ippuu paljon paikalli-
sista tehtävistä ja olosuhteista, mut ta pääpiir-
teil tään ne ovat kaikkialla samanlaisia. 

Tärkein yhteistoiminnan tehtävistä on alueel-
lisen koskemattomuuden turvaaminen ja sen 
aiheuttamat toimenpiteet. Rannikkotykistön 
merivalvonta-asemat ja merivartioyksiköt suo-
r i t tavat r innakkain meri - ja i lmavalvontaa ja 
ilmoittavat havaintonsa toisilleen annet tu jen 
ohjeiden mukaan. Pääsääntönä tässä, esim alue-
loukkauksen ollessa kyseessä on se, että ran-
nikkotykistö on havaitseva ja ilmoittava elin 
ja merivartiosto toimenpiteisiin ryhtyvä ja tut-
kiva elin. Em tapaukset vaativat heti välitöntä 
yhteydenpitoa kaut ta l injan. 

Muita tehtäviä ja toimenpiteitä, joissa yhteis-
toiminta tulee esiin: 

Rannikkotykistön ampumaratojen hyväksi-
käyttö merivartioston koulutusammunnoissa. 

Rannikkotykistön lääkintäpalvelusten hyväk-
sikäyttö merivart iohenkilökunnan keskuudessa. 

Osallistuminen rannikkotykistön sotaharjoi-
tuksiin. 

Merivartio alusten antama kul jetusapu keli-
rikkoaikoina ja tarvittaessa muulloinkin. 

Miehittämättömien PIM:n saarien valvonta ja 
vartiointi. 

Puolin ja toisin käytet ty asiantuntija-apu. 
Meripelastustoiminta. 
Osallistuminen öl jyntorjuntaan, tulipalojen 

sammutukseen yms. 
( ja tkuu sivulla 24) 
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M E R 1 P E L A S T U S V E T E R A A N I N K E R T O M A A : 

M E R I P E L A S T U S P Ä I V Ä T Y Ö H A N G O S S A 

Hanko Suomenlahden ja Itämeren risteyk-
sessä on meripelastustoimintaan nähden aina 
ollut tärkeä paikka. Tässä merien yhtymäkoh-
dassa usein tuulet vaihtuvat, aallokko muuttuu 
ristiaallokoksi, itä-länsi-merivirta on voimakas, 
jäiden liikkuminen nopeata. Tämä kaikki oli 
kohtalokasta purjealuksille ja heikkokoneisille 
konelaivoille entisaikaan ja on sitä edelleen 
esim pienemmille puutavaran kuljetusaluksille 
erityisesti jään muodostuksen aikana. Veden-
alaisia ja -päällisiä karikkoja on myös uhkana, 
uloimpina olevat Ajax, Morgonlandet ja 
Bengtskär ikäänkuin vartioina, että pysykää 
loitolla meistä ja taustastamme. 

Edellä mainitut seikat aiheuttivat myös har-
rastusta pelastustyötä kohtaan ja niinpä Han-
koon perustettiin Pelastusyhdistys jo v. 1898 
kalustona mm soutuvene. Harrastus oli kuiten-
kin siksi heikko, että jo vuoden kuluttua toi-
minta sammui. Paikkaa piti Suomen Meripelas-
tusseura kuitenkin siksi tärkeänä, että sen ti-
laama ensimmäinen moottoripelastusvene sijoi-
tettiin 1913 Hankoon. Vene ostettiin Andrée 
Rosenqvistiltä Turusta 19.000 markan hinnasta. 
Se miehitettiin vapaaehtoisin voimin, ollen se 
väliin palokunnan, väliin poliisin hallinnassa 
ja poistettiin vasta 1936, kun Hankoon saatiin 
tehokas nykyaikaisin välinein varustettu pelas-
tusristeilijä Outoori. Vene myytiin pari vuotta 
sen jälkeen Kuopioon matkustajaveneeksi. 

Meripelastustoiminta maassamme oli vuosisa-
dan alkupuolella heikkoa, yhdistyksiä perus-
tettiin, mutta varojen ja innostuksen puutteessa 
ne pian sammuivat. Ehkä silloin vielä vieras 
lippukin vaikutti, että ei ollut asiaa rannikoil-
lemme. Kauimmin näistä yhdistyksistä oli toi-
minnassa Viipurin Hengenpelastusyhdistys, jo-
ka lopetti toimintansa vasta vuonna 1917. 

Maamme itsenäistyttyä tarvittiin vielä monta 
järkyttävää haaksirikkoa toiminnan herättämi-
seksi, kunnes sitten v. 1929 Kurun ja Drakenin 
onnettomuudet saivat varsinaisen suuren ylei-
sön kiinnostumaan meripelastustoimintaan. Me-
renkulun hyväksi toimivien yhdistysten vaati-
muksesta uusittiin seuran toiminta, sen johtoon 
valittiin sen ajan eturivin miehiä maamme teol-
lisuudesta, liike-elämästä ja merenkulkualalta. 
Erityiststi mainittakoon heistä kauppaneuvos H 
A E l f v i n g Hangosta sekä kommodorit S 
H o l l m i n g ja E H u t t u n e n , jotka kaikel-
la innolla antautuivat toiminnan eteenpäinvie-

miselle. Alettiin rakentaa pelastuskalustovajoja 
tärkeimpien luotsi- ja majakka-asemien yhtey-
teen. Ensimmäinen pelastusalus valmistui sit-
ten 1936 Turussa ja maksoi 30.000.000,-. Se oli 
suuri raha vapaaehtoisesti kerätyksi. Tämän 
aluksen rakennus valvo jaksi tulin Turkuun ja 
sen mukana sitten Hankoon ja palvelin seuraa 
24 vuotta pelastusaseman päällikkönä, uusien 
alusten rakennusvalvojana, uusien asemien pe-
rustajana, tarkastajana, miehistön kouluttajana 
ja venetelakoiden rakennuttajana. Se oli työ-
teliästä aikaa. Pääasia oli tietysti merionnet-
tomuuksiin joutuneiden auttaminen. Lisäksi tu-
livat sairaiden kuljettaminen, hukkuneiden me-
reen siunaamiset ja kauniilla säällä seuran 
mainostus tekemällä retkiä yleisön kanssa. 

Merikapteeni Saarinen esittelee aluksensa pe-
lastusvälineistöä 

Hangon Rannikkotykistöpatteriston kanssa 
meillä oli erittäin hyvä yhteistoiminta. Saimme 
siltä monenlaista apua ja vapaaehtoisia miehiä 
pelastusmatkoille. Melkein vakinaisesti olivat 
aina mukana erikoismestarit Kalle H e 1-
s t r ö m , vanha purjelaivan merimies ja Paavo 
H e i n o n e n , viestimestari. Heidän opastuk-
sellaan tulin myös tuntemaan sotilasväylätkin, 
jotka minulle monasti olivat tarpeen onnetto-
muustapauksissa. Vastapalveluksena Patteris-
tolle tein huonolla säällä matkoja linnakkeille, 
hakemalla sairaita, synnyttäviä äitejä, viemäl-
lä muonaa, koululapsia ja miehistöä. Heidän 
omat yhdysaluksensa olivat erittäin huonoja me-
rialuksia, joilla ei myrskysäällä voinut liikkua. 
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Vanhoja venäjänvallan aikaisia kapeita syöstä-
viä. 

Jatkosodan päätyttyä jouduimme auttamaan 
useampia venäläisiä aluksia ja nostamaan niitä 
myös telakallemme. 

Tanskalaisia aluksia on kohdannut huono on-
ni Hangon vesillä. 20. 10. 49 upposi Hangon 
edustalla m/s Tide miehistöineen. P / r Isokari 
oli tällöin Vänössä etsimässä hollantilaisalusta, 
joka siellä tuhoutui, ja kun ehdimme Tiden on-
nettomuuspaikalle tapasimme vain uiskentele-
vaa puutavaraa ja pelastusveneen kappaleita. 
Viimeinen radiosanoma laivasta kuului "meri 
löi luukut sisälle". Vuotta aikaisemmin, eli 26. 
10. 48 ajoi Carl niminen tanskalainen keulansa 
päin Tärnskärin kalliota, etsiessään lumimyrs-
kyssä hätäsatamaa Hangosta ja vei mukanaan 
11 miehistön jäsentä ja 3 matkustajaa, ainoas-
taan II konemestari pelastui. Laivan kotipaikka 
oli aikanaan Turku "Carl von Linne" nimisenä, 
mutta se myytiin sittemmin Tanskaan. Useita 
hollantilaisia ja saksalaisia aluksia jouduttiin 
avustamaan. Vaikein pelastustyö kohdistui 
"Hoffnung" nimiseen hampurilaiseen alukseen 
Grönskarbädan matalikon luona 10. 12. 1952. 
Saimme pelastuslautan avulla pelastetuksi kap-
teenin, hänen koiransa ja laivapojan, muun 
miehistön oli hyökyaalto vienyt. Tapasin saman 
kapteenin muutama vuosi sen jälkeen, kun hän 
uudella aluksellaan kävi Hangossa ja hän ker-
toi ihmeellisen tarinan koirastaan. Se oli ka-
rannut laivasta Kööpenhaminassa ja 3 kuu-
kautta myöhemmin ilmaantui kotiinsa Hampu-
riin. 

Kuten edellä mainitsin yhteistyöstä patteris-
ton kanssa kuljetuksista huonolla säällä, niin 
oli myös pelastustöitäkin useita. Tulkoon tässä 
pari vaikeampaa mainituksi. 1944 jouluk 19 p 
illalla sain tiedon, että puolustuslaitoksen hi-
naaja "Olli" on avuntarpeessa Mylandin luona. 
Satamassa oli heidän hinaajansa "Toimi", mut-
ta huonon sään takia sillä ei voinut lähteä apuun. 
Lähdimme paikalle ja tapasimme Ollin Mylan-
din luota ankkurissa ja ajautumassa hitaasti 
Sandskäriä kohti 5 magnettiraivaajaa hinauk-
sessa ja hinauskaapeli sekaantuneena potku-
riin. Ajattelin, että emme millään pysty Outoo-
rin hevosvoimilla näitä hinaamaan kovaan vas-
tatuuleen, hyvä jos pystymme pitämään ne pai-
koillaan. Jälkipään raivaajat olivat jo lähellä 
karikkoa. Annoimme hinausköyden Olliin ja 
ihme kyllä aamuun mennessä olimme kaikki 
Hangon satamassa. Toinen tapaus: 1945 25. tam-
mik. illalla ilmoitti puol.laitoksen "Toimi" nimi-
sen hinaajan pällikkö, että häneltä katkesi hi-
nauskaapeli ja arvokkaassa lastissa oleva proo-
mu ajautuu Andalskärin karikkoon. Otin Outoo-
rista köydenammuntalaitteet mukaan ja seura-
sin hinaajan kanssa paikalle. Oli 6° pakkasta 
ja kova tuuli n 6 beauf., proomun kansi jään 
peitossa ja siellä 2 miestä. Ammuimme 3 ra-
kettia liinoineen, mutta proomun miehet oli-
vat niin kylmänkankeita, että eivät pystyneet 
niitä ottamaan vastaan. Tulimme takaisin sata-
maan ja palasimme paikalle pelastusalus Outoo-
rilla. Proomun suojanpuolella kuohui koko sen 

mitan, mutta tuulen puolella sen keskikohdalla 
ei meri särkynyt, ja niin otimme riskin ajaa 
Outoorin keulan tässä kohdin päin proomua ja 
samalla hetkellä kun miehemme olivat sotilai-
den kauluksissa kiinni kävivät Outoorin koneet 
jo täydellä taakse ja näin operaatio onnistui 
meidän itsemme joutumatta poikittain proomua 
vasten ja karille. Megafonilla ilmoitimme proo-
mussa oleville suunnitelman, että ovat val-
miina. 

Vuonna 1946 saimme uuden pelastusristeili-
jä "Isokarin" Hankoon ja Outoori siirrettiin 
Uuteenkaupunkiin. 

Alunperin oli tarkoitus sijoittaa edellä mai-
nittu alus Suursaareen ja sinne rakennettiin jo 
telakkakin sitä varten. 

Tässä tuli osaksi mainittua tapahtumista, joi-
ta 24 toimintavuotenani sattui. Tulkoon vielä 
mainituksi, että sinä aikana rakennettiin 14 pe-
lastusalusta ja niille asemat, joten kiirettä oli. 

Merikapteeni Niilo Saarinen 
P.S. 

Suuri arvo on annettava rannikkolinnakkei-
den viestipuolelle, sillä sieltä saimme aina ensi-
käden tiedot onnettomuustapauksista. 

Akun on hyuä 
oSia valmiiksi 
hapotettu 

Varta-Safety akussa on varmasti oikeat aineet 
sisällä, sillä akun on täyttänyt ammattimies jo 
tehtaalla. Te voitte kantaa sen suoraan autoonne, 
koska Varta-Safety on myös valmiiksi varattu. 

Patentoitu Safety-menetelmä merkitsee akun levyjen 
kemiallista suojausta. Se vähentää levvien 
sulfatoitumista ja vahingoittumista 
ja lisää akkunne käyttöikää 
ja varmuutta. 

VARTA 
g c t f t y 
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R A N N I K O N P U O L U S T A J A I N 
PÄIVÄ RANKISSA 

Syyskesäisenä lauantaina 28. 8. kokoontui 
kymmenen aikoihin pitkälti kolmattasataa ran-
nikon puolustajaa Kotkan satamaan, jossa odot-
teli lähtövalmiina sotilas- ja siviilialuksia. Lin-
ja-autot olivat tuoneet lastinsa Helsingistä ja 
Turusta tavaten rannassa suuren joukon pai-
kallista kymenlaaksolaista väkeä. Saapuvilla oli 
nuorta ja vanhempaa, naisia, miehiä sekä lap-
siakin. Mukaan olivat myös tulleet mm kenrl 
V Valve, kenrm V Karvinen sekä ev E Veranen. 
Rannikon Puolustajain Kymenlaakson Killan 
järjestämä Rannikon Puolustajain Päivä oli al-
kamassa. 

LATAA JA VARMISTA 
Venekaravaani saapui kello yhteentoista men-

nessä Rankin linnakkeelle, jolle osanottajat 
tottuneesti rantautuivat veneessä lunastettujen 
sinivalkonauhaisten, Rannikon Puolustajain 
Killan tunnuksella varustettujen merkkien ko-
ristaessa rintapieltä. Heti alkajaisiksi kokoon-
nuttiin komean punatiilikasarmin edustalle ka-
tettujen pöytien ääreen. Kotkan Rannikkopat-
teriston komentaja evl A E Hukari toivotti vie-
railijat tervetulleiksi, minkä jälkeen pöytiin 
kannettiin höyryävä, maukas hernekeitto ja 
muita tykötarpeita. 

Ruokailun jälkeen saatiin tutustua kasarmiin 
ja sen käytävälle järjestettyyn sotavarustenäyt-
telyyn, jossa oli varusteita, radiokalustoa, asei-
ta ja suojeluvälineitä. Voimistelusalissa oli 
Ruotsinsalmi-aiheinen piirrosnäyttely. Vieraili-
joilla oli myös tilaisuus tutustua raskaaseen 
keskiöön laitteineen sekä kiertämällä kaunista 
saarta nähdä rannikko tykkejä omassa ympäris-
tössään. 

PÄIVÄJUHLAAN — JÄRJESTY 
Päiväjuhlan aloitti Haminan Varuskuntasoit-

tokunnan esittämä Meren laulu. Tilaisuuden 
juontajana toimi taitavasti sotm evp, kiltaveli 
Veikko Varis. 

Tervehdyssanat lausui Kymenlaakson Killan 
puolesta Pentti Brunila. Rannikon Puolustajain 
Killan puheenjohtaja, pääjohtaja Erkki Tuuli 
esitti puheessaan kiitokset juhlan järjestäneille 
Kymenlaakson Killalle ja Kotkan Rannikkopat-
teristolle. Puheessaan hän kiinnitti myös huo-
miota Kymenlaakson vuosisataiseen merkityk-
seen maanpuolustuksessamme ja rannikkojouk-
kojen suureen merkitykseen sekä merialueem-
me jokahetkisessä vartioinnissa että rannikko-
jemme turvaamisessa vaaran hetkinä. Edelleen 
hän totesi puolustusvoimien nykyisen "avoi-
mien ovien" politiikan olevan oikean linjan, 
sillä tottahan ovien tulee olla avoinna niille 
voimille, jotka puolustusvoimamme muodosta-
vat ja sen ylläpitävät, eli reserville ja koko 
Suomen kansalle. 

Haminan Varuskuntasoittokunnan esitet-
tyä sotilasmusiikkisikermän piti juhlaesitelmän 

maj Olli Airola itäisen Suomenlahden sotata-
pahtumista viime sotiemme aikoina. Kirkon-
maan silloisena päällikkönä toiminut maj Ai-
rola sai esitykseensä runsaasti paikallisväriä ja 
omakohtaisuuden tuntuista eloisuutta. 

Vapaan sanan aikana kertoili Kotkan enti-
nen poliisimestari Eero Kettunen korpraali-
kurssistaan Rankin linnakkeella lähes puoli 
vuosisataa sitten todeten havainneensa silloisen 
hyvän rannikkotykistöhengen edelleen säily-
neen vuosikymmenten saatossa. Helsingin Kil-
lan puheenjohtaja Norman Simonen toi kiltan-
sa terveiset naapurikillalleen toivottaen sille 
onnea, lisää jäseniä ja aktiivista myötätuulta 
toimissaan. Maanpuolustuskillat ry:n toimin-
nanjohtaja Jarmo Merinen esitti mielenkiintoi-
sia lukuja kiltatoiminnasta todeten mm kilta-
toiminnan piiriin kuuluvan 52 kiltaa, 150 toi-
mintapistettä ja yli 35 000 jäsentä. Rannikkoty-
kistön nykyinen tarkastaja, eversti Eero Vera-
nen valotti rannikko tykistöaselaj in nykyistä ke-
hitystä todeten aselajin elävän voimakasta ke-
hityskauttaan ja olevan nykytekniikan kehityk-
sen tasalla mm automaation ja ohjusaseen 
aloilla. Merivoimiemme sodanajan komentaja 
kenrl Väinö Valve päätti puheenvuorojen sar-
jan vakavin, isänmaallisin sanoin, joissa ilmaisi 
uskonsa maanpuolustuksen ja sen osana ole-
van rannikkopuolustuksen tulevaisuuteen. 

Päiväjuhlan päätti yhteisesti laulettu Ky-
menlaakson laulu. 

HUOMIO — TULTA 
Päiväjuhlan päätyttyä siirtyi vierasjoukko 

saaren eteläkärkeen joutuen heti voimakkaa-
seen tulikeskitykseen, jossa tulenkuvauspanok-
set räjähtelivät ja savutus peitti maaston. Sa-
vun hälvettyä tuli näkyviin maihinnousualuk-
sia kuvaava maalilautta, johon 45 mm:n jalka-
väkitykit ja 76 mm:n rannikko tykit kohdistivat 
torjuntatulensa. Toiminta oli rivakkaa ja tuli 
tarkkaa. Tykit paukkuivat, vesiryöpyt kohoili-
vat ja maalilautan säpäleet sinkoilivat. Pumpu-
leita korvistaan kaivellen kävelivät seuraajat 
näkemäänsä tyytyväisinä RSKY:n tarjoamalle 
päiväkahville. Kahvinjuonnin aikana arvottiin 
tykistökiikari, joka lähti saaresta pääjohtaja 
Tuulen kainalossa. 

LAKKI — PÄÄSTÄ 
Rankista palattua suoritettiin kunnianosoitus 

Kotkan sankarihaudoilla. Rannikon Puolusta-
jain Killan seppeleen laski puheenjohtaja Erkki 
Tuuli ja Keltaisen Prikaatin seppeleen kers Yr-
jö Eloranta. Lyhyt, arvokas tilaisuus päättyi 
soittokunnan soittamaan "Oi kallis Suomenmaa" 
-sävellykseen. 

LEPO 
Mielenkiintoisen päivän jälkeen lähti osa 

osanottajista paluumatkalle ja osa jäi "yhteis-
sitseille" Kotkan Suomalaiselle Kerholle. Kaik-
kien mielestä oli tilaisuus ollut antoisan muka-
va ja useimpien mielessä kyti jo ajatus: "Ensi 
vuonna tavataan ja silloin Rannikon Puolusta-
jain Killan 10-vuotisjuhlan merkeissä". (TS) 
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POHJOISMAISTA Kl LT AY H T E I S T Y Ö T Ä 
R A N N I K O N P U O L U S T A J A T V A X HOLMASSA 

KEHITTYVÄÄ KANSSAKÄYMISTÄ 
Jo usean vuoden ajan on pohjoismaisten 

maanpuolustuskiltojen välillä ollut kanssakäy-
mistä mm yhteispohjoismaisten kiltapäivien 
vieton, kiltajulkaisujen vaihdon yms puitteis-
sa. Viime vuosi toi Ruotsin ja Suomen rannik-
ko tykistöaselaj it entistä tiiviimmin mukaan tä-
hän asiaan. Ensin suoritti Vaxholman rannik-
kotykistörykmentti "rannikkolaivastovierailun" 
Hankoon 16. — 17. 6. 70, jolloin Rannikon Puo-
lustajain Kilta osallistui tilaisuuksiin ja myö-
hemmin syyskesällä osallistuivat 30. 8. Santa-
haminassa vietettyyn Rannikon Puolustajain 
Päivään Vaxholman rannikkotykistörykmentin 
komentaja, joka samalla on rykmenttinsä killan 
puheenjohtaja, eversti Eric Jarneberg sekä joh-
taja Ernhold Juul Göteborgin Killasta. Vilkas 
kanssakäyminen johti siihen, että eversti Jarne-
berg kutsui yhden upseerin ja kaksi varusmies-
tä Rannikon Puolustajain Killan edustajina tu-
tustumaan kesällä 1971 Vaxholman rannikko-
tykistörykmenttiin. Yhteensovittelujen jälkeen 
onnistuttiin vierailun ajankohta määrittämään 
siten, että se liittyi sekä suomenlinnalaisten 
tenniskilpailu- ja ystävyysvierailuun Vaxhol-
man kaupunkiin että rannikkotykistörykmen-
tin laivastovierailuun Turkuun. 

LÄNNEN TIELLÄ 
Niinpä sitten kesäkuun 17 päivänä aamusa-

teisten päivien raosta esiintyöntyvä aurinko ta-
pasikin Saaristomerta halkovalla ms Marellalla 
matkalla Ruotsiin olevat Killan sihteerin, maju-
ri Timo Sarion sekä auoppilas Paavo Lampisen 
ja tykkimies Kalevi Sarvikiven. 

Alus kiinnitti Kapelskäriin kello 17.30 paikal-
lista aikaa. Rannassa oli vastassa Vaxholman 
rannikkotykistörykmentin musta Mercedes pit-
käkutrisine kuljettajineen ja rykmentin yhteys-
upseeri majur i Cl Fredriksson. Pitkin kaunista 
rannikkotietä tapahtuneen ajon jälkeen saavut-
tiin kello 19.00 aikoihin Vaxholman idylliseen 
pikkukaupunkiin, jossa Suomenlinna-seuran 
paikallinen puheenjohtaja herra Sträth toivotti 
tulijat tervetulleiksi kaupunkiin. Senjälkeen 
majoituttiin Vaxholman kaupunkiin ja Oskar-
Fredriksborgin varuskuntaan. 

VAXHOLM — SAARISTON HELMI 

Illalla oli ohjelmassa tutustuminen Vaxhol-
man kaupunkiin, josta kerrottakoon lyhyesti 
seuraavaa: 

Kaupunki sijaitsee Vaxön saarella parikym-
mentä kilometriä Tukholmasta koilliseen. Auto-
matka pikkukaupungin keskustasta pitkin Ruot-
sin kauneimmaksi mainittua saaristotietä kestää 
vajaan tunnin. Matkan voi myös suorittaa mu-
kavasti suomalaisillekin Tukholman kävijöille 
tutuilla pienillä höyrylaivoilla — Waxholms-
bätarna — jotka lähtevät Skeppsbrolta aivan 

Suomen-laivojen vierestä. Vaxholman noin 
4 500 asukkaan kaupunki on tyypillinen kesä-
kaupunki, jolla on vierassatamia, uimarantoja, 
ulkoilualueita, kesätapahtumia ja historiallisia 
nähtävyyksiä. Kesäisin ihmisten määrä kau-
pungissa lähes kymmenkertaistuu. 

Muutaman minuutin lossimatkan päässä si-
jaitsee Rindön saari, joka on Oskar-Fredriks-
borgin linnaketta keskuspaikkanaan pitävän 
Vaxholman rannikkotykistörykmentin aluetta. 
Rykmentti on perustettu tälle alueelle jo 1. 1. 
1902. Lähiympäristössä sijaitsevat Tynningön, 
Ramsön, Skogsön ja Skarpön saaret, joilla on 
runsaasti ulkoilualueita. Saariryhmä sijaitsee 
Tukholman saariston sydämessä, jota halkovat 
Tukholmaan johtavat syvät saaristoväylät. 
Rindön viereisen Oxdjupetin salmen kautta 
kulkevat mm kaikki Tukholmaan kulkevat suo-
malaiset "Ruotsinlaivat". Kesäisin on alueella 
jatkuva pienveneiden regatta, jopa ruuhka. 
Tehtyjen arvioiden mukaan liikkuu Tukholman 
saaristossa kesän viikonloppuaikoina yli 100 000 
purje- ja moottoriveneen armada, joiden reitti 
aina sivuaa myös Vaxholman aluetta. Tärkeim-
pään historialliseen nähtävyyteen, 1500-luvulta 
peräisin olevaan Vaxholman Kastelliin, jossa 
nykyisin toimii rannikkopuolustusmuseo sekä 
oikeastaan myös pysyvä rannikkopuolustus-
näyttely, tutustuu vuosittain yli 10 000 kävijää. 

VAXHOLMAN RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI (KA 1) 

Seuraavana päivänä oli ohjelman painopiste 
tutustumisessa Vaxholman rannikkotykistöryk-
menttiin. Päivä alkoi rykmenttiupseerin majuri 
Cl Fredrikssonin selostuksella koulutusjärjes-
telyistä. Rykmentin kokoonpano käsittää esi-
kunnan komento- ja koulutusosastoineen, esi-
kuntapatterin, johon keskittyy koko rykmentin 
huoltotoiminta, torjuntapatalj oonan eli rannik-
kotykistöpatteriston, joka kahteen patteriin ja-
kautuneena kouluttaa henkilöstön johtokeskuk-
siin, tutkille sekä kevyille ja raskaille rannik-
kopattereille. Patteristo on käytännöllisesti kat-
soen koko kesäkauden leirillä eri linnakkeilla 
ulkosaaristossa. Edelleen kuuluu rykmenttiin 
rannikkojääkärikoulu, joka kouluttaa vapaaeh-
toisesta alipäällystö- ja päällystöaineksesta vih-
reäbarettisia eliittisotureita. Miinapataljoonas-
sa, joka sisältää samalla rannikkotykistön mii-
nakoulun, koulutetaan miina-, laiva-, vene- ja 
sukeltaj amiehistöt. 

Selostuksen jälkeen tutustuttiin majoitus- ja 
koulutustiloihin, jotka pääpiirtein vastasivat 
meikäläisiä olosuhteita. Uusinta kehitystä edus-
ti rakenteilla oleva uimahalli, jossa voidaan an-
taa miinoitus-, sukeltaja- ja rannikko jääkäri-
koulutusta. Erikoisuutena mainittakoon kasar-
meihin sijoitetut viisi täysin stereolaittein va-
rustettua diskoteekkia. 



KILTATILAISUUS 
Kello 12.00 kokoonnuttiin Oskar-Fredriks-

borgin keskustassa korkealla mäellä sijaitse-
vaan upseerikerhoon. Rakennus, jonka teras-
silta avautuu vaikuttava näkymä Oxdjupetin 
suuntaan, on entinen rykmentin komentajan 
virka-asunto, joka on muutettu kerhotiloiksi, 
koskapa kymmenkunnan huoneen ylläpito olisi 
komentajalle perin raskas taloudellinen rasite. 

Tilaisuuden aloitti Tukholmassa vierailulla 
olleen Helsingin Killan puheenjohtajan, eversti-
luutnantti Norman Simosen puhe, jossa hän 
muisteli ruotsalais-suomalaista yhteistoimintaa 
sotavuosien ajoilta. Puheen jälkeen evl Simonen 
luovutti Vaxholman rannikkotykistörykmentin 
Killalle "Vapenbröderna-Aseveljet" Rannikon 
Puolustajain Killan standaarin sekä kir jan 
"Suomen Rannikkotykistö 1918—1958". Vas-
taanottopuheen piti rykmentin edustajana ma-
juri CL Fredriksson rykmentin komentajan ol-
lessa Pohjoismaisilla kiltapäivillä Norjassa, jon-
ne myös toistakymmentä Rannikon Puolusta-
jain Killan jäsentä osallistui. Näiden seremo-
nioitten jälkeen nautittiin maittava lounas ja 
kahvia seurustelun lomassa. 

TUKHOLMA — MEREN POHJALTA 
YLÄILMOIHIN 

Iltapäiväksi oli järjestetty tutustumiskäynti 
Tukholmaan. Oppaana oli rykmentin killan 
johtokunnan jäsen förvaltare T Dahlen. Ensin 
oli kohteena Wasavarvet, jossa turkkilaista sau-
naa muistuttavassa kosteassa säilössään makasi 
Wasa-laiva, tuo neitsytmatkallaan kaatunut ja 
uponnut Ruotsin laivaston silloinen ylpeys. Elo-
kuvaesitys nosto- ja restaurointitoiminnasta, 
asiantunteva opastus sekä runsas esine- ja ku-
va-aineisto auttoivat tutustujaa sijoittautumaan 
menneeseen aikaan ja rekonstruoimaan mieles-
sään aluksen upeuden ja traagisen kohtalon 
sekä senaikaisen elämän Ruotsin laivastossa. 
Wasavarvetilta matka jatkui kiertoajeluna Tuk-
holmassa päätyen päivälliselle Pohjoismaiden 
korkeimman rakennuksen Kaknästornetin (155 
m) yläkerroksiin ravintola Balloptikoniin, joka 
porsaankyljysten ohella tarjosi koko Tukholman 
nähtäväksi kuin lautasella. Kun näin oli tutus-
tuttu sekä menneeseen että nykyaikaan, oli 
Tukholma saanut jotenkin uutta ilmettä. 

KUN MOLTKE NAUROI 
Lauantaina 19. 6. olivat suomenlinnalaiset 

maihinnousseet Vaxholmaan ja tämän kunniak-
si tarjosi Suomenlinna-seura lounaan, jonka 
päätyttyä suomenlinnalaiset ryhtyivät tennis-
turnajaisiin Vaxholman tennisseuraa vastaan ja 
rannikon puolustajat lähtivät tutustumaan kau-
pungin suurimpaan nähtävyyteen, kastelliin. 

Vaxholman linnoitusten historia alkaa 1500-
luvun alusta, jolloin Sten Sture aloitti linnoitta-
misen. Kustaa Vaasa antoi sulkea Oxdjupetin 
kivillä ja rakennutti Vaxholmaan kivitornin 
linnoitukseksi, joka pysäytti tanskalaisten ete-
nemisen v 1612 ja venäläisten v 1719. Nykyisen 
muotonsa kastelli sai vuosina 1833 — 1863, mut-

ta se todettiin jo syntyessään vanhentuneeksi, 
jonka osoitti v 1872 toimeenpantu iioeammunta 
linnaketta vastaan. Tällöin siirrettiin alueen 
keskuslinnoitus Oskar-Fredriksborgiin Rindön 
saarelle. Tunnetun saksalaisen strategin V 
Moltken kerrotaan nauraneen eläissään kah-
desti, ensimmäisen kerran anoppinsa hautajai-
sissa ja toisen kerran tutustuessaan Ruotsin 
rannikkopuolustukseen Vaxholman Kastellissa. 
Sanomattakin on selvää, että linnoitusjärjestel-
mää oli jo tuolloin muutettu. Esikunta- ja va-
rikkopaikkana Kastelli kuitenkin toimi 1940-
luvun alkupuolelle asti. Rannikkopatterit ovat 
jo vuosisatamme alusta alkaen siirtyneet yhä 
ulommaksi ollen nykyisin aivan saariston ulko-
reunalla. 

Linnoitusmuseo, joka avattiin v 1947 Oskar-
Fredriksborgissa, siirrettiin v 1964 Kastelliin, 
jossa sille onkin erinomaiset tilat. Siellä voi 
seurata rannikkopuolustuksen kehitystä 400 
vuoden ajalta. On aseita ja välineitä, on Vax-
holman historiaan liittyvien henkilöiden, kuten 
Döbelnin, henkilökohtaista omaisuutta, on ny-
kyaikaisen rannikkopuolustuksen esittelyä. 
Museo ja näyttely ovat molemmat nykyaikai-
sesti toiminnallisia, viestitystaulut toimivat, 
vilkkujärjestelmällä voi viestittää vaikka oman 
nimensä, aseita, joita voi vapaasti käsitellä, on 
nikhaoista johdinohj uksiin, valoin varustettu 
"maastolaatikko" esittää nykyistä rannikkopuo-
lustusjärjestelmää jne. Historia ja nykyaika on 
mitä onnistuneimmin kytketty toisiinsa. Ran-
nikon puolustuksen PR toimii! Tällä kertaa oli 
vielä käytettävissä paras mahdollinen opastus; 
historiaa esitteli museon intendentti ja nyky-
päivän rannikkopuolustusjärjestelmää alueen 
torjuntapatalj oonan (rannikkopatteriston) ko-
mentaja majur i Engdahl. 

Antoisa päivä päättyi ja seuraava alkoi Vax-
holman tenniskerhon illallistanssiaisissa Bly-
näsgärdissa. 

TENNISTÄ JA VARPPAUSTA 
Sunnuntai oli varattu lähinnä Vaxholm -— 

Suomenlinna tennisturnaukselle. Hyvät kamp-
pailut päättyivät tällä kerralla isäntien voittoon. 
Rannikon puolustajat eivät kuitenkaan selvin-
neet urheilulle pyhitetystä päivästä pelkällä 
äänijänteiden venyttämisellä, sillä heidät valit-
tiin "teidät otetaan, jos muita hakijoita ei ole" 
periaatteella Suomen edustajiksi varppausmaa-
otteluun. Henkisesti ja fyysisesti valmentautu-
mattomina heitettiin Vaxholman urheilu-
puistossa limpun kokoisia ja näköisiä, mutta 
painoltaan kymmenkertaisia lyijymurikoita lä-
hemmäksi ja kauemmaksi kentän eri puolille 
pystytettyjä keppejä. Kilpailun voitti odotetus-
ti Vaxholmin Varpaklubi. Selvästi, mutta kun-
niakkaasti hävinnyt Rannikon Puolustajain Kil-
ta sai kehoituspalkinnot. 

( jatkuu sivulla 24) 
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K E S Ä N K U U L U M I S E T 

PErttsto 

TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Ylläoleva kuva esittää aselajikilpeä, jonka 
Rannikkotykistön tarkastaja voi luovuttaa ase-
lajin puolesta yhteisölle tai henkilölle, jotka 
tekevät tai ovat tehneet ansiokasta maanpuo-
lustustyötä aselajin piirissä. Kilpi voi olla myös 
kunnialahja aselajilta, esim. ulkomaanvieraalle. 
Ensimmäisen aselajikilven luovutti r t tarkastaja 
ev E Veranen HanRPstolle sen täyttäessä 50 
vuotta 1. 8. 1971. 

Henkilö vaihto j a 
Evl V Lappisen siirryttyä eläkkeelle 10. 1. 71 

otti toimistopäällikön tehtävät vastaan maj E 
Kallio. Hänet ylennettiin everstiluutnantiksi 17. 
9. 71. 

Kapt J Niska ylennettiin majuriksi myös 17. 
9. 71 ja siirrettiin saman talon suunnitteluosas-
toon. 

Merivalvontaupseerin tehtäviä tulee hoita-
maan maj J Karvinen KotRPstosta. 

Toimisto sai uutta verta, kun kapt U Mylly-
niemi SKK:n käytyään ja ylil M Oila kapteeni-
kurssin suoritettuaan ilmoittautuivat syyskuun 
alussa rttarkastajalle. 

KRISTALLIA 
ILMAISEKSI 
Useimmilta Kesoil-asemilta 

kotimainen öljy-yhtiö 
K E S O I L 

Kulunut kesä muodostui jälleen melko työ-
teliääksi mm pidettyjen kertausharjoitusten ta-
kia. RtPston kertausharjoitus 2. — 14. 8. oli 
harjoituksista suurin ja vaikein. Harjoitus pi-
dettiin Utön ja Jurmon alueella, missä kulje-
tukset myrkyisellä merellä aiheuttivat monia 
huolia. Kaikista vaikeuksista huolimatta harjoi-
tus oli hyvin onnistunut ja siitä jäi monelle 
mieliinpainuvia, hyviä muistoja. 

Sotilasurheilun suurtapahtumaa vietettiin 
Turussa 19.—21. 8. CISM:n yleisurheilukil-
pailujen merkeissä. Eri kansalaisuutta ja erilai-
sen ihon värin omaavia sotilasurheilijoita liik-
kui Turun kasarmialueilla runsaasti. 

Rykmentin vuosijuhlaa 10. 9. vietettiin yksi-
köittäin kahvitilaisuuksin ja juhlalounain. Ryk-
mentin kantahenkilökunta vietti illan cocktail-
partyssa Turun Aliupseerikerholla. 

HanRPston ja TurRtR:n yhteinen syysleiri 
pidettiin Hangon alueella 30. 9.—6. 10. Ryk-
mentti koulutti siellä raskaan rannikkopat-
terin henkilöstöä. 

Henkilötietoja 
Palvelukseen on otettu 
kers K P Vahtera 1. 8. ja kers P O Schroderus 
1. 9. siirrettynä RannJP:stä. 
Erot 
Eläkkeelle siirtyi vääp E O Kiili 16. 5. ja ali-
konemestari K J Teikari 30. 7. 
Siirrot 

Luutnantti A V Järvinen siirtyi SlRtR:iin 12. 
7. Kapteeni R Huuhtanen TurSpE:an 8. 9. Yli-
luutnantti A Tamminen siirtyi 2./II/TurRtR:n 
päälliköksi Kuuskajaskariin ja yliluutnantti J 
Lakio l . / I /TurRtR:n päälliköksi Gyltöseen ja 
ylikersantti A Aho SatSpE:an 11. 6. 
Nimitykset ja ylennykset 
Kapt H Viitanen majuriksi 4. 6. 
Ylil J E Heinonen kapteeniksi 18. 6. 
Ylil U Syrjäsuo kapteeniksi 1. 9. 
Ltn P Siivonen yliluutnantiksi 6. 8. 
Ltn P Hänninen yliluutnantiksi 6. 8. 
Ylik J Ake vääpeliksi 17. 5. 
Kers P Päivärinta ylikersantiksi 17. 5. 
Kers R Piilinen ylikersantiksi 12. 6. 

17 



HANGON RANNIKKO-

PATTERISTO 

Kesä Hangossa meni juhlimisen merkeissä ja 
patteristo on tällä hetkellä yhtä 50-vuotisjuhlaa 
r ikkaampi ja pal jon vanhempi kuin viimeksi. 

Juhla meni jotakuinkin edellisessä lehdessä 
ilmoitetun ohje lman mukaisesti, yöbaareissa to-
sin oltiin suunniteltua tarmokkaammin, sit-
keimmät astelivat vakaasti koteihinsa — lou-
naalle. 

Hangon Rannikkopatteristo kiit tää kaikkia 
patteristoa muistaneita ja säilyttää saamansa 
lukuisat lahjat arvopaikoilla. 

Patteristo toimitti vuosipäivän merkeissä 52 
sivuisen juhlajulkaisun. Julkaisu tuli maksa-
maan 7615 mk 90 p. Lehden rahoitus hoidettiin 
mainoksilla ja Hangon kaupungin myöntämän 
2000 mk:n avulla. Painosmäärä oli 6 000 kpl 
ja se jaettiin i lmaisjakeluna hankolaisiin ta-
louksiin, patteriston varusmiehille, juhlavierail-
le ja toimitus toivoo, että jokainen Rannikon 
Puolusta jan t i laaja on sen myös saanut. 

Patteristo on tänään palannut arkipäivään ja 
valmistautuu TurRtR:n kanssa pidettävään yh-
teiseen syysleiriin ja lokakuun RannAlm ker-
taushar j oitukseen. 

Henkilötietoja: 
HanRPston henkilöstötilanne on tänään eh-

kä huonompi kuin koskaan ennen; patteriston 
ulkopuolisilla henkilöillä on täytet ty 1 majur in , 
1 kapteenin, 1 yliluutnantin, 1 luutnantin virka 
ja lisäksi 1 kapteenin virka on ainakin 3 vuo-
den a jan ulkomailla kapteeni Kilpisen mukana. 
1 sotilasteknikko komennetaan pysyväisesti pois 
syksyn aikana, 2 kers yp:n, 10 kers ap:n ja 5 
värvätyn tointa on avoimena. Tärkeimpänä syy-
nä huonoon tilanteeseen on asuntopula. Per-
heellinen mies ei kauan jaksa asua poikamiehe-
nä edes Russarön kauniilla saarella perheen 
odotellessa Jyväskylässä tai Rovaniemellä per-
heen pään vuosilomaa. Arvovaltaiset tahot ovat 
onneksi luvanneet Hankoon asuintaloa — jul-
kaistusta budjet ista se ei kylläkään ilmene. 

Nimitykset ja ylennykset 

Ylik P Lahtinen on 1. 6. 1971 nimitetty 3. luo-
kan sotilasteknikon toimeen 
Kers R Retsu 1. 6. 1971 ylikersantiksi 
Kers V Kalmari 1. 7. 1971 ylikersantiksi 
Kers P Mäntyala 19. 8. 1971 ylikersantin toi-
meen. 

Erot 
Patteriston komentajal le evl P Silvastille on 
myönnetty ero päivämäärällä 6. 10. 1971 
Ylik S Teljosuo 5. 8. 1971 

Ylik P Jokela 31. 5. 1971 
R-apul P Hyvönen 31. 5. 1971 
Yliv M Heine 9. 11. 1971 
Kers P Hokkanen 19. 8. 1971 
V-alik I Laulajainen 30. 9. 1971. 

Palvelukseen otot 
Kers M Nevalainen 7. 6. 1971 
Pastori E Murtomäen ajaksi 1. 6. — 31. 8. 1971 
sotilaspastoriksi 
Sähköasentaja J Tulosen 17. 5. 1971 
Kirkkoherra A Kivekkään 1. 9. 1971 sotilas-
pastoriksi. 

Siirrot ja pysyvät komennukset 
Ylil V Laukkanen 13. 5. 1971 Lapin Jääkär i -
pataljoonaan 
Ylil H Olkkonen PohmTR:stä HanRPstoon kom 
pys SatSpEm 
Ltn C-H Lanamäki siirtynyt 1. 9. 1971 
VaaRPstoon 
Ltn M Hamunen VaaRPstosta HanRPstoon 12. 
7. 1971 kom pys Pohjanmaan Sotilasläänin Esi-
kuntaan 
Kapt V Ilomäki komennettu pys HanRPstosta 
Hämeen Lennostoon. 

Koulut ja kurssit 
Vääp T Tissari 9. 5. — 5. 12. 1971 aseteknikko-
kurssi 5:lle 
Ylik R Puustell i oppilaana Turun Teknillisen 
Opiston koneosaston käyttötekniikan opinto-
suunnalla 1. 9. 71 — 30. 4. 1972 
R-apul S Kokkonen keit täjäkurssi l la Helsingin 
Kotitalousopettajaopistossa ajalla 1. 9. 71 — 
31. 5. 1972 
Kapt A Kilpinen 26. 8. — 14. 9. 1971 Suomen 
sotilasasiamiehen käyttöön Tukholmaan 
Kapt A Kilpinen oppilaaksi Ruotsin sotakor-
keakouluun ajaksi 15. 10. 1971—15. 10. 1974 
Vääp P Vaittinen on i lmoit tautunut 1.8. 1971 
virkavapautensa päätyt tyä YK:n Suomen osas-
tolta Kyprokselta 
Ylil T Virkki 15. 9. 1971 ilmoittautui Hangossa 
kapteenikurssin päätyttyä. 

Palkitsemiset 
HanRPston pienoislippu on luovutettu 
1. 8. 1971 Hangon kaupungille pienoislippu n:o 
41 
1. 8. 1971 Ev Ja r l Chr Olmille pienoislippu n:o 
42 
1. 8. 1971 Kenraal imajur i V Karviselle pienois-
lippu n:o 43 
Evl P Silvastille pienoislippu nro 33 päivämää-
rällä 6. 10. 71 

MAALAAMO Oy 
S. WUORIO 

HELSINKI 
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P A N I M O T E O L L I S U U S r.y. 

Helsinki 

Patteriston kaksi vanhaa (nuorekasta) komen-
tajaa evl Jar Chr Olin ja maj Hille Aarva pa-
raatikatselmuksessa. 

HanRPston lippukilpi on luovutet tu 
31. 5. 1971 lippukilpi nro 6 kirkkoherra A 
Karenille 
5. 7. 1971 lippukilpi nro 7 musiikkikapteeni A 
Forsbergille 
1. 8. 1971 lippukilpi nro 1 teollisuusneuvos Y 
Mannerille 
1. 8. 1871 lippukilpi nro 2 tohtori K J Lund-
markille 
1. 8. 1971 lippukilpi nro 8 Asevarikko 5:lle 
19. 8. 1971 lippukilpi nro 30 toimitusjohtaja A 
Mannerille 
20. 8. 1971 lippukilpi nro 9 kapteeni A Kilpiselle 

Hyvon-haarikka luovutettu 1. 3. 1971 vuo-
deksi 1971—1972 sotilasmestari P Lahtiselle 
tunnustukseksi erikoistehtävässä osoitetusta 
palvelusharrastuksesta ja hyvästä ammatti tai-
dosta sekä poikkeuksellisen hyvistä tuloksista. 
Tkm J Leppävirralle ikäluokkansa parhaana 
alokkaana maaherra Kaarlo Pitsingin mal ja 
1. 8. 1971. 

PARAATI OHI! 
Evl P Silvast ilmoittaa paraatin. Vastaanotta-
jana kenrl K Halmevaara seurassaan Ev E Ve-
ranen. 

Oy B E N S O W Ab 
Helsinki 

O y E n s o - G u t z e i t i n 
L a c a t i l c l c o t e H c l c a s 

Kotka 

T U R U N A S E N N U S P A J A 

Kristiinank. 4. Puh. 20052. Korjaamo 390287. 
Täydellinen laivaradio- ja viestityslaitteiden 
huoltoasema Turun satamassa. 

Oy Elektro-Diesel Ab 
Lönnrotinkatu 45 Helsinki 18 
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RANNIKKOTYKISTÖ-

KOULU 

Kesä, niin tapahtumarikas, työntäyteinen on 
kääntymässä syksyyn. Mutta taisi se olla vielä 
kevättä, kun kadetit tulivat. Neljä vain. Aronen, 
Eronen, Hannikainen ja Vesterinen. Kävivätpä 
jo Tanskassakin. Tuomisinaan hyviä sijoituk-
sia Pohjoismaisten Merikadettipäivien urheilu-
kilpailuista. Teräksistä joukkoa ltn Hakalan oh-
jauksessa. 

Kesäleiri Iso-Kuiva, alueella tällä kertaa yh-
dessä RAuK:n kanssa. Epäonnea säässä, maali-
hinauskalustossa ja a-tarvikkeissa. Tehokkaan 
koulutuksen jälki, vankkaa rutiinia, hyviä kes-
kitysammuntoja. Tulos hyvä. 

Leiri päätti RUK 136:n rtlinjan. Priimusfan-
faarit soivat kokelas T A Reposelle. Uudet ru-
oppilaat ovat jo talossa. 

Aliupseerien Peruskurssi 30:n III jakso alkoi 
heinäkuun lopulla. Kymmenen nuorta toivoa, 
kapt Suomisen ja vääp Mälkin ruutisissa kou-
rissa. Jälki jo näkyy. 

Rt:n Kapteenikurssi 22 päättyi 15. 9. Priimus 
ylil. Oila. Kiitettäviä yleisarvosanoja kahdella. 
Hyviä tuloksia kautta koko kurssin. Joukko-
osastot saivat kaipaamaansa hyvää täydennystä, 
pystyviä upseereita. 

Maanpuolustuskurssin 10. Jatkokurssi tutus-
tui rannikko puolustusjärjestelmään vierailles-
saan koulussamme syyskuun puolessa. Arvo-
valtaisen vierasjoukon isäntinä toimivat ev E 
Veranen ja evl E Havo. Koulun syysnäytäntö-
kausi jatkui paria viikkoa myöhemmin 41:lle 
Maanpuolustuskurssille pidetyllä rannikkopuo-
lustus järjestelmän esittelyllä. 

Koulumme henkilöstössäkin on sitten viime 
kirjoittaman tapahtunut vaihdoksia. Eräät opis-
kelevat talomme ulkopuolella. Onpa tullut 
ylennyksiäkin. 

Kapt Nurmi siirtyi kesällä SlRtR:in ja ylil 
Oila PE:an kapteenikurssin päätyttyä. Kiitokset 
Wede ja Markku menneistä. Olisimme toki tar-
vinneet teitä täälläkin. 

Koulutus- ja komentotoimiston päälliköksi 
siirtyi ylil Haapala ja ltn Suomalainen 
KotRPstosta vahvensi ru-kurssia. Yliv Verai-
nen opiskelee par'aikaa esikuntamestariksi. 

Ltn Mustonen ylennettiin yliluutnantiksi 1. 3. 
ja kapt Simola majuriksi 17. 9. Kapt Poikonen 
nimitettiin majurin virkaan 6. 10. Menetäm-
me Poikosen SlRtR:in, mutta ylil Jaatinen on 
jo kasvamassa uudeksi huoltopäälliköksi. Syk-
syn kursseilla tekevät hänelle seuraa ylil:t Nis-
ka ja Mustonen siirtyessään kapteenikurssille 
marraskuussa. 

Kesä, niin tapahtumarikas, työntäyteinen, on 
kääntymässä syksyyn. Villiviini koulun päära-
kennuksen seinustalla saa joka päivä yhä pu-
nertavamman sävyn. Kurssilaisten huoneissa 
syttyvät lukulamput. 

Maanpuolustuksen 10. Jatkokurssi seuraa esi-
tystä rannikkopuolustusjärjestelmästä. 

Kuvassa Rt:n Kapteenikurssi 22 kouluttajineen Ran-
nikkotykistökoulun kampuksella. (Vas) yI0:t J Vaaja, 
J Jaatinen, M Oila, Y Virkki, J Haapala, maj P 
Knuuttila, ylil A Tamminen, kapt O Simola, ylil:t L 
Kasurinen, J Lakio, E Linnavesi ja E Raussi. 

T A L O U S - O S A K E K A U P P A 
HELSINKI 82 - Abr. VVetterintie 6 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Syksy tekee tuloaan jo etelärannikollekin, 
kuuden beaufortin tuuli repii jo Kellastuneita 
lehtiä Kuivasaaren puista ja täplittää valkealla 
vaahdolla etelästä Helsinkiin vyöryvien aalto-
jen harjat . Tuloksekas kesä alkaa olla ohi. 

Rykmentin tämän kesän ohjelmaan ovat kuu-
luneet suurempina tapahtumina rannikkopatte-
riston kertausharjoitus II Patteriston alueella 
ennen juhannusta, lukuisat pienemmät sotahar-
joitukset ja ampumaleirit sekä ESSLE:n komen-
tajan suorittama hallinnon ja huollon tarkastus. 

Tätä kirjoitettaessa valmistautuu reservin 
upseereista koottu rannikkopatteriston johto-
henkilöstö ottamaan johtoonsa 30. 9. 1971 Hel-
singin edustalle ryhmitetttävät SlRtR:n, Vaa 
RPston ja KotRPston muodostamat yksiköt. Jo 
muutaman vuorokauden kuluttua kuuntelevat 
helsinkiläiset rannikkotykkien jysähdyksiä ja 
kenties heidän luottamuksensa maamme puo-
lustuskykyyn entisestään vahvistuu. 

Tämän kesän aikana ovat lukuisat pioneeri-, 
viesti- ja taisteluvälinealan työmaat lisänneet 
pääkaupungin merellistä suojaa huomattavasti. 
Jatkuva ja voimakas ponnistelu pääkaupungin 
rannikkopuolustuksen hyväksi tuottaa näkyviä 
tuloksia, jotka saavat tehtäviin osallistuvan to-
dellakin tuntemaan ylpeyttä oman aselajinsa 
kehittyessä jättiläisaskelin. 

Ylennetty 
ltn O K Kettunen yliluutnantiksi 
ltn M Mäkinen yliluutnantiksi 
ltn A Frisk yliluutnantiksi 
kers T Niemelä ylikersantiksi 
kers M Rissanen ylikersantiksi 
resalik H J Honkaniemi kersantiksi 
resalik K R Tuorila kersantiksi 
resalik K V Laitinen kersantiksi 

Nimitetty 
maj M Wähäjärvi everstiluutnantin virkaan 
kers K T A Akkanen yp kersantin toimeen 
kers M J Nissinen yp kersantin toimeen 

Palvelukseen tulleet 
pastori M T Pekkarinen sotilaspastoriksi 
resalik K V Laitinen va kersantiksi 
resalik H J Honkaniemi va kersantiksi 
v-kers M J Setälä I lkm värvätyksi 
v-alik K R Tuorila va kersantiksi 
v-tkm O J Alanen II lkm värvätyksi 

Eronneet 
maj P J Ratia 
sotpast S O Karttunen 
ylik L Jyrkkärinne 
v-alik H I Korhonen 

Siirrot ja komennukset 
maj M Wähäjärvi VaaRPston komentajaksi 
maj A Tukiainen RAuK:n johtajaksi 
kapt V H Nurmi Tekntston päälliköksi RtK:sta 
kapt V Poikonen Huoltopäälliköksi RtK:sta 
kapt Y Iivonen Esiupseerikurssin suorittaneena 
takaisin joukko-osastoon 
kaptl J V Lahnaviiki Huoltoesiupseerikurssin 
suorittaneena takaisin joukko-osastoon 
ylil L Kasurinen Kapteenikurssin suorittaneena 
takaisin joukko-osastoon 
ylik P J Aholainen Viestimestarikurssin suorit-
taneena takaisin joukko-osastoon 
ylil M Majaniemi Merivoimien kapteenikurssille 
ylil P Louhimies Rannikkotykistön kapteeni-
kurssille 
ylil O K Kettunen Rannikkotykistön kapteeni-
kurssille 
ylil M Mäkinen Rannikkotykistön kapteenikurs-
sille 

Monipuoliset graafiset laitoksemme 
valmistavat mm. 

Aikakauslehtiä 

Vuosikertomuksia 

Esittelylehtisiä 

Lomakkeita 

Tietokone-
lomakkeita 

Pikalomakesarjoja 

Kirjoja 

Tilikirjoja 

Koteloita 

Käsittelykansioita 

Arkistokansioita 

Riippukansioita 

Te tavoitatte L^nnrotinkaru 
meidät helposti 
— olemmehan 
meidät helposti 
— olemmehan 
meidät helposti 
— olemmehan 1 9 s 
aivan keskustassa 

Painatusasioissa 

* 9 s rt aivan keskustassa 

Painatusasioissa m ! 
Teidän kannattaa Kan 

sai 1 is < 

muistaa tämä ooppera 

osoite: Bulevardi 

KUNNALLIS 
© 64 0811 — Albertinkatu 34 A 
Postios.: Lokero 10 200 Helsinki 10 
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VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Kulunut kesä ja syksy ovat patteristossamme 
olleet vilkasta aikaa. Kesäleiri toimeenpantiin 
Lohtajalla. Leiri oli monipuolinen aina alusta 
loppuun asti. Tuliasemia vaihdettiin keskimää-
rin kerran vuorokaudessa, ammunnat onnistui-
vat hyvin kuten tavallisesti, joskin kova meren-
käynti aiheutti suunnitelman muutoksia. Tu-
lokset leiriltä olivat hyvät. Rannikkotykistön 
tarkastaja vieraili leirillä. 

Patteriston siirtyessä moottorimarssina Vaa-
sasta Lohtajalle se kokeili käytännössä kolmen 
kunnan palohälytysvalmiuden, ei kuitenkaan 
tarkoituksella. Valmius kunnissa oli hyvä. Tuli-
palot aiheutuivat vetäjistä sinkoutuneista kipi-
nöistä. 

Lapissa vietettiin vaiherikas kuukausi. Aika 
oli opettavaa kaikille. Työtä riitti aamusta 
aamuun. Ammuntoja oli varsin runsaasti. "Pik-
ku virheitäkin" sattui, mutta ryhmävaiheessa 
patteristo osoitti jälleen kerran olevansa omaa 
erikoisluokkaansa. 

Reserviläisiä ampumaleirille osallistui 9 up-
seeria. Heidän suhtautumisensa ja otteensa har-
joituksiin olivat kiitoksen ansaitsevaa. Kaptee-
nikurssi 21 antoi oman arvokkaan panoksensa 
harjoituksiin ja reserviläisten koulutukseen. 

Kesällä järjestettiin patteristossa mm omais-
ten päivä, joka myöskin radioitiin. 

Teuvan maatalousnäyttelyssä oli myöskin 
puolustusvoimain osasto, josta osaltaan vastasi 
VaaRPsto. Syyskuussa oltiin mukana läänin so-
taharjoituksessa tukemassa jalkaväkeä. 

Lokakuussa patteristo ampui Santahaminassa 
kevyillä kanuunoilla yhteistoiminnassa kiin-
teän rannikkotykistön kanssa. 

Rannikkotykistön upseeriyhdistyksen vuosi-
kokous toimeenpannaan 19. 11. Vaasassa. Pat-
teristo toivoo runsasta osanottoa ja toivottaa 
kaikki rannikonpuolustajat, niin sotilaat kuin 
siviilitkin tervetulleiksi. 

Komentaja vaihtuu patteristossamme. Evl 
Aspinjaakko luovuttaa ja maj Wähäjärvi vas-
taanottaa tehtävät. 

Lausumme parhaat kiitokset evl Aspinjaa-
kolle ja toivotamme maj Wähäjärven terve-
tulleeksi tähän ainutlaatuiseen joukkoon. 
Henkilötietoja: 
SLR 1 
Maj T Penttilä 
SV Rm lKr 
Yliv T Ikonen 
Yliv K Nukala 

(jatkuu viereisellä sivulla) 

KOTKAN RANNIKKOPATTERISTO 
Kevätleiri pidettiin Rankin linnakkeella. Lei-

ri päättyi ltn Tapio Vehmaksen johtamaan erit-
täin onnistuneeseen raskaan patterin kilpailu-
ammuntaan. 

Heinäkuun 9 päivänä vietettiin patteriston 
vuosijuhlaa. Päiväjuhla pidettiin perinteiseen 
tapaan Rankin linnakkeella runsaslukuisen kut-
suvierasjoukon läsnäollessa. Kutsuvieraista 
mainittakoon vasta virkaansa astunut Kaak-
kois-Suomen Sotilasläänin uusi komentaja, 
kenrm Erkki Setälä. 

28. 8. vietettiin Rankin linnakkeella valta-
kunnallista Rannikonpuolustajien päivää. Tilai-
suuteen oli saapunut kolmattasataa rannikon-
puolustajaa, joista pääosa oli Kymenlaaksosta 
joskin Helsingin ja Turun seutu olivat ilahdut-
tavan monilukuisesti edustettuina. Tilaisuudes-
sa puhui mm Merivoimien entinen komentaja 
kenrl V Valve. 

5. 9. kokoontuivat Rankin linnakkeella Itä-
Suomenlahden Rannikkoprikaatin aseveljet 
viettämään juhlaa. Ohjelmaan kuului juhlalli-
nen lipunnosto, kenrm Väinö Karvisen terveh-
dys, kenttälounas ja tykistöammuntojen seu-
raaminen. 

Syyskuun puolivälissä suoritti Pääesikunnan 
koulutuspäällikkö kenrl Paavo Halttu seuras-
saan Kaakkois-Suomen Sotilasläänin komenta-
ja kenrm Erkki Setälä sekä useita aselaj itarkas-
tajia kaksi päivää kestäneen koulutustarkastuk-
sen patteristossa. Eräs paikkakunnalla ilmesty-
vä lehti siteerasi kenrl Haltun päätöspuhuttelua 
varusmiehille seuraavasti: "Hyvin määrätietois-
ta ja sujuvaa toimintaa". 

Henkilötietoja 
Siirrot ja komennukset 

YK:n tarkkailijatthtävistä Suezilta ovat pat-
teristoon ilmoittautuneet kapt Teuvo Rehunen 
1. 6 ja ylil Leo Vehkomäki 9. 8. 71. 
Kapt Pert t i Huhtanen on komennetty 14. 7. YK 
tarkkailij atehtäviin Kyprokselle. 
Majuri Jukka Karvinen on komennettu pysy-
väisesti PE:an 26. 8. ja ltn Paavo Suomalainen 
Rannikkotykistökouluun 12. 7. 71. 
Patteristoupseeriksi on 5. 11. siirretty kapteeni 
Uolevi Tirronen. 
Kapt Heikki Tiilikainen on siirretty 20. 9. 
PE:an tiedotusosastolle Ruotuväki-lehden pää-
toimittajaksi. 
Yliluutnantit Heikki Kiviranta, Mikko Mäki ja 

(jatkuu viereisellä sivulla) 
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J O H T O R E N G A S 

Kevätkokous pidettiin 6.5. 1971 Katajaluo-
dossa, jossa virallisten asioiden lisäksi tutustut-
tiin linnakkeeseen ja saunottiin. Kerhon pu-
heenjohtajaksi valittiin edelleen kapt P. Vähä-
kallio ja varapuheenjohtajaksi luutnantti V. 
Eravuo. Muut hallituksen jäsenet ovat: 
ltn A—J. Salmenlinna, I amp ups + lippu-ups 
vänr M. Wähäjärvi, II amp ups 
ylil P. Pohjola, I merenkulku-ups 
vänr P. Aalto, II merenkulku-ups 
vänr T. Paavola, yhteysups nuoriin 
kapt O. Nissinen, erill teht 
vänr H. Rahikainen, tied siht 
ylil E. Tuokkola, retk + kilp ups 
vänr J. Järvensivu, kilp ups apul 
vänr V. Rainesalo, urh ups 
vänr M. Jäntti, taloudenhoitaja ja kerhomestari 
ltn J. Sihvonen, siht 

VAARPsto jatkuu 
ylennykset 
ylivääpeliksi 
vääp E Koivisto 11. 5. Myönnetty ero 5. 7. 
vääp U Oinas 6. 7. 
vääpeliksi 
ylik R Virtanen 11. 5. 
ylik M Pöytälaakso 6. 7. 
ylik M Nyman 26. 7. 
Ylikersantiksi 
kers R Roponen 11. 5. 
kers J Rantala 6. 7. 
Siirrot 
Ltn C H Lanamäki VaaRPstoon 12. 7. 
HanRPstosta 
Vääp K Heiskanen suoritti viestikoulussa 
viestimestarikurssi 8:n puhelinlinjan saavut-
taen ensimmäisen sijan yleisarvosanalla kiitet-
tävä. 

KotRPsto jatkuu 
Leo Vehkomäki aloittavat rt-kapteenikurssin 
15. 11. 

Ylennykset 
— ylivääpeli Keijo Laitinen sotilasmestariksi 

4. 8. 
— vääpeli Paavo Sinkko ylivääpeliksi 1. 9. 
— ylik Jaakko Leppänen vääpeliksi 1. 9. ja 
— kers Mauri Kantanen ylikersantiksi 1. 9. 

Erot 
Sotilasmestari Keijo Laitinen 5. 8. 
Kers Tauno Kurki 31. 8. 
Ylik Jorma Suhonen 30. 9. 
Hitsaaja Reino Häkkinen on kuollut 3. 8. 

K E H I T T Y V Ä TEOLLISUUS- , 
KAUPPA- JA M A T K A I L U -

K A U P U N K I 

LAPPEENRANTA-
S A I M A A N PORTTI 

Tietoja kaupungin kansliasta 
puh. 14900 

Tervehdimme puolustusvoimia 
ja sen henkilökuntaa 

(jatkoa sivulta 8) 
Tällöin ao johtoporras osoittaa maalit johto-

ryhmälle ja sopii sen kanssa lentosuorituksen 
yksityiskohdat muihin taistelutoimiin sopivaksi. 

Ilmavoimien tuen koordinointi rannikkosoti-
lasläänin taisteluun tapahtuu näin ollen ensivai-
heessa sotilasläänin esikunnassa. Yksityiskoh-
tien suunnittelu ja koordinointi voidaan suorit-
taa myös ak:n, rannikkoalueen, erillisen prikaa-
tin ja lippueen esikunnissa niissä olevaa ilma-
voimien upseeria apuna käyttäen. Käskytysoi-
keuden tiettyihin lentosuorituksiin voi lennosto 
antaa myös ao esikunnan tasalle suunnitelman 
hyväksymisen jälkeen. Näin voidaan nopeuttaa 
toimintaanpanoa ja varmentaa sen oikea-aikai-
suus. 
3. Päätös 

Lentotuen vähäinen määrä edellyttää sen 
käytön keskittämistä lennoston johtoon. Lisäksi 
vaaditaan tarkkaa etukäteissuunnittelua ja 
koordinointia parhaan mahdollisen hyödyn ta-
kaamiseksi ja riskin mininoimiseksi. Rannikko-
joukko j emme yhteistoimintatie kulkee niitä tu-
kevaan lennostoon aina sotilasläänin esikunnan 
kautta. Sotilasläänin ilmavoimien edustajat tie-
tävät kunkinhetkiset tukemismahdollisuudet, 
jotka nekin voivat vaihdella jopa päivittäin 
riippuen ao sotilasläänin tilanteesta ja tehtäväs-
tä kokonaissotatoimessa. 
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Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry:n 
V U O S I K O K O U S 

pidetään Vaasassa 19. 11. 1971. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:n mukaiset 
asiat. 
Vuosikokoukseen liittyen tutustutaan varuskuntaan ja VaaRPston koulutukseen 
perjantai-iltapäivän aikana — näin ollen jäseniä pyydetään kokoontumaan Upseeri-
kerholle 19. 11. 1971 klo 11.00 mennessä. Lounas on VaaRPston ruokalassa klo 12.00. 
Perinteellinen päivällinen nautitaan varuskunnan Upseerikerholla vuosikokouksen 
jälkeen. Kustannukset ovat noin 15 mk hengeltä. 
Matka Helsingistä Vaasaan suoritetaan junalla. Lähtö 18. 11. 1971 klo 22.20. Paluu 
lauantai-aamuna lähtevällä pikajunalla. Makuu vaunupaikkojen varaaminen pyyde-
tään suorittamaan sihteerille tai lähimmälle yhteysupseerille 29. 10. 1971 mennessä. 
Ilmoittautumiset osallistumisesta vuosikokoukseen ja vuosikokouspäivälliselle on 
tehtävä yhteysupseereille tai sihteerille 10. 11. 1971 mennessä. 
Sihteeri H Grönberg 

Puh 90-625801/2524 

(jatkoa sivulta 16) 
ANKKURIT YLÖS 

Pyhäpäivien jälkeen tuli taas arki ja maanan-
tai ja oli taas aika palata ohjelman viralliseen 
puoleen, jossa vuorossa oli kotimatka ruotsalai-
silla sotalaivoilla. Heti aamulla oli tilaisuus ta-
vata Norjasta kotiutunut rykmentin komentaja 
eversti Jarneberg. Tämän audienssin jälkeen 
tutustuttiin miinapataljoonan ja rannikkojää-
käreiden aluksiin, joiden tarkoituksenmukai-
suus sekä myöskin lukumäärä tekivät suoma-
laiseen kuljetusongelmiin tottuneeseen rannik-
kotykistömieheen varsin myönteisen, joskin 
hieman kademielisen vaikutuksen. Matkalaiset 
majoitettiin miinanlaskija MUL 12:n melko ah-
taisiin tiloihin ja ankkurit nostettiin miinapa-
taljoonan komentajan majur i Rolf Högelinin 
johdolla kello 11.00. Aurinkoisen ja tyynen sään 
vallitessa miinanlaskija ja kaksi vartioalusta 
matkasivat merenkulkukoulutus jaksolla ole-
vien rannikkotykistökadettien ohjailemina läpi 

Tukholman saariston, ulos Söderarmin meriväy-
lää, Suomen aluevesille Utön luona yöllä, 
aamulla läpi Saaristomeren ja saapuivat täs-
mälleen sovittuna aikana kello 10.00 Turkuun, 
jossa tilaisuuden kunniaksi oli jopa laituritkin 
pesty. Antoisa vierailu oli päättynyt. 

TÄTÄ TÄYTYY SAADA LISÄÄ 
Jo edellä esitetty lyhyt kertomus, josta monia 

asioita on jätetty pois ja johon ei mm sisälly 
yhtään niistä lukuisista, antoisista keskusteluis-
ta, joihin matkalla tarjoutui tilaisuus, riittänee 
osoittamaan tämäntapaisten vierailuiden arvon 
ja antoisuuden. Anti on molemminpuolinen sekä 
saatavan opin, virkistyksen että ennenkaikkea 
luotavien kontaktien osalta. Toivoa sopii, että 
tällaisia vierailuja voitaisiin vuorotteluperi-
aatetta noudattaen jatkaa vuosittain ja saada 
tälle pohjoismaiden kiltayhteistyön haaralle py-
syvä luonne. ( T S ) 

(jatkoa sivulta 11) 
Lisäksi on paljon epävirallista henkilökoh-

taista yhteistoimintaa, kuten merivartiohenki-
lökunnan kuuluminen paikallisen rannikkoty-
kistön upseeri- ja aliupseerikerhoihin, kuulu-
minen yhteisiin metsästys- ja kalastusseuroihin, 
yhteiset hengelliset tilaisuudet ja muuten vapaa 
kanssakäyminen puolin ja toisin. Lisäksi yhtei-
nen elementti kai on aiheuttanut sen, että ran-
nikkotykistön henkilökuntaa on siirtynyt meri-
vartiostojen palvelukseen ja päinvastoin. 

Kuten edellä huomataan on näillä kahdella 
meren vartijalla paljonkin yhteistä, joka ajan-

mittaan on tullut niin jokapäiväiseksi ja tutuk-
si, ettei sitä aina huomaakaan, ennenkuin jom-
pikumpi puuttuisi, jolloin yksinjäänyt joutuisi 
järjestämään monen asian aivan uudelta poh-
jalta. Nykyisellä yhteistoiminnalla, jota voita-
nee vielä paljonkin kehittää, todistetaan kui-
tenkin se, ettei virkapuvun väriero ole eroittava, 
vaan yhteistyötä yhdistävä tekijä. 

Aluepäällikkö kenttätasolla on se henkilö, jo-
ka ensisijaisesti hoitaa merivartioston yhteis-
toiminnan alueellaan. 
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TERVEHDIMME R A N N K O N PUOLUSTAJIA 
Aarnon Puu Oy Sotka Oy 
Auttoinen Hämeenlinna 
Oy Finnlines Ltd Suomen Laivapäällystöliitto r.y. 
Korkeavuorenkatu 32 Hietalahdenranta 15 A 
Helsinki 13 Helsinki 
Haminan Satama Suomen Merimies-Unioni r.y. 
Hamina I. Robertink. 30 
Haroi Oy Helsinki 12 
Hamina J. W. Suominen Oy 
Kalarannan Konepaja Oy Nakkila 
Kotka Oy Suomi Trailer Ab 
Karhumuovi Oy P. Hesperiankatu 3 B 
Pori Helsinki 
Lapuan Kauppala Oy Tekno-Montan Ab 
Lapua Puusepänkatu 3 
Oy Merikiito Ab Helsinki 81 
Sörn. Rantatie 29 Vaasan Satama 
Helsinki 50 Satamatoimisto 
Nummen Putkiasennus Vaasa 
Viht i Valmet Oy 
Porin Kaupungin Satamalaitos Helsingin Telakka 
Mäntyluoto Katajanokka 
Rakentajain Konevuokraamo Oy Veripalvelu 
Fredrikink. 53 Helsinki 
Helsinki 10 
Silta ja Satama Oy 
Vyökatu 9 
Helsinki 16 

Harvinainen, 
upea kuvateos 

Suomen 
Marsalkan 
Mannerheimin 
ratsastajapatsas 
Teos on 
nahkaselkäinen, 
painettu 
kellertävälle 
erikoistaidepaino-
paperille. 
Teksti molemmilla 
kotimaisilla 
kielillä. 
Tilattavissa 
allaolevalla 
osoitteella tai 
puhelimitse. 
Hinta mk 50,— 

J E R M U N 
LP-KANSIO muistoksi itselle 

lahjaksi aseveljelle 
tuliaiseksi tuttavalle 

Kaksi Ip-levyä kansiossa vain mk 30,— 

JERMU sisältää 32 suosituinta ja alkuperäistä sota-
ajan iskelmää ja laulua: mm. Sinne jonnekin, Ääni-
sen aallot, Eldankajärven jää, Pelko pois Rosemarie, 
Pikku Irmeli, Möttönen monnina, Särkyneitä toiveita, 
Kir je sieltä jostakin, Tellervo, Liisa pien, Sil lanpään 
marssilaulu, Aseveikko, Muistoja Syväriltä, Kaarina, 
Sinäkö äiti, Orvokki, Älä sure tyttökulta, Pienet kuk-
kivat kummut, Meripojan preivi, Suomi marssii jne. 

Tilaa levyt oheisella lipukkeella lähettämällä se os. 
Maanpuolustuksen Tuki ry, P. Hesperiankatu 15 A, 
Helsinki 26. Näin tuet samalla maanpuolustustyötä. 

Tuottaja: Pohjoismainen Sähkö Oy 
Musiikkiosasto 

MAANPUOLUSTUKSEN TUKI ry 

Helsinki 26 P. Hesperiank. 15 A. P. 440 471 
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v a a n 
— ratkaise keikan yleisin käyt-

tötarkoitus 
— huomioi lumi- ja maasto-

olosuhteet 
— jonka jälkeen vo i t valita jon-

kin kahdesta—kolmesta 
käyttötarkoitukseesi sopivas-
ta sk i -doos ta 

— tai ainoan ki lpai l i jamme mallin. 

SKI-DOO VALMONT 
Vaativaan työsuoritukseen 
Pituus ilman suksia 228 cm 
Suksilla 268 cm 
Leveys 89 cm 
Korkeus ilman tuulilasia 99 cm 
Paino 204 kg 
Kantopinta 11329 cm2 

Pintapaine 18 g/cm2 

Patentoitu telamatto, leveys 2x38 cm 
Sähköstartti Ei 
Sylinteriluku Kaksi 
Sylinterltilavuus 399 cc 
Teho 24 hv 
Polttoainesäiliö 32 I 
Peruutusvaihdelaatikko On Vaativaan työsuoritukseen 

Kiinteistöjen jätehuoltoon 
kuuluu Puhto-jätesäiliö. 
Kaikki jätesäiliöt eivät täytä nykyajan hygieeni-
siä ja kuljetusteknil l isiä vaatimuksia. PUHTO 
täyttää. Se on terveydenhoitoviranomaisten hy-
väksymä ja suosittelema. Sen kuljetus käy nyky-
aikaisi l la vaihtolavalaitteil la varustetuil la au-

toi l la tehokkaasti ja helposti. PUHTO on t i ivis ja 
vankkarakenteinen. Teräslevyistä hitsattu. Riit-
tävän tilava. Järkevä ratkaisu jätteil le — PUHTO. 
Rauta-alan liikkeistä. 

A U T O LAVA O Y 
Raisio. Puh. 921-783 408 

1969 TARVIKETIEDOTUS 
X (51).693.951 

miksi ? 
— Koska ski-doo'lla on Euroopan laajin mallivalikoima. 1.000.00G 

myytyä lumikelkkaa ja tehokas huoltoverkosto. 
Asiasta enemmän ski-doo myyjiltä, joilta saatte 12-sivuisen lumi-
kelkkailun "bibliankin". 

ski-doo 
Itsestään selvä. 
Maahantuoja Ky Laatuvaunu, Hki 

SKI-DOO SKANDIC 
Pelkistetty työkone 
Pituus ilman suksia 218 cm 
Suksilla 246 cm 
Leveys 86 cm 
Korkeus ilman tuulilasia 85 cm 
Paino 150 kg 
Kantopinta 8353 cm2 

Pintapaine 17,9 g/cm2 

Patentoitu telamatto, leveys 46 cm 
Sähköstartti Ei 
Sylinteriluku Yksi 
Sylinteritilavuus 334,5 cc 
Teho 20 hv 
Polttoainesäiliö 22,7 I SKI-DOO SKANDIC 

Pelkistetty työkone 
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P o c l a i n 
kaivukoneet 
Keskosta 
myös käyte t ty jä — t iedustelkaa 

KONEOSASTO 
Tikkurila puh. 90-833 633 

Helsinki 1972. Kunnallispaino 



i u r u n m a a j a r v a r j a i a 

Merivoimien uusien tykkiveneiden koko, 
nopeus, tul ivoima ja nykyaikaisuus yhdessä 
muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden. 
Tämä aluevaltaus on ollut mahdoll inen 
pitkäaikaisen oman tutkimustyön ansiosta. 

Teknis iä t ietoja: 

Suurin pi tuus 
Suurin leveys 
Uppouma 
Huipputeho 
Nopeus 
Miehistö 
Tykistö 

74,1 m 
7,8 m 

650 t 
n. 22 000 ahv 

n. 35 solmua 
70 

1/120 mm, 3/40 mm 

L y y t i n e n 0 
L e p p ä k o r t i in i. j Q 2 0 • 

T A P I O L A 

HELSINGIN TELAKKA 


