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Vietetty on juhlapäivä -
arjessa aselajin tulevaisuus 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys on siirtynyt jälleen juhlasta arkeen 
jatkaen toimintaansa tässä numerossa painet tuna oleva toimintasuunni-
telma ohjenuoranaan. 40-vuotisjuhla ja sitä välittömästi edeltäneet aselajin 
upseereiden neuvottelupäivät loivat varmastikin tulevaisuuden uskoa yh-
distyksen jäsenriveihin sekä antoivat henkistä voimaa itse kullekin joka-
päiväisen työn suorittamiseksi vaivoja ja vastuksia rohkeasti silmiin katsoen. 
Toivottavasti aselajin sosiaalinen kenttä tulee an tamaan oman kestävän 
perustansa kehittyvän aineellisen valmiuden ja vanhoihin perinteisiin 
nojautuvan hengen optimaalisen yhteistuloksen aikaansaamiseksi. T ä t ä 
kombinaatiota edellyttää tänä päivänä kipeästi m m aselajin koko vakinai-
sessa palveluksessa olevan henkilöstön jälkikasvun turvaaminen. Aika on 
nyt todella rahaa ennenkaikkea siksi, että kallis järjestelmä on a jan mit taan 
sitä kalliimpi mitä vähemmän sillä on tehtävänsä taitavia hoitajia. 

Talvella taidot tutaan 
Käsissä olevan Rannikon Puolustajan numeron pyrkimyksenä on 

eräiltä osin valottaa niitä olosuhteita, joissa rannikkopuolustus elää ja 
toimii talvella. Siirtyminen jonkin vuoden a jan toiminnallisista kehyksistä 
seuraaviin vaatii erityisesti meri- ja rannikko-olosuhteissa suurta sopeutu-
miskykyä ja usein yllättävien tilannevaihteluiden nopean hallinnan taitoa. 

Talvi, jonka luonne saattaa rannikolla suurestikin vaihdella vuodesta 
toiseen tai olla itsessään hyvin monivivahteinen, painaa leimansa ran-
nikkotaktiikkaan tuoden mukanaan m m maataisteluiden kuvaan kuuluvia 
piirteitä. Puolustajan mahdollisuuksia ajatellen talvella on kesäkauteen 
verrat tuna sekä positiivisia että negatiivisia piirteitä. Tarvi taan kykyä 
käyttää hyväksi ja vahventaa ensiksi maini t tu ja sekä eliminoida jälkim-
mäisten vaikutuksia. Koulutus ja huolto talvisaikaan muodostavat ymmär-
rettävästi sekä mielenkiintoiset että vaativat toiminnalliset osakenttänsä, 
joilla kehittämisen haaste on jatkuva! 

R A N N I K O N P U O L U S T A J A T O I V O T T A A L U K I J A K U N N A L L E E N 
JA Y S T Ä V I L L E E N HYVÄÄ J O U L U A JA O N N E A V U O D E L L E 
1974! P A R H A A T K I I T O K S E T K U L U N E E S T A ! 
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Talven vaikutuksesta rannikko-
a lueen puolustusjärjestelyihin 

Toimintaolosuhteista johtuen on rannikko-
alueen puolustusta suunniteltaessa kiinnitettävä 
erityistä huomiota m m toiminta-alueen sää- ja 
näkyvyysolojen sekä liikkumismahdollisuuksien 
vaihteluun eri vuodenaikoina. Kesä- ja avovesi-
olosuhteet ovat niin hyökkääjän kuin puolusta-
jankin kannalta tässä suhteessa helpommat, 
koska sää- ja näkyvyysolot sekä liikkumismah-
dollisuudet ovat tällöin helpommin arvioita-
vissa. T ä m ä n vuoksi maihinnousun uhka ranni-
koillemme on ennalta arvioiden suurin kesä- ja 
avovesiolosuhteissa. Tä ten on luonnollista, että 

1. Talviolosuhteista ja niiden vaikutuksesta 
hyökkääjän toimintamahdollisuuksiin 

Talven pituus vaihtelee rannikoillamme 110— 
200 vuorokauteen. Lyhin talvi on I tämeren poh-
joisosissa ja pisin Perämerellä. J ään muodostu-
minen alkaa Perämeren ja Merenkurkun ranni-
koilla keskimäärin marraskuun alkupäivinä, 
Selkämeren rannikolla marraskuun puolivälissä 
sekä Saaristomerellä ja Suomenlahden pohjois-
rannikolla marraskuun lopulla. Ki intojää saa-
vut taa suurimman laajuutensa maaliskuun keski-
vaiheilla. Tällöin ulottuu keskimääräisenä tal-
vena kiintojään reuna I tämeren pohjoisosaan. 
Noin viikkoa myöhemmin alkaa jään reunan 
taantuminen. Suomenlahti ja Saaristomeri va-
pautuvat kokonaan jäistä toukokuun alkupäi-
vinä, Selkämeri ja Merenkurkku toukokuun lo-
pulla sekä Perämeri yleensä vasta kesäkuun 
alussa. J ä ä n vahvuus on kaikilla rannikkomme 
osilla keskimäärin niin suuri, että jää kantaa 
tammi- maaliskuulla hyvin keveän moottori-
ajoneuvoliikenteen ja parhaimmillaan jopa 
keskiraskaankin. Jäällä liikkumista vaikeuttavat 
ahtojäävyöhykkeet, railot sekä kevättalvella jään 
ja pintalumen väliin muodostuva vesi. 

Valaistusolosuhteet vaihtelevat rannikkomme 
eri osilla melko huomattavasti . Lyhimmillään 
päivä on Perämerellä n neljä tuntia sekä Saa-
ristomerellä ja Suomenlahdella runsaat kuusi 
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rannikkoalueen puolustusjärjestelyt suunnitel-
laan ensisijaisesti näitä olosuhteita silmällä pi-
täen. 

M u t t a miten sitten talviolosuhteet vaikuttavat 
rannikkoalueen puolustukseen ja miten niiden 
vaikutukset tulisi ot taa huomioon puolustus-
järjestelyissä? Kapteeni t P Huhtanen, ] Haa-
pala, H Niska sekä yliluutnantit O Kettunen, 
M Mäkinen ja E Räihä ovat yhteistuumin pohti-
neet tä tä kysymystä ja esittävät seuraavassa 
lyhyen yhteenvedon pohdiskelun tuloksista. 

tuntia. Viimeksi mainituilla alueilla on marras-
kuun puolivälistä maaliskuun puoliväliin selkeitä 
päiviä keskimäärin 40 ja sumupäiviä noin 80. 

Vallitsevina tuulensuuntina ovat lounainen 
ja etelä. Tyyniä päiviä on talvisin vain muuta-
mia. Tuul i ja pakkanen aiheuttavat yhdessä sen, 
että rannikkojemme ilmasto-olot ovat arktisiin 
verrattavia, vaikka lämpötila vain harvoin las-
kee — 20° C:n alapuolelle. 

Talviolosuhteiden vaihdellessa eri vuosina 
varsin suurestikin ei hyökkääjän toimintatapoja 
voida etukäteen arvioida kovinkaan vankoin 
perustein. T ä m ä n vuoksi on rannikkoalueen 
puolustusjärjpstelyissä varaudut tava periaat-
teessa kolmea erilaista hyökkäystapaa silmällä 
pitäen. N ä m ä ovat 
— hyökkäys jäitse rannikon suunnassa esimer-

kiksi maar in taman sivustalla, 
— hyökkäys suoraan jäätyneen meren yli ja 
— maihinnousuhyökkäys kiintojään ja saariston 

reunaan, josta hyökkäystä jatketaan toisessa 
vaiheessa kuten maarintamaolosuhteissa. 

Meren jäätyessä kantamaan raskaat 10—13 
tonnin ajoneuvot hyökkääjä voi käyttää jäällä 
mekanisoituja joukkoja. Railot ja ahtojäät 
kuitenkin kanalisoivat hyökkääjän liikennettä. 
Pitkää pimeää hyväksi käyttäen reitin valinta 
voidaan silti suorittaa kesäaikaan verrat tuna 
useammista vaihtoehdoista. Suurvalta-armeijoi-

Lähes arktinen ilmasto tar joaa yllätyksensä 

den yhtymien suuresta ajoneuvomäärästä on 
pääosa rynnäkkö- ja muista telavaunuista suo-
raan käytettävissä jäällä, kunhan jäätiedustelu 
on suoritettu. Helikoptereiden ja lentokoneiden 
käyttö liittyy kiinteästi kaikkiin operaatioihin. 
Samoin ensimmäiselle portaalle voidaan alistaa 
erikoisajoneuvoja kuten pintalii täjiä ja hydro-
koptereita. 

Talvella tulevat taistelut rannikoilla liitty-
mään kiinteämmin muihin sotatoimiin, koska 
pitempiaikainen toiminta jäällä saattaa muo-
dostua, erityisesti jatkuvan huollon osalta, koh-
talokkaaksi jäiden liikkuessa tai säätilanteen 
ratkaisevasti muuttuessa. T ä m ä n vuoksi hyök-
käys jäätyneen meren yli ja maihinnousuhyök-
käys kiintojään reunaan ovat olosuhteissamme 
vähemmän todennäköisiä vaihtoehtoja, joten 
ensisijaisesti on valmistauduttava tor jumaan 
jäitse rannikon suunnassa tapahtuva hyökkäys. 
Tällöin on puolustusjärjestelyissä otettava huo-
mioon, että 
— hyökkäystä edeltävä tiedustelu kohdistuu 

tavanomaisten seikkojen lisäksi erityisesti 
jää- ja säätilanteeseen, 

— hyökkäyssuunnan valinta on yllättävä ver-
ra t tuna avovesikauteen, 

— hyökkäyksen ensimmäisessä portaassa varsin 
todennäköisesti esiintyy myös erikoisajoneu-
voin varustet tuja erikoiskoulutettuja jouk-
koja, 

— maahanlaskujen osuus tulee kasvamaan ver-
ra t tuna avovesikauteen niin alueellisesti kuin 
määrällisestikin, 

— operaation alkuvaiheessa sataman merkitys 
ei ole hyökkääjälle ensiarvoinen, mut ta myö-
hemmässä vaiheessa sen merkitys m m epä-
varmoista sääolosuhteista johtuen korostuu, 

— hyökkäyksen nopeus ja laajuus tulee kasva-
maan verrat tuna avovesikauden sotatoimiin. 

K u n olosuhteet ovat edulliset, saattavat edellä 
esitetyt seikat suorastaan houkutella rannikon 
suunnassa hyökkäävää yhtymää käyttämään 
avointa "merisivustaa", useiden kymmenienkin 
kilometrien pituisiin koukkauksiin. 

2. Alueen ja joukkojen käytöstä 
Talven vaikutuksesta muut tuva hyökkäyskuva 

voi vaatia rannikkoalueen esikuntaa tarkista-
maan alayksiköiden tehtäviä ja vastuualueita. 
T ä m ä n voi aiheuttaa m m juuri edellä esiin 
tuotu sivustahyökkäyksen mahdollisuus. 

Joukkojen tarve yleensä lisääntyy partioimalla 

valvottavan alueen laajetessa sekä miehitettä-
vien maastonkohtien lisääntyessä meren jääty-
misestä sekä pitkästä pimeästä ja huonoista 
näkyvyysoloista johtuen. 

R a n n i k k o p a t t e r e i d e n ryhmitys-
muutokset eivät ole talviolosuhteissakaan tar-
koituksenmukaisia eivätkä useimmiten mahdolli-
siakaan jo yksinomaan linnoittamiseen tarvitta-
van pitkän a jan vuoksi. Rannikkopattereiden 
talvikauden lisätehtävinä ovat useimmiten vält-
tämättömiä jäällä saaristossa tapahtuva partio-
tiedustelu sekä valmistautuminen maa-ammun-
toihin avovesikauteen verrat tuna aivan uusille 
maalialueille. Sen sijaan m o o t t o r o i d u n 
r a n n i k k o t y k i s t ö n ryhmitystä ja teh-
tävää joudutaan useimmiten muut tamaan . 
Maahanlaskualueiden lisääntyminen sekä maa-
r intaman tukemistehtävät ovat useimmiten niitä 
syitä, jotka voivat aiheuttaa uudelleen ryhmittä-
misen. 

T o r j u n t a p a t a l j o o n i e n tehtävät 
satamien ja niihin johtavien väylien puolustuk-
sessa säilyvät yleensä myöskin talvella. Muu-
toksia vastuualueisiin ja lisätehtäviä voi kuiten-
kin aiheuttaa mm tilanteen kehittyminen maa-
rintamilla tai rannikkoalueen muilla osilla. 

Rannikon suunnassa toimivan hyökkääjän 
torjumiseksi tor juntapatal joona saatetaan jou-
tua ryhmit tämään kokonaan uudelleenkin esim. 
siten, että väylän sijasta päätorjuntasuunnaksi 
tuleekin rannikon suunnassa kulkeva tie. 

Myös rannikkoalueelle alistettujen s o t i l a s -
a l u e i d e n tehtäviin saattaa talvi aiheuttaa 
muutoksia. Jään muodostamat uudet kulkutiet, 
kylmyyden aiheut tama vartiointihenkilöstön 
lisätarve ja pimeyden kasvattama partiointitarve 
ovat siihen eräitä syitä. 

Talviolosuhteissa r e s e r v i e n merkitys ko-
rostuu entisestään. Jäätynyt meren pinta tar-
joaa uusia kulkuteitä vastahyökkäyksen suuntaa-
miseksi. Samalla muut tunut viholliskuva luo 
uusia vastahyökkäyskohteita. Uudet maahan-
laskualueet ja mahdollinen uhka mantereen 
suunnasta saattavat pakottaa ryhmit tämään 
reserviyksiköt toistuvasti uudelleen. Myöskin 
uusien reserviyksikköjen tarve on toiminta-aluei-
den laajetessa ilmeinen. Reservien irroittaminen 
rannikkopattereilta tai muista yksiköistä ran-
nikkoalueen tarpeisiin ei useimmiten ole mah-
dollista eikä tarkoituksenmukaistakaan. Patterin 
suojaaminen päinvastoin sitoo sen henkilöstöä 
lisääntyvän partioinnin ja valvonnan muodossa. 
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Tehoa aseistukseen, 
varustukseen ja 
koulutukseen 

T ä m ä n vuoksi tulisi kunkin ylemmän johtopor-
taan ottaa huomioon omien reserviensä ryhmi-
tyksessä alayksiköidensä muut tuva t toimintaolo-
suhteet. 

3. Tiedustelusta ja valvonnasta 
Saariston harvasta puolustusryhmityksestä 

johtuen on tiedustelun merkitys talvella korostu-
nut ja sen luonne muut tuu varsinaisen meri-
valvonnan osalta maavalvonnanomaiseksi. 

Toiminta m e r i v a l v o n t a - j a m e r i -
t u l e n j o h t o a s e m i l l a jatkuu meren 
jäädyttyäkin yleensä ennallaan ympärivuorokau-
tisena kaukotähystyksenä sekä tutkatiedusteluna 
ja vesikuuntelunakin välineistöstä ja olosuhteista 
riippuen. I lmavalvontaan liittyvät tehtävät säi-
lyvät ennallaan, mut ta merivalvonnan havainto-
kohteet luonnollisesti muut tuvat . T u t k a l l a 
voidaan jääalueella erottaa ajoneuvot ja hy-
vissä olosuhteissa jopa pienet jalan liikkuvat 
osastot. Ahtojääromppeikot muodostavat kui-
tenkin suojan sekä näkö- että tutkatähystykseltä. 
Valvontavalaisuja voidaan tarvittaessa suorittaa 
kuten avovesikaudellakin. 

M a a t u l e n j o h t o r y h m i e n ja mui-
den t ä h y s t y s a s e m i e n ryhmitystä voi-
daan olosuhteiden muuttuessa joutua muut ta-
maan. Tarpeen vaatiessa perustetaan uusia 
pysyviä tai tilapäisiä tähystyspaikkoja. T ä m ä 
tulee erityisesti esiin hyökkäyksen tapahtuessa 
rannikkoaluetta vastaan maasotatoimiin liittyen 
rannikon suunnassa. 

Meren jäätyessä käyttämättömiksi jäävien 
merivalvontaveneiden tutkien käyttö esim. 
väylävalvontaan saattaa eräissä tapauksissa pa-
rantaa merkittävästikin talvivalvonnan tehoa. 

Avovesikauden merivalvontaan liittyvä meri-
valvontaveneillä suoritettava valvonta tulisi 
korvata nopein, jääolosuhteisiin soveltuvin, 
mahdollisesti panssaroiduin liikuntavälinein 
varustet tujen p a r t i o i d e n t o i m i n -
n a l l a . Partioiden tulisi olla suhteellisen 
kauaskantoisin asein aseistettuja vihollispar-
tioista selviytymiseksi. Ne tulisi varustaa maa-
valvontatutkin, infrapunalait tein sekä valon-
vahvistimin. 

Saarissa myös avovesikaudella tapahtuvaa tar-
kastusluontoista partiointia on lisättävä talvella. 
Erityisesti on huomattava, että partiot on varus-
tettava ankarien jäätikköolosuhteiden mukai-
sesti ja että part iomatkojen pituus sekä a jan 
että matkan suhteen on ratkaisevasti riippuvai-
nen sää- ja jääolosuhteista. Viestivälineinä voi-
daan ehkä käyttää tulenjohtoryhmien radio-
kalustoa. 

Jäiden estäessä merivoimien alusten liikkumi-
sen kasvaa l e n t o t i e d u s t e l u n merki-
tys. Keveiden lentokoneiden käyttömahdolli-
suudet lisääntyvät saariston jäätyessä ja heli-
kopterit voivat laskeutua hyvinkin alas ahto-
jääalueita tarkkailemaan. Tutka- ja tähystys-
tiedustelun ulkopuolella on lentotiedustelu tal-
vella usein ainoa toteutettavissa oleva tiedustelu-
laji. Lentotiedustelun mahdollisuudet ovat luon-
nollisesti riippuvaisia yleisestä ilmatilanteesta ja 
sääolosuhteista. Voitaneen kuitenkin arvioida, 
että yksi suoritus päivittäin pystytään toteutta-
maan. 

Kaiken kaikkiaan aukottoman tiedustelu- ja 
valvontajärjestelmän luominen rannikkoalueelle 
talviolosuhteissa edellyttää lisää tiedustelu- ja 
valvontahenkilöstöä sekä välineistöä. Jääolosuh-
teiden ankaruus pakot taa kiinnit tämään erityistä 
huomiota varustukseen, aseistukseen ja koulu-
tukseen. Tietojen viestittäminen on tiedustelu-
toiminnan muuttumisesta ja pitkistä etäisyyk-
sistä johtuen suunniteltava kutakin talvikautta 
varten erikseen. 

4. Tulen käytöstä 
Talven vaikutus rannikkoalueen tulenkäytön 

järjestelyihin on riippuvainen pääosin siitä, 
missä määr in meri jäätyy. K a u k o t o r j u n -
n a n alueella oleva avomeri pysyy usein vähä-
jäisenä tai sulana läpi talven. Kaukotor junnan 
suorittajista kuitenkin poistuu lähes kokonaan 
omien laivastoyksiköiden osuus ja häirintä-
miinoitteiden käyttö vaikeutuu. Näin ollen ran-
nikkotykistön tulenkäytön merkitys kaukotor-
junnan alueilla sinänsä korostuu, mut t a toi-
saalta myös maalien esiintymistodennäköisyys 
pienenee. Kaukotor junnan tulenkäyttöjärjeste-
lyihin ei talvi aiheuta merkittäviä muutoksia. 

V ä y l ä - j a l ä h i t o r j u n n a n 
a l u e e l l a meren jäätyminen keskimääräisenä 
talvena pakottaa hyökkääjän uppouma-alukset 
harvoille urille. Näin ollen rannikkoalueen tu-
lenkäytön järjestelyt näihin maaleihin helpottu-
vat. Uusina maalityyppeinä tulevat kysymyk-
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seen erilaiset jäällä liikkuvat ajoneuvot, jotka 
yleensä ovat nopeita ja taistelunkestävyydeltään 
suhteellisen heikkoja. T ä m ä n tyyppisten maalien 
tulittaminen on yleensä tarkoituksenmukaista 
vain meriampumamenetelmin. Pitkästä pimeästä 
ja huonoista näkyvyysolosuhteista johtuen on 
tulenkäytön valmisteluissa ja koulutuksessa otet-
tava erityisesti huomioon nämä toimintaa ra-
joittavat tekijät. 

Merimaalien vähetessä talven vaikutuksesta 
m a a m a a 1 i e n esiintymistodennäköisyys 
lisääntyy. T ä m ä n vuoksi on tulenjohto- ja 
tähystyspaikkojen ryhmitystä valmistauduttava 
muut tamaan ensisijaisesti maa-ammunto jen 
tulenjohdon tarpeita varten. Maa-ammun-
noissa elävää voimaa vastaan käytettäville am-
pumatarvikkeille asettaa talvi omat erikois-
vaatimuksensa. Jäykkien kranaatt ien sirpale-
vaikutus vähenee ratkaisevasti runsaslumisessa 
maastossa ja ne ovat lähes tehottamia jään 
läpi tunkeuduttuaan. Näin ollen edullisimmat 
a-tarvikkeet ovat i lmaräjähteinä toimivat kra-
naatit . Pitkästä pimeästä ja huonoista näky-
vyysolosuhteista johtuen helpottuvat rannikko-
alueella toimivien i l m a t o r j u n t a -
y k s i k k ö j e n toimintavalmiusvaatimukset 
ajallisesti kesäolosuhteisiin verrat tuna, vaikka 
i lmator junnan tarve ennalta arvioiden alueelli-
sesti laajeneekin. 

5. Aselajitoiminnoista 

5. 1. Viestitoiminnan erityispiirteitä 
Talviolosuhteet eivät sinänsä aiheuta muu-

toksia tai erityisvaikeuksia r a d i o l i i k e n -
t e e n suoritukselle. Radiokaluston, erityisesti 
virtalähteiden — suojaaminen pakkasella on 
otettava huomioon jo syksyllä säiden kylmetessä. 
Eräät antennirakenteet ovat vaurioalttiita lu-
melle ja jäätymiselle, josta syystä niitä on tark-
kailtava säännöllisesti. Suunnattavien antennien 
(erityisesti tutkat) pyöritys- ym koneistoja on 
huollettava ao laitteen talvihuolto-ohjeiden 
mukaisesti. Akkuhuoltoa järjestettäessä on otet-
tava huomioon, että varaustarve lisääntyy tal-
vella pakkasen viedessä osan tehosta. 

Talven mahdollisesti a iheuttamat joukkojen 
ryhmitysmuutokset aiheuttavat myös uusien 
radioyhteyksien tarpeen. Uusien yhteyksien 
suunnittelu ja toteuttaminen tapahtuvat kuten 
kesälläkin. 

Talven vaikutus p u h e l i n t o i m i n t a a n 
näkyy lähinnä johdinyhteyksien ylläpidossa nii-

Talven viestiyhteydet 
varmistetaan jo 
syksyllä 

den korjaustoiminnan vaikeutumisena maan ja 
vesistöjen jäädyttyä. Niinpä syksyllä on hyvissä 
ajoin tarkistettava kaikkien kaapeleiden kunto 
ja vuotavat tai muuten vialliset kaapelit on 
korjat tava tai uusittava ajoissa. Viestivälineiden, 
erityisesti mikrofonien suojaaminen höyryynty-
miseltä ja sitä seuraavalta jäätymiseltä sekä 
paristojen ja akkujen suojaaminen pakkaselta on 
valmisteltava huolellisesti ja tehtävä ajoissa. 

Uude t johdinyhteydet, samoinkuin käyttö-
kelvottomiksi menneitä korvaavat, voidaan ra-
kentaa kiintojään aikana suoraan jäälle, jolloin 
ajoneuvosta rakentamalla yhteys valmistuu 
nopeasti. Kovina pakkastalvina voitaneen jopa 
merikaapelin laskua suorittaa jäältä. Tällainen 
toiminta on kuitenkin valmisteltava jo avovesi-
aikana ja suoritukseen on varattava riittävästi 
erikoisvälineitä. Viestiyhteyksien huoltaminen 
on valmisteltava jo syksyllä. Tällöin on m m 
vikapartioiden samoinkuin muunkin viestihuol-
toa suorittavan henkilöstön liikuntavälinekysy-
mykseen sekä viestitoiminnan talvikoulutukseen 
kiinnitettävä erityistä huomiota. 

5. 2. Pioneeritoiminnasta 

5.2.1. Linnoittamisen ja estetöiden erityis-
piirteitä 

Kenttälinnoitteiden teko talvella on yleensä 
hankalaa maan jäädyttyä. Linnoitteen yllä-
pitoon ei talvi tuo ongelmia mikäli laitteet ovat 
syksyllä olleet kunnossa. 

Kantal innoit taminen on talvella louhimisen 
osalta samanlaista kun kesälläkin, joskin työs-
kentely pakkasella on hankalampaa. Valutöiden 
suoritus on hankalasti järjestettävissä, koska 
valu olisi voitava eristää kylmältä. Asepesäk-
keiden käyttöarvoon voi runsas lumentulo vai-
kut taa pienentämällä tähystys- ja ampuma-
aloja. 

Mikäli majoitustiloja rakennetaan talvikäyt-
töisiksi on lämpöeristykseen kiinnitettävä riittä-
västi huomiota. 

Esteiden käyttöarvoon vaikuttavat lumen 
määrä ja kinostuminen. Hangen kantavuuden 
vaikutus ilmenee kevättalvesta. Esteiden ja 
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murrosteiden peittyminen lumen alle voidaan 
estää eräissä tapauksissa säännöstelemällä ki-
nostumista esim. lumiaidoin. Yleensä on raken-
nettava erityisesti talven ajaksi omat esteensä 
tai esteet on voitava korottaa tai kokonaan nos-
taa ylemmäksi lumen syvyyden mukaan. 

5. 2. 2. Suluttamisen erityispiirteitä 
M a a h a n rakennetut sulutteet menettävät 

yleensä lumen alla tehonsa. Lankamiinojenkin 
vaikutus pienenee lumipeitteen kasvaessa. Tal-
vella on miinoitteita korvattava uusilla, jolloin 
linnakkeen alueella lienevät lankamiinat käyttö-
kelpoisimmat. 

Jäätymisen myötä menettävät yleensä vesi-
miinatkin merkityksensä. Jäämiinoittein voidaan 
tehostaa linnakkeen lähipuolustusta. Niiden 
rakentaminen tapahtuu taistelusuunnitelman 
edellyttämille alueille heti merialueen jäädyttyä 
ja mi inamäärä on mitoitettava arvioidun jään 
tulevan paksuuden mukaan. Mikäli jään pak-
suus ylittää arviot voidaan miinoja lisätä talven 
mittaan. 

Linnakkeen sisäiset panssarimiinoitteet kan-
nattanee korvata varamiinoittein, joiden ma-
teriaali ensimmäisten pakkasten aikana saadaan 
raivaamalla varsinaiset miinoitteet. 

Talvella on valmistauduttava jäiden lähtöön 
liittyvien sulutustoimintojen suorittamiseen. 

5.2.3. Tietyöt talvella 
Maalla olevien teiden kantokyky paranee 

oleellisesti syyskelirikon mentyä ohi. Raskaat 
kuljetukset olisi näin ollen ajoitettava kelirikon 
kummallekin puolelle. Talvella on valmistau-
dut tava teiden kunnossapitoon auraamalla. 

Jäät ien suuntaamisen ohella on kuntoonlaitto 
valmisteleva. Valmiin tien kunnon ja sillä 
suoritettavan liikenteen valvontaan, ohjaamiseen 
ja suojaamiseen sekä tien ylläpitoon on varat-
tava riittävä henkilöstö ja heille tarkoituksen-
mukainen kalusto ja välineistö. 

5. 3. Huollosta 
Huollon on ennakkovalmisteluin varaudut-

tava moniin talviolosuhteista johtuviin tilapäis-
järjestelyihin. Ennen kaikkea ongelmana tulevat 
olemaan kuljetukset, joiden luonteen ja suun-
taamisen ennalta määri t täminen on vaikeaa jo 
talven olosuhteiden arvaamattomuudenkin 

Talvi asettaa 
miinoitteen suhteen 
kokonaan uudet 
vaatimukset 

vuoksi. Niinpä on varaudut tava "kaiken va-
ralle" eli syksyn mit taan on nostettava huolletta-
vien alayksiköiden porrastusta kaiken säilytystä 
kestävän materiaalin osalta. Talven luonne 
määri t tää aikanaan miten huolto jatkossa suori-
tetaan. Valmisteluin on varaudut tava nopeisiin 
huoltojärjestelyjen muutoksiin. 

T a i s t e l u v ä l i n e h u o l t o voidaan 
porrastuksia nostamalla varmistaa pitkälle 
a-tarvikkeiden yms materiaalin osalta. Taistelu-
välineiden kunnossapitoon talvella tarvittavat 
talvivoiteluaineet ym sisältyvät jo syksyllä por-
rastettavaan materiaaliin. Taisteluvälineitä 
käyttävä ja huoltava henkilöstö on koulutettava 
hyvissä ajoin talvitoimintaan. 

L ä ä k i n t ä h u o l t o tapahtuu talvella 
periaatteessa samoin järjestelyin kuin avovesi-
kautenakin. Varustamalla taistelijat asianmukai-
sella vaatetuksella estetään pakkasvammat. Eri-
koisvarustusta tarvitsevat vartiohenkilöstö, par-
tiointitehtäviin määrä t tävät sekä muista syistä 
jäällä toimivat. Majoitusti lojen tuuletuksesta ja 
kuivuudesta on huolehdittava samoinkuin 
yleisestä hygieniasta epidemioiden torjumiseksi. 
Pakkasvoiteen ja muun lääkintämateriaalin riit-
tävällä porrastuksella mahdollistetaan lääkintä-
huollon sujuvuus linnakkeilla. Evakuointikysy-
mykset liittyvät kuljetusmahdollisuuksiin. 

T a l o u s h u o l l o n on kyettävä porrasta-
maan syyskaudella riittävästi myös taistelu-
muona-annoksia linnakkeille ja huolehtimaan 
niiden säilytyksestä — erityisesti jäätymisen 
estämiseksi. — Juomavesikysymys voi eräissä 
tapauksissa olla ongelma, jonka ratkaiseminen 
liittyy yleensä kuljetusten järjestelyyn. Hätä-
tilassa voidaan tulla toimeen lumesta ja jäästä 
(meren jäästäkin!) sulatetulla vedellä lyhyeh-
kön ajan. Suunniteltaessa elintarvikkeiden täy-
dennystä on huolehdittava niiden säilymisestä 
jäätymät tä koko kuljetuksen ajan, myös odotta-
mattomien viivytysten sattuessa. 
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KAPTEENILUUTNANTTI S KANERVA 

TAL V/MERILIIKENTEESTÄMME 
SAMPO 

Johdanto 
Suomea on ulkomaankaupan kuljetuksia aja-

tellen usein verrattu saarivaltakuntaan, koska 
suurin osa kaupasta tapahtuu merikuljetuksina. 
Vertaus onkin melko hyvä, vaikka Suomella 
on yhteistä maara jaa kolmen val takunnan 
kanssa. Pohjoisten raja-alueidemme tuotannolli-
set panokset ovat kuitenkin vähäiset ja ne 
sijaitsevat kaukana muiden maiden voimakes-
kuksista. Kaakkoisrajamme suhteen asianlaita 
on toinen. Sieltä on suorat yhteydet Neuvosto-
liiton keskeisimpiin osiin, mikä mahdollistaa 
suurimittaisetkin maakuljetukset. Kuitenkin 
nykyään kuljetetaan ulkomaankauppamme vuo-
tuisesta tavaramäärästä yli 5/6 eli noin 33,5 
miljoonaa tonnia (1972) meritse. 

I tämeren pienuuden ja valtameristä eristetyn 
aseman vuoksi eivät kova tuuli, vuorovesi ja 
merivirrat saavuta sellaisia mittasuhteita, että 
niillä olisi selvää hait tavaikutusta merenkul-
kuun. Mata la t Tanskan salmet rajoi t tavat alus-
ten suurimmaksi syvyydeksi 13 metriä. Tärkein 
merenkulkuun Itämerellä vaikuttava tekijä on 
sen pohjoisesta asemasta ja veden vähäisestä 
suolapitoisuudesta johtuva jäätyminen. Jääpeite 
saattaakin ankarina talvina ulottua yli koko 
I tämeren, mut ta leutoina talvina vain Meren-
kurkun eteläpuolelle ja keskiselle Suomenlah-
delle. 

Kriisi ja sitä mahdollisesti seuraava sota ai-
heuttavat omat muutoksensa meriliikenteen tar-
peisiin vaikeuttaen samalla niiden suorituksia. 
Näiden seikkojen takia maamme on erittäin altis 
u lkomaankauppaamme palvelevaa merenkulkua 
vastaan kohdistuvien aggressioiden vaikutuksille. 
Niiden seurauksena tulee meriliikenteemme 
kuristumaan sitä pahemmin, jos unohdamme 
jo rauhan aikana keksiä ja kehittää erilaisia 
ratkaisuvaihtoehtoja mahdollisiin meriliikenne-
ongelmiin. Kriisiajan talvimeriliikenteen tar-
vetta ja suoritusta arvioitaessa ja ratkaisu-
vaihtoehtoja suunniteltaessa voitaneen ajat telun 

pohjana pitää viime sodistamme saatuja koke-
muksia. Vaikkakin taloudellinen ja kaupallinen 
rakenteemme on huomattavasti muut tunut 
teollisuusvoittoiseksi, tulee samankaltaisuuksia 
silti säilymään. 

Talvimeriliikenteemme nykyisellään 
Talvimeriliikenteemme tarvetta tutkittaessa 

on syytä pohtia, miten kansantaloutemme voisi 
toimia, ellei talvimerenkulkua voitaisi harjoi t taa. 
Ankarina talvina olisi kuljetukset tässä tapauk-
sessa suoritettava maa ta pitkin Ruotsin tai Nor-
jan avoimiin satamiin taikka Neuvostoliiton 
kaut ta Eurooppaan ja sieltä edelleen kohde-
maihin. Lentoteitse kannat taa kuljettaa vain 
painoonsa nähden arvokkaita tavaroita. Pitkät 
auto- ja rautatiekuljetukset lisäisivät kuljetus-
kustannuksia niin paljon, että olisi kannatta-
vampaa kiihdyttää merikuljetuksia avovesikau-
tena ja tuottaa varastoon teollisuustuotteita, 
raaka-aineita ja investointitavaroita ja siten 
mahdollistaa tuonnin ja viennin keskeyttäminen 
talvikuukausiksi. Kireässä kansainvälisessä kil-
pailussa saattaisi kuitenkin tuotannon ja muun 
talouselämän aktiviteetin kausivaihtelu tällöin 
muodostua kestämättömäksi. Talvimerenkulku 
mahdollistaakin val takuntamme teollisuuden ja 
muun talouden järkiperäisen ja tuottavan käy-
tön. Talvimerenkulullamme on vankka ja kan-
sainvälisestikin katsoen korkeatasoinen suoritus-
kyky. Sen käyttötapoja ja mahdollisuuksia on 
kuitenkin edelleen tutkittava. Etenkin kriisiai-
kana, jolloin kuljetukset ovat erittäin tärkeitä, 
on tehokas talviliikenne kyettävä aikaansaamaan 
halut tuna aikana halutulla tavalla. 

Talvikuukausina, joiksi lasketaan yleensä 
joulu- ja huht ikuun välinen aika, tapahtuu 1/3 
viennistämme ja n 30 % tuonnistamme. Ym-
pärivuotinen meriliikenteemme puolestaan käsit-
tää 85 % koko ulkomaankaupastamme. 

Viennin osalle tästä määrästä tuli talvikau-
tena yli 4 miljoonaa tonnia. Puu ja sen jalosteet 
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muodostivat n 75 % talvi viennistämme eli noin 
3 miljoonaa tonnia. Tästä määrästä kuljetettiin 
puolet itäisen Suomenlahden alueelta ja Perä-
meren alueelta noin 1/5. Vientiteollisuuden kan-
nalta asiaa tarkasteltaessa onkin viimeksi mai-
nittu luku huomioon otettava talvimeriliikenne-
järjestelyissä. 

Tuonnin j akautumaa tarkasteltaessa todetta-
koon, että lähes — miljoonan tonnin meritse 
talvella tuotavasta määrästä on öljyä yli puo-
let. Koko vuoden öljytuonnista tämä määrä on 
noin 30 %. 

Kriisin kannalta huomioon otettavia 
tuontinäkökohtia 

Kriisiaikana lisääntyy kansantaloutta ja puo-
lustuskykyä ylläpitävien tavaramäärien tarve. 
Samalla tiettyjen sodankäynnille vähemmän 
tarpeellisten tai tarpeettomien tavaranimikkei-
den määr iä ja laa tuja joudutaan supistamaan 
tai korvaamaan toisilla. 

Vaikeutemme sodan aikana ilmenevät maam-
me kaupallisen ja sotatarviketeollisuuden tar-
vitsemien ulkomailta tuotettavien raaka- ja 
polttoaineiden sekä valmiiden käyttötarvikkei-
den ja sodankäyntivälineiden puutteena. Sodan-
käyntivälineiden ja polttoaineiden riittävyyttä 
on pidettävä tärkeimpinä. 

Polttoaineet muodostavat koko tuonnistamme 
2/3. Rauhanaikaisen talvimerenkulun vaikeudet 
supistavat sen tuont imäärän kolmannekseen 
vuotuisesta tuonnistamme. 

M a a m m e energiantarpeesta tyydytetään yli 
60 % tuontipolttoaineilla, öljyllä ja kivihiilellä. 
Öljy edustaa tästä määrästä suurinta osaa. 
Yksistään raskas ja kevyt polttoöljy sekä mootto-
ribensiini edustavat kahta kolmannesta öljy-
tuotekulutuksestamme. Talviaikana tarvitaan 
enemmän polttoaineita kuin kesällä. Nykyisestä 
tuontipolttoaineiden määrästä käytetään kol-
mannes huonelämmitykseen. Liikenne, puun-
jalostusteollisuus ja muu teollisuus kuluttavat 
siitä kukin noin viidenneksen. 

Tunnusmerkillistä viimeaikaiselle kehitykselle 
on öljyn kulutuksen voimakas kasvu. Viime 
vuosikymmenen aikana on kulutus kasvanut 2,5 
miljoonasta tonnista yli 10 miljoonaan tonniin 
vuodessa. Ta ipeen odotetaan kasvavan 7—8 
% : n vuosivauhdilla ydinenergian ja maakaasun 
vaikutukset huomioon otettuina. 

Hiilen käyttö lisääntyi 1960-luvulla noin 
50 % j a o n n y t yli ̂  mil joonaa tonnia vuodessa. 
Sen suurimmat kulut ta ja t ovat voimalaitokset 
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Talven vaikutus ulkomaankauppaamme 

sekä metalli- ja puunjalostusteollisuus. Hiilen 
käyttö keskittyy pääasiallisesti maamme etelä-
ja lounaisosiin. 

Kriisin varalta valtiovalta suorittaa lähinnä 
öljyn varastointia. Öljy-yhtiölle on lailla sää-
detty tietynsuuruinen varmuusvarastointivel-
voite. Varmuusvarastot antavat poliittiselle joh-
dolle kriisi- ja sotatilanteessa aikaa kauppa-
suhteiden järjestelyyn. 

Sotatilanteessa joudutaan suorit tamaan su-
pistusta siviilikulutuksessa maanpuolustukseen 
liittyvän sektorin puolestaan kasvaessa. 

Kappaletavaroiden ja muiden tavaroiden 
nimikkeet käsittävät yhteensä noin 20 % koko-
naistuonnistamme. Niihin kuuluu m m maan-
puolustukselle tarpeellisia esineitä, kuten ko-
neiden varaosia, kemian teollisuuden tuotteita 
ja sähkötarvikkeita. Ryhmään kuuluvat y le l l i -
syystarvikkeet puolestaan putoavat kriisiaikana 
kokonaan pois. 

Aseiden ja ampumatarvikkeiden tuonnin 
muodostavat aseet ja tarve kriisiaikana riippuu 
rauhan aikana hankitusta kalustosta, sotatar-
viketeollisuutemme kapasiteetista ja kriisin 
asteesta. 

Kriisiaikana on maamme suoritettava myös 
vientikauppaa. Viennin tarve ei kuitenkaan ai-
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"Karvat korville ja kädet 
taskuun" 

Merkitseekö talvi linnakkeelle 
PULMIA, ERISTÄYTYNEISYYTTÄ . . . ? 
Kysyimme linnakkeiden päälliköiltä : 

1. Mitkä ovat keskeisimmät talveen liit-
tyvät pulmat linnakkeen päällikön 
näkökulmasta tarkasteltuna? 

2. Merkitseekö talvi linnakkeen eris-
täytymistä muusta maailmasta? 

Haastateltavanamme olivat Rankin lin-
nakkeen päällikkö, ylil Heikki Kiviranta, 
Russarön linnakkeen päällikkö, ylil V K A 
Lange ja useita vuosia Utön vahvennetun 
vartiolinnakkeen päällikkönä toiminut, syk-
syllä Gyltööseen siirtynyt ylil Pertti Siivo-
nen. 

YLILUUTNANTTI V K A LANGE 

"Russarö on 
pistämätön pai kka" 

Vedän turkislakin korvukset alas, käännän 
kauluksen ylös ja työnnän kädet taskuun. 

Tuulee ja viuhuu. 
O n ankeata. 
Meri myrskyää ja aallot mur tuvat jyristen 

rantakallioon. Tänäänkään en a ja t tanut yhteys-
venettä. Ei viitsi jatkuvasti riskeerata. 

Se että koululapset jäivät Hankoon, par i 
ruokapakettia jäi pi laantumaan, joiltakin paloi 
loma ja muutama määräaikainen pahvi sai lisä-

heuta erillistä tarkastelua, sillä sitä varten ei 
varata erillistä kuljetuskalustoa, vaan vienti 
kytketään hakurahteihin mahdollisuuksien mu-
kaan. Vientitavaralla tehdään tarvittaessa epä-
taloudellisiakin kauppoja kriisiajan tarpei tamme 
tyydyttävien tarvikkeiden tuot ta jamaiden kans-
sa. Tässä tarkastelussa lähdetään myös siitä, 
että vientikaupan osoittautuessa rii t tämättö-
mäksi maksetaan tuonti ulkomaiden valuutoilla, 
ulkomaisilla investoinneilla ja kansainvälisillä 
luotoilla sekä sopimuksilla. Ei ole riittäviä perus-
teita arvioida, mitä mikin tavara kussakin 
tilanteessa maksaisi. Oletettavaa on, että ellei 
maksujärjestelyissä onnistuta, joudutaan tuontia 
entisestään supistamaan tai vientiä lisäämään. 
Bilateraalinen kauppa puolestaan aiheuttaisi, 
että vientikuljetuksia palvelevan aluskaluston 
tarve jyrkästi kasvaisi. 

Aluskalustostamme 
Suomen kauppalaivasto, joka on 0,6 % koko 

maai lman kauppalaivastosta, sijoittuu noin 500 
aluksellaan maailmantilastossa suuruudeltaan 
21. sijalle. Kokonaistonnistostamme, joka on 
lähes 1,5 milj brt, on noin puolet säiliö tonnistoa. 
Kuivalastituonnistamme tapahtuu 40 % koti-

maisilla aluksilla. Öljyntuonnistamme on koti-
maisten alusten osuus 65 %. Ulkomaisesta ton-
nistosta liikennöi Suomeen eniten länsisaksa-
laisia, ruotsalaisia ja neuvostoliittolaisia aluksia. 

Kriisin syntymisnopeudella ja sotatilalakien 
voimaantulolla on ratkaiseva vaikutus siihen, 
paljonko aluskalustoa on käytössämme kriisin-
aikaista meriliikennettämme toteutettaessa. 
Suoritettujen tutkimusten mukaan on rauhan 
aikana yli puolet tonnistostamme I tämeren ulko-
puolella, noin 10 % Itämerellä kotimaan ulko-
puolella j a loput Suomen vesillä. Määrä t 
jakautuvat melko tasan kuivarahti- ja tankki-
alusten kesken. 

Maassamme on tällä hetkellä 9 jäänmur ta jaa . 
Niiden määrä kasvanee tällä vuosikymmenellä 
kymmeneksi. Murta jakalustomme on kokonai-
suudessaan kotimaassa rakennettu. Se on suori-
tuskyvyltään kansainvälisesti katsoen erittäin 
korkealaatuista. Mur ta j i emme teho riit tää väy-
lien aukipitämiseen Suomenlahden alueella kai-
kissa olosuhteissa. Poikkeuksena ovat talvi-
myrskyt, joiden aiheuttamat jäiden liikkeet on 
kuitenkin katsottava tilapäisiksi talvimerenkulun 
esteiksi. Pohjanlahden kaikkien satamien auki-
pitämiseksi ei murtajakalustomme sen sijaan 
riitä. 
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aikaa — on pientä ja tavanomaista näin myö-
häissyksyllä. 

Russarö on pistämätön paikka myrskyn 
yllättäessä. 

Saat taapa joutua olemaan saaren vankina! 
Russarön linnake sijaitsee 5 km Hangon 

eteläpuolella. Saaren pinta-ala on n 120 ha ja 
vesialuetta on 11000 ha. Maaperä on lohdu-
tonta kivilouhikkoa, i r tomaata on vähän, puusto 
matalaa ja luonnonhiekkaa ei ole ollenkaan. 

I tään voi matkata 400 km kohtaamat ta meren 
aallokkoa tyynnyttäviä saaria, etelään n 100 km 
ja lounaaseen runsaat 800 km. Länsituulten 
nostama aallokko vaimenee luotoihin ja kari-
koihin. 

Russarössä paistoi aina aurinko, sanovat van-
hat parrat , ja me parra t tomat olemme samaa 
mieltä. Se että vanhan on aika tehnyt vielä van-
hemmaksi ja partojen muisti kenties kirjoitus-
pöytien takana hieman huonontunut , ei merkitse 
mitään. M e yksinkertaisesti emme vain pysty 
samaan. 

Porukka rivee käsistä. Tänne ei jää ketään. 
Koulun lopettaminen viime keväänä oli lähtö-
laukaus poismuutolle. Hangossa tiedetään ole-
van asuntoja, joita ei tarvitse itse lämmittää, 
hanasta tulee vettä, tiskivesi häviää kantamat ta 
ja on vesivessoja . . . ja muitakin ihanuuksia. 

Russarössä ei ole kantahenkilökuntaa varten 
yhtään alkeellisimmillakaan mukavuuksilla va-
rustettua asuntoa. 

Mikäli talvesta tulee ankara eivät kuljetus-
veneet liiku. Muutoin kyllä! Ränniä ei päästetä 
jäätymään — se on varmaa. 

Jäät ie Tulliniemen väylälle jää haaveeksi, 
koska Russarön pohjoispuolinen väylä tultaneen 
tietenkin sopivasti taas avaamaan. Kah ta heitto-
köysi-peltivene-viritystä tällä 6 km:n matkalla 
ei kannat tane pitää. Lossihommakaan tuskin 
onnistuu. 

Toivotaan, toivotaan, että löy . . . että yhteys-
alus Pukkio pystyisi liikennöimään. Tietenkin 
omin konein j äänmur ta j an päällikön tuonnoin 
tokaistua, että Pukkion dwt-lukemilla ei ylletä 
niihin jäänmaksuluokkiin, joita talvijäissä avus-
tetaan. T ä m ä n jälkeen mur ta j a survoi rännin 
tukkoon jät täen aluksemme yksin moniksi tun-
neiksi kamppailemaan jäihin. 

Onneksi sentään merivarti jat ovat reilua vä-
keä ja aut tavat aina kun tarvitaan. Heillä on 
hieman paremmat vehkeet. 

Hästö-Busön linnakkeen suunnalla idässä tul-
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lee hydropotkurihärveli poistamaan rannikko-
tykistön kuljetusongelmat. Siitä kojeesta on 
Mauritz sillä suunnalla varmaan onnellinen. 

Aattelemme ajella skiidoillamme. Jos jää ar-
vellaan kestäväksi vedetään tauhkaa ja poruk-
kaa rakvaattorilla ja luupäällä reessä. Meiltä 
homma käy. 

Kokemuksen syvällä rintaäänellä on sanottu, 
että uusi vesiletkumme tulee väistämättömästi 
jäätymään tukkoon, kuten ennenkin. Kasarmi 
palaa silloin jo totut tuun meriveteen ja juoma-
vesi annostellaan astioihin sinnekin. Vesisäiliöön 
vielä tippa Abu-Dabin erikoista laivan tankista, 
niin maku on jälleen tutunomainen näissä 
oloissa. 

Lopuksi vielä tähän kaikkeen aimo annos 
työaikalakia ja siihen hiukan mausteeksi hyppy-
sellinen sovellutusta ja niin on linnakekak-
kumme valmis. Hiillostus ja pakastus annetaan 
talon puolesta. 

Linnake valvoo öin ja päivin ja kouluttaa 
sekä karaisee nuoria miehiä rannikkopuolusta-
jiksi. 

YLILUUTNANTTI HEIKKI KIVIRANTA 

"Vanha sotaratsu 
Pyhtää joutunee 
jälleen lujille 
Kotkassa" 

Edellisen lämpimän tilastotalven jälkeen tu-
leva talvi on todennäköisesti lämpötilaltaan nor-
maali, joten jokavuotiset talveen liittyvät pul-
mat ovat taas edessä. 

Kuljetus- ja huoltopulmat lienevät hyvin 
samantapaisia kaikilla rannikkolinnakkeilla. 
Huollettavien paikkojen määrä ja sijainti anta-
vat huolto- ja kuljetusratkaisuille luonnollisesti 
oman leimansa. KotRPsto ei ehkä tässä suh-
teessa ole rannikon vaikeimmin huollettavia 
joukko-osastoja, joskin omat vaikeutensa myös 
täällä itäisellä Suomenlahdella on. 

Talven vaikeimmat ongelmat liittyvät keli-
rikkoon, jonka toivomme olevan mahdollisim-
man lyhyen. Jos jäätyminen merialueella on 
hidasta joutunee vanha sotaratsu Ka /Pyh tää 
jälleen lujille yrittäessään selvitä itäisen Suo-
menlahden kelirikosta a iheut tamat ta häiriötä 
muulle meriliikenteelle. 

Pahimpina aikoina matka mantereelle on 
kestänyt useita tunteja. Ainoa ratkaisu varsi-
naiseen kelirikkoon on riittävän vahva alus, joka 
pystyy a j amaan laituriin ympäri vuoden. Täl-
lainen alus puut tuu Kotkan alueelta. 

J ään vahvistumisen ollessa nopeaa on tilanne 
linnakkeen kannalta huomattavasti parempi. 
Tällöin voidaan tehokkaasti jääteillä käyttää 
linnakkeelle annet tua talviliikennekalustoa. 
Viime talven tavoin saanemme tänä vuonna 
Rankkiin Eriksonin hydrokopterin, Terri-tela-
maasturin ja Bombardierin. Edelleen on van-
han Valmet 20 traktorin lisäksi luvassa uusi 
Valmet 500 traktori, joka raskaampana soveltuu 
mm aurauksiin paremmin. 

Hydrokopteri poistaa linnakkeilta erään vai-
keimmista ongelmista. Sairaskuljetukset pysty-
tään nimittäin tarvittaessa hoi tamaan sillä lähes 

"Merimies se iloll' aattelee, se mahtaa Hanko-
niemen silmä olla." —- Russarön merimajakka, 
rak. 1862. (Kuva VKAL) 

sääolosuhteista riippumatta. Tässä suhteessa se 
onkin helikopteria varmempi kuljetusväline. 
Täs tä huolimatta kelpaisi Rankkiin lääkintäali-
upseeri, jos päteviä ja halukkaita vain olisi tar-
jolla. 

Vaikka talvikaluston määrä onkin suhteellisen 
suuri sen kapasiteetti on tuskin riittävä mm 
lomakuljetusten järjestämiseen, joten monta 
kertaa joutuvat varusmiehet turvautumaan edel-
listen vuosien tavoin suksiin ja jalkapatikkaan. 

Kuten todettua ratkaisun avain on jää-
vahvisteinen, riittävän voimakas alus, jota edel-
leen odotetaan. 

On selvää, että talvisaikana viihtyvyys lin-
nakkeella laskee. Yhteydet kaupunkiin ovat 
hankalammat , joten lähteminen sinne esimer-
kiksi perheen kanssa vaatii jo melkoisen syyn. 
Toisaalta vieraitten halu tulla linnakkeelle tal-
vella on melko vähäinen. Tässä tutuille pieni 
V I N K K I : Käykää talossa myös talvisin. Muu-
ten olen sitä mieltä, että myös kantahenkilöstön 
hakeutumista linnakkeille tulisi kaikin tavoin 
edistää niin aselajin johdon kuin joukko-osas-
tonkin toimenpitein. 

Kotkassa talvi ei merkitse täydellistä eristäyty-
mistä muusta maailmasta, mut ta kelirikkoaikana 
kanssakäyminen mantereen kanssa huomatta-
vasti vähenee. 

Laivojen a joa ja t ovat usein pitkiä ja sattu-
manvaraisia. Pahin kelirikko ei houkuttele 
kovinkaan paljon linnakelaisia matkustamaan 
mantereelle. Toisaalta aurinko nousee koko 
a jan ja avovesikausi lähestyy auttamattomasti . 
Mu t t a se onkin kokonaan toinen juttu. 

YLILUUTNANTTI PERTTI SIIVONEN 

Talvi on linnakkeen 
päällikölle haaste 
Utössäkin 

Valmistautuessaan talveen sanelevat linnakkeen 
sijainti, paikalliset olosuhteet, kuljetuskalusto, 
henkilöstömäärä jne paljolti ne toimenpiteet, 
joita linnakkeen päällikön on otettava huomi-
oon. Jos otetaan tarkastelun kohteeksi Utön 
vartiolinnake, tulee ajankohtaisena esille kulje-
tuskysymys ja varautuminen kelirikon ja sää-
vaihteluiden aiheuttamiin katkoksiin normaa-
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leissa huoltoyhteyksissä. K u n lisäksi edellä 
mainitulla linnakkeella otetaan huomioon pääl-
likön vastuu alaisistaan, tulee merkit tävänä koh-
tana rii t tävän varustuksen varaaminen mie-
hille, sen jakaminen ja käytön käskeminen. K u n 
tähän liittyen muistetaan rannikkotykistöjouk-
kojen käytössä oleva erikoisvarustuksen määrä , 
laatu ja soveltuvuus talvisiin rannikon olosuhtei-
siin, voitaneen väi t tää päällikön joutuvan käyt-
tämään kaiken saamansa materiaalin ja sen 
lisäksi huomat tavan määrän kekseliäisyyttä suo-
jellessaan alaisiaan luonnon voimia vastaan. O n 
tosin muistettava, että pah immat sääolosuhteet 
eivät ole aina vallitsevia vaan hengähdysaikoja-
kin on. Tästä huolimatta tulee muistaa, että 
varautumalla pah impaan selviydytään helposta 
loistavasti. 

Syrjäisen linnakkeen olosuhteita tarkastel-
taessa on päällikön varmistauduttava siitä, että 
tuoreen muonan saannin häiriintyessä voidaan 
helposti siirtyä säilykeruoan käyttöön. Lämmi-
tyspolttoaineiden riittävyyden tarkistaminen 
ennen talven tuloa on myös aiheellista suorit-
taa ainakin polttopuiden osalta. 

Vartiolinnakkeen talveen liittyy aina erotta-
mattomasti liikennevaikeudet ja niiden merkit-
tävä riippuvuus sääolosuhteista ja jäätilanteesta. 
Täs tä johtuen korostuu yhteistoiminta muiden 
sektorien kanssa merialueella liikuttaessa, jotta 
vaikeissa olosuhteissa säilyy mahdollisuus siirtyä 
mantereelle ja takaisin. Tällaisessa tilanteessa 
saattaa linnakkeen päälliköllä olla erinomaista 
hyötyä kesäaikana solmituista henkilökohtaista 
tuttavuuksista, koska niiden ohessa lisääntyy 
myös toisen osapuolen tuntemus organisaationa 
ja suorit tajana. 

Linnakkeen päällikön asemassa tulee usein 
talven lähestyessä huoli siitä miten kiinteistöi-
hin liittyvät koneet ja laitteet toimivat talven 
yli. Voitaneen sanoa, että rauhan aikana ei 
ole mitään niin epämiellyttävää kuin kiin-
teistökoneista joku avanasemassa oleva rik-
koontuu ja joudutaan odottelemaan varaosien 
tilauksien, toimitusten sekä paikoilleen asetta-
misen vaat imaa aikaa. 

Kokonaisuutena ottaen voitaneen sanoa, että 
talvi on linnakkeen päällikölle haaste, josta 
suoriutuminen antaa tyydytyksen tunteen ja 
ilmenneet vaikeudet opettavat käytännössä, että 
vain itsenäinen ja aktiivinen toiminta ovat par-
haat lääkkeet vaikeuksia kohdattaessa. Silloin 
apu tuntuu vaikeuksissa olevasta löytyvän 
jostakin huomat tavan kaukaa horisontin takaa. 

Toiseen kysymykseen voidaan vastata kyllä 
ja ei. Vastaukseen vaikuttaa suuresti se mitä 
sisällytetään käsitteeseen eristäytyminen muusta 
maailmasta. 

Tarkasteltaessa Utön kaltaista paikkaa, voi-
daan väittää, että se on kesäaikanakin eristäy-
tynyt muusta maailmasta, sillä saarella käyvät 
ihmiset ovat sinne tullessaan jo heittäneet man-
tereen pölyt pääl tään ja haluavat elää "maassa 
maan tavalla" eli vapautua mannerolosuhteista 
aiheutuvasta stressistä. 

HAMMASLÄÄKÄRISSÄ KÄYNTIIN 
VOI KULUA AIKAA NELJÄKIN 
VUOROKAUTTA 

Edellä olevasta huolimatta on kuitenkin 
myönnettävä, että talven tulo aiheuttaa sen, 
että elämä linnakkeella tapahtuu "tässä ja nyt 
periaatteella", sillä suorat yhteydenotot sivisty-
neeseen maai lmaan katkeavat lähes tyystin ja 
viihtyvyys huonojen kulkuyhteyksien päässä ole-
valla linnakkella tulee suuressa määrin riippu-
vaiseksi linnakkeella asuvien omasta aktiivisuu-

"Pukkio" saapumassa Russaröön menneenä 
talvena. (Kuva VK AL) 
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EVERSTI VEIKKO VUORELA 

Hiihdellen lomille ja potku-
kelkal la railoon 

Olen aikaisemmin eri yhteyksissä korostanut 
sen seikan merkitystä, että rannikkotykistön rau-
han a jan koulutuksen täytyy tapahtua pää-
asiallisesti siinä ympäristössä ja olosuhteissa, 
joissa sodan a jan toimintakin tapahtuu, eli 
saaristossa. T ä m ä pätee yhtä hyvin kesä- kuin 
talviolosuhteisiinkin. Kärj istet tynä voitaisiin 
sanoa, että kuta vaikeammat ympäristöolosuh-
teet ovat, sitä enemmän ne yhtäläistyvät sodan 
a jan toimintakenttään. Vaikeat olosuhteet pa-
kottavat myöskin etsimään uusia ratkaisuja 
jokapäiväisen käytännön toiminnan helpottami-
seksi. Rauhan aikana ei t ietenkään ole syytä 
etsiä vaikeimpia olosuhteita ja ratkaisuja; pää-
asia on, että pysytään linnakesaarilla. Kaikesta 
huolimatta rannikkotykistön kantahenkilökun-
nalle on taat tava tietyt mukavuudet , sillä hehän 
joutuvat elämään saaristossa vuodesta toiseen, 
kun varusmiehet vaihtuvat aina vajaassa vuo-
dessa. 

Sodan aika opetti meille, että hyvin onnis-
tuakseen talvitoiminta saaristossa edellyttää 
ennen kaikkea tarkoituksenmukaisia liikunta-
välineitä sekä kestävyyttä, taitoa ja tottumusta 
jäällä toimintaan. Puhtaasti maalla koulutettu 
sisämaan sotilas ei ole kotonaan merellisillä 
jääkentillä ja tuntee suorastaan kammoa jää-
Iakeuksia kohtaan. Metsä on hänen toiminta-
ympäristönsä. T ä m ä tuli selvästi esille monissa 
viime sotiemme tapahtumissa. 

desta. Lieventävänä asianhaarana voidaan pitää 
yhteysaluksen tuloa, jolla edullisessä tapauksessa 
saattaa saada vain päivän vanhoja uutisia man-
nermaalta elleivät säätekijät ole niitä viivyttä-
neet. Jonkinlaisena osoituksena aikakäsitteen 
venyvyydestä voitaneen pi tää käyntiä hammas-
lääkärissä; matkaan saattaa linnakkeen hen-
kilökunnalta kulua neljäkin vuorokautta, joskus 
jopa pitempäänkin. 

Edellä olevan perusteella voitaneen melko 
perustellusti väittää, että talvi todella merkitsee 
melko hyvää suojaa muun maailman vaikutuk-
silta. 

KUORMA-AUTO VAJOSI JÄIHIN 
Sotiemme pääliikuntavälineet rannikolla oli-

vat sukset, hevonen ja kuorma-auto. Autojen 
käyttö jäällä vaati edelleen vahvaa auraus-
kalustoa ja sen taitavaa käyttöä. Esimerkkinä 
tästä mainittakoon, että Suursaaren valtauksessa 
maaliskuussa 1942 oli 2. RPr :n ( ISuomRPr) 
suorittamalla aurauksella aivan ratkaiseva osuus 
valtauksen onnistumiseen, sillä ilman sitä val-
tausjoukot olisivat joutuneet hi ihtämään pime-
ällä jäällä Haapasaari l ta Suursaareen eli n 
30—40 km, ja välittömästi t ämän jälkeen 
väsyneinä ryhtymään valtaustaisteluun. T ä m ä 
olisi varmasti ollut ylivoimainen tehtävä. 

Aivan erityistä kuntoa edellyttivät Suursaaren 
valtausta edeltäneet Haapasaari l ta suoritetut 
partioretket sinne. Saari oli joulukuun puoli-
välissä 1941 todettu tyhjäksi vihollisesta, joten 
se päätetti in miehittää. Kui tenkaan kelirikon 
takia sinne ei suksin, jäävenein ja potkukelkoin 
saatu riittävästi miehiä ja materiaalia, joten 
vihollisen yllättäen hyökättyä sinne 2. 1. 42, 
saaresta oli luovuttava. Somerista luovuttiin 
myöskin kelirikon takia samoihin aikoihin 
3. 1. 42. Rannikkopatal joona 2, jonka komen-
ta jana silloin olin, oli juuri joulun alla meritse 
siirretty Koiviston saarilta Kirkonmaahan, ja 
sai nyt käskyn pikaisesti siirtyä Haapasaarille. 
Miehistö siirtyi tietenkin hiihtäen, mut t a ma-
teriaalin kuljetuksessa oli vaikeuksia sen jälkeen, 
kun yksi kuorma-auto oli matkalla va jonnut 
syvyyksiin. Väl t tämätön materiaali saatiin 
kuljetettua Haapasaari in hevosilla ja ahkioilla, 
j a jään vahvistuttua pääsivät muutaman päivän 
kuluttua kuorma-autotkin mukaan. 

VAIN IHME SÄÄSTI TAPPIOILTA 
RANNIKOILLA HIIHTOPARTIO-
RETKILLÄ 

Heti patal joonan majoi tu t tua Haapasaarille 
alkoivat partioretket Suursaareen. Matka lin-
nuntietä Haapasaari l ta Suursaaren pohjoiskär-
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keen on 24 km ja eteläkärkeen 33,5 km, eli 
keskimäärin n 30 km. J ä ä ei ulkomerellä aluksi 
kestänyt hevosta, joten part iomatkat tehtiin 
ensin yksinomaan suksilla. Hi ihtomatkaa kertyi 
täten edestakaisin l innuntietä yhteensä n 60 km, 
mut ta mutkittelu ja hiihto saaressa ml n 
70—80 km. Partiot lähtivät Haapasaari l ta 
matkaan jo ennen hämärää , nousivat iltayöstä 
maihin Suursaaressa, suorittivat yön aikana 
tiedustelua saaressa sekä lähtivät aamuhämä-
rissä hi ihtämään takaisin Haapasaarille. Vii-
pyipä jokunen partio saaressa vuorokaudenkin 
ja palasi Haapasaarille vasta seuraavana yönä. 
K u n otetaan huomioon, että miesten täytyi 
hiihtäessään kantaa mukanaan ase (kone-
pistooli) patruunoineen ja vuorokauden muona, 
sekä että suksien alla oli nihkeä ulkomeren jää, 
ja korvissa vihloi viiltävä tuuli, ja henkikin piti 
vielä säilyttää, voidaan sanoa, että kyseessä oli 
valtava inhimillinen kestävyyskoe. Niinpä par-
tiomatkan suorittaneet nauttivatkin suurta ar-
vonantoa toveriensa keskuudessa, ja vapaa-
ehtoisia riitti uusiin retkiin. Partioiden johtaj ina 
toimivat patal joonan upseerit komppanian 
päälliköitä myöten sekä aliupseerit. Jäiden 
vahvistuttua voitiin partioiden matkan tekoa 
helpottaa hevoskuljetuksin ainakin puoliväliin, 
mut ta hi ihtomatkaa kertyi näinkin edestakaisin 
n 30—40 km. Oli suorastaan ihme, että lukui-
sat part iot tammi-helmi-maaliskuun aikana 
1942 säilyivät ilman tappioita, jotka olisivatkin 
olleet kohtalokkaita, koska haavoittuneita ja 
kaatuneita olisi ollut aivan mahdotonta suk-
silla kuljet taa Suursaaresta takaisin. Joskus 
kuitenkin matkan keskeytti jäiden liikehdintä 
tai ylitsepääsemätön railo. 

Tiedustelupartiot onnistuivat selvittämään 
vihollisen yleisen ryhmityksen Suursaaressa sekä 
sen joukkojen pääpiirteisen vahvuuden. Näi-
hin tietoihin perustui Suursaaren valtaussuunni-
telma, mikä toteutettiin 27—28. 3. 42. Yleis-
tiedustelua täydensivät lentotiedustelu sekä 
Somerista, jonka 2.RPr:n joukot olivat tammi-
kuun puolivälissä jälleen miehittäneet, suun-
nat tu partiotiedustelu Lavansaaren ja Suur-
saaren välisen liikenteen selvittämiseksi. Partio-
matkojen helpottamiseksi sekä kiinteää tähys-
tystä palvelemaan pystytettiin myöhemmin 
telttoja puolimatkaan ahtojääröykkiöiden väliin. 
Kaikki tämä toiminta vaati todella sitkeyttä, 
voimaa ja tottuneisuutta jääolosuhteisiin. Monet 
reserviläisemme olivatkin jo aikaisemmin rau-
han aikana saanet tä tä tottumusta talvikalastuk-

sessa sekä keväisillä hylkeenpyyntimatkoillaan 
Suomenlahden jäälakeuksilla. 

LOMA- JA PUNTISMATKOILLA 
KUNTOKIN KOHENTUI 

Nykyisin jotkut ovat kovasti huolissaan ran-
nikkotykistön varusmiesten jokaviikkoisista 
lomakuljetuksista ulkolinnakkeilta mantereelle. 
30 vuotta sitten meillä ei ollut tällaisia huolia, 
sillä talvisaikaan mahdolliset lomamatkat suori-
tettiin hiihtäen, joten lomamatkoilla kunto 
koheni huomattavasti . Vain joku onnekas voi 
päästä kuorma-auton lavalle kylmästä värise-
mään. Puntismatkatkin olivat silloin rankkoja, 
jopa uhkarohkeita, kun joku sellaiseen hai-
rahtui. 

Mu t t a ei kantahenkilökuntaakaan liiemmin 
hemmoteltu. Muis tuupa mieleeni oma loma-
matkani valtauksen jälkeen Suursaaresta Kot-
kaan majur i Äke Sokajärven kanssa huht ikuun 
lopulla 1942. Välin Suursaaresta Haapasaareen 
pääsimme hevosella, mut ta Haapasaaren ja 
Kirkonmaan välillä oli heikkojäisiä virtapaik-
koja ja lisäksi oli avautunut leveitä railoja, 
joten päät imme Äken ja parin muun lomalaisen 
kanssa ja tkaa matkantekoa Haapasaaresta eteen-
päin sieltä lainaamillamme potkukelkoilla. 
Matka sujui hyvin aina parin kilometrin pää-
hän Kirkonmaasta, mihin oli juuri avautunut 
höyryävä railo. Arvelin, että kovalla vauhdilla 
siitä potkukelkalla selviää yli, j a ryhdyin toi-
meen toisten varoituksista huolimatta. Kelk-
koineni pääsin hyvin j ään reunalle railon toi-
sella puolella, mut ta harmikseni vauhtini loppui 
juuri kriittisessä pisteessä, ja hetken siinä 
tasapainoillessani kelkkani hitaasti liukui taakse-
päin ja vaivuin kylmään railoon. Potkuri jäi 
pohjaan, mut ta itse pääsin kyllä ylös Kirkon-
maan puoleiselle jään reunalle, ja likomärkänä 
juoksin saareen, josta jäävene hinatt i in autta-
maan toisten railon ylitystä. 

Niin, että tultiin sitä silloin joten kuten toi-
meen alkeellisemmillakin kulkuvälineillä, mut t a 
vielä pal jon paremmin oltaisiin pärjät ty , jos 
käytössämme olisi ollut nykyaikaisia kelirikko-
liikennevälineitä, kuten hydro- ja helikoptereita 
sekä moottorivetoisia railolosseja, puhumat ta -
kaan tulevaisuuden ilmatyynyaluksista. 
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Aselajissa kunniatohtori 

Viime kesäkuussa vihittiin Helsingin yli-
opiston filosofisen tiedekunnan promotiossa kun-
niatohtoriksi yleisesikuntaeversti K E I J O JO-
H A N N E S M I K O L A . 

Eversti Mikola on syntynyt Jyväskylässä 
vuonna 1909, valmistunut ylioppilaaksi Jyväs-
kylän lyseosta vuonna 1928 ja aktiiviupseeriksi 
Kadett ikoulun 2. rannikkotykistökadettikurssilta 
vuonna 1930. Yleisesikuntaupseeritutkinnon hän 
on suorittanut Sotakorkeakoulussa vuonna 1946. 

Ennen sotia eversti Mikola palveli nuorem-
man upseerin tehtävissä R T 2:ssa, 2. ErRt-
Pstossa, MerivErssa sekä viimeksi linnakkeen 
päällikkönä R T 1 :ssä, jota tehtävää hän hoiti 
myös talvisodan aikana Helsingin lohkolla. 
Sotien välisen a jan sekä jatkosadan a j a n eversti 
Mikola toimi MerivE:ssa toimisto- ja osasto-
päällikkönä siirtyen sen jälkeen Sotakorkea-
koulun strategian ja sotahistorian opettajaksi. 
T ä t ä tehtävää hän hoiti toistakymmentä vuotta 

ennen tuloaan Sotahistoriallisen tutkimuslaitok-
sen johtajaksi, mistä tehtävästä h ä n jäi eläk-
keelle vuonna 1969. 

Jo Sotakorkeakoulun opet ta jana eversti Mi-
kola paneutui sotahistorian tutkimukseen paljon 
tavanomaisten opetustehtävien asettamia vaati-
muksia syvemmälle ja saavutti ammattitaidol-
laan arvostusta puolustuslaitoksen ulkopuolella-
kin. Sotahistoriallisen tutkimuslaitoksen johta-
jana hän rakentavalla persoonallisuudellaan 
kehitti hyvän yhteistoiminnan sotilas- ja siviili-
tutkijain kesken ennättäen tällöinkin jatkaa 
omaa ansiokasta tutkimustyötään. Eversti 
Mikola tunnetaan myös laajasta julkaisutoi-
minnastaan. 

TUTKIJA JA JÄRJESTÖMIES 
Eläkkeelle siirtyminen ei ole keskeyttänyt 

eversti Mikolan työtä, jonka merkitystä osoittaa 
hänelle nyt myönnetty kunniatohtorin arvo. 
Aikaisemmin on tämä tullut vain nel jän 
upseerin osalle: tykistökenraali V P Nenosen, 
kenraaliluutnantti Harald Öhquistin, jalkaväen-
kenraali E Heinrichsin sekä kenraaliluutnantti 
K L Oeschin. 

Eversti Mikola on ennättänyt aktiivisesti osal-
listua myös aselajinsa yhdistystoimintaan. Ran-
nikkotykistön Upseeriyhdistyksen sihteerinä h ä n 
on toiminut vuosina 1934—35, johtokunnan 
jäsenenä vuosina 1954—62 ja julkaisutoimi-
kunnassa vuosina 1957—59. Hänelle on myön-
netty yhdistyksen kultainen ansiomerkki sekä 
Canet-tykin pienoismalli kiitoksena työstä ase-
lajin hyväksi. 

< 
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RtUY juhli Helsingissä 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen 40-vuo-

tisjuhlaa vietettiin 16. 11. Helsingissä. Päivä 
aloitettiin seppeleenlaskulla Suomenlinnassa ole-
valle muistotaululle. 

Päiväjuhlaan Kata janokan Kasinolla kokoon-
tui toiselle sadalle nouseva kutsuvieraiden ja 
yhdistyksen jäsenten joukko. Tervehdyssano-
jensa päätteeksi yhdistyksen puheenjohta ja , evl 
O Lyytinen luovutti yhdistyksen ansiomerkit 
kommodori E Heleniukselle (MeriSK) ja ko-
menta ja J Kaisalolle (Ra javE) sekä tyylitellyn 
Canet-tykin prof P Vähäkalliolle. Yhdistyksen 
ansiomerkki myönnettiin lisäksi komentaja E 
Pohjannorolle (PIMv), evl K Penttilälle 
(Kul jLv) , komentajakapteeni P Niemelälle 
(SIMv) ja komentajakapteeni E Vikmanille 
(SmMv) . 

Maju r i J A Niskan pi tämä varsin ansiokas 
juhlaesitelmä "Piirteitä rannikkopuolustusajatte-
lusta itsenäisyytemme aikana" on julkaistu toi-
saalla tässä numerossa. 

Erityisen maininnan vielä ansaitsee R A u K / 
SlRtR:n oppilaiden H Hämäläisen ja K Aho-
sen korkeatasoinen musiikkiesitys. 

Yhdistystä muistettiin runsaslukuisin terveh-
dyksin ja monin lahjoituksin. 

Ka ta janokan Kasinolla pidetyssä vuosiko-
kouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi 
edelleen evl O Lyytinen. 

Yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 
1974 hyväksyttiin: 

1. "Rannikon Puolustajan" julkaisemisen 
jatkaminen yhdessä muiden julkaisijoiden 
kanssa. 

2. "Rannikkotykkimies" -kir jan toisen pai-
noksen julkaiseminen ja myynti. 

3. Tutustumiset joukko-osastoihin ja teolli-
suuslaitoksiin. 

4. Rt- tar ran myynti. 
5. Hautausapurenkaan toimintaedellytysten 

selvittäminen ja kehittäminen. 
6. Rt-aiheisen käyttöesineen aikaansaaminen 

ja myynti. 
7. Toimenpiteisiin ryhtyminen rt-museon toi-

minnan elvyttämiseksi. 
8. Toimenpiteisiin ryhtyminen rannikkoty-

kistön ulkolinnakkeilla palvelevalle kanta-
henkilökunnalle erikoisolosuhteista johtu-
van korvauksen saamiseksi. 

9. Palkitsemiset. 

Tervehdyssanat, evl O Lyytinen 

"Tämän hetken rannikkopuolustus elää 
maamme turvallisuuspoliittisten päämäärien to-
teuttamisen kannalta loogista nousuvaihetta . . ." 
juhlaesitelmä — maj J A. Niska. 
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Tervehdysten vuoro 

Upseeriliitto . . . . ev J Valtanen 

Johtorengas, prof P Vähäkallio. 
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Rannikkotykistön tarkastaja, ev Eero Veranen 

Rannikko sisar et. . . 

MAJURI J A NISKA 

Piirteitä rannikkopuolustus-
ajattelusta itsenäisyytemme 
aikana 
Johdanto 

M a a m m e historiaan on val takunnan maan-
tieteellinen asema vaikuttanut ja vaikuttaa 
edelleen voimakkaasti. Pitkät maara ja t ovat 
sitoneet runsaasti joukkoja ja suunnanneet 
kautta aikojen niin Ruotsi—Suomen kuin 
itsenäisen Suomenkin valtiojohdon ja yleisön 
kiinnostuksen puoleensa. Sitäkin mielenkiintoi-
sempaa on todeta merirajojemme strategisen 
merkityksen tosiasiallinen kasvu a jan mukana. 
Sellaisiin nimiin kuten Riilahti, Ruotsinsalmi, 
Viapori ja Bromarsund liittyy historiassamme 
todella strategista arvoa. Niiden yhteydessä 
voidaan mainita val takunnan puolustussuunni-
telmien rakentaj ina nimiä, kuten kenraali 
Lövven, kapteeni Virgin, eversti Liewin, to-
teut ta ja Augustin Ehrensvvärd — kaikki Suomi-
Ruotsin kaudelta. 

Venä jän vallan ajoilta voidaan mainita 
eversti Barclay de Tolly, eversti Suvorov, suuri-
ruhtinas, tykistön tarkastaja Sergei Mihailovits 
ja eversti Shtsheglov. Viimeksi mainitun alusta-
van suunnitelman mukaan rakennettu Ranskan-
kin osarahoittama, 112 :sta patterista koostuva, 
5—6 miljardia nykymarkkaa vuoteen 1917 
maksanut rannikkopuolustusjärjestelmä nimet-
tiin 7. 1. 1913 "Pietari Suuren merilinnoituk-
seksi". Nimi osoittaa miten tärkeänä Venä jän 
yleisesikunta piti I tämeren — Suomenlahden 
suuntaa. Vapaussotamme jälkeen osa tästä 
rannikkopuolustuksellisesta järjestelmästä jäi 
ha l tuumme ja määrit t i monin tavoin tulevaa 
kehitystä. Todettakoon tässä yhteydessä, että 
jo vuosisadan verran oli Ahvenanmaa muo-
dostanut oman erityiskysymyksensä val takunnan 
puolustusjärjestelmässä. Kysymys ratkesi ai-
kanaan, 20. 10. 1921 Geneven sopimuksessa, 
jossa saariryhmä demilitarisoitiin ja neutraloi-
tiin. 

Venäläisen kauden jälkeen hallussamme oli 
siis osia Ahvenanmaa — T u r u n saaristoase-
masta, Hangon — Saarenmaan- Porkkala — 
Tall innan- Suursaaren- ja Koivisto — Ino — 
Krasna ja Gorka -puolustuslinjoista. K u n sota-
saaliin keskusosastokaan ei hyvistä yrityksistään 
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huolimatta ehtinyt kuin eräin osin hävittää kä-
siimme joutunut ta rannikkopuolustusmateriaa-
lia, oli lähtökohta nuoren itsenäisen valtion ran-
nikkopuolustuksellisille toimenpiteille selvä. 
Suurvallan resurssein rakennettu linnoitusjär-
jestelmä edusti sellaista pääomaa, jolle tuskin 
lyötyy vastinetta maailmanhistoriassa. Muilla 
aloilla oli aloitettava usein tyhjästä — esimer-
kiksi laivastoa oli vain nimeksi, ilmavoimia vasta 
luotiin — mut ta tässä oli sotilasmaantieteelliseen 
erikoisuuteemme saaristoon tukeutuva voima-
tekijä, jonka varaan rakentaa. K u n lisäksi käy-
tettävissä oli Venäjäl lä koulutuksensa saaneita 
ammattimiehiä, voitiinkin ryhtyä nopeasti työ-
hön. 

Rannikkotykistöllinen aika 
Useiden ja kirjavien organisaatiojärjestelyiden 

jälkeen (mm ev V P Nenonen r t :n päällikkö 
4. 2. 1919, yhtynyt meripuolustus 18. 7. 1919) 
sai YE:n päällikön, kenraalimajuri O Enckellin 
johdolla 1921—22 ja jatkaen 1923 toiminut 
Rannikkopuolustuskomitea neljä nidosta käsittä-
neen rannikkopuolustusohjelmansa valmiiksi. 
T ä m ä , sulut, rannikkolinnakkeet ja liikkuvien 
meri- ja ilmavoimien käyttöä, myös strategisella 
tasolla, käsitellyt mietintö muodostaa itsenäisen 
Suomen rannikkopuolustuksessa perustavaa laa-
tua olevan dokumentaarisen perustan, jolle tä-
mänkin päivän tilanne osiltaan rakentuu. Sen 
merkitys kuvastunee evl E Heinrichsin tekemässä 
vastalauseessa osin ulkomaisin voimin (amir 
Kirke) ja Eirik Hornborgin johdolla työsken-
nelleen vuoden 1923 puolustusrevision mietin-
töön. Evl Heinrichs ei hyväksynyt mietintöä 
rannikkopuolustusta korostavien näkökantojen 
taakse. 

Rannikkopuolustus muodostui näinollen — 
varsinkin kenr P Wetzerin johdolla 1922 toimi-
neen armei jan määrävahvuuskomitean laadit tua 
määrävahvuudet myös Rannikkopuolustukselle 
— vakiintuneeksi kokonaisuudeksi. Sen tehtä-
vänä oli vastata meririntamien puolustuksesta. 
Tässä toiminnassa oli — luonnollisena seurauk-
sena senhetkisestä tilanteesta — painopiste lu-
jissa, usein syvyyteenkin ryhmitetyissä rannikko-
tykistölinjoissa. Pääpuolustuslinja nähtiin ko-
rostetusti eteen, usein saaristoon ja merellisiin 
niemiin tukeutuvana. Ase- ja ampumateknillistä 
kehitystyötä tehtiin voimaperäisesti ja alussa 
venäläisiin oppeihin tukeutuen, mut t a myöhem-
min yhä selkeämmin omaperäiseen ajat te luun 
tukeutuen. Eversti Rikaman osuus, vain yhden 

nimen mainitakseni, tulee tässä työssä näkyvästi 
esille. 

Meripuolustuksen aselajihajaannus päättyi 
keväällä 1927, jolloin rannikkotykistö ja laivasto 
yhdistyivät Mer ipE:n puitteissa, jonka johtoon 
tuli — sittemmin v 1933 aluejärjestelmäuudis-
tukseen liittyen — merivoimien komentajana 
silloinen eversti, myöhemmin kenraaliluutnantti 
V Valve. 

Vuonna 1927 tapahtunut puolustusvoimien 
vakinaistaminen merkitsi vuosina 1924—28 ja 
1931 syntyneiden yksityiskohtaisten 10-, 5- ja 
6-vuotisten kehittämisohjelmien toteuttamisen 
aikaa. Kenrl Valveen panos oli tässä työssä mer-
kittävä. Rahoitusvaikeuksista johtuen, johon 
vuosina 1938—39 puolustusministerin johdolla 
toiminut merivoimien perushankintakomitean 
suositus 6 % :n merivoimat-osuudesta ei juuri 
ehtinyt tuoda apuaan (vaikka sillä oli puo-
lustusneuvoston tuki) , em kehittämissuositukset 
voitiin vain osin toteuttaa. Silti kehitystyö 
omaksutun rannikkotykistöllisen doktriinin puit-
teissa osoittautui Talvisodassa oikeaan osuneeksi 
I tämeren — Suomenlahden suunnissa. Voima-
kas rannikkotykistö, jonka osuus oli 21.000 
miestä, kun laivastossa oli 5.000 miestä, kykeni 
menestyksellisesti to r jumaan venäläisten tykistö-
alusten syöksyt Russarössä, Utössä ja Saaren-
päässä. Hajaryhmitys ja oma i lmatorjunta, 
jonka puitteissa i lmatorjunta-aselajimmekin syn-
nytettiin, oli luonut linnakkeille merkit tävän 
taistelunkestävyyden sen suurimmaksi uhaksi 
muodostuvaa lentoasetta vastaan. 

Toisaalta sotatoimet kaakkoisrajallamme 
osoittivat, että korkeallekin kehittynyt, puhdas 
rannikkotykistöllinen kyky ei ollut riittävä tae 
to r junnan onnistumiselle. Rannikkotykistön 
osaksi tuli — osin jo r auhana jan valmisteluihin, 
joita m m eversti A E Lyytinen voimakkaasti 
ajoi, tukeutuen — taistella maavoimien rinnalla 
sanan täydessä merkityksessä rannikkojoukkoina. 
Totaalisempi rannikkopuolustusdoktriini oli 
syntynyt. 

Rintamavastuullisten rannikkojoukkojen aika 
Talvisodassa saadut kokemukset otettiin vuo-

sina 1940—41 uudelleenorganisoinnissa heti 
huomioon. Syntyi rannikkoalueellisessa rintama-
vastuussa oleva yhtymäporras, rannikkoprikaati, 
jonka runkona olivat edelleen linnakkeistot, 
mut t a joiden liikkuvaa tor junta- ja iskukykyä 
kehitettiin voimakkaasti. N ä m ä kiinteytyivät 
vuoden 1942 määrävahvuuksissa, joita sodan 
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kuluessa joustavasti muunnelti in alueen uhan-
alaisuuteen liittyen. Vastuualue ulottui Saa-
ristomerestä Ääniseen. Yksiköiden kiinteästä 
organisaatiosta johtuen joukkojen siirtäminen, 
jota voimakkaasti korostunut liikkuvuuden tarve 
ja sen kehittäminen edellytti — oli joustavasti 
tehtävissä. Henkilöstön suhde Merivoimat — 
puolustushaarassa muuttui . Rannikkopuolustus 
edusti 85 % :a koko Merivoimien vahvuudesta. 
Rintamavastuullisuuden organisatoorinen hui-
pentuma ilmeni v 1944 perustetussa rannikko-
divisioonassa. 

Sotien kokemuksista ja siten rannikkopuo-
lustuksellisen rintamavastuudoktriinin oikeelli-
suudesta voitaneen olla vain yhtä mieltä. Se 
osoittautui oikeaan osuneeksi ja oloihimme 
sopivaksi. T ä t ä kuvaa eivät h immennä tietyt, 
toiminnan aikana nopeasti tarkistuneet ko-
mentosuhdejärjestelyt, joiden merkitys — joskus 
ylikorostettuina — heijastuu myöhempiin kehi-
tysvaiheisiin. 

Rannikkopuolustuksemme tehtäväksi tuli tor-
jua strategista merkitystä omaavia hyökkäyksiä. 
Nimet, kuten Viipurinlahti ja siellä Teikarsaari 
sekä Suursaari omaavat tässä suhteessa suuren 
painokkuuden. 
Merellinen tukitykistöaika 

Valtioneuvoston 24. 5. 1945 asettaman, J V 
Kedon puolustusrevision neljä vuotta kestänyt 
työ edellytti maanpuolustusaluekokonaisuuteen 
nivelletyn, rannikkotykistön keskitettyyn käyt-
töön ja liikkuvien voimien tukeen, perustuvan 
järjestelmän olemassaoloa. Koko meripuolus-
tuksen osuus olisi 7,4 % varusmiehistä. Meri-
voimien johtamisen tulisi rakentua entistä ko-
rostetummin aselajin varaan (rttark, laivkom 
ja MerivE:n pääll) merivoimien komentajan 
johdossa. 

Ei voi vastustaa ajatusta, etteikö yksityiskoh-
tien myöhemmissä ratkaisuissa olisi heijastunut 
varsin voimakkaasti erityisesti ulkomaiset näke-
mykset maihinnousuista ja eri puolustushaarojen 
osuudesta sen torjumisessa. Henkilöpoliittisilla-
kin syillä lienee ollut niin voimakas paino, 
etteivät sen rinnalla omat sotakokemuksemme 
ehkä painaneet riittävän vahvasti jatkokehityk-
sessä. 

Kehitystyössä palaudutt i in vuoden 1952 
uudelleenjärjestelyssä revision ehdotuksesta poi-
keten ja osin Pariisin rauhansopimuksesta1) 
johtuen lähes vuosien 1923—25 kauteen. Lai-
vastomme jäi nimeltään Merivoimat-puolustus-
haarana ja tkamaan kehittymistään itsenäisenä. 

Rannikkojoukot-käsite hävisi ja yksinomaiseen 
käyttöön tuli — ja tällä kertaa maavoimiin lii-
tettynä — rannikkotykistöaselaji. Meripuolus-
tuksen koordinoinnista vastasi meripuolustuksen 
tarkastaja, jossa tehtävässä ehtivät toimia ken-
raaliluutnantit E I Järvinen ja M J Miettinen, 
kunnes virka ja PE:n meripuolustusosasto lak-
kautettiin 11. 2. 1960. Tällöin viimeinen suora 
sidos henkilötasolla laivaston ja rannikkotykis-
tön välillä katkesi. 

Ohjesääntöjen mukaan rannikkotykistö näh-
tiin nyt määräalueilla rintamavastuulliseenkin 
tehtävään pystyvinä maavoimien tykistöyksik-
köinä, joiden nimetkin (rannikkotykistöryk-
mentti ja -patteristo) korostivat merelliseen 
ammuntaan kykenevän, eteen ryhmitetyn tuki-
tykistön luonnetta. T ä m ä n vaiheen kulminaatio 
saavutettiin, kun rannikkotykistö alistettiin 
kenttätykistön tarkastajalle, josta tällöin tuli 
tykistön tarkastaja. 

Sotien jälkeistä ja erityisesti vuosien 1952 . . . 
1966 välistä kautta voidaan luonnehtia ran-
nikkotykistöaselajin historiassa aikakaudeksi, jol-
loin pyrittiin toisaalta avaamaan port teja 
alueellisen maanpuolustuksen menetelmiä hake-
viin maavoimiin ja toisaalta sisäisen kehittämi-
sen ja tekisi mieli sanoa itsetutkiskelun kaudeksi. 
Menetelmien yhtenäistämisen kannalta aika-
kausi on erittäin merkittävä. Evl Pesosella oli 
tässä työssä merkittävä osuus. 

Yhteistoimintamuotojen etsimisessä kohdat-
tiin vaikeuksia, jotka merelliseen strategiaan ja 
taktiikkaan tutustuneille, sodan karaisemille ja 
miinanraivausoperaatioon osallistuneille ran-
nikkotykistön upseereille tuntuivat joskus huo-
lestuttavilta ja ehkä turhauttaviltakin. Ranni-
kon puolustuskysymykset osoittautuivat yllättäen 
oudoiksi2), jopa epäiltäviksi asioiksi monen 
kunnon maavoimamiehen mielestä. Ajatus, että 
rannikkopuolustuksen tulisikin alkaa tai ainakin 
tiivistyä vasta Salpausselältä, häilyi kärjistettynä, 
doktrinäärisenä kummajaisena monessa mie-
lessä. Esimerkiksi taisteluidea, jonka mukaan 

x) Siinä rannikkotykistöaselaji sisällytettiin 
maavoimiin. 

2 ) Koska rannikkotykistö oli koko sotaa 
edeltäneen a jan ollut laivaston kanssa 
omana puolustushaarana, jota sodankin 
aikaa johdettiin käytännössä Merivoimien 
Esikunnasta, aselajia, sen toimintaolosuh-

teita ja mahdollisuuksia ei tunnettu riittä-
vän hyvin. 
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eräs vahvimmista rannikkopatteristoista tulisi 
parine tuhansine miehineen alistaa epämääräi-
senä suoja-alueena nähtyyn saaristoon käske-
tylle pienen tiedusteluyksikön päällikölle, ei 
vastannut rannikkotykistöupseerin käsitystä ase-
lajinsa tehtävästä ja merkityksestä. 

Alueellisen puolustusjärjestelmän kehittymi-
nen, joista merkit tävimpänä seikkana voidaan 
pitää päätöstä siirtymisestä tarkistettuun sotilas-
läänijakoon 29. 3. 1966 sekä koulutuksellisen 
rannikkopuolustuksellisen tiedon tason kasvu 
erityisesti sotilasläänien piirissä, merkitsi kuiten-
kin oireita rannikkopuolustusajattelun uudel-
leenarvioinnin alkamisesta. 

Rintamavastuullinen rannikkopuolustus 
Sitä mukaa kun näkemykset alueellisen koske-

mat tomuuden turvaamisen ja puolueettomuu-
den loukkausten torjumisen tärkeydestä ja eri-
tyisesti käytettävistä keinoista selkenivät, josta 
ajattelusta "Yleiset ohjeet val takunnan alueelli-
sen koskemattomuuden turvaamisesta" vuodelta 
1964 on osoituksena, ilmeni tosiasiallisesti kah-
taalta tarve selkiinnyttää rannikoillamme val-
litseva tilanne. 

Yhä ilmeisemmin nähtiin, että rannikon puo-
lustamiseen liittyvät tehtävät ovatkin rannikko-
sotilasläänien eräs päätehtävistä ja ettei tämän 
tehtävän hoitaminen ollut ratkaistavissa vain 
irrallisin järjestelyin — niin tärkeänä yhteis-
hengen symboolina kuin maanpuolustusalueen 
komentajan viirin aikaansaaminen r t :n yhteys-
aluksen raa 'annokkaan voisi ollakin. 

Toisaalta rannikkotykistön omasta piiristä 
alkoi yhä voimakkaammin ilmetä tarve saada 
tehtävät ja käytännön edellytykset niiden hoita-
miselle paremmin vastaamaan toisiaan. Kahden, 
luonteeltaan niin erilaisen aselajin kuin puh-
taasti tukevan kenttätykistön ja luonteeltaan 
rintamavastuullisen rannikkotykistön eräänlai-
nen pakkoavioliitto ei a janmi t taan tuot tanut 
tyydytystä kummallekaan osapuolelle. Yksin 
rauhana jan merivalvonnan hoitaminen edellytti 
koordinointia ja toimintaa yli tykistöajattelun. 

Yhdistettyjen puolustussotatoimien johtami-
selle rannikolla ei nähty olevan riittäviä edelly-
tyksiä olevien johtoportaiden puolesta. Ran-
nikkoalueen kokonaisvaltainen luonne kävi yhä 
ilmeisemmäksi ja loogisena lopputuloksena oli 
sen ja rannikkopuolustuskäsitteen esilletulo — 
jälleen kerran. Nyt ehkä merki t tävämpänä kuin 
koskaan ennen, sillä ajatus lähti takaa eteen 
maavoimien ja alueellisen puolustusperiaatteen 

esilletunkemana, eikä edestä taakse, kuten ennen 
sotia. 

Tällä hetkellä rannikkotykistömme, 1. 1. 1967 
alkaen oman aselajijohtajansa, rannikkotykistön 
tarkastajan johtamana, onkin katsottava astu-
van vaiheittain takaisin siihen kokonaismaan-
puolustukselliseen asemaan, joka sille turvalli-
suuspolitiikkamme puitteissa luonnostaan kuu-
luu. T ä m ä velvoite ilmenee osaltaan myös vuo-
den 1971 parlamentaarisen puolustuskomitean 
mietinnöstä ja siinä esitetyissä suosituksissa. 
Näkemystä luonnehtii sanonta "rintamavastuul-
linen rannikkopuolustus". Sen mukaisesti mei-
dän on nähtävä rannikkopuolustus osana maa-
voimien merellistä puolustusta. Sen tehtävänä 
on valvonta, alueellisen koskemattomuuden 
turvaaminen, puolueet tomuuden loukkausten ja 
hyökkäysten tor juminen yhteistoiminnassa mui-
den puolustushaarojen ja aselajien kanssa. Teh-
tävänsä sen on suoritettava elimellisenä osana 
sotilasläänin alueellista ja paikallista puolus-
tusta, rintamavastuullisena ja tukeutuen olosuh-
teisiimme sopeutettuihin valvonta-, johtamis-, 
ase-, koulutus- ja huoltojärjestelmiin. Rintama-
vastuullisuus merkitsee tosiasiallisesti sitä, että 
erään käyttöön tar joutuvan torjuntavälineen, ty-
kin merkitys on häviämässä luokitteluperusteena 
— vaikkei vaadit tavan ammatt i taidon viite-
kehyksestä. 

Rannikkopuolustuksen, joka ammentaa 
voimavaransa meripuolustuksellisten tehtäviensä 
suorittamiselle maavoimista, tulee erityisesti 
operatiivisella ja taktillisella tasolla kehittää yh-
teistoimintakykyään merivoimien kanssa. I lman 
ehdotonta, keskinäistä yhteistoimintahalua jää 
kokonaispanos vähäisemmäksi kuin edellytyk-
semme sallisivat. Kyseessä on haaste erityisesti 
kapteeni-, esiupseeri- ja sotakorkeakoulukurssien 
ohjelmien sekä sotaharjoitusten suunnittelijoille. 
Jokapäiväinen toimintakin jo edellyttää sauma-
tonta yhteistyötä. 

Yhdistelmä 
T ä m ä n hetken rannikkopuolustus elää 

maamme turvallisuuspoliittisten päämäär ien 
toteuttamisen kannal ta loogista nousuvaihetta, 
joka on heijastunut perushankintojen toteutta-
misessakin. Rannikkojemme raja-alueluonne ei 
siedä improvisaatioihin ja perusratkaisuna sy-
vällä selustassa tapahtuviin puolustusjärjestelyi-
hin tukeutuvaa doktriinimallia. Ratkaisun on 
perustuttava suojattavien kohteiden eteen ryh-
mitettävään, jo aluevesien ulkoreunalta alka-
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Sotakorkeakoulusta 
upseereita meri-
puolustuksen riveihin 

Sotakorkeakoulu vietti vuosipäiväänsä 1. 11. 
1973. Tällöin oli kulunut 49 vuotta siitä, kun 
korkeakoulu aloitti toimintansa. 

Vuosipäivän ohjelmaan sisältyivät seuraavat 
tilaisuudet. 

— Diplomien jako opintonsa päättäneille up-
seereille Sotakorkeakoululla. 

— Opintonsa päät täneiden upseerien kunnia-
käynti ja seppeleen lasku Hietaniemen san-
karihaudoille. 

— Päiväjuhla Sotakorkeakoulun juhlasalissa. 
Tilaisuudessa oli läsnä m m Puolustusvoimain 
komentaja kenr K O Leinonen, siviili-
korkeakoulujen rehtoreita, stipendirahasto-
jen lahjoit tajat , korkeinta sotilaspäällystöä ja 
muita vieraita. • 

MeSL 10, Eturivissä vasemmalta: M Jyrämä, P Laakso, S Lintula, P Uski, O Koskisto, J Knuuttila 
ja R Sinkkonen. Takavivissä vasemmalta: E Salonsaari, V Auvinen, O Laakkonen, ] Heino-
nen, T Sankkila, H Luostarinen, S Visa, R Tiilikainen, K Neittamo ja S Kanerva. Merisotalinjan 
johtajana toimi majuri T Sario ja pääopettajana komentajakapteeni H Iivonen. 

vaan, tehtäväänsä erikoistuneeseen rintama-
vastuulliseen, alueelliseen ja paikalliseen puo-
lustusjärjestelmään saumattomasti liittyvään 
rannikkopuolustukseen, joka näin vapaut taa 
liikkuvat voimat painopisteiden muodostami-
seen. 

Rannikkopuolustusjärjestelmän on itsensä 
omattava niin nykyaikaisiin torjunta-asejärjes-
telmiin tukeutuvaa tuli- kuin iskukykyäkin. 

Sen luomiseen meillä on kaikki edellytykset ja 
jopa turvaallisuuspoliittinen velvoitekin, sillä 
merellisen sodankäynnin luonteen muut tuminen 
on oloissamme nostanut rannikkopuolustuksen 
suhteellista torjunta-arvoa. T ä m ä on oivallettu 
m m naapurimaassamme Ruotsissa, joten mei-
dänkin kannat taa kehittää tätä oloissamme soti-
laallisesti, poliittisesti ja taloudellisesti helposti 
perusteltavissa olevaa turvallisuuspolitiikan 



SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Talven tuloa enteilevä ensilumi satoi jo Hel-
singinkin korkeudella. 

Kulunut syksy on rykmentin osalta kulunut 
normaalisti. Syysleiri pidettiin Lehtisen alueella 
syys- lokakuun vaihteessa. R A u K : n oppilaat 
osallistuivat ylil Hurmeen johdolla Sotainvali-
dien Veljesliiton keräykseen ja keräyksen tulos 
rikkoi kaikki entiset ennätykset. 

Maitotuotteiden kulutuksen lisäämiseksi ja 
tunnetuksi tekemiseksi järjesti Mai to ja Terveys-
yhdistys PE:n tiedotusosaston kanssa maito-
päivät Isosaaressa 20. 11. 

Rykmentin henkilökunta tuntuu käyttävän 
syysillat tiiviisti opiskeluun sillä peräti yhdeksän 
upseeria valmistautuu SKK:n pääsytutkintoon 
ja seitsemän aliupseeria on menossa luutnantti-
kurssien pääsykokeisiin. 

Ylennykset 
Ylik T Aholainen 

Siirrot 
Ylik J Ran ta HeISpE:sta 
Kers P Parviainen 
Kers V Leppäaho 

Joulu on jo ovella jos ei nyt namusia aivan 
vielä olekaan ripusteltu. Mut t a namusia on 
toki lähetelty ja suurin paketti lähetettiin Vaa-
saan, jonne koko kilpailuammuntojen pytty- ja 
lautaskokoelma on jo mennyt. Lausumme tosi 
vilpittömät onnittelut. 

Toiminta patteristossa syysleirin jälkeen on 
ollut lähinnä rutiininomaista. Y K yritti viedä 
patteristolta kaksi upseeria, mut t a onneksemme 
epäonnistui. Rehusen Teuvo ei päässyt edes 
portista ulos. Vehkomäen Antti kävi Niini-
salossa saakka sovittelemassa jo sinistä barettia 
päähänsä, mut ta palasi linnakkeelleen hoita-
maan loppuun jo aloittamansa alokaskoulutuk-
sen. 

Luutnantt ikursseja varten opiskelee vielä 

Erot 
Kers H Puisto 1. 12. 73 

Palvelukseen tulleet 
Lääklis P Paloheimo 1. 10. 73 
Kor jausm K Pullola 1 . 1 1 . 7 3 
Tstoapul S Puska 1. 11.73 

vääpeliksi 5. 11. 73 

EPtriin 1.11.73 
K a d K :un 1 .11 .73 
K a d K : u n 1 .12 .73 

erästä osavälinettä. 
Tie vuosien 1918 . . . 39 rannikkotykistöllisen 

— vuosien 1939 . . . 45 ja osin vuoteen 1952 
jatkuneen rintamavastuullisten rannikkojoukko-
jen — vuosien 1952 . . . 69 tukitykistöllisen — 
ja 1960-luvun loppupuolella yhä selkeämmäksi 
hahmot tuvan rintamavastuullisen rannikkopuo-
lustusajattelun puitteissa tähän hetkeen, on ollut 
erilaisten näkökantojen sanelema ura. Se on 
hetkittäin heilahdellut ääriratkaisusta toiseen. 
Eräänä todisteena evoluutiosta voidaan pitää, 
että kehityslinjojen ra ja t ovat nyt lähestyneet 
toisiaan. Tuleva vuosikymmen osoittaa, miten 
tänään asetettavat tavoitteet toteutuvat. Kukin 
vaihe on kai ollut vält tämätön, jotta rannikko-
puolustuksen merkitys maallemme selkeästi 
ymmärrettäisiin kaikilla tahoilla. K u n nyt on 
aihetta uskoa, että näin on tapahtumassa, ei 
tarvitse enää perustella, miksi Suomi tarvitsee 
rannikkopuolustusta, vaan on vastattava kysy-
mykseen, millaiseksi se on kehitettävä, jot ta 

maamme tämän alan turvallisuuspolitiikan pää-
määrä t tarkoituksenmukaisimmin saavutettai-
siin. 

Sotakorkeakoulusta . . . 
— Iltajuhla Kaivohuoneella. 

Opintonsa päätt ivät Maasotalinja 32:11a, 
Merisotalinja 10:llä ja Ilmasotalinja 10:llä 
2—3 vuotta opiskelleet 83 upseeria. 

Kurssin priimukseksi tuli kaptl O Laakkonen, 
joka samalla oli Merisotalinjan priimus. 

Maasotal injan priimukseksi tuli kapt M K 
Närhi ja Ilmasotalinjan priimukseksi kapt 
A E Lappi. 

Sotakorkeakoulun menestyksellisestä suoritta-
misesta ja kiitettävistä diplomitöistä jaettiin 
erisuuruisia stipendejä korkeakoulun stipendi-
rahastoista noin 20 upseerille. Merisotalinjalta 
saivat stipendit: Kapt l O Laakkonen, kaptl 
S Visa, kaptl P Laakso ja kapt R Sinkkonen. 
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neljä yri t täjää kohden saatua äkillisen rima-
kauhun. Sotakorkeakouluun pyrkivien opiskelua 
ovat vaikeuttaneet lievät käynnistyshäiriöt. 

Lumista maisemaa katsellessa voidaan täällä 
Kaakkois-Suomen rannikolla jo vähitellen virit-
tyä joulun odottamiseen liittyviin tunnelmiin ja 
toivottaa kaikille rannikonpuolustajille 

HYVÄÄ J O U L U A JA O N N E L L I S T A 
U U T T A V U O T T A ! 
Nimitykset ja ylennykset 
ltn P Malmberg yliluutnantiksi 1 .11 .1973 

Eroi 
ylik M Paasonen 1 .10 .1973 
kers J Hirvonen 1. 11. 1973 

VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

vuosittain kilpailtavaksi lahjoi t tama ' 'Komenta-
jan kilpi" luovutettiin ylik J Rantalalle tun-
nustukseksi kiitettävästä ja esimerkillisestä työ-
panoksesta patteriston hyväksi. Yliv evp T Kil-
peläisen lahjoi t taman kiertopalkinnon urheilulli-
sista ansioista sai ylik P Jaakola. 

Henkilöosiat 
1.10 ylil R Kur t to otti vastaan EPtrin 

päällikön tehtävät ltn C - H Lanamäel tä tämän 
siirryttyä TiedPtr in opetusupseeriksi. 

1. 10 ltn A Niskanen otti 1. Tulipatterin 
päällikkyyden ylil M Hamuselta. 

1. 10 astui palvelukseen kers J K A Rauta-
mäki määrät tynä 1. TPt r in opetusaliupseeriksi 
sekä 15. 10 kers A I Railonsala määrät tynä 
EPtrin opetusaliupseeriksi. 

19. 10 ilmoittautui ylik V Haapaha r ju Ase-
mestarikurssi 9:n suorittaneena sekä 3. 11. ylik 
S Salaniemi Huollon mestarikurssi 6:n suorit-
taneena. 

Syyskautta täällä kehitysalueella on leimannut 
oikukas talvi. Patteristo on jo osillaan siirtynyt 
suksikauteen. Koulutusrintamalla on painopiste 
onnistuneen syysleirin ja Oulujärven suursota-
harjoituksen jälkeen ollut lokakuun saapumis-
erän peruskoulutuksessa sekä R A u K : n kurssin 
lopettelemisessa ampumaleireineen. H I / 7 3 saa-
pumiserän vahvuus, 286 alokasta, jää tuskin 
paljon jälkeen ns rykmenttisarjasta. 

Suojelukoulun esimerkin mukaisen poltto-
taisteluradan valmistuminen on voimakkaasti 
lisännyt napalmin rauhanomaista käyttöä suo-
jelukoulutuksessa. 

1. 10 illan tunteina suorittivat patteriston 
varusmiehet rahankeräyksen sotainvalidien hy-
väksi. Keräyksen tuotto, yli 20 000 mk, ylitti 
kaikki ennakko-odotukset. 

1. 12 patteriston viettäessä 21. vuosipäi-
väänsä esittäydyimme vaasalaisille uusine Kraz-
tykinve tä j äkalustoinemme. Itsenäisyyspäivänä 
oli vuorossa Pohjanmaan Sotilasläänin paraat i 
Seinäjoella, johon myöskin osallistuimme moot-
toroituna. 

Vuosipäivänä aselajimme tarkastaja ojensi 
patteriston komentajalle, evl M Wähäjärvelle, 
"Karhu lan Mal jan" . 1. sija sekä raskaan että 
kevyen patterin kilpailuammunnassa mahdol-
listi t ämän arvokkaan palkinnon saamisen Vaa-
saan ainakin vuodeksi. Voittoisien ammuntojen 
tulenjohtaj ina olivat ylil R Kur t to ja yliv K 
Heiskanen. Evl T Kivirannan, alipäällystön 

HANGON RANNIKKO 
PATTERISTO 

Syksy on Hangossakin vaihtumassa talveksi. 
Muutoksen myötä ovat odotettavissa jokavuosi-
set kelirikkovaikeudet linnakkeiden ja mante-
reen välillä. 

Vuoden loppuessa ovat patteristossa hen-
kilöstö- ja tehtävien vaihdokset olleet tuntuvia. 
Patteriston kannalta "ikävin" siirto on ollut 
ma j P Knuut t i lan siirtyminen Pääesikuntaan. 
Ha luamme kaikki kiittää "Pet ter iä" siitä — 
tosin lyhytaikaiseksi jääneestä — suuresta 
työstä, jonka hän teki patteriston hyväksi. 
Samalla toivotamme hänelle parasta menestystä 
uudessa tehtävässä. Kilpai luammunnat eivät 
tänäkään vuonna sujuneet odotetulla tavalla. 
Jo kolmantena vuotena peräkkäin raskaan 
patterin ammunta tärveltiin " tumppuhäi r iön" 
takia. Toivottavasti uusi vuosi tuo tullessaan 
paremman menestymisen. 

Marraskuussa kokoontui eri joukko-osastoista 
erikoiskurssi vieraaksemme. Ki i tämme osal-
listujia innokkaasta osallistumisesta asioihin. 

Toivotamme kaikille rannikonpuolustajille 
antoisaa joulupukkia ja hyvää uutta vuotta 
1974. 

Nimitykset 
Kapt P Karvinen majur in virkaan 1. 11. 73 
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Palvelukseen otot 
Kers M Turunen 1 .10 .73 
Rva P Johansson konekirjoittajaksi 15. 11.73 
Nti E Skarp sairaanhoitajaksi 1. 11.73 
Nti M Pylkkönen emännäksi 19.11.73 
Värv P Rantanen 10. 10. 73 

Erot 
V-kers R Jussila 1 .11 .73 
Emäntä H Jussila 1. 11.73 
Siirrot 
M a j P Knuut t i la PE :an 1 .11 .73 
M a j P Lahdenran ta pstoupseeriksi 1. 11. 73 
K a p t P Karvinen huoltopäälliköksi 1. 11.73 
Inskapt K Hyvönen tekntston päälliköksi 1.11.73 

kiloille! Ylil Hakala lähti jo ja ylik Mikkonenkin 
siirtyi Liisankadulle S K K : n toimistotöihin pais-
kit tuaan tulenjohtoa ja mittausta ru-kurssilla 
muu taman vuoden. 

Luutnanttikurssin pääsykoetta on valmisteltu 
tietty pilke silmäkulmassa. Joulukuun alku-
puolella "veri punni taan" ja kuusi onnekkainta 
kelpuutetaan vuodenvaihteen jälkeen koulu-
tettavaksi arvoon arvaamat tomaan. 
Henkilötietoja 

Kaikki odottavat toivorikkaina lisää palkkaa 
ja tietenkin ylennyksiä. 

TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

RANNIKKO-
TYKISTÖKOULU 

Synttäreitä vietettiin 1. 11. johdosta päivä-
juhlan j a il tajuhlan (jossa myös läksiäiset vuo-
den mit taan siirretyille) merkeissä. Evl Havon 
selväsanaisten toivomusten koulun toiminta-
edellytysten kohentamiseksi soisi menneen kuule-
viin korviin. Koulutusvelvoitteet kun pyrkivät 
lisääntymään kiivaammassa tahdissa kuin edelly-
tyksiä pystytään luomaan! 

Perinteellistä syysleiriä koettelivat marraskuun 
alkupuolella ankarat syystuulet, mut ta soveltaen 
vietiin suunniteltu ohjelma läpi. Harjoi tuspatte-
rin lähipuolustuskin panti in koetukselle heko-
maahanlasketun "commando-osaston" avulla. 
O m a t voittivat. 

Rt-upseerit pitivät palaveriaan koulun suo-
jissa ja asioita puitiin rannikkopuolustuksen 
parhaaksi. 

Ru-kurssi 143 on päättynyt ja koulut tajat 
vetävät henkeä uut ta yritystä varten. Kurssillaan 
oli priimuksena VaaRPston Jukka Tapio Vyyry-
läinen, jolle SlRtR:n Eero Veikko Oja la antoi 
loppusuoralla periksi vain puolen pisteen verran. 

M u u t kurssit pakertavat edelleen — perus-
kurssi tosin kahdella supistuneena •— kohti 
päätöstään, joka kaikesta huolimatta alkaa olla 
näköpiirissä. 

Koulutusvälineistöä on kohennettu mt r t :n 
osalta, kun odot tamat ta saimme psto-upseerin 
komentovaunun ja keskiövaunun. Kyllä nyt 
kelpaa! 

Talossa löytyy töitä nuoremmille sotilashen-

Syksyn tulo ensilumineen on todistanut 
oikeaksi jonkun viisaan havainnon siitä, että 
henkilökuntamme on mitoitettu vain varus-
mieskoulutukseen ja ylläpitävään huoltoon. 

Kertausharjoitusten vaikutuksista hätäisem-
mät hommat on kyllä hoidettu lonkalta, mut ta 
kyllä yhdellä jos toisella on riittävästi puuhat ta 
vaa talvipäivien varalle. 

K a p t P S u or a u m a on ryhtynyt tuhertele-
maan kelmuja TaistK:ssa, yliv I L a h t i ja 
vääp E U i t t o turvaamaan rauhaa Väli-
meren etelärannalla. Luutnanttikurssin ja 
SKK:n opetusmahdollisuuksia haluaa testata 
lukuisa määrä nuoria ja vanhoja, joten kevät-
kaudella saattaa tilanne olla sellainen, että 
mies toistaan etsii. 

Koska paistatilan käyttö jäänee viimeiseksi 
kerraksi kuluneelta vuodelta, haluamme täältä 
Saaristo- ja Selkämeren suunnalta toivottaa 
kaikille R A U H A I S A A J O U L U A JA O N N E L -
L I S T A U U T T A V U O T T A sekä kiittää yhteis-
työstä vuoden 1973 aikana. 

Ylennykset 
Yliv M Vertiö sotilasmestariksi 31. 10. 

Nimitykset 
Vääp Mäki 
Kers J Mutanen 

Erot 
Sotmest M Vertiö 

Palvelukseen 
Kers K Pyykkö 
Sähköas S Kiela 
Sairhoit T Miettinen 

ylivääpeliksi 
ylikersantiksi 

reserviin 

Örön vlkeelle 
EPtriin 
2. Ptriin 

1. 11. 
1. 11. 

1. 11. 

1. 10. 
1. 10. 
1. 11. 
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RT-K ILTA 
kaverinne siviilissä 

• RT-K ILTA on kaikkien rantapyssyjen yhdysside 

• RT-KILTA on maanpuolustuskilta 

• RT-KILTA saunoo, retkeilee, vierailee linnakkeilla, "joilla 
aikoinaan pakersi" ja pitää muutoinkin hauskaa 

vanha 

• Ota yhteyttä Helsingin RT-KILTAAN puh. iltaisin 762 767 Kauko 
Pyyskänen tai 596 969 Reijo Telaranta. Pistä numerot muistiin. 
Tule mukaan toimimaan 

• Kerran Rt-mies — aina Rt-mies 

RANNIKON PUOLUSTAJAIN HELSINGIN KILTA 

Kuuden tarran arkki vain 1mk! 

SOTKUUN POISTU! 



LIHASKIPUIHIN 

GALLISAL 
oy R D H T G At. 

Tammisaari 

INSINÖÖRITOIMISTO NEUTRON 

Helsinki 

G. A. SERLACHIUS OY 

Mänttä 

VIENTILIIKE 
A. A. BERGELIN 

Turku 

ARO-YHTYMÄ OY KATEPAL 

Lempäälä 

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS 

— maan vanhin kiinteistöiuottolaitos — 

OY VAASA - UMEÅ AB 

10 

SIVENIN KONELIIKE OY 

Höyläämötie 3, 00380 Helsinki 38, 
puh. 558 671 

Jälleenmyyjiä kautta maan. 

LOVIISAN SATAMA 

Loviisa 

Suosituin ohjeimaravintola 

OSTIA 

Pöytävaraukset Puh. 763 517 

Hämeentie 33 

INSTRY OY 

Tikkurila 
Unikkopolku 6 B 

Puh. 83 49 77 

THURE LINDSTRÖM VENEVEISTÄMÖ 

Porvoo — Kråkö 
Puh. 915-44 088 

I 
^^ Helsinqin 

H^KONELA- HEIKKILÄNTIE 1 STURENKATU 11 

Puh. 670 046 Puh. 765 377 

I 
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VALTION TYÖNTEKIJÄIN LIITTO 

VATY ry 

o SATAHÄMEEN OSUUSTEURASTAMO 

Pori 
Puh. 939-11 661 

YHTYNEET MUOVITEHTAAT OY 

Kirkkopuistonkatu 22 
Vaasa Puh. 961-243 100 

OIKEA VÄRI - OIKEAAN AIKAAN 

GRAAFINEN VÄRI OY 

Juvanmalmin teollisuusalue — Vanha Kartano 
Puh. 845 945 

OY FINNLINES LTD 

TALOUS-OSAKEKAUPPA 
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BENSOVV Oy - Ab 

TURUN SAIPPUA OY 

MAAN SUURIN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ 

ILMARINEN 
Eerikinkatu 41. Helsinki 18 puh. 90-640 921 

NAANTALIN KAUPUNGIN HALLITUS 

NAANTALI 

TEKSTIILITEOLLISUUDEN TYÖNANTAJALIITTO 

Suosikaa kotimaisia laatutekstiilejä 

Vilkasta vientiä — tehokasta tuontia ! 

KAUKOMARKKINAT OY 



• SINUNKIN VERESI VOI PELASTAA 
IHMISHENKIÄ M Liity jo tänään Veripalveluun 

SÄHKÖ ERSTUR Oy 

Kettutie 2, Erätori, 00800 H:ki 80 
Puh. 787 838 

OY ATLAS COPCO AB 

SUOMEN MERIMIES-UNIONI RY 

Iso Robertinkatu 30. Helsinki 
puh. 13 404 

VAASA OY 

Pitkäkatu 37, Vaasa 
puh. 961-243 411 

VALTION VILJAVARASTO 
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INSINÖÖRITOIMISTO ARTO PITKÄNEN KY 

Laivasillankatu 14 
Puh. 650 033 

VAASAN HÖYRYMYLLY OSAKEYHTIÖ 

FINNISH CHEMICALS OY 

Äetsä 

OY HARJA - TUOTE AB 

Turku 

ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET SVENSK-FINLAND 

Malminkatu 20 

TURUN VENEVEISTÄMÖ 

Pihlajaniemi 
Turku 



MYYNTIYHDISTYS PUUTALO 

Postikatu 2. Puh. 661 701 

VASABLADET 

Maan toiseksi suurin ruotsinkielinen sanomalehti 

SILTA ja SATAMA OY 

Vyökatu 9 
Vaihde 658 944 

Rakennus- ja Insinööritoimisto 

HARTWALL 

LÄÄKE OY 

Turku 

KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KALEVA 

Niittykumpu 

RAVINTOLA CANJON 

Hämeentie 36 Puh. 771 370 

INSINÖÖRITOIMISTO HEIMO KAKKO & C :0 KY 

Helsinki 

KATAJANOKAN KASINO 

Puh. 653 401 

OY KVARTTO AB 

Perttulantie 6 
Puh. 670 051 

OY MORUS AB 

— säilyttää kylmyyttä — 

MUNKKINIEMEN APTEEKKI 

SUOMALAINEN - LEHTI 

P. Esplanadinkatu 15 A 
Puh. 440 323 

SUOMEN TEOLLISUUSLIITTO 



Loviisa 

OY LOVISA STEVEDORING & C:0 AB 

Lapua 

LAPUAN PATRUUNATEHDAS 

Puh. 964-31 031 

TURUN SATAMALAITOS 

Turku — Kanavaniemi 

OY HERMAN ANDERSSON 

Oulu 

OY EHO AB 

KARSKE OY 

10 

OY SUOMEN BOFORS AB 

Hamina Hillo 
OY BLOMBERG AB 

Kerkkoo 

OY LAMPINEN SUKSITEHDAS 

Kuopio 

p J H A K U N T A J ^ ^ ^ l 
Halikko 

MATTI ELORANTA & C:0 

Korso 
PUUKELA OY 

Korso, Haapanantie 20 - Puh. 827 411, 827 491 
Valimistamme tilauksesta erilaisia pakkauslaatikolta ja kaapelikeloja 

Leppävaara 

02600 Leppävaara 
Puh. 90-514121, telex 121542 

Oulu 
KELLOSEPÄNLIIKE J. IKÄHEIMO 

Oulu Isok. 39. Puh. 981-14 502 

Porvoo 
OY FISKARS AB 
Kehyslistatehdas 

Rauma 
RAUMAN KAUPUNKI JA MAASEURAKUNTA 

Turku 

SERES-TEHDAS OSAKEYHTIÖ 

Turku 
UNION-HUOLTO A. ITÄMERI 

Turku 
ASIANAJOTOIMISTO JAAKKOLA & PIINTILÄ 

39 



LABORATORIOTUTKIMUKSIA 
YHTYNEET KLIINISET LABORATORIOT OY -

DE FÖRENADE KLINISKA LABORATORIERNA AB 

Helsinki Fredrikinkatu 20 A 2. kerros 
Postiosoite PL 144, 00121 HELSINKI 12 

Avoinna klo 8.00-19.00, lauantaisin klo 9.00-13.00 

P u h e l i m e t : 

Vaihde 
Toim.joht., lääket. lis. PAULI MERIKALLIO 

myös suoraan 
Teknill. joht., fil. maist. ESTERI KALERVO 

myös suoraan 

S U O R I T T A A : 

Sairaaloiden, laboratorioiden ja lääkäreiden lähettämiä erikoistutkimuksia. 

13 388 

652 475 654 312 

637 520 

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö 
HELSINKI 

Oy SAKO Ab 

Oulun Rakennus Oy 
OULU 

Huhtamäki- Yhtymä Oy 

Bingojärjestäjät huomio 
Katsokaapa lippuhintojamme. Hinnat 1 000 vihon kartongilta. 

10 kierrosta 185:— 6 kierrosta 150: -
8 kierrosta 165:— 4 kierrosta 140: — 

Superit: 100 lehteä (1 nippu) 3:50, 25 nippua 8 0 : - , 100 nippua (1 kartonki) 2 9 0 : - . 

Takaamme, että ostaessanne 2 kartonkia (sininen ja punainen) saatte 2 000 erilaista 
vihkoa, joissa ei saman kierroksen sivuilla ole kahta samanlaista riviä. Tuplat 
vähenevät ratkaisevasti myydessänne molemmista kartongeista samanaikaisesti. 
Tiedustelkaa myös muita mielenkiintoisia uutuuksiamme, pistokasta (näyte 20:—), 
Free-play lippuja, bingoarpoja ym. Soittakaa Lahti 918-26 160 tai kirjoittakaa 
pl. 225, 15801 Lahti 80. Pohjois-Suomessa puh.15 250 Kemi os. Pohjoisrantak. 22 A 4. 

FLAMINGO OY 



Suomen Tankkilaiva Oy 
Arkadiankatu 21 

puh. 44 07 61 

Leppäkosken Sähköosakeyhtiö 
K A A L I N E N 

Kehittyvä teollisuus-, kauppa- ja matkailukaupunki 

LAPPEENRANTA - SAIMAAN PORTTI 
Tietoja kaupungin kansliasta 

puh. 953/14 900 

42 

Valmet 
luo vankkaa kuvaa 

suomalaisesta 
laadusta® 
msEEo: 

Suomen Pelastus Oy 

NEPTUN 
Unioninkatu 9 

Puh. 633 203 

OY HELSINGIN AUTO AB 

PERTTULANTIE 4 HELSINKI 21 

Uusi puh vaihde 673 321 

rer aSau 
Helsingin Pitäjän k.k. 

Puh. 826 122 



ME PALVELEMME PAREMMIN 

V A L I N T A 

JU e i n o 
ISOKAARI 42 puh 670600 

LAUTTASAARI 

HAUSKA MENO 
AAMUSTA ILTAAN 

SAPUSKA ON MAITTAVAA! 
JUOMAT MAISTUVAT AINA! 

EDULLISET LOUNAAT 

PÄIVÄTANSSIT KLO 1 3 - 1 8 
ILLALLISTANSSIT KLO 2 0 - 0 3 

BACCUS 
AVOINNA MYÖS JOULUNA 

Porthaninkatu 4 

Pöytävaraukset puh. 717 620 

Helsinki 1973 . T. A. Saholan K i r j apa ino Oy 
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