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Rannikkopuolustus talviolosuhteissa 
Rannikkopuolustuksemme ja koko meripuolustuksemme tehokkuus riippuu tun-

netusti monesta tekijästä. Eräs niistä keskeisimpiä on kyky optimaalisesti ottaa huo-
mioon vuodenaikojen vaihtelu, käyttää sitä oikealla tavalla hyväksi ja sopeutua 
siihen. 

Talvi muovaa monin tavoin rannikkopuolustuksen ilmiasua silloin kun kyseessä 
on vanha suomalainen pakkastalvi lumineen ja jäineen. Alusmaalit vähenevät ja hä-
viävät, jäälakeudet ja saariston sokkelot voivat saada kannettavakseen maavoimien 
kaikentyypppisiä joukkoja nykyaikaisille pintakuljetus- ja liikuntavälineilleen. Ilma-
toiminnan voidaan arvioida aina olevan vilkasta. Tarvitaan kykyä laajojen aluemaa-
lien tehokkaaseen tulittamiseen ja joustavaan maalinvaihtoon, kykyä laajojen aluei-
den aukottomaan valvontaan. On oltava kykeneviä taistelemaan jalkaväen tapaan 
ja yhteistoimintaan maavoimien muiden osien kanssa. Huollolla sen kaikkine puoli-
neen on omat ongelmansa ratkottavana. A- ja e-tarvikeporrastukset, kuljetukset, vaa-
tetus, aseiden oikea voitelu vaativat asiantuntemusta, jotta koneisto on kykenevä toi-
mimaan "talvikelillä". 

Talvisodassa rannikkopuolustus joutui lyhyen avovesikauden, johon sisältyi me-
nestyksellisiä rannikkotykistöllisiä torjuntataisteluja, jälkeen sopeutumaan ensisijai-
sesti Suomenlahden itäosissa olosuhteisiin, joihin ymmärrettävästi oli osin varau-
duttu, mutta joissa jouduttiin myös paljolti improvisaationkin varaan. Maarintaman 
taisteluiden tykistöllinen tukeminen, jäitse hyökkäävien voimien torjuminen, taistelu 
jalkaväen tapaan, väyliä pitkin tapahtuvan meriliikenteen suojaaminen kysyivät voi-
mia, johtamistaitoa ja valtavaa sopeutumiskykyä. Kunnia niille miehille, jotka silloin 
35 vuotta sitten äärimmäisen vaikeissa oloissa täyttivät tehtävänsä meripuolustukses-
samme ja kaikilla rintamilla. 
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KENRAALILUUTNANTTI V VALVE 

Talvisota ja mer i vo ima t 

Vaikka kaikki toivo ja monien uskokin pyrki-
vät peittämään sodan mahdollisuuden Pohjois-
Euroopassa toisen maailmansodan sytyttyä, niin 
tuon mahdollisuuden pelko sittenkin pakotti huo-
leen. Pienet valtiot tempautuivat sodan pyörtei-
siin, Suomi niiden mukana. Suomen vaaranalai-
suus oli puolustuslaitoksen johdon raskaana 
huolena. Sitä kipeämpänä kun sotaan ei oltu 
voitu materiaalisesti kunnolla varautua. 

Merivoimilla oli silloisessa kokoonpanossaan ja 
hallinnollisessa järjestelyssään toisiin puolustus-
haaroihin nähden eräs verraton etu. Sillä oli yh-
teisesti määriteltyjen, tosin perin niukkojen mää-
rärahojen puitteissa oikeus käytännössä itse mää-
rätä tavoitteet ja myös toteuttaa ne. Komentaja 
oli samalla puolustusministeriön osastopäällikkö 
ja asiainsa esittelijä valtioneuvostossa. Hänen 
alaisenaan tapahtuivat käytännössä kantahenki-
lökunnan, kadettien ja reservinupseerien koulu-
tus, linnakkeiden suunnittelu ja rakentaminen, 
alusten hankinnat, aseistaminen, konepajatoi-
minta ja ennen kaikkea määriteltiin rannikko-
tykistön ja laivaston toimintadoktriinit. 

Vastuu oli suunnaton, mutta päämäärä oli 
velvoittava ja innostava. Toivon vain, että ne 
erinomaiset miehet, jotka olivat kukin alallaan 
tätä kaikkea suunnittelemassa ja toteuttamassa 
ovat muun kiitoksen puuttuessa itse tunteneet 
iloa ja tyydytystä työnsä tuloksista. 

Olimme päässeet koulutuksessa ja varusteluis-
sa riittävän pitkälle niin, että tunsimme luotta-
musta kykyihimme taistelussa. Ammuntojen val-
mistelu oli tykkikohtaisesti viimeisteltyä ja tulen-
johto korkeatasoista. Taistelun kestävyyden us-
koimme riittävän. 

Kun hyökkäys sitten todella alkoi, olim-

me kuitenkin, uskoisin kaikki, tyrmistyneitä ja 
peloissamme. Suuri tuntematon oli edessä. Em-
me voineet tietää mitä uusia keinoja käyttäen 
ehkä, millä valtavalla voimalla ja mihin hyök-
käys ja maihinnousu kohdistuisivat. Niitä varten 
oli Viron rannikko aivan vieressä vihollisen käy-
tettävänä. Päättäväisyys ei siitä herpaantunut, 
pikemmin päin vastoin. Uhreihin ja menetyk-
siinkin oltiin vain valmiimpia. 

Tässä vaiheessa kaikki oli joukko-osastojen ja 
niissä linnakkeiden omissa käsissä ja vastuulla. 
Ylempi johto voi vain valmistautua auttamaan 
reservien käytöllä. Osoittautui, että vihollinen 
hyvin pian ilmeisen kokeiluluontoisesti ilmestyi 
muutamilla aluksillaan Russarön ja Utön linnak-
keiden edustalle. Syntyneissä lyhyissä tulitaiste-
luissa sai risteilijä vaurioita ja Utön luona hävit-
täjän uskottiin uponneen. Niin oli itseluottamus 
rakennettu, ei vain merivoimissa, vaan maassa 
laajemmaltikin. Johdon lähimpiä tehtäviä olivat 
Ahvenanmaan omistuksen varmistaminen ja 
meritse suuntautuvien välttämättömyyskulje-
tusten suojelu. Ne kuuluivat pääasiassa laivas-
tolle. Ilman menetyksiä ei niistä selvitty, mutta 
'henkireikä" muuhun maailmaan pysyi avoinna. 

Mieleen on jäänyt huoli läntisten satamien il-
mapommituksista ja ilo Koiviston Saarenpään 
linnakkeen kestävyydestä raskaan ilmapommi-
tuksen ja vihollisen taistelulaivojen 30 cm tyk-
kien tulen alaisena. Linnakkeen tykkien uusi ha-
jasijoitus ja tulenjohtomenetelmät osoittivat va-
kuuttavasti ansionsa. Vanhentuneet viime vuosi-
sadan 25 cm tykit pystyivät vaurioittamaan 
maailman vahvimpiin kuuluvia panssarialuksia. 
Ankara talvi muutti pian tehtävien luonnetta. 
Laatokalla Taipaleen ja Kaarnajoen legendaa-
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Päättäväinen vartiomies valmiina tarttumaan konekiväärin kahvoihin. 

rinen toiminta ja taistelunkestävyys tai Mantsin 
pienen yksinäisen linnakkeen uskomattomat ai-
kaansaannokset eivät koskaan häivy mieleestä. 
Rannikkotykistön merkitys varsinaisten kenttä-
joukkojen taisteluihin oli päämajallekin suurek-
si osaksi odottamatonta ja uutta. Kiitollisuudella 
käytettiin hyväksi Viipurinlahden vaikeissa tais-
teluissa myös rannikkotykistöstä tilapäisesti 
muodostettuja jalkaväkiosastoja. Etukäteen tie-
detty oli se yksinkertainen totuus, että välttämät-
tömin huolto täytyy olla. Näillä joukoilla ei sitä 
ollut. 

Jälkikäteen jää usein riittävästi huomaamatta, 
että varustelu ja täydennys olivat päämajan pa-
hin painajainen ja lopullinen kompastuskivi. 
Suurvallan voimavarat olivat sensijaan ehtymät-
tömät. Pitkälle yltivät kuitenkin vapauttaan ra-
kastavan yksimielisen kansan henkiset voimava-
rat tasoittamaan epäsuhdetta. Niin olivat meri-
voimissakin onnistumiset tosiasiassa niiden mies-
ten henkisten voimien varassa, jotka kiitosta ja 
kunniaa kysymättä eri asteisissa tehtävissä pani-
vat kaikkensa yhteisen hyvän eteen. Vasta jälki-
käteen ja myöhemmän kehityksen valossa on 

meille itsellemmekin alkanut selvitä kuinka ki-
peä oli talvisodan tappio ja mitä kaikkea on koi-
tunut voittoa. 

Talvisodasta on kulunut jo 35 vuotta. Yhä su-
rettavat meitä elossa olevia ne miestenmiehet, 
jotka sota vei. Meitä surettaa, että monet heistä 
menetimme omasta syystämme — välttämättö-
män varustelun laiminlyönnistä johtuen. 
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YLILUUTNANTTI 
V K A LANGE 

NÄIN 
SE 

ALKOI 

Betlehemit puhuivat isoin kirjaimin 

Joulukuun ensimmäinen päivä alkoi valjeta. 
Näkyvyys oli hyvä, tuuli puhalsi luoteesta 3 
beaufortin voimalla, lämpömittari näytti + 2,3C 
astetta ja ilmanpaine oli 753,5 Hgm. 

Järeillä Betlehemjaoksilla oli juuri aloitettu 
tulitoimintaharjoitus. Silloin soi puhelin ja eräs 
linnakkeen ulkopuolella oleva tähystysasema il-
moitti näkevänsä savua kaakossa. Pian saatettiin 
myös linnakkeelta nähdä savua horisontissa. 
Vähitellen alkoivat laivat näkyä ja tällöin todet-
tiin kysymyksessä olevan kolme vierasta sota-
alusta. Yksi aluksista oli huomattavasti muita 
suurempi. Noin 25 km:n etäisyydellä muutti 
alusmuodostelma kurssinsa kohti linnaketta. 

Alusten tulivoimasta ei linnakkeella ollut tark-
kaa tietoa. Tämän vuoksi antoi taistelupatteris-
ton komentaja linnakkeen päällikölle luvan aloit-
taa häirintätuli vasemmalla järeällä tulijaoksel-

Maarintamilla alkoi taistelutoiminta marras-
kuun viimeisen päivän aamuna. Russarön lin-
nakkeella se tapahtui klo 11.16, jolloin linnake 
ilmatorjuntatykeillään avasi tulen kolmea hyök-
käävää pommikonetta vastaan. Tulituksen pa-
kottamina koneet kaarsivat pois ehtimättä suo-
rittaa pommitusta. 

Ennen ensimmäisen sotapäivän päättymistä 
joutui linnake vielä kolme kertaa torjumaan 
ilmahyökkäyksen. 

Uhkaavimmalta näytti tilanne klo 13.20, jol-
loin linnake torjui neljän raskaan pommikoneen 
hyökkäystä samanaikaisesti kun naisia ja lapsia 
evakuoitiin yhteysaluksella mantereelle. 

Sotapäivästä selvittiin Russarössä puolin ja 
toisin tappioitta. Illalla juotiin sotilaskodissa hy-
vät kahvit, jotka linnakkeelle jäänyt sotilaskoti-
emäntä oli keittänyt. Kahvipöydässä varmistui 
sekin asia, että kyllä ainakin yhteen lentokonee-
seen oli osuttu. 



Russarön miehistökasarmi talvisodan aikana. 

la. Betlehemit aloittivat karjahtelun klo 0955, 
jolloin ampumaetäisyys oli noin 24 km. Tuli 
oli heti peittävää. 

Muutaman laukauksen jälkeen alkoi toinen 
saattohävittäjä savuttaa ja irtaantui muodostel-
masta kohti etelää. Hetkeä myöhemmin se 
katosi näkyvistä ja linnakkeella arveltiin sen 
uponneen. Alusmuodostelman johtoalus tunnis-
tettiin raskasristeilijä Kiroviksi, kun se käänsi 
oikean kylkensä kohti linnaketta ja vastasi tu-
leen 180-millisillään. Risteilijän tulitus oli erit-
täin tarkkaa, sillä muutaman hakuammunta-
kerran jälkeen osuivat kranaatit jo aivan tyk-
kien ja kasarmin läheisyyteen. Ne eivät aiheut-
taneet kuitenkaan vahinkoja. 

Risteilijä ja saattohävittäjä aloittivat savutuk-
sen ja irtaantuivat taistelusta kohti kaakkoa. 
Linnake lopetti hetkistä aikaisemmin aloitta-
mansa lamauttamistulen klo 1010. 

Russarön taistelijat olivat vakiintuneita siitä, 
että risteilijään oli saatu osuma, sillä tuli oli 
ollut koko ajan hyvin suunnassa ja peittävää. 
Kukaan ei kuitenkaan ollut tehnyt varmaa ha-
vaintoa osumasta. 

Asia selvisi myöhemmin, kun erään saksalai-
sen rahtialuksen päällikkö kertoi Hangon sata-
massa seuranneensa taistelua aivan lähistöllä. 
Hän kertoi Russarön poikien ampuneen hyvin, 
sillä neljäs laukaus oli osunut risteilijän taka-
kannelle. 

Tämä Russarön linnakkeen tykistötaistelu 
nykyaikaisimman risteilijän kanssa talvisodan 
toisena päivänä sai suurta huomiota niin maam-
me kuin ulkomaidenkin lehdistössä. 

Loput, 103 päivää, kuluivat näin 

Talvisodan alkuviikkoina ilmahyökkäykset 
toistuivat päivittäin aina kun lentosää oli suo-
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tuisa. Joulukuun puolenvälin jälkeen muutti 
pääosa miehistä asumaan kasarmiin ja taloihin. 
Ruokailussa ja viihdejärjestelyissä palattiin ta-
vanomaisiin järjestelyihin. 

Tammikuun alkuviikkoina tulivat kovat pak-
kaset ja meri alkoi jäätyä. Laivastotoiminta 
Suomenlahdella ja Itämerellä tyrehtyi miltei 
kokonaan. 

Ilmahyökkäysten havaittiin enenevässä mää-
rin suuntautuvan Hangon kaupunkia ja sata-
maa vastaan. 

Linnakkeella palvelevan puolentuhannen mie-
hen äidinkieli oli ruotsi. Saarella oli vain 17 
suomenkielistä. 

Taistelutoiminnan passiivisuus, jatkuva varti-
ointi ja odotus aikaansaivat miehistössä turhaan-
tumista. Luonnollisesti myös Neljän Kunin-
kaan kirjaa selailtiin ahkerasti. 

Koulutusjärjestelyillä ja runsailla tulitoimin-
taharjoituksilla onnistuttiin poistamaan turha 
toimettomuus. 

Ne kuuluisat 10 päivää 

Rauhansopimuksen mukaisesti vuokrattiin 
Hankoniemi ympäristösaarineen Neuvostoliitolle. 
Evakuointiaikaa annettiin 10 päivää. 

Russarön linnakkeen satoja tonneja painavat 
järeät tykit ampumatarvikkeineen ja kaikki 
muukin materiaali ehdittiin kuljettaa pois 
määräajassa. 

Muilta osin saari jätettiin sopimuksen mukai-
sesti asuntoineen ja varavoima-asemineen siis-
tiin kuntoon. 

Yhteistyötä 

Linnakkeen päällikön kassakaappi tyhjennet-
tiin. Kaappi jätettiin siistittynä, ovi avonaisena 
ja avain ovessa, odottamaan uutta käyttäjää. 

Runsaan puolentoista vuoden kuluttua, kun 
suomalaiset uudelleen saapuivat saarelle, tavat-
tiin kassakaappi samalla tavoin siististi jätettynä. 

Järeän 9 tuuman tykin putkea evakuoidaan. 
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VALMET 
Oy Datasaab-Valmet Ab, Museokatu 8 A, PL 458, 
00101 Helsinki 10, puhelin 90-408115, telex 12-2060 

Monikäyttöinen 
s e r i a liina 

Puhtaan valkoiset, pehmeät Serla-liinat 
ovat käteviä ja monikäyttöisiä yleisliinoja. 
Ne sopivat yhtä hyvin nenäliinoiksi, lautas-
liinoiksi, kasvopyyhkeiksi, vauvanhoitoon, 
matkoille ja lukemattomiin muihin käyttö-
tarkoituksiin. 

Muista kaupassa käydessäsi Serlaliinat. 
Nyt voit valita kahdesta eri suuruisesta 
pakkauksesta. 

S ä ä s t ö p a k k a u k s e s s a 

o n 1 0 0 S e r l a - l i i n a a . 

S ä ä s t ö h i n n a l l a . 

N o r m a a i i p a k k a u k s e s s a 

o n 5 0 S e r i a - i i i n a a . 

serla 
SERLACHIUS, Mäntän paperitehtaat 



EVERSTI YRJÖ POHJANVIRTA 

Kiirehtikää 
ruokailua! 
Utön taistelu 

Huoltokuljetus matkalla linnakkeelle. 

Kun Utön linnake miehitettiin YH:n alkaessa 
syksyllä -39, niin ei sen taisteluvalmius ollut 
suinkaan kehuttava. Linnake oli ollut vartiolin-
nakkeena 1920-luvun alusta alkaen. 6 tuuman 
Canet-tykit olivat venäläisten rakennuttamissa 
asemissa ja niiden a-tarvikkeet kasemateissa, 
mutta siinä olikin miltei kaikki. Sisäiset viesti-
yhteydet puuttuivat ja ainut yhteys ulkomaail-
maan oli mahdollinen Hangon rannikkoradion 
kautta. Syksyllä -38 ns Tsekkoslovakian kriisin 
aikana tosin saatiin kaapeli tj-paikaksi suunni-
tellusta majakkatornista tykeille, mutta sekin oli 
vielä päättämättä syksyllä -39. 

Alkoi kiireen aika, tehtiin pitkiä työpäiviä py-
hät ja arjet. Joulukuun alussa taisteluvalmius 
olikin jo tyydyttävä sen ajan ampumamenetel-
millä. Linnakkeen vahvuus oli 8 upseeria ja 300 
aliupseeria ja miestä. 2. 12. räjäytettiin Utön 
eteläpuolella oleva Lillharun 18 m korkea ma-
jakkatorni suunnitelmien mukaan. Joulukuun 
14. päivän koittaessa oli tuuli pohjoisesta 3—4 
B ja taivas puolipilvinen, näkyvyys hyvä lukuun-
ottamatta harvojen lumikuurojen aikaa. Klo 
10.37 ilmoitti vartioasema 2 savua taivaanran-
nalla kaakossa. Linnakkeen päällikkö, silloinen 

kapteeni Paul Cederberg kertoo tapahtumista 
seuraavasti: 

"Puolet patterin miehistä oli juuri aamupuu-
rolla ruokasalissa. Ruokailua kiirehdittiin ja pian 
annoin taisteluhälytyksen. Kun patteri oli am-
pumavalmis oli etäisyys aluksiin vielä 19 km. 
Alukset tunnistettiin Grosnyj-mallisiksi hävittä-
jiksi (9000 tn, pituus 110 m, nopeus 39 solmua, 
pääaseistus 4 kpl 130 mm:n tykkiä, 300 miestä). 
Klo 11 lähestyi lentovene lounaasta, sai vastaan-
sa raskaan tykin laukauksen ja kääntyi etelään. 
Hävittäjät olivat tällä välin lähestyneet linnaket-
ta rintamassa ja etäisyyden ollessa 11 km kään-
tyivät länteen. Annoin tulikomennon käyttäen si-
säkantamittausta ja suoraa suuntausta. Samalla 
hyökkäsi kaksi lentovenettä lännestä pommit-
taen ja konekivääreillä tulittaen patteria vastaan 
kuitenkin tappioita aiheuttamatta. Patterin en-
simmäisten laukausten jälkeen iski alusten en-
simmäinen yhteislaukaus mereen patterin edessä. 

Patterin ammunta meni huonosti verrattuna 
rauhan ajan ammuntoihin. Siihen aikaan ei ol-
lut nykyaikaista keskiötä, vaan tulenjohtaja suo-
ritti osan sen tehtävistä, tuuli- ja suuntaerokor-
jaukset sekä sivusiirtymä mitattiin ja korjattiin 
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tykeillä ja etäisyyden muuttaminen korotukseksi 
tapahtui paikallistaulukolla patterilla, mistä se 
meni tykille. Utön linnakkeella oli vain 2 tuuli-
ja suuntakorjainta ja 2 paikallistaulukkoa, yksi 
jaosta kohti. Tulenjohtaja, paikallistaulukot ja 
tykinjohtajat olivat kaikki kytketyt rinnan sa-
malla puhelinjohdolla. 

2. ja 3. tykki eivät kuulleet suuntaustapaa, 
vaan ampuivat epäsuorasti kun taas 1. ja 4. 
suuntasivat suoraan. Nyt olivat tuuli- ja suunta-
erokorjaimet juuri näillä tykeillä ja kun ne am-
puivat suoralla suuntauksella, ne eivät antaneet 
suuntaerokorjausta 2:lle ja 3:lle, jotka epäsuo-
rasti ampuen näin ampuivat liian paljon vasem-
malle. Arvasin, että virhe oli keskimmäisillä ty-
keillä ja yritin korjata suuntaa, mutta tykinjoh-
tajien puhelimet olivat auki ja täynnä pikatulen 
melua. Vähän ajan kuluttua korjaantui suunta 
kuitenkin paremmaksi. 

Ensimmäiset matkahavainnot olivat edessä. 
Yritin korjata jatkaen paikallistaulukoilla, mutta 
näilläkin oli omat vaikeutensa. Ne sijaitsivat 1 :n 
ja 4:n tykin kasemateissa pienessä pimeässä huo-
neessa heti vasemmalla ulko-ovesta. Valaistuk-
sena oli myrskylyhty, jonka jokainen tykin lau-
kaus puhalsi sammuksiin. Oli siis korjattava mit-
tarilla, mikä oli tj-paikassa selkäni takana. Käs-
kin lukea 200 m enemmän kuin mitä mittari 
näytti. Tämän matkakorjauksen jälkeen havait-
sin iskemiä maalin takana sekä osuman vesilin-
jan yläpuolella n 30 m perästä. Osumakohdasta 
tuli tummahkoa savua. Heti tämän jälkeen kään-
tyivät hävittäjät yhtaikaa kaakkoissuuntaan ja 
takimmainen risteili peittäen vahingoittuneen lai-
van savuverhoon, mihin itsekin ajoittain hävisi 
näkyvistä, jolloin lopetin ammunnan. Patteri oli 
ampunut 31 miinakranaattia hyvin nopeana pi-
katulena. 

Hävittäjät vuorostaan ampuivat 8—10 yh-
teislaukausta. Ensimmäiset iskemät olivat edes-
sä, mutta kaikki muut takana, osa 1000—2000 
m. Kaikki menivät veteen. 

Noin kymmenen minuuttia myöhemmin nousi 
vahingoittuneen hävittäjän kohdalta musta kol-
mihaarainen räjähdyspilvi ja kuului pitkää jyri-
nää. Kun savu hälveni, oli vain toinen hävittäjä 
jäljellä. Se jatkoi matkaansa, sillä ei ollut mi-
tään pelastettavaa. Jos räjähtänyt laiva oli ollut 
miinalastissa, on räjähdyksen voima ymmärret-
tävää. Mörskärin mv.asema, joka sijaitsi maa-
lista kohtisuoraan ampumasuuntaan, oli Turun 
Lohkon esikuntaan ilmoittanut havainneensa 
useampia osumia, mikä todistaa, että tuli ainakin 

matkaan nähden oli peittävää. 
Kuten yllä esitetystä huomaa, sattui paljon 

kommelluksia, mutta ammunta oli ensimmäinen 
tosiammunta. Jos olisi ollut tilaisuus harjoitus-
ammunnan suorittamiseen, olisi ainakin osa häi-
riömahdollisuuksista voitu poistaa. Varmaa on, 
että onnelliseen lopputulokseen vaikutti myös hy-
vä onni, jonka tieteellinen nimi muuten on "to-
dennäköisyys." 

Hävittäjien tehtävänä oli todennäköisesti tie-
dustelu, mahdollisesti myös miinoitus. On otak-
suttu, että osasto erehtyi pitämään Utön majak-
kaa räjäytettynä Lillharun majakkana ja eteni 
täten patterin tehokkaan kantaman piiriin. Ehkä 
vihollisella ei ollut myöskään tarkkaa tietoa 
Canet-tykin kasvaneesta kantamasta. 

Sekä vähän aikaisemmin käyty Russarön tais-
telu että tässä selostettu Utön taistelu olivat sel-
laisenaan vaatimattomia, mutta joukkojen mie-
lialan ja itseluottamuksen kannalta niillä oli tär-
keä merkitys. Voidaan myös todeta, että viholli-
sen sota-alusten tiedustelusyöksyt ja demonstraa-
tiot Etelä-Suomen rannikon kohteita vastaan 
loppuivat. 

Ylipäällikkö lähetti 16. 12. Merivoimien ko-
mentajalle seuraavan sanoman: "Lausun Teille 
ja alaisillenne rannikkolinnakkeille tunnustukse-
ni niiden korkealle kehittyneestä tulitoiminnasta, 
mikä on aiheuttanut viholliselle jo eräitä tap-
pioita mm Russarön ja Utön luona. Manner-
heim". 
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Valmetin telakka Vuosaaressa® 

Uusia laivoja, mahdoll isuuksia, ideoita, menetelmiä ja työpaikkoja. 
Kansainvälisesti arvostettua ammatt i tai toa. Uutta telakkaa hallit-
sevat 56 x 380 metrin suuruinen rakennusallas , 
runkohalli ja varusteluhalli . Tuotantokesk. i t - . . , . , r-y-., .. j 
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kanavat; tiet, kadut ja rautatiet; voimalaitosten ja teolli-
suuden rakennusteknilliset työt; kunnallisteknilliset työt; 
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KAPTEENI JUHANI HAAPALA 

Talven va iku tus 
rann ikko ta is te lu ih in 

Johdanto 

Suomen ilmastossa erottuvat vuodenajat ku-
kin erilliseksi ilmastollisesti omaleimaiseksi koko-
naisuudeksi. Nämä eri vuodenajat vaikuttavat 
kaikkeen inhimilliseen ja siten myös sotilaalliseen 
toimintaan. Vuodenajoista korostuu rajuutensa 
ja erikoispiirteidensä vuoksi talvi, jonka voit-
taminen aiheuttaa rannikolla taisteleville erityis-
vaatimuksia ennenkaikkea joukkojen käytön, 
johtosuhteiden, materiaalin sekä huollon osalta. 

Rannikolla taistelevien joukkojen eräänä teh-
tävänä on maihinnousun torjunta, mikä on 
oloissamme aina ratkaisutaistelu. Se on luon-
teeltaan ehdoton ja jäykän torjuva. Tämän teh-
tävän toteuttamiseksi olemme luoneet rannikko-
puolustusjärjestelmän, jonka alueellisena pohja-
na ovat rannikkoalueet. 

Seuraavassa tarkastellaan meriemme jääpeit-
teen sotilaallista merkitystä sekä sen vaikutusta 
hyökkääjän toimintaan. Sen jälkeen esitämme 
ajatuksia talven vaikutuksesta omiin puolustus-
järjestelyihimme lähinnä joukkojen käytön sekä 
huollon erikoispiirteiden osalta. 

Mitä meriemme jääpeite sotilaallisesti 
merkitsee? 

Talvi- ja jatkosodan aikana olivat talvet mil-
tei poikkeuksetta ankaria ja merien jäätyminen 
vaikutti osaltaan sotatoimiin. On syytä palaut-
taa mieliin talvisodan loppuvaiheen taistelut 
Viipurinlahden jäällä sekä jatkosodan aikana 
tapahtunut Suursaaren valtaus. 

Sotilaalliselta kannalta tarkastellen kiinnittyy 

huomio jään ulottuvuuteen, paksuuteen, laa-
tuun, jäätalven pituuteen, jäätymisen nopeuteen 
sekä rannikon yleisten sääolosuhteiden erikois-
luonteeseen. 

Jään muodostumisen ajankohdat rannikoil-
lamme vaihtelevat suuresti. Tilastojen mukaan 
on kiintojään syntyminen rannikoillamme lähes 
sataprosenttista. Samoin voidaan todeta keski-
määräisen talven aikana kiintojään reunan ulot-
tuvan Itämeren pohjoisosaan. 

Jään muodostuminen ja jääpeitteen leviämi-
nen rannikolta poispäin ei kuitenkaan tapahdu 
tasaisella nopeudella, vaan jään reuna pysyt-
telee kauan suurten ulapoiden partaalla. Kun 
sitten pakkasen jatkuessa meri on täysin jäähty-
nyt, saattaa ulappa jäätyä melkein yht'äkkiä ko-
konaan. Pysyvän jääpeitteen muodostuminen 
edellyttää tyyntä säätä. 

Kun kiintojää on syntynyt, on arvioitava sen 
kantokyky. Alan asiantuntija tohtori Palosuo 
pitää jään kantokyvyn arvioinnissa hyvin luotet-
tavana Kanadan järvialueilta saatua kokemus-
peräistä kaavaa P = ah2 , missä P = ajoneuvon 
paino kiloina, h = jään paksuus senttimetreinä 
ja a = laatukerroin, jolle on kokemusperäisesti 
saatu seuraavat rajat: 

a < 4 jää kestää 
a = 4—12 jään kesto on epävarmaa 
a = 12—20 jään kesto on sattumanvarainen 
a > 20 jää murtuu heti 

Tällöin on edellytetty, että jää on "rautajää-
tä". Meidän oloissamme on edellä mainittuihin 
lujuusarvoihin lisättävä 10 % meriveden suolai-
suuden vuoksi. 
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Tarkasteltaessa jäätä alusten liikkumista estä-
vänä tekijänä voidaan todeta ,että epätasaisessa 
merijääkentässä (sohjovyöt, ahtojäät) liikkumi-
nen vaatii melkein poikkeuksetta jäänmurtajan 
apua. Jää siis estää sota-alusten operatiivisen 
käytön. Samoin lisää suuntaus keveisiin ja suh-
teellisen ohutrunkoisiin alustyyppeihin jäiden 
estevaikutusta. 

Taisteluajoneuvojen käyttöä kiintojäällä tar-
kasteltaessa korostuu jääpeitteen ajallinen este-
arvo. Esteajan tarkastelu voidaan aloittaa py-
syvän jään ensimmäisestä päivästä, sillä vuoro-
kaudessa kehittyy usein viiden senttimetrin jää, 
mikä estää ajoneuvojen liikkumisen vedessä. 
Estearvo on suuri niin kauan kun jää ei kanna 
minkäänlaista taisteluajoneuvoa. Laskettaessa 
sitä jään paksuutta, jolloin keveimmällä kuormi-
tetulla taisteluajoneuvolla liikkuminen jäällä ai-
kaisintaan on mahdollista, on otettava vähim-
mäiskantovaatimukseksi viisi tonnia. Edellä esi-
tetyn kaavan mukaan tarvittaisiin noin 35 cm 
paksuinen jää viiden tonnin ajoneuvolle. Kaa-
van ja oman ohjesääntömme keskiarvo on 
30 cm. Vahva talvijää (Suomenlahden alueella 
keskim. 53—63 cm) mahdollistaa siis autoliiken-
teen, jopa keveiden panssarivaunujen käytön 
meren saaristossa. Jään epätasaisuus sekä ulko-
saaristosta alkaen ahtojäämuodostumat rajoit-
tavat kuitenkin jäälakeuksien käyttöä. Toiminta 
jäällä edellyttää paikallisten olosuhteiden tark-
kaa tuntemusta ja/tai huolellista maastotiedus-
telua. Jäälle satanut tai pakkaantunut lumi estää 
yleensä yli 30 cm paksuisena pyöräajoneuvojen 
liikkeen ilman aurauksia. Sensijaan tela-ajo-
neuvoille ja siten suurvaltaryhmittymien tais-
teluosille lumi muodostuu vakavaksi esteeksi 
noin metrin vahvuisena. 

Miten jäätyminen vaikuttaa hyökkääjän 
toimintaan? 

Jäätalven aikana kohtaa tavanomainen mai-
hinnousu käytännössä vaikeuksia. Taistelu- ja 
maihinnousualusten käyttö ei ole yleensä mah-
dollista jäätyneillä vesillä. Toisaalta tulevat tais-
telut rannikolla talvella liittymään kiinteämmin 
muihin sotatoimiin, koska toiminta talvella saat-
taa muodostua erityisesti huollon osalta vaike-
aksi jäiden liikkuessa tai säätilan ratkaisevasti 
muuttuessa. Tämän vuoksi hyökkäys jäätyneen 
meren yli ja maihinnousuhyökkäys kiintojään 
reunaan ovat oloissamme vähemmän toden-

näköisiä vaihtoehtoja. Sensijaan rannikon suun-
nassa tapahtuva hyökkäys, johon liittyvät häi-
käilemättömät merikoukkaukset jäätyneen ran-
nikon kautta, on varsin todennäköinen. 

Hyökkääjä käyttänee tavallisia jalkaväkijouk-
koja pohjoisiin sotatoimiin. Joukot ovat kui-
tenkin saaneet yleensä erikoiskoulutuksen 
pohjoisia sotatoimia varten. Niiden kalus-
to saatetaan kulloinkin kyseisiä oloja vastaa-
vaksi. Erityisesti tulee hyökkääjä kiinnittä-
mään huomiota maastokelpoisten tela-kuljetus-
ajoneuvojen tarpeeseen. Tykistön kevyet vedet-
tävät haupitsit korvataan moottorilavettisilla. 
Taisteluosastot muodostetaan hyvin itsenäisiksi 
pitkien huoltoyhteyksien päässä käytävien taiste-
luiden varalta. 

Merikoukkausten päämääränä on puolustajan 
tuhoaminen selustayhteyksien katkaisulla. Kevy-
et panssarivaunut ja moottorilavettinen kevyt 
tykistö pyritään kuljettamaan koukkaavan jou-
kon mukana. Liikettä nopeutetaan kuljettamalla 
jalkaväkeä panssarivaunujen päällä tai hiihto-
hinauksella. Esimerkiksi pataljoonan taistelu-
osastolle voidaan antaa amfitela-ajoneuvoja ja 
lumiajoneuvoja. 

Kaikkeen toimintaan liittyy runsas helikopte-
reitten käyttö sekä lentosuojaus. Tyypillistä on, 
että taisteluosastoja muodostettaessa käytetään 
telalavettisia tykistöyksiköitä sekä ps-yksiköitä. 
Tämä korostaa liikkeen nopeutta kaikilla ta-
soilla. 

Tarkasteltaessa hyökkääjän liikettä voidaan 
todeta sen saavan tällaisessa merikoukkauksessa 
useampia yllättäviä suuntavaihtoehtoja kuin 
avovesiolosuhteissa. Samoin tulee maahanlasku-
jen osuus kasvamaan tavanomaiseen maihin-
nousuun nähden. Toisaalta saattaa hyökkääjä 
käyttää jopa helikopterikuljetteisten joukkojen 
selustahyökkäystä rannikkopuolustuksen murta-
miseksi. 

RANNIKKOTYKKIMIES -
KIRJA 

sisältää ajankohtaista tietoa rannikko-
puolustuksesta. 
Hinta 9 mk 
Saatavana joukko-osastojen yhteys-
upseereilta. 
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Talven vaikutuksesta omiin puolustus-
järjestelyihimme 

J o u k k o j e n k ä y t t ö 

Kiintojäässä olevan rannikko-osan olosuhteet 
lähenevät maar in taman olosuhteita. Hyökkäys 
rannikkopuolustusjärjestelmää vastaan on tie-
tyin edellytyksin suoritettavissa maaoperaat ion 
tapaan. Avoimet jäälakeudet muut tuvat uhan-
alaisiksi maahanlaskualueiksi ja vetäviksi pans-
sariuriksi keveille vaunuille. 

M u u t t u n u t taistelun kuva vaikuttaa puolus-
tusjärjestelyihin siten, että jalkaväen, ilmator-
junnan ja panssar intor junnan tarve kasvaa avo-
vesiolosuhteisiin verrat tuna. 

Talven vaikutus merisivustalla toimivan ran-
nikkoalueen puolustusjärjestelyihin on moni-
suuntainen. Satamien puolustuksesta vastan-
neet tor junta joukot ryhmitetään rannikon 
suunnassa tapahtuvan hyökkäyksen torjumiseksi. 
Satamat suojataan vartioyksiköin. Kivääripatal-
joona ryhmitetään puolustukseen saaristoon. 
Rannikkopatteristolle alistetaan erilliskomppania 

reserviksi ja jääpartiointiin. Panssariurilla ole-
vat saaristokapeikot suljetaan jäämiinoittein. 
Panssari torjuntaa saaristossa vahvennetaan. 
Omia siirtoja ja kuljetuksia jääteillä valmistau-
dutaan suojaamaan ilmatorjunnalla. 

M u u t t u n u t ti lannekuva korostaa reservien 
merkitystä. Hyökkääjän yllättävät toiminta-
suunnat tuovat esille uusia reservien vastahyök-
käyskohteita sekä vaativat nopeasti suoritettavia 
reservien ryhmittymismuutoksia. Muuttuneissa 
olosuhteissa reservien irroittaminen esimerkiksi 
kiinteiltä yksiköiltä ei ole mahdollista mm. laa-
jentuneen valvonnan ja partioinnin vuoksi, vaan 
ylemmän johtoportaan on otettava t ämä huo-
mioon omia reservejään ryhmittäessään. 

H u o l l o n e r i t y i s -
p i i r t e i s t ä 

Leimaa-antavana piirteenä rannikolla taiste-
levien joukkojen huollossa on suuri etupainoi-
nen porrastus. T ä m ä korostuu talvella, koska 
jäätilanteen ja sään äkilliset vaihtelut saattavat 
estää riittävät ja oikea-aikaiset kuljetukset. Toi-
saalta rannikkotaisteluiden luonne yleensä edel-
lyttää kaikkien huollon osa-alueiden kitkatonta 
sujumista, jotta itsenäisten tehtävien suoritta-
minen usein eristettynäkin on mahdollista. 

M u u t t u n u t uhkakuva, jonka takia rannikolla 
joudutaan ryhmit tämään joukkoja uudelleen, 
aiheuttaa usein huollon tehtävän, toiminnan 
perusajatuksen, vastuualueiden ja vahvuuksien 
osalta muutoksia. Samoin on huoltolaitosten 
ryhmitystä usein tarkistettava tai perustettava 
laitoksia lisää. Avovesiolosuhteissa huolto suun-
tautuu merelle päin, mut ta talvella tilanne voi 
tietyiltä osin vaatia suuntautumista sekä maalle 
että merelle. Tällainen muut tunu t tilanne vaa-
tii luonnollisesti runsaasti ylemmän johdon vah-
vennuksia, jotta rannikkoalue pystyy selviyty-
mään tehtävästään. 

Ratkaisevia huollon onnistumiselle ovat hyvät 
yhteydet kaikkiin rannikolla toimiviin joukkoi-
hin. Yhteysmahdollisuuksien on oltava nopeita, 
jotta yhteyksien suojaaminen olisi mahdollista. 
Yhteys ei myöskään saa olla kiinni sää- ym. te-
kijöistä, jotta voimakkaasta porrastuksesta huoli-
mat ta oikea-aikaiset täydennykset ja evakuoinnit 
ovat mahdollisia. Tehokkaiden kuljetusvälinei-
den kustannukset edustavat suhteellisen pientä 
osaa rannikkopuolustuksen kokonaiskustannuk-
sista, mut t a ovat väl t tämättömiä, jotta järjestel-
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mään käytetyistä varoista saadaan suurin mah-
dollinen hyöty. 

Tavanomaisten huoltoteiden — maanteiden, 
auto- ja traktoriteiden, jääteiden ja meriväylien 
— rakentamista, avaamista ja kunnossapitoa 
varten tarvitaan tehokkaat välineet ja organisaa-
tio. T ä m ä ei ole mahdollista tilapäisvälinein eikä 
-henkilöin. Täs tä on useita esimerkkejä jo rau-
han ajal ta linnakkeiden talvikuljetusten koh-
dalla. 

Tarvi taan voimakkaita, liikuntakykyisiä ajo-
neuvoja, auroja, lumilinkoja, väylälosseja, teho-
kasta jäänmurta ja to imintaa jne. — ennenkaik-
kea hyvää ja ennakkoluulotonta suunnittelua. 
Toisaalta on ilmakuljetuksen (mhl, pintal i i täjät) 
osuus rannikkojoukkojen omassa organisaatiossa 
jätetty kokonaan kehit tämättä. T ä t ä on pidet-
tävä valitettavana, koska se edustaa ulottuvaa 
ja nopeata sekä jäätilanteesta r i ippumatonta kul-
jetustapaa •— puhumat takaan niistä yhteistoi-
minta-alueista, joita sillä voidaan saada aikaan 
rannikolla toimivien eri viranomaisten kesken. 

Nopean ja keskitetyn tulen aikaansaaminen 
edellyttää taisteluvälinehuollolta kykyä selviytyä 
lumen, jään sekä pakkasen aikaansaamista eri-
tyisongelmista. Rii t tävät varaosat ja a janmukai-
set korjausvälineet sekä lämpimät korjaustilat 
luovat edellytykset tehokkaalle toiminnalle. Ul-
kona olevien tykkien puhdistus vaikeutuu suoja-
rasvojen jäykistyessä. Tällöin on käytettävä eri-
laisia liuottimia kuten naf taa , bensiiniä jne. 
Aseiden käyttövoiteluun tarvitaan erikoisvoitelu-
aineita. 

Lumi aiheuttaa usein vaikeuksia pyörillä liik-
kuvien aseiden siirtämisessä. Liikkuvuutta voi-
daan aut taa varustamalla esimerkiksi linnakkeen 
jv-tykit ( ja vastaavat) jalaksilla. Aseiden talvi-
naamiomaalaus aiheuttaa oman lisätyönsä tais-
teluvälinehenkilöstölle. Samoin on ampumatar -
vikkeiden kohdalla varaudut tava talvea varten 
porrastusta voimakkaasti lisäämällä. Ampuma-
tarvikkeiden varastointi tasalämpöisiin varastoi-
hin sekä varastojen tuuletus- ja lämmitysjärjes-
telyt ovat keskeisiä kysymyksiä. 

Lumen paakkuuntuminen ja jäätyminen ai-
heut tavat helposti tornitykkien tai kupuasemissa 
olevien tykkien sivusuuntauksen juuttumisen, 
ellei asiaan ole kiinnitetty riittävää huomiota. 

Talven rannikkojoukkojen taloushuollolle ai-
heu t tamat erikoisongelmat ovat moninaiset. 
Näistä tärkeimmät ovat elintarvikkeiden varas-
tointi-, vesi-, erikoisvaatetus- ja lämmityspoltto-
ainekysymykset. Elintarvikkeita pyritään linnak-

keelle varaamaan esimerkiksi seuraavasti: 

—- 0—14 päivää: mm. tuoreena käytettä-
vät elintarvikkeet 

— —lJ/2 kuukaut ta : mm. myllytuotteet, 
— 3— 5 kuukaut ta : mm. kuiva leipä, her-

neet, sokeri, suola jne. 
— 5—12 kuukaut ta : mm. taistelumuonat, 

perunat jne. 

Elintarvikkeiden varastointi on oma ongel-
mansa. Vesi on tärkeä taisteleville joukoille. Tal-
vella aiheuttaa jäätyminen monia vaikeuksia. 
Veden varastoiminen säiliöihin ja sen kuljetta-
minen on yleensä hankalaa ja erikoisjärjestelyjä 
vaativaa. Niinpä esimerkiksi linnakkeet olisi py-
ri t tävä jär jes tämään vesihuollon osalta ulko-
puolisesta avusta riippumattomiksi. T ä m ä on 
toteutettavissa syväkaivojen avulla tai liittämällä 
linnakkeet yleiseen kunnallistekniikkaan. 

Rannikon lähes arktiset olosuhteet edellyttä-
vät vaatehuollolta runsaasti erikoisvarusteita. 
Tällaisia ovat lämpöpuvut, turkki-liivit, turkit, 

jatkuu s. 29 
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MIEKKAJUHLA 

Rannikkotykistöaselajin menestykseksi. . . Rannikkotykistön tarkastaja, eversti Eero Veranen ja 
kadettialikersantti Jouko Ovaska. 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys järjesti jäl-
leen valmistuvalle kadettikurssille "Miekkajuh-
lan" 11. 3. 1975. 

Tilaisuus pidettiin aselajin syntysijoilla Suo-
menlinnassa. Upseerikerholle olivat Kadett i-
kurssi 59 :n rannikkotykistökadettien lisäksi ko-
koontuneet aselajin tarkastaja, yhdistyksen joh-
tokunta sekä Rannikkotykistökoulun upseereita. 

Kadett ien valmistumisen kannalta ajatellen 
oltiin hieman aikaa edellä, sillä kurssi valmistui 
26. 3. Aselajijakso Rannikkotykistökoulussa kui-
tenkin päättyi 12. 3. ja kadetit siirtyivät loppu-

ajaksi Kadettikoululle. 
Täl lä kertaa palkittiin kadettialikersantti Jou-

ko Ovaska, jolle yhdistyksen puheenjoh ta ja evl 
O Lyytinen ojensi perinnemiekan. Puhuessaan 
kadeteille miekan luovutuksen yhteydessä evl 
Lyytinen korosti rannikkotykistön upseerin tehtä-
vän itsenäisyyttä ja vastuullisuutta sekä nyt että 
menneinä vuosina. 

Onni t te lumaljan jälkeen siirryttiin illallispöy-
tään. Illallisen aikana aselajin tarkastaja toivot-
ti kadetit tervetulleiksi rannikkotykistön upsee-
reiden joukkoon. Kadettialikersantti J Ovaska 
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"Rannikkotykistö elää voimakasta kehityksen kautta . . Kuvassa aselajimme tarkastajan oi-
kealla puolella kad.alik Jouko Ovaska ja hänestä oikealla RtUY:n puheenjohtaja evl Olavi Lyy-
tinen. 

kiitti kadettien puolesta tilaisuuden isäntiä ja il-
taa jatkettiin epävirallisen aselajin esittelyn mer-
keissä. 

Kadet in huolettomat päivät jät t ivät taakseen 
26. 3. 

H a n n u Ilmari Ahola, T u r R t R 
Heikki Tap io Ahonen, VaaRPsto 

Mat t i Einari Haanpää , SIRtR 
Oiva Heikki Lyytikäinen, HanRPs to 
Jouko Kullervo Ovaska, KotRPsto 
Heikki Uolevi Piispanen, T u r R t R 
Vaat iva palvelus rannikkotykistön luutnantt i-

na odotti. 
M Saarinen 

Paineky l läs te t ty puu 
kestää 3 — 5 kertaa kauemmin kuin kyllästämätön puu. 
Sen vuoksi käytä aina puurakenteissa kestopuuta. 

OY I M P R E G N O AB 
HAMINA PUH. 952-46 142 
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SUORITAMME KAIKKI ALAN TYÖT 
HUOLELLA JA AMMATTITAIDOLLA 

Putki- ja Lämpöeristys O y 
Vanha Viertotie 16. - Helsinki 

Puh. 570 210 

LÄÄKETEHDAS Oy STAR Ab 
NEUTRAGEL COMP. 

Lääke liikahappoisuuteen ja närästykseen. 
T a m p e r e 
Pinninkatu 53 

OY. LUMIVALKO AB. 

Rautatienkatu 9 — 11, Turku 

Puh. 921-302 022 

- m i e h e t k e r t o v a t 
Tilaajapalvelu puh. 90-790 822 ja 90-790 355 

Jämerää kertomusta sotiemme 
tositilanteista, joista 
historiankirjat tietävät vain 
seuraukset. 
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WIHURI - YHTYMÄ OY 

Leasing 

OY WIIK & HÖGLUND AB 

V a a s a 

OTTO VUORIO OY 

OY WÄRTSILA AB 

Turun telakka 

YLEINEN HUOLINTA OY 

YHTYNEET MUOVITEHTAAT OY 

on uusi 
ja parempi 
sitruuna-
juoma, 

HARTWALL 



Katse linnakkeelle 
ANNETTIIN INFORMAATIOTA 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen toimin-
tasuunnitelmaan sisältyy toiminta "linnakkeilla 
toimivan henkilöstön palvelusolosuhteiden pa-
rantamiseksi". 

T ä h ä n toimintaan liittyen yhdistys järjesti 13. 
—14. 3. V v M :n, P1M :n ja Akavan edustajille ti-

laisuuden tutustua talviolosuhteisiin rannikko-
linnakkeella. Tutustumiskohteena oli Hangon 
Rannikkopatteriston Russarön linnake. Talvesta 
ei kylläkään juuri näkynyt merkkiäkään vaan 
matka sujui auringonpaisteen ja avoveden valli-
tessa. 

LINNAKELISÄN TUOTTO 

Viime kevään virkaehtoneuvottelujen yhtey-
dessä sovittiin siitä, että linnakkeilla palveleville 
upseereille, toimiupseereille ja värvätyille ryhdy-
tään maksamaan linnakelisää. 1. 12. 1974 linna-
kelisän piiriin tulivat lisäksi toimisuhteiset siviili-
työntekijät. 

Niille työaikalain alaisille, joille maksetaan 
linnakelisää, ei suoriteta sunnuntai-, lauantai-, 
ilta- ja yötyölisää. Ylityökorvaus sensijaan suori-
tetaan samoinkuin muillekin työaikalain alaisille. 

Eräiltä tahoilta on esitetty väitteitä, ettei lin-
nakelisän käyttöönotosta ollut mi tään todellista 
hyötyä, koska samalla poistui edellä maini t tu ja 
mui ta korvauksia. Jot ta voitaisiin luotettavasti 
selvittää linnakelisän mukanaan tuoma todelli-
nen etu, suoritti Pääesikunnan sosiaaliasiaintoi-
misto asiaa koskevan tutkimuksen. 

Tutkimuksen tuloksena voitiin todeta linnake-
lisän tuoton keskimäärin olevan 2,5- kertaisen 
menetettyihin lisiin nähden. 

Eri henkilöryhmien osalta tulos muodostui 
seuraavaksi: 

Upseerit 2.69 
Sot.virkamiehet 11.26 

(vain yksi) 
Toimiupseerit 2.46 
Värvätyt 3.39 
Siviilitoimenhaltijat 2.59 
Yhteensä keskimäärin 2.62 
Joukko-osastottain erittely on seuraava: 
SIRtR 4.05 
T u r R t R 2.56 
HanRPs to . 1.80 
KotRPsto ...... 2.29 

O n huomattava, että tutkimuksen lähdeai-
neisto on kerätty tammikuussa, jolloin m m vuo-
silomia on melko vähän ja työpaine jakautuu 
tasaisesti kaikkien osalle. Kesäaikana linnake-
lisän tuoton voidaan odottaa jäävän edellä esi-
tet tyjä lukuja alhaisemmaksi. 

M. M . 

Hangon Upseerikerholla toivotti vieraat ter-
vetulleiksi patteriston komenta ja evl O Aspin-
jaakko. Kerholla naut i tun päivällisen jälkeen evl 
Hukar i selosti rannikkotykistöjoukkojen nyky-
tilannetta sekä evl Aspinjaakko pääpiirteet pat-
teriston toimintaolosuhteista kiinnittäen erityistä 
huomiota vaikeaan asuntotilanteeseen. 

Y A Pukkiolla siirryttiin illan jo pimennyttyä 
Russaröhön, jossa saunottiin ja nautitt i in iltapa-
la paikallisessa "discossa". Loppuilta keskustel-
tiin sitten leppoisasti rannikkotykistöä sivuavista 
aiheista. Rannikkotykistön asiaa tunnutaan kyllä 
tunnet tavan ja ymmärret tävän ministeriöissä. 

Häikäisevän kaunis per janta i -aamupäivä so-
veltuikin sitten hienosti tutustumiskierrokseen, 
jota johti linnakkeen päällikkö ylil K Lange. 
"Hangon Silmältä" käveltiin suoraan taas aluk-
seen ja ajetti in kesäisiä vesiä Hankoon. Esikun-
tapatterilla syötiin tukeva lounas, jonka aikana 
pidetyistä puheenvuoroista ilmeni, että huoli-
mat ta vaikeuksista, joista Hangon Rannikkopat-
teristossa suurin on asuntopula, rannikkotykistön 
joukko-osastojen asemaa "rintamavastuussa" ei 
varmasti ole unohdet tu ja "toivossa eletään". 

M . S. 
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Vieraat saapumassa Russarön linnakkeelle, 



ONNITTELEMME! 

70 VUOTTA 

EVERSTI REINO AALTONEN 

8. 2. 1975 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen entinen 
puheenjohta ja ja Rannikon Puolustaja-lehden 

50 VUOTTA 

EVERSTI JAAKKO VALTANEN 

9. 2. 1975 

ESSIE:n esikuntapäällikkö ja 
Upseeriliiton puheenjohta ja . 

Rannikon Puolustajan julkaisuyhdistykset 
onnittelevat molempia merkkipäiväänsä 

viettäneitä rannikkotykistöupseereita. 
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80 VUOTTA 

MAJURI E B LIUSVAARA 

M a j u r i Liusvaara (ent. Liljeberg) Emil Bry-
nolf saavuttaa tuon iän vappuna eli 1 .5. -75 
Kotkassa syntyneenä. H ä n astui V e n ä j ä n armei-
jaan 13. 10. -14, ratsuväkeen. Vuosina 1916—17 
hän suoritti erilaisia kursseja ja osallistui 
1. Maailmansotaan ja taisteluihin Karpaateil la 
sekä Romaniassa, yleten luutnantiksi. Suomen 
armeijaan hän tuli 1. 1. -18, aluksi Lappa jä rven 
rakuunoihin ja oli sittemmin Ikaalisten suojelus-
kunnassa pata l joonankomentajana. Meikäläisen 
luutnantin arvon hän sai 18. 2. -18. H ä n osal-
listui useihin taisteluihin Vapaussodassa. Sodan 
päätyttyä hän oli lyhyen a jan merijalkaväessä. 
Vuonna 1920 kapteeniksi ylennettynä h ä n siirtyi 
R T - 3 :en Laatokalle. Aluksi hän toimi komppa-
nian päällikkönä Sortavalassa. Alkukesästä 1922 
hänestä tuli patteriston komenta ja Konevitsaan. 
Edellä kulkenut huhu pani allekirjoittaneen, 
vast ' ikään leivotun vänrikin, Pohjoispatterin-
päällikön housut tutisemaan, kun kapteeni L. 
tuli sinne tarkastukselle. Se kerta meni kuitenkin 
hymyillen ja keskustellen. M u t t a sitten tuli eräs 
eversti Helsingistä suorit tamaan taloustarkas-
tusta. Pääosa patterin muonavarastosta oli van-
hassa perunakellarissa. Hiiret olivat kerinneet 
käydä siellä jättämässä "nimikortt insa" voi-
drittelin kannelle. Tarkas ta ja ihmetteli oliko ky-
seessä muonavarasta vai käymälä. K u n eversti 
oli poistunut saarelta tuli patteriston komenta-
jan puhelu. Se sisälsi ankaraa tekstiä puoli tun-
tia. Ainoat keskeytykset olivat kysymykset, "vie-
läkö sinä olet siellä langan päässä". Seuraavana 
kesänä ollessani patterin päällikkönä Taipaleessa 
(Järisevä) oli vastaavanlainen taloustarkastus. 
K u n sitten tarkastuskertomus siitä tuli, todettiin, 
että talouspuoli koko rykmentissä oli huomat ta-
vasti entisestään pa ran tunu t ja mallikelpoisena 
mainittiin Taipale. Olin saanut selvän hyvityk-
sen, jonka esimieskin totesi. 

Olin kerran kutsut tuna kapteeni Liusvaaran 
luokse kahville Konevitsan luostarirakennukseen. 
Aihe oli uusi ylioppilaslakki, jonka L. oli saanut 
suorituksestaan Sortavalan lyseossa. 

Vuosina 1923-25 Liusvaara suoritti sotatie-
teellisen osaston teknillisessä korkeakoulussa ja 
sen jatkoksi S T O / SKK :ssa. Majuriksi häne t 
ylennettiin 6. 12. 1926. V. 1931 toimeenpantiin 
RT-taktilliset kurssit H:gissä. Niille komennet-
tiin Laatokalta kaksi majur ia ja kaksi kapteenia, 

johon joukkoon kuuluivat m.m. ma ju r i L. ja 
allekirjoittanut, kapt. S. Siellä totesin, että ma-
juri L. oli uut tera ja perusteellinen muistiin-
panojen tekijä. Niinpä hän sitten kerran neuvoi 
minua nuorempaansa, miten pi tää opiskella. 
Sain nähdä suuria arkkeja tasaisella käsialalla 
tehtyä kaunokirjoitustekstiä. Tärkeät kohdat oli-
vat punaisella alleviivattuja. 

RT-3 :n teknillisen toimiston päälliköksi ma j . 
L. nimitettiin 31. 1. -26. 

Jouduin parin vuoden a jan istumaan samassa 
virkahuoneessa Sortavalassa. Olen vakuut tunut 
siitä, että teknillisen toimiston päällikkyys oli 
pätevissä käsissä. 

Ma ju r i L:n yksityisistä harrastuksista mainit-
takoon ensimmäisenä yleisurheilu, josta todis-
tuksena on neljä armei jan ja yhdeksän Suomen 
mestaruutta. Lisäksi hän innostuneena laulumie-
henä osallistui kuorotoimintaan Sortavalassa. 

Tapas imme uudelleen Jatkosodan aikana 
Hangossa, jossa maj . L. oli teknillisen toimiston 
päällikkönä allekirjoittaneen tullessa sinne 
R T R 1 :n komentajaksi. 

Myöhemmin sodan aikana majur i L. palveli 
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RtUYsn vuos ikokous 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen jäsen-
kunta suuntasi 28. 11.-74 kulkunsa Upinniemen 
Upseerikerholle vuosikokouksen merkeissä. Vuo-
sikokous päät t i yhdistyksen 41. toimintavuoden 
ja antoi suuntaviivat vuoden 1975 toiminnalle. 

Kokous oli saanut liikkeelle 68 jäsentä, jotka 
ennen kokouksen alkamista olivat tutustuneet 
Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan tehtaisiin Kant -
vikissa sekä Helsingin Laivastoasemalla Upin-
niemessä tykkivene Kar ja laan . 

Yhdistyksen puheenjohta ja , everstiluutnantti 
O. Lyytinen avasi kokouksen ja toivotti kutsu-
vieraat sekä kokouksen osanottajat tervetulleiksi. 
Vuosikokousesitelmän piti aselajin tarkastaja, 
eversti E. Veranen käsitellen aselajin tulevaisuu-
den näkymiä lähinnä taisteluvälineiden kehityk-
sen kannalta. Tervehdysten, joista mainittakoon 
sotilasläänin komenta jan varsin rannikkotykistö-
henkinen puheenvuoro, jälkeen siirryttiin nautti-
maan Rannikkosotilaskotiyhdistyksen ta r joamat 
kokouskahvit. 

Varsinaisen vuosikokouksen puhenjohtajaksi 
valittiin jo miltei perinteiseen tapaan kenraali-
majur i V. Karvinen. 

Yhdistyksen toimintakertomuksesta vuodelta 
1974 mainittakoon 
— Rannikon Puolustaja-lehden toimittaminen 

yhdessä muiden julkaisijayhdistysten kanssa 
nel jänä numerona 

— Rannikkotykkimieskirjan 1 1 kor ja tun pai-
noksen julkaiseminen 

— Valmistuvan kadettikurssin pa rhaan kadetin 
palkitsemisen irroittaminen Kadett ikoulun 
juhlallisuuksista omaksi tilaisuudekseen 

—- Yhdistyksen valokuvamateriaalin lajittelu 
— Valtiovarain- ja puolustusministeriön sekä 

Akavan edustajille järjestetty linnakeretki. 
Yhdistyksen talouden todettiin olevan kunnos-

sa. Kokous esitti kiitoksensa taloudenhoitajalle, 
majur i A. Tukiaiselle yhdistyksen talouden me-
nestyksellisestä hoitamisesta. Eipä siksi ollut 
ihme, että tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle 
myönnettiin. 

Kokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma 
vuodelle 1975 noudattelee edellisen vuoden lin-
joja. Lisäyksenä lähinnä linnakkeiden palvelu-
olosuhteiden parantamiseen tähtäävä toiminta 
sekä johtokunnan kokoonpanoa koskevan sään-
töuudistuksen valmistelu. 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksi-
mielisesti edelleen everstiluutnantti O. Lyytinen. 
M u u johtokunta edustaa eri joukko-osastoja se-
kä RP-kiltaa, res.upseereita ja Johtorengasta. 

Eversti Pohjanvirran esitettyä kiitoksensa ko-
kouksen puheenjohtajal le tämä päät t i kokouk-
sen 

Kokouksen viimeinen, epävirallinen osuus, 
kokousillallinen jatkui vielä pitkään. Viimeinen 
kokouksen osanottaja poistui ja valot kokous-
paikalla sammuivat vasta päivän vaihdut tua 
uudeksi. 

M. Saarinen 

I tä-Suomen Rannikkoprikaatissa. Sen jälkeen 
olemme tavanneet toisemme yhdistysriennoissa, 
evp. upseereina. H ä n on muistanut tuellaan 
aselajin piirissä toimivia yhdistyksiä, kuten Ran-
nikkotykistön Upseeriyhdistystä ja Rannikon 
Puolustajain Kiltaa. 

Lisäksi on mainittava, että hän oli noin 10 
vuotta Ent. RT-3 :n Kantahenkilöstöyhdistyksen 
puheenjohta ja . Nyt hän on ainoa kunniajäsen. 

Ahkeruus ja erittäin suuri pystyvyys upseerina 
ovat olleet tunnusomaisia ma ju r i Liusvaaralle. 

Arvokkaita ovat hänen ansionsa myös vapaaeh-
toisen rannikonpuolustustyön hyväksi. RtLTY 
on myöntänyt hänelle kultaisen ansiomerkkinsä 
ja tyylitellyn tykkinsä. H ä n on Rannikon Puo-
lustajain Helsingin Killan kunniajäsen. 

Merkkipäivän johdosta esitän parhaa t onnen-
toivotukset terveyden myötä omasta puolestani 
ja edustamieni yhdistysten nimissä. 

N. S-nen 
Onnitteluihin yhtyy kiitollisuudella "Ranni-

kon Puolustaja" julkaisijoineen. 
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jatkuu sivulta 17 
erilaiset pään- ja ranteensuojukset jne. Samoin 
olisi majoitusolosuhteet kiinteiden rakenteiden 
lisäksi luotava kestämään kovat pakkaset. Kysy-
mykseen tulevat makuupussit, erilaiset teltta-
pa t j a t sekä tehokkaat lämmitys- ja keittolaitteet, 
joita voidaan käyttää puuttomilla ulkosaaril-
lakin. 

Talvi aiheuttaa kaikille huollon lajeille omat 
erikoisongelmansa, joita kaikkia ei tässä yhtey-
dessä ole mahdollista tuoda esille. Keskeistä 
huoltotoiminnalle on, että riittävän ajoissa syk-
syllä ryhdytään tarvittaviin varusteluihin, jotta 
talvi ei yllättäen pääsisi a lentamaan joukkojen 
taistelukestävyyttä. 

Yhdistelmä 

Talvi muut taa taistelukentän kuvaa rannikolla. 
Hyökkääjän on mahdollista keskimääräisenä tal-
vena käyttää melkein kaikkia taisteluosiaan ran-

nikon sotatoimissa. Toiminta jäällä edellyttää 
kuitenkin aina paikallisten olosuhteiden tunte-
mista ja tehokasta sään- ja jääntiedustelua. 

Meidän on myös omassa toiminnassamme 
otettava huomioon muut tunu t taistelun kuva ja 
sen asettamat vaatimukset. Meidän on tarvit-
taessa voitava nopeasti muut taa joukkojemme 
ryhmitystä ja ottaa käyttöön uusi toiminta-
ajatus ja painopiste. Nykyiset ns. "kesäorgani-
saatiot" eivät aina sovellu muuttuneeseen tilan-
teeseen mm. panssarintorjunta-, tiedustelu-, ilma-
tor junta- ja kuljetusyksiköiden laadun ja mää-
rän suhteen, minkä vuoksi organisaatiota suun-
niteltaessa on em. talven aiheuttamat erikois-
vaatimukset otettava huomioon. 

Päädyttäessä joukkojen osalta mihin loppu-
tulokseen tahansa on aina kuitenkin tunnet tava 
rannikon olosuhteet, tiedettävä hyökkääjän toi-
mintaperiaatteet, jotta rannikonpuolustusjärjes-
te lmämme toimisi mahdollisimman hyvin talvi-
olosuhteissakin. 

Noin 90 000 markkaa maksanut kotimainen hydrokopteri on asiantuntijoiden mukaan paras keli-
rikon voittaja. Puolustuslaitoksen käyttämät kaksi hydrokopteria ovat toimineet moitteitta -— 
käyttäjien mukaan laitteiden edut korvaavat niiden hinnan. 



Yli puolivuosisataa kaupan 
ja teollisuuden palvelua 

RAUTA I A 
KONETARVE OY 

— RHS putkia 
— kanki- ja muototeräksiä 
— teräslevyjä 
— rakennusteräksiä 
— taloustavaraa 

00100 Helsinki 10, Pohj.Esplanadi 25 A 
Varastot: Helsinki, Kouvola 
Puh. 650 077. 

F e i n w e r k b a u 

ILMA-ASEET 
suoraan meiltä. 

Tukuttain ja 
vähittäin 

WERNER NYGREN 

Vaasa 
961 /14 697 

Kasurisen Konepaja Oy 
Konttori: Helsinki, Karjalankatu 2. 

Puh. 772 441 - 714 431 

Tehdas: Kirkkonummi, Upinniemi - Puh. 298 5279 - 298 5457 

Container korjaamo: Jätkäsaari - Puh. 642 550 

Alihankintatyöt PLM:lle 

TILATKAA TIENPÄÄLLYSTEENNE MEILTÄ 

^ yVTarectai 
Topeliuksenkatu 15 A 1 00250 Helsinki 25 

PUHELIMIA: KONTTORI Helsinki 440126 VAASA 961-243593 
KORJAAMO „ 371144 FORSSA 916- 10569 
TAMPERE 931-630411 VALKEAKOSKI 937- 28500 
SEINÄJOKI 964- 24230 KOKKOLA 11089 

Meta l l i -

Lääketehdas 

t y ö v ä e n 
l i i t to 

O R I O N 
maan suurin ammattiliitto. Taistelee 
metallityöväen ja kaikkien palkan-

saajien puolesta. 

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY 

Siltasaarenkatu, Helsinki 53 
Puh. 75 05 70 

MIESTENMUODINMERKKI 

TURO TYYLIN TEKEE 

FLUNSSAAN 
POSML 

M EDI POLAR Apteekeista 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Talven tuloa on odoteltu Helsingin alueella. 
Näyt tää kuitenkin siltä, että odotteluksi jäi 
tältä vuodelta. Mielissä onkin siirrytty jo ke-
vään odotteluun jäättömissä merkeissä. 

Patteristot pitivät helmikuun alussa talvilei-
rinsä avovesiolosuhteissa Isosaaressa ja Mäki-
luodossa. Lisäksi R A u K piti oman tykistöleirin-
sä maaliskuun alussa Isosaaressa. 

R A u K : n kurssia on tällä ker taa leimannut 
runsaiden keskeyttämisten määrä , keskeyttämis-
prosentin ollessa n. 15 Toivottavasti lopuista 
saamme reserviin hyviä rannikkotykistöupsee-
reita. R A u K järjesti 08. 02.-75 omaistenpäivät 
Isosaaressa. Osallistujia oli 168 vierasta ja jär-
jestelyt onnistuivat hyvin. 

Henkilökuntati lannetta paransivat joulukuun 
lopussa peruskurssilta saapuneet 9 ylikersanttia. 
Lisäksi 01. 01. muutet t i in 6 ylikersantin tointa 
5 siviilitoimeksi ja 01. 03. sai SIRtR lisää .1 ltn, 
1 yliv., j a 1 vääp. toimen. 

T ä n ä vuonna on SIRtR :ssä suoritettu seuraa-
vat ylennykset: 

01.01. ylik. Orava, E. 
01. 03. yliv. Hänninen, J 

01. 03. vääp. Ruuskanen, K. 
01. 03. vääp. Liuski, R . 
01.03. ylik. Längstedt, H . 
01. 03. ylik. Tervonen, S. 
01.03. ylik. Hänninen, O. 

vääpeliksi 
sotilasmestariksi 
(määrät tynä 
luutnantin toim.) 
ylivääpeliksi 
ylivääpeliksi 
vääpeliksi 
vääpeliksi 
vääpeliksi 

Jos eivät television jatkosarjojen tapahtumat 
kovin reippaasti etene, niin vielä yksitoikkoisem-
pi on tässä lehdessä aika ajoin esiintyneen patte-
riston väylälossin tarina. Sijoituspaikka on edel-
leen Kirkonmaan linnakkeen rantakallio. J ää t ä 
oli senverran, että hydrokopterilla päästiin hel-
mikuun kolmannella viikolla ensimmäisen kerran 
käväisemään Haapasaaressa. 

Talvileirillä tammikuun lopulla Kirkonmaan 
miehet ampuivat kranaatinheittimillä. Tarkkuus 
oli hyvää luokkaa, vaikka "Sorkan pe tä jä" vielä 
pystyssä seisookin. Harjoi tuspat ter in päällikkyys 
oli Suomisen J a m m u n varmoissa käsissä. Rankin 
linnakkeen mv-kurssilaiset harjoittelivat sissitai-
tojaan talvella Torkkelin Ramin hoivissa poista-
en reippaalla toiminnallaan raskaan kranaatin-
joukkueen muonavahvuuksista. Toimintaa kävi 
seuraamassa läänin komentaja kenraalimajuri 
Erkki Setälä suorittaen samalla koulutustarkas-
tuksen. Käsityksemme mukaan hän oli näke-
määnsä tyytyväinen. Omas ta puolestamme tote-
amme läänimme komenta jan olevan patteristos-
sa pidetyn vieraan hänen tuntiessaan hyvin ran-
nikon toimintaolosuhteet ja antaessaan meille 
monin tavoin tukeaan. 

KOTKAN KAUPUNKI 

Maamme tehokkain vientisatama 

s m t J N K m 
V E M S I 

VOI PELASTAA IHMISHENGEN 
LIITY JO TÄNÄÄN VERIPALVELUUN 
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RANNIKKO-
TYKISTÖKOULU 

HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 

Pimeän ja kostean syksyn ja alkutalven jäl-
keen tuntuu suorastaan ihmeelliseltä todeta au-
ringon kaaren jatkuvasti nousevan ja antavan 
näin esimakua tulevasta keväästä. 

Rannikkotykistökoulun keskeisiä koulutus-
tilaisuuksia "kevätlukukaudella" ovat talvileiri, 
joka suoritettiin rutiinilla, sekä kapteeni-, kadet-
ti- ja mestaritasolla suoritettavat kart taharjoi tuk-
set ja sotapelit. Kiivas opiskelurytmi on merkin-
nyt sitä, että oppilasmajoituksissa ovat lukulam-
put palaneet myöhäiseen yöhön asti. •— Niinhän 
se on, että jos "jotain teet, niin tee se tervan 
kanssa" ts. vasta määrätietoinen ja sitkeä opis-
kelu tekee asiantuntijan. Paraskaan opetussuun-
nitelma ja kouluttajahenkilöstö eivät korvaa 
oma-aloitteisuutta. 

Koulu on omalta osaltaan pyrkinyt luomaan 
edulliset opiskeluolosuhteet hankkimalla tehok-
kaita opetusvälineitä ja harjoituslaitteita. Sa-
moin toivotaan uusien opetusmenetelmien omal-
ta osaltaan luovan poutasäitä opiskeluilmastoon. 

Henkilörintamalla joka mies odottelee "iso-
kenkäisten" suosiota, mut ta hitaastipa näyt tää 
nykyään käyvän tuo marsalkan sauvan hankki-
minen. Eipä silti, päteville toimiupseereille on 
aselajimme sotakoulussa edelleen huippuvirkoja 
auki, joten soitelkaapa. . . 

Hankoniemellä on vuorossa jo kolmas lähes 
lumeton talvi. Eipä m a a ole ollut valkoinen 
liiemmälti missään Etelä-Suomessa tänä talvena. 
Saariin on päästy edelleenkin veneillä eikä il-
meisesti jään muodostumisesta enää ole tänä ke-
väänä pelkoa. 

"Talvileiri" — paremminkin varhainen kevät-
leiri — pidettiin helmikuun alkupuolella Rus-
sarössä, juur i ennen viime kesäkuun miehistön 
kotiuttamista. Leirillä ammutt i in poikkeukselli-
sesti vähän, vain muu tama laukaus jokaisella 
rs-aseella. Opetustarkoituksena oli tällä kertaa 
linnakkeen taistelu taktillisessa mielessä ja pat-
tereiden perustaminen siihen liittyvine valmis-
tuksineen. Leirin aikana vallitsi keväinen aurin-
koinen sää, "pakkaset" eivät päässeet meitä 
häiritsemään. Hangon talvi tuli sitten hieman 
myöhemmin, alokkaiden tuloa edeltävänä viik-
kona, tällöin miinuslukemat yltivät liki parin-
kymmenen asteen paikkeille. 

Viime viikkojen aikana ovat patteriston ohjel-
massa olleet eriasteiset valmiusjärjestelyt harjoi-
tuksineen. 
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VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Lähes lumeton talvi on ra joi t tanut patteriston 
hiihtoharrastukset suksisulkeisten asteelle. T ä m ä 
ei ole kuitenkaan estänyt joukko-osastoamme 
osallistumasta edustusjoukkueen voimin eri as-
teisiin puolustusvoimien talviurheilukilpailuihin. 

Talvileirin nimikkeellä pidetty ampumaleiri 
tammikuun lopulla toteutettiin Reilassa täydel-
lisissä sorakeli- ja avovesiolosuhteissa. Leirillä 
olivat mukana myös aselajimme kadetit toimi-
en patteriston eri johtotehtävissä. Ampumaoh-
jelmiston pääosa käsitti maa-ammuntoja , jotka 
hallittiin erittäin mukavasti sekä nopeuden että 
tarkkuuden osalta. 

Henkilökunnan jatkokoulutuksen painopiste 
on alkuvuodesta ollut moottoriajoneuvopuolella. 
Ns. E-kortin tultua vuoden alusta pakolliseksi 
niin tykkien kuin keskiövaunujen kuljettamisessa, 
joudutti in osalle henkilökunnasta jär jes tämään 
täysperävaunun peruutusharjoi t telua virallisine 
ratoineen ja katsastusmiehineen. 25 tonnin vetä-
jä-tykkiyhdistelmän maastoajoa harjoiteltiin 
Lohta jan hiekkapakoilla R A u K : n taistelukoulu-
tusleirin yhteydessä. 

K E M I R A O Y 

Alokkaiden peruskoulutus noudattelee totut-
tu ja linjoja. Poikkeuksena on kuitenkin auton-
kuljettajien komentaminen heti ensimmäisellä 
alokasviikolla Satakunnan Tykistörykmenttiin, 
Niinisaloon, jossa he läpikäyvät koko perus-
koulutuskauden sekä autonkuljettajakurssin. 

Henkilöasiat: 

Erot ja siirrot: 

Sot.mest. M . Kurki 1.12. -74 eläkkeelle. 
Ylik. S. Lehtinen 1. 1. -75 PohmSlE:an. 
Ins.kapt. T . Pomell komennet tuna toistaiseksi 
PohmSlE :an. 

Ylennykset: 

Ylil. M. Pääkkönen 6. 12. -74 kapteeniksi 
Sot.mest. K. Heiskanen 6. 12.-74 luutnantiksi 
Vääp . E. Lauren 1.12. -74 ylivääpeliksi 
Ylik. J . Niemelä 1.12. -74 vääpeliksi 
Vääp . R . Vir tanen 1. 3. -75 ylivääpeliksi 
Vääp. M . Pöytälaakso 1. 3. -75 ylivääpeliksi 
Ylik. E. Kevari 1. 3 . -75 vääpeliksi 
Ylik. P . J a a k o l a 1. 3 . -75 vääpeliksi 
Ylik. J . Ranta la 1. 3. -75 vääpeliksi. 

Opetusupseerin tehtäviin ovat helmikuussa 
ryhtyneet kers. H . Rosilainen ja kers. P. Niemi. 
Ylil. H . Strang on tammikuussa aloittanut Y K : n 
sotilastarkkailijan tehtävät Lähi-Idässä. 

Toimiupseerien peruskurssi 33 :n IH-jakson 
rannikkotykistölinjalta ovat patteristoon palan-
neet 20 .12 . -74 ylikersantiksi ylennettyinä ylik. 
R .Kuus inen , R A u K , ylik. E. Hölsö, l . T P t r i ja 
ylik. R. Karhula , TiedPtri . 

Mat t i Eloranta O y 
Halikko, puh. 924 - 64 051 

SÄILIÖ- JA TERÄSRAKENTEITA 
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TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

T u r u n Rannikkotykistörykmentin alueella on 
koettu ennätyspitkä syksy, sillä nolla-asteisia vaja-
kelejä on ja tkunut yli puoli vuot ta syyskuun 
lopulta huht ikuun alkuun. Hiihtomiehen mieli 
vetää matalaksi, mut ta etuna on tietysti ollut 
linnakeyhteyksien säilyminen lähes kesäisinä. 
Hydrokopterit ja moottorikelkat ovat saaneet 
viettää jo kolmannen perättäisen lepokauden. 

Rykmentin henkilöstötilanne on sekä toimi-
upseerien että siviilitoimenhaltijoiden osalta jos-
sakin määr in parantunut , j a erityisesti on havait-
tavissa linnakepalveluhalukkuuden selvästi li-
sääntyneen. Linnakeraha ja muu t etuisuudet 
alkavat tuottaa tulosta. 

Uloimmilla linnakkeilla palvelee vain sellaisia 
henkilöitä, jotka sitä todella haluavat, ja tällaisia 
ainakin T u r R t R :ssä on viime aikoina ollut riittä-
västi. Lieneekö asutuskeskusten saastuminen vai-
kut tavana tekijänä? 

Talvikauden normaaliin elämään kuulumat-
tomista tapahtumista mainittakoon osallistumi-
nen kahdella patterilla valtakunnalliseen paraa-
tiin Turussa itsenäisyyspäivänä sekä rannikko-
tykistömiehille oudompi talvileiriympäristö Nou-
siaisten-Yläneen alueella, jossa rykmentin muo-
dostama moottoroitu jalkaväkikomppania osal-
listui läänin sotaharjoitukseen tammi-helmikuun 
vaihteessa. 

Pienen kesäikäluokan aiheuttamista vaikeuk-
sista rykmentti selvisi loppujen lopuksi hyvin, 
ja helmikuun puolivälissähän saapui palveluk-
seen taas yli kolmesataa uu t ta yrit täjää, kaksi 
kolmannesta Gyltöseen ja loput Kuuskajaskariin. 

Lopuksi mainittakoon vielä henkilöasioista, et-
tä 1.3. tapahtui melkoinen ylennyskierros, joka 
juuri ja juuri ehdittiin saada tähän numeroon 
mukaan. 

Kers. P. A. Hokkanen ylikersantiksi 20. 12. -74 
Kers. S. J . Koivukoski ylikersantiksi 20. 12. -74 

Palvelukseen otot 

Ylik. R. S. Mäkinen I I Psto 1. 9. -74 
Sair.hoit. L. K . Eskola l .Ptr i 1. 9. -74 
Talonmies T . K . Torvinen 2.Ptri 1. 9. -74 
R-ap R. K. Klemetti l .Ptr i 4. 9. -74 
Siiv. I. S. Akolahti E / T u r R t R 1 . 1 0 . - 7 4 
Ylik. L. O. Kiviaho Tu rSpE 4. 10. -74 
R-ap E. E. Ollila l .Ptr i 28. 10. -74 
Kers. T . I . Kamila Örön vlke 9.11. -74 
Talonmies T . K. Tyni I I Psto 1. 12. -74 
Värv. R. J . Kiili Ka tanpään vlke 2. 1. -75 
Lääk.lis. P. I . Laiho I I Psto 2. 1. -75 
Kers. I . V . I. Kylliäinen PerK 34:lle 11. 1 . -75 
Varast.hoit. T . V. Tengström Jungfruskärin vlke 

1. 2 . -75 
Sair.hoit. M. K. Björkman Utön vlke 1. 2. -75 
Kers. M . Y. I. Nikulainen lPt r i 1. 2 . - 7 5 
Kers. M . T . T . Sund 2.Ptri 1. 2. -75 
Kers. P. M . Ekström TurSpE 1. 2. -75 

Erot 

Kers. M . S. Pennanen 30. 9. -74 Sot.mest. 
P. V. Hakkarainen 1. 10. -74 Ylik. K. P. Vah-
tera 1. 10. 74 Sottekn. V. P. A. Haapanen 
1.11.-74 Kers. P. I. Jaakkola 1. 12. -74 
Tstoap. L. M. Koskinen 27. 12. -74 

Siirrot ja pysyväiset komennukset 

Vääp . F. I -I . K . Eskola MittPstosta 1. 9 . -74 
Kers. I . K . Niemi VaaRPstoon 1. 11. -74 
Kers. E. M. Kyrönlahti VaaRPstoon 1. 11. -74 

Ylennykset 
1.3. 

Ylennykset 

Sotmest. A. Haah t i luutnantiksi 4. 10. -74 
Yliv. T . J . Kovanen sotilasmestariksi 15. 11. -74 
Vääp . R. K . Sipponen ylivääpeliksi 15. 11. -74 
Ylik. T . T . I. Heino vääpeliksi 15. 11. -74 
Yliv. I. L. S. Laht i sotilasmestariksi 6. 12. -74 
Vääp . M . O. Helle ylivääpeliksi 6. 12. -74 
Ylik. M . S. Susi vääpeliksi 6. 12. -74 

Kap t . K. A. Friberg majuriksi Ylil. P Hän-
ninen kapteeniksi L tn H. Vala yliluutnantiksi 
Sotmest. I. A. Laiho luutnantiksi Yliv. R. Ras-
tas sotilasmestariksi Yliv. I. Lehtinen sotilas-
mestariksi Vääp . R. Ui t to ylivääpeliksi Vääp . 
J . Eskola ylivääpeliksi Vääp . M. Aaltonen yli-
vääpeliksi Ylik. J. Karvonen vääpeliksi Ylik. 
S. Suominen vääpeliksi Ylik. M . M u t t a vääpe-
liksi. 



20. UK/MeriSK 
25 vuotta 

Iloisin mielin tutussa perinnerikkaassa ympäristö 

Merisotakoulun 20. Upseerikurssi vietti 25-
vuotisjuhlaansa lauantaina 8. 3. 1975. Oppilas-
kunnan puheenjohta jan , näyttel i jä-ohjaaja Kei-
jo K o m p a n johdolla oli ilahduttavasti 42 kurssi-
veljeä paikalla, ts. 2/3 kurssin alkuperäisestä 
vahvuudesta. Päivän tilaisuuksissa olivat kutsut-
tuina mukana myös oppilaskomppaniamme pääl-
likkö, everstiluutnantti Harry Luova sekä mii-
nalinjan johta ja , komenta ja Olavi Vitikka. 

Päivän tilaisuudet alkoivat aamupäivällä mie-
liin painuvalla kunnianosoituksella ja seppeleen-
laskulla Hietaniemen sankariristillä ja Suomen 
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~ä. 20. UK matkalla ruokailuun. 

Marsalkan haudalla. Edelliselle laski seppeleen 
oppilaskunnan puheen joh ta ja K o m p p a puhuen 
sankarivainajien muistolle. Suomen Marsalkan 
haudalla puhui ja laski seppeleen kurssimme 
priimus Olavi Heikkilä. 

Puolen päivän aikaan tapahtuneen Suomen-
linnaan, Merisotakouluun siirtymisen jälkeen 
suoritettiin aluksi kunniakäynti päärakennuksen 
sankari taulujen äärellä. K o m p p a puhui ja laski 
kukkavihkon taulujen ääreen. 

Lindbergin Lassen todet tua K o m p a n olevan 
paikalla, hän ilmoitti varsin hyvin ojennukseen 

selviytyneen kurssin oppilaskomppanian päälli-
kölle. Va rmaan monen ajatus kiiri kaihoisanakin 
ajassa 25 vuotta taaksepäin, kun tu tun marssi-
laulun sävelten tahdissa kiersimme puistikkoa 
matkalla lounaalle. 

Mai t tavan lounaan, johon mukanamme osal-
listuivat Merisotakoulun res upseerikurssin joh-
to, kaptl K Aalto ja ylil J Smolander sekä jouk-
ko nykyisiä oppilaita, jälkeen astelimme koulun 
juhlasaliin päivätilaisuuteen, jossa koulun johta-
jan, kommodori Heleniuksen tervetulotoivotuk-
sen ja. nykyisen oppilaskunnan puheenjoh ta jan 
puheen jälkeen K o m p p a esitti kurssimme terveh-
dyksen ja luovutti Merisotakoululle kurssimme 
lah jana koulua esittävän öljyvärimaalauksen. 
Resupseeriosaston johtajan, kaptl Aallon kerrot-
tua mielenkiintoisesti nykyisestä Merisotakoulusta 
kiertelimme vanhoja muistorikkaita suojia muis-
tellen, leikkiä laskien, nykyistä ja entistä vertail-
len. Oli entistä, mut ta oli uuttakin, oli harjoi-
tusluokkia, oli viihtyisä kerho, oli uusi sotilas-
koti jne. 

Jäätelökahvien virkistäminä riensimme sitten 
"Mat t i Kurjel le", jossa saimme asiantuntevan 
opastuksen tuon vanhan tehokkaan koululaivan 
historiasta, rakenteesta ja toiminnasta. Piristävän 
sadekuuron myötäileminä vaelsimme tu t tu ja 
teitä sukellusvene "Vesikolle", joka 'Matias 
Myyrän' tavoin vangitsi mielenkiintomme oh-
jelmaan merkityksi ajaksi. 

Tunne lman tiivistyessä kokoonnuimme n klo 
17 maissa Suomenlinnan LTpseerikerholle, jossa 
pienen hengähdystauon jälkeen "Kössi" Tuomo-
la johti oppilaskunnan juhlakokouksen, jossa 
m m päätett i in kurssijulkaisun 2:n suunnittelun 
aloittamisesta ja esitettiin ajatuksia "epäviralli-
sista" kokoontumisista varsinaisten kurssijuhlien 
välillä. 

Kurssin kiitollisuuden osoituksena Tuomola 
luovutti Kompalle kaulassa kannet tavan "Kurs-
sin avaimen". 

Merisotakoulun joh ta jan saavuttua juotiin al-
kucocktailit Lappalaisen puheen ja "Vive la 
Compagnien" säestyksellä. 

I l ta sujui rattoisasti. Mikäs oli istua Ruokolai-
sen menun ääressä. Puheita pidettiin edelleen 
puolin ja toisin: Komppa , Helenius, Luova, Vi-
tikka. Klenberg luovutti Merivoimien ja Lappa-
lainen rannikkotykistön plaketin ao valtuuksin 
Kompalle kiitoksena hänen suorittamastaan ar-
vokkaasta vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä. 
Lappalainen luovutti juhlapäivän muistoesineen 
ensimmäiset kappaleet, Vitikka kertoili hauskas-
ti sotilasasiamiesajoistaan Lontoossa, Lindberg 
piti arpajaiset — sotainvalideille kertyi sievoinen 
summa. Aika riensi — tuntui vallan liian lyhyel-
tä, mut t a olihan jäljellä vielä "maihinnousu Hel-
sinkiin" ja toiveet uudesta mieluisasta kokoontu-
misesta. 

M L 

J A N A O Y 
KESTILÄN PUKIMO OY 

TURKU 

INSINÖÖRITOIMISTO 
HEIMO KAKKO & CSO KY 

HELSINKI 
K O L O R I T KY 



KESKO 
OY 

HELSINGIN KONTTORI 

SUOMALAINEN KONE OSAKEYHTIÖ 
FINSKA MASKIN AKTIEBOLAGET 

T E L E X 1 2 5 7 7 E S K O E S - 0 0 5 1 0 H E L » I N K 1 5 1 N O K I A N T I E 2-4 • ® 7 1 11 2 2 
P i i r i k o n t t o r i : 33200 TAMPERE 20 HÄMEENPUISTO 31 B 7 • ® 32 223. 32 224 

KALAYHTYMÄ OY 

Raisio 
K A R S K E O Y 

KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 
KALEVA 

Niittykumpu 

OY AINO LINDEMAN AB 
OY VAASAN SAIPPUA AB 
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KEMIJÄRVEN KONEASENNUS OY 

O u l u 
OULUN ALUESÄÄSTÖPANKKI 

YHTYNEET KUVALEHDET OY OY JULIUS TALLBERG AB 

SÄTERI OSAKEYHTIÖ 
KARVIAN OSUUSPANKKI 

Karvia puh. 93 04 011/41 

FINANSSILAITOS OY 

Raha-arpajaistoimisto 

V A K U U T U S O S A K E Y H T I Ö POHJOLA 
Lapinmäentie 1 

H e l s i n k i 
Puh. 55 91 



E R I O Y 

Suomenoja 

RAKENNUS OY HARTELA 

H e l s i n k i 

ESPOON AMBULANSSI 

K a u k l a h t i 

Puh. 811 505 

Päivystys kautta vuorokauden 

Oy HELSINGIN AUTO Ab 

OY FISKARS AB 

Kehyslistatehdas — Ramlistfabriken 

Porvoo - Borgä 

HELSINGIN DIESEL Oy 

Harkkoraudantie 1 

Malmi puh. 379 282 

HACKLIN - YHTIÖT 

Pori 

HELSINGIN VALAISIN 

Isokaari 10 - Helsinki 

Puh. 679 047 

HAKANIEMEN UUSI APTEEKKI 

H e l s i n k i 
I M A T R A N V O I M A O Y 

KESKUSOSUUSLIIKE HANKKIJA 

Helsingin myyntikonttori 

Mannerheimintie 43 

KESKUSTAPUOLUE RP 

Pursimiehenkatu 15, Helsinki - Puh. 10 311 
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KUNNALLISPAINO 

Sähkötie 1 - 01510 Vantaa 51 

Puh. 821 922 

LOHJAN KALKKITEHDAS OY 

LAATUVAUNU KY 
LOVIISAN SATAMA 

L o v i i s a 

OY LAIVAPESU AB INSINÖÖRITOIMISTO 

MAA JA VESI OY 

OY LAIVATEOLLISUUS AB 

Turku 
MACHINERY OY 

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY OY MERIKIITO AB 

LIIKETYÖNANTAJAIN 
KESKUSLIITTO ry. LTK 

Et.ranta 10 Helsinki - Puh. 11529 

INSINÖÖRITOIMISTO NEUTRON 



MEIJERIOSUUSKUNTA MILKA OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OY 
OKO 

M I S A O Y 

Lappeenranta 
OULUN KAUPUNGINHALLITUS 

Oulu 

M K - M A I N O S O Y PANIMOTEOLL1SUUSLIITTO 

MKT-TEHTAAT OY 
LÄÄKETEHDAS OY PHARMACAL 

Lemuntie 9 
H e l s i n k i 

MUNKKINIEMEN APTEEKKI 

Laajalahdentie 16 
H e l s i n k i 

POHJANMAAN TURKIS 

Vaasa 

NAANTALIN KAUPUNGIN HALLITUS 

Naantali 
OY RAUMAN STEVEDORING LTD 

Rauma 
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POHJOLAN SÄHKÖ OY 

Oulu 

RAUMAN KAUPUNKI JA 
MAASEURAKUNTA 

Rauma 

PORIN TULITIKKUTEHDAS 
Pori 

R A V A O Y 

PORIN YMPÄRISTÖN OSUUSMEIJERI 
Pori 

R O L A T E OY 

H e l s i n k i 

PORVOON KAUPUNKI RTO-TUONTI OY 

RAKENNEJATKOS OY 
OY SAAB-VALMET AB 

Uusikaupunki 

RAKENNUS OY 

Turku - Helsinki - Lohja - Porvoo - Pori 

Keskinäinen Merivakuutusyhtiö 
SUOMEN 

MERIVAKUUTUSYHDISTYS 
Käsityöläiskatu 4 a, 20100 Turku 10 

Puh. 921 -29 123 
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O Y S A K O A B SKK 
Meiltä "pesee" 

SATAMAN VALINTA 
^ J Satamakatu 3. SUOMEN TALOKESKUS OY 
^ ^ Katajanokka 

Puh. 628 480 
H e l s i n k i 

KANNATTAA POIKETA ! 

OY SINEBRYCHOFF AB SUOMEN VARUSTAMOYHDISTYS r.y. 

H e l s i n k i 

S U N I L A O Y SÄÄSTÖPANKKIEN 
KESKUS - OSAKE - PANKKI 

OY SUOMEN BOFORS AB TALOUS-OSAKEKAUPPA 

SUOMEN HÖYRYLAIVA OY TURUN VENEVEISTÄMÖ OY 
Eteläranta 8 Turku 
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TAMMISAAREN KAUPUNKI TURVAVYÖ OY 

T E R Ä S O Y 
RAVINTOLA TÖÖLÖ 

Mannerheimintie 98 
Puh. 415 740 

TERÄSKONTTORI OY 

Melkonkatu 15, puh. 67 34 71 
VAASAN KAUPUNKI 

OY TUDOR AB VALTION PUKUTEHDAS 

TUMMAVUOREN KIRJAPAINO 

Hämeenkylä 
VALTION VILJAVARASTO 

TURUN VARTIOKESKUS OY 

Tuureporink. 14 B, Turku 
Puh. 921 - 336 555 

V A S A B L A D E T 

Vaasa 

39 



ALAVUDEN PUUNJALOSTUSTEHDAS 

Alavus, puh. 965-20 461 

AVOMERI LINE OY 

Kasarmikatu 23 ja 38 

Helsinki - Puh. 10 890 

OY HERMAN ANDERSSON 

Oulu 
BENSOVV O y - A b 

ARO-YHTYMÄ OY KATEPAL 

Lempäälä 

A. A. BERBELIN Ky 

Vientiliike 

ASKO OSAKEYHTIÖ 

Lahti 

Oy CONTENTA Ab 

Pohj. Esplanadi 25 B Helsinki 

Puh. 661 019 

ASTRA-YHTIÖT OY O y E H O A b 

A U R A 

KESKINÄINEN 

VAKUUTUSYHTIÖ 

ENSO - GUTZEIT OSAKEYHTIÖ 

46 43 

H a l o s e l t a 
SUURVALIKOIMISTA EDULLISESTI NAISTEN JA MIESTEN NAHKA-ASUT, 

PÄÄLLYSTAKIT, PUVUT SEKÄ KENGÄT. 
T U L E . T U T U S T U . 

( H l £ & € ) ! » S A S 
POHJ.ESPLANADI 37 (Vastap. Ruots. Teatteria) 

Puh 1161.'. TAVARATALOT: KOTKA - LAPPEENRANTA -
o y 1 A l l i M I N KUOPIO TEKSTIILITALO: JYVÄSKYLÄ 

9 2 0 

P a l v e l e m m e 
M a 
Pe 
T i t o 9 18 
La 9 16 

O s a m a k s u 

t i l i l u o t t o 
l u m 
[CKJ -palvelu 
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hyvän 

sokerin 
tunnus 
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jr 1 

suamEn SOKERI 


