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Raivaten kohti tulevaisuutta 
Me suomalaiset olemme käyttäneet itsestämme nimitystä "raivaajakansa". Ilmai-

suun sisältyy hellittämätön pyrkimys rakentaa tätä maata, halu nähdä tulevaisuus 
valoisana raskaidenkin koettelemusten keskellä ja tahto raivata kehityksen tiellä 
olevat esteet. 

Sodan päätyttyä v. 1944 oli Suomen kansa jälleen mittavan tehtävän edessä. 
Oli monessa asiassa "uudesti luotava maa" . Puolustusvoimat olivat vaikeassa mur-
roskaudessa. Tulevaisuus oli vahvan sumuverhon takana. 

Vuodet 1945—1948 merkitsivät meripuolustuksemme historiassa erikoislaatuista 
raskasta työvaihetta. Miinoitetut merialueet oli raivattava alkuvaiheena siirtymiselle 
" rauhan kannalle" rannikoillamme. Kiitos taitavan johdon, kaikilla tahoilla ilmen-
neen improvisaatiotaidon sekä ennen kaikkea uupumat tomana miltei "työnä vuo-
rot ta" tapahtuneen jokaisen mukana olleen ponnistelun, vält tämätön vaarallinen 
tehtävä saatiin suoritetuksi. Kiitos koulutuksensa ja kokemuksensa rannikkotykistön 
miehet seisoivat sinitakkisten veljiensä rinnalla vastuunalaisissa tehtävissä "Faarao" 
työnsä velvoittavana osoittajana. Aika oli kovaa — mut ta kovia olivat miehetkin. 

Työ ei ollut vailla uhreja — teemme kunniaa niille miehille, jotka raivausvuo-
sina antoivat henkensä. Pysyvänä muistomerkkinä uupumattomasta työstä ja sen 
vaatimista uhreista seisoo Haapasaarella muistokivi. Sen sanoma on velvoittava: " M e 
raivasimme väylät, jot ta teillä olisi mahdollisuus purjeht ia kohti valoisampaa tule-
vaisuutta". 

Rannikkotykistöaselajimme on sen voimat suureksi osaksi sitoneen raivauskau-
den jälkeen kokenut monia vaiheita. O n ollut tyyntä ja on ollut myrskyä. Raivaaja-
hengen läpitunkema usko päämääriin, tehtävien merkitykseen ja omaan itseensä on 
vienyt aselajin kehitystä läpi vastuksien nykyiselle monessa suhteessa itseluottamusta 
ylläpitävälle tasolle. Jatkukoon ja voimistukoon sama positiivinen aselajimme kehitys 
loogisena osana puolustusvoimiemme kokonaiskehityksessä. 
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Ro-ro-laiva 
silta satamien välillä 

Lähetyksenne kulkevat ro-ro-laivoillamme 
nopeasti ja joustavasti kuin siltaa pitkin. 
Lastaus ja purkaus sujuvat vaivattomasti. 
Ro-ro-laivamme liikennöivät Suomesta Tanskaan, 
Saksaan, Hollantiin ja Englantiin. Muut rahti-
laivamme välittävät säännöllistä linjaliikennettä 
Suomesta mannermaalle, Englantiin ja Irlantiin 

sekä Välimeren ja Etelä-Amerikan satamiin. 
Viidestä.matkustajalaivastamme kolme purjehtii 
Silja Linen liikenteessä Ruotsiin ja kaksi 
Itämeren-liikenteessä Tanskaan ja Saksaan. 
Tonnistomme on yhteensä noin 200.000 dwt, 
henkilökuntamme noin 2000 henkeä ja liike-
vaihtomme yli 300 milj. markkaa vuodessa. 

SUOMEN HÖYRYLAIVA OSAKEYHTIÖ = 
Eteläranta 8, 00130 Helsinki 13, puh. 1781. Telex 12-1410. EBtBm 
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EVERSTI A E HUKARI 

Rannikkopuo lus tuksen 
sodanjälkeisestä 
kehi tyksestä 

RAIVAUSAIKA VV 1944-1948 

Rannikkotykistön sotien jälkeistä kehitystä 
tarkasteltaessa on syytä palauttaa mieliin tilan-
ne, josta aselajissamme rauhan tultua jouduttiin 
aloittamaan. 

Kun puolustusvoimamme 1. 12. 44 asetettiin 
rauhan kannalle, tuli merivoimiin kuulumaan 
— Merivoimien esikunta, 
— Turun Rannikkotykistörykmentti, 
— Suomenlinnan Rannikkolinnakkeisto, 
— Haminan Rannikkolinnakkeisto, 
— Laivaston esikunta 

- Raivaajalaivasto, jossa seitsemän raivaaja-
osastoa 

— Turun Laivastoasema, 
— Helsingin tukikohta, 
— Parolan ja Kyminlinnan varikot sekä 
— Merisotakoulu. 

Merivoimien oli perustettava "maailman suu-
rin", yli 200 alusta käsittävä raivaajalaivasto. 
Rannikkotykistön osalle tuli perustaa neljä rai-
vaajaosastoa ja luovuttaa niihin suurin osa hen-
kilöstöstään eli n 70 upseeria ja n 300 aliup-
seeria. Joukko-osastoihin jääneellä vähäisellä 
henkilöstöllä oli suoritettava sotien jälkeinen 
"suursiivous" linnakkeilla ja samalla hoidettava 
aselajin koulutustehtävät. 

Tykkikalustosta oli välirauhan sopimuksen 
ehtojen mukaisesti Porkkalan itäpuoliselta 
alueelta kiireellä siirretty järeät ja raskaat ty-
kit (yli 120 mm) varikkoihin. 

Rannikkotykistön yhteysaluksista liitettiin 
kaikki merikelpoiset alukset ja veneet raivaaja-
laivastoon, joten linnakkeiden huoltoyhteydet 
jouduttiin hoitamaan muutamalla sekalaisella 
moottoriveneellä ja talvisin hevosin sekä jää-
veneitä käyttäen. 

Elämä linnakkeilla oli ankeaa ja työpalveluk-

sen sävyttämää koulutuksen supistuessa henki-
lökunnan ja varusmiesten vähäisyyden takia lä-
hinnä peruskoulutuksen antamiseen. Henkilöstö 
asui osittain vanhoissa tilapäiskäyttöön rakenne-
tuissa parakeissa, poikamiehet poikkeuksetta yh-
teismajoituksessa. Vaihtelua elämään toi yhteys-
aluksen käynti saaressa ehkäpä kolmasti viikos-
sa. Samoin linnakkeen päällikkö saattoi joskus 
ilahduttaa alaisiaan sallimalla linnakkeen voi-
makoneen poikkeuksellisesti jyskyttää valovirtaa 
aina klo 22.00 asti, olihan polttoainetta säästet-
tävä. Kun henkilökuntaa lisäksi vaivasi epätie-
toisuus tulevaisuudesta, on varsin ymmärrettä-
vää, että aselajin kehittyminen näissä olosuh-
teissa oli miltei täysin tyrehtynyt. 

Vuonna 1947 palautettiin osa raivaustehtä-
vissä toimineesta rannikkotykistön henkilöstöstä 
takaisin aselajiinsa ja vuoden 1948 kuluessa lo-
putkin. Kouluttajal lanne muuttui aivan oleelli-
sesti ja sai huvittaviakin piirteitä. Allekirjoitta-
nut mm joutui syksyllä -48 opetusupseeriksi 
Miessaaressa olleeseen reservialiupseerikouluun ja 
muistamani mukaan meitä oli aamulla palve-
luksen alkaessa rivissä lähes yksi kouluttaja jo-
kaista seitsemäätoista oppilasta kohti. Rannik-
kotykistön johto suhtautui kuitenkin tietyllä va-
rauksella meidän, 3—4 vuotta raivaamisessa ol-
leiden, ammattipätevyyteen ja niinpä mm kaik-
ki upseerit luutnanteista majuriin istutettiin 
seuraavana talvena "rannikkotykistökurssille". 
Samoissa tiloissa olimme talvella 1945 käyneet 
"merenkulku- ja raivauskurssin", joten opinah-
jo ja oppilastoverit olivat onneksi tuttuja ennes-
tään. 

Merisotakoulussa oli jo vuoden 1946 lopulla 
aloitettu sotien jälkeen keskeytyksissä ollut kan-
tahenkilökunnan perus- ja jatkokoulutus sekä 
reservin upseerien koulutus. 

Pariisissa 10. 2. 47 tehty rauhansopimus astui 



Puiset tulenjohtotornit. . . 

voimaan saman vuoden syyskuussa ja samalla 
lakkasi välirauhansopimuksen määräysten voi-
massaolo. Silloin päättyi myös Liit toutuneiden 
Valvontakomission toiminta maassamme ja sen 
lähet tämät valvonta- ja yhteysupseerit poistui-
vat maasta. 

RANNIKKOTYKISTÖN AMPUMATAIDON 
KOHOTTAMINEN JA YHTENÄISTÄMINEN 
VV 1949-1952 

Raivausaikana rannikkotykistössä vallinneen 
"hiljaiselon" jälkeen virisi nyt vilkas koulutus-
toiminta ja aselajin eri alojen kehittämiseksi 
työskenneltiin innolla. 

Päällystön jatkokoulutuksessa syntynyt aukko 
oli pyrittävä kuromaan umpeen ja m m 9—10 
kk kestäviä kapteenikursseja järjestettiin useita 
peräkkäin, jotta aselajin upseereilla olisi mah-
dollisuus pyrkiä Sotakorkeakouluun ja aselajiin 
saataisiin riittävästi yleisesikuntakoulutuksen 

saaneita upseereita. 
Aselajin tykistöllistä kehittämistä johti Meri-

voimien tykistöosasto, jonka päällikkönä toimi 
etevä ja erittäin tarmokas everstiluutnantti Ti-
mo Pesonen. Hänen pätevällä johdollaan kehi-
tettiin ja yhtenäistettiin rannikkotykistön ampu-
mamenetelmiä, mittaus- ja tulenjohtotoimintaa, 
ammunnan laskentaan liittyviä välineitä ja me-
netelmiä sekä tykistön toimintaa käsitteleviä oh-
jesääntöjä ja oppaita samalla kun ennakkoluu-
lottomasti kokeiltiin uusia välineitä ja menetel-
miä. 

Osumatarkkuus liikemaaliammunnassa riip-
puu maalin mittauselementtien määrittämis-
tarkkuudesta. Evl Pesosella oli tapana sanoa, 
että "jos mittausvirhe liikemaaliammunnassa on 
suurempi kuin 1/2 % etäisyydestä, ei paraskaan 
tu lenjohta ja voi hallita tulen heilahtelua maa-
lin suhteen." 

Mit taustarkkuuden parantamiseksi kiinnitet-
tiin erikoista huomiota sisäkantamittaajien kou-
lutukseen. Mit taa j ien valinta järjestettiin suo-
ritettavaksi Tilkassa psykofysiologisella osastolla 
ja mittauskurssit pidettiin keskitetysti aselajin 
puitteissa kuten nykyisinkin. Ammunto jen tu-
lokset paranivat heti varsin merkittävästi. 

Sodan a j an kokemusten perusteella pyrittiin 
mahdollisimman suuressa määr in yksipisteiseen 
mittaukseen leikkausmittauksen sijasta. Tästä 
syystä valmisteltiin myös pystykantamittauksen 
käyttömahdollisuus kirjoittamalla siitä opas ja 
valmentamalla aselajin upseereita ko mittaus-
tavan käyttöön. Monimutkaisena (?) ja useita 
laskettavia aputaulukoita vaativana pystykanta-
mittaus ei saavuttanut kannatusta, vaikka sen 
mittausala ja -tarkkuus ovatkin stereomittausta 
edullisemmat. 

Kiintopisteverkoston tarkistamiseksi joudut-
tiin suorit tamaan mit tava työ kaut ta rannikon. 
Kaikki kiintopisteet, joita ei varamerkkien 
puutteessa pystytty paikantamaan, poistettiin 
luetteloista ja käyttöön jääneistä laadittiin käyt-
tökelpoinen taltio. 

Rannikkotykistön suunnanmittausvälineistö 
oli eri aikakausilta peräisin ja varustettu mitä 
moninaisimmilla asteikoilla. Vaikka oli jo siir-
rytty 6000-jakoiseen pi iruun rannikkotykistön 
perinnäisestä nelipiirusta eli 6400-jakoisesta pii-
rusta, oli meillä jatkuvasti käytössä myös muita 
kulmayksiköitä, m m linnoituspiiru, aste, uusi 
aste, laivaston piiru, 6300-jakoinen piiru ja ne-
lipiiru. Kulmayksiköiden muuntotaulukot olivat 
tosiaan tarpeen jokaisessa toimintapisteessä. 
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Merkittävin uudistus kulmanmittausvälineiden 
osalta oli uusien suuntimien tilaaminen T a m -
pellalta. 

Tutkamit tauksen ja - tulenjohdon kokeilut 
aloitettiin tavallisella merenkulkukäyttöön ra-
kennetulla Decca-tutkalla, jonka suuntalevy 
muutet t i in piirujaoitukselle ja suunnan luetta-
vuutta tarkennettiin rakentamalla siihen mekaa-
nisesti toimiva lisänäyttölaite ykkös- ja kym-
menpi i ruja varten. Tu tka asennettiin vanhaan 
autoon ja kokeilut aloitettiin. Tulokset olivat 
lupaavia ja nykyinen rannikkotykkimies tuskin 
tulisi toimeen ilman tutkaa. 

Ammunnan laskennan kehittämiseksi paran-
nettiin ja hankittiin keskiövälinesarjoja, tarkis-
tettiin ja yhtenäistettiin ammunnan ballistinen 
valmistelu ja kirjoitettiin ohjesääntöjä. Kevyen 
tykistön tulen tehon kohottamiseksi kunnostet-
tiin maahan saadut Auffiere-laskimet ja kirjoi-
tettiin tarvittava opas. Niiden käyttö jäi kui-
tenkin verrattain vähäiseksi. 

Liikkuvan rannikkotykistön tarve oli todettu 
jo sotiemme aikana, jolloin sopivien ampuma-
menetelmien ja -välineiden puuttuessa pyörä-
lavettisia tykkejä käytettiin merimaal iammun-
toihin yleensä kiinteästi (napatapilla) tuliase-
miin asennettuina. Nyt aloitettiin perusteelliset 
tutkimukset moottoroidun rannikkotykistön ke-
hittämiseksi. Onnistuneiden merimaal iammun-
tojen jälkeen suoritettiin viimeinen testaus osal-
listumalla kesällä 1951 kenttätykistön ampuma-
leirille Rovajärvellä, jolloin voitiin todeta tu-
loksien täyttävän kaikki asetetut vaatimukset ja 
tehtiin esitys moottoroidun rannikkotykistön pe-
rustamiseksi. 

Ampumakoulutuksessa kiinnitettiin erityistä 
huomiota usean patterin tulen keskittämiseen 
samaan maaliin ja tulisuunnitelmien laatimisen 
yhtenäistämiseen. Onnistuneilla näytösammun-
noilla saatiin puolustusvoimien ylin johto va-
kuuttuneeksi rannikkotykistön tulen tehosta ja 
kyvystä käyttää tulta joustavasti tilanteen vaa-
timusten mukaisesti. 

Edellisen perusteella lukija voi saada käsi-
tyksen, että tuona aikana ainoastaan tykistö-
osasto sai jotakin aikaan. Tosiasiassa v i l k a s ke-
hitystyö oli käynnissä muillakin aloilla, mut ta 
käsitykseni mukaan tuona a janjaksona luotiin 
poh ja rannikkotykistön mer imaal iammunnan 
suorittamiselle aina näihin päiviin asti ja siinä 
mielessä tämän ajanjakson otsikointi puoltanee 
paikkaansa. T u o n a ajanjaksona rannikkotykis-
tön ampumateknilliselle kehittämiselle oli myös 

olemassa paremmat työvoimaresurssit kuin kos-
kaan aikaisemmin tai sen jälkeen, sillä Me-
rivE :n tykistöosaston rannikkotykistötoimistossa 
työskenteli neljä upseeria yksinomaan ampuma-
teknillisten kysymysten parissa. 

KEHITYSTÄ JA TAPAHTUMIA 
1950-1960-luvuilla 

Johtosuhteet 

Koulutuksen johtamisen ja järjestelyn kan-
nalta on ehkä merkittävin tapahtuma ollut puo-
lustusvoimien uudelleen järjestely 1. 12. 52, 
jolloin laivaston ja rannikkotykistön yhteisenä 
johtoportaana toiminut Merivoimien esikunta 
lakkautettiin ja rannikkotykistön joukko-osastot 
alistettiin suoraan divisioonien komentajille ja 
siirrettiin maavoimiin. Aselajin koulutuksen 
koordinointi jäi Pääesikuntaan siirretyn meri-
puolustuksen tarkastajan, jolla oli apunaan me-
ripuolustusosasto, tehtäväksi. Yhteinen koulutus 
tosin jatkui Merisotakoulussa 1960-luvun al-

. . . on korvattu nykyaikaisin elektroonisin laittein 
varustetuilla betonitorneilla. 
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kuun asti. Keväällä 1960 Meripuolustuksen 
tarkastajan virka lakkautettiin ja rannikkotykis-
tön koulutuksen tarkastusvelvollisuus määrät t i in 
tykistön tarkastajalle, jolla oli lähimpänä apu-
laisenaan, tykistöosaston päällikkönä, rannikko-
tykistön upseeri. Samalla perustettiin Pääesikun-
nan tykistöosastoon rannikkotykistötoimisto. Oli 
luonnollista, että t ämän järjestelyn vallitessa 
rannikkotykistön koulutus liittyi läheisesti kent-
tätykistön koulutukseen ja kahden aselajin kiin-
teä kanssakäyminen oli varmaan hedelmällinen 
vaihe molemmille osapuolille. Vuonna 1967 ta-
pahtui jälleen merkittävä muutos kun aselajille 
nimitettiin oma tarkastaja. Rannikkotykistön 
tarkastajana ovat toimineet kenrm Väinö Kar-
vinen v 1967, ev Veikko Vuorela vv 1968—69 
ja ev Eero Veranen vuodesta 1969 alkaen. 

Uudelleenjärjestelyn yhteydessä aloitettiin 
samalla kahden uuden aselajihaaran, mootto-
roidun rannikkotykistön ja rannikkojalkaväen 
koulutus. 

l . M t R t P s t o perustettiin Suomenlinnaan. Sen 
tehtäväksi määrät t i in moottoroidun rannikkoty-
kistön kouluttaminen ja kehittäminen. Patteris-

ton nimi muutet t i in Vaasan Rannikkopatteris-
toksi ja se siirrettiin v 1964 nimikkokaupun-
kiinsa Vaasaan. VaaRPsto osallistuu usein kiin-
teiden rannikkotykistöjoukko-osastojen järjestä-
mille ampumaleireille kilpaillen tasavertaisesti 
merimaal iammuntojen tulen tarkkuudessa. Yh-
teistoiminnan hiomiseksi kenttätykistön kanssa 
patteristo osallistuu säännöllisesti myös Rova-
järven tykistöleireihin. 

Jatkosodan alusta lähtien rannikkotykistön 
organisaatioon kuului erilaisia jalkaväkiyksiköitä 
koko sodan a jan , mut t a sodan päätyttyä ei ran-
nikkojalkaväen koulutusta jostakin syystä pidet-
ty tarpeellisena ennen vuotta 1952, jolloin ran-
nikkojalkaväen kouluttaminen aloitettiin Suo-
menlinnan Rannikkotykistörykmentissä Mies-
saaren linnakkeella. Suurimpana koulutuksen 
hai t tana oli merellisiin olosuhteisiin sopivan 
maihinnousukaluston ja -välineistön puut tumi-
nen. 1950-luvun lopulla Rannikkopataljoonassa 
suoritettiin moninaisia kokeiluja sopivan kalus-
ton ja toimintatapojen kehittämiseksi ja hankit-
tiin ensimmäiset "merisyöksyveneet", uiskot. 
V 1960 Rannikkopataljoonasta muodostettiin 

•» -"«A • 
Rannikkotykkien taistelunkestävyys 
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. . . on oleellisesti parantunut. 

itsenäinen joukko-osasto, Rannikkojääkäripatal-
joona, joka siirrettiin Upinniemeen. Samalla 
sen tarkastusvelvollisuus määrätt i in jalkaväen 
tarkastajalle. Nykyisin pataljoonalla on varsin 
käyttökelpoinen maihinnousukalusto ja -väli-
neistö ja sen koulutus on vakiintunut. 

Koulutus 

Upseerien peruskoulutus tapahtui Merisota-
koulussa yhdessä laivaston upseerien kanssa 
vuoteen 1963, jonka jälkeen kadetit ovat olleet 
kaksi ensimmäistä vuosikurssia Kadettikoulussa 
ja suorittaneet aselajijakson (3. vuosikurssi) Ty-
kistökoulussa sekä vuodesta 1969 alkaen Ran-
nikkotykistökoulussa Santahaminassa. 

Rt-upseerien jatkokoulutus, kapteenikurssit, 
on samoin pidetty aluksi Merisotakoulussa, sit-
ten Tykistökoulussa ja nykyisin Rannikkotykis-
tökoulussa. Upseerien korkeakoulutus on koko 
a jan tapahtunut Sotakorkeakoulussa, ensisijai-
sesti laivastoupseereiden kanssa yhteisellä meri-
sotalinjalla. 

Toimiupseereiden koulutus on käytännöllises-
ti katsoen kokenut samat muutokset kuin up-
seerienkin koulutus. Nykyisin toimiupseereiden 
peruskoulutus on keskitetty Päällystöopistoon 

Lappeenrantaan ja kaikki aselajikoulutus Ran-
nikkotykistökouluun. 

Varusmiesten koulutuksen kannalta oli mer-
kittävin muutos siirtyminen kahden vuosittaisen 
saapumiserän järjestelmästä kolmen saapumis-
erän järjestelmään v 1959. Tällä järjestelyllä 
saavutettiin monia e tuja koulutuksen yhtenäis-
tämiseksi maavoimien kanssa. Hai t tapuolena 
järjestelystä on ollut, että se samalla tuntuvasti 
lisäsi koulutustehtäviä. Joukko-osaston varus-
miehet jakautuvat 9—11 koulutushaaraan, jois-
sa on yhteensä n 30 erikoiskoulutusryhmää. 
Näistä yleensä puolet saa erikoiskoulutuksen 
joukko-osastojen ulkopuolella pidettävillä kurs-
seilla ja puolet eli n 15 erikoiskoulutusryhmää 
on koulutettava joukko-osastossa samanaikaisesti 
kun edellisestä saapumiserästä on jatkokoulu-
tuksessa n 10 erikoiskoulutusryhmää. Valitetta-
vasti koulutustehtävien lisääntymisen myötä ei 
toistaiseksi ole saatu vastaavasti lisää virkoja ja 
toimia. 

Kalusto 

Sotien jälkeinen nopea tekninen kehitys on 
tuonut mukanaan uusia välineitä ja laitteita, 
joiden käyttöönotto asettaa suuria vaatimuksia 
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koulutukselle. Uusista tulokkaista mainittakoon 
ohjukset, rannikkotykistön ampumalaskin, tu-
lenjohtotutka ja laser-etäisyydenmittari. 

Kevyt rannikkotykistö on suurimmaksi osak-
si korvattu nykyaikaisilla tornipattereilla, jotka 
ovat merkittävästi lisänneet rannikkotykistön 
valmiutta ja torjuntakykyä. 

Yhteysaluskalustoa, henkilökuljetusaluksia, 
kelirikkoveneitä ja yhdysveneitä hankitti in vv 
1957—61 yhteensä n 30 kpl. Niillä on voitu 
hoitaa linnakkeiden huoltokuljetukset lähes tyy-
dyttävästi. Erityisen tervetulleita ovat olleet 
myöskin jää- ja kelirikkoliikenteeseen sopivien 
ajoneuvojen, mm hydrokopterien hankinnat . 

Sosiaaliset olot 

Koulutusolot ovat erityisesti 1960-luvulla 
huomattavasti parantuneet erityisesti rakennus-
toiminnan ansiosta. Useimmille koulutuslinnak-
keille on saatu nykyaikaiset harjoittelu- ja ma-
joitustilat. Kantahenkilöstölle on rakennettu uu-
sia asuntoja nykyajan mukavuuksin eikä niissä 
enää tarvita öl jylamppuja. 

Tilinpäätös 

Lyhyenä yhteenvetona voidaan todeta, että 
1960-luvun loppuun mennessä rannikkotykistös-
tä oli kehittynyt itsenäinen aselaji, jonka kou-
lutusta ja kehittämistä johtaa Rannikkotykistön 
tarkastaja ja jonka henkilöstön erikoiskoulutus-
ta varten on perustettu oma aselajikoulu. Tä -
ten on luotu entistä paremmat edellytykset ase-
lajin kehittämiseksi täyt tämään sille uskottavat 
tehtävät. 

KEHITYSNÄKYMÄT 1970-LUVULLA 

Parlamentaarisen puolustuskomitean mietin-
tö, joka valmistui vuonna 1971, an taa varsin 
täsmälliset suuntaviivat meripuolustuksen ja 
sen osana toimivan rannikkopuolustuksen kehit-
tämiselle. Mietinnössä meripuolustuksen kehit-
tämiselle asetetut tavoitteet on julkaistu ev Ai-
mo Pajusen kirjoituksessa (Rannikon Puolus-
ta ja n:o 3/1973), joten en ryhdy niitä tässä 
toistamaan. Lisäksi on Pääesikunnassa suoritet-
tu erinäisiä rannikkopuolustusta koskevia tutki-

Lasermittaus on korvaamassa stereomittauksen. 
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muksia, joiden pohjal ta on laadittu suunnitel-
mat myönnettyjen perushankintavarojen käy-
töstä rannikkopuolustuksen kehittämiseksi 1970-
luvulla ja vielä siitä eteenkinpäin. 

Suunnitelmien valossa voidaan jo nyt todeta 
rannikkotykistön olevan valtavien teknillisten 
uudistusten kynnyksellä, mm 
— maalien määri t täminen suoritetaan laser-

etäisyydenmittareilla absoluuttisen tarkasti 
suuriltakin etäisyyksiltä, 

—- tulenjohtotoiminnassa siirrytään optisesta tu-
lenjohdosta tutkatulenjohtoon nykyaikaisia 
tulenjohtotutkia käyttäen, 

— ammunnan laskenta tullaan suorit tamaan 
"tietokoneilla" ja virheiden eliminoiminen 
nostaa tulen tehoa huomattavasti , 

— merivalvonta tehostuu nykyaikaisten valvon-
tavälineiden, m m valvontatelevisioiden, uu-
sien tutkien ja nopeiden viestintäyhteyksien 
ansiosta ja maalit kyetään tunnistamaan 
myös pimeällä, 

— raskas tykistö uusitaan nykyaikaiseksi taiste-
lunkestäväksi tornitykistöksi, 

— kaukotor junnan tehostamiseksi on suoritettu 
onnistuneita kokeiluja, 

— rakennettavat linnoitteet ja suojatilat täyttä-
vät nykyajan vaatimukset ja lisäävät mer-
kittävästi taistelunkestävyyttä. 

Muu tamia merkittäviä parannuksia aselajin 
jokapäiväistä elämää ajatellen on tällä vuosi-
kymmenellä jo toteutunut tai toteutuu aivan 
lähiaikoina. 
— Rankkiin ja Kirkonmaahan valmistui viiden 

perheen korkeatasoiset asunnot. 
— Rankin sotilaskoti on valmistunut. 
— Hangon asuintalon (yli 30 asuntoa) raken-

nustyöt alkavat tänä vuonna. 
— Utö saa uuden nykyaikaisen kasarmiraken-

nuksen. 
—• Uusia nopeita yhteysveneitä luovutetaan 

joukko-osastoille touko- kesäkuussa 8 kpl. 
Näistä 6 on varustettu myös sairaskuljetusta 
varten. 

— Jokainen joukko-osasto saa vielä tänä kesä-
nä uuden uiskon, joita on tilattu yhteensä 
6 kpl. 

— Kampela-lk:n kuljetuslauttoja on tilattu 2 
kpl, jotka valmistuvat v 1977. 

— Talvikuljetusvälineitä on hankit tu lisää m m 
hydrokoptereita, moottorirekiä ja -kelkkoja 
sekä väyläsiltoja ja -losseja. 

— Varusmiesten lomakuljetuksiin joukko-osas-
tot ovat oikeutetut vuokraamaan siviilialuk-

sia, joten nämä varusmiesten kannalta tär-
keät kuljetukset pystytään hoitamaan. Van-
hentuneet kuljetusalukset ja -veneet tullaan 
vähitellen uusimaan. 

— Kantahenkilöstön osalta on saatu myöntei-
nen ratkaisu linnakerahakysymykseen, joka 
on osaltaan vaikuttanut aselajissa viihtymi-
seen ja palvelushalukkuuteen rannikkotykis-
tössä. 

LOPPULAUSE 

T ä m ä kirjoitelma ei pyri olemaan mikään 
täsmällinen selvitys rannikkotykistön kehityk-
sestä, vaan sisältää erään mukana eläneen to-
teamuksia aselajimme vaiheista ja sen kehitty-
misestä nykyaikaiseksi ja tehokkaaksi rannikko-
puolustusjärjestelmäksi. 

Kiistämätön tosiasia on, että rannikkotykistö 
on mit tavan kehityksen tiellä ja tar joaa nyky-
polvelle monipuolisen, mielenkiintoisen ja vaati-
van työkentän tämän aselajin piirissä, aselajin, 
josta voimme syystä olla ylpeitä. 

Rannikkotykistö on saanut tänä keväänä useita 
nopeita yhteysveneitä. Kuvassa RN 21 vauhdissa. 
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KOMENTAJA, VALTIOT MAIST 
TAPANI MATTILA 

4 -

d 
Suomenlahden sodan-
jä lke inen suursi ivous 

Siivousurakka saadaan 

Sotatoimien päät tyminen muilla rintamilla 30 
vuotta sitten ei merkinnyt rannikkomme puo-
lustajille vielä pa luuta säännöllisiin r auhana jan 
tehtäviin. Laivaston, rannikkotykistön ja meri-
vartiostojen miesten oli sen sijaan jatkettava 
vuosikausia sotaansa salakavalaa vihollista, ve-
sillämme vaanivaa miinavaaraa vastaan. Liit-
toutuneiden täkäläisen valvontakomission pu-
heenjohta jan 6. 1. 1945 Suomen puolustusvoi-
main ylipäällikölle lähettämässä kirjelmässä näet 
määrät t i in m m seuraavaa: 

"Suomen raivaajalaivaston vahvuuden tu-
lee olla toukokuun 1. päivään 1945 men-
nessä vähintään 200 raivaajaa ja raivaaja-
moottorivenettä täydellisesti miehitettynä 
koulutetulla henkilökunnalla ja varustettu-
na raivauskalustoilla sarvi- ja magneetti-
miinojen raivaamista varten." 

Meidän oli siis va jaan neljän kuukauden ku-
luessa luotava alusluvultaan sodanaikaista lähes 
neljä kertaa suuremmat raivaajavoimat. T ä m ä 
oloihimme katsoen varsin suuri laivasto oli li-
säksi varustettava miinanraivauksessa tarvitta-
vin monin välinein sekä annet tava samalla sen 
yli 2.000-päiselle henkilökunnalle ennätysajassa 
alan väl t tämätön erikoiskoulutus. 

Rannikkotykistön ja laivaston muodostamat 
silloiset merivoimamme oli juuri kuukaut ta ai-
kaisemmin saatettu välirauhansopimuksen mu-
kaisesti rauhanaikaiselle kannalle. Muiden re-
serviläisten mukana oli kotiutettu myös se pääl-
lystö, alipäällystö ja miehistö, joka oli miehittä-
nyt suurimman osan sodanaikaisista miinanrai-
vaajayksiköistämme. Palvelukseen jäänyt miina-
alan kantahenkilökunta oli annet tua jättiläis-
urakkaa ajatellen häviävän pieni. Merivoimien 
oma aluskanta oli myös tehtävään täysin riittä-

mätön. Maassa vallitseva polttoainepula tuotti 
lisäksi omat vaikeutensa. Tehokkaista miinan-
raivausvälineistä oli niinikään huutava puute, 
eikä vält tämättömiin ulkomaisiin kalustohan-
kintoihin voitu asettaa suuriakaan toiveita. 

Miinanraivausurakka, johon keväällä 1945 
heti jäiden lähdettyä piti käydä käsiksi, oli var-
maan yksi vaikeimmista, mitä sodan jälkeen 
tuli minkään maan suoritettavaksi. Suomen-
lahti kuului viime sodan tiheimmin miinoitettu-
jen merialueitten joukkoon, sillä Suomen, Sak-
san ja Neuvostoliiton toimesta oli tälle suhteel-
lisen pienelle alueelle kylvetty sodan eri vai-
heissa yhteensä yli 60.000 monen kokoista ja 
mallista miinaa sekä rä jäh tävää raivausestettä. 
Sotavuosina suoritettujen raivausten lisäksi oli-
vat keväiset ahto jää t onneksemme harventaneet 
huomattavasti pinta-aluksia vastaan laskettuja 
matalamiinoitteita. Paikkapaikoin ne, samoin 
kuin sukellusveneiden tor jun taan tarkoitetut sy-
vämiinoitteetkin, olivat kuitenkin säilyneet ku-
takuinkin koskemattomina. 

Merivoimiemme johto vakuutt i valvontako-
missiolle tekevänsä voit tamattomilta näyttävistä 
vaikeuksista huolimatta parhaansa täyttääkseen 
saamansa tehtävän. Tähdennet t i in sitä, että 
Suomenlahden nopea puhdistaminen miinoista 
oli myös Suomen etujen mukaista. 

Valmistautuminen työhön 

Saamamme raivausurakan laa juuden ja sen 
merivoimillemme asettamat velvoitukset huo-
mioonottaen oli alusta alkaen selvää, että t ämä 
työ tulisi olemaan niin laivaston kuin rannikko-
tykistönkin lähivuosien toiminnoista ensimmäi-
sellä sijalla. Valvontakomission vaatimuksesta 
perustettu raivaajalaivastomme käsitti 7 rai-
vaajaosastoa, joissa oli yhteensä 14 laivuetta 
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alusvahvuuden ollessa vähintään 200 raivaajaa. 
Työhön tarvittiin lisäksi melkoinen m ä ä r ä ko-
mento- ja viitoitusaluksia, emälaivoja ja yhteys-, 
huolto-, kuljetus- ym apualuksia. Aluskannan 
täydentäminen vaaditun vahvuiseksi oli suori-
tettava siviilistä pakko-ottoteitse. 

Raivaajalaivaston aluskanta muodostui olo-
suhteiden pakosta koostumukseltaan varsin epä-
tasaiseksi. Merivoimien ja merivartiostojen 
omien monen tyyppisten alusten ohella siihen 
tuli kuulumaan suuri määrä merikelpoisuudel-
taan ja raivaajaominaisuuksiltaan eriarvoisia si-
viilihinaajia, joukossa sangen huonojakin. Mo-
net maan parhaista hinaajista joudutt i in samoi-
hin aikoihin luovuttamaan sotakorvauksiin si-
sältyvinä alustoimituksina Neuvostoliitolle vain 
vanhimpien ja heikkokuntoisimpien jäädessä 
omaan käyttöömme. Jonkinmoisen kuvan asian 
tilasta antaa se, että raivaustehtäviin valikoi-
duista ja otetuista 90 hinaajasta runsas kolmas-
osa oli rakennettu jo edellisen vuosisadan puo-
lella, kaksi vanhinta peräti vuosina 1870 ja 
1871. Näistä hinaajista 85 jaettiin rannikkoty-
kistön perustamien neljän raivaajaosaston kes-
ken ja loput viisi liitettiin yhteen laivaston pe-

rustamista kolmesta osastosta. 
Raivaajalaivaston henkilökunnan täydentä-

minen määrävahvuiseksi ja kouluttaminen ly-
hyessä ajassa vaativiin erikoistehtäviinsä pysty-
väksi kohtasi myös suuria vaikeuksia. Pitkien ja 
raskaiden sotavuosien jälkeen tuntui monista 
vähemmän houkuttelevalta jatkaa palvelusta 
edelleenkin sodanaikaisiin rinnastettavissa olois-
sa. Erityisesti oli puute t ta pätevästä kanta-ali-
päällystöstä. Aikaisempaa laivapalvelukokemus-
ta omaavaa värvättyä miehistöä ei myöskään 
saatu riittävästi. Päällystövajausta pienennettiin 
ottamalla ylimääräisinä palvelukseen merenkul-
ku- ja miinakoulutuksen saaneita reservin up-
seereita. Hinaajaraivaaj ien päälliköiksi ja kone-
mestareiksi oli pestattava useita vaadi tun päte-
vyyden omaavia siviilimiehiä. Raivaajalaivaston 
henkilöstö, jonka lukumäärä työskentelyn alka-
essa kohosi yli 2.300 :n oli täten koostumuksel-
taan yhtä kir javaa kuin sen käyttöön annet tu 
aluskantakin. 

Valmistumisvaiheessa kevättalvella 1945 rai-
vaajalaivastossa suoritettu koulutustyö oli mitta-
suhteiltaan ennennäkemättömän laajaa ja moni-
puolista. Useita kymmeniä merenkulku-, miina-, 

% 

Ajomiinaa puretaan soutuveneestä. 
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raivaus-, tykki-, viesti-, radio-, kone- talous-, 
lääkintä- ym. erikoiskursseja oli pikaisesti pan-
tava toimeen osaksi osastoissa ja osaksi niiden 
ulkopuolella raivaustyöhön osallistuvan henkilös-
tön valmentamiseksi tuleviin tehtäviinsä. Kou-
lutusta haittasi varsinkin rannikkotykistön pe-
rustamissa osastoissa käytännöllisen merenkulku-
ja laivapalvelukokemuksen puute. Opetus pyrki 
pakostakin j äämään vain tietopuoliseksi, koska 
talviolosuhteissa ei merenkulku- ja raivaushar-
joituksia laivoilla voitu toimeenpanna, niin vält-
tämätöntä kuin se ennen lähtöä tosi työhön oli-
si ollutkin. Tärkeä tä kuitenkin oli, että johto-
tehtäviin kuten osasto- ja laivuepäälliköiksi oli 
myös rannikkotykistön perustamissa osastoissa 
asetettavissa riittävän merellisen koulutuksen ja 
kokemuksen jo aikaisemmin saaneita oman ase-
lajin upseereita. Koska heillä kaikilla ei ollut 
kuitenkaan aikaisempaa miinanraivauskokemus-
ta, määrät t i in kuhunkin osastoon päällikön apu-
laiseksi miina- ja raivausalaan perehtynyt meri-
upseeri. 

Urakka suoritetaan 
Valvontakomission asettaman määräa jan mu-

kaisesti 1. 5. 1945 aloitettu miinanraivaustyö 
merellä keskittyi ensimmäisen raivausvuoden ai-
kana venäläisten vaatimuksesta Suomenlahden 
itäosaan. Meikäläisten toimesta puhdistettiin 
tällöin laa ja t Neuvostoliitolle kuuluvat vesi-
alueet pääasiassa saksalaisten ja venäläisten las-
kemista miinoista. Suursaaren suuri sulku rai-
vattiin pois, samoin lukuisat miinoitteet sen itä-
puolella aina Viipurinlahtea, Koiviston salmea 
ja Seivästöä sekä Kronstadtin lahden ja Narvan 
lahden suuta myöten. Kunkin rajoiltaan tarkoin 
määri t tämänsä osa-alueen puhtaaksi saamiselle 
valvontakomissio oli asettanut tiukan määrä-
a jan , jonka noudattamista samoin kuin urakan 
edistymistä ja suoritustapaa se myös kiinteästi 
seurasi. 

Raivaustyön päättyessä marras-joulukuun 
vaihteessa talven tehdessä jo täyttä päätä tu-
loaan voitiin todeta, että vuoden urakaksemme 
annetusta 2.470 mpk 2 :n laajuisesta alueesta oli 
saatu täysin valmiiksi n. 80 %. Saavutusta oli 
epäsuotuisat sääolot, henkilöstö- ja kalustova-
jaukset sekä monet muu t puut teet huomioon 
ottaen pidettävä hyvänä, minkä seikan venäläi-
setkin avoimesti tunnustivat. Raivatut ja tuho-

Vasta jäiden lähdettyä hiihti -toukokuun vaihteessa päätiin siirtymään oikeaan elementtiin, 
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Raivattaessa pinnalle nousseet miinat tuhotaan ampumalla 20 mm:n konetykillä. 

tut 3.497 miinaa ja raivausestettä antoivat myös 
selvän käsityksen tehdyn työn määrästä. Näihin 
tuloksiin päästäkseen raivaajalaivastomme oli 
kuitenkin ponnistettava kaikki voimansa äärim-
milleen. Pienten avonaisten moottoriveneraivaa-
jienkin oli pakko työskennellä aina talven tu-
loon saakka. Laivueiden vajaalukuisen henkilös-
tön oli kaikkialla viikosta viikkoon ja kuukau-
desta kuukauteen tehtävä ylipitkiä työpäiviä 
vailla minkäänlaista mahdollisuutta ri i t tävään 
lepoon. Mielialoja masensi vielä se, että työ 
tapahtui miltei yksinomaan vieraan valtakun-
nan alueella ja sen hyväksi, niin ettei siitä ollut 
oman maamme merenkululle mitään suoranais-
ta hyötyä. 

Raivaajalaivastollemme vuodeksi 1946 annet-
tu urakka käsitti Suomenlahden keski- ja länsi-
osassa sijaitsevan, pinta-alaltaan 2.730 mpk 2 :n 
laajuisen merialueen puhdistamisen miinoista. 
Suomen kannalta katsottuna työ oli tärkeä, kos-
ka sen avulla saatiin avatuksi ulkomerireitti 
Porkkalan miinasulun lävitse ja kauppalaivalii-
kenteemme voitiin jälleen ohja ta sitä tietä ete-
lärannikon satamiimme. Raivaajalaivasto työs-

kenteli entisessä kokoonpanossaan, paitsi että 
rannikkotykistön perustamista neljästä osastosta 
kaksi oli lakkautettu ja niihin kuuluneet aluk-
set liitetty muihin osastoihin. Vuoden urakasta 
saatiin puhtaaksi raivatuksi 88 % tuhot tu jen 
miinojen ja raivausesteiden määrän ollessa yh-
teensä 4.255 kpl. 

Kesällä 1947 oli edelleenkin 200 alusta mu-
kana raivaustyössä. Urakka käsitti nyt useita 
osittain tarkistusluontoisia tehtäviä Suomenlah-
den suulla ja keskiosassa sekä syväraivauksia 
eräillä aikaisemmin matalaraivatuilla alueilla. 
Kesän kuluessa raivattiin puhtaaksi 2.164 
mpk 2 : n suuruinen alue, mikä merkitsi annetun 
tavoitteen ylittämistä lähes 1 0 % :11a. Pah immat 
miina- ja raivausestekentät oli selvitetty jo kah-
tena edellisenä kesänä, joten saaliiksi saatiin 
enää vain 632 tuhot tua miinaa ja raivausestet-
tä. Kesä 1947 oli samalla viimeinen, jolloin 
rannikkotykistö oli vielä yhden osaston voimin 
mukana raivaustyössä. 

Ennen pur jehduskauden 1948 alkua saatiin 
lupa supistaa raivaajalaivaston alusten mää rä 
80 :ksi. Kaikki pakko-otetut h inaa ja t voitiin nyt 
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luovuttaa takaisin omistajilleen. Laivaston rai-
vaajayksiköiden päättäessä työskentelynsä syk-
syllä voitiin Suomelle määrät ty vastuualue kat-
soa jo kokonaisuudessaan kulkukelpoiseksi pin-
ta-aluksille. Muutamien purjehduskausina 1949 
ja 1950 suoritettujen etsintä- ja tarkistusrai-
vausten jälkeen päättyi Suomenlahden suuri sii-
vousurakka. Merivoimillemme annettu lopulli-
nen raivaustavoite oli kuutena kulkukautena ta-
pahtuneen uurastuksen ansiosta saavutettu. 

Voitto- ja tappiotili 

Monista puutteista ja vaikeuksista huolimatta 
raivaajalaivastomme suoriutui saamastaan ura-
kasta kaikella kunnialla. Sen toimesta raivattiin 
ja tuhottiin tai tehtiin purkamalla vaarattomaksi 
kaikkiaan lähes 10.000 miinaa ja raivausestettä 
merialueelta, joka oli pyörein luvuin 10.000 
mpk:n 2 eli 35.000 k m 2 : n laajuinen. Tosiasiassa 
tämä alue tuli täyden varmuuden saavuttami-
seksi raivatuksi vähintään kolmeen kertaan 
vaihtelevia kulkusuuntia ja raivaussyvyyksiä 
käyttäen. Työ tehtiin kaikissa vaiheissaan tun-
nontarkasti pyrkien suurimpaan varmuuteen, 
minkä käytetyt välineet ja henkilöstön ammat-
titaito tekivät mahdolliseksi. Tyydytyksellä voi-
daankin todeta, et tä Euroopan vesillä sodan 
jälkeen kauppalaivoille sattuneista lukuisista 
miinaanajoista ei Suomen raivausvastuualueen 
osalle tullut ainoatakaan. 

Työmme tulokset saivat monessa eri yhtey-
dessä tunnustusta myös venäläisten viranomais-
ten taholta ja olivat siten osaltaan edistämässä 
luottamuksellisten suhteiden rakentumista mait-
temme välille. T ä m ä ilmeni mm. siitä, että ve-
näläisten an tamat raivausurakat ja niiden suo-
rituksen valvonta helpottuivat vuosi vuodelta, 
kunnes lopuksi saimme itse vapaasti määrä tä 
työskentelyoh j elmamme. 

Raivaajalaivastomme koko henkilökunta an-
saitsee työstään varauksettoman tunnustuksen. 
Erityisen kunnioitettava on rannikkotykistöstä 
miinanraivaustehtäviin siirretyn kantahenkilö-
kunnan panos. N ä m ä upseerit ja aliupseerit 
joutuivat varsinaiselle koulutukselleen vieraalla 
erikoisalalla kan tamaan suuren vastuun annet-
tujen vaativien tehtävien täsmällisestä suoritta-
misesta, samoin kuin alaisensa henkilöstön ja 
käyttämänsä kaluston kunnosta. Vaikeimmat 
tehtävät lankesivat luonnollisesti niihin parhai-
ten soveltuville ja koulutetuille laivaston rai-

vaajayksiköille, joiden tilille kirjatti in myös se-
kä suurimmat miinasaaliit että raskaimmat me-
netykset. Heikoimmin aluksin ja raivausvälinein 
varustet tujen rannikkotykistön raivaajaosastojen 
osuus koko miinasaaliista oli kuitenkin n. 20 %, 
mitä on olosuhteet huomioonottaen pidettävä 
varsin hyvänä saavutuksena. 

Vaikeaa ja vaarallista Suomenlahden siivous-
urakkaa ei voitu suorittaa tappioita kärsimättä. 
Koko sodanjälkeisessä miinanraivaustyössä me-
netimme yhteensä kymmenen pienehköä raivaa-
jaa ja viittavenettä, minkä lisäksi yhdeksän 
alusta vaurioitui vakavasti j a useat kymmenet 
lievemmin. Henkilötappiot olivat vastaavana ai-
kana kaikkiaan 28 henkensä menettänyttä ja 35 
vammautunut ta . Ensiksi mainituista 20 palveli 
laivaston ja 8 rannikkotykistön perustamissa 
raivaajaosastoissa. 

Kunnioittaakseeri maamme elinehtojen puo-
lesta rauhan aikana henkensä uhranneiden mii-
nanraivaaja-aseveljien muistoa Meriupseeriyh-
distys ja Rannikkotykistön upseeriyhdistys päät-
tivät pystyttää heille muistomerkin Haapasaa-
reen, jonka lähettyvillä olevia vesialueita puh-
distettaessa useimmat menetykset sattuivat. Me-
rivoimien sodanaikainen komenta ja kenraali-
luutnantt i Väinö Valve lausui tämän muisto-
merkin paljastustilaisuudessa 30. 7. 1961 mm. 
seuraavaa: 

"Harvoin on muistomerkkiä pystytetty pa-
remmin perustein kuin tämä, joka kertoo 
uhrautuvasta työstä isänmaan hyväksi. 
Harvoin on muistomerkkiä pystytetty pa-
remmalle paikalle kuin nyt tänne Haapa-
saareen, joka oli keskeinen paikka miinan-
raivaustyön aikana. Miinanraivaaja t suo-
rittivat vaikean työnsä vaatimattomasti j a 
vähin äänin muun osan kansasta tuskin 
tietäessä niistä uhrauksista, joita sota ja 
meri edelleen vaati. O n oikein ja kohtuul-
lista, että niiden miesten muistoksi tulee 
t ämä muistomerkki muis tut tamaan meille 
ja tuleville sukupolville niistä uhrauksista, 
joita miinanraivaajat joutuivat antamaan. 
Minä ihailin ja kunnioitin silloin miinan-
raivaukseen osallistuneita. Minä ihailen ja 
kunnioitan heitä vieläkin. Ne miehet, joi-
den nimet on kaiverrettu tähän muisto-
merkkiin, olivat parhai ta miehiämme, mies-
ten miehiä." 
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EVERSTI R AALTONEN 

Työtä vuoro t ta 

Sitähän miinanraivaus Suomenlahdella 30 
vuotta sitten todellakin oli ja siihen joutui myös 
rannikkotykistö väellä ja voimalla osallistumaan 
omien laajojen ja kiireellisten töiden lisäksi. 

Jatkosodan aikana käytiin ankaraa miinaso-
taa Suomenlahdella, josta keskeisen asemansa 
vuoksi tuli erityisen tärkeä sotanäyttämön osa 
maarintamien niin pohjoisessa kuin etelässäkin 
ulottuessa sen rannoille. Saksalaiset laskivat 
Suomenlahteen noin 40.000 sekä suomalaiset ja 
venäläiset kummatkin noin 10.000 kosketusmii-
naa ja raivausestettä. Suurin osa oli laskettu 
Suomenlahden poikki kahteen suureen sulkuun. 
Toinen oli Haapasaar ten — Suursaaren •— Ty-
tärsaaren ja Narvanlahden välisen l injan itä-
puolella noin 10 mpk:n leveänä ja kymmeniä 
miinarivejä sisältävänä sulkuna, jossa oli noin 
23.000 miinaa ja raivausestettä sukellusvenetor-
jun taa silmälläpitäen pinnasta poh jaan asti sy-

vyytettynä. Toinen oli Porkkala — Uusmata la 
— Aegnan kapeikko, johon oli laskettu noin 
11.000 miinaa ja raivausestettä. Vv. 1943 ja 
1944 laskivat saksalaiset Porkkalan kapeikkoon 
vielä 2 valtavaa pinnasta poh jaan ulottuvaa 
sukellusveneverkkoa. Lisäksi oli satoja erilaisia 
miinoitteita laskettu kummankin sotivan puolen 
toimesta vastapuolen vesiin niin, että lopulta oli 
vaikeata osoittaa ehdottoman va rmaa miina-
vaaratonta vesialuetta. 

Suomenlahden pohjukkaan ahdetut venäläi-
set käyttivät offensiivisessa miinoittamisessaan 
tehokkaasti hyväkseen lentoasetta pudot tamalla 
tavallisesti öisin saaristomme väyläkapeikkoihin 
sekä satamakaupunkien lähivesiin pääasiassa 
herätemiinoja. Näi tä oli kahta päätyyppiä, mag-
neettimiinoja ja akustisia miinoja. Edellinen 
perustui laivan koneistojen ja tärinän synnyt-
tämään magneettisuuteen ja jälkimmäinen pot-

Raivauskaluston lasku käynnissä miina-laiva Ruotsinsalmen peräkannella. 
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kurin äänen miinanlaukaisukoneistossa synnyt-
tämään vaikutukseen. Herätemiinat olivat 
useimmiten pohjamiinoja , joiden räjähdyspanos 
saattoi painaa jopa 500 kiloa. Veden syvyys ei 
silloinkaan saanut ylittää 34—40 metriä. I I I 
Raiv.Os oli varustettu herätemiinojen raivauk-
seen. Sen 5. Raiv.L:ssa oli 12 magneetti- ja 4 
ääniraivaajaa. 

Suomenlinnassa Lonnan saarella oli laivojen 
demagnetisoimisasema. Sen edustalle mereen 
laskettujen sähkökaapelien päällä kiersivät sota-
ja kauppa-alukset tarkoin määrät tyä rataa pois-
taakseen magneettisuuden rungostaan. 

Miinanraivaus syksyllä 1944 

Syyskuun 18 p :nä 1944 solmitussa välirau-
hansopimuksessa oli eräitä miinanraivausta kos-
kevia kohtia. Ensimmäisessä määrät t i in viiden 
päivän kuluessa luovut tamaan Neuvostoliiton 
I tämeren laivaston johdolle kaikki Itämeressä 
ja Jäämeressä olevia miinakenttiä ja mui ta es-
teitä kuvaavat kartat selityksineen ja lisäksi tie-
dot sopivista reiteistä ja väylistä sekä niitä kos-
kevat kulkuohjeet. Toisessa sopimuksen A-liit-
teessä määrät t i in Suomen laivasto suorit tamaan 
Neuvostoliiton alueen edustalla väylien raivaus 
ja esteiden poistaminen 40 päivän kuluessa. 

Lavansaaressa olevalle KBF:n (Krasnyi Bal-
tiskij Flot) johdon edustajalle luovutettiin 24. 
9. 1944 kaikki Suomenlahtea, Laatokkaa ja Ää-
nisjärveä koskevat miinakartat . K u n miinanrai-
vaus oli 40 päivässä saatava suoritetuksi, laadit-
tiin Meriv.E:ssa viipymättä tä tä koskeva suun-
nitelma. Sen mukaan Huovarin ja Lupin väy-
lät sekä Suursaaren itäinen väylä samoin kuin 
pääväylä Ristiniemestä länteen oli raivattava 
2000 metrin leveydeltä. Lisäksi oli puhdistettava 
Suursaaren lähivedet sekä Porkkalan sisääntulo-
väylä ja raivattava 3 mpk:n levyinen väylä 
Porkkalan ja Naissaaren välillä. 

Näihin raivauksiin voitiin vielä käyttää so-
dan a jan yksiköitä. Työhön osallistuivat keveillä 
raivaimilla varustetut Saaristomeren, Uuden-
maan ja I tä-Suomenlahden rannikkoprikaatien 
meripioneerikomppaniat sekä laivaston 5 rai-
vaajalaivuetta. Annetut tehtävät saatiin mää-
räajassa päätökseen lukuunot tamat ta Suursaa-
ren itäistä aluetta. Reserviläisten kotiuttaminen 
päätt i raivauksen. Meripioneerikomppaniat lak-
kautettiin 16. 11. 1944. Yhteinen saalis oli 585 
miinaa ja raivausestettä sekä 157 tuhottua ajo-
miinaa. 

Raivaajalaivaston perustaminen 

Syksyn 1944 raivaus oli kuitenkin vasta alku-
soittoa sille mi tä tuleman piti. Sota suurten vä-
lillä jatkui. Siksi välirauhansopimuksessa oli 
määräys, et tä liittoutuneiden sota- ja kauppa-
aluksilla oli oikeus käyttää maamme aluevesiä, 
satamia ja ankkuripaikkoja Saksaa vastaan 
käytävän sodan loppuun asti. Luonnollisesti se 
edellytti meidän osaltamme tehokasta miinan-
raivausta merialueillamme, sillä e tujemme mu-
kaista oli, että maa tamme ympäröivät vedet 
saataisiin aikaa hukkaamat ta vaarattomiksi. 

Jo 9. 11. 1944 Liit toutuneiden valvontako-
mission ( L V K ) meriosasto esitti ensimmäisen 
kerran vaatimuksen 200 raivaajayksikköä käsit-
tävän raivaajalaivaston perustamisesta, jonka 
heti jäiden lähdettyä seuraavana keväänä oli 
täysvahvuisena aloitettava Suomenlahden rai-
vaus. K u n varsinaisten raivaaja-alusten vahvuus 
011 60 alusta ja Neuvostoliitolle syksyllä 1944 
luovutettujen laivojen joukossa oli useita rai-
vaukseen hyvin soveltuvia aluksia eikä telakoil-
takaan a j an lyhyyden ja kaiken laivamateriaa-
lin puut teen takia voitu toivoa uusia aluksia, 
esitettiin raivaajalaivaston vahvuudeksi sataa 
yksikköä. L V K : t a ei kuitenkaan saatu vakuut-
tuneeksi vaikeuksistamme, sillä 26. 11. 1944 
kenraalieversti Shdanow uudisti Suomen Mar -
salkka Mannerheimille vaatimuksen 200 raivaa-
jaa käsittävän laivaston perustamisesta ja niin 
sitten tapahtuikin. 

Raivaajalaivaston esikunnaksi tuli Rannikko-
laivaston esikunta vahvistettuna Meriv.E:n mii-
na-aseentarkastajan toimistolla. Raiv.L käsitti 7 
raivaajaosastoa, joista I — I I I Raiv.Os:t, lai-
vueet 1.—5. laivaston perustamia ja I V — V I I 
Raiv.Os :t, laivueet 6.—14. rannikkotykistön pe-
rustamia. Raivaajalaivaston vahvuus oli 164 
upseeria, 576 aliupseeria ja 1394 miestä eli yh-
teensä 2134 miestä, joista rannikkotykistöstä 
1170 miestä. 

Raivaajaosastoon kuului kaksi laivuetta ja 
emälaiva, jossa oli väl t tämät tömät talous- ja 
lääkintäelimet sekä vaativaankin korjaustoimin-
taan pystyvä konekorjaamo. Esikuntaan kuului-
vat raivausupseeri, joka yleensä oli laivastosta 
komennettu miina-alan erikoisupseeri sekä ad-
jutantt i , tulkki, talouspäällikkö, lääkäri ja ko-
netarkastaja. Laivueissa oli yleensä joko 10 — 
12 h inaa ja ra ivaa jaa tai 15 moottoriveneraivaa-
jaa sekä 3 — 4 viittavenettä. Laivue jakautui 
raivauskalustosta r i ippuen ryhmiin tai ruotui-
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hin, jotka olivat yliupseerin johtamia. Raivaa-
jaosaston vahvuus nousi lähes 300 mieheen lu-
kuunot tamat ta V Raiv.Osastoa, jossa oli kolme 
laivuetta ja henkilöstöä va jaa 400 miestä. 

R t : n perustamissa osastoissa oli yhteensä 139 
raivaajaa ja viittavenettä. Niiden aluskantana 
olivat siviilistä pakko-otetut raivaukseen monis-
sa suhteissa sopimattomat 90 hinaajaa . Myrskyn 
yllättäessä joutui niiden henkilöstö henkensä 
kaupalla olemaan aavalla merellä. Erikoisleiman 
näille höyryhinaajille antoi se, että hiilipulan 
vuoksi niiden "energianlähteenä" oli suomalai-
nen halko. Luonnollisesti näiden lastaus myö-
hään illalla pitkän ja raskaan päivätyön jäl-
keen oli valitettavana lisärasituksena. Halkopi-
not raivaajien kannella osoittivat miten "ener-
giapula" pakottavissa oloissa joustavasti vältet-
tiin. Varatuista hinaajista oli kuitenkin 12 öljyä 
polttoaineena käyttävää nk moottorihinaajaa. 
Näistä muodostettiin oma 8. mthinraiv. laivue, 
joka 13. mtveneraiv. laivueen kanssa muodosti 
V I Raiv.Os :n. Joukko-osastot ja Merivartiolai-
tos luovuttivat rautaisia 40-hevosvoiman Y M -
ja AV-moottoriveneitä, joista muodostettiin 13. 
ja 14. mtveneraiv.laivue. N ä m ä matalat ja kiik-
kerät alukset edellyttivät hyvän merimiestai-
don lisäksi pystyvyyttä taitovoimisteluun. 

K u n Suomenlahdelta ja Pohjanlahdelta ei 
saatu riittävästi hinaaj ia , oli ryhdyttävä kuljet-
tamaan niitä myös Saimaalta. Saimaan kanava 
oli sodan vaurioit tamana käyttökelvoton, joten 
kysymykseen tuli rautatiekuljetus. Se vaati ai-
van erikoisia ja laajoja valmisteluja Lappeen-
rannassa, jossa alukset siirrettiin vaunuihin, 
samoin Haminassa, jossa ne laskettiin mereen 
sekä myös näiden kaupunkien välisellä ratajak-
solla. Aluksista raskain painoi 86 tonnia, pisin 
oli 24 metriä, levein 5,5 metriä ja korkein sa-
vupiipuitta 9,2 metriä. Näi tä tukkilauttojen hi-
naaj ia tuotiin Saimaalta kaikkiaan 35 kpl kah-
deksana junakuljetuksena. 

Miina-ase on oma aselaji laivastossa ja mii-
nanraivaus edellytti erikoishenkilöstön koulutta-
mista. Laivaston miinaupseerit ja -aliupseerit 
suorittivat v. 1945 talven ja kevään kuluessa 
ankaran ja vaativan koulutusurakan pitämällä 
kymmeniä kursseja kantahenkilöstölle ja varus-
miehille. Varsinaisen miinakoulutuksen lisäksi 
oli annet tava opetusta vielä viestitys-, moottori-
ym opeissa. 

Tarkoin tehtäviin rajoitettu koulutus ennä-
tettiin antaa avoveteen mennessä. Varusmiesten 
pääosa oli v. 1943 lopulla palvelukseen astunei-

ta ja siis sotaan osallistuneita miehiä. Rannikko-
tykistöstä raivaajaosastojen johtotehtäviin, ku-
ten laivue- ja ryhmäpäälliköiksi voitiin määrä tä 
täydellisen meriupseerikoulutuksen saaneita 
r t :n majurei ta ja kapteeneita, sillä vuodesta 
1935 lähtien oli r t :n ja laivaston upseerien pe-
ruskoulutus yhteinen Suomen Joutsenen kauko-
purjehduksineen. Eikä palvelu rannikkotykistös-
sä heitä suinkaan vieroittanut merestä, jonka 
keskellä he vuodet ympäriinsä olivat eläneet. 
Alipäällystön suhteen asia oli sama. Osa heistä-
kin oli täydellisen merikoulutuksen saaneita yh-
teyslaivojen tai -moottoriveneiden päälliköitä. 

Selvää oli, et tä 139 raivaajaa ja viit tavenettä 
käsittävää alusmäärää rannikkotykistö ei kaikis-
ta ponnistuksista huolimatta pystynyt täysin 
omalla kantahenkilökunnalla miehi t tämään. 
Niinpä siirrettiin laivastosta keskimäärin 2 — 3 
upseeria kuhunkin rannikkotykistön raivaaja-
osastoon, mut t a tämäkään ei riittänyt, sillä 
kookkaimpien hinaajaraivaaj ien oli saatava me-
renkulullisen pätevyyden omaava päällikkö ja 
siihen ei laivastolla enempää kuin rannikko-
tykistölläkään ollut kylliksi sopivia voimia. Si-
viilistä pestattiin kaikkiaan 21 perämiestä ja 25 
konemestaria. T ä m ä n yksityisoikeudellisessa työ-
suhteessa palvelevan henkilöstön palkka ylityö-
korvauksineen ja 150 % : n sotavaaralisineen 
saattoi olla kymmenkertainen vastaavaa tehtä-
vää suorittavan aliupseerin palkkaan verrattu-
na. M u u t a m a a poikkeusta lukuunot tamat ta he 
eivät tasoltaan vastanneet aliupseereitamme 
näissä erikoistehtävissä. 

Vuoden 1945 talvi ja kevät kuluivat joukko-
osastoissa raivaajien varustamisen merkeissä. 
Pakko-otetuissa hinaajissa samoinkuin omissa 
yhteysaluksissa ja moottoriveneissä oli raivaus-
levyn kiinnittämiseksi laita leikattava perästä 
auki, vintturi asetettava lujasti paikoilleen, rai-
vauskalusto, viestivälineet ja aseet sijoitettava 
aluksiin. Raivaimina käytettiin yleensä h inaa ja-
raivaajissa räjähdystarttuimella varustettua Y 1-
raivainta. Moottoriveneraivaajissa käytettiin 
heikon konetehon takia M R K 4-raivainta, jossa 
noin 60 cm sakset leikkasivat ankkurivaijerin 
poikki. Em raivaajilla raivattiin noin 13 — 14 
metrin syvyydellä. Miinaa ei saanut ampumal la 
tuhota pienemmällä kuin 20 m m kaliiperisella 

t aseella. Näin koki alus toisensa jälkeen muo-
donmuutoksen siviilihinaajasta tai yhteysaluk-

| sesta raivaajaksi. 
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Rt:n raivaajaosastojen miinanraivaus 
vv. 1945 - 47 

Monien L V K : n ja KBF:n johtojen kanssa 
käytyjen neuvottelujen jälkeen jätettiin 11. 4. 
1945 Meriv.Erlle tulevaa pur jehduskaut ta kos-
keva raivauskäsky. Sen mukaan 
— Ristiniemestä rannikkokaupunkien kaut ta 

Maar ianhaminaan johtava pääväylä ja siel-
tä Ruotsiin ja Itämerelle johtavat meriväy-
lät oli pidet tävä jatkuvasti miinavaaratto-
mina. 

— Koiviston salmi ja Ristiniemeen idästä joh-
tavat väylät oli raivattava kuuden päivän 

kuluessa jäiden lähdöstä. 
— G-alue raivattava 15. 6. mennessä. 
— A- ja B-alueet raivattava 1. 7. mennessä. 
— E- ja Q-alueet raivattava 15. 7. mennessä. 
— V-alue raivattava 1. 9. mennessä. 
— D-alue raivattava myöhemmin ilmoitetta-

vaan määräpä ivään mennessä. 

— Lisäksi oli A-, B- ja V-alueet heräteraivat-
tava kosketusraivauksen jälkeen. 

Ku ten miinanraivausalueita osoittava kartta-
kuva osoittaa, käsitti v. 1945 purjehduskaute-
na raivattavaksi määrät ty merialue runsaan 
puolet Suomenlahdella puhdistettavaksi suun-
nitelluista alueista. Purjehduskauden lyhyys 
näillä pohjoisilla vesillämme, vara t tu jen alusten 
heikko kunto ja huono merikelpoisuus aavalla 
merellä, pitkät matkat tukikohdista miinaken-
tille ja polttoaineen täydennys ym. aiheuttivat 
ja tkuvan työpaineen vuosia kestäneen sodan vä-
syttämälle henkilöstölle. Työhön käytiin kuiten-
kin sisulla ja niin toukokuun ensimmäisellä ja 
toisella viikolla 1945 nosti raivaajalaivue toi-
sensa jälkeen raivausta osoittavan Faaraon (F-
lippu) mastoihin. Niin työ, jossa keskeytyksen 
aiheutti vain luontoäidin suoma yön pimeys ja 
5 beaufort ia voimakkaampi tuuli, alkoi jatkuen 
avoveden loppuun asti. Sama luontoäiti osoit-
tautui myös parhaimmaksi raivaajaksi. Ennen 
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miinakentille lähtöä varsin usea ennusti, että 
kolmannes raivaajista palaa sieltä kilven pääl-
lä. Ettei näin käynyt, johtui ajo- ja ahtojäistä, 
jotka Suomenlahdella ja varsinkin sen mata-
lilla itäisillä vesillä ajelehtiessaan laukaisivat 
pääosan miinoista. Sen sijaan raivausesteisiin 
ne eivät pal joakaan pystyneet vaikut tamaan. 
Lavansaarelle 8. 5. saapuneella Suomen Joutse-
nella kaksi KBF:n meriupseeria kertoi, että hei-
käläiset olivat kuulleet päivittäin jopa useita 
kymmeniä miinanräjähdyksiä jäiden alettua 
liikkua. 

Puu t tumat t a lähemmin eri osastojen ja lai-
vueiden toimintaan vv. 1945-— 1947 todetta-
koon yhteenvetona, että R t :n raivaajaosaston 
toimesta 
— v. 1945 tehtiin vaarattomaksi 1900 mpk 2 

ja hävitettiin 1205 miinaa ja raivausestettä toi-
minnan kohdistuessa pääasiassa Suomenlahden 
itäisen osan ja Suursaaren sulun puhdistami-

— v. 1946 osallistui raivaamiseen vain kaksi 
R t :n raivaajaosastoa, nimittäin V Raiv.Os., 61 
alusta raivaten lähinnä Porkkalan ja Hangon 
edustan merialueita sekä V I I Raiv.Os., 40 alus-
ta raivaten pääasiassa keskenjääneitä Suursaa-
ren itäpuolella olevia alueita. Yhteensä osastot 
raivasivat 900 mpk 2 ja hävittivät 371 miinaa 
ja raivausestettä. 
— v. 1974 jatkoi raivausta enää VI I Raiv.Os. 
käsittäen kolmeen laivueeseen jakautuneena 83 
alusta ja 740 miestä. Pakko-otettuja h inaaj ia 
oli vielä 51, mut ta yksi laivue — 6. Raiv.Lv. 
käytti jo hiiltä. Se raivasi Jumindan nimen 
koillispuolella 8. ja 9. Raiv.Lv:den raivatessa 
Tiiskerin ja Söderskärin edustalla olevaa O -
aluetta. Viimeisenä työnään osasto raivasi Kot-
kan edustalla L 2 lohkon lopettaen 20. 9. Ran-
nikkotykistön raivaustoiminnan. Osasto raivasi 
kaikkiaan 600 mpk 2 ja hävitti 34 miinaa ja 
raivausestettä. 

Raivaaminen helpottui vuosi vuodelta. Tuli-
han työ tutuksi ja kantahenkilökunta siihen 
kouliintuneeksi. Useilla alueilla oli työ tarkis-
tusraivauksen luontoista uusintaraivausta. Rai-
vaukseen sopivia aluksia, kuten 15 amerikka-
laista dieselhinaajaa ja noin 30 uu t ta Kuha -
ym raivaajaa oli liitetty raivaajalaivastoon. 
Vuosina 1945 — 47 Rt :n raivaajaosastot raiva-
sivat 3400 mpk 2 raivatun alueen ollessa kaik-
kiaan 6500 mpk 2 sekä hävittivät 1610 miinaa 
ja raivausestettä saaliin noustessa raivaajalai-
vastossa kaikkiaan 8500 kphseen. 

Työn vaarallisuuteen sekä alusten ja henki-
löstön suureen lukumäärään katsoen tappiot 
jäivät sittenkin odotettua paljon pienemmiksi. 
V. 1944 tuhoutui 3 raivaajaa, jolloin menetet-
tiin 1 upseeri, 3 aliupseeria ja 7 miestä kaatu-
neina sekä 2 aliupseeria ja 7 miestä haavoittu-
neina. Seuraavina vuosina oli kaatuneita kaik-
kiaan vain 13 ja haavoittuneita 26. Tappiot 
olivat siis suhteellisesti huomattavasti laskeneet. 

Raivaaminen edellytti ehdotonta täsmällisyyt-
tä nopeuden, etäisyyksien, välimatkojen ja ojen-
nuksen suhteen. Hyvällä syyllä voidaankin rai-
vaavaa laivuetta tai osastoa verrata paraatissa 
ohimarssia suorittavaan joukkoon. Sen tähden 
erityisesti upseerit j a aliupseerit joutuivat kan-
tamaan raskaimman taakan. Heidän valppau-
tensa ei saanut hetkeksikään herpautua pitkän, 
usein 1 6 — 1 8 tuntia kestävän työpäivän ku-
luessa. Kiikari kaulassa ja viittoiluliput kaina-
lossa he milloin heloittavassa auringonpaistees-
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sa, milloin sateessa tai koleassa tunnista 
toiseen johtivat laivuettaan, ryhmäänsä, ruo-
tuaan tai alustaan niiden edetessä "halssilla". 
Oli tarkattava, että koneteholtaan hyvinkin eri-
laisten alusten nopeus oli sama, että välimat-
kat ja etäisyydet pysyivät metrilleen oikeina, 
että varmuuskaista otettiin oikein, että viitta-
veneet nostivat viitat oikeaan aikaan ja jälleen 
laskivat ne oikeaan aikaan. 

Raivausta suoritettiin sään salliessa niin py-
häisin kuin arkisinkin. Henkilöstön rasittumi-
nen oli selvästi havaittavissa lisääntyneenä är-
tymyksenä silloin kun työ oli jatkunut yhtämit-
taa liian monta vuorokautta. Jos tuulen takia 
jouduttiin jälleen odottamaan pari päivää 
kauemmin, hermostutti taas liian pitkä pakolli-
nen lepo henkilökuntaa varsinkin Neuvostolii-
ton vesillä tukeutuvissa osastoissa. Niinpä Ju-
hannuksena 1945 sään ollessa erittäin kaunis 
raivattiin Seiskarin pohjoispuolisia vesiä yhtä-
mittaa aatto, yö ja juhannuspäivä. Juhannus-
sauna korvattiin uimalla Seiskarin kirkkailla 
ulapoilla. 

Raskaan ja vaarallisen raivaamisen lisäksi oli 
voitettava muitakin vaikeuksia. Esim. ulapalla 
5 kuukautta toimineella V I Raiv.Os:lla oli har-
mina saada tuulella emälaivansa Suomen Jout-
sen pysymään Lavansaaren matalan ja hiekka-

VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Kevätkausi pstossamme on sujunut varsin 
myönteisissä merkeissä. Henkilöstötilanteemme, 
mitä avoimiin vakansseihin tulee, lienee ylei-
sesti ottaen aselajimme parhaita. Kaupunkiva-
ruskunta ilman linnakerahaakin laajan maakun-
nan myötävaikutuksella houkuttelee ainakin 
toistaiseksi lähes riittävästi hyvää ainesta ase-
lajiimme. Varuskuntamme kohentuminen ka-
sarmien ja ruokalan peruskorjauksen myötä on 
merkittävästi lisännyt niin varusmiesten kuin 
myös kantahenkilökunnan yleistä viihtyvyyttä. 
Varastotilojen puute on edelleen huutava. Ar-
vokkaan tykki- ja vetäjäkaluston ulkosäilytys on 
kiinnittänyt myös valtion tilintarkastajien huo-
miota. Toiveita tilanteen korjautumiseen lähi-

pohjaisen Kappellahden ankkuripaikalla. Va-
hinkojen välttämiseksi oli emälaivaan kiinnitet-
tyjen raivaajien lähdettävä useinkin kesken 
unia etsimään saaren suojanpuolelta rauhalli-
sempaa paikkaa. Syysmyrskyjen takia lähti Suo-
men Joutsen iltapäivällä 5. 10. 1945 uudelle 
ankkuripaikalle Kuorsaloon. Lähdettäessä sää 
oli tyyni ja kirkas. K u n Peninsaari oli sivuu-
tettu alkoi tuulla ja lähestyttäessä Someria oli 
noussut sellainen myrsky, että kahdesta hinaa-
jasta ei ollut enää apua ja niin joutui Suomen 
Joutsen tuuliajolle. Narvi, joka vähitellen tuli 
esiin itäiseltä taivaanrannalta, oli jo ennättänyt 
häipyä läntisen taivaanrannan taakse ennen-
kuin laivaston tykkivene ilmaantui ja hinasi 
Joutsenen Kuorsaloon. Pakollinen tarkistusrai-
vaus osoitti, että itäisen Suomenlahden ulappa 
oli saatu miinavaarasta vapaaksi. 

Raivausajalta on iäksi jäänyt mieleen näky-
mä miinakentältä iltahämärässä saapuvista rai-
vaajalaivueista, jotka valko-, puna- ja vihreä-
kimaltavina pitkinä helminauhoina nousivat 
taivaanrannalta. O m a n leimansa antoi sekin, 
kun miehet käsillään viittoiluviesti Itäen vaih-
toivat sukkelasti vitsejä ja tarinoita naapurive-
neiden kanssa. Noita aikoja muistellessa yhty-
nevät useat miinanraivaajat vanhan viikingin 
Orm Punaisen sanoihin, kun nuoret viikingit 
pyysivät hän tä kertomaan ajasta, jolloin hän 
or jana oli soutanut arabien kaleereissa: "Se 
aika oli pitkä elettäväksi, lyhyt kerrottavaksi". 
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vuosina on jo hiukan ilmassa. PV:n talvimes-
taruuskilpailuissa Kajaanissa VaaRPston varus-
miesten 2. sija 3 x 1 0 km viestinhiihdossa on 
kaiketi rannikkotykistön "urheiluhistorian" kor-
keimpia saavutuksia. Suorituksen arvoa lisää 
osaltaan huonot harjoitteluolosuhteet kuten lä-
hes lumeton talvi, lakeuksien yksitoikkoisuus 
jne. Herää väkisinkin kysymys, kuinka karvaal-
ta mahtoikaan maistua hiihtourheilukomppa-
nioiden joukkueille heidän häviönsä rt-joukolle. 

Ruotsalaisen laivasto-osaston vierailu 22—25. 
5. Vaasassa herätti, myös ansaittua huomiota. 
Osasto käsitti kaksi sukellusvenettä ja miinan-
raivaajien emäaluksen. 

KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Terveiset täältä Kotkan suunnasta, jossa esi-
kunta on kahlannut kelmujen seassa, joita vireät 
ja virkeät reserviupseerit kertausharjoituksissaan 
ponnekkaasti piirtelivät. 

Yhteistoimintaa eri reserviläisjärjestöjen kans-
sa on kuluneen kevään aikana monin eri muo-
doin harrastettu. Mainittakoon huht ikuun lo-
pulla järjestetyt Kyminlinnan vallien "vesomis-
talkoot". Niiden ansiosta suuri osa historiallisis-
ta valleistamme saatiin taas näkyviin tiheän ve-
saikon piilosta. Upseerikerhomme sekä paikal-
listen reserviupseerikerhojen rouvien välinen 
perinteinen piilipyssykilpailu pidettiin tällä ker-
taa meidän jär jes tämänämme Kymijoen ranta-
milla. Tällä kertaa vakinaisen väen herrojen 
rouvat osoittautuivat tarkimmiksi. 

TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Rykmentti on kuluneenakin talvena ollut vah-
vasti esillä ainakin mitä tunnettuihin vierailijoi-
hin tulee, eikä ihmekään, sillä tapahtuuhan 
Gyltön—Utön alueella koko rannikkotykistöä-
kin ajatellen huomionarvoista rakentamista ja 
uudistamista. Rannikkotykistön uusin linnake 
alkaa olla valmis ja Utössä ollaan vihdoinkin 
päästy uuden kasarmin ja asuinrakennusten ra-
kennustöihin. Uusi "monitoimitalo" tulee sisäl-
tämään paitsi majoitustiloja myös ruokalan, so-

tilaskodin, saunat ja peseytymistilat sekä uima-
altaan. Näin on tsaarinaikaisten rakennusten ja 
vähän nuorempien parakkien aika vihdoinkin 
jäämässä taakse. 

Vierailijoiden kevätkauden aloitti Gyltössä 
puolustusministeri maaliskuun alussa. Huhtikuus-
sa kävi pääministeri, joka aiempien vieraiden 
tapaan koetteli myös kalaonneaan. Haukiennä-
tys säilyi edelleenkin valtakunnan tunnetuim-
malla kalamiehellä. 

Koulutusrintamalla taisteli rykmentti jälleen 
jalkaväen tapaan Pyhäjärven suunnalla Taiste-
lukoulun johtamisharjoituksessa jo toisen ker-
ran kuukauden aikana. Rannikkotoimintaa on 
edustanut vain yksi pienehkö kertausharjoitus, 
mitä leireihin tulee. T ä m ä oli kuitenkin vain 
tyyntä myrskyn edellä, sillä touko-kesäkuussa on 
todellinen harjoitusten ja tapahtumien suma, 
mut ta siitä enemmän seuraavassa numerossa. 

RANNIKKO-
TYKISTÖKOULU 

Kevätlukukausi alkaa koulussa olla lopuillaan 
ja kesäkautta leireineen ja harjoituksineen val-
mistellaan. Toukokuun lopulla osallistuivat kap-
teeni- ja mestarikurssit SlRtR:n johtamaan lei-
riin Porvoon alueella. T ä m ä leiri muodostuikin 
mestarikurssin osalta "loppusodaksi", sillä kurssi 
päättyi 2. 6. 

Kevät on ollut hiljaisen työskentelyn aikaa. 
Normaalin kurssien koulutustoiminnan ohessa 
on pohdittu ja kokeiltu tulenkäytön järjestelyjä. 
Tästä on "saatu mustaa valkoiselle" ja toivot-
tavasti tulokset jatkossa tulevat myös joukko-
osastojen käyttöön. 

Toisena aihekokonaisuutena on tutkittu oh-
jelmoidun opetuksen soveltamista rannikkoty-
kistön koulutukseen. 

Koulutushallimme on saanut viime kuukau-
sien aikana täydennystä laser-simulointilaittei-
den muodossa. MTS-laitteiston maalipöytä on 
ollut poissa käytöstä, mutta on palannut uudis-
tettuna ja entistä käyttökelpoisempana takaisin. 

Pitkään kaivattu ja todella tarpeellinen lisä 
koulutusmahdollisuuksiin on myös hallin edus-
talle pystytetty 100 T K . 

Koulutuksen kalustolliset edellytykset siis ovat 
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hieman parantuneet ja kun opetus- ja opiskelu-
intoakin tuntuu riittävän on syytä olettaa tu-
lostakin syntyvän. 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Kevät on vietetty kiireisissä leirivalmisteluissa, 
joista on päästy käytäntöön. Leiri pidettiin 
Porvoon alueella 24. — 31. 05. ja siihen osallis-
tuvat oman rykmentin lisäksi KotRPsto ja Vaa 
RPsto. Toivotaan, että isännän velvollisuudet 
pystyttiin täyttämään. Kevätkauden kohokoh-
tana oli 12. 05. vietetty SlRtR:n vuosipäivä, 
jossa paraatikatselmuksen suoritti ESSl:n ko-
mentaja kenrl Halmevaara. 

Vuosipäivän juhlassa jaettiin muistoesineinä 
pienoislippuja ja plaketteja rykmentistä viime 
kuukausina pois siirtyneille. Lisäksi jaettiin seu-
raavat kiertopalkinnot: 
— vuoden ansioituneimmalle upseerille "Ken-

raalin kannu", ylil A Honkalalle Koul 
Ptri:sta, 

— vuoden ansioituneimmalle toimiupseerille 
"Sotilaskodin haarikka", yliv S Tuiskulle 
EPtri:sta, 

— parhaalle 1/75 ikäluokan varusmiehelle kier-
topalkinto, kunniakirja ja 5 vrk kuntoisuus-
loma, opp J -P Kaskelle RAuK:sta 

• Ä f 
RANNIKON 
PUOLUSTAJAIN 
KILTA RY 

Rannikon Puolustajain Killan vuosikokous pi-
dettiin Helsingissä Katajanokan Kasinolla 13 
päivänä huhtikuuta 1975. Läsnä oli kolmekym-
mentä Killan jäsentä. 

Kokouksen avasi Killan puheenjohtaja Erkki 
Tuuli. Avauspuheessaan hän toi kokoukselle ran-
nikkotykistön tarkastajan eversti Eero Verasen 
terveiset, joissa tarkastaja totesi rannikkopuolus-
tuksen viimeaikaisen voimakkaan teknillisen ke-

hityksen vaativan edelleen tuekseen vahvaa 
maanpuolustushenkeä. Tähän puheenjohtaja yh-
tyi todeten juuri maanpuolustuksellemme ratkai-
sevan tärkeän maanpuolustustahdon vaalimisen 
olevan kiltatoiminnan ensisijaisena päämääränä. 
Kiltojen aktiviteetti ei aina ole etenkään pää-
kaupunkiseudulla huomiota herättävän suuri, 
mutta on todettava, että mm Rannikon Puolus-
tajain Killan toimintaa on sen paikalliskiltojen 
toiminta kaikilla rannikkomme osilla, lisää kilto-
ja on perustettu ja mm Kajaanin keväiset maan-
puolustuspäivät muodostuivat suurmenestykseksi. 
Keskimäärin totesi puheenjohtaja Rannikon 
Puolustajain Killan toiminnan edustaneen nor-
maalia kiltatoimintaa. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Erkki Tuu-
li, joka yksimielisesti valittiin edelleen Killan pu-
heenjohtajaksi. 

Johtokunta sai seuraavan kokoonpanon: N Si-
monen, M Jäntti , K Alvesalo, K Pyyskänen, P 
Elomaa, E Sundström, E Pekkola, R Telaranta, 
T Linna ja R Malinen. 

Toiminta- ja tilikertomukset hyväksyttiin. Kil-
lan jäsenmaksuksi päätettiin 10 mk/v (ainaisjä-
senmaksu 100 mk) . 

Toimintasuunnitelmaksi vuodelle 1975 hyväk-
syttiin seuraava: 
1. Yhteistoiminnan jatkaminen ja edelleen ke-

hittäminen kaikkien samalla linjalla toimi-
vien koti- ja pohjoismaisten yhdistysten ja 
järjestöjen sekä rannikkotykistöjoukko-osas-
tojen kanssa, mm osallistuen Maanpuolustus-
killat ry:n toimintaan, järjestämällä tutustu-
miskäyntejä rannikkotykistöön sekä järjestä-
mällä ruotsalaisvierailu. 

2. Paikalliskiltojen toiminnan jatkaminen ny-
kyisin periaattein. 

3. Rannikon Puolustajain Päivän järjestäminen 
Keskuskillan toimesta Hangossa mieluimmin 
omaisten päivään liittyen. 

4. Rannikon Puolustaja-lehden julkaiseminen 
yhdessä R tUY:n kanssa. 

5. Toimenpiteet Killan lipun hankkimiseksi. 
Vuosikokousesitelmän piti majur i Asko Kilpi-

nen Ruotsin puolustusvoimien koulutuksesta vas-
taten myös kiinnostuneiden kuulijain monitahoi-
siin kysymyksiin asiasta. 

Killan sihteeri vaihtuu 

Killan uudeksi sihteeriksi on valittu majuri 
Pekka Suorauma. Osoite: Rannikkotykistökoulu. 
Santahamina. 00860 Helsinki 86. 
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Saat kuvat 
suoraan kotiisi 
llmarisfilmristä 
Ja uuden värifilmin maksutta. 

Kuvattuasi värinegafilmin, pakkaa se huolella 
kestävään lähetyskuoreen ja liitä oheinen 

kuponki täytettynä lähetyksesi mukaan. 
Postita lähetys kupongissa olevalla osoitteella 
llmaisfilmiin. Voit jo ryhtyä suunnittelemaan 

uusia kuvauskohteita, sillä filmisi valmistetaan 
normaaliajassa korkealaatuisiksi 

värikuviksi, jotka posti tuo 
suoraan kotiisi. Kuviesi 

mukana 

saat uuden kuvausvalmi in 
fi lmirullan maksutta. Saat aina yhtä monta 

fi lmiä kuin olit lähettänytkin. Valmiista kuvista 
per imme maksun, joka on saman suuruinen 

kuin alalla y leensä maassamme. 
Kuvat ja postikulut maksat vasta 

jälkikäteen laskun mukaan. 
Tiesitkö, että jo yli 150.000 suomala is ta käyttää 

l lmaisfi lmin joustavaa postikehityspalvelua. 
Leikkaa kuponki talteen, se on uuden värif i lmin arvoinen. 
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im-nut sac 

Kalliolinnantie 22 - Kaivopuisto 
Helsinki - Puhelin 635 443 

Auki joka arkipäivä paitsi maanantaisin, 
kello 1 1 - 1 5 

Auki sunnuntaisin kello 11—16. 

Suomen Työnantajain Keskusliitto 
H E L S I N K I 

Veitsiluoto Osakeyhtiö 
VEITSILUOTO 

K e m i 80 

Oulu Osakeyhtiö 
O U L U 

ILOINEN ILTA 
Tanssin ja hyvän ruoan merkeissä 

RAVINTOLA 

V A N H A - M A E S T R O 
Fredrikinkatu 51 —53 

LOUNAALLE VIILEÄÄN JA VIIHTYISÄÄN 

H AARI KKAKELLARI IN 
Eerikinkatu 11 

Hovimestarit 664 303, 607 745 



Yli puolivuosisataa kaupan 
ja teollisuuden palvelua 

RAUTA JA 
KONETARVE OY 

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

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

Perusyhtymä Oy rakentaa luotettavasti: si l lat, satamat ja 
kanavat; t iet , kadut ja rautatiet; voimalaitosten ja teolli-
suuden rakennusteknil l iset työt; kunnall isteknil l iset työt; 
paalutukset ym. perustamistyöt; ruoppaukset ja perkauk-
set; maankaivu-, louhinta- ja maansiirtotyöt sekä metsä-
talouden perusparannustyöt. Yhtiöllä on myös kaksi t i i l i -
tehdasta, jotka valmistavat julkisivuti i l iä ja t i i l iputkia. 

' entaa luotettavasti: si l lat, satamat ja 
rautatiet; voimalaitosten ja teolli-

työt; kunnall isteknil l iset työt; 
; ruoppaukset ja perkauk-

maansiirtotyöt sekä metsä-
yhtiöllä on myös kaksi t i i l i-

isivuti i l iä ja t i i l iputkia. 
luotettavasti: si l lat, satamat ja 

rautatiet; voimalaitosten ja teolli-
suuden rakennusteknil l iset työt; kunnall isteknil l iset työt; 

Ruoppaukset ja perkauk-
qnsiirtotyöt sekä metsä-
öllä on myös kaksi t i i l i -

k i s i ^ j ^ i l i ä ja t i i l iputkia. 
pvasti: si l lat, satamat ja 
Voimalaitosten ja teolli-
lunnal l istekni l l iset työt; 

. 'ruoppaukset ja perkauk-
set; maankaivu-. louhinta- ja maan® • to työ t sekä metsä-

Yrjönkatu 2, 00120 Helsinki 12, puh. 

Hvitträsk 
Luoma, Kirkkonummi 

RAVINTOLA avoinna klo 1 2 - 2 2 , lau. ja sunn. klo 1 2 - 2 0 
Kokouksissa, juhlissa jne. aika sopimuksen 
mukaan. 

KAHVIO joka päivä klo 1 1 - 2 0 
MUSEO JA NÄYTTELYT joka päivä klo 1 0 - 2 0 
TIEDUSTELUT JA VARAUKSET 

ravintola puh. 2976 033 
museo puh. 2975 779 

puhelinvaihde 

OSTOKSILLE HERKKUJEN TAVARATALOON RALLIIN 
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fesiÄv^ HANKKIJA 
Kasarmitori, puh. vaihde 642 833 

Tee v a r m a t 
venekaupat 
asiantuntijan 
kanssa 
Markkinoiden 
laajimmasta 
venesarjasta 
HAMARIINA 640 
perheristeilijä 

SUNILA OY 
KARHULA - SUNILA 
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' H 

on uusi 
japarempi 
sitruuna-
juoma. 

HARTWALL 
"3B 

POHJOIS-SUOMEN 

messut 
O U L U S S A KESKELLÄ SUOMEA 

28 . 6 - 6 . 7 - 1 9 7 5 

VIHDIN HIEKKA OY 

03250 Ojakkala 

Puh. 913-11 207 
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A. AHLSTRÖM 
Osakeyhtiö 

S I N U N K I N 
V E R E S I 

VOI PELASTAA IHMISHENGEN 
LIITY JO TÄNÄÄN VERIPALVELUUN 

Tiedä etusi 
valitse 

T A V A R A T A L O T 
ALEKSANTERINKATU 9 - SILTASAARENKATU 8 - 1 0 
EKA MARKET KANNELMÄKI 

ELANTO OSUUSLIIKE 
220 



Helsingin Diesel Oy 
HARKKORAUDANTIE 1 - MALMI 

Puh. 379 282 

MENESTYKSELLINEN PAPERISOTA KÄYDÄÄN 
HYVÄLAATUISELLA PAPERILLA. 

VARUSTAUDU HARKITUSTI. 

P a - H u O y 
VATTUNIEMENKATU 25 HELSINKI 

PUH. 673 145 

P I A N O N 
VIRITYKSET, KORJAUKSET, ARVIOT, OSTOT JA MYYNNIT 

YLI 25 VUODEN AMMATTIKOKEMUS. 
UUSIA JA KÄYTETTYJÄ PIANOJA MYYDÄÄN. 

P I A N O K O R J A A M O 

R. N Y L U N D 
Pianonvir.tekn. - Fazerin ent. vir. 

Puh. 2981 289 Jorvas 

Orion-Yhtymä Oy 

Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Arkadiankatu 23 

HELSINKI 

Oy wärtsilä Ab 



varma ja turvallinen 
suomalainen trukki 

-se on järkevä 
valinta. 

Valmet Oy, Lentokonetehdas, Tampere, puh. 931-650622 

TK-terä hyvin puree -
suomalaista työtä tukee 

VALMISTUSOHJELMA: 

ERILAISET JYRSINTERÄT — K1ERRETAPPI- JA RENGASTULKIT — 
H IENOMEKAANISET TARKKUUSTYÖKALUT 

Tuotteemme saaneet tunnustusta myös ulkomailla; 
vientiä Länsi-Saksaan ja Ruotsiin! 

Suurta suosiota saavuttanut pora-
kone TEKNO-25 A edullisesti 
toimitusajalla. 

TEKN0-K0NE OY 
Hanko puh. 911 - 6212 

S U O M E N VANHIN LASTUAVATYOKALUTEHDAS 
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Höyrylaiva Osakeyhtiö Bore 
T u r k u 

Hacklin-yhtiöt 
P O R I 

Mäntyluoto 

Hangon kaupunki 

MAAN SUURIN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ 

1 LMARINEN 
Kemira Oy 

Vihtavuoren tehdas 

Keskustapuolue 

Kotkan kaupunki 
Maamme tehokkain vientisatama 

Oy Suomen Laivateollisuus Ab 
T u r k u 

Kehittyvä teollisuus-, kauppa ja matkailukaupunki 

Lappeenranta - Saimaan portti 
Tietoja kaupungin kansliasta 

puh. 953 / 14 900 

Oy Meri kiito Ab 
H e l s i n k i 
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NESTE OY 
NAANTALIN JALOSTAMO 

Keskusosuusliike OTK 

Oulun kaupunginhallitus 

Polttoaine Osuuskunta 

Porin kaupunki 

Porvoon kaupunginhallitus 

Oy Rauma Stevedoring Ltd 

Oy Saab-Valmet Ab 
UUSIKAUPUNKI 

Oy Silja-Line Ab 

Oy Wartsila Ab 
Turun Telakka 

Karjakunta 
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Paikanmäärityksiin 
tarkat Suunnon 
suuntimakompassit. 
KB-20 Runko luj aa muovia 

K B - 1 4 Runko eleksoitua alumiinia 

Lukemisnopeus vain muutamia 
sekuntteja. Lukematarkkuus 1/6°. 
Suuntaruusut voidaan varustaa 
vastasuuntaa ilmoittavilla nume-
roilla peilauksen nopeuttamiseksi. 
Mallia KB-14 saatavana myös 
tritium-valaistuksella. 

SUUNTO OY 02920 Espoo 92 

O Y E H O A B 
H e l s i n k i 

FINNLINES LTD OY 
H e l s i n k i 

PEKEMA OSAKEYHTIÖ 

OY PUTKIKARTIQ AB 
Fredrikinkatu 58 C Helsinki 

Puh. 493 426 

P U T K I T I E O Y 
Helsinki - Lahti - Oulu 

R A I K K A O Y 

R A U T A K I R J A O Y 

SÄHKÖSIIRTO OY 
Mechelinink. 20 A Helsinki 

Puh. 440 271 
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R A K E N N U S V A L M I S T E O Y 

F o r s s a 

Puutyötehdas - Elementtitehdas 

SUOMEN MERIVAKUUTUS OY 
Et. Esplanadinkatu 12 

Puh. 175 166 

O Y S A K O A B 
SUOMEN MERIVAKUUTUSYHDISTYS 

T u r k u 

S A L O R A O Y TORNION KAUPUNGINHALLITUS 

SANO VAAN REILUSTI KOFF TURUN SAIPPUA OY 

LÄÄKETEHDAS OY STAR AB 

Neutragel comp. 
Lääke liikahappoisuuteen ja närästykseen. 

T a m p e r e 
Pinninkatu 53 

UPO OSAKEYHTIÖ 
L a h t i 

OY STEN & CO AB 
Mannerheimintie 29 B 

Puh. 410 144 

V A A S A O Y 
Pitkäkatu 37, Vaasa 
Puh. 961 -243 411 

SUOMEN FORSIITTI -
DYNAMIITTI OY 

VAASAN KAUPUNKI 
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Vientiliike 
A. A. BERGEL1N 

Turku - Akselintie 11 
Puh. 921 - 302 700 

K U N N A L L I S P A I N O 
Sähkötie 1 

01510 Vantaa 51 

OY BLOMBERG AB 
Hamina - Hillo 

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖOSAKEYHTIÖ 
Ikaalinen 

GRAAFINEN KESKUSLIITTO 
OY LUMIVALKO AB 

T u r k u 

HAKANIEMEN UUSI APTEEKKI MEIJERIOSUUSKUNTA MILKA 

IMATRAN VOIMA OY 
M I S A O Y 
Lappeenranta 

ARO-YHTYMÄ OY KATEPAL 
L e m p ä ä l ä OVAKO OY - KOVERHAR OY AB 

JYLLINKOSKEN SÄHKÖ OY 
K u r i k k a PANiMOTEOLLISUUSLIITTO 
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Elintä rvikehalli K O L T E K O Y P A L A C E H O T E L 
LEO EINESALO Ormustie 3 Malmi Eteläranta 10 Helsinki 

Nummela Puh. 354 877 Puh. 11 114 
Puh. 913 - 22 570 ja 22 577 

ESPOON AMBULANSSI OY KVARTTO AB 
Kauklahti - Puh. 811 505 Perttulantie 6 J. K. PAKARINEN & Cc 

Päivystys kautta vuorokauden. Puh. 670 051 

C A B L E S 
LAPUAN 

РЕЕМ OY LAHTI 
Bulevardin ja Albertinkadun LAPUAN 
kulma Albertink. 23 H:ki 12 PATRUUNATEHDAS 

Puh. 627 490 L a p u a 
Erikoisalaamme ovat liput, 

merkit ja monogrammit. 
MYYNTIYHDISTYS 

merkit ja monogrammit. 
MYYNTIYHDISTYS 

Tervetuloa tutustumaan 
MYYNTIYHDISTYS 

Tervetuloa tutustumaan 
PUUTALO 

LAPUAN SÄHKÖ OY Mannerheimintie 15 
Puh. 409 115 

HAMMERIN SÄHKÖ OY 
O u l u 

LIHA JA ELIN OY 

OY HELSINGIN AUTO AB RAUMAN KAUPUNKI JA 
Perttulantie 4 - Helsinki 21 MAASEURAKUNTA 

Puh. vaihde 673 321 Me - Ra Oy 
Muuntajjatehdas 

Lönnrotinkatu 32 
KATAJANOKAN KASINO Puh. 642 424 

Laivastokatu 1 OY TUDOR AB 
Puh. 653 401 Hämeentie 157 

00560 Helsinki 56 

MUNKKINIEMEN APTEEKKI 
KAUHAJOEN SAHA 

OSAKEYHTIÖ 

TUMMAVUOREN 
m—m—M V WMW%.M%.mW KIRJAPAINO 

OY KINOSTO V i r k k a l a Hämeenkylä 
H e l s i n k i Puh. 912-41664 Puh. 90- 846 994 
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kartonkipakkaus on 
luontoystävällinen 

w VVALKI 
YHTYNl I 1 lÄPERITEHTAATOY SIMPELE PUH 954 71211 

Ystävällisesti 

KANSALLISOSAKEPANKKI 
pankki, jo n kd taloudelliset tiedot ovat 
käytettävissänne omaksi hyödyksenne. 



PARASTA PALONTORJUNTAAN 

SPRINKLERJÄRJESTEMÄ 

Automaattinen GW-sprinklerjärjesteImä hälyttää ja aloittaa 
sammutuksen heti pienenkin palon sytyttyä. Vähäinen palon 
alku tukahtuu usein tähän. Tärkeintä on, että palo ei ehdi 
kehittyä suurpaloksi ennen palokunnan saapumista paikalle. 

GW tarjoaa Teille 
Asiantuntemuksen Suomen olosuhteissa. 
Lyhyet toimitusajat. 
Tehokkaan palvelun asennusaikana ja sen jälkeen. 
Myös erikoistapauksiin sopivan järjestelmän. Suurimmat 
mahdolliset alennukset vakuutusmaksuissa. 

GW-sprinklerjärjestelmä on luotettava palomies aina valmiina 
paikalla. 
Ottakaa yhteys — neuvotelkaa kanssamme. 

Suomessa: JANA OY 

Kluuvikatu 8, 00100 Helsinki 10. Puh. 639 781. 

Asentaa: 

SUOMEN VESI- JA LÄMPÖJOHTO OY 
Kutomontie 18 B, 00370 Helsinki 37. 
Puh. 458 061. 


