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Winha on vahva vetäjä 
niin fif)f) snvpltim Vivviri psimpr- " Winha 600 soveltuu hyvin esimer-

kiksi latuhöylän vetokoneeksi, 
maatilakäyttöön yleisvetokoneeksi, 
ja vaativaan urakkakäyttöön. 
Matka-nopeusmittari kuuluu vakio-
varustukseen. 

Paana-latuhöylä soveltuu hiihto-
latujen tekoon. Sen patentoitu 
terä voidaan säätää eri tasolle 
lumen paksuuden mukaan. 
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Sataman puolustus 

Suomen elintärkeät hallinto- ja teolli-
suuskeskukset sijaitsevat pääosin ranni-
kolla tai sen välittömässä vaikutuspiiris-
sä. Mahdollisen hyökkääjän lyhin tie 
näihin avainkohteisiin on meri ja 
maamme portteina toimivat satamat. 

Rannikkotykistön suorituskykyisim-
mät linnakkeet on ryhmitetty tärkeim-
pien satamiemme edustalle. Meripuo-
lustuksen ensimmäiset toimenpiteet 
kriisin alkuvaiheessa pyrkivät estämään 
hyökkääjän suoran ajon satamiin ja 
rantautumispaikoille. 

Varsinaisen satama-alueen puolustus 
on usein unohtunut rauhanajan harjoi-
tuksissa ja sotakoulujen opetuksessa. 
Eihän se pienipiirteisenä ja jäykän tor-
juvana anna tilaa taktiselle saatikka 
operatiiviselle ajatuksen lennolle. Tor-
juntayksikön taistelu satamassa ja sieltä 
johtavilla urilla saattaa kuitenkin olla 
ratkaiseva koko maihinnousutorjunnan 
onnistumiselle. 

Tämän numeron kaksi ensimmäistä 
artikkelia on omistettu tälle maihinnou-
sun torjunnan kannalta ensiarvoisen 
tärkeälle torjuntataistelun vaiheelle. 



MAJURI 
HEIKKI LUOSTARINEN 

RANNIKKOJEMME 
SATAMIEN 
PUOLUSTUS 
Maamme meritse tapah-
tuva ulkomaankauppa 
samoin kuin osin ran-
nikkoliikenne ovat syn-
nyttäneet rannikollem-
me runsaasti satamia. 
Nykyisestä viennistäm-
me ja tuonnistamme ta-
pahtuu yli 80 °7o meritse. 

Satamat ovat tärkeitä 
kuljetusreittien lähtö- ja 
päätepisteitä, joiden ta-
loudellinen merkitys on 
jo sinänsä suuri. Toi-
saalta ne muodostuvat 
sotilaallisiksi kohteiksi 
myös tiettyinä maihin-
nousun ja maahanlas-
kun kohteina rannik-
komme eri osilla. Ran-
nikon puolustusta suun-
niteltaessa eri toiminta-
tasoilla joudutaan sata-
mat ottamaan huomi-
oon voimakkaasti puo-
lustettavina kohteina. 

Satamaan 
kohdistuva uhka 
Uhka satamiamme vastaan 
voidaan katsoa kahdenlaisek-
si: 
Ensinnäkin mahdollinen 
hyökkääjä saattaa pyrkiä la-
mauttamaan ulkomaankaup-
pamme, jolloin satamiimme 
kohdistetaan lähinnä ilmavoi-
mien pommituksia. Tämän li-
säksi estetään meriliikenne il-
mavoimia ja merivoimia 
käyttäen. 

Toiseksi satamiin kohdis-
tuu uhka hyökkääjän valtaus-
pyrkimysten muodossa. Täl-
löin satamia saatetaan vallata 
helpottamaan tunkeutumista 
valtakunnan tärkeimmille 
alueille. Maihinnousevat jou-
kot tarvitsevat runsaasti huol-
toa ja täydennyksiä maissa ta-
pahtuvia pitkällisiä taisteluja 
varten. Satamat mahdollista-
vat joukkojen ja materiaalin 
purkamisen lyhyessä ajassa. 
Niistä edelleen johtavat maa-
yhteydet helpottavat täyden-
nysten toimittamista taiste-
lualueelle. 

Toiminta satamaa 
vastaan 
Tarkasteltaessa hyökkäystä 
yksittäiseen satamaan on 
otettava huomioon itse sata-
ma-alueen lisäksi sinne suun-
tautuva väylästö, mahdollisen 
hyökkäysuran saaret ja nie-
met sekä myös satamasta sisä-
maahan suuntautuvat maan-
tie- ja rautatieyhteydet. 

Hyökkääjä joutuu valtaa-
maan tai ainakin lamautta-
maan sataman edustalla ja 
väylien varrella olevat linnak-
keet ja muut puolustuskes-
kukset. Tämä on tehtävä sa-
manaikaisesti kun toiminta it-
se satamaa vastaan aloite-
taan. Nopeimmin ja yllättä-
vimmin hyökkäys suoritetaan 
maahanlaskuilla. Varsinaiset 
maihinnousut tämän kaltai-
seen operaatioon liittyen teh-
dään sataman sivustoille sit-
ten, kun väyliä suojaavat lin-
nakkeet on lamautettu. Itse 
satama-alue ei muutenkaan 
ole sovelias maihinnousulle 
ensiportaan kalustolla. 

Hyökkääjän toimintatapo-
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Pääesikunnan 
operatiivisen osaston 
majuri Heikki Luos-
tarinen kiinnittää 
artikkelissaan 
huomiota sataman 
puolustuksen avain-
kohtiin. Kirjoittaja 
on erityisesti tutkinut 
aihetta SKK:n 
aikana. Hän on 
myös käytännössä 
joutunut toteutta-
maan ajatuksiaan 
palvellessaan 
HelSpErssa. 

' MERI-SUOMI" 

ja satamaa vastaan on esitetty 
kuvassa 1. 

Hyökkääjä keskittää toi-
mintansa sataman edustan 
linnakkeiden valtaamiseen, 
mahdollisesti yllättävään 
maahanlaskuun itse satama-
alueelle ja maihinnousuihin 
sataman sivustoille. Satamas-
ta sisämaahan johtavat yhtey-
det saatetaan ottaa haltuun 
maahanlaskulla. Suora mai-
hinnousu itse satamaan tullee 
harvoin kyseeseen ellei puo-
lustaja ole täysin valmistautu-
maton. 

Toimintaan liittyy aina 
runsas ilmavoimien tulituki. 
Merivoimat tukevat taistelua 

tulellaan ja eristävät toimin-
ta-alueen. 

Satamaa vastaan tapahtu-
van hyökkäyksen nopeusvaa-
timusta korostaa erityisesti 
se, että puolustajalle ei saa 
antaa aikaa tehdä satamaa 
käyttökelvottomaksi. 

Puolustajan 
toiminnan yleis-
järjestelyistä 

Sataman puolustuksessa voi-
daan selvästi erottaa avome-
rellä tapahtuva kaukotorj un-
ta, satamaan johtavilla urilla 

KUVA 1: HYÖKKÄÄJÄN TOIMINTA 
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väylätorjunta sekä sataman 
alueella lähitorjunta. Suuren 
maahanlasku-uhan ja voi-
makkaan ilmatoiminnan 
vuoksi ilmatorjunta korostuu 
kaikilla sataman puolustuk-
seen liittyvillä alueilla. 

Kaukotorjuntaa suorittavat 
merivoimat ja rannikkotykis-
tö. Kaukotorjunnan rungon 
muodostavat uloimmat lin-
nakkeet, joiden tuli ulottuu 
hyvin avomerelle. Näiden teh-
tävänä on estää satamaan 
suuntautuvat hyökkääjän 
joukkojen ja materiaalin kul-
jetukset. Linnakkeiden hal-
lussa pitäminen ja toiminnan 
jatkaminen on ensiarvoisen 
tärkeätä, vaikka satamaan 
olisi suoritettu maahanlasku, 
koska kuljetusten suuntaami-
nen satamaan on estettävä. 
Linnakkeiden ilmatorjuntaan 
on myös yllättävän maahan-
laskulla tapahtuvan valtaami-
sen vuoksi kiinnitettävä alus-
ta alkaen huomiota. 

Kaukotorjuntaan osallistu-
vat alueesta riippuen myös 
raskaat rannikko-ohjuspat-
terit. 

Väylätorjunnan alueella 
toimivat jalkaväen torjun -
tayksiköt sekä rannikkotykis-
tön linnakkeet. Väylille on 
pyrittävä keskittämään voi-
makas sekä suorasuuntaustuli 
että myös rannikkotykistön 
tuli meriammuntamenetel-
min. Kapeikoissa voidaan 
käyttää eräissä tapauksissa 
myös kenttätykistön tulta tor-
juntaan. Johdinohjuksia ryh-
mitetään mahdollisuuksien 
mukaan edullisille alueille. 

Väylätorjunnan puolustus-
keskukset muodostavat usein 
ne "portinpylväät", jotka es-
tävät tunkeutumisen meritse 
satamaan. 

Lähitorjunnan suorittavat 
satamaan ja sen läheisyyteen 
ryhmitetyt jalkaväen torjun-
tayksiköt. Niiden tuli on py-

rittävä keskittämään sataman, 
edustalle ja satama-alueelle. 
On muodostettava voimak-
kaita linnoitettuja tukikohtia, 
jotka pystyvät taisteluun sekä 
maihinnousevaa vihollista et-
tä maahanlaskuja vastaan. 
Sataman ilmatorjunta onkin 
järjestettävä niin, että mah-
dollisia maahanlaskettavia 
joukkoja pystytään tulitta-
maan jo lähestymisvaiheessa. 

Sitkeän puolustustaistelun 
päämääränä on estää vastus-
tajaa käyttämästä satamaa. 
Niin kauan kuin satama-alu-
eella on vastarintaa ei hyök-
kääjä voi käyttää satamaa 
joukkojensa ja materiaalin 
purkamispaikkana eikä se saa 
ratkaisuun tarvittavia jouk-
koja maihin. 

Puolustajan kannalta on 
myös tärkeätä muodostaa sa-
taman puolustusta varten riit-
tävä reservi. Sen on kyettävä 
vastahyökkäykseen satama-
alueelle ja sen tuntumaan. Li-
säksi tulee olla mahdollista 
sulkea sen avulla satamasta 
sisämaahan suuntautuvat yh-
teydet. Näin voidaan estää vi-
hollisen joukkojen etenemi-
nen satamasta sisämaahan. 

Sataman puolustusjärjes-
telmää on tarkasteltu kuvassa 
2. 

Puolustusvalmiutta koho-
tettaessa uhan-alaisen sata-
man alueella on huomioitava 
edellä esitetyt puolustuksen 
järjestelyyn vaikuttavat teki-
jät. Joukkoja on joka ta-
pauksessa rajoitetusti. Täl-

KUVA 2 : SATAMAN PUOLUSTUSJÄRJESTELMÄ 
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p e s ä k k e i d e n i 
h i t y s , t o r j u n t a 
i l m a t o r j u n t a 

S A T A M A 

Tor jun ta 
valvonta' , 
t i e d u s t e l u 

KUVA 3 : ALKUVAIHEEN PUOLUSTUKSEN TEKIJÖITÄ 

löin on erityisesti kiinnitettä-
vä huomiota ensinnäkin 
ulompana tapahtuvaan puo-
lustukseen, joka liittyy nor-
maalin puolueettomuuden 
suojaamiseen ja toisaalta sii-
hen, mitä voidaan rajoitetuin 
voimin tehdä varsinaisten sa-
taman puolustusvalmistelujen 
hyväksi. Sataman välittömän 
käytön estämiseksi on pystyt-
tävä ilmatorjuntaan, sataman 
alueella käytävään torjunta-
taisteluun ja sataman sulke-
miseen sekä suluttamiseen. 

Alkuvaiheen välittömiä te-
kijöitä on tarkasteltu kuvassa 
3. 

Satamien puolustus muo-
dostuu erääksi avainkysy-
mykseksi rannikon taisteluis-
sa. Ne ovat torjunnan paino-
pistealueita uhanalaisimmilla 
suunnilla. 

Satamien 
puolustuksen 
erikoiskysymyksiä 

Satamien puolustusjärjeste-
lyihin liittyy myös satamien 
sulkeminen hyökkäysuhkan 
kasvaessa. Sulkeminen tapah-
tuu käyttämällä merisuluttei-
ta satamiin johtavilla väylillä, 
alusupotteita kapeikoissa se-
kä miinoittein ja hävittein 
satama-alueella. Satama on 
suljettava myös mantereen 
puolelta. Tieurien suunassa 
kallioleikkaukset ja sillat sul-
jetaan murrostein ja hävit-
tein. Sulkemisella estetään vi-
hollisen alusten pääsy sata-
miin ja toisaalta kuljetukset 
edelleen sisämaahan. Sata-
mien sulkemiseen liittyvät 

myös usein väylien hävitys-
työt. 

Linnoittamisen osalta voi-
daan todeta, että kantalinnoi-
tetut linnakkeet muodostavat 
puolustuksen rungon. Tor-
juntayksiköiden linnoittamis-
ta on mahdollisuuksien mu-
kaan tuettava. 

Varsinaisella satama-alu-
eella on linnoittamismahdolli-
suus rajoitettu. Yleensä jou-
duttaneen tyytymään muuta-
maan asepesäkkeeseen. Toi-
minta keskitetään sataman si-
vustoille, missä on vapaam-
paa maastoa ja jonne raken-
netuista asemista tuli voidaan 
keskittää sataman edustalle ja 
satama-alueelle. 

Sataman liikennejärjeste-
lyihin on kiinnitettävä huomi-
ota puolustuksen valmistelu-
vaiheessa. Tämä koskee sekä 
meriliikennettä että torjuntaa 
itse satama-alueelle. Lähinnä 
on kysymys kiertoväylistä, hi-
nauspalvelun järjestämisestä 
sekä opastuksesta satama-
alueella. 

Lopuksi 

Satamien puolustus on nivel-
lettävä tärkeänä kohteena 
rannikon puolustuksesta vas-
taavien yhtymien ja joukko-
jen suunnitelmiin. Rannikolla 
käytävien taistelujen elemen-
tit: merivoimat, rannikkoty-
kistö, jalkaväki sekä myös 
kohteiden ilmatorjunta kukin 
osaltaan joutuvat antamaan 
panoksensa tehtävän onnistu-
miseksi. Toiminnan toteutta-
minen vaatii rannikkojou-
koilta suunnittelua, raken-
teellisia puolustusvalmisteluja 
sekä ennenkaikkea yhtenäistä 
johtoa ja hyvää yhteistoimin-
takykyä taistelussa, joka ulot-
tuu avomereltä syvälle mante-
reelle. • 



MAJURI 
HEIKKI HIETANEN 

Satamasta 
johtavien 
urien 
puolustuksen 
vahventaminen 
pioneeritoiminnan 
keinoin 

Yleistä 
Tärkeän sataman haltuunotto 
on hyökkääjän operaation 
eräs välivaihe. Tavoitteena on 
tunkeutua valtakunnan elin-
tärkeisiin sisämaan kohtei-
siin. Hyvin harvoin satama ja 
sen välitön lähiympäristö 
muodostavat sellaisenaan 
hyökkäyksen tavoitealueen. 

Oman toiminnan järjeste-
lyissä on pioneeritoiminnalla 
keskeinen merkitys luotaessa 
edellytyksiä menestykselliselle 
taistelulle. Varsinaisen sata-
man alueen linnoitteet ja su-
lutteet muodostavat oman 
kokonaisuutensa. Esimerkik-
si sulkemistöiden onnistumi-
nen vaikuttaa suoraan hyök-
kääjän voiman kehittymisno-
peuteen. 

Puolustusvalmistelut eivät 
saa keskittyä yksinomaan sa-
taman puolustamiseen. Ko-
konaispäämäärän saavutta-
miseksi puolustajan on kyet-
tävä tehokkaasti estämään 
hyökkääjän operaation jatka-
minen satamasta. Tämä edel-
lyttää pioneeritoiminnallisia 
valmisteluja. 

Hyökkäyksen luonne 

Majuri Heikki Luostarinen 
hahmotteli kirjoituksessaan 
hyökkäyksen luonteen. Tässä 

Pääesikunnan linnoitustoimistossa palveleva 
majuri Heikki Hietanen on aikaisemmin kir-
joittanut lehdessämme satama-alueiden lin-
noittamisesta ja puolustusvalmisteluista. Nyt 
on tarkastelun painopiste satamista lähtevil-
lä urilla. Kirjoittaja korostaa painopisteajat-
telua, puolustuksen syvyyttä ja kaikkien 
joukkojen sulutustoimintaa. 
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Hyökkäyksen vaikutus omaan pioneeritoimintaan. Maahan-
laskujen todennäköisimmät kohteet ovat hyökkäyksen jatka-
misen kannalta tärkeät liikennekapeikot. Hyökkääjän toimin-
tavaihtoehdossa 2 pioneeritoiminnan toteuttaminen on erityi-
sen vaikeaa. 

yhteydessä on korostettava 
HELIKOPTEREIDEN käy-
tön merkitystä, koska tällä on 
oleellinen vaikutus alkuvai-
heessa pioneeritoiminnan 
luonteeseen ja käytettävissä 
olevaan aikaan. 

Ensimmäinen varteenotet-
tava tekijä on arvioida sata-
maan kohdistuneeseen mai-
hinnousuoperaatioon liitty-
vien helikopterimaahanlasku-
jen tavoitteet. Seuraavat vaih-
toehdot ovat mahdollisia: 
(1) Hyökkäyksen jatkoedelly-

tysten luominen ottamalla 
haltuun liikennekapeikko-
ja ja helposti puolustetta-
via alueita. 

(2) Hyökkäyksen välitön jat-
kaminen ilmasillanpäästä. 

(3) Hyökkäys kahdesta suun-
nasta sataman haltuun-
ottamiseksi. 

Tilanne voi kehittyä edellä 
esitettyjen päätapausten yh-
distelmäksi. 

Ajallisesti puolustajalle 
vaarallisinta on maihinnou-
sun ja maahanlaskujen sama-
naikainen suoritus. Tähän on 
kuitenkin varauduttava, kos-
ka se tarjoaa hyökkääjälle 
useita etuja: operaatiotilaa, 
aloitteen säilymisen ja puo-
lustajan vastatoimenpiteiden 
hajautumisen. Nykyaikaisen 
hyökkääjän tekniset edelly-
tykset mahdollistavat tämän. 
Maihinnoususotatoimen eräs 
peruspiirre onkin yllätykselli-
nen uuden toimintasuunnan 
avaaminen. 

Johtopäätöksenä on, että 
pioneeritoiminnan toteutta-
miseen on käytettävissä RA-
JOITETUSTI AIKAA. Mi-
käli valmisteluja ei ole suori-
tettu etukäteen, jää linnoitta-
miseen riittämättömästi ai-
kaa, etenkin silloin, kun puo-
lustukseen käytettävät joukot 
joudutaan siirtämään muual-
ta alueelle. 

Hyökkääjän ensivaiheen 

pääkalustona ovat helikopte-
rit. Panssariyksiköt vaikutta-
vat vasta operaation myö-
hemmässä vaiheessa. Tällä on 
merkitystä sulutteiden suun-
nittelussa. On tarkoituksen-
mukaista keskittää panssari-
torjuntasulutteet varsin syväl-
le, jossa ne voidaan liittää te-
hokkaasti puolustusryhmi-
tyksen panssaritorjuntatu-
leen. 

Taitorakenteiden, ensisijai-
sesti vesistösiltojen, hävittä-
minen on suoritettava jo al-
kuvaiheessa, koska on ole-
massa vaara, että hyökkääjä 
ottaa nämä haltuunsa maa-
hanlaskuilla. Tästä syystä 
maihinnousualueella tarvi-

taan suhteellisen runsaasti pi-
oneerijoukkoja. Toimeenpa-
non ajoittamiseen ja hävitys-
käskyn päätöstasoon on joh-
tamistoiminnassa kiinnitettä-
vä erityistä huomiota. Toi-
saalta siltojen hävittäminen 
tulee rajoittamaan omaa lii-
kettä ja edellyttää usein jon-
kinasteista ylimenotoiminnan 
valmistelua sekä toiminnan 
ennakointia omien joukkojen 
ryhmityksessä. 

Toiminta-alueen 
vaikutus 
Rannikon ja rantamaan 
maantieteellisillä oloilla on 
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Pioneeritoiminnan yleisjärjestelyt. Valmistelut on toteutettava 
1. vyöhykkeellä hyökkäyksen alkuun mennessä. Pioneeritoi-
minnan keskittäminen kehämäisesti maihinnousualueen ympä-
rille ei ole ajallisesti mahdollista ja toimenpiteiden vaikutus jää 
vähäiseksi. 

koko alueellamme eräitä yh-
teisiä piirteitä. Näiden tunte-
minen ja huomioon ottami-
nen on menestyksellisen toi-
minnan ehdoton edellytys. 

Hyökkääjän toiminnan 
kannalta on edullista, jos ran-
nikolla tai sataman edustalla 
on suuria saaria, joita voi-
daan käyttää helikopterituki-
kohtina. Tällä tekijällä saat-
taa olla merkitystä koko mai-
hinnoususotatoimen suori-
tukselle. 

Sataman, tai paremminkin 
sanoen satamayhdyskunnan 
alueelta johtaa sisämaahan 
tai sotatoimen tavoitealueelle 
merkitykseltään eriarvoisia 
hyökkäysuria. Näiden määrä 
on oloissamme rajallinen. Tä-
mä mahdollistaa puolustus-
valmistelujen ennakoinnin ja 
keskittämisen. Se edellyttää 
myös kykyä toteuttaa sulutta-
minen ja linnoittaminen sy-
vällä alueella. 

Satamayhdyskunnan eris-
täminen matalalla sulutevyö-
hykkeellä on voimavarojen 
tuhlaamista. Tilanteen arvi-
oinnin ja suunnittelun tulok-
sena on rintamavastuussa ole-
van johtoportaan muodostet-
tava pioneeritoiminnan pai-
nopiste kokonaisuuden kan-
nalta uhanalaisimpaan suun-
taan. 

Merkittävän sisämaahan 
johtavan hyökkäysuran on 
oltava päätien suunta, jotta se 
mahdollistaisi hyökkäyksen 
jatkamiseen tarvittavan use-
amman yhtymän toiminnan. 
Rannikollamme sisämaahan 
johtava päätien suunta on 
yleensä aukeavoittoinen. 
Usein uuden, liikenteen väli-
tyskyvyltään korkeatasoisen 
tien rinnalla kulkee vanha 
kunnostettu tie. Asutustaaja-
mia on runsaasti tiestön ja au-
keauran tuntumassa. 

Rantamaan vesistöt ovat 
etupäässä mereen virtaavia 

jokia, joiden kulkua päätiet 
noudattelevat. Joki jakaa alu-
een. Tämä on otettava oman 
toiminnan suunnittelussa 
huomioon. Toisaalta siltojen 
hävittämisellä voidaan vai-
keuttaa hyökkääjän voimien 
yhdistymistä tai painopisteen 
vaihtamista. Jokeen laskevat 
sivuhaarat ovat yleensä vähäi-

siä. Niiden yli johtavien silto-
jen hävittämisellä aikaansaa-
tu hidastus on lyhytaikainen. 

Maaperälle on tunnus-
omaista runsaat kalliopaljas-
tumat ja ohut, alle 1 m, maa-
peite. Tämä vaikeuttaa oleel-
lisella tavalla linnoittamista. 

Eräänä erityistapauksena, 
joka vaatii huolellisesti suun-

P/ON EE Rl TOIMINTA 
—i> Painopiste. 

> Syvyys 

n Panssari su luiteet 

n Hävilfeei 

a keni-1-alinnoi-Hee.i 

n Tähysmiimat 
o HavHieet 
a Pikahnnoiiieei 

a Häviiieet 
o Avainkohtien 

kanf-alinnoifitd 
a Pika- ja kevttä-

Unnoi-Heei 
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niteltuja toimenpiteitä, on 
alue, jolla sijaitsee sekä sata-
ma että lentokenttä. 

Pioneeritoiminnan 
tekninen 
toteuttaminen 

Kohtuullisella ja voimavaro-
jemme mukaisilla toimenpi-
teillä ei satamayhdyskunnan 
alueelta ulosjohtavia uria voi-
da suluttamalla sulkea. Sulut-
teet on nähtävä ensisijassa 
hyökkääjän liikkeen hidasta-
jana ja suuntaajana. 

Erilaisilla hävitteillä: silta-
hävitteet ja tiehävitteet vaike-
asti kierrettävissä paikoissa, 
on merkitystä valvomattomi-
nakin. Miinoitteet on saatava 
tähystetyn tulen alaisiksi, jot-
ta niistä saataisiin paras hyö-
ty. 

M a i h i n n o u s u s o t a t o i m e n 
kohdealueen selviäminen en-
nen taistelutoiminnan alkua 
pidentää muuten vähäistä val-
misteluaikaa. Edellä todettiin 
helikoptereiden käytön li-
sääntyminen ja tilanteiden ke-
hittymisnopeuden kasvami-
nen. Seurauksena on, että tär-
keiden kohteiden suluttami-
nen on aloitettava välittömäs-
ti joukkojen saavuttua alueel-
le. 

Pioneerivoima riittää vain 
keskeisten kohteiden sulutus-
valmistelujen suorittamiseen. 
Satama ja sen rakenteet ovat 
tärkein kohde. Seuraavana 
ovat hyökkääjän liikkeen 
kannalta merkitystä omaavat 
vesistösillat. Räjähdysaineen 
tarve on pienenkin sataman ja 
sen välittömään läheisyyteen 
liittyvien kohteiden osalta 
useita tonneja, jopa kymme-
niä tonneja. Näinollen tämä 
on myös kuljetuskysymys, 
mikäli tarvikkeita ei ole va-
rastoitu kohteille. 

Helikopteri on 
liikkeen avain 

Alkuvaiheessa panssarintor-
juntaan liittyvien sulutteiden, 
erityisesti miinoitteiden, tarve 
on vähäinen. Helikopterit 
edustavat vihollisen liikettä. 
Laskeutumisalueita on yleen-
sä runsaasti. Näiden sulutta-
minen nykyisin käytössä ole-
villa miinoilla on uhanalais-
tenkin kohteiden osalta pal-
jon aikaa ja työvoimaa vaati-
va yritys. Tulevaisuudessa on 
ilmeisesti pyrittävä laajenta-
maan sulutteiden rakentajien 
joukkoa. 

Teknisenä ratkaisuna vai-
kuttaa tähysteinen sirpale-
viuhkamiina hyvältä vaih-
toehdolta. Miinajärjestelmä 
soveltuu hyvin kivääri- ja tor-
juntayksiköiden käyttöön. 

Oman puolustustaistelun 
tai hyökkääjän liikkeen edis-
tymisen kannalta tärkeiden 
kohteiden puolustukseen voi-
daan liittää tähysmiinoitteita 
helikoptereita vastaan. Koh-
teen välittömässä läheisyydes-
sä on rajallisesti helikopterei-
den laskeutumispaikkoja, 
joista käsin tehtävän nopea 
suoritus on mahdollista. Ha-
luttu vaikutus saavutetaan jo 
muutamalla sirpaleviuhka-
miinalla. Varsinaisen erikois-
miinan puuttuessa voidaan 
käyttää suurehkoja panoksia, 
jotka on ympäröity kivillä ja 
metalliromulla. Panokseen 
järjestetään sähkösytytys. Pa-
nosten rakentaminen vaatii 
kuitenkin aikaa ja ammatti-
taitoa. 

Panssarimiinoitteet ovat 
sulutteissa keskeisessä ase-
massa. Näiden rakentaminen 
alueille, joilla taistelut jäävät 
vähäisiksi, on epätarkoituk-
senmukaista. Nykyiset mii-
notteiden paikantamis- ja rai-
vausmahdollisuudet aiheutta-
vat sen, että tällaiset sulutteet 

ovat puolustamattomina te-
hottomia. 

Sulutteet puolustettaville 
alueille 

Sulutteiden käyttö on keski-
tettävä alueille, joiden pitämi-
sestä todella aiotaan taistella. 
Lisäetuna on, että alue, jolle 
myöhemmässä vaiheessa tul-
laan suuntaamaan mahdolli-
sesti omia vastahyökkäyksiä, 
on vapaa omista sulutteista. 
Tämä ei saa kuitenkaan joh-
taa sulutteiden täydelliseen 
käyttämättäjättämiseen. Käy-
täessä viivytystaisteluja hyök-
kääjän ensimmäisten panssa-
riyksiköiden kanssa on edul-
lista käyttää nopeasti raken-
nettavia maanpäällisiä pans-
sarimiinoitteita. 

Linnoittaminen 
edellyttää aikaa 

Linnoittaminen on edellytys 
kaikentasoiselle puolustus-
taistelulle. Suoraan liikkeestä 
hyökkäävän vihollisen py-
säyttäminen on mahdollista, 
jos joukolla on ollut vähin-
täin puoli vuorokautta val-
misteluaikaa. Sitkeän puolus-
tustaistelun vaatimat linnoit-
teet voidaan rakentaa noin 
kolmessa vuorokaudessa. 
Vastatoimenpiteitä suunnitel-
taessa näitä arvoja on pidettä-
vä kylminä tosiasioina. 

P u o l u s t u s v a l m i s t e l u j e n 
kannalta on edullista, että 
hyökkääjällä on alkuvaihees-
sa rajoitetusti tykistön tulta 
käytössään. Toimintavapau-
den lisääntymisen ohella tällä 
on vaikutusta linnoitteiden 
rakenteellisiin vaatimuksiin. 
Lisäksi maihinnoususotatoi-
mi ajoittuu yleensä kesäoloi-
hin. Tällöin majoituslinnoit-
teiden tarve on vähäisempi ja 
näin voidaan keskittyä raken-
tamaan taisteluasemia. Esi-
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Maanhanlaskun torjuntaan soveltuvan tähysmiinan periaatteellinen ratkaisumalli. 

merkiksi jo osittain katettu 
taistelijaparin potero mahdol-
listaa suojaisen levon. 

Elementit ja rakennukset 

Osittain maanpäällisten lin-
noitteiden rakentamiseen on 
varauduttava. Tämä edellyt-
tää joukoilta koulutuksellista 
valmiutta, mutta myös raken-
nuselementtien saantimahdol-
lisuuksia. 

Edellä arvioitiin, että to-
dennäköisissä hyökkäyssuun-
nissa on runsaasti asutusta. 
Rakennuksia voidaan käyttää 
tehokkaasti suojaisina ryhmi-
tyspaikkoina. Taloryhmistä 
muodostetaan vähäisin muu-
tostöin toimivia tukikohtia. 
Tiiviisti rakennettuja puura-
kennusryhmiä on vältettävä, 
koska ne voidaan helposti sy-
tyttää palamaan napalm-
pommituksin. 

Mahdollisesti käytössä ole-

va rakentajavoima on suun-
nattava alueelle, jossa se ehtii 
saada linnoitteet riittävään 
valmiuteen. Rakentajakomp-
pania vaatii noin neljän vuo-
rokauden työajan puolustus-
keskusta kohti. On tarkoituk-
senmukaista antaa rakentaja-
komppanialle tehtäväksi ra-
kentaa 3—5 tukikohtaa käsit-
täviä puolustuskeskuksia to-
dennäköisen hyökkäysuran 
syvyydessä. • 

RANNIKKOTYKISTÖ 
ON MERTA, 

SAARISTOA JA 
TEKNIIKKAA 

RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 
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« 

KAUPUNKIEN TERVEHDYS RANNIKKOMME PUOLUSTAJILLE 

EKENÄS STAD -
TAMMISAAREN KAUPUNKI 

HANGON KAUPUNKI 

IMATRAN KAUPUNKI 

KOTKAN KAUPUNGINHALLITUS 

KRISTIINANKAUPUNKI 

PORIN KAUPUNKI 

PORVOON KAUPUNKI 

RAUMAN KAUPUNKI 

SALON KAUPUNKI 

VAMMALAN KAUPUNKI 

Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 
Kotkan Tehtaat 

SUOMALAISTA 
ELINKEINOELÄMÄÄ 
PALVELEMASSA 

HAMINAN SATAMASSA 

HAMINAN LAIVAUS OY 
PL 16, 49401 H A M I N A 

puh. 54600 telex 5413 hamos sf 

13 



ARVI KORHONEN 

"KENRAALIPASSI" 
• • • • •• 

OKOSSA 
tammikuussa 1980 

Sotainvalidien Veljes-
liiton Varsinais-
Suomen piirin toi-
minnanjohtaja Arvi 
Korhonen — entinen 
Örön linnakkeen 
vääpeli, metsämies ja 
jahtimestari on jälleen 
kuvannut tapahtumia 
Saaristomerellä 
metsämiehen näkö-
kulmasta. Säällä, 
jolloin tavallinen 
matkamies ei linnak-
keelle eksy, viihtyi 
arvovaltainen seurue 
syrjäisellä Örön var-
tiolinnakkeella. 
Rannikon puolustajat 
kiittävät metsästys-
seuruetta artikkelin 
julkaisuoikeudesta. 

"Busö ̂ jörö 

jriskSret 

KyllaUmt 

(asoskär 30 ieräjM t̂eV Ki/largmnden 
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Tammikuinen päivä on valje-
tessaan tuonut itätuulisen lu-
mipyryn lounaissaaristoon. 
Tuisku on tavoittanut ulko-
saariston vahvan vartion, 
Örön linnakkeenkin. Puoli-
märkä lumi työntyy kovan 
itätuulen mukana saaren sisä-
osiin tarttuen sen runsaaseen 
katajistoon ja maastoon, jo-
ka ei vielä kuluneena talvena 
ole saanut pysyvää lumipei-
tettä. Mitä lienee kuuralumia 
tuuman verran. Mutta niin on 
merikin, tuo linnaketta ympä-
röivä elementti, ilman talvista 
kantta vaikka eletäänkin jo 
helmikuun tuntumassa. Tuu-
lenpuoleiselta rannalta sen 
huokuminen kuuluu tosin 
vaimeasti saaren sisäosiin, sil-
lä tuon suuren linnakkeen run-
sas puusto omii itseensä osan 
tuulen voimasta ja meren ää-
nestä. Sen ympäröivän ole-
massaolon kuulee kuitenkin. 
Saaren toistakymmentä kilo-
metriä pitkä ranta monine 
poukamineen antaa aina suo-
jan tuulelta ja myrskyltä sitä 
haluaville. Niinpä nytkin on 
kahdeksan joutsenen parvi 
laskeutunut ruokailemaan 
Lammasniemen suojaan, jos-
ta niiden töräyttelyt kertovat 
lahdella olevan elämää sydän-
talven kovuudesta huolimat-
ta. Mitkä syyt lienevätkään 
vaikuttaneet niiden jäämiseen 
tänne talven etulinjaan? 

Päivä on tuonut saareen 
myös muitakin vieraita. Ei 
tuulen ja lumisateen suojaan, 
vaan tällä kertaa metsästä-
mään, kettujahtiin, kuten oli 
sovittu. Puolustusvoimien 
komentajan, kenraali Lauri 
Sutelan, Lounais-Suomen So-
tilasläänin komentajan, ken-
raaliluutnantti Urpo Levon 
sekä maa- ja metsätalousmi-
nisteri Taisto Tähkämaan, 
Turun Rannikkotykistöryk-
mentin komentajan eversti-
luutnantti Jukka Karvisen 

toimiessa isäntänä. Oli tultu 
päiväksi virkistymään — 
eroon virkojen ja vastuun 
paineista — pois "maaliky-
lien" melusta saariston ja 
meri-ilmaston raikkaaseen 
tuntumaan. 

Kettua haetti in. . . 

Puoleenpäivään mennessä 
lunta on ehtinyt tulla jo rei-
lusti toinenkin tuuma ja koko 
ajan tulee lisää. Viimeöiset 
ketun- ja jänisten jäljet näky-

vät enää matalina painalluksi-
na uuden lumen läpi. Näistä 
heikoista melkeinpä arvatta-
vista painalluksista päätellen 
saaren metsässä on elämää, 
kuten on ollut ennenkin vuo-
desta toiseen. Mutta onko nyt 
tällä säällä kettu otettavissa 
ylös, vai onko se vetäytynyt 
nukkumaan luolaansa, kuten 
niillä on tapana tällaisilla il-
moilla. 

Koirat, ministeri Tähka-
maan muotovalio Tuija ja al-
lekirjoittaneen kaksoisvalio 

Kenraali Lauri Sutela seuraa ajon kulkua. 
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Reku on laskettu irti. Nuo 
"läksynsä lukeneet" kaverit 
eivät säästä piittaa vaan alka-
vat hakea järjestelmällisesti 
pensas-pensaalta tehden kum-
pikin omaa itsenäistä työ-
tään. Lähdemme Jukka Kar-
visen kanssa runsaan kilomet-
rin päässä olevalle "kenraali-
passille", jonka keskellä sei-
soo puolustusvoimien komen-
taja selkä vasten tuulta ja hä-
nestä noin sadan metrin pääs-
sä sotilasläänin komentaja 
halliten saaren länsirantaa. 
Ministeri on ottanut alueek-
seen pohjoislaiturille johta-
van päätien tuntuman. Ketun 
tie on katkaistu. 

On odotettu puolisen tun-
tia. Lunta on tullut koko ajan 
lisää ja pyry jatkuu. Tuulikin 
on entisestään yltynyt ja hait-
taa jo tuntuvasti kuuluvuutta. 
— Ja sitten kajahtaa haukku, 
johon pian yhtyy toinenkin. 
Kumpikin koira ajaa. Niiden 
haukku kuuluu yli pyryn ja 
tuulen. Tuijan ääni kuuluu 
tiiviinä ja intohimoisena dis-
kanttina ja Rekun basso mo-
niäänisenä täydentää "orkes-
ter ia" . Haukku lähenee. Ken-
raali heittää haulikon olka-
päältään ja tähystää haukun 
suuntaan. Tuleeko passiin ja 
onkohan kettu? Ei tule — 
kääntyy ministerin passipaik-
kaa kohti, mutta kaartaa sen-
kin ja kääntyy takaisin poh-
joiseen mistä oli tullutkin. 
"Taitaa olla jänis kun kier-
tää noin pian takaisin", sa-
noo ministeri. 

. . . mutta jänis löytyi 

"Niin onkin" , vastaa linnak-
keen päällikkö luutnantti Ka-
ri Toivonen, joka aseettoma-
na passimiehenä on mielen-
kiinnosta tullut mukaan, 
"meni yli lahden tuota jäätä 
pi tkin". 

Rekun a jo jatkuu yli lah-

den saaren itäosaan päin ja 
jää kiertämään kasarmin 
maastoon. Samassa saa Tuija 
toisen ylös. Haukussa on 
kaikki "elämän riemujen sä-
vy t" . Se lähenee taas kohti 
passia, mutta kaartaa sitten 
takaisin jääden kiertämään 
Batavian korven ryteikköi-
hin. Kummallakin koiralla on 
oma ajettavansa. Tuijan kiih-
keä ääni kuuluu pohjoisen 
suunnasta, mutta sen sointi 
hukkuu osittain tuulen ja sa-
teen kohinaan. Passimiehet 
vaihtavat paikkaa. Kenraali 
Sutela ja ministeri Tähkämaa 
siirtyivät Tuijan ajon suun-
taan ja kenraaliluutnantti Le-
vo lähtee tavoittamaan Rekun 
ajettavaa, joka kuitenkin 
kaartaa vasemmalta ohi sa-
maan maastoon Tuijan kans-
sa. Nyt jänis tulee rantaa pit-
kin kohti Levon passia. Ken-
raali seisoo lahden rannalla ja 
seuraa tilannetta. Jänis loik-
kii kaikessa rauhassa kuun-
nellen haukuntaa ikäänkuin 
nauttien siitä. Ehkäpä — kos-
ka sillä näyttää olevan aikaa 
istua ja odotella koiraa. Mut-
ta se ei tulekaan enää yli lah-

den vaan kääntyy rannalta ta-
kaisin kenraali Sutelan passi-
paikkaa k o h t i . . . 

Puolustusvoimien komen-
taja on valinnut passipaikak-
seen tiuhan männikön, jonka 
halki jänis on jo kerran men-
nyt. Hän kuuntelee ajon lä-
hestymistä — kumpikin koira 
on äänessä. Ajo tiivistyy ja 
tulee kohti. Katse e ts i i . . . Oi-
kealla vilahtaa va lkois ta . . . 
j ä n i s . . . ase nousee . . . ja lau-
keaa. . . Kaato! 

Siihen sitten tulevat minis-
teri ja rykmentin komentaja 
ja tuleepa allekirjoittanutkin. 
Onnitellaan! Ja otetaan kuva-
kin, ja termospullo. "Se on 
minun työtäni aina ollut tämä 
avaaminen ollaanpa sitten 
jänis- tai hirvijahdissa", sa-
noo ministeri ja ottaa puuk-
konsa. Rekukin on siinä ehti-
nyt paikalle ja saa palkkansa. 

Tunnelma on mukavan lep-
poisa — vaikka lunta tuleekin 
vielä ja tuulee. Lahdelta kuu-
luu edelleenkin joutsenten 
ääntely. Ne eivät ole millään 
tavalla häiriintyneet ajosta 
semmiten kuin laukauksesta-
kaan vaan nyhtävät ruokaan-

Ministeri Tähkämaa: "Se on aina minun työtäni ollut tämä avaa 
minen ". Reku seuraa toimitusta. 
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sa matalasta lahden pohjasta, 
vaikka meitä on ollut aika-
ajoin erottamassa vain alle 
parinsadan metrin matka. Vai 
lienevätkö jääneet uteliaisuu-
desta, sillä tuskinpa ovat mi-
nistereitä ja kenraaleita ennen 
nähneet. 

Jospa se kettu kuitenkin... 

Toinen jänis on jätetty juok-
semaan ja pitämään joutsenil-
le seuraa. Nyt on siirrytty saa-
ren eteläosaan ja laskettu taas 
koirat hakemaan. Jospa se 
kettu saataisiinkin vielä 
y lös . . . Koirat ovat olleet ha-
kemassa vajaat viisitoista mi-
nuuttia kun kajahtaa ajo , jo-
ka lähenee taas puolustusvoi-
mien komentajan passia. Tui-
ja tuntuu tulevan aikamoista 
vauhtia äänestä päätellen 
mutta niin tulee j än i sk in . . . 
kenraali Sutela näkee "val-
koisen kerän vierivän" ja lau-
kaisee . . . olikohan matka lii-
an p i t k ä . . . "Kaa tu iko" huu-
dellaan. " E i " , vastaa kenraa-
li. Mutta ajo lakkaa jonkun 
matkan päähän ja jäämme 
vähän ymmälle. Yritämme 
siinä katsella jälkiä kun Tuija 

Kenraaliluutnantti Levo kuunte-
lemassa ajoa Örön länsirannalla. 

tulee kantaen jänistä kuin ky-
syen, että kenelle tämä anne-
taan. — Kaato sittenkin! 

Päivä on ehtinyt jo pitkälle 
ja alkaa jo vähän hämärtää 
kun taas alkaa ajo. Tällä ker-
taa on Reku saanut ylös. Pian 
siihen yhtyy myöskin Tuija ja 
niin on koko orkesteri äänes-
sä. Jänis taaskin. Otti ja lähti 
saaren pohjoiskärkeä kohti 
pitkin 3-kilometristä länsiran-
taa. Passimiehet siirtyvät va-
jaan kilometrin mukana ja 
jäävät odo t t amaan . . . Kum-
pikin koira on edelleen äänes-
sä ja ajo lähestyy. . . Taas lau-
kaus — ja toinenkin — mutta 
ei kuulu kaa to-huutoa . . . Ajo 
jatkuu, mutta päivä alkaa jo 
olla illassa. Lumikin tulee en-
tistä kosteampana peittäen 
saaren etelärannan kallioilla 
juoksevan jäniksen paluupe-
räjäljet koirien hajutasolta. 

Koirat on saatu kiinni ja 
päästy saunalle. Mielet on vir-
keänä vaikkei kettua saatu-
kaan, mutta saatiinhan kaksi 
jänistä. Sieltä löylyjen välistä 
taisi joku kysyä, että "kuka 
sitä kolmatta ampui?" Ja jo-
ku toinen taisi vastata, että 
"ei ainakaan komenta ja" . 
Niinpä niin, taisihan siellä 
mukana olla pari muutakin 
pyssymiestä. 

"Pyyntömiehiä on paljon, 
mutta saamamiehiä vähem-
m ä n " lienee joskus sanonut 
joku pohjoisten metsien erä-
mies. • 

RT ON TERÄSTÄ 
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YLIV AAPELI 
SIMO HÄMÄLÄINEN 

Standardisoimisen 
vaikutus puolustus-
voimien asiakirja-
tekniikkaan 
Puolustusvoimien asia-
kirjatekniikassa siirryt-
tiin 1.1.1978 lukien 
kansainvälisen mittajär-
jestelmän (Sl-järjestel-
mä) piiriin. Ennen tätä 
puolustushallinnon kai-
killa tasoilla asiakirjoja 
laadittaessa käytettiin 
vanhaa ns "vasensuora-
järjestelmää". Nykypäi-
vän tekniikka lähes ra-
joittamattamme mah-
dollisuuksineen on tul-
lut jäädäkseen myöskin 
ehkä aikaansa perässä 
kulkevaan ja byrokraat-
tisiksikin luonnehdittui-
hin puolustusvoimiin. 
Kirjallisen viestinnän 
tarve puolustusvoimis-
sa, kuten muillakin hal-
linnon haaroilla, ei kui-
tenkaan ole vähentynyt 
vaan päinvastoin. 

On myöskin todettavissa, että 
nykypäivänä yhä enenevässä 
määrin puolustusvoimat ovat 
kirjeenvaihdossa laitoksen ul-
kopuolellekin, siviilimaail-
maan, jossa asiakirjojen laa-
dinta onkin noudatellut kan-
sainvälistä normistoa jo pi-
temmän aikaa. 

Saadut kokemukset ja käy-
tännöllisyys sekä ATK-sovel-
lutukset ovatkin mitä ilmei-
simmin olleet vaikuttamassa 
uuden järjestelmän käyttöön-
ottamiseen myöskin puolus-
tusvoimien asiakirjateknii-
kassa ja kirjeenvaihdossa. 

Lisääntyneet vaatimukset 

Uuden mittajärjestelmän 
käyttöönotto, kuten muutkin 
uudistukset vanhasta hyvästä 
ja kerran opitusta tavasta poi-
keten, on tietenkin aiheutta-
nut normaalia muutosvasta-
rintaa. Asiakirjojen laadin-
taan, esimerkiksi tavanomai-
sessa joukko-osastossa, eivät 
lähestulkoonkaan kaikki pal-

veluksessa olevat henkilöt ole 
j outuneet, koska toimenkuva 
ja tehtäväkenttä vaihtelevat 
paljonkin. Usein on vallalla 
käsitys, että kyllä kirjurit tai 
" t y tö t " , konekirjoittajat , asi-
akirjan osaavat laatia, "kun-
han minä sinne jonkinlaisen 
konseptin vien" . 

Nykypäivänä kuitenkin 
asia on muuttunut toiseksi; 
jokaisella toimialalla asiakir-
jojen laatimisen tarve on li-
sääntynyt virkatehtävien hoi-
dossa ja jopa omien palvelus-
suhteen ehtojen hyödyntämi-
sessä. Lisäksi asiakirjojen 
laatiminen ja taltiointi siirty-
vät entistä useammin tavano-
maiselta päällikkötasolta 
alaisten huoleksi. Vaikkakin 
kirjallisen tiedottamisen suu-
rimmat haitat, henkilökohtai-
sen kosketuksen puute ja työ-
määrän huomattava lisäänty-
minen, ovat tulleet mitä ilmei-
simmiksi, ovat juridinen vas-
tuu ja yksilön oikeusturva nä-
mä tekijät voittamassa. Toi-
saalta vaikka kirjallisen tie-
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22_ k 3 C 0 E s K o J n T A , J Ö D K K Ö - Ö S A S T Ö (vast Y ^ C ^ ASIAKIRJAN / S 3 C 6 Asiäkirjan 
NIMI ^ I fflkoodi 

Osasto, toimisto (käsittelijä) 1 R6C4- Päiväys 
Toimipaikka KOO.00.0030 \R6C6 SivTjfmmero 

jfî acft̂ jtta jan osoitekenttä 
R10C0 VäVtaanottaja 
Toimipail^a tai käsittelijä 
Jakeluosoite 

(vararivi) 
00000 PQ6TITOIMIPAIKKA 00 

Varattu tilaa vastaanottajan 
saapumis- (diaari-) leimaa ja 
mahdollisia muita merkintöjä 
varten 

R18 p18(j Viiterivi 
R20 P2oq D ASIAOTSIKKO""*1^ 1 
R22 

R45 

R4-8 

R61 

R66 

Valxötsikq 
tosanat) 

R22C2 Asiatekstiä varten käytettävissä oleva tila. 
ttamalla asiatekstin C2 sarkainesteestä 

aloittaen pysyvät rivit lyhyehköinä (alle 13 cm), 
mikä seikka parantaa huomattavasti luettavuutta. 
Rivikorkeutena käytetään pääsääntöisesti perusriviä 
(4,23 mm). Riviaskeleenvalitsin asetetaan tällöin 
lähes kaikissa kirjoituskoneissa asentoon 1. 
Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä. 

Jos poikkeuksellisesti on syytä kirjoittaa asiakirja puoli-
toistakertaista perusriviä (6,36 mm) käyttäen, aloitetaan 
tekstin kirjoittaminen sarkainesteestä G1. 

Allekirjoittajan virka-asema 
otilasarvo Nimi 

jan virka-asema 
rvo Nimi 

LIITTEET 
JAKELU 
JTIED0KS3 
200/YY/PP 
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^ i l 
Ylivääpeli Simo Hämä-
läinen kirjoittaa arki-
päivän todellisuudesta — 
enemmän tai vähemmän 
epävirallisen ulkoasun 
omaavista asiakirjoista. 
Asiakirja — kirjelmä 
edustaa joukko-osastoa 
ja myös laatijaansa ulos-
päin. Sekä sen sisältö 
että ulkoasu vaikuttavat 
asiakirjan saamaan vas-
taanottoon. Ylimääräi-
nen silmäys ulkoasuun 
ja vertaaminen nouda-
tettavaan normistoon on 
aina paikallaan. 

Ylivääpeli Hämäläinen 
määrättiin HanRPston 
komentotoimiston päälli-
köksi 1.2. 1978. Sitä 
ennen hän on toiminut 
vuodesta 1974 samassa 
joukko-osastossa esi-
kuntavääpelinä ja toi-
mistoupseerina. Hän on 
palvellut toimistoali-
upseerina JoeSpE:ssa 
vv 1971—72 sekä eri 
tehtävissä YK-joukoissa 
Kyproksella ja 
HanRPstossa vv 1968— 
1970. Aliupseerien perus-
kurssin n:o 29 hän on 
suorittanut ItK:ssa 
v 1970 ja toimiupseerien 
ylemmän virkatutkinnon 
EsikK:ssa v 1977. 

dottamisen määrää ei tulisi 
tarpeettomasti laajentaakaan, 
ei paluuta entiseen varmasti 
tapahdu. Tätä käsitystäni tu-
kee muun muassa yhä laaje-
neva lomakevalikoima ja hel-
pottuva kopiointitekniikka. 

Asiakirja — näyte 
ulospäin 

Asiakirjan laadintatarvetta 
arvioitaessa olisi kuitenkin 
entistä enemmän huomioita-
va sen aiheuttamat haitat 
suulliseen viestintään verrat-
taessa. Tällä seikalla mielestä-
ni voitaisiin yhä paisuvaa asi-
akirjojen määrää jonkinver-
ran supistaa. 

Uuden järjestelmän käyt-
töönoton jälkeen pidettiin 
joukko-osastoissa opetustilai-
suuksia asiakirjojen laadin-
nasta ja yleensäkin asiakirja-
tekniikasta. Kuitenkin oli ha-
vaittavissa, kuten yleensäkin, 
että uusi, vähemmän miellyt-
tävä ja jopa osin vaikeasel-
koinen asia on helppo unoh-
taa. Sen sijaan useat perusyk-
siköiden kirjurin tehtäviin 
määrätyt varusmiehet ja kau-
pallisen koulutuksen saaneet, 
lähinnä siviilihenkilökuntaan 
kuuluvat, asian osin hallitse-
vatkin. Näin ollen he saattoi-
vatkin suuremmitta vaikeuk-
sitta ryhtyä käyttämään hyö-
dykseen jo aiemmin oppi-
maansa taitoa jokapäiväises-
sä työssään. Toisaalta on 
edelleenkin todettavissa, että 
muutoksen mukanaan tuo-
mat "hankaluudet" ovat 
myöskin vaikeasti voitettavis-
sa. Eräät henkilöt, lieneekö 
periaatteellista, useinkin laa-
tivat vielä asiakirjaluonnok-
sen vanhan "kir jelmän" mal-
liin ja jättävät sitten lopun 
" tyt töjen" huoleksi. Ehkä 
näissä tapauksissa muutos on 
ollut ilmeisen vaikeasti opitta-
vissa. 

Sana "standardisoiminen" 
sinänsä saattaa jo monellekin 
tuoda mieleen liiallista radi-
kalismia ja jonninjoutavaa 
"hömpötystä". Mutta toi-
saalta standardisoimisessa on 
hyviäkin puolia: Kuinka help-
poa onkaan esimerkiksi asia-
kirjan taltioiminen 
"mappiin", kun paperin reu-
naan on valmiiksi painetut 
reiät oikeille kohdille eikä 
näinollen tarvitse esimerkiksi 
vääntää kansion metalliosia 
leveämmälle, tässä lienee tyy-
pillinen ja tarpeeksi elämänlä-
heinen esimerkki mihin tällä 
standardisoinnilla pyritään. 

Kuten edellä on todettu, on 
standardisointi viime vuosina 
myös tavoittanut asiakirjat. 
Kansainväliset suositukset on 
muokattu meidän oloihimme 
soveltuviksi. Tärkeimmät 
puolustusvoimien asiakirja-
tekniikassa käyttöönotetut 
standardit ovat 
— asiakirjan perusrakenne 
— lomakkeen perusrakenne 
— järjestelmällinen konekir-

joitus 
— kirjekuorien ja 
— paperien täsmäkoot 
— viikkojen ja päiväysten 

merkitseminen. 

ATK:n vaateet 

Edellä mainitsemillani stan-
dardeilla pyritään edistämään 
puolustusvoimien asiakirjo-
jen kehittymistä nykyaikaisel-
le tasolle. Kun uuden asian 
oppimisen aiheuttama muu-
tosvastarinta on sivuutettu ja 
järjestelmän käyttöönotto 
teknisesti omaksuttu, ovat 
sen mukanaan tuomat hyö-
dytkin varmasti havaittavissa 
kaikilla sektoreilla. 

Edellä kerrotun asiakirja-
tekniikan kehityksen on mah-
dollistanut nykyisellään hy-
vinkin laajat automaattisen 
tietojenkäsittelyn ohjelmaso-
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vellutukset kaiken muun no-
peaa vauhtia etenevän esikun-
tatekniikan kanssa. 

Varsin lukuisat ovat ne re-
kisterit, jotka jo tälläkin het-
kellä palvelevat erilaisia käyt-
tötarpeita jokapäiväisessä esi-
kuntatyöskentelyssä. Lisäksi 
nykyinen konttoritekniikka 
on hyvin pitkälle kehitetty no-
peuttamaan ja helpottamaan 
asiakirjatekniikkaa, sekä sen 
parissa työskentelevää, kai-
kesta huolimatta tärkeintä 
kokonaisuutta, ihmistä itse-
ään. • 

RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 

Ristiluoma Oy 
HIOMO-OSASTO 

MOOTTOREIDEN 
KONEISTUKSET 

TEOLLISUUDELLE 
ALIHANKINTOJA 

VARAOSAT 

PUH. 963-21321 

61850 KAUHAJOKI AS. 

VISUAALINEN APUVÄLINE JOKA TOIMII 
"Olen käyttänyt erityyppisiä visuaalisia suunnitteluapuvälineitä 

^ ^ ^ yli 15 vuotta ja Efficienta on ensimmäinen, todella toimiva." 
^ a a n ^ ^ ^ B Toimitusjohtaja Matti Mäntynen, Woodpecker Filmi Oy (tuotan-
a ^ B B B B s s a B i nonsuunnittelu). 

Lisätietoja Efficienta-järjestelmistä: EFFICIENTA OY 
J S & B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H Ohjaajantie 15, 00400 Helsinki 40 puhelin 90-573003. 

• HALUAN ESITTEET 
• KESKUSTAULU 
• MYYNTITILASTO 
• TILAUSTEN SEURANTA 
• KOULUTUS-

SUUNNITTELU 
• HUOLTOSEURANTA 

15 MIN. ESITTELYN 
HENKILÖSTÖ-
VALVONTA 
KUSTANNUSTILASTO 
OSTOVALVONTA 
KONEKUORMITUS 

• ATK-VALMISTELU 

• MARKKIN. KOORDINOINTI 
O TYÖVUOROSUUNNITTELU 
• PROJEKTISUUNNITTELU 
• PROJEKTISUUNNITTELU 
• VARASTOVALVONTA 
• TUOTANNON-

SUUNNITTELU 

Henkilö . 

Yr i tys . . 

Osoi te. 

Puhelin 
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KURT 
OSVALD 
SCHNEITZ 

* 15. 5.1916 

f 15. 12. 1979 

Lukuisat ovat ne merenkulki-
jat, jotka vuosien saatossa 
matkaavat Porkkalanniemen 
ohi. Kulkekoon matka itään 
tai länteen, ajettakoon ran-
nikkoväylää myöten tai avo-
merta uhmaten, aina Kytön 
saaren silhuetti haetaan erää-
nä merenkulullisena merkin-
täpisteenä esille. Kun sen ma-
talat kalliorannat, tuulten tui-
vertama metsikkö ja uhmaa-
vasti ylös kurkottava tulen-
johtotorni tulevat näkyville, 
merenkulkija tietää olevansa 
erään matkaansa kuvaavan ja 
turvaavan kiintopisteen tun-
tumassa. Pääosalle kulkijois-
ta Kytö jääkin sellaiseksi. 

Meille rannikon puolusta-
jille Kytön saarella on syvem-
pi merkitys. Me tiedämme ja 
tunnustamme sen merkityk-
sen valtakuntamme puolus-
tusjärjestelmässä. Me tiesim-
me, että yhdelle meistä, Kurt 
Osvald S c h n e i t z i l l e Kytö 
muodostui, ei vain merenku-
lulliseksi kiintopisteeksi, vaan 
kiintopisteeksi koko elämälle. 
Sinne hän toi sisämaasta ko-
toisin olevan nuorikkonsa, 
oman "Lo t t ansa" , meidän 
kaikkien tunteman Aune-rou-
vansa. Siellä oli hänen kotin-
sa, joka lämpöisenä ja vie-
raanvaraisena avasi ovensa 
kaikille niille, jotka luvallisis-
sa asioissa kiinnittyivät Kytön 
laituriin. Siellä Aune ja "Kur-
r e " kasvattivat tyttärensä, 
joiden menestyminen elämän 
taipaleella oli molemmille sy-
dämen asia. Oikeutetusti vii-
pyi isällisen ylpeyden pilke 
"Kur ren" silmissä, kun ystä-
vien kesken puhe kääntyi tyt-
täriin. 

Tämänpäivän rannikon-
puolustajalle Kytö ei ole enti-
sensä. Eräs a janjakso, "Kur-
ren a ika" on päättynyt. Enää 
ei saarta lähestyttäessä vas-
taan kiiruhda tuttu, tanakka 
hahmo. Ei kuulu reipas ilmoi-
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Kurt Schneitz on poissa 
MPHIRMi 
F"* f 
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tus, ei ojennu monitaitoinen 
lämmin käsi tervehdykseen. 
Kaipaamaan jää tulija vartio-
linnakkeen päällikön silmän 
tuiketta, joka oli sitä syvem-
pi, mitä kehnompi sää. Me-
rellisen luonnon yhteydessä 
elävänä, sen voimaa kunnioit-
tavana ja siksi sen keskellä 
taiten kulkevana "Kur re " an-
toi arvon niille, jotka suunta-
sivat matkansa hänen saarel-
leen muulloinkin kuin tyve-
nessä aurinkosäässä. 

" K u r r e " oli vartiopäällik-
könä käsite kautta rannikon. 
Tinkimättömästi hän valvoi, 
ettei mikään tai kukaan rik-
konut saarensa siisteyttä. Hä-
nen valvontaansa uskotun 
puolustusvoimien materiaalin 
ja laitteiden kunnossapito ei 
antanut aihetta huomautuk-
siin — kiitoksiin sen sijaan ai-
na tarkastusten yhteydessä. 
"Kurrelle" oli luonteen-
omaista, että ainoa hänen ar-
vostelemansa asia oli Kytön 
kehittämiseen käytettävissä 
olevien voimavarojen niuk-
kuus. Missä ne eivät riittä-

neet, siinä hän pyrki työllään 
ja taidollaan itse auttamaan. 

On luonnollista että Kurt 
Schneitzin kaltainen persoo-
nallisuus, joka arvioiden 
tarkkaili maailmanmenoa 
saareltaan päivätyönsä lo-
massa, loi ympärilleen taajan, 
hänen ystävyyttään arvosta-
van joukon. Meitä on kaikis-
ta yhteiskuntamme arvoas-
teista. Joulun alla saapunut 
surusanoma kosketti jokais-
ta. Tunsimme, että "Kur re " 
— sairautensa tyynesti tiedos-
taen — kohtasi matkansa 
pään seestyneesti, arvostaen 
elämän sisältöä ja laatua 
enemmän kuin elämää sen it-
sensä vuoksi. Uskomme, että 
hän sai elää poikkeuksellisen 
rikkaan ja täyteläisen, omien 
toiveittensa mukaisen elä-
män. 

Värvätty ylikersantti Kurt 
Schneitzin, Kytön tunnollisen 
vartiopäällikön ja kunnioite-
tun ihmisen muisto säilyy ar-
vostettuna rannikon puolus-
tajien piirissä. 

J A Niska 



TYÖNANTAJANA JA KOULUTTAJANA 
Rannikkotykistö on oma-
leimainen, teknisesti pitkälle 
varustettu ja nopeasti 
kehittyvä aselaji. 
Itsenäiset toimintayksiköt ja tehtävät 
asettavat sekä ihmiselle että tekniikalle 
ankarat vaatimukset. Siksi sekä ihminen 
että tekniikka ovat avainasemassa 
rannikkotykistössä. Rannikkotykistö 
tarjoaa eriasteisen koulutuksen saaneille 
henkilöille monipuolisen tehtäväkentän. 

Jo ennen asevelvollisuutta kannattaa 
ottaa selkoa rannikkotykistön tarjoamista 
mahdollisuuksista. Varusmiespalvelu 
rannikkotykistössä antaa kuvan 
mahdollisesta tulevasta ammatista. 

Rannikkotykistö tarvitsee ennen 
kaikkea tekniikasta ja koulutustehtävistä 
kiinnostuneita ja erikoisiin olosuhteisiin 
sopeutuvia henkilöitä. Rannikkotykistö 
tarjoaa vaihtelevaa toimintaa saaristossa 

ja mantereella, koulutustehtävissä ja 
tekniikan parissa, laivoilla ja veneissä, 
tutka-asemilla ja pääaseistuksen -
raskaiden rannikkotykkien parissa. 

Koulutus ammattiin ja valittuun toimi-
alaan tapahtuu täydellä palkalla. 
Koulutus takaa varman ja suhdanteista 
riippumattoman työn sekä linnakkeilla 
palveltaessa yleensä ajanmukaisen ja 
halpavuokraisen asunnon. 

Rannikkotykistöön voi hakeutua 
Kotkassa, Helsingissä, Hangossa, Turussa, 
Korppoossa, Uudessakaupungissa ja 
Vaasassa. Tarvittavat tiedot avoimista 
toimista, palkoista, erikoistumis-
mahdollisuuksista jne saat lähimmästä 
työvoimatoimistosta tai sotilaspiiristä -
ja rannikkotykistön joukko-osastoista. 

Rannikkotykistö on 
omaleimainen elämän-
muoto. 

RT ON TERÄSTÄ JA TEKNIIKKAA 

= R A N N I K K O T Y K I S T Ö N J O U K K O - O S A S T O T = 

KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Itäisen Suomenlahden myö-
häinen jäätyminen kevensi al-
kutalven liikennettä linnak-
keille. Kovempikaan talvi oli-
si tuskin uuden "Vahakarim-
me" menoa haitannut. Talvi-
taistelutaitoja kokeiltiin 28.1. 
alkaneella viikolla totuttuun 
tapaan, ennen alokkaiden tu-
loa. Osoituksena koulutuksen 
tasosta ja tulenkäytöstä oli 
"teksasilaisen" täydellinen 
torjuminen. 

Oltermannin viesti kulkee 
keväämmällä KSSL:n jouk-
kojen välisenä kilpailuna, jos-
sa myöskin sana tuodaan saa-
ristosta. 

Kirkastuvien kevättalven 
päivien myötä toivomme 
myös Ahvenkosken länsipuo-
lelle menestystä kevään koi-
toksissa. 

Ylivääpeliksi vääp 
M Säyriö 

Vääpeliksi ylik 
P Pentti 
B-E Green 

Palvelukseen otot 

Ltn J Ramsi 01.04.79 
Kers T Karjalainen 02.01.79 

Eläkkeelle 

Maj V Pajunen 01.06.79 
Sotmest A Mustonen 

01.09.79 
Ylil P Rinkinen 01.01.80 

Erot 

Vääp S Julkunen 

Palkitsemiset 

04.06.79 
Kapt T Rehunen 

SVR R 
Kapt P Surakka 

SVR R 

Inskapt H Toivanen 
SVR R 

Sotmest M Sinkkonen 
SVR M 1 kr 

06.12.79 
Ylil P Rinkinen 

Sotilasansiomitali 
Ylil J Suominen 

Sotilasansiomitali 

Kursseja käyneet 

Ylil J Ovaska KaptK/ItK 
Inskapt H Toivanen 

SlujohtK/SluK 
Sottekn S Merivirta 

ErikupsK/AseK 
Yliv K Ahtosalo LtnK/RtK 
Ylik B-E Green Rt-linja/PO 
Ylik H Levänen " 
Ylik M Arponen 

Alikonemestarilinja/LaivK 

Kurssilla 

Kapt L Vehkomäki 
EuK/TstK 

• 

Siirrot patteristosta 

Yliv I Turunen KarTR:ään 
01.10 

Siirrot patteristoon 

Maj V Kauranen 01.07.79 
Vääp M Säyriö 01.05.79 

Ylennykset 

Yliluutnantiksi ltn 
H Saarinen 

Teknluutnantiksi vänr 
S Merivirta 
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TÄHTÄIMESSÄ 
Northrop KD2R-5 
maalikone 
• Northrop on valmistanut 

miehittämättömiä maalikoneita 
jo vuodesta 1934 

• KD2R-5 koneita on käytössä 
20 maassa 

• Northrop on valmistanut jo yli 
70.000 konetta 

P Ä Ä K O N T T O R I 

H Ä M E E N T I E 105 
00550 H E L S I N K I 55 
V A I H D E 9 0 - 717 488 
T E L E X 124809 mac sf 

M A C - T U O T A N T O , HU 
J A N O U T O M Y Y N T I 

V A L U R A U D A N T I E 1 
0 0 7 0 0 H E L S I N K I 70 
V A I H D E 9 0 - 371 055 

K E S K U S V A R A S T O 

05400 J O K E L A 
V A I H D E 914 - 82 061 

M Y Y N T I N Ä Y T T E L Y 

L Ä N S I P U I S T O 16 
2 8 1 0 0 PORI 10 
PUH. 939 - 35 128 

M Y Y N T I N Ä Y T T E L Y 

S A M M O N K A T U 60 B 
3 3 5 4 0 T A M P E R E 54 
V A I H D E 931 - 614 550 

i $1T> M1ENTCINTI OT| 
• TEOLLISUUSELEKTRONIIKKA suunnitte-

lee ja valmistaa ohjaus-, mittaus- ja valvontajärjestelmiä 
teollisuuden vaativiin tarpeisiin. 

• TUOTANTO-OSASTO huoltaa ja valmistaa 
sekä konepaja- että instrumentointituotteita. 
• ILMAILU-OSASTO myy ja huoltaa lento-

koneiden mittareita ja radiolaitteita. 

SARANKULMANKATU 20 
33900 TAMPERE 90 PUH. 931 - 653 400 

WF3M tuulitutka sotilaskäyttöön 
Tuulitutkajärjestelmä tuulen nopeuden, suunnan ja 
korkeuden sekä lämpötilan automaattiseen tarkkailuun. 
Radiosondin ja heijastimen automaattinen tutkaseuranta. 
3 cm aaltopituus. Toimintaväli 200 cm - 150 km. 

Q ftrömberg 
PL 118 , SF-00101 Helsinki 10 
puh. ( 9 0 ) 5 5 0 0 4 5 , teleks 1 2 2 9 6 0 sfre sf 
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IVO\ 
• i • • • • m -)W 3itä ipyörät p irimass . 

IVO pyrkii t u r v a a m a a n luote t tavan ja hä i r iö t tömän 
sähkön t u o t a n n o n ja jakelun kaikissa olosuhteissa. 

Mahdol l is imman korkeatasoisilla tuotantolaitoksilla 
ja hyvällä ammatt i ta idol la ed i s t ämme nä iden 
tavoit teiden toteut tamista . Turvautumal la mm. 
ydinenergiaan pyr imme myös t a s a p a i n o t t a m a a n 
u l k o m a a n k a u p p a a ja a n t a m a a n r aken tavan 
p a n o k s e n kansan ta louden hyväksi. 

IVO pitää pyörät pyör imässä . 

I M A T M A I V V O I M A O Y 

KAUNIISTI TEKSTATTUJA 

- ONNITTELUADRESSEJA 
- SURUADRESSEJA 

vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
tukemiseksi 

MAANPUOLUSTUKSEN 
TUKI R.Y. 

Vaihde 440471 
P. HESPERIANKATU 15 A 

00260 HELSINKI 26 



# Keittiökalusteet 
• Parketit 

Lujitemuovialan töitä: # Sisustuslevyt 

Veneitä lipputankoja, rakennus-
profiililevyjä ja alihankintatöitä 

# Paneelit 
# Sahatavarat 

Suoritamme rakennuslevyjen 
MÄÄRÄMITTASAHAUSTA 

Tulkaa tutustumaan näyttelyymme 

Avoinna myös lauantaisin 9—13. 

MUOVI-SIMOLA OY Kirkkonummen Puh. 
PL 27, 06530 Kerkkoo asemalla 2987161 

Puh. 915-28587 Puupiste 
Kuljetusliike 

ILMARI 
LEHTONEN OY 

- Kiinteän polttoaineen 
käsittelylaitteet 

Rovaniemi - Puh. 991-16340 - Teollisuuden kuljetinjärjestelmät 

Kul je tamme tavaraa päiv i t tä in seuraavi l la - Lumilingot 
l in joi l la: 

HELSINKI - ROVANIEMI -
KEMIJÄRVI - OULU -

- Kuivauslinjat 

- Säiliöt ja siilot 

ROVANIEMI - KEMIJÄRVI 

A j o o n saatavana myös : ^ ^ o n n i n e n oy 
- LAVETTI i f i X / P S M P 
- PYÖRÄKUORMAAJIA w B t t ! v i c . 

61850 KAUHAJOKI PUH. 963-21511 
- MOBI IL INOSTUREITA 

7 tn, 30 tn 

- A U T O N O S T U R I 45 tn 
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SINUNKIN VERESI 
VOI PELASTAA 
IHMISHENGEN 

W 

LIITY JO TÄNÄÄN VERIPALVELUUN 

Muistakaa uusi osoitteemme 

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu 

Kivihaantie 7, Kivihaka, puh. 570105, 578822/122 



R A N N I K O N P U O L U S T A J I A T E R V E H T I V Ä T 

M f l l ^ l L E K S I I V o y Leverindus Ab 

Aleksanter inkatu 40, 00100 Hels inki 10, 
puh. 90-171 155 

Osuuskunta ANVA 

; k a u p p a h u o n e®® 

I PAAHTIMO PORI f ß 

L I P S A N E N 

Aurajoki Oy 

EFFOAF 
SUOMEN HÖYRYLAIVA OSAKEYHTIÖ 
Helsinki 

Loimaan Säästöpankki 

Marco California Ky 

Martela Oy 

ENSO-GUTZEIT OSAKEYHTIÖ 0 y Ensio Miettinen Ab 

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 

Forssén & Salomaa Oy 

HACKLIN-YHTIOT 
Pori 

Oy Helsingin Auto Ab 

MKT-Tehtaat Oy 

Huonekalutehdas 
Jouko Mäkinen Oy 

Neste Oy Naantalin Jalostamo 

Tmi Yngve Nyman 

Hiili ja Koksi Oy Oulun Rakennus Oy 

Oy Lahden Polttimo Ab Ovako Oy Ab 

Oy Laivateollisuus Ab Parkanon Jalkine Oy 

32 

Pohjolan Voima Oy 

Raision Tehtaat Oy 

rakennusvalmiste oy 

Oy Saab-Valmet Ab 

Salon Sokeritehdas Oy 

Sunila Osakeyhtiö 

Suomen Forsiitti — Dynamiitti 
Osakeyhtiö 

Suomen 3 M Oy 

Suomen Konepäällystöliitto ry 

Suomen Merivakuutusyhdistys 

( Q ) suomin SOKERI 
VAASAN TEHDAS 

VAASA 

y Ä S Suomen 
l W t Teollisuuden 
»STV Vartiointi Oy 
Si l tasaarenk. 18 A. 00530 Hels ink i 53 
Va ihde 765 066 

Ömsesidiga Försäkringsbolaget 
Svensk-Finland 

Rakennus—ja insinööritoimisto 

TERÄSBETONI OY 
Opastimilta 8 B, 00520 Helsinki 52 pub. 140 144 

Oy Tools Ab 

Tuottajain Kone Oy 

Turun Pesuhuolto Oy 

Jälleenvakuutusosakeyhtiö Ursa 

Vaasa-lehti 

Vaasan Osuuspankki 

m Veitsiluoto Osakeyhtiö 

Oy Wiik & Höglund Ab 

Vikinglinja Oy 

W W R T S I L X 
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Mikit muu rakennuslevy kuin Gyproc 
on yhtä kestä vä,y htä helppo tySslao, 

edullinen 
ja sopii niin moneen paikkaan? 

Gyproc-levy sopii myös kosteisiin 
tiloihin 

Gyproc-levy sopii hyvin kylpy-
huoneisiinkin, sillä se on vankka 
liikkumaton alusta myös kos-
teiden tilojen pinnoitteille. 

Gyproc-levy on turvallinen 
Gyproc-levy ei pala j o t e n se 

iopii erinomaisesti pannuhuoneen 
ja^autotallin seiniin ja kattoihin, 

•oc-levy ei myöskään sisällä 
:yllisiä aineita. 

Gyproc-seinä 
on sileä ia sau-
maton eikä rajoita 
pinnoitteen valintaa 

Millään muulla raken-
nuslevyllä ei saa pysyvää sau-
matonta pintaa seiniin sekä kat-
toihin. Gyproc on hyvä alusta kai-
kille pinnoitteille - tapeteille, maalille, 
kaakelille yms. Pinta myös pysyy eheänä ja 
kauniina sillä Gyproc-levy ei elä. 

Gyproc-levy on edullinen 
Gyproc on monella tavalla 

paras ratkaisu. Sen hankinta-
hinta on edullinen. Erikois-
työkaluja ei tarvita. Sen käyt-
töominaisuudet ovat parhaat. 

Levyn monikäyttöi-
syyden ansiosta 
kokonaishukka 
pienenee ja sehän 
on selvää säästöä. 
Lopputulos on 
kestävä, kaunis, 
sileä ja saumaton. 

Gyproc on myös erin-
omainen tuulensuojalevy 

Gyproc-levyihin kuuluu 
uusi 9 mm:n l evy joka on 
erikoisesti tarkoitettu ulko-
seinään tuulensuojaksi. 

Gyproc-levyä on helppo 
työstää 

Levyn katkaisuun riittää 
tavallinen mattopuukko. 
Viilto toiselle puolelle, taitto 
ja levy on poikki. Helppoa, 
siistiä ja nopeaa. Loveukset 
ja reikien tekemiset sujuvat 
yhtä yksinkertaisesti. 

p a r t e k 
P A R A I S T E N K A I . K K I OY - PABGAS KA f.K A B 

KIRKKONUMMEN TEHTAAT 

Gyproc-levy kestää ja 
siihen on helppo kiinnittää. 

P » Gyproc-levy on käyt-
*HSl> töominaisuuksiltaan 

paras rakennus-
levy. Helposta 

työstettävyy-
destään huoli-

matta Gyproc-levy kestää 
aivan yhtä hyvin kuin 
muutkin rakennuslevyt. 
Muutamissa paikoissa jopa 
paljon paremmin. Kevyet 
esineet, kuten taulut, lamput 
jne. voidaan ripustaa x-kou-
kulla suoraan Gyproc-
levyyn. Raskaat 
esineet on syytä 
kiinnittää suoraan 
runkoon tai käyt-
tämällä erikois-
kiinnikkeitä. 
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T A M R O V A C - T Y H J I Ö P A T J A 
UUSI KOT IMAINEN A P U V Ä L I N E TURVALLISEEN, V A I V A T T O M A A N 
POTILASKULJETUKSEEN 

— nopeast i ja he lpost i käy t töva lmis 
— pat jasta muodos tuu pot i laan var ta lon mukainen kantopaar i 
— pat jan pinta on muovi te t tua nai lonia 
— poh jakangas on t rev i raa 
— tukevat kädens i ja t pat jan sivui l la ja päissä 
— ta r ra remmi t pot i laan k i inn i t tämiseen 
— kevyt kul jet taa, v ie vähän t i laa 

(vo idaan tai t taa kaksin- tai ko lminker ta iseks i ) 
— pat jan pi tuus 188 cm, leveys 65 cm, paino 10 kg 

T A M R O - L A S T A 
I LMALLA TÄYTETTÄVÄ EA-LASTA 

— helppo asettaa pa iko i l leen 
— turva l l inen käyttää 
— antaa k ivu t toman tuen ja estää 

p in taverenvuodon häir i tsemättä 
raajan verenk ie r toa 

— mater iaal i läp inäkyvää muov ia 
— ve toke t juk i inn i t ys 
— rön tgenkuvaus lastaa pois tamat ta 

S P R - L Ä Ä K Ä R I L A U K K U 
E L V Y T Y S L A U K K U L Ä Ä K Ä R I N 
K Ä Y T T Ö Ö N 

Sisäl tää väl ineet 
— heng i tyksen to iminnan yl läpi tämi-

seen 
— verenk ie r ron varmis tamiseen ja 

in jekt io iden antamiseen 
— pot i laan s i tomiseen, lastoi t tami-

seen ja suo jaamiseen 
Laukussa on l isäksi suos i tukset 
e lvy tyksessä tarv i t tav is ta lääkkeistä 
ja in fuus io l iuoks is ta. 

rOY TAMRO AB TAMPERE 

Sairaalatarvikeosasto puh. 9 3 1 - 6 5 4 3 1 1 
HELSINKI 
puh. 90 -544011 

KOUVOLA KUOPIO 
puh. 951 -17271 puh. 9 7 1 - 1 2 4 4 2 2 

OULU 
puh. 981 -334211 

TURKU VAASA 
puh. 9 2 1 - 3 3 1 3 3 3 puh. 9 6 1 - 2 4 1 2 2 2 



SARI O TI JK) 
RÄTIXLXNKATU 15 C M 

20840 TURKU 84 

Saisiko olla 
luotollinen OP-tili 

ja tuplasti 
palkkasi verran rahaa? 

OP-tili on luotollinen shekkitili, joka 
merkitsee tuplattua maksuvalmiutta. Tililläsi 
on luottoa kuukauden nettopalkkasi määrä, 
vaikka sillä ei tilapäisesti olisikaan rahaa. 

OP-tiliin liittyy muitakin etuja. Esimer-
kiksi maksupalvelu: osuuspankki huolehtii 
laskujen maksamisesta ajallaan. Ja OK-osto-
kortti. Sillä voit ostaa kuukaudessa 2500 mark-
kaan saakka, ja maksuaikaa saat jopa 11/2 
kuukautta. OK-ostokortti on Sinulle ilmainen. 

Osuuspankin luotollinen OP-tili on yksi 
laajennetun palkansaajan OP-sopimuksen 
monista eduista. 
Kysy osuuspankista. 

ФSUUR • HELSINGIN 
OSUUSPANKKI 


