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Meripelastuspalvelu 
"Rajavartiolaitoksen tehtävänä on lisäksi: 

etsiä ja auttaa kadoksissa olevia sekä meri-
hätään joutuneita ja huolehtia meripelastus-
palvelun johtamisesta, suunnittelusta ja valvon-
nasta sekä meripelastuspalveluun osallistuvien 
eri viranomaisten ja muiden yhteisöjen toimin-
nan yhteensovittamisesta," 

Asetuksen muutoksella n:o 366 23.5.1980 
vahvistettiin jo kauan vallinnut tilanne — raja-
vartiolaitoksen alaisille merivartiostoille annet-
tiin virallisesti vastuu meripelastuspalvelun käy-
tännön toteuttamisesta. Vastuu meripelastus-
palvelusta annettiin organisaatiolle, jolla oli 
tehtävään tarvittava kokemus ja ammattitaito. 

Vaativa meripelastuspalvelu ei ole merivar-
tiostojen päätehtävä. Niiden organisaatio ja 
kalusto on suunniteltu ensisijaisesti vartio- ja 
valvontatehtävää varten. Valtiovalta on kuiten-
kin osoittanut meripelastuspalvelussa kipeästi 
tarvittavia henkilö- ja kalustoresursseja rajavar-
tiolaitokselle, joista tärkeimpinä voitaneen pitää 
helikopterihankintoja. Samanaikaisesti on aloi-
tettu varsinaisen meripelastuspalvelun toimiken-
tän — viranomaisten ja vapaaehtoisten — yh-
teistoimintaedellytysten selkiinnyttäminen ja pa-
rantaminen. 

Rannikkotykistöaselajin ylläpitämä merival-
vontajärjestelmä eri toimipisteineen sekä miehi-
tetyt linnakkeet ja joukko-osastojen alukset 
tukevat muiden tehtäviensä ohella meripelas-
tuspalvelua vastuualueillaan. Aselajimme muo-
dostaa täten yhden osan meripelastuspalvelun 
y hteistoimintakentästä. 

Rannikkotykkiväki toivoo, että saariston vir-
kaveljille osoitetaan edelleen resursseja meri-
pelastusvalmiuden ja suorituskyvyn kehittämistä 
varten, sillä annetun tehtävän onnistuminen 
edellyttää valmiutta, riittävää ammattitaitoista 
henkilöstöä ja luotettavaa kalustoa. 
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Rajavartiolaitoksen 
päällikkö 
kenraaliluutnantti 
A A SIHVO 

Meripelastuspalvelun suunnittelusta, johta-
misesta ja valvonnasta vastuussa olevan ra-
javartiolaitoksen päällikkönä käytän mielel-
läni Rannikon Puolustajassa minulta pyyde-
tyn puheenvuoron. Haluan lehden lukija-
kunnalle korostaa eräitä seikkoja meripelas-
tuspalvelun kehittämisessä erityisesti viran-
omaisten yhteistoiminnan osalta. 

Vuosi 1980 on ollut hyvin merkityksellinen 
meripelastuspalvelun kannalta. Hallitus- ja 
eduskuntatasolla on tehty pitkälle eteenpäin 
ulottuvia käytännön toimintaan vaikuttavia 
myönteisiä päätöksiä, näin on luotu edelly-
tyksiä meripelastuspalvelun tehokkaalle jär-
jestämiselle ja kehittämiselle. Vastuukysy-
mykset on selkiytetty ja materiaalisia val-
miusvaatimuksia on määritetty. Osa niistä 
on jo toteutumassa tai toteutunut, mm. heli-
kopterilentueen perustaminen. Me olemme 
joutuneet järjestämään uudelleen koko raja-
vartiolaitoksen lentotoiminnan. Meidän len-
totoimintamme nykyisellään muodostaa ha-
jaryhmityksessä olevan vartiolentolaivueen, 
johon nämä raskaat helikopterit tulevat ai-
kanaan liittymään vartiolentueena. 

Osa esitetyistä toimenpiteistä on toteutu-
massa lähi vuosina, mutta osa toteutunee 
vasta tämän vuosikymmenen jälkipuoliskol-
la. Rajavartiolaitoksen osalta kehitetään as-
teittain erityisesti merivartiostojen johtopor-
taiden johtamisvalmiutta meripelastukseen. 
Meripelastuksessa lähdemme siitä, että kaik-
ki merellä toimivat osallistuvat siihen. Tässä 
yhteydessä on kuitenkin muistettava, että jo-
kaisella, myös rajavartiolaitoksella on merel-
lä monia muita varsinaisia tehtäviä. Tämä 

on järjestelyissä ja vaatimuksia määritettäes-
sä otettava huomioon puolin ja toisin. Siksi 
tiivis yhteistyö ja voimien yhdistäminen on 
merkittävä tekijä meripelastusasiassa. 

Lainsäädännön tarkistaminen eri viran-
omaisten osallistumisesta meripelastuspalve-
luun on vielä kesken. Käynnissä oleva työ 
saataneen kuitenkin pian valmiiksi, eikä se 
tällä hetkellä ole käytännön toiminnalle es-
teenä. Meillä on tietysti tälläkin hetkellä toi-
mintakykyinen meripelastuspalvelu, mutta 
sen kehittäminen ja suunnittelu on edelleen 
varsin tärkeä tehtävä. 

Rajavartiolaitoksella vastuuviranomaise-
na on nyt paremmat edellytykset tähän työ-
hön, kun rajavartiolaitoksen esikuntaan on 
perustettu meripelastustoimisto. Myös meri-
vartiostojen esikuntien vahvistuessa lähi 
vuosina niiden mahdollisuudet suunnittelu-
ja kehittämistyöhön paranevat. Tähän kehi-
tykseen liittyen paranee myös muukin meri-
vartiointi ja valvontaan liittyvä johtamistoi-
minta. 

Meripelastustoiminnan kehittäminen ja 
lainsäädännön täsmentäminen tulevat sel-
kiinnyttämään myös rannikkotykistöasela-
jien osallistumista meripelastuspalveluun. 
Tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa muo-
dostaa rannikkotykistön merivalvontaverk-
ko tärkeän tekijän havainnoitaessa ja pai-
kannettaessa merihätään joutuneita. Meri-
valvonta-asemien tähystysmahdollisuuksien 
sekä koko merivalvontajärjestelmän suori-
tuskyvyn parantaminen palvelee siten myös 
merenkulun ja erityisesti vapaa-ajan venei-
lyn turvallisuutta. 
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KOMMODORI 
JORMA KAISALO 

Meripelastuspalvelun 
historiaa, 
nykypäivää ja 
tulevaisuuden näkymiä 

Hälytysjärjestelmä 
petti pahoin Hangossa 

Meripelastuksesta tullut kiistan aihe -

Uudet ohjeet pettivät 
Hangon veneturmassa 

Meripelastus j ärjestelmä 
on laaja ja monimutkainen 

Kokonaisuudesta ei vastaa kukaan 

Yleisö saa tietoja meri-
pelastustoiminnasta pää-
asiallisesti päivälehdis-
töstä. Meripelastusjär-
jeste lmän to iminnan tu-
lokset tai tuloksetto-
muus näkyvät ots ikois-
sa. Julkinen sana, eräät 
veneilyjärjestöt sekä 
eräät viranomaiset ja 
kansanedustajat katsoi-
vat kaksi vuotta sitten 
kannanoto i ssaan , että 
rajavartiolaitos ol i , tai 
sen olisi pitänyt ol la , 
vastuussa meripelastus-
palvelusta, mutta se ei 
ollut j o k o pystynyt tai 
ymmärtänyt to imia vas-
tuun edellyttämällä te-
hokkuudel la . Meripelas-
tuspalvelun järjestelyt ja 
to imivuus eivät olleet 
riittävästi yleisessä tie-
toisuudessa. 
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Meripelastuspalvelun 
historiaa 

Vuosina 1929—1932 toiminut 
ensimmäinen meripelastusko-
mitea kiinnitti päähuomionsa 
Suomen Meripelastusseuran 
toimesta tapahtuvaan pelas-
tustoiminnan kehittämiseen. 
Vuonna 1949 tekivät meren-
kulkuhallitus, rajavartioston 
esikunta, merivoimien esi-
kunta, Suomen Meripelastus-
seura sekä posti- ja lennätin-
hallitus sopimuksen yhteisiin 
periaatteisiin pohjautuvista 
toimintaohjeista meripelas-
tustoiminnassa. 

Toinen meripelastuskomi-
tea toimi vv 1956—1958 ja 
katsoi maamme tarvitsevan 
meripelastuspalvelua koordi-
noivan ylimmän valtakunnal-
lisen elimen. Siihen ehdotet-
tiin Suomen Meripelastusseu-
ran, merenkulkuhallituksen, 
rajavartiostojen esikunnan, 
posti- ja lennätinhallituksen 
sekä kulkulaitosministeriön 
ilmailuosaston edustus. Ko-
mitea piti tärkeänä, että yh-
destä paikasta voidaan ohjata 
toimintoja merellä, mutta toi-
saalta se tähdensi, että meri-
pelastuselimien itsenäistä toi-
mintaa ei saisi rajoittaa mil-
lään toimikunta-asteella ta-
pahtuvalla ohjauksella. Käy-
tännön toiminnan komitea 
katsoi siis parhaiten jatkuvan 
yhteistyön muodossa. 

Valtioneuvosto asetti 1961 
meripelastusasiainneuvottelu-
kunnan, josta tuli meripelas-
tustyöhön osallistuvien yh-
dyselin ja maamme meripe-
lastuspalvelun toimintasuun-
nitelmien ja kehittämissuun-
nitelmien laatija. 

Kolmannen kerran meripe-
lastusta käsiteltiin komiteata-
solla Turvallisuustoimen ke-
hittämiskomiteassa. Sen en-
simmäisen osaselvityksen pe-
rusteella valtioneuvosto 

vuonna 1969 päätti, että sisä-
asiainministeriön poliisiosas-
ton tehtävänä on vastata val-
tion viranomaisille pelastus-
palvelussa kuuluvien tehtä-
vien yleisestä koordinoimises-
ta. Tämän päätöksen johdos-
ta meripelastusasiainneuvot-
telukunta teki vuonna 1971 
esityksen valtioneuvostolle, 
että meripelastuspalvelun 
käytännön toiminnan koordi-
nointi tulisi määrätä rajavar-
tiolaitokselle — merivartios-
toille, sillä neuvottelukunta 
katsoi, ettei poliisilla ole riit-
tävästi edellytyksiä meritoi-
mintaan. Suomen Meripelas-
tusseura ja merivartiostojen 
tehtävänä olisi omilla yksi-
köillään suorittamiensa etsin-
tä* ja pelastustoimien lisäksi 
koko meripelastuspalvelun 
käytännön toiminnan koordi-
nointi ja tilanteen mukainen 
johtaminen. 

Meripelastusohje 1977 

Seuraava askel kehityksessä 
on valtioneuvoston 15.3. 1973 
tekemä päätös järjestelyistä 
meripelastuspalvelun kehittä-
miseksi. Sen mukaan sisäasi-
ainministeriö huolehtii alan 
yleissuunnittelusta, -johdosta 
ja -valvonnasta sekä koordi-
noinnista. Sisäasiainministe-
riön avuksi asetetaan valta-
kunnallinen pelastuspalvelun 
neuvottelukunta. Erikseen 
laaditaan sekä valtakunnalli-
nen suunnitelma että valta-
kunnan osa-alueita koskevat 
suunnitelmat pelastuspalve-
lusta merialueella. Meripelas-
tusohje tuli väliaikaisena 
käyttöön 1974 ja sisäasiain-
ministeriö vahvisti sen vuo-
den 1977 viimeisenä päivänä. 

Meripelastusohjeen mu-
kaan meripelastuspalvelujär-
jestelmä tuli tukeutumaan ra-
javartiolaitoksen organisaati-

Rajavartiolaitoksen 
esikunnan meriosaston 
päällikkö kommodori 
Jorma Kaisalo käsitte-
lee artikkelissaan meri-
pelastuspalvelun jär-
jestelyjä Suomessa. 
Artikkelin runkona on 
kirjoittajan GTS Finn-
jetillä pitämä esitelmä. 
Huomio kiinnittyy 
erityisesti siihen, että 
viimeaikaisen nopean 
kehityksen alku-
sysäyksen ovat anta-
neet kaksi vakavaa 
onnettomuutta — 
"VIKING" ja "MAL-
MI". Toivokaamme, 
että myönteinen kehi-
tys meripelastuspalve-
lun alalla jatkuu tule-
vaisuudessa ilman 
vastaavia sysäyksiä. 

Kommodori Kaisalo 
on suorittanut MeriSK 
:n vuosina 1951—53 
ja SKK:n merisota-
linjan vuosina 1961— 
63. Hän on ollut 
RVL:n palveluksessa 
vuodesta 1960 alkaen. 
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oon siten, että meripelastus-
keskukset tulivat toimimaan 
merivartiostojen esikuntien 
yhteydessä ja lohkokeskukset 
merivartioalueiden komento-
paikkojen yhteydessä. 

Toimintaa näissä keskuk-
sissa johti merivartioston ko-
mentaja ja merivartioalueen 
päällikkö apunaan meripelas-
tuspalveluun osallistuvien vi-
ranomaisten ja vapaaehtois-
ten edustajista koostuva joh-
toryhmä. Rajavartiolaitoksen 
tehtäväksi ohjeessa määritel-
tiin "auttaa merihätään jou-
tuneita ja johtaa meripelas-
tuspalveluun osallistuvien yh-
teistoimintaa". Rajavartiolai-
tosta koskeva asetus muutet-
tiin tätä tehtävää vastaavaksi. 
Näin oli maahamme perustet-
tu meripelastusjärjestelmä, 
joka vastasi sekä parhaillaan 
muodostumassa olevaa kan-
sainvälistä meripelastussopi-
musta että sitä käytäntöä, jo-
ka oli peräisin viranomaisten 
keskeisestä yhteistoimintaso-
pimuksesta vuodelta 1949. 

Rajavartiolaitoksen esikun-
nassakin meripelastusohje 
nähtiin jo vallinneen tilanteen 
kirjalliseksi vahvistamiseksi 
ja meripelastuspalvelun kehit-
tämisen tavoiteohjelmaksi. 

Järjestelmä oli valmis pa-
perilla, mutta lähinnä henki-
löstön niukkuudesta johtuen 
hälytys- ja johtamistoimin-
nalla ei ollut jokahetkistä toi-
mintavalmiutta. 

Viikinki-onnettomuus 

Uusi meripelastusohje ei ehti-
nyt olla voimassa kuin 3/4 
vuotta, kun Hangon edustalla 
sattui ns. Viikinki-onnetto-
muus, jossa 10 henkeä huk-
kui. Kauppa- ja teollisuusmi-
nisteri asetti lautakunnan tut-
kimaan onnettomuuden syy-
tekijät ja pelastustoimenpi-

teet. Toimikunnan jätettyä 
selvityksensä sisäasiainminis-
teri antoi sen perusteella pe-
lastuspalvelun valtakunnalli-
selle neuvottelukunnalle teh-
täväksi tehdä kiireellisesti esi-
tys toimenpiteiksi meripelas-
tuspalvelun kehittämiseksi. 
Neuvottelukunnan meripelas-
tusjaosto ryhtyi työhön ja jät-
ti esityksensä 11.2. 1980. 
Jaosto esitti eräitä henkilö-
jä resurssilisäyksiä, mutta tär-
keimpänä esityksenä on pi-
dettävä sitä, joka koskee raja-
vartiolaitoksen ja muiden vi-
ranomaisten suhdetta meripe-
lastuspalveluun. Meripelas-
tusjaosto esitti, 
— että rajavartiolaitos sää-

dösteitse määrättäisiin 
huolehtimaan meripelas-
tuspalvelun yleisestä kehit-
tämisestä ja että rajavarti-
olaitoksen esikuntaan pe-
rustetaan meripelastustoi-
misto 

— että eräille merialueella 
toimiville viranomaisille 
(puolustusvoimat, meren-
kulkulaitos, poliisi, tulli 
ym) säädetään nykyistä 
täsmällisemmin velvolli-
suus osallistua meripelas-
tuspalveluun. 

"Malmin" uppoaminen — 
helikopterit 

Meripelastusjaoston työsken-
telyn kestäessä sattui avome-
rellä kaksi laivaonnettomuut-
ta — suomalaisen Malmin ja 
saksalaisen Rebeccan uppoa-
miset — joissa ruotsalaisten 
helikopterien ansiokas pelas-
tustoiminta herätti vilkasta 
keskustelua suomalaisten he-
likopterien riittämättömästä 
valmiudesta ja meripelastus-
palvelun kannalta epäedulli-
sesta ryhmityksestä. Seurauk-
sena oli, että valtioneuvosto 
asetti ministeriryhmän käsit-

telemään meripelastusheli-
koptereiden hankkimista ja 
meripelastuspalveluorgani-
saatiota. Ministeriryhmä kat-
soi, että maahan tulee hank-
kia kolme keskiraskasta heli-
kopteria meripelastuspalvelu-
tarkoituksiin ja että nämä se-
kä niiden toiminnan ja huol-
lon vaatima henkilökunta si-
joitetaan rajavartiolaitoksen 
organisaatioon. 

Kuluvan vuoden kevään li-
sämenoarvion perusteella on-
kin ensimmäinen keskiras-
kaan helikopterin hankinta-
sopimus tehty, henkilökunta 
palkattu ja sen koulutus aloi-
tettu. Meripelastuspalvelun 
organisaatiokysymyksiin mi-
nisteriryhmä otti kantaa meri-
pelastusjaoston ja rajavartio-
laitoksen esikunnan esitysten 
perusteella. Ministeriryhmä 
katsoi, että rajavartiolaitok-
selle on uskottava nykyistä 
selvemmin säännöksin meri-
pelastuspalvelun yleinen 
suunnittelu-, valmistelu-, 
johto-, yhteensovittamis- ja 
kehittämisvastuu sekä, että 
meripelastuspalveluun osallis-
tuvien viranomaisten velvolli-
suudet on selkiytettävä. Edel-
leen ministeriryhmä katsoi, 
että rajavartiolaitoksen orga-
nisaatiota on vahvistettava ja 
parannettava sen toimintae-
dellytyksiä siten, että vuosien 
1980—85 aikana saavutetaan 
tyydyttäväksi katsottava val-
mius, jota sen jälkeen pyri-
tään kehittämään hyvän val-
miuden edellyttämälle tasolle. 

Meripelastusjaosto sai 
26.5. 1980 valmiiksi ohjeen 
"Yhteistoiminnan järjestämi-
nen meripelastuspalvelussa", 
joka paremminkin tunnetaan 
nimellä "Meripelastusohje 
80". Sisäasiainministeriö 
vahvisti ohjeen 11.7. 1980 ja 
lähetti sen tiedoksi ja huomi-
oon otettavaksi niille ministe-
riöille, joita asia koskee. 
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N:o 366 

ASETUS 

rajavartiolaitoksesta annetun asetuksen 
muuttamisesta. 

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1980. 

2 § 
Rajavartiolaitoksen tehtävänä on lisäksi: 

2) etsiä ja auttaa kadoksissa olevia sekä meri-
hätään joutuneita ja huolehtia meripelastuspal-
velun johtamisesta, suunnittelusta ja valvonnas-
ta sekä meripelastuspalveluun osallistuvien eri 
viranomaisten ja muiden yhteisöjen toiminnan 
yhteensovittamisesta; 

"Meripelastusohje 80" 

Ohjeen mukaan meripelastus-
palvelujärjestelmä rakentuu 
rajavartiolaitoksen organi-
saation varaan. 

Rajavartiolaitoksen esikun-
ta toimii valtakunnallisena 
johtoesikuntana apunaan tar-
vittaessa viranomaisten ja va-
paaehtoisten edustajista 
koostuva johtoryhmä. 

Merivartiostojen esikunnat 
Helsingissä, Turussa ja Vaa-
sassa ylläpitävät ohjeen mu-
kaista meripelastuskeskusta 
ja merivartioalueiden komen-
topaikat meripelastuksen loh-
kokeskuksia. Edellisessä toi-
mintaa johtaa vartioston ko-
mentaja ja jälkimmäisessä 
merivartioalueen päällikkö ja 
kummallakin on tarvittaessa 
apunaan viranomaisten ja va-
paaehtoisten edustajista 
koostuva johtoryhmä. 

Meripelastus- ja lohkokes-
kukset eivät kuitenkaan ole 
riittävästi miehitetty kyetäk-
seen ylläpitämään jatkuvaa ja 
välitöntä johtamisvalmiutta. 
Ministeriryhmän kannanoton 
mukaisesti näitä keskuksia on 
tarkoitus vahventaa lähim-
män viiden vuoden kuluessa 
siten, että meripelastuskes-
kuksissa kyetään pitämään 
jatkuva upseeripäivystys ja 
kolmessa tärkeimmässä loh-
kokeskuksessa jatkuva toi-
miupseeripäivystys. 

Eräänä edellisen meripelas-
tusohjeen heikkoutena oli hä-
lyttämisten ehdottomuus, jo-
ka johti kohtuuttomuuksiin. 
Nykyisessä ohjeessa on palau-
tettu rajoitettu harkintavalta 
meripelastus- ja lohkokes-
kuksille. Palautettu-sana 011 
tässä paikallaan, sillä ennen 
vuoden 1978 meripelastusoh-
jetta käytettiin tarveharkintaa 
meripelastusyksiköitä hälytet-
täessä. 

14 

(SLMV) 

Hälytys ja etsinnät 

Hälytysten, meripelastusyksi-
köiden toimintavalmiuden ja 
viestiliikenteen johtamista 
varten merialueen vaaratilan-
teet jaetaan — ratifioitavana 
olevan kansainvälisen yleisso-
pimuksen mukaisesti — epä-
varmuus-, hälytys- ja hätäti-
lanteisiin. Ohjeessa selvite-
tään, mitkä ovat kunkin vaa-
ratilanteen tunnusmerkit. 
Otan tässä kuitenkin esimer-
kiksi niin tavanomaiset hätä-
rakettihavainnot. 

Lähtötiedoksi todettakoon, 
että viime vuonna käynnistyi 
202 etsintää punaisista raket-
tihavainnoista ja näistä 33:ssa 
tapauksessa löydettiin avun-
tarpeessa oleva. Mitä ne muut 
169 tapausta olivat, on melko 
pitkälle arvailujen varassa. 
Nyt voimassa oleva ohje sa-
noo, että epävarmuustilanne 
on kysymyksessä, kun on ha-
vaittu hätämerkiksi epäilty 
merkki ja hätätilanne, kun on 
havaittu hätämerkki. Meritei-
den sääntöjen mukaan hätä-
merkkinä käytetään rakette-
ja, jotka sinkoavat punaisia 
tähtiä, ja punaista laskuvar-
jovaloa. Kun tällaiseksi tun-
nistettu havaitaan, niin ta-
paus käsitellään hätätilantee-
na ja hälytetään I sekä II val-
miusryhmään kuuluvat meri-
pelastusyksiköt, rannikkora-
dioasema ja lentopelastuskes-
kus sekä ryhdytään toimenpi-
teisiin mahdollisesti tarvitta-
vien lisävoimien saamiseksi. 
Mutta jos saadaan ilmoitus 
havaitusta punaisesta raketis-
ta, joka ei ole singonnut pu-
naisia tähtiä tai ei ole ollut 
laskuvarjovalo, niin tapaus 
käsitellään epävarmuustilan-
teena. Se merkitsee sitä, että 
käynnistetään puhelin ja radi-
otiedustelut lisähavaintojen 
saamiseksi ja mahdollisesti lä-
hetetään yksi tai useampi alus 

alueelle selvittämään tapaus-
ta. Lisäksi ilmoitetaan I val-
miusryhmään kuuluville me-
ripelastusyksiköille, rannik-
koradioasemille ja lentopelas-
tuskeskukselle sen mukaan 
kuin tilanne vaatii. 

Suurin osa hätärakettiha-
vaintojen käynnistämistä et-
sinnöistä on ollut tuloksetto-
mia. Etsinnän päättäminen 
silloinkin, kun se näyttää täy-
sin tarkoituksettomalta, on 
kuitenkin vaikea tehtävä. Uu-
dessa meripelastusohjeessa 
sanotaan, että päätöksen tu-
loksettomaksi jääneen etsin-
nän lopettamisesta tekee me-
ripelastuskeskus sitten, kun ei 
enää ole perusteltua toivoa 
eloonjääneiden löytämisestä 
ja pelastamisesta. 

Vapaaehtoinen 
meripelastuspalvelu 

Meripelastuspalvelun nyt saa-
tua entistä virallisemman ase-
man on ollut havaittavissa, 
että eräät vapaaehtoisesti me-
ripelastuspalveluun osallistu-
vat ovat katsoneet toimintae-
dellytystensä supistuneen ja 
onpa lausuttu julki sellainen-
kin epäilys, ettei vapaaehtoi-
sia enää tarvitakaan. Vapa-
aehtoisia tarvitaan edelleen 
meripelastuspalvelussa. Va-
paaehtoisuus saa kuitenkin 
ulottua vain toimintaan liitty-
miseen ja siitä eroamiseen, 
osallistuttaessa meripelastus-
palveluun on määrättyjä peli-
sääntöjä noudatettava. Tus-
kinpa vapaaehtoisten toimin-
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tamuodoissakaan suuria 
muuttamisen tarpeita on. 
Toimintavalmiuden kohotta-
misessa on jatkuvasti kehittä-
misen varaa, sillä etenkin et-
sinnöissä ei useinkaan tarvita 
10 venettä tunnin kuluttua, 
vaan pikemminkin yksi vene 
heti. Joillakin paikkakunnilla 
vapaaehtoiset ylläpitävätkin 
välitöntä toimintavalmiutta 
viikonloppuisin. 

Meripelastusohje 80 vel-
voittaa Suomen Meripelastus-
seuran koordinoimaan vapa-
aehtoisten toiminnan. Tämä 
tehtävä merkinnee ainakin 
toiminta-alueiden suunnitte-
lua ja jakamista, toimintaval-
miuden ylläpitämistä, häly-
tyspäivystyksen järjestämistä 
jne. 

Merkittävää on myös tode-
ta, että meripelastuspalveluun 
osallistuvista vain Suomen 
Meripelastusseuralla on aluk-

sia, jotka on rakennettu yk-
sinomaan meripelastustehtä-
vää varten. Viranomaiset sen 
sijaan suorittavat meripelas-
tustyönsä kunkin omia virka-
tehtäviä varten hankitulla 
aluskalustolla, jonka soveltu-
vuus on vaihtelevaa. Vuosit-
taiset tilastot kertovat, että 
m e r i p e l a s t u s t a p a h t u m a t 
ajoittuvat lukumääräisesti 
eniten veneilykaudelle, tou-
kokuusta marraskuuhun. Vii-
me- ja tämän vuoden tapah-
tumakäyrien perusteella tekee 
mieli arvella, että pikemmin-
kin hyvä sää — viime kesähän 
oli kaunis — kuin huono on 
omiaan kasvattamaan meri-
pelastustilastoa. 

Yli puolet tapauksista on 
venekuntien etsintöjä ja niistä 
suurin osa puolestaan turhia, 
jos sellaiseksi voidaan katsoa 
veneilijän laiminlyönti maissa 
heistä huolta kantavien infor-

moimisessa. Etsintä käsitel-
lään epävarmuustilanteena. 
Elleivät tiedustelut, siihen 
kuuluvine ns. välittömine et-
sintöineen veneilijän todennä-
köisesti käyttämällä reitillä 
johda löytymiseen, siirrytään 
hälytysvaiheeseen ja aloite-
taan järjestelmällinen etsintä 
määritetyllä katoamisalueel-
la. Mitä enemmän tällöin on 
veneitä käytettävissä sitä no-
peammin tapaus saadaan sel-
vitettyä. Tässä yhteydessä on 
aihetta todeta, että noin 75 °7o 
meripelastustapauksista tulee 
veneiden hoidettaviksi ja lo-
put 25 % jakautuvat helikop-
tereille ja laivoille. 

Etsintöjen 
toteuttaminen 

Etsintä on siihen osallistuville 
varsin epämiellyttävä tehtävä. 
Toiminnan alkaessa ei voida 

^jyVannaikaitti-tnusao 
Kalliolinnantie 14 - Kaivopuisto 

Helsinki - Puhelin 635 443 

Auki joka arkipäivä paitsi maanantaisin, 

kello 9 - 1 5 . 

Auki sunnuntaisin kello 11 — 16. 
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arvioida kauanko se kestää, 
mistä etsittävä löytyy ja tar-
vitseeko etsittävä apua vai ei. 
Ja lisäksi kaiken aikaa vaivaa 
epäilys siitä, että käynnissä 
on jälleen yksi monista turhis-
ta etsinnöistä. Tarkkuus ei 
saa kuitenkaan herpaantua, 
vaan tietty alue on tarkastet-
tava niin huolellisesti, että jos 
etsittävä on siellä, niin se var-
masti havaitaan eikä aluetta 
tarvitse etsiä uudelleen ja uu-
delleen varmuuden vuoksi. 
Eipä silti, etteikö joskus täl-
laiseenkin menettelyyn olisi 
aihetta. 

Suurimmassa osassa vene-
onnettomuuksia on yhden ve-
neen, yhden meripelastusyksi-
kön, antama apu osoittautu-
nut riittäväksi, karilta irroit-
taminen, ajalehtivan veneen 
ottaminen hinaukseen ja saa-
reen ilman venettä jääneiden 
noutaminen ovat tyypillisiä 
esimerkkejä tällaisista ta-
pauksista. Helikopteria käyt-
täen on voitu luopua ennen 
niin vaikeista pelastussuori-
tuksista myrskyävältä rannal-
ta tai karilla olevalta aluksel-
ta, jonka vierelle ei veneellä 
veden mataluuden tai meren-
käynnin takia ole voitu men-
nä. 

Perinteellisesti on meripe-
lastuspalvelun katsottu edel-
lyttävän alusten ja ilma-alus-
ten henkilöstöltä korkeaa 
oman alansa ammattitaitoa. 
Vastaavasti toiminnan johto-
henkilöstölle on katsottu ylei-
sen johtamistaidon olevan 
riittävän. Yksittäisissä suori-
tuksissa näillä taidoilla pärjä-
täänkin, mutta silloin kun ky-
symyksessä on usean viran-
omaisen ja vapaaehtoisten 
yhteistoiminta edellytetään, 
että kaikki niin merellä kuin 
johdossakin toimivat tietävät 
miten tulee menetellä ja toi-
mia, jotta kokonaissuoritus 
olisi paras mahdollinen. Tä-

mä edellyttää yhteistoiminta-
koulutuksen järjestämistä. 

Onnettomuusalttiit 
"riskialueet" 

Valtioneuvoston päätöksen 
edellyttämien valtakunnalli-
sen suunnitelman ja valtakun-
nan osa-alueita koskevien 
suunnitelmien laatimisen pe-
rusteiksi voidaan ottaa aiem-
min esittämien onnettomuuk-
sien ajallisen ja alueellisen ja-
kantumisen lisäksi erilaisten 
merionnettomuuksien riski-
alttiit alueet ja niistä meripe-
lastuspalvelulle johtuvat vaa-
timukset. 

Päivittäisiä onnettomuuk-

sia, noin 500—600 tapausta 
vuodessa, joista tyypillisim-
piä ovat huviveneilijäin vaa-
ratilanteet, sattuu eniten kau-
punkien edustoilla. Näiden 
yhteydessä on kerrallaan vaa-
ratilanteessa yleensä 10 henki-
löä. Keskisuuria onnetto-
muuksia, joissa tyypillisin on 
karilla oleva kauppalaiva, 
sattuu vuosittain noin 100. 
Useimmat niistä ovat vähäisiä 
ja tapahtuvat saaristossa. Va-
kavimmat kauppalaivojen 
vaaratilanteet sattuvat avo-
merellä huonojen sääolosuh-
teiden vallitessa. Ihmisiä on 
kerrallaan näissä vaaratilan-
teissa yli 10 tai kymmeniä. 
Suuronnettomuuksia sattuu 
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niin harvoin, ettei ole perus-
teita esittää tilastollisia luku-
ja. Kuluu useita vuosia, ettei 
suuronnettomuuksia satu ja 
jonakin vuonna niitä voi sat-
tua parikin. Suuronnetto-
muudessa on kysymyksessä 
yli 100 henkilön vaaratilanne. 
Sellainen on helpommin kuvi-
teltavissa matkustajalaivan 
kohdalle. 

Pelastuspalvelun valtakun-
nallisen neuvottelukunnan 
meripelastusjaosto, laaties-
saan esitystä meripelastuspal-
velun kehittämiseksi, katsoi, 
että arvio merionnettomuuk-
sien riskialttiimmista alueista 
antaa perusteet välittömässä 

toimintavalmiudessa olevien 
sekä nopeasti toimintaan saa-
tettavien meripelastuselimien 
tarpeen mukaiselle ryhmittä-
miselle seuraavasti: 

— Suomen etelärannikon ja 
Pohjanlahden asutustaaja-
mien lähialueilla edellyte-
tään ensimmäisten pelastu-
syksiköiden saamista on-
nettomuuspaikalle viimeis-
tään tunnin kuluessa hä-
täilmoituksesta ja etsintä-
tapauksissa usean veneluo-
kan aluksen sekä ilma-
aluksen saamista etsintöi-
hin viimeistään 1 1/2 tun-

nin kuluessa vaarailmoi-
tuksesta, 

— Lisäksi Selkämeren, Poh-
jois-Itämeren ja Suomen-
lahden alueilla tulee saada 
keskiraskas pelastusheli-
kopteri onnettomuuspai-
kalle viimeistään tunnin 
kuluessa hätäilmoituksesta 
mukanaan ensiapuhenki-
löstöä, ja meripelastusjär-
jestelmään kuuluva laiva 
onnettomuuspaikalle 2—3 
tunnin kuluessa hätäilmoi-
tuksesta, 

— Matkustajalaivareiteille on 
edellisten lisäksi kyettävä 
saamaan vähintään toinen 
keskiraskas helikopteri vii-
meistään 2 tunnin kuluessa 
hätäilmoituksesta, useita 
meripelastusj ärjestelmään 
kuuluvia laivoja ja meri-
kelpoisia aluksia sekä heli-
kopteriapua naapurimais-
ta. 

Tämän lisäksi meripelas-
tusjaosto totesi, että kauppa-
aluksia koskevissa vaaratilan-
teissa avomerellä on lähin yk-
sikkö yleensä toinen kauppa-
laiva. Se on siis pyrittävä saa-
maan mukaan pelastustoi-
mintaan. Erinomainen esi-
merkki tällaisesta toiminnasta 
on 7.12. 1979, jolloin MS 
Malmi upposi Itämerellä ja 
lähistöllä ollut MS Bore Sky 
kiiruhti paikalle pelastaen 
erittäin vaikeissa olosuhteissa 
4 henkeä. Lisäksi Bore Sky 
löysi kaksi kuollutta ja auttoi 
ruotsalaisia helikoptereita pe-
lastamaan yhteensä 11 hen-
keä. 

Tulevaisuus 

Edellä esitettyjä vaatimuksia 
voidaan toki arvostella puo-
leen jos toiseenkin, mutta nii-
den asettaminen on kuitenkin 
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välttämätöntä kehittämistyön 
perusteeksi. 

Meripelastuspalvelun ke-
hittämisen yleiseksi päämää-
räksi voitaneen asettaa ihmis-
henkien menetysten ja henki-
lövahinkojen vähentäminen 
antamalla apua merialueella 
vaaratilanteeseen joutuneille 
ihmisille. 

Lopuksi totean, että meri-
pelastuspalvelun järjestelyt 
Suomessa ovat nyt kunnossa. 
Tarvitaan kuitenkin aikaa, 
ennen kuin järjestelmä saa 
tarvitsemansa voimavarat ja 
sen toiminta hioutuu jousta-
vaksi. Samanaikaisesti kun 
kehitetään meripelastuspalve-
lua, on kiinnitettävä huomio-
ta siihen toimintaan, joka vä-
hentää meripelastustapahtu-
mien lukumäärää tavoitteena 
tilanne, jolloin meripelastus-
toiminta on lähes tarpeeton-
ta. • 

PELASTA — PELASTU 

^ V E R T A 
fcyXB e i s a a apteekista 

H eikä sitä voi tehtaassa valmistaa 

auta siis Sinäkin omalta osaltasi, 
ettei Veripalvelun kaapit tyhjene milloinkaan. 

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VERIPALVELU 
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MAJURI 
HEIKKI NISKA 

PELASTA — PELASTU 
Meripelastussymposiumi 
GTS Finnjetillä 
2 5 — 2 9 . 1 1 . 1 9 8 0 

Meriliitto teki aloitteen 
ja järjesti "Meripelastus 
80" symposiumin GTS 
Finnjetillä viime vuoden 
marraskuussa. Tehok-
kaasti johdettu sympo-
siumi tuotti runsaasti 
ideoita ja aloitteita, jotka 
ovat asiasta kiinnostu-
neiden saatavissa Meri-
liiton toimistosta, 
Annankatu 25, Helsinki. 
Symposiumin loppu-
raportti on jaettu osallis-
tujille ja ao viranomai-
sille. Toivottavasti GTS 
Finnjetillä virinnyt 
yhteistoimintahenki 
säilyy myös byrokratian 
puristuksessa jokapäiväi-
sillä virka- ja toimipai-
koilla ja edistää siten 
omalta osaltaan sekä 
yhteistoiminnan että 
materiaalisten edellytys-
ten kehittämistä meri-
pelastuspalvelun puit-
teissa. 

Meriliiton aloite 

Keväällä 1980 Meriliitto-Sjö-
fartsförbundet ry:ssä julkis-
tettiin ajatus koota meripelas-
tukseen osallistuvia virano-
maisia ja eri yhteisöjä pohti-
maan aina ajankohtaisen me-
ripelastuksemme tilaa ja ke-
hittämistä. Ajatusta kanna-
tettiin ja valmistelut aloitet-
tiin. 

Valmistelujen "vetäjäksi" 
valjastettiin Merivoimien 
edellinen komentaja, eläke-
päivinäänkin vireä amiraali 
Jorma Haapkylä. Hänen sym-
posiuminjohtamiskokemukset 
tunnetaan — ja symposiumi 
oli tästäkin tuleva. 

Valmisteluihin 
puolisen vuotta 

Valmistelut käynnistettiin 
amir Haapakylän ja kokoa-
mansa "esikunnan" voimin. 
Valmistelutyöryhmä — jou-
kossa tämänkin kirjoittaja — 
määritti käsiteltävät asiat, ai-

heiden puitteissa käsiteltävät 
erityiskysymykset ja -alat se-
kä symposiumin muut yleis-
järjestelyt. 

Aikanaan selvisivät sympo-
siumin pitopaikka ja -aika ja 
näin päästiin ohjelmasuunni-
telmia konkretisoimaan. Ti-
laisuuden osanotto- ja organi-
saatiokysymykset ratkesivat 
vähitellen nekin. 

Keskeiset aiheet 

Syyskuussa 1980 Meriliitto 
postitti noin kolmellekymme-
nelle viranomaiselle ja yhtei-
sölle kutsun lähettää edusta-
jansa GTS Finnjefillä toi-
meenpantavaan symposiu-
miin, jonka motto oli oleva: 
PELASTA — PELASTU. 

Ennen matkan alkamista 
muodostettiin osallistujista 
neljä seminaariryhmää käsit-
telemään meripelastuksen 
keskeisiä aiheita, joiksi mää-
ritettiin: 

1. Vapaaehtoisten osallis-

14 

tuminen meripelastustoimin-
taan. 

2. Etsinnät merialueella. 
3. Pelastaja ja pelastettava 

merihätätilanteessa. 
4. Valistus, koulutus ja 

harjoitukset. 

Seminaarien puheenjohta-
jat kutsuttiin asiantunteviksi 
tiedetyistä — esim. etsintä-
seminaariin maj Asko Kilpi-
nen — valmistautumaan teh-
täviinsä sekä pohjustamaan 
ryhmätyöskentelyä hyvissä 
ajoin ennen symposiumin al-
kua. Esitelmäpitäjiksi ja luen-
noitsijoiksi kutsuttiin niin-
ikään "alan ammattilaisia". 

Matkaan 

Marraskuisena tiistai-iltana 
kokoontui Helsingin Kataja-
nokalle, Finnjet-terminaaliin 
noin 60 hyvin motivoitunutta 
delegaattia, jotka edustivat 
kukin oman alansa erikois-
asiantuntemusta. Viranomai-
sien painavin edustus (tar-
koittaen tässä asiantuntemus-
ta!) tuli tietenkin Rajavartio-
laitoksesta. Vapaaehtoisjär-
jestöjen sekä merenkulun am-
matti- ja harrastajapiirien 
edustus muodosti kuitenkin 
reilun puoliskon delegaattien 
kokonaismäärästä. Ponnis-
tuspohja oli siis varsin laaja-
pohjainen. 

Tuloiltana tutustuttiin mui-
hin "meripelastajiin" sekä 
työskentely-ympäristöön eli 
Finnjefi in. MERIPELAS-
TUS 80 oli alkanut. 

Työhön 

Keskiviikkoaamuna hämärän 
vasta aloittaessa väistymisen-
sä kolkonharmaan Itämeren 
yllä aloitettiin ensimmäinen 
yleisluento. Kommodori Jor-
ma Kaisalo RVLE:sta esitel-
möi erityisesti vastavalmistu-

neen meripelastusohjeen tii-
moilta. Avaus oli paikallaan, 
sillä kuulijakunnassa kysei-
nen ohje oli lähes tuntematon 
asiakirja. Siinä karisivat eräät 
harhakuvitelmat, mutta jat-
koon päästiin näin jalat 
maassa. 

Symposiumin aikana kuul-
tiin muitakin korkeatasoisia 
esitelmiä ja alustuksia, joihin 
lukijatkin tutustutetaan. 

Seminaarityöskentelystä 

Työskentelymuotona saattoi 
seminaarityöskentely olla 
eräille osallistujille matkaan 
lähdettäessä outoa, mutta 
pienet alkuvaikeudetkin voi-
tettiin nopeasti. Hyvät val-
mistelut, delegaattien asian-
tuntemus ja innostus sekä tar-
mokkaat puheenjohtajat an-
toivat kukin panoksensa ura-
kan loppuunsaattamiseen. 
Tarvittaessa "ylityönä" pai-
nettiin tehtävät kunnialla lä-
pi. 

Seurailin Asko Kilpisen ju-
naileman "etsintä-seminaa-
r in" työskentelyä. Ryhmä 
koostui seuraavien lyhentei-
den edustuksesta: IH, RVL, 
LaivapäällLiitto, Ålands 
SRS, MKH, IlmatL, Ilmav, 
IlmailuL, Navigator, TH ja 
PLH. Lähes kaikki ryhmän 
jäsenet tapasivat kumppanin-
sa ensimmäisen kerran. 

Ryhmälle annettu aihe 
"paloiteltiin" alatyöryhmä-
töiksi, analysoitiin, koottiin 
keskustellen, elävöitettiin so-
vellutusesimerkein, muokat-
tiin, pelkistettiin johtopää-
töksiin ja "paikatti in" suosi-
tuksin. Ryhmän työtahti oli 
esimerkillinen — kahvillakin 
piipahdettiin, jos töiltä ehti... 
Muut seminaarit käyttivät 
samaa tyyliä! 

Niukasta ajasta huolimatta 
seminaarien raportit muodos-
tavat sekä laajuudeltaan että 

Majuri Heikki Niska 
palvelee Pääesikunnan 
rannikkotykistötoi-
mistossa merivalvonta-
upseerina. Kadettikou-
lun jälkeen maj Niska 
on palvellut VaaRPsto: 
ssa ja RtK:ssa. 
Kirjoittajamme on 
suorittanut SKK:n 
MSL:n vuosina 1975— 
77, jonka jälkeen hän 
on palvellut SlRtR:ssä 
ja 1.1.1980 alkaen 
PE:ssa. 

Oheisessa artikkelis-
sa maj Niska esittelee 
sekä symposiumin 
työmenetelmiä, tulok-
sia että vähäisiä vapaa-
ajan toimintoja. 
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Työn tuloksia arvioidaan. Eturivissä neljä entistä merivartijaa. Oikealta toimittaja Kai Säteri Navigator, 
toiminnanjohtaja Heikki Santala Radiosähköttäjäliitto, merikapteeni Matti Brunila SMPS (MS Bore 
Skyn päällikkö) sekä toiminnanjohtaja Leo Sarvimäki Meriliitto. 

asiapainoltaan jatkotoimen-
piteille lujan lähtökohdan. 

Meripelastusnäytös 
saksalaisittain 

Kohta Travemiindeen saavut-
tuaan symposiumijoukko 
siirtyi Saksan Liittotasavallan 
meripelastusjärjestön (vapaa-
ehtoispohjalla sielläkin — ni-
milyhenne: DGzRS) uusim-
paan meripelastusristeilijään 
" John T Essberger":iin. 
Reippaassa säässä siirryttiin 
rivakasti (n 30 solm) merelle. 
Matkalla esiteltiin aluksen 
monia hyviä ominaisuuksia. 

Pelastusristeilijän peräo-

sassa kuljetettava "tytär-
vene" (Tochterboot) sai käyt-
tökelpoisena apuvälineenä 
ansaitun huomion osakseen. 
Soveltuuhan se ketteränä ja 
merikelpoisena esim avuntar-
vitsijoiden noukkimiseen ah-
tailla vesialueilla. 

Mer ipe las tushe l ikopte r in 
näytös antoi puolestaan hy-
vän kuvan Seaking MK 41 :n 
soveltuvuudesta alan tehtä-
viin. Kuvaa täydensivät tam-
mikuussa omat poikamme 
Utön vesillä Mi-kalustolla, 
jolloin Algol-aluksen miehis-
tö sai elämänsä "pelastusnäy-
töksen" tosioloissa. 

Maissa siellä "ulkomail la" 

Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 
Kotkan Tehtaat 
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ehdittiin vain piipahtaa ennen 
Finnjet 'in paluumatkan al-
kua.. . 

Finnjet 

Muutama positiivinen sana 
on paikallaan myös kokous-
paikan tiimoilta. "Uiva kivi-
ta lo" osoittautui hyvin soveli-
aaksi tämänlaatuiseen konfe-
renssi- yms symposiumkäyt-
töön. Monikäyttöiset, tarpei-
den mukaan muunneltavat 
kokoustilat AV-laitteineen 
tyydyttänevät vaativiakin tar-
peita. 

Muissakaan "symposi-
umi"-tiloissa ei löydy moit-
teen sijaa, joskin kestävää 
maksuvalmiutta voitaneen 
suositella... 

Kokonaisuudesta 

Yleisvaikutelmaani olen jo 

edellä kuvannut niissä positii-
visissa värisävyissä, joihin ha-
vainnot mielestäni antoivat 
aihettakin. Kokonaisuutena 
siis symposiumi vastasi var-
masti tarkoitustaan. 

Olihan sinänsä ainutlaa-
tuista saada kuutisenkym-
mentä meripelastusalan vai-
kuttajaa ja / ta i ammattilaista 
"samaan veneeseen" yli kol-
men vuorokauden ajaksi. Ei-
vät siinä puhelimet soineet ei-
kä ollut kiireitä "seuraavaan 
kokoukseen" tms. 

Osanottajat saivat hyödyl-
lisen perusannoksen meripe-
lastustietoutta, jonka merki-
tystä eri aloilla tapahtuvaa 
kehittämistyötä — puhumat-
takaan asennemuokkauksesta 
— ajatellen nähtäneen aika-
naan. Jatkoa silmälläpitäen 
tehtiin sekä perusteellista ja 
arvokasta perustyötä että tä-
hän työhön perustuvia, ra-
kentavia ja jopa toteuttamis-

kelpoisia suosituksia ja eh-
dotuksia. 

Rannikkotykkiväelle 

Symposiumi antoi arvokkaita 
palautteita meillekin. Valvon-
tajärjestelmämme merkitys 
meripelastukselle noteerattiin 
asianmukaisissa yhteyksis-
sään. 

Tähystys on jatkossakin ai-
noa keino rakettien yms hätä-
merkkien havaitsemiseksi — 
järjestelmän teknillistymises-
tä huolimatta ihmisaistien 
korvaaminen jää toistaiseksi 
tekemättä. Tähystystehtä-
väänsä suorittava merivalvoja 
on paikallaan arvokas lenkki 
meripelastuksessa. 

Merivalvonnan tutkaverk-
ko, viestiyhteydet ja jatkuvas-
ti toimintavalmis johtamisjär-
jestelmämme tukee merkittä-
västi meripelastuksen johta-
mista ja suorittamista — kun-

Meripelastusristeilijä "John T. Essberger:in" tytäralus "Elsa" voitiin tarvittaessa laskea veteen risteili-
jän perästä. Viereisessä kuvassa "Elsa" vedetään takaisin aluksen perässä olevaan tilaan. 
Alla "Elsa" täydessä 15 solmun vauhdissaan. 
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han pidämme huolta siitä, et-
teivät nuo tärkeät" lenki t" 
pääse ruostumaan rauhalli-
sempina väliaikoina. 

Merenkulkupuolella on hy-
vä muistaa, että — tosin vali-
tettavan niukka — alushenki-
löstömme omaa toiminta-alu-
eiltaan hyvän tuntemuksen, 
jota aina on varaa kehittää. 
Monipuolisella aluskalustol-
lamme voidaan tukea meripe-
lastusta, kunhan otetaan huo-
mioon niiden pääkäyttötar-
koituksen ja — ikuisestiko sa-
ma ongelma? — henkilöstön 
asettamat rajoitukset. 

Arvokas asia on, että 
uloimmassakin saaristossa 
olevissa aselajimme toimipai-
koissa voidaan antaa jopa 
lääkäritason ensiapua mah-
dollisille haaksirikkoisille yms 
uhreille. 

Last but not least 

Tärkeänä asiana on todetta-
va, että hajallaan häärivät 
"meripelastajat" ehtivät me-
ripelastussymposiumin aika-
na myös tutustua toisiinsa. 
Rakentavassa ilmapiirissä ja 
yhteisen asian kimpussa aher-
taessamme saimme havaita, 
että vapaaehtoisissa löytyy 
melkoiset määrät voimavaro-
ja ja virkamies-veljessäkin 
tarmokasta kehittäjää. Asiaa 
vietiin eteenpäin ja edellytys-
ten parantuessa tiedämme mi-
ten jatkamme. • 

Yläkuvassa amir Haapkylä ja saksalainen isäntämme pelastusristeili-
jällä sekä helikopterilaivueen komentaja. 
Alakuvassa 2. seminaariryhmän evl Osmo Kopponen Ilmav, tiedo-
tussihteeri Kari Ollila Ilmailuliitto, pelastuskeskuksen päällikkö (IH) 
Seppo Kauppinen ja meteorologi Anneli Nordlund Ilmatieteen laitos 
pohtimassa ilma-alusten käyttöä etsintään. 

Pelastusristeilijä "John T. Essberger 
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WF 3 M 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. 

. 1 • 
- - • -J4 » ' 

u Strömberg 
PL 118, SF-00101 Helsinki 10 
puh. ( 9 0 ) 5 5 0 0 4 5 , teleks 1 2 2 9 6 0 stre sf 
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TOIMITTAJA SIMO PASANEN 
YLEISRADIO, TURKU 

Tiedottamisen ei 
aina välttämättä 
tarvitse epäonnistua 
(Julkaisuoikeus: Meriliitto) 

Yleisradion toimittaja 
Simo Pasanen Turusta 
piti GTS Finnjetillä 
kohteeseen iskevän 
alustuksen tiedottami-
sesta. Alustus antaa 
ajattelemisen aihetta 
myös rannikkotykki-
väen esikunnissa ja 
järjestöissä. Moniko 
meistä on määrätty 
tiedottajaksi pysty-
metsästä? Onko suh-
tautuminen toimitta-
jaan ollut perusyrmeä? 
Vai onko toimittaja 
ollut perusnegatiivi-
nen? Lukekaatte jouk-
kojemme tiedottajat 
— ehkä ymmärtämys 
versoaa molemmin 
puolin aitausta. Kiitos 
Simo Pasanen ajatte-
lun aihetta antavasta 
alustuksesta. 

ALKUASETELMAT 

T o i m i t t a j a — siis sa-
noin, kuvin tai sähköisin väli-
nein toimiva journalisti on 

T i e d o t t a j a n — siis 
tässä tapauksessa viranomais-
ten, vapaaehtoisten tai asiassa 
muuten mukana olevien mie-
lestä joko 

a) ystävä tai 
b) vihollinen. 

Ja päinvastoin katsellen: t o i -
m i t t a j a n mielestä t i e d o t -
t a j a on joko 

a) aulis tai 
b) yrmy. 

Miksi yleensä tässä vaih-
toehtoasetelmassa b-kohdasta 
tulee niin vaarallisen nopeasti 
suosittu puolin ja toisin? 

LÄHTÖKOHDAT 

Molempien osapuolten kan-
nalta tämän asian lähtökoh-

dat ovat aina samat, sillä on-
han vain joko 

1. Hyviä uutisia, tai 
2. Huonoja uutisia. 

Muut eivät sitten olekaan uu-
tisia. 

HYVÄT UUTISET 

Tarkastellaanpa siis sitten 
aluksi näitä kahdenlaisia uuti-
sia. Jos toimittajan kyvyt 
punnitaan huonojen uutisten 
kertomisen taidossa, niin tie-
dottajan taitavuus mitataan 
kyllä hyvien uutisten läpime-
non määrässä. 

Niin täällä meripelastuksen 
kentällä kuin muillakin vas-
taavilla valistukseen, opas-
tukseen, koulutukseen ynnä 
muuhun sellaiseen tähtäävillä 
alueilla valtaosa uutismateri-
aalista on aina niin sanottuja 
HYVIÄ UUTISIA. 

Onnettomuudet, katastro-
fit tai vastaavat eli HUONOT 
UUTISET ovat sentään koko 
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kenttää mitaten vähemmistö-
nä. 

No nyt kun tänä päivänä 
tai oikeastaan viime vuosina 
kaikki ovat alkaneet puhua 
tiedottamisen tärkeydestä, 
tarpeellisuudesta ja välttä-
mättömyydestä — näin siis lä-
hinnä yksityisellä sektorilla — 
ovat myös viranomaiset he-
ränneet huomaamaan, että 
jotain on tehtävä. 

Suuret Päälliköt ovat kir-
joituspöytiensä takaa alka-
neet jaella alemmille portaille 
ohjeita, jopa suorastaan käs-
kyjä entistä vapaammasta ja 
laajemmasta tiedotustoimin-
nasta. 

Mutta miten sitten tiedon 
kulku laitoksista ja virastoista 
tiedottajille on toteutettu käy-
tännössä? 

Niissä virastoissa ja laitok-
sissa, joitten toimivuus perus-
tuu käskyvaltaan, toteutus on 
ollut yksinkertainen. Jolle-
kulle on sanottu, että huomi-
sesta alkaen olet tiedottaja. 

Niissä laitoksissa taas, jois-
sa tehtäväkuvien muuttami-
nen ei yksiselitteisin käskyin 
onnistu, on päällikkö itse ot-
tanut harteilleen tiedottajan 
raskaan manttelin, jolloin 
käytännön toteuttaja on hä-
nen sihteerinsä. 

Vain harvoin on pystytty, 
kyetty tai haluttu ratkaista 
asia niinkuin se pitäisi: 
on perustettu virka, palkattu 
tehtävään ammattimies tai 
-nainen. 

Tällä foorumilla on kuiten-
kin turha alkaa tutkailla tä-
män surkeuden syntyjä syviä. 
On turha pohdiskella, miksi 
uusien virkojen perustaminen 
on ylivoimaista. Näinhän se 
tietysti on. Ja kun kaikki on 
asetettu tärkeysjärjestykseen, 
tätä tiedottamista ei ole pidet-
ty n i i n tärkeänä. Siksipä 
on syytä katsoa, mikä on ole-
massaoleva tilanne. 

MIKÄ ON TILANNE 

Ja että se on s u r k e a ! 
Sen me kaikki täällä läsnäole-
vat varsin hyvin tiedämme. 

Tiedottajina ei ole ammat-
timiehiä. Valtaosalla kenttää 
se on sitäpaitsi harmillinen 
o.t.o.-tehtävä, jonka hoita-
mista vältetään kaikin kei-
noin. 

Sehän on päivän selvää. 
Jos minulle sanottaisiin, että: 
"Olet huomenna ojankaiva-
jana" , suhtautuisin siihen 
kyllä varsin vieroksuen. En 
takuulla saisi aikaan kunnol-
lista jälkeä. Ei minua ole kou-
lutettu ojankaivajaksi. 

Mutta tämän päivän infor-
maatiosota ei kysele, osaako 
joku jotain vai ei. Tulos jou-
tuu aina samaan puntariin 
kuin kaikki muutkin tarjolla 
olevat ainekset. 

Ja siinä puntarissa varsin 
usein tämän ei-ammattimies-
tiedottajan monasti hiellä, 
tuskalla ja vaivalla kokoon-
puurtaman materiaalin osoite 
on paperikori. 

Syy on yksinkertainen. 
Tarjottu materiaali on joko 

virastokieltä tai siiten yritel-
mä sanomalehtiuutiseksi, jos-
sa varsinainen uutinen voi ol-
la kolmannella liuskalla tai 
löytyä pitkällisen hakemisen 
jälkeen jostain muualta. Jos 
toimittaja ei ole alasta innos-
tunut, hän ei yksinkertaisesti 
tällaiseen vaivaan ryhdy. 

Kun hyviä uutisia on maail-
ma väärällään. Otetaan jokin 
muu, asiallisesti ja hyvin toi-
mitettu. 

Mitä tähän sitten sanoo tie-
dottaja? — Rumia. 

Valitettavasti nimittäin tie-
dottaja ei ala tuijottaa omaan 
napaansa vaan katselee toi-
mittajan napaa; toisin sa-
noen: 
"Eipä niille kannata mitään 
lähettää, kun eivät kuiten-

kaan julkaise..." 
Ystävästä on tullut viholli-

nen. — Miksi? 
Väärinymmärrys on hel-

posti molemminpuolinen. 
Tiedottaja ei tunne toimitta-
jan maailmaa, toimittaja ei 
tunne tiedottajan asian tär-
keyttä. 

MITEN MENETELLÄ 

Tuloksia tuottavinta lienee se, 
että tiedottaja yrittää pereh-
tyä toimittajan maailmaan. 
Toimittajalle kun niin monet 
ovat puhumassa oman asian-
sa tärkeydestä, eikä kaikkien 
asioitten asiantuntijaa saa toi-
mittajasta tekemälläkään. 

Ja kun toisaalta on selvää, 
ettei pelkkä nimittäminen tee 
tiedottajasta ammattitiedot-
tajaa, niin miksi ei sitten yri-
tetä kiertotietä. 

Tokihan sellainenkin on 
mahdollista, että tiedottajalla 
on jopa ystäviä toimittajien 
joukossa. 

Mikä onkaan sen yksinker-
taisempaa kuin kysyä neuvoa 
toimittajaystävältään. Pyytää 
häneltä vinkkiä käsitteillä ole-
vasta asiasta sen saamiseksi 
sellaiseen muotoon, että se al-
kaa kiinnostaa tiedotusväli-
neitä. 

Uskon, että hyviäkin neu-
voja on saatavissa. Kysymys 
onkin vain siitä, kestääkö tie-
dottajan kantti kysyä. 

HUONOT UUTISET 

Saattaa siis olla, että jo alku-
tilanne on huono, kun eteen 
tulee todellinen koetinkivi eli 
HUONOT UUTISET. 

Säädöksin tai ohjein on eri 
organisaatioissa määrätty tie-
dotusvastuusta. 

Useimmiten se on johtaja, 
komentaja, päällikkö tai 
muuten ylin vastuussa oleva. 

Annettavan materiaalin oi-
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keellisuuden huomioon ot-
taen tämä tietenkin etukäteen 
katsellen tuntuu oikealta, 
mutta mitä se sitten on käy-
tännössä. 

Mitä huonompia huonot 
uutiset ovat, toisin sanoen mi-
tä suurempi onnettomuus on 
kysymyksessä, sen suurempi 
on myös toimittajien maihin-
nousu. 

Miten tässä kaikessa sitten 
käy? — Yleensä huonosti. 

Jostain täysin käsittämät-
tömästä syystä johtuen tiedo-
tustoiminta katsotaan tällai-
sessa tilanteessa edelleen no-
k yli ä-sen-sitt en-eht i i -hom-
maksi. Eli ennalta ei ole va-

rauduttu näihin toimiin sa-
malla tavalla kuin hälytystoi-
miin yleensä. 

Toimittajista tulee välittö-
mästi vastenmielisiä häiriön-
tuottajia, jotka on parempi 
teljetä lukittuihin tiloihin, ku-
ten lentokonekaappauksessa 
tehtiin tai sitten sulkea teh-
taan rautaportit ja ilmoittaa, 
että palataan asiaan huomen-
na. 

Minusta ei ole mitään jär-
keä jeesustella sen ylevän 
fraasin taakse, että, "Ihmis-
henkien pelastaminen on tär-
keintä. Ei tiedottaminen." 

Minusta molemmat ovat 
yhtä tärkeitä asioita. 

Miksi siis suurella huolella 
mietitään etukäteen pelastus-
toimien onnistumista, mutta 
tiedottamisesta sanotaan että 
toimitaan "tilanteen mu-
kaan" . 

Sanotaan, että jälkikäteen 
ollaan aina viisaampia. 

Onko oltu?, 
Miksi esimerkiksi öljyntor-

junnan katastrofisuunnitel-
missa on tietojeni mukaan 
edelleenkin tiedottamisvastuu 
merenkulkuhallituksen öljyn-
torjuntaa johtamaan määrää-
mällä viranomaisella? 

Eikö Ahvenanmaa opetta-
nut mitään? Tätäkin lienee 
syytä pohtia. • 

Vapaaehtoinen 
pelastuspalvelu 

KOTIMAINEN NAAMIOINTIVERKKO 
28 K 

YHTEISTOIMINNASSA PUOLUSTUSVOI-
MIEN KANSSA KEHITETTY 

TURO O/Y MUOVITEHDAS s!i TO1 
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OY LM ERICSSON AB 

on kehittänyt uuden kenttäpuhelimen Suomen 
puolustuslaitoksen käyttöön. Puhelin täyttää 
kaikkine erikoistoimintoineen puolustuslaitoksen 
vaatimukset. 
Ominaisuuksista mainittakoon 
- elektroninen 

soittogeneraattori 
- pieni virrankulutus 
- vesitiivis rakenne 
- kotelo tukevaa painevalua 

- 3 kpl 1,5 v sauvaparistot, 
koko EC R 20 

- koko 290 x 130 x 100 mm 
- paino alle 3 kg 

OY LM ERICSSON AB 

02420 Jorvas, 
puh. (90) 2991 

Itämeren mukavin lomahotelli. 
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Vietä parin päivän meriloma 
Itämeren mukavimmassa lomapai-
kassa - Finnjetillä. Ota mukaan hyvä 
ystävä, puoliso, lapset tai lähde jou-
kolla tuttujen kesken viettämään 
minilomaa, joka virkistää siinä kuin 
pitempi jossakin ikävämmässä 
paikassa. 

Iltaa vietetään Tanssisalongissa, 
viihdytään esiintyvien taiteilijoiden 
seurassa ja tanssitaan niin uudet 
muotitanssit kuin vanhat tunnelmal-
lisetkin. 

Ja ruoka on parasta mitä Itä-
merellä tarjotaan. 

Lisätietoja matkatoimistoista tai 
Finnlinesin lipputoimistosta, City-
käytävä, Helsinki, puh. 90-174 744. 

fitmlintä 

23 



DI, INSINÖÖRIMAJURI EVP 
HERMAN PAQVALEN 

Tykkejä Afrikasta — 
Isosaaren järeiden tornien 
rakentaminen 
vuosina 1940—1944 

Isosaari 1/305 52-0 Itätorni 
14 

Pääkaupungin rannikko-
puolustuksen edelleen kehit-
tämiseen ja vahvistamiseen 
oli kiinnitetty huomiota. 
Käyttökelpoista ja sopivaa 
kalustoa ei kotimaassa enää 
ollut ja ulkomaalaisten teh-
taitten hankinta-ajat olivat 
pitkiä. Tilanne näytti toivot-
tamalta kunnes ranskalainen 
toiminimi A. Kalugine Suo-
men sotilasasiamiehen ev.-
luutn. Hiiden välityksellä tar-
josi 12 kpl. 305/52-C)buhof 
kanuunoita sekä 18 kpl. 130/ 
50-Vickers laivatykkejä. Kau-
paksi tarjottua kalustoa tar-
kastamaan määrättiin ev.-
luutn. Enkainen ja aseteknik-
ko Jolma. 

Tykkejä Afrikasta 
v. 1939 

Heinä-elokuun vaihteessa v. 
1939 matkustivat tarkastajat 
Pariisin kautta, jossa ev.-
luutn. Hiisi yhtyi seurueeseen 
Bizertaan, jossa k.o. kalusto 
oli varastoituna. Tarkastuk-
sessa kävi ilmi, että tarjottu 
kalusto oli peräisin Tsaari-
venäjän Mustan-meren-lai-
vastosta taistelulaiva Impera-
tor Alexander III:lta. Laiva 
oli valmistunut keväällä 1916 
ja sen myöhemmistä vaiheista 
mainittakoon, että se kuului 
Mustan-Meren valkoiseen lai-
vastoon, joka marraskuussa 
1920 tuli Konstantinopoliin ja 
myöhemmin Bizertaan kenr. 
Vrangelin johdolla. Toimini-
mi Klaugine ilmoitti, että 
aseistus oli laivassa v. 1939 
saakka, jolloin se siirrettiin 
maihin ja laivan romuttami-
seen ryhdyttiin. 

Tarkastettaviksi esitettiin 
putket, jarrulaitteet, lataajat 
sekä lukot koneistoineen. 
Tarkastuksessa tuotti suuria 
vaikeuksia, kun toiminimen 
puolesta ei voitu asettaa am-

mattitaitoista työväkeä avus-
tamaan tarkastuksessa. 

Pääpaino pantiin putkien 
kuntoon, jotka tarkastettiin 
yksitellen. Kaikki putket oli-
vat Obuhof-tehtaan valmista-
mia. Ylimenokartio mitattiin 
Suomesta mukana tuodulla 
tulkilla ja merkittiin pöytäkir-
joihin työntymän suuruus. 
Putkien puhdistaminen tar-
kastuskuntoon tuotti vai-
keuksia, koska ei ollut kone-
voimaa käytettävänä, mutta 
saatiin ne kuitenkin siksi puh-
taiksi, että niitten kunto voi-
tiin arvostella. 

Tarkastus osoitti, että tar-
jottu 305/52 kalusto oli käyt-
tökelpoista ja tarkastajat 
puolsivat sen ostamista. 

Ennenkuin kaikki muodol-
lisuudet oli selvitetty, puhkesi 
sota ja tykit jäivät toistaiseksi 
tulematta kunnes maalis-
huhtikuussa 1940 ryhdyttiin 
jälleen kauppaa hieromaan ja 
päästiin niin pitkälle, että 
Ranska lopulta lahjoitti tykit 
Suomelle. 

Kuljetus Suomeen v. 1940 

Kuljetus kohtasi vaikeuk-
sia. Kuljetuksen aikana alkoi 
Saksan Norjan sotaretki. 4 
kpl. 305/52 putkia ja kaikki 
130 m/m tykit jäivät Nor-
jaan, 4 kpl. putkia saapui 
Petsamoon ja 4 kpl. Götebor-
gin kautta Turkuun. Syksyllä 
siirrettiin Petsamon putket 
Norjan rannikkoa pitkin Suo-
meen sakasalaisten virano-
maisten suostumuksella ja 
niin oli 12" putkihankinta 
viety onnellisesti satamaan. 

Maaliskuussa v. 1940 Mos-
kovan rauhanteon jälkeen sai 
ins.kapt. Salovius siirron 
Hels.lohkon esikunnasta Me-
riv. E:aan tehtävänään suun-
nitella ja konstruoida 12" 
tykkitornia huomioonottaen 
niitä kokemuksia mitä Meri-

DI, insinöörimajuri 
evp Herman Paqvale-
nin vuonna 1945 laa-
ditun esitelmän toinen 
osa kertoo Isosaaren 
linnakkeen järeiden 
tornien rakentamisesta 
vuosina 1940—44. 
Esitelmän tämä jakso 
alkaa Afrikasta, josta 
monien eri vaiheiden 
jälkeen järeät putket 
päätyivät Helsingin 
edustalle. 

Toimituksella ei 
valitettavasti ole ollut 
käytössään alkuperäi-
siä Isosaaren linnak-
keen rakennusvaihetta 
esitteleviä valokuvia. 
Toivomme kuitenkin, 
että esitelmään liitetyt 
valokuvat antavat 
lukijoillemme käsityk-
sen tornien raken-
teesta sekä kuvan 
konstruktioeroista 
verrattuna Kuivasaa-
ren ja Mäkiluodon 
kaksoistorneihin. 

Esitelmän ensim-
mäinen osa sekä 
insmaj Paqvalenin 
henkilötiedot julkais-
tiin lehtemme nume-
rossa 4/1980. 

RT ON TERÄSTÄ 
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voimissa näissä töissä aikai-
semmin oli saatu sekä huomi-
oonottaen käytettävissä ole-
van kaluston. Asemapaikaksi 
oli ajateltu Mäkiluotoa, jo-
hon aikaisemmin esitettyyn 
puolivalmiiseen 14" tykin 
monttuun suunniteltiin kak-
soistykkitorni. Tämä oli to-
teutettavissa verrattain pienin 
rak.kustannuksin koska ase-
maan liittyvät kellarit katto-
rakennetta lukuunottamatta 
ja oli valettu. Isosaareen 
suunniteltiin 2 kpl. yksitykki-
siä torneja ja oli ne kokonaan 
rakennettava uudestaan pe-
rustus- ja louhintatöitä myö-
ten. 

Isosaaren työmaa 
aloitetaan 

Keväällä v. 1941 oli ylipääl-
likkö antanut suostumuksen-
sa Isosaaren tykkiasemien ra-
kentamiselle ja louhintatyöt 
pantiin heti käyntiin senjäl-
keen kun paikat oli määrätty 
maastossa. Itäisen aseman 
louhintatyöt annettiin toimi-
nimi Väisäselle urakalla, län-
tisen aseman kaivamistyöt 
Arvonen Oy:lle. Työläisten 
luku näissä töissä kohosi 
150:een. K.o. työn valvoi Me-
riv. linnoitusosasto. 

Linnoitustöiden valvonta 
ja suunnittelu oli määrätty 
Meriv. E:n vastaperustetulle 
Linnoitusosastolle, jonka 
päälliköksi tuli eversti Marja-
nen lähimmäisenä apulaise-
naan ins. Linnamäki. Näitä 
suunnitteluja varten oli Me-
riv. E:aan siirretty ins.luutn. 
Gummerus, joka aikaisem-
min oli toiminut rak.insinöö-
rinä sisäasiainministeriön 
väestönsuojeluosastolla. Täs-
sä ominaisuudessa oli hän v. 
1941 keväällä käynyt Ruotsis-
sa tutustumassa sikäläisiin 
menetelmiin pommivarmojen 

rakennuksien konstruoimises-
sa. 

Kokemuksia rakenteista 
saatiin Ruotsista 

Napurivallassa oli jo ennen 
sotaa ryhdytty perusteellisesti 
tutkimaan erilaisia rak.ainei-
ta ja rakennusmenetelmiä 
käyttäen kestolaitteiden vas-
tustuskykyä kokeiltaessa eri 
suuruisia ammuksia eri no-
peuksilla. Kokeilut, jotka oli 
suoritettu Ab. Svenska 
Cementföreningenin ja 
Svenska Fortifikationsstyrel-
senin yhteistoiminnassa, joh-
tivat kokonaan uuteen teori-
aan dynaamisia rasituksia 
määriteltäessä rakennuskon-
struktiossa. Oli m.m. huo-
mattu, että betoni ei ollut eri-
koisen vastustuskykyinen 
rak.aine ammuksia vastaan, 
vaan saatiin varsin suuria is-
kunopeuksia käyttäen vaaral-
lisia tunkeutumisia siitä joh-
tuvine tuhoisine seurauksi-
neen. Oli etsittävä rak.aine, 
joka paremmin vastaisi tar-
koitustaan. 

Kokeilujen jälkeen oli huo-
mattu, että ehjä graniitti oli 
aine, joka parhaiten vas-
tasi tarkoitustaan. Raskait-
tenkin ammusten tunkeu-
tumiset tähän aineeseen ver-
rattuna betoniin oli suhteessa 
1:5 tai 1:10. Seuraava tehtävä 
oli keksiä, millä tätä rak.ai-
netta voitaisiin käytännössä 
toteuttaa. Saadakseen mah-
dollisimman perusteelliset tie-
dot näistä kokeiluista, käyte-
tyistä laskuperusteista sekä 
näitten rakennelmien käytän-
nöllisestä suorituksesta oli 
ins. Gummerus komennettu 
Ruotsiin keväällä v. 1942. Pa-
lattuaan matkalta ryhtyi hän 
viipymättä suunnittelemaan 
ja piirtämään suunniteltujen 
tornien betonirakennetta. 

Isosaaren tornin 
konstruktio 

Periaatteena uudessa rak.-
konstruktiossa oli suojatta-
van kohteen päälle luoda sel-
lainen suojalaatta tai kerros, 
joka täydellisesti estäisi kaik-
kien kaliiperien ammusten 
tunkeutumista kohteeseen. 
Suojakerroksen alle rakennet-
tava kannattava kerros tehtiin 
mahdollisimman kevyeksi ja 
eristettiin se suojakerroksesta 
10 sm. paksulla hiekkaker-
roksella. 

Rakennusainekulutus oli 
valtava. Oy. Rudus toimitti 
hiekkaa sorakuopaltaan Kall-
vikista. Tarvittava murskaki-
vi saatiin työmaalle asenne-
tuin kivimurskainten avulla. 
Täten voitiin samalla mahdol-
lisimman tarkoin käyttää itä-
tykin louhimosta irroitettu ki-
vimateriaali länsitykin bet. 
töissä. 

Kun bet. työt oli saatu sii-
hen vaiheeseen, että voitiin 
aloittaa tornien asentaminen, 
komennettiin paikalle töitä 
johtamaan kapt. Björklund 
10.1. 1944. 

Kapt. Björklundilla oli laa-
ja kokemus tällä alalla aikai-
semmin johtamistaan töistä, 
joista mainittakoon Russarön 
234/50-BS ja Raut.ptrin 305/ 
52-0 tykkien asennukset. Iso-
saareen perustettiin työmaa, 
jolla oli oma korjauspaja , 
tarveainevarasto ja työväki 
Erikoisuutena työn suorituk-
sen yhteydessä mainittakoon 
tornien kuularadan sorvaus 
paikan päällä. Työtä varten 
011 tykin monttuun rakennet-
tava betoninen alusta, johon 
tykin lavettipyörä laskettiin 
kuulalaakerikehyksen va-
raan. Terä kiinnitettiin lavet-
tipöydän reunaan alarengasta 
sorvattaessa ja tukirenkaa-
seen ylärengasta sorvattaessa. 
Sorvaus suoritettiin pyörittä-
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Isosaaren linnakkeen Länsitorni kuvattuna 1970-luvun alussa. 

mällä lavettipöytää siihen 
asennetulla sähkövintturilla. 
Tärkeimmistä rakenteellisista 
eroista Kuivasaaren ja Mäki-
luodon vanhojen kaksoistyk-
kitornien ja Isosaaren yksi-
tykkisten tornien välillä mai-
nittakoon perusrummun ra-
kenne. Sen tilalle oli käytetty 
rakenteeltaan kevyempi ja ai-
netta säästävä perusrengas. 
Panssarointi oli huomattavas-
ti kevennetty. Ainoastaan 
etupanssari oli 8 " muut olivat 
2 " . Hissikoneisto oli irroitet-
tu koroituskoneistosta tullen 
tällä tavoin varmemmaksi. 
Max. korotusta oli nostettu 
45°. 

Erikoista vaivaa ja hanka-
luutta tuotti panssarien han-
kinta. Sopimus saatiin lopulta 
aikaan Oy. Karhulan kanssa, 
joka monien muutosten ja 
neuvottelujen jälkeen suostui 
valmistamaan ne. 

Lämmitys ja ilmanvaihto 

Erikoisen maininnan ansait-
see tornikellarien ja asuintilo-
jen lämmitys- ja ilmanvaihto-
laitteet. Henkilökunnan niin-
kuin ihmisten yleensä hyvin-
vointi on riippuvainen ilman 
laadusta ja lämpötilasta. Mä-
kiluodon ja Kuivasaaren tyk-
kitorneissa oli höyrylämmitys 
paikallisin lämpöpatterein, 
jonka lisäksi oli puhaltimella 
toimiva ilmanvaihtoputkisto. 
Tämä järjestelmä oli monessa 
suhteessa osoittautunut epä-
käytännölliseksi seuraavista 
syistä: 

Höyrylämmitys on korkean 
lämpötilan omaavien paikal-
listen elementtien ja johtojen 
ansiosta epähygieeninen pö-
lyn kärventymisestä syntyvis-
tä kaasuista. Sitäpaitsi on 
lämpötila vaikeasti säädettä-
vissä höyryn lämpötilan olles-

sa aina sama s.o. 100°. Koke-
mus on sitäpaitsi osoittautu-
nut, että k.o. maan sisään ra-
kennetut huoneet ja asuintilat 
hyvin helposti säilyttävät ker-
ran saavutetun lämpötilansa. 
Näitä kokemuksia hyväksi 
käyttäen oli lämmitys- ja tuu-
letuslaitteet suunniteltu. Läm-
mitys ja tuuletus oli yh-
distetty siten, että huoneitten 
tilaan ja tuuletukseen tarvit-
tava ilma lämmitettiin ja pu-
hallettiin katto- ja seinäkana-
via myöten käyttöpaikkoihin. 
Täten voitiin lämmön ja tuu-
letuksen tarvetta tarkoin sää-
tää. 

Raskaitten osien asennus-
töissä otettiin käytäntöön eri-
koismallinen nostoputki, 
huomattavasti kevyempää 
mallia kuin kaksoistorneissa 
käytetyt. Ohjauslaakeria sor-
vattaessa kävi ensin ilmi, että 
terän leikkausliike oli liian no-
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pea. Asia korjattiin uudella 
hammaspyöraparilla sorvaus-
vintturissa. Asennustöissä ei 
mitään hankaluuksia esiinty-
nyt, vaan kävi se suunnitel-
manmukaisesti syksyyn 1944 
saakka, kunnes lopulta vuo-
den vaihteessa oli siirryttävä 
asennuksesta suoraan pur-
kaukseen. Ammattimiehistä 
oli aluksi puute, mutta saatiin 
korjatuksi siirtämällä ammat-
titaitoisia reserviläisiä töihin. 
Paitsi näitä oli myöskin työ-
velvollisia ja vapaaehtoisia 
työläisiä työssä. 

Purkakaa tykit — 
15.1. 1945 

R a k e n n u s k u s t a n n u k s i s t a 
mainittakoon, että Isosaaren 
itä-tykki tuli maksamaan 
8.000.000:—, länsi-tykin hin-
nan noustessa 10 milj., asen-

nuskustannusten noustessa 
yhteensä 9 milj. Mäkiluodon 
osalta oli vastaavat hinnat 16 
ja 2 milj. Mäkiluodossa oli 
asennustyöt vasta valmiste-
luasteella, asennuskustannus-
ten suuruus johtui aikaisem-
min hankitusta materiaalista. 

Mäkiluodon työt päättyivät 
aseleposopimuksen allekir-
joittamispäivänä 19.9.44. Iso-
saaren töitten lopettamiseksi 
annettiin käsky 15.1. 1945, 
jonka jälkeen välittömästi 
ryhdyttiin purkamaan se, mi-
kä vuodessa suurin ponnis-
tuksin oli saatu aikaan. 

1.4. 1945 olivat purkaus-
työt suoritettu ja tykit kuten 
linnakkeistamme kaikki muu-
kin raskas ja järeä kalusto 
siirretty laitureihin laivausta 
odottamaan edelleen Meriv. 
Varikkoihin siirtämistä var-
ten. • 

RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 

RTSÄÄTIÖ-KASTIFTSE 
KOP, pääkonttori 
n:o 103150-1553643 
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INSTRUMENTOINTI €T 
• 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 

AHTI 23 
4250,— 

Sis. li ikevaihtoveron Siulo o« 

IMPORT 

Lönnrot inka tu 25 
00180 H E L S I N K I 18 
P u h . 645 011 (vaihde) 
Telex 12-1237 

y 

Vauhtia ja pettämätöntä suorituskykyä 

AHTI 
perämoottorit 

AHTI Kaksitahtinen, kaksisylinteri-
23 nen, vesijäähdytteinen kaasu-

t inmoottor i . Sylinteritilavuus 
346 cm3 . Teho 23 hv, 5000 
kier r . /min . Käsikäynnistys. 

Potkur in halkaisija 230 m m , 
nousu 280. Virran ulosotto 12 
V / 4 0 W. Polttoainesäiliön tila-
vuus 20 1. Paino 44 kg. 

KASPIA-MERIDIESELIT 
23 hv 10.230,— 55 hv 17.245,— 



Kivaksi tavaksi KIVVAX 

Värit: 

musta 
väritön 
keskiruskea 
tummanruskea 

VALKOINEN RISTI 

Kivvax-kiil lokevahakko sisältää 
aitoa, kiinteää vahaa. 

Kivvaxon kätevä ja siisti tapa pi-
tää kengät kunnossa. Levitys-
sieni on erillään vahasta: sieni 
ei kuivu eikä vaha lopu yllättäen. 
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interRent 
vuokraa autoja 

joka ajoon. 

irvterRerrt Soita keskusvaraamoomme 
9 0 - 7 5 5 6 1 3 3 . P u h : 

siel tä s a a t t i e t ä ä S i n u a Autovuokraamo Tel.: 
. . . . . . . . i i • * „ Pääkonttori: 688 055 
l ahmna olevan palvelupisteen H e a d off |CBi a d m i n i S t r a t i o n o n l y T e i e x : 12-2561 
n u m e r o n j a o s o i t t e e n . VVihurinaukio 2, 00570 Helsinki 57 IRFIN-SF 

Myllykoski Oy 
MYLLYKOSKI 



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 

Aamulehti 

A. Ahlström Osakeyhtiö 

Huoneistomarkkinointi Oy Aleksia 

Veneenrakentaja Eino Antinoja 

Osuuskunta ANVA 

Autovahinkokeskus Oy 

Oy EHO Ab 

Oy Victor Ek Ab 

Oy Elfving Ab 

Oy Elopak Ab 

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 

Forssen & Salomaa Oy 

Hacklin-Yhtiöt 

Hedelmäjalostus Oy 

Helsingin Puhelinyhdistys 

Hollming Oy 

Joutseno-Pulp Osakeyhtiö 
Lohjan tehtaat 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Kalervo 

Oy Kolster Ab 

Oy Kvartto Ab 

Maanrakennusliike U. V. Laakso 
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Oy Laivasuunnittelu Ab 
Oy Laivarakenne Ab 

Veneveistämö Tuure Lindström 

Oy Lohja Ab 

Lännen Tehtaat Oy 

MKT-Tehtaat Oy 

Osuuskunta Maito-Aura 

Oy Merikiito Ab 

Mäntän Apteekki 

Ovako Oy 

Palace Hotel 

Oy Parvalux Electric Motors Ab 

E. Priha Oy 

Raision Tehtaat Oy 

Rakennusvalmiste Oy 

Saarioinen Oy 

Oy Silja Line Ab 

Suomen Ensiapuväline Oy 

Suomen Merivakuutusyhdistys 

Säästöpankit 

Thomesto Oy 

Tukkukauppojen Oy 

Oy Wiik & Höglund Ab 

Yhtyneet Paperitehtaat Oy 

osakeyhtiö 

Kokkola 

konepaja 

EFFOA* 
SUOMEN HÖYRYLAIVA OSAKEYHTIÖ 
Helsinki 

Insinööritoimisto 

LÄNG OY 
Kuparitie 12 

00440 Helsinki 44 
Puh. 90-5624410 

to 
Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy 
SKOL 

Oy SAAB-VALMET Ab 

Suomen Teollisuuden Vartiointi Oy 
Siltasaarenkatu 18 A, 00530 Helsinki 53 

Puh. 765 006 

Pakennus-ja insinööritoimisto 

TERÄSBETONI OY 

^^Naasanlaipat 
^ E * i l silta yli Pohjanlahden 

VAASAN SATAMA 
JA LIIKENNETOIMISTO 

Vaasa Puh. 961-112 162 



- Kiinteän polttoaineen 
käsittelylaitteet 

- Teollisuuden kuljetinjärjestelmät 

- Lumilingot 

- Kuivauslinjat 

- Säiliöt ja siilot 

onninen oy 
6 1 8 5 0 K A U H A J O K I PUH. 963-21511 

« i v . V ' ^ . ) 

Mikäs pakko Sinun on 
tyytyä vakioratkaisuihin... 

Herrala-taloista löydät 
mieleisesi. Hae uusi esite 
lähimmästä K-raudasta. 

HERRALA-TALOT Oy 
16500 HERRALA 
PUH 918-840791 

Kannattaa laskea 
mitä kuljetukset 

maksavat 

Oma kuljetuskalusto ei aina ole edullisin. 
Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kuljetuspal-
velu tulee halvemmaksi. 

KTK-kuljetuksia käyttäen maksatte vain tehdystä 
työstä. 

KTK-kuljetukset tarjoavat myös monipuoliset kalus-
ton valintamahdollisuudet. 

KTK-toimintapisteitä on ympäri maan - kaikkiaan yli 
147 paikkakunnalla. Yhteensä 8000 erilaista kuor-
ma-autoa. 

KTK-kuljetusyhtymien valtakunnallisena keskusjär-
jestönä toimii 

KKL 
KULJETUSKESKUSTEN UITTO RY 
Nuijamiesten).. 5 C 00400 HELSINKI 40 <3? 57 05 40 
KKL kun tarvitsette tietoja KTK-yrityksistä 

L A A D I M M E KAUPUNKIEN JA MUIDEN 
YHDYSKUNTIEN VÄESTÖNSUOJIA 
KOSKEVAT KOKONAISSUUNNITELMAT. 
SUUNNITTELEMME VÄESTÖNSUOJAT SEKÄ 
PAINE-, KAASU- JA PALOVARMAT KÄYTTÖTILAT 
KUTEN VARASTOT, ARKISTOT, PUHELIN- JA 
LÄMPÖKESKUKSET. 
TEEMME VANHOJEN VÄESTÖNSUOJIEN 
KUNNOSTUKSEEN LIITTYVÄT SUUNNITELMAT. 

SUORA OY 
KALEVANKATU 28 A 1 7 
HELSINKI 
PUH. 90-642942 
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Pientalossa riittää 
lastulevyseinä erottamaan 

alkovit ja autotallit. 

Pientalojen osastoiva seinä on yksi vaativista 
seinärakenteista, joihin tarvitaan B30 -palonkesto-
luokan seinälevy. 

Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus pani lastu-
levyn polttokokeeseen ja selvitti, että lastulevy-
rakenne täyttää hyvin tämän B30 -palon kesto-
vaatimuksen. 

Lastulevy täyttää myös muut vaatimukset. Viime 
aikoina on paljon puhuttu lastulevyn formaldehydi-
haitasta. Voimme tyytyväisinä ilmoittaa, että 
ongelma on kokonaan poissa päiväjärjestyksestä 
ja tämän päivän lastulevy on haitatonta. 

Tärkeää on käyttää SFS-standardimerkillä 
varustettua lastulevyä. Merkki takaa laadun-
valvonnan myös formaldehydin osalta. 

Toinen tärkeä seikka on oikea pintakäsittely: 
Pohjamaalaukseen tulee käyttää joko alkydimaaleja 
tai reaktiivisia lastulevymaaleja. 

Näin teet osastoivan seinän: 

* 1 2 5 r 

LASTULEVY 15 m m 

PUURUNKO 9 5 x 4 5 k 600 

TARVITTAESSA LÄMPÖERISTE 

Tilaa Suomen Lastulevy-yhdistyksestä VTT: n 
palotekniikan laboratorion 
tutkimusseloste A 9128/78! 

Suomen Lastulevy-yhdistys 
Opastinsilta8 B, 00520 Helsinki 52, puh. 90-141 122 

Suomen Lastulevy-yhdistyksen jäsenyritykset: Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Isku-Yhtymä Oy, Koskisen Oy, Metsäliiton Teollisuus Oy, Oulu Osakeyhtiö, Pellos Oy, 
Saastamoinen Yhtymä Oy, Oy Wilh. Schauman Ah, G.A. Serlachius Oy, SOK Kaluste-ja Rakennustarviketeollisuus. 



N i s k a J u h a n i 

foUukaiatenplk 3 a 1 
C 0 S 2 0 HKI 8 2 

UNDELL 
KONTTORITARVIKE 
PIKATUKKU 

•Konttoritarvikkeet entistä nopeammin ja vaivattomammin 
•Täydellinen tuotevalikoima 
•Kaikki edulliseen pikatukkuhintaan 
•Erikoistarjouksista vieläkin edullisemmin 
•Kaikki käteisellä ja asiakaskortilla 
•Parkkipaikkoja löytyy 

SIIRRY NYKYAIKAAN-
LINDELLIN PIKA-

TUKKUUN 

S LINDELL 
Puh. 670101 00210 Helsinki 21 Kiviaidankatu 2, I 


