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Hyvät suhteet 
seutukunta« 

Hangon kaupunginjohtaja korostaa 
1.8.1981 60-vuotta täyttäneelle Hangon 
Rannikkopatteristolle osoittamassaan ter-
vehdyksessä patteriston merkitystä kaupun-
gin jokapäiväiselle elämälle. Patteriston 
komentaja tuo puheenvuorossaan ilmi pe-
rinteellisesti hyvien suhteiden merkityksen 
sekä rannikkotykkiväelle että seutukunnan 
muille asukkaille. 

Rannikkokaupunkeihin ryhmitetyt ran-
nikkotykistön joukko-osastot on kirjaimel-
lisesti porattu sijaintipaikkakuntansa pe-
ruskallioon. Ne toteuttavat kiinteästä ryh-
mityksestään sekä rauhan ajan toiminnat ja 
harjoitukset että kriisiajan tehtävät. 

Hyvät ja kaikissa tilanteissa toimivat 
yhteistoimintasuhteet kotikaupungin sekä 
vastuualueen saariston asukkaiden ja viral-
listen elimien kanssa ovat rannikkotykistön 
joukko-osastolle ja linnakkeille erittäin tär-
keitä. Merellä ja saaristossa on molemmin-
puolinen tuki ja apu usein nopein ratkaisu 
ylivoimaisiltakin tuntuvissa ongelmissa ja 
ennalta arvaamattomissa tilanteissa. 

Näiden suhteiden luominen ja ylläpito on 
yksi komentajan tärkeimmistä tehtävistä, -
mutta perusta yhteistoiminnalle luodaan 
jokapäiväisessä kanssakäymisessä joukko-
osaston vastuualueen siviiliasukkaiden 
kanssa. Tällöin on jokainen rannikkotykki-
väkeen itsensä lukeva avainasemassa. 
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HANKO 1.8.1981 
Suomenlahden ja Pohjois-Itämeren rajalla kauas mereen työntyvä 
Hankoniemi on Suomenlahden lukko ja sen puolustuksesta vastaava 
joukko-osasto, Hangon Rannikkopatteristo, etulinjan joukko. 

Patteristo on vuosien saatossa joutunut sotien katkerina päivinä 
osoittamaan kykynsä toimia Hangon alueen ja sen asukkaiden tur-
vana ja tulevaisuuden takaajana. Tämä toiminta jatkuu tänäänkin 
joka hetki ylläpidettävänä kykynä valvoa aluettamme ja torjua sen 
loukkaukset. Normaaliaikana tehdyt havainnot ja johtopäätökset 
aluevalvontamme ja torjuntakykymme tasosta vaikuttavat siihen, 
missä määrin meidän uskotaan pystyvän kontrolloimaan aluettam-
me mahdollisen kriisin tai sodan aikana. 

Hangon Rannikkopatteristolla on vaalittavanaan kunniakkaat 
perinteet ja sillä on aina ollut käytettävissään tehokkaat välineet, 
joiden äärellä jokapäiväinen toiminta tapahtuu. Koulutus taistelu-
asemissa korostaa rannikkotykistön jatkuvaa valmiutta ja ennalta-
ehkäisevää luonnetta. Edistyksellinen tekninen kehitys jatkuu edel-
leen. Sen antamiin haasteisiin vastaamme voimavarojen sallimissa 
puitteissa. 

Tehokkaan suorituskyvyn tärkein tekijä on tehtävänsä tiedostava 
ja niiden tasalla oleva henkilöstö, jonka keskuudessa vallitsee luja, 
myönteinen joukko-osastohenki. Patteriston henkilöstö on täyttänyt 
ja täyttää nämä edellytykset. Viihtyvyyteen vaikuttavissa sosiaali-
sissa olosuhteissa on aikaansaatujen parannustenkin jälkeen paljolti 
toivomisen varaa, mutta tarpeet ovat selvitetyt ja niiden täyttäminen 
tapahtuu aivan lähitulevaisuudessa. 

Suhteet Hankoniemen seutukuntaan ovat perinteisesti hyvät. 
Hankolaisten myötämielisyys ja tuki edesauttavat esimerkillisellä 
tavalla toimintaa ja viihtyvyyttä. Erillinen sijainti, historialliset 
perinteet, meren kaikkeen toimintaan heijastuva läheisyys ja kau-
neudestaan kuulu omaleimainen rannikko- ja saaristoympäristö 
yhdistävät täällä eläviä ja toimivia ihmisiä toisiinsa vankoin sitein. 

Hangon Rannikkopatteriston siirtyessä uudelle vuosikymmenelle 
kiitän kaikkia patteristossa palvelevia ja palvelleita saavutetuista 
tuloksista sekä hankolaisia että muita patteriston ystäviä hyvästä 
yhteistyöhengestä ja tuesta. 

Hangon Rannikkopatteriston komentaja 
Everstiluutnantti Timo Sario 

60-yuotiaan Hangon 
Rannikkopatteriston johto 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti 
Timo Sario 

Patteristoupseeri 
Majuri 
Pentti Lahdenranta 
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Esikunnan toimistopäälliköt ja linnakkeiden päälliköt 

H uoltopääll 
Maj P Karvinen 
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H tsto-ja EPtrin pääll 
Kapi J Lehtonen 

Kntotsto pääll 
Ltn P Mäntyala 

Tekntsto pääll 
Insmaj K Hyvönen 

Koul- ja järjtsto pääll 
Kapt T Virkki 

Russarön Ikepääll 
Kapt V-0 Eronen 

Hästö-Busön Ike pääll 
Kapt A Vapaavuori 

Vtsto pääll 
Ylil O Lyytikäinen 

«tö** «JMP» 
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Hangon kaupunki Hangö stad 
Historia osoittaa, että Hankoniemi ympä-
röivine merialueineen on kautta aikojen ol-
lut sotilaallisesti kiinnostava kohde. Oman 
paikallisen joukko-osaston, nykyisen Han-
gon Rannikkopatteriston, Hanko sai kuusi 
vuosikymmentä sitten. 

Puolustusvoimat suorittavat yhteiskun-
nan sille antamaa tehtävää. Vaikka kysy-
myksessä onkin valtion tehtävä, liittyy pai-
kallinen varuskunta kiinteästi myös sijain-
tikuntaansa. Patteristo muodostaa osan 
kaupungissa tapahtuvasta toiminnasta, jon-
ka välitön ja välillinen vaikutus kaupungille 
on merkittävä. Toisaalta patteristo sekä 
sen henkilökunta perheenjäsenineen ovat 
riippuvaisia kaupungin tarjoamista palve-
luista. 

Hanko on tullut tutuksi monelle patteris-
tossa varusmiespalvelustaan suorittaneelle 
miehelle. Varusmiespalvelus on jo sinänsä 
poikkeuksellinen ajanjakso nuoren miehen 
elämässä, mutta patteristossa palvelus ta-
pahtuu varsin poikkeuksellisissa oloissa 
linnakkeilla, jonne kulkuyhteydet ovat han-
kalat ja missä majoitus-, koulutus- ja 
vapaa-ajanviettotilatkaan eivät kaikilta osin 
ole parhaat mahdolliset. Saamani käsitys 
kuitenkin on, että varusmiehet puutteista 
huolimatta ovat olleet tyytyväisiä palve-
luunsa Hangon Rannikkopatteristossa. 
Ilahduttavaa niinikään on, että niin maini-
tuissa kysymyksissä kuin patteriston hen-
kilökunnan asuntotilanteessa on viime vuo-
sina saatu aikaan merkittäviä parannuksia. 
Toivottavasti kehitys jatkuu. 

Minulla on kunnia esittää juhlivalle Han-
gon Rannikkopatteristolle Hangon kaupun-
gin tervehdys ja toivottaa sen henkilökun-
nalle ja varusmiehille mitä parhainta me-
nestystä. 

Kaupunginjohtaja 
Arvi Suvanto 

Historien visar att Hangöudd med om-
givande havsområden genom tiderna har 
varit föremål för militärt intresse. Ett eget 
lokalt truppförband, nuvarande Hangon 
Rannikkopatteristo, fick Hangö för sex 
årtionden sedan. 

Försvarsmakten utför en av samhället 
påförd uppgift. Fastän det rör sig om en 
statlig uppgift hör en lokal garnison intimt 
ihop med den ort där garnisonen är 
placerad. Kustsektionen har en viktig roll i 
stadens verksamhet och en avsevärd direkt 
och indirekt betydelse för staden. Å andra 
sidan är sektionen och dess personal jämte 
familjemedlemmar beroende av den service 
staden kan erbjuda. 

Hangö har blivit bekant för många unga 
män som avtjänat sin värnplikt vid sek-
tionen. Värnpliktstiden som sådan är redan 
en annorlunda period i en ung mans liv och 
vid Hangon Rannikkopatteristo avtjänas 
värnplikten under synnerligen speciella för-
hållanden, ute på fort dit kommunikatio-
nerna är besvärliga och där inkvarterings-, 
utbildnings- och fritidsutrymmen inte alltid 
är de bästa möjliga. Jag har dock fått den 
uppfattningen att beväringarna trots bris-
terna har varit nöjda med sin tid i Hangon 
Rannikkopatteristo. Glädjande är också det 
att under senaste år har skett märkbara för-
bättringar beträffande såväl nämnda frågor 
som personalens bostadsförhållanden. Vi 
skall hoppas att denna utveckling fort-
sätter. 

Jag har äran att till det jubilerande 
Hangon Rannikkopatteristo framföra Han-
gö stads hälsning och önska dess personal 
och beväringar lycka och välgång. 

Stadsdirektör 
Arvi Suvanto 
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Gustafsvärnistä — 
Jussarön lunastukseen 
vuodet 1788-1981 

1700-luvulla perustetaan 
ensimmäiset linnakkeet 
kauppasataman suojaksi. 

1788-1790 rakennetaan 
Gustafsvärnin linnoitukset. 

1808 maaliskuussa linnake 
antautuu venäläisille. 

1854 Krimin sodan aikana 
käydään tykistötaisteluja 
englantilais-ranskalaista lai-
vasto-osastoa vastaan. 

1913 tammikuun 7. päivänä 
aloitetaan "Pietari Suuren 
merilinnoituksen" raken-
nustyöt. Patteriston linnak-
keet Russarö, Hästö-Busö, 
Örö ja Jussarö rakennetaan. 

1918 Saksan Itämeren divi-
sioonan pääjoukko nousee 
maihin Hangossa. Saksalai-
set ja Venäjän laivasto teke-
vät sopimuksen linnakkei-
den puolueettomuudesta ja 
luovuttamisesta vahingoittu-
mattomina Suomen viran-
omaisille. 

1921 1. elokuuta sotaväen 
päällikön päiväkäskyllä n:o 
45 perustetaan Hangon alu-
eelle Turun Erillinen Patte-
risto. Tämä on Hangon Ran-
nikkopatteriston perustamis-
päivä. Perustettuun patteris-
toon kuuluvat Russarön, 
Örön ja Lypertön patterit. 
Ensimmäisenä miehitetään 
1922 talvella Russarön linna-

ke, jonne hiihdetään 40 km 
matka Örösta jäätä myöten. 

1922 kesäkuussa on kaikki 
Hangon alueen patterit mie-
hitetty. 

1926 siirtyy Esikunta pysy-
västi Hankoon. 

1929 aloittaa toimintansa 
Russarön elokuvateatteri. 

1932 valmistuu Russarön 
nykyinen kasarmirakennus. 

1939 talvisodan toisena päi-
vänä, 1. joulukuuta, risteilijä 
Kirov kahden hävittäjän 
saattamana lähestyy Russar-
ön linnaketta. 15 minuutin 
tulitaistelun jälkeen alukset 
irtautuvat savun turvin. Toi-
nen hävittäjä uppoaa ja 
Kirov joutuu pitkäksi aikaa 
Tallinnan telakalle. 

1940 talvisodan rauhaneh-
doissa Hankoniemi vuokra-
taan Neuvostoliitolle 30 
vuodeksi. Evakuointiaikaa 
annetaan 10 vuorokautta. 
Russarön järeä tykkikalusto 
evakuoidaan vahvan jään 
yli. 

1941 jatkosodan alkaessa ke-
säkuun 25. päivänä on 
vuokra-alue vahva Neuvos-
toliiton laivasto- ja lento-
tukikohta. Sotatoimet alka-
vat samana päivänä yhteis-
laukauksella Tulliniemestä 

Morgonlandetin saarituki-
kohtaan. 
26. heinäkuuta hyökkää vi-
hollisen iskuosasto Bengt-
skärin majakkatukikohtaan. 
Hyökkäys torjutaan. 
Joulukuun 2. päivänä neu-
vostoliittolaiset irtautuvat 
"Hangon Motista". 4. joulu-
kuuta nostetaan Suomen 
Lippu Hangon kirkon tor-
niin. 

1945-1947 patteristo osallis-
tuu miinanraivaukseen Suo-
menlahdella. 

1954 esikuntapatteri muut-
taa nykyisiin tiloihin Sa 
täysihoitola "Tellinasta". 

1966 valmistuvat merival-
vontaryhmän tilat Jussarös-
sä. 

1968 patteristo saa uudet 
tilat Hästö-Busössä. 

1969 luovutetaan alueellisen 
puolustuksen uudelleenjär-
jestelyjen vuoksi Örön lin-
nake Turun Rannikkotykis-
törykmentille. 
Patteriston nykyinen alue 
muodostuu Jussarön itäpuo-
lelta Hangon läntiselle se-
lälle. 
Tänään HanRPstoon kuuluu 
Esikunta, Esikuntapatteri, 
Russarön ja Hästö-Busön 
linnakkeet ja Jussarön var-
tiolinnake. 

1975 avataan Hangon Ran-
nikkopatteriston asuntotyö-
maa Hangossa. Taloissa on 
asuttu jo yli 3 vuotta. 

1977 perustetaan Reservi-
aliupseerikoulu Hästö-
Busön linnakkeelle. 

1980 Jussarö siirtyy puolus-
tusvoimien hallintaan. 

• 



Hangon Rannikkopatteristo 
Hangon Rannikko-
patteriston juhla-
päivää vietet-
tiin arvokkain juh-
lallisuuksin Hangon 
kaupungissa ja pat-
teriston linnakkeilla 
Russarössäja 
Hästö-Busössä. 

60-vuotispäivää 
kunnioittivat läsnä-
olollaan ESSl:n 
komentaja, Hangon 
kaupunginjohto, 
rannikkotykistön 
tarkastaja ja useat 
entiset komentajat, 
SLMV:n komenta-
ja, RTUYrn puheen-
johtaja sekä lukuisat 
patteriston reservi-
läiset. 

Juhliva patteristo 
sai vastaanottaa 
lukuisia huomion-
osoituksia sekä lip-
purahastoa kartutta-
neita lahjoituksia. 

RT ON TERÄSTÄ 

Vuosipäivän tilaisuudet aloitettiin lipunnostolla 
Hangossa ja linnakkeilla. Tämän jälkeen seurasi 
perinteellinen seppeleenlasku sankarihaudoilla ja 
juhlalounas patteriston henkilökunnalle. 
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60 vuotta 1.8.1981 

Sotilasläänin komentaja 
kenrl ja rva J Valtanen 
kunnioittivat päiväjuh-
laa läsnäolollaan. 

Evl J Niska (PE) piti 
laajaa mielenkiintoa he-
rättäneen juhlaesitel-
män. 

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen Hangon osasto 
tarjosi päiväjuhlien taukokahvit kaupungintalon 
lämpiössä. 

Patteriston komentaja jakoi "Hankoniemen ris-
tin" erikseen nimetyille reserviläisille ja patteris-
tossa aikaisemmin palvelleille. 

9 



YLILUUTNANTTI 
OVE ENQVIST 

MÄKILUOTO — 
raunioista toimivaksi linnakkeeksi 

1950- ja 1960-luvut 

Neuvostoliiton ja Suo-
men suhteiden myöntei-
sen kehityksen ilmaisu-
na kutsuttiin presidentti 
Paasikivi ja pääministe-
ri Kekkonen syyskuussa 
1955 Moskovaan kes-
kustelemaan Porkkalan 
takaisinluovutuksesta 
Suomelle. 19.9. allekir-
joitettiin sopimus takai-
sinluovutuksesta ja sa-
malla jatkettiin yya-
sopimusta 20 vuodella. 
21.9. presidentti seuru-
eineen palasi Suomeen. 

PORKKALAN 
TAKAISINLUOVUTUS 

Porkkalan takaisinluovutuk-
sen yhteydessä puolustus-
voimat näkivät mahdolli-
suuden laajentaa alueitaan, 
varsinkin kun Helsingin lai-
vastoasemalla ja Suomenlin-
nassa olevalla moottoroidul-
la rannikkotykistöllä oli hy-
vin huonot tilat. Lisäksi pe-
lättiin aukon syntyvän ran-

nikonpuolustukseen, ellei 
puolustusvoimat saisi aluei-
ta Porkkalan alueelta. 12. 
maaliskuuta 1956 puolus-
tusministeriö esitti pakkolu-
nastusta koskevien lakien 
perusteella puolustusvoimil-
le pakkolunastettavaksi seu-
raavat alueet: Bätvik-
Strömsby-alue, Friggesbyn 
lentokenttä, Upinniemi ja 
siihen kuuluvaa saaristoa, 
Mikonkari, Järvö, Läntinen 
Styrskär, Rönnskär, Stora 
Träskö, Porsö, Vormö ja 
Mäkiluoto. Lisäksi vaadit-
tiin alueita Kopparnäsistä ja 
Porkkalan niemestä. 

Puolustusvoimien pakko-
lunastuksia vastusti pääasi-
assa niin sanottu Porkkala-
liitto, joka oli perustettu aja-
maan porkkalalaisten etuja. 
Porkkala-liittoa tuki lehdis-
tö, varsinkin ruotsinkieli-
nen. Hallitus teki nopeasti 
periaatepäätöksen pakkolu-
nastuksesta, mutta vasta 9. 
päivä elokuuta tehtiin lopul-
linen päätös. Ilmeisesti ylei-
sen painostuksen vuoksi 
puolustusvoimat olivat tässä 
vaiheessa jo luopuneet seu-
raavien alueiden vaatimuk-

sista: Järvön saaret pois-
lukien varsinainen pääsaari, 
Bätvik-Strömsby, Frigges-
byn lentokenttä, Mikonkari, 
Stora Träskö, Vormö, 
Rönnskär ja Läntinen Styr-
skär. Päätös pakkolunastuk-
sesta johti osittaiseen halli-
tuskriisiin, ja ruotsalainen 
kansanpuolue erosi hallituk-
sesta. Keskustelu jatkui vielä 
pitkään pakkolunastuspää-
töksen jälkeenkin. 

Kiista Porkkalan alueiden 
hallinnasta sekä puolustus-
voimien organisaatiossa ta-
pahtuneet muutokset vai-
keuttivat Porkkalan alueen 
puolustuksen suunnittelua 
takaisinluovutuksen jälkeen. 
Tehtiin useita enemmän tai 
vähemmän vakavia suunni-
telmia, joista harva toteutui. 

Mäkiluodon tilanne oli 
sikäli helppo, että saari jo 
pitkään oli ollut puolustus-
voimien käytössä. Muitten 
saarien kohdalta tilanne oli 
hankalampi. Päättäjä vaih-
tui usein. Välillä merivoi-
mat oli asiasta päättämässä, 
välillä divisioona tai sotilas-
lääni joko Helsingissä tai 
Hämeenlinnassa. 
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KAUPUNKIEN TERVEHDYS 
60-vuotiaalle Hangon Rannikkopatteristolle 

sekä rannikkomme puolustajille 

/-yA 

HANGON KAUPUNKI 

KARJAAN KAUPUNKI 
KASKISTEN KAUPUNKI 
KOKKOLAN KAUPUNKI 
KOTKAN KAUPUNKI 
KRISTIINANKAUPUNKI 
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 
LOVIISAN KAUPUNKI 
NAANTALIN KAUPUNKI 
PIETARSAAREN KAUPUNKI 

PORIN KAUPUNKI 

RAISION KAUPUNKI 

RAUMAN KAUPUNKI 

TAMMISAAREN KAUPUNKI -
EKENÄS STAD 

TORNION KAUPUNKI 

UUSIKAARLEPYYN KAUPUNKI 

VAASAN KAUPUNKI 

l 



Vastaanotto-organisaatio 

Porkkalan vastaanotto-orga-
nisaatio oli suuri. Johta-
jana toimi silloinen eversti 
Ali Koskimaa esikuntineen. 
Rannikkotykistöä edusti 
everstiluutnantti Topi 
Knuuttila ja merivoimien 
puolelta komentajakapteeni 
Niilo Väänänen. Silloinen 
majuri Esko Laaksonen, 
Suomenlinnan Rannikkoty-
kistörykmentin koulutus- ja 
järjestelytoimiston päällik-
kö, oli työrukkasena. Venä-
läiset olivat suurimmaksi 
osaksi poistuneet alueelta, 
joten kaikki rannikkotykis-
tön ja merivoimien kohteet 
jouduttiin ottamaan vastaan 

luovuttajatta. Upinniemessä 
luovuttava venäläinen up-
seeri vastasi vain kysymyk-
seen, mitä Mäkiluodossa on: 
"Ei pattereita." Lisäksi ko-
vat talviolosuhteet vaikeutti-
vat varsinkin linnakesaarille 
pääsyä. Pieniä osastoja lähe-
tettiin eri puolille Porkkalaa 
selvittämään tilannetta. Yksi 
tällainen ryhmä oli kapteeni 
Aittolan ja ylivääpeli Eino 
Tupalan viestijoukkue, joka 
sai tehtäväkseen selvittää 
viestiyhteydet Porkkalan 
länsi-osissa. 

Rannikkotykistön kohteet 

Ensimmäisiä kävijöitä Mä-
kiluodossa joitakin päiviä 

luovutuksen jälkeen olivat 
edellä mainitun osaston 
miehet. Saari todettiin erit-
täin huonokuntoiseksi. Mo-
lemmat 12" tykkiasemat ja 
tulenjohtotorni oli räjäytet-
ty. Räjäytyksen yhteydessä 
oli kasematin osia vaurioitu-
nut. Korsula oli jälleen ker-
ran veden vallassa. Kasarmi-
ikkunat olivat rikki, kasarmi 
halkeillut ja länsipään katto 
kääriytynyt rullalle räjäytys-
ten yhteydessä. Lattialla oli 
lunta ja jäätä. 

Asuintalo oli yhtä huo-
nossa kunnossa kuin kasar-
mi. Seinät oli maalattu sini-
valkoisiksi. Lämpöpatterit 
oli oikeaoppisesti tyhjennet-
ty vedestä jäätymisen ehkäi-

Talvisodan ja jatkosodan uudelleen kunnostettu muistomerkki paljastettiin 7.9.1958. RTUY.n varapj 
evl Norman Simonen suoritti patsaan paljastuksen. Patsaan vastaanotti maj E Laaksonen. Linnak-
keistossa palvelleiden puolesta puhui kapt res S A Heimonen. RSHY.n taloudenhoitaja Fanny Ohtola 
vastasi yhdistyksen kahvitarjoilusta tilaisuuden jälkeen. Kuva Lehtikuva Oy. 
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semiseksi, mutta kellarin lat-
tialla oli jäätä ja kaikki ikku-
nat olivat rikki. Tämän li-
säksi viestiyhteydet oli revit-
ty irti tai kytketty väärin. 
Myöskin 12" tykkitornista 
venäläiset olivat vieneet osia 
mukanaan. Viestimiehet to-
tesivat, etteivät he voineet 
pitää Mäkiluotoa tukikohta-
naan, vaan siirtyivät Frasa-
backaan, mistä he tekivät 
matkoja eri puolille Porkka-
laa, mm. Mäkiluotoon. 

Varsinainen rannikkoty-
kistön kohteiden läpikäynti 
tapahtui 27.1.1956. Vas-
taanottodelegaatio, joka läk-
si Suomenlinnasta, liikkui 
merivartioalus Tursaalla 
jäänsärkijä Sammon avus-
tuksella saaresta saareen. 
Etukäteen oli valmistettu 
kartta- ja luettelo-kopiot 
kaikista entisistä linnakkeis-
tamme ja niiden laitteista, 
joten ryhmä sai heti selvän 
kuvan tilanteesta. Käynti 
Mäkiluodossa kesti vain 
kiertokäynnin verran. Maju-
ri Laaksonen sai tehtäväk-
seen keväällä 1956 tehdä 
perusteellisen tiedustelun 
alueella. 

Mäkiluoto 

Majuri Laaksonen sai li-
säksi tehtäväkseen esittää 
näkökantansa alueen puo-
lustuksen uudelleenjärjestys-
mahdollisuuksista, ja hän 
käytti kapteeni V. Lappalai-
sen kanssa suurimman osan 
kesästä alueella ja tutki tyk-
ki- ja lähipuolustusmahdol-
lisuudet Mäkiluodossa, 
Rönnskärissä, Träskössä, 
Porsössä ja Järvössä. Aika-
naan toteutettiin Mäkiluo-
don jälleenrakentaminen 
majuri Laaksosen antamien 
perusteiden pohjalta. Samoi-
hin aikoihin, kun vedet oli-
vat auenneet, aloitettiin Mä-

kiluodon ensivaiheen kun-
nostus- ja raivaustyöt. Yli-
vääpeli Tupala viestimiehi-
neen tuli noin kahdeksi vii-
koksi kunnostamaan alueen 
viestiyhteydet. Samoin saa-
reen tuotiin noin 20-30 
miestä käsittävä siivous- ja 
raivausosasto. Varusmiehet 
tulivat Miessaaresta ja puo-
lustusministeriön työmiehet 
Suomenlinnan kautta. Osas-
to suoritti saaren välttämät-
tömät kunnostustyöt, mm. 
laudoitti rikkinäiset ikkunat, 
tasoitti tiet sekä kunnosti-
vat asuintalon väliaikaisesti 
asuttavaan kuntoon mm. pi-
noamalla tiiliskiviä puuhel-
lojen päälle, jotta lämpö säi-
lyisi kauemmin. Alkuvai-
heessa ei ollut vaikeuksia 
elintarvikkeiden säilyttämi-
sessä; ne säilytettiin kellarin 
jäiden päällä! Saman kesänä 
saatiin Mäkiluoto tarkoin 
tutkittua ja luetteloitua. 

Mäkiluotoon perustettiin 
ensimmäisenä merivalvon-
ta-asema, jolle rakennettiin 
puinen torni kasematin kes-
kivaiheille. 12" tykkitornin 
peruskehä oli pystyssä ja 
jouduttiin poistamaan ra-
kennettavan merivalvonta-
tornin edestä. Kasarmin 
eteen tehtiin pieni vesisäiliö, 
joka oli mahdollisuus läm-
mittää jäätymisen estämi-
seksi. Ensimmäinen vartio-
päällikkö, kersantti Hele-
nius, tuli saareen. Aluksi 
saatiin yksi ainoa puhelin-
yhteys kenttäpuhelimella 
toimimaan, jota myös Rönn-
skäriin muuttaneet luotsit 
käyttivät. 

Kapteenin hauta 

Oman mielenkiintoisen 
tarinansa muodostaa saarelle 
haudatun venäläisen kaptee-
nin hauta. Vuokra-aikana 
niin sanotun ruttoon kuol-

Yliluutnantti Ove 
Enqvist on valmistu-
nut Kadettikoulusta 
1976. Hän on palvel-
lut Mäkiluodon lin-
nakkeella sekä koulu-
tusupseerina että pääl-
likkönä. Tällä het-
kellä hän on 
I/SlRtR:n patteristo-
upseerina Vallisaares-
sa. 

Ylil Enqvist kirjoittaa 
Mäkiluodon linnak-
keen historiikkia. 
Oheinen artikkeli on 
lyhennelmä Mäkiluo-
don jälleenrakenta-
mista käsittelevästä 
luvusta. Lehtemme 
toimitus toivoo, että 
Mäkiluodon historias-
ta kiinnostuneet luki-
jat tukisivat kirjoitta-
jan työtä antamalla 
hänen käyttöönsä 
lähdeaineistoa, valo-
kuvia tai kertomalla 
omia muistojaan. 
(Puh työ 6860314 
koti 6985330) 
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Onnittelumme 
60-vuotiaalle Hangon Rannikkopatteristolle 

sekä 
rannikkomme puolustajia tervehtien 

Hanko 
OY AERATOR AB 

ARO-YHTYMÄ OY 

OY VICTOR EK AB 

ETELÄ-UUSIMAA 

OY HELO-TEHTAAT 

HANGON APTEEKKI - APOTEK HANGÖ 

HANGON CASINO OY 

HANGON KIRJAPAINO OY 

HANGON LIIKENNE 

HANGON LVI-HUOLTO OY 

HANGON PELTI- JA TERÄS KY 

HANGON RADIO JA TV HUOLTO 

HANGON SÄÄSTÖPANKKI 

OY HANGON UUSI 
LAATIKKOTEHDAS AB 

OY HANGÖ STEVEDORING AB 

KEKKONEN OY 

KONE OY 

KELLOLIIKE E. LEPORANTA 

TMI AXEL LILJEFORS 

OY MANNERIN KONEPAJA AB 

RAVINTOLA MARET 

MERITUOTE A. SANDIN OY 

NORVAN PUKIMO O Y -
NORVA KONFEKTIONS AB 

RAKENNUSLIIKE K. E. NYMAN 

OY RAILSHIP AB 

RAUTARUUKKI OY, 
LAPPOHJAN TEHDAS 

HOTELLI REGATTA 

SUOMEN FORSIITTI JA 
DYNAMIITTI OSAKEYHTIÖ 

SUOMEN YHDYSPANKKI OY 

V. SUOMINEN KY 

[-SUOMEN OSUUSTEURASTAMO 

Karjaa— 
KELLOLIIKE E. LEPORANTA LOUNAIS 

Tammisaari 
MOTEL MARINE 

OY LINDHOLM LINES AB 

OSUUSPANKKI RAASEPORI 

RAASEPORIN TIILI OY 

OY ROHTO AB 

VENE- JA MOOTTORIMYYNTI OY 



leitten haudan taakse oli 
haudattu venäläinen kaptee-
ni. Hautakivi oli tehty beto-
nista, johon vainajan nimi 
oli kirjoitettu. Betonissa oli 
rautakanki ja kangen päässä 
tähti. Venäläinen valvonta-
komission edustaja kävi Mä-
kiluodossa majuri Hukarin 
kanssa ja vaati kapteenin 
jäännöksiä siirrettäviksi 
muualle. Ensin yritettiin 
hautaa varovasti avata, mut-
ta se ei ottanut onnistuak-
seen. Tämän jälkeen majuri 
Hukari vei valvontakomis-
sion edustajan muualle saa-
reen, jona aikana hauta rä-
jäytettiin auki. Valvontako-
mission edustaja sai kaptee-
nin jäännökset ja suomalai-
set rautakangen, joka luul-
tavasti liitettiin kirjanpi-
toon! 

Pääsy saarelle oli 
1950-luvulla vaikeata. Etap-
piasemana pidettiin sodan-
aikaista etappia, Anders-
sonin kauppaa. Talvella kä-
veltiin yleensä saareen jäitä 
pitkin ja muonat ja muut 
tavarat tuotiin ahkiolla. Lin-
nakkeen vartiopäälliköt 
vaihtuivat usein. Alkuaiko-
jen vartiopäälliköitä olivat 
kersantti Helenius, kersantti 
V. P. Niemi, kersantti V. K. 
Niemi, ylikersantti Väisä-
nen, ylikersantti Siljansalo, 
kersantti Ahonen ja vääpeli 
Mäkivaara. 1960-luvun 
alussa linnakkeesta tuli kou-
iutuslinnake, jonka ensim-
mäinen päällikkö oli luut-
nantti T. Sario. 
1.8.1958 majuri Laaksonen 
määrättiin patteriston ko-
mentajaksi. Alue oli luovu-
tuksen yhteydessä liitetty 
Suomenlinnan Rannikkoty-
kistörykmenttiin kuuluvaan 
Rannikkopataljoonaan, jon-
ka sijoituspaikka oli Mies-
saari. 9.1.1959 majuri Laak-
sonen otti vastaan alueen 

MeriSKin 27. Kadettikurssin kadetit V Skyttä, P Knuuttila ja 
J Vuorela Mäkiluodon rannalla sekä räjäytetyn tykkiaseman rau-
nioilla kesällä 1957. Kuvat VSkyttä. 

Rannikkopataljoonalta, ja 
alueesta tuli II Patteristo. 
Majuri Laaksosen aika pat-
teriston komentajana jäi kui-
tenkin lyhyeksi, sillä jo 1.7. 
samana vuonna hänet mää-
rättiin pääesikuntaan ja luo-
vuttamaan patteristo majuri 
Esko Havolle. 

JÄLLEENRAKENTAMI-
NEN 
1960-LUVULLA 

Koska venäläiset olivat rä-
jäyttäneet vanhan, ennen so-

tia rakennetun tulenjohto-
tornin, sellaisen rakentami-
nen oli ensimmäisiä toimen-
piteitä Mäkiluodossa. Van-
han tornin kunnostaminen 
ei kannattanut. Niinpä pää-
esikunnan pioneeriosasto 
suunnitteli uuden tornin, ja 
toukokuussa vuonna 1959 
pyydettiin urakoitsijoilta 
urakkatarjouksia. Saapu-
neista tarjouksista oli Erec-
tor Oy:n tarjous, 17,6 mmk, 
halvin. 13.7. rakentaminen 
hyväksyttiin valtionvarain-
ministeriössä, ja 14.7.1959 
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Mäkiluodon suomalaiset luovuttajat ja neuvostoliittolaiset vastaan-
ottajat 28.9.1944. Kuva E Salovaara. 

kenraaliluutnantti E. W. 
Kukkosen toimiessa esitteli-
jänä hanke esitettiin puolus-
tusministerille, joka hyväk-
syi urakkasopimuksen teke-
misen Erector Oy:n kanssa. 

Rakentaminen pääsi no-
peasti alkuun. Betonivalu-
työt aloitettiin 9.9. ja saatiin 
päätökseen 20.11. Olosuh-
teet olivat vuodenajasta joh-
tuen huonot. Kerran esimer-
kiksi valutyöt oli tehtävä ko-
vassa lumimyrskyssä, ja kai-
ken lisäksi syttyi työmaalla 
tulipalo, joka kuitenkin 
ajoissa saatiin sammutettua. 
Rakennusmestarina toimi-
vat ainakin K. Leinimaa ja 
A. Huhta. 5. ja 8.2.1960 
suoritettiin varsinaisen tor-
nin vastaanotto, jossa todet-
tiin työ erittäin hyvin teh-
dyksi. 

Tykistöaseistus 

Kun Porkkala oli saatu ta-
kaisin ja oli tehty päätös 
Mäkiluodon kunnostamises-
ta, aseistus tietysti oli myös 
ensimmäisiä kuntoon saatet-
tavia asioita. Heti alettiin 
suunnitella tykkien paikko-
ja, ja jo vuonna 1956 valmis-
tui jonkinlainen luonnos 
tykkiasemasta samalle pai-
kalle, johon myöhemmin 
yksi tykkiasema rakennet-
tiin. Tykit tuotiin linnak-
keelle ennen tykkiasemien 
valmistumista. Ne kiinnitet-
tiin tilapäisesti avokilpisinä 
suoraan kalliolle. 

Varsinaisesti tykkiase-
mien rakennustöihin ryh-
dyttiin kuitenkin vasta 
vuonna 1960. Vaikka osaksi 
voitiin käyttää vanhoja lin-
noitteita hyväksi, oli ensin 
suoritettava louhintatöitä. 
Toukukuussa tehtiin puo-
lustusministeriössä louhinta-
sopimus insinööritoimisto 
Veston kanssa. Sopimus teh-

Linnakkeen vuonna 1960 valmistunut tulenjohto- ja tutkatorni. 
S A-kuva. 
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tiin 3.5.1960, ja louhinta 
pääsi alkamaan. Vastaavana 
rakennusmestarina toimi ra-
kennusmestari M. Lampi-
nen, ja loppukatselmus suo-
ritettiin 20.9.1960. 

Seuraavaksi pyydettiin 
urakkatarjoukset varsinai-
sesta tykkiasemien raken-
nustyöstä. Tarjouksia tuli 
yhteensä viisi. Hallitusneu-
vos Esko Katajarinne esitti 
20.9.puolustusministeriölle 
että Kreuto Oy: n kanssa saa-
taisiin tehdä rakentamisso-
pimus. Sopimus tehtiin 
1.10.1960, ja valutyöt alkoi-
vat lokakuun puolessa välis-
sä. 12.1.1961 suoritettiin 
töiden loppukatselmus. Tä-
män jälkeen tykit ja kaksi 
vuotta myöhemmin suoja-
kuvut voitiin asentaa paikal-
leen. 

Päätykkien lisäksi Mäki-
luodossa on ollut erilaisia 
harjoitustykkejä. 60-luvun 
alussa oli saaressa varastoi-
tuna 57 J-tykkejä, mutta nii-
tä ei asennettu kiinteästi ase-
miin. Kesällä 1965 tehtiin 
asemat ja asennettiin 90 K 
77-tykit. Nämä olivat käy-
tössä kesään 1969 saakka, 
jolloin ne poistettiin. Niiden 
tilalle saatiin syksyllä sama-
na vuonna 76 ItK Vickers-
tykit Pirttisaaresta. Tykit 
kunnostettiin Mäkiluodossa 
ja kulutettiin myös täällä 
loppuun sekä poistettiin 
1970-luvun alkupuoliskolla. 
Vickersien tilalle saatiin sit-
ten nykyinen harjoituskalus-
to. 

Kasematti ja Korsula 

30.-31.12.1959 Mäkiluodos-
sa pidettiin katselmus, jossa 
karkeasti selvitettiin kase-
matin ja Korsulan korjaus-
kustannukset. Mukana kat-
selmuksessa olivat linnak-
keen päällikkö vääpeli J. 

Mäkivaara, pääesikunnan 
pioneeri-osaston suunnitte-
luinsinööri H. Harjunen 
sekä mahdollisen korjaajan 
edustaja rakennusmestari A. 
Huhta Erector Oy:stä. Kat-
selmus tehtiin niitten suun-
nitelmien pohjalta, jotka 
pääesikunnan pioneeri-
osasto oli jo aikaisemmin 
tehnyt sekä puolustusminis-
teriön rakennus-osaston 
kanssa käytyjen neuvottelu-
jen pohjalta. 

Korsulassa kunnostettiin 
heti 1950-luvun loppupuo-
lella tilat tutkaa ja tutkan 
voimakonetta varten. Tä-
män jälkeen linnakkeen päi-
vystävä upseeri hoiti tutka-
valvonnan, käynnisti voima-
koneen ja hoiti lämmityk-
sen. Tämä järjestely oli voi-
massa, kunnes tutka saatiin 
siirrettyä parempaan paik-
kaan. Ensimmäinen vakitui-
nen tutkanhoitaja oli yliker-
santti A. Saari 1960-luvun 
alussa. 

Vuosi 1961 oli monessa 
mielessä merkittävä Mäki-
luodon jälleenrakentamisen 
kannalta. Tykit oli sijoitettu 
asemiin. Heinäkuussa saa-
reen saatiin kunnon sähköt. 
Johtoja vedettiin yötä päi-
vää. Ennen sähkön saantia 
mantereelta se tuli saaren 
silloisesta voima-asemasta. 
Tämän voima-aseman olivat 
kersantti Vilmi, kersantti 
Ahonen ja lämmittäjä Han-
hivaara rakentaneet käytän-
nöllisesti katsottuna van-
hoista romuista. Varsinai-
nen kone oli kaksisylinteri-
nen Vikström, jossa oli hih-
naveto. Hihnan jatkokohta 
aiheutti jokaisella kierrok-
sella ylimääräisen välähdyk-
sen televisioruudussa. Voi-
makone sammutettiin joka 
ilta kello 22.00, jonka jäl-
keen valon saannista oli 
huolehtinut jokainen itse. 

Kunnon sähkön saanti oli 
todella tervetullut. Korjaus-
työt alkoivat entistä laajem-
pina vuonna 1961. Kohtee-
na olivat kasarmi, kasematti 
ja hieman myöhemmin 
asuintalo. Rakennustöitä 
johti aluksi rakennusmestari 
P. Kojon. 

Kasematin ensimmäisenä 
korjauskohteena oli ruokala. 
Lisäksi rakennettiin täysin 
uusi ruokasali. Vesijohto-
töistä vastasi Onninen Oy, 
ilmastoinnista Oy Areator, 
sähkölaitteista Karl H. 
Nordström, jäähdytyslait-
teista Kesko Oy ja putkitöis-
tä Huber Oy. Ruokasalin 
omaleimainen ratkaisu joh-
tuu siitä, että rakennusvai-
heessa käytettiin hyväksi 
vanhaa louhittua paikkaa, 
joka raivaamalla saatiin 
käyttökuntoon. 14.4.1965 
alkoi ruokalan vastaanotto-
tarkastus, jossa olivat paikal-
la puolustusministeriön työ-
maan edustajina vastaavat 
rakennusmestarit E. Penna-
nen ja P. Marttila. 

Kasarmi ja asunnot 

Asuintalon ja kasarmin kun-
nostus oli edellytys Mäki-
luodon muuttamiseksi kou-
lutuslinnakkeeksi. Ennen 
kasarmin ja tarvittavien va-
rastojen valmistumista kaik-
ki asuivat, sekä varusmiehet 
että henkilökunta, asuinta-
lossa (Kiholassa). Myöskin 
varastot ja vapaa-ajan-
viettopaikat olivat siinä. Pu-
helinkeskus siirrettiin myö-
hemmin kellarin yhteen 
huoneeseen. Samoin niin sa-
nottu kerho toimi yhdessä 
kellarihuoneessa. Ulkokäy-
mälät sjaitsivat talon etelä-
päässä sekä myöhemmin 
pohjoispään rannassa, koska 
myrskyt aina veivät käymä-
län mennessään eteläpäästä. 
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RAIKKA OY on suomalainen räjäytystarvikkeita ja -välineitä 
valmistava tehdas. Valmistusohjelmaamme kuuluu konepajatuot-
teita, nallien kokoonpanolaitteita ja muita niiden valmistuksessa 
käytettäviä koneita, sytyttimiä sekä pyroteknisiä tuotteita. Suori-
tamme myös merkittävää räjäytystarvikkeisiin liittyvää tuotekehit-
telytyötä, josta Brysselin kansainvälisillä keksintömessuilla 
myönnettiin RAIKKA OY:lle kultamitali. Aikaisemmin tuotekehit-
telytyömme liittyi pääasiassa sähkönalleihin. Nyt kehitämme ja 
valmistamme mm. pioneerisytyttimiä, miinasytyttimiä, paukku-
ilmaisimia, rekyylittömiä aseita kaliiperia 41-150 mm sekä asei-
den ja kranaattien sytytysjärjestelmiä. 

RAIKKA OY 
Tavaststjernankatu 11, 00250 Helsinki 25. 
Puhelin 90-413 344, Telex 12-2594 rihel sf 

Ovako on teräksen 
tekijä Suomessa 

yle iset rakenneteräkset • hi tsauslangat 
• nuorrutusteräkset 
• h i i le tysteräkset 
• jousi teräkset 
• betoni teräkset 
• raudoi te-e lement i t 
• verko t 
• valssatut langat 
• vedety t langat 

pul t t i langat 
teräsvalut 
naulat 
ruuvi t 
pul t i t 
mut ter i t 
ket t ingi t 
l iukuesteket ju t 

lehti- ja k ier re jouset 
ratakiskot 
t ieterät 
harkkorauta 

Bulevardi 7 00120 Helsinki 12 Puh 90-61 621 Telex 124747 ovah 
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Merisavua uudessa laiturissa 1960-luvun lopussa. Laiturissa vanha 
"Fersen" ja uusi K-10. Kuva M Suominen. 

Divisioonan komentaja kenrl Ehrnroth, maj Ratia, SlRtR:n kom ev 
Karvinen ja div ep ev Lehti uusitun kasarmirakennuksen edessä 
1960-luvun alussa. Kuva M Suominen. 

Kasarmin kunnostus alkoi 
lokakuun lopulla vuonna 
1961. Korjauksen yhteydes-
sä tehtiin kasarmiin muuta-
mia muutoksia. Huonejakoa 
muutettiin, rakennuksessa 
olleet halkeamat ja vastaavat 
paikattiin, ikkunat uusittiin 
ja pääoven yläpuolella ollut 
parveke poistettiin. Heinä-
kuussa 1962 kasarmin korja-
us oli valmis. 

Asuintalon korjaus aloi-
tettiin kasarmin korjauksen 
jälkeen heinäkuussa 1962. 
Asunto kerrallaan korjattiin, 
ja asukkaat saivat sitä myö-
ten siirtyä asunnosta toiseen. 
Korjauksen yhteydessä teh-
tiin asuintalolle muutamia 
muutoksia. Puuhellat vaih-
dettiin sähköisiksi. Ikkunat 
vaihdettiin pieniruutuisista 
isompiruutuisiksi, ja jokai-

sen portaan yläpuolelta 
poistettiin parveke. Ulkosei-
nät päällystettiin mineriitti-
levyillä, ja kellarin iso sauna 
jaettiin saunaksi ja puku-
huoneeksi. 

Ilmanvaihtotyöt suoritti 
Huber Oy. Insinööritoimisto 
Esko Niemistö suunnitteli 
sähköistystyöt, ja työn suo-
ritti Oy Helsingin sähkötyö 
Ab. Asuintalon korjaus val-
mistui vuonna 1963. 

Vuoden 1963 alussa aloi-
tettiin päälaiturin kunnosta-
minen. Työnjohtaja saapui 
paikalle 2. päivänä tammi-
kuuta. Ensimmäinen viikko 
käytettiin tarvittavien varas-
tojen ja sukeltajien puku-
koppien tekoon. Entisestä 
laiturista ei ollut paljon hyö-
tyä. Entiset laituriarkut pois-
tettiin kaivinkoneella, jonka 
jälkeen laivaston sukeltajat 
tasoittivat uusien arkkujen 
pohjan. Helmikuussa pääs-
tiin betonitöihin. Betoniase-
ma pystytettiin ja 14.2. alkoi 
arkkujen upotus. 17.3. kaik-
ki arkut oli laskettu, ja kan-
nen valaminen saattoi alkaa, 
kun laudoitus oli saatu val-
miiksi. Laituri oli käytän-
nöllisesti katsoen valmis, kun 
kuljetusalus Purha pääsi en-
simmäisen kerran laituriin 
21.4. Uuden laiturin betoni-
osa oli vain vajaa puolet 
vanhan laiturin pituudesta, 
koska rahat eivät riittäneet 
enempään. Myöhemmin oli 
tarkoitus jatkaa betonilaitu-
ria. 

MAKEAN VEDEN 
ONGELMAT 

Makean veden saanti on 
Mäkiluodossa tuottanut vai-
keuksia. Välillä on jouduttu 
tuomaan vesi mantereelta 
erilaisissa proomuissa sekä 
aluksien tankeissa. Mm. 
jäänmurtaja Karhu toi vettä 
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60-vuotiaalle Hangon Rannikkopatteristolle 

sekä 
rannikkomme puolustajia tervehtien 

OY ATLAS COPCO AB 

A U T O V A H I N K O K E S K U S OY 

OY EHO AB 

OSUUSLI IKE ELANTO 

ELOPAK OY 

OH 4 £ » M MM / M MM S2ÄLTO 

KESKINÄINEN ELÄKE-
VAKUUTUSYHTIÖ KALERVO 

K A N S A L L I N E N K O K O O M U S RP 

KARAIR oy 

OY LAHDEN POLTTIMO AB 

OY LAIVATEOLLISUUS AB 

NESTE OY 

NAANTALIN JALOSTAMO 

KONEPAJA REIJO NURMI OY 

JOHN NURMINEN OY 

K E S K U S K U N T A OK-LIHA 

A B O S T R O B O T N I A 

S T E V E D O R E O Y 
Hovioikeudenpuistikko 13 

65100 Vaasa 10, Puh. 961-114392 

POLAR-RAKENNUSOSAKEYHTIÖ 

OY SAAB-VALMET AB 

S A N T A H A M I N A N VALINTA 

STRÖMBERG OY AB 

SUNILA OY 

S U O M E N MERIVAKUUTUS OY 

S U O M E N 

MERIVAKUUTUSYHDISTYS 

S U O M E N 
VARUSTAMOYHDISTYS RY 

KESKINÄINEN YHTIÖ 
TEOLLISUUSVAKUUTUS 

MARKKINOINT I 
TOPITÖRMÄ OY 

VAASA OY 

OY VAASA-UMEÄ AB 

VALMET OY 

OY WI IK & HÖGLUND AB 

YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY 
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Helmijärveen. Makea vesi 
jaettiin tarvitsijoille vesi-
proomusta vesitonkissa. Ve-
sipulma oli ratkaistava jolla-
kin tavalla. 

Vesikone 

Ensimmäinen ratkaisu oli 
Mäkiluodon niin sanottu ve-
sikone, jolla tehtiin meri-
vedestä juomavettä. Hollan-
nista hankittu kone toimi 
elektrolyytti-periaatteella, 
jossa ioniselektiiviset kalvot 
päästivät läpi ainoastaan 
elektrolyytin tiettyjä ioneja. 
Kone tuotti noin 40 m3 juo-
mavettä vuorokaudessa. Io-
nisuodatuksen lisäksi ko-
neessa käytettiin hiekkasuo-
datinta poistamaan mekaa-
niset epäpuhtaudet sekä 
myöhemmin aktiivihiilisuo-
datinta, joka lainattiin Hel-
singin kaupungilta poista-
maan vedestä sen sivuma-
kua. Kone liittyi DI Tillan-
derin diplomityöhön, ja ko-
neen myi puolustusvoimille 
DI Tillanderin isän omista-
ma yhtiö. 

Vesikoneen asentamiseen 
liittyvät työt alkoivat 
27.6.1963, kun rakennus-
mestari P. Niskanen saapui 
Mäkiluotoon. Elokuussa 
Helmijärveen tehtiin pump-
puasema, ja se liitettiin vesi-
johtoverkostoon. Puolustus-

ministeriön työmiesten li-
säksi vesikonetöihin otti 
osaa eri urakoitsijoiden mie-
hiä, esimerkiksi urakoitsija 
Tuomisen miehet suorittivat 
louhimistöitä, Oy Onnisen 
miehet putkitöitä ja Sähkö 
Nordströmin miehet sähkö-
töitä. Paikalla töitä johtivat 
eri rakennusmestarit, joiden 
joukossa olivat rakennus-
mestari P. Marttina, Koisi ja 
Antikainen. Pääesikunnan 
puolelta töitä valvoi suun-
nitteluinsnööri H. Harjunen. 
Miehiä oli työmaalla töissä 
10-30. Kesäkuun lopulla 
vuonna 1964 kone laskettiin 
paikoilleen ja Hollannista 
tuli asentaja konetta asenta-
maan. 

Käyttövaikeuksia 

Kone ei kuitenkaan täyttä-
nyt kaikkia siihen kohdistet-
tuja toiveita. Ammattitaitoi-
sen hoitajan puuttuminen 
aiheutti vaikeuksia. Konees-
sa käsiteltiin vaarallisia ai-
neita kuten suolahappoa, 
lipeää ja hypokloriittia, ja 
prosessi vapautti kloorikaa-
sua. Konehoitaja Hytönen 
sai vuonna 1966 kloori- tai 
suolahappomyrkytyksen. 
Konetta oli päivystettävä 
yötä päivää. Varaosien saan-
ti oli vaikeata, varsinkin kun 
koneen toimittanut yhtiö 

meni konkurssiin. Varaosia 
jouduttiin hankkimaan mo-
nesta eri maasta, eikä niitä 
voitu pitää varastossa. Tämä 
aiheutti pitkiä seisokkeja ko-
neen käytössä. 

1970-luvun alussa alettiin 
hakea uutta ratkaisua vesi-
ongelmiin. Tilattiin vesilet-
ku, joka oli tarkoitus vuonna 
1971 syksyllä laskea veteen. 
Tehtaan toimitusvaikeuk-
sien takia ei putkea saatu 
tarpeeksi. Loppujen lopuksi 
vesiletku laskettiin vasta 
syksyllä vuonna 1974. Sen 
laski kauniina syyspäivä-
nä kaapelialus Putsaari. Sa-
mana keväänä vesikone oli 
otettu pois käytöstä, joten 
kesällä 1974 oli viimeisen 
kerran tultava toimeen tila-
päisratkaisuin. • 

RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 

VIRKA- TYÖ- JA VAPAA-AJAN 

ASUSTEITA 

VALTION PUKUTEHDAS 
Aulangontie 1 - PL 8 - 13101 Hämeenlinna 10 • Puh.917-28121 

IIB 
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Tämä on uusi T-liitospora T-30 eli Tumppi. Se 
perustuu Leo Larikan patentoituun keksintöön, joka 
säästää aikaa, rahaa ja juotoshopeaa kaikkialla 
maailmassa, missä putkitöitä tehdään. Se toimii 
näin: Ensin Tumppi poraa reiän kupariputkeen ja 
takaisin tullessaan se vetää kaulustuskärjestä 
nousevien muovaintappien avulla kauluksen reiän 

ympärille. Reiän ja kauluksen tekemiseen kuluu 
aikaa vain muutama sekunti. Kauluksesta tulee 
erittäin juotostarkka, joten siihen on helppo liittää 
haaroitusputki. Parhaimmillaan Tumppi säästöäkin 
putkialan yrityksen haaroituskustannuksia 90%. 
Niinkuin kuvasta voit päätellä, uuden Tumpin 
tuotekehittely meni putkeen. Uusi Tumppi on nyt 

entistä sukkelampi, entistä lyhyempi ja entistä 
paremmin käteen käyvä. Uuden Tumpin pituus 
on vain 45 senttiä. Ja paino vain 3,8 kiloa. 

T-DRILL 
Serlachius. 
PL 20, 66400 Laihia. Puh. 961-70666. 

SUOMALAISTA 
ELINKEINOELÄMÄÄ 
PALVELEMASSA 

HAMINAN SATAMASSA 

Sahatavara-asiakkaittensa paketointitar-
peiden tyydyttämiseksi on satamaan raken-
nettu pituuspaketointilaitos, jonka toimin-
ta alkoi maaliskuussa 1979. 

HAMINAN LAIVAUS OY 
PL 16, 49401 HAMINA 

puh. 54600 telex 5413 hamos sf 



REIJO TELARANTA 

Perinteet säätä 
voimakkaampia 
Rannikonpuolustajain päivää 
juhlittiin Mäkiluodossa 
Kesän sateisuudesta on 
riittänyt puhetta kylläs-
tymiseen asti. Ranni-
konpuolustajain Päivä 
voitiin kuitenkin viettää 
tänäkin vuonna aurin-
koisen ja leppoisan sään 
vallitessa. Mäkiluotoon 
oli tuona lauantaina 
22 .8 . kokoontunut rt-
väkeä lähes neljä sataa 
henkeä tapaamaan toi-
siaan ja muistelemaan 
linnakkeen vaiheita nel-
jä vuosikymmentä sit-
ten. 

Torstaina oli aivan kamala 
sää. Vettä tuli raikumalla ja 
aallokko huokui uhkaavan 
korkeana. 

Perjantaina ei näyttänyt 
juuri paremmalta. Illan 
kääntyessä yöksi piiskasivat 
sadekuurot ikkunoita ja 
puuskat kolistelivat katto-
peltejä. Varmasti useampi 
kuin yksi Helsingin Rannik-
kotykistökillan puolesta Mä-
kiluodon tilaisuutta järjestä-
mässä ollut nukkui yön le-
vottomasti. 

Perinteet olivat kuitenkin 
kosteaa ja koleaa joskin 
vähälumista kesää voimak-
kaampia. Lauantaina aamu 
valkeni aurinkoisena. Kym-
menen tienoissa myrsky oli 
puskenut itsensä uuvuksiin 
ja rauhoittui pelkästään na-
vakaksi tuuleksi. Niinpä 
Upinniemen laiturille ei 
purkautunut busseista kou-
rallista palelevia ja kiukkui-
sia väkisinjuhlijoita vaan sa-
doissa laskettava määrä tyy-
tyväistä rt-väkeä. 

Kun alukset lähtivät kohti 
Mäkiluotoa, näytti vierasko-
rea meri parhaita puoliaan 
ja aurinko siivosi taivasta 
pilvettömäksi. Parilla Valas-
luokan aluksella sekä muu-
tamalla pienemmällä ve-
neellä purjehtinut juhlakan-
sa saattoi astua Mäkiluodon 
laiturille tyytyväisenä ja 
lämpimänä. 

Päiväjuhla muistomerkin 
luona 

Reippaan merimatkan jäl-
keen nautittiin yhteinen 
kenttälounas. Hernekeitto ja 
pannari tekivät hyvin kaup-
pansa. 

Välittömästi ruokailun 
jälkeen kokoonnuttiin ke-
vään ja kesän aikana kun-
nostetun Mäkiluodon muis-
tomerkin luo päiväjuhlaan. 
Sotilassoiton lisäksi ohjel-
massa olivat Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentin 
komentajan eversti Torsti 
Lahden ja Rannikonpuolus-
tajain Killan puheenjohtajan 
Yrjö Pohjanvirran puheet. 
Juhlaesitelmän linnakkeen 
historiasta piti yliluutnantti 
Ove Enqvist. Esitelmän jäl-
keen laskivat Helsingin Ran-
nikotykistökilta ja Johtoren-
gas kenraalimajuri Väinö 
Karvisen edustaessa aselajin 
veteraaneja juhlakansan 
puolesta kukkalaitteen 
muistomerkille. 

Ammuntoja ilmakivääreillä 
ja tykeillä 

Päiväjuhlan jälkeen saattoi 
jokainen valita mieleistään 
ohjelmaa. 

Osa lähti tutustumaan lin-
nakkeeseen opastetuilla 
kiertokäynneillä, jotka pe-
rehdyttivät kävijän yhtä hy-
vin menneitten vuosikym-
menten raunioihin, nykyi-
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Penkit loppuivat kesken, kun rt-väki kokoontui päiväjuhlaansa. 
Edessä keskellä Rykmentin komentaja eversti Torsti Lahti, 
kenraalimajuri Väinö Karvinen, ja Rannikonpuolustajain Killan 
puheenjohtaja Yrjö Pohjanvirta. 

Laiturimaastossa oli tungosta, kun juhlakansa seurasi ammuntoja. 
Maalilautta sai huutia ja yleisö osasi antaa arvoa hyvälle suorituk-
selle. 

seen aseistukseen kuin saa-
ressa viliseviin kaneihinkin. 

Toiset suuntasivat sotilas-
kotiin paikkaamaan kahvi-
hampaansa kolotuksia sekä 
tutustumaan samalla Mäki-
luodon historiasta kertovaan 
valokuvanäyttelyyn ja ran-
nikkopuolustusta esitellee-
seen dia-sarjaan. 

Monia viehättivät pelit ja 
kilpailut. Ilmakivääreillä 
kilvoiteltiin käden tarkkuu-
dessa. Mittaa toisista otettiin 
myös tikanheitossa ja pie-
noisgolfissa. Kaikkein nuo-
rimmat kävivät ahkerasti 
kokeilemassa onneaan on-
ginnassa. 

Juhlavaksi päätökseksi pe-
lien, ase-esittelyjen ja seu-
rustelun jälkeen oli ohjel-
massa ammunnat. Iskemien 
piirittäessä maalilautan ker-
ran toisensa jälkeen oli vai-
kea uskoa, että ammunnan 
suorittaneen aliupseerikou-
lun oppilaat olivat tykeillä 
ensimmäisiä kertojaan. 

Kun juhlava laivasaattue 
oli purkanut rt-väen jälleen 
Upinniemen laiturille, jatkoi 
osa yhdessäoloa varuskunta-
kerholla. Siellä saattoi ran-
nikon eri puolilta yhteisen 
päivän viettoon kokoontu-
nut rannikonpuolustajain 
joukko, jota Turusta oli saa-
punut peräti kaksi linja-
autollista, jatkaa yhdessä 
niin onnistuneen päivän 
kuin menneittenkin vuosien 
ja vuosipäivien muistelua. • 

SUOMI ARPA 
vapaaehtoinen maanpuolustustyö 
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Rannikkotykistö-
koulun johtaja 
Everstiluutnantti 
Uolevi Tirronen 
Haastattelu 11.9.1981 

Merisotakoulun kasvatti 
Rannikkotykistökoulun joh-
tajana. Miten tähän on tultu? 

Valmistuin aikanaan Meri-
sotakoulusta niinkuin siihen 
aikaan rannikkotykistöup-
seerit valmistuivat. Joukko-
osastopalvelun jälkeen olin 
kokeilukokoonpanon myötä 
Tykistökoulussa sekä opet-
tajana että oppilaana. Sota-
korkeakoulun käytyäni pala-
sin sotilaspiirin kautta jouk-
ko-osastoon, sieltä edelleen 
Pääesikuntaan, josta takaisin 
joukko-osastoon - ja eräänä 
päivänä totesin, että tässä 
istutaan. 

Millä mielellä aloitatte "reh-
torin" tehtävät? 

Edellisessä palveluspaikassa-
ni olin yli kuusi ja puoli 
vuotta. Siinä vaiheessa on 
sekä paikan että miehen 
kannalta syytä tehdä vaihto. 
Se, että tämä vaihto tapahtui 
Rannikkotykistökouluun on 
pelkästään miellyttävää. 

Paitsi että tähän siirtoon ei 
tällä kertaa liittynyt muut-
toa, niin eipä tämän mielen-
kiintoisempaa tehtävää olisi 
voinut löytyä. 

Joukko-osatokauteni Kot-
kan Rannikkopatteristossa ja 
Suomenlinnan Rannikkoty-
kistörykmentissä muodosta-
vat yhteenlaskettuna suh-
teellisen pitkän jakson jouk-
ko-osastopalvelua. On vaih-
televaa tehdä jotain muuta 
kuin sitä samaa jota on pi-
tempään tehnyt. Tietysti on 
todettava, että tuntuma sota-
koulun elämään ja tapahtu-
miin on heikentynyt kun 
näin pitkä aika on kulunut 
siitä kun viimeksi olen opet-
tajana toiminut. Sitä voi 
ehkä pitää tähän tehtävään 
tullessaan puutteena. Etuna 
pitäisin, että on hivenen ver-
ran tajua siitä monitoiminta-
kentästä, jota varten me tääl-
lä henkilöstöä koulutamme. 

Hieman haikealta toki 
tuntuu jättää Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentti 
kuuden ja puolen vuoden 
jälkeen. 

Millaisena näette Rannikko-
tykistökoulun tehtävän va-
rusmiesten ja kantahenkilö-
kunnan kouluttajana sekä 
aselajin kehittäjänä? 

Rannikkotykistökoulun teh-
tävä on keskeinen. Se, että 
asejärjestelmiemme kannal-
ta keskeisin henkilökunta 
tulee tämän koulun kautta 
saattaa koulun avainase-
maan. Minkälaista työtä 
täällä tehdään, sellaiset tai-
dot ovat sitten joukko-
osastoissa. 

Ajatellessamme uutta 2/2 
järjestelmää on upseerikoke-
laiden merkitys kasvanut 
melkoisesti joukko-osastojen 
kannalta. Lyhyen kahden 
kuukauden reserviupseeri-
kurssin onnistuminen meillä 
vaikuttaa paljon siihen, min-
kälaisia kokelaat ovat jouk-
ko-osastoihin tullessaan. 
Kokelaskausi antaa lisää tai-
toja, mutta pohja annetaan 
täällä. Jaosjohtajien jatko-
kurssi luo pohjaa sille, mil-
lainen valmius pojilla varus-
mieskauden perusteella on, 
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kun he reservin vänrikkeinä 
tulevat ensimmäisiin ker-
tausharjoituksiinsa. 

Aselajin teknillinen kehitys 
etenee näinä päivinä pitkin 
harppauksin, pysymmekö 
mukana? 

On pakko pysyä. Muutoin 
ollaan siinä tilanteessa, että 
on pantu erinäinen määrä 
rahaa hukkaan. Kun histo-
rioitsijat sitten seuraavan 
vuosituhannen lopulla tutki-
vat asiaa, katsotaan ketkä 
ovat ne, jotka päästivät kä-
sistään kehityksen laukkaa-
maan. 

Mitkä ovat kokemuksenne 
rannikkotykistön uudesta 
koulutusjärjestelmästä? 

Ylimalkaan sanoisin, että se 
on keskeisimmiltä osiltaan 
onnistunut. Jos ajattelemme 
sen tuottamia ryhmänjohta-
jia ja erityisesti upseerikoke-
laita, ovat heidän taitonsa 
palveluskauden lopulla eit-
tämättä paremmat kuin ai-
kaisemmin. Lisäksi on huo-
mioitava heidän parantunut 
palvelusmotivaationsa. Ryh-
mänjohtajien ja jaosjohtajien 
jatkokurssien kanssa oli 
aluksi hankaluuksia, mutta 
nyt ollaan niidenkin osalta 
menossa huomattavasti pa-
rempaan. 

Miehistön kannalta asiaa 
katsoen voimme hyvällä 
omallatunnolla lähettää re-
serviin ne tykkimiehet, jotka 
saadaan erikoiskoulutuskau-
si I:n ja komennustehtävien 
jälkeen koulutukseen jouk-
ko-osastojen leireille ns. lop-
pusotaan. Hieman huoles-
tuttaa niiden tykkimiesten 
osa, joiden erikoiskoulutus 
jää erikoiskoulutuskausi 
I:een. Siviiliin lähtö suoraan 
komennustehtävistä ei ehkä 

ole maanpuolustusmotivaa-
tion kannalta paras mahdol-
linen. 

Uuden järjestelmän mu-
kana ovat myös perusyksi-
köt joutuneet koville, koska' 
koulutusrytmi ei suo hen-
gähdystaukoja eri koulutus-
vaiheiden ja saapumiserien 
väliin. Samoin ovat varus-
miesten siirrot lisääntyneet. 

Teidät tunnetaan aikaisem-
milta vuosilta oivallisena 
laulajana ja jutun kertojana, 
vieläkö laulu raikaa? 

On se harventunut aika lail-
la, mutta toki silloin tällöin 

vieläkin sopivan tilaisuuden 
tullen. Nykyisin lauletaan 
yleensäkin vähemmän kuin 
60-luvun alkupuolella, jol-
loin laulukavereitakin löytyi 
enemmän. Tässä suhteessa 
nuoret miehet ovat nykyisin 
vähän hiljaisempia. 

Pelaatteko skruuvia? 

Jostain paheesta sitä pitää 
tinkiä, ja korttipeliä en ole 
sanottavammin harrastanut 
- skruuvia en ole pelannut 
ollenkaan. • 

RTUY:n 
VUOSIKOKOUS 
Vuosikokous 1981 pidetään Hangossa 12.11. 
Hangon Upseerikerholla. 

OHJELMA: 

12.00 Lähtö Helsingistä Valtioneuvoston 
edestä 

14.00 Vuosikokous Hangon 
Upseerikerholla 

15.00 Päivällinen 
16.30 Lähtö Koverhariin 
17.00 Tutustuminen Koverhariin 
20.00 Lähtö Koverharista 
paluu Helsinkiin 22.00 mennessä 

Ilmoittautumiset 9.11. mennessä 
Ylil S-G Grönberg Evl A Tukiainen 
RtK 00860 HKI 86 03150 HUHMARI 
90-6860252 (virka) 90-269451 (kotiin) 
90-686270 (kotiin) 
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A L U M I I N I P A K K A U K S I A 
K A I K K I I N M A A N O S I I N 

TUUBEJA 
AEROSOLITÖLKKEJÄ 
TIIVISTEMASSAHYLSYJÄ 
KONDENSAATTORI KOTELOITA 

fiMlliB 
MEDICA—YHTYMÄ 

HANGON TEHDAS PUH. 911-84111 
M A R K K I N O I N T I PUH. 90-750909 

Oy Hangon Hinaus Ab 
TVÄRMINNEN KATU 26 10960 HANKO 

Konttor i Puh. 911-83150 
Kontor -84151 
Hinaaja l le-Bogserbäten -86011 

TELEX 13232 HATUG SF 

M/S HEIMO SAARINEN 
31.6 m 

9.6 m 
4.6 m 

Pituus - längd 
Leveys - bredd 
Syväys - djupg. 
BRT: 324 
Koneteho -
Maskinstyrka 3910 hp. 
Ohjauspotkuri - Aquamaster 
Styrpropeller 400 hp. 
Jääluokka -
Isklass 1 A Super 
Valmistunut-Byggd 1980 
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I TOIMINTAA RT:n JOUKKO-OSASTOISSA JA KILLOISSA | 

Koulun henkilöstössä on 
tapahtunut runsaasti muu-
toksia vuoden aikana. Mer-
kittävin henkilöstötapahtu-
ma on ollut koulun johtajan 
vaihdos. Everstiluutnantti U 
Tirronen otti vastaan Ran-
nikkotykistökoulun johta-
jan tehtävät reserviin siirty-
vältä everstiluutnantti Pette-
ri Knuuttilalta 31.7. 

Ylennykset 
1.11.80 Iso-Somppi Heikki 

sotilasmestariksi 
1.12.80 Vähäpassi Ahto 

vääpeliksi 
6.12.80 Kulmala Timo 

luutnantiksi 
1.3.81 Mälkki Keijo 

kapteeniksi 
1.3.81 RitvosArto 

luutnantiksi 
1.4.81 Taavitsainen Mikko 

yliluutnantiksi 

Siirrot 
1.1.81 Maj Oila Markku 

PE:aan 
1.1.81 Kapt Tynkkynen Kai 

PE:aan 
1.1.81 Kapt Mustonen 
Pentti PE:aan 
1.6.81 Ylil Valli Kari 

HanRPsto:sta 
31.7.81 Evl Knuuttila 

Petteri reserviin 
1.8.81 Evl Tirronen Uolevi 

SlRtR:stä 

1.8.81 Maj Heinonen Ilmari 
PE-.sta 

1.8.81 Maj Kettunen Ossi 
ESSlE:sta 

1.8.81 Kapt Niskanen Alssi 
SKK:sta 

1.10.81 Vääp Laurikainen 
Jukka SlRtR:iin 

HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 

Ylennykset ja nimitykset 
A J Björklund vääpeliksi 

1 . 1 . 8 1 
O A K Tuppurainen 

teknikkoyliluutnantiksi 
30.1.81 

AA Haataja ylikersantiksi 
31.1.81 

J H S Lastunen 
ylikersantiksi 31.1.81 

P J Luhtasela ylikersantiksi 
31.1.81 

K T Nousiainen 
ylikersantiksi 31.1.81 

H J J Nuppola 
ylikersantiksi 31.1.81 

K Y J Salomaa 
ylikersantiksi 31.1.81 

R S Rautava 
yliluutnantiksi 1.3.81 

P J Luhtasela 
vääpeliksi 1.3.81 

P J Mäntyala 
luutnantiksi 1.5.81 

J J Talsi 
yliluutnantiksi 1.5.81 

E K Tomperi teknikko-
luutnantiksi 1.5.81 

S S Kinnarinen 
yliluutnantiksi 1.8.81 

Palkitsemiset 
Virka-ansiomerkki 5.12.80 

viestittäjä 
E M H Lindström'ille 

Hyvon-haarikka värvätty 
L Kemppiselle 1.8.81 

Siirrot ja erot 
Evl T Lahti SlRtR:n 

komentajaksi 1.1.81 
EvlT Sario 1.1.81 

HanRPston komentajaksi 
TurRtR:stä 

Ylil K Valli RtK:uun 1.6.81 
Asentaja V Ahlberg 

eläkkeelle 17.3.81 
Ylil J Talsi SlRtR:iin 

1.9.81 

Nimitykset ja ylennykset 
kapteeniksi J Suominen 1.5. 
insinöörimajuriksi H Toiva-

nen 1.1. 
teknikkoyliluutnantiksi 

H Grön 4.6. 
teknikkoluutnantiksi 

P Penkkimäki 1.5. 
teknikkoluutnantiksi 

M Hämäläinen 4.6. 
ylivääpeliksi K Pietilä 1.2. 
ylikersantiksi T Vainio 1.2. 
ylikersantiksi K Leinonen 

1 . 2 . 
ylikersantiksi H Turtiainen 

1 . 2 . 

Eläkkeelle 
lääkevl A Temmes 7.6. 
kapt P Huhtanen 1.1. • 
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R A U I V I A - R E P O L A 

Aluma TRP on 
vaivaton materiaali 
kattoihin ja seiniin, 
uusiin tai vanhoihin: 

helppo työstää ja 
nopea kiinnittää, 
ei vaadi huoltoa 

ja kestää. 

OY ALUMA AB 
Alumiini on ajatonta 
K a i v o l a h d e n k a t u 4 0 0 8 1 0 Hels ink i 81 

puh. ( 90 ) 7 8 0 0 6 6 

Tässä näkymä Tullrnpuomista 

Tervetuloa 
viihtymään 

jo TULLI N PUOMI Ĉ  
Mannerheimintie 118. puh. 412 058 

jo B U D A P E S T Cj 
Iso Roobertinkatu 10. puh. 658 400 

VXSXERKULMA 
Hämeentie 2. puh 769 379 

Ravintola VIISIPATAA 

m Sturenkatu 32—34 . puh. 7535006 

THLOUSOSHKEKHUPPH 
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SUOMEN 
PÖYTÄLIPPU 
SUOMALAISEEN 
KOTIIN 
- jalusta harmaata graniittia 
- tanko kullattua messinkiä, korkeus 45 cm 
- lippu silkkiä, koko 13x21 cm 

r : — Tilauskuponki 

mm^mmm 

Maanpuolustuksen Tuki ry 
P. Hesperiank. 15 A 4, 00260 HELSINKI 26 
puh. 90-440 471 

Tilaan Suomen pöytälippuja . 
hintaan ä 60 , - mk + postikulut 

kpl 

Nimi 

Jakeluosoite 

Postitoimipaikka 

Lähettäkää tilauskuponki 1,10 mk:n postimerkillä varustetussa kuo-
ressa 



III a ka Juhani 
K e i j u k a i s t e n p l k 3 A 1 
0 0 8 2 0 HKI 8 2 

YLELLINEN UUTUUS 
WINHAGLX 

Kalastaja, isäntämies! Vapaa-ajan 
kelkkailija! 

Oletko haaveillut moottorikel-
kasta, jossa yhdistyisivät työ- ja ur-
heilukelkan parhaat ominaisuudet? 

Nyt sellainen on tehty. 
AIVAN UUDENTYYPPINEN TYÖKELKKA 

Uusi VVinha GLX on maailman 
ensimmäinen leveätelainen liuku-
telakone. Se on kotimainen tuote, 
jonka suunnittelussa huomioitiin 
talvimaastomme asettamat vaati-
mukset. 
"VVinha 3300 
hurmiota 
teho 25 kW (34 hv) 
telan pituus 330 cm . 

leveys 38 

Lisätietoja ja lähimmän myyjän osoitteen saat Keskon konttoreista: 
Turku 921-331222 Kotka 952-15120 Oulu 981-221611 
Tampere 931-158111 Kuopio 971-341122 Rovaniemi 991-17011 
Lahti 918-47911 Joensuu 973-2021 Lappeenranta 953-11730 
Pori 939-16441 Kajaani 986-23661 Helsinki 90-83081 
Jyväskylä 941-19200 Vaasa 961-111255 Seinäjoki 964-142666 

Löydät siitä tutut VVinha-ominai-
suudet: luotettavuuden, kestävyy-
den, vahvat vetokoukut ja selviyty-, 
miskyvyn paksuillakin lumilla. Löy-
dät siitä myös suorituskykyisen 
40 hv:n moottorin ja nopean vaih-
teiston. 

LIUKUTELASTON EDUT 
Winha G l X n liukutelasto mer-

kitsee tasaista vetopintaa kaikissa 
oloissa. Liukutelasto tuo muutenkin 
miellyttävyyttä ajoon: Kulku pysyy 

VVinha GL-3900 
tehovetoa 
teho 25 kW (34 hv) 
telan pituus 386 c;m 

leveys 38 c m 

vakaana ja ohjautuvuus hyvänä. 
Jousitus on automaisen pehmeä. Ja 
vetotehoa riittää. 

HURMIONTUQIA 

VVinha GLX on myös linjakas va-
paa-ajankelkka. Sitä katsoo mielel-
lään ja jo siihen istuutuminen tun-
tuu elämykseltä. Kelkka, jolla ajaa 
hurmioon. 

Winha GLX 
hurmiota ja tehovetoa 
teho 30 kW (40,8 hv) 
telan pituus 330 c m 

leveys 50 a n . 


