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Suursaaren valtaus 
talvella 1942 

Ylipäällikkö antoi Päämajassa 12.3.1942 käskyn 
Suursaaren valtauksesta ja hallussapidosta. Käs-
kyn perusteella muodostetun Taisteluosasto P:n 
komentaja kenraalimajuri Pajari antoi joukoil-
leen Suursaaren valtauskäskyn Kotkan Hotelli 
Meritornissa toimivassa esikunnassaan 21.3.1942 
klo 11.30. 

Näillä kahdella käskyllä toimeenpantiin olois-
samme ainutlaatuinen jäitse suoritettu operaatio. 
Käskytystä ja toimeenpanoa oli edeltänyt 
3.1.1942 aloitettu partiointi, tiedustelu ja suun-
nittelu. Valmistelujen tuloksena syntyi yksityis-
kohtainen operaatiosuunnitelma, jonka perus-
teella aloitettiin joukkojen koulutus ja harjoitte-
lu sekä erittäin perusteelliset valmistelut lähtöase-
missa ja jäälakeudella. 

Suursaaren operaatio on esimerkki huolella 
valmistellusta meri- ja rannikkoalueella tapahtu-
neesta yhteistoiminnasta. Ilman pikkutarkkuuk-
siin mennyttä suunnittelua ei operaatioita olisi 
voitu menestyksellä toteuttaa. Suunnittelussa ja 
valmisteluissa yhdistyvät kokeneen komentajan 
näkemys ja Itä-Suomen Rannikkoprikaatin hen-
kilökunnan maaston ja olosuhteiden tuntemus. 

Suursaaren valtaukseen rinnastettava jäitse 
suoritettu operaatio on tuskin mahdollinen tä-
män päivän tiedustelu- ja valvontajärjestelmien 
vaikutusalueella. Aselajissamme tulee silti ylläpi-
tää kantahenkilökunnan ammattitaitoa ja kykyä 
suunnitella ja toteuttaa jäitse tapahtuvia yksiköi-
den tai erillisten osastojen siirtoja. Kuljetusväli-
neiden nopea kehittyminen 1970-luvulla ei poista 
"vanhojen" menetelmien tarvetta kohotettaessa 
valmiutta vartiolinnakkeilla ja erillisillä tulenjoh-
toasemilla. Kyky toimia ja liikkua saaristossa 
jääolosuhteissa sekä kelirikkoaikana tulee kuu-
lua rannikkotykkimiehen perustaitoihin. 

Aki/1.3.1982 



ANSSI VUORENMAA 

SUURSAARI 
Strateginen piste 
Suomenlahdella 

Suursaari sijaitsee suurin 
piirtein Suomenlahden 
leveimmältä kohdalla 
suoraan Kotkasta ete-
lään. Saari on pohjois-
eteläsuunnassa ja sieltä 
on Viron rannikolle noin 
60 km ja Suomen ranni-
kolle hieman yli 40 km. 
Saaren pituus on noin 11 
km ja suurin leveys ehkä 
3 km. Saaren pinnan-
muodostus suosii sota-
toimia ajatellen puolus-
tajaa, sillä maasto on 
vaikeakulkuista. 

Saaren korkein kohta 
Lounatkorkia kohoaa 
lähes 160 m merenpin-
nan yläpuolelle ja Hauk-
kavuorikin tavoittaa yli 
140 m:n korkeuden. 
Länsirannan louhikkoi-
nen maasto on sinänsä 
este maihinnousulle, kun 
taas itärannikko on ala-
vampaa. Sinne onkin ai-
kojen kuluessa muodos-
tuneet saaren kylät, 
Suurkylä ja Kiiskinkylä. 

Saaren ainoa tie on 
näiden kylien välillä. 
Kun vielä lisätään, että 
Suursaari sijaitsee kes-
kellä aavaa ulappaa on 
selvää, että saarta ei voi 
valoisana aikana paljas-
tumatta lähestyä. 

SUURSAAREN MERKITYS 
SUOMELLE 

Ensi sijassa juuri maastollis-
ten ominaisuuksiensa ja si-
jaintinsa ansiosta Suursaarel-
la on aina ollut suuri merkitys 
Suomenlahtea itään suuntau-
tuvan meriliikenteen valvon-
nassa. Suursaaren meristrate-
ginen merkitys kasvoi heti, 
kun Pietarista (Leningradista) 
kehittyi Venäjän-Neuvostolii-
ton huomattava taloudellinen 
ja sotilaallinen keskus. Suo-
men kannalta katsottuna saa-
relta voitiin valvoa itäisen 
Suomenlahden meriliikennet-
tä sekä Kotkan, Haminan ja 
Viipurin satamiin tapahtuvaa 
meriliikennettä. 
Kun toisaalta mainittuihin 
Etelä-Suomen satamiin lii-

kenne voitiin suorittaa myös 
suojaisia rannikkoväyliä pit-
kin, ei saarella ollut Suomelle 
aivan elintärkeää strategista 
merkitystä. Tarton rauhanso-
pimus neutralisoi saaren soti-
laallisesti, joten sitä ei voitu 
rauhan aikana varustaa, mikä 
osaltaan vielä pienensi sen 
merkitystä Suomelle. Sen si-
jaan Suursaari oli suomalai-
sille varsin suosittu loman-
viettokohde kesäaikana. Saa-
relaiset elivätkin juuri turis-
mista sekä luonnollisesti 
myös kalastuksesta. 

SAAREN VAIHEET 
1939—1941 

Suursaaren asema oli varsin 
paljon esillä Suomen ja Neu-
vostoliiton neuvotteluissa en-

28 

kesällä 1941 saavutti Viron 
pohjoisrannikon ja eteni vielä 
tässä vaiheessa vastustamat-
tomasti kohti Leningradia, ei 
Hangolla eikä myöskään Suo-
menlahden saarilla enää ollut 
Neuvostoliitolle niin suurta 
merkitystä kuin aikaisemmin. 
Lisäksi Hangossa olleita 
joukkoja tarvittiin kipeäm-
min Leningradin puolustami-
sessa saksalaisia vastaan. 
Joulukuussa 1941 neuvosto-
joukot jättivät Hangon ja sa-
massa yhteydessä tyhjensivät 
myös Suursaaren tukikohdan 
varastoineen. Välittömästi tä-
män jälkeen suomalaiset ran-
nikkojoukot miehittivät saa-
ren jättäen sinne vajaan 
komppanian vahvuisen varus-
kunnan. 

Saksalaisten hyökkäyksen 
ehtyessä ja kulminoituessa 
Leningradin porteille vuoden 
1941 lopussa neuvostoliitto-
laisia ilmeisesti alkoi kaduttaa 
luopumisensa Suursaaresta 
niin helpolla, ja he päättivät 
vallata saaren takaisin. Tam-
mikuun 2. päivän vastaisena 
yönä 1942 Tytärsaarelta lähti 
pimeän turvin eversti Barino-
vin johtama vapaaehtoisista 
koottu komppania, jota oli 

Evl Anssi Vuoren-
maa on Sotatieteen 
laitoksen sotahisto-
rian toimiston pääl-
likkö. Evl Vuoren-
maa tarkastelee ar-
tikkelissaa valtaus-
operaatioon johta-
neita perusteita. 
Miksi ryhdyttiin vai-
keasti salattavaan 
riskialttiiseen sota-
toimeen? 

nen talvisotaa. Neuvostoliitto 
esitti Suomelle useita eri vaih-
toehtoja saaren saamisesta 
kokonaan tai osittain Neu-
vostoliiton hallintaan. Suo-
men sotilasjohto kannatti 
saaren luovuttamista, koska 
sen sijalle olisi vaihtokauppa-
na saatu aluetta muualta. 
Suomen hallitus ei kuiten-
kaan aluksi suostunut edes 
keskustelemaan maan suve-
reenisuutta loukkaavasta eh-
dotuksesta. Vuosien 1938—39 
oloissa pidettiin suorastaan 
poliittisena itsemurhana suos-
tua luovuttamaan maan 
aluetta vieraalle vallalle ja 
vallankin kommunistiselle 
Neuvostoliitolle. Vasta toden 
tullen asiasta suostuttiin kes-
kustelemaan, mutta se tapah-
tui silloin jo liian myöhään. 
Talvisodan taistelujen jälkeen 
Suursaari jouduttiin luovutta-
maan Neuvostoliitolle, joka 
ryhtyi kiireesti rakentamaan 
saarelle linnoituslaitteita, sillä 
saari kuului Hangon ja Viron 
rannikon tukikohtien kanssa 
puolus tus vyöhykkeeseen, 
jonka tarkoituksena oli estää 
mahdollinen merellinen hyök-
käys Leningradiin. 

Kun saksalaisten hyökkäys 
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Suursaaren merkitys Haapasaaret — Suur-
saari — Suur-Tytärsaari kapeikon sulkemi-
sessa Suomen sodassa 1941—45 

vahvennettu kranaatinheitti-
millä ja konekivääreillä. Suo-
malaisen varuskunnan ollessa 
aamutuimaan kokonaisuu-
dessaan päällikkönsä puhut-
telussa neuvostoliittolaiset yl-
lättivät varuskunnan täydelli-
sesti. Kymmeniä suomalaisia 
kaatui syntyneessä epätasai-
sessa taistelussa ja saari jou-
tui eversti Barinovin osaston 
haltuun. Neuvostoliittolaiset 
sijoittivat saarelle noin patal-
joonan vahvuisen osaston, 
jolla oli runsaasti kranaatin-
heittimiä sekä suora-ammun-

tatykkejä, muttei varsinaista 
tykistöä. 

SAARI ON VALLATTAVA 
TAKAISIN 

Suomenlahdelle oli nyt muo-
dostunut neuvostojoukkojen 
hallussa oleva saaristolinnoi-
tusketju, joka uhkasi katkaisi 
suomalaisten ja saksalaisten 
yhteyden Suomenlahden yli. 
Edelleen neuvostoliittolaisille 
tarjoutui nimenomaan avove-
den aikana tilaisuus säilyttää 
vahva asemansa itäisellä Suo-

menlahdella sekä uhata sekä 
suomalaisten että saksalaisten 
sivustoja. Ennenkaikkea neu-
vostojoukot saattoivat jälleen 
valvoa ja häiritä meriliiken-
nettämme Kotkan ja Hami-
nan satamiin sekä ulottaa toi-
mintansa aina Itämerelle asti, 
missä kulkivat kannaltamme 
elintärkeät kauppayhteytem-
me. Näiden seikkojen johdos-
ta saari päätettiin vallata ta-
kaisin. Valtaaminen päätet-
tiin suorittaa talvella, koska 
Suomenlahti oli vahvassa 
jäässä. Näin ollen operaatio 
voitaisiin suorittaa tavallaan 
maasotatoimena ja sellaisena 
todennäköisesti pienemmin 
uhrauksin kuin kesällä. Teh-
tävää ei kuitenkaan pidetty 
helppona, sillä tiedettiin saa-
rella olevan ainakin pataljoo-
nan, joka jatkuvasti paransi 
linnoittamalla puolustustaan. 
Tehtävään ylipäällikkö sota-
marsalkka Mannerheim valit-
si kenraalimajuri A Pajarin, 
johon hän varauksetta luotti. 

Alunperin oli yhteistoimin-
nassa saksalaisten kanssa tar-
koitus vallata kaikki itäisen 
Suomenlahden saaret, joista 
Suursaari jäisi suomalaisten 
osuudeksi. Saksalaiset puo-
lestaan valtaisivat ainakin Ty-
tärsaaren ja Lavansaaren. 
Operaation jälkeen saksalai-
set joukot oli aikomus siirtää 
Kotkaan ja kuljettaa rauta-
teitse Pohjois-Suomen rinta-
malle. Yhteistä operaatio-
suunnitelmaa kehiteltiin pari-
sen kuukautta, sillä molem-
pien maiden merivoimat vaa-
tivat saarten valtaamista tuki-
kohdikseen ennen avovesi-
kautta. Saksalaisille syntyi 
kuitenkin vaikeuksia Lening-
radin rintamalla, jossa neu-
vostoliittolaiset hyökkäilivät 
kiivaasti saadakseen Lenin-
gradin ja Moskovan välisen 
rautatieyhteyden auki. Tästä 
syystä 18. Armeija ei halun-
nut luovuttaa saaristo-
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operaatioon määrättyä divi-
sioonaa. 

"TAISTELUOSASTO 
PAJARI" 

Pohjoisrannikolla suomalai-
set pitivät hallussaan Kotkan 
edustalla olevia saaria sekä 
Someria. Niillä olleet joukot 
kuuluivat Itä-Suomen Ran-
nikkoprikaatiin, jonka ko-
mentajana oli eversti P En-
kainen ja esikunta Haminas-
sa. 

Suursaaren valtausta var-
ten perustettiin Taisteluosasto 
Pajari. Osaston muodosti JR 
47:n esikunta, kaksi jalkavä-
kipataljoonaa sekä tarpeelli-
nen määrä erillisyksiköitä. 
Näiden lisäksi Pajarille alis-
tettiin lentolaivue 6 sekä Itä-
Suomen Rannikkoprikaati. 
Ilmavoimien komentaja vel-
voitettiin tukemaan Taistelu-
osasto P:n hyökkäystä mel-
kein koko Suomen silloisilla 
ilmavoimilla. 

Itä-Suomen Rannikkopri-

kaatista kenraalimajuri Paja-
ri sai käyttöönsä kaiken 
maaston ja olosuhteiden tun-
temuksen. Prikaatista irroi-
tettiin noin pataljoonan vah-
vuinen osasto, jolla tieten-
kään ei ollut jalkaväkipatal-
joonan taistelukokemusta, 
mutta joka oli varsin tottunut 
jääolosuhteisiin, jota tottu-
musta taas ei jalkaväellä ol-
lut. Kenraalimajuri Pajarin 
suuria ansioita millään tavalla 
aliarvioimatta tuntuu oudol-
ta, että valtausoperaation ko-
mentaja piti siirtää Kannak-
selta, olkoonkin että ylipääl-
likkö luotti rajattomasti Paja-
riin. Mitään vastaväitettä sil-
le, etteikö Itä-Suomen Ran-
nikkoprikaati olisi kyennyt 
vahvennuksia saatuaan val-
taamaan Suursaaren, ei ole 
nähtävissä. Kyseessä saattoi 
olla, että kun saksalaisella 
puolella operaatiota tulisi 
johtamaan kenraali, niin sa-
moin tuli olla meilläkin. Ja 
ylipäällikkö luotti Pajariin, 
joka oli kenraalimajuri. 

Taisteluosasto P:n joukot 
irroitettiin pääosin Pajarin 
omasta 18. D:sta. Joukot tuo-
tiin junilla Kotkaan, paitsi 
eräät tukiyksiköt autoilla. 
Kuljetusten salaamiseen kiin-
nitettiin erityistä huomiota. 
Kannakselle jääneelle 18. 
DE: lie vihjaistiin kyseessä 
olevan Sorokan valtads Maa-
selän kannaksella. Kotkassa 
toimeenpantiin puhelin- ja 
kirjesensuuri. Tämä oli kui-
tenkin turhaa, sillä mm Rai-
volan rautatievirkamiehet 
maalasivat vaunujen kylkiin 
suurin kirjaimin määräase-
man. Vaikka joukot 13.—15. 
3.1942 öiseen aikaan tuotiin 
Kotkaan, purettiin kaupungin 
ulkopuolella tehdasradoilla ja 
marssitettiin heti purkamisen 
jälkeen saaristoon, tiesivät 
kotkalaiset jo paria päivää 
myöhemmin, että nyt valla-
taan Suursaari ja että komen-
tajana on itse Pajari. Näin-
hän sitten tapahtuikin, mutta 
se onkin j o eri j uttu. • 

annet hei m -museo 

Kalliolinnantie 14 - Kaivopuisto 

Helsinki - Puhelin 635 443 

Auki joka arkipäivä paitsi maanantaisin, 

kel lo 9 - 1 5 . 

Auki sunnuntaisin kel lo 1 1 - 1 6 . 



SUURSAARI 27.3.1942 

'•ö KIRKONMAA 

VANHAN KV- HAAPASAARET 
LANMAA 

OS. SOTI S AARI 

O 

O s M l E T T I N E N 

Operaatiosuunnitelma 

TstOsP 
— Os Sotisaari 
— Os Miettinen 

• Vuorela 
• Laaksonen 
• Uski 

SUURSAARI 

Lähtö Haapasaarilta 
26.3.1942 klo 16.90 

TstOsP 
Johtoporras 
— E/JR 47 
Joukot 
— I/JR 27 
— II/JR 6 
— TykK/JR 6 
— KrhK/JR 6 + 

2 rskrhj 
— 3./PionP 23 
— vahv VK 
— ItKKK 
— l./KTR 19 
— 4. MtRsPtri 
— 75 K/17 ptri 
— 21. AutoK 
— AtarvVar J 
— Talousjoukkue 
— A-Os/2.Ks 

(sairaalaosasto) 
— eläinlääkintä-

joukkue 

I SuomRPr 
Lentolaivue 6 
IV/16.Pr 
(Päämajan res 
Kirkonmaassa) 
Yhteensä noin 5000 
miestä, joista 
välittömään 
taistelutoimintaan 
osallistui noin 3500 
miestä. 

Kiitoreki oli nopea ja tehokas tiedustelu- ja yhteysväline. Nopeat reet 
katkoivat myös viestiyhteyksiä ja ajoivat nurin yhden puhelinkes-
kuksen. 

Osasto Miettisen miehiä taisteli toista vuorokautta avoimella 
jäälakeudella irtaantuvia vihollisia vastaan. Osaston yhteydet muihin 
joukkoihin olivat em ajan lähes jatkuvasti poikki. 

Taisteluosastoa tuki Lentorykmentti 3 pää-
voimillaan sekä pommitus ja sairaslennoilla. 

9 



Suursaarta puolustaneen NL:n pataljoonan 
vahvuus oli 508 miestä. Heistä kaatui 213. 
Vangiksi jäi 30 sotilasta. 265 saapui myö-
hemmin Lavansaarelle. Tiedot on saatu ra-
diotiedustelulla. 

Omat tappiot olivat kohdattuun vastarin-
taan nähden huomattavat 12 ups, 46 au, 114 
miestä yhteensä 172. Tämä kuvaa vaikean 
maaston merkitystä saariston taisteluissa. 

TIETOA J A 
N U M E R O I T A 

Naamiointi 

— 3500 lakanaa 
— 1250 m2 valkoista 

kangasta 
— 6000 kg valkoista 

liituväriä 

Auraus 

— 11 aurausautoa 
— 408 tuntia 
— 4148 km 
— keskinop 

10,28 km/t 

Tulituki 
— l. /KTR 19388 ls 
— rskrhk 564 ls 
— MtRsPtri 238 ls 
— 75Kptr i 108 ls 

Ilmatorjunta 

— 4 kpl 40 mm ItK 
— 24 kpl 20 mm ItK 

Ilmavoimat 

— 643 tstlentoa 
— 30 vihollisen ko-

netta pudotettiin 
— omat menetykset 

2 BL-konetta, 
5 vaurioitunutta 
konetta ja 6 kaa-
tunutta 
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Firmjet-risteily Lyypekkiin 
piristää sopivasti aijen. 

Finnjet on hyvä paikka viettää pieni loma 
kesken kaiken. Laivalla hemmottelet itseäsi 
kiireettömällä ololla, tapaat mielenkiintoisia 
ihmisiä, herkuttelet, tanssit, saunot ja uit. 

Kun vielä yhdistät Finnjet-matkaan käyn-
nin romanttisessa Lyypekissä, riittää risteilyl-
läsi antoisia elämyksiä. Viikonloppuristeilyllä 
sinulle jää n. 4 tuntia aikaa tutustua Lyypekkiin 
- tehdä kiertoajelu, katsella kaupunkia ja naut-
tia aitosaksalainen olut ja makkara mukavassa 
oluttuvassa. 

Lisätietoja Finnjet-risteilyistä Lypekkiin 
saat matkatoimistoista ja Finnlinesin lipputoi-
mistosta, City-käytävä, Helsinki, puh. 90-174 744 
tai 90-662 293. 

fiimlintä 

Sailor -LAATU JA 
-KESTÄVYYS 
ON YLIVOIMAA 

VHF-radiopuhelin RT 144 C 

Kaksoiskuuntelu. 
Digitaalisen synteti-
saattorin avulla vakiona 
kaikki 55 kanavaa. 
Hätäkanavan pikavalintakytkin. 
Mikropiiritekniikan ansiosta 
entistä luotettavampi. 
Teho 25 W. 
Kysykää teleosastoltamme. 
puh. 670 211, 
Lauttasaarentie 50, 
00200 HKI 20. 

oy HEDENGREN 



EINO RÄIHÄ 

PE:n rannikkotykis-
tötoimiston majuri 
Eino Räihä tarkaste-
lee kirjoituksessaan 
joukkojen siirto-
mahdollisuuksia 
jäitse tämän päivän 
taktillisissa ja teknil-
lisissä olosuhteissa. 

Tarve joukkojen 
jäitse tapahtuviin 
siirtoihin on nähtä-
vä sekä tämän päi-
vän että tulevaisuu-
den "normaalina" 
toimintana. 

Meidän on pystyt-
tävä toteuttamaan 
ainakin perusyksi-
kön luokkaa olevat 
siirrot talvisotahar-
joitusten yhteydessä. 
Päämääränä tulisi 
olla kantahenkilö-
kunnan tuntuman 
säilyttäminen saaris-
ton- ja merialueen 
jäillä tapahtuvaan 
toimintaan. 

Joukkojen liike 
jäitse saaristossa 
ja merialueella 
—voidaanko toteuttaa 

nykyisin? 

Jäätilanne 25.2.1982 
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Jään teoreettinen kantavuus »i> f 
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1. Jään vahvuudeksi lasketaan teräsjäässä koko jään vah-
vuus. Kohvajäästä lasketaan vain puolet jään vahvuu-
desta. 

2. Merijään kantavuudesta vähennetään aina 10%. 

II 82/ERä 

Kevättalvella 1942 olois-
samme huomattava 
joukko siirrettiin jäitse 
Suursaareen suoritetta-
vaa hyökkäystä varten 
hyökkäysasemiin. Ope-
raation suorituksen 
mahdollisti erittäin an-
kara talvi. Jääpeite salli 
ajoneuvoliikenteen ja jo-
pa kevyen tykistön ja 
raskaan heittimistön tu-
litoiminnan jäältä. Mi-
ten ovat asiat nyt 40 
vuotta Suursaaren jäl-
keen? Onko nykyaikana 
mahdollisuuksia vuoden 
1942 tapaisiin joukkojen 
siirtoihin jäitse? 

MEREN JÄÄTYMISESTÄ 

Jotta joukot voisivat jäällä 
liikkua, jään tulisi olla ku-
viossa 1 esitetyn vahvuinen. 
Matalat, rannikon läheiset ja 
sisäsaarien väliset vedet jääty-
vät tavallisesti jo lokakuun 
lopulla Pohjanlahden poh-
joisosissa. Marraskuussa sa-
ma tapahtuu itäisen Suomen-
lahden rannikolla. Marras-
kuun loppuvaiheilla on lähes 
yhtenäinen kiintojääreunusta 
koko Perämeren rannikolla. 
Etelärannikolla saaristo on 
kiintojäässä joulukuun keski-
vaiheilla ja Saaristomeren ja 
Ahvenanmaan alueella joulu-
kuun lopun — tammikuun ai-
kana. Kiintojääreunusta tu-
keutuu saariin ja kareihin py-
syen lähes muuttumattomana 
kevääseen. Laajimmillaan 
jääpeite on maaliskuussa. 

Ulapoiden jäätyminen 
vaihtelee vuosittain suuresti 
kuten kuviosta 2 ilmenee. 
Leutoinakin talvina kiintojää 
peittää rannikkovedet. Jään 

paksuus vaihtelee 20 cm puo-
leen metriin. Normaalitalvina 
kiintojää peittää Ahvenan-
maan ympäristönkin ja ulot-
tuu Merenkurkun kohdalla 
yli Pohjanlahden. Ankarina 
ja erittäin ankarina talvina 
koko Itämeren pohjoisosa 
saattaa olla kiinto- ja ahto-
jään peitossa. Perämeren ran-
nikolla jää voi olla toista met-
riä paksua. Jääpeite häviää 
keväisin huhti-toukokuussa. 

Joukkojen liike jäitse meri-
ja saaristoalueella vaikuttaa 
olevan mahdollista ainakin 
lähellä mannerta keskinker-
taisina tai ankarampina talvi-
na, joita on ollut 1900-luvulla 
noin kolme neljästä. Liike 
ulompana saaristossa ja saa-

riston ulapoiden yli lienee 
mahdollista vain ankarina ja 
erittäin ankarina talvina, joi-
ta 1900-luvulla on ollut run-
sas neljännes. Keskimäärin 
siis joka kolmas-viides talvi 
voitaisiin ajatella joukkojen 
liikkuvan jäitse ulompana 
saaristossa. On kuitenkin ko-
rostettava, että paikalliset 
olot saattavat huomattavasti 
vaihdella, eivätkä ne noudata 
tilastojen ilmoittamia keski-
määräisiä lukuja. Veden sy-
vyys, virtaus salmissa, lumi-
peitteen paksuus jäällä ja 
jään laatu aiheuttavat suuria 
paikallisia eroja jään vahvuu-
teen ja kantavuuteen. Paikal-
listuntemus jäällä liikuttaessa 
on siten välttämätöntä. 
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VIHOLLISEN 
MAHDOLLISUUDET 
HAVAITA LIIKKEEMME 

Joukkojen liike jäällä kuten 
merikuljetuksetkin tulisi ta-
pahtua salassa. Riittävätkö 
pimeys ja huonot näkyvyys-
olosuhteet salaamaan avoi-
mella jäälakeudella liikkuvan 
joukon? 

Ulkomaisten asevoimien 
operaatioalueella tapahtuval-
le tiedustelulle on ominaista 
runsas lentokaluston ja kor-
keasti kehittyneen elektronii-
kan käyttö. Noin sadan kilo-
metrin levyisellä ja 100—200 
km:n syvyisellä alueella voi 
tapahtua noin 20—30 lento-
tähystys- tai kuvaussuoritusta 
päivittäin. Ilmakuvaustiedot 
voidaan siirtää tosiaikaisella 
tiedonsiirtojärjestelmällä tar-
vitsijan tietoon. Muutaman 
kymmenen kilometrin syvyy-
teen voidaan käyttää tieduste-
luhelikoptereita, jotka on va-
rustettu maavalvontatutkilla. 
Ajoneuvojen liikkeet pyritään 

havaitsemaan helikopterista 
60 km:n etäisyydelle saakka 
yksityisen ajoneuvon tark-
kuudella. Havainnot siirre-
tään digitaalisessa muodossa 
maa-asemille, jotka käsittelyn 
jälkeen syöttävät tiedot johta-
misjärjestelmään. Lentotie-
dustelun sääminiminä pide-
tään eräillä tahoilla noin 150 
m:n pilvikorkeutta ja 2 km:n 
vaakanäkyvyyttä. 

Lentävällä kalustolla suori-
tettavaa tiedustelua täydenne-
tään "maanpinnalla" oleval-
la valvonta- ja tiedusteluväli-
neistöllä, kuten elektronisen 
tiedustelun kuuntelu- ja suun-
timisvälineistöllä, optisilla il-
maisimilla ja valonvahvisti-
milla, infrapuna- ja tutkail-
maisimilla, tiedustelulenno-
keilla, ilmassa leijuvilla tutka-
tai kamera-alustoilla ja kaik-
kia näitä yhdistävillä tietoko-
nepohjaisilla tiedonsiirtojär-
jestelmillä. Periaatekuva täl-
laisesta järjestelmästä on ku-
viossa 3. 

Pimeys ei siis estä tieduste-

lun suoritusta eikä se yksin ta-
kaa salassa pysymistä. Lento-
tiedustelua vaikeuttavat al-
hainen pilvikorkeus ja rajoit-
tunut vaakanäkyvyys. Muu-
taman kymmenen kilometrin 
syvyydessä voidaan huonolla-
kin säällä havaita liike maa-
han "tukeutuvilla" tutkajär-
jestelmillä ja tiedustelulenno-
keilla sekä kuuntelutieduste-
lulla. Sen sijaan huono sää es-
tää ilmoitse suoritettavat vas-
tatoimenpiteet tai ainakin vai-
keuttaa niiden suoritusta tun-
tuvasti. 

TAKTILLISIA 
NÄKÖKOHTIA 

Rannikkojoukkojen liike jäit-
se liittyy joukkojen ryhmitty-
miseen, ryhmityksen muutok-
siin ja taistelutehtäviin. Paitsi 
sydäntalvi kyseessä saattaa 
olla syys- tai kevätkelirikon 
aika olosuhteissa, joissa meri-
kuljetukset eivät ole mahdol-
lisia. 

Liike jäällä edellyttää huo-
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lellisia valmisteluja. Jääntie-
dustelulla selvitetään jäiden 
ulottuvuus, laatu ja paksuus, 
railot ja niiden ylittämispai-
kat, ahtojäät ja lumipeite se-
kä jään päällä oleva vesi ja 
hyhmä. Vain siten saadaan 
edellytykset marssireittien va-
linnalle, ajoneuvojen ja mate-
riaalin painorajoituksille eri 
marssiosuuksilla sekä ajono-
peuksille ja -etäisyyksille. 

Joukon käyttöön annetaan 
erikoiskalustoa. Sitä ovat eri-
laiset lumiajoneuvot, hydro-
kopterit, väylä- ja railosillat, 
ajoneuvojen peräreet sekä au-
rauskalustot. 

Siirto jäitse edellyttää jou-
kon kouluttamista toimimaan 
jääolosuhteissa. Ennen siirty-
mistä jäälle on kaikille siirty-
ville joukoille annettava siir-
tymisolosuhteita vastaava 
jäämarssikoulutus siirron val-
misteluihin liittyen. 

Marssireitit on suunnattava 
peitteisiä saaria sivuten tai 
niiden läpi siten, että niitä 
voidaan käyttää ilmasuojaisi-
na tauko- ja lepopaikkoina. 

Suojaa voidaan lisätä käyt-
tämällä erittäin harvaa ryhmi-
tystä. Etäisyydet ajoneuvosta 
tai miehestä toiseen voivat ol-
la 2—5 kertaiset ohjesään-
nöissä esitettyihin lukuihin 
verrattuna. 

Lähtö- ja tuloalueet, suoja-
paikat sekä mahdollisuuksien 
mukaan myös marssi on py-
rittävä suojaamaan ilmator-
junnalla. Kaikkien jäällä liik-
kuvien yksiköiden on aina 
valmistauduttava omakohtai-
seen ilmatorjuntaan. 

Viestisalaamiseen tulee 
kiinnittää erityinen huomio. 
Radiohiljaisuuden tulee olla 
ehdoton. Viestiliikenne jou-
kon edellisellä ryhmitysalueel-
la tulisi pitää entisen kaltai-
sena. 

Jäämarssin ajaksi tulisi "ti-
lata" niin huono sää kuin 
mahdollista. Se asettaa myös-

kin suuria koulutus- ja tottu-
misvaatimuksia myös siirty-
vän joukon henkilöstölle. 
Mutta huono sää on kenties 
henkivakuutus vihollisen vas-
tatoimenpiteitä ja asevaiku-
tusta vastaan. Sääolot eivät 
kenties estä marssiosastoa 
paljastumasta, mutta ne 
yleensä vaikeuttavat toimin-
taa marssiosastoa vastaan. 

LOPUKSI 

Tilanteen niin vaatiessa ran-
nikkojoukkoja on siirrettävä 
jäitse. Se on tuskin mahdollis-
ta suorittaa täysin salassa niin 
talvella kuin kesälläkään. 
Mutta käyttäen hyväksi olo-
suhteita, jotka me tunnemme 
ja joihin olemme rannikko-
joukot kouluttaneet, on kui-
tenkin mahdollisuus välttää 
meihin kohdistettavia vasta-
toimenpiteitä ja asevaikutusta 

tai ainakin ratkaisevasti vä-
hentää niiden tuloksellisuut-
ta. 

Lopuksi itsekunkin meidän 
on syytä asettaa itsellemme 
kysymys, kuinka paljon 
olemme Suursaaren ajoista 
kehittäneet taktiikkaamme, 
välineistöämme ja toimintata-
pojamme vastaamaan nyky-
ajan vaatimuksia myöskin 
jäällä tapahtuvan liikkeen 
mahdollistamiseksi. • 

RT ON TERÄSTÄ 
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H E L S I N K I • J O K E L A • PORI • T A M P E R E 

T o i m i t u s o h j e l m a a m m e kuuluva t m m : 

- elektroniikka-ja lentokonelaitteet 
- hitsaus-ja nestekaasulaitteet 
- jätteenkäsittelykalustot 
- metalliteollisuuden työkalut 
- nosto- ja siirtolaitteet 
- paineilmatyökalut ja kompressorit 
- putkiasentajan koneet ja työkalut 
- teollisuustarvikkeet 
- tiekoneet 
- työs tö- ja teollisuuskoneet 

Meillä on as ian tun t i ja t näille aloille 
- o t t a k a a y h t e y t t ä ! 

OY MACHINE TOOL co 

VAMMASKOSKEN TEHDAS • 38201 VAMMALA • PUH 932-43411 
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• • •• paa 
esemme 

aivan 
K o n e h u o n e e t 
p i lss i t 
tank i t 
l as t i ruumat 
a u t o k a n n e t 
k a n s i r a k e n t e e t 
ky l je t 
puhdistuvat pinttyneestä 
öljystä ja liasta korkeapai-
nekuumavesipesulla sekä 
tehokkailla pesukemikaa-
leilla. Ottakaa yhteyttä. Pe-
suautomme on nopeasti 
paikalla ja tekee puhdasta 
jälkeä. 

Korkeapaine- ja 
kuumavesipesupalvelu 

Hans Langh 
Piikkiö,puh. 921-725 355 

Tuoreimmat mehut 
saat Pure-Pak tölkissä! 

F i n n a i r .« , Aleksanterinkatu 48 B 
oy v f / a n 00100 HELSINKI 10 puh. 90-175 255 

Tässä näkymä TulMnpuomista 

"tervetuloa 
viihtymään 

TULLI N PUOMI 
Mannerhe im in t ie 118. puh 4 1 2 0 5 8 

BUDAPEST 
Iso Roober t i nka tu 10. puh 6 5 8 4 0 0 

V X K E R K U L M A 
Hämeen t i e 2. puh 7 6 9 3 7 9 

R a v i n t o l a VIISIPATAA 

Stu re r m. Stu renka tu 3 2 — 3 4 . puh. 7 5 3 5 0 0 6 

TALOUS-GSf lKEKRUPPf l 
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UPSEERIOPPILAS 
J M HAKKARAINEN 

Mietteitäni 
RAu-kurssista 

Ennen rannikkotykistön Au-
kurssin alkua elokuussa 1981 
kurssille valittujen keskuu-
dessa liikkui monenlaisia hu-
huja ja arvailuja edessä ole-
vasta parin kuukauden koulu-
tusjaksosta. Rannikkotykis-
tössä aliupseeri- ja upseeri-
kurssit ovat normaalia ly-
hyemmät, koska käytännön 
koulutus saadaan pääasiassa 
kurssien jälkeen linnakkeella 
tai joukkoyksiköissä. Useat 
kurssille hyväksytyt uskoivat-
kin koulutuksen olevan hyvin 
tiivistä ja kovaa sekä samalla 
asiallista ja hyvää opastusta 
sotilasjohtajaksi. Jo ensim-
mäisinä päivinä huomasim-
mekin, että meiltä vaadittai-
siin paljon enemmän oma-
aloitteisuutta kuin peruskou-
lutuskaudella ja kuitenkin 
edellytyksenä olisi annettujen 
käskyjen täsmällinen noudat-
taminen, todellinen sotilaalli-
nen kuri. Yhdessä päivässä 
tuli siis melkoinen muutos va-
rusmieselämäämme, pitihän 
oppilaiden vielä totuttautua 
uusiin kasvoihin — kurssille 
tuli oppilaita koulutuspatte-
rilta, esikuntapatterilta ja 
Kotkasta. 

LYHYT — TIIVIS 

Lyhyestä koulutusjaksosta 
huolimatta kurssilla ehdittiin 

opettaa melko perusteellisesti 
ryhmänjohtajakoulutuksen 
periaatteita sekä aliupseerin 
toimintaa rannikkolinnak-
keella tulenjohdossa, keskiös-
sä tai tykillä. Ensinnä palau-
tuu mieleen säännölliset ja 
tiukat sulkeisharjoitukset, 
ryhmänjohtajatoiminta mas-
toharjoituksissa sekä erikois-
koulutuksen puolelta oppi-
tunnit ja tietenkin ampuma-
leiri. Valppauttamme testat-
tiin myös kutsumalla AuK:n 
hälytysosasto kokoon yllättä-
vinä ajanhetkinä ja täsmälli-
syyttämme kokeiltiin kun 
kurssi järjestyi palvelukseen. 
Kuri oli tinkimätöntä, mutta 
silti asiallista eikä niin pikku-
tarkkaa kuin peruskoulutus-
kaudella, mikä auttoi kiin-
nostuksen säilyttämisessä. 
Kurssin erityispiirteenä mai-
nittakoon sotainvalidikeräys, 
johon oppilaat osallistuivat 
kurssin toiseksi viimeisellä 
viikolla. 

Keräys tapahtui erittäin hy-
vässä hengessä ja siten tulos-
kin oli hyvä. 

AMPUMALEIRI 

Kurssin moni-ilmeinen koulu-
tus tarjosi jokaiselle jotakin, 
pääaiheena oli luonnollisesti 
viimeisen viikon ampumaleiri 
Upinniemen eteläkärjessä. 
Patteriharjoituksessa ja am-

pumaleirin aikana oppilaat 
harjoittelivat ammuntoja ah-
kerasti kehysharjoitteluna, 
kunnes viimeisinä päivinä 
päästiin lopulta ampumaan. 
Kokonaisuutena ottaen am-
munta sujui AuK:n oppilailta 
hyvin; olihan patterin päällik-
kökin sangen tyytyväinen 
kurssin panokseen. Kaikki 
leirillä olleet varmasti yhtyvät 
toteamukseen, että viikko ete-
läkärjessä koulutti tehtäviin 
paljon tehokkaammin kuin 
oppitunnit, joiden arvoa ei 
kuitenkaan saa väheksyä, on-
han teoriapohja saatava en-
nen käytännön harjoitusta. 

Mielestäni ampumaleiri oli 
ehdottomasti kurssin parhai-
siin puoliin kuuluva harjoi-
tus, vaikka se olikin melko ra-
sittava kokemus. Leirielämää 
virkisti vielä omaisten ilta, 
jolloin sai rentoutua ja syödä 
kunnolla ja omaiset ja ystävät 
voivat tutustua ampumatoi-
mintaamme, tarjottiinpa heil-
le näytösammuntakin. 

KORJATTAVAAKIN ON 

Korjättävääkin kurssilla var-
masti olisi, eihän voi olettaa, 
että näinkin suurisuuntainen 
koulutusjakso olisi lähellä 
täydellistä. Ajoittain tuntui, 
ettei kurssilla ollut motivaati-
otaso tarpeeksi korkealla. Tä-
tä seikkaa paransi kuitenkin 
yli vuorokauden mittainen 
koulutyö, jossa lyhyen ajan 
sisällä testattiin fyysinen ja 
henkinen kestävyys sekä op-
pimistaso. Kaikkien mielestä 
koe oli onnistunut ja toivon 
mukaan se säilyy kurssin kou-
lutyömuotona. Henki kurssil-
la oli riittävän hyvä, vaikka-
kin väsyneenä rasitus tuntui 
kovalta ja yhteishenki joutui 
usein koetukselle, mutta se ei 
kuitenkaan paljon rakoillut. 
Kurssin loppuvaiheessa oli to-
sin kovaa kilpailua RtK:n Ru-
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kurssille pääsystä. Kiinnostus 
oli laajaa ja monet hyvät kan-
didaatit joutuivat pettymyk-
sekseen tyytymään häviäjän 
osaan, sillä osa valinnoista oli 
yllättäviä. 

Siirtojen koittaessa ilmapii-
ri oli kuitenkin jo vapautunut 
ja ylennetyt alikersantit ja 
korpraalit ajattelivat jo uusia 
tehtäviään. Kurssin vitsaukse-
na oli lukuisat marssimurtu-
mat, joiden johdosta fyysisen 
rasituksen tasoa jouduttiin 
hieman pudottamaan, vaikka 
luulisinpä oppilaiden saaneen 
joka päivä riittävästi kunnon-
kohotusta. Tämä on seikka, 
joka on syytä ottaa huomioon 
vastaisuudessa: liikuntakou-
lutusta täytyisi saada moni-

puolisemmaksi eikä keskittää 
kaikkea rasitusta parille päi-
välle viikossa. Laatua tulisi 
siis parantaa, ei määrää. Mie-
lestäni aamulenkeille oli myös 
varattu liian vähän aikaa — ei 
voinut ajatellakaan lämmitte-
lyä ennen pimeille kivikkoisil-
le poluille menoa, mikä ai-
heutti osaltaan venähtymiä ja 
muita vaivoja. Meille ei kurs-
sin aikana selvinnyt, olivatko 
aamukiireet tarkoituksellisia 
vai oliko aamuohjelma suun-
niteltu vahingossa näin hätäi-
seksi. Kurssin suurimpana 
epäkohtana oli siis liikunta-
koulutuksen suunnittelun 
puute, pitäisi pyrkiä moni-
puolisuuteen ja järkevyyteen 
tulevaisuudessa. 

YLEISVAIKUTELMA — 
HYVÄ 

Kurssin miellyttävät koke-
mukset ovat muistissa kirk-
kaampina kuin tympeät ta-
pahtumat ja näin jälkeenpäin 
yleisvaikutelma koulutusjak-
sosta on hyvä ja useimmat 
ovat varmasti tyytyväisiä ko-
vaan koulutukseen. 

Sietokykymme on parantu-
nut ja olemme paremmin op-
pineet ymmärtämään sotilas-
johtajan vastuuta, oikeuksia 
ja velvollisuuksia. Kesäkuun 
1981 ikäluokan RAu-kurssi 
on varmasti täyttänyt sille 
asetetut vaatimukset sekä 
johtajien että kurssilaisten sil-
missä. • 

UPSEERIOPPILAS 
PERTTI FALLENIUS 

Valmistautukaa!!! 
Rannikkotykistön uu-
sittu koulutusjärjestel-
mä asettaa vaatimuk-
sia erityisesti aliupsee-
rikoulujen oppilaille 
ja heidän kouluttajil-
leen. Oheiset kirjoi-
tukset tuovat esiin op-
pilaiden näkökantoja 
järjestelmän yhden 
osan toimivuudesta. 
Päätoimittajan huo-
mio kiintyy erityisesti 
ampumaleirien ja käy-
tännön koulutuksen 
saamaan "suosioon". 

Uudelleenkoulutukseen... 

Neljäkymmentäkaksi meitä 
oli. Hangon Rannikkopatte-
riston 111/81 saapumiserän 
reputtaneet alokkaat komen-
nettiin uudelleenkoulutuk-
seen. Suuntana Hästö-Busö, 
ilman tahtia, MARS! 

Myrskyisä merimatka en-
teili muutosta rauhallisesti 
aaltoilevan Säkylännummen 

jälkeen. "Iki t" olivat kerto-
neet kauhujuttujaan ja niinpä 
tulevien aliupseerioppilaiden 
selkäpiissä tuntui hermostu-
nutta odotuksen kutinaa. 

"Oppilaat tupiin, valmis-
tautukaa. . . " . Siitä alkoi tii-
vistahtinen kurssi. Kahdessa 
kuukaudessa meistä piti teh-
tämän lujia, tinkimättömiä ja 
oikeudenmukaisia ryhmän-
johtajia. 



Kiirettä riitti 

Alituisen kiireen aisti kaikki-
alla. Oppitunneilla tulvi vas-
taan tietoa johtamistaidosta, 
sotilasoikeudenhoidosta ja rt-
koulutuksesta. Kokeita oli 
jatkuvasti ja yllätykseksemme 
huomasimme, ettei kaikki tie-
to ollutkaan mennyt suoraan 
unhon yöhön. Tuntien välissä 
haukattiin happea ja palellu-
tettiin nenänpäitä reipastahti-
sissa sulkeisissa tyyliin "taak-
se — poistu, neliriviin järjes-
ty, ma'maars!" Pyrkimykse-
nä oli tehdä meistä täsmällisiä 
ja ripeitä "singahtelukonei-
ta". 

Aseenkäsittelyhän oituksis-
sa pyrittiin automaatiotasol-
le: ase on pystyttävä pitä-
mään kunnossa vaikka kra-
naatti vatsassa, ja taidot on 
myös osattava opettaa toisel-
le. Liikuntakoulutustakin oli 
päivittäisen aamupalelun li-
säksi viikottain: suunnistusta, 
ampumahiihtoa, Cooperin 

testi ja viestijuoksu. Ryhmän-
johtajaltahan vaaditaan kes-
kimääräistä parempaa fyysis-
tä ja henkistä kuntoa. 

Leirit kohokohtia 

Kurssilla opittuja tietoja 
päästiin soveltamaan käytän-
töön erityisesti leireillä. Tst-
leiri Lappohjassa ja talvitoi-
mintaleiri Jussarössä olivat 
kurssimme ehdottomia koho-
kohtia. Ankarampien olosuh-
teiden vastapainona oli todel-
lisen toiminnan ja selvästi ha-
vaittavien tulosten tuoma 
mielenkiintoisuus. Yhteispe-
lin oli sujuttava kitkatta. Toi-
minta oli haasteellista. 

Vapaa-aikaakin oli 

Vapaa-aikaa tiiviillä kurssilla 
oli niukasti, mutta kuitenkin 
riittävästi. Osa ajasta kului 
kurssikirjojen lueskeluun. 
Suuri oli niiden munkkien ja 
markkojen määrä, jotka op-

pilaamme sotkussa kulutti-
vat. Itseopiskelun lisäksi ve-
rotti yöuntamme myös vartio-
palvelus. Yritimme nukkua 
seisaaltaan, jopa kävellessä, 
mutta pian huomasimme, että 
oppilaalle riittää viiden tun-
nin yöuni vallan hyvin. 

Valmistautukaa lopettamaan 
harjoitus... 

Asia on nyt hallittava. On 
otettava vastaan ryhmänjoh-
tajan vastuu ja velvollisuudet, 
käskynvalta toisiin ihmisiin. 
On pystyttävä kannustavaan 
hallintaan. Tiedot ja taidot 
punnitaan käytännössä. 
Olemme esitaistelijoita. 

Aliupseerikurssimme on sa-
malla kouluttanut meitä elä-
mää varten: opettanut meitä 
kantamaan vastuuta muista 
ihmisistä — pakottanut toi-
mimaan itsenäisesti. Valmis-
tautukaamme täyttämään 
paikkamme. • 

© Lipsanen 
AUG. LIPSANEN OY 
Satakunnankatu 31 
28130 Pori 13 
Puh. (939) 19321 

RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 
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P o j a t . 
N y t t u l i 
t a r p o j a t . 

Kunnolliset, rannilliset 
maihinnousukengät hiih-
toon ja retkeilyyn. Me-
nevä jalkine käyttöön 
kuin käyttöön. 

^alLn 
W 85310 Sievi as as 

puh. 9 8 3 - 8 5 0 4 0 

UUDISTUU 

• FINMAR VENEET 
• VENE-EDUSTUKSET 
• VENEVÄLITYS 
• VENEKORJAUKSET 
• TELAKOINTI 
• EVINRUDE PERÄMOOTTORIT 
• YANMAR DIESELIT 
• MOOTTORIKORJAAMO 

FINMAR 
KUTTERINTIE 9 

20900 TURKU 90 
PUH. 921/35 35 33 

Tiivistettyä energiaa! 
SUOMEN SOKERI OY 

V A A S A N T E H D A S 
Vaasa 



KAI SATERI 

Toimitusjohtajan 
tykin tarkastus 

Harva suomalainen sivii-
limies voi kertoa, että hä-
nellä on tykki henkilö-
kohtaisena aseena. Toi-
mitusjohtaja Aarne Man-
ner voi. Hän sai tykin 
vuonna 1977 kunnian-
osoituksena puolustus-
voimilta ja erityisesti ran-
nikkotykistöltä. 

Tykinjohtajana kenrl Halmevaa-
ra. Tykkimiehistö vas ev Veh-
mas, toimjoht Manner, evl Sario, 
kenrl Valtanen ja takarivissä 
komdri Wihtol, ev Lahti ja amir 
Klenberg. 

MeriSK:n tykki ja tykin vastaa-
nottaja MeriSK:n johtaja komdri 
Erik Wihtol. Takana amir Jan 
Klenberg ja ev Pentti Silvast. 

Hangon rannikkopatteristo 
asensi tykin Manner Oy:n toi-
mitusjohtajan Aarne M. 
Mannerin pihaan vuonna 
1977. Tykin luovutus tapah-
tui juhlallisesti 1. päivänä 
syyskuuta. Tilaisuudessa oli-
vat läsnä mm kenraalit Kai 
Halmevaara, Jukka Pajula ja 
Jaakko Valtanen sekä everstit 
Olavi Vehmas ja Matti Lap-
palainen sekä lääkintäeversti-
luutnantti Leo Löytövaara. 

Viime syyskuun 8. päivänä 
suoritettiin tykin tarkastus 
kenraaliluutnantti Kai Hal-
mevaaran johdolla. Hän ker-
toi tykin siirtymisestä Manne-
rille näin: 

— Hanko on ollut Suomen 
historian kaikkina aikoina 
tärkeä paikka. Hanko on ol-
lut myös Suomen sotien eri 
vaiheissa merkittävä paikka. 
Hanko on edelleenkin mitä 
tärkein paikka Suomelle ja 
maanpuolustuksellemme. 

— Mannerin konepaja ja 
Mannerin suku ovat tehneet 
puolustusvoimille, erityisesti 
rannikkotykistölle, suuria 
palveluksia rannikon puolus-
tuksen suunnitelmia toteutet-
taessa. 

— Hangolla on perinteitä. 
Niin pitääkin olla. Mutta pi-
tää olla myös perinteiden vaa-
lijoita. Eri puolella Suomea 
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on palkittu maanpuolustajia 
puolustusvoimien huomion-
osoituksin. Täällä katsottiin, 
että näillä seuduin kuuluu 
huomionosoitus Mannerin 
suvulle jos kenellekään. Näin 
päädyttiin tykin luovuttami-
seen Mannerin Konepajalle, 
jonka johto ja työväki ovat 
eri vaiheissa osoittaneet alt-
tiutta ja uhrautuvaisuutta 
puolustusvoimia kohtaan. 

Eversti Pentti Silvast ker-
toi, että kyseisten tykkien 
putkia ja peräkappaleita tuo-
tiin Suomeen talvisodan aika-
na. 1960-luvulla ympättiin 17 
tykkiä RT:n harjoitustykeik-
si. Kouluttajat ja koulutetta-
vat kutsuivat tykkejä "Tuh-
kaluukuiksi". Kun "Tuhka-
luukkujen" kaikki laukauk-
set oli ammuttu, tykeillä ei 
enää ollut varsinaista käyt-
töä. Niinpä niitä on myöhem-
min asennettu koriste-
esineiksi. 

Tykinomistaja Aarne Manner 

Toimitusjohtaja Aarne Man-
ner puolestaan kertoi, että hä-
nen sukunsa ja puolustusvoi-
mien yhteistyö alkoi jo hänen 
isänsä, teollisuusneuvos Yrjö 
J. Mannerin aikana. Hänen 
toimintansa sivusi myös meri-
voimiemme syntyä, sillä hän 
kävi vuonna 1918 meriväessä 
palvellessaan moottoriko-
neenkäyttäjänkurssin Saksas-
sa Sassnitzissa sekä toimi 
myöhemmin saman kurssin 
suomenkielisenä ja ruotsin-
kielisenä opettajana. Hänet 
vapautettiin meriväen opetus-
kunnan palveluksesta 22. päi-
vänä marraskuuta 1918. 

Aarne Manner on ylpeä 
isänsä osuudesta merivoi-
miemme synnyssä. Syytä yl-
peyteen hänellä on myös poi-
kiensa ansiosta, sillä nämä 
kaikki kolme saivat upseeri-
koulutuksen varusmiehinä ja 

heidät ylennettiin reservissä 
aliluutnanteiksi. Erittäin har-
vinaista tässä on se, että vaik-
ka Pertti Manner suoritti up-
seerikurssin Rannikkotykistö-
koulussa, niin hänetkin ylen-
nettiin aliluutnantiksi. Asiaan 
oli vaikuttanut se, että hän oli 
päässyt palvelemaan joksikin 
aikaa merivoimiin. 

Kiitollisuutensa ilmauksena 
Aarne Manner lahjoitti Meri-
sotakoululle edellä kerrotussa 
tykintarkastustilaisuudessa 
tykin pienoismallin, joka on 
tehty Ruotsissa 1600-luvulla 
valetun tykin mukaan. Pie-
noiseen lahjatykkiin on kiin-
nitetty kilpi, johon on kaiver-
rettu poikien nimet ja kurssit 
numeroineen. Tykin otti vas-
taan Merisotakoulun johtaja, 
kommodori Erik Wihtol me-
rivoimien komentajan läsnä-
ollessa. Tilaisuudessa oli läs-
nä myös muita arvovaltasia 
sotilasjohtajia. • 



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

AAMULEHTI 

osakeyhtiö 

Kokkola 

nJJ konepaja 

AURAYHTIOT 

AUTOVAHINKOKESKUS OY 

TMI AXEL LILJEFORS 

Hanko 

OY EHO AB 

OY ELFVING AB 
ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 

ILMARINEN 

ETELA-POHJANMAAN 
VOIMA OY 

HACKLIN-YHTIÖT 

HANGON APTEEKKI — 
APOTEKET I HANGÖ 

HANGON KIRJAPAINO OY 

HANGON LVI-HUOLTO OY 

HANGON PELTI- JA TERÄS KY 

HANGON RADIO JA TV HUOLTO 
Vuorik. 12—14, 10900 Hanko 

HANGON SÄÄSTÖPANKKI 

OY HANGON UUSI LAATIKKO-
TEHDAS AB 

OY HANGÖ STEVEDORING AB 

HEDELMÄJALOSTUS OY 

OY HELO-TEHTAAT 

HELSINGIN PUHELINYHDISTYS 

HUONEISTOMARKKINOINTI 
OY ALEKSIA 

JOUTSENO-PULP OSAKEYHTIÖ 
LOHJAN TEHTAAT 

KARSKE OY 

KEKKONEN OY 

OY KOLSTER AB 

KONE OY 

OY LINDHOLM LINES AB 
Tammisaari 

OY LOHJA AB 

MAANRAKENNUSLIIKE 
U.V. LAAKSO & CO 

MACHINERY OY 

MAKEIS- JA MEHU OY 

MARKKINOINTI TOPITÖRMÄ OY 

OY MERIKIITO AB 

MERITUOTE A. SANDIN OY 

MISA OY 

MÄNTÄN APTEEKKI 

NORVAN PUKIMO OY — 
NORVA KONFEKTIONS AB 
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R A N N I K K O M M E P U O L U S T A J I A T E R V E H T I E N 

AB OSTROBOTNIA 
STEVEDORE OY 
Hovioikeudenpuistikko 13 

65100 Vaasa 10, Puh. 961-114392 

OVAKO OY 

PALACE HOTEL 

E. PRIHA OY 

RAISION TEHTAAT OY 

Rakennus-ja insinööritoimisto 

TERÄSBETONI OY 
J V Rakennusvalmiste Oy 

50420 FORSSA 42 puh 916 -11661 telex 67-16 sf 

RAUTA JA KONETARVE OY 

OY ROHTO AB 

SAHOJEN LAIVAUS OY 

SANTAHAMINAN VALINTA 

SATAHÄMEEN OSUUS-
TEURASTAMO KARJARANTA 

SUNILA OSAKEYHTIÖ 

OY SUOMEN HANSA AB 

SUOMEN MERIVAKUUTUS-
YHDISTYS 

SUOMEN TEOLLISUUDEN 
VARTIOINTI OY 
Siltasaarenkatu 18 A, 00530 Helsinki 53 
Puh. 765066 

SUOMEN VARUSTAMO-
YHDISTYS RY 

SÄÄSTÖPANKIT 

THOMESTO OY 

TORNIO SHIPPING OY 

V A A S A N S A T A M A 
J A L I I K E N N E T O I M I S T O 

Vaasa Puh. 961-112 162 

^Maasanlaii/at 
*T silta yli Pohjanlahden 

VEITSILUOTO OY 
VENE- JA MOOTTORI-
MYYNTI OY 
Tammisaari 

VERDANDI HENKIVAKUUTUS-
OSAKEYHTIÖ 

OY VICTOR EK AB 

OY W I I K & HÖGLUND AB 

YHTEISVARASTO OY 

YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY 
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TAPANI VIRKKI 

Rannikkotykistö elämäntyönä 

Sotilasmestari 
"Osku" Määttä 
siirtyi eläkkeelle 

Vasfikään täysin palvel-
leena eläkkeelle siirtynyt 
sotilasmestari Osmo 
"Osku" Määttä on oiva 
esimerkki ihmisestä, 
jonka elämä on tiiviisti 
nivoutunut rannikkoty-
kistöön sen monissa ke-
hitysvaiheissa. 

"Osku" astui Han 
RPsto:n (2.ErRtPsto) 
palvelukseen v 1955 Rus-
sarön linnakkeelle, jossa 
hän toimi kouluttajana 
ja vääpelinä. V -65 hän 
siirtyi Hankoon esikun-
tapatterin kouluttajaksi 
ja vääpeliksi. 

Ennen v -77 tapahtu-
nutta siirtymistään meri-
valvonta-aluekeskuksen 
päälliköksi, toimi Osku 
2 vuotta jälleen Rus-
sarössä kouluttajana. 

Tapani Virkki: 
Mikä sai sinut valitsemaan 
elämänuraksesi sotilaan am-
matin ja erityisesti rannikko-
tykistössä? 

Osmo Määttä: 
Russarön linnakkeella oli 
avoinna kansakoulunopetta-
jan virka ja kersantin toimi. 
Näin saimme vaimoni kanssa 
työpaikan mukavasti samalta 
paikkakunnalta. 

Minkälaiseen tehtävään sinut 
ensinnä määrättiin? Sattuiko 
kommelluksia? 

Tehtävä oli toimia tj- ja mit-
tausjoukkueen varajohtajana 
aliupseerikoulussa. Jalkavä-
kikoulutettuna tehtävät olivat 
todella uusia. 

Kommelluksista tulee mie-
leen, kuinka hermostutin lin-
nakkeen päällikön kapteeni 
"Vipinä-Viitasen". Olin kes-
kiöupseerina, harjoitustuliko-
mennosta oli ammuttu osa, 

mutta sitten tuli tauko. Ky-
syin tarkkailukytkimeltä tiu-
kasti, mistä moinen johtuu. 
Kellomiehenä linjalla olikin 
itse Viitanen. Kuului pe-
tomainen karjaisu: "Määttä 
p-le, ulos!'' Tulin ulos j a näin 
Viitasen lyövän kypäränsä 
kallioon ja tämä huusi: 
"Määttä, minulla on iso ne-
nä, mutta sille ei hypitä!" 
Syönnin jälkeen Viitanen sa-
noi kuin anteeksipyytäen: 
"Pane Osku palamaan." Se 
siitä. 

Vapaa-ajan vietto tuolloin? 

Ongelmia ei ollut. Hoidettiin 
pihoja, kalastettiin ja savus-
tettiin saalista. Ostettuani 
ison matkaveneen riitti sen 
kanssa puuhaa. 

Kalajuttusi? 

Örössä saatiin aina enemmän 
kalaa kuin Russarössä. Ker-
toivat siellä nimittäin saa-
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neensa valtavan ankeriaan, 
joka kiskaisi veneeseen nos-
tettuna tapin irti. Ankerias 
työnsi pyrstönsä tapinreiästä 
ja parilla potkaisulla heitti ve-
neen rantalepikkoon. Örössä 
tosin oli lepikkoa enemmän. 

Toimit usean vuoden ajan lin-
nakkeen vääpelinä. Onko 
vääpeli todella patterin 
"äiti"? 

Kyllä sitä äitinä oltiin ja äksy-
nä piti olla. Sisäjärjestyksestä 
se taisi alkaa. Äitiyttä vaati 
myös useiden perheiden hy-
vinvointi. Saunat, pesutuvat, 
polttopuut, vesi, kauppatava-
rat jne oli huolehdittava. 

Toimit viime vuosina myös 
kouluttajana. Mitkä olivat 
näkyvimmät erot 50—60-lu-
vun koulutukseen nähden? 

Rt:n voimakas kehittyminen 
oli näkyvintä. Ensin tulivat 
tornitykit, uudet it-aseet jne. 

Olin mm ensimmäinen tulen-
johtaja, joka rikkoi lautan 
tornikanuunalla, josta muis-
toksi sain 6 ' ' kranaatin bal-
listisen kärjen. Myös koulut-
tajamäärä lisääntyi huomat-
tavasti. 

Muuttuivatko harrastukset 
ajan myötä? 

Ei niinkään ajan kuin palve-
luspaikkojen. Russarössä ta-

vallisiin harrasteisiin tuli ten-
niskentän rakentamisen kaut-
ta tennis lisää. Sitä harrastan 
edelleen niin kauan kuin jak-
san. Kaupungissa palvellessa-
ni jäi pääosa saariharrasteista 
pois, mikä on tänä päivänä 
suuri vahinko. 

Minkä tehtävän (kouluttaja, 
vääpeli, mv-ak:n päällikkö) 
katsoit parhaiten omaksi ja 
miksi? 

Elämäntyön alkutaipaleelta. Mittauskurssi 2/1962 ja Russarön linnakkeen henkilökuntaa marraskuussa-
1962. Vas muonittaja kers Peräkääly, vene-au ylik Lindström, merivalvonta-au ja -kouluttaja vääp Jokela, 
patteriupseeri Itn Kilpinen, linnakkeen päällikkö kapt Jukka Karvinen, linnakkeen vääpeli yliv Sjöblom, 
tutka-aseman päällikköjä viesti-au vääp Miekelsson, mittauskouluttajat ylik Määttä ja kers Kuronen. 
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Se on paljolti iästä kiinni. 
Nuorempana olin innokas 
kouluttaja, mutta se on kulut-
tavaa jos haluaa tason säily-
vän. Urani keskivaiheilla tun-
tui vääpelin tehtävä hyvältä, 
sillä se sopii vanhemmallakin 
iällä. Kaikille ei tosin kos-
kaan. Viimeksi toimin alue-
keskuksen päällikkönä, mistä 
tehtävästä pidin eniten. Työ 
oli itsenäinen ja vastuullinen. 

Mikä oli ansiokkaan urasi 
merkittävin tapahtuma? 

Urani oli melko tasainen. 
Muistan aina, kun olin vas-
tuussa keskiön kouluttamises-
ta ja Örön alueella suoritim-
me kilpailuammunnan, joka 
meni "nappiin". Tulitauon 
jälkeen päästivät miehet yksi-
kössä huraa-huudon kiiri-
mään pitkin ulapoita. Tun-
teen voi kukin ymmärtää. 
Voittoisia kilpailuammuntoja 
olin 60-luvulla ampumassa 
vanhojen rt-miesten kuten 
Voutilaisen Hannun ja Joke-
lan Oskun kanssa. 

Lopuksi kiitän sinua koko 
rannikkotykistön ja erityisesti 
HanRPsto:n puolesta ja toi-

Kenttäateria Utössä 1976. Vas. Peräkääly, Periaho, Retsu, Niskanen. 
Pöydän päässä "Osku", Virkki, Turunen ja Lineri. 

votan hyviä eläkevuosia. Ker-
ro sinä lopuksi rt-kasku! 

Kapteeni Pentti Karvisen ol-
lessa Russarön päällikkönä v 
65 tehtiin lähtöä ampumalei-
rille Raumalle. Päällikkö 
mainitsi lähtöpuhuttelussa 
mm sen, että vieraaseen jouk-
ko-osastoon mentäessä on 
käytettävä siivoa kieltä. Tul-
tiin Örön laituriin, josta piti 
tulla lisää joukkoja. Laituril-
la näkyi kuitenkin vain yksi 

yli vääpeli ja luultiin muiden 
olevan myöhässä. Silloin yli-
vääpeli karjaisi: "Kirkiisit 
laevaan, perkele, mars!" Ää-
ni ei ollut niitä hiljaisimpia. 
Maastoutuneet miehet ryntä-
sivät alukseen. Tämän jäl-
keen ei kielenkäytöstä puhut-
tu enää mitään. • 

Vapaa-ajan ongelma. Matkavene "Cis" Russarön rannassa. 

Tulliniemen väylällä 1960-Iuvul-
la. Jääveneen äärellä Peräkääly. 
Kyydissä "Osku" ja varovainen 
siviili. 
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RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 

RANNIKKOTYKISTÖN 

TARKASTAJA 

Eversti 

Pentti Aulaskari 

50 vuotta 7.2.1982 

Aselajimme tarkastaja vastaanotti onnittelijat ja juhlavieraat kodis-
saan Helsingin Pohjoisrannassa.Onnittelijoiden joukossa olivat mm 
rannikkotykistön joukko-osastojen komentajat, rannikkotykistötoi-
miston henkilökunta ja Pääesikunnan eri esikuntien edustajat. Ku-
vassa onnitteluvuorossa Koulutusesikunnan edustajat koulutuspäälli-
kön kenrm Raimo Viidan johdolla. 

RANNIKKOPATTERISTO 

Patterin toiminta itäisellä 
Suomenlahdella on noudatta-
nut varsin vakiintuneita muo-
toja. Talvitoimintaleiri toteu-
tettiin 18.—23.1. lähes avo ve-
siolosuhteissa. 

Kirkonmaan ja Rankin lin-
nakkeet yllättivät koko 
Kaakkois-Suomen sotilaslää-
nin perusyksiköt 111/81 saa-
pumiserän koulutustasokil-
pailussa. Kirkonmaan linnake 
voitti ja Rankin linnake oli 
neljäs. 

Kevään mukana odotellaan 
yhteisleiriä ja Ahvenkosken 
länsipuolisia joukko-osastoja 
Ruotsinsalmen maisemiin. 

Ylennykset 

Rehunen Teuvo 
majuriksi 

Remsi Juha 
yliluutnantiksi 1.11. 

Savolainen Seppo 
sotilasmestariksi 1.10. 

Vihreäluoto Ari 
ylikersantiksi 29.1. 

Warjus Sami 
ylikersantiksi 29.1. 

RT ON TERÄSTÄ 
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• MERITEKNOLOGIA • VEDENALAISET 
TOIMINNAT • TYÖ- JA ERIKOISALUKSET 

NOPEA PARTIOVENE MW 10.20 
PITUUS 10.20 M KONE 2 x VOLVO AQAD 40 
LEVEYS 3.00 M NOPEUS 25 SOL 
SYVÄYS 0.80 M LUOKITUS LRS CER.CR.CERT. 

I n s i n ö ö r i t o i m i s t o 

Malmari & Winberg Oy 
MENNINKÄISENTIE 5 A 
02110 ESPOO 11 
PUH 90-461 606 

Myllykoski Oy 
MYLLYKOSKI 
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VERIPALVELU TARVITSEE 

S I N U A 
Älä siis viivyttele, sillä 

S I N U N veresi voi pelastaa elämän 

V E R I P A L V E L U M E R K K I — 
T E R V E E N I H M I S E N M E R K K I 

SUOMEN 
PUNAISEN RISTIN 

VERIPALVELU 



LINDELL 
KONTTORITARVIKE 

PIKATUKUT 

Kiviaidankatu 2, i-porras, 
00210 Helsinki 21 
Puh. 670101 

Vanha Talvitie 13-15 
00500 Helsinki 50 

Puh. 701 3061 

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


