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Merenkulkulaitos 
Merenkulkulaitos on käsitteenä usein sa-
maistettu pelkästään keskusvirastoon — Me-
renkulkuhallitukseen. Laaja toimintakenttä 
ehkä jäänmurtajatoimintaa lukuunottamat-
ta, jää vähemmälle huomiolle. Ulkosaaris-
tossa avomeren partaalla työtään tekevät 
luotsit ja saaristojemme jokakesäiset työ-
myyrät — merenmittausretkikunnat ovat 
kuitenkin henkilömäärältään merenkulkulai-
toksen laajimmat toimintasektorit. 

Rannikkotykkiväen yhteistoiminta tapah-
tuu ensisijaisesti luotsiasemien ja luotsien 
kanssa. Uusien merivalvontaa ja merenku-
lun turvallisuutta koskevien määräysten as-
tuttua voimaan on tehokkaan yhteistoimin-
nan merkitys edelleen kasvanut. Tulevai-
suutta on ennakoitu perehdyttämällä luotsit 
alueittain merivalvontajärjestelmään ja sen 
suorituskykyyn. Teknilliset ongelmat, raken-
taminen ja saariston liikenne ovat keskus-
virastotasolla jatkuvasti ajankohtaisia yh-
teistoimintakohteita . 

Yhteysalustemme käyttämää väylästöä pa-
rannetaan vuosittain varsinaisen muun väy-
lästön rinnalla. Työ on huomaamatonta ja 
vähäeleistä, mutta koko meripuolustuksen 
kannalta ensiarvoisen tärkeätä. 

Rannikkotykkiväen ja Merenkulkulaitok-
sen edut ovat saaristossa ja avomeren äärellä 
usein yhteneväiset. Joustava ja tarkoituksen-
mukainen yhteistoiminta sekä käytännön 
toiminnoissa että tulevaisuuden suunnitte-
lussa on molempien edun mukaista. 

AKi/22.11.1982 
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KAPTEENILUUTNANTTI 
ASLAK SAVIRANTA 

Merenkulku-
laitos Kapteeniluutnantti 

Aslak Saviranta on 
valmistunut upsee-
riksi Merisotakou-
lusta vuonna 1969. 
Hän on palvellut 
Merivoimien Esi-
kunnassa meren-
kulkualan tehtävissä 
vv 1975—79 sekä 
Merenkulkuhallituk-
sen sotilastoimiston 
toimistoupseerina 
1979—82. Nykyään 
hän toimii Merivoi-
mien Esikunnan 
koulutustoimiston 
toimistoupseerina 
1.10.1982 lähtien. 

Merenkulkulaitos on kauppa- ja teollisuusministe-
riön alainen virasto, jonka keskeiset tehtävät ovat 

— turvalliseen ja taloudelliseen vesillä liikkumi-
seen tarvittavien edellytysten kehittäminen ja 
ylläpitäminen rannikolla ja sisävesillä 

— suomalaisten alusten turvallisuuden kehittämi-
nen ja valvonta 

— maamme kauppalaivaston toimintaedellytys-
ten turvaaminen ja edistäminen 

— ympäristönsuojeluun liittyvien turvatoimien 
kehittäminen ja hoitaminen. 

ORGANISAATIO 

Merenkulkulaitos jakaantuu 
Merenkulkuhallitukseen ja 
sen alaisena toimivaan piiri-
hallintoon, joka on jaettu 
kahdeksaan luotsi- ja kuuteen 
merenkulkupiiriin. Luotsipii-
rejä johtavat luotsipiiripäälli-
köt ja merenkulkupiirejä me-
renkuluntarkastajat. Jään-
murtajat ja merenmittausret-
kikunnat toimivat suoraan 
keskushallinnon alaisuudessa. 
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Merenkulkulaitoksen henkilökunta vuoden 1981 lopussa oli KANSLIAOSASTO 

— MKH 257 henkilöä 
— Merenkulkupiirit 11 " 
— Luotsipiirit 712 " 
— Jäänmurtajat 512 " 
— Väyläalukset 125 " 
— Yhteysalukset 116 " 
— Merenmittausretkikunnat 226 " 
Yhteensä 1.958 henkilöä 

Merenkulkuhallitusta johtaa pääjohtaja, nykyään hän on Jan 
Erik Jansson vuodesta 1977 lähtien sekä kollegio eli yleisistun 
to, johon pääjohtajan lisäksi kuuluvat 

Kansliaosaston 
päällikkö 
Merenkulkuosaston 
päällikkö 
Luotsi- ja majakkaosaston 
päällikkö 

Merikarttaosaston 
päällikkö 

Ylijohtaja Heikki Muttilainen 
vuodesta 1979 
Merenkulkuneuvos 
Oso Siivonen vuodesta 1970 
Merenkulkuneuvos 
Jaakko Manninen vuodesta 
1974 
Merenkulkuneuvos, komentaja 
res Eero Muuri vuodesta 1977 

Kansliaosastoon kuuluu hal-
lintotoimisto, taloustoimisto 
ja tilasto- ja rekisteritoimisto. 

Kansliaosasto käsittelee 
asiat, jotka sisältävät lainsää-
däntöä ja oikeudellisia kysy-
myksiä sekä henkilökunnan 
palkkaukseen, varainhoitoon 
ja laskentatoimeen kuuluvat 
asiat. 

Merimies- ja alusrekisteri 
kuuluvat myös osaston toimi-
alaan. 

Sotilaallisesti ajatellen 
osasto on komentoalan ja 
huollon risteytys. 

MERENKULKUOSASTO 

Merenkulkuosastoon kuuluu 
merenkuluntarkastustoimisto 
ja laivatoimisto sekä ympäris-
tönsuojelutoimisto. 

Merenkulkuosaston tehtä-
vänä ovat m.m. 

URHO 
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-merenkulunyleinenturval- MERENKULKULAITOKSEN ORGANISAATIO 
lisuus ja sen valvonta, 

— alusten rakenne, varusteet 
ja miehitys, 

— lastinkäsittely, 
— merenkulkijain koulutus 

ja pätevyydet, 
— veneily ja 
— ympäristönsuojelu. 

Merellä kansi- tai konepääl-
lystönä toimivat joutuvat asi-
oimaan osaston kanssa anoes-
saan pätevyyskirjojaan. Uu-
den vuonna 1981 perustetun 
ympäristönsuoj elutoimiston 
toimialana on merialueella ta-
pahtuneiden öljyvahinkojen 
puhdistaminen. Puolustus-
voimat ovat antaneet toimis-
tolle virka-apua öljyvahinko-
jen siivoamisessa. Merivoi-
miin on sijoitettu MKH:n 
hankkima öljyntorjunta-alus 
Hylje sekä öljyntorjuntavene 
Kuutti. 

LUOTSI- JA 
MAJAKKAOSASTO 

Luotsi- ja majakkaosastoon 
kuuluvat luotsi- ja meripelas-
tustoimisto, teknillinen toi-
misto ja liikennetoimisto. 

Osaston toimialaan kuulu-
vat 

KOLLEGIO 
PÄÄJOHTAJA 

KANSLIA-
OSASTO 

Hall into-
toimisto 

Talous-
toimisto 

Ti lasto- ja 
rek is ter i 
toimisto 

MERENKULKU-
OSASTO 

Merenkulun-
tarkastus-
toimisto 

Laiva-
toimisto 

Ympäristön-
suojelu-
toimisto 

Merenkulku 
p i i r i t 
( 6 ) 

LUOTSI- JA 
MAJAKKAOSASD 

Luotsi- ja 
meri pelas-
tustoimisto 

Teknillinen 
toimisto 

Liikenne-
toimisto 

Luotsi-
p i i r i t 
( 8 ) 

Jään-
murtajat 
(9+1 ) 

Yhteys-
alukset 

MERIKARTTA-
OSASTO 

Kartta-
toimisto 

Meren-
mittaus-
toimisto 

Soti las-
toimisto 

MerenmitEus-
retkikunnat 

. ( 9 ) 

— vesiliikenteen yleisjärjeste-
lyt, 

— luotsipalvelut, 
— väylät ja merenkulun tur-

valaitteet, 
— yhteysalukset ja saaristolii-

kenne, 
— jäänmurtajat ja talviliiken-

ne sekä 
— meripelastus. 

Luotsi- ja majakkaosaston 
alaisena toimii merenkulku-
laitoksen henkilöstöstöstä 
noin puolet ja aluksista suu-
rin osa. 

LUOTSIT suorittavat luot-
saustehtävää. He ovat val-

vonta-asetuksen määrittele-
miä valvontaviranomaisia, 
joiden kanssa merivalvonnas-
ta vastuussa olevat rannikko-
tykistön valvontaelimet ovat 
yhteistoiminnassa päivittäin. 
Luotsit tietävät tulevien 
kauppa-alusten liikkeet tar-
kasti jo ennakolta. Monesti 
valvonnan aluksi tuntematto-
maksi luokittelema alus voi-
daan tunnistaa luotsiasemalle 
soitetulla puhelulla ilman 
muita kalliita tunnistustoi-
menpiteitä. Eräillä linnake-
saarilla luotsit ja rannikkoty-
kistön henkilökunta toimivat 
naapureina saman katon alla. 

MKH:n YHTEYSALUK-
SET palvelevat varsinkin saa-
ristomerellä myös puolustus-
voimien henkilöstön kuljetus-
tarpeita esim. yhteysalus Utö 
Utön reitillä ja yhteysalus Ro-
sala II Örön reitillä. 

J Ä Ä N M U R T A J A T O I -
MINTA on MKH:n ehkä 
ulospäin näkyvintä toimin-
taa. Talvellahan jäänmurta-
jien toiminnasta saadaan tie-
toa radiosta päivittäin. Monet 
rannikkotykistön Merisota-
koulussa kursseilla olleet ovat 
päässeet tutustumaan jään-
murtajatoimintaan, jollakin 
murtajalla kevättalvisin. 
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MERENKULKULAITOKSEN PlIRIORGANISAATIO 

Merenkulkuhallituksella on 
tällä hetkellä yhdeksän omaa 
jäänmurtajaa ja Saksan Liit-
totasavallan omistama Han-
se. Tämä on normaalitalvina 
meidän rannikoillamme avus-
tustehtävissä, mutta kovan 
jäätalven tullessa se joutuu 
lähtemään Itämeren etelä-
osiin avustustehtäviin. Jään-
murtajakaluston uusimiseksi 
on ikääntynyt pieni ja heikko-
tehoinen Karhu-luokka tar-
koitus korvata kahdella suu-
remmalla murtajalla. Aluksia 
ei ole vielä päästy rahoitusky-
symysten takia tilaamaan. 

VÄYLIEN ja niiden turva-
laitteiden ylläpito on yksi 
osaston päätehtävistä. Käy-
tännön työn suorittavat luot-
sipiirit. 

Oikean kuvan toiminnan 
laajuudesta saa, kun tietää 
rannikollamme olevan valtion 
virallisia väyliä 

— valaistuna 2431 mpk 'V 
4500 km 

— valaisemattomina 5169 
mpk 'V 9600 km 

Turvalaitteita väylillä on 
m.m. 

— 315 majakkaa, 
— 561 sektoriloistoa, 
— 1573 linjaloistoa, 
— 107 reunamerkkiä, 
— 296 jääpoijua, 
— 11698 viittaa sekä 
— 5900 purjehdusmerkkiä. 

Näiden lisäksi on koko 
joukko yksityisten kustanta-
mia turvalaitteita. 

Suurin kiire on keväisin jäi-
den lähdettyä, jolloin uudet 
viitat tulee laskea. Väylänhoi-
to- ja tarkastusalukset kaa-
suttavat eli täyttävät majakoi-
den, sektoriloistojen ja linja-
loistojen kaasuvarastoja sekä 
kunnostavat ja maalaavat 
poijuja ja reunamerkkejä. 

Varsinaisiin väylien raken-
nustöihin käytettiin kehittä-
misohjelman mukaisesti vuo-
den 1981 loppuun mennessä 
noin 45 milj. mk. Suurimpa-
na yksittäisenä kohteena oli 
Rauman väylän rakentami-
nen ja valmistuminen. Tämä 
väylätyö maksoi yksistään 
25,5 milj. mk. 

Ruoppaukset suorittaa 
TVH:n vesitieosasto MKH:n 
toimeksiannosta yksityisillä 
urakoitsijoilla. Tällainen 
työnjako kahden keskusviras-
ton välillä on toiminut menes-
tyksellisesti vuosia. 

MERIKARTTAOSASTO 

Merikarttaosastoon kuuluu 
karttatoimisto, meren mit-
taustoimisto ja sotilastoimis-
to. 

Osaston tehtävät ovat 

— merenmittaus ja väylien 
suunnittelu, 

— merenmittausalusten käyt-
tö, 

— merikarttojen ja meren-
kulkijoille tarkoitettujen 
tiedotusten laatiminen ja 
julkaiseminen, 

— yhteistoiminta puolustus-
voimien kanssa. 



AIFISTO 

Ote valmiista automaattisen piirustuskojeen piirtämästä syvyys-
kartasta. Kartat saadaan erilaisissa mittakaavoissa joko käyrä-
karttoina halutulla käyrävälillä tai numeerisina karttoina. Ylei-
simmin käytetyt mittakaavat ovat 1 :1 000 - 10000. 

KARTTATOIMISTO, jo-
hon kuuluu myös karttapai-
no, valmistaa ja painaa tai 
painatuttaa MMH:n kartta-
painossa kaikki maassamme 
julkaistavat merikartat. 
Vuonna 1981 julkaistiin yh-
teensä 118 merikarttaa ja 12 
merikarttasarjaa yhteismää-
rältään 154500 kpl. Karttojen 
lisäksi karttatoimisto julkai-
see kolme kertaa kuukaudes-

sa ilmestyvää "Tiedonantoja 
merenkulkijoille" lehteä, jos-
sa tiedotetaan rannikolla ta-
pahtuneista tai tapahtuvista 
väylä- ja merenkulunturva-
laitteiden muutoksista meri-
karttojen ajantasalla pitämi-
seksi. 

MERENMITTAUSTOI-
MISTON alaisena on 9 me-
renmittausretkikuntaa, joista 
II merenmittausretkikunta 

toimii sisävesillä talvehtimis-
paikkanaan Savonlinna. Ret-
kikunnista kuusi on nk. tuki-
alusretkikuntia ja kolme mit-
tausalusretkikuntia. 

Tukialusretkikuntiin kuu-
luu tukialus, jossa henkilö-
kunta majoittuu sekä 3—7 
mittausvenettä, joilla varsi-
nainen merenmittaus suorite-
taan. Mittausveneiden lisäksi 
retkikuntiin kuuluu vielä apu-

ja yhteysveneitä. 
Mittausalusretkikunnissa 

on ainoastaan yksi mittaus-
toimintaan kykenevä mittaus-
alus. Tällaisia ovat esim. mit-
tausalus Tauvo, joka suorit-
taa pääasiassa avomeriluo-
tausta. Paikanmääritykseen 
käytetään Decca-Navigator 
paikantamislaitteistoa. Kai-
kuhara-alukset edustavat ke-
hittyneintä mittausaluskalus-

Me/a AIRISTON KAIKUHARAUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTA 
Alus on varustettu vedenalaisin haraussiivekkein (1), joiden kärkiväli on 
40 m. Tasapainotankkien (2) avulla se pidetään mittaustyön aikana vaaka-
suorassa. Luotauspulssit saapuvat siivekkeisiin ja aluksen pohjaan kiinni-
tetyistä antureista (3) vastaanottimeen (4) ja sieltä keskusyksikköön 
(5), joka kerää, yhdistelee ja esikäsittelee aineiston haluttua tulostustapaa 
varten. Keskusyksikköön johdetaan myös elektronisesta paikanmääri-
tysjärjestelmästä (8) ja erillisestä merenpohjan maalajeja erottelemaan 
kykenevästä kaikuluotaimesta (7) tulevat tiedot. Mittaustoimintaa ohja-
taan ohjauspaneelin (6) ja ohjelmoitavan kalkylaattorin (9) avulla. Reitti-
piirturi l la (11) kontrolloidaan aluksen mittaustyön aikana kulkema ajo-
reitti. Uusimmissa laitteistoissa voidaan tämä pi irturi mittausajon jälkeen 
ohjelmoida piirtämään myös alustava syvyyskartta. Tulostuslaitteista 
käsittää TV-moni tor in (12), r iv ikir joi t t imen (13) ja magneettinauha-
aseman (14). Syvyys- ja paikanmääritystiedot käsittävä nauha lähetetään 
maissa olevaan tietokonekeskukseen, jossa se tulostetaan atk-laitteiston 
(15,16) avulla syvyyskartan muotoon. 

1963 Saaristomeren mittauksiin rakennettu tukialus KALLA . Varsinainen 
mittaustyö suoritetaan alukseen tukeutuvista mittausveneistä käsin, joita 
Kallalla on 11 kpl. Aluksella on henkilökunnan asuin-ja sosiaalitilojen 
lisäksi korjaamot veneitä ja muuta mittauskalustoa varten sekä ti lat mittaus-
tietojen tulostamista varten. Kalla edustaa suurinta tukialustyyppiämme. 
Sen piirustusten mukaisesti on rakennettu 1978 toinen Suomenlahden 
mittauksista huolehtiva tukialus PRISMA. 

Vuonna 1963 valmistunut merenmittausalus TAUVO avomerta luotaa-
massa decca-verkon avulla. Luodattaessa alusta ohjataan t ietyin välein 
olevia samanvärisiä decca-hyperbeleitä pitkin ja paikanmääritys saadaan 
aina, kun alus sivuuttaa ohjattavaa hyperbeliä leikkaavan toisenvärisen 
kokonaislukuhyperbelin. Kuvassa Tauvon apuvene luotaa vierekkäistä 
linjaa kulkien määräetäisyydellä aluksesta. Yhteys veneeseen hoidetaan 
lähiradiolla. Tätä ns. rinnakkaisluotausta käytetään kauniin sään valli-
tessa, jol loin siis saadaan samanaikaisesti kaksi luötauslinjaa. 

Kaikuharan muodostaa joulikko aluksen pohjaan ja uloskäännettäviin 
siivekkeisiin sijoitettuja luottausantureita, joiden luotauskeilat peittävät 
osittain toisensa, jol loin pohijan topografiasta saadaan aukoton koko sii-
vekkeiden kärkivälin levyinen kuva. 

Ote r ivikir joi t t imen liuskasta, jossa näkyvät vasemmalla ensin paikan-
määritystiedot ja sitten oikaistut syvyystiedot anturipareittain yhdis-
tettynä koko 40 m leveydeltä. Rengastetun alueen syvyystiedot, jotka 
ovat säädettyä mittaustasoa matalammasta vedestä, varustaa kir joi t in 
erillisellä selvästi erottuvalla lisämerkillä. 

123 123 123 119 117 11 <1 111 110 110 111 112 113 
835155 S I 137 135 132 138 127 122 128 118 128 122 121 121 116 115 113 

. _ J 119 118 118 119 119 118 116 113 11B l f l f rHa r tT l83 898*697t997 
0 3 4 ^ 1 2 6 1 2 4 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 122 119 117 i i 3 142 189 ^ ^ f g g s t g g s i g g e t g ^ 
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^ /^8885 134 132 130 127 126 122 120 115 113 111 110 103 898#094#B93#093#094»894 
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/<65 838880 132 138 138 138 127 124 122 117 t l ^ l ± 8 - 1 8 \ l 8 0 t t 0 9 9 # 0 9 9 # 1 6 1 t t 0 9 6 # 8 9 3 # 8 9 2 # 8 9 3 # 8 9 3 
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toa. Kaikuhara-aluksia ovat 
mittausalukset Airisto ja 
Särkkä. Näissä on sivulle-
käännettävät haraussiivek-
keet, joissa on useita hyvän 
erottelukyvyn omaavia kaiku-
luoteja. Paikantaminen ta-
pahtuu siirreltävien Decca-
Trisponder laitteiden avulla. 
Tietojen kerääminen tapah-
tuu automaattisesti tietoko-
neen avulla. Tiedot puretaan 
merikarttaosaston atk-jaok-
sessa syvyyskartoiksi, joiden 
perusteella valmistetaan vasta 
varsinaiset merikartat. Tuki-
alusretkikunnissa tulostami-
nen mittauskartoille tapahtuu 
käsin retkikunnissa. 

Merenmittausretkikunnat 

Merenmittausretkikuntien vah-
vuus vuonna 1981 oli 262 hen-
kilöä, joista 55 oli ympäri-
vuotisessa työsuhteessa. Ret-
kikuntien toimintakausi kes-
tää yleensä toukokuun alusta 
syyskuun loppuun. Tänä ai-
kana ovat kokemukseen pe-
rustuen parhaat mittaustoi-
mintaan soveltuvat ilmat. 
Merenmittausretkikuntien 
mittauskohteet ovat kohdis-
tuneet viimevuosina väylämit-
tauksiin, joiden tavoitteena 
on väylien merenkulullinen 
parantaminen, kulkusyvyy-
den suurentaminen tai koko-
naan uusien väylien tai väylä-
osuuksien valmistaminen. 
Järjestelmällistä alueluotaus-
ta suoritetaan vain yksittäis-
tapauksissa. 

Merenmittausretkikunnat 
joutuvat toimikautenaan tu-
keutumaan joskus rannikko-
linnakkeiden alueille. Tällai-
sen tukeutumismahdollisuu-
den saaminen on monesti me-
renmittaustyön edistymisen 
kannalta mitä suotavinta. Pit-
kät huoltomatkat lyhentävät 
mittaukseen käytettävää ai-
kaa, jolloin pienenkin työn 
valmistuminen kestää. 

Tukialus Korsholm Högsåran Keisarinnan lahdessa. Mittausveneet 
ovat laivan sivulla. 

Kaikuvene suorittamassa koeluotausta kaikuluodin syvyysnäytön tar-
kistamiseksi. Koeluotaus tehdään joka aamu ennen mittausten aloitta-
mista. 

Merenmittaus edellyttää tukipisteiden geodeettista mittausta. Kuvassa 
IX merenmittausretkikunnan päällikkö komentaja evp Yrjö Hytti 
suorittamassa teodoliittimittausta. 
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Tankoharauksella varmistetaan matalissa vesissä suurin mahdollinen 
kulkusyvyys. 

Retkikunnat voisivat lin-
nakkeille tukeutuessaan suo-
rittaa siellä pieniä mittaustöi-
tä tai tarkistuksia vastavuo-
roisesti. 

SOTILASTOIMISTON 
eräänä päätehtävänä on Me-
renkulkuhallituksen ja puo-
lustusvoimien yhteistoiminta-
asioiden hoito. Toimiston his-
toria ulottuu vuoteen 1936, 
jolloin merenmittaustoimin-
nan uudelleenjärjestelyssä 
rinnatusten toimineet siviili-ja 
sotilasmerenmittaustoiminta 
yhdistettiin Merenkulkuhalli-
tukseen perustettuun meri-
karttalaitokseen. Sotilastoi-
mistossa työskentelevät hen-
kilöt olivat vuoteen 1963 asti 
Merenkulkuhallituksen virka-
miehiä. Vuodesta 1963 läh-
tien sotilastoimiston henkilös-
tö on ollut sotilashenkilökun-
taa. Toimiston vahvuus on 3 
henkilöä, komentaja toimis-
topäällikkönä, komentaja-

kapteeni tai kapteeniluut-
nantti toimistoupseerina sekä 
1 nainen toimistoapulaisena. 
Toimistopäällikkönä toimii 
nykyisin komentaja Tapani 
Sankkila ja toimistoupseerina 
kapteeniluutnantti Launo-
maa. 

Vuonna 1967 perustettiin 
merikarttaosastolle sotilaalli-
sia merenmittaustehtäviä var-
ten väylänmittausryhmä, jo-
ka muutettiin jälleen vuonna 
1977 IX Merenmittausretki-
kunnaksi. Väylänmittausryh-
mä toimi alkuvuosina ilman 
tukialusta tukeutuen m.m. 
saariston kansakouluille. Mo-
nien välivaiheiden jälkeen IX 
Merenmittausretkikunnan tu-
kialukseksi saatiin aluksi lai-
naan merivoimilta el Kors-
holm, jonka merivoimat 
vuonna 1980 luovutti Meren-
kulkuhallituksen omistukseen 
tukialuskäyttöön veloitukset-
ta. 

Muita sotilastoimiston teh-
täviä ovat 

— sotilasmerenmittaussuun-
nitelmien laatiminen ja to-
teuttaminen yhteistoimin-
nassa Merivoimien Esi-
kunnan kanssa, 

— sotilasmerikarttojen val-
mistaminen, 

— osallistua MKH:n kriisi-
ajan suunnitelmien laati-
miseen, 

— Merenkulkuhallituksen 
kriisiaikoina tarvitseman 
henkilökunnan varaami-
nen. 

Sotilastoimiston oman ret-
kikunnan lisäksi muutkin ret-
kikunnat suorittavat pieneh-
köjä toimiston esittämiä mit-
taustehtäviä. Näin vältytään 
aikaavieviltä siirtymisiltä, jot-
ka voivat kestää pitempään 
kuin pieni mittaustyö itses-
sään. 

LOPUKSI 

Merenkulkulaitos toimii ran-
nikkoseudulla moninaisilla 
alueilla merenkulun ja saaris-
toliikenteen hyväksi. Meren-
kulkulaitoksen ja puolustus-
voimien tehtävät ovat ranni-
kolla monesti samansuuntai-
sia. Hyvä keskinäinen yhteis-
toiminta helpottaa suuresti 
molempien viranomaisten 
työtä omilla toimialoillaan. 

Lähteet: 

— Merenkulkulaitoksen toi-
mintakertomus 1981 

— Asetus merenkulkuhallin-
nosta 

— Kiviristeilijät • 

Ferd. Alfthan Oy - Riisiä Oy 
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MAJURI 
OSSI KETTUNEN 

Falklandin taistelun 
piirteitä 

rannikon-
puolustajan 
näkökulmasta 

Falkland on kauka-
na ja olosuhteet 
eroavat kotoisista 
rannikoistamme — 
mutta tehdyt ha-
vainnot antavat 
viitteitä maihinnou-
susotatoimen aina 
sovellettavissa ole-
vista perusratkai-
suista. 

Majuri Ossi Ket-
tunen palvelee 
II/SlRtR:n patteris-
toupseerina. SKK:n 
jälkeen kirjoitta-
jamme on palvellut 
ESSlE:ssa ja 
RtKrssa. 

Seuraavassa on tarkasteltu eräitä havaintoja Falk-
landin sotatapahtumista rannikonpuolustajan näkö-
kulmasta. Tiedot ovat peräisin julkisista lehdistöläh-
teistä, joita ovat olleet: 

— TIME 24.4.1982 ss 8—13 
— NEWSWEEK 7.6.1982 ss 20—27 
— " 24.6.1982 ss 22—27 
— NAVY INTERNATIONAL kesäk 1982 
— " " heinäk 1982 
— " " elok 1982 

Lähteet edustavat vain toisen sotaa käyneen osa-
puolen julkaisutoimintaa, joten tällä kirjoituksella 
ja tarkastelulla on tässä mielessä vain kannanoton 
arvo ja kirjoituksessa voi näin ollen esiintyä epä-
tarkkuuksia ja virheitä, jotka on luettava tutkimus-
materiaalin niukkuuksista johtuviksi. 
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YLEISPIIRTEET 

Pitkällinen kiista Falklandin 
saarten omistuksesta ja hal-
linnasta purkaantuivat 2.4. 
1982 voimatoimenpiteeksi ar-
gentiinalaisten noustessa mai-
hin sekä Falklandeilla että 
Etelä-Georgian saarella. Saa-
ret sijaitsevat noin 10000 
km:n päässä Iso-Britannian 
pääsaarilta. Se merkitsee 25 
solmun nopeudella n 10 vuo-
rokauden merimatkaa. Alu-
eelle oli tulossa talvi, joka 
merkitsee ankaria olosuhtei-
ta, myrskyjä, lunta ja jäätä. 
Olosuhteiden ollessa hyvin 
verrattavissa Skandinavian 
talveen. 

MAIHINNOUSU-
OPERAATIO 

Tiedustelu 

Yleistiedusteluun oli käytettä-
vissä U3A:n satelliittien anta-
ma informaatio. Ilmeisesti se 
mahdollisti argentiinalaisen 
merivoiman paikantamisen ja 

liikkeiden seuraamisen. Tie-
toja tarkennettiin korkealla 
lentävistä pommituskoneista. 

Elektronisen tiedustelun 
osuus ilmeisesti oli myös huo-
mattava, joskin esimerkiksi 
ilmatilanteen seuraamisessa 
hyvin matalalla tapahtuvista 
hyökkäyksistä oli puutteita. 
Argentiinalaiset kykenivät 
suorittamaan yksittäisiä tie-
dustelulentoja, joilla välttä-
västi kyettiin paikantamaan 
englantilaisten sota-alusten 
paikat ilmaiskujen toteutta-
miseksi. 

Englantilaiset suorittivat 
myös helikopterein tieduste-
lua erityisesti argentiinalais-
ten joukkojen ryhmityksen 
selvittämiseksi. Tiedustelua 
täydensivät merijalkaväen su-
keltajayksiköt sekä tieduste-
luyksiköt partioimalla. Tieto-
ja saatiin myös paikalliselta 
väestöltä. 

Maihinnousu 

Maihinnousuoperaatio suori-
tettiin n VA kuukauden ku-

luttua siitä, kun käsky laivas-
to-osaston siirtymisestä alu-
eelle annettiin. Aikaan ovat 
vaikuttaneet pitkän merimat-
kan ohella poliittiset tekijät, 
jotka ilmeisesti olivat tiukasti 
liittyneet sotilaallisen valmiu-
den kehittymiseen. 

Maihinnousuoperaatioon 
sitoutui erittäin huomattava 
osa Englannin sen hetkisestä 
operaatiokykyisestä laivastos-
ta. Ilmeisesti lähes kaksi kol-
masosaa voimista sitoutui tä-
hän operaatioon kauppa-
alusten lukumäärän ollessa n 
40—50 alusta. 

Maihinnousurannan valin-
taan vaikuttivat mm seuraa-
vat tekijät: 

— rannan merenkulullinen 
suojaisuus, 

— vastahyökkäysmahdolli-
suuden minimointi, 

— it-ohjusasemien sijoitus 
mahdollisimman hyvälle 



ISO-BRITANNIAN SUORITTAMAT 
TOIMENPITEET AIKA 

ARGENTIINAN SUORITTAMAT 
TOIMENPITEET 

P.M. Tatcher määräsi voimakkaan laivasto-
osaston lähetettäväksi alueelle. 

200 MPK:n vyöhyke julistetaan. 

Operaatioon oli sidottu jo tässä vaiheessa n 30 
kauppalaivaa, joista 3 varustettiin sairaankul-
jetusalukseksi, n 1000 miehen osasto lastauk-
seen, operaatioon oli sitoutunut n 4000 m. 

Osa joukoista E-Georgian alueella. 

Merijalkaväen hyökkäys helikopterein E-
Georgiaan. 

Ensimmäiset pommitukset Falklandissa olevia 
joukkoja ja lentokenttiä vastaan. 

130 miehen helikopterimaahanlasku PEBBLE-
saarelle, n 120 km Port Stanleystä, kohteena 
olivat tutka-asemat, lentokenttä ja varastoja. 

Maihinnousujoukot alkoivat siirtyä aluksiin, 19. 
esikunnan etukomennuskunta lennätettiin tu-
levan maihinnousurannan tuntumassa olevalle 
saarelle valmistelemaan hyökkäyksen johta-
mista. 

Lopullinen käsky hyökkäyksestä annettiin. 

18.3. 

2.4. 

3.4. 

12.4. 

13.4. 

15.4. 

19.4. 

23.4. 

25.4. 

1.5. 

11.5. 

14.5. 

-20.5. 

20.5. 

Argentiinalaiset kauppiaat tulivat Falklandin 
saarelle, poliittinen kiista puhkesi avoimeksi 
riidaksi. 

Argentiinalaiset joukot nousivat maihin Falk-
landille ja Etelä-Georgiaan. 

Argentiinan joukot täyteen hälytystilaan. 

Argentiinan laivasto lähdössä merelle. 

Noin 190 argentiinalaista sotilasta vangittiin. 

Argentiina julisti laajat alueet brittiläisiltä 
aluksilta ja ilma-aluksilta kielletyksi alueeksi, 
yrityksiä kuljettaa saartoon joutuneille jou-
koille materiaalia. 

Suoritettiin lukuisia iskuja polttoainevaras- 20.—21.5. 
töihin, ammusvarastoihin ja tutka-asemia vas-
taan. 

Kaksi tuntia ennen auringon nousua, 2500 
miehen vahvuisen osaston maihinnousu n 75 
km:n päähän Port Stanleystä suojaiseen paik-
kaan sillanpään luomiseksi. 

Alueella oli n 5000 miehen osasto, joka hyök-
käsi sekä maitse että pitkälle ulottuvina pistoi-
na helikopterein. 

21.5. 

23.5. 

25.5. 

Argentiinalainen komentaja odotti hyökkäyk-
sen tapahtuvan 24.—25.5. Port Stanleyn etelä-
puoliselle alueelle Falklandin saaren itä-
kaakko-osaan. Argentiinalaisten vastahyök-
käyskyky saaren muihin osiin oli heikko. 

Ilmahyökkäyksiä maihinnousuosastoa vas-
taan, joilla aiheutettiin huomattavia tappioita, 
mutta ei ratkaisevasti heikennetty maihinnou-
sijan voimaa. 

Ilmahyökkäyksiä sekä maihinnousuosastoa 
että suojaosastoa vastaan, aluksia upotettiin 
ja saatiin aikaan huomattavia miehistötappioi-
ta, hyökkäykset suoritettiin matalalta (jopa 15 
m) ja rohkeasti. 

Hyökkäykset jatkuivat, mm Ardout-fregatti 
oli uponnut. 
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Ohjusisku osui brittiläiseen materiaalin kulje-
tusalukseen. N 900 sotilasta joutui vangiksi. 

Lentotukialus Invicibleen tuli osumia. 

Yksi fregatti ja kaksi maihinnousualusta saivat 
pahoja vaurioita argentiinalaisten ilmais-
kuista. 

Argentiinalaiset antautuivat. 

Darvin ja Goose Gueen vallattiin. 

maaperälle ja ampuma-
alan riittävyys, 

— alueelta tuli olla myös 
hyökkäyksen mahdollista-
vat tie- tai polku-urat sisä-
maahan, 

— satama oli pieni, mutta 
alue mahdollisti neljän 
maihinnousualueen muo-
dostamisen, 

— alue oli erittäin heikosti 
puolustettu. 

Maihinnousun suoritukses-
sa on nähtävissä mm seuraa-
via taktillisia piirteitä: 

— suojaavana osastona oli 
5—8 it-ohjusaseistuksella 
varustettua fregattia, 

— maihinnousija kykeni tuo-
maan maihin joukkoja n 

28.5. 

30.5. 

9.6. 

12.6. 

15.6. 

2500 miestä vuorokaudes-
sa, 

— operaatioon käytettiin 
runsaasti helikoptereita; 
huoltokuljetuksiin, pelas-
tustehtäviin, tiedusteluun, 
taistelulentöihin ja miehis-
tönkuljetukseen ja jopa 
tykkien kuljetukseen, 

— operaatiota edelsi runsaat 
ja harhauttavat helikopte-
rein ja taistelusukeltajin 
suoritetut iskut argentiina-
laisten tutka-, huolto- ja 
muita kohteita vastaan 
noin 2—3 vuorokautta en-
nen varsinaista hyökkäys-
tä, 

— pystysuoraan nousevia len-
tokoneita käytettiin myös 
runsaasti. Näiden käyttöä 
rajoittavina tekijöinä oli-
vat huonot sääolosuhteet, 

varaosien- ja korjausmah-
dollisuuksien sekä poltto-
aineen rajallisuus. 

Johtaminen 

Johtamistoiminnan kannalta 
tarkasteltuna englantilaisilla 
olivat käytettävissä modernit 
viestiyhteysvälineet alkaen sa-
telliittiyhteyksistä. Hyök-
käysliikkeen nopeudesta joh-
tuen johtaminen tapahtui il-
meisesti pelkästään radiolla. 
Joukon kannalta oli tärkeää, 
että hankittiin kaksi osavoit-
toa sekä tehtiin useita pieneh-
köjä onnistuneita hyökkäyk-
siä tuntuman saamiseksi ar-
gentiinalaisista ennen varsi-
naista hyökkäystä. 

Maihinnousuhyökkäystä 
varten perustettiin n 1—2 vrk 
etukäteen komentopaikka 
varsinaisen hyökkäysrannan 
tuntumaan läheiselle saarelle. 

PORAHUOLTO OY 
Olemme kehittäneet uuden kotimaisen käsikäyttöisen kallioporakoneen. 

Merkki Termit 68 A. Kone toimitetaan painoineen. 
Soveltuu myös erinomaisesti maanporaukseen. 

Edustamme myös BOART-louhintakalustoja 

PORAHUOLTO OY 
Tapiolantie 11, 04230 Kerava 3, puh. 90-244841 

Suoritettiin pääosaltaan kauppalaivoista n 
3000 miehen maihinnousu jo vallatulle alueel-
le. 

Englantilaiset aloittivat ratkaisuhyökkäyksen 
Port Stanleyn valtaamiseksi. 
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Iskujoukkoa johti yleensä 
joukon komentaja, mm 
eversti sai surmansa johtaes-
saan noin joukkueen vahvui-
sen osaston hyökkäystä. Eng-
lantilaiset toimivat ilmeisen 
nopeasti ja siellä missä puo-
lustaja ei ollut varuillaan, 
varsin häikäilemättömästi. 
Pyrkimyksessä tällaisen no-
pean tilanteen hyväksikäyt-
töön ja yllätykseen piili myös 
huomattavien tappioiden vaa-
ra. Tästä oli osoituksena 8.6. 
englantilaisten tekemä sivus-
tamaihinnousu saaren kaak-
koisrannalle, jota vastaan ar-
gentiinalaiset suorittivat huo-
mattavia tappioita aiheutta-
neita ilmaiskuja. Englantilai-
set eivät olleet huolehtineet 
riittävästi ilmasuojasta. 

Taktiikka 

Maataistelujen taktiikkana 
oli, että nopeilla helikopterein 

ja partioin suoritetuilla iskuil-
la saarrettiin puolustuskes-
kuksiin ryhmittyneet argentii-
nalaisosastot, jotka pakotet-
tiin antautumaan. Näin saa-
vutettiin osavoittoja ja kulu-
tettiin argentiinalaisten voi-
mia. 

Kenttätykkejä siirrettiin 
hallitseville kukkuloille, joilta 
tulitettiin saarrettuja joukko-
ja. Kaluston siirtoihin käytet-
tiin myös helikoptereita. Kier-
toliikkeitä käytettiin runsaasti 
ja hyökkäyksiä tehtiin myös 
pimeän aikana. 

Yleensä ilmatorjuntasuoja-
na olivat it-ohjukset (Blow-
pipe ja Rapier) sekä ammus-
ilmatorjuntaa. Vaikka eng-
lantilaisten ilmatorjuntajär-
jestelmää on pidettävä ilmei-
sen hyvänä, modernina ja te-
hokkaana, se ei estänyt argen-
tiinalaisia suorittamasta il-
maiskuja. Tosin ilma-alustap-
piot olivat ilmeisesti erittäin 

raskaat. 
Englantilaiset tukivat 

hyökkäystä runsaalla ilma-
voimien tai laivatykistön tu-
lella kohdistaen sen laitteita, 
varastoja ja argentiinalaisia 
joukkoja vastaan. 

Elektronisesta häirinnästä 
ja sen tehosta ei julkisuudessa 
näy paljonkaan tietoja. Il-
meistä on, että elektronisella 
häirinnällä eivät englantilaiset 
kyenneet täysin pimentämään 
argentiinalaisten laitteita, 
vaan ne tuhottiin tai pyrittiin 
tuhoamaan ilmaiskuilla ja is-
kuosastojen höykkäyksin. 

Huolto 

Englantilaisten huoltojärjes-
telmä oli todella vaativan 
haasteen edessä. Polttoaineet, 
ammukset, lentokoneet ja 
kaikki materiaali ja miehistö 
tuli siirtää meritse taistelu-
alueelle. Alueella tuli järjes-

VALMET 
MAcombi ase 

VALMET 
Valmistus ja huolto 
Valmet Oy Aseosaslo, Tourula 
PL 60 40101 Jyväskylä 10, puh. (941) 19100 

Perusaseena vahva ja monipuolinen 
päällekkäispiippuinen haulikko. Siihen 
voidaan normaalikiinnityksellä liittää 
monipuolinen valikoima erilaisia vaihto-
piippuja: haulipiiput, haulikkorihla-piiput 
tai kaksoisluodikon piiput. Puolen tuu-
man kiikarinkiinnitysjalusta, myös kai-
kissa haulipiipuissa. Vahvistettu, lisäsu-
lulla varustettu lukonkehys. Valittavana 
samaan runkoon vaihdettava 1- tai 2-lii-
pasiminen mekanismi. Kylmätaotut pii-
put. 

Käy tutustumassa lähimmässä urhei-
luliikkeessä. 

16 

SUOMI ARPA 
vapaaehtoinen maanpuolustustyö 

tää korjaustoiminta ja evaku-
oinnit sekä täydennyskulje-
tukset. Myös tätä taustaa vas-
taan on nähtävä Etelä-Geor-
gian saaren valtaaminen heti 
hyökkäyksen alussa. 

Huoltojärj estelyt edellytti-
vät esim sairaalalaivojen va-
rustamista. Mm Gibralttarilla 
ollut koululaiva muutettiin 
kolmessa vuorokaudessa use-
an sadan potilaspaikan sai-
raalalai vaksi. 

Kauppalaivastosta sitoutui 
operaatioon huomattava 
määrä tonnistoa. Miehistön 
kuljetukseen käytettiin mat-
kustaja-aluksia, joista ehkä 
kuuluisin oli Ms Queen Elisa-
beth. 

ARGENTIINALAISTEN 
TAKTIIKKA 

Muutama sana myös argentii-
nalaisten taktiikasta. 

Joukkojen määrä jäi ilmei-
sesti huomattavasti alle 10000 
miehen. Heidän pääjoukkon-
sa oli ryhmitetty Port Stan-
leyn kaupungin alueelle ja sii-
tä noin 3—6 km:n etäisyydel-
lä sijaitsevalle puolustus-
alueelle. Sen lisäksi oli erilli-
siä tukikohtia, joista suurim-
man vahvuus lienee ollut par-
haimmillaan noin pataljoona. 
Raskaita aseita ei ilmeisesti 
ollut kovinkaan paljon, mut-
ta argentiinalaiset käyttivät 
kranaatinheittimistöä ilmei-
sen tehokkaasti. 

Joukkojen käyttö oli pas-
siivista ja todella voimakkai-
siin vastahyökkäyksiin ei ryh-
dytty. Tämä lienee johtunut 
myös englantilaisten ilmayli-
voimasta. 

Merivoimia säästettiin eikä 
se ilmeisesti kyennyt muodos-
tamaan missään vaiheessa 
merkittävää uhkaa englanti-
laisille. 

Ilmavoimien käyttö sen si-
jaan oli rohkeaa ja tappioista 

piittaamatonta. Lentäjät ky-
kenivät tunkeutumaan ohjus-
ja ammusilmatorjunnan läpi 
ja aiheuttivat huomattavia 
tappioita englantilaisille. 

Tiedustelua ei kyetty suo-
rittamaan jatkuvana, tosin il-
mavoimien suorittamien len-
tojen perusteella suoritettiin 
monia onnistuneita ilmaisku-
ja. Toisaalta argentiinalaisten 
tietojen epätarkkuus ja vir-
heellisyys johtui varmasti 
myös englantilaisten suoritta-
masta onnistuneesta harhaut-
tamisesta ja salaamisesta. 

YHTEENVETO 

Loppupäätelminä hyökkäyk-
sestä on todettava, että 

— Argentiinalaisilta puuttui 
alueelta merellisen puolus-
tuksen tärkeät osatekijät: 
meri- ja rannikkopuolus-
tus eikä ilmatorjunnasta 
oltu huolehdittu siten, että 
se olisi muodostanut edes 
merkittävää vastapainoa 
englantilaisten ilma-aseen 
käytölle. 

— Argentiinalaisten puuttuva 
taistelutahto ja taktillinen 
passiivisuus antoivat mai-
hinnousijalle mahdollisuu-
den saada aloite käsiinsä. 

— Merimiinoitteita ei alueella 
käytetty ainakaan kovin 
runsaasti. 

— Englantilaisten suoritta-
man hyökkäystoimen joh-
tavana linjana oli: ensin 
vallata huollon vaatima 
suojainen alue läheltä mn-
rantaa, saada aikaan osa-
voittoja ja kuluttaa näin 
argentiinalaisia, tehok-
kaan tiedustelun avulla va-
lita sopiva maihinnousu-
alue ja -aika, käyttää run-
saasti maahanlaskettuja is-
kuosastoja, suunnata voi-
mat nopein iskuin syvälle 
ja saartaa puolustaja sen 
tukikohtiin. Ratkaisutais-
teluja vältettiin. 

Asejärjestelmien käytössä 
keskeisimmiksi nousivat oh-
justen käyttö sekä meri- että 
ilmamaaleihin ja helikopte-
rien ja pystysuoraan nouse-
vien lentokoneiden tehokas ja 
monipuolinen käyttö taistelu-
alueella. 

Huomattavaa myös oli, et-
tä ensimmäisten portaiden 
maihinnousu suoritettiin sala-
malaitteiltaan varsin vaati-
mattomalle rannalle pääosan 
tullessa kauppalaivoissa tai 
matkustaja-aluksilla jo hal-
lussa olevalle alueelle. 

Nämä ja monet muut Falk-
landin kriisistä saatavat ha-
vainnot antavat myös meidän 
oloissamme ajattelemisen ai-
hetta pitkälle tulevaisuuteen, 
vaikka näitä näkökohtia ei 
voidakkaan sellaisenaan so-
veltaa meidän oloihimme. • 
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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 

A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ KARSKE OY 

AGROMA OY 
PL 8, 45101 Kouvola 10 
Puh. 951-11771 

OY ATLAS COPCO AB 

AURAPRINT OY 

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUS-
YHTIÖ KALERVO 

/ / / H A N K K I J A 

KATAJANOKAN KASINO 
AURA-VAKUUTUS 
Palvelukonttorit ja edustajat kautta maan KODAK OY 

OY BENSOW AB 

ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 

ILMARINEN 

OY ENSIO MIETTINEN AB 

OY EXIM AB 

FARMOS-YHTYMÄ OY 

FENNO-LUXRAM OY 

G.A. SERLACHIUS OY 

G Y P R O C O Y 
PL 44 
02401 Kirkkonummi 
Puh. 90-2985011 

HAMINAN KAUPUNKI 

INSINÖÖRITOIMISTO 
LANG OY Kuparitie 12 

00440 HELSINKI 44 
LVI-suunnittelua puh. 90-5624410 

KONE OY 

!x oy kontram ab 
PL 45. 00101 HELSINKI 10. PUHELIN 5631033, TELEX 12-1207 

OY LAIVATEOLLISUUS AB 

LAPINLEIMU OY 

OY LEVERINDUS AB 

MARKKINOINTI VIHERJUURI (mv) 

NAANTALIN KAUPUNKI 

NYKY-OFFSET KY 

ORAS OY 

ORION-YHTYMÄ OY 

OSUUSKUNTA MAITO-AURA 

OSUUSPANKKIEN KESKUS-
PANKKI OY OKO 
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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 

^ O V A K O 

POLAR-RAKENNUS OY 

PRIHA OY 

RAKENNUSTOIMISTO 
T. KOVANEN OY 

M Rakennusvalmiste Oy 
30420 FORSSA 42 puh. 916-11661 telex 67-16 sf 

RAUMAN KAUPUNKI 

RAUMAN RAKENNUS-
ILMASTOINTI OY 

OY SILJA LINE AB 

OY STARTRADING AB 
Pohjoisranta 4 Helsinki 17 
PL 179, 00171 Helsinki 17 

puh. 90-171644, telex 121489 

OY SUOMEN HANSA AB 
Höyläämöntie 18, Helsinki 38 
Puh. 90-550077 

SUOMEN MERIVAKUUTUS-
YHDISTYS 

YHDYSPANKKI 

TAMMISAAREN KAUPUNKI -
EKENÄS STAD 

TOIJALAN APTEEKKI 

OY TOOLS AB 

TORNION KAUPUNKI 

TUKKUKAUPPOJEN OY 

TUOTTAJAIN KONE OY 

TURUN OSUUSKAUPPA 

TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI 

fllNaasanlaii/ot 
silta yli Pohjanlahden 

VALTION POLTTOAINEKESKUS 
VAPO 

OY VICTOR EK AB 

OY WÄRTSILÄ AB 

YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY 



Teksti: Ulpu Pajala 
Kuvat: Marita Maanonen 

Rannikon vihreiden sisarten matka 
Heinäveden luostareihin 

Oli huhtikuun sisarilta 
Rannikkosotilaskotiyh-
distyksen Helsingin pai-
kallisosastossa. Vieraa-
namme oli sotilaspastori 
Teppo Siili, joka kertoi 
oman ortodoksisen us-
kontonsa pääsiäisestä. 
Ilta oli todella mielen-
kiintoinen ja silloin he-
räsi ajatus retkestä luos-
tareihin Heinävedelle. 
Onhan meillä huoneus-
tomme seinällä Kataja-
nokalla jo valmiina 
"vihreä muisto" Vala-
mon saarelta, maalaus, 
joka "esittää Valamon 
ensimmäistä sotilaskotia 
Kuukanlahdessa. Taulu 
on ollut Niikkanen soti-
laskodissa, josta muisto-
na kranaatin sirpaleen 
repimä reikä. Taulu löy-
dettiin 23/9 -41 Vala-
mon valtauksen jäl-
keen" kuten taulun 
taakse on kirjoitettu. 
Kiitos tarmokkaan pu-
heenjohtajamme Kirsti-
Liisa Vienon ja sihtee-
rimme Terttu Ahon, aja-
tus ei jäänyt vain pu-
heeksi. 

Varhain lauantai-aamuna 16/ 
10 -82 iloisesti hälisevä "vih-
reä joukko" aloitti matkansa 
Heinävedelle Uuteen Vala-
moon ja Lintulaan. Meitä 
rannikon sisaria ja aatteemme 
ystäviä oli kaksi bussillista. 

Kaksi oli opastakin, Pirkko ja 
Teppo Siili, jotka jo meno-

matkalla valmistivat meitä 
kertomalla uskonnostaan, 
luostarielämästä yleensä ja 
Uuden Valamon ja Lintulan 
luostarien historiasta. Opas-
tus oli paras mahdollinen ja 
kysymyksiä tehtiin paljon. 
Viehättävänä "apuoppaana" 
toimi Siilien 3-vuotias kum-
mityttö Ida. 
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"VANHA VALAMO" 

Valamon saari Laatokassa oli 
vanhastaan kalastajien lepo-
ja uhripaikka. Tähän ikivan-
haan pakanalliseen kultti-
paikkaan tuli kaukaa etelästä 
kreikkalaissyntyinen munkki 
Sergei, joka asettui pysyvästi 
Valamoon ja alkoi saarnata 
kristinuskoa. Sergein ja hä-
nen katj alaisen oppilaansa 
Hermanin ympärille syntyi 
ensimmäinen luostariyhteisö 
1100-luvun puolivälissä. 
Luostari levitti ortodoksista 
uskontoa ja kulttuuria Karja-
laan. Alku oli hankala. Luos-
tari hävitettiin monta kertaa. 
Valamon historia on aina 
kiinteästi liittynyt Karjalan 
historiaan, sen iloon ja su-
ruun. 

Valamon luostarin hengel-
linen taso oli korkea ja sieltä 
lähti munkkeja lähetyssaar-
naajiksi aina Alaskaa myö-

Matkalaiset ovat saapuneet perille. 

ten. Vapahtajan kirkastumi-
sen kunniaksi pyhitetty Vala-
mon luostari oli 1800-luvun 
lopulla eräs Venäjän tärkeim-
piä hengellisiä keskuksia ja 
sen veljestöön kuului noin tu-
hat jäsentä. Luostarielämän 

periaatteet perustuivat silloin 
kuten nykyäänkin Kristuksen 
antamiin ihanteisiin ja kirkon 
perinteeseen, köyhyys, kuuli-
aisuus ja naimattomuus. Jo-
kainen veljestön jäsen tekee 
omat tehtävänsä taitojensa 

mmm 

Uuden Valamon kirkko. 
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Postikorttimaisema aamulla 17.10. 

mukaan. Valamo oli saarel-
laan täysin itsenäinen yhdys-
kunta. Luostarissa harjoitet-
tiin maanviljelystä ja puutar-
hanhoitoa ja huolehdittiin 
vieraista. Talvisodan aikana 
Valamon luostarikin joutui 
evakkotaipaleelle. Kesällä 
1940 veljestö siirtyi Heinäve-
den Papinniemeen maatilalle, 
joka sai nimen Uusi Valamo. 

"UUSI VALAMO" 

Mukavassa seurassa pitkäkin 
automatka sujui nopeasti ja 
iltapäivällä olimme perillä. 
Juojärven tyyneen pintaan 
heijastui vielä kauniisti rus-
kan väreissä hehkuva maise-
ma. Kun olimme asettuneet 
taloksi joimme kahvit kahvi-
la-ravintola Trapetsassa ja 
sitten saimme tutustua mu-
seoon. Vaatimattomasa puu-
rakennuksesa näimme arvok-
kaita vanhoja ikoneja ja maa-
lauksia Vanhasta Valamosta. 
Me sisaret ihmettelimme mi-
ten tällaisia aarteita uskalle-
taan säilyttää näin tulenaras-
sa paikassa. Tähän vastasi 
munkki-oppaamme yksinker-
taisesti: "Herra on varjellut 
meidät tulipalolta". Kävim-
me myös luostarin hautaus-

maalla ja hämmästelimme, 
että monet munkit olivat saa-
vuttaneet 90-vuoden korkean 
iän. Olisiko luostarin yksin-
kertaisilla elintavoilla osuutta 
asiaan? 

Päivä pimeni ja viileni ja 
tuntui todella ihanalta päästä 
Trapetsan lämpöön nautti-
maan herkullisia kermamuik-
kuja. 

Vuonna 1977 luostari vietti 
perustamisensa 800-vuotis-
juhlaa uuden kirkon vihkiäis-
ten yhteydessä. Tässä kirkos-
sa osallistuimme Vigiliaan, 
pyhän aaton iltajumalanpal-
velukseen. Kirkon tunnetuin 
"nähtävyys" on Konevitsan 
Jumalanäidin ikoni, jota mo-
nien kuultujen rukousten vä-
likappaleena sanotaan ihmei-
tätekeväksi. Kirkon kaunis 
suuri kattokruunu on Van-
hasta Valamosta. 

Meille monille ortodoksi-
nen jumalanpalvelus oli tuttu 
pääsiäisyön televisioinnista, 
mutta nyt se tuli läheisem-
mäksi kun oma oppaamme 
Teppo Siili piti sen. Epäselvää 
jäi vieläkin, mutta ainakin 
minua liikutti syvästi seura-
kunnan hartaus, palavat 
kynttilät, tuohukset ikonien 
edessä, suitsutuksen tuoksu. 

Vaikka palvelus tapahtui suo-
meksi eikä kirkkoslaaviksi 
tunnelma oli jotenkin unen-
omainen. Tuntui hyvältä sy-
dämessä, mutta kipeältä ja-
loissa, pitkä seisominen kun 
väsytti! Jo bussissa kuulim-
me, että alttarin vasemmalla 
puolen on ns vainajien pöytä, 
jolle voi sytyttää kynttilän 
edesmenneen rakkaan muis-
toksi. Useat meistä ostivat 
tuohuksen ja sytyttivät sen. 
Kaunis ja toivoa antava tapa 
muistaa edellä menneitä lä-
heisiä. Ortodoksisessa kult-
tuurissa kuoleman väri on 
valkoinen, toivoa antava. 

ISÄ AKAKI 109 VUOTTA 

Vigilian jälkeen meillä oli ti-
laisuus saunomiseen eikä sau-
nan jälkeen Nukku-Mattia 
tarvinnut odotella. Aamulla 
heräsimme joulukorttimaise-
maan. Yöllä oli satanut lunta 
ja puut ikkunamme takana 
olivat kuin satukirjasta. Tä-
mä sunnuntai, lokakuun 17. 
oli hyvin erikoinen päivä 
luostarissa, sillä se oli isä 
Akakin 109. syntymäpäivä. 
Osallistuimme kirkossa litur-
giaan ja sinne saapui myös isä 
Akaki rullatuolissa. Siinä hän 
istui, Suomen ja Pohjolan 
vanhin asukas ja teki hartaa-
na ristinmerkit ja silmät seu-
rasivat tarkkaavaisina litur-
gian kulkua. 109 vuotta tun-
tuu uskomattomalta eikä sitä 
uskonut nykyajan tietokone-
kaan, sillä täyttäessään 107 
vuotta isä Akaki sai kutsun 
peruskouluun. 

Isä Akaki vihittiin munkik-
si Petsamon luostarissa, jossa 
hänen kuuliaisuustehtävänsä 
oli hevosista huolehtiminen. 
Evakkotaival toi hänet 1944 
Uuteen Valamoon, jossa hän 
edelleen hoiti hevosia 90-vuo-
den ikään asti. Ortodoksit ei-
vät juhli syntymäpäivää vaan 
nimipäivää, joka on jonkun 
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Oppaamme Teppo Siili. 

pyhän henkilön päivä, on 
heille tärkeä. 109 vuotta oli 
kuitenkin katsottu kaakun ar-
voiseksi ja niinpä nautimme 
päiväkahvin kanssa 109-vuo-
tis syntymäpäiväkakkua. 

Minulla oli tilaisuus kes-
kustella hetki luostarin talou-
denhoitajan isä Ambrosiuk-
sen kanssa. Kun hämmäste-
lin, että eikö noin 100000 tu-
ristia vuodessa häiritse luosta-
rin elämää, hän vastasi, että 
"tänne tullaan talon ehdoilla 

ja käyväthän ihmiset pahem-
missakin paikoissa". Luosta-
rilla on suuret velat ja turismi 
on hyvin tarpeellinen luosta-
rin taloudelle. Valtavasta vie-
rasmäärästä monet etsivät 
hengellisiä virikkeitä ja useat 
osallistuvat jumalanpalveluk-
siin. Tiedusteluuni miksi ih-
miset tulevat luostariin pysy-
västi jätettyään kaiken, hän 
antoi minulle lyhyen ja selvän 
vastauksen: "Kenet Herra 
kutsuu". 

Lähtö Uudesta Valamosta 
tuntui haikealta. Mielessä kä-
vi ajatus, että tänne pitäisi 
tulla uudelleen koko perheen 
kanssa muutamaksi päiväksi. 

LINTULAN 
NAISLUOSTARI 

Valamosta matkasimme Lin-
tulan naisluostariin. Se perus-
tettiin 1896. Vuoteen 1939 
luostari toimi Kivennavalla 
Karjalan kannaksella. Uu-
deksi kodiksi tuli entinen kar-
tano Heinäveden Palokissa. 
Lintulan nunnille valmistui 

uusi asuinrakennus 1966 ja 
kirkko 1973. Lintulassa me 
vihreät sisaret saimme osallis-
tua rukouspalvelukseen. Kir-
kon uudenaikaisuus ja iko-
nien vanhanaikaisuus saivat 
aikaan täysin erilaisen perus-
tunnelman kuin Valamossa, 
jotenkin asiallisemman ja jäy-
kemmän. Ehkä tästä johtuen 
lyhyt vierailumme Lintulassa 
jätti mielikuvan, että "kuri" 
igumenian johtamassa Lintu-
lassa on ankarampi kuin igu-
menin johtamassa Uudessa 
Valamossa. Lintulan sisaris-
toon kuuluu yhdeksän jäsentä 
ja siellä valmistetaan kyntti-
lät, tuohukset, ortodoksiselle 
kirkkokunnalle. 

Paluumatka Helsinkiin ku-
lui nopeasti. Oli paljon kes-
kusteltavaa ja vielä enemmän 
mietittävää. Me vihreät sisa-
ret olimme erittäin yksimieli-
siä siitä, että viikonloppu oli 
onnistunut. Olimme olleet 
opintomatkalla sanan par-
haassa merkityksessä, josta 
lämmin kiitos matkan vetäjil-
le ja järjestäjille. • 

tnuseo 

Kalliolinnantie 14 - Kaivopuisto 

Helsinki - Puhelin 635 443 

Auki joka arkipäivä paitsi maanantaisin, 

kello 9 - 1 5 . 

Auki sunnuntaisin kello 11 — 16. 
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A R AI KK A OY 

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. 

R A I K K A O Y 
Tavaststjernankatu 11, 00250 Helsinki 25. 
Puhelin 90-413 344, Telex 12-2594 rihel sf 

SUUNNnHLEMME,TOIMITAMME, 
ASENNAMME JA HUOLLAMME: 

1. 
Data-
laitteet 
Kir jo i t in- ja näyt-
töpäätteet. rivikir-
jo i t t imen lisä-
muist i t , magneet-
t inauha-asemat, 
levymuist i lai t teet. 

2 . Elektroniset mittalaitteet 
Kantoaa l to - ja PCM-jär jestelmien mit talai t teet, 
jännite- ja virtapi irturi t . 

3 . Graafinen tietojenkäsittely 
rit. graafiset näyttöpäätteet. Koordinaatt i luki jat, kynäpii 

graafiset pient ietokoneet. 

Simulaattor i t , soti lastutkat, tulenjohtojär jestel-
elektroniset etäisyysmittari t . 

Yhteydet 
Data-laitteet: Jorma Keturi. Matti latvan» 
Elektroniset mittalaitteet: Raimo Tiensuu 
Graafinen tietojenkäsittely Esko Vuohu 
Merenkulkuelektroniikka: Simo Samuli, 

Matti Latvanen 
Erikoiselektroniikka: Simo Samuli 

Oikeaa elektroniikkaa 
oikeaan paikkaan IJERTECOY 

I N ih t is i l lanku ja 5, 02630 Espoo 63, puh. 523722 
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Hyvä pankkisuhde 
on arvokasta 

• • • • paaomaa 
saastopankit |0I skop 
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VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 
30 VUOTTA 1.12.1982 

Patteriston komentajat 

— evl K Koski 
— ev V Vuorela 
— evl E Herttua 
— evl T Kiviranta 
— evl O Aspinjaakko 
— evl M Wähäjärvi 
— evl P Väyrynen 

01.12.52 — 10.07.57 
12.09.57 — 26.02.65 
26.02.65 — 29.09.67 
29.09.67 — 16.10.69 
16.10.69 — 29.10.71 
29.10.71 — 01.06.75 
01.06.75 — 
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Vaasan Rannikkopatteristo 
vietti 1.12.-82 perustamisensa 
30-vuotisjuhlaa. Patteriston 
perustamispäivää voidaan sa-
malla pitää rannikkotykis-
töön kuuluvan, moottoroi-
dun rannikkotykistön, viralli-
sena perustamispäivänä. 

Käymämme sodat, varsin-
kin jatkosotavaihe, osoittivat 
selvästi moottoroidun rannik-
kotykistön tarpeellisuuden. 
Kiinteän rannikkotykistöm-
me rinnalle ilmestyi liikkuvaa 
rannikkotykistöä. Kehitys oli 
pakon sanelema. Maihinnou-
sutekniikan alalla tapahtunut 
edistys — puhumattakaan so-
dan jälkeen tapahtuneesta ke-
hityksestä — edellytti ranni-
kolla tapahtuvan tulen käy-
tön tilanteenmukaista keskit-
tämistä ja puuttuvan kiinteän 
rannikkotykistön korvaamis-
ta liikkuvalla tykistöllä. 

Moottoroidun rannikkoty-
kistön määrätietoinen kehi-
tystyö aloitettiin sodan koke-
musten pohjalta. Silloisen 
Merivoimien esikunnan tykis-
töosasto aloitti tämän tehtä-
vän. Vuonna 1949 aloitettiin 
käytännön kokeilutoiminta 
Isosaaressa ja vuonna 1950 
muodostettiin Turun Rannik-
kotykistörykmenttiin mootto-
roitu patteri, joka suoritti en-
simmäiset ammuntansa meri-
voimien yhteisellä leirillä 
Hankoniemellä kesällä 1950. 

Perinteet ja komentajat 

VaaRPston kunniamarssiksi 
määrättiin v 1957 Napuen 
marssi, joka muistuttaa Poh-
janmaan lakeuksilla 19.2.1714 
käydystä suomalaisille ras-
kaasta taistelusta. Sen on so-
vittanut Heikki Klemetti ja 
sotilassoittokuntaa varten so-
vittanut Artturi Rope. Marssi 
perustuu vuodelta 1734 peräi-
sin olevaan vanhaan kansan-
sävelmään. VaaRPston jouk-
ko-osastolippu vahvistettiin 

20.12.1957. Tasavallan presi-
dentti Urho Kekkonen luo-
vutti Vaasan kaupungin lah-
joittaman ja kenttäpiispa Toi-
vo Laitisen vihkimän lipun 
patteristolle 4.6.1958 Puolus-
tusvoimain 40-vuotisjuhlalli-
suuksien yhteydessä. Lipun 
on suunnitellut ev R Aaltosen 
johtama toimikunta ja piirtä-
nyt taiteilija B Heinonen. 

Patteristoupseerit 

Komentajan lähimpänä apu-
laisena, patteristoupseerina 
ovat toimineet 50-luvulla 
maj:t E Rautaheimo ja J Tor-
vinen, 60-luvulla maj A Salin, 
kapt S Leijala, maj:t O As-
pinjaakko, A Tukiainen ja T 
Penttilä sekä 70-luvulla maj:t 
H Kavela ja E Kurka. 
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RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 

"Lippurykmentti"oli paras 
vuoden 1982 
kilpailuammunnoissa 

Rt:n paras joukko-osasto 
("Karhulan malja") 

1. SIRtR 84.43 
2. TurRtR 77.63 
3. VaaRPsto 59.00 m 
4. KotRPsto 57.47 Wi 
5. HanRPsto Hylätty 0 f ? 

Paras raskas rannikkopatteri 
("Tykistökenraali V-P Nenosen kiertopalkinto") 

Rl R2 Tulos 
L / l L / l 

1. Isosaaren lke 104.50/81.86 103.88/87.90 84.88 
2. Gyltön lke 100.38/73.89 103.89/87.90 80.90 
3. 3.Ptr i /VaaRPsto 106.35/84.85 84.44/59.48 72.17 
4. Russarön lke 117.00/95.73 51.48/09.18 52.46 
5. Kirkonmaan lke 77.57/20.33 68.91/30.85 25.59 

Paras laskinammunta (R2) 

L / l 
1. Kirkonmaan lke 72.67/85.97 
2. Isosaaren lke —5.00/42.62 
3. Gyltön lke —48.44/18.57 

3.Ptr i /VaaRPsto ei tulosta 
Russarön lke ei tulosta 

Paras yksikkö rt:n taisteluammunnoissa 
("Parhaan yksikön kiertopalkinto") 

Tl T2 Tulos 
L / l L / 2 

1. Kirkonmaan lke 63.64/83.65 79.14/95.05 89.35 
2. Isosaaren lke 75.00/92.07 63.83/83.89 87.98 
3. Gyltön lke 41.67/55.17 76.09/93.57 74.37 
4. 3.Ptr i /VaaRPsto 56.60/75.80 18.18/15.87 45.84 
5. Russarön lke (6.99)/— (75.00)/— Hylätty 

Paras tulenjohtaja (" Tulenjohtajan malja") 

1. Ylil J Valtimo HanRPsto 95.73 (Rl) 
2. Sotmest K Ahtosalo KotRPsto 95.05 (T2) 
3. Ylik H Lahti TurRtR 93.57 (T2) 

TYKISTÖRYKMENTTI 

Kuluneen loppukesän ja syk-
syn huomattavina tapahtumi-
na rykmentin piirissä ovat ol-
leet elokuun loppupuolella 
järjestetty "Porvoo 82" har-
joitus, jossa reserviläisjou-
koin harjoiteltiin yhteistoi-
mintaa SatLston, RLaiv:n ja 
RannJP:n kanssa ja syys-
kuussa Porkkalan edustalla 
järjestetty rykmentin syysam-
pumaleiri täydennettyinä re-
serviläisjoukoin sekä loka-
kuussa järjestetty kertaushar-
joitus merivalvontajoukoin. 

100-TK kilpailuammunnat 
ammuttiin loistavin tuloksin 
Kuivasaaresta syyskuun lo-
pussa. Ohjusampujakurssi 
kruunasi koulutuksensa syys-
ampumaleirillä ampumalla 
erinomaisesti osumaprosentin 
ollessa 50. 

Vierailurintamalla on ollut 
myös vilkasta. Marraskuun 
alkuun mennessä on Santaha-
minassa rykmentin esikun-
nassa vierailutapahtumia ol-
lut yli 40. Näistä merkit-
tävimpinä mainittakoon eri 
maanpuolustuskurssien ja 
-järjestöjen vierailut. I Pston 
ja II Pston alueilla on vierail-
lut noin 120 eri järjestöä 
(vast). Mm. 4.10. Tasavallan 
Presidentin puoliso rva Tel-
lervo Koivisto oli Isosaaressa 
RSKY:n vieraana tutustuen 
samalla myös linnakkeen olo-
suhteisiin. 

Yksikön päälliköt ovat 
vaihtuneet Isosaaressa ja 
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Upinniemellä. Isosaaren lin-
nakkeen vaativat tehtävät on 
ottanut vastaan 1.10.82 ylil 
Hannu Rantala. Kapt Seppo 
Kaipia komennettiin "lepää-
mään" esiupseerikurssille 
Suomenlinnaan. Maj Heikki 
Tiilikaisen siirtyessä vuoden 
lopulla YK-tehtäviin, on 
Upinniemen koulutuskeskuk-
sen KoulPtrin päällikön teh-
tävät ottanut vastaan 6.10.82 
kapt Mauri Ranta. 

Ylennykset 

Everstiluutnantiksi 01.01.82 
— maj Jukka Sakari Knuut-

tila 
Ylikersantiksi 29.01.82 
— kers Markku Juhani Villa 
— kers Heikki Juhani Paak-

kari 
— kers Jukka Vilho Palda-

nius 
— kers Raimo Tapio Tarki-

ainen 
Ylivääpeliksi 01.02.82 
— vääp Juha Pekka Ilmari 

Henttonen 
Kersantiksi 01.02.82 
— alik Jarmo Kalevi Ylikoski 
Majuriksi 01.03.82 
— kapt Aarne Juhani Jaati-

nen 
Sotilasmestariksi 01.04.82 
— yliv Eero Olavi Hämäläi-

nen 
— yliv Simo Eetu Hämäläi-

nen 
Ylivääpeliksi 01.04.82 
— vääp Reijo Juhani Laakso 
— vääp Kalle Fredrik Saas-

tamoinen 
Kersantiksi 17.05.82 
— alik Aki Tapio Karvonen 
Kersantiksi 01.06.82 
— alik Jan Max Mikael Pel-

tonen 
Kersantiksi 07.06.82 
— alik Heikki Tapio Ketola 

Yliluutnantiksi 01.07.82 
— ltn Raimo Tapani Ranta 
Sotilasmestariksi 01.07.82 
— yliv Juha Lauri Valdemar 

Kettunen 
Ylivääpeliksi 01.07.82 
— vääp Kaarle Antero Kojo 
— vääp Arto Väinö Koljonen 
Vääpeliksi 01.07.82 
— ylik Klaus Jarmo Rantala 
Ylivääpeliksi 01.08.82 
— vääp Markku Juhani Eva-

la 
Luutnantiksi 27.08.82 
— kadettikersantti Lasse Ta-

pio Majuri 
— kadettialikersantti Ken-

neth Johannes Nyholm 
Yliluutnantiksi 01.10.82 
— ltn Esko Juhani Kaunisto 
Vääpeliksi 01.11.82 
— ylik Raimo Tapio Tarkiai-

nen 

Tehtäviin määräämiset 

— maj Kari Olavi Launo San-
tahaminan komendantiksi, 
siirrettynä LUudSp:n esi-
kunnasta 01.01.82, 

— kers Lauri Taavetti Nikki-
nen Esikuntapatterin ope-
tusupseeriksi 01.01.82, 

— yliv Juha Lauri Valdemar 
Kettunen Koulutuspatterin 
vääpeliksi 01.01.82, 

— teknikko, res alik Harri 
Henrik Järvelä tutkatekni-
koksi 04.01.82, 

— kers Jari Jaakko Taponen 
komentotoimiston toimis-
toupseeriksi 13.01.82, 

— res vänr Esko Veli Järvi-
nen Mäkiluodon linnak-
keen opetusupseeriksi 
18.01.82, 

— kers Markku Olavi Ranta-
la Mäkiluodon linnakkeen 
taisteluvälineupseeriksi 23. 
01.82, 

— res vänr, va-ltn Ari Paavo 

Jääskeläinen Esikuntapat-
terin opetusupseeriksi, 

— ylik Markku Juhani Villa 
edelleen Koulutuspatterin 
opetusupseeriksi 01.02.82, 

— ylik Heikki Juhani Paak-
kari Koulutuspatterin tais-
teluvälineupseeriksi 01.02. 
82, 

— ylik Raimo Tapani Tarki-
ainen Mäkiluodon linnak-
keen opetusupseeriksi 01. 
02.82, 

— res vääp Juha Aarre Haka-
la Koulutuspatterin ope-
tusupseeriksi 01.02.82, 

— merkonomi Eeva-Liisa 
Kulju kirjanpitäjäksi ryk-
mentin esikuntaan 01.02. 
82, 

— sairaanhoitaja Marja-Liisa 
Peltola sairaanhoitajaksi 
varuskuntasairaalaan 01. 
02.82, 

— res alik Jan Max Mikael 
Peltonen Esikuntapatterin 
opetusupseeriksi 15.02.82, 

— Tarja Liisa Sinikka Hynnä 
ruokala-apulaiseksi Mäki-
luodon linnakkeelle 15.02. 
82, 

— kapt Aarne Juhani Jaati-
nen hoitamaan huolto-
päällikön tehtäviä 01.03. 
82, 

— kapt Seppo Sakari Tiusa-
nen viestitoimiston päälli-
köksi 01.02.82, 

— yliv Pauli Kalevi Tanska-
nen komentotoimiston toi-
mistoupseeriksi 01.04.82, 

— res kers Raine Mikael Ja-
natuinen Esikuntapatterin 
opetusupseeriksi 01.04.82, 

— kers Jari Jaakko Taponen 
Isosaaren linnakkeen ta-
lousupseeriksi 01.04.82, 

— sotmest Eero Olavi Hämä-
läinen Esikuntapatterin 
koneupseeriksi 01.04.82, 

— sotmest Simo Eetu Hämä-
läinen Isosaaren linnak-

31 



RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 
keen talousupseeriksi 01. 
04.82, 

— vääp Markku Juhani Eva-
la II Patteriston tutkaup-
seeriksi 01.05.82, 

— vääp Kaarle Antero Kojo 
II Patteriston koneupsee-
riksi 01.05.82, 

— res alik Aki Tapio Karvo-
nen Koulutuspatterin ope-
tusupseeriksi 17.05.82, 

—- maj Yrjö Olavi Iivonen 
hoitamaan TurRtR:ssä toi-
mistopäällikön tehtäviä 
01.06.82, 

— res vänr Matti Johannes 
Sainio Koulutuspatterin 
opetusupseeriksi 01.06.82, 

— res alik Arto Matti Voitto-
la Mäkiluodon linnakkeen 
opetusupseeriksi 07.06.82, 

— ylil Raimo Tapani Ranta 
Isosaaren linnakkeen ope-
tusupseeriksi 01.07.82, 

— vääp Jukka Tapani Lauri-
kainen I Patteriston taiste-
luvälineupseeriksi 02.07. 
82, 

— yliv Markku Sakari Heino 
Koulutuspatterin opetu-
supseeriksi 09.07.82, 

— yliv Jorma Eero Antero 
Katajamäki Isosaaren lin-
nakkeen taisteluvälineup-
seeriksi 09.07.82, 

— ylil Kimmo Tapio Martti-
nen koul- ja järjtston toi-
mistoupseeriksi 01.09.82, 

— res vänr Ari Paavo Jääske-
läinen Esikuntapatterin 
opetusupseeriksi 

— ltn Kenneth Johannes Ny-
holm Koulutuspatterin 
opetusupseeriksi 01.09.82, 

— ltn Lasse Tapio Majuri 
Koulutuspatterin opetus-
upseeriksi 01.09.82, 

— kapt Jorma Sakari Saar-
niala huoltotoimiston toi-
mistoupseeriksi 01.09.82, 

— kapt Mauri Valpas Ranta 
Koulutuspatterin vara-

päälliköksi 01.09.82, 
— ltn Jarmo Juhani Jaakkola 

sijaisena hoitamaan Mäki-
luodon linnakkeen päälli-
kön tehtäviä 01.09.82, 

— res kers Petri Kalevi Hieta-
salo Isosaaren linnakkeen 
opetusupseeriksi 08.09.82, 

— ylil Pekka Juhani Virkku-
nen sijaisena hoitamaan I 
Patteriston patteristoup-
seerin tehtäviä 01.10.82, 

— res kers Jari Juhani Fager-
ström Esikuntapatterin 
opetusupseeriksi 01.10.82, 

— vääp René Martin Nylund 
Mäkiluodon linnakkeen 
vääpeliksi 01.10.82, 

— kers Matti Henrik Pirho-
nen Esikuntapatterin vää-
peliksi 01.10.82, 

— vääp Markku Tapio Koivu 
viestiupseeriksi 01.10.82, 

— neiti Tarja Liisa Sinikka 
Hynnä ylimääräiseen keit-
täjän toimeen 01.10.82, 

— ylil Hannu Ilmari Rantala 
sijaisena hoitamaan Iso-
saaren linnakkeen päälli-
kön tehtäviä ajaksi 04.10. 
82—30.04.83, 

— res alik Markku Kaimo 
Koponen Koulutuspatterin 
opetusupseeriksi 04.10.82, 

— res alik Jukka-Pekka Saari 
Esikuntapatterin opetus-
upseeriksi 04.10.82, 

— res vänr Kari Juhani Kes-
kitalo Mäkiluodon linnak-
keen opetusupseeriksi 11. 
10.82, 

— neiti Jaana Kaarina Järve-
läinen ylimääräiseen ruo-
kala-apulaisen toimeen 11. 
10.82, 

— res alik Veikko Kalevi 
Forsberg Mäkiluodon lin-
nakkeen opetusupseeriksi 
12.10.82, 

— maj Ossi Kalevi Kettunen 
patteristoupseeriksi II/ 
SlRtR:iin 01.11.82. 

Erot 

— kapt Matti Olavi Kannaste 
01.01.82, 

— vääp Timo Jaakko Uusita-
lo 01.01.82, 

— sairaanhoitaja Sirpa Tel-
lervo Kallio 01.02.82, 

— ylil Jorma Juhani Talsi 
01.03.82, 

— vääp Jouni Henrik Suho-
nen 01.03.82, 

— vääp Kari Tapio Ruotsa-
lainen 01.03.82, 

— teknltn Eero Kokkonen 
01.09.82. 

Eläkkeelle 

— ylil Kaarle Ruuskanen 
01.02.82, 

— ylil Aartto Juhani Koivisto 
01.08.82, 

— sotmest Esko Ukko Hirvo-
nen 01.11.82, 

— sotmest Antti Kalevi Niemi 
01.02.83, 

— yliv Rauno Rajasaari 
01.02.83. 

Siirrot 

— yliv Pertti Reino Veikko 
Kärki Kadettikouluun 
01.01.82, 

— kapt Seppo Sakari Tiu-
sanen Pääesikunnasta 
SlRtR:iin 15.01.82, 

— kapt Veli Pekka Louhi-
mies Pääesikuntaan 01.02. 
82, 

— ylik Markku Juhani Villa 
Rannikkotykistökouluun 
25.02.82, 

— maj Mikko Tapani Oskari 
Saarinen Rannikkotykistö-
koulusta SlRtR:iin 01.04. 
82, 

— kapt Mauri Valpas Ranta 
Hangon Rannikkopatteris-
tosta SlRtR:iin 01.08.82, 

— ylil Kaarlo Olavi Saarimä-
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ki Rannikkotykistökou-
luun 01.09.82, 

— ylil Pekka Juhani Virkku-
nen Rannikkotykistökou-
lusta SlRtR:iin 01.09.82, 

— kapt Jorma Sakari Saar-
niala Rannikkotykistökou-
lusta SlRtR:iin 01.09.82, 

— kapt Jaakko Ilmari Aro-
nen Itä-Uudenmaan Soti-
laspiirin esikuntaan 01.10. 
82, 

— vääp Markku Tapio Koivu 
Viestirykmentistä SIRtR: 
iin 01.10.82, 

— yliv Erkki Kalevi Svanberg 
Rannikkotykistökouluun 
01.10.82, 

— ltn Teuvo Aatos Lipponen 
Kaartin Pataljoonasta 
SlRtR:iin 01.01.82. 

"Kenraalin kannu" 
— ltn Jarmo Juhani Jaakkola 

Rannikkosotilaskotiyhdistyk-
sen haarikka 
— sotmest Matti Aleksanteri 

Kokoi 

Eversti evp Esko Laaksosen 
lautanen 
— värvätty Gurli Margareta 

Vallius 

Kaptltn Rolf Mika Tapio 
Rönnemaa SVR R 04.06. 
82 

Ylil evp Mauri Olavi Ahonen 
SL R 04.06.82 

Yliv Heikki Kalevi Miettinen 
SVR M 1 kr 04.06.82 

Varastonhoitaja Väinö Ma-
tias Karppinen SVR M 2 
04.06.82 

Sotilasansiomitali 04.06.82 
— kapt Jaakko Antero Hän-

ninen 
— värv tutkamittaaja Gurli 

Margareta Vallius 
• 

Palkitsemiset 
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TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Sunnuntaina 10.10.1982 oli 
kaksi salolaista miestä ran-
tautumassa Bengtskärin länsi-
puolella, Ytterlandissa. Täl-
löin sotkeutui veneen kiinni-
tysköysi potkuriin ja korkea 
aalto paiskasi ohjauskyvyttö-
män veneen täysin kuiville 
kalliolle. Miehet olivat linnus-
tusmatkalla noin 8 metriä pit-
källä, mahonkisella Fiskari-
tyyppisellä veneellä. 

10.10.1982 klo 18.00 jäl-
keen havaitsi Örön tähystys-
asemalla vuorossa ollut tykki-
mies Jari-Pekka Wessman 
SOS-valomerkkejä. Wessma-
nin havainnon perusteella 
käynnistettiin etsinnät, joihin 
ehtivät lähteä Hiittisten ja 
Hangon merivartioasemien li-
säksi kaksi vartiolaivaa. Näi-
den lisäksi ehdittiin hälyttää 
lähtövalmiiksi helikopteri Tu-
russa ja merivoimien alus 
Örössä. 

VL Turva havaitsi klo 
19.00 maihin ajautuneen ve-
neen Ytterlandissa ja haki ku-
miveneellään miehet aluksel-
le. Etsintä pystyttiin alusta al-
kaen keskittämään oikealle 
alueelle Wessmanin tarkan 
suuntiman ansiosta. 

Ansiostaan pelastustoimen 
ripeästä käynnistämisestä ja 
tarkasta paikantamisesta 
myönsi puolustusvoimien ko-
mentaja tykkimies Wessma-
nille sotilasansiomitalin, jon-
ka rykmentin komentaja luo-
vutti hänelle Örön linnakkeel-

Tykkimies 
Jari-Pekka Wessmanille 
sotilasansiomitali 

Rykmentin komentaja kiinnittää sotilasansiomitalin fanfaarin soi-
dessa. 

la 4.11.1982 järjestetyssä ti-
laisuudessa. 

Puolustusvoimain komen-
taja myöntää sotilasansiomi-
talit puolustusvoimien palve-
luksessa olevalle tunnustukse-
na erityisestä kunnostautumi-
sesta tai neuvokkuudesta, 
aloitteellisuudesta taikka pe-
lottomasta toiminnasta vaa-
ratilanteessa. Tässä tapauk-
sessa tykkimies Jari-Pekka 
Wessman sai mitalinsa kiitet-
tävän nopeasta ja tunnollises-
ta toiminnasta linnakkeen 
merivalvojana, jolloin hän 
oikea-aikaisella ja tarkalla 
hälytyksellään vaikutti ratkai-
sevasti kahden karille ajautu-

Merivalvontamies, tykkimies Ja-
ri-Pekka Wessman ja tyttöystävä 
Raija Lundman. 

neen linnustajan pelastumi-
seen. • 
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RANNIKKOPATTERISTO 

Kirkkaat syyspäivät ovat ku-
luneet työn ja toiminnan mer-
keissä. Henkilökunta on 
suunnistanut, marssinut ja 
ampunut. Peruskoulutuskau-
den tiivis koulutus on työllis-
tänyt Kirkonmaan ja Rankin 
linnakkeet, muiden tehtävien 
ohella. 

Kenttäpiispa Viljo Remes 
suoritti 2.—3.11. "piispan-
tarkastuksen " patteristossa. 
Rannikkotykistön Upseeriyh-
distyksen vuosikokouskin oli 

sitten täällä Kotkassa 11.11. 
Vielä ennen joulua näytämme 
punalaattoja jalkaväen paris-
sa Haminan ympäristöissä. 
Talvi 83 on lähes ovella aina-
kin täällä itäisellä Suomen-
lahdella, mistä jäänmuodos-
tuminen alkaa, kestämme 
kyllä. 

Patteristoon 

— rva M Toikka tilapäisen 
viestittäjän toimeen 23.9. 
patteriston esikuntaan 

— hra T Hartikainen varasto-
mieheksi Esikuntapatteriin 
6.9. 

— hra P Osola autonasenta-
jaksi Kyminlinnan korjaa-
molle 6.9. 

— nti M Linden ruokala-apu-
laiseksi Rankin linnakkeel-
le 6.9. 

Patteristosta 

— alik V Kirvesmies purettu 
sitoumus 1.10. • 

RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 

Suomalainen 
vieraanvaraisuus 

tekee raittiina 
olemisen 

ongelmaksi 

Tunne vastuusi, älä tyrkytä.^ 
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• 

VAASAN 
RANNIKKOPATTERISTO 

Vaasan Rannikkopatteriston 
30-vuotisjuhlavuosi (vuosi-
päivä 1.12.) on kääntymässä 
loppusuoralle. 

Vuoden koulutuksellinen 
huippu osui elokuulle osallis-
tuttaessa tällöin neljä viikkoa 
kestäneelle kenttätykistön ke-
säleirille Rovajärvellä. 

Leiri oli patteristolle koko-
naisuudessaan varsin menes-
tyksekäs. Tulitoiminta oli ko-
ko ajan leirin nopeinta ja li-
säksi virheetöntä. Kenraali 
Nenosen tulenavauskilpailus-
sa selvisimme hienosti prons-
sille hopeatilan ollessa aivan 
hiuskarvan päässä. Ampuma-
harjoitusten johtotehtävissä 
toimi rannikkotykistön kap-
teenikurssi hyvin arvosanoin. 
Patteristoa mairittelevat lop-
puarvosanat saimme lukea 
kt:n tarkastajan leirikerto-
muksesta. 

Kuluva vuosi on ollut myös 
moottoroidun rannikkotykis-
tön voimakkaan kehittymisen 
aikaa. 

Kalustollinen kokeilu- ja 
kehittämistoiminta on anta-
nut lisäväriä patteriston omil-
la leireillä. 

Parhaana urheilusaavutuk-
sena voitaneen pitää partio-
suunnistuksen 5. sijaa Pvm 
maastomestaruuskilpailuissa. 

Siirrot 

Vääp H Franssi VaaSpE:n 
kapt J Savonheimo TurRtR:n 

ylil M Rautonen RtK:n 
sekä konekirjoittaja Leena 

Laatikainen siviilitehtäviin. 
Patteriston riveihin ovat astu-
neet: 
Ylik R Rönkkö VaaSpE:stä 
ylil H Maunula HanRPsto:sta 
ltn P Kurvinen KadK:sta 
sekä kers J Lönn, A Lyyski, 
K Salo ja R Torsti. 
Konekirjoittajan tehtävät on 
ottanut vastaan 1.10 merkon 
Heli Kääntä. 

Ylennykset ja palkitsemiset 

1.3. teknikkoyliluutnantiksi 
P Holma 

1.5. yliluutnantiksi J Tilli 
1.5. sotilasmestariksi I Kai-

vonen 
1.5. ylivääpeliksi J Hauta-

mäki 
1.5. vääpeliksi K Lehtimäki 
l.lO.yleisesikuntaupseerin ar-

vo kapt H Strangille 

Kunniamerkeistä osallisiksi 
pääsivät 4.6 
kapt R Kurtto S VR R, 
yliv J Junnola ja yliv R Vir-

tanen SVR M 1 kr, 
v-kers E Hakkarainen, varas-

to-ap Kyllikki Kypärä ja 

ruokala-ap Maija Teikari 
SVR M 2 

Kurssit ja komennukset 

PO I:llä opiskelevat kers P 
Naapuri ja kers T Piittari. 

Täydennyskoulutusta PO 
I:n mt-linjalla ovat saaneet 
ylik R Hautasaari sekä ylik R 
Rönkkö ja tväl-linjalta ylik J 
Peltokoski. 

Kt:n luutnanttikurssin on 
käynyt sotmest I Kaivonen ja 
rannikkotykistön vastaavan 
kurssin ovat käyneet vääp E 
Hölsö ja vääp R Kuusinen vii-
memainitun sijoittuessa kurs-
sinsa parhaaksi. 

1.9. päättyneellä rt:n kap-
teenikurssilla opiskelivat ylil 
J-E Juslin, ylil H Maunula ja 
ylil M Rautonen. 

Meripuolustuksen esiupsee-
rikurssilla on parhaillaan 
kapt M Järvi, huollon luut-
nanttikurssilla sotmest S Ki-
velä sekä PO I:n tväl-linjalla 
täydennyskoulutuksessa vääp 
P Niemi. 

YK-tehtävistä Lähi-Idästä 
palasi 1.7 sotmest V Mäläskä 
ja vastaavasti lähti ylil H 
Ahola. • 

Rannikon Puolustaja 
toivottaa 
lukijakunnalleen ja 
lehden tukijoille 
Rauhallista Joulua ja 
Menestyksellistä 
Uutta Vuotta 
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HELSINGIN RANNIKKO-
T Y K I S T Ö K I L T A 

Rt-killoista ensimmäisenä 
Helsingin Rannikkotykistö-
kilta r.y. sai oman lipun. Sen 
juhlallinen naulaus- ja vihki-
mistilaisuus oli 3.11.82 Santa-
haminassa, Rt-koulun harjoi-
tushallissa. 

Runsaslukuista osanottaja-
joukkoa tervehti jo hallin ul-
kopuolella palavat "tervapa-
dat" ja sisäpuolella halli har-
joituskalustoilleen loi arvok-
kaaseen tilaisuuteen sitä aitoa 
rt-henkeä. 

Lipussa on sinisellä pohjal-
la valkoinen keskuskuvio; sa-
karamuurin sisällä olevat ris-
tikkäiset tykinputket. Lisäksi 
yläkulmassa on keltaisella ku-
vattu Suomenlinnasta tuttu 
Ehrensvärdin kypärä. 

Lippusalon kärjessä toistuu 
sama sakaramuuri, jonka si-
sässä on Ehrensvärdin kypä-
rä. 

Lipun vihkimisen suoritti 
rovasti Väinö Karhumäki. 
Naulaajien puolesta puhui 
rannikkotykistön tarkastaja, 
eversti Pentti Aulaskari ja 
Killan jäsenistön edustaja 
kenraalimajuri Väinö Karvi-
nen. 

Harjoitushallista siirryttiin 
Rt-koululle, jossa Rannikko-
sotilaskotiyhdistys tarjosi ti-
laisuuden päätökseksi Lippu-
kahvit. • 

Helsingin 
Rannikkotykistökillalle 
oma lippu 

RT on terästä, merta ja tekniikkaa 



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

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

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

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

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

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

Rannikkotykistö on 
omaleimainen elämän-
muoto. 

RT ON TERÄSTÄ JA TEKNIIKKAA 

Suomen suosituin moottorikelkka 
tuo vauhdin vapaa-aikaan 

ja vetotehon työhön. 

Loistavat ajo uni maisuudet 
Winha (il X un varustelin hukMelastolia. Tämä merkitsee laajem-

paa ja tasaisempaa vetopintaa Luhissa tilanteissa, ja siten myös parem-
paa pitoa ja tehoa. 

LiukuteLiMo on /(tuultiin uLi itu että takaosastaan. Kulku onylelli-
sen pehmeää telaston myötäillessä maaston muotoja koko pituudeltaan. 

K -maatalouskaupat ja Winha-myyjät 

Wink i (il.. V mi kelkka, jossa yhdistyvät työkelkan väkivahva ettvy) v 
/,/ // rl mlu kelkan tulinen suorituskyky. 

St on ke/k Li, joka tarjoaa sinnikkään etenemiskyiyn vaativissakin 
»I»ui/iit ma, kaikkein paksummillakin lumilla. 

S, tarjoaa kt stävyydenja vetotehon. Sekä luonnikkaat ajo-ominaisuu-
det Lii kissa no/x uksissa, kuormalla tai ilman. 

Kantavuus ja vetoleho 
\\ inha (tl.V on leveätelainen. Siinä on runsaasti telapintaa, joka 

) hi Itssä ti /. Wt Ilon harjakui toi unin kanssa lisää oleellisesti kelkan kanta-
viini ta ja vetositkeyltd. 

Suorituskyvyn uikuttavat lisäksi luotettavuus, kestävyys ja vankat 
vetokoukut. Sekä tärkeimpinä vahva 40,8 hv:n Rotax-mootton ja kaksi-
vaihleinen, vapaa asennolla ja peruutusvaihteella varustettu hammas-

pyörävaihleisln. 
Mikäli tarvitset ml.dm enemmän kantavuutta ja vetotehoa, valitse 

jatkoperä-Winlxi (7/A' 5900. 
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SCAN-AUTO. 
SUOMEN JOHTAVA AUTOALAN YRITYS 

HALUAA PALVELLA JOKAISTA 
ASIAKASTA YKSILÖLLISESTI. 

JA MYÖS PYSTYY SIIHEN. 
Scan-Auto on runsaassa kolmessakymmenessä vuodessa 
kasvanut autoalan johtavaksi yritykseksi Suomessa. Se 
merkitsee ainutlaatuista palvelukykyä oli sitten kyseessä 
uuden tai käytetyn auton hankinta, rahoitusjärjestelyt, 
tekninen neuvonta, huolto-, korjaus- tai varaosapalvelut. 
Pystymme tar joamaan Sinulle juuri sitä mitä tarvitset. Tuo-
tevalikoimamme on kattava: kotimaiset Saab ja Horizon 
henkilöautot, Scania kuorma- ja linja-autot, Dodge pa-
ketti- ja kevytkuorma-autot, Hughes helikopterit, vara-
voimalaitokset, dieselsähkövoima-asemat ja dieselmoot-
torit eri käyttötarkoituksiin kuuluvat ohjelmaamme. 

Huoltoverkostomme on tiheä: 130 pistettä palvelee Sinua 
kaikkialla maassa. Ja varaosien saanti on aina varmaa. 
Scan-Auto on turvallinen ja luotettava yhteistyökumppa-
ni oli sitten kyseessä pieni tai suuri asia, kympin varaosa 
tai miljoonien kuljetusvälineinvestointi. Me haluamme pal-
vella Sinua hyvin ja yksilöllisesti. Ja teemme sen. 

Saab. Scania. Horizon. Dodge kuorma- ja paketti-
autot. Scania merimoottorit. Varavoimalai tokset . 
Dieselsähkövoima-asemat. Hughes helikopterit. 

SCAN-AUTO 
l 

JA PIIRIEDUSTAJAT 


