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Merijalkaväki 
Merijalkaväki on jo satoja vuosia muodosta-
nut merenkulun suurvalloissa tehokkaan so-
tilaallisen voiman näytön ja sisäisen kurinpi-
don välineen. Tähän merijalkaväen vuosisa-
toja lähes yksinvaltiudella hallitsemaan eri-
koisyksikköjen joukkoon ovat tämän vuosi-
sadan kuluessa liittyneet laskuvarjojääkärit, 
taistelu- ja raivaussukeltajat sekä eräät tie-
dusteluun ja taistelutoimintaan syvällä vihol-
lisen selustassa koulutetut yksiköt. 

Nämä kansainvälisessä sotilassanastossa 
usein eliittijoukoiksi nimitetyt yksiköt kanta-
vat selvästi muista joukoista erottuvia tun-
nuksia — vihreätä tai punaista barettia sekä 
erilaisia näyttäviä käsivarsi- tai rintamerkke-
jä. Nämä palvelevat kaikki yhtä ja samaa 
päämäärää: tehdä joukosta yhtenäinen, te-
hokas ja suorituskykyinen yksikkö, jonka 
tunnuksia jokainen siihen kuuluva sotilas yl-
peydellä kantaa. 

Erikoisjoukkojen tehtävänä on yleensä 
toimia hyökkäyksen nuolenkärkenä tai ope-
ratiivisen johdon silmänä ja korvana hankit-
taessa perusteita operaatioiden suunnittelul-
le. Jokaisen rivimiehen tulisi tuntea näiden 
joukkojen käyttötavat ja suorituskyvyn pe-
rustekijät — organisaatio, materiaali ja kou-
lutustaso. 

Lehdessämme on aikaisemmin esitelty yksi 
tämän päivän merijalkaväen menestykselli-
simmistä operaatioista — englantilaisen me-
rijalkaväen osuus Falklandin taisteluissa 
vuonna 1982. Nyt on vuorossa Neuvostolii-
ton merijalkaväen esittely — aselaji, jonka 
historia ulottuu 1700-luvulle saakka. 

2.10.1983/AKi 



KOMENTAJAKAPTEENI 
BO ÖSTERLUND 

Neuvostoliiton 
nierijalkaväestä 
Kirjoitus perustuu länsimaissa viime vuosina Neu- — organisaatio 
vostoliiton meri jalkaväestä julkaistuun materiaaliin. 
Taktiikkaa käsittelevä osa perustuu ensisijaisesti — sotavarustus 
Varsovan liiton ZAPAD-81 — syyskesällä 1981 toi-
meenpantu laaja maihinnousuharjoitus, jossa meri- — taktiikka 
kuljetus suoritettiin Ventspilsistä Etelä-Itämerelle 
Puolan rannikon tuntumaan — harjoituksesta länsi- — operatiivinen 
maisessa sotilasaikakauslehdistössä julkaistuihin käyttö 
kirjoituksiin. 

NEUVOSTOLIITON MERIJALKAVÄKIRYKMENTIN ORGANISAATIO 
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Komentajakapteeni 
Bo Österlund on 
Merivoimien esikun-
nan operatiivisen 
toimiston päällikkö. 
Hän siirtyy vuoden 
1984 alussa Rannik-
kolaivaston esi-
kuntaan. Kirjoit-
tajamme on suorit-
tanut Merisota-
koulun vuosina 
1966—69 ja Sota-
korkeakoulun ilma-
sotalinjan vuosina 
1977—79. 

Rannikon Puolus-
tajan toimitus kiit-
tää komkapt Öster-
lundia asiasisällöl-
tään arvokkaasta ar-
tikkelista. 

Kirjoitus antaa 
hyvän läpileikkauk-
sen neuvostoliittolai-
sesta eliittijoukosta 
— merijalkaväestä. 

Historiallinen tausta 
Neuvostoliiton merijalkaväki 
perustettiin Pietari Suuren 
käskykirjeellä vuonna 1705. 
Näin muodostettu kymmen-
komppaniainen merijalkavä-
kirykmentti sai tulikasteensa 
Suomenlahdella Pohjan so-
dan aikana vuonna 1714. Me-
rijalkaväkiyksiköt muodos-
tettiin merisotilaista, joille 
annettu taistelukoulutus täh-
täsi tukikohtien, satamien ja 
linnoitusten haltuunottoon 
maarintaman suunnasta. 

Ensimmäisen maailmanso-
dan aikana luotiin Itämeren 
laivastolle ja Mustanmeren 
laivastolle merijalkaväkiyksi-
köitä, jotka sodan päättymi-
seen mennessä olivat jo kah-
den divisioonan vahvuisia. 
Vaikka merijalkaväki saavut-
ti arvostetun aseman, se lak-
kautettiin 1920-luvun alussa 
todennäköisesti sen keskuu-
dessa ilmenneiden levotto-
muuksien takia. 

Vasta vuonna 1940 muo-
dostettiin nykyinen Itämeren 
laivastoon kuuluva merijalka-
väkiorganisaatio. Toisen 
maailmansodan aikana koho-
si Neuvostoliiton merijalka-
väen vahvuus 35 prikaatiin ja 
useaan erilliseen pataljoo-
naan. Merijalkaväen yksiköt 
taistelivat toisen maailmanso-
dan aikana useilla rintamilla 
muun muassa Leningradissa, 
Odessassa, Sevastopolissa ja 
Stalingradissa. Näissä taiste-
luissa merijalkaväkeä käytet-
tiin satamien puolustamisen 
ohella myös maarintamalla. 
Kauaksi rannikolta suuntau-
tuneet suuremmissa puitteissa 
suoritetut maihinnousuhyök-
käykset olivat harvinaisia. 

Sodan loppuvaiheessa käy-
tettiin merijalkaväkeä isku-
joukkona Neuvostoliiton 
hyökätessä pohjoisessa Petsa-
mon alueelle. Sodanjälkeises-

sä demobilisaatiossa merijal-
kaväkiyksiköt hajoitettiin. 

Neuvostoliiton 1960-luvul-
ia alkaneen laivastopolitiikan 
mukaisesti organisoitiin meri-
jalkaväki uudelleen 1964. 
Tästä alkaen merijalkaväki 
on säilynyt Neuvostoliiton 
asevoimien osana ja saavutta-
nut arvostetun valiojoukko-
jen maineen. 

Vahvuus, organisaa-
tio ja sotavarustus 
Neuvostoliiton merijalkaväki 
on tätä nykyä organisoitu 
mer i ja lkaväki rykmente iks i . 
Rykmenttejä on länsimaisten 
lähteiden mukaan kaikkiaan 
viisi. 

M e r i j a l k a v ä k i j o u k k o j e n 
kokonaisvahvuus on noin 
15 000 miestä. 

Merijalkaväkirykmentti , 
jonka kokonaisvahvuus lie-
nee noin 2 500 miestä, on or-
ganisoitu pääpiirtein kuvassa 
1 esitetyllä tavalla. 

Rykmentti saanee vahven-
nuksensa moottoroiduista 
joukoista. Näiden puuttumi-
nen rykmentin organisaatios-
ta rajoittaa sen käyttöä itse-
näisiin tehtäviin. Tiedustelu-
komppania on varustettu ke-
veillä PT-76 panssarivaunuil-
la sekä BRDM-2 panssariajo-
neuvoilla. 

Merijalkaväkipataljoonaan 
kuuluu kolme merijalkaväki-
komppaniaa, kukin on varus-
tettu 30:11a BTR-60 PB mie-
h i s t ö n k u l j e t u s a j o n e u v o l l a . 
Tämän lisäksi pataljoonaan 
kuuluu kranaatinheitinjouk-
kue, jossa on kolme 82 m m m 
tai 120 mm:n heitintä sekä 
p a n s s a r i n t o r j u n t a j o u k k u e , 
jossa on kannettavia AT-
3/SAGGER tai AT-5/ SPI-
GOT panssarintorjuntaoh-
juksia. 
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NEUVOSTOLIITON MERIJALKAVÄKIRYKMENTIN 
SOTAVARUSTUS 

Taulukko 2 

Joukko/yksikkö Kuljetusvälineet Aseistus 

TiedK PT-76 
BRDM-2 

Merijvpatl 

3 Merijvkompp 

90/ 
BTR-60P/PB 

30/ 
BTR-60P/PB 
BRDM-1 
BRDM-1 

BRDM-1 

9 / 
120 mm KRH 
82 mm KRH 

AT-3 Sagger 
AT-4 Spigot 
RPG-7 
SA-7 Strela 

Psvpatl 31/PT-76 
10/T 54/55 

T 62 

Tukikompp 

3/Ural 

3/ 
120 mm KRH 
3/ 
BM-21 

Pstkompp 9/BRDM-2 AT-3 Sagger 
AT-4 Spigot 

ItPtri 4/ZSU-23-4 
4/BRDM-2 

23-4 Ittki 
SA-9 Gaskin 

Tukiyks 20/PTS-M 
GSP 

Merijalkaväki jalkautuu ja suorittaa rynnäkön 

Merijalkaväkikomppanian 
varustuksena on rynnäkkö- ja 
konekiväärien ohella RPG-7 
singot ja SA-7/GRAIL -ilma-
torjuntaohjukset . 

Panssarivaunupataljoonas-
sa on kolme vaunukomppa-
niaa, joissa kussakin on kym-
menen PT-76 panssarivaunua 
sekä raskas vaunukomppa-
nia, jossa on kymmenen T-
54/55 tai T-62 panssarivau-
nua. 

Rykmentin tykistöllinen 
voima on organisoitu tuki-
komppaniaan, jossa on kra-
naatinheitinjoukkue ja tykis-
törakettijoukkue varustettui-
na 120 mmm kranaatinheitti-
millä ja BM-21 tykistörake-
teilla. 

Panssarintorj untakomppa-
niaan kuuluu yhdeksän pans-
sarintorjuntaohjuksilla AT-
3/SAGGER tai AT-5/SPI-
GOT varustettua BRDM-2 
panssariajoneuvoa. 

Ilmatorjuntapatterissa on 
neljällä ZSU-23-4 ilmatorjun-
tapanssarivaunulla varustettu 
jaos sekä neljä neljällä SA-
9/SAGGER ilmatorjuntaoh-
juksella varustettua BRDM-2 
panssariajoneuvoa. 

Pioneerikomppaniassa on 
taistelusukeltajia, joita on 
koulutettu vedenalaisten es-
teiden tiedusteluun ja niiden 
raivaamiseen. 

Viesti-, suojelu-, huolto- ja 
korjausyksiköt on organisoi-
tu rykmentin esikuntakomp-
paniaan. 

Rykmentin keskeiset taiste-
luvälineet ovat itseliikkuvia 
eivätkä ole riippuvaisia veto-
kalustosta. Asemaan ajot ta-
pahtuvat nopeasti ja tulival-
mius on tämän perusteella 
suuri. 

Tärkeimmillä ajoneuvoilla 
on infrapunavarustus, joka 
mahdollistaa sekä liikkumi-
sen että tulenkäytön pimeäs-
sä. Maastokuorma-autojen li-
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NEUVOSTOLIITON MERIJALKAVÄEN SOTAVARUSTUKSEN OMINAISUUKSIA 

Taulukko 3 

Tyyppi Laji Ominaisuuksia Aseistus Miehistö 

PT-76 Tiedustelupsv 
Uiva 

Nop vedessä 5—6 so/100 km 
maalla 45 km/t /260 km 

Aseistus 76 mm 
15 ls/min 

Miehistö 3 henk 

BRDM-2 Kuljetuspsajon 
Uiva 

Nop vedessä 5—6 so/ 
maalla 100 km/5/750 km 

Aseistus 14,5 mm 
7,62 mm 

Miehistö 2 henk 
+ 6 henk 

BTR-60 P / P B Kuljetuspsajon 
Uiva 

Nop vedessä 5—6 so/ 
maalla 100 km/ t 

Aseistus 14,5 mm Miehistö 2 henk 
+ 14 (16) henk 

T 54/55 Panssarivaunu 
Kahlaava 

Nop maalla 48 km/t /325/660 km 
kahlaa 5 m 

Aseistus 100 mm 
7,62 mm 
12,7 mm 

Miehistö 4 henk 

T 62 Panssarivaunu 
Kahlaava 

Nop maalla 50 km/t /320/450 km 
kahlaa 5 m 

Aseistus 115 mm 
7,62 mm 
12,7 mm 

Miehistö 4 henk 

ZSU-23-4 Itpanssarivaunu Nop maalla 45 km/ t /260 km Aseistus 4 x 2 3 mm Miehistö 4 henk 

PTS-M Amfibiokuljetus-
Tela-ajoneuvo 

Uiva 

Nop maalla 40 km/t /300 km 
vedessä 8 so/100 km 

Lastauskyky maalla 5 tonnia 
vedessä 10 tonnia 

Miehistö 2henk 
+ 70 henk 

GSP Ponttoniaj oneuvo Nop maalla 40 km/ t 
vedessä 5—6 so 
syväys 1,2 m 

Lastauskyky vedessä 50 tonnia 

Kuljetettava panssarivaunu voi 
tulittaa kuljetuksen aikana 

Tyyppi Ase Ominaisuuksia 

AT-3 Sagger Pstohjus 
BRDM-1 

Ampet min 300 m nop 120 m/s 
maks 3 000 m 

AT-4 Spigot Pstohjus 
BRDM-1 

Ampet min 25 m nop 175 m/s 
maks 2 000 m läpäisy 500 mm 

RPG-7 Sinko Ampet min 5 m tehokas ampet 300 m 
maks 920 m 

SA-7 Strela Ilmatorjuntaohjus 
(BRDM) 

Ampet min 45 m/150 m infrapuna 
maks 3 500 m / l 500 m 

BM-21 Rake t inhe i t in 
U R A L - 3 7 5 

40 r ake t t i a 122 m m 
A m p e t 11000 m n o p 450 m / s e k 

20500 m 

SA-9 Gaskin Ilmatorj untaohj us 
BRDM-2 

Ampet min 560 m/20 m infrapuna 
maks 7 000 m/5 000 m 

säksi rykmentillä on PTS-M 
amfibiotela-ajoneuvoja, joil-
la on huomattava lastauskyky 
(vedessä 70 miestä tai kymme-
nen tonnia). Rykmentillä on 
lisäksi ponttonilautta niitä 
ajoneuvoja varten, jotka ei-

vät ole uivia tai kahlaavia. 
Lauttayhdistelmä kantaa 52 
tonnia. 

Yhdistelmä rykmentin so-
tavarustuksesta on esitetty 
taulukossa 2 ja sen ominai-
suuksista taulukossa 3. 

Merijalkaväkirykmentti on 
maataisteluyksikkö. Organi-
saatioon ei kuulu merikulje-
tuskalustoa, vaan merivoimat 
suorittavat merikuljetuksen. 

Neuvostoliiton ensimmäiset 
varsinaiset maihinnousualuk-
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NEUVOSTOLIITON MAIHINNOUSUKALUSTO 

Taulukko 4 

Maihinnousualus Raken-
nusvuosi/ 
käyttöön-
otto 

Uppouma 
tn 

Pituus 
m 

Leveys 
m 

Syväys 
m 

Nopeus 
SO 

Lastauskyky Aseistus 

Alligator 
2-tyyppiä 

1965— 4 500 112 15 4,5 16 1 700 tn 
35—40 
T/55 psv 

1 x 2 / 5 7 
rakh 

Ropucha 1974— 4 400 113 15 3,6 17 800 tn 
15—20 
T/55 psv 

2 x 2 / 5 7 

Polnocny 1963— 910— 
1 300 

73—82 8,6 1,8—1,9 18 225—350 tn 
6—8 
T/55 psv 

2 x 2 / 3 0 
2 x 1 4 0 
rakh 
4 x 2 SA-7 

Ivan Rogov 1975 14 000 158 25 6,7 20 1 x merijvpatl 
(700 m) 
+ ajoneuvot 
3 x Gus 
2 x Lebed 
1 x 2 x Ondantra 

3 x heko 
1 x 2 / 7 6 
4 x 6 / 2 3 
1 X2 /SA-N-4 

MP-4 1956— 
1957 

780 56 8,0 2,7 12 550 tn 
8 tiedpsv 

2 x 2 x 25 

Wydra 
Maihinnousuvene 

1967 600 54 7,5 2,2 12 150 tn 
3 x PT-76 

Ondantra 
Maihinnousuvene 

1979 145 24 6,0 1,5 10 1 x PT-76 
40 tn 

T-4 
Maihinnousuvene 

1954 94 19,9 5,6 1,3 10 1 x BTR 60/ 
2 x BRDM-2 

Gus 
Ilmatyynyalus 

1969 27 21,3 7,3 50 1—2 
merijvjoukk 
+ aseistus 

AIST 
Ilmatyynyalus 

220 45 17 70 100 tn 
5 x ps-ajon 

2 x 2 / 3 0 
1 x 2 / 1 4 , 5 

Lebed 
Ilmatyynyalus 

90 25 9,2 50 40 tn 
2 x P T 76 

1 x 2/30 
1 x 2 / 3 0 

set olivat 1956 alkaen raken-
netut MP-2, MP-4, MP-6 ja 
MP-8. Nämä olivat tarkoite-
tut rannikon läheisyydessä ta-
pahtuvaan toimintaan. 

Merijalkaväen uudelleen-
kehittämisen myötä aloitettiin 
ensimmäisten Polnocny-luo-
kan alusten rakentaminen 
vuonna 1963 Puolassa. Sa-
maan aikaan aloitettiin 4 500 
tonnin Alligator-alusten 

suunnittelu. Ensimmäinen tä-
män luokan alus valmistui 
vuonna 1965. Vuoteen 1972 
mennessä oli rakennettu yli 50 
Polnocny-luokan alusta ja 
viisi vuotta myöhemmin val-
mistui viimeinen 14:stä Alli-
gator-luokan aluksesta. Ro-
pucha-luokan ensimmäinen 
alus valmistui vuonna 1974. 
Seuraava askel kehityksessä 
oli 14000 tonnin Ivan Rogov 

-luokka. Sarjan ensimmäinen 
alus valmistui vuonna 1978. 
Ivan Rogov edustaa suuren 
lastauskapasiteettinsa ja suh-
teellisen suuren nopeutensa 
vuoksi uuden polven maihin-
nousukalustoa. 

Ilmatyynyalukset muodos-
tavat maihinnousukaluston 
uuden polven toisen kompo-
nentin. 

Ilmatyynyaluksia käytettiin 
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BTR-60P miehistönkuljetusvaunuja "merimarssilla". 

ensimmäisen kerran suurem-
missa puitteissa ZAPAD-81 
maihinnousuhar jo i tuksessa . 
Niitä on kehitetty ro-ro (roll 
on — roll off) -periaatteen 
mukaisesti siten, että niissä 
on lastiportit sekä keulassa et-
tä perässä. Suurehkoa tyyp-
piä edustavaa Aist-ilmatyyny-
alusluokkaa on vuoden 1982 
loppuun rakennettu toista-
kymmentä. Lebed-luokan il-
matyynyalukset rakennettiin 
alun perin Ivan Rogov -luo-
kan maihinnousutelakkalai-
voja varten. Näitä aluksia 
mahtuu maihinnousutelakka-
laivaan ainakin kaksi kappa-
letta. 

Yhdistelmä maihinnousu-
kalustosta ja sen ominaisuuk-
sista on esitetty taulukossa 4. 

Erityisesti Neuvostoliiton 
m a i h i n n o u s u s o t a t o i m e e n 
suunniteltujen alusten raken-
tamisesta voidaan todeta, että 

— Ivan Rogov -luokan raken-
taminen jatkunee hitaana 
(1976 jälkeen toistaiseksi 
vain kaksi alusta) 

— keskikokoisten maihin-
nousualusten rakentami-
nen näyttää pysähtyneen 

— pienempiä maihinnousua-
luksia ja -veneitä korva-
taan ilmatyynyaluksilla 

— M a i h i n n o u s u j o u k k o j e n 
kuljetustehtäviä siirretään 
enenevässä määrin ro-ro 
(roll on — roll off lastaus-
periaatteella toimivat aluk-
set) -aluksille. Näiden no-
peudet ovat viime vuosina 
kasvaneet 20 jopa 25 sol-
muun. 

— Kauppalaivastoon sen si-
jaan syntyy suuria kulje-
tusyksiköitä, jotka sovel-
tuvat materiaali- ja huolto-
kuljetuksiin sekä kykene-
vät purkamiseen ja kuor-
maamiseen sotatoimialu-
een puutteellisissa satama-
rakenteissakin. 

Neuvostoliiton erikoismai-
hinnousukalusto käsitti vuo-
den 1982 lopussa yhteensä lä-
hes kolmesataa yksikköä, 
muun muassa 

— 2 Ivan Rogov -maihinnou-
sutelakkalaivaa 

— noin 80 isompaa maihin-
nousualusta (Polnocny-, 
Alligator- ja Ropucha-luo-
kat) 

— noin 40 maihinnousuve-
nettä (Ondantra-, Wydra-
luokat) 

— noin 100 maihinnousualus-
ta (T-4 luokka) 

— noin 50 ilmatyynyalusta 
(Gus-, Aist- ja Lebed-luo-
kat) 

Eräiden arvioiden mukaan 
olisi edellä esitetystä kalustos-
ta sijoitettuna Itämerelle noin 
kolmannes. 

PTS-M amfibiotelakuljetusajoneuvo rantautumassa lastina URAL 
kuorma-auto. 



Ivan Rogov maihinnousutelakkalaiva. 

A ist-Umatyynyalus. 

Operatiivinen ja 
taktillinen käyttö 
Itämeren piiriin sijoitettu 
e r iko i sma ih innousuka lus to 
mahdollistaa kirjoituksen lo-
pussa mainittujen lähteiden 
mukaan noin kolmen merijal-
kaväkirykmentin kuljettami-
sen ensimmäisessä portaassa. 

Pidetyissä harjoituksissa 
on käytetty pieniä merijalka-
väkiyksiköitä, joilla on ollut 
itsenäiset tehtävät sillanpään 
haltuunottamiseksi. Sillan-

päähän tuodut jalkaväkiyksi-
köt ovat tämän jälkeen jatka-
neet tavoitteeseen ja merijal-
kaväki on irrotettu uusiin teh-
täviin. 

M e r i j a l k a v ä k i y k s i k ö i t ä 
käytetään sillanpään haltuun-
ottamiseen ja edellytysten 
luomiseen päävoimien eli 
maavoimien tuomiselle sillan-
päähän. Merikoukkauksessa 
suojaavat merijalkaväkiyksi-
köt rintamassa hyökkäävien 
joukkojen merisivustan. 

Merikuljetus suoritetaan 
yleensä maihinnousutonnis-

tolla. Maihinnousuun liittyy 
useimmiten maahanlaskuja 
rannikolle ja syvyyteen. ZA-
PAD-81 -harjoituksessa kul-
kivat raivaajat maihinnousu-
osaston kärjessä. Näiden jäl-
keen tulivat ilmatyynyalukset 
sekä varsinaiset joukkojen-
kuljetusalukset, jotka olivat 
muodostelmassa noin 500 
metrin välein (avomeriolo-
suhteissa). 

Maihinnousu suoritetaan 
m a i h i n n o u s u h y ö k k ä y k s e n ä 
uuden rintaman avaamiseksi 
tai merikoukkauksena sivus-
tan suojaamiseksi. 

Kuljetusosaston suojana on 
risteilijöitä, hävittäjiä, fregat-
teja ja taisteluveneitä. 

Kuljetuksen suojavoima 
toimii sekä lähi- että kauko-
suojana siten, että 

— lähisuojan muodostavat 
fregatit ja vartioalukset 
noin viiden kilometrin etäi-
syydellä kuljetusosastosta 
ja niiden ensisijaisena teh-
tävänä on sukellusveneen-
torjunta, 

— kaukosuojan muodostavat 
risteilijät, hävittäjät ja fre-
gatit ja niiden ensisijaisena 
tehtävänä on pinta-alus-
torjunta. 
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Ilmasuojan muodostavat 
torjuntahävittäjät ja rynnäk-
köhelikopterit. 

Sillanpään kohteita vastaa-
van toteutettavaan tulivalmis-
teluun osallistuvat suojavoi-
man alukset, joukkojen kul-
jetusalukset, rynnäkköhävit-
täjät ja helikopterit sekä lop-
puvaiheessa myös maihin kul-
jetettavien joukkojen kulje-
tusvälineet (panssarivaunut ja 
miehistönkuljetusalukset). 

Maihinnousun tulivalmiste-
luun liittyen suoritetaan heli-
kopterimaahanlaskuja puo-
lustajan sitomiseksi sekä kes-
keisten kohteiden, kuten sata-
mien, lentokenttien ja muiden 
taitorakenteiden haltuunotta-
miseksi. Maahanlaskut ulote-
taan rannalta noin 3—4 kilo-
metrin syvyyteen. 

Maihinnousun tekninen suo-
ritus on esitetty taulukossa 5. 

Amfibioajoneuvot pure-
taan noin kolmen kilometrin 
etäisyydellä rannasta puolus-
tajan suora-ammuntatulen ul-
kopuolella. Tämän vaiheen 
aikana joutuvat maihinnou-
sualukset olemaan paikal-
laan. 

Sillanpään lamauttamisen 
ja haltuunottamisen jälkeen 
ajavat maihinnousualukset 
rantaan tai kohtaan, jossa ve-
den syvyys ei ylitä kahta met-
riä, missä panssarivaunut ja 
miehis tönkul je tusa joneuvot 
puretaan veteen. Maihinnou-
sulautat kuljettavat ei-kah-
luukykyiset ajoneuvot ran-
taan. 

Rannalta jatketaan jalan 
hyökkäystä panssarivaunujen 
tukemana. Miinoitteisiin ja 
puolustuslinnoitteisiin raiva-
taan 1—2 kulkuaukkoa hyök-
käävää komppaniaa kohden. 

Hyökkäyksen ensimmäisi-
nä tavoitteina ovat ne maas-
tonkohdat, joista puolustaja 
kykenee suora-ammuntatulel-
la vaikuttamaan rannalle. 

MAIHINNOUSUN TEKNINEN SUORITUS 

Taulukko 5 

Vastustaja Vedensyvyys Suoritustapa 

Heikko puolustus 
Rantaa ei ole 
miinoitettu 

Vähintään 
1,5—2,0 m 

Maihinnousualukset ajavat 
suoraan rantaan, jossa joukot 
puretaan 

Ranta puolustettu 
Rantaa ei ole 
miinoitettu 

Amfibioajoneuvot puretaan 
1—3 km:n etäisyydellä 
rannasta. Taisteluryhmitys 
toteutetaan vedessä 

Ranta puolustettu 
ja miinoitettu 

Amfibioajoneuvot puretaan kuten 
edellä. Pioneerit raivaavat 
kulkuaukkoja miinoitteisiin. 
Ajoneuvot ajetaan jonossa kulku-
aukoista 1—2/kompp. Läpäisyn 
jälkeen ryhmitys rintamaan ja 
rynnäkkö 

T-55 panssarivaunut hyökkäyksessä rantautumisen jälkeen. 

Polnocny-maihinnousualus purkaa T-55 panssarivaunun. 
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Hyökkäystä jatketaan noin 
kolmen kilometrin etäisyydel-
le rannalta (yhteys maahan 
laskettuihin joukkoihin), mis-
sä ryhmitytään puolustuk-
seen. 

Seuraavissa aalloissa hyök-
käävillä maavoimien joukoil-
la jatketaan hyökkäystä. Kun 
sillanpää on varmistettu, irro-
tetaan merijalkaväkiyksiköt 
taistelusta, kootaan ja siirre-
tään pois sillanpäästä. 

Yhdistelmä 
Maihinnoususotatoimien ku-
vaan, voimakkaan ilmakom-
ponentin lisäksi, kuuluvat il-
matyynyalukset ovat tuoneet 
mukaan uuden ulottuvuuden. 
Maihinnousija ei enää ole niin 
tiukasti sidottu väyliin ja 
alusten suuri nopeus tuo 
hyökkääjälle lisäksi yllätyste-
kijän niin ajan kuin paikan 
suhteen ainakin operaation 

alkuvaiheessa. Uutta lienee 
pienehköjen iskukykyisten 
osastojen siirtäminen ilma-
tyynyaluksilla sekä pimeätoi-
mintamahdollisuuksien li-
sääntyminen. 

Nopea voimankasvu sekä 
huollon turvaaminen edellyt-
tänevät kuitenkin edelleen sa-
taman (ien) valtaamista ja / 
tai tilapäisten satamalaittei-
den rakentamista. 

Lähteet 

1) NATO's fifteen nations. Helmi-
maaliskuu 1973. 

2) Soldat und Technik. 11/1974. 
3) Soldat und Technik. 5/1977. 
4) Marin nytt. 4/1980. 
5) Tidskrift i sjöväsendet. 2/1980. 
6) Weapons and tactics of the soviet 

army. Jane's 1981. 
7) Soldat und Technik. 7/1981. 
8) Marine Rundschau. 4/1982. 
9) Defence. Maaliskuu 1983. • 

Alligator-maihinnousualus purkaa PT-76 tiedustelupanssarivaunuja. Huomaa kuvassa olevat kuljetus-
helikopterit. 
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Oy Hangon Hinaus Ab 
PL 26, 1 0 9 0 1 H A N K O 

Konttori Puh. 911-83150 
Kontor -84151 
Hinaajalle-Bogserbäten -86011 

TELEX 13232 HATUG SF 

M/S HEIMO SAARINEN 
Pituus-längd 31.6 m 
Leveys - bredd 9.6 m 
Syväys-djupg. 4.6 m 
BRT: 324 
Koneteho -
Maskinstyrka 
Ohjauspotkuri - Aquamaster 
Styrpropeller 400 hp. 
Jääluokka -
Isklass 1 A Super 
Valmistunut - Byggd 1980 

PAASIVAARAN SUURKEITTIÖPALVELU 
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MAJURI EVP 
VÄINÖ NISKANEN 

Muistelmia sotasaalistykeistä 
122 K 31 ja 152 H 37 

Majuri Väinö Nis-
kanen suoritti varus-
miespalveluksen RT 
2:ssa 1938—39 ja 
MeriSK:n vuosina 
1939—41 (14. mek). 

Hän palveli jatko-
sodassa mm Vahv 
RT 14:ssa Äänisellä. 
Sodan jälkeen kir-
joittajamme oli huol-
topäällikkönä Me-
riSK:ssa, HanRPsto: 
ssa, SlRtR:ssä ja 
SavPrrssa, josta teh-
tävästä hän jäi eläk-
keelle vuonna 1965. 

122 K 31 -kanuunan vaiheita 

"Rannikon Puolustajassa" 
1/83 sivulla 11 mainitaan, 
että vasta asemasotavaiheen 
aikana 1942 saatiin 122 K 31 
tykkejä käyttöön. Tämä ei 
pidä paikkaansa, sillä 
jo elokuussa 1941 perustettiin 
kapt Similän tullessa patterin 
päälliköksi ja allekirjoitta-
neen patteriupseeriksi 
ErRsMtRtPtri Haminassa. 
Vallatulta Pukkion linnak-
keelta saatiin 122 K 31 tykke-
jä. Siellä oli ollut niitä aina-
kin tusinan verran, joista osa 
oli tosin tuhottuja. Muut up-
seerit tässä patterissa olivat 
mm res ltn (agron) Edelman, 
res ltn Alijoki (Kotkan Sano-
mien päätoim) ja res vänr 
(dipl ins) Rosenqvist. Tykin-
vetäjinä olivat Stalinjetsit ja 
joku ranskalainen sekä myö-
hemmin suuret 3-akseliset, 
amerikkalaiset International-
kuorma-autot. Moottorikou-
luttajana oli venäläinen mat-
ruusi, sotavanki, hilpeä veik-
ko. Hän istui kuin autokou-
lun opettaja venäläisessä mat-
ruusin puvussa poikien huris-
tellessa Stalinjetseilla pitkin 
Haminan katuja. Minut kai 
pistettiin tähän patteriin, kun 
olin käynyt aikoinani 
Ptri/RUK:n Haminassa, jo-
ten olin hajulla kenttätykis-

tön meiningeistä, vaikka olin 
merikadetti (res ltn). 

Koulutuksen ja alkuno-
peusammuntojen jälkeen pat-
teri lähti syyskuussa junalla 
Äänislinnaan ja sieltä mars-
sien kohti pohjoista. Käppä-
selkä oli juuri vallattu ja Ryh-
mä 0:lle (Oinonen) alistettu-
na menimme hurjaa vauhtia 
Internationalien vetäessä ja 
teiden ollessa jäätyneinä koh-
ti Tulvojaa venäläisten väis-
tyessä. Tulvoja on noin 70 km 
itäkaakkoon Käppäselän ase-
malta. Sinne jäätiin asemiin. 
Ensimmäisinä tehtävinä oli 
mm suojata se sotasaalis, jo-
ka saatiin Tulvojan edustalle 
jäätyneistä isoista Äänisen 
proomuista. Proomut olivat 
olleet matkalla Äänislinnasta 
Poventsaan. Täällä Tulvojal-
la patteri suoritti ammuntoja 
yli järven kapeikon Zolmut-
san kylän liepeille häiriten 
kuljetuksia ja majoituspaik-
koja. Ryhmä Oihon kuului-
vat mm JP 1, URP ja HRR. 
Varusmiehiä nämä kaikki; 
reipasta joukkoa. Varsinkin 
JP 1. Kun LinnP saapui 1942 
keväällä niemimaalle, tuntui 
se vanhalta ukkoporukalta, 
mutta eihän se hyökkäysjouk-
ko ollutkaan. 

122 K 31 tykit ammuksi-
neen toimivat erittäin hyvin. 
Olin mm pari viikkoa tulen-
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Lehtemme artikkeli antoi aiheen oheiseen 
kirjoitukseen. Toimitus toivoo, että muutkin 
lukijat lähettäisivät kirjoitustemme inspiroi-
mina vastikkeita tai artikkeleita julkaista-
vaksi. Kuvassa artikkelin pääosan esittäjä 
152 H 37 kuvattuna Rovajärvellä 1953. 

johtajana Meg-saaressa mar-
ras-joulukuun vaihteessa 
1941. Eräänä yönä tuli kenr 
Oinonen yllättäen tj-paikalle 
ylös lavalle kuuseen ja kiitti 
meitä hyvin suoritetuista teh-
tävistä. Hän oli sotavangeilta 
saanut kuulla "tuhotöistäm-
me" , joilla tosiaan oli ollut 
vaikutusta. Kun URP:sta il-
meisesti eskadroona suoritti 
väkivaltaisen tiedustelun Po-
ventsan itäpuolelle, ammus-
kelin silloin venäläistä kolon-
naa, mikä meni suomalaisia 
karkoittamaan. Kun venäläi-
set yrittivät vallata Meg-
saarta, en enää ollut tämän 
taistelun aikana Tulvojalla. 
En tiedä sitten Similän vai-
heista enää 1942 alusta läh-
tien tarkemmin mitään, sillä 
joulukuussa 1941 minut mää-
rättiin perustamaan ja kokoa-
maan Reskan lohkolle 3/75C 
patteri. Reska on n 40 km 
Tulvojalta etelään. Olin sitten 
tämän päällikkönä aina 
18.6.44 saakka, jolloin Kon-
tupohjaan saavuttuamme 
patterin miehet hajotettiin 
muihin yksiköihin. 

Kun keväällä 1942 perustet-
tiin Hangosta ja Laatokalta 
saapuneista joukoista 
VahvRTR 14, Similänkin lii-
tettiin tähän ev Kesämaan 
rykmenttiin. Ryhmä O siirtyi 
silloin hiljalleen reserviin 
Kontupohjaan. 

152 H 37 -haupitsin eräs vaihe 

"Rannikon Puolustajassa" 
1/83 oli myös kuva minulle 
tutusta haupitsista 152 H 37. 
Tällöin heräsi sotamuistoja. 
Kuten yllä mainitsin, olin 
1942 alusta lähtien päällikkö-
nä Reskassa. Omien varsi-
naisten tykkien lisäksi annet-
tiin patterille 3.7.42 kaksi 152 
H 37 haupitsia, jotka olivat 
käytössäni 12.12.42 saakka. 
Häiritsimme näillä etupäässä 

vastarannalla tapahtuvia ve-
näläisten maantiekuljetuksia, 
silloin tällöin havaittuja auto-
kolonnia. USA:n avustahan 
murto-osa kulki pitkin Ääni-
sen itärannan teitä. Suurin 
osa tietysti meni kauempana 
rautateitse etelään. Nämä 
haupitsit olivat erittäin tark-
koja. AK:n tykistökomentaja 
ev Kraemer antoi tarkastus-
käynnillään tehtävän ampua 
erästä hyvin näkyvää taloa 
vastarannalla 12 km päässä. 
Muutaman laukauksen jäl-
keen talo lensi säleinä ilmaan. 
Tulta johti res vänr Peltola, 
joka vähän myöhemmin astui 
vihollisen asettamaan mii-
naan ja kuoli. 

Lokakuussa muistaakseni 
ammuimme tuleen haupitseil-
la Pestsanojen laiturin luona 
olleet hinaajan ja kolme val-
tavan suurta Äänisen proo-
mua. Ne olivat kai matalassa 
vedessä, koska paloivat mate-

riaaleineen kolmisen vuoro-
kautta. Maininta löytyy pää-
majan tiedonannoista: "Oma 
tykistömme ampui tuleen hi-
naajan, mikä räjähtäen uppo-
si ja kolme p r o o m u a . . . " Tä-
mä lienee eräs rt:n suurimmis-
ta upotuksista jatkosodassa. 
Naapuripatterilla kunnossa 
olevilla kahdella 152 45 C -ty-
keillä pettivät uudet hirsipe-
rustukset, ammukset menivät 
mihin sattuivat. Lie ollut rou-
ta, lieju ja vesisateet syynä; 
lopettivat ammunnan heti al-
kuunsa. 

Haupitsien taru patterissa-
ni päättyi, kun venäläiset yrit-
tivät saada niitä takaisin itsel-
leen tai tuhotuksi. He kaiketi 
tiesivät myös tiedustelunsa 
perusteella, että meille oli 
juuri saapunut 700 kpl lisää 
ammuksia; iso kuljetus. Puo-
likuutamoisena talvisena yö-
nä, lumihiutaleiden hiljalleen 
tippuessa taivaalta hiihtelin 



naapuripatterilta 2 km päästä 
" k o t i a " . Olimme juhlineet il-
lalla res vänr Asannin lähtöä 
pois joukostamme. Hänet 
siirrettiin ÄänRPrn esikun-
taan oikeusupseeriksi (Tam-
pereen kihlakunnantuomari). 
Saavuttuani patterilleni tar-
kastin kolme parivartiota ja 
juttelin poikien kanssa tovin 
vartiopaikoilla. Sitten istah-
din majamme edustalle tupa-
kalle. Klo oli jotain puoli yksi 
yöllä, kun venäläiset avasivat 
jalkaväkitulen yht 'aikaa se-
kunnilleen neljään kohtee-
seen: patterilleni, naapuripat-
terille, Lindeman kylään ja 
tulenjohtopaikkaani. Linde-
man kylä oli takamaastossa 3 
km:n päässä ja tj-paikkani 9 
km:n päässä. 

Taistelu haupitseista 

Naapuripatterilla oli res ltn 
(nyt dipl ins) Tulkki päällik-
könä kapt Nurmen ollessa lo-
malla. Patterin tuho osittain 
oli lähellä, sillä siellä joudut-
tiin ampumaan eräskin sissi, 
joka oli asettamassa tykin 
putkeen kasapanosta. Muuta-
mia siellä kaatui, eräs korsu 
ja parakki paloivat. Sen jäl-
keen hyökkääjät katosivat. 

Lindeman kylässä oli kym-
menkunta melko suurta ta-
loa, jo tka sissit osittain tuho-
sivat kasapanoksilla. Paineli-
vat pitkin kylän raittia kone-
pistooleineen. Paikalla ei ol-
lut kuin pieni res vänr Unho-
lan komennossa oleva pionee-
riosasto. Ltn Kuismanen (ev 
evp) oli lähtenyt vähän aikai-
semmin komppaniansa tie-
dusteluosaston kanssa parti-
oon. Joitakin kaatui täällä-
kin. Erään pioneerin venäläi-
set sitoivat vangikseen pulk-
kaan, mutta poika pääsi pi-
meydessä pakenemaan. Soti-
laskotisisar Nakari pelastui 
mentyään laverisängyn alle 

piiloon, vaikka sissit kävivät 
pirtissä ja hajottivat taloa. 

Heti kun jv-aseiden tulta 
alkoi tulla, heitin tupakan-
tumpin pois, hyppäsin sisään, 
painoin lähipuolustushälytys-
nappulaa. Pojat juoksivat 
asemiinsa. Pukeuduimme ni-
mittäin aina iltaisin lumipu-
kuun ja nukuimme ase vierel-
lä — milloin nukuimme! 
Vänr Iivosen (maj evp Yrjö 
Iivosen isä) käskin jäädä pu-
helimeen yhteiskytkentään. 
Hän oli patteriupseerina lo-
malla olleen res vänr Melvan 
tilalla. Itse painelin konepis-
toolin kanssa asemiin 3 tuu-
man tykin hiekkasäkkien taa 
tarkkailemaan tilannetta ja 
ampumaan, mitä näkyi. Kers 
Suortti aloitti siinä lähellä 50 
mmm nakuilla krh-ammun-
nan kumpareen taa, missä sis-
sit olivat. Parin tykkimiehen 
kanssa ammmuttiin jonkin 
ajan kuluttua myös yhdellä 3 
tuuman tykillä kohti kumpa-
retta. Luullakseni tämä ja 
krh:n nakut karkottivat 
hyökkääjän lopullisesti. He 
lähtivät pakoon jättäen mm 
suksensa ja joitakin aseita jäl-
jelle. Kiire oli. Suksia oli 
muistaakseni ainakin 50 pa-
ria. Aamulla verijäljistä pää-

tellen he olivat vieneet haa-
voittuneet mennessään pul-
kissaan. Päivällä huomattiin 
myös, että vajaan km:n pääs-
sä jäällä oli ollut ainakin 
joukkue asemissa siltä varal-
ta, että olisimme peräytyneet 
patterilta. 152 H 37 -tykkien 
tuho oli lähellä tuona yönä. 

Tj-paikalta res vänr Sippo-
nen soitteli Iivoselle, jotta 
miestä tulee jo ehkä komppa-
nian verran yli esteiden ja mii-
nakenttien takametsästä. Hä-
nen ja yhdeksän miehen oli 
ollut lähdettävä pois tukikoh-
dastaan lyhyen ammuskelun 
jälkeen. Minkä sissit yöllä tu-
hosivat, se korjattiin seuraa-
vina päivinä. Kaatuneita 
omia ei ollut. 

Tämä ilmeisesti pataljoo-
nan voimin suoritettu venä-
läisten hyökkäys neljään koh-
teeseen yht 'aikaa sai aikaan 
sen, että 152 H 37 -tykit siir-
rettiin turvallisemmille alueil-
le. En tiedä minne? Mutta 
olimme ilmeisesti kuitenkin 
näiden haupitsien ensimmäi-
siä käyttäjiä itärintamalla. 
Siirto pois tapahtui siis ennen 
Joulua 1942. • 

Kuvassa 152 H 37:n putki. 
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Meriupseeriyhdistys 
60 vuotta 

Itsenäisen Suomen meripuolustuksen kehittämiseen 
merkittävästi vaikuttanut, oman RTUYrmme veljes-
yhteisö, Meriupseeriyhdistys, on saavuttamassa 60 
vuoden iän. Tapahtumaa juhlitaan 21.10. klo 14 Ka-
tajanokan Kasinolla alkavassa päiväjuhlatilaisuu-
dessa, jota edeltää onnittelujen vastaanotto samois-
sa tiloissa. Kasinolle on valmisteilla myös Meri-
upseeriyhdistyksen toimintaa esittelevä monipuoli-
nen näyttely. 

Meriupseeriyhdistyksen tar-
koituksena on koko olemas-
saolonsa ajan ollut jäsentensä 
aatteellisena ja toiminnallise-
na yhdyssiteenä toimiminen 
sekä valtakunnan meripuo-
lustuksen ja muun merellisen 
turvallisuuden edistäminen. 
Yhdistyksen yhteistoiminta 
oman Rannikkotykistön Up-
seeriyhdistyksemme kanssa 
on ollut läheistä ja monipuo-
lista. 

Ensimmäisenä keskeisenä 
päämääränä Meriupseeriyh-
distyksen toiminnassa oli yh-
teishengen ja terveen itseluot-
tamuksen kasvattaminen 
koulutuksellisesti epäyhtenäi-
sessä meriupseeristossamme. 
Ulospäin suuntautuvan toi-
minnan päätarkoituksena oli 
laivastoasian tunnetuksiteke-
minen ja meripuolustustie-
dottaminen laajemmassa 
merkityksessä. 

Laivastolaki, Meriupsee-
riyhdistyksen propagandatoi-
minnan päätavoite, hyväksyt-
tiin eduskunnassa vuonna 
1927. Tarmokas ponnistelu 
toimintakykyisen laivaston 

kehittämiseksi jatkui aina so-
dan syttymiseen saakka. So-
tavuosina voitiin todeta, että 
myös Meriupseeriyhdistyksen 
sisäinen jäsentoiminta oli 
tuottanut tulosta. Se oli osal-
taan myötävaikuttanut sii-
hen, että laivastoamme ja sen 
yksiköitä johti nyt ammatti-
taitoinen ja homogeeninen 
meriupseeristo. 

Tilanne sodan jälkeen 
muistutti monessa suhteessa 
sitä, josta Meriupseeriyhdis-
tys oli taipaleelleen lähtenyt. 
Nyt oli kuitenkin olemassa 
yhtenäinen, valtaosaltaan sa-
manlaisen koulutuksen saa-
nut ja yhteisissä sodan kohta-
loissa karaistunut meriupsee-
rikunta. Se oli koottava yh-
teen ja vahvistettava sen luot-
tamusta tulevaisuuteen ja it-
seensä. Nähtiin pikaista tar-
vetta aloittaa tutkimustyö sii-
tä, mihin suuntaan laivastoa 
nyt olisi kehitettävä. Sotilas-
poliittisen tilanteemme sel-
kiinnyttyä korostui merialuei-
den valvonnan merkitys ja 
laivaston tarpeellisuus alettiin 
taas ymmärtää. 

Edellä kuvattujen pääteh-
täviensä ohella Meriupsee-
riyhdistys on osoittanut suur-
ta kiinnostusta merisotilaal-
listen perinteidemme tutkimi-
seen ja vaalimiseen. Koko-
naan vierasta ei yhdistykselle 
ole myöskään etujärjestönä 
toimiminen ammattiryhmän 
erityiskysymyksissä, vaikka-
kin tämä sektori pyritään ny-
kyisin hoitamaan Upseerilii-
ton merivoimaosaston kaut-
ta. 

Julkaisutoiminnan alalla 
yhdistys omaa vanhat perin-
teet. Suomen Laivaston Vuo-
sikirja I — Niilo Ehrenskjöl-
din muisto, ilmestyi jo yhdis-
tyksen perustamista seuraava-
na vuonna. Nykyisen Suomi 
Merellä -vuosikirjan historia 
juontaa sekin juurensa aina 
vuodelta 1927, jolloin Suo-
men Laivaston vuosikirja III 
sai nimekseen Suomi Merellä. 
Viimeisin julkaisu ilmestyy lä-
hestyvään juhlapäivään liit-
tyen. Rinnan vuosikirjatyön 
kanssa Meriupseeriyhdistys 
on koko toimintansa ajan ol-
lut mukana säännöllisesti il-
mestyvän äänenkannattajan 
julkaisemisessa. Nykyisen 
Navigatorin edeltäjä Laivas-
tolehti ilmestyi ensi kerran 
tammikuussa 1926 ja Meri-
upseeriyhdistys toimii yhä 
edelleen eräänä lehden arvos-
tettuna ja aktiivisena osak-
kaana. Julkaisutoiminnan tä-
hän asti arvokkaimpana saa-
vutuksena on pidettävä histo-
riateosta SUOMEN LAI-
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«äiM 
Komentaja T Matti-
la on suorittanut 
Merisotakoulun 
vuosina 1936—39. 
Hän jäi eläkkeelle 
merivoimien esikun-
nan laivaosaston 
päällikön tehtävistä 
vuonna 1965, omis-
tautuen tämän jäl-
keen ensisijaisesti 
merihistorian tutki-
miselle. 

"MERI MAAMME 
TURVANA" 
-kirja valmistumassa 
SUOMI MERELLÄ-SÄÄ-
TIÖ perustettiin v 1964 meri-
sotilaallisen tutkimustyön tu-
kemiseksi sekä sen tunnetuksi 
tekemiseksi. Säätiön toimin-
ta-ajatukseen kuuluu siten 
keskeisenä alaan liittyvän jul-
kaisutoiminnan edistäminen. 

Aikaisemmin on Säätiön 
tuella julkaistu mm kaksiosai-
nen "Suomen Laivasto 
1918—1968" teos. Parhail-
laan on tekeillä laaja Meriso-
takoulun 50-vuotisjuhlateos, 
jonka odotetaan valmistuvan 
vuoden loppuun mennessä. 

Nyt tarjolla oleva teos 
"Meri maamme turvana" kä-
sittää ensimmäisen yhtenäisen 
kuvauksen maamme meri-
puolustuksesta Ruotsin vallan 
aikana 1600—1800 luvuilla 
Stolbovan rauhasta 1617 Ha-
minan rauhaan 1809. Teos 
perustuu tekijänsä komentaja 

evp, VTM Tapani Mattilan 
laajoihin tutkimuksiin suo-
malaisissa ja ruotsalaisissa ar-
kistoissa. Sen tieteellisestä pä-
tevyydestä ovat alan tunnus-
tetut asiantuntijat antaneet 
kiittävät lausuntonsa. Huoli-
matta historiallisesta taustas-
taan teos ei suinkaan ole kui-
vaa luettavaa, vaan tapahtu-
mat on kerrottu vauhdikkaas-
ti ja mukaansatempaavasti ei-
kä keventävää huumoriakaan 
ole unohdettu. 

Teos on parhaillaan paina-
tuksessa ja se valmistuu tule-
van lokakuun aikana. Suomi 
Merellä-Säätiön julkaisemana 
sen myyntihinta pysyy koh-
tuullisena ja ennakkotilaajille 
se voidaan tarjota hyvin edul-
liseen hintaan. Kirjakauppa-
hinta tulee olemaan noin 
170,— mk. 

VASTO 1918—1968. Se sisäl-
tää ainutlaatuista historiatie-
toa laivastostamme, mutta 
myös muita tosiasioita meren 
merkityksestä Suomen puo-
lustukselle ja koko maamme 
olemassaololle. 

Yhdistyksen jäsenmäärä on 
kuuden vuosikymmenen aika-
na kohonnut alkuperäisestä 
viidestäkymmenestä runsaa-
seen neljäänsataan. Sen pu-
heenjohtajana toimii komen-
taja Jukka Pajala. 

Rannikon Puolustaja -lehti 
lukijakuntineen onnittelee 
juhlivaa yhdistystä. • 

"MERIMAAMME 
TURVANA" 

-kirjan voi tilata 
sivulla 34 olevalla 
tilauslipukkeella. 



Sotakorkeakoulun 
merisotalinja 13 

Sotakorkeakoulussa on tämä 
syksy ollut vilkasta aikaa. 
Maasotalinja 37 ja ilmasota-
linja 14 päättivät opintonsa ja 
kaksivuotisen opiskelun aloit-
tivat maasotalinja 38:n, ilma-
sotalinja 15:n sekä merisota-
linja 13:n yleiset opintosuun-
nat. 

Päättyneiltä kursseilta siir-
tyi "kentäl le" saatuja oppeja 
soveltamaan myös meripuo-

lustuksen edustajia, nimittäin 
kapt P Inkinen, komkapt J 
Ropponen ja kaptl H Holm-
ström. 

Alkaneella merisotalinjalla 
on neljätoista oppilasupsee-
ria, joista neljä on rannikko-
tykistöupseereita ja kymme-
nen meriupseereita. Meriup-
seereista kaksi edustaa raja-
vartiolaitosta. 

Merisotalinjan teknisen 

opintosuunnan valinneet nel-
jä oppilasta (2 rt, 2 meriv) 
ovat jo vuoden opiskelleet 
teknisiä aineita ja liittyvät nyt 
yleisen linjan mukaan. Toi-
vottavasti opiskeluinto säilyy 
kaikilla herpaantumattomana 
nämä kaksi työntäyteistä 
vuotta. 

Opiskelu merisotalinjalla 
käsittää luentojen ja kartta-
harjoitusten lisäksi runsaasti 

MeSL 13. Takana vasemmalta kaptl A Hautakangas (R VL, tekn), kapt S-G Grönberg, kaptl T Bäckman, 
kaptl J Toikka, kapt H Luukkonen, kaptl H Taskinen, kaptl P Henttonen (R VL). Edessä kapt E Manninen 
(tekn), kaptl I Haapalinna (tekn), kaptl O Tamminen, kapt O Enqvist (tekn), kaptl A Saviranta, kaptl 
S Varjokallio, kaptl A Uttula. 
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Maj R Hurme. 

harjoituksia koulun ulkopuo-
lella. Linjan omien harjoitus-
ten lisäksi meripuolustajat 
osallistuvat koko koulun yh-
teisiin harjoituksiin. Näin 
saadaan alueellisen puolus-
tusjärjestelmämme kaikki 
osat esille ja eri puolustushaa-
rat ymmärtämään yhteistoi-
minnan merkitys. 

Seuraava pääsytutkinto on 
keväällä 1984. Tähän pääsy-

Komkapt L Hyvärinen. Komkapt P Tuomisalo. 

tutkintoon on hyväksytty lä-
hes neljäkymmentä meri- ja 
r a n n i k k o t y k i s t ö u p s e e r i a . 
Runsaan pyrkijämäärän 
vuoksi päätettiin alkuperäi-
sestä suunnitelmasta poiketen 
liittää 1985 alkavalle kurssille 
myös merisotalinja (MeSL 
14). Meripuolustuksen yleis-
esikuntaupseerien jälkikasvu 
vaikuttaa turvatulta. 

Sotakorkeakoulun opetta-

jakunnassa meripuolustusta 
edustavat tällä hetkellä meri-
sotalinjan johta ja kom K 
Rantanen, merisotaopin opet-
taja komkapt P Tuomisalo, 
merisotatekniikan opettaja 
komkapt L Hyvärinen ja ran-
nikkopuolustusopin opettaja 
maj R Hurme. 

RH 
• 

RANNIKKOTYKISTÖN UPSEERIYHDISTYS 

50-VUOTISJUHLA 
Katajanokan Kasinolla 2.12.1983 

09.30 

11.00— 
13.00 

15.00 

19.00 

Seppeleenlasku 

Tervehdysten vastaanotto 

RTUY:n näyttely 

Vuosikokous 

Iltajuhla 

Suomenlinna 
Hietaniemi 

Katajanokan Kasino 
Jääkärikabinetti 

Karimo-sali 

Juhlasali 

Juhlasali 

Päivätilaisuuksissa paraatipuku, suuret kunniamerkit. Iltajuhlassa juhlapuku. 
Kokouskutsut ja ohjeet ennakkoilmoittautumisesta lähetetään jäsenille henkilökohtaisesti. 
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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 

AGROMA OY 

OY ELEKTRO-DIESEL AB 

OY ELFVING AB 

E L Ä K E V A K U U T U S O S A K E Y H T I Ö 

ILMARINEN 
OY ENSTO AB 

ERI OY 

ETELÄ-SUOMEN SANOMAT 

OY EXIM AB 

FERD. ALFTHAN OY 
RIISLA OY 

OY FORCIT AB 

G.A. SERLACHIUS OY 

HANGON KAUPUNKI 

HANGON LIIKENNE 

KARJAAN KAUPUNKI 

KARSKE OY 

KESKINÄINEN ELÄKE-
VAKUUTUSYHTIÖ KALERVO 

///HANKKIJA 

KODAK OY 

KOKKOLAN KAUPUNKI 

OY KOLMEKS AB 

KONE OY 

KONE-TUKKU OY 

KONEPAJA REIJO NURMI OY 
03810 Ikkala 

Sx oy kontram ab 
PL 45, 00101 H E L S I N K I 10, P U H E L I N 5 6 3 1 0 3 3 , T E L E X 12 -1207 

KOTKAN KAUPUNKI 

OY LEVERINDUS AB 

OY LINDHOLM LINES AB 

OY LOHJA AB 

LOVIISAN KAUPUNKI 

MAITOTUOTE OY 

MARKKINOINTI 
VIHERJUURI (mv) 

OY MERIKIITO AB 

NAANTALIN KAUPUNKI 

NYKY-OFFSET KY 

ORAS OY 

ORION-YHTYMÄ OY 

OSUUSKUNTA MAITO-AURA 

OSUUSLIIKE ELANTO 

OSUUSPANKKIEN 
KESKUSPANKKI OY OKO 
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PORIN SUOMALAINEN 
SÄÄSTÖPANKKI 

PORIN KAUPUNKI 

RAUMAN KAUPUNKI 

OY ROHTO AB 

OY SILJA LINE AB 

# SORASEULA OY 
Puutarhakatu 8, 33210 Tampere 21 
Vaihde 931-34440 

SUOMEN VARUSTAMO-
YHDISTYS RY 

TALOUS-OSAKEKAUPPA 

OY TOOLS AB 

TUOTTAJAIN KONE OY 

TURUN OSUUSKAUPPA 

TURUN SEUDUN 
OSUUSPANKKI 

TUUSULAN KT K OY 

UUSIKAARLEPYYN KAUPUNKI 

^Naasanlaii/at 
silta yli Pohjanlahden 

VALTION POLTTOAINEKESKUS 
VAPO 

M 
VEITSILUOTO OY 

Q / J V I A T E K O Y 
SUUNNITTELUA - KONSULTOINTIA 
POHJANTIE 3. aa ioo T A P I O L A 
PUHELIN 9 0 - 4 6 0 511 

OY WIIK & HÖGLUND AB 

YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY 

T:MI YNGVE NYMAN 

Lehtemme ilmoittajat 
antavat meille 

ensiarvoisen tukensa. 

Suosikaa heitä! 
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RANNIKKOTYKISTÖKOULU 

PO II 4 E 

Rannikkotykistökoulussa jär-
jestettiin ensimmäinen uusi-
tun päällystön koulutusjärjes-
telmän mukainen PO II 4 E:n 
rt-linja 5.1.—30.6. 1983. 
Kurssille osallistui 5 toimi-
upseeria. Oppilaiden aiempi 
tehtäväkenttä oli yhtä lu-
kuunottamatta esikuntatyös-
kentelyä. 

Uusia kouluttajia 
rannikkotykistöön 

Huolimatta kenttäkoke-
muksen vähäisyydestä kaikki 
suorittivat kurssin varsin hy-
vin saavutuksin. 

Koulu toivottaa kurssin 
suorittaneille hyvää menestys-
tä yhä vaativimmissa tehtävis-
sä. 

Kurssin parhaana palkittiin 
vääp P Kataja Rannikkoty-
kistösäätiön stipendillä sekä 
toiseksi paras vääp H Franssi 
Maanpuolustuksen kannatus-
säätiön stipendillä. 

Vääp PE Kataja 
TurRtR 

Vääp HM Franssi Vääp J Niemi Vääp PT Hietamies Vääp PR Hiltunen 
VaaSpE VaaSpE HanRPsto TurRtR 

RUK 173 RT-LINJA Rannikkotykistön tarkastajan läsnäollessa palkittiin seuraa-
vat: 

Reserviupseerikurssin 173 
rannikkotykistölinja toimeen-
pantiin koulun reserviupseeri-
osastossa 3.6.—3.8.1983. 

Kurssin 67 oppilaasta yh-
den opinnot keskeytettiin sai-
rauden perusteella. Muut 
ahersivat keskiarvosanaksi 
HYVÄ. Joukko-osastoista 
parhaiten menestyi HanRPsto. 

RT-Säätiön stipendi 
RUL:n miekka 
Maanpuolustuksen kannatus-
säätiön stipendi 
RtUYrn kiikari 
Johtorenkaan hylsy 
Nokia Elektroniikan laskin 
RSKY:n stipendi 
NMKY:n kompassi »» 

>) 

kok Lipsanen TurRtR 
" Lipsanen TurRtR 

" Ahlsten SIRtR 
' ' Kalliokoski VaaRPsto 
" Mattila HanRPsto 
" Mustonen HanRPsto 
" Lipsanen TurRtR 
" Järvenpää SIRtR 
" Mattila HanRPsto 
" Silvonen HanRPsto 
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KADETTIKURSSI 67 

Rannikkotykistön kadettien 
3-vuotinen uurastus valmis-
tuessaan aselajimme upsee-
reiksi päättyi juhlallisissa 
päättäjäisissä 26.8.1983. Ka-
dettien menestys koko kurs-
sillaan oli HYVÄ. 

Rt-kadettien parhaaksi sel-
viytyi kad-alik M Santavuori, 
joka palkittiin RT-Säätiön 
stipendillä sekä RtUY:n mie-
kalla. 

Koulu esittää menestyksen 
toivotuksensa. 

Rannikkotykistön tarkastaja ev P 
stipendin kok H Lipsaselle. 

Aulaskari luovuttaa RT-Säätiön 

Ltn M Santavuori 
SIRtR 

Ltn S Martimo 
HanRPsto 

Ltn R Kinnunen 
KotRPsto 

Ltn P Salo 
VaaRPsto 

Ltn M Lehtiranta 
SIRtR 

Ltn M Vainionpää 
TurRtR 

MUISTA JOHTAJAN VASTUUSI 25 
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Rannikonpuolustajain päivät Vaasassa 

Perinteisiä rannikonpuolusta-
jain päiviä vietettiin tänä ke-
sänä 11.—12.6. Vaasassa Me-
renkurkun killan ja VaaRPs-
ton isännyydessä. Paikalle oli 
saapunut kuutisenkymmentä 
kiltaveljeä ja -sisarta sekä 
nousevaa polvea ympäri ran-
nikkoa. Paikallisen kiltaväen 
ja kutsuvieraiden osuus oli 
myös ilahduttavan runsas. Ti-
laisuuden nestori oli epäile-
mättä luutnantti G Gers, joka 
oli aikoinaan opiskellut 6. 
merikadettikurssilla sekä 
osallistui Talvisotaan Koivis-
ton alalohkolla ja Jatkoso-
taan eri rannikkolohkoilla. 

Vaasan Rannikkopatteris-
ton ruokalarakennus oli pe-
ruskorjauksen alaisena, mut-
ta se ei näyttänyt alentavan 
huollon suorituskykyä. Up-
seerikerholla nautittiin mait-
tava lounas, jonka aikana 
Merenkurkun killan puheen-
johta ja Teuvo Ikonen lausui 
vieraat tervetulleiksi ja selvit-
teli tilaisuuden tarkoitusta ja 
ohjelmaa. Lounaan jälkeen 
VaaRPston varusmiehet esit-
telivät kalustoaan ja antoivat 
vakuuttavan näytteen taidos-
taan tuliasematoiminnassa. 
Päivää aikaisemmin saapu-
neille alokkaille harjoituksen 
seuraaminen näytti olevan yh-
tä kiinnostavaa kuin kiltalai-
sillekin. 

Ohjelmassa seurasi parin 

tunnin pituinen kiertoajelu, 
jonka aikana erinomaisen op-
paan avulla tutustuimme 
Vaasan ja sen lähiympäristön 
historiaan ja nykypäivään. 
Erityisesti jäi mieleen käynti 
Mustasaaren kirkossa, alku-
aan Vaasan hovioikeudelle 
rakennetussa kartanotyylises-
sä rakennuksessa. 

Päivällinen nautittiin toi-
miupseerikerholla ja pian seu-
rasi cocktailtilaisuus upseeri-
kerholla. Paikallisten vierai-
den ja kiltaveljien läsnäolo 
antoi mahdollisuuden uusien 
tuttavuuksien solmimiseen ja 
vanhojen muistojen verestä-
miseen. 

Kun seuraavana aamuna 

oli nautittu tukeva aamupala, 
niin olikin aika laittautua pa-
luumatkalle. Monella oli mat-
kalukemisena Porrastus-leh-
den numeroita. VaaRPston ja 
Merenkurkun killan yhteinen 
edustava tietotuslehti on osoi-
tus hyvästä yhteistoiminnasta 
joukko-osaston, killan ja si-
viilisektorin välillä. 

Monipuolinen ohjelma, hy-
vät isännät ja kaunis sää jätti-
vät näistä ensi kertaa Vaasas-
sa järjestetyistä rannikonpuo-
lustajain päivistä miellyttävät 
muistot. Kiitokset vielä ker-
ran isännille! 

YP 
• 

Rannikon puolustajia Vaasassa 11.—12.6.1983. 

RT on terästä, merta ja tekniikkaa 
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VALMET 412 SS*1 

Käy tutustumassa lähimmässä urheiluliikkeessä. 
Perusaseena vahva |a mon ipuo l inen päällekkäis-
pl ippuinen haul ikko. Si ihen voidaan normaal ik i inn i -
tyksellä liittää mon ipuo l inen val ikoima erilaisia 
vaihtopi ippuja kakso is luod ikon puput, haul ikkor ih-
la-pnput tai haul ip i iput 
Puolen tuuman k i ikar ink i inmtysia lusta. myös hau-
l ipi ipuissa Vahvis tet tu l isäsulul la varustet tu lu-
konKehys. 1 - lnpa is immen mekan ismi , ky lmätaotut 
p i iput , magnum-pa t ruuna t mahdol l is ia, t i lauksesta 
kovakromatut haul ip i iput 

1 

JOHNSON 
P U M P OY 

PUH. (90) 177383 
Mariankatu 24, 
PL 211 00171 Helsinki 17 
TELEX 12-2188 JP OY SF 

Täydellinen 
luonnontuote. 

Ja leima 
takaa tuoreuden. 

f Munakunnan 
! kultamunat < 
\ ' 

Muna jos mikään on 
luonnonmukaista ruokaa. 

Ravinnoltaan yhtä arvokasta 
kuin liha tai kala. 

Edullinen ostaa, nopea laittaa. 
Taatusti tuore, kun se on 
Munakunnan Kultamuna 
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Joukko-osastomme vuosipäi-
vää 10.9. vietettiin aurinkoi-
sena syyslauantaina Gyltön 
linnakkeella runsaslukuisen 
kutsuvierasjoukon juhlistaes-
sa tilaisuutta. Turun Sotilas-
piirin päällikkö eversti Pekka 
Aitero suoritti paraatikatsel-
muksen ja ohimarssin otti 
vastaan jalkaväenkenraali 
Adolf Ehrnrooth. 

Rykmentin komentaja 
eversti Jukka Karvinen muis-
tutti puheessaan siitä voimak-
kaasta kehityksestä, joka 
joukko-osastossamme on 
käynnissä. Örön linnakkeen 
sotilaallisia ja sosiaalisia olo-
suhteita parannetaan oleelli-
sesti kuluvan ja seuraavien 
vuosien aikana. Vastaavat 
muutokset ovat odotettavissa 
myös muilla Saaristomeren 
linnakkeilla. Raumanmeren 
pääkaupunkiin Raumalle val-
mistuvat II patteriston esi-
kunta-, majoitus- ja ajoneu-
votilat vuoden 1984 kesäksi. 

Suoja-alueiden valvonta 
helpottui ainakin osaltaan, 
kun saimme kaksi odotettua 
uutta YM-venettä vartiopääl-
liköiden käyttöön, toisen 
Berghamnin ja toisen Katan-
päähän. 

Uuden tekniikan varsinai-
sesti ensimmäinen testaus oli 
Turun Rannikkotykistöryk-
mentissä Gyltön -Alskärin -
Jungfruskärin - Berghamnin 
alueella pidetty kertausharjoi-
tus. Harjoitus osoitti, että 

laitteet ja niiden käyttöhenki-
löstö selviytyivät kokeesta 
erinomaisesti. Harjoitus antoi 
myös tukevan perustan toi-
mintojen edelleen kehittämi-
selle. 

Turun Rannikkotykistö-
rykmentti voi olla sotilaalli-
siin saavutuksiinsa kuin myös 
yhteistoimintaan saaristokun-
tien ja muiden puolustushaa-
rojen kanssa tyytyväinen, 
mainitsi eversti Karvinen. 

Kuin rykmentin komenta-
jan sanojen vakuudeksi luet-
tiin tervehdyksenä ministeri 
ja PN:n jäsen Christoffer Ta-
xellin sähke, jossa hän kiittää 
joukko-osastoa yhteistyöstä 
saaristoväestön kanssa ja toi-
voo, että tulevaisuudessakin 
voidaan asioita hoitaa Saaris-
tolakia toteuttaen yhdessä vi-
ranomaisten ja paikallisen 
väestön kesken. 

Eduskunnan puolustus-
asiainvaliokunnan puheen-
johta ja tervehti sähkeitse ryk-
menttiä kiittäen valiokunnan 
tutustumiskäynnin järjeste-
lyistä Saaristomerellä ja tode-
ten, että joukko-osastomme 
esittelyn perusteella valiokun-
nalle jäi kuva ammattinsa tai-
tavasta joukosta. 

Saaristo- ja rannikkokun-
tien, entisten komentajien, 
Turun rt-killan ja RSKY:n 
tervehdittyä rykmenttiä oli 
vuorossa Tampella. Heinä-
kuussa TurRtR:n ristillä pal-
kittu eversti Pentti Silvast piti 
sytyttävän puheen entisenä 
Kulikovan linnakkeen tykin-
johtajana ja lahjoitti rykmen-
tin komentajan käyttöön 130 
TK:n ensimmäisen pienois-
mallin sekä Örön sotilaskotiin 
majuri Tauno Kallion Mäki-
luodon taistelusta tekemän ai-
van erityisen vaikuttavan 
maalauksen. 

Päivän kohokohdaksi 
muodostui jalkaväenkenraali 
Adolf Ehrnroothin ja Man-
nerheimristinritari Ilmari 
Honkasen suorittama ritari-
maljan jako. Ikuisesti kiertä-
vän maljan sai vuodeksi hal-
tuunsa Kuuskajaskarin linna-
ke. Puheessaan jalkaväenken-
raali Ehrnrooth muistutti juh-
livalle joukolle, että ritarien 
rivit harvenevat. He paikalla-
olevat haluavat korostaa, että 
kun he aikanaan tekivät teh-
tävänsä, oltiin yksituumaisia 
siitä, että Suomi oli hyvä maa 
ja puolustamisen arvoinen. 
Tänäkin päivänä Suomi on 
yhä sama hyvä maa ja sitä 
kannattaa edelleenkin puolus-
taa. Puheensa päätteeksi jal-
kaväenkenraali lausui ritarei-
den ja kaikkien varsinais-suo-
malaisten maanpuolustajien 
ilon rykmentin saaman uuden 
modernin taistelukaluston 
johdosta sekä painotti vaka-
vasti, että tämän rykmentin 
tykkimiehillä tulee huippuka-
lustoa käyttäessään olla tuke-
naan Järisevän, Kaarnajoen 
ja Mantsin taistelijoiden 
maanpuolustushenki. Tästä 
asiaintilasta hän ilmoitti ole-
vansa vakuuttunut ja toivotti 
rykmentille menestystä myös 
tulevaisuudessa. 

Palkitsemiset 4.6.1983 

SVR R kapt Kyösti Juhani 
Lakio 

SVR R kapt Urpo Henrikki 
Lipponen 

SVR M 1 kr sotmest Matti 
Olavi Helle 

SVR M 1 kr sotmest Martti 
Antti Olavi Latvasalo 

SVR M 1 kanslisti Paula Soi-
likki Vehmanen 

SVR M 2 emäntä Aino Riitta 
Lukka 
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Kuvan keskellä jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth ja kreivitär Karin Ehrnrooth. 

Sotilasansiomitali evl Kaarlo 
Heikki Niilo Luostarinen 

Sotilasansiomitali ltn Jorma 
Kalevi Ake 

Ylennykset 

Ohimarssin otti vastaan jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth seuras-
saan Turun Sotilaspiirin päällikkö eversti Pekka Aitero ja rykmentin 
komentaja eversti Jukka Karvinen. 

— yliv Raimo Severi Mäkinen 
sotilasmestariksi 1.3.83 

— ylik Jari Juhani Lusa vää-
peliksi 1.3.83 

— ylil Heikki Uolevi Piispa-
nen kapteeniksi 1.4.83 

— ylik Jari Kalevi Andersson 
vääpeliksi 1.4.83 

— teknylil Juho Heikki Peh-
konen teknikkokapteenik-
si 1.5.83 

— ylik Markku Iisakki Kor-
punen teknikkoluutnantik-
si 4.6.83 

— pursim Timo Kalervo Luo-
tola teknikkoluutnantiksi 
4.6.83 
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— yliv Martti Kalervo Hii-

pakka sotilasmestariksi 
1.7.83 

— ltn Jorma Kalevi Ake yli-
luutnantiksi 1.8.83 

— yliv Teppo Juhani Reini-
kainen sotilasmestariksi 
1.8.83 

— ylik Hannu Tapani Sjö-
blom vääpeliksi 1.8.83 

Eläkkeelle 

— luutnantti Toivo Ilmari 
Laiho 1.4.83 Turusta 

— majuri Yrjö Olavi Iivonen 
1.7.83 Turusta 

— kapteeni Tauno Evert Se-
tälä 1.7.83 Turusta 

— yliluutnantti Aarne Haahti 
1.7.83 Gyltöstä 

Erot 

— kersantti Jouko Kalervo 
Pohjansalo 1.4.83 Öröstä 

— kersantti Jari Veikko Ku-
piainen 1.6.83 Gyltöstä 

— ruokala-apulainen Pir jo 
Anitta Ruohonen 1.6.83 
E/ I I /TurRtR:s tä 

— ruokala-apulainen Hanna 
Eeva-Liisa Nummisto 
1.6.83 Öröstä 

— ruokala-apulainen Leea 
Rita Roinne 5.8.83 Öröstä 

— kersantti Juha Harry 
Åberg 1.9.83 Utöstä 

— kersantti Ulf Mikael Bäck 
1.9.83 EPtrilta 

— kersantti Ilkka Yrjö Järve-
lä 1.9.83 Kuuskajaskarista 

Tehtäviin määräämiset 

— vääpeli Seppo Johannes 
Koivukoski 1.2.83 TurRt 
RE:aan E/ I /TurRtR:s ta 

— ylik Heimo Uolevi Lempi-
äinen 1.2.83 Utön lkeelle 
TurRtRE:sta 

— reservin alikersantti Tero 
Rauno Laurila 1.2.83 ker-
santiksi Utön lkeelle 

— reservin alikersantti Harri 
Tapio Koski 1.2.83 kersan-
tiksi Gyltön lkeelle 

— ruokala-apulainen Tuula 
Tellervo Savioja 1.2.83 
Utön lkeelle 

— rouva Mervi Annikki Lem-
piäinen 1.2.83 EPtriin 

— reservin kersantti Hannu 
Erik Karlsson 1.3.83 Gyl-
tön lkeelle 

— värvätty Ritva Kyllikki 
Uitto 1.3.83 kalustovaras-
tonhoitajaksi EPtriin 

— reservin kersantti Arto Ju-
hani Fredman 21.3.83 
Örön lkeelle 

— vääpeli Auvo Olavi Lehto-
nen 1.5.83 EPtriin 

— ylikersantti Heimo Uolevi 
Lempiäinen 1.5.83 Utön 
Ikeen merivalvontaupsee-
riksi 

— ylikersantti Hannu Tapio 
Sjöblom 1.5.83 E / I / T u r 
RtR:aan Utön lkeelta 

— kapteeni Kauko Antero 
Peltonen 1.5.83 huoltotoi-
miston päälliköksi 

— kapteeni Pertti Juhani Sii-
vonen 1.5.83 toimistoup-
seeriksi 

— kersantti Jarmo Antero 
Juutunen 2.5.83 Gyltön 
lkeelle 

— kersantti Juha Harry-Kale-
vi Äberg 16.5.83 Utön 
lkeelle 

— reservin alikersantti Ulf 
Mikael Bäck 24.5.83 ker-
santiksi EPtriin 

— reservin kersantti Ilkka Yr-
jö Järvelä 1.6.83 Kuuska-
jaskarin lkeelle 

— ruokala-apulainen Hilkka 
Adele sund 1.6.83 Kuuska-
j askarin lkeelle 

— neiti Anne Irmeli Valtonen 
1.6.83 E/ I I /TurRtR:aan 

— pastori Matti Olavi Huik-
konen 1.6.83 E / I I / T u r 
RtR:aan 

— ylivääpeli Reijo Olavi 
Hyppönen 1.6.83 EPtriin 
Kuuskaj askarin lkeelta 

— ruokala-apulainen Mervi 
Annikki Lempiäinen 16.6. 
83 Utön lkeelle EPtrista 

— ruokala-apulainen Maire 
Koski 16.6.83 EPtriin 

— ylivääpeli Pertti Eino Kale-
vi Laurila 1.7.83 Utön 
lkeelle EPtrista 

— reservin kersantti Jorma 
Kalevi Kantonen 1.7.83 
Gyltön lkeelle 

— vääpeli Timo sakari Kalli-
otie 1.8.83 EPtriin E / I / 
TurRtR:sta 

— vääpeli Pertti Raimo Hjal-
mar Hiltunen 1.9.83 Gyl-
tön lkeelle TurRtRE:sta 

Siirrot 

— kapteeni Heikki Olavi Ki-
viranta RtK:sta 1.7.83 

— yliluutnantti Rauno Juhani 
Niemi KotRPstoon 1.7.83 

• 
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Ev Aarre Kurki. 

liittyneet vaiheet. 
Vielä lyhyet pistäytymiset 

luotsiasemalla ja patterialu-
eella ja siirtyminen kasarmil-
le, jossa ev Karvinen otti vas-
taan päällikön ilmoittaman 
linnakkeen ja ilmoitti joukon 
— vieraat esiteltyään evl Ce-
derberg'ille. " O n hyvä, että 
teitä koulutetaan selviämään 
sodasta, mutta toivon, ettei 
teidän koskaan tarvitsisi sitä 
kokea" , sanoi tämä Utön ve-
teraani, joukkoa tervehties-
sään. Näihin sanoihin saattoi 
jokainen paikalla ollut va-
rauksetta yhtyä. 

Tämän jälkeen siirryttiin 
ruokalaan yhteiseen kahviti-
laisuuteen ja mieliinpainuva 
lämminhenkinen tilaisuus lä-
heni vääjäämättömästi lop-
puaan. 

"Suurenmoinen päivä ja 
minkä määrän muistoja se 
onkaan tuonut mieleen", sa-
noi majuri Grönholm lähties-
sään puolisonsa kanssa pa-
luumatkalle Helsinkiin ja jo-
tain näistä muistoista sai kir-
joittajakin muistiin paikallis-
ta historiikkia varten. • 

Evl Veijo Nurmi 

Muistojen päivä Utön linnakkeella 
Utön linnake on historiansa 
aikana ollut monen merkittä-
vän vierailun kohteena. 

Poikkeusta ei tehnyt 22.6 
kuluvaa vuotta, jolloin ryk-
mentin komentaja ev Jukka 
Karvinen oli kutsunut vieraik-
seen linnakkeen talvisodan ai-
kaisen päällikön everstiluut-
nantti Paul Cederbergin, jat-
kosodan aikaisen päällikön 
majuri Rainer Grönholmin ja 
Rannikkotykistökillan Tu-
runmaan osaston puheenjoh-
tajan eversti Aarre Kurjen. 
Kaksi ensinmainittua oli voi-
nut saapua paikalle puolison-
sa kera. Yhteistä vieraille oli 
mm se, että kukin heistä oli 
aikanaan toiminut rykmentin 
ensimmäisen patteriston ko-
mentajan virkauransa jossa-
kin vaiheessa. 

Vieraat saapuivat Nauvon 
Pernäsiin lähes kaikista il-
mansuunnista eli pohjoisesta, 
koillisesta ja idästä. Omaa vä-
keä tässä vaiheessa edustivat 
rykmentin komentajan lisäksi 
molempien patteristojen ko-
mentajat . 

Jottei tieto vierailusta jäisi 

pelkästään perhepiiriin, oli 
mukaan kutsuttu myös Lou-
nais-Suomen lehdistöä, jota 
tilaisuudessa edustivat Turun 
Sanomien ja Äbo Underrät-
telser'in toimittajat. 

Hyvissä sääolosuhteissa 
saavuttiin Utöön, jossa vas-
tassa laiturilla olivat linnak-
keen päällikön yliluutnantti 
Henry Mälkin lisäksi myös 
luotsinvanhin Eskil Öhman ja 
majakkamestari Gunnar An-
dersson. 

— "Nämen hej, det var 
längesedan", tervehti eversti-
luutnantti Cederberg luotsi-
vanhin Öhmania ja olihan 
edellisestä tapaamisesta jo eh-
tinyt kuluakin 28 vuotta. 

Seurustelua käytiinkin täs-
tä eteenpäin molemmilla koti-
maisilla kielillä koko Utössä 
olo ajan — kuten hyvä saaris-
tolaistapa täällä edellyttää-
kin. Maittavan lounaan jäl-
keen käytiin Utön majakalla, 
jonka seinään Utön taistelus-
ta 14.12.1939 kertovat muis-
totaulut on kiinnitetty. Evers-
ti Kurki selvitti läsnäolleille 
lyhyesti taulujen hankintaan 

Maj Rainer Grönholm. Evl Paul Cederberg. 
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Vuosijuhla 

Hangon Rannikkopatteristo 
vietti 1.9.1983 62. vuosipäi-
väänsä. 

Juhlallisuudet on vuoro-
vuosina järjestetty patteriston 
eri toimintapaikoissa, tällä 
kertaa Hangossa. 

Päiväjuhlan kohokohtana 
oli aselajissamme ainutlaatui-
nen yksikköviirien luovutus 
patteriston perusyksiköille. 
Viireistä ja perinteistä mainit-
si majuri J Voipio juhlapu-
heessaan mm: 

"Yksikköviirejä on van-
hastaan käytetty erikoisjouk-
kojen — kuten ratsuväen, 
panssarijoukkojen ja yleensä 
moottoroitujen joukko-osas-
ton tunnusmerkkeinä. Ran-
nikkotykistön yksiköt, var-
sinkin linnakkeet sijaitsevat 
ja toimivat yksinään erillään 
toisistaan ja kaukana komen-
tajista ja esikunnista. Siten on 
varsin perusteltua juuri ran-
nikkotykistöjoukko-osastois-
sa käyttää yksikköviirejä, 
vaikka vasta tänään aselaji 
saa ensimmäiset viirinsä, 
edeltäkävijänä kuten tavalli-
sesti Hangon Rannikkopatte-
r is to." 

Viirien suunnittelijat ovat 
yliluutnantti R Kankaristo 
Hangon Rannikkopatteristos-
ta ja taiteilija B Heinonen So-
tatieteen laitoksesta. 

Russarön linnakkeen viirin 
pohjaväreinä ovat rannikko-

Hästö-Busön linnakkeen viiri. 

tykistön vanhat värit, punai-
nen ja musta, tulen ja raudan, 
tykistön ja panssarin värit. 
Hopeinen kuusisakarainen 
tähti kuvaa Hangon majak-
kaa, Hangon ja Hangon Ran-
nikkopatteriston tunnusta, 
joka sijaitsee juuri Russarön 
linnakesaarella. Ristissä ole-
vat tykinputket ovat rannik-
kotykistön ja sitä ennen lin-
noitustykistön ikivanha tun-
nus. 

Hästö-Busön linnakkeen 
viirin perusvärit ovat samoin 

musta ja punainen, mutta se 
on saanut ikäänkuin nuorem-
muuttaan myös rannikkoty-
kistön nykyisistä väreistä toi-
sen, merensinisen. Ristikkäin 
olevien rannikkotykistön ty-
kinputkien lisäksi viirin joh-
tava kuvio on hevosenkenkä 
saaren nimestä samoin kuin 
läheisessä Hästön saaressa ta-
pahtuneesta jatkosodan ai-
kaisesta taistelusta muistutta-
massa. Lisäksi hevosenkenkä 
muistuttaa patteriston tär-
keimmästä rekrytointialuees-
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ta, Länsi-Uudestamaasta ja 
sen suurimmasta kaupungista 
Espoosta. 

Esikuntapatterin viirin 
pohjaväri on sininen, joka 
symboloi paitsi merta myös 
huollon sinistä väriä, huoleh-
tiihan yksikkö pääosasta pat-
teriston huollon käytännön 
toteuttamista. Koska tykistöl-
lisetkään tehtävät eivät ole 
patterille vieraita, viiri on saa-
nut punaisen reunuksen. Joh-
tokuviona oleva ankkuri ku-
vaa esikuntapatterin johtavaa 
osaa patteriston merellisestä 
toiminnasta ja tehtävästä pat-
teriston alusten ankkuripaik-
kana. Yksikköviirit on tarkoi-
tettu käyttöön. Periaatteena 
on, että jokaisessa juhlatilai-
suudessa, olipa kysymyksessä 
sitten juhlallinen lipunnosto, 
ylentäminen, palkitseminen, 
kotiuttaminen tai muu sen 
kaltainen tilaisuus, viirin 
paikka on yksikön kär jessä ." 

Palkitsemiset 

Vuosipäivänä ojennettiin pat-
teriston korkein kunnianosoi-
tus, pienoislippu, yli 30-vuo-
tisesta viestittäjänä palvelusta 
Mirjam Lindströmille. 

Patteriston lippukilpi 
myönnettiin ruokala-apulai-
nen Marianne Turuselle, sii-
vooja Elsa Hyväriselle ja vää-
peli Pertti Ojalalle. Erityisen 
ansiokkaasta oman tehtävän 
hoitamisesta myönnettävä 
Hyvon-haarikka annettiin yli-
luutnantti Kari Toivoselle. 

Otettu palvelukseen 

1.1.83 teol kand Jukka Pekka 
Reima 

1.2.83 kers Harri Juhani Nuu-
tinen 

1.2.83 kers Heikki Tapio 
Raudaskoski 

1.3.83 kers Ari Juhani Vouti-
lainen 

1.3.83 vääp Jyrki Heikki Las-
tunen 

1.3.83 lääk lis Tom Oskar Ar-
tur Kyander 

18.4.83 värv Katriina Anneli 
Halttunen 

18.4.83 vääp Ari Kalevi Halt-
tunen (siirto UudPr:sta) 

9.5.83 vänr Timo Kalevi Kir-
vesoja 

1.6.83 vänr Heikki Johan 
Myllyniemi 

1.6.83 kers Teemu Juhani 
Patrakka 

1.7.83 r-apul Sirpa Mirjam 
Hillevi Peili 

4.8.83 r-apul Tar ja Kaarina 
Hyttinen 

1.9.83 kers Jukka Tapio Sa-
lomaa 

Myönnetty ero: 

1.1.83 kers Teuvo Tapani 
Jännäri 

1.1.83 sotpast Reijo Juhani 
Työrinoja 

1.1.83 kers Arto Kalevi Jäntti 
1.4.83 värv Eija Liisa Luhta-

sela 
1.4.83 vääp Pekka Juhani 

Luhtasela 
1.7.83 r-apul Lea Marianne 

Turunen 
1.8.83 viest Ester Mirjam He-

lena Lindström 
3.8.83 r-apul Er ja Anneli Leiri 

Nimitykset ja ylennykset: 

1.2.83 Heikki Tapani Palin 
vääpeliksi 

1.2.83 Pentti Ilmari Jyrä yli-
kersantiksi 

1.2.83 Eero Olavi Mehtälä yli-
kersantiksi 

1.2.83 Timo Elias Hahtola 
sotilasmestariksi 

1.3.83 Kari Ilmari Vahtera 
ylivääpeliksi 

1.3.83 Jyrki Heikki Lastunen 
vääpeliksi 

1.4.83 Reino Markus Malinen 
sotilasteknikoksi 

1.5.83 Pentti Ilmari Jyrä vää-
peliksi 

1.6.83 Reijo Matti Heinonen 
ylivääpeliksi 

1.6.83 Tom Oskar Artur 
Kyander sotilaslääkäriksi 

1.7.83 Mikko Juhani Muntola 
sotilasteknikoksi 

1.7.83 Aulis Iisakki Nykänen 
ylivääpeliksi 

1.7.83 Markku Kalevi Saari-
nen ylivääpeliksi 

1.7.83 Olavi Antero Tuomola 
ylivääpeliksi 

1.6.83 Matti Juhani Paalanen 
yliluutnantiksi 

Siirrot: 

1.2.83 ylik Hannu Antero 
Hautaniemi ItK:un 

9.5.83 kapt Jaakko Keijo Ka-
levi Lehtonen PE:an 

1.8.83 vääp Pertti Olavi Emil 
Ojala Turl tPstoon • 
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A UK Jaskarissa 

TILAUSLOMAKE 

Tilaan alla olevan erittelyn mukaan kir-
jaanne "Meri maamme turvana" 
kpl 95,— mk/k i r j a sekä postimaksu 15,— 
mk/k i r ja . 
Laskun maksan kirjan mukana olevalla 
laskulla. 

Al lek i r jo i tus /puh .n :o 

KIRJE 

Suomi Merellä-
Säätiö maksaa 
post imaksun 

Vastauslähetys 
Hki 53/51 Lupa 603 

SUOMI MERELLA-SAATIO 

PL 6 

00003 HELSINKI 300 

— Ja Jaskarin henget, Jaska 
Kuuska ja Sakari, lipuivat 
vetten päällä ja valvoivat 
nukkuvan Rauman unta. Jos-
kus henget ajoivat pirteät 
aliupseerioppilaatkin ylös 
tolppaan "tositoimiin". 

— Älä viitsi, se ei ole mi-
kään tolppa, se on Kuuska-
jaskarin linnakkeen meri- ja 
ilmavalvontapylväs... Eiku.. . 
torni. 

— Kuuskajaskarin linnak-
keen meri- ja ilmavalvonta-
torni. 

— Oikein! 
— Terävät oppilaat väijys-

sä... 
— Väärin! Vartiossa, ver-

taa! 
— Vartiossa!!! Tositoimis-

sa kuitenkin, RT:ssä ei valvo-

takaan leikiste mitään puskia, 
niin kuin jossain muualla Jus-
sit tekee. 

— Joo, mut tehtiin me siel-
lä muutakin. 

— Missä? 
— AUK:ssa Jaskarissa. 
— Niin, oltiin sotkussa, 

elokuvissa, saunassa ja punt-
tisalissa ja muutenkin punt-
taamassa.. . 

— Leirillä Reilassa, Rau-
malla uimassa... 

— Tutustuttiin lasuun ja si-
säkantaan ja mitä niitä nyt 
olikin. 

— Tottakai Rannikkotykis-
tön Ampumaohj esääntöön.. . 

— Poja , ampukaa tonne, 
ei... ei sinne vähän tonn ' päin 
tohon tommoseen tötsään, et-
teks te ny nää? 

— Hei vääpelisetä kato, noi 
vilkuttaa hirveesti tosta paa-
tista noitten vesipatsaitten 
keskellä! 

— Kellomies täällä matka-
laukku tulipaloja, kuuntelen. 

— HÄLYTYS! "ens yönä 
takuulla o n " . 

— Opetan teille 152/C 45:n 
lukon ja piipun irroittamisen. 
Komento kuuluu " lukko ja 
piippu i r rota" , jollon tapah-
tuu seuraavaa: ÖÖ ... TO-
TA?? 

— Ei se ny ihan tommosta 
ollut. 

— NO EI, kuitenkin, osas-
to toistaa tahdin: RT, RT 
TÄÄ ON KIVAA! 

— RT, RT TÄÄ ON KI-
VAA! 
Uo Matti Häyrynen (TurRtR) 

• 
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Kivaksi tavaksi KIVVAX 

Kivvax-kiillokevahakko sisältää 
aitoa, kiinteää vahaa. 

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

Värit: 

musta 
väritön 
keskiruskea 
tummanruskea 

VALKOINEN RISTI 

Oikeaa elektroniikkaa 
oikeaan paikkaan JERTECOY 

I Niht is i l lankuja 5, 02630 Espoo 63, puh. 523722 

SUUNNITTELEMME,TOIMITAMME, 
ASENNAMME JA HUOLLAMME: 

Data-
laitteet 
Kir jo i t in- ja näyt 
töpäät tee t . rivikir 
jo i t t imet , lisä 
muis t i t , magneet 
t inauha-asemat . 
levymuis t i la i t teet 

Merenkulku-
elektroniikka 
Kompass i t , tu tkat , 
au tomaa t t i oh ja ime t , 
lokit , vaka imet . sa-
te l l i i t t i vastaanot t i -
met , t ie tokoneoh ja-
tu t nav igo in t i -
jä r jes te lmät . 

5 . Erikoiselektroniikka 
Simulaa t to r i t , sot i lastutkat , tu len johto jär jns te l 
mät . e lekt ron iset e tä isyysmi t tar i t 

2 . Elektroniset mittalaitteet 
Kantoaa l to - ja P C M jar je»to lmi«n mi t ta la i t tee t , 
jänn i te - ja v i r tap i i r tur i t 

3 . Graafinen tietojenkäsittely 
Koord inaat t i luk i ja t , kynap i i r tu r i i graaf iset näy t töpäät teet , 
graaf iset p ien t ie tokoneet 

Yhteydet 
Data-laitteet: Jorma Ketun. Matt i Latv«non 
Elektroniset mittalaitteet Rainio Tii-nsuu 
Graafinen tietojenkäsittely Esko Vuohu 
Merenkulkuelektroniikka Simo Samuli. 

Matt i Latvnnon 
Erikoiselektroniikka Simo Samuli 



Ulska Heikki 
Puot i lant i e 1 A 1 
O091O HELSINKI 91 

Kotimainen laatukelkka 
LYNX-WINHA 535 

Taloudellinen ja toimelias kelkka kaikkeen työajoon. Hyvä 
kulkemaan niin hangella kuin lumessakin. 
Moottori Rotax 22,4 kW. Pyörätelasto. Telamaton leveys 
50 cm, pituus 378 cm. Vaihteet: 2 eteen ja peruutus. 

K-maatalouskauppa 


