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Mittahavaintoja 
Vuoden vaihteessa paukkuivat pakkanen ja 
raketit. Eräs viimemainituista ylitti rajoja ja 
kansainvälisen uutiskynnyksen herättäen jo-
pa epäilyksiä valvontamme ja puolustusky-
kymme tasosta. Puolustusvoimien ja raja-
vartiolaitoksen on kuitenkin kiistattomasti 
todettu täyttäneen hyvin kaikki ne vaatimuk-
set ja tehtävät, jotka normaalin rauhan tilan 
vallitessa niille on asetettu. Toteutus oli tie-
tenkin spekuloimatonta, vähäeleistä ja sen-
saatioita välttävää. Tapaus osoitti rauhankin 
ajan valvonnan ja valmiuden merkityksen ja 
arvon. Valvonta- ja puolustuskykyämme ar-
vioidaan jatkuvasti. Työtä niiden uskotta-
vuuden ylläpitämiseksi tehdään taukoamatta 
ilmassa, maalla ja merellä. 

Ohjukset ovat nykypäivää myös meidän 
intressialueillamme. Meritorj untaohj ukset 
ovat tulleet Itämerellekin jäädäkseen. Tässä 
numerossa valotamme niiden nykyistä kehi-
tysvaihetta osana meripuolustusta. 

Useimmat rannikkotykkimiehet muistavat 
ja tuntevat kilpailu- aiemmin ns. kouluam-
munnat. Rannikkotykistön juhlaa eilen, tä-
nään ja huomenna. Niidenkin on kehityttävä 
uusiutuvan tekniikan myötä, mutta miten? 
Koulutuksen huipentumana ne sisältävät ko-
ko koulutuskokonaisuuden päämäärät ja si-
sällön sekä mittaavat koulutustason. Kun 
harjoittelu painottuu niihin valmistautumi-
seen on löydettävä järjestelmä joka pakottaa 
jokaisen halutun tavoitteen saavuttamiseen. 
Kenttätykistöllä on tähän jo hyvä malli. 

Nykyisenä erikoismiesten valtakautena tu-
lee muistaa, että rannikkotykistön ampuma-
kouluttajat ja -koulutettavat ovat erikois-
miehiä hekin — parhaasta päästä. 

Timo Sario 
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MAJURI 
RISTO HURME 

Rannikkopuolustus 
ja 

m ohjukset 
Vaikka tykit muo-
dostavatkin tärkeim-
män osan rannikko-
tykistömme tulivoi-
masta on mahdolli-
simman suureen 
tehokkuuteen pyrki-
vän nykyaikaisen 
rannikkopuolustuk-
sen otettava arse-
naaliinsa myös oh-
jukset. 

Taustaa 
Meritorjuntaohjusten tehok-
kuus huomattiin ensimmäisen 
kerran Egyptin ja Israelin vä-
lisessä sodassa vuonna 1967, 
kun egyptiläiset upottivat 
neuvostoliittolaisvalmisteisil-
la SS-N2 ohjuksilla hävittäjä 
Eilatin. Tällöin oli operatiivi-
sessa käytössä vain kaksi me-
ritorjuntaohjustyyppiä, SS-
N2 ja ruotsalainen RB-08. Sa-
massa sodassa kokeiltiin tosi-
tilanteessa myös pienempää 
rannikko-ohjusta, kun israeli-
laiset upottivat 30 solmun no-
peudella kulkeneen egyptiläi-
sen P-6-moottoritorpedove-
neen ranskalaisvalmisteisilla 
SS-11-ohjuksilla. 

Tuoreessa muistissa ovat 
tapahtumat Falklandin taiste-
lujen yhteydessä, kun pääroo-
lin tempaisi myös ranskalaista 
alkuperää oleva Exocet-meri-
torjuntaohjus. HMS Glamor-
gania vaurioittanut ohjus am-
muttiin maalta tilapäislavetil-
ta. 

Meritorjuntaohj ukset on 
tarkoitettu ensisijassa lau-
kaistavaksi lentokoneista, he-
likoptereista tai aluksista, 
mutta myös rannikkoversioi-
ta on kehitetty. 

Ohjusten tarve meillä 
R a n n i k k o p u o l u s t u k s e m m e 
rungon muodostaa kiinteä 
rannikkotykistö, jonka teho-
kas kantama tavanomaisilla 
ammuksilla jää pariinkymme-
neen kilometriin. Kiinteän 
rannikkotykistön tulta täy-
dennetään rannikkopatteris-
tojen tulella. Avomerellä ole-
vat maalit jäävät helposti ty-
kistöaseistuksen kantaman 
ulkopuolelle. Pitkillä ampu-
maetäisyyksillä osumaan tar-
vittava laukausmäärä nousee 
suureksi ja tulitusaika muo-
dostuu kohtuuttoman pitkäk-
si. 

Meritorjuntaohjuksia käyt-
täen voidaan tuli ulottaa 
myös avomerelle ja saada si-
ten torjunnalle lisää syvyyttä. 
Ohjusten osumatodennäköi-
syys on suuri ja vaikutus maa-
lissa tuhoisa jo yhdelläkin oh-
juksella, kuten Falklandin so-
ta osoitti. Kun meritorjun-
taohjuksia hankittiin rannik-
kotykistölle toistakymmentä 
vuotta sitten, jouduttiin rat-
kaisemaan, valitaanko kiinteä 
vai liikkuva lavetti. Kokeilu-
jen perusteella päädyttiin 
liikkuvaan ohjusyksikköön. 
Moottoroidun ohjusyksikön 
etuja ovat: 

— mahdollisuus yllättävään 
tulenavaukseen mantereen 
suojasta, 

— liikkuvuuteen perustuva 
taistelunkestävyys, 

— mahdollisuus nopeaan tu-
len painopisteen siirtoon 
sekä 

— mahdollisuus tulen käyt-
töön alueilla, joilla ei ole 
kiinteää rannikkotykistöä. 

Ohjusyksikkö voi meillä 
käyttää hyväkseen kiinteän 
rannikkotykistön tulenjohto-
järjestelmää, jolloin yksikön 
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tuliasemassa tai sen läheisyy-
dessä ei tarvita paljastavaa 
tutkaa. Yksikkö pystyy itse 
mittaamaan tuliasemansa ja 
laskemaan ohjuksen tarvitse-
mat ampuma-arvot. 

Saaristojemme topografi-
asta johtuu, että merivoimien 
ohjusveneet ja rannikolla toi-
mivat meritorjuntaohjusyksi-
köt eivät ole vaihtoehtoisia 
järjestelmiä, vaan täydentä-
vät toisiaan lisäten meripuo-
lustuksesta vastuussa olevien 
johtoportaiden toimintamah-
dollisuuksia sekä tulen käy-
tön joustavuutta merialueel-
la. 

Ohjusten hankinnan myötä 
on järeä rannikkotykistö siir-
tynyt historiaan. Toisaalta 
meritorjuntaohjuksilla ei pys-
tytä tukemaan taisteluja man-
tereella, johon järeä tykistö 
soveltui mainiosti. Amerikka-
laisethan ovat suurin kustan-
nuksin modernisoineet järeäl-
lä tykistöllä ( 9 x 1 6 " ) varus-
tettuja taistelulaivoja maihin-
nousun tulitukitehtäviä var-
ten. 

Saaristomme luonne antaa 
erinomaiset mahdollisuudet 
myös lyhytkantamaisten oh-
justen käytölle. Satamiin ja 

maihinnousurannoille johta-
vat väylät kulkevat yleensä 
kapeikkojen kautta. Toisaal-
ta erityisesti ilmatyynyalukset 
ovat laajentaneet taistelu-
alueen väylästön ulkopuolel-
le. Maihinnousurannoilla ja 
niiltä johtavilla urilla pitäisi 
pystyä tor jumaan kuljetus-
ja taistelupanssarivaunuja. 
Myös sissitoiminta saaristossa 
edellyttää aseistusta, jolla 
voidaan vaikuttaa alueella 
liikkuviin aluksiin ja venei-
siin. Tehtäviin sopii hyvin 
panssarintorjuntaohjus, joka 
on kevyt ja helposti liikutelta-
va sekä maalla että vesillä, 
kätevä naamioida ja tehokas 
maihinnousun ensimmäisen 
portaan kuljetuskalustoa vas-
taan. Näitä tehtäviä varten 
hankittiin jo 1960-luvun alus-
sa ranskalaisia SS-ll- johdin-
ohj uksia. Ohjusampujakou-
lutus on alusta alkaen järjes-
tetty KoulPtri /S 1 RtR: ssä 
Upinniemessä. Ohjus sovel-
tuu hyvin väylätorjuntatehtä-
viin, koska se voidaan varus-
taa sirpale- ja ontelokärjen li-
säksi merimaalikärjellä. Joh-
dinohjauksen etuna on se, et-
tä ohjusta on lähes mahdo-
tonta häiritä lentoradallaan. 

Rannikko-ohjus SS-11 suunna-
taan. 

Kolmas parlamentaarinen 
puolustuskomitea on myös 
nähnyt ohjukset osaksi ran-
nikkotykistön tulen käyttöä. 
Mietinnössä todetaan: "Kiin-
teän rannikkotykistön täy-
dentämiseksi tarvitaan liikku-
via asejärjestelmiä, mootto-
roituja rannikkotykistöpatte-
ristoja sekä meri- ja väylätor-
juntaohjuksia. Näitä voidaan 
tarvittaessa käyttää myös Ah-
venanmaalla ja Pohjanlahdel-
l a . " 

Käyttöperiaatteet 
Meritorjuntaohjuksia käyte-
tään suuria, hyökkääjälle ar-
vokkaita maaleja vastaan 
avomerellä. Tärkeimpiä maa-
leja ovat maihinnousualukset 
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ja joukkoja tai materiaalia 
kuljettavat kauppa-alukset. 
Ohjusyksikön tulen käytön 
periaate on esitetty kuvassa 1. 

Maalinosoitukseen käyte-
tään ensi sijassa kiinteän ran-
nikkotykistön tulenjohto-
verkkoa. Tutkaa tai pimeänä-
kölaitteita käyttäen voidaan 
maalinosoitus saada myös pi-
meällä ja huonoissa näky-
vyysolosuhteissa. Varmat 
viestiyhteydet ovat välttämä-
tön edellytys, jotta tulen käyt-
tö onnistuisi. Koska ohjukset 
ovat maaliinhakeutuvia, ne 
lentävät maalinosoitusarvo-
jen perusteella lähelle maalia, 
jolloin maaliinhakeutumisjär-
jestelmä aktivoituu ja ohjus 
ohjautuu maaliin. 

Rannikko-ohjuksia käyte-
tään amfibioajoneuvojen, il-
matyynyalusten, maihinnou-
suveneiden ja pienten maihin-

nousualusten tor juntaan saa-
riston väyläkapeikoissa. Yk-
sikkö voidaan nopeasti siirtää 
saariston sisällä alueelle, jos-
sa ei muuta tulta ole käytettä-
vissä. Ohjukset soveltuvat 
käytettäväksi myös panssa-
rintorjuntaan jäätyneillä saa-
riston selillä ja rannikon au-
keilla. 

SS-11-tyyppistä merimaali-
kärjellä varustettua ohjusta ei 
liene toisen polven panssarin-
torjuntaohjuksissa. Sen si-
jaan eräisiin ohjuksiin on saa-
tavissa kantalinnoitteiden tu-
hoamiseen tarkoitettuja tais-
telukärkiä, jotka voisivat so-
pia käytettäväksi myös alus-
maaleja vastaan. Tulevaisuu-
den panssarintorjuntaohjus-
hankinnoissa olisikin nähtävä 
myös rannikkopuolustuksen 
tarpeet. 

Ulkomaiset 
sovellutukset 
Rannikkopuolustus on useim-
missa maissa toisen maail-
mansodan jälkeen jätetty 
ilma- ja merivoimien hoidet-
tavaksi. Näin ollen meritor-
juntaohj uksetkin ovat pääasi-
assa ilmasta tai pinta-aluk-
sista ammuttavia. Lähialueil-
lamme käytetään meritorjun-
taohj uksia rannikkotykistö-
mäisesti Ruotsissa ja Neuvos-
toliitossa. Meritorjuntaoh-
j uksia valmistavat tehtaat 
ovat kuitenkin lisääntyvässä 
määrin ryhtyneet tar joamaan 
myös rannikkoversioita oh-
juksistaan. 

Oheiseen taulukkoon on 
koottu tällä hetkellä käytössä 
tai tarjolla olevia meritorjun-
taohjusten rannikkoversioita. 

Ohjus 

OTOMAT I/II SSC-1B* SSC-2B Pingvin Exocet RB 08 
Ominaisuus (SEPAL) (SAMLET) 

Maa Italia/ NL NL Norja Ranska Ruotsi 
Ranska 

Pituus (m) 4,46 - 1 0 7 3,0 5,78 5,72 
Paino (kg) 770 3000 340 850 1215 
Tst lataus (kg) 210 — 120 165 300 
Moottori Ruutiraketti Suihkuturb Suihkuturb Ruutiraketti Ruutiraketti Suihkuturb 

+ suihkuturb 
Nopeus (Mach) 0,9 0,9 0,8 0,95 0,8 
Kantama (km) 60/180 - 4 5 0 - 2 0 0 30 70 yli 100 
Ohjausjärjes- Inertia + Radio-ohj Autopilot Inertia + Inertia + Autopilot 
telmä akt tka + akt tka + puoliakt infrapuna akt tka + akt tka 
Kulmalaukaisu ±200° ±50° ±30° 
mahd 

*) SHADDOCK:n maa versio 

Meritorjunta-ohjuksien muunnelmia rannikko-olosuhteisiin 

• • Ohjusten levinneisyydestä kertovat lähteet seuraavaa (Mil.Bal. 1983—84, Jane's Weapon 
Systems 1983—84): 
— OTOMAT on käytössä Egyptissä ja tilattu Saudi-Arabiaan 
— SAMLET on rannikkokäytössä kiinteänä ja liikkuvana versiona Neuvostoliitossa, Puo-

lassa, Egyptissä ja Kuubassa 
— Exocetin MM 40 -mallia rannikkoversiona ovat tilanneet Kuwait ja Qatar 
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Pitkien ampumaetäisyyk-
sien (yli horisontin) hyväksi-
käyttö edellyttää maalinosoi-
tusta helikopterista, lentoko-
neesta tai merellä olevasta 
aluksesta. Talukossa esitetyt 
ohjukset laukaistaan "ammu 
ja unohda"-periaatteella tai 
niille voidaan matkalennon 
aikana antaa ohjauskomento-
ja radiolla (OTOMAT, SE-
PAL, SAMLET). 

Esimerkkinä nykyaikaises-
ta ohjuspatterista voidaan 
esittää Egyptiin myytyjen 
OTOMAT-pattereiden kalus-
to 

— patterin komentopaikka 
(maastoaj oneuvo) 

— valvonta- ja tulenjohtotut-
ka (maastoajoneuvo) 

— optinen tähtäin 
— huoltoajoneuvo 
— tuliasema-ajoneuvo + voi-

makone 
— kaksi ohjusajoneuvoa ä 2 

x OTOMAT 
— latausaj oneuvo (nosturi) 
— kuljetusajoneuvot, joissa 

yhteensä kahdeksan ohjus-
ta. 

Koko patteri on varustettu 
maastokuorma-autoin. 

r / * A P ^ M ? 

Ikkx 

Kehitysnäkymiä 
Falklandin sodan jälkeen on 
kiinnitetty erityistä huomiota 
ohjusten häirinnänsiedon li-
säämiseen. Maalinvalintaky-
kyä tullaan kehittämään si-
ten, että ohjus pystyy valitse-
maan useasta maalista arvok-
kaimman tai erottamaan har-
hamaalin varsinaisesta maa-
lista. 

Saariston sisältä tai mante-
reelta ammuttavan ohjuksen 
lentoradassa on otettava huo-
mioon maaston ja puuston 
korkeus; näistä ei tarvitse 
huolehtia avomerellä. Lisäon-
gelman muodostaa saariston 
kiintomaalialue. Ohjuksen 
maaliinhakeutumislaitteiston 
tasosta riippuu se, pystytään-
kö ampumaan saariston sisäl-

lä tai aivan saariston ulkoreu-
nassa olevia maaleja. Esi-
merkki nykyaikaisen meritor-
juntaohj uksen lentoradasta 
on kuvassa. 

Kiinteä rannikkotykistö on 
meillä perinteisesti muodosta-
nut rannikkopuolustuksen 
rungon. Joustava tulen käyt-
tö ja mahdollisuus tulen pai-
nopisteen muuttamiseen edel-
lyttävät myös liikkuvia ase-
järjestelmiä. Näihin tarkoi-
tuksiin ohjukset ovat suuren 
tehonsa vuoksi erittäin sopi-
via tykistö- ja miina-aseen 
täydentäjiä. Korkeassa val-
miudessa olevat rannikkoty-
kistön ja merivoimien ohjus-
yksiköt ovat myös merkittävä 
hyökkäyskynnystä nostava 
riskitekijä. • 

l.ähtömoottoritj M a a l i n o s o i 
i r t o a v a t ^ j t u s s u u n t a a n 

K o r k e a l e n t o r a t a 
( a i k a o h j e l m o i t a v i s s a 

' M a t a l a l e n t o -
j r a t a 
M a a l i n e t s i n t ä 

I M a a l i k i i n n i , 
i l e n t o 1 ä h e 11ä 

m e r e n p i n t a a 

Esimerkki meritorjuntaohjuksen lentoradasta. 
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SAARISELKA ANTAA 
UNOHTUMATTOMAN 

KOKEMUKSEN! 
Tule kokemaan se itse. 
Valitse mieleisesi vuodenaika 
ja tule Saariselälle. 
• Ihanteelliset retkeily jä • Ohjattuja vaellusretkiä, 

ulkoilumahdollisuudet • Mahdollisuus 
• Laaja autiotupaverkosto. kullanhuuhdontaan. 

Saariselän retkeilykeskus tarjoaa, 
hotelli-ja motelli ja retkeilymaja-
tasoista majoitusta sekä korkea-
tasoisen hotellipalvelun. 
Toukokuussa vielä mahdollisuus 
hiihtoon ja lasketteluun. 

Tiedustelut ja varaukset: 
Saariselän Retkeilykeskus 

99830 Saariselkä 
puh. 9697-81 826 

Muovieristeiset johdot ja kaapelit 

Myynti: 

Sähköliikkeiden Oy 

Valmistus: 

Kaapeliteollisuus Oy 
Oulu Hailuodontie 5 
Puh. vaihde 225344 

MIEHISTÖN JA MATKUSTAJIEN 
TURVAKSI JA VIIHTYVYYDEKSI 
VARUSTAMME ALUKSET 
MEIDÄN PALAMATTOMILLA 
KALUSTEILLAMME 

Oy Stockfors Ab 
PL 49, 07901 LOVIISA 

Viihtyisä pysähdyspaikka 
Valtatie 1:n varrella 

— 82 km Turusta 
— 84 km Helsingistä 
— tunnettu hyvästä ruoasta 
— kahvila n. 90 paikkaa 
— ravintola — 280 henkilöä 
— A-oikeudet 
— tanssia, ke, pe ja la 
— sunnuntaisin pitopöytä 
— hotelli 76 vuodetta 
— puolihoitoa 
— täysihoitoa 
— kolme saunaa 
— kabinetti/kokoustilat: 20—40 henkeä 
— uusittu luentosali: 55 henkeä 

TERVETULOA 

25410 SUOMUSJÄRVI 
Puh. 924-88345 

24 8 

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 

ovEHSIOi 
Pl-PB 77. Poh)antuulentie 2 Sf-06101 Pmvoo 10 

puh tel 915-148 B11 telen 1715 ENSTO Sf 

PEURUNKA©3 

41350 Laukaa as. 
Puh. 941-839601 

ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 

ILMARINEN 

s a & s j a a t f & a a t f s & a 
- miehet kertovat 

m KAUKOPA OY 
PL 21, T u o t e k a t u 11, 21201 Ra is io , puh . 921-786655 

JÄSPI-LÄMPÖTEKNIIKKAA 

Bi 
o y k o n t r a m a b 

Kotka- m"Tmk" merikaupunki 

Myllykoski Oy 
MYLLYKOSKI 

to 

o y ^ T y m a c o a b 

Postilokero 9 
02921 Espoo 92 

Puh. 90-840 133 telex 124 703 

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy 
SKOL 

Oy SAAB-VALMET Ab 

Vattuniemenkuja 8, PL 12, 00211 Helsinki 21, puh. 90-69611 

TEOLLISUUSVAKUUTUS 
INDUSTRIFÖRSÄKRING 
Hallonnäsgränd 8. PB 12. 00211 Helsingfors 21. tel. 90-69611 

VEITSILUOTO OY 

[ V j V I A T E K C l Y 
S U U N N I T T E L U A - K O N S U L T O I N T I A 
P O H J A N T I E 3 , 0 2 1 0 0 T A P I O L A 
P U H E L I N 9 0 - 4 6 0 5 1 1 



YLILUUTNANTTI 
MIKKO TAAVITSAINEN 

Kiinteän rannikkotykistön 
ampumatoiminnan koulutus-
tason niittaaminen 

Isosaaren linnakkeen päällikkö yliluutnantti 
Mikko Taavitsainen toimi Rannikkotykistö-
koulun reserviupseeriosaston laskinlinjan joh-
tajana sen vuonna 1981 tapahtuneesta perusta-
misesta alkaen syksyyn 1983 saakka, jolloin 
siirtyi oppilaaksi rannikkotykistön kapteeni-
kurssille. Hän selviytyi kurssin priimukseksi 
laatien myös kiitettävän tutkielman aiheesta: 
"Kiinteän rannikkotykistön ampumatoimin-
nan koulutustason mittausmenetelmä". 

Kun kovapanosammunnat tulevat yhä kal-
liimmiksi ja siten vähenevät ja tekniikan osuus 
ampumatoiminnassa enenee enenemistään, 
koskettaa kysymys tavoitteiston vaatimusta-
soista ja tulosten arviointiperusteista jokaista 
rannikkotykkimiestä. Kun nyt koulutamme 
niin, että meidän patterimme on paras ja usein 
tuntuu ampumaharjoituksen päämääränä ole-
van ampua kaikki varatut laukaukset, tulee 
vastaisuudessa voida ilmaista hyvä patteri pii-
ruina, metreinä ja sekunteina jokaisessa suori-
tusvaiheessa, määrittää koulutuksen päämää-
rät ja sisältö tavoitekuvauksina jotka ovat riit-
tävät kouluttajille ja motivoivat koulutettavia 
sekä käyttää jokainen koulutustapahtuma tie-
don ja taidon lisäämiseen koulutustasoa samal-
la jatkuvasti mitaten. 

Onhan rannikkotykistöllä toki kautta aikain 
ollutkin tällainen järjestelmä harjoitus- ja kil-
pailuammuntoineen, mutta eräitä asioita on 
unohdettu, tekniikan valtava kehitys on tuonut 
uusia ulottuvuuksia ja jollei kehitys kulje 
eteenpäin taannutaan. 

Seuraavassa otteita yliluutnantti Taavitsai-
sen laajasta tutkimuksesta yleisen mielenkiin-
non herättämiseksi aiheeseen. 

Miksi mitata 
koulutusta? 

Rannikkotykistöpatterin tyk-
kimiestaito nähdään kovapa-
nosammunnoissa. Kovapa-
nosammunnat ovat kuitenkin 
kalliita harjoituskalustollakin 
ammuttaessa, harvojen joh-
dettavissa ja varusmiehen nä-
kökulmasta harvinaisia tilai-
suuksia kokeilla omia taitoja. 
Pitäisikö ennen ammuntoja 
ja niiden välillä todeta ampu-
matoiminnan taitojen kehit-
tyminen koulutuksen myötä 
luotettavalla tavalla? Harjoi-
tetaanko upseerikokelaita ja 
ryhmänjohtaj ia (ja kantahen-
kilökuntaa) ampumatoimin-
nan koko kentän hallintaan? 
Ammutaanko kovapanosam-
munnoissa maihinnousun tor-
juntaan liittyviä ammuntoja 
vai harjoitellaanko kaksin-
taistelua raskasta risteilijää 
vastaan? Ammutaanko myös 
ns. taisteluammunnat kou-
luammuntoina vai pitäisikö 
harjoitella enemmän toimin-
taa taisteluaineiden vaikutuk-
sen alaisena osittain vaurioi-
tuneella järjestelmällä? Har-
joitellaanko vain rannikkoty-
kistöpatterin tulitoimintaa, 
pitäisikö lisäksi tosissaan har-
joitella rannikkorykmentin 
tulenkäyttöä? 
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Ennen ampumavaihetta tulisi mitata koulutuksen ohessa kaikkien ku-
vassa näkyvien toimintaa eri tehtävissä (pl nojaaja). 

Varusmiehet ja reserviläiset 
sekä koulutuksesta vastaavat 
tulevat ennemmin tai myö-
hemmin vaatimaan selviä vas-
tauksia toimenpiteineen edel-
lä mainittuihin kysymyksiin. 
Kysymys on siitä, onko sodan 
ajan ampumatoiminnan kou-
luttaminen nykyaikainen op-
pimistapahtuma, jossa oppi-
laalla on mahdollisuus saada 
arvostelun kestävä palaute 
suorituksestaan. 

Järkevältä tuntuva tapa 
vastata em. kysymyksiin on 
kehittää mittausjärjestelmä, 
joka alkaa yksittäisen tykki-
miehen taitojen mittaamisesta 
ja etenee ryhmien, jaosten ja 
pattereiden mittausten kautta 
rykmentin tulenkäytön niittä-
miseen. 

Kilpailutoiminta 
remonttiin! 

Palautteen saaminen omien 
taitojen kehittymisestä on jo 
sinänsä palvelusmotivaatiota 
ja oppimishalua lisäävä teki-
jä. Palautteen saaminen kil-
pailun ja palkinnon muodos-
sa tekee suomalaisista jopa yl-
lytyshulluja. Nykyisistäkin 
epäluotettaviksi ja puutteelli-
siksi todetuista kilpailu-
ammunnoista tiedetään nii-
den koulutusta voimakkaasti 
suuntaava vaikutus. Ryhmis-
sä, jaoksissa ja pattereissa 
harjoitellaan melkeinpä vain 
k i l p a i l u a m m u n t a t y y p p i s t ä 
ampumatoimintaa. Kilpailuil-
la, siis kilpailuammunnoilla 
ja niitä täydentävällä muulla 
kilpailutoiminnalla, suunna-
taan koulutusta aiheittain. 
Toiminnan pariin olisi saata-
va koko ampumakoulutuk-
sessa oleva henkilöstö nuo-
rimmasta ryhmänjohtajasta 
vanhimpaan rykmentinko-
mentajaan. Tämä edellyttää 
kilpailuammuntojen lisäksi 
erilaisia mies-, ryhmä- tai 

jaoskohtaisia taitokilpailuja. 
Kilpailujen aiheiden pääosan 
on kosketeltava keskeisimpiä 
ampumatoimintaan ja mai-
hinnousun tor juntaan kuulu-
via asioita, mutta osan aiheis-
ta on oltava ampumatoimin-
nan kentän laidoilta, jot ta ne-
kään asiat eivät unohtuisi. 

Seuraavassa on pelkistetty 
esitys kilpailuammuntojen 
vuosittaisista järjestelyistä. 
Lisäämällä laukausmäärät 
voi kuvattuja ammuntoja 
käyttää leirillä ampumasuun-
nitelman runkona. 

Millaisia 
kilpailuammuntoja? 

Nykyaikaiset mittausvälineet, 
tutka, videonauhuri ja audio-
nauhuri, sekä mittaajien pieni 
lukumäärä mahdollistavat 
sen, että mitä hyvänsä am-
muntaa voidaan tarkkailun 
kannalta pitää kilpailuam-
muntana. Kilpailuammunta 
on mittaamisen ja arvostelun 
puolesta mahdollista ampua 
milloin vain, kunhan tarkkai-
lun johtajaksi saadaan puo-
lueeton tutkatulenjohdon ja 

ammuntajärjestelmän taitava 
henkilö. Täten ylempien esi-
kuntien asettamien koulutus-
vaatimusten toteutuminen 
voidaan mittauksin todeta 
minkä hyvänsä ampumahar-
joituksen yhteydessä. 

Vaikka koulutusvaatimus-
ten toteutuminen voitaisiin-
kin selvittää ilman kilpai-
luammuntoja, ei kilpailutoi-
minnan muita vaikutuksia 
kannata jät tää käyttämättä. 
Kilpailutoiminnan harjoitte-
lua suuntaavaa ja kiihoitta-
vaa vaikutusta tulee kehittää 
seuraavasti: 

— ammuntojen "lajivalikoi-
m a a " laajennetaan siten, 
että mikä hyvänsä ampu-
matoiminnan ohjesäännön 
ja pysyväismääräysten mu-
kainen suoritus voi olla 
kilpailuammunta tai sen 
osa, 

— ampumatoimintaan osal-
listuvat eivät ennen ampu-
matehtävän saamista tie-
dä, minkälaisen kilpai-
luammunnan ampuvat, 
vaan joutuvat toimimaan 
tilanteen mukaisesti, 



— kilpailuammunnan puolu-
eeton tarkkailija järjestää 
ammunnan ympäristöteki-
jät (maalitoiminta, vies-
tiyhteydet, vihollisen vai-
kutus ampuviin osiin) sovi-
tulla vuosittain vaihtele-
valla tavalla ja johdattelee 
tulenjohtokomentajan an-
tamaan valitun kilpai-
luampumatehtävän. Kau-
ko-ohjattavien maalilaut-
tojen määrän lisäännyttyä 
saadaan maalitoiminta 
huomattavasti monipuoli-
semmaksi. Arvostelemalla 
tulenjohtokomentajan toi-
minta myös osa rannikko-
rykmentin tulenkäyttöön 
kuuluvista toiminnoista 
saadaan kilpailutoiminnan 
koulutusta suuntaavan 
vaikutuksen piiriin, 

— kilpailuammuntojen vuo-
sittaista laukausmäärää on 
mahdollista jonkin verran, 
20—40%, nostaa. 

Koska joukko-osastot eivät 
käytännössä voi ampua kil-
pailuammuntoja samanaikai-
sesti, on olemassa kilpailun 
tasapuolisuuden kannalta se 
vaara, että ampumatehtävän 
sisältö " v u o t a a " viimeisinä 
vuorossa oleville joukoille. 
Tätä vaikutusta voidaan vä-
hentää ammuttamalla esimer-
kiksi ensimmäisinä ampuvilla 
joukko-osastoilla kilpailuam-
munta A talvella, B keväällä 
ja C syksyllä, kun taas viimei-
sinä ampuvilla joukko-osas-
toilla järjestys voi olla B, A ja 
C. 

Mahdollista on myös, että 
vain yksi tai kaksi kalenteri-
vuoden kilpailusuoritusta 
ovat kaikille yhteisiä ja ai-
noastaan nämä yhteiset suori-
tukset otetaan huomioon tu-
losten yhdistämisessä. 

Kilpailuammuntojen 
yleisjärjestelyt 
Kilpailuammuntajoukon on 
täytettävä seuraavat vaati-
mukset: 

— patterin, meritulenjoh-
tueen, maatulenjohtoryh-
män ja torjuntakeskuksen 
yhden maaliryhmän on 
varsinaiseen ampumatoi-
mintaan osallistuvin osin 
oltava kokoonpanoltaan 
voimassa olevan organi-
saation mukaisia, 

— meritulenjohtueeseen ja 
maatulenjohtoryhmään on 
oltava ainakin radioyh-
teys, 

— rannikkorykmentin ko-
mentaja, tulenjohtoko-
mentaja, torjuntakeskuk-
sen päällikkö ja patterin 
päällikkö saavat olla kan-
tahenkilökuntaan kuulu-
via. Muiden on oltava va-
rusmiehiä. Torjuntakes-
kuksen päällikön ja patte-
rin päällikön on oltava 
yliupseereita tai toimiup-
seereita, 

— tulenjohtajien on kaikissa 
kilpailuammunnoissa olta-
va varusmiehiä. 

K i l p a i l u a m m u n t a j o u k k o 
pidetään ennen ampumasuo-
rituksia vähintään 15 minuu-
tin valmiudessa. Puolueetto-
man tarkkailuryhmän johta ja 
johtaa maalitoiminnan halut-
tujen ammuntojen mukaisek-
si. Niinikään tarkkailuryh-
män johta ja määrää, milloin 
ja missä järjestyksessä am-
munnat suoritetaan. 

Ampuva joukko saa itse 
valita maalien tulittamisjär-
jestyksen, tulenaloitushetken 
ja muut asiat, mikäli tarkkai-
luryhmän johta ja ei ole aset-
tanut rajoituksia. 

Mitattavat kohteet ovat: 

— ampumatehtävän antami-
seen ja tulenaloitukseen 
käytetty aika, 

— tuliyksikön tulen koko-
naishajonta ampumaetäi-
syyden suhteen maaleit-
tain, 

— ryöppyjen iskemäkeskeis-
pisteiden poikkeamat maa-
lista painottaen korjaus-
ten jälkeisiä ryöppyjä, 

— kunkin maalin tulittami-
seen käytetty aika ammu-
tun laukausmäärän suh-
teen. 

Kilpailuammuntojen 
aiheita 

1. Tykkikohtainen suora-
ammunta tarkkailijan 
päättämällä tykkiryhmäl-
lä. Maalina hinaajan vetä-
mät kaksi maalilauttaa, 
joiden välimatka on yli 
200 metriä. Ensimmäisen 
maalin tulittamisen päät-
tyessä maalin liiketekijät 
muuttuvat. 

2. Meriammunta keskiölas-
kennalla. Optinen tulen-
johto, mittaus- ja suun-
taustapa vapaa (ei tutka-
mittaus). Maalitoiminta 
kuten ammunnassa nro 1. 

3. Meritulenjohtueen opti-
sesti johtama meriam-
munta tuliyksikön käyt-
täessä keskiölaskentaa ja 
epäsuoraa suuntausta. Mit-
taustapa vapaa (pl tutka-
mittaus). Maalitoiminta 
kuten ammunnassa nro 1. 

4. Maa-ammunta, jossa 
maalin määritys, tulensiir-
to ja tulimuodon tai pika-
tulisuunnitelman ampu-
minen, keskiölaskenta. 
Maaleina kiinteät maalit 
tai merelle ankkuroidut 
maalit. Tulenjohtoaseman 
tarkkailija määrää käytet-
tävän viestivälineen (ra-
dio, tj-puhelinlinja, hal-
lintopuhelinlinj a). 
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Suuntauksen tarkistus on ainoa yleisesti käytössä oleva tapa mitata 
koulutusta. 

5. Maa-ammunta, tulen tar-
kistaminen alueellisella 
tarkistusammunnalla ja 
t o r j u n t a t u l i k o m e n n o n 
ampuminen. Maalitoimin-
ta kuten ammunnassa nro 
4. Tulenjohtoaseman 
tarkkailija määrää käytet-
tävän viestivälineen (ra-
dio, tj-puhelinlinja, hal-
lintopuhelinlinj a). 

6. Alueloukkauksen torjun-
ta. Huomautuksen anta-
minen radiolla, varoituk-
sen antaminen radiolla ja 
vilkulla, varoituksen te-
hostaminen varoitusam-
munnalla. Laskinlasken-
ta, tutkatulenjohto ja 
-mittaus. Maalina hinaa-
jan vetämä maalilautta. 

7. Kuten ammunta nro 2, 
mutta laskinlaskennalla. 

8. Kuten ammunta nro 3, 
mutta laskinlaskennalla. 

9. Kuten ammunta nro 4, 
mutta laskinlaskennalla. 

10. Kuten ammunta nro 5, 
mutta laskinlaskennalla. 

11. Meriammunta, jonka 
joukko saa aloittaa halua-
mallaan tavalla. Kesken 
ammunnan johtava tulen-

johtoasema sokaistaan 
täysin. Joukko saa jatkaa 
ammuntaa haluamallaan 
tavalla. Maaleina kahden 
hinaajan eri ampumaetäi-
syydellä ja liiketekijöillä 
vetämät lautat tai Kama-
lat. 

12. Meriammunta, jonka 
joukko saa aloittaa laskin-
asemalla haluamallaan ta-
valla. Kesken ammunnan 
a m p u m a - a r v o d a t a l i n j a 
katkaistaan. Joukko saa 
jatkaa ammuntaa halua-
mallaan tavalla keskiö-
laskennalla. Maalitoiminta 
kuten ammunnassa nro 11. 

13.Vuosittain vaihtuva am-
munta, joka kuvataan rt:n 
tarkastajan koulutusoh-
jeessa. 

Mittaukset osaksi 
normaalia koulutusta 
Jaosjohtajille ja yksiköiden 
päälliköille tulisi antaa käyt-
töön erilaisia mittausharjoi-
tuksia. Nämä mittaukset on 
ehdottomasti suunniteltava 
normaaleina harjoituksina pi-
dettäviksi, jolloin ne eivät ra-

sita kouluttajia "ylimääräise-
nä holhoamisena", vaan 
päinvastoin auttavat valmiin 
suunnitelman muodossa ja 
yhtenäistävät ampumatoi-
minnan käytäntöä joukko-
osastojen välillä. Mittauksien 
seurannasta ei myöskään saa 
luoda mitään ylimääräistä by-
rokraattista järjestelmää. 
Seuranta voisi hyvin olla nor-
maalien koulutustarkastusten 
yhteydessä tapahtuvaa. 

Esimerkki tykin 
suuntaamistarkkuuden 
mittaamisesta 

Suuntaamistarkkuuden 
mittaus "SI", kesto n. 8 min 

1. Mittauksen tarkoituksena 
on todeta korkeus- ja sivu-
suuntaajien suuntaamistai-
to. 

2. Mittausta varten tarvitset 
kasettinauhurin ja kaksi 
pöytäkirjaa kelloineen. 
Mittaajiksi tarvitset kaksi 
suuntauskoulutuksen saa-
nutta miestä. Oheisen ka-
setin oikealla raidalla on 
suunnan lukua , jonka seu-
raaminen jatkuvasti vai-
keutuu. Vasemmalla rai-
dalla on korotuksen lukua, 
jonka seuraaminen niin 
ikään vaikeutuu loppua 
kohti. Kytke nauhuri 
suuntaajien puhelinlinjoi-
hin, valmenna mittaajat 
lukemaan suuntaajien 
asettamat arvot 10 sekun-
nin välein, ja merkitse-
mään ne pöytäkirjoihin. 

3. Kun valmistelut on tehty, 
voit aloittaa mittauksen 
käynnistämällä nauhurin. 

4. Laske asetettujen arvojen 
ja oikeiden arvojen ero-
tukset sekä erotusten kes-
kiarvo. Merkitse keskiarvo 
mitatun suuntaajan tau-
lukkoon. 



Esimerkki keskiön taso-
toiminnan mittaamisesta 
maa-ammunnoissa 
1. Mittaamisen tarkoituksena 

on selvittää keskiön taso-
henkilöstön nopeus ja 
tarkkuus erilaisissa maa-
ammunnoissa esiintyvissä 
tilanteissa käytettäessä 
keskiölaskentaa. Kokee-
seen voi osallistua koko ta-
soryhmä tai vain tasonjoh-
taja. 

2. Oheisen kasetin oikealla 
raidalla on keskiöupseerin 
komentoja tasolle. Vasem-
malla raidalla on mittaajia 
varten virheettömät arvot 
työskentelytarkkuuden ar-
vostelua varten. Nopeuden 
arvostelemiseksi katso ta-
voiteajat käytössä olevista 
suoritevaatimuksista. 

3. Kytke nauhurin oikea ka-
nava tasonjohtajan kova-
ääniseen ja kuuntele itse 
puhelimella vasenta kana-
vaa. Kun kuulet puheli-
mesta oikeat arvot, pysäy-
tä nauhuri. Käynnistä nau-
huri uudelleen, kun taso-
henkilöstö on antanut il-
moituksensa. Kirjaa ilmoi-
tus tarkkailulomakkeelle 
kellonaikoineen. 

4. Kokeen jälkeen laske tark-
kailulomakkeella suoritu-
sajan ja tarkkuuden virhe-
pisteet. Merkitse tulokset 
seurantalomakkeelle ja sel-
vitä kokeen kulku tasohen-
kilöstölle. 

Esimerkki ampuma-
toiminnan kehys-
harjoittelun 
mittaamisesta 
Mittaamisen tarkoituksena 
on selvittää ampumatoimin-
nan nopeus pl. lataustoiminta 
ja iskemämittaus ampuvan 
joukon eri osissa. Mittauksen 
luotettavuus edellyttää, että 
toiminta on virheetöntä. 

Mittaajat sijoitetaan ohei-
sen piirroksen mukaisesti. 

Mittaajat M 2—M 6 kirjaa-
vat vapaamuotoisesti oman 
toimipaikkansa tapahtumat 
kellonaikoineen ja viestittävät 
ne M l:lle ammunnan jäl-
keen. M 1 kirjaa tapahtumat 
yhteenvetolomakkeelle ja an-
taa M 2—M 6:lle ohjeet am-
munnan arvostelusta toimi-
paikoittain. M 2—M 6 käyvät 
ammunnan läpi ohjeiden mu-
kaisesti koulutettaville omat 
tarkemmat havaintonsa lisä-
ten. 

Muutamien mittauskerto-
jen jälkeen, mikäli mitattavat 
kohteet on valittu oikein, 
nähdään jaosten koulutustaso 
ja lisäharjoittelua vaativat 
osatoiminnot. 

Osatoimintojen tavoiteajat 
saadaan määritellyistä suori-
tevaatimuksista. 

Erilaisia harjoituksia, jois-
sa mitataan ampumataitoa 
voi tietysti kuka hyvänsä hy-
vän ammattitaidon omaava 
itsekin kehitellä. Mittausjär-
jestelyistä ja ympäristöolo-

suhteista päättäminen ei ole 
vaikeaa. Ongelma tulee kui-
tenkin jokaiselle eteen siinä 
vaiheessa, kun pitäisi ryhtyä 
arvostelemaan suorituksia. 
Missä on kiitettävän ja hyvän 
tai hyvän ja tyydyttävän suo-
rituksen raja? Rannikkotykis-
tön ampumatoiminnalle kun 
ei ole määrätty ns. suoritevaa-
timuksia. Kuinka nopeasti 
voidaan laukaista putket tu-
len ollessa tarkkaa laskien tu-
lenjohtajan tulikomennon 
alusta? Entä onko keskiön ta-
solla maa-ammunnan tuliko-
mennosta 20 sekunnissa rat-
kaistut yhdellä piirulla ja 20 
sekunnissa ratkaistut yhdellä 
piirulla ja 20 metrillä virheel-
liset perusmittausarvot hyvä 
vai tyydyttävä suoritus? 

Suoritevaatimukset on laa-
dittava keskitetysti koko ase-
lajin puitteissa. Näin yhte-
näistetään ampumatoiminnan 
vaatimustaso ja asetetaan kai-
kille kouluttajille koulutusta-
voitteet. Mitä yksityiskohtai-
semmaksi suoritevaatimukset 
voidaan tehdä, sitä useampaa 
kouluttajaa ne palvelevat. 
Maa-ammuntoja varten voi 
jo nyt käyttää esim. kenttäty-
kistön tarkastajan koulutus-
ohjetta 1/80. 

Iso pala, 
mutta mahdollinen 
Laajan, kaikki koulutusvai-
heet luotaavan, ampumatoi-
minnan koulutustason mit-
tausjärjestelmän tekeminen 
on vuosien työ. Sitä voidaan 
kuitenkin kehitellä pala ker-
rallaan. 

Ensimmäisenä työvaiheena 
tulisi laatia ampumatoimin-
nan suoritevaatimukset ja uu-
distaa kilpailutoiminta. Mo-
lemmat työvaiheet edellyttä-
vät satoja kenttäkokeiluja, 
jotka jo sinänsä hyvin johdet-
tuina olisivat hyvää harjoitte-
lua. • 
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ONNITTELEMME 

Puolustusvoimain komentaja kenraali Jaakko Valtanen 
täytti 60 vuotta 9.2.1985. 

70 vuotta 
Varatuomari, 

reservin majuri 
Karl Ignatius 

19.2.1985 

80 vuotta 
Eversti 

Reino Aaltonen 
8.2.1985 

75 vuotta 
Eversti 

Veikko Vuorela 
10.3.1985 

15 



90 vuotta täyttää 
16.4.1985 yleisesikunta-
everstiluutnantti 
VÄINÖ NORDLUND 

Rannikkotykistön Nestoria on haastattanut 
eversti Yrjö Pohjanvirta, joka kirjoittaa 
Helsingin rannikkopuolustuksen alkuvaiheista. 
Rannikkotykistömme synty-
vaiheita käsiteltäessä tode-
taan usein, että "Vapausso-
dan loppuvaiheessa ohjattiin 
Viaporin linnoituksen runko-
joukoksi kapteeni A Almqvis-
tin johtama 1. Raskastykistö-
patteri". Tämä 70 miehen 
vahvuinen joukko, jossa ase-
lajituntemusta lienee ollut 
vain päälliköllä, oli tietenkin 
riittämätön vaativaan puolus-
tustehtävään. Silloisessa ti-
lanteessa saksalaiset olivat 
myös huolissaan Helsingin 
puolustuksen järjestelyistä ja 
näin allekirjoitetuinkin 
21.5.1918 sopimus Helsingin 
varmistamisesta suomalaisten 
miehittämillä linnakkeilla, 
joille saksalaiset antavat kou-
lutusapua. Sopimuksen alle-
kirjoittivat saksalaisten puo-
lelta komentaja Meyer, kap-
teeniluutnantti Wustrau ja 
yliluutnantti Marquard sekä 
suomalaisten taholta vapaa-
herrat L Munck af Fulkila ja 
J Indrenius. Indrenius mää-
rättiin heinäkuussa Laivaston 
päälliköksi ja ylennettiin 
kontra-amiraaliksi. 

Sopimuksen pääkohdat oli-
vat seuraavat (linnakkeista 
käytetään tässä nykyisiä ni-
miä): 
— Helsingin varmistamiseksi 

mereltä tulevilta hyök-
käyksiltä miehitetään seu-
raavat rannikkovarustuk-
set: Kuivasaari 4 kpl 10 ' ' 
tykkejä sekä Harmaja, 
Santahamina ja Miessaari 
kussakin 4 kpl 6 ' ' tykke-
jä. 

— Helsingin sisääntuloväylät 
suljetaan lukuunottamatta 
Harmajan ja Kuivasaaren 
välistä väylää, jonka val-
vonta lankeaa näille lin-
nakkeille. 

— Linnakkeiden miehityk-
seen asetetaan 532 suoma-
laista, joista 40 tulkkia, ja 
143 saksalaista. 

— Kuivasaaren miehistö kou-
lutetaan paikan päällä ja 
muiden linnakkeiden mie-
histö Santahaminassa. 

Sopimuksessa on lisäksi 
monia huoltoa ja komento-
suhteita koskevia pykäliä, 
mm saksalaisten ja suoma-

laisten muonitus linnakkeilla 
tuli tapahtua eri keittiöistä. 

Saksan merivoimien ami-
raaliesikunta ei kuitenkaan 
hyväksynyt sopimusta sellai-
senaan, vaan rajoitti "Mari-
nekommando Helsingforsin" 
käyttöön annettavan koulu-
tushenkilöstön määräksi 51. 
Tätä koskeva käsky on päi-
vätty Berliinissä 29.5.18. 
Rannikkotykistön reservin 
kapteeniluutnantti Wustrau 
määrättiin komennuskunnan 
johtajaksi. Kuivasaaressa 
kurssimuotoisesti tapahtunut-
ta koulutusta voidaan pitää 
ensimmäisenä puhtaasti ran-
nikkotykistöllisenä opetusti-
laisuutena. Valitettavasti kie-
litaitovaatimukset supistivat 
oppilasmäärän 20:een. Kun 
osalla oli jo siviiliopinnot ta-
kanaan, niin jäi aselajin kurs-
sista saama hyöty arvoitua 
vähäisemmäksi. Seuraavassa 
esitettävä perustuu rannikko-
tykistöveteraanin ja Kuiva-
saaren opetuskomennuskun-
nan oppilaan, everstiluut-
nantti Väinö Nordlundin 
muistitietoihin. 
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Kertoja, joka oli Vapausso-
dan alussa käynyt Pietarsaa-
ren tykistökurssin ja sitten 
palvellut 31. patterissa, oli 
asetoverinsa insinööri I Jol-
man kanssa juhannuksen alla 
palaamassa lomalta Lappeen-
rantaan tarkoituksella ilmoit-
tautua siellä alkavalle tykistö-
koulun kurssille. Lomalaiset 
poikkesivat Helsinkiin ja siel-
lä Suomenlinnaan, jossa ta-
pasivat jo sodan ajalta tutun 
maj Almqvistin. Tämä ke-
hoitti heitä tulemaan Torra 
Mjölön (Kuivasaari) kurssille, 
jolla koulutettaisiin päällys-
töä rannikkotykistöön. Suo-
menlinna oli jo tehnyt nuoriin 
miehiin mahtavan vaikutuk-
sen ja ratkaisu oli myöntei-
nen. 

Kurssi alkoi 25.6. ja sen 
johtajana toimi edellä jo mai-
nittu kapt Wustrau, jonka 
komennossa saarella oli pari-
senkymmentä saksalaista so-
tilasta. Näistä 7 aliupseeria tai 
korpraalia toimi kurssilla jal-
kaväki- ja tykistöharjoitusten 
kouluttajina. Suomalaisina 
"tuntiopettajina" olivat kapt 

Malmström etäisyydenmit-
tauksessa, vänr (ins) Weck-
ström valonheitinten ja voi-
makoneiden osalta sekä vääp 
R Holmerus (fil tri) ohjesään-
nöissä ja sotalaeissa; vm toi-
mi alkuvaiheessa myös kurs-
sin vääpelinä. 

Koulutus oli saksalaisen pe-
rusteellista ja vauhdikasta, ei-
kä siitä puuttunut huutoa ja 
juoksuttamista. Tämä tapah-
tui kuitenkin vain harjoituk-
sissa. Aamupäivät oltiin ken-
tällä ja iltapäivät patterilla. 
Pari kertaa viikossa oli retki 
Santahaminaan, missä oli laa-
jempi maasto ja 6 " patteri. 
Koulutus tapahtui tietenkin 
kapealla sektorilla, mutta oli 
ajankohtaisesti merkittävää 
ja perustavaa laatua. 

Suomalaiset ja saksalaiset 
olivat eri muonituksessa. 
Meikäläiset saivat aamulla jo-
tain teenkorvikkeen tapaista 
sekä lounaaksi velliä, jossa oli 
vahvasti akanoita. Päivälli-
seksi oli keittoa, jossa oli kui-
vattuja vihanneksia sekä jos-
kus muutama silakanruoto. 
Leipäpala oli vahvistettu sel-

luloosalla. Heikosta ravin-
nosta huolimatta terveydenti-
la pysyi hyvänä. Kurin ja jär-
jestyksen suhteen ei ollut mi-
tään huomauttamista. Myös 
saksalaisten käyttäytyminen 
oli moitteetonta. 

Kuivasaaren alokaskomp-
panian ja opetuskomennus-
kunnan välillä oli vain vähän 
kosketusta, mutta ei mitään 
kitkaa. Osoituksena tuon 
ajan hyvästä hengestä on se, 
että lähinnä helsinkiläisistä 
koostunut alokaskomppania 
kokoontui myöhemmin vuo-
sittain. He valmistuttivat 
oman merkinkin, jossa luki 
"die Schlafmützen" (uni-
keot, saksalaisten käyttämä 
leukailu). 

Syksyllä 1918 tapahtui 
yleistilanteessa jyrkkä muu-
tos, kun tapahtui Saksan lu-
histuminen länsirintamalla. 
Berliinistä sähkötettiin 17.10. 
"Muuttuneen tilanteen takia 
siirretään osasto Wustrau 
17.10. Kuivasaaresta Santa-
haminaan. Kaikki Santaha-
minassa olevat saksalaiset 
merivoimien yksiköt aliste-
taan varuskunnallisesti Wus-
traulle". Vielä samana päivä-
nä suoritti Rannikkotykistön 
komentaja Kuivasaaren kurs-
sin koulutustarkastuksen an-
taen tunnustuksen saksalaisil-
le kouluttajille. Mainitta-
koon, että saksalaisten ko-
mentaja Suomessa kenraali 
von der Goltz teki myös ker-
ran tarkastuskäynnin Kuiva-
saareen. 

Kuivasaaren kurssia ei kui-
tenkaan hajoitettu saksalais-
ten poistuttua maasta, vaan 
kokelaat toimivat syksyllä 
palvelukseen astuneiden alok-
kaiden "harjoitusmestarei-
na" . Kun heiltä lisäksi puut-
tui mittaus- ja varsinkin tu-
lenjohtokoulutus, niin otti 
everstiluutnantiksi ylennetty 
RT l:n komentaja Almqvist 



tämän määrätietoisesti suorit-
taakseen rinnan rykmenttinsä 
upseereiden jatkokoulutuk-
sen kanssa. Koulutuksen lop-
putuloksena olikin, että avo-
veteen 1919 mennessä Helsin-
gin edustan rannikkotykistö 
kykeni jo eri kaliipereilla me-
riammuntoihin liikkuvaan 
maaliin. Kuivasaaren kurssi 
kesti käytännössä kymmenen 
kuukautta ja loppuun asti 
mukana pysyneet saivat ylen-
nyksen reservivänrikiksi. Va-
kinaisessa palveluksessa oli 
kymmenen vuotta myöhem-
min vielä neljännes oppilais-
ta. Viimeisenä siirtyi reserviin 
yleisesikuntaeverstiluutnantti 
V Nordlund v 1950. 

Rinnan koulutuksen kanssa 
kehiteltiin myös organisaatio-
ta sitä mukaa kun johtotehtä-
viin pystyvää päällystöä saa-
tiin. Toimittuaan ensin I Ran-
nikkotykistöpatalj oonan ni-
mellä Suomenlinnan rannik-
kotykistö sai 19.4.1919 uu-
deksi nimekseen Rannikkoty-
kistörykmentti 1. Tästä alkoi 
pitkä, monivaiheinen ja aina-
kin aluksi monia vaikeuksia 
sisältänyt kehitys siihen pää-
kaupungin puolustusjärjestel-
mään, jonka nyt tunnemme 
nimellä Suomenlinnan Ran-
nikkotykistörykmentti. • 
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VALMET 412 S 
Markkinoiden 
täydellisin 
asejärjestelmä. 
Valmet 412 S on haulikko, hau-
likkorihla tai kaksoisluodikko. 
Kuten itse haluat. 
Asejärjestelmässä tukin pituutta 
ja perälevyn kulmaa voi muuttaa 
kätevillä jatko- ja kulmapaloilla. 

Kysy kauppiaaltasi! 

VAIMET 
Valmet Oy, Tourulan tehdas 
PL 60, 40101 Jyväskylä 10 

Puhelin 941-619100 
Telephone 358-41-619100 

SUOMI ARPA 
vapaaehtoinen maanpuolustustyö 

TAPIOLA 
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EVERSTI 
YRJÖ POHJANVIRTA 

Rannikon Puolustajain 
Killan toiminnasta 

Kilta perustettiin maanpuo-
lustuskiltojen eturivissä v 
1962 aselajikiltana, jonka toi-
mintapiiriin luettiin maamme 
rannikot. Toiminta lähtikin 
melko ripeästi käyntiin ja 
epäitsenäisiä paikallisosastoja 
perustettiin rt-reservien pai-
nopistesuuntiin. Vuosien mit-
taan pari paikallisosastoa 
sammui riittävän reservipoh-
jan puutteeseen, mutta Hel-
singissä, Turussa, Kotkassa ja 
Vaasassa toimivat osastot 
osoittivat vireällä toiminnal-
laan elinkelpoisuutensa. 

Killan organisaation "re-
mont t i" todettiin kuitenkin 
tarpeelliseksi. Helsingistä kä-
sin ei kyetty aina riittävästi 
ohjaamaan tai motivoimaan 
paikalliskiltojen toimintaa. 
Pääkilta koettiin usein vain 
jäsenmaksujen kerääjäksi. 
Vajaat kymmenen vuotta sit-
ten toteutettu sääntöuudistus, 
joka mahdollisti paikalliskil-
tojen itsenäistymisen, antoi 
sysäyksen myös niiden toi-
minnan vilkastumiselle ja jä-
senmäärän kasvulle. Tähän 
mennessä on rekisteröity Hel-
singin Rannikkotykistökilta 
ja Turun Rannikkotykistökil-
ta. Paikalliskillat ovat saaneet 
myös entistä selvemmin jouk-
ko-osastokillan luonteen, 
vaikka nimi, esim Merenkur-
kun kilta, ei aina viittaakaan 

suoraan kyseessä olevaan 
joukko-osastoon. 

Nyt herääkin kysymys, mit-
kä ovat pääkillan tehtävät ja 
rooli muuttuneissa olosuh-
teissa tai onko se enään ollen-
kaan tarpeellinen. Killan tär-
keimmät käytännön tehtävät 
tällä hetkellä voitaneen mää-
ritellä seuraaviksi: 

— antaa sääntömääräisen toi-
mintapohjan Kymenlaak-
son killalle ja Merenkur-
kun killalle niin kauan kun 
näitä kiltoja ei ole rekiste-
röity itsenäisiksi, 

— toimia Rannikon Puolus-
taja-lehden yhtenä vas-
tuullisena julkaisijayhtei-
sönä, 

— järjestää vuosittain Ranni-
kon puolustajain päivä yh-
teistoiminnassa asianomai-
sen joukko-osaston ja pai-
kalliskillan kanssa, 

— hoitaa sellaisia yhteisiä ky-
symyksiä, jotka koskevat 
kaikkia paikalliskiltoja 
(esim lipun suunnittelu), 

— ottaa tarvittaessa kantaa 
tai edustaa sellaisissa asi-
oissa ja tapauksissa, joi-
den ei voida katsoa kuulu-
van jollekin paikallisil lal-
le ja 

— toimia varusmiesten hy-
väksi lähinnä Rannikkoty-
kistökoulussa. 

Eräät paikalliskillat julkai-
sevat yhdessä joukko-osas-
tonsa kanssa omaa tiedotus-
lehteä. Lähinnä varusmiehiin 
suuntautuvana toiminta on 
tarpeellista ja kaiken tuen 
ansaitsevaa, mutta se ei saisi 
aiheuttaa päällekkäisyyttä 
Rannikon Puolustaja-lehden 
kanssa eikä hämärtää käsi-
tyksiä tämän tehtävästä. Ran-
nikon Puolustaja on säilytet-
tävä edelleen koko rannikko-
tykkiväen, niin vakinaisessa 
palveluksessa kuin reservissä 
olevien yhteisenä "perheleh-
tenä" , jonka tulee osoittaa 
myös ulospäin aselajin kehit-
tymistä ja henkistä vireyttä. 

Kaikessa toiminnassa ja 
erityisesti vapaaehtoisuuteen 
vetoavassa työssä tulisi vält-
tää päällekkäisyyttä ja tulok-
sia heikentävää tyhjäkäyntiä. 
Tämän takia myös kiltaorga-
nisaatiota on aihetta tarkis-
taa, jos kehitys sitä vaatii. 
Nykyisen työnjaon puitteissa 
Rannikon Puolustajain kilta, 
samalla kun se pyrkii mahdol-
lisuuksiensa mukaan tuke-
maan paikalliskiltojen toi-
mintaa haluaa jät tää niille 
mahdollisimman vapaat kä-
det omien tärkeiden toiminta-
tavotteidensa toteuttamiseksi. 
Tässä mielessä se toivottaa 
paikallisilloille parhainta 
menestystä. • 



Talvisodan päättymisestä 45 vuotta 13.3.1985 

EVERSTI AJ KURKI 

TULIKASTE 

Toimin Talvisodassa Viipu-
rinlahden suulla olleen Risti-
niemen Linnakkeen järeän 
patterin tulenjohtajana ja 
Niemenkärjen tukikohdan 
päällikkönä. 

Tulenjohtotorni, jossa toi-
mipaikkani oli, tarjosi hyvät 
mahdollisuudet seurata sodan 
kulkua Länsi-Kannaksella en-
si laukauksista lähtien. Vihol-
lisen ilmavoimat hyökkäilivät 
meitä vastaan sodan alusta al-
kaen ja niiden toiminta voi-
mistui sitä mukaa kun maa-
rintaman taistelut siirtyivät 
pohjoisemmaksi ja lopulta 
meidän rannoillemme. Saim-
me siis vähitellen totuttautua 
sotaan ja henkisesti valmis-
tautua kestämään loppuvai-
heen paineita. 

Sodan loppuaikoina vihol-
linen partioi linnaketta vas-
taan öisin. Päivisin se työnsi 
varmistusosastonsa jäälle 
muutaman kilometrin päähän 
rannoiltamme suojellakseen 
idempänä hyökkäävien pää-
voimiensa sivustaa. Pariin ot-
teeseen vihollinen suuntasi 
pataljoonan-rykmentin voi-
mat linnaketta vastaan, mutta 

hyökkäysyritykset torjuttiin 
pääasiassa oikean naapurim-
me, Satamaniemen Linnak-
keen raskaan patterin tulella 
ennen kuin vihollinen pääsi 
rantaan asti. 

Eräänä kirkkaana maalis-
kuun päivänä lähestyi linna-
kettamme 20—30 miehen vi-
hollisosasto. Kun osasto ha-
vaittiin, sen toimintaa ryhdyt-
tiin seuraamaan ja taistelu-
asemat miehitettiin. Osaston 
saavuttua tehokkaan ampu-
maetäisyyden päähän aloitin 
tulen tukikohdassa olevan 57 
mmm Nordenfeld-jaoksen 
yhdellä tykillä ampumalla 
muutamia kranaatteja ja 
srapnelleja. Iskemiä ei syväs-
sä lumessa havaittu, sen 
enempää kuin srapnellien il-
maräjähdyksiäkään. Mahdol-
lisesti sytyttimet eivät toimi-
neet ollenkaan. Oli kova pak-
kanen ja ampumatarvikkeet 
olivat syksystä lähtien olleet 
märissä poteroissa. Ainoa, 
mikä havaittiin oli, että mie-
het heittäytyivät maahan aina 
siltä kohtaa vihollisryhmitys-
tä, mihin ammukset todennä-
köisesti olivat osuneet. 

Ammunnan johdosta osas-
to muutti suuntaa meidän itä-
puolellamme olevaa Lapurin 
tukikohtaa kohti. Kun osasto 
oli 500—600 m:n päässä La-
purista, sieltä avattiin tuli jal-
kaväkiaseilla, jolloin viholli-
nen suojautui. Ihme kyllä, vi-
hollisen eteneminen ei pysäh-
tynyt vaan liike jatkui kohti 
rantaviivaa yksittäisin syök-
syin. Yksi joukosta oli rat-
sain. Hän pysähtyi, käänsi 
ratsunsa ympäri ja lähti rat-
sastamaan takaisin kotiin 
päin. 

Olin lopettanut ammunnan 
tykillä alkukokeilun jälkeen 
ja palasin tulenjohtotornille 
seuraamaan tilanteen kehitty-
mistä. Linnakkeen päällikkö, 
kapteeni Pöyry soitti ja tie-
dusteli, mitä näkyy Lapuris-
sa. Hän kertoi, että siellä teh-
dään kohta vastahyökkäys 
jääalueen puhdistamiseksi vi-
hollisista ja käski ilmoitta-
maan heti kun näen sen alka-
van. Kun olin toistamiseen 
puhelinkeskustelussa hänen 
kanssaan, hän sanoi, että 
hyökkäystä johtamaan lähte-
neen upseerin olisi pitänyt ol-
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la Lapurissa ajat sitten ja 
hyökkäyksen olla jo käynnis-
sä. Samalla hetkellä, keskus-
telun aikana, ilmestyi torniin 
yllättäen ko. upseeri ja Pöyry 
käski hänet puhelimeen. Up-
seeri selosti, että vihollisosas-
tosta oli pikakivääripartio 
päässyt maihin ja tulellaan es-
ti hänet ylittämästä Lapurin 
takana olevaa peltoaukeaa. 
Heidän keskustelunsa päättyi 
tähän ja puhelintorvi työnnet-
tiin minun kouraani. Tuskin 
ehdin avata suuni, kun puhe-
limesta tuli Pöyryn käsky 
kuin piiskan sivallus ^ 'Vän-
rikki menee heti Lapuriin ja 
ottaa johtoonsa siellä olevat 
vänrikki Louhivaaran ja vän-
rikki Virsun joukkueet, suo-
rittaa niillä vastahyökkäyksen 
ja tuhoaa edustalla olevan vi-
hollisen niin, että hämärän 
tultua siellä ei saa olla ainut-
takaan taistelukuntoista vi-
hollista." 

Tuntui kuin polveni olisivat 
notkahtaneet. Käsky oli kui-
tenkin selvä, eikä siinä ollut 
mitään nikottelemista. Las-
keuduin alas tornista, nousin 
suksille ja lähdin Lapuria 
kohti. Kun saavuin Lapurin 
takana olevan peltoaukean 
reunaan, pysähdyin hetkeksi 
ja tähyilin vastassa olevaa 
metsänreunaa. Silloin se tuli 
— nimittäin pikakiväärisarja. 
Heittäydyin maahan ja kuun-
telin. Kohta tuli toinen ja taisi 
tulla kolmaskin. Sitten minul-
le valkeni yh fäkk iä : ei minua 
pikakivääri ampunut vastassa 
olevasta metsästä. Pikakivää-
risarjat tulivat jäältä ja luodit 
iskivät vastapäätä oleviin pui-
hin, jolloin kireässä pakka-
sessa ne paukkuivat aivan 
kuin olisi ammuttu läheltä. 
Rauhoituin, nousin suksille ja 
painuin lujaa vauhtia kohti 
Lapuria. 

Perille saavuttua tapasin 
heti vänrikki Virsun, joka se-

Talvisodan vartiomies. 

losti tilanteen. Molemmat 
joukkueenjohtajat olivat neu-
votelleet tulevasta toiminnas-
ta ja päätyneet seuraavaan 
ratkaisuun. Louhivaaran 
joukkue siirtyy rantametsän 
suojassa oikealla ja hyökkää 
sieltä vihollisen kylkeen. Sa-
manaikaisesti Virsun joukkue 
pitää tulellaan vihollisen ma-
talana. Kun Louhivaara saa-
vuttaa tietyn tasan, Virsun 
joukkue yhtyy hyökkäykseen 
rintamasta. Minulla ei ollut 
siihen mitään sanottavaa eikä 
siihen enää olisi voinut muu-
toksia tehdäkään, sillä Louhi-
vaaran hyökkäys oli jo alka-
nut. 

Seurasimme Louhivaaran 
miesten etenemistä. Kun he 
olivat saavuttaneet sovitun ta-
san, totesimme Virsun kans-
sa, että nyt on meidän vuo-
romme lähteä. Virsu antoi 
käskyn joukkueelleen ja ete-
neminen alkoi, muuttuen ran-
taviivan ylitettyämme rynnä-

köksi. "Tuntemattomassa 
Sotilaassa" Väinö Linna ku-
vaa vänrikki Kariluodon tun-
nelmia ja sieluntuskia, hänen 
lähtiessään ensimmäiseen 
hyökkäykseen. Voin vakuut-
taa, että sisimmässäni liikkui 
jotain samanlaista. Irtautu-
minen maankamarasta ylös ja 
syöksyminen päin vihollisen 
tulta, vaati ankaraa tahdon-
voiman ponnistusta. Kun sit-
ten oma rynnäkköhuuto kai-
kui korvissa ja heittolaukauk-
set räiskyivät, tunnelma 
muuttui äkkiä kuin veitsellä 
leikaten. Pelko oli hävinnyt 
täysin ja syöksyin päin vihol-
lista kuin huumaantuneena. 

Mutta sitten etenemiseni 
pysähtyi äkkiä. Pikakivääri-
sarja tuli humahtaen suoraan 
edestä. Heittäydyin maahan 
ja kierin lähellä olevan kiven 
ja sitä ympäröivän jääröyk-
kiön suojaan. Huomasin, että 
vierelläni oli eräs alikersantti. 
Katselimme toisiamme hie-
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man ällistyneinä. Alikersantti 
tointui nopeasti ja ehdotti, et-
tä " jos Herra Vänrikki nos-
taa ja vähän liikuttelee lakkia 
tai rukkasta, niin se pikaki-
vääri ampuu sarjan. Se ei pys-
ty heti perään ampumaan 
uutta tähdättyä sarjaa, jolloin 
minä ammun heittolaukauk-
sen pikakivääriampujaa koh-
t i " . Esitin epäilykseni onnis-
tumismahdollisuuksista ja pi-
din yritystä liian vaarallisena. 
Mutta alikersantti oli itsepin-
tainen ja varma asiastaan. 
Hän sanoi, että "minä olen 
Säkkijärven Suojeluskunnan 
edustusampujia kenttäam-
munnassa ja minulla on tark-
ka, oma Pystykorva". 

No, mikäpäs siinä, ajatte-
lin: yritetään sitten. Aloin 
kääriä rukkasta torvelle, jon-
ka päälle panin turkislakkini. 
Varovasti kohotin tätä yhdis-
telmää ylemmäs ja ylemmäs 
sekä liikutin hitaasti sivu-
suunnassa. Pian tulikin vas-
taus: pikakivääri ampui sar-
jan niin, että lumi ja jäähileet 
ryöppysivät silmille. Salaman 
nopeasti alikersantti syöksyi 
kiven päälle tähtäsi pari-
kolme sekuntia ja laukaisi, 
jonka jälkeen suojautui yhtä 
nopeasti. Toistimme tämän 
tempun muutamia kertoja. 

Sitten tuli aika, jolloin pi-
kakivääri ei enää vastannut 
merkinantooni. Katselimme 
toisiimme ja ympärillemme. 
Tunnelma tuntui epätodelli-
selta. Taistelukenttä oli hil-
jentynyt. Ympärillämme oli 
haavottuneita vihollisia mo-
lemmilla sivuilla sekä takana, 
lähimmät 2•—3 m:n päässä. 
Ne makasivat paikallaan tai 
kieriskelivät lumessa, nousi-
vat välillä istumaan ja kaatui-
vat taas pitkäkseen. Jotkut 
valittivat surkeasti. 

Rupesimme varovasti kur-
kistelemaan eri puolilta kiveä 
pikakiväärin suuntaan, ko-

hottauduimme yhä ylemmäs 
ja lähdimme kumarassa ete-
nemään "sormi liipasimella" 
pikakivääriä kohti. Pian ha-
vaitsimme pikakiväärin tör-
röttävän kohti taivasta etutu-
kien varassa ja ampujan ma-
kaavan liikkumattomana sen 
takana. Nousimme pystyyn ja 
kävelimme pikakiväärin luo. 
Säkkijärven Suojeluskunnan 
kenttäampujamestari oli saa-
nut kympin viimeisellä lau-
kauksellaan. 

Kadettikurssin antamalla 
vähäisellä venäjänkielen tai-
dolla tein haavottuneille muu-
tamia kysymyksiä. He olivat 
kaikki vaikeasti haavottunei-
ta, eikä heistä ollut keskuste-
lijoiksi. He ottivat kyllä tar-
joamamme tupakat mielel-
lään ja vetivät sauhuja ah-
naasti. Yksi "valekuollutkin" 
tavattiin ja "herätettiin hen-
ki in" . Muistaakseni hän oli 
säilynyt ehjin nahoin. 

Joukko oli ilmeisesti äsket-
täin tullut rintamalle. Heillä 

oli uudet varusteet ja vaatteet 
olivat vielä puhtaat. Heidän 
sotansa päättyi ensimmäiseen 
taisteluun. On vaikea ymmär-
tää, mihin vihollinen pyrki 
tällä mielettömällä hyökkäyk-
sellä. 

Omat tappiot olivat vähäi-
set: lukumääriä en enää muis-
ta. Mieleeni on piirtynyt kuva 
yhden kaatuneen aseveljen 
pois viemisestä jääkentältä. 
Omiemme tarkka tuli ei suo-
nut viholliselle mahdollisuuk-
sia tappioitten tuottamiseen 
meille. 

Alikersantin nimen olen jo 
valitettavasti unohtanut. Hän 
ei ollut minun tukikohdastani 
vaan järeältä tykiltä, vänrikki 
Virsun joukkueesta. Järeän 
patterin päälliköltä kuulin 
jälkeenpäin, että hänet oli 
ylennetty kersantiksi. Olisin 
kiitollinen, jos joku mukana 
olleista vielä voisi antaa tieto-
ja tästä mainiosta aseveljestä. 

• 

Talvisodan rannikkotaistelija. 
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PO 143 E rt-linja valmistui 
31.1.1985 

Toimiupseerien alemman virkatutkinnon erikoiskoulutusvaiheen rt-linja toimeenpantiin Ran-
nikkotykistökoululla 6.8.1984—31.1.1985. Kurssilla opiskeli 9 toimiupseerioppilasta. Kurssin 
koulutustaso oli korkea, peräti viisi sijoittui Päällystöopiston yhteiskoulutusvaiheen jälkeen 
ensimmäiseen kolmannekseen. Lähes kaikki olivat ylioppilaita, näistä kolme oli suorittanut 
merkonomitutkinnon. Kurssin korkea koulutustaso näkyi kurssin loppuun saakka. Peräti kol-
me kurssilaista saavutti yleisarvosanan kiitettävä. 

Priimukseksi selviytyi toimiupseerioppilas Timo Kallio, jolle Rannikkotykistösäätiö luovutti 
priimusmiekan ja stipendin. Kurssin toiseksi paras oli toimiupseerioppilas Aapo Tokkola, jolle 
luovutettiin Maanpuolustuksen Kannatussäätiön stipendi ja RtUY:n 50-vuotis juhlakirja. Kirja-
palkinnon sai myös kurssin kolmas kiitettävä toimiupseerioppilas Petri Hietasalo. 

PO IE rt-linja kouluttajineen: 
Takarivi vasemmalta: Tu-opp Jukka Lehtinen (TurRtR), tu-opp Jukka Kaski (HanRPsto), tu-opp Aapo 
Tokkola (TurRtR), tu-opp Hannu Karlsson (TurRtR), tu-opp Timo Kallio (VaaRPsto), tu-opp Arto 
Halttunen (HanRPsto) ja tu-opp Jukka Torsti (VaaRPsto). 
Eturivi: Tu-opp Petri Hietasalo (SIRtR), kapt Keijo Mälkki, kapt Hasse Rekola, Itn Timo Kulmala ja 
tu-opp Markku Koponen (SIRtR). 
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ASELAJIOPISSA 

Aloitimme Lappeenrannassa 
04.01.1984 paksujen hankien 
ja kireän pakkasen kourissa 
kurssimme yhteinäiskoulutus-
kauden. Kun kesäkuun lop-
puun mennessä olimme käy-
neet läpi yhtenäiskoulutuksen 
monihaaraisen opetusohjel-
man, saatoimme me Rt:n 
miehet huokaista helpotuk-
sesta ajatellessamme tule-
vaa erikoiskoulutusvaihetta 
"omassa" Rannikkotykistö-
koulussa. Nyt olimme kaikki 
valmiita lähtemään todella 
ansaitulta tuntuvalle kesälo-
malle omille rannoillemme. 
Olimme 06.08. kaikki uutta 
intoa uhkuen levänneinä val-
miit ja tkamaan opiskeluam-
me Santahaminassa. Lap-
peenrannan jv-henkisen ym-
päristön jälkeen tuntui jälleen 
hyvältä olla mukana ympy-
röissä, joissa "R t on 
terästä" . Koulussa meidät ot-
tivat vastaan tulevat esimie-
hemme, joilla oli takkinsa 
kauluksissa tutut punaiset, si-
nireunaiset kauluslaatat. Tu-
limme siis ja tkamaan opinto-
jamme perinteiseen "Herras-
miesten kouluun" . 

Hikoillessamme Lappeen-
rannassa meille monille usei-
den täysin uusien asioiden 
kimpussa, käväisi usein mie-
lessämme ajatus, että syksyn 
voimme kenties ottaa hieman 
kevyemmin käsitellessämme 
meille huomattavasti tutum-
pia aineita. Tämä ajatus 
osoittautui kuitenkin varsin 
pian virheelliseksi. Saimme 
huomata, että vaikka asiat 
käsitteinä olivatkin tuttuja, 
oli meillä kaikilla vielä paljon 
opittavaa. Tarvittavaa oppia 
alettiinkin jakaa meille sellai-

sella vauhdilla, että välillä 
tuntui kuin olisi joutunut 
ojasta allikkoon. Vähitellen 
saimme kuitenkin kaikki 
opiskelun juonesta kiinni ja 
opiskelu alkoi normalisoitua. 

Tiiviin kurssiohjelman 
puitteissa meille jäi sentään 
aina silloin tällöin vapaailto-
jakin, jolloin meille rantojen 
miehille tarjoutui tilaisuus tu-
tustua pääkaupungin ihmei-
siin. Opiskelun edetessä tuli-
vat kuvaan mukaan jälleen 
myös erilaiset oppilasharjoi-
tukset. Viimeistään näiden 
harjoitusten valmisteluvai-
heessa saimme törmätä uudel-
leen omaan tietämättömyy-
teemme. Oli pakko myöntää, 
että va-aikainen "koulut ta ja-
tietous" oli lopultakin varsin 
pinnallista. Nyt tässä aselajin 
erikoisuuksiin perehtyneessä 
koulussa meille jaettu koko-
naisvaltainen tietous pystyi 
vasta tuomaan sellaista poh-
jaa, jolta nuorikin kouluttaja 
pystyy kunnolla ja tkamaan. 

Syyskuun alkupuolella tuli-
vat kuvaan mukaan myöskin 
koulutyöt. Näissäkin oli näh-
tävissä selvä ero alkuvuoden 
koulutöihin siinä, että enää ei 
niinkään tarvinnut laskea 
ranskalaisten viivojen luku-
määrää, vaan tärkeämpää oli 
ta juta asian toiminnallinen 
kokonaisuus. 

Syyskuun kolmannella vii-
kolla pääsimme leirioloissa 
ensimmäisen kerran kokeile-
maan siipiemme kantavuutta 
tulevina esimiehinä. Tämä oli 
ensimmäinen kolmen leirin 
sarjasta. Seuraavat tämän 
sarjan leirit pidettiin koulu-
tuksen edettyä samalla tehtä-
vätasoa nostaen lokakuun lo-
pulla ja tammikuun puolivä-
lissä. Marraskuun 19.—25. 

päivinä kurssimme osallistui 
perinteiseen RtK:n leiriin. 
Näillä leireillä saimme tilai-
suuden käytännössä toteuttaa 
koulunpenkeillä hankkimi-
amme tietoja, joilla Rt-patteri 
saadaan toimimaan. 

Patteriharjoitusten lisäksi 
kävimme lokakuun alussa 
Kotkassa, jossa meille annet-
tiin oppia siitä, miten ranni-
kolla suoritetaan linnoitustöi-
tä. Saimme itse varsin kou-
riintuntuvasti kokea, miltä 
tuntuu kallion poraaminen tai 
betonin valmistus. Marras-
kuun toisella viikolla kävim-
me Hangossa taktiikan har-
joituksessa, jossa teimme 
erään linnakkeen puolustuk-
seen liittyviä suunnitelmia. 
3.—4. tammikuuta kävimme 
saamassa it-oppia ItK:ssa Hy-
rylässä ja 8.—10. tammikuu-
ta meille annettiin oppia 
"moot to ro idun" rt:n toimin-
nasta. Lisäksi kurssimme ai-
kana meille järjestettiin sekä 
räjäyttäjän tutkinto että ra-
joitetun radiopuhelinhoitajan 
tutkinto, joka rannikolla toi-
miessamme on ilmeisen tar-
peellinen. 

Kurssimme ohjelmaan kuu-
lui myös 50 tunnin koulutus-
paketti R A VAL-laitteistolla. 
Opetuksen jälkeen saimme 
jokainen tilaisuuden viimei-
sellä patteriharjoitusleirillä 
kokeilla laitteiston toimintaa 
ammuntoihin liittyen niin 
toimiessamme tulenjohtajina 
kuin laskinupseereinakin. Tä-
mä tilaisuus lienee meille sikä-
li ainutkertainen, että todenä-
köisesti harvoilla meistä on 
nuorena kouluttajana mah-
dollisuutta päästä yksiköis-
sämme tekemisiin RAVALin 
kanssa. 

Kuten edellä olevasta ilme-

28 

RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 

nee, on kurssimme erikois-
koulutuskauden ohjelma ol-
lut varsin monipuolinen. 
Mutta onhan rt-mies mies, jo-
ka ei missään tilanteessa jää 
neuvottomaksi vaan pystyy 
aina toimimaan. 

Lopuksi haluan koko kurs-

sin puolesta esittää kiitokset 
kurssimme kouluttajille, jot-
ka kanssamme jakoivat kurs-
sin hyvän Rt-henkisen ME-
hengen, sillä myös me 
RtK:ssa koulutetut tulevat 
toimiupseerit haluamme osal-
tamme olla kantamassa vas-

tuuta siitä, että Rt:n teräs ja 
tekniikka palvelevat parhaal-
la mahdollisella tavalla omaa 
aselajiamme. 

Ylikersantti 
Hannu Karlsson 
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Eturivissä vasemmalta: TMaijala, A Kuuluvainen, kurssin johtaja majuri J Voipio, K Nyholm, J-P Kurvinen. 
Takarivi: M Lehtiranta, R Kinnunen, M Santavuori, S Salonen, M Vainionpää, P Salo ja S Martimo. 
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Järjestelmäkurssi 2 
Rannikkotykistökoulussa järjestettiin järjestelmäkurssi 21.10.1984—23.11.1984 välisenä aika-
na. Kurssille osallistui yhteensä 11 upseeria: viisi kadettikurssilta 66 ja kuusi kadettikurssilta 67. 
Kurssin johtajana toimi majuri Jukka Voipio. Kurssin pääaineina olivat rannikonpuolustus-
oppi, sotatekniikka ja viestioppi. 

Kurssin tarkoituksena oli perehdyttää nuoret upseerit rannikkotykistön tulevaan päätykki-
kalustoon, 130 tornikanuunaan sekä antaa RAVAL-järjestelmän täydellinen käyttöoikeus. Li-
säksi kerrattiin ampumaopin perusteita sekä taktiikkaa tulevia kursseja silmälläpitäen sekä opis-
keltiin tietokoneen ohjelmointikieltä. 

Tykkikoulutusta annettiin Santahaminassa sekä Isosaaressa. Valitettavien yhteensattumien 
johdosta ei kurssi päässyt kokeilemaan varsinaista tulitoimintaa uudella tykkikalustolla, mutta 
saimme kuitenkin vakuuttavan kuvan nykyaikaisesta tykistöaseesta. 

Kurssin lopulla järjestetyssä RAVAL-järjestelmän käyttötutkinnossa lähes kaikki kurssilaiset 
saivat järjestelmän täydellisen käyttöoikeuden. 

Kurssin lopulla pidetyssä yhteisessä palaverissa todettiin kurssin olleen onnistunut vaikkakin 
käytännön harjoituksia olisi saanut olla runsaammin. 



SULATE-LAIHIS 
uusi kansanjuusto 

Pirteä, helposti levitettävä sulatejuusto, 
vähärasvainen (ainoastaan 12 % painos-
ta), mutta hyvänmakuinen. Kokeile! 

ENIGHETEN 

0 
LAPIN 
URHEILUOPISTO 
Ounasvaara 
96400 ROVANIEMI 40, 
960-314841 

Poimintoja 
vuoden 1985 kurssiohjelmastamme 
10. 6 

3. 6 
20. 6 
10. 6 
2. 8 

12. 6 
5. 8 

16. 8 

— 28. 6 
— 6. 6 
— 25. 6 
— 15. 6 
— 6. 8 
— 16. 6 
— 9. 8 
— 18. 8 

Tenniskurss i t I—II 
Nais ten kuntokurss i 
Perheen l i i kuntakurss i 
Kou lu la is ten l i i kuntakurss i 
Kou lu la is ten pa l lo i lukurss i 
Ba le t t ikurss i 
Jazztanss ikurss i 
Mus i ikk i l i i kuntakurss i 

T ieduste lu t ku rss i t o im innas tamme op is ton toi-
mis tos ta , jos ta voi t i la ta myös kurss ies i t teem-
me. 

Dronningholm hillot suurkeittiöille 
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Miestä 
myöten 
mukavat 
kengät 

Ammattisi tunnus on virkapuku. 
Kun valitset oikeat kengät, asusi 
täydentyy kokonaisuudeksi, joka 
edustaa työtäsi. Sievin Mukavat 
ovat aitoa nahkaa ja ne on 
suunniteltu suomalaisen 
miehen jalkaan: keveiksi 
kävellä, kestäviksi käyttää. 
Täydennä virkapukusi 
Sievin Mukavilla. 

Ky 
85310 SIEVI as. puh. 983-85040 

MUKAVAT 

Täydellinen näöntutkimus* painemittaus* 
piilolasisovitus • tarvittaessa lähetteet 

SILMÄPALVELUA silmälääkärille • turvallinen silmäpalvelu 
TÄYDELLISTA 

TULE JA HANKI 

SILMÄLASIT 

ASIANTUNTIJALTA 

S I L M Ä O P T I K K O VALANTA 
Mikkel i : Porrassalmenkatu 12 Puh. 360 200 
Mikkel i : Maaherrankatu 12 
Lahti: Aleksanter inkatu 1 Puh. 37 200 

TURUN^ SATAMA I 

on kehittyvä 

kuljetussatama 

M YYM ALAVALVONTAA 
KASSATARKKAILUA 

KOEOSTOTOIMINTAA 

Hels ink i K a s a r m i k a t u 44 A 
Puh 90-174 700 
T a m p e r e Näs i l i nnank . 27 D 
Puh 931-32930 
Turku Maar iank . 6 a B 
Puh 921-511 680 
H ä m e e n l i n n a S ibe l i uksenk . 11 A 
Puh 917-120370 
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M 
KOTKAN 
R A N N I K K O P A T T E R I S T O 

Talven kirpeyttä ja taistelua 
Ahvenkosken itäpuolella 

Itäisellä Suomenlahdella Ah-
venkosken paremmalla puo-
lella rannikkotykistön perin-
teitä vaalii Kotkan Rannikko-
patteristo, joka tänä vuonna 
viettää 67. vuosipäiväänsä. 
Patteriston historia alkaa 8. 
päivästä toukokuuta vuonna 
1918, jolloin perustettiin Vii-
purin linnoitustykistöryk-
mentti, joka nimi myöhem-
min muutettiin Rannikkoty-
kistörykmentti 2:ksi. Tästä 
joukko-osastosta erotettiin 
vuonna 1934 2. Erillinen Ran-
nikkotykistöpatteristo, johon 
kuuluivat Pukkion, Kilpisaa-
ren, Rankin ja Kirkonmaan 
patterit. Sotien jälkeen jouk-
ko-osasto sai läpikäydä vielä 
kaksi muutosta, jotka koski-
vat organisaatiota ja sen ni-
meä, kunnes siitä 1.1.1957 tu-
li Kotkan Rannikkopatteris-
to. 

Komentaja ja hänen alueensa 

Patteriston komentajana toi-
mii everstiluutnantti Pekka 
Uski, jonka patteristo onnis-
tui " k a a p p a a m a a n " Ahven-
kosken paremmalle puolelle 
24.4.1984. Tosin tämä ei ole 
ensimmäinen kerta kun hän 
toimii tällä alueella. Evl Us-
kista voidaan sanoa, että hän 
on todella syntyperäinen itäi-
sen Suomenlahden rannikon-
puolustaja. Käytyään synty-
mässä Helsingissä, hän vietti 

osan lapsuusvuosistaan mm 
Pukkion linnakkeella ja Haa-
pasaaristossa. Patteristoup-
seerina Kotkan Rannikkopat-
teristossa hän toimi vuosina 
1973—1976. Ammattitaitoi-
sena tykistöupseerina ja ym-
märtäväisenä esimiehenä hän 
on johtanut patteristoa 
24.4.1984 alkaen. Paikkakun-
talaisten yllätykseksi upseeri 
oli myös taiteilija. 

Kotkan Rannikkopatteris-
ton toiminta-alue käsittää 
Kotkan, Pyhtään, Haminan 
ja Virolahden rannikkoalueet 
ja saariston. Varsinainen 
koulutus tapahtuu Kotkan 
edustan linnakesaarilla. 

Mantereella Kyminlinnan 
historiallisella linnoitusalueel-
la toimivat patteriston esikun-
ta ja Esikuntapatteri sekä va-
ruskuntakorjaamo. Koulu-
tuslinnakkeita ovat Kirkon-
maan ja Rankin linnakkeet. 
Kirkonmaan linnakkeella n 7 
kilometrin päässä Kotkasta 
tapahtuu patteriston alokkai-
den peruskoulutus ja erikois-
koulutus. Tähän koulutuk-
seen Kirkonmaa tarjoaakin 
varsin edulliset "mantereelli-
set" olosuhteet sillä onhan 
saari melko kookas ja vastaa 
maastoltaan keskimääräistä 
suomalaista metsämaata. 
Patteriston eräänlaisena 
"kurssilinnakkeena" toimii 
huomattavasti pienempi noin 
7 kilometrin päässä Kotkasta 

sijaitseva Rankin linnake. 
Muita patteriston toimipistei-
tä ovat Haapasaaristossa toi-
miva merivalvonta-asema se-
kä Kotkan saaren kyljessä si-
jaitseva Kuusisen satama, jo-
hon patteriston meriliikenne 
tukeutuu. 

Kaikissa rannikkotykistön 
joukko-osastoissa on jo totut-
tu siihen, että talvi koettelee 
rannikon taistelijaa ehkä jopa 
kovakouraisemmin kuin kor-
pisoturia tuolla sisämaassa. 
Lumi, jää ja viima tekevät 
toiminnan saaristossa välillä 
ennalta arvioimattomaksi ja 
aiheuttavat tilanteita joissa 
joudutaan joskus hyvinkin 
nopeasti tekemään varsin 
suuriakin päätöksiä. Olosuh-
teet täällä Ahvenkosken itä-
puolella ovat talvisin usein 
vielä keskimääräistä hanka-
lammatkin. Jo normaaliolois-
sa Suomenlahden perukka 
jäätyy ensimmäisten merialu-
eiden joukossa ja ollen pitem-
män aikaa jäätyneenä se 
yleensä ehtii kasvattaa pak-
sun kiinteän jääkannen. 
Omat hankaluutensa tähän 
tuovat nopeat ja suuret meri-
veden pinnan korkeuden 
vaihtelut, jotka rikkovat jään 
ja saattavat aiheuttaa liiken-
teen kannalta hankalia ahto-
jäävyöhykkeitä. 

Tämä talvi ei täällä Kotkan 
suunnalla ole ehkä ollut vai-
keimpia, mutta riittävästi on 
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Komentaja harrastuksensa ääressä. 

kuitenkin patteristoa koetel-
tu, jotta kunnioitus luontoa 
kohtaan on säilynyt. Patteris-
to sai ensimmäisten joukko-
osastojen joukossa 70-luvun 
lopussa oman Valas-luokan 
kelirikkoaluksensa, joka on 
joutunut jo melkoisiin koe-
tuksiin Haapasaariston huol-
lossa. Useamman päivän 
käyttämättömänä ollut väylä 
kun ehtii jäätyä lujuudeltaan 
kiintojään veroiseksi, joka 
näillä vesillä tällä hetkellä on 
keskimäärin 40 cm. Niinpä 
monen vuoden jälkeen on jäl-
leen ryhdytty toimenpiteisiin 
jäätien kunnostamiseksi Kot-
kan ja Kirkonmaan saaren 
välille ja se otettaneen käyt-
töön nyt alkutalven aikana. 

Kirkonmaan linnakkeen 
henkilöstö tulee varmaan 
muistamaan tämän talven jo 
jonkun verran valtakunnallis-
takin julkisuutta saavutta-

neen vesiongelmansa vuoksi, 
sillä Kotkan kaupungin vesi-
putki, jonka varassa linnak-
keen vesihuolto pääasiallisesti 
on, jäätyi joulun aikoihin yh-
teensattumien summana. Syy-
nä tähän jäätymiseen olivat 
vuodenvaihteen erittäin kyl-
mät säät ja samaan aikaan ta-
pahtunut suuri vedenpinnan 
lasku, joka oli yli metrin suu-
ruinen. Tällöin vesiputki, jo-
ka Kirkonmaan päässä sijait-
see suhteellisen matalassa ve-
dessä, jäätyi usean sadan met-
rin matkalta umpijäähän. 
Korjauksen teki erittäin vai-
keaksi ja pitkäaikaiseksi no-
peasti jäätynyt meri ja ajoit-
tain lähes -30°C pakkanen. 
Tilanne linnakkeella oli kui-
tenkin hallinnassa ja vesi-
huolto toimi riittävällä tehol-
la linnakkeen omin voimin 
pienin vedenkäyttörajoituk-
sin. Kun putki sitten saatiin 

korjat tua tammikuun lopus-
sa, olivat ilmeet linnakkeella 
huojentuneita, mutta syytä ei 
katsottu kuitenkaan olevan 
suurempaan ilonpitoon. Vii-
meksi putki oli jäässä vastaa-
vasti vuonna 1978, joten 
luonto näyttää 5 vuoden vä-
lein muistuttavan vaatimuk-
sesta jatkuvaan tarkkaavai-
suuteen olojen suhteen. 

Talvitoimintaa täysin palkein 

Talvi vaikuttaa koulutukseen 
mutta ei estä sitä. Sen on 
myös moni patteriston vieras-
kin saanut todeta. Tästä 
ikäänkuin todisteeksi sattui 
patteriston muutenkin järjes-
telyiltään poikkeuksellinen 
talvitoimintaleiri varsin vii-
leään ajankohtaan 21.—25.1. 
Koko leirin ajan vallitsi pir-
teän viileä ja raikas talvi-il-
masto. Leiri järjestettiin Kir-
konmaan linnakkeella kaksi-
osaisena, jolloin ensimmäisen 
osan leristä muodosti 3 vrk:n 
taisteluharjoitusvaihe, jonka 
jälkeen seurasi 2 vrk:n ampu-
maharjoitus. Taisteluharjoi-
tuksessa patteriston henkilös-
tö varusmiehineen joutui suk-
sille ja kokeilemaan voimava-
rojaan ja tietojaan osa sissin 
ja osa kiväärimiehen tehtävis-
sä. 

Leiri alkoi maanantaina 
patterin perustamisella ja käs-
kynannolla jossa patterin 
päällikkö sai tehtäväkseen 
saattaa patterin ampumaval-
miiksi, pitää patterialue sekä 
valvoa Kirkonmaan saari. 
Noin joukkueen suuruinen 
sissiosasto sai sitävastoin teh-
täväkseen tehdä patterin pääl-
likön ponnistukset tyhjäksi. 
Sissit onnistuivatkin tieduste-
lussaan varsin hyvin vaikka 
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paljon tarmoaan he joutui-
vatkin keskittämään myös 
luonnossa selviämiseen sillä 
eihän rannikkotykkimies var-
sinainen sissi ole. Siniset taas 
onnistuivat pitämään patte-
rinsa loppuun asti, mutta il-
meitä veti vakavaksi hyvin to-
teutetut ylläköt, jotka vai-
keuttivat patterin huoltoa. 

Torstaista alkaen harjoitus-
joukot sitten keskittyivät eri-
laisiin ammuntoihin, joita 
suoritettiin rynnäkkökivää-
rein, erilaisin konekiväärein 
sekä jalkaväkitykiliä. Ran-
nikkotykein suoritettavat am-
munnat jouduttiin jät tämään 
ampumatta tavanomaisista 
syistä eli näkyvyys- ja jääolo-
suhteiden vuoksi. 

Rannikko-
tykistö 
kouluttaa 
alansa ammatti-
miehiä 

RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 

Kuitenkin voidaan todeta, 
että leiri oli onnistunut koska 
koulutustavoitteet erityisesti 
rannikkotaistelukoulutuksen 
osalta saavutettiin hyvin ja 
tästä saapumiserästä tulee ko-
tiutumaan taidoiltaan moni-
puolisia taistelijoita, jotka 
varmasti muistavat viimeisen 
leirinsä. 

Eivät ainoastaan varusmie-
het vaan myös reserviläiset tu-
levat ottamaan mittaa talves-
ta täällä saaristossa. 

Merkittävä työllistäjä pat-
teriston henkilökunnalle on 
kasvanut kertausharjoitus-
koulutus, joista ensimmäinen 
suurehko harjoitus on kevät-
talvella maaliskuussa. Kaiken 
kaikkiaan patteristo järjestää 
omien leiriensä lisäksi tämän 
vuoden aikana neljä kertaus-
harjoitusta. 

Tällaisella alueella täällä 
Kaakonkulmalla toimitaan. 
Toivottavasti tämä lyhyt se-
lonteko auttaa niitä, jotka ei-
vät ole alueella käyneet tai 
ovat unhoittaneet käyntinsä, 
luomaan itselleen jonkinlai-
sen kuvan Ahvenkosken itä-
puolisen alueen oloista. 

Ylil. Kari Eronen 

Kuvat: Matti Laitinen 
Markku Kumpunen 

• 
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VAASAN 
R A N N I K K O P A T T E R I S T O 

KOMENTAJA VAIHTUI 

Vaasan Rannikkopatteriston 
komentaja vaihtui tammi-hel-
mikuun vaihteessa. Yhtäjak-
soisesti lähes kymmenen 
vuotta patteristoa komenta-
nut evl Pentti Väyrynen luo-
vutti peräsimen maj Juhani 
Haapalalle, jonka siirtyminen 
Pääesikunnasta varusmiehiä 
kouluttavaan joukko-osas-
toon merkitsi varmasti huo-
mattavia muutoksia hänen 
päivittäisissä tehtävissään. 

Hiljattain 50 vuotta täyttä-
nyt evl Väyrynen oli patteris-
ton seitsemäs ja samalla tois-
taiseksi pitkäaikaisin komen-
ta ja . Vastaanotto- ja luovu-
tustilaisuus 31.1. a j oittui 
Vaasan Rannikkopatteriston 
talvitoimintaleirin yhteyteen 
Lohtajalla. Puitteet sopivat 
liikkuvalle ja vuoden aikana 
melko runsaasti varuskunnas-
ta poissa olevalle joukolle. 
Tunnelman täydensi ohimars-
sivien varusmiesten jo useista 
leiripäivistä johtuvat lumipu-
kujen tahrat ja leukaperistä 
esiin hiipivä parransänki. 
Katseet olivat kuitenkin ute-
liaan valppaat. 

Sotilasuransa evl Väyrynen 
aloitti alokkaana Russarön 
linnakkeella vuonna 1953. 
Palveltuaan vänrikkinä Kot-
kan alueella, suoritti hän 
Kadettikoulun vuosina 1956— 
58. Lukuunottamatta vuoden 
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Everstiluutnantti Pentti Väyrysen 

pituista jaksoa Merisotakou-
lussa palveli evl Väyrynen 
uransa ensimmäisen vuosi-
kymmenen Kotkan Rannik-
kopatteristossa esikunta- ja 
yksikkötehtävissä. Sotakor-
keakoulu ajoittui vuosiin 
1967—69, jonka jälkeen pal-
veluspaikkakunnaksi tuli 
Turku. Vaasan Rannikkopat-
teriston komentajaksi hän 
siirtyi Turun Rannikkotykis-
törykmentin rykmenttiupsee-
rin tehtävistä vuonna 1975. 

Evl Väyrynen ehti kantaa 
puolustusvoimien asepukua 
yli 30 vuotta. Sotakouluvai-
heita lukuunottamatta koh-
distui hänen työpanoksensa 
välittömästi joukko-osastojen 
hyväksi — viimeksi siis jouk-
ko-osaston komentajana. Val-
miudet tähän tehtävään hän 

atesanat hyvälle patteristolleen. V 

oli hankkinut vajaan parin 
vuosikymmenen joukko-osas-
topalvelulla. 

Sotilasuransa lopussa käyt-
tämiensä puheenvuorojen pu-
naisena lankana oli tyytyväi-
syys rannikkotykistön liikku-
van asejärjestelmän piirissä 
alkaneeseen voimaperäiseen 
suunnittelu- ja kehittämistyö-
hön sekä kuluvan vuosikym-
menen jälkipuoliskolle ajoit-
tuviin hankintasuunnitelmiin. 
Hän korosti yksinkertaisten 
ja kenttäkelpoisten menetel-
mien ja laitteiden valintaa 
huipputekniikkaa edustavien 
järjestelmien rinnalla ja vara-
menetelminä. Eroava komen-
ta ja kehotti pitämään jalat tu-
kevasti maassa ja varoitti hai-
hattelusta varsinkin aikana, 
jolloin aselajihaara purjehtii 

rivä kivi ei sammaloidu. 

myötätuulessa materiaalihan-
kintojen suhteen. 

Vaasan Rannikkotykistö-
patteristo kiittää eläkepäiville 
siirtynyttä komentajaansa 
menneistä, ajoittain vaiherik-
kaistakin vuosista ja toivottaa 
uuden komentajan tervetul-
leeksi Vaasan Rannikkopatte-
ristoon. 

Majuri E Kurka 
• 
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SAAB-SCANIA 
PIIRIEDUSTAJA 

PORIN TALOUSALUEELLA 

Isolinnank. 15 28100 Pori 10 
Puh. 939-35366, 16642 

K U L T O m u n o T 
Munakunta 

V. / 

KONEPAJA M A S K I N V E R K S T A D 

)NILS ERIKSSON 
/ 21630 LIELAX PARAINEN—PARGAS 

£ 
V 921-748086 

24 

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 

OY ALUMA AB 

OSAKEYHTIÖ AP:N KONEPAJA 

OY ELEKTRO-DIESEL AB 

OY EXIM AB 

OY FORCIT AB 

FOTO-NYBLIN OY AB 

HACKLIN-YHTIÖT 

OY HANGÖ STEVEDORING AB 

HANGON KAUPUNKI 

HANGON LIIKENNE 

HANGON RADIO JA TV HUOLTO 

HANGON SÄÄSTÖPANKKI 

OY HELO-TEHTAAT 

HUONEKALUTEHDAS 
KORHONEN OY 

KOKKOLAN SATAMA 
— tärkeä puolustuksen kohde 

OY KOLMEKS AB 

OY KOLSTER AB 

KARJAAN KAUPUNKI 

KONE OY 

KONE-TUKKU OY 

OY KOTKA STEVEDORING 

LAPIN PAKARI OY 

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 

LEVERINDUS 

OY LOHJA AB 

OY LINDHOLM LINES AB 

LÄNSI-UUSIMAA 

MARCO CALIFORNIA KY 

MARKKINOINTI VIHERJUURI (mv) 

OY MÖLNLYCKE AB 

NAANTALIN SATAMALAITOS 

NYKY-OFFSET KY 

OSUUSPANKKIEN KESKUS-
PANKKI OY OKO 

RAISION TEHTAAT OY 

SUOMEN CPC OY 

SUNILA OY 

TAMMISAAREN KAUPUNKI -
EKENÄS STAD 

TEOLLISUUSTEKNIIKKA OY 

TUOTTAJAIN LIHAKESKUS-
KUNTA TLK 

TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI 

VENE JA MOOTTORIMYYNTI OY 

YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY 
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TURUN R A N N I K K O -
T Y K I S T Ö R Y K M E N T T I 

Heikkilän kasarmialueen 
uuden esikuntarakennuksen 
rakennustyömaa alkamassa 

"Alkupamauksen" kutsuvieraita Heikkilän kasarmilla 23.1.85. Keskellä LSSl:n komentaja kenraaliluut-
nantti Lauri Koho, hänestä oikealle rakennusneuvos Pentti Viljanen PlM:stä ja varuskunnan päällikkö 
eversti Pekka Aitero sekä vasemmalla hallitusneuvos Risto Jalli ja vankeinhoidontarkastaja Yrjö Heino 
vankeinhoitolaitoksesta. 

Heikkilän rakennustyömaalla 
järjestettiin 23.1.1985 työ-
maan avaustilaisuus, johon 
osallistui sotilasläänin ko-
mentajan kenraaliluutnantti 
Lauri Kohon johdolla puolus-
tusministeriön, työvoimavi-
ranomaisten, vankeinhoitovi-
ranomaisten ja Turun Varus-
kunnan joukkojen edustajia 

sekä Turun kaupungin joh-
toa. 

Ohjelma oli: 

Tervehdyssanat 
TurRtR:n komentaja, 
ev Jukka Karvinen 

Työmaan avaus 
LSSlrn komentaja 
kenrl Lauri Koho 

Heikkilän kasarmialueen 
rakennushankkeiden esittely 

TurRtR:n huolto-
päällikkö, majuri 
Eero Raussi 

Ruokailu (lounas) 
Turl tPston ruokala 
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Turun Vähä-Heikkilään on 
suunniteltu Turun Rannikko-
tykistörykmentille uutta esi-
kuntarakennusta jo 1960-
luvulta alkaen. Hankkeen ra-
hoitus on kuitenkin viivästy-
nyt eri syistä useita kertoja. 
Rykmentin esikunta on jo 
kerran aikaisemmin 1960- ja 
1970-luvuilla ollut sijoitettu-
na Heikkilään noin kymme-
nen vuoden ajan. 

Nykyinen esikuntaraken-
nus Linnankasarmi Linnan-
kadun varrella, jossa sijaitsee 
myös Puolustusministeriön 
Turun rakennustoimisto, on 
siirtynyt Turun kaupungin 
omistukseen. Puolustusvoi-
mien hallintaoikeus jatkuu, 
kunnes uudet tilat ovat val-
miit. 

Vuoteen 1983 asti Linnan-
kasarmille oli majoitettuna 
rykmentin esikuntapatteri, 
mutta tilojen huonokuntoi-
suuden takia varusmiehet on 
siirretty Turun Laivastoase-
man tiloihin Pansioon. 

Nyt alkava rakennushanke, 
jota sotilasläänin johto on 
voimakkaasti ajanut, toteute-
taan osin vankeinhoidon va-
roin. Töihin osallistuu Turun 
Lääninvankilasta 10—20 van-
kia, joita varten on Heikkiläs-

tä varattu tarvittava ruokailu-
ja muut sosiaalitilat. Van-
keinhoidon työllistämisvaroja 
on varattu rakentamiseen 
1,35 milj .mk. 

Eri viranomaisten yhteis-
työprojektina hanke on var-
sin mielenkiintoinen, ja suo 
vankeinhoidolle mielekkään 
työllistämiskohteen. 

Uusi 3-kerroksinen raken-
nus tar joaa Turun Rannikko-
tykistörykmentin esikunnalle 
ja Puolustusministeriön Tu-
run rakennustoimistolle ajan-
mukaiset tilat. 

Rakentamiseen on varattu 
budjetissa varoja yhteensä 8,7 
milj. mk, joista vuodelle 1985 
5,7 miljoonaa. 

Työ valmistunee suunnitel-
mien mukaisesti vuoden 1986 
puolivälissä. 

Sotilasläänin komentaja 
kenraaliluutnantti Lauri Ko-
ho ja mm eduskunnan oikeus-
asiamies kiinnittivät aikoi-
naan huomiota Linnankasar-
milla esikuntapatterin varus-
miesten majoituksen heik-
koon tasoon. Nyt käynnisty-
neeseen rakennusvaiheeseen 
ei kuitenkaan sisälly varus-
miesten kasarmitiloja. Näi-
den tilojen saanti olisi sotilas-
läänin ja rykmentin johdon 

mukaan tärkeätä esikunnan 
ja sitä tukevan esikuntapatte-
rin tarkoituksenmukaisen toi-
minnan kannalta. Kasarmiti-
lojen ja siihen liittyen varas-
torakennusten rakentaminen 
olisikin nyt mielekäs jatko 
Heikkilän kasarmialueen ra-
kentamisessa. On ilmeistä, et-
tä nyt alkavalla yhteistyöllä 
puolustusministeriön raken-
nustyön, Turun työvoimavi-
ranomaisten ja vankeinhoito-
viranomaisten kesken pääs-
tään tulevaisuudessakin hy-
viin tuloksiin. 

Everstiluutnantti 
H Luostarinen 

• 
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HENKILÖ ASIOITA 

Palkitut 

SVR R 1 
— evl H Luostarinen 
SVR R 
— teknkapt U Saari 
— talkapt K Takala 
SVR M 1 kr 
— sotmest M Kareniemi 
— sotmest V Mäkelä 
— yliv P Laurila 
SVR M 2 
— värv L Heinonen 
— värv T Makkonen 
sotilasansiomitali 
— vääp J Halmet 
— em A Lukka 

Ylennykset ja nimitykset 

yliv Veikko Johannes Mäkelä 
sotilasmestariksi 1.6.84 

yliv Reijo Antero Avikko so-
tilasmestariksi 30.6.84 

maj Ilmari Erik Heinonen 
everstiluutnantiksi 1.7.84 

kapt Kyösti Juhani Lakio ma-
juriksi 1.7.84 

v-korpr Eino Ralf Ture Lehti 
v-alikersantiksi 1.10.84 

ylik Seppo Juhani Orpana 
vääpeliksi 1.10.84 

teknylil Raimo Juhani Tihula 
teknikkokapteeniksi 6.12. 
84 

sotmest Mauri Ilmari Mutta 
luutnantiksi 1.2.85 

kapt Heikki Olavi Kiviranta 
majuriksi 1.2.85 

ylil Vesa Väinö Tapani Ranki 
kapteenin virkaan 1.3.85 

Itn Seppo Antero Salonen yli-
luutnantiksi 1.2.85 

Erot 

sotmest Reijo Antero Avikko 
1.7.84 EPtrista 

ltn Anssi Hannu Räty 1.8.84 
Gyltön lkeelta 

viestittäjä Ulla-Maija Hillevi 
Wahlberg 11.9.84 TurRt-
RE:sta 

sotmest Leo Kalevi Warro 
1.11.84 Kuuskaj askarin 
lkeelta 

yliv Johannes Aavasaari 1.12. 
84 EPtrista 

yliv Valto Aulis Kaukonen 
1.12.84 EPtrista 

maj Raimo Ahti Huuhtanen 
1.2.85 TurRtRE:sta 

sotmest Raimo Rastas 1.2.85 
Utön lkeelta 

sairaanhoitaja Doris Maria 
Lindström 1.2.85 Utön 
lkeelta 

Tehtäviin määräämiset 

ylik Juha Esko Saarinen 1.5. 
84 taisteluvälineupseeriksi 
Örön lkeelle Kuuskaj aska-
rin lkeelta 

kers Juha Harry Åberg 1.6.84 
opetusupseeriksi Utön 
lkeelle 

evl Ilmari Erik Heinonen 
1.7.84 I/TurRtR:n komen-
tajaksi 

v-kers Heikki Esa Ilmari Sa-
lakari 1.7.84 johtokeskus-
mieheksi Örön lkeelle Utön 
lkeelta 

sotmest Veikko Johannes Mä-
kelä 1.8.84 viestiupseeriksi 
Örön lkeelle TurRtRE:sta 

vääp Antti liva Juhani Posti 
1.8.84 viestiupseeriksi Tur 
RtRE:aan Kuuskajaskarin 
lkeelta 

v-korpr Teppo Aimo Kullervo 
Ketola 1.9.84 värvätyksi 
vartiomieheksi Katanpään 
vartiolinnakkeelle EPtrista 

sotmest Raimo Severi Mäki-
nen 1.11.84 vääpeliksi Utön 
lkeelle E/I/TurRtR:sta 

ylil Ari Emil Koskinen 1.9.84 
varapäälliköksi Gyltön 
lkeelle Kuuskajaskarin 
lkeelta 

kers Heikki Tapio Saarinen 
1.9.84 opetusupseeriksi 
Gyltön lkeelle 

sotmest Kalevi Johannes Pel-
toniemi 1.10.84 vääpeliksi 
Kuuskajaskarin lkeelle 

sotmest Leo Kalevi Warro 
1.10.84 opetusupseeriksi 
Kuuskajaskarin lkeelle 

kers Kai Uolevi Rouvali 1.10. 
84 opetusupseeriksi Kuus-
kajaskarin lkeelle 

vänr Jari Tapio Pullinen 1.11. 
84 opetusupseeriksi Gyltön 
lkeelle 

sotmest Raimo Rastas 1.11.84 
talousupseeriksi Utön lkeel-
le 

kapt Jukka Sakari Savonhei-
mo 1.12.84 toimistoupsee-
riksi TurRtRE:aan Örön 
lkeelta 

vääp Matti Tauno Tapani 
Sund 1.12.84 viestiupsee-
riksi E/II /TurRtRE :iin 

sotmest Martti Kalervo Hii-
pakka 1.1.85 merivalvonta-
upseeriksi TurRtRE:aan 
Gyltön lkeelta 

sotmest Seppo Samuli Suomi-
nen 1.1.85 konepäälliköksi 
EPtriin Kuuskajaskarin 
lkeelta 

vääp Auvo Olavi Lehtonen 
1.1.85 konepäälliköksi 
E/II/TurRtR:iin EPtrilta 

vääp Paavo Yrjö Kalevi Es-
kelinen 1.1.85 viestiupsee-
riksi Kuuskajaskarin lkeel-
le Örön lkeelta 

vääp Terho Viktor Vähätalo 
1.1.85 viestiupseeriksi 
EPtriin 

sotmest Martti Kalervo Hii-
pakka 1.2.85 merivalvonta-
aluekeskuksen päälliköksi 
TurRtRE: aan 

ltn Raikko Veli-Pekka Ro-
stedt 1.2.85 opetusupsee-
riksi Utön lkeelle Gyltön 
lkeelta 
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vääp Kari Kristian Sairanen 

1.1.85 taisteluvälineupsee-
riksi EPtriin Örön lkeelta 

vääp Juha Martti Laurila 
1.1.85 taisteluvälineupsee-
riksi TurRtRE:aan EPtrilta 

vääp Hannu Juhani Lahti 
1.2.85 opetusupseeriksi 
Utön lkeelle Kuuskajaska-
rin lkeelta 

tervhoit Marja Lahti 1.2.85 
sairaanhoitajaksi Utön 
lkeelle 

Siirrot 

sotmest Osmo Olavi Arkivuo 
LSSlE:sta 1.3.85 TurRtR: 
iin 

sotmest Tarmo Juhani Ilma-
nen TurLAs:lle 1.2.85 Tur 
RtRE:sta 

sotmest Jorma Turunen 
SmMv:oon 1.9.84 TurRt 
RE:sta 

teknltn Markku Iisakki Kor-
punen SmMv:oon 1.11.84 
TurRtRE: sta 

ltn Raikko Veli-Pekka Ro-
stedt 1.9.84 Gyltön lkeelle 

ltn Mikko Anton Suomela 
1.9.84 Gyltön lkeelle 

ltn Kimmo Juhani Lähdevirta 
1.9.84 Kuuskaj askarin 
lkeelle • 

I 
S 

HANGON 
RANNIKKOPATTERISTO 

RUSSARÖSSÄ ON UUDEN 
KASARMIN AIKA 

Russarön linnake on vuosi-
kymmenien ajan ollut Han-
koniemen lukkona. Linnak-
keen 9 tuuman Betlehem Steel 
tykit turvasivat alueellista 
koskemattomuuttamme me-
nestyksellä — näin voimme 
varmasti todeta — aina viime 
vuosikymmenelle saakka. 
1970-luvulla ja alkaneella 
vuosikymmenellä ne väistyi-
vät modernin kaluston tieltä. 
Järeäksi muistoksi tuleville 
sukupolville jäi linnakkeelle 
museoituna kaksi 9 tuuman 
tykkiä. 

Teknillisen kehityksen siir-
täessä Betlehemien suunta-
kaaret muistoesineiden jouk-
koon — aloitettiin myös uu-
situn valvonta- ja asejärjes-
telmän käyttäjille tarkoitetun 

kasarmin rakennustyöt. 
Vuonna 1936 valmistunut ja 
1960-luvun alussa peruskor-
jattu kasarmi sai 11.12.1984 
itäisen päätynsä jatkoksi 
"uuden kasarmin". Uuden 
osan valmistuessa "vanha ka-
sarmi" tyhjennettiin ja Puo-
lustusministeriö aloitti lop-
puun kuluneen rakennuksen 
saneerauksen. Kokonaisuus 
(uudisrakennus + saneerattu 
vanha) luovutettaneen Han-
gon Rannikkopatteriston 
käyttöön vuoden 1986 alussa. 

Russarön linnakkeen siirtä-
minen nykyaikaan aloitettiin 
tärkeimmästä — valvonta- ja 
asejärjestelmistä. Järjestel-
mien käyttäjät saivat odottaa 
asuin- ja työtilojensa moder-
nisointia melkein kymmenen 
vuotta. Majoitustilojen al-
keellisuus nopeutti myös pe-
ruskoulutuksen siirtymistä 
pois patteriston alueelta. Rat-
kaisu on osoittautunut erit-
täin hyväksi. Me voimme tä-
ten keskittyä ensisijaiseen teh-
täväämme — rannikkotykki-
väen kouluttamiseen. Porin 
Prikaati antaa meille pohjan 
mihin rakentaa — hyvin pe-
ruskoulutetun nuoren tykki-
miehen. 

Ei edes koko kasarmi-
kompleksin valmistuminen 
mahdollista alokaskoulutuk-
sen aloittamista Russarön 
saarella. Kasarmiin mahtuu 
noin 140 miestä — nykyajan 
vaatimusten mukaisesti ma-
joitettuna. Alokaskoulutus 
tietäisi taas "kaksinkertais-
t a " majoitusta — mutta ei 
kuitenkaan "kolminkertais-
t a " — johon 1970-luvulla 
jouduttiin turvautumaan. 
Uudessa kasarmissa on otettu 
huomioon kouluttajien esittä-
mät toivomukset: kouluttajil-
le tulee työskentelytilat, säily-

M U I S T A : 
Kun päätät ase- ja panoskaupoista, ota yhteys 
Seppo Kastepohja Ky 

SE KANNATTAA! 

Aseita Ampumatarvikkeita 

Seppo Kastepohja Ky 
Parolantie 68 A Puhelin 
13100 Hämeenlinna 10 917-22219 
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tystiloja varusteille ja ennen 
kaikkea kunnolliset mahdolli-
suudet peseytyä ja kuivattaa 
varusteensa. Yleisvaikutelma 
on jo tässä vaiheessa vähin-
täin "hyvin tyydyttävä". 

Me toivomme täällä Han-
gossa, että Russarön linnake 
saisi vielä koulutushallin mie-
histösaunoineen sekä joko pe-
ruskorjatun tai uuden sotilas-
kodin. Toivelistan toteutta-
misvuosi voisi olla 1986—87? 
Lisäksi vielä 2—3 peruskor-
jattua asuntoa niin Russarö 
olisi siirtynyt myös sosiaalis-
ten olosuhteiden osalta nyky-
aikaan. 

Russarö on muuttunut pal-
jon kuluneen 10 vuoden aika-
na. Linnake on tänään teho-
kas lenkki alueellista koske-
mattomuuttamme merialueel-
la turvaavien linnakkeiden 
ketjussa. Me katsomme luot-
tavaisin mielin tulevaisuuteen 
— myös kohti koulutushallia, 
sotilaskotia ja muutamaa 
asuntoa. Asko Kilpinen 

HENKILÖ ASIOITA 

Eläkkeelle 

vjä Hilkka Haapajärvi 3.7. 
1984 

insmaj Kalevi Hyvönen 25.11. 
1984 

keitt Eeva Kovanen 15.1.1985 

Tehtäviin määräämiset 

kapt Veikko-Olavi Eronen 
Russaröstä teknisen toimis-
ton päälliköksi 1.9.1984 

ylil Jarmo Valtimo Hästö-
Busön linnakkeelta koulu-
tus- ja järj.toimiston pääl-
liköksi 1.9.1984 

yliv Pentti Hietamies koulu-
tus- ja järj .toimistosta me-

rivalvonta-aluekeskuksen 
merivalvontaupseeriksi 1.9. 
1984 

sotmest Markku Sipovaara 
Russaröstä koulutus- ja 
järj .toimistoon 1.10.1984 

ylil Jarmo Valtimo Esikunta-
patterin päälliköksi (oto) 
1.1.1985 

sotmest Kari Lineri Hästö-
Busön linnakkeelta Esi-
kuntaan 1.1.1985 

sotmest Olli Salmi Esikunnas-
ta Russarön linnakkeelle 
1.1.1985 

yliv Toivo Aho Esikuntapat-
terilta Hästö-Busön linnak-
keelle 1.1.1985 

yliv Pentti Hokkanen Esi-
kuntapatterilta Hästö-
Busön linnakkeelle 1.1. 
1985 

Siirrot 

maj Veli Turkki Huoltokou-
lutuskeskuksesta huolto-
päälliköksi 1.3.1984 

kapt Arto Vapaavuori SIRtR: 
iin 1.8.1984 

kapt Mauri Ranta SIRtR:stä 
Russarön linnakkeen pääl-
liköksi 18.8.1984 

maj Jukka Voipio RtK:uun 
1.9.1984 

maj Tapani Virkki RtK:sta 
patteristoupseeriksi 1.9. 
1984 

ylil Kimmo Marttinen SIRtR: 
stä HanRPstoE:aan 1.9. 
1984 

ylil Risto Rautava SIRtR:iin 
1.9.1984 

vääp Pekka Ahokas IUudsp: 
iin 1.2.1985 

Erot 

r-ap Tarja Hyttinen 1.4.1984 
sotmest Markku Turunen 1.6. 

1984 
teknltn Antero Tomperi 1.7. 

1984 
vänr Juhani Taponen 31.8. 

1984 
as Ari Manninen 1.12.1984 
kers Harri Nuutinen 6.12. 

1984 • 

Kaiken maailman 
liput ja viirit. 

Läh tö - ja maal ivaat teet . 
Mainoskankaat ja 

-s t reamer i t . 
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T1P TOP sisärengas-
korjaus- ja venttiiliohjelma 
TIR TOP sisärengaspaikoissa 
ori jännitystä tasaava kaksois-
hammastettu reuna ja ne vul-
kanöituvat pysyvästi sisären-
kaaseen. 
Venttiiliohjelma käsittää kaik-
kien kaupallisten venttiilien 
(myös EM) lisäksi myös tarvit-
tavat työkalut ja tarvikkeet. 

Smlafttic on leknisösti''tä,"y-,;: 
dellirif n ja järkiperäinen pika-' 
korjausmenetelmä sisaren • 
kaattomien (tubeless) renkai-
den pistoreikiin. Henkilö- ja 
kuorma:autorenkaat 10 mm 
asti ja EM renkaat 
20 mm asti. n 

' 'CÄmbi-korjausmeneteimä 
aikaasMstövä yhdistetty sisft-
ja ulkovauriokorjausmentel-
mä. Henkilöautorenkaat 10 
mm asti, kuorma-autorenkaat 
50 mm ja EM renkaat 65 mm 
asti. 
Vaurio leikataan puhtaaksi sy-
Sinteriniäisellä helppokäyttöi-
sellä Cl leikkauslaitteella. 

r 

Thermo-
press 
plkavulka-
nointilaite tällä 
laitteella korjataan 
nopeasti henkilö-, 
kuorma-auto ja EM 
renkaiden naulanreiät, 
läpivauriot ja.kumivauri-
ot. Lyhyen paisteajan ja 
pienen virrankulutuksen an-
siosta saavutetaan nopeita ja 
tehokkaita korjauksia. Laite 
on kätevä ja helposti siirreltä-
vissä. Keskitetyn ja alhaisen 
paistolämpötilan ansiosta väl-
tytään täysin epämuodostu-
milta. 

c 

A + B Vulka-
noäntisekoite 

•m MUO: Kyimavulka-
noituvalla 
A+B massal-

la korjataan ilman muottia ku-
mi- ja kudosalueiden ulkopuo-
liset vauriot myös traktori ja 
EM renkaissa. 

ulkorengaspaikat 
tasapainotettu ja käytössä 
luotettavuutensa osoittanut 
valikoima ristikudos- ja vyö-
renkaiden paikkoja ammatti-
korjauksiin. Erilliset valikoimat 
— henkilö- ja kuorma-auto-, 
traktori- ja EM renkaiden ku-
ten myös teoliisuusajoneuvo-
jen renkaiden korjausta var-
ten — takaavat ko rengas-
tyyppeihin koordinoituina tek-
nillisesti täydellisiä korjauksia. 
Maahantuoja 

VULK-TARVIKKEET OY 
Takkat ie 2 0 Hki 37 vaihde 5 5 4 4 0 6 


