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Nimettömistä 
Puolustusvoimillemme on vasf ikään saatu kehi-
tetyksi uusi kaikenkantava varusesine, armeijan 
lämpimimmäksi varusteeksi mainittu taisteluvyö, 
eräiltä lempinimiltään hikiliivit tai Figurat. Jat-
kettaessa vaatetusalalla päädytään nimettömiin 
tai oikeastaan nimiin. 

On nimittäin niin, että kaikissa koulutustapah-
tumissa ilmestyy koulutettavien ja kouluttajien 
rintamuksiin tarpeen sanelemana varsin äkin eri-
laisia lippusia, lappusia tai maalarinteipin pätkiä 
ilmaisemaan henkilöiden nimiä. Ihmetystä on he-
rättänyt, eikö Puolustusvoimat voisi muiden ar-
meijoiden ja siviilissäkin koko ajan yleistyvän ta-
van mukaan uniformisoida tätäkin tilannetta. 

Kasvikunnan ideoimana lahjana ihmiskunnalle 
on esimerkiksi olemassa tekstiilitarranauhaa, jol-
le nimi voidaan kätevästi painaa ja lappu tarvit-
taessa vaihtaa. Kaiketikin vähäisin kustannuksin 
voisi jokaisen sotilaan palveluspuvussa olla sel-
västi näkyvä nimi, jopa arvokin, jolloin ei maas-
topukua tarvitsisi repiä siihen sopimattomien me-
talliruususten okailla. "Hei , Te siellä" asemesta 
yleistyisi ohjesäännön edellyttämä puhuttelu. 
Asia on tietenkin pieni, mutta sotilasvaatetuksen 
nyt kaikinpuolin kehittyessä pikkuasioillakin on 
nimellisarvonsa. 

Yhdenmukaistaa voisi myös lomakasseja yms 
puolustushaaroittain, aselajeittain tai joukko-
osastoittain. Sensijaan basaarikauppa joukko-
osastotunnuksin varustetulla rihkamalla tulisi 
mielestäni lopettaa. Kyllä Suomen Armeija voi 
olla värikäs, värin vaan tulee olla yleensä har-
maa. 

Omalla nimellä kirjoitetaan omia mielipiteitä. 
Muistakaamme lehtemme viime numerossa julis-
tettu RtUY:n kirjoituskilpailu! Toivottavasti sen 
tuotoksia nähdään aikanaan tämänkin lehden 
palstoilla. Ne olisivat arvokkaampia kuin sinänsä 
hyvät nimettömät koosteet, joita tässäkin nume-
rossa on. 

Nimimerkit nimiksi ja merkeiksi. 

Timo Sario 
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EVERSTI 
TORSTI LAHTI 

Rannikkopuolustus tänään 
— mikä on tilanne, 
mihin ollaan menossa? 

KOKO VALTAKUNTAA 
ON PUOLUSTETTAVA 
MUTTA ERITYISESTI ON 
HUOLEHDITTAVA 

TÄMÄ PUOLUSTUSVALMIUS 
ON OSOITETTAVA JO 

, RAUHAN OLOISSA 

Olemmeko reaaliajassa? 

Sain virikkeen tähän kirjoi-
tukseen Rannikon Puolusta-
jan edellisessä numerossa (no 
1/86) olleesta everstiluutnant-
ti Heikki Rinteen kirjoituk-
sesta "Rannikkotaktiikka tä-
nään — perinteitä, kehitystä 
vai molempia?" En kuiten-
kaan aio kirjoittaa tästä ai-
heesta. Kuittaan asian totea-
malla, että minun on henkilö-
kohtaisesti helppo yhtyä 
useimpiin Heikki Rinteen 
esittämiin näkemyksiin. Mie-
leeni tuli kirjoitusta lukiessani 
joskus aikaisemminkin askar-
ruttanut asia: Näinkö vähän 
keskimäärin on kyetty omak-
sumaan rannikonpuolustuk-
sen muistakin perusasioista? 
Onko käynyt niin, että me 
puolustusvoimissa puurram-
me jokainen oman tehtäväm-
me parissa niin intensiivisesti, 
ettemme ehdi seurata mitä 
muualla tapahtuu? Emmekö 
siis ole selvillä kokonaistilan-
teesta? Emmekö kykene seu-
raamaan kehityksen mukana? 

ILMATILASTA 

tamaan tähänastisten rannik-
kopuolustusratkaisujen muo-
toutumista ja niihin vaikutta-
neita tekijöitä. Olisiko niissä 
mitään tänäpäivänä varteen 
otettavaa? 

Rannikkopuolustusta on 
viimevuosina kehitetty varsin 
intensiivisesti. Kehittämis-
hankkeet ovat olleet olois-
samme poikkeuksellisen mit-
tavia ja ne ovat ohjelmallises-
ti jatkuneet jo pitkälti toista 
vuosikymmentä. Niistä on 
paljon puhuttu ja esitetty eri-
laisia arvioita valittujen kehit-
tämislinjojen tarkoituksen-
mukaisuudesta ja tarpeelli-
suudesta. Yleensä arviot ovat 
olleet myönteisiä. Seuraava 
lyhyt tarkastelu pyrkii valot-

Toista maailmansotaa 
edeltänyt kehitys ja 
sotakokemukset 

Valtaosa keisarillinen Venä-
jän, erityisesti sen pääkau-
pungin Pietarin turvaksi Itä-
meren suuntaan rakennetun 
ns Pietari Suuren merilinnoi-
tusjärjestelmän Suomenlah-
den pohjoisrannikolla olleista 
linnakkeista varustuksineen 
jäi Venäjän vallankumouksen 
aikana itsenäistyneen Suomen 
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haltuun melkein vahingoit-
tumattomina. Linnakkeiden 
käyttöön otosta ja niiden so-
veltamisesta Suomen turvalli-
suuspoliittisia tarpeita palve-
lemaan alkoi rannikkotykis-
tömme taival tämän päivän 
monitoimiaselajiksi, rannik-
kopuolustukseksi. 

Rannikkotykistön kehittä-
misedellytyksinä aina toisen 
maailmansodan päiviin asti 
oli em vahva kalustollinen ja 
linnoituksellinen lähtökohta 
sekä melko nopeasti yhtenäi-
seksi muotoutuneet tehtävät 
ja johto. Niukat taloudelliset 
ja henkilöresurssit yhdessä 
rannikkojoukkojemme ja 
saaristojemme erityispiirtei-
den ja -olosuhteiden kanssa 
pakottivat halpoihin ja oma-
peräisiin järjestelyihin ja ke-
hittämisratkaisuihin. Sotako-
kemukset osoittivat ne valta-
osaltaan onnistuneiksi ja oi-
keasuuntaisiksi ja suhteessa 
voimavaroihimme oikein mi-
toitetuiksi. Sodan alkaessa 
rannikkojoukot olivat puo-
lustusvoimien ilmeisesti par-
haiten tehtäviensä tasalla ole-
va osa varustuksensa, toimin-
tamenetelmiensä ja organi-
saationkin puolesta. Tuolloi-
set merivoimat, johon rannik-
kotykistö aselajina kuului, 
kykeni yllättävän hyvin ja te-
hokkuutensa osoittaen mu-
kautumaan moniin tilanne-
vaihteluihin aina sotaa edeltä-
neestä puolueettomuusvarti-
oinnista vielä pitkään sodan 
jälkeenkin jatkuneisiin eri-
tyistehtäviin kuten mittasuh-
teiltaan ainutlaatuiseen Suo-
menlahden miinanraivaus-
operaatioon. 

Rauhan aikana Merivoi-
mien komentajan keskitetyssä 
johdossa olleita rannikko-
joukkoja alistettiin sodan ai-
kana tilannekehityksen mu-
kaan muille johtoportaille. Jo 
Talvisodan aikana oli esim 

Laatokan Meripuolustus suo-
raan ylipäällikön alainen ja 
Viipurin Lohkon Koiviston 
alalohko II Armeijakunnan 
johdossa. Jatkosodassa Laa-
tokalla, Äänisellä ja Länsi-
Kannaksella sekä sodan lop-
puvaiheessa myös Viipurin-
lahdella toimineet rannikko-
joukot olivat joko suoraan 
Päämajan tai vastaavien maa-
voimien yhtymien johdossa. 
Näillä pääsotanäyttämön rin-
tamilla rannikkojoukot selvi-
sivät tehtävistään keskimää-
rin hyvin ja joissakin ranni-
kon erikoistilanteissa niiden 

merkitys oli ratkaiseva. Muu-
alla ne pelkällä olemassa olol-
laan silloisessa sotilaspoliitti-
sessa tilanteessa kykenivät 
varsin vähin voimavaroin 
suojaamaan jopa valtakun-
nan ydinalueen, erityisesti 
pääkaupungin, ja siten va-
pauttamaan aseistusta ja hen-
kilöstöä painopistesuuntaan. 
Todettakoon, että ylipäällik-
kö luotti täysin Merivoimien 
komentajan kenraali Väinö 
Valveen johdossa olleiden 
Merivoimien kykyyn suojata 
pitkä meriraja ja meriliikenne 
länteen. 
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Sotien jälkeinen kehitys 

Sodat antoivat luonnollisesti 
myös uusia viitteitä rannikko-
tykistön kehittämiselle: Se 
joutui uusien teknillisten ja 
taktillisten ratkaisujen eteen. 
Toisen maailmansodan rat-
kaiseviin sotatoimiin kuulu-
neiden maihinnousuoperaati-
oiden kokemukset osoittivat, 
että rannikkotykistön rinta-
ma oli laajennut äkkiä kol-
miulotteiseksi ja sen yksikköi-
hin kohdistettavissa oleva 
asevaikutus moninkertaistu-
nut. Näin sen aseistusta, va-
rustusta ja taistelunkestävyyt-
tä sekä organisointia joudut-
tiin pohtimaan uusin ja voi 
sanoa huikeasti kehittyvän 
aseteknologian myötä jatku-
vasti muuttuvin perustein. 
Mutta eteenpäin oli mentävä 
ja mentiin. Kun meillä ei ma-
teriaalisella puolella em häm-
mentävästä tilanteestakaan 
johtuen eikä varsinkaan mää-
rärahojen niukkuuden vuoksi 
ollut paljon tehtävissä suun-
tautui toimeliaisuus aluksi 
rannikkotykistön organisa-
tooriseen asemaan ja sisäiseen 
organisaatioon. 

Puolustusvoimissa 1952 ta-
pahtuneessa uudelleenorgani-
soinnissa rannikkotykistö sit-
ten liitettiin maavoimiin ja 
kehitys alueellisen puolustus-

järjestelmän osana lähti vie-
mään sitä uudessa johdossa 
puhtaasti tykistölliseksi asela-
jiksi. 

Kun rannikkotykistö sota-
kokemusten perusteella puo-
lentoista vuosikymmenen ai-
kana moniin eri suuntiin vie-
raassa johdossa käyneiden 
kehittämiskuvioiden jälkeen 
sai 1967 oman tarkastajan 
johtamaan aselajin kehittä-
mistyötä, pääsivät rannikko-
tykistön asema ja tehtävät se-
kä kehittämistarpeet ja -edel-
lytykset vähitellen taas omaa 
aselajia laajempaan kriitti-
seen tarkasteluun ja kustan-
nushyöty vertailuun. Erityi-
sesti RPT-72-työryhmän ja 
laajemmissa puitteissa parla-
mentaaristen puolustuskomi-
teoiden työskennellessä kävi 
tämä mahdolliseksi. 

Rannikkotykistön yksiköi-
den strategisesti tärkeä sijain-
ti alueellisen puolustusjärjes-
telmän osana rannikkoa val-
vovana ja sen alueellista kos-
kemattomuutta turvaavana 
paikallisjoukkona löydettiin 
uudelleen. Sen aseistuksen ja 
varustuksen taloudellisuus 
suhteessa arvioitavissa ole-
vaan suorituskykyyn ja te-
hokkuuteen tuli uudella taval-
la esille ja näin raottui myös-
kin valtion rahakirstu rannik-
kotykistön kehittämisprojek-

teille, jotka lähtivät vauhdik-
kaasti mutta hallitusti ensim-
mäisistä tilausvaltuuksista 
1970-luvun puolivälissä liik-
keelle. 

Tänään rannikkotykistö-
aselaji on joukko-osastoittain 
rannikon sotilaslääneille alis-
tettuna vastuussa niiden ran-
nikon jokahetkisestä valvon-
nasta ja alueellisen koskemat-
tomuuden turvaamisesta. Sen 
joukko-osastoissa ponnistel-
laan vimmatusti kehittämis-
projektien muuttamiseksi 
operatiivisiksi sotilasläänien 
rannikkopuolustusjär jestel-
miksi, joiden toiminnan pää-
määränä on uskottava ennal-
taehkäisevää merkitystä 
omaava suorituskyky. 

Miten tässä tullaan onnis-
tumaan sen näyttää aika mut-
ta jo nyt ovat kehittämispro-
jektit eräillä keskeisillä alueil-
la useita vuosia myöhässä ja 
uusia yllättäviä vaikeuksia 
niiden toteutuksessa näyttää 
ilmaantuvan jatkuvasti. Joh-
tosuhteiden ja yhteistoiminta-
järjestelyjen heikko koordi-
naatio, kuten em Heikki Rin-
teen esityksestä kävi ilmi, 
ovat toiminnallisella puolella 
kehityksen pahin jarru aina-
kin asiaa rannikon paikallis-
joukkojen kannalta tarkastel-
tuna. Joskus tuntuu siltä, 
kuin kartan mittakaavassa 
olisi erehdytty: Niin paljon 
samoilla alueilla on päällek-
käisiä ja rinnakkaisia johto-
portaita. Ehkä ei ole täysin 
perusteeton alussa esittämäni 
epäily siitä, että eri puolustus-
haarat, aselajit ja viranomai-
set ovat työskennelleet niin 
keskittyneesti omien kehittä-
mishankkeidensa parissa, että 
kokonaisuus ja päämäärä 
ovat hämärtyneet. Alue-esi-
kuntien resurssit eivät näytä 
riittäneen tämän kehitysten-
denssin muuttamiseksi. 
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Onko aikaisemmista 
kokemuksista mitään 
opiksi otettavaa? 

Sotia edeltäneinä noin kahte-
na vuosikymmenenä kyettiin 
yhtenäisiin tehtäviin, yhtenäi-
sessä johdossa kehittämään 
olosuhteisiimme ja voimava-
roihimme hyvin suhteutettu 
tehokas rannikkopuolustus-
järjestelmä, joka kykeni hy-
vin mukautumaan myös so-
dan vaihteleviin tilanteisiin ja 
tehtäviin. Kun sotien jälkeen 
vastuu rannikkopuolustuk-
sesta ja sen kehittämisestä ha-
jaantui usealle taholle polki 
kehitys paikallaan tai jopa 
taantui yli kahden vuosikym-
menen mittaisena ajanjakso-
na. Rannikkotykistöaselajin 
saadessa lähes kaksi vuosi-
kymmentä sitten tasavertai-
sen aseman muiden aselajien 
kanssa merkitsi tämä uuden 
vireästi alkaneen ja aina näi-

hin päiviin asti jatkuneen ke-
hityskauden alkua. Materiaa-
liset kehittämishankkeet ovat 
olleet oloissamme ainutlaatui-
sia. Vaikka tukea ja ymmär-
tämystä on saatu runsaasti 
muiltakin, tuntuu siltä kuin 
rannikkotykistöaselajille vä-
hitellen tulleet velvoitteet oli-
sivat käymässä ylivoimaisiksi. 
Esim. rannikkopuolustukses-
sa keskeisten sotilasläänien 
esikuntiin ei ole viime vuosina 
riittänyt avaintehtäviin yh-
tään rannikkotykistöupseeria. 

Kun kohtapuoleen on alka-
massa neljäs kaksikymmen-
vuotisperiodi rannikkopuo-
lustuksen kehityshistoriassa 
tuntuu siltä, että voimavaroja 
on pakko keskittää. Olisiko 
nyt aiheellista tutkia sellaista 
ratkaisua, jossa Suomenlahti 
muodostaisi tehtäviltään ja 
johdoltaan yhtenäisen ran-
nikkopuolustusalueen; Saa-
ristomeren, Ahvenanmaan ja 

Selkämeren ollessa vastaa-
vanlainen meripuolustusalue? 

Kriisin aikaiset johto- ja 
yhteistoimintasuhteet valmis-
tauduttaisiin ratkaisemaan 
samaan tapaan kuin viimeksi 
käytyjen sotien aikanakin. 
Antaisivatko rannikkopuo-
lustuksen tähänastiset kehi-
tysvaiheet tukea esitetylle pe-
riaateratkaisulle? 

Alussa mainitun Rannikon 
Puolustajan numerossa tiedo-
tettiin Rannikkotykistön up-
seeriyhdistyksen kirjoituskil-
pailusta. Kirjoituksen aihe on 
tässä kilpailussa jokaisen itse 
valittavissa. Kilpailu on kai-
kille avoin. Jos et muuta ai-
hetta keksi niin polemisoi täs-
sä kirjoituksessa esitettyjä nä-
kemyksiä. • 

i """ J 
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Rannikkotykistön 
kilpailuammunnat 

Rannikkotykistön modernin 
tykkikaluston käytön entistä 
tehokkaammaksi testaami-
seksi on aselajin kilpailuam-
munnat päätetty suorittaa uu-
situssa muodossa kesästä 
1986 lähtien. 

Joukko-osastot suorittavat 
kaksi kilpailuammuntaa uu-
simmalla tulenjohto-, lasken-
ta- ja tykkikalustolla. Aikai-
semmista vuosista poiketen 
tulenjohto-, mittaus-, lasken-
ta- ja ampumamenetelmä 
ovat joukko-osaston valitta-
vissa. 

Kilpailuammunnat alkavat 
tulenjohtokomentajan käske-
mällä ampumatehtävällä. 
Ammunnat suoritetaan kah-
teen eri maaliin tulensiirtoa 
käyttäen. Käytetty aika ja 
osumien määrä ratkaisevat. 

Paras joukko-osasto palki-
taan Karhulan maljalla. Ty-
kistökenraali V P Nenosen 
kiertopalkinnon saa vuodeksi 
haltuunsa paras raskas patteri 
ja vastaava kevyt patteri pal-
kitaan kenraalimajuri A A 
Kantolan tykillä. 

Lisäksi paras kantahenkilö-
kuntaan kuuluva tulenjohtaja 
saa Tulenjohtajan maljan se-
kä paras varusmiestulenjoh-
taja Tulenjohtajan hylsyn. 

Maanpuolustuksen esiupsee-
rikurssi 8 päättyi Merisota-
koulussa 25.4. 

Parhaana rannikkotykis-
töupseerina palkittiin RtUY:n 
kiikarilla kapteeni Esa Tiai-
nen. 

Muut kurssin suorittaneet 
rannikkotykistöupseerit oli-
vat: kapt M Hamunen, kapt S 
Lauhio ja kapt J Aronen. 

Maalissa 
Huoltoupseerikurssi 26:n 

päätöstilaisuudessa Lahdessa 
27.3. selviytyi kurssin prii-
mukseksi saaden Rannikkoty-
kistösäätiön stipendin kaptee-
ni Rainer Erik Hannikainen 
SIRtRrstä. TurRtR:n kaptee-
ni Kauko Antero Peltonen oli 
kolmas. Kurssin suoritti myös 
kapteeni Veikko-Olavi Ero-
nen HanRPstosta. 

RT ON TERÄSTÄ 
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AJATTELE PERHEESI 
VAKUUTUSTURVAA 

LIITY RYHMÄVAKUUTUKSEN 

POHJOLA §> YHTIÖT 
POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN 

ILMARINEN 



Erikoisjoukot 
Useilla mailla on käytössään erikoisjoukkoja, jotka 
on koulutettu toimimaan pieninä osastoina. Jouk-
kojen käyttötavat vaihtelevat jonkin verran eri mais-
sa sekä kohteiden valinnan että joukkojen soluttau-
tumiseen käytettävissä olevien keinojen suhteen. 
Seuraavassa on julkisten lähteiden pohjalta tehty lä-
pileikkaus joukkojen käytöstä. Artikkeli perustuu 
vain noin kymmenen lehden pohjalle, mutta epä-
tarkkuuksineenkin antaa miettimisen aihetta tämän-
päivän rannikon puolustajalle. 

Joukkojen 
käyttödoktriinista 

Erikoisjoukoksi nimeämisen 
perusteet vaihtelevat eri mais-
sa, mutta kaikille on yhteistä, 
että joukko on koulutettu ja 
varustettu toimimaan viholli-
sen syvyydessä. Henkilöstö 
on saanut koulutuksen lähi-
taistelussa, räjähteiden käy-
tössä ja tiedustelun eri alueil-
la. Se on myös varustettu ke-
vyellä mutta tehokkaalla vies-
tivälineistöllä ja muulla tilan-
teeseen soveltuvalla materiaa-
lilla. Usein tällainen joukko 
saattaa esiintyä myös siviili-
asuisena, jopa maan sotilas-
asuun pukeutuneenakin. 
Joukko soveltuu hyvin toimi-
maan joko yksittäin tai pie-
nissä ryhmissä. 

Erikoisjoukot useissa mais-
sa erotetaan niistä joukoista, 
jotka liittyvät suoranaisesti 
maihinnousun tai maahanlas-
kun valmisteluun kuten USA: 
ssa ja NL:ssa, mutta erikois-
joukkoja voidaan käyttää 
myös em valmisteluihin kuten 
Falklandin maihinnousun ja 
Etelä-Georgian saarten val-
taus osoitti. 

Organisaatiosta 

Joukkojen organisaatiosta ja 
lukumääristä on julkisuudes-
sa vain vähän tietoja. Rans-
kalla mainitaan olevan n 600 
miestä ja NL:lla 27000— 
30000 miestä. Sodan aikana 
joukkojen määrä luonnol-
lisesti kasvaa. II MS:ssa 
NL:lla sanotaan olleen jopa 
120000—200000 miestä täl-
laisissa tehtävissä. Joissakin 
maissa erikoisjoukkoihin 
kuuluvat toimivat rauhanai-
kana poliisijoukkojen tapaan 
turvallisuusjoukkoina ja va-
rastojen tai muuten elintär-
keiden kohteiden vartioinnis-
sa, kuten esim Ranskassa. 
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Erikoisjoukkojen organisaa-
tio on ilmeisesti erittäin jous-
tava riippuen suoritettavasta 
tehtävästä. 

Neuvostoliiton 
organisaatiosta 

Neuvostoliiton organisaation 

katsotaan jakaantuvan kah-
teen osaan: GRU:n (NL:n ar-
meijan tiedustelupalvelu) alai-
seen organisaatioon ja sota-
voimien armeijan ja rintaman 
alaisiin organisaatioihin. 
GRU:n alaisten joukkojen 
toimintaa sanotaan olevan jo 
rauhan aikana. Armeijan esi-

kunnassa toimintaa johtaa ns 
2. Osasto, joka vastaa tiedus-
telusta. Se jakaantuu tiedus-
telujoukkoihin, salaista tie-
dustelua suorittaviin joukkoi-
hin ja erikoisjoukkoihin 
(Spetsnaz), jotka suorittavat 
sabotaasi- ja tuhoamistoimin-
taa sekä informaatio-osaan. 

A 

Rintaman esikunnan johdossa oleva Spetsnaz-prikaati voi olla joko laskuvarjojoukko tai kuu-
lua laivastoon. Prikaatin organisaatio jakaantuu komppanioihin, jotka ovat erikoistuneet eri 
osatehtäviin. Esimerkiksi on otettu merivoimiin kuuluva prikaati. 

Koulutusvastuu on GRU:lla 
ja koulutettuja yksiköitä arvi-
oidaan olevan käytössä seu-
raavasti: 

— 41 itsenäistä Spetsnaz-
komppaniaa 

— 16 prikaatia (yksi kutakin 
rintamaa kohti) 

— 4 laivastoprikaatia (yksi 
kutakin laivastoa kohti) 

— 20 Spetsnaz-tiedustelu-
yksikköä (yksi kutakin 
rintamaa ja laivastoa 
varten) 

1.K on esikuntayksikkö ja 
erikoistunut VlP-henki-
löiden eliminoimiseen 

2.K pienoissukellusveneillä 
toimiva yksikkö 

3.K taistelusukeltaja-
yksikköjä 

4.K laskuvarjoyksikkö 
5.K viestiyksikkö ja 
6.K huoltoyksikkö 

— 3 Spetsnaz-rykmenttiä 
strategisia suuntia varten 
suoraan komentajan 
johdossa ja 

— sabotaasiagentteja ja osas-
toja suoraan keskustiedus-
telupalvelun johdossa 
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Iso-Britannian 
joukoista 

Iso-Britannian joukot jakau-
tuvat periaatteessa kahdeksi 
organisaatioksi, joilla on hie-
man erilaiset tehtävät. 

SAS-joukot (Special Air 
Service) ovat ilmakuljetteisia 
ja ne on koulutettu toimi-
maan sekä pienryhminä että 
komppaniakokoonpanossa. 

Joukkojen tehtäviksi ja 
kohteiksi mainitaan 
— puolustettujen kohteiden 

tiedustelu 
— tukikohdat ja lentokentät 
— t j - j a ilmavalvonta-asemien 

selvittäminen 
— tutka-asemien tuhoaminen 
— miinakenttien paikantami-

nen 
— reservien suuntaamisreit-

tien selvittäminen jne 
SBS-joukot (Special Boat 

Squadron) ovat lähinnä meri-
voimien tehtäviin erikoistu-
neita joukkoja joiden kulje-
tus tapahtuu useimmiten pin-
ta-aluksin tai sukellusveneillä 
kohteen tuntumaan, josta ne 
sitten soluttautuvat pienissä 
veneissä kohteille. 

Joukkojen käyttöluonteen 
ollessa enemmän merellinen 
niiden tehtäviä ovat 
— rannan ja sen miehityksen 

selvittäminen 
— rannan pohjan ja veden sy-

vyysolosuhteiden selvittä-
minen 

— esteiden ja puolustuslait-
teiden selvittäminen ja tu-
hoaminen jne 

Molempien joukkojen käy-
töstä saatiin hyviä esimerkke-
jä Falklandin sodan aikana, 
jolloin joukkoja solutettiin 
sukellusveneiden avulla sekä 
Etelä-Georgian että Falklan-
din saarille jo n 3 viikkoa en-
nen varsinaista sotatoimien 
alkua. 

Sen lisäksi Merijalkaväessä 
lienee omat osastonsa. 

Muista maista 

Kiinalla arvioidaan myös ole-
van tämän kaltaisia joukkoja, 
jotka ovat soveltuvia ko luon-
teiseen toimintaan. Erityisesti 
laivaston aluskanta antaa viit-
teitä tästä. 

Israelin tiedustelupalvelulla 
on myös tämän kaltaisia 
joukkoja. Israelin armeijalla 
on nopeita, hyviä merenkul-
kuun soveltuvia nopeita aluk-
sia joukkojen siirtoihin. 

Varustuksesta 

Joukoille annetaan vakiova-
rustuksen lisäksi aina kuhun-
kin tehtävään soveltuva lisä-
varustus räjähteistä aina it-
ohjuksiin saakka. 

Liikuntavälineiksi on kehi-
tetty kumisia palamattomia ja 
nopeita partioveneitä (esim 
Zodiac) aina äänenvaimenti-
milla varustettuihin yli 35 sol-
mua kulkeviin joukkueen kul-
jettaviin, keraamisesti pans-
saroituihin aluksiin saakka. 
Soluttautumisvaihe tapahtuu 
usein sukellusveneillä ja pie-
noissukellusveneillä sekä käyt-
täen loppuvaiheessa hyväksi 
sukeltajien erikoisapuvälinei-
tä kuten esim Falklandin so-

dan aikana tapahtui. 
Hyvä viesti- ja tiedustelu-

varustus kuuluu joukkojen 
vakiovarustukseen. 

Lopuksi 

Erikoisjoukkojen toimintaa 
kohdemaassa valmistellaan jo 
rauhan aikana tiedustellen 
kohteita, tärkeiden henkilöi-
den liikkeitä ja esikuntia ja 
komentopaikkoja. 

Joukkoja myös harjoitute-
taan sotatilanteissa kuten Af-
ganistan, Libanon, Korea, 
Vietnam, Falkland, Borneo 
jne. On ilmeistä, että kriisi-
alueilla agenttien ja erikois-
joukkojen toiminnalle ei voi-
da vetää tiukkaa rajaa, vaan 
keskusjohtoisuudesta johtuen 
ne saattavat toimia samoilla 
alueilla jopa toisistaan tietä-
mättä. 

Myös Pohjoismaissa viime-
aikoina ilmitulleet tapahtu-
mat antavat aiheen olettaa, 
että tämän laatuinen erikois-
joukkojen toiminta on selväs-
ti lisääntymässä. Erityisesti 
sodan aikana ja sodan uhan 
aikana keskeiset johtokes-
kukset ja niiden henkilöstö 
tulee suojata ja vartioinnin ja 
valvonnan vastata myös tä-
män laatuiseen uhkaan. • 
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SINUNKIN VERESI 
VOI PELASTAA 
IHMISHENGEN 

LIITY JO TÄNÄÄN VERIPALVELUUN 

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu 

Kivihaantie 7, Kivihaka, puh. 570105, 578822/122 

Etäisyydet edellyttä-
vät yhdistämistä. 

Sähköenergian siir- | 
to, jakelu ja käyttö se-
kä tietoliikenne tarvitse-
vat kaapeleita ja johtimia 

Ne poistavat välimatko-
jen muodostaman esteen 
ja mahdollistavat kaikkialla 
toimintojen samanaikaisuu-
den. 

Kaapeliyhteydet ovat va in l 
vähän alttiita häiriöille ja n i i - | | | | 
den avulla voidaan ratkais-
ta minkälainen siirtotarve 
tahansa. 

SLO-Kaapeli Oy, yksi 
f f SLO-yhtymän sähköön 
f erikoistuneista yhtiöistä 
s valmistaa kaapeleita ja 
• johtimia puhelin- ja säh-
kölaitoksille, teollisuudelle 
sekä sähköurakoitsijoille. 

SLO - Sähköisen 
sujuvaa palvelua 

v 
ISLO KAAPELI OY 
I PL 31 90120 OULU 

Me 
marssimme 
kehityksen 
tahdissa. 

ERKKI JUVA OY 
RAKENTAMISEN SUUNNITTELUA 

Juva 
ITÄTUULENTIE 1 

02100 ESPOO 
PUH. (90)46901 

TELEX 122878 ejuva sf 
TELEFAX (90)464 454 

SAAB-SCANIA 
PIIRIEDUSTAJA 

PORIN TALOUSALUEELLA 

r v O v A ^ a l t o n e n 
oy 

Isolinnank. 15, 28100 Pori 10 
Puh. 939-325366, 27900 

Rakennus- ja insinööritoimisto 

TERÄSBETONI OY 
Opastinsilta 8 B, 00520 Helsinki, Puh. 90-140 144 
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Merenpohjan geologiset 
piirteet 

Kautta historian on Suomen 
vaihtelevansyvyisellä ja karik-
koisella merialueella ollut tär-
keää tietää veden syvyys eri 
paikoissa. Lähes yhtä tär-
keäksi tehtäväksi on nykyään 
noussut selvittää merialueit-
temme pohjan laatu. Pohjan 
topografialla, laadulla, ra-
kenteella ja kantavuudella on 
ratkaiseva merkitys kaikelle 
pohjarakentamiselle, luon-
nonvarojen kartoittamiselle 
sekä äänen heijastumiselle ja 
taittumiselle eri syvyyksillä. 
Merenpohjaa tutkii ja kar-
toittaa geologian sovellettu 
ala: merigeologia. 

Noin 10000 v. sitten sula-
nut, koko Pohjois-Euroopan 
peittänyt mannerjäätikkö 
muovasi Itämeren syvyyssuh-
teita: hioi kohoumia ja syven-
si rotkoja ja painaumia. Jää-
tikkö jätti jälkeensä Itämeren 
pohjalle jääkautiset kerrostu-
mat (moreenit ja harjut) , joi-
ta jääkauden jälkeinen ker-
rostuminen (savikerrostumat) 
on pyrkinyt tasoittamaan. 
Merenpohjan maalajikerrok-
set ovat syntyneet siten tietys-
sä järjestyksessä kallioperän 
päälle. Alimmaisena on kal-
lioperän päällä vaihtelevan 
paksuinen moreenikerros, jo-
ka on mannerjäätikön kasaa-

FL JOUKO NUORTEVA 
Pääesikunta/rannikkotykistötoimis, 

Merenpohjan 
geologisesta 
tutkimuksesta 

ma sekoittunut maalaji . Mo-
reenin muodostumisen jäl-
keen syntyi meren pohjalle 
monin paikoin suuria hiekka-
ja soramuodostumia. Suurin 
osa näistä on ns. glasifluviaa-
lisia muodostumia (lähinnä 
harjuja) , jotka jäätikön hal-
keamissa ja tunneleissa vir-
ranneet sulavesijoet synnytti-
vät. 

Moreenin ja hiekkamuo-
dostumien päällä on ensiksi 
syvään veteen kerrostuneita 
vuosikerrallisia savia ja hiesu-
ja (lustosavia). Vuosikerralli-
suus loppuu vähitellen ja sa-
vista tulee lähes homogeeni-
sia. Nämä vanhemmat savet 
ovat helposti erotettavissa ja 
niitä sanotaan glasiaalisavik-
si, koska ne syntyivät vetäyty-
vän mannerjäätikön toimes-
ta. Varsinaiset postglasiaali-
savet (" jääkauden jälkeen 
syntyneet savet") ovat kerros-
tuneet tämän jälkeen ja ne 
ovat rakenteeltaan lähes ho-
mogeenisia ja ainekseltaan sa-
vea, liejua tai liejusavea. 

Nykyään syntyy saariston 
suojaamilla alueilla sekä rau-
hallisilla alueilla avomerellä 
(usein Itämeren keskiosissa) 
uusia savi- ja liejusedimentte-
jä (-kerroksia). Tämän löy-
hän ja vesipitoisen aineksen 
kerrostuminen on hyvin epä-
säännöllistä ja paikoin ajoit-
taista. Merivirrat ja aaltoliike 

ohjaavat ja säätelevät voi-
makkaasti sedimenttien muo-
dostumista. Kerrostumisno-
peus on nykyään avomeriolo-
suhteissa n. 0,5 — 2 mm/v , 
mutta saariston suojassa 1 — 
20 mm/v . 

Merenpohjan kulumista eli 
eroosiota tapahtuu etupäässä 
rannikkoalueilla, mutta myös 
syvemmällä merivirtausten ai-
heuttamana. Syysmyrskyjen 
aikaan aallokko voi irrottaa 
ainesta merenpohjasta jopa 
40 m:n syvyydelle asti ja vir-
taukset kuljettavat aineksen 
kauemmaksi merelle, jossa se 
rauhallisissa olosuhteissa las-
keutuu pohjaan. Talvinen 
jääntyöntö voi rannikkoalu-
eilla sekoittaa ja kuluttaa me-
renpohjan kerroksia. 

Merivirrat aiheuttavat pai-
kallisia kulumis- ja kasautu-
misilmiöitä. Virtaukset nou-
dattavat pitkänomaisia sy-
vänteitä tai seuraavat pohjas-
sa olevia rinteitä. Etenkin ka-
peikoissa virtausnopeudet 
voivat kasvaa suuriksi estäen 
tehokkaasti savikerrosten 
syntymisen ja kuluttaen aikai-
sempia kerrostumia. 

Koska Itämeren pohjalla 
tapahtuu nykyään sekä sedi-
menttien syntymistä että me-
renpohjan eroosiota, on poh-
jan laatu hyvin vaihtelevaa. 
Sen sijaan että merenpohja 
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Merenpohjan akustisissa luotaustutkimuksissa käytetyt tavallisimmat tutkimuslaitteet. 1. Trisponder (tai 
vastaava) paikanmäärityslaitteisto, 2. matalataajuinen kaikuluotain, 3. viistokaikuluotain (side-scan 
sonar), 4. akustinen reflektioluotain (4a = äänilähde, 4b = hydrofonit). 

olisi tasaisen savikerroksen 
peittämä, tavataan samanlais-
ta aineksen vaihtelua kuin 
rannikkoalueilla: on kallioita 
ja soraharjuja, moreenikum-
puja ja louhikkoja sekä savi-
ja liejupohjia. 

Tutkimusmenetelmät 

Merenpohjaa voidaan tutkia 
erilaisilla akustisilla luotaus-
menetelmillä, pohjanäytteen-
otolla, valokuvauksella ja su-
keltamalla. Näytteenotossa 
käytetään mäntäluotainta, 
jos kysymyksessä on pehmeä 
sorapohja. Tämän yleensä 5 
— 10 metriä pitkän kairaput-
ken tunkeutuessa pohjaan, 
putkessa oleva mäntä pitää 
savinäytteen sisällä ylösvedet-
täessä. Kovasta pohjasta 
(hiekka- tai moreenipohjasta) 
saadaan näytteitä tärykairal-
la. Pohjavalokuvausta voi-
daan käyttää lähinnä pienia-
laisia kohteita tutkittaessa. 
Kaapelin varassa laskettavien 
automaattikameroiden lisäksi 
on kehitetty erilaisia kauko-
ohjattavia TV-robotteja. 

Ylivoimaisesti nopein tapa 
tutkia ja kartoittaa meren-
pohjaa on käyttää akustisia 
luotausmenetelmiä. Tärkeim-

mät niistä ovat kaikuluotaus, 
viistokaikuluotaus ja akusti-
nen reflektioluotaus eli hei-
jastusseisminen luotaus. 
— Kaikuluotauksessa käyte-

tään ns matalataajuisia 
tu tk imuska iku luo ta imia , 
joiden värähtimen lähetys-
taajuus on alle 30 kHz. 
Äänen tunkeutuminen 
pohjaan paranee ja näin 
saadaan enemmän tietoa 
pohjan rakenteista ja maa-
lajeista kuin käytettäessä 
tavallista kaikuluotainta 

— viistokaikuluotain (sivu-
kaikuluotain, -mittain, 
engl. side-scan sonar) 
koostuu vedessä hinatta-
vasta lähetinyksiköstä "ka-
las ta" , laivassa olevasta 
piirturiyksiköstä ja kaape-
lista, jonka varassa lähe-
tintä hinataan ja jossa säh-
köiset signaalit kulkevat. 
V i i s toka iku luo tauksessa 
lähetintä vedetään laivan 
perässä riittävällä korkeu-
della merenpohjasta. "Ka-
l an" molemmilla sivuilla 
on lähetinkiteet, jotka vä-
rähtelevät samalla tavalla 
kuin kaikuluotaimissa, 
mutta viistokaikuluotai-
messa ne on suunnattu vi-
nosti pohjaa kohti ja koh-

tisuoraan aluksen kulku-
suuntaan nähden. Näin 
saadaan tutkimuslinjan 
molemmilta puolilta me-
renpohjasta akustinen var-
jokuva eli sonogrammi, 
jota voisi verrata lähinnä 
ilmakuvaan. Merenpohja 
piirtyy sonogrammiin sitä 
tummempana mitä kovem-
paa pohja on. Sonogram-
mista voidaan tulkitsemal-
la päätellä merenpohjan 
pintamaalajin rakennetta 
ja laatua sekä kantavuut-
ta. 

— kolmas menetelmä meren-
pohjatutkimuksissa on 
akustinen reflektioluotaus. 
Laivan perässä vedetään 
äänilähdettä, joka lähet-
tää laajaspektristä ääntä 
( ~ 200—800 Hz) sykäyk-
sittäin. Ääni on niin mata-
lajaksoista, että osa siitä 
tunkeutuu jopa kalliope-
rään asti ja palautuu hei-
jastuneena. Nämä herkät 
paine-erot eli kaiut vas-
taanotetaan laivan perässä 
hinattavalla pitkällä hyd-
rofonielementillä. Kaiut 
muutetaan sähköisiksi 
pulsseiksi, vahvistetaan ja 
suodatetaan sekä tuloste-
taan graafisella piirturilla 
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yhtämittaisina profiileina 
eli seismogrammeina. 

Merellä suoritettavissa 
akustisissa luotauksissa käy-
tetään paikantamiseen ranni-
kon läheisyydessä ja saaris-
tossa Trisponder-paikanmää-
rityslaitteita (tarkkuus ±10 
mm). Avomerellä on joskus 
turvauduttava Deccaan, vaik-
ka sen paikanmääritystark-
kuus ei olekaan aina riittävän 
tarkka (±200 m). 

M e r e n p o h j a t u t k i m u k s e t 
asettavat luotettavan paikan-
määrityksen lisäksi myös 
muita vaatimuksia ja rajoi-
tuksia: 

— aallokko ei saa olla liian 
suurta 

— laitteiston on toimittava 
moitteettomasti 

— aluksen on oltava riittäväs-
ti varusteltu ja merikelpoi-
nen 

— veden kerrostuneisuus voi 
haitata luotauksia varsin-
kin loppukesällä. 

Merenpohj akartat 

Mereltä kerätty luotausaineis-
to tulkitaan ja niistä laaditaan 
kulloiseenkin käyttötarkoi-
tukseen soveltuvia kart toja. 
Diagrammien tulkinta ja 
karttojen laadinta perustuu 
vuosien mittaan eri merialu-
eiltamme kerättyihin ja näyt-
teenotoilla varmistettuihin 
luotaustulkint öihin. Tulkin-
nassa määritetään veden sy-
vyyden lisäksi pohjan topo-
grafia j a maalaji sekä mah-
dollisesti pohjan kantavuus. 
Maalajikarttojen laadinta pe-
rustuu yleiseen geologiseen 
maaperäluokitukseen me-
riympäristöön sovellettuna. 

Merenpohj akartat antavat 
veden syvyyden lisäksi tiedon 
pohjan laadusta ja kantavuu-
desta. Kartoista käy myöskin 
ilmi paikat, joissa merenpoh-

hydrofonit 

eri sedimentti kerrosten 
rajapintoja 

Akustisen reflektioluotauksen periaate. Äänilähteen lähettämät puls-
sit tunkeutuvat pohjaan ja heijastuvat hydrofoneihin pohjan eri ker-
rosten rajapinnoilta. 

Kaikuluotausprofiili itäiseltä Suomenlahdelta vedenalaisen harjun yli. 
HkM= hiekkaharju, Mr = moreenipohja, Pgl ja Gl ovat erityyppisiä 
savikerroksia, Lj = liejupohja, Er = erodoitunut savipohja, jossa on 
pinnalla erisuuruisia kiviä, kallio on paljastuneena kohdissa Ka. 
Vedensyvyys vaihtelee 25—55 m:n välillä. 

jassa tapahtuu eroosiota (jo-
ko virtausten tai aaltojen ai-
heuttamaa) tai aineksen ker-
rostumista. Kun kartoista li-
säksi selviää ympäristön to-

pografia, ne ovat käyttökel-
poisia erilaisiin pohjan käyt-
töä ja rakentamista koskeviin 
suunnitelmiin ja käytännön 
toteuttamisiin. • 
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Oy 

QPCSROÖ 
RIISLA OY 

j^m^a^rks 
/ / PUUTARHAKATU 8 

T U R K U HUMALISTONKATU 7 

EFFOAF 
SUOMEN HÖYRYLAIVA OSAKEYHTIÖ 

EKENÄS STAD — 
TAMMISAAREN KAUPUNKI 

ELÄKETIEDOTUSTOIMISTO 

OY EnSIO 
Pl-PB 77 Pohanti«ilafitie2 SF-(6101 Pmvoo IC 

puh -lei 915-1« 811 telex 1715 ENSTO SF 

ETELA-SUOMEN SANOMAT 

OY EXIM AB 

FARMOS-YHTYMÄ OY 

OY FORCIT AB 

FORSSEN & SALOMAA OY 

HACKLIN-YHTIÖT 

HANGON KAUPUNKI 

HANGON RADIO- JATV-HUOLTO 

HANGON SÄÄSTÖPANKKI 

///HANKKIJA 
OY HELO-TEHTAAT 

HUONEKALUTEHDAS 
KORHONEN OY 

INSINÖÖRITOIMISTO LÄNG OY 

& 7 
WWW a 

Sähkö-, tele-, turva-, 
av-, energia- ja 
automaatiosuunnittelua 

I 
INSINÖÖRITOIMISTO TAUNO NISSINEN OY 

Sentnerik. 3, 00440 Helsinki, puh. (90)5625255, tltx 125887 tnltd sf 
Itkoniemenk. 13, 70500 Kuopio, puh. (971)126 311 

KARJAAN KAUPUNKI 

KARSKE OY 

KERAVAN KAUPUNKI 

Jltefcmi 
Bulevardi 2,00120 Helsinki, puh. (90)602322 

„ . KOKKOLAN SATAMA 
M A J N C j I J N H I J N A U ^ — t ä r k e ä p u o l u s t u k s e n k o h d e 
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OY KOLMEKS AB 

KORPIVAARA OY 
ITÄKESKUKSEN AUTOTALO 

KOTKAN KAUPUNKI 

OY KOTKA STEVEDORING 

KUSTANNUS OY OTAVA 

OY LOHJA AB 

LOHJAN PAPERI OY 

LOHJAN PUHELIN OY 

LÄNSI-UUSIMAA 

OY MERIKIITO AB 

MÄNTSÄLÄN KUNTA 

NAANTALIN SATAMALAITOS 

NESTE OY 

NAANTALIN JALOSTAMO 

OILON OY 

ORAS OY 
OSUUSKUNTA MAITO-AURA 

OSUUSKUNTA 
SATAKUNNAN MAITO 

OVAKO OY AB 

PRIHA OY 

PORVOON KAUPUNKI 

STARCKJOHANN—TELKO OY 

SUNILA OY 

OY SUOMALAINEN PÄGENS AB 

SUOMEN MATKATOIMISTO 

SUOMEN SÄHKÖTARVIKE OY 

OY SUOMEN TYROLIT AB 

SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
KESKUSLIITTO RY 

OY TEBOIL AB 
Etelä-Suomen Aluekonttori 

Kaqalankatu 2 B, 00520 HELSINKI 
Puh. (90)717566 

TUOTTAJAIN KONE OY 

TUUSULAN KT K OY 

KTI an™ Täminen Ky 
r i l l A R K K I T E H T I T O I M I S T O 
r ^ H I • N ä s i l i n n a n k a t u SO A 3 3 2 0 0 T A M P E R E P U H . 9 3 1 - 1 4 8 2 4 4 
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• i l l I D 1 1 [ V ] VIÄTEK a v 
^ ^ H ^ ^ B ^ ^ B ^ ^ B ^ ^ H ^ ^ B ^ ^ B 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 

^ B i ^ ^ ^ H H l ^ H f l P O H J A N T I E 3 . _ _ Q _ S 1 0 0 T A P I O L A Oy Union Öljy Ab 
P U H E L I N 9 Q - 4 B D 5 1 1 

VIHDIN KUNTA 

WALLAS MARIN VULK-TARVIKKEET O Y I V I M O I I N Takkatie 20 Hki 37 vaihde 554406 

Kiltaväki! 
Rannikon Puolustajain Killan 

Yhteistilaisuus 

RANNIKON PUOLUSTAJAIN 
PÄIVÄ 

Vietetään ISOSAAREN linnakkeella 
lauantaina elokuun 16. päivä. 

Alukset lähtevät Helsingin Etelä-satamasta 
hotelli PALACE:n rannasta 

Kello 10.00. 

Samalla tilaisuus on Isosaaren linnakkeen 
varusmiesten omaisten päivä. Ohjelma 

on monipuolinen ja antoisa. 

VÄELLÄ JA VAIMOLLA MUKAAN! 
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Leirijoukot sateisilla Haapasaaren kallioilla. 

RtUY:n kevätretki tehtiin 25.5. sunnuntaina KotRPston alueelle. Retki oli yhteinen 
Meriupseeriyhdistyksen kanssa. Helsingistä saapui kolmisenkymmentä jäsentä ja 
alueella olevista leirijoukoista saman verran. Kotkan kaupunkia esiteltiin multivideolla 
Kaupunginkirjastossa jonka jälkeen siirryttiin Rankin linnakkeelle sotilaslounaalle. 
Sen aikana esiteltiin alueella käynnissä olevaa yhteisleiriä. Hyytävässä sadesäässä suun-
nattiin Haapasaarelle jossa pidettiin kenttähartaus ja laskettiin rannikkotykistöaselajin 
ja yhdistysten seppeleet raivauksessa kaatuneiden muistomerkille. Päivän päätteeksi 
nautittiin illallinen nostalgisella Kotkan Klubilla. Kommodori Erik Wihtol piti siellä 
erittäin mielenkiintoisen esitelmän UC-57:stä ja Hamnskäristä. 
Kuvassa yhdistysten seppeltä laskemassa kenrm Väinö Karvinen, ev Torsti Lahti, kom 
Jukka K Pajala ja k-amir Jorma Haapakylä. (Kuvat: KUVA-AHTI). 
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KOTKAN 
R A N N I K K O P A T T E R I S T O 

Kotkan Rannikkopatteris-
ton yksikkölipuksi on hyväk-
sytty 300x500 mm:n viirit, 
jotka ovat pohjaltaan mustia 
ja joissa on kuviona punai-

Yksikköviirit 
nen, suljettu, viisikulmainen 
bastioni. 

Esikuntapatterin viirissä on 
bastionin sisällä tunnuskuvio-
na mustat karhut punaisin 
kynsin ja kielin, Kirkonmaan 
linnakkeen viirissä harmaa 
hyppäävä kruunattu lohi sekä 
Rankin linnakkeen viirissä 
kolme harmaata puikkaria 
alekkain. • 

Yhteisleiri 
KotRPston johtama 
rannikkotykistön yhteis-
leiri toimeenpantiin 
patteriston alueella 
20.—29.5. 

Itä-Suomenlahden Rannikkoprikaatin 
aseveljet viettävät asevelijuhlaa 

Jatkosodan aikaisen Itä-Suomenlahden Ran-
nikkoprikaatin aseveljet ja -sisaret kokoon-
tuvat yhteiseen asevelijuhlaan Kotkaan 
5.7.86 klo 10.00. 
Mukaan kutsutaan myöskin alempana mai-
nituissa joukko-osastoissa palvelleet asevel-
jet puolisoineen: 
Kotkan Lohko 
7. Raiv. osasto 
RT 2. 
2. ErRtPsto 
Ohjelma alkaa kokoontumisella Kuusisessa 
Kotkan Rannikkopatteriston laiturialueella. 
Tämän jälkeen ohjelmallinen saaristoretkei-
ly Rankkiin ja Haapasaareen. Paluu Kot-
kaan noin klo 17, jonka jälkeen yhdessäoloa 
jatketaan Varuskuntakerholla Kyminlinnas-
sa. 
Kunniamerkit mukaan. Ilmoittautumispai-
kalla peritään kulujen peittämiseksi 30:—. 
Opastus Kotkan linja-autoasemalla laituri 
N:o 13 klo 09.00—09.45. 

Tiedustelut: 
Pentti Brunila 
puh. 952/15549 15550 

Veikko Varis 
puh. 952/16667 

TODELLA KAUNIITA 
KANGASMERKKEJÄ JA 
VIIREJÄ VALMISTE-
TAAN VAIN MEILLÄ 

Oli kyseessä sitten seura-, mai-
nos-, tuote- tai muotimerkit. 
Tarvitaan niitä sitten suoraan 
valmistettaviin vaatteisiin tai ir-
tomerkkeinä kaikkiin materiaa-
leihin. Meillä se onnistuu, sillä 
olemme alan ammattilaisia. 
Annamme myöskin Teille merk-
kien suunnitteluapua. 

OTA YHTEYS, 
PUH. 921-462422, 462446 

Meihin luottavat monien seu-
rojen lisäksi myöskin puolustus-
voimat, posti ja poliisi. 

t unnuâtuote ou 
20660 Littoinen 
puh. 921-462422 
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HanRPston komentaja evl Asko Kilpinen seurassaan Hangon Reservialiupseereiden puheenjohtaja Väinö 
Nurmi paraatikatselmusta suorittamassa. 

Kutsuvieraita, vasemmalta mm rehtori K Salmensaari, eversti Pentti Laamanen, rouva Oili Kilpinen, eversti 
Aarre Kurki, rouva Fredriksson, rouva Kurki, evl K-J Fredriksson, teollisuusneuvos Aarne Manner ja 
evl Timo Sario. 

22 

RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 

HANGON 
R A N N I K K O P A T T E R I S T O 

HanRPstolle uudet 
päivystäjien kilvet 

Talvisodan päättymis-
päivänä 13.3.1986 ryh-
mittyivät Hangon Ran-
nikkopatteriston joukot 
paraatikatselmukseen 
kaupungin torille. Histo-
riamme tärkeä päivä oli 
valittu juhlistamaan 
erään merkittävän soti-
lassymbolin — päivystä-
jän tunnuksen — vas-
taanottamista. 

Hangon Reservialiupseerit — 
Hangö Reservunderofficerare 
r .f . lahjoittivat teollisuusneu-
vos Aarne Mannerin aloit-
teesta ja myötävaikutuksella 
patteristolle päivystäjien ja 
varusmiespäivystäjien kilvet. 
Päivystäjien kilvet on valmis-
tettu kiilloitetusta ruostumat-
tomasta teräksestä ja varus-
miesten kilvet kiilloitetusta 
messingistä. 

Paraatikatselmus, komen-
tajan puhe ja sekä kilpien luo-
vutus ja vastaanotto tapahtui-
vat kirpeässä säässä runsaan 
hankolaisyleisön seuraama-
na. Juhlatilaisuutta kunnioit-
tivat läsnäolollaan mm evers-
tit A Kurki ja P Laamanen, 
everstiluutnantit K-J Fred-
riksson ja T Sario sekä runsas 
sotaveteraani- ja reserviläis-
joukko. 

Tilaisuuden jälkeen kutsu-
vieraat kokoontuivat Upseeri-
kerholle juhlaillalliselle. 

Ylennykset 

— ltn S Martimo yliluutnan-
tiksi 1.10.85 

— ylik H Suokas vääpeliksi 
1.10.85 

— resalik H Tiikkainen vänri-
kiksi 8.11.85 

— kers T Patrakka ylikersan-
tiksi 31.1.86 

— kers H Raudaskoski yli-
kersantiksi 31.1.86 

— kers H Sunell ylikersantik-
si 31.1.86 

— resvänr K Reinivuo yliker-
santiksi 31.1.86 

— ylil K Marttinen kaptee-
niksi 1.2.86 

— ylil K Toivonen kapteenik-
si 1.2.86 

— ltn P Särkelä yliluutnan-
tiksi 1.2.86 

— resalik A Franssi vänrikik-
si 1.2.86 

— ylik A Halttunen vääpelik-
si 1.2.86 

— resvänr A Franssi teknik-
koluutnantiksi 1.4.86 

Siirrot 

— ylil S Kinnarinen TurRtR: 
iin 1.9.85 

— ltn M Skyttä SlRtR:iin 
1.9.85 

— yliv M Saarinen HelLAs: 
lie 1.3.86 

Patteriston päivystäjät uusissa tunnuksissaan. 

— v-ylik P Rantanen 1.11.85 
— sottekn H Tiilikainen 

1.2.86 
— sotmest E Kuronen eläke 

1.2.86 
— yliv M Herrala eläke 1.2.86 
— yliv P Pohjonen eläke 

1.2.86 
— ylil A Kuuluvainen 1.3.86 
— teknltn R Malinen 1.3.86 

• 
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RANNIKKOTYKISTÖKOULU 

Maavoimien reserviupseeri-
kurssin 181 ensimmäiset up-
seerikokelaat valmistuivat 
rannikkotykistölinjalta Ran-
nikkotykistökoulusta 29.4. 

Kurssin priimus ja samalla 
tykkilinjan paras oli uo 
Ville Ilmari Jääskeläinen 
SlRtR:stä. 

Kokonaisvahvuus oli 73, 
mukana oli kerran vuodessa 
toimeenpantava viestilinja, 
jonka paras oli uo P S Immo-
nen TurRtR:stä. Hän sai 
ITT:n erikoispuhelimen. Tu-
lenjohtolinjan paras oli uo 
E J Lumme HanRPstosta ja 
parhaan tulenjohtajan kiika-
rin sai RtUY:ltä uo M J Sälve 
TurRtR. Nokiaelektroniikan 
laskin luovutettiin laskinlin-
jan parhaalle uo M J Berg-
qvistille VaaRPstosta. • 

Ja oppi meni 
otsaan! 
UPSEERIOPPILAS 
MARTTI JUHANI VESA 

Suksi mallia SA-int 

Suksen tarkoituksena on luis-
taa pitkin valmistettua kulku-
uraa tai aurata sellainen lumi-
maastoon. 
Suksen pääosat: POTKU-
LUISTI, KYTKINKONEIS-
TO JA MONONPIDINLE-
VY 

Potkuluisti, jonka rungon 
pohjaosaa halkoo keskeltä 
liuku-ura, jakaantuu edelleen 
etu- ja takaluistiin, joilla luis-
tovaiheen aikana on yksin-
omainen kontakti liiketason 
kulku-uriin. 

Aurakaari eli orava-aura 
osittaa suksen etupään ja 
poistaa mäyrän kokoiset ja 
tätä suuremmat elikot kulku-
uralta. 

Kanta puolestaan ilmaisee 
suksen päätöskohdan. 

Etu- ja takaluistin yhtymä-
kohtaan sijoittuva potkuholvi 
ponnistaa potkuvaiheen aika-
na tahmean nesteen ansiosta 
etenevän liikkeen menijälle. 

Mononpidinlevy hillitsee 

liikesuuntatasossa kengän 
kulkusuuntaa vastaan kohti-
suoran väljäliikkeen. 

Kytkinkoneiston tarkoitus 
on kiinnittää hiihtäjän alaraa-
jan pohjasuojus eli mono reu-
noillaan olevien pidikekor-
vakkeiden ja vastapidätinjou-
sen avulla sukseen. 

Kiinnityslevyssä on kylkile-
vyt, joissa sijaitsevat pidike-
korvakkeet ja vastapidätin-
jousen päähihnojen olakkeet. 

Vastapidätinjousi kytke-
tään olakkeisiinsa kiinnikkeil-
lään, joista suksen veto koh-
distuu päähihnojen välityk-
sellä jalkaan, joka puolestaan 
suksen siirtyessä pakottaa 
miehen eteenpäin. • 

'Suksifillari Ulkomaalaiset Suomen olosuhteissa. 
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Luutnanttikurssin oppilaita RA VAL-koulutuksessa. 

Luutnanttikurssi 13:n 
rannikkotykistölinja 
Rannikkotykistökoulussa 
3.2.—3.7.1986 

Kurssin johta jana toimii maj 
R Laakso ja opettajina ylil T 
Kulmala ja ltn H Iso-Somppi. 
Lisäksi käytetään runsaasti 
koulun muuta henkilöstöä ja 
ulkopuolisia tuntiopettajia. 

Oppilaiksi kurssille hyväk-
syttiin sotmest I Mollberg 
SlRtR:stä, sotmest K Lauk-
konen PohmSLE:stä, yliv H 
Keppola RtK:sta, yliv P Ka-
ta ja sekä yliv P Hiltunen 
TurRtR:stä, yliv P Hietamies 
HanRPstosta ja yliv H Frans-
si VaaSpE:sta. 

Pääsykokeet järjestettiin 
4.12.1985. Vaikka tälle kurs-
sille oli viimeinen mahdolli-
suus pyrkiä nk. vanhan kou-
lutusjärjestelmän käyneiden, 
ei pyrkijöitä silti ollut kuin 
kahdeksan. Näistäkin neljälle 
joutui koulutuspäällikkö 
myöntämään erivapauden, 
koska heidän palvelusaikansa 
ei PO II:n jälkeen vielä täyt-
tänyt vaadittavaa aikarajaa. 
Kurssille hyväksytyiksi tul-
leista kaksi on vanhan koulu-
tusjärjestelmän käyneitä. 

Pääsykokeisiin luettava ai-
neisto oli varsin laaja ja kat-
tava. Sen omaksuminen edel-
lytti kuukausien suunnitel-
mallista valmistautumista en-
nen koetta. Pääsykokeiden 
suorittaman karsinnan oikeel-
lisuudesta ei näin pienen jou-
kon ollessa kyseessä voida sa-
noa mitään varmaa. Sen si-
jaan voidaan todeta kurssin 
myöhemmissä opintomenes-
tyksissään osoittautuneen 
varsin tasaiseksi. Tästä voi-
daan päätellä, että pääsyko-
keet olivat oikein laaditut. 
Kurssille annettavan koulu-

tuksen yleisenä päämääränä 
on antaa toimiupseerin ylem-
piin tehtäviin vaadittava 
jatko- ja täydennyskoulutus. 
Tutkintoaineiden painopiste 
on taktiikassa ja aselajiopis-
sa. Viimevuosien kehitys eri-
tyisesti kokoonpanoissa ja 
kalustossa on aiheuttanut 
sen, että uusiakin asioita tulee 
esiin. Muutoin koulutus on 
suurelta osin kertaavaa ja täy-
dentävää. Kertauskin on tar-
peellista, erityisesti kun huo-
mioidaan, että oppilaista nel-
jä on palvellut merivalvonta 
— ja kaksi esikunta — tehtä-
vissä. 

Tahti kurssilla on sen ly-
hyydestä johtuen tiivis. Elä-
mä tahdittuu koulutyöstä 
koulutyöhön ja vapaa-ajat 
tehdään oppilasharjoituksia 
ja tutkielmaa. Sellaisille tois-
arvoisille asioille kuin perhe 
— saati sitten seuraelämälle ei 
juurikaan jää aikaa. 

Henki kurssilla on kuiten-
kin erittäin hyvä ja opiske-
luun suhtaudutaan vakavasti. 
Mielipiteitä kurssilaisilla on 
tietenkin runsaasti, yleensä 

noin seitsemän erilaista. Itse 
asiassa kurssin johta ja ma j 
Laakso on ilmiselvästi asetta-
nut päämääräkseen saada op-
pilaat ajattelemaan ja esittä-
mään mielipiteitään. Opetuk-
seen ja kurssiin liittyvät asiat 
kurssi on voinut selvittää ja 
tulee selvittämään opettajien 
kanssa. Sen sijaan joukoissa 
palveleville koulutuksensa 
alussa tai keskivaiheilla ole-
ville haluaa kurssi lähettää 
terveisiä: Käyttäkää hyväk-
senne kaikki mahdolliset kou-
lutustilaisuudet niin pian kuin 
mahdollista. Älkää ainakaan 
jääkö odottamaan mahdolli-
sia koulutusjärjestelmän uu-
distuksia. Ainoa mikä kehi-
tyksessä on varmaa on se, et-
tei opintie tule ainakaan yh-
tään helpommaksi. 

Kurssin oppilaat 
• 
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Yhteistoimikaa! 
Koulun johdolta kävi käsky ja niin oli kapteenikurssi 30. osallistu-
minen kolmeen sotapeliin peräperää. 

Rannikkotykkimiehinä edustamme tulta rannikolla, mutta yksin 
ei sotaa voiteta. Tarvitaan yhteistoimintaa meripuolustuksen liikku-
van komponentin, merivoimien kanssa, tarvitaan yhteinen kieli 
kenttätykistön kanssa ja tarvitaan yhteinen taktinen ajattelu muiden 
maavoimien kanssa. 

Lähdimme avoimin mielin oppimaan uutta ja edustamaan rannik-
kotykistöä. 

MERISOTAKOULU 

Kaupungin ja jäätien kautta 
saavuimme sotakouluun saa-
rella eli perinnelyseoomme 
Merisotakoululle. Harjoituk-
sen johti "merijalkaväen 
everstiluutnantti" Jukka 
Knuuttila. Mikrotason suun-
nittelun ihanuuksista pääsivät 
toki "pelimiehemmekin" 
nauttimaan. Pelikeskuksen li-
säksi toimimme linnakkeiden 
päällikköinä ja rykmentin tu-
lenj ohtokomentaj ina. 

Alkuviikosta kasvatettiin 
budjettia ja kohotettiin val-
miutta, loppuviikosta oli jo 
verenmaku suussa: kuljetus-
aluksia, räjähtäviä miinoja, 
ohjuksia, rynnäköiviä konei-
ta ja terästä oli merialue täyn-
nä. 

Mielikuvituksesta on kiinni 
paljon ja sitä haettiin illalla 
perinteikkäällä Suomenlin-
nan upseerikerholla. Virka-
aikana käydyn pelin lisäksi 
vaihdettiin mielipiteitä ja toi-
silta opittiin juuri illan kes-
kusteluista. Yhteistyökump-
paneinamme olivat meripuo-

lustuksen esiupseerikurssi, 
merivanhukset (3. vuosikurs-
sin merikadetit), merivoimien 
luutnanttikurssi ja sotakor-
keakoulun merisotalinja. 

Aselepo solmittiin 1. por-
taan taistellessa sillanpäässä 
ja 2. portaan lähestyessä Itä-
mereltä — hyvä näin. 

TYKISTÖKOULU 

Kaksi viikkoa ja käsky kävi. 
Merirajamme oli jälleen uhat-
tuna, tällä kertaa Helsingin 
itäpuolella. Rannikkopuolus-
tuksen tiedustelu ja valmiste-
lu oli tietysti ollut edessä (vai 
takana) — no Niinisalossa 
kuitenkin. Joukostamme 
nousi päätä pitemmäksi Junt-
tilan Timppa, joka kapteeni 
Ove Enqvistin avustuksella 
teki tulenkäytön kehysharjoi-
tuksesta kokemisen arvoisen 
myös rannikkotykkimiehelle. 
Harjoituksen päätavoitteena 
oli tulenkäytön tekniikan hio-
minen: miten kenttätykistön 
tulta käytetään väyläkapei-
koihin ja maihinnousurannal-

le, sekä miten maarintaman 
taisteluja kyetään tukemaan. 

Kurssimme "kärk i j aos" oli 
sijoitettu peliryhmään, jonka 
työtaakka oli suuri mutta an-
toisa — tulikomennot tykistö-
ryhmille alkoivat sujua rutii-
nilla. Kurssin opetustavoitet-
ta, tulenj ohtokomentaj an toi-
mintaa, pääsivät harjoittele-
maan ne, jotka harjoitusta to-
della tarvitsivat. Yhteistoi-
minta tykistön kapteenikurs-
sin kanssa oli antoisa. Viikon 
ankarien taistelujen aikana 
antautumismielialaa oli ha-
vaittavissa vain iltayöllä Sii-
lissä. Yhteisen illanvieton po-
realtailussa toki pidimme 
puolemme. Voittajina ja it-
seemme tyytyväisinä jätimme 
Niinisalon. Hyvä keikka. 

TAISTELUKOULU 

Sotakoulujen yhteistyö konk-
retisoitui Taistelukoulun so-
tapelissä. Rannikkorykment-
titasa oli jätetty taakse ja kes-
kityimme rannikkoalueen ja 
armeijakunnan taisteluihin. 
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Rt-kapteenikurssilaiset Tykistökoulun kehysharjoituksessa Niinisalossa. Oppia tulevaa Rovajärven kesä-
ampumaleiriä varten — muun muassa. 

Maanantaina piirsimme 
kelmuja ja mietimme jekkuja 
"huppumiesten" päänme-
noksi. Ensimmäisenä iltana 
pääsimme kerholle. Oli mu-
kava nähdä vanhoja tut tuja, 
mutta siihen se mukava sitten 
loppuikin. Maarajan yli Sa-
lon suunnasta hyökkäävät di-
visioonat eivät lepoa tunte-
neet; siinä ei auttanut kuin 
vahtia sanomalaitetta kellon 
ympäri. Myös merirajallam-
me alkoi tapahtua. Ennakko-
valmistelut oli tehty vain 
makrotasolla, loppu jäi peli-
ryhmämme harteille. 

Pelin kohokohta oli heti 
tiistaina pvm komentajan vie-
raillessa harjoituksessa. 

Maihinnousut satamiin 
työllistivät rannikkoalueen 

toimistopäälliköitä ja -upsee-
reita. Armeijakunnan esikun-
ta eli taisteluissa mukana, 
muttei varmastikaan yhtä hy-
vin ilman tarmokkaita taso-
piirtäjiämme. 

Viikon anti riippui tehtä-
västä, mutta rannikkotykis-
tön, kenttätykistön, jalka-
väen ja merivoimien upsee-
reista kootulla rannikkoalu-
een esikunnalla riitti työtä, 
opittiin tai ainakin saatiin ku-
vaa. Sotapeli päätettiin ansi-
okkaisiin esityksiin viikon ko-
kemuksista. Majuri Ruutu pi-
ti parhaan esityksen rannik-
kopuolustuksen kannalta 
näyttämällä kuvia liekehtivis-
tä englantilaisaluksista Falk-
landin edustalla. Muuta ei 
tarvittu, me vakuutuimme, ja 

ennen kaikkea muutkin va-
kuuttuivat. • 

Katso 
pintaa 
syvemmälle 
Invalidiliitto 
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T Y K I S T Ö R Y K M E N T T I 

68. vuosipäivä 12.5. 
PALKITUT: 
Kenraalin kannu: Ylil Raimo Ranta 
RSKY:n haarikka: Vääp Juha Hirviniemi 
Ev Esko Laaksosen 
lautanen: Värv Aino Nurminen 

Sotalippu nousemassa perinteisesti salkoon linnake Zanderilla Suomenlinnan Kustaanmiekalla. 

" Vuosipäivä on turvallisuuspoliittinen signaali" 
Sotilaallisella täsmällisyydellä 
tasan klo 8.00 nousivat kie-
lekkeiset valtioliput salkoihin 
Suomenlinnan Rannikkoty-
kistörykmentin linnakkeilla ja 
Suomenlinnan Kustaanmie-
kalla. Navakka tuuli ja tiheä 
sumu eivät olleet estäneet kut-
suvieraita, soittokuntaa ja 
joukkoja kokoontumasta 
juhlalliseen lipunnostoon 
Suomenlinnaan. Historialli-

sella Kustaanmiekalla suori-
tettiin juhlallinen leijonalipun 
nosto ensimmäisen kerran 
12.5.1918 senaatin puheen-
johtajan, P E Svinhufvudin 
läsnäollessa. 

Kustaanmiekka 

Rykmentin kuljetusalukset ja 
veneet kiinnittyivät sumun 
vallitessa Kuninkaanportin 

laituriin Kustaanmiekalla. 
Parikymmentä Suomenlinnan 
Rannikkotykistökillan kilta-
veljeä ja muut kutsuvieraat 
saattoivat näin jälleen todeta, 
että rannikkotykistö on teräs-
tä ja tekniikkaa. Huonot sää-
olot eivät enää estä tekniikan 
ajan rannikkotykistömiesten 
toimia. Kaikki tapahtui täs-
mällisesti, turvallisesti ja kor-

jatkuu sivulla 32 

22 30 

RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 

Ohimarssi Isosaaren Bulevardilla. Lippujaosta johtaa majuri Kari Launo ja paraatia komentaa eversti-
luutnantti Markku Oila. 

Vastaanottajina kadettikurssiveljet, everstit Torsti Lahti (SIRtR kom), Jukka Karvinen (Rttarkastaja) ja 
Olavi Vehmas (SlRtR:n edellinen kom). 
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SIRtR.n esikuntapäällikkö evl Markku Oila tervehtimässä Suomenlinnan Rannikkotykistökiltalaisia. 

"VUOSIPÄIVÄ ON.. . 

jatkoa sivulta 30 

keata ammattitaitoa osoit-
taen. Juhlapuheessaan Kus-
taanmiekalla rykmentin ko-
mentaja eversti Torsti Lahti 
lausui mm. Suomenlinnan ra-
kentajan Augustin Ehren-
svärdin kuuluisat sanat, jotka 
on kirjoitettu Kuninkaan-
porttiin: "jälkimaailma seiso 
tässä omalla pohjallasi, äläkä 
luota vieraan apuun" . Meitä 
suomalaisia nuo sanat ovat 
aina puhutelleet varsin syväl-
lisesti. 

Lipunnostoj uhlallisuuksiin 
Bastion Zanderissa Kustaan-
miekalla osallistuneet saivat 
nauttia aamiaisen ruohikolla. 
Tuulta ja tuiskua varten oli 
vanhojen linnoitusmuurien 
lomaan pystytetty kolme isoa 
huoltotelttaa, jotka osoittau-
tuivat varsin tarpeellisiksi. 

Isosaari 

Kustaanmiekalta siirryttiin 
rykmentin aluksilla Isosaa-
reen, jossa pidettiin paraati-
katselmus, kenttähartaus, ter-
vehdyspuhe joukoille, ohi-
marssi ja päiväjuhla lounai-
neen. Joukot ja kutsuvieraat 
mukaan lukien tilaisuuteen 
osallistui noin puolisen tuhat-
ta henkeä. 

Tervehdyspuheessaan jou-
koille rannikkotykistön tar-
kastaja eversti Jukka Karvi-
nen käsitteli turvallisuuspoli-
tiikan perusasioita. Hän tote-
si mm. että joukko-osaston 
vuosipäivä on niin ulkopuoli-
sille kuin meille kaikille tur-
vallisuuspoliittinen signaali 
eli merkki. Paraatiin kokoon-
tunein joukoin haluamme 
osoittaa tahtomme ja kykym-
me itse huolehtia maamme 
alueellisen koskemattomuu-
den turvaamisesta ja puolus-
tamisesta. Helsinki on maam-
me strategisesti tärkein alue, 
ja sen suojaamisessa on Suo-

menlinnan Rannikkotykistö-
rykmentin joukoilla keskei-
nen tehtävä. 

Paraatin komentajana toi-
mi everstiluutnantti Markku 
Oila, joka ilmoitti ohimarssi-
vat joukot eversti Karviselle. 
Paraatimusiikista vastasi vii-
sitoistamiehinen Dragsvikin 
soittokunta kapellimestarinsa 
yliluutnantti J Leinosen joh-
dolla. Joukkojen aseistukse-
na olivat rynnäkkökiväärit ja 
henkilökunnalla pistoolit. 

Juhlallisuuksia Isosaaressa 
oli saapunut seuraamaan 
mm. Länsi-Uudenmaan Soti-
laspiirin päällikkö eversti 
Karl-Johan Fredriksson ja 
rykmentin edellinen komenta-
ja eversti Olavi Vehmas. Ryk-
mentin itäistä naapurijoukko-
osastoa KotRPstoa edusti evl 
Jukka Vaaja ja läntistä 
HanRPstoa evl Äsko Kilpi-
nen. 

Helsingin ja sen lähialuei-
den joukko-osastot ja laitok-
set olivat varsin runsaslukui-
sesti ja arvovaltaisesti edus-
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tettuina juhlapäivän tilai-
suuksissa. 

Varsinkin Suomenlahden 
Merivartioston komentajan 
kommodori Heimo Iivosen 
läsnäolo kohotti mieltä ja 
muistutti kitkattomasta yh-
teistyöstä merialueen toimis-
sa. Johanneksen ja Roihu-
vuoren seurakuntien kirkko-
herrat toivat papilliset terveh-
dyksensä rykmentille päivä-
juhlassa, joka pidettiin Iso-
saaren linnakkeen voimistelu-
salissa. Ennen päiväjuhlaa 
nautittiin linnakkeen ruoka-
lassa maittava ja riittävä, se-
kä oikein tarjoiltu juhlalou-
nas. Järjestys oli moitteeton. 

Suomenlinna 

Iltapäivän cocktailtilaisuudes-
ta Suomenlinnan Upseeriker-
holla muodostui ainutlaatui-
nen ja -kertainen tapahtuma. 
Perinneyhdistyksen jakamien 
muistoesineiden jaon jälkeen 
siirryttiin salista kerhon etu-
huoneeseen. Trumpetilla soi-
tetun juhlafanfaarin jälkeen 
eversti Torsti Lahti paljasti 
punaisella silkkikankaalla 
verhotut seitsemän taulua. 
Taulut esittävät rykmentin 
Suomenlinnan aikaisia ko-
mentajia. Muotokuvat oli 
rykmentin muuton yhteydes-
sä vuonna 1972 siirretty San-
tahaminaan. Suomenlinnan 
Upseerikerhon elpyminen ja 
vakaa asema lippurykment-
tinsä perinteiden ja tkajana oli 
käynyt vuosien varrella sel-
västi ilmi. Taulut voitiin vii-
dentoista vuoden jälkeen pa-
lauttaa niiden alkuperäisiin 
paikkoihinsa ja jopa samoi-
hin seinäkoukkuihin. Taulup-
rojektin käytännön toteuttaja 
ja upseerikerhon puheenjoh-
tajan tehtävät juuri luovutta-

nut majuri Pentti Lahdenperä 
vastasi rykmentin komenta-
jan luovutuspuheeseen. Sa-
noillaan hän halusi osoittaa 
kerhon kiitokset taulujen ta-
kaisinsaamisesta ja lausui 
"riisutun kerhon" toivomuk-
sena olevan saada takaisin 
kaikki sinne alunperin kuulu-
nut perinne-esineistö. 

Cocktailtilaisuuden herkul-
liset naposteltavat tikkupalat 
oli loihdittu perinneyhdistyk-
sen daameista kootulla kou-
liintuneella järjestelytoimi-
kunnalla. Puolitoistatuhatta 
herkkupalaa katosi juhlaylei-
sön suihin boolin kera. 

— VKAL 
• 

Korkeaa laatua 
mainos-ja missapainotuotteissa 

©senioffset 
OY TURUN SANOMAT 

Artukaisten painotalo, puh. 921-403600 
Itäharjun painotalo, Teoll isuuskatu 28, puh. 921-693311 
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T U R U N R A N N I K K O -
T Y K I S T Ö R Y K M E N T T I 

Jäätiet 

Kulunut talvi Saaristo- ja 
Raumanmerellä siirsi ryk-
mentin jääkauteen. Ikiran-
nikkotykkimiehet muisteloi-
neen ja kokemuksineen nou-
sivat arvoon arvaamattomaan 
kun tehtiin jääteitä Öröstä 
Kasnäsiin ja Taalintehtaalle. 
Rauman-Kuuskaj askarin vä-
kihän on jokatalvisen jäätien-
sä ansiosta kokenutta, joten 
riittävästi tietoa löytyi omasta 
takaa. 

Liikenne sujui hyvin ja an-
toi uusia kokemuksia alus- ja 
hydrokopterilinjalle urautu-
neelle kuljetusväelle. 

Uusi esikuntarakennus 
harjakorkeudessa 

Turun Rannikkotykistöryk-

.• ^ ' . -JT 
Örön linnakkeen huoltokuljetukset toteutettiin jäitse Taalintehtaalta 
maasto-ajoneuvoin maalis-huhtikuussa. Kuvassa "huoltovuoro" mat-
kalla mantereelle. 

mentin uuden esikuntaraken-
nuksen harjannostajaisia vie-
tettiin 17.3.1986 Turun Heik-
kilän kasarmilla. Tilaisuuteen 
osallistuivat mm puolustus-
ministeriön kansliapäällikkö 
kenraaliluutnantti Aimo Pa-
junen, Lounais-Suomen Soti-
lasläänin komentaja kenraali-

luutnantti Lauri Koho, yleis-
esikuntapäällikkö kenraali-
luutnantti Wilhelm Stewen, 
oikeusministeriön vankein-
hoito-osaston ylijohtaja K.J. 
Läng sekä rakennusneuvos 
Pentti Viljanen puolustusmi-
nisteriöstä. 

Esikuntarakennuksen ra-
kennustyö alkoi vuoden 1985 
alussa. Rakennus valmistuu 
lopullisesti kuluvan vuoden 
loppuun mennessä. Siihen si-
joittuvat Turun Rannikkoty-
kistörykmentin esikunta ja 
puolustusministeriön raken-
nustoimisto. Rakennuksen 
kerrosala on 2530 m2 ja tila-
vuus 8400 m3 . Kustannusar-
vio on 8,7 milj. markkaa. Pu-
natiilisen uudisrakennuksen 
suunnittelusta vastaa arkki-
tehtitoimisto Aarne Ehojoki 
& Kumpp. Ky. 

Rakennustyö on toteutettu 
puolustusministeriön, oikeus-
ministeriön ja Turun kaupun-
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gin kolmikantasopimuksen 
pohjalta. Puolustusministeriö 
luovutti rykmentin nykyisen 
esikuntarakennuksen Turun 
kaupungille, joka puolestaan 
luovutti oikeusministeriölle 
oikeustalon tontin. Oikeusmi-
nisteriö puolestaan rakensi 
puolustusministeriölle nyt 
har jaan nousseen talon. Yh-
teistyö eri osapuolten kesken 
on sujunut erittäin hyvin. 
Työmaa on antanut töitä kes-
kimäärin noin 36 henkilölle ja 
työvoimasta on osa ollut van-
keja Turun työsiirtolasta. 

Turun Rannikkotykistö-
rykmentin toiminnalle uusi 
rakennus merkitsee huomat-
tavaa parannusta. Sen lisäksi, 
että rykmentin esikunta saa 
uudet tarkoituksenmukaiset 
tomitilat, se voi myös käyttää 
hyväkseen Heikkilän kasar-
min monipuolisia varuskun-
nallisia palveluja. Rykmentin 
esikuntapatteri on jo tällä 
hetkellä sijoittunut Heikki-
lään. Heikkilän kasarmilta on 
myös lyhyt matka rykmentin 
toiminnassa keskeiseen Lato-
karin huoltotukikohtaan. 

Yhteistoimintaa 
saaristolain hengessä 

TurRtR:n kuljetusalus Parai-
nen suoritti m / s Utön yhteys-
liikenteen 20.2,—8.4.1986 
reitillä Turku — Utö — Tur-
ku. Alus poikkesi reitillään 
Pärnäisissä, Nötössä, Aspös-
sä ja Jurmossa matkustajien, 
lastin ja postin takia. Alus py-
sähtyi myös Lohmin luotsi-
aseman edustalle kuljettaes-
saan luotseja Lohmin ja Utön 
välillä. 

Ka Parainen teki kaikkiaan 
17 edestakaista matkaa. Sivii-
limatkustajia oli kaikkiaan 
211 henkilöä ja lastia 17,5 
tonnia, josta suurin osa kalaa 
Nötöstä ja Jurmosta. 

Ylimääräisestä yhteyslii-
kenteestä kertyi noin 1000 
meripeninkulmaa ja ajoon 
käytettiin aikaa 88 tuntia. 

Berghamn — Houtskär yh-
teysliikennettä hoidettiin 
TurRtR:n hydrokoptereilla. 
Yhteensä kuljetettiin 147 hen-
kilöä, joista pääosa koululai-
sia. 

Myös joitakin sairaskulje-
tuksia sisältyi ajoihin. 

Valmistaa hydrokoptereita 
ym. metallialan 
erikoistuotteita. 

Tillverkar hydrokoptrar och 
andra tili metallbranschen 
hörande specialartiklar. 

KONEPAJA 

NILS ERIKSSON 
TURKU LIELAX Puh. 921 - 888 086 

Ylennykset ja nimitykset 

— talylil Jukka Mikael Kan-
kare talouskapteeniksi 1.1. 
86 

— talltn Antti-Juhani Leino 
talousyliluutnantiksi 1.1. 
86 

— kers Markku Sakari Viita-
la ylikersantiksi 31.1.86 

— kers Juha Harry Åberg yli-
kersantiksi 31.1.86 

— kers Vesa Heikki Tapio 
Torninoja ylikersantiksi 
31.1.86 

— kers Olli Tapio Marttila 
ylikersantiksi 31.1.86 

— kers Jorma Kalevi Kanto-
nen ylikersantiksi 31.1.86 

— Itn Matti Juhani Vainion-
pää yliluutnantiksi 1.2.86 

— sotmest Kalevi Esa Savioja 
luutnantiksi 1.2.86 

— kapt Pertti Juhani Siivo-
nen majuriksi 1.3.86 

Eläkkeelle 

— sotmest Erkki Stefanus 
Uitto 1.2.86 Örön lkeelta 

Tehtäviin määräämiset 

— Itn Hannu Heikki Olavi 
Heinonen 1.9.85 opetus-
upseeriksi Kuuskaj askarin 
lkeelle KadK:sta 

— Itn Timo Ilmari Saasta-
moinen 1.9.85 opetusup-
seeriksi Gyltön lkeelle 
KadK:sta 

— ylil Simo Sakari Kinnari-
nen 1.9.85 varapäälliköksi 
Kuuskajaskarin lkeelle 
HanRPstosta 

— vääp Tom Kenneth Rönn-
berg 1.9.85 taisteluväline-
upseeriksi Gyltön lkeelle 
UudPr:sta 

— kapt Stig-Göran Grönberg 
30.9.85 toimistoupseeriksi 
TurRtRE:aan SKK:sta 
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kers Mikko Tapio Holvitie 
1.10.85 opetusupseeriksi 
Gyltön lkeelle 
ylik Jyrki Tapani Laitinen 
1.1.86 merenkulku-upsee-
riksi EPtriin E / I /Tu rR tR : 
stä 
kapt Esa Aarne Tiainen 
1.1.86 linnakkeen päälli-
köksi Örön lkeelle E / I / 
TurRtRrstä 
ltn Matti Juhani Vainion-
pää 1.2.86 opetusupseerik-
si Kuuskajaskarin lkeelle 
Örön lkeelta 
ltn Hannu Heikki Olavi 
Heinonen 1.2.86 opetus-
upseeriksi Utön lkeelle 
Kuuskajaskarin lkeelta 
ylik Jukka Antero Lehti-
nen 1.2.86 talousupseeriksi 
Örön lkeelle Gyltön lkeelta 
sotmest Jarmo Heikki Ju-
hani Olkinuora 1.2.86 
aluksen päälliköksi E / I I / 
TurRtR:iin EPtrilta 
yliv Auvo Olavi Lehtonen 
1.2.86 koneupseeriksi EP-
triin E / I I /TurRtR:s tä 
vääp Martti Matti Emil 
Santa 1.4.86 opetusupsee-
riksi Utön lkeelle Kuuska-
jaskarin lkeelta 
pursimies Toivo Aulis Ii-
vonen 1.4.86 merenkulku-
upseeriksi EPtriin 
evl Ilmari Erik Heinonen 
1.4.86 esikuntapäälliköksi 
TurRtR:aan E / I /Tu rR tR : 
sta 
maj Pertti Juhani Siivonen 
1.4.86 patteristoupseeriksi 
E/ I /TurRtR: i in TurRtRE: 
sta 
maj Yrjö Kalervo Rehn-
bäck 1.4.86 patteriston ko-
mentajaksi E / I /Tu rR tR : 
iin RtK:sta. 
sotmest Matti sakari Susi 
1.5.86 merenkulku-upsee-
riksi EPtriin E / I I /TurRtR: 
stä 

— vääp Timo Antero Vuori 
1.5.86 kuljetusupseeriksi 
E/ I /TurRtR: i in E / I I / T u r 
RtR:stä 

— ylik Esa Tapio Hyökyvirta 
1.5.86 kuljetusupseeriksi 
E/I I /TurRtR: i in E / I / T u r 
RtR:stä 

— yliv Pertti Raimo Hjalmar 
Hiltunen 1.5.86 toimisto-
upseeriksi TurRtRE: aan 
Gyltön lkeelta 

— ylil Jarmo Antero Pelto-
nen 14.4.86 merikuljetus-
upseeriksi TurRtRE: aan 
RLaiv:sta 

Erot 

— teknltn Timo Kalervo Luo-
tola 1.3.86 TurRtRE:sta 

Siirrot 

— vääp Jari Kalevi Anders-
son 1.9.85 E/ITurRtR:s ta 
RtK:uun 

— sotmest Matti Tapani Au-
tio 1.1.86 TurRtRE:sta 
LSSlE:aan 

— ltn Kimmo Juhani Lähde-
virta 1.2.86 Kuuskajaska-
rin lkeelta RtK:uun 

— evl Kaarlo Heikki Niilo 
Luostarinen 1.4.86 TurRt-
RE:sta LSSlE:aan 

Rykmentin esikuntapäällikkö 
everstiluutnantti Heikki 
Luostarinen siirtyi Lounais-
Suomen Sotilasläänin Esikun-
taan ye-osaston päälliköksi 
toukokuun alussa. Esikunta-
päällikön tehtävät otti vas-
taan everstiluutnantti Ilmari 
Heinonen. Tehtävien vaihto 
tapahtui 30.4. 

Turun Rannikkotykistö-
rykmentti esittää parhaimmat 
kiitoksensa evl Luostariselle 

runsaat viisi vuotta kestänees-
tä ansiokkaasta palvelusta 
rykmentin esikuntapäällikkö-
nä. Evl Luostarisen suoravii-
vainen, tinkimätön ja tulok-
sia tuottanut johtamistapa 
jää varmasti kaikkien ryk-
menttiin jäävien mieliin. 

Pitkään rannikkojoukoissa 
palvelleena evl Luostarisella 
on selkeä, jalat peruskalliossa 
oleva näkemys rannikkopuo-
lustuksesta uuden palvelus-
tehtävän vaatimusten mukai-
sesti. Turun Rannikkotykis-
törykmentti toivottaa evl 
Luostariselle onnea ja menes-
tystä LSSlE:n ye-os:n päälli-
kön vaativassa tehtävässä. 

Everstiluutnantti Ilmari 
Heinonen siirtyi esikunta-
päällikön tehtäviin omista ri-
veistä I /TurRtR:n komenta-
jan paikalta. Patteriston ko-
mentajaksi on määrätty 
everstiluutnantti Kalervo 
Rehnbäck Rannikkotykistö-
koulusta. Evl Rehnbäck tun-
nustautuu syntyperäiseksi 
korppoolaiseksi, joten uusi 
komentaja saa tehtäväänsä 
kotikenttäedun. Rykmentti 
toivottaa herroille everstiluut-
nanteille menestystä uusissa 
tehtävissään. • 

Muut lehdet 
Ihailen armeijan touhu-
ja, tykkään ampumises-
ta ja siitä avomaan hiih-
dosta hikisenä reppu se-
lässä. Itse aion kylläkin 
mennä laivastoon. 

(Kevätpörriäinen. 
Kimmo Kuntsi 5 Ik). 

Uusiin asemiin 
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I/TurRtR:n komentajan tehtävät luovuttanut evl Ilmari Heinonen ja uusi komentaja evl Kalervo Rehnbäck 
Gyltön sotilaskodin edessä 2.4.1986. 

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

Harjoitusalue 

Puolustusministeriön ja Lai-
hian kunnan välisissä neuvot-
teluissa on sovittu, että Vaa-
san Rannikkopatteristo saa 
yli 400 hehtaarin harjoitus-
alueen Laihian Rajavuoresta. 

Tämä harjoitusalue mah-
dollistaa Vaasan Rannikko-
patteriston suurempien har-
joitusten pitämisen muuta-
man kerran vuodessa. Mat-

kaa harjoitusalueelle kertyy 
45 kilometriä. Puolustusmi-
nisteriöllä on edelleen neuvot-
telut käynnissä lähiharjoitus-
alueen löytämiseksi Vaasasta 
tai sen välittömästä läheisyy-
destä. 

Puolustusvoimien harjoit-
telu Laihian Rajavuoressa ei 
käytännössä rajoita alueen 
käyttöä entiseen tarkoituk-
seen eli virkistys- ja metsä-
talousalueena. Koska alueen 
tiestöä on vahvistettava, koi-
tuu tästä hyötyä myös muulle 
em toiminnalle. 

Puolustusvoimat pyrkivät 
harjoittelemaan alueella tie-
tyillä rajoitetuilla paikoilla, 
jotta maaston kuluminen ja 
mahdolliset vahingot voidaan 
minimoida. Mikäli vahinkoja 
aiheutuu, puolustusvoimat 

korvaa ne täysimääräisinä. 
Alueella ei suoriteta kovapa-
nosammuntoja. • 
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EDUSTAMME ESIMERKIKSI: 

RANK STRAND 
yhteydenpitolaitteet 
ALTEC UNIVERSITY SOUND, 
GIANT VOICE 
kuulutus- ja hälytyskaiuttimet 
ADC liittimet 
SWITCHCRAFT liittimet 
COLUMBIA 
erikoiskaapelit (äänitaajuiset) 
EDCOR 
vahvistinkeskukset 
PERMA POWER 
kannettavat ja kulkuneuvojen 
kuulutuslaitteet 
CP 
kuljetuskoteloiden lukot, kahvat, kulma-
palat, pyörät ja kiinnikkeet 
ELECTRO-VOICE, PEARL 
ja PRIMO 
kuulutusmikrofonit 
MS 
keskusvahvistinjärjestelmät 
suurtehokaiutinjärj elmät 
asennusrasiat ja -kaiuttimet 
liitinkotelot 
ristikytkentäkentät ja matriisit 

Kuvassa olevilla ALTEC GIANT VOICE -"ääni-
tykeillä" toistettiin vuosina 1970-1974 demili-
tarisoidulla vyöhykkeellä ohjelmia Pohjois-Ko-
rean puolelle. Torvilla saatiin äänenpainetta 
50 dB peräti 20 km:n päähän niistä, kun ne si-
joitettiin vuoren huipulle. 

MS-AUDI0TR0N 
Laitilantie 10 00420 HKI 42 ® 5664644 

A 
TARKIAINEN 
KULTA- JA KELLOSEPÄNLIIKE 

Kellot Antiikkihopeaa 
Kultakorut Liikelahjat 
Tinaesineet Arviointeja 

Kaiverrukset, kellonkorjaukset 
kultasepäntyöt, helmien punontaa 

ESPOO: Länsituulenkuja 3, 02100 ESPOO, TAPIOLA 
P 461644 

HELSINKI: Mikonkatu 1, 00100 HELSINKI 
P 661916 
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radalla ja 

Tule ystäviesi 
Jos et ole koskaan koke 
vielä parempi — kaikki 

Raveissa on joka 

Viikonvaihteessa on t 
— Tavat 

Suomessa on noin 650 ra 
Yli 40 rataa ympäri 

SUOMEN** H 


