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Tuutitta 
Aikoinaan nähtiin television piilokameraohjelmassa, 
miten jäätelönmyyjä ilmoitti tuuttikeksien loppuneen 
kehoittaen asiakkaita ojentamaan kouransa kylmäher-
kun vastaanottamiseksi. Aniharva individualisti tiedus-
ti vaisuhkosti josko tästä koituisi alennusta hankinnan 
hintaan, mutta epäävän vastauksen saatuaan ojensi kii-
ruun kuuliaisesti käpälänsä. 

Viisi vuosikymmentä sitten, jolloin talvet vielä oli-
vat talvia, ei samainen nöyrävaikutteinen kansa suos-
tunut vähäisimpiinkään myönnytyksiin alueensa kos-
kemattomuuden, itsenäisyytensä tai oikeuksiensa ra-
joittamisen suhteen. Suomalaisella Sisulla mahdollis-
tui suurin uhrauksin Talvisodan uskomaton ihme ja 
itsenäisyytemme säilyi nykypolvien vaalittavaksi. So-
tiemme syyt olivat ensisijaisesti meristrategiset. Itämeri 
lahtineen hallitsee sotilaspoliittista tilannettamme. Tal-
visodassakin Meririntama, samoin kuin pohjoisrinta-
mamme, kesti ja mahdollisti vähin voimin joukkojen 
pääosan keskittämisen Kannakselle sekä torjui merel-
lä, maalla ja ilmassa kohtalokkaat iskut painopiste-
suunnan sivustaan ja selustaan. Historian perusope-
tukset pätevät yhä. 

Suurissa kohtalonkysymyksissä kansamme on var-
masti tänään ja vastakin valmis yhtenäisenä, yksimie-
lisenä ja sisukkaan suomalaisena tinkimättömästi puo-
lustamaan perusoikeuksiaan. 

Pienemmissä puitteissa taas turhan monet asiat tar-
jotaan nykyisin tuutitta. Kaikki historian hahmot ei-
vät kelpaa esikuviksi. Caesarin: "Miten opit rakasta-
maan kohtuuttomia verojasi" ei maistu mannalle eri-
laisia kulmankoukkauksia ällistelevälle pieneläjälle. Ei 
liioin hallinto-ja järjestöbyrokratiassamme sisäsiittoi-
sesi lisääntyvien pikku Napoleonien toiminnat sinänsä 
hyvien järjestelmien kaikenpuoliseksi hankaloittami-
seksi. Caligula henkilöpoliittisena idolina tai Karpaat-
tien Nero tiedonvälityksen mestarina eivät ole järin ny-
kyaikaisia hekään. Liian paljon päätetään kuulemat-
ta ja ymmärtämättä niiden kantaa, joita asia todella 
koskee. Nythän esimerkiksi reaaliaikaisen rahaliiken-
teen aikakaudella maksujaan juoksuttavalta samoin-
kuin ympäri kaupunkia risteileviltä koululaisilta tahi 
ympäri maata sinkoilevilta sotilashenkilöiltä saattaa ai-
nakin ajoittain puuttua kokonaisnäkemys tai suoras-
taan motivaatio. 

Kello on Suomen aikaa. Valtakunnassa kaikki mel-
ko hyvin, kunhan tuutit kuuluvat annokseen. 

Timo Sario 



1939-1940 

Talvisota 

Rannikkotykkimiehet! 
Kello 06.50 marraskuun 30. päivänä 1939 Talvisodan sotatoimet alkoivat. Ne päät-
tyivät 13.3.1940. 

Jo 1.12. Russarö torjui 9":n tulellaan risteilijä "Kirovin" ja kahden "G"-luo-
kan hävittäjän tiedustelu- ja tykistösyöksyn. 

2.12. Kaarnajoki Laatokan länsirannalla aloitti tehokkaan tulitukensa maa-
voimille. Järisevän ja Konevitsan linnakkeet torjuivat 7 aluksen muodostelman 
Laatokalla ja nekin tukivat jatkossa uljaasti Taipaleen taisteluja. Mantsi viholli-
sen selustaan jääneenä tuki lähelle sodan loppua Laatokan itärannan puolustus-
ja mottitaisteluita. 

Joulukuun alkupäivistä Humaljoki ja sen tuli auttoivat Länsi-Kannaksen puo-
lustajien kamppailua. 

Utö torjui menestyksellisesti 14.12. kahden "G"-luokan hävittäjän tykistö-
syöksyn. Saarenpään 10 ":n järeä patteri torjui 18.—19.12. tulellaan Itämeren kah-
den jättiläisen, taistelulaivojen "Oktjabraskaja Revoljutsijan" ja "Marat'n" hyök-
käykset Koiviston edustalla. 

Jatkossa rannikkojoukot taistelivat uhrautuvasti rinnan maavoimien kanssa 
niin Laatokan, Kannaksen, Viipurinlahden kuin Kotkan—Haminan suunnissa. 
Rannikkopuolustus täytti silloin tehtävänsä. Sen se on valmis tänäänkin — Vaa-
sasta Kotkaan — tekemään. Se valvoo herkeämättä alueellista koskemattomuut-
tamme ja tukee osaltaan niin merenkulun kuin merellä liikkuvien ja rannikko-
väestön turvallisuutta yhteistoiminnassa muiden viranomaisten kanssa. 

Toivotan rannikkojemme puolustajille menestystä vaativissa tehtävissään. 
Talvisodan 50-vuotismuistopäivänä teemme kunniaa Talvisodan sankareille. 

Rannikkotykistön tarkastaja 
Eversti 
Juhani A Niska 
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EVERSTI 
A J KURKI 

Ristiniemen Linnake 

Talvisodassa 

YH ja sodan alkuvaiheet 
Ristiniemen Linnake sijaitsi 
Viipurinlahden suulla, sen 
pohjoisrannalla. Sen pääaseis-
tuksena oli kaksitykkinen 12" 
patteri. Linnakkeen rakentami-
nen oli alkanut 2—3 vuotta en-
nen Talvisotaa. 

Linnakkeen muut alayksiköt 
olivat: kaksitykkinen raskas il-
matorjuntapatteri (76 ItK), 2 
kpl kaksitykkistä sra-jaosta, 
vajaan komppanian vahvuinen 
suoja-osasto, sekä linnakkeen 
viesti-, merivalvonta- ja huol-
to-osat. 

Linnakkeen päällikkönä oli 
järeän patterin päällikkö, luut-
nantti (nyk. evl) Aake Merilä. 
Koiviston saarista luopumisen 
jälkeen tuli ViiLon uudestijär-
jestelyssä linnakkeen päälli-
köksi kapteeni Olavi Pöyry. 
Tämän jälkeen ltn Merilä ryh-
tyi hoitamaan järeän patterin 
päällikön tehtäviä päätoimises-
ti. 

Summan murtumisen jälkeen 
Sodan alusta alkaen linnaket-
ta vastaan hyökättiin ilmasta 
miltei päivittäin. Maarintaman 

toimintaa seurattiin ensimmäi-
sestä sotapäivästä lähtien, sil-
lä Karjalan Kannaksen rinta-
man tykistötoiminta näkyi öi-
sin putkivalkeina ja jylinä kuu-
lui yötäpäivää. Kun rintama 
murtui Summassa, tulivat 
maataistelut lähemmäksi ja lä-
hemmäksi ja sodan loppuvai-
heessa meidän omille rannoil-
lemme. Me Ristiniemen miehet 
emme joutuneet yht'äkkiä rin-
tamalle vaan rintama tuli vähin 
erin meidän luoksemme. Meil-
lä oli siis pitkäaikainen, vähi-
tellen tapahtunut totuttautu-

minen rintaman olosuhteisiin. 
Taistelut linnakkeen rannoil-

la olivat useimmiten partioka-
hakoita öisin. Kerran 20—30 
miehen partio yritti linnakkeel-
le valoisana aikana, mutta se 
tuhottiin rantaviivalla. 

Pariin otteeseen lähestyi vi-
hollinen suurin voimin (patl-
rykm) hyökkäysryhmityksessä 
linnaketta. Vihollinen ei pääs-
syt rantaviivalle asti vaan tor-
juttiin naapurimme, Satama-
niemen Linnakkeen raskaan 
patterin tulella. 
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Järeä patteri 
Patterin tykit (305/52-0) oli 
siirretty Örön Linnakkeelta, 
jossa näitä tykkejä oli ollut 
neljä kappaletta. Koko 
YH:ajan tarmokkaan työsken-
telyn ansiosta patteri saatiin 
ampumavalmiiksi juuri ennen 
sodan syttymistä. Tykkien 
koordinaatit ja putkien lähtö-
nopeudet saatiin syyskuussa 
samana päivänä, jolloin YH 
käskettiin toimeenpantavaksi. 
Vasta tämän jälkeen voitiin 
aloittaa patterin paikallisam-
pumataulukoiden laatiminen. 

1. Tykin (peitenimi "Kallio") 
johtaja oli res.vänr. Kalervo 
Autio ja 2. Tykin ("Kivihar-
ju") res.vänr. Hannes Virsu. 
Tämän kirjoittaja oli vänrikki 
ja toimi patterin tulenjohtaja-
na, sekä niemen kärjen tuki-
kohdan päällikkönä. 

Kannaksen Armeijan aloi-
tettua, Summan murtumisen 
jälkeen, vetäytymisen taaem-
piin asemiin, alkoivat järeän 
patterin maarintama-ammun-
nat. Tulta johtivat aluksi kent-
tätykistön ja rannikkotykistön 
maarintamalla toimineet tulen-
johtajat. Suuria vaikeuksia 
tuotti viestiyhteyksien aikaan-
saaminen. Loppuvaiheessa tul-
ta johdettiin usein patterin 
omasta tulenjohtotornista. 

Ensimmäinen maali oli 
(20.2.) Koiviston kauppalan 
satama, jossa tiedustelumme 
oli todennut suuria vihollisryh-
mityksiä. Tällöin tapahtui tu-
hoisa asevaurio: "Kiviharju" 
-tykin putki halkesi ammun-
nassa 4 m putken suusta pe-
räänpäin ja tykki tuli käyttö-
kelvottomaksi. Tykkimies, jo-
ka meni kiinnittämään peitteen 
putken suulle ammunnan jäl-
keen, havaitsi vaurion. Hän ei 
kertonut havainnostaan kenel-
lekään muulle kuin tykinjohta-
jalle, joka puolestaan ilmoitti 
edelleen patterin päällikölle. It-
se sain kuulla asiasta vasta so-

dan jälkeen. 
Tulitoiminta jatkui "Kallio" 

-tykillä, jolle "Kiviharjun" 
laukaukset siirrettiin. Myö-
hemmin ampumatarviketäy-
dennys tuli autokuljetuksin öi-
sin Länsi-Suomenlahden lin-
nakkeilta. 

Meistä itään sijaitsevaa naa-
purilinnaketta, "Tuppuraa" 
vastaan vihollinen hyökkäsi 
moneen otteeseen, mutta 
hyökkäykset torjuttiin. Suuret 
vihollismassat etenivät kuiten-
kin linnakkeen ohi Viipurin-
lahden pohjoisrannalle ja lin-
nake jäi vihollisjoukkojen se-
lustaan "mottiin". Tuppuran 
puolustajia Ristiniemi tuki (29. 
2,—2.3.) "Kallio"-tykin tulel-
la, minkä putki kesti. Mainil-
takoon, että yhtenä päivänä 
ammuttiin 58 laukausta. Tup-
puran Linnakkeesta päätettiin 
luopua. Linnakkeen joukot 
murtautuivat läpi saartoren-
kaan (2.3.) ja pääsivät Viipu-
rinlahden pohjoisrannalle 
omien joukkoon. 

Järeän patterin tuli-iskut 
kohdistuivat tämän jälkeen jal-
kaväki-, panssarivaunu- ja 
kuorma-autokolonniin, jotka 
suuntautuivat Viipurinlahden 
yli, sekä avoimella jäällä toimi-
viin vihollisen tykistöpatterei-
hin. Jos onnistui saamaan 
täys'osuman tällaiseen kolon-
naan niin siinä meni samaan 
avantoon useampi kuin yksi 
auto tai panssarivaunu. 

Eräs ammunta ansaitsee eri-
tyismaininnan. Se oli yksi pat-
terin merkittävimmistä. Hel-
mi—maaliskuun vaihteessa ha-
vaittiin Pullinniemellä Härkä-
län kylässä kahden suuren 
marssiosaston saapuvan eri tei-
tä kylän aukeille, ja tällöin syn-
tyi valtava ruuhka. Tulenjohto-
ryhmä ryhtyi mittaamaan tä-
män maalin koordinaatteja. Il-
moitin havainnosta patterin 
päällikölle ja pyysin tulituslu-
paa. Sain vastauksen, että 

maalia tulitetaan heti. Tarkis-
tin mittaustulokset, tuliasema 
sai koordinaatit ja kohta lähti 
laukaus. Jännittyneenä tj.ryh-
mä odotti, mihin tuli iskee. Ja 
se iski juuri sinne, mihin se oli 
tarkoitettukin. Kaksi laukaus-
ta iski maaliin vielä sen jäl-
keen. 

Kun hiekka ja pöly olivat 
laskeutuneet ja savu hälvennyt, 
niin nähtiin ammunnan tulos. 
Se oli hirvittävä: maalialueen 
ja sen ympäristön peittivät 
maassa lojuvat vihollissotilai-
den ruumiit. Tuhoalueen ulko-
puolella yrittivät vielä elossa 
olevat paeta paniikin vallassa 
pois aukealta. 

Jatkosodan aikana Härkä-
län kylän keskustassa todettiin 
venäläisten pystyttämä muisto-
merkki. Kivi oli kuljetettu Koi-
viston hautausmaalta. Kiveen 
hakatun suomenkielisen teks-
tin peitti suuri levy venäjänkie-
lisine kirjoituksineen. 

Tieto muistomerkistä on 
mielenkiintoinen. Härkälässä-
hän ei Talvisodassa taisteltu, 
joten silloinen vastustajamme 
on ilmeisesti katsonut tämän 
tuli-iskun tuhovaikutuksen 
niin mittavaksi, että se on an-
tanut aiheen patsaan pystyttä-
miseen tuli-iskussa kaatunei-
den puna-armeijalaisten muis-
toksi. 

Tämähän ei olisi poikkeuk-
sellista, sillä vastaavia muisto-
merkkejä Neuvostoliitto on 
pystyttänyt kaatuneittensa 
muiston kunnioittamiseksi sel-
laisille taistelupaikoille, joissa 
he ovat kärsineet suuria tappi-
oita. 

Viimeiset ammunnat 
Putken kulumisesta aiheutui, 
että ladattaessa ammus työntyi 
yhä pitemmälle putken sisälle. 
Tästä oli seurauksena, että vii-
meisissä ammunnoissa vain 
ammus ja I panos ladattiin ko-
neellisesti. II panos oli ladat-
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Ristiniemen 305/52-0 patterin 
tava käsilatauksella, koska ko-
nelatauksella panos olisi työn-
tynyt niin pitkälle eteen, ettei 
lukkonallin liekki olisi enää 
ulottunut virikepanokseen. 

Työntymän kasvusta oli seu-
rauksena, että putken panos-
kammion tilavuus lisääntyi ja 
lataustiheys, sekä lähtönopeus 
pienenivät. Noin kymmeneen 
viimeiseen laukaukseen piti 
ampumaetäisyyttä vastaavaan 
korotukseen antaa korjaukse-
na suuri lisäkorotus. 

Pitkinä ampumajaksoina 
putken kuumeneminen aiheut-
ti häiriöitä. Kuuma putki ei pa-
lautunut takaisin etuasentoon, 
ennen kuin se jäähdytettiin ty-
kin ollessa sen aikaa poissa pe-
listä. 

Kuumeneminen aiheutti 
myös häiriöitä nallilukon säh-
kölaitteissa, jotka eivät sen 
johdosta toimineet. Sytytys oli 
saatava aikaan muilla toimen-
piteillä. 

1. Tykki (Kallio) tuhottuna. 
Viikkoa ennen rauhan tuloa 

putken kestokyky oli lopussa. 
Viimeinen ammus ei enää jak-
sanut kovin pitkälle. Se lensi yli 
oman rannan, iskeytyi kyljel-
leen jäähän, otti pari "pomp-
pua" ja jäi makaamaan jäälle 
räjähtämättömänä, "suutari-
na". 

Ollessani kadettina ennen 
sotia, asetekniikan opetukses-
sa mainittiin, että 12" putki 
kestää 150—200 laukausta. 
Ristiniemen järeän patterin 
"Kallio"-tykin putkella am-
muttiin 308 laukausta, joista 
Talvisodassa 298. Tykin sisä-
putki oli työntynyt ulos putken 
suusta 10—15 mm ja kiertynyt 
noin 15°. 

Lopuksi 
Patteri oli ammuttu loppuun. 
Tykeistä poistettiin kaikki irroi-
tettavissa olevat kojeet ja lait-
teet, jotka evakuoitiin uuden 
rajan taakse, samoin myös jäl-

jelle jääneet ampumatarvik-
keet. Tykit ja tulenjohtotorni 
räjäytettiin. 

Tuskin mikään muu tykki 
kuin "Kallio" on yksinään ai-
heuttanut niin paljon tuhoa vi-
holliselle Talvisodassa. Jos tä-
mä tykki olisi ollut siirrettävis-
sä, olisi se pitänyt tuoda koti-
Suomeen Rt-museoon kunnia-
paikalle. 

Ristiniemen järeä patteri oli 
syntynyt, elänyt ja kuollut Tal-
visodan tähtien alla ja täyttä-
nyt tehtävänsä kunnialla. 



EVERSTILUUTNANTTI 
TEUVO RÖNKKÖNEN 

TALVISODAN KENTTÄPOSTI 

Merivoimien 
osoitejärjestelmä 
Osoitejärjestelmä on kenttä-
postilähetykseen oleellisesti 
kuuluva osa. 

Talvisodan kenttäpostin 
osoitejärjestelmä muuttui 
YH:n, sodan ja sitä seuranneen 
Välirauhan aikana useita ker-
toja. Vastaanottajan tai lähet-
täjän sotilasarvon ja täydelli-
sen nimen lisäksi käytettiin 
YH:n ensimmäisinä päivinä 
joukon selväkielistä nimeä ja 
postitoimiston nimeä, kuten 
ennenkin (esim. JP 4, Mikke-
li). Postitoimisto jäi salaamis-
syistä pikaisesti pois osoitteis-
ta (esim. III/JR 29) ja tilalle 
tuli kohta oman yhtymän kent-
täpostikonttori niiden aloitet-
tua toimintansa (esim. III/JR 
29, Kpk 9). 

Talvisodan loppuvaiheessa 
1.3.1940 osoitejärjestelmä 
muuttui kokonaan. Nyt osoit-
teena tuli olla keskuskenttä-
postikonttori, yhtymän kenttä-
postikonttorin tunnuskirjain, 
sekä jokaiselle yksikölle annet-
tu peitenumero (esim. Kpk 27 
E 1663). Välirauhan puolivälis-
sä kenttäpostikonttorit lopetti-
vat toimintansa ja 1.12.1940 
lähtien osoitteeksi tuli yksikön 
peitenumero, sekä käytetyn 
postitoimiston nimi (esim. 
8152 Suomussalmi). Tällaisena 
osoitejärjestelmä pysyikin Vä-
lirauhan päättymiseen ja uu-
den kenttäpostijärjestelmän al-
kamiseen asti. YH:n aikana 
osoitteena esiintyy yleisesti 
joukkoa vastaavan kertaushar-
joituskeskuksen nimi tai jou-
kon peitenimi monissa eri 
muodoissa. 
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RT1 
YH:n alkaessa osoitteena oli lyhyen aikaa joukko-osaston nimi ilman 
kenttäpostikonttoria. 

Kortti Turusta yksikköön Merivoimat 8 G (Turun Lohko, Örön linna-
ke). Turun pt:n leima 28.12.1939ja (Turun) postisensuuritoimiston tar-
kastusleima, ensimmäistä mallia. Osoite on merivoimien osoitejärjes-
telmän pääsäännön mukainen. 

J" 

f ^ / . f s /J S 6 • 

Kirje yksiköstä Merivoimat 3 Box 41 (Pellingin Lohko, Pirttisaaren lin-
nake). Pellingin Lohkolla oli muista merivoimien joukoista kokonaan 
poikkeava, omaperäinen yksiköiden osoitteen peittämismenetelmä: kul-
lekin yksikölle oli annettu Porvoon postitoimistossa oma postilokeron-
sa, joka oli yksikön osoitteena. 

Lähettäjän osoitteena on 89/RT 3 (Kurkijoen Lohkolla sijainnut Hei-
näsenmaan linnake/RT 3). 

Merivoimien kenttäpostin 
osoitejärjestelmä poikkesi täy-
sin muusta käytössä olleesta 
osoitejärjestelmästä lukuunot-
tamatta perustamisvaiheessa 
käytettyä joukko-osaston tai 
joukon perustaneen suojelus-
kuntapiirin nimeä. Osoitteena 
oli "Merivoimat"-sanan jäl-
keen joukko-osastoa osoittava 
numero, sekä yksikköä tai yk-
sikön sijoituspaikkaa osoittava 
kirjain, kirjaimet tai numero 
(esim. Merivoimat 4 k). Meri-
voimien osoitejärjestelmään 
kuuluivat kaikki merivoimien 
komentajan johdossa olleet 
rannikkotykistön ja laivaston 
joukko-osastot Suomenlahden 
rannikolla Haminasta länteen, 
Pohjanlahden rannikolla, sekä 
Ahvenanmaalla. 

Syynä merivoimien joukko-
jen omaan osoitejärjestelmään 
oli merivoimien asema omana 
puolustushaaranaan. Merivoi-
mien jo rauhan aikana toimi-
neella esikunnalla oli valmius 
antaa omat ohjeensa kenttä-
postin järjestelystä odottamat-
ta muodosteilla olleen Pääma-
jan ja sen yhteydessä toimi-
neen kenttäpostin johdon oh-
jeita. Tällöin merivoimat otti-
vat huomioon myös salaami-
seen kuuluvat näkökohdat, 
mitkä Päämajan ohjeissa tuli-
vat osoitteisiin vasta Talviso-
dan loppuvaiheessa. 

Merivoimien periaatteeltaan 
johdonmukaiselle ja yhden-
mukaiselle osoitejärjestelmälle 
antaa erityisiä piirteitä eri 
joukko-osastojen yksiköiden 
osoitteissa olevat erilaisuudet. 
Kahdella sotatoimialueen 
joukko-osastolla, Viipurinlah-

Aluksi kenttäpostiosoitteena oli 
joukon perustamisvaiheen aikai-
nen nimi. Joukon käyttämän pos-
titoimiston nimi ei ole osoitteessa 
paitsi vain toiminnan alkaessa. 
Kaikki kenttäposti kulki ensin 
Kpk l:n (11.10. — Viipuri ja 18.10. 
— Pieksämäki) kautta. 

Osoitejärjestelmä YH:n alkaessa: 

Kp-osoite 
(Postitoimisto) 

Joukko 
Tuleva nimi 

Buoa 
Sijainti 

MeVE 
(Helsinki) 

Merivoimien 
esikunta 

Belsinki 

2.ErRtPsto 
(1. Baaina, 
2. Kotka) 

Kotkan Lohko Kotkan-Viro-
lahden saaristo 

Nylands S6dra 
Skyddskirs-
distrikt 
(Porvoo) 

Pellingin 
Lohko 

Porvoon-Loviisan 
saaristo 

RT 1 
(Suomenlinna) 

Belsingin 
Lohko 

Helsingin-Porkkalan 
saaristo 

Laivastoasema 
(Helsinki) 

Helsingin 
Laivastoasema 

Helsinki, 
Katajanokka 

l.ErRtPsto 
(Hanko) 

Hangon Lohko Hankoniemen 
saaristo 

Lounais-Suoaen 
Meripuolustus 
(Turku) 

Lounais-Suoaen 
Mer ipuolustuksen 
esikunta 

Turku 

Turun Suojelus-
kuntapiiri 
(Turku) 

Turun Lohko Saaristomeri 

Lounais-Suomen 
Mer ipuolustus 
(Turku) 

Ahvenanmaan 
Lohko 
ml Ryhmä Hanell 

Ahvenanmaa 

Turku 

Laivastoasema, 
Turku 
(Turku) 

Turun Laivasto-
asema 

Turku, Pansio 

Satakunnan 
Suojeluskunta-
piiri 
(Pori) 

Satakunnan 
Lohko 

Rauman-Porin 
rannikko 

Vasa Skydds-
kirsdistrikt 
(Vaasa) 

Pohjanlahden 
Meripuolustuksen 
esikunta 

Vaasa 

Vasa Skydds-
kirsdistrikt 
(Vaasa) 

Vaasan Lohko Kristiinan-
Kokkolan 
rannikko 

Oulun Suojelus-
kuntapiiri 
(Oulu) 

Oulun Lohko Lohtajan-
Tornion 
rannikko 

RT 2 
(Viipuri) 

Viipurin Lohko Vi ipur inlahti-
Koivisto 

RT 3 
(Sortavala/ 
Lahdenpohja) 

Laatokan Meri-
puolustus 

Laatokka 

Merisotakoulu 
(Suomenlinna) 

Mer isotakoulu Suomenlinna 
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den—Koiviston alueella toimi-
neella Rannikkotykistöryk-
mentti 2:11a, sekä Laatokalla 
toimineella Rannikkotykistö-
rykmentti 3:11a oli kummalla-
kin oma sekä maavoimien, et-
tä merivoimien osoitejärjestel-
mästä poikkeava osoitejärjes-
telmänsä, jotka olivat myös 
keskenäänkin erilaiset. Tämä 
johtui näiden joukko-osasto-
jen muita laajemmasta yhteis-
toiminnasta maavoimien pai-
kallisten yhtymien kanssa. 

Merivoimien joukkojen 
poikkeavista osoitejärjestel-
mistä RT 2:n kenttäpostiosoit-
teena oli RT 2/yksikön sijain-
tipaikkaa osoittava numero 1 
—14 (esim. RT 2/8, Saaren-
pään lke ja TK-P 4) ja RT 3:n 
kenttäpostiosoitteena ensin yk-
sikön peitenumero/ao lohkon 
nimilyhenne, ei pattereilla/RT 
3 (esim. 44/Kurki/RT 3, Kil-
polan mv-as tai 82/RT 3, Ko-
nevitsan eteläptri) ja 26.10. 
1940 lähtien yksikön peitenu-
mero/LMeP (esim. 44/LMeP, 
Laatokan Meripuolustus). 

Peitenimen lisäksi RT 2:n 
(ViLo:n) kenttäpostiosoitteena 
oli II AK:n Kpk 7, sekä RT 3:n 
(LMeP:n) kenttäpostiosoittee-
na yksikköä lähin IV AK:n 
Kpk 14, 13 tai 12 ja III AK:n 
Kpk 9. 

RT 3:11a oli osoitteena 20.1. 
—28.3.1940 oma kenttäposti-
konttorinsa Kpk 26. 

Jäämeren rannikolla Petsa-

Kenttäpostiosoitteeseen kuului 12.11. 
1939 lähtien joukko-osastoa osoit-
tavan peitenimen lisäksi "Kenttä-
postikonttori 16", joka aloitti tuol-
loin toimintansa Tampereella ja jon-
ka kautta kaikkien merivoimien 
joukkojen kenttäposti tämän jäl-
keen kulki, (pl RT 2 ja RT 3). 

Kenttäpostikonttorien lopetettua 
Välirauhan puolivälissä toimintan-
sa, merkittiin osoitteeseen 1.12.1940 
lähtien joukko-osastoa osoittavan 
peitenimen lisäksi kunkin joukko-
osaston käyttämän postitoimiston 
nimi. 

Osoitejärjestelmä 19.10.1939 lähtien: 

Kp-osoite 
(Postitoinisto) 

Joukko 
Tuleva nimi 

HU O R 
Sijainti 

MeVE 
(Belsinki) 

Merivoimien 
esikunta 

Belsinki 

MeVE 10 
(Belsinki) 

• • 

MeVE 12 
(Helsinki) 

« __ • _ 

Merivoimat 1 
(Baaina) 

Kotkan Lohko Haminan-Viro-
lahden saaristo 

Merivoimat 2 
(Kotka) 

. Kotkan saaristo 

Merivoimat 3 
(Porvoo) 

Pellingin 
Lohko 

Porvoon-Loviisan 
saaristo 

Merivoimat 4 
(Suomenlinna 

Helsingin 
Lohko 

Helsingin-Porkkalan 
saaristo 

Merivoimat 5 
(Helsinki) 

Helsingin 
Laivastoasema 

Belsinki, 
Katajanokka 

Merivoimat 6 
(Banko) 

Hangon Lohko Hankoniemen 
saaristo 

Merivoimat 7 
(Turku) 

Lounais-Suomen 
Mer ipuolustuksen 
esikunta 

Turku 

Merivoimat 8 
(Turku) 

Turun Lohko Saaristomeri 

Merivoimat 9 
(Turku, 
7.12.1939-
Maarianhamina) 

Ahvenanmaan 
Lohko 
12.1.1940-
Ahvenanmaan 
Puolustusjoukot 

Turku 
7.12.1939-
Ahvenanmaa 

Merivoimat 10 
(Turku) 

Turun Laivasto-
asema 

Turku, Pansio 

Merivoimat 11 
(Pori) 

Satakunnan 
Lohko 

Rauman-Por in 
rannikko 

Merivoimat 12 
(Vaasa) 

Pohjanlahden 
Meripuolustuksen 
esikunta 

Vaasa 

Merivoimat 13 
(Vaasa) 

Vaasan Lohko Kristiinan-
Kokkolan rannikko 

Merivoimat 14 
(Oulu) 

Oulun Lohko Lohtajan-
Tornion rannikko 

Merivoimat 15 
(Turku, 
1.12.1939-
Karjaa) 

Ryhmä Banell 7.11.1939-
Turku 
1.12.1939-
Karjaa 

Merivoimat 16 
(Suomenlinna) 

Merisotakoulu 17.1.1940-
uusi osoite 

Merivoimat 17 
(Helsinki) 

Erillinen 
Laivue 

1.9.1940-
Helsinki 
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mossa merivoimia edustivat 
rannikkovartiosto, sekä 5. 
ErPtri. Nämä liittyivät paikal-
lisiin joukkoihin ja saivat ly-
hyenä toiminta-aikanaan pos-
tinsa niiden kautta. 

Merivoimien joukkojen 
osoitteet voivat olla myös ruot-
sinkielisenä. 

Talvisodan päätyttyä ja 
joukkojen siirryttyä luovute-
tulta alueelta uudelle Mosko-
van rauhansopimuksen mukai-
selle rajalle myös RT 2:n ja RT 
3:n kenttäpostiosoitteissa ta-
pahtui muutoksia. RT 2:n jou-
kot siirtyivät Kotkan Lohkon, 
sekä Hankoniemen vuokra-
alueen rajalle Hangon Lohkon 
joukoiksi ja saivat näiden 
joukkojen osoitejärjestelmän 
mukaiset uudet kenttäposti-
osoitteet. Suurimman muutok-
sen kokivat Laatokalta maarin-
taman tueksi Virolahden ja Sa-
vukosken välille ryhmitetyt RT 
3:n joukot, jotka muodostivat 
LtPsto 1—6 (linnoituspatteris-
to) -nimiset joukko-osastot lin-
nakkeineen tai pattereineen, 
sekä saivat uuden maavoimien 
osoitejärjestelmän mukaisen 
kenttäpostiosoitteen. 

Merivoimien kenttäpostin 
osoitejärjestelmä oli joukkojen 
määrän mukaisesti laajimmil-
laan keväällä 1940. Reserviläis-
ten kotiuttamisen alettua jouk-
ko-osastojen yksiköitä vähen-
nettiin, sekä Saaristomeren ja 
Pohjanlahden alueilla olleita 
joukko-osastoja yhdistettiin. 
Uudeksi alueelliseksi esikun-
naksi L-SMeP:n tilalle tuli Lai-
vaston esikunta ja uudeksi 
joukko-osastoksi Erillinen Lai-
vue. Välirauhan aikana lohko-
jen nimet muuttuivat rannik-
kotykistörykmenteiksi, ensin 
syksyllä 1940 numeron mu-
kaan (esim. HaLo-RT 4) ja vie-
lä kevättalvella 1941 nimen mu-
kaan (esim. RT 4-RRT, Raase-
porin Rannikkotykistöryk-
mentti). Joukkojen supistuk-

L&hettäjä: 

Lähettäjän osoitteena on RT 2/3 (H), Kpk 7 eli RT 2/Tuppuran linna-
ke (patl Hällfors). RT 2:n osoitteisiin liitettiin Viipurinlahden taistelui-
hin siirrettyjen joukkojen tunnus. Patl Hällfors oli koottu L-SMeP:n 
joukoista. Kpk 7 oli II AK:n kenttäpostikonttori ja tuohon aikaan Juus-
tilassa. 

jUK 
Lähettäjän osoitteena on 1.12.1940 jälkeen peitenimi sekä postitoimis-
to: Merivoimat 8 D, Turku (Turun Lohkosta RT 5:n kautta TRTksi 
muuttunut joukko-osasto, Alskärin linnake). 

( e l e } . 

Lähettäjän osoitteena on yksikkö 6207, Kalliokoski (LtPsto 2:n 2. Pat-
teri). Uudelle rajalle ryhmittyessään RT3:n joukoista muodostetut lin-
noituspatteristot saivat maavoimien osoitejärjestelmän mukaisen osoit-
teen. LtPsto 2 oli Taavetin—Virolahden välillä. 

sesta, yhdistämisestä ja uudis-
tuksista oli seurauksena vas-
taavia muutoksia myöskin 
kenttäpostiosoitteissa, joskin 
itse osoitejärjestelmä pysyi ko-
ko ajan samana. 

* * * 

Toivoisin saavani nähtäväkseni 
tutkimustyötä varten tässä esitetyn 
ajanjakson postilähetyksiä: kirje-
kuoria ja kortteja, joissa on vas-
taanottajan tai lähettäjän osoittee-

na rannikkotykistön tai laivaston 
joukko-osaston osoite. 

Tilattavissa tutkimus: "Talviso-
dan kenttäposti ja postisensuuri". 
Kirja on A 5 -koossa, 100-sivuinen 
ja nidottu, sekä laadittu kenttä-
postilähetyksiä keräävää hyödyt-
tävään muistion muotoon (tähän 
ei sisälly merivoimien osoitejärjes-
telmä). Tilaukset: T Rönkkönen, 
tili PP 2745512. Hinta 70,— kpl. 
postikuluineen. 

Merivoimien osoitejärjestelmää 
koskeva tutkimus valmistuu — jos 
perhepäivähoitajan työ sallii — 
maaliskuussa. 

23 



RtUY tiedottaa 
Järjestäytymiskokouksessaan 
vuosikokouksen valitsema uu-
si hallitus järjestäytyi uuden 
puheenjohtajan Uolevi Tirro-
sen johdolla seuraavasti: 

— ev A Kilpinen, varapuheen-
johtaja 

— maj R Hannikainen, talou-
denhoitaja 

— maj H-P Rekola, sihteeri 
Päätettiin muodostaa seu-

raavat valiokunnat jäsenineen: 
— työvaliokunta 
— evl U Tirronen 
— ev A Kilpinen 
— evl T Sario 
— maj R Hannikainen 
— maj H-P Rekola 
— julkaisuvaliokunta 
— evl T Sario 
— ev A Kilpinen 
— evl J Vuohelainen 
— maj K Lange 

— perinnevaliokunta 
— ev A Kilpinen 
— ev M Lappalainen 
— maj O Enqvist 
— evl H Tiilikainen 
— kaptl K Tarkiainen 

Hautausapurenkaan asia-
miehenä jatkaa evl A Tukiai-
nen. 

Päätettiin järjestää kevätret-
ki Rankkiin lauantaina, touko-
kuun 26. päivänä. 

Syyskokous päätettiin pitää 
yhteisenä esitelmä- ja keskus-
telutilaisuutena Meriupsee-
riyhdistyksen kanssa Turussa. 
Aika on vielä avoin. Tilaisuus 
voitanee pitää myös laivasemi-
naarina M/S Isabellalla lauan-
taista sunnuntaihin erityisen 
edullisin hinnoin. 

Ruotsinsalmen meritaistelun 
200-vuotisjuhliin 9. heinäkuu-
ta päätettiin osallistua myö-
hemmin selviävällä tavalla. 

Jäsenilta Hangossa 

Yhdistyksen hallitus piti halli-
tuksen kokouksen Hangossa 
7.2.1990. 

Hallitus käsitteli lähes täysi-
lukuisena tulevaa toimintaa, 
joista näkyvimpiä ovat kevät-
retki yhteisleirin aikana Kot-
kan alueelle sekä Ruotsinsal-
men taistelun 200 v. juhlat 
niinikään Kotkassa. 

Perinnevaliokunta painiske-
lee parhaillaan Suomenlinnan 
Upseerikerholla olevan perin-
nehuoneen valmiiksi saattami-
sen kimpussa. Tilat ovat jo toi-
mivat ja varsin mielenkiintoi-
sia perinne-esineitä on vitriini-
kaapeissa. Kannattaa käydä tu-
tustumassa! 

Yhdistyksellä on jäljellä 
runsaasti jäsenmerkkejä ja kal-
vosinnappeja. Halukkaat otta-
koon yhteyttä hallituksen jäse-
niin tai sihteeriin, jolloin han-
kinnat itselle tai lahjaksi käy-
vät päinsä. 

Hallituksen kokouksen jäl-
keen seurasi jäsenilta Upseeri-
kerholla. Paikalle oli saapunut 
Hangon alueen koko jäsenistö 
kolmea matkoilla ollutta lu-
kuunottamatta seuraamaan 
varsin ajankohtaista esitelmää 
"Sotakorkeakoulu ja uudistu-
va upseerikoulutus". Esitel-
möitsijä evl Jorma Vuohelai-
nen johdatti esityksellään kuu-
lijat vilkkaaseen keskusteluun. 

Jäsenistön palaute tällaises-
ta jäsenillasta oli yksinomaan 
myönteinen ja yhteenkuulu-
vuutta lisäävä. Kun hallitus 
seuraavan kerran saapuu 
"maakuntaan", suositellaan 
vastaavaa mahdollisimman 
laajalle jäsenkunnalle suunnat-
tua tilaisuutta. 

RtUY:n Kevätretken ohjelma 26.5.1990 
10.00 Linja-auto Helsingistä Marskin patsaalta 
12.00 Lähtö Kuusisen sotilassatamasta Rankkiin 
13.00 Yhteisleirin esittely ja lounas Rankissa 
14.00 Ammuntojen seuraaminen 
15.30 Kahvi sotilaskodissa ja esitelmät Ruotsin-

salmen meritaistelusta 
16.30 Lähtö Kotkaan, matkalla Ruotsinsalmen 

taistelumaastoon tutustuminen 
18.00 Iltapala ja seurustelu Kyminlinnan varus-

kuntakerholla 
n. 21.00 Paluukuljetukset 

Ilmoittautumiset 18.5. mennessä yhteysupseereille tai 
sihteerille puh. 90-161 4812. 
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Puheenjohtajan näkövinkkelistä 
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Rannikkotykistön Upseeriyh-
distyksen tarkoitus on määri-
tetty yhdistyksen sääntöjen toi-
sessa pykälässä. 

Mainitun pykälän eri koh-
dissa todetaan mm. jäsenistön 
yhdistäminen lujaksi ja yhte-
näiseksi upseerikunnaksi, jä-
senten yleis- ja ammattisivis-
tyksen edistäminen, tehtävien 
ja erikoisolosuhteiden edellyt-
tämän taloudellisen aseman 
luominen, meripuolustuksen 
ja erityisesti rannikkotykistön 
kehittämisen vaaliminen ja 
edistäminen, sekä aselajimme 
perinteiden vaaliminen. 

Aika ajoin tapahtuneista 
sääntöjen tarkistamisista ja 
ajanmukaistamisista huolimat-
ta toinen pykälä on pysynyt lä-
hes muuttumattomana. 

Säännöt edellyttävät, että: 
"Tarkoituksensa toteuttami-
seksi yhdistys järjestää jäsenil-
leen kokouksia, luentoja, esi-
telmiä, juhlatilaisuuksia, vie-
railuja ja muita vastaavanlaisia 
tilaisuuksia, sekä harjoittaa 
julkaisutoimintaa.'' 

Ollessani edellisellä toimin-
takaudella hallituksen jäsene-
nä sain puheenjohtajalta teh-
täväkseni hahmotella vuoden 
1990 toimintasuunnitelman. 

Heitin suunnitelmaluonnok-
sessa kysymyksen, miten yh-
distys siirtyy 1990-luvulle ja 
kohti seuraavaa vuosituhatta. 
Päästäänkö sinne nykyisiin 
sääntöihin ja organisaatioon, 
sekä jäsenistön aktiivisuuteen 
tukeutuen ajan vaatimuksia 
vastaavalla tavalla, vai tarvi-
taanko erikseen suoritettava 
syvältä luotaava pohdiskelu ja 
uudelleen arviointi esim. koko 
kentän käsittävän laajan semi-
naarin muodossa. 

Palaute, jota useissa ko-
kouksissa hallituksen jäseniltä 
sain, viittasi selkeästi siihen, et-
tä yhdistyksen toiminnan ny-
kyiset puitteet tarjoavat mah-
dollisuuden ajan hermolla py-
symiseen, eivätkä seminaarit 
seminaarin vuoksi ole välttä-
mättömiä. Epäilemättä käytet-
tävissä olevien ja usein jo koe-
teltujen keinojen avulla on yh-
distyksessä mahdollista puida 
aihekirjoa tarvittaessa aina ter-
vanpoltosta yhdentyvään Eu-
rooppaan. 

Minulle on muodostunut 
vaikutelma, että nykyinen hal-
lituksen organisaatio on varsin 
käyttökelpoinen. Laaja katta-
vuus, jolloin edustettuina ovat 
joukko-osastot, laitokset ja 
yhteisöt, tarjoaa mahdollisuu-
det kentän ja hallituksen väli-
seen vuorovaikutukseen. Edel-
lytyksenä luonnollisesti on tie-
don molemminpuolinen kul-
ku; erityisesti kentän tarpei-
den, toivomuksien ja näkökan-
tojen tulo hallituksen tietoon. 

Näyttää ilmeiseltä, että eri-
laisilla kokoontumisilla, joissa 
on mahdollisuus saada sellais-
ta oppia ja informaatiota, jon-
ka antamiselle esim. joukko-
osastojen mahdollisuudet ovat 

rajalliset ja joiden yhteydessä 
on tilaisuus samalla tavata up-
seeritovereita vapaamuotoisen 
seurustelun ja mielipiteiden 
vaihdon merkeissä, ovat jäse-
nistölle mieluisia. 

Perinteisellä kevätretkellä 
yhteisleireille on niinikään va-
kiintunut suosionsa. On kui-
tenkin muistettava, että se an-
tanee eniten reservi- ja evp-jä-
senille, koska vakinaisessa pal-
veluksessa oleville leiri merkit-
see usein kovaa työtä ja ennen-
kaikkea vastuuta, joka ei suin-
kaan vähene RtUY:n vierailun 
myötä. 

Aselajimme tunnetuksi teke-
minen on ollut aina eräs yhdis-
tyksemme runsaan julkaisutoi-
minnan päämääristä. 

Tuolla toiminnalla on var-
masti hyvin merkittävät ansi-
onsa virallisen tiedottamisen 
ohella siihen, että tietämys ran-
nikkotykistöaselajista ja sen 
työkentästä on tänään yleises-
ti aivan jotain muuta kuin jos-
kus menneinä vuosina. 

Olen kuitenkin evp-aikana-
ni törmännyt useinkin ns. suu-
reen yleisöön kuuluvien, jopa 
paljon merellä liikkuvien, kes-
kuudessa käsityksiin, joiden 
mukaan rannikkotykistön toi-
minta on lähes yksinomaan 
kallioon pukattujen vanhahta-
vien tykkien ääressä tapahtu-
vaa puuhastelua. Aselajin 
osuus meripuolustuksen koko-
naiskentässä, merialueen val-
vonnassa ja merellä liikkujan 
turvallisuuden varmistamises-
sa, sekä toisaalta sen asejärjes-
telmien monilaatuisuus herät-
tävät kuultuna usein hämmäs-
tystä. 

Olisiko tarvetta tehostetulle 
tietoiskulle ja/tai jatkuvan tie-
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dottamisen sisällön hienosää-
dölle? Mikä olisi tällöin ns. vi-
rallisen tiedottamisen osuus ja 
mikä rooli kuuluisi aselajia lä-
hellä oleville yhteisöille kuten 
omalle yhdistyksellemme? 

Tiedottamisen tarve koros-
tuu myös siksi, että rannikko-
tykistön mahdollisuudet näyt-
täviin liikkuviin demonstraati-
oihin ovat aselajin luonteesta 
johtuen varsin rajalliset. 

Tämän lehden sivuilla on 
useinkin korostettu meripuo-
lustuksen yhteistoiminnallista 
luonnetta. Yhteistoiminta edel-
lyttää, että osapuolet tuntevat 
toistensa toimintaperiaatteet ja 
-tavat. Niiden tuntemusta edes-
auttavat puolestaan henkilö-
kohtaiset suhteet puvun väris-
tä riippumatta. 

Kun kuluvan vuoden aikana 
sinipukuiset ja mustalaattaiset 
upseerit yhdistyksiensä yhtei-
sissä tilaisuuksissa tai muissa 
yhteyksissä tapaavat, vanhoja 
suhteita on hyvä syventää ja 
uusia luoda. 

57. toimintakauttaan käyvän 
Rannikkotykistön Upseeriyh-
distyksen perustajat olivat 
nuoria ja ennakkoluulottomia 
miehiä. Sellaisia on joukos-
samme tänäänkin runsaasti. 
Aktiivisella mukanaolollaan 
he pystyvät parhaiten vaikutta-
maan yhdistyksemme suuntau-
tumiseen tulevalle vuosituhan-
nelle. 

Valoisaa kevättä ja iloisiin 
tapaamisiin. 

Uolevi Tirronen 

Virve Haapasesta vuoden 
Rannikonpuolustaj a 

Rannikkotykistön tarkastaja, eversti J A Niska 
julkisti Pääesikunnassa 9.1.1990 "Vuoden Ran-
nikonpuolustaj a" -palkinnon saajan vuodelta 
1989. Läsnä olivat rannikkotykistöj oukko-osasto-
jen komentajat, RSKY:n puheenjohtaja Eila Wal-
den, lahjoittajan, SYP:n edustajat Olli Rantaka-
rin johdolla sekä edellisellä, ensimmäisellä kerralla 
palkittu evl Martti Kuivala. 

Palkinnon sai rouva Virve Haapanen 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen Rauman 
paikallisosastosta. Esitysperusteina mainittiin: 

Hän on iloisin mielin, aktiivisesti ja taitoa osoit-
taen toiminut kahden vuosikymmenen aj^n vas-
tuullisissa kenttä- ja johtotehtävissä sotilaskotitoi-
minnan eri tasoilla. Hän on erityisesti itse uhrau-
tuvasti osallistunut kentällä toimintaan, kehittänyt 
leirisotilaskotijärjestelyitä, koulutusta sekä sotilas-
kotipäivystystä. 

Virve Haapasen poikkeuksellisen tuloksellinen, 
yhteistyöhakuinen ja -kykyinen toiminta on mer-
kittävällä tavalla lisännyt niin varusmiesten, reser-
viläisten kuin kantahenkilöstönkin viihtyvyyttä pal-
velutehtävissään vaikeissa saaristo-olosuhteissa ko-
ko laajalla LSSl:n vastuualueella. 

Hän on henkilökohtaisella olemuksellaan ja työ-
panoksellaan lisännyt merkittävästi sotilaskotityön 
arvostusta rannikkotykistöaselajin piirissä. 

Tähän kaikki asianosaiset mieluusti yhtyvät. 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 

Eversti Reino Aaltonen 85 vuotta 
8.2. RtUY:n kunniajäsen. Pj 1956 
—57. RP-lehden "isä" ja ensim-
mäinen päätoimittaja 1957. 

Killan vuosikokous pidettiin 
2.3. Katajanokan Kasinolla. 
Uudeksi puheenjohtajaksi va-
littiin Eero Sivunen. 
Hallitukseen valittiin: 
— Kalevi Hiili 
— Lasse Arlander 
— Helmut Hess 
— Torsti Lahti 
— Jouni Grönroos 
— Martti Norta 
— Petri Telaranta ja 
— Taisto Jokinen 

Rykmentin Perinneyhdistys-
tä edustaa Hasse Rekola ja 
Keltaista Rykmenttiä Jaakko 
Santala. 

Eversti Veikko Vuorela 80 vuotta 
10.3. Rannikkotykistön tarkastaja. 
RtUY:n kunniajäsen, pj 1967—68. 
RP-lehden pt 1959—65. 

Apulaisprofessori, DI, majuri 
Pentti Vähäkallio 70 vuotta 27.2. 
Johtorenkaan pj 1968—74. 
RtUY:n ja RP-lehden toiminnois-
sa kymmeniä vuosia. RtUY:n ho-
peinen ansiomerkki. 

Kerhon syyskokous pidettiin 
Suomenlinnassa 25.10.89. Ko-
kouksessa käsiteltiin sääntö-
määräiset asiat. Kerhon halli-
tukseksi vuodelle 1990 muo-
dostui seuraava: 

Puheenjohtaja K Brands-
tack, I varapuheenjohtaja T 
Mattila, II varapuheenjohtaja 
P Manninen, hallituksen jäse-
net: P Aalto, M Holmström, S 
Perkiömäki, heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä: P Vä-
häkallio, K Leskinen, P Jänkä-
lä. 

Jan Klenbergistä täysi amiraali ja 
Puolustusvoimain komentaja 1.3. 

RANNIKKOTYKIST0KOULU 

Koululla korkea ja tärkeä vieras 
14.2. Neuvostoliiton uusi asevoi-
mien yleisesikuntapäällikkö eli 
puolustusvoimien komentaja, ar-
meijakenraali M.A. Moisejev teki 
virallisen vierailun Suomeen 12. 
—14.2. Hän tutustui maavoimiin, 
ilmapuolustukseen ja meripuolus-
tukseen, viimemainittuun Rannik-
kotykistökoulussa aamupäivän 
ajan. Vain 51-vuotias korkea soti-
lasjohtaja keskustelija kyseli vilk-
kaasti, antoi lehdistölle haastatte-
lutilaisuuden ja vaikutti tyytyväi-
seltä näkemäänsä. 
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Ruotsinsalmen ensimmäisestä 
meritaistelusta 200 vuotta 

Ruotsinsalmen meritaistelut 
24.8.1789 ja 9.7.1790 liittyvät 
Kustaa III:n vuosina 1788—90 
Venäjää vastaan käymään so-
taan. 

Merisotatoimet muodostivat 
huomattavan osan molempien 
osapuolten sodankäynnissä. 
Kun maasotatoimet Kymen-
laaksossa ja Savossa eivät 
edenneet toiveiden mukaisesti, 
korostui maarintaman sivustal-
la sodan jatkuessa saaristo- ja 
avomerilaivastojen merkitys. 
Sota-aluksissa oli suuri tulivoi-
ma sekä huomattava osa sota-
joukosta siirrettävissä nopeas-
ti halutulle alueelle. Kumpikin 
osapuoli oli kehittänyt purje-
laivastonsa varteenotettavaksi 
tekijäksi sekä määrältään että 
laadultaan. 

Ruotsin saaristolaivasto oli 
Suomenlinnan rakentajan Au-
gustin Ehrensvärdin kehittä-
mä. Hänen apunaan laivojen 
suunnittelussa ja rakentamises-
sa oli Fredrik af Chapman. 
Ehrensvärdin jälkeen työtä jat-
koi Henrik af Trolle. Saaristo-
laivasto kuului armeijaan ja 
sen tehtävänä oli rannikolla 
käytävien sotatoimien välitön 
tukeminen. 

Ensimmäisen sotavuoden ai-
kana 1788 Ruotsin ja Venäjän 
avomerilaivastot kävivät meri-
taistelun Suursaaren luona, 
Ruotsin saaristolaivasto osal-
listui Haminan valtausyrityk-
seen ja venäläiset alukset häi-
ritsivät ruotsalaisten yhteyksiä 
selustassa varsinkin Hangon 
alueella, mutta myös Ruotsin 
rannikolla asti. 

Toisena sotavuotena alukset 
voivat aloittaa purjehduksen-
sa vasta myöhään ankaran tal-
ven jälkeen. Venäjän laivasto 
oli purjehtinut Ruotsin ranni-
kolle ja ensimmäinen taistelu 
avomerilaivastojen kesken käy-
tiin Öölannin luona. Venäläi-
set jatkoivat ruotsalaisten se-
lustayhteyksien häirintää Pork-
kalan alueella. Ruotsin saaris-
tolaivasto siirtyi Ruotsinsal-
meen osallistuen samalla tais-
teluihin Kymenlaakson ranni-
kolla. Venäjän saaristolaivas-
ton pääosa oli Haminan edus-
talla. Täällä syntyi taistelu-
kosketus alueelle lähetetyn 
alusosaston kanssa. Samaan 
aikaan venäläisten Haminaan 
koottu saaristolaivasto suorit-
ti valmisteluja Ruotsinsalmeen 
tunkeutuneen Ruotsin saaris-
tolaivaston lyömiseksi. 

Venäjän saaristolaivastossa 
011 yli 100 alusta, joissa oli 
12 000 miestä. Laivaston pääl-
likkönä oli Nassau-Siegenin 
prinssi Karl Heinrich apulaise-
naan 25-vuotias italialainen 
kreivi Giulio Litta. Suunnitel-
mana oli, että Haapasaaren es-
kaaderiksi nimetyn osaston tuli 
siirtyä Kirkonmaan eteläpuo-
litse ja hyökätä ruotsalaisten 
kimppuun etelästä saaristolai-
vaston pääosan hyökätessä sa-
maan aikaan suoraan idästä 
Ruotsinsalmen kautta ja näin 
saada Ruotsin saaristolaivasto 
kahden tulen väliin ja tuhotuk-
si. Haapasaaren eskaaderiin 
kuului eräitä saaristolaivaston 
aluksia sekä avomerilaivaston 
reservialuksia. Eskaaderia joh-

ti vara-amiraali Balle. Siihen 
kuului 29 alusta: 3 fregattia, 7 
shepekkiä, 11 puolikaleeria, 6 
prikiä ja 2 tykkipurtta. Prins-
sin johtamaan päävoimaan 
kuului 78 alusta: 5 shepekkiä, 
22 kaleeria, 14 puolikaleeria, 
34 tykkipurtta ja 3 mörssäri-
alusta. 

Ruotsin saaristolaivastoa 
johti yliamiraali, kreivi Carl 
August Ehrensvärd, Augustin 
Ehrensvärdin poika. Lippu-
kapteenina (esikuntapäällikkö-
nä) oli Carl Olof Cronstedt. 
Saaristolaivastoon kuului yh-
teensä 45 taistelualusta sekä li-
säksi n. 30 johto-, huolto- ja 
kuljetusalusta. Aluksissa oli 
5 000 miestä. Venäläisillä oli 
siten yli kaksinkertainen ylivoi-
ma. Ensin saaristolaivasto oli 
ryhmitettynä Ruotsinsalmeen 
torjuakseen hyökkäyksen Ha-
minan suunnasta. Kun todet-
tiin Haapasaaren eskaaderin 
lähestyvän Kirkonmaan etelä-
puolitse, ryhmitystä muutet-
tiin. Laivaston pääosa siirret-
tiin Ruotsinsalmesta Varissaa-
ren ja Santakarin väliin sisään-
päin taivutettuun rintamaan 
keskitetyn tulituksen aikaan-
saamiseksi. Rintamassa olivat 
Varissaaresta lähtien itään 12 
tykkipurtta, 3 mörssärialusta 
ja 2 tykkiparkassia, Turun-
maa-lk:n Lodbrok ja Sigurd 
Ormöga, fregatti af Trolle, Uu-
denmaa-lk:n Gamla, kaleerit 
Halland, Stockholm ja Små-
land, Turunmaa-lk:n Ifwar 
Benlös sekä laivaväylän koh-
dalla komentoalus, Turunmaa-
lk:n Björn Jernsida. Tästä 
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Ruotsinsalmen ensimmäinen meritaistelu 24.8.1789. 
A = Ruotsin saaristolaivaston pääosa, B = ruotsalaiset 
alukset Sunilan—Kuutsalon välisissä salmissa, D = venä-
läisten Haapasaaren eskaaderi, E = venäläisten päähyök-
käys, F = venäläisten uiva patteri, G = venäläinen patte-
ri, T = ruotsalaiset huolto- ja kuljetuslaivat. 
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kaakkoon kaartuvassa rinta-
massa olivat edelleen Turun-
maa-lk:n Säilän Värre ja Rag-
vald, Hämeenmaa-lk:n Oden, 
Uudenmaa-lk:n Ingeborg ja 
Thornborg, Pohjanmaa-lk:n 
Brynhilda sekä äärimmäisenä 
etelässä Santakarin takana 3 
tykkiparkassia. Rintaman suu-
rimmat alukset kuuluivat 
everstiluutnantti von Rosen-
steinin johtamaan 2. Divisioo-
naan. Tykkipurret muodostivat 
5—6 aluksen osastoja. Ehrens-
värdin taistelusuunnitelmaan 
kuului sulkea kaikki Haminan 
suuntaan olevat salmet alus-
upottein. Kuningas antoi vas-
ta 23.8. luvan salmien sulkemi-
seen. Aika ei tällöin enää kui-
tenkaan riittänyt salmien kun-
nolliseksi sulkemiseksi. Loput 
taistelualukset, 2 kaleeria sekä 
11 tykkipurtta, ryhmitettiin 
sulkemaan Haminaan johtavia 
salmia ja suojaamaan niissä 
olevia upotteita sekä Santasaa-
ren (Hietanen) pohjoispuolel-
la olevia huolto- ja kuljetus-
aluksia. Pirköyrin saaressa oli 
500 sairasta teltoissa. 

Venäläisten Haapasaaren es-
kaaderi lähti liikkeelle 19.8. ja 
saapui 23.8. Kirkonmaan ete-
läkärjen itäpuolelle ankkuriin. 
Täällä yksi fregatti joutui ka-
rille. Seuraavana päivänä 24.8. 
oli länsituuli. Haapasaaren es-
kaaderi aloitti etenemisen ruot-
salaisten rintamaa vastaan ja 
tuli klo 9.30 ampumaetäisyy-
den päähän. Tuntia myöhem-
min koko ruotsalainen rintama 
osallistui tulitukseen, joka jat-
kui keskeytymättä klo 16 asti. 
Venäläisten alukset kärsivät 
keskitetyssä tulituksessa suuria 
vaurioita. Lisäksi ahtaus hait-
tasi toimintaa eivätkä hyök-
käysrintaman siivet päässeet 
vaikuttamaan tehokkaasti. 
Päävoimien hyökkäys Ruotsin-
salmen kautta ei myöskään al-
kanut samanaikaisesti kuten 
oli ollut tarkoitus. Tällöin 

Haapasaaren eskaaderin oli 
pakko perääntyä ruotsalaisten 
tykkipursien jatkaessa takaa-
ajoa klo 20 asti. Venäläisiltä jäi 
ruotsalaisten saaliiksi 2 alusta, 
joissa oli 4 upseeria ja 76 mies-
tä. Ruotsinsalmen suunnassa 
venäläiset alkoivat klo 12.30 
raivata upotteita päästäkseen 
salmen läpi ruotsalaisten alus-
ten tulittaesa. Venäläiset sijoit-
tivat hyökkäyksensä tukemi-
seksi Kuutsalon pohjoiskär-
keen 5 kpl 24 naulan kanuu-
noita, joitakin mörssäreitä ja 
400 miestä. Ruotsinsalmessa 
oleviin saariin sijoitettiin myös 
pattereita. Kreivi Littan johta-
ma osasto, 7 kaleeria ja 14 tyk-
kipurtta, pyrki murtautumaan 
väylän pohjoispuolelta läpi ja 
pääsikin klo 16 aikaan sulke-
matta jääneestä Tiutisen ja 
Majasaaren välisestä salmesta 
ruotsalaisten kimppuun. Klo 
15 ruotsalaisten rintamasta ir-
roitettiin Turunmaa-lk:n Säilän 
Värre vahvennukseksi Ruotsin-
salmeen ja tukemaan Tiutisen 
eteläkärkeen sijoitettujen ka-
leereiden Cedercreutz ja Palm-
stierna taistelua, mutta alus 
joutui karille Tiutisen etelä-
puolella. Tällöin sitä autta-
maan lähetettiin vielä Hä-
meenmaa-lk:n Oden. Klo 19 
aikaan, 7 tuntia kestäneen yri-
tyksen jälkeen, venäläiset ka-
leerit ja tykkipurret pääsivät 
tunkeutumaan Ruotsinsalmen 
läpi. Tällöin Haapasaaren es-
kaaderia vastaan taistellut 
ruotsalaisten alusten rintama 
kääntyi taisteluun venäläisten 
pääosastoa vastaan. Tähän asti 
taistelu oli ollut ruotsalaisille 
menestyksellinen. Päivän tais-
teluissa ammukset alkoivat 
myös loppua. Ylivoiman edes-
sä ruotsalaiset katsoivat par-
haaksi klo 21 aikaan vetäytyä 
taistelusta Loviisaan Svarthol-
min suojaan. Venäläiset seura-
sivat tulittaen yöllä kahteen as-
ti. Venäläiset käyttivät taiste-

Saaristolaivaston 
alusluokat: 

Hämeenmaa-luokka. 

Uit 
Turunmaa-luokka. 

I 

Uusimaa-luokka. 

Sr V 

Pohjanmaa-luokka. 
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lussa 19 000 tykinammusta. 
Kuningas seurasi taistelua 

Kotkansaaresta. Todettuaan lä-
pimurron tapahtuneen Ruot-
sinsalmessa hän siirtyi pääma-
jaansa Kyminkartanoon. 

Venäläiset menettivät kuol-
leina 15 upseeria sekä 368 
aliupseeria ja miestä ja haa-
voittuneina 38 upseeria sekä 
589 aliupseeria ja miestä. Yk-
si tykkipursi räjähti. Venäläiset 
saivat takaisin taistelun alku-
vaiheessa ruotsalaisten valtaa-
mat alukset. 

Ruotsalaiset menettivät 14 
taistelualusta sekä huolto- ja 
kuljetusaluksensa. Karille jäi-
vät Turunmaa-lk:n Säilän Vär-
re ja fregatti af Trolle. Peräy-
tymistä suojaamaan jääneet 

Turunmaa-lk:n Ragvald sekä 
Hämeenmaa-lk:n Oden joutui-
vat klo 22 ilman ammuksia an-
tautumaan. Kaleeri Ceder-
creutz tuli ohjauskyvyttömäksi 
ja jäi venäläisille. Yhden tyk-
kipurren venäläiset upottivat. 
Komentoalus, Turunmaa-lk:n 
Björn Jernsida joutui klo yksi 
yöllä Mussalon eteläpuolella 
venäläisten alusten saartamak-
si, jolloin se räjäytettiin. Kymi-
joen suussa olleet huolto- ja 
kuljetusalukset sekä näiden 
luo vetäytyneet Hallansaaren 
ja Sunilan välistä salmea puo-
lustaneet 5 tykkipurtta poltet-
tiin. Pirköyrissä olleet 500 sai-
rasta jäivät venäläisten hal-
tuun. Saaristolaivastosta 32 
alusta pelastui Svartholmaan. 

Kokonaistappiot kaatuneina, 
haavoittuneina ja vangiksi jää-
neinä olivat 45 upseeria sekä 
1 300 aliupseeria ja miestä. 

Ruotsinsalmen taistelun jäl-
keen loppukesän aikana ruot-
salaisten ja venäläisten alusten 
kesken käytiin kahakoita Pork-
kala-Barösundin vesillä. 

Ruotsinsalmen ensimmäi-
nen meritaistelu oli yksi monis-
ta Ruotsin ja Venäjän laivasto-
jen kesken käydyistä taisteluis-
ta eikä se välittömästi vaikut-
tanut sodan kulkuun. Taistelu 
antoi kuitenkin kokemuksia 
vuoden perästä samoilla vesil-
lä käydylle sodan ratkaisutais-
telulle. 

Teuvo Rönkkönen 

Ruotsinsalmen toisen taistelun 
200-vuotisjuhlaa vietämme 9.7. 

Ruotsinsalmen toinen taistelu 9.7.1790 kiivaimmillaan. Taisteluun osallistuneen J.T. Schoultzin 
maalauksen etualalla räjähtää ruotsalainen tykkipursi. 
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R A N N I K K O M M E P U O L U S T A J I A T E R V E H T I E N 

OY A. E. ERICKSON AB 

ETELÄ-SUOMEN SANOMAT 

HANGON SÄÄSTÖPANKKI 

OY HANGÖ STEVEDORING AB 

HELKAMA KAAPELI OY 

KUSTANNUS OY OTAVA 

LOVIISAN KAUPUNKI 

OSUUSKUNTA MAITO-AURA 

SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO RY 

VALTION MARGARIINITEHDAS 
Lautatarhankatu 2, PL 35 
00501 Helsinki 

Se.Varma. Kotimainen. 
P I I R I E D U S T A J A 

P O R I N T A L O U S A L U E E L L A 

rvo>^valtonen 
oy 

HERRALAHTI HELMENTIE 16 
P O R I Pul i i 9 3 9 1 41 4 8 1 0 

Korkealuokkaiset 
Sotilas- ja virkapukukankaat 

BARKER WOOL OY 
PL 108 20101 TURKU 10 PUH. (921) 381 511 

oy y m f a t | g 0 i t m 
P R O F E S S I O N A L 

O Y F I N L A Y S O N A B 
P L 43 , 30101 F o r s s a 
P u h . 916 -23211 

LAPPEENRANTA 
VIREÄ JA VILKAS MATKAILU-

KAUPUNKI 

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

Tule ja kysy eläketurvastasi! 

ELAKETIEDOTUSTOIMISTO 

Upseerink. 3 C 
02600 Espoo 

Puh. 90-512 2600 

Lohja 
LAURINKATU 50 
OOIOO LOHJA 

POSTI- JA TELELAITOS 

Päijät-Hämeen 
Puhelinyhdistys 

Valmistamme korkealaatuisia 
TIMANTTI-hyllystöjä 

P. Rotola-Pukkila Ky 
6 1 8 0 0 K a u h a j o k i k k 

P u h . 9 6 3 - 1 1 4 3 3 

FISKARS OY-AB 

HANGON KAUPUNKI 

HÄMEEN SANOMAT 

IMATRAN KAUPUNKI 

KOKKOLAN SATAMA 

OY MERIKIITO AB 

NAANTALIN SATAMA 

NESTE RESINS OY 

PORVOON KAUPUNKI 

RAUMAN KAUPUNKI 

SUNILA OY 

ONNI VILKAS OY 

RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 
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STV 
SUOMEN TEOLLISUUDEN 

VARTIOINTI OY 
Elimäenkatu 30 

00520 HELSINKI 
Vaihde (90) 775 21 

Kohteena 

Tervetuloa! 

Keijo J. Järvinen 
Bunkkerin kapteeni 

KORSU-RAVINTOLA 
A-OIKEUDET 

KEHRÄSAARI 
( 9 3 1 ) 1 1 2 696 

T A M P E R E 

A-OIKEUDET 

P.O. Box 5 SF-62101 LAPUA, FINLANI 
TEL. ( 9 ) 0 4 - 3 1 0 111 
FAX ( 9 ) 0 4 - 3 8 8 001 

•Ml V E R T A 
ei saa apteekista 

eikä sitä voi tehtaassa valmistaa 

a u t a s i i s S i n ä k i n o m a l t a o s a l t a s i , 

e t te i V e r i p a l v e l u n k a a p i t t y h j e n e m i l l o i n k a a n . 

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VERIPALVELU SAIN/IPO-YHT1ÖT 
KALEVA 
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LIIKEOIKEUDELLISET ONGELMANNE 

HXLDTTTr̂  © V 
VARATUOMARI TIMO PUTTA 

KAUPPIASKATU 11 E 45 20100 TURKU PUH. 921-313153 

saarni 
PUUTVOTEHDRS TURKU 

STEVECO OY 

K a r j a l a n k a t u 2 B, 0 0 5 2 0 HELSINKI 
Puh. (90)717 566 

ТОРФ 
Turun Seudun Osuuspankki 

Ihmisläheisen palvelun pankki 

I 
V I A T E K - Y H T I Ö T 

•v ЦШ SfcUfi Va 
TANSSI- JA 
SEURUSTELU 

LEN 
MIILUKATU 1 • HOVINSAARI • KOTKA PUH. 952-143 33 

TUNNETUT 
INFRAMETRICS-LÄMPÖKAMERAT 

Maahantuonti ja huolto 

Orion-yhtymä Oy 

medion 
Teoll isuusosasto 

Nilsiänkatu 10—14, 00510 HELSINKI 
Puh. 90-39371 

Ш 
AUTO-
TARVIKKEIDEN 
EDULLINEN 
OSTOPAIKKA 

T:mi Ossi Holopainen 
Isoympyräkatu 6, 

49400 Hamina 
952-40505 

m TAPIOLA 
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Pelastus! 
Vihdoinkin uppoamaton 

JJJ4 
Kysy uppoamattomia 
Vesibeto-pönttooneja. 
Valmistus ja suunnittelu: 

Topibetoni on kehittänyt uutuustuotteen -
Vesibetcfni ponttoonin. Vesibeto soveltuu 
hyvin kelluvaksi ja kantavaksi rakenteeksi 
Kevyen liikuteltavuutensa sekä 
kelluvuutensa puolesta, sitä 
vaivatonta siirrellä. 

" O O I - ö 70460 Kuopio 
• S / l I I Y Puh_ (971) 122 277 

TULENJOHTO JA TÄHYSTYS 
AMPUVA LINNAKE "SAUNASAARI" 

1 V ä l t ä v a a r a - a l u e i t a 
- kuuntele 19 uut iset 

2 Nopeast i a lueen 
poikki läheltä 
ampuvaa yksikköä 

3 Huolehdi, että veneesi 
näkyy tutkalta 

"BLABÄRSKAR" 

/} Min kaikkea t ä t ä venei 1 i 
s a a t t a a kohdata l i ikki i ' 
saan ammunnan aikaan I 
n a k e s a a r i c n l ä h i v e s i I' 
Tauian l innakkeen vaai 

lue määri te l l i 
s i i u : 20 ka s e k t u r i 
junka vasen r a j a un 
Saunasaari - p i s t e . 
a s t e t t a 15 m i n u u t t i a 
p o h j o i s t a l e v e y t t ä , 21 
a s t e t t a 10 m i n u u t t i a 
i t ä i s t ä p i t u u t t a , o i k e a 
raja Saunasaari -
Orrakär - Bl&bärskär. 

| VAARALLISEN ELI AMPUMA-ALUEEN R A J A ] 

Muista veneillessäsi RT-ammunnat! 
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Vesien taas auetessa 

MAJURI 
TAPANI VIRKKI 

Veneilijän jokamiehen oikeuksista ja 
velvollisuuksista 

Veneilyn varsin voimakas lisääntyminen saattaa tuoda rannikkotykkimiehen teh-
täväkenttään runsaita lisävelvoitteita erityisesti silloin, kun Itämeren alueen va-
paa veneily on tosiasia. Onhan suoja-alueiden valvonta vastuullamme. 

Jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet vesialueella ja sen saaristossa ovat jon-
kinverran omalaatuinen käsite, sillä niitä ei ole kootusti missään säädöksessä esi-
tetty. Näin "tieto" on usein perittyä luuloa. 

• • 

Eskil Öhmanin viisi neuvoa: 
1. Opi seurustelemaan saaristolaisten kanssa, vaikka he tuntuvatkin oudoilta 

ja sulkeutuneilta. (Kieli ei saa olla este.) 
2. Pitää muistaa, että kun tulokkaana luo suhteita, kannattaa paneutua en-

nestään asuneiden arvomaailmaan ennen kuin alkaa "parantaa maail-
maa' '. 

3. Vettä tulee rakastaa, kunnioittaa ja pelätä. "Meri on hyvä ystävä, mutta 
julma vihollinen." 

4. Selvitä itsellesi kalastus- ja metsästysoikeudet. Kysele mistä päin kannattaa 
homma aloittaa. Apua saat varmasti. 

5. Selvitä itsellesi miten saari on perinteisesti elänyt. Se voi antaa hienoja 
vapaa-ajan virikkeitä. 
(Eskil Öhman on Utön legendaarinen luotsivanhin. Ikänsä siellä asunut). "Kalkas" 

Velvoitteita ja oikeuksia löytyy 
ainakin seuraavista säädöksis-
tä: 
— Vesilaki 
— Merilaki eri alasäädöksi-

neen kuten Meriteiden 

säännökset 
— Veneliikennelaki 
— Rikoslaki 
— Luonnonsuojelulaki erilai-

sine rauhoituspäätöksineen 
— Metsästyslaki 

— Kalastuslaki 
— Palolaki 
— Jätehuoltolaki 
— Eri asetuksia ja päätöksiä, 

kuten suoja-alueiden sään-
nökset. 
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Yleisiä oikeuksia ja kieltoja 
Tärkeimmin tunnettavia näis-
tä ovat mm. seuraavat mää-
räykset: 

Vesillä liikkumisesta on sää-
detty "Jokaisella on oikeus, 
välttäen tarpeetonta häiriön ai-
heuttamista kulkea vesistössä, 
missä se on avoinna. Vesistö 
katsotaan avoimeksi, jos sitä 
laillisen oikeuden perusteella ei 
ole suljettu... Vesistössä kulke-
valla on myös lupa käyttää vie-
rasta vesialuetta tilapäisenä 
ankkuripaikkana, mikäli siitä 
ei aiheudu toiselle sanottavaa 
haittaa tai häiriötä." 

Edellinen siis velvoittaa aina 
olemaan tuottamasta haittaa 
tai häiriötä. Vesistön avoimuu-
den poistaminen ts. liikkumis-
rajoitus perustuu aina vain la-
kiin tai lain nojalla tehtyyn vi-
ranomaisen päätökseen. 

Tyypillisiä tällaisia rajoituk-
sia ovat esim. Lääninhallitus-
ten kiellot moottoriveneellä 
ajamisesta tietyillä vesialueilla. 
Ajamista voidaan rajoittaa 
esim. luonnon tai ympäristön-
suojelun, yleisen virkistyskäy-
tön, kalastuksen suojaamisen 
tai muun yleisen edun vuoksi. 
Rajoitus voi olla määräaikai-
nen, nopeusrajoitus ja jopa 
moottoritehon rajoitus. Ylei-
nen on myös aallonmuodos-
tuskielto. 

Puolustusvoimia koskevia 
rajoituksia 

Valtion turvallisuutta koskien 
säädetään Rikoslain 42 luvus-
sa mm. (lyhennettynä): 

"Joka vastoin viranomaisen 
asettamaa kieltoa hankki itsel-
leen tai toiselle pääsyn linnoi-
tukseen, sotasatamaan, puo-
lustuslaitoksen hallussa oleval-
le kasarmi-, leiri-, harjoitus- tai 
varastoalueelle, rangaista-
koon..." 

Tämä tarkoittaa esim. ve-
neen päällikön ehdotonta vas-
tuuta itsestään ja matkustajis-
taan olla ko. alueille menemät-
tä luvatta. 

Tähän rannikkotykkimiehen 
kannalta tärkeään lainkohtaan 
löytyy tärkeä poikkeus oman 
maan kansalaisia koskien, sil-
lä "jos joku, pelastaakseen it-
seään tahi toista taikka 
omaansa tai toisen omaisuut-
ta pakottavasta vaarasta, on 
tehnyt rangaistuksenalaisen 
teon..." voidaan jättää rankai-
sematta. 

Toisin sanoen esim. merihä-
tä jne. oikeuttaa saapumaan 
suljetulle alueelle, mutta oles-
kelua ei koskaan saa jatkaa yli 
sen tarpeen, mitä kyseinen hä-
tä vaatii. 

Suoja-alueilla (Valtioneu-
voston päätös 723/1981) edel-

linen kohta säädetään ulko-
maalaisia koskien varsin sa-
mantapaisena. On kuitenkin 
huomattava, että suoja-alue-
määräykset koskevat myös suo-
malaisessa aluksessa kuljetet-
tavia ulkomaalaisia. 

Maihinnousu ja yöpyminen 
Yleensä voidaan sanoa mai-
hinnousemisen olevan vapaata 
ja sallittua. Rikoslaki toteaa 
tosin hauskasti: "Jos luvatto-
masti ottaa tiensä tahi polkun-
sa yli toisen pihamaan, taikka 
yli toisen pellon, niityn tai is-
tutuksen, jolle siitä saattaa ol-
la vahinkoa, vetäköön sak-
koa." 

Saaristossa on hyvä muistaa, 
että kotisatama laitureineen 
katsotaan pihapiiriksi, joten 
luvan pyytäminen on vähin-
tään sopivaa. 

Luonnonsuojelu on johta-
nut lukuisiin tarpeellisiin rajoi-
tuksiin. Usein hyvin yleisesti-
kin luullaan, että esim. poltto-
puiden otto on "jokamiehen 
oikeus". Rikoslaki kuitenkin 
säätää mm: "Joka toisen 
maalla, ilman laillista oikeut-
ta, tahallaan on kaatanut kas-
vavan puun tahi vahingoittanut 
sitä anastaakseen sen tai osan 
siitä,... ottanut varpuja, oksia, 
... multaa, hiekkaa, kiveä, ran-
gaistakoon...". Älä siis kerää 
mökkisi polulle laattakiviä vie-
raalta alueelta. 

Toisin sanoen saa ottaa vain 
sieniä ja marjoja, koska niistä 
ei laissa ole mainintaa. Varo 
myös ottamasta rauhoitettuja 
kukkia; eri asia on tietenkin 
näiden tunteminen. 

Yöpyminen ja leiriytyminen 
on siinä suhteessa vapaata, et-
tä laissa ei näitä nimenomaan 
mainita. Harkinta ja maan-
omistajan lupa välttävät han-
kaluuksien syntymisen. 
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Hangon kesäistä kauneutta ia vilkkautta Itäsatamassa. 

Useat maanomistajat har-
rastavat erilaisien kieltotaulu-
jen asettamista rannoilleen. 
Tällaisilla on vain yksityisen 
alueen tiedottamisen merkitys. 
Lainvoimaisen kieltotaulun tu-
lee aina sisältää kiellon perus-
te, sekä myös päätös, mihin 
kielto perustuu. 
Luonnonsuojelualueet 
Useimpien luonnonsuojelualu-
eitten rajoitukset ja määräyk-
set ovat erilaisia. Joillakin on 
liikkuminen kielletty ympäri 
vuoden. Rauhoitetuilla linnun-
suojelualueilla luodoille ja saa-
riin on maihinnousu kielletty 
yleensä 1.5.—15.7. välisenä ai-
kana. On hyvä muistaa, että 
vain harvalla suojelualueella 
saa esim. leiriytyä. 

Etelärannikolla on laajoja 
kansallispuistoja, kuten Saaris-
tomeren, Itäisen Suomenlah-
den ja Tammisaaren Kansallis-
puistot. Näillä alueilla ei ole 
vielä valmiita säädöksiä, mut-
ta on luultavaa, että tiettyjä ra-
joituksia annetaan. 

VAKIOVIERAAT 
HanRPston esikunnas-
sa olivat esikuntalähe-
tit juuri vaihtuneet. 
Merivoimien upseerien 
arvomerkkien tunte-
mus oli vielä hieman 
hataraa. Sattuipa sitten 
merivoimien komenta-
ja saapumaan esikun-
taan. Lähetti vain istui 
ja katseli tulokasta, jo-
ka kysyi: "Eikös tykki-
mies aio minua terveh-
tiä". Tähän lähetti var-
sin vakaasti: "Kuul-
kaa, poliisit käy täällä 
alvariinsa, ei niitä tartte 
pokkuroida, vakiovie-
raita". 

Metsästyslaki puolestaan 
kieltää lintujen pesimäaikaisen 
maihinnousun, mitä kieltoa on 
jouduttu leireillä tarkkaa varo-
vaisuutta noudattaen rikko-
maan. Näissä tilanteissa perin 
harvoin on aiheutettu mitään 
haittaa pesinnälle. 

Luonnonsuojelualueiden 
olemassaolo ei aina ole venei-
lijälle selvää; vanhoista meri-
kartoista saattaa merkintä 
puuttua ja useimmiten maas-
tomerkintöjä ei ole. 

Lopuksi 
Rannikkotykkimies elää saa-
ristossa ja saaristosta sen eh-
doilla. Edellä selvitettyjen sää-
dösten tuntemus auttaa liikku-
maan ja elämään, sekä valvo-
maan osaltamme muiden toi-

mintaa saaristossa niin, että ai-
nutlaatuisen elementin koko 
hyöty muille haittaa aiheutta-
matta saadaan käytettyä. 

TUULTA 
PURJEISIIN 
Osallistu Invalidiliiton 

kevätkeräykseen 
vaikeavammaisten 

hyväksi. 

INVALIDILIITTO 

niiii 
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KAPTEENI 
PENTTI MIETTINEN 

Rannikkotykistön rauhan-
ajan meriammuntojen 
maalitoiminta 

Pintamaalit merellä muuttuvat vaikeammin torjutta-
viksi. Rannikkotykistön torjuntakyvyn on pysyttävä 
maalien kehityksen mukana. On selviydyttävä nopeis-
ta tilannevaihteluista ja kyettävä monipuolisiin am-
muntoihin. Tähän päästään koulutuksella, jossa käy-
tetään todellisen tilanteen mukaisia maaleja. 

Nykyinen meriammuntojen maalitoiminta on mel-
ko yksipuolista vaikka meillä on kalustoa monipuo-
lisempaankin käyttöön. Seuraavassa esitellään nykyis-
tä rannikkotykistön maalitoimintaa ja sen kehittämis-
mahdollisuuksia. Kirjoitus perustuu maalitoiminta-
kokeiluihin, haastatteluihin ja kirjallisiin lähteisiin ja 
käsittelee pelkästään tykistöaseiden meriammuntojen 
maalitoimintaa. 

Todelliset maalit 
Tällä hetkellä amfibioajoneu-
vot, raivaajat ja osa maihin-
nousulautoista ja -aluksista 
kulkevat alle 20 solmua. Tule-
vaisuudessa alle 20 solmun 
liikkuvat luultavasti vain rai-
vauksessa olevat raivaajat ja 
hitaimmat maihinnousulautat. 
Tämä edellyttää rannikkoty-
kistöltä kykyä tulittaa yli 20 
solmun nopeudella liikkuvia 
maaleja. Lisäksi maihinnou-
suissa on runsaasti eri tavoin 
liikkuvia yksittäisiä maaleja ja 
maaliosastoja, joiden tulitta-
misessa on käytettävä maalin-
vaihtoja ja tulensiirtoja. Tä-
män vuoksi ampumaharjoi-
tuksiin on järjestettävä toden-
mukaisesti liikkuvia maalio-
sastoja. 

Nykyinen maalitoiminta 
Maalihinaajat ja hinausköydet 
Maalihinaukseen sopivat tällä 
hetkellä parhaiten Valas- ja 
Hauki-luokkien alukset suori-
tuskykynsä ansiosta. Niiden 
käytön rajoituksina ovat hi-
nausnopeus ja alusten vähäi-
nen määrä. Hinausnopeus on 
keskimäärin 6—10 solmua. 

Jääolosuhteissa on maalihi-
naajina käytetty ensisijaisesti 
hydrokoptereita ja lumikelkko-
ja. Hinauksen suurin ongelma 
on jäänpinnan rikkonaisuus. 

Vuodesta 1989 lähtien ran-
nikkotykistöllä on ollut käytös-
sä kolmenlaisia hinausköysiä, 
joiden pituudet ovat 600— 
1200 metriä. Köydet ovat pu-
nottua polypropeenia ja ne kel-
luvat vedessä. 

Maalilautat 
Keskiraskaat-, kevyet- ja liuku-
lautat ovat harvoja ampuma-
harjoituksia lukuunottamatta 
avovesikauden ammuntojen 
päämaalit. Maalilauttojen käy-
tön rajallisuus on niiden huo-
lo puoli. Maalilautta on varo-
syistä poikkeuksetta sivumaa-
li, joka ei lähene eikä loittone 
ja kulkee melkein vakionopeu-
della. Ammunnoista tulee kaa-
vamaisia ja helppoja. Lisäksi 
hinaajien käännökset halssien 
päissä vievät aikaa ja tehokas 
tulitusaika jää usein lyhyeksi. 

Maalilautoilla ei kyetä ku-
vaamaan tulevaisuuden pinta-
maaleista kuin pientä osaa; 
esim. raivauksessa olevia rai-
vaajia. 

Lautoillakin on tosin hyviä 
ominaisuuksia. Ne ovat yksin-
kertaisia ja varmatoimisia. Ne 
näkyvät tutkalla hyvin ja suo-
riutuvat yhtä kovasta meren-
käynnistä kuin hinaajatkin. 

KAMALA 78 
KAMALA 78 on radiolla kau-
ko-ohjattava maalialus, jonka 
suurin nopeus, varustelusta 
riippuen, on jopa 34 solmua. 
Hyvinä ominaisuuksina on pi-
dettävä sen monipuolisia liike-
ominaisuuksia ja helppoa oh-
jattavuutta. Ne tekevät siitä 
vaikean ja monipuolisen maa-
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Radiolla kauko-ohjattava maalilautta KAMALA. Tutkaheijastin kyllä riittää, mutta purjeeseen 
on vaikea mitata. 

Iin. Sillä kyetään kuvaamaan 
todellisia maaleja ja aikaan-
saamaan tilannevaihteluita. 

Huonoina ominaisuuksina 
ovat kalleus ja käyttörajoituk-
set. Siihen ei saa ampua räjäh-
tävillä kranaateilla ja pienin 
sallittu ampumaetäisyys on 6 
kilometriä. Suora-ammunta-
maalina sitä ei saa käyttää. Rä-
jähtämättömillä kranaateilla 
ampuminen koetaan ehkä suu-
rimpana ongelmana, koska täl-
laisista kranaateista ei nouse 
kunnollisia iskemäpatsaita ja 
tulenjohto vaikeutuu. 

KAMALA on ollut käytös-
sä 10 vuotta ja siihen ei ole 
osuttu vielä kertaakaan. Tämä 
johtuu varmasti osaksi siitä, 
että rannikkotykistöllä olevia 
neljää KAMALAA on käytet-
ty vain 8—49 h vuodessa ja 
osaksi siitä, että sitä varotaan 
ammunnoissa. KAMALAN 
käytön vähäisyys on asenneky-
symys. Sen katsotaan usein 

vaikeuttavan ammuntoja ja 
käytön olevan hankalaa. Tämä 
johtuu tiedonpuutteesta ja 
"luutuneista" asenteista. 

Maalitoiminnan 
kehittäminen 
Avovesikausi 
KAMALAN käyttöä on lisät-
tävä. Tämä edellyttää ampu-
maharjoitusten johtajilta ja 
suunnittelijoilta poikkeamista 
totutuista tavoista ja asenne-
muutosta. Huolellisella valmis-
telulla KAMALASTA saadaan 
erinomainen maali ja tuliyksi-
köt joutuvat yrittämään par-
haansa pysyäkseen nopean ja 
väistelevän maalin mukana; tä-
hän on kyettävä myös todelli-
sessa tilanteessa. Tämä ei kui-
tenkaan edellytä sitä, että KA-
MALAA ohjataan äkkinäisin 
liikkein ja hetkessä täysin 
suuntaa muuttaen. Sillä kye-
tään simuloimaan alusten loi-

vat käännökset ja nopeuden 
muutokset ongelmitta. 

Huhtikuussa 1989 kokeiltiin 
Rannikkotykistön kevätleirillä 
kahden KAMALAN ohjailua 
samalla alueella hyvällä menes-
tyksellä. Silloin todettiin, että 
KAMALOILLA voidaan ku-
vata useamman aluksen maa-
liosastoja ja maaleja voidaan 
ohjailla toisistaan riippumatta. 
Käytännön merkitys on siinä, 
että voidaan tehdä maalinvaih-
toja ja tulensiirtoja todellisilla 
nopeuksilla ja liikeominai-
suuksilla liikkuviin maaleihin. 
Sen täytyy olla myös yleinen 
pyrkimys koko maalitoimin-
nassa. 

KAMALA on valmistettu 
Englannissa. Uskon että vas-
taava maalialus voidaan kehit-
tää myös Suomessa; joko sivii-
li- tai sotilassektorilla. KAMA-
LAT eivät kestä ikuisesti, jol-
loin pitää valmistautua ajoissa 
joko hankkimaan niitä lisää tai 
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Kaksi keskiraskasta maalilauttaa hinauksessa. Hitaita kylkimaa-
leja, mutta nopeaa tulensiirtoa on hyvä harjoitella. 

kehittämään uusi. Tarjous-
pyyntöjen esittäminen eri lai-
toksille antaa vähintään kuvan 
valmiudesta kehittää vastaava 
maalialus. 

Maalilauttoja voidaan käyt-
tää nykyistä monipuolisem-
min. Nykyään ollaan siirrytty 
melkein vakiona kahden lautan 
käyttöön. Hinaajilla on kuiten-
kin mahdollisuus jopa neljän 
lautan hinaamiseen. Hinaus-
nopeuden muuttelu on helppo 
tapa vaikeuttaa ammuntoja. 
Hinausnopeutta kyetään 
muuttamaan 2—4 solmua. 
Kun edellisiin lisätään vielä 

maalilauttojen koon vaihtelu 
niin saadaan monta mahdolli-
suutta vaikeuttaa maalitoimin-
taa. Tämä ei vaadi muuta kuin 
viitseliäisyyttä valmisteluissa ja 
suunnittelussa. Tämän hetken 
kalustolla on monipuolisin 
maalitilanne järjestettävissä 
seuraavasti: Tilataan harjoi-
tukseen kaksi maalihinaajaa, 
joilla molemmilla on hinauk-
sessa 2—3 maalilauttaa. Maa-
lilautoista osa keskiraskaita ja 
osa kevyitä. Lisäksi hankitaan 
ammuntoihin 2—4 KAMA-
LAA, joita käytetään joko sa-
maan aikaan tai erikseen maa-

lilauttojen kanssa. Kyseinen ti-
lanne voi tulla esim. rannikko-
tykistön yhteisleirillä. Käytän-
nössä edellämainitulla kalus-
tolla voidaan kuvata suurin 
osa maalitilanteista; esim. mai-
hinnousu pääpiirteissään. On-
nistunut maalitoiminta vaatii 
tässä tapauksessa monen hen-
kilön sitoutumisen ampuma-
harjoituksen johtajan avuksi 
ja huomattavaa etukäteissuun-
nittelua. 

Jääolosuhteet ja huono 
näkyvyys 
Meriammuntojen harjoittelu 
on vaikeaa jääolosuhteissa, su-
mussa ja sateessa. Tällä hetkel-
lä maalitoimintaa ei pystytä 
kovinkaan paljon järjestämään 
em. olosuhteissa. 

Gyltön korjaamolla Turun 
Rannikkotykistörykmentissä 
on kehitetty jäällä hinattava 
maalikelkka. Sen hyviä puolia 
ovat keveys ja kaatumatto-
muus. Tällainen maalikelkka 
on pikimmiten saatava kaik-
kiin joukko-osastoihin. Hinaa-
jiksi soveltuu hydrokopterin ja 
moottorikelkan lisäksi tela-
kuorma-auto, jota on käytetty 
erittäin vähän tähän tarkoituk-
seen. Telakuorma-auto on voi-
makas ja se kulkee sekä maal-
la että vedessä. 

Sumu, sade ja toisinaan pi-
meyskin estävät kunnollisen 
meriammuntojen harjoittelun. 
Tällöin voidaan maalilautois-
ta tehdä paremmin näkyviä. 
Edellämainitulla RTK:n ampu-
maleirillä kokeiltiin heijastin-
teippejä maalilautoissa. Niistä 
todettiin mm. seuraavaa: Am-
muntojen harjoittelu ei olisi 
onnistunut pimeällä ilman 
teippejä, koska teippaamatto-
mat lautat eivät löytyneet va-
lonheittimillä. Saatiin myös 
viitteitä siitä, että heijastintei-
pattuihin lauttoihin onnistui 
LASU-mittaus paremmin. On 
pidettävä mielessä, että tällai-
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TurRR:n Gyltön korjaamolla kehitetty jäähinaukseen tarkoitettu alumiininen maalikelkka. 

set heijastinteipit auttavat 
aloittamaan harjoittelun, mut-
ta ne eivät poista mittauksessa 
ja tähystysvälineissä olevia 
puutteita. 

Muita kehitysehdotuksia 
On selvitettävä voidaanko il-
matorjunnan ilma-ammun-
noissa käyttämää osumarekis-
teröintilaitetta käyttää meriam-
munnoissa. Toimiessaan laite 
antaa uusia mahdollisuuksia 
mm. kilpailuammuntojen to-
teutukselle. Ammunnoissa saa-
daan puoluettomat ja tarkat 
osumien määrät tietyltä alueel-
ta jo ammunnan aikana. 

Gyltön korjaamolla on kehi-
tetty maalikelkan lisäksi avove-

siolosuhteisiin sopiva kantosii-
pimaalilautta, jota voidaan 
hinata mm. uiskolla pienessä 
merenkäynnissä. Tällainen on 
saatava muihinkin joukko-
osastoihin. 

Kauko-ohjattava hinaaja, 
esim. ns. meriuisko, on ratkai-
su moneen pulmaan. Varo-
määräykset eivät rajoittaisi 
ammuntoja maalilautan tulles-
sa hinaajan perässä eikä hinaa-
jassakaan olisi ihmisiä. Tämä 
edellyttää kauko-ohjausjärjes-
telmän kehittämisen. Osittain 
voidaan hyödyntää 1960—70 
luvuilla olleen kotimaisen RA-
MA-projektin kauko-ohjaus-
järjestelmää. RAMA oli KA-
MALAN edeltäjä. 

Hydrokopterin hinaustur-
vallisuuden parantamiseksi on 
estettävä hinausköyden joutu-
minen lapoihin. Hydrokopte-
rin perään voidaan rakentaa 
esim. tarpeeksi pitkä (2—3 m) 
kevytmetallinen putki, jonka 
sisällä hinausköysi kulkee en-
simmäiset metrit. 

Henkilökunnan koulutuk-
sessa on kerrottava laajasti 
maalitoiminnasta. Näin eh-
käistään jo ennakolta väärien 
asenteiden muodostuminen ja 
juuttuminen samoihin vanhoi-
hin ja kaavamaisiin maalitoi-
mintakuvioihin. Kun nämä es-
teet on voitettu niin maalitoi-
minta monipuolistuu, tilanteet 
vaihtelevat ja vaikeutuvat ja 
sen myötä ampumataito kehit-
tyy. 

RT on terästä, merta ja tekniikkaa 
22 23 



K A T S A U K S I A 

Norjan rannikkotykistö uudistuu 

Harvalla maalla on Suomen tapainen rannikkotykistö. Norja kuuluu poikkeuk-
siin. Norjan rannikkotykistö on välillä kuulunut maavoimiin, mutta on nykyään 
osa merivoimia. Muuten Norjan ja Suomen rannikkotykistöllä on monta yhteistä 
tekijää. 

Oscarsborgin linnakkeen 280 mm kanuuna vuodelta 1892 "Mo-
ses" avasi tulen risteilijä Bliicherin johtamaan saksalaiseen mai-
hinnousuosastoon 9.4.1940 klo 04.21 1800 metrin etäisyydelle ja 
torjui täten osaltaan maihinnousun Osloon. 

Historiaa 
Norjan rannikkotykistöllä on 
pitkähköt perinteet. Toisessa 
maailmansodassa Norjan ran-
nikkotykistöllä oli tärkeä roo-
li, kun Oslo-vuonossa sijaitse-
va Oscarsborgin linnoitus osal-
listui Blucher-nimisen saksalai-
sen risteilijän upottamiseen ja 
mahdollisti siten kuninkaan ja 
hallituksen poistumisen Oslos-
ta. 

Toisen maailmansodan jäl-
keen saksalaisten jäljiltä jäi 
Norjaan yli 400 patteria. Kun 
norjalaiset sodan jälkeen uu-
distivat rannikkotykistönsä, 
noin 100 näistä pattereista mo-
dernisoitiin uudenaikaisella 
kalustolla. 

Rannikkotykistön käyttö 
Norjassa 
Norjan rannikkopuolustuksen 
lähtökohtana on, että kaikki 
hyökkääjälle tärkeät kohteet si-
jaitsevat jonkin matkan pääs-
sä rannikolta. Tärkeisiin koh-
tiin sijoitetulla rannikkotykis-
töllä pakotetaan hyökkääjä va-
litsemaan vähemmän edullisia 
maihinnousualueita. Tällä ta-
valla voitetaan aikaa Norjan 
muille joukoille vastatoimenpi-
teitä varten. Norjalaiset katso-
vat, että heidän rannikkotykis-
töllään on huomattavan suuri 
ennalta ehkäisevä vaikutus 
maihinnousijaan. 

Norjalla on tänään noin 30 
linnaketta, jotka sijaitsevat 
pääasiassa Pohjois-Norjassa ja 
Etelä-Norjan tärkeiden sata-
mien edustoilla. 

Aseistus ja varustus 
Toisen maailmansodan jälkeen 
Norjaan jäi suuri määrä sak-
salaisten jättämiä rannikkotyk-
kejä. Tärkeimmät kaliperit oli-
vat 105 mm, 127 mm ja 150 
mm. Nämä aseet, joista osa 
edelleen on käytössä, sijaitse-
vat erilaisissa linnoitetuissa 
asemissa. Joissakin kantalin-
noitetuissa asemissa on rajoi-
tettu ampumasektori, jotkut 

asemat on varustettu meidän 
Tampella-asemien tapaisella 
tornilla jne. 

Nykyaikaiset rannikkolin-
nakkeet on varustettu kolmel-
la tai neljällä 75 mm:n tai 120 
mmm tornitykillä. Moniker-
roksiset tykkiasemat sisältävät 
miehistötilat, ammusvarastot, 
tulenjohtolaitteet ja varastot. 
Linnakkeen ilmatorjunnalla 
on 20 mm (Reinmetall) ja 40 
mm (Bofors) tykit ja RB-70 
ohjukset. Lähipuolustusjoukot 
käyttävät mm. 81 mmm kra-
naatinheittimiä, konekiväärejä 
ja viuhkamiinoja. Taisteluase-
mat ovat kantalinnoitetut. 
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Linnakkeiden käytössä on pimeätelevisio (LLLTV), lase-
erilaisia sensoreita kuten tutka, rit ja infrapunalaitteet. Norja 

Norjalainen Boforsin valmista-
ma 120 mm torniautomaatti-
kanuuna. Kantama 27 km, tu-
linopeus 251 s/min, mutta kal-
lis ja konstikas. 

valitsi äskettäin Thorn EMI:n 
lämpökamerat rannikkotykis-
tölleen. 

Norjan rannikkotykistöllä 
on myös kiinteitä torpedopat-
tereita ja kiinteitä miinakent-
tiä. Torpedopattereita käyte-
tään niissä vuonoissa, joissa 
vesi on liian syvää miinoja var-
ten. Vanhahkoilla torpedopat-
tereilla on käytössään kahden-
tyyppisiä torpedoja, joista toi-
nen on saksalainen ja toinen 
englantilainen. 

Tulevaisuuden näkymiä 
Norjassa on ajoittain käyty 
keskustelua rannikkotykistön 
tarpeellisuudesta ja rannikko-
tykistöä on pidetty turhan kal-
liina. Linnake kokonaisuudes-
saan saattaa maksaa jopa 600 
miljoonaa Norjan kruunua. 
1970-luvulla suoritetussa tutki-
muksessa rannikkotykistö 
osoittautui kuitenkin tehok-
kaaksi muihin ratkaisuihin ver-
rattuna ja Norjan rannikkoty-
kistöllä on voimakas kehittä-
misen kausi, joka vielä jatkuu. 
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Vuonna 1986 laati työryhmä 
uuden suunnitelman Norjan 
rannikkotykistön kehittämi-
seksi. Pääpaino tulee olemaan 
kiinteän rt:n kehittämisessä. 
Työryhmä päätyi myös tulok-
seen, että tykit ovat tehok-
kaampia kuin ohjukset. Ai-
noastaan keveitä ohjuksia kan-
nattaa käyttää. Tämä tietysti 
johtuu Norjan maaston asetta-
mista rajoituksista. 

Vanhat saksalaiset tykit tu-
levat osittain jäämään käyt-
töön tulevaisuudessakin. Uu-
simmat linnakkeet on varustet-
tu Boforsin 120 mm:n tykeillä. 
120 mm:n tykkiasemat ovat 
osoittautuneet kovin kalliiksi 
ja Norjassa haetaan tällä het-
kellä halvempaa vaihtoehtoa, 
joka sopisi olemassa olevaan 
infrastruktuuriin. 120 mm ty-
keillä tultaneen varustamaan 
ainoastaan kolme patteria. 

Ove Enqvist 

Lähteet 
Jane's defence weekly syy sk 1989 
International Defence review 
9/1989 
MeSL 13/SKK seurantaraportti 
Marin Nytt 5/1989 

Norjalaisten uusien rannikkopattereiden suojaksi on tilattu 25 
mmm MAUSER ilmatorjuntatornikanuunoita, joiden tulinopeus 
on 900 Is/min. 

Rannikkotykistömme tarkastaja tapasi norjalaisen kolleegansa 
komentaja 1. Olav Kjetunin Oslossa 8.10.1989ja luovutti illalli-
sella "Cold Will — Luja tahto" -kirjan muistoksi Suomen Ran-
nikkotykistöstä. 
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Suurvaltoj en maihinnousukapasiteetin 
kehitysnäkymiä 

Neuvostoliitto 
Joukkoja nyt vähennettäessä 
näyttäisivät noin 20 000:n mie-
hen vahvuiset merijalkaväen 
joukot säilyvän lähes ennal-
laan. Niiden vahvuus, organi-
saatio ja tehtävät ovat vaihdel-
leet kulloisenkin tilanteen ja 
käsitysten mukaan. 

Merijalkaväki (Morskie de-
santy) muodostettiin II MS:n 
aikana ja organisoitiin Pohjoi-
seen, Itämeren ja Mustanme-
ren Laivastoihin prikaateina, 
rykmentteinä ja erillisinä pa-
taljoonina. 

Tehtävinä olivat laivastotu-
kikohtien puolustaminen, mai-
hinnousun torjunta ja sodan 
myöhemmässä vaiheessa mai-
hinnousuhyökkäykset. Puolus-
tukselliset tehtävät ovat toisin 
kuin Yhdysvalloissa, säilyneet 
myös nykypäivänä. 

Sodan ajan 100 000 miehen 
vahvuus supistettiin sodan 
päättyessä jyrkästi ja merijal-
kaväki liitettiin Rannikonpuo-
lustukseen. 

Ydinstrategian kukoistus-
kautena pidettiin suuria mai-
hinnousuja mahdottomina ja 
merijalkaväki lopetettiin. 

1960-luvulla se herätettiin 
jälleen henkiin monia maihin-
nousuja sodan aikana johta-
neen neuvostolaivastomahdin 
luojan, amiraali S.G. Gorshko-
vin toimesta ja organisoitiin 
osaksi Rannikko-ohjusjoukko-
ja eli Rannikonpuolustusta. 

Merijalkaväki — valiojoukko. 
Tämä Rannikkopuolustus 

on yhden johtajan, vuodesta 
1988 alkaen kenraalimajuri I.V. 
Skuratovin, alainen. Laivas-

toilla on operatiivisesti johdos-
saan omat merijalkaväkijouk-
konsa. 

Muilla Varsovan Liiton 
mailla on omat merijalkaväki-
yksikkönsä. Puolalla divisioo-
na, Itä-Saksalla rykmentti ja 
Bulgarialla pataljoona. 

Maihinnousukalustoa on ke-
hitetty rakentamalla nykyaikai-
sia maihinnousulaivoja kuten 
Polnocny, Alligator ja uusim-
pana Ivan Rogov. Seuraavaksi 
tulivat ilmatyynyalukset, joita 
on tehty suuria määriä, aina 
suurempia ja nopeampia. 

Nyt on vuorossa maaefekti-
koneen kehittäminen. Ns OR-
LAN-projekti on tiettävästi 
edistynyt hyvin lupaavasti. Ke-
hityssuunta juontuu maihin-

R i n t a m a , 

Sot i lasp i i r i 

ErMer i jvP 

NEUVOSTOLIITON RANNIKKOJOUKOT 

BRAV = R a n n i k k o p u o l u s t u s o h j u s t y k i s t ö 
MD = Mer i j a lkaväk i 

E rOh jPa t l 
( s e k t o r i ) 

Mer i jvD/Pr 
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nousudoktriinin radikaalista 
muutoksesta 1980-luvun alus-
sa. Siihen kuuluvat mittavat, 
jopa armeijatasoiset maihin-
nousut laajalla alueella syvin 
tavoittein. Eri portaille on ke-
hitetty omat kalustonsa: 

— Spetsnaz-erikoisjoukoille 
mm. pienoissukellusvenei-
tä, 

— Ensimmäisen portaan meri-
jalkaväelle amfibioajoneu-
voja, maihinnousulaivoja, 
ilmatyynyaluksia, taistelu-
helikoptereita ja nyt siis 
maaefektikoneita, 

— Ilmakuljetusjoukoille sa-
moin taisteluhelikoptereita 
ja maaefektikoneita, 

— Toisen portaan maavoimien 
yhtymille maihinnousulai-
voja ja kauppalaivaston 
Ro-Ro aluksia. 

Vuodesta 1988 alkaen on 
myös merijalkaväen profiilia 
pidetty matalana, eikä suuria 
maihinnousuharjoituksia ole 
järjestetty. Tehtävät on kuiten-
kin selvästi määritetty ja mai-
hinnousukapasiteetin kehittä-
minen jatkuu. 

Suoritevaatimuksiksi on 
määritetty: 
— salmien, saarien ja laivasto-

tukikohtien haltuunotto, 
— tärkeiden rannikkoalueiden 

valtaaminen, 
— maavoimien etenemisen 

edistäminen rannikon suun-
nassa, 

— laivastotukikohtien perus-
taminen ja puolustaminen 
sekä 

— erilliset tuhoamistehtävät. 
Tärkeinä käyttöalueina näh-

dään mm: 
— Viron saaret, 
— Murmanskin alue, 
— Mustameri—Sevastopol-

Odessa ja 
— Kurilit. 

Neuvostoliiton uusin ilmatyynyjätti POMORNIK on jo muu-
tamia vuosia nähty Itämeren alueella sekä koeajoissa että mai-
hinnousuharjoituksissa. Alus kulkee yli 50 solmun nopeudella 
ja sen arvioidaan voivan kuljettaa 300 miestä tai kolme pans-
sarivaunua. Kuvassa näkyy kolme mahtavaa turbojet-mootto-
ria. Suurella nopeudella lähes väyliä tarvitsematta rantaan kuin 
rantaan. 

Uusinta uutta maihinnousukalustossa. WIG (maaefekti) -ajo-
neuvo ORLAN. Nopeus 300 solmua, kuljetuskyky 900 taisteli-
jaa varusteineen. Lintu vai kala? 
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Neuvostoliiton maihinnou-

sudoktriini on lähestynyt 
USMC:n käyttöperiaatteita. 
Sillä on maailman lukumääräl-
tään suurin maihinnousukalus-
to, sekä ensimmäinen ja ainoa 
käänteentekevä maaefektikone. 
Vaikka kauaksi ulotettavien 
operaatioiden suorituskyky 
onkin rajallinen, ovat toimin-
taanpano- ja suoritusnopeus 
jatkuvasti kasvamassa. 

Yhdysvallat 
Yhdysvaltojen merijalkaväellä 
(USMC) on pitkät perinteet ja 
legendaarinen maine. Laivas-
toon kuuluva 200 000:n mie-
hen merijalkaväki on USA:n 
voimapolitiikan keihäänkärki 
ja käsikassara. Sillä voidaan 
nopeasti vaikuttaa missä maa-
ilmankolkassa tahansa. Ensi 
vuosituhannella sen merkityk-
sen arvioidaan olevan suurem-
man kuin koskaan aikaisem-
min. 

Merijalkaväen organisaatio-
ta pidetään yleisesti varsin vai-
keaselkoisena, mutta jousta-
vana. Peruselementti on Meri-
jalkaväen Ilma—Maa Taistelu-
osasto, Marine Air Ground 
Task Forces (MAGTIF). 

Se voi toimia itsenäisenä tai 
muiden voimien osana. Vah-
vuus ja kokoonpano riippuvat 
tehtävästä. Organisaatiomodu-
leiden päätyypit ovat: 

Merij alkaväkiyksikkö 
(MAU) n. 2 000 m, yleensä 
merikuljetteinen 3—5:llä mai-
hinnousualuksella, 15 vuoro-
kauden huolto mukana. 

Merijalkaväkiprikaati 
(MAB) n. 16 000 m, 20 mnlai-
vaa ja 11 kauppalaivaa, 90 ryn-
näkköhävittäjää ja 100 heli-
kopteria. 

Merij alkaväkivoimaryhmä 
(MAF), joita tällä hetkellä on 
toiminnassa kolme, on suurin, 
divisioonarunkoinen taistelu-
osasto. 

Se käsittää n. 50 000 miestä, 
lennoston ja huoltomuodostel-
mat. Sen ilmavoima koostuu 
120 rynnäkköhävittäjästä, yli 
150 helikopterista ja 12 suures-
ta kuljetuskoneesta. 

Kaluston kehittämisessä ovat 
meneillään maihinnousulaivo-
jen ja ilmatyynyalusten han-
kinnat. Viimemainittuja on 
hankinnassa 90, joista 15 val-
miina ja 33 rakenteilla. Oleel-
lisimmat uudet projektit ovat: 

— uusi amfibioajoneuvo, Ad-
vanced Amphibious As-
sault Vehicle (AAAV). Sen 
kuljetuskyky on vahvennet-
tu merijalkaväkiryhmä, 17 
—18 miestä taisteluvarustei-
d e n , nopeus vedessä 25 
solmua, maalla taistelu-
panssarivaunu MlAl:n liik-
kuvuus, taistelukestävä 14,5 
mm asevaikutusta vastaan 
ja 

— kallistusmoottorinen OSP-
REY MV-22 helikopteri/ 
lentokoneyhdistelmä, jota 
pidetään käänteentekevänä 
ja välttämättömänä. Ohjel-
ma, joka on rahoitusvai-
keuksissa, käsittää lähes 
700 konetta. Vain näillä voi-
taisiin saavuttaa tavoitteena 
oleva Over The Horizon 
Assault Capacity (OTH) = 
Tuhannen kilometrin pää-
hän 300 solmun nopeudel-
la. Aivan viimeisten tietojen 
mukaan kone on toistaisek-
si osoittautunut enemmän 
tai vähemmän "sudeksi", 
joten aika näyttää, mikä 
sen tulevaisuus tulee ole-
maan. 

(T.S.) 

USA:n vastine. OSPREY MV-22. Susi vai lintu? 
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Avis ajaa kaikkialle 
AVIS palvelee puolustusvoimia 
kautta Suomen. AVIS autovalikoi-
masta ajoneuvo vaativaankin kul-
jetustehtävään. 
Soita! Me haluamme palvella. 

AVIS 
Varauskeskus 
(90) 8598 333 

Lautamiehentie 3, 02770 Hspoo 
Keskus (90) 8598 41 
Telefax (90)8598 351 

Palveluverkosto Suomessa 

IVAL0+AIRP0RT 

J0ENSUU+AIRP0RT 

Lautamiehenkatu 3 
Varauskeskus 
Fredrikinkatu 67/P Rautatienkatu 19 
Helsinki-Vantaan lentoasema 
Takamaantie 2. Vantaa 
(vastap. Rantasipi Airport hotellia) 
Ivalontie 9 

auto 
Kirkkokatu 21 

auto (949) 274203, auto 
Tellervonkatu 1 
Pohjolankatu 33 

auto 
Keskuspuiston k. 6—8, Hotelli Merihovi 

90) 8598333 
90) 441155 
90) 822833 
90) 822600 

9697) 12901 
949) 690422 
973) ?8004 
949) 670155 
941) 620999 
986) 24100 
949) 383723 
9698)15018 
949) 392553 
960) 313300 
968) 310444 
949) 368900 

KUUSAMO+AIRPORT 
LAHTI 
LAPPEENRANTA+AIRPORT 
LIEKSA 
MIKKELI+AIRPORT 
0ULU+AIRP0RT 

PIETARSAARI+AIRPORT 

P0RI+AIRP0RT 
RAUMA') 
R0VANIEMI+AIRP0RT 

auto 
(Served by Oulu office) 
Aleksanterinkatu 1 
Imatrantie 1 B 13 
Pielisentie 80 
(Served by Joensuu office) 
Aleksanterinkatu 16 

auto (949) 383722, auto 
(Served by Kokkola office) 

auto 
Säästäjänkatu 2 (Union Koivula) 
(Served by Pori office) 
Pohjanpuistikko 2. Hotelli Pohjanhovi 

auto (949) 690136, auto 

(952) 26552 
(971) 116707 
(949) 372416 
(981) 228599 
(918) 524130 
(953) 13868 
(975) 22270 
(955) 214450 
(981) 228599 
(949) 690137 
(968) 310444 
(949) 368900 
(939) 23391 
(939) 23391 
(960) 313300 
(949) 394500 

SEINÄJOKI 

TAMPERE+AIRPORT 

TORNIO 

TURKU+AIRPORT 

VAASA+AIRPORT 

VARKAUS AIRPORT 

Hotelli Riekonlinna 
(Served by Joensuu office) 

auto (949) 274203, a 
(Served by Vaasa office) 

a 
Pinninkatu 

a 
(Served by Kemi office) 

(Served by Kuopio office) 

Ammuntasimulaattori 
AMSI-90 

Tämän päivän huipputekniikan tuote. Ampujan ja 
kouluttajan tarpeista käynnistetty tuotekehitystyö 
on johtanut tuotteeseen, jossa: 

aito grafiikka, maalit tunnistettavissa 
aidot maaliäänet 
kouluttaja korvattavissa puhesynteesillä 
kouluttaja voi luoda rajattomasti erilaisia 
hyökkäyksiä 
soveltuvuus 23 mm:n ja 40 mm:n tykkeihin 
helppo siirreltävyys 
hinta/laatusuhde käyttäjän mieleen 

Huipputekniikan tietotaitoa: 

INSTRUMENTOINTI OY 
Sarankulmankatu 20, 33900 TAMPERE 
puh. (931) 659111 

5J 

MANNERHEIM-MUSEO 
Avoinna: 
Perjantaisin ja 
lauantaisin 1 1 - 1 5 
Sunnuntaisin 
1 1 - 1 6 

Suomen Marsalkka G. Mannerheimin koti sekä 
kunniamerkkinäyttely, puvusto, erikoisnäyttelyjä 
sekä Aasian-matkan kuva- ja esineaineisto. 
Yli 10 hengen ryhmiä sopimuksen mukaan myös 
muina aikoina. 

Osoite: 
Kalliolinnantie 14, 00140 Helsinki 14 (Kaivopuisto, 
Raitiovaunut 3b ja 3t) 
Puhelin 635 443 
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RAKENNUSLEVY, 
JOKA TARJOAA OMAKOTIRAKENTAJALLE 
JA REMONTIN TEKIJÄLLE ENITEN ETUJA. 

GYPROC. 

Vapaasti 
pinnoi te t tavissa 

Paloturvallinen Hinnaltaan 
edullinen 

GYPROC OY 
PL 44 
02401 Kirkkonummi 
Puh. 90-29511 

Myynti: Rakennustarvikeliikkeet 
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Vär ikkääst i l aadukasta 

5 
Heidelberg Speedmaster -painokoneem-

v ä r i ä \ me painaa moniväripainatuksen ja lak-
+ l a k k a / kauksen samalla painokerralla edullises-

ti, laadukkaasti. 

Vaativat kirjatyöt kuuluvat tuotanto-ohjel-
maamme. Viimeinen kadetti matrikkeli on 
painettu KS-painossa. 

Oletko 
tutustunut 
KS-pa inon uusi in 
pa inotuot te is i in 9 

Tabloid-lehdet ja massajakelutuotteet syn-
tyvät mainiosti uusitulla 10-yksikköisellä 
offsetrotaatiollamme. 

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää 
mahdollisuuksistamme. 

KAINUUN SANOMAIN KIRJAPAINO OY 
RAINO V ies t i t ie 2 8 7 7 0 0 K A J A A N I 

Vaihde 986-1661 
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