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Tartuntoja 
Kaikki muutoin hyvin, paitsi ruoka huonoa ja poikia 
liikaa, kommentoivat tämänkeväisiä suurkisoja kisa-
tyttö typykät. Armeijassa tilanne on päinvastainen. So-
tapoikia on niukalti ja koulutusjärjestelmän vaihtuessa 
jäivät varusmiesjohtajat ajoin vaille johdettavia. Lä-
hijohtajien tulisi oppia vallan vastuu ja huolenpito alai-
sistaan sekä tehtävän suorituksesta. Sen vuoksi tulisi 
yhtäältä varusmiesjohtajien vallattoman vastuutonta 
asemaa kohentaa, pitäen toisaalta mielessä lähijohta-
jan rooli esitaistelijana ja nokkamiehenä, joka myös 
itse tarttuu toimeen. Viisi johtaa ja valvoo — kaksi 
kantaa — järjestelmä ei ole hyvä eikä uusi. 

Valtaosa kantahenkilökuntaa koulutetaan esimiehik-
si. Jokaisen ammattisotilaan tulee olla johtaja ja kou-
luttaja. Sotamarsalkka Rommel vaati Normandian 
maihinnousurannalla jokaisen johtajan käsiin känsiä 
ja rakkoja. Niitä kyllä yleensä löytyy suomalaiselta so-
tilasjohtajalta joka ei saa olla pelkkä leipätyöläinen. 
Kutsumuksensa höysteeksi hän kuitenkin tarvitsee 
muutakin. Tyydyttävät ja tasapuoliset ammattiopin-
toehdot, kilpailukelpoinen alkupalkkaus ja mm Sota-
korkeakoulun oppilaiden asunnot on saatava nyt jos 
alalle halutaan innostunutta, pystyvää ja pysyvää vä-
keä. Nykypäivän jaakkoilkkojen tärkeysjärjestyksen 
keulilla eivät ole prikaatinkenraalin kaluunanauhan le-
veys eikä kolmannen vuosikurssin hortonomin silmut. 

Hekotettuamme aikamme naapurien jokakesäisille 
sukellusvenehysterioille oli hymy hyytyä ja Vaasan ve-
ri vapista kun trooli tarttui pohjaan ollen aiheuttaa hu-
rahtamisen lennokkaisiin kehäpäätelmiin. Vaikka ruot-
sinlinjan uivan tavaratalon havainnoiminen sukellus-
veneeksi kuuluu "ampui parhaan ystävänsä pyynä" uu-
tisluokkaan, on aina hyvä ilmoittaa havainnoistaan. 
Kaikki tutkitaan. Kansalaisten valppaus edistää mm 
suoja-alueittemme valvontaa. Nehän ovat etujemme 
mukaisia eivätkä kotimaista veneilijää haittaa. Suppei-
takin ovat siihen nähden, että siperiansirriyksilö tai vas-
taava näyttää vaativan reviirikseen koko Hankoniemen. 
Voi olla, että merialueemme pianaikaa ovat liian pak-
suja purjehdittavaksi ollen vielä liian ohuita kynnet-
täviksi, mutta onneksi ne ovat syväpuhtaita. Vieraiden 
sukellusveneiden puutteessa paikannamme omia pans-
sarilaivojamme. 

Timo Sario 
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KOTKAN 
RANNIKKOPATTERISTO 

Kotkan Rannikkopatteristo vietti 
vuosipäiväänsä 

Kotkan Rannikkopatte-
risto vietti vuosipäivään-
sä tapahtumarikkaan ke-
sän keskellä Ruotsinsal-
men taistelun 200-vuotis-
päivänä 9.7.1990. 

Päivän vietto aloitettiin Kotkan 
kantasatamassa 08.00 lipun-
nostolla ja katselmuksella yh-
dessä merivoimien kanssa. 

Paraatikatselmuksen, johon 
osallistui 20 merivoimien alus-
ta, Kotkan Rannikkopatteris-
ton joukot ja kaikkien rannik-
kotykistöjoukko-osastojen li-
put vartioineen, otti vastaan 
merivoimien komentaja kont-
ra-amiraali Sakari Visa seuras-
saan rannikkotykistön tarkas-
taja eversti Juhani Niska. 

Myöhemmin aamupäivällä 
Kotkan Rannikkopatteriston 
komentaja everstiluutnantti 
Jukka Vaaja laski seppeleen 
Kotkan sankarihaudalle. 

Iltapäivällä patteriston hen-
kilökunta perheineen ja kutsu-
vieraat kokoontuivat viettä-
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mään päiväjuhlaa Kotekon 
juhlasaliin. Evl evp Uolevi Tir-
ronen piti juhlaesitelmän pat-
teriston vaiheista ja tapahtu-
mista välirauhan sopimukses-
ta 1944 vuoteen 1952. 

Tilaisuudessa nimitettiin 
vuoden rannikonpuolustajaksi 
majuri Lauri Kasurinen tun-
nustuksena ansiokkaasta työs-
tä patteriston ja sen ampuma-
tekniikan kehittämisestä. Vuo-
den kouluttajana palkittiin yli-
vääpeli Ari Vihreäluoto ja par-
haana ampujana kapteeni Rei-
jo Kinnunen. Ansioituneille 
patteriston työntekijöille ja yh-
teistyökumppaneille luovutet-
tiin patteriston risti. Musiikis-
ta huolehti täysimittainen Puo-
lustusvoimien Varusmiessoitto-
kunta laillisin nuotein. 

Perinteiset vastaanotto ja 
vuosipäivän tanssiaiset pidet-
tiin illalla Kyminlinnan varus-
kuntakerholla. Läsnä oli lähes 
koko patteriston väki juhlista-
massa päivää muistaen kuiten-
kin, että onhan päivä vielä 
huomennak in . . . työpäivä. 

Ruotsin kuningas Kaarle XVI 
Kustaa osallistui kuningatar Sil-
vian kanssa Ruotsinsalmen meri-
taistelun 200-vuotisjuhlallisuuk-
siin Kotkassa 28.—30. kesäkuuta. 
Kansikuvassa KotRPston komen-
taja everstiluutnantti Jukka Vaa-
ja ilmoittautuu Varissaaren laitu-
rilla. 

KotRPston komentaja evl Jukka Vaaja seurueineen laski vuosipäivänä seppeleen Kotkan sankarihaudalle. 

f , n 

Merivoimien ja Kotkan Rannikkopatteriston vuosipäivän paraatikatselmuksen suorittivat merivoimien ko-
mentaja kontra-amiraali Sakari Visa ja rannikkotykistön tarkastaja eversti Juhani Niska. 



Rannikkotykistön yhteisleiri 
Kotkan alueella 22.—31.5.1990 

Rannikkotykistön tarkastaja eversti Juhani Niska luovutti päätöspa-
raatissa kiertopalkinnon HanRPston voitokkaalle tykkiryhmälle. 

Kesän juhlahumuun val-
mistautuvat kotkalaiset 
totesivat Ruotsinsalmen 
taistelumaaston olevan 
tiukasti omien joukkojen 
hallussa, kun rannikkoty-
kistön yhteisleiri järjestet-
tiin tänä vuonna Kotkan 
alueella. 

Leirin johtajana toimi 
Kotkan Rannikkopatte-
riston komentaja eversti-
luutnantti Jukka Vaaja. 

Kaikki rannikkotykis-
töjoukko-osastot olivat 
ainakin osin mukana, ja 
lisävärin tuhatpäiseen 
harjoitusjoukkoon antoi-
vat Karjalan sekä Uuden-
maan prikaatien osastot. 

Uutterien valmistelujen ansios-
ta leiri käynnistyi jouhevasti. 
Pääosa joukoista ryhmitettiin 
Kirkonmaan, Rankin ja Van-
hankylänmaan saarille. 

Muualle Kotkan ympäris-
töön perustettiin useita johta-
misen, huollon ja aukottoman 
tähystyksen vaatimia toimi-
paikkoja. 

Vaasalaisten moottoroitu 
rannikkotykistöpatteristo saa-
pui kalustoineen junalla Kou-
volaan ja sieltä moottorimars-
silla rannikon tuntumaan. 

Myöhemmin alueelle saapui 
toinenkin liikkuva tuliyksikkö, 
kauaskantoinen meritorjunta-
ohjuspatteri. 

Harjoituksen pääopetus-
kohteisiin, tulen käyttöön ja 
puolustustaisteluun liitettiin 
uusi johtamisjärjestelmä ja 
keskussanomalaitteen käyttö. 

Harjoitustilanteen kiristymi-
sen myötä joukon valmiutta 
kohotettiin asteittain. 

Leirin loppuvaiheessa toi-
minta huipentui rt:n taisteluka-
luston keskitysammuntoihin ja 
Kirkonmaalla järjestettyyn 
mittavaan taisteluharjoituk-
seen. 

Viimeisenä iltana testattiin 
rannikkotykkimiesten suora-
ammuntataidot. 

Kun pisteet osumista ja käy-
tetystä ajasta, sekä virhepisteet 
oli laskettu yhteen, muodostui 
tuloslista seuraavanlaiseksi: 

1. HanRPsto 
2. Kantahenkilökunta 
3. VaaRPsto 
4. KotRPsto 
5. TurRR 

Viimeisenä aamuna pidettiin 
Kirkonmaan kentällä kaikkien 
leirijoukkojen yhteinen pää-
tösparaati, jonka jälkeen jou-
kot aloittivat paluumarssin ko-
tivaruskuntiinsa. 

Kotka oli myös Pohjoismaisten 
merikadettipäivien isän täkaupun -
kina 26,—29.7.1990. 
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MERISOTAKOULU 
60-VUÖTTA 

18.10.1990 

"Merisotakoulun tarkoituksena on antaa vakinaisen väen upseeriksi merivoimiin 
aikoville tietopuolinen ja käytännöllinen peruskoulutus sekä muutenkin kasvat-
taa heitä upseerintoimeen . Merisotakoulun yhteydessä järjestettävillä 
kursseilla voidaan myöskin antaa reserviupseerikoulutus niille, jotka on määrät-
ty koulutettaviksi merivoimien reserviupseeriksi". (As. 307/1930 1 §) 

Merisotakoulu perustettiin muodollisesti 3.10.1930 annetulla asetuksella, jos-
sa määrättiin muun muassa koulun tarkoitus. Oli kuitenkin luonnollista, että 
myös kanta-aliupseerikoulutus järjestettäisiin yhdessä muun merisotilaskoulu-
tuksen kanssa. Tämän vuoksi koulun toimintaan liitettiin myös aiemmin Meri-
puolustuksen Kapitulanttikoulun nimellä toiminut koulu. 

Käytännössä Merisotakoulun perustaminen merkitsi pitkän ja monivaiheisen 
kehityksen kulminaatiota. 

Jo Suomenlinnan rakentaja Augustin Ehrensvärd pyrki kehittämään silloisen 
saaristolaivaston upseereiden ja aliupseereiden koulutusta. Hänen toimiensa tu-
loksena saatiinkin määrärahoja opettajien sekä opetusupseerien ja -aliupseerien 
palkkaamista varten. 

Suomalainen meriupseerikoulutus vakinaistui nimenomaan Suomenlinnassa 
yli kaksisataa vuotta sitten keväällä 1779. 

Myös alipäällystökoulutus on Suomenlinnassa vanhaa, sillä vuonna 1756 lin-
noituksessa aloitti toimintansa meripoikakoulu, jossa laivasto- ja linnoitusväen 
poikia koulutettiin alipäällystötehtäviin. 

Suomen tultua liitetyksi Venäjään lakkautettiin maan oma sotaväki vuonna 
1810. Maa oli täysin vieraan sotaväen valvonnassa, tosin lyhyen ajan, sillä jo vuon-
na 1812 ryhdyttiin perustamaan värvättyjä suomalaisia joukko-osastoja. 

Varsinaisia omia merivoimia ei vielä ollut eikä myöskään meriupseerikoulu-
tusta. Venäjän laivastossa kyllä palveli suomalaisia meriupseereita, mutta he oli-
vat saaneet koulutuksensa Venäjällä. 

Vuonna 1830 perustettiin suomalainen meriekipaashi, jonka vahvuus oli aluksi 
noin 1 000 miestä. Vaikka meriekipaashin upseerit olivat saaneet ja yhä saivat 
koulutuksensa Venäjällä, koulutettiin meriupseereita myös itse meriekipaashis-
sa. Tämä vaihe jäi kuitenkin lyhyeksi ja vuoden 1840 jälkeen opiskeli vuosittain 
2—3 merikadettia Pietarin Merikadettikoulussa. 



KOULUTUS VUOSINA 
1918—1930 
Maamme itsenäistyttyä jou-
duttiin moni asia aloittamaan 
uudelleen alusta. Meripuolus-
tuksen upseeri- ja aliupseeripu-
laa helpottamaan perustettiin 
kesällä 1918 Santahaminaan 
saksalaisten johtama "Aus-
bildungskommando Sand-
hamn", joka koulutti laivastol-
le päällystöä 6—8 viikkoa kes-
tävillä kursseilla. Vastaava ran-
nikkotykistön kurssi, "Aus-
bildungskommando Torra 
Mjölö", järjestettiin Kuivasaa-
ressa. 

Rannikkopuolustuksen kou-
lutuksen yli valvojana toimi 
kontra-amiraali von Usslar ja 
laivaston koulutusta johti fre-
gattikapteeni von Rosenberg. 

Alusten päällystö oli kuiten-
kin edelleen siviilissä pätevöi-
tyneitä merikapteeneita; sa-
moin alipäällystön ja miehis-
tön muodostivat siviilistä kut-
sutut ammattimiehet. Sotilas-
koulutusta ei ollut harvoja 
poikkeuksia lukuun ottamatta 
kenelläkään. 

Kesällä 1918 miinanraivaus-
toiminnasta saatuja merisoti-
laallisia oppeja täydennettiin 
tammikuussa 1919 perustetus-
sa Meriväen koulussa Kataja-
nokalla. Koulussa annettiin 
opetusta päällystö-, kadetti-, 
kansiupseeri- ja miehistökurs-
seilla, jotka kestivät noin 3,5 
kuukautta. Kadetit ja kansiup-
seerioppilaat olivat enimmäk-
seen Santahaminassa opiske-
lunsa aloittaneita ja pääosa 
heistä jäi palvelukseen eri alo-
jen erikoisupseereina. 

Laivaston ja rannikkotykis-
tön reservin upseerit koulutet-
tiin reserviupseerikoulussa Ha-
minassa, laivastosta etupäässä 
vain myöhemmin Kadettikou-
luun aikovia. Vuonna 1927 
RUK:n 13:nnen kurssin tykis-
tölinjan yhteyteen perustettiin 
rannikkotykistöjaos, joka 

myöhemmin laajennettiin me-
ripuolustusosastoksi. Koulutus 
oli aiemmin tapahtunut osak-
si jalkaväki- osaksi tykistölin-
jalla. Marraskuussa 1929 Me-
ripuolustusosasto siirtyi Suo-
menlinnaan siellä jo toimivan 
Meripuolustuksen Kapitulant-
tikoulun yhteyteen. Vuonna 
1927 suunniteltiin merivoimis-
sa laivaston omaa reserviup-
seerikurssia, mutta tämä suun-
nitelma ei silloin vielä toteutu-
nut. 

Meripuolustuksen aliupsee-
rikoulutus tapahtui aluksi tila-
päisillä kursseilla, mutta sekin 
vakiintui 1920-luvun alussa, 
kun Rannikkotykistön aliup-
seerikoulu perustettiin vuonna 
1922. Kun laivasto ja rannikko-
tykistö vuonna 1927 yhdistet-
tiin meripuolustukseksi, kou-
lun nimi muuttui Meripuolus-
tuksen Kapitulanttikouluksi, 
jossa koulutettiin molempien 
puolustushaarojen aliupseerit. 

Laivaston aktiiviupseerikou-
lutus selkeni, kun 11.10.1920 
Katajanokalla aloitettiin "Me-
riupseerien valmistuskurssi". 
Merikadetit koulutettiin Kata-
janokalla aina vuoteen 1935. 
Vuonna 1927 perustettiin me-
rikadettiosaston yhteyteen ran-
nikkotykistölinja, jolloin sii-
hen asti Kadettikoulun yleisel-
lä tai tykistölinjalla opiskelleil-
le rannikkotykistön kadeteille 
kyettiin järjestämään oman 
aselajinsa koulutus. 

Myös suojeluskuntajärjes-
tön piirissä annettiin jonkin 
verran meripuolustuksellista 
päällystö koulutusta: suojelus-
kuntalaivasto perustettiin 
vuonna 1923 ja vuonna 1931 
merisuojeluskunnissa aloitet-
tiin rannikkotykistökoulutus. 

Kun puolustusvoimat vaki-
naistettiin vuonna 1928, tuli 
esiin myös meripuolustuksen 
henkilöstötarve, ja maaliskuun 
14. päivänä 1930 annettiin la-
ki upseerien opetuslaitoksista, 

joiden joukossa uutena mainit-
tiin Merisotakoulu. Muodolli-
nen perusta koululle annettiin 
alussa esitetyllä asetuksella 
307/1930, jossa määritettiin 
koulun toiminta. 

AKTIIVIUPSEERI-
KOULUTUS 
Kadettikoulutus 
Merisotakoulun kadettiosasto 
toimi vuoden 1935 helmikuu-
hun saakka Katajanokan Me-
rikasarmilla. Kadetteja koulu-
tettiin kuitenkin paljolti koulu-
laiva Suomen Joutsenella, jo-
ka hankittiin Merisotakoulun 
perustamisen aikoihin. Samal-
la siirryttiin kaksivuotiseen 
koulutusjärjestelmään, jota 
edelsi reserviupseerikoulutus. 
Aikaisempi Kadettikoulun me-
ripuolustusosastolla käytössä 
ollut järjestelmä oli kolmivuo-
tinen, mutta kadeteiksi pyrki-
vät olivat tulleet silloin alok-
kaiksi Kadettikoulun harjoi-
tuslinnakkeelle. 

Rannikkotykistön ja laivas-
ton kadetit koulutettiin vuo-
teen 1935 saakka erikseen: Me-
risotakoulussa toimeenpantiin 
erillisinä 6.—9. merikadetti-
kurssit sekä 3.—5. rt-kadetti-
kurssit. 

Rannikkopuolustuksen up-
seerikoulutuksen yhtenäistä-
mistavoite vaikutti 10. merika-
dettikurssilta lähtien, jolloin 
sekä laivaston että rannikkoty-
kistön kadetit opiskelivat sa-
malla kurssilla. Kurssin meri-
kadetit saivat meripalvelukou-
lutusta tykkivene Karjalalla ja 
Turunmaalla. Rannikkotykis-
tön kadeteille annettiin vastaa-
va käytännön koulutus kuuden 
viikon linnakepalvelujaksolla. 

Huolimatta siitä, että yhteis-
koulutus aloitettiin 10. merika-
dettikurssilla, suunniteltua 
opetusohjelmaa päästiin to-
teuttamaan vasta seuraavalla 
kurssilla. Syttynyt talvisota esti 
kurssiohjelmien kehittämisen; 



tosin koulutusta jatkettiin läpi 
molempien sotien. Kurssien 13, 
14 ja 15 aikana koulutus kui-
tenkin keskeytyi sotatoimien 
takia useiksi kuukausiksi, 
kurssilla 15 katkos kesti 14 
kuukautta. 

Sotien päätyttyä erosivat 
rannikkotykistön ja laivaston 
linjat jälleen. Ainoastaan nel-
jällä ensimmäisellä rauhanai-
kaisista kadettikursseista oli 
yhteislinja. 

Rauhansopimuksen ehdot 
asettivat huomattavia rajoituk-
sia upseerikoulutukselle, ja 
näistä johtuva epävarmuus ai-
heutti muun muassa runsaan 
vuoden katkoksen Kadettikou-
lun ja Ilmasotakoulun toimin-
nassa. 

Rauhan tulo ei kuitenkaan 
keskeyttänyt meriupseerikoulu-
tusta ja syksyllä 1944 alkanut 
18. merikadettikurssi jatkui. 
Oppilasaines oli seuraavilla 
kursseilla kuitenkin eri tasois-
ta, sillä ennen vuotta 1948 ei 
järjestetty reserviupseerikurs-
sia, joka sittemmin on ollut 
lähtökohtana kadeteiksi tule-
ville. 

Kadetit muodostivat Meri-
sotakoulussa vuoteen 1957 
saakka erillisen kadettikomp-
panian, joka tällöin muutettiin 
kadettiosastoksi. 

Rannikkotykistön kadettien 
koulutus siirtyi vuonna 1963 
Tykistökouluun ja Rannikko-
tykistökoulun perustamisen 
jälkeen vuonna 1969 aselajin 
omaan kouluun. 

Jatkokoulutus 
Merisotakoulussa toimeenpan-
tiin heti koulun perustamis-
vuonna myös upseerien taktil-
linen kurssi, joka vastaa ny-
kyistä kapteenikurssia. Kah-
della kurssilla koulutettiin yh-
teensä 21 upseeria, joukossa 
yksi virolainen. 

Näiden kahden vuosina 
1930—1933 pidetyn kurssin 

jälkeen kesti neljä vuotta en-
nen kuin kapteenikursseja alet-
tiin järjestää säännöllisesti. 
Syttynyt talvisota keskeytti 
kurssitoiminnan niin, että vain 
neljä rannikkotykistön ja lai-
vaston yhteistä kapteenikurssia 
ehdittiin toteuttaa. 

Merisotakoulussa ja koulu-
laivalla pidettiin ennen sotia 
myös nuoremmille upseereille 
erilaisia aselajikursseja. 

Sotien aikana järjesti meri-
voimat ainoana puolustushaa-
rana upseerien jatkokoulutus-
ta. Keväällä 1941 ehdittiin toi-
meenpanna täydellinen kaptee-
nikurssi, mutta ei suunniteltua 
asekurssia. Talvella 1944 oli 
Merisotakoulussa vielä taktil-
linen kurssi 4, joka jäi vain 
kuukauden pituiseksi. Tämän 
kurssin oppilaat olivat kaikki 
rannikkotykistöstä. 

Muu laivaston upseerien jat-
kokoulutus tapahtui Merisota-
koulun ulkopuolella, Turun ja 
Helsingin laivastoasemilla sekä 
aluksilla toimeenpannuilla 
kursseilla. 

Sotien päätyttyä alkoi up-
seerien jatkokoulutus uudel-
leen vasta vuonna 1946, jolloin 
tammikuussa alkoi kapteeni-
kurssi. Sittemmin kurssitoi-
minta on ollut säännöllistä. 
Myös nuoremmille upseereille 
on järjestetty erilaisia ase- ym 
kursseja. Rannikkotykistön 
upseerien jatkokoulutus järjes-
tettiin Merisotakoulussa vuon-
na 1952 tapahtuneen rannikko-
tykistön ja merivoimien eron 
jälkeen vielä kymmenen vuot-
ta. 

Kapteenikurssin jälkeisistä 
kursseista toimeenpannaan 
Merisotakoulussa esiupseeri-
kursseja, jotka olivat poissa 
kurssiohjelmasta kokonaan 
vuosina 1966—1973. Kurssit 
ovat nykyisin meripuolustuk-
sen esiupseerikursseja, ja oppi-
laita on paitsi laivastosta, myös 
rannikkotykistöstä ja ilmavoi-

mista. Meripuolustusajatus il-
menee myös siinä, että rannik-
kotykistöstä on siirretty ran-
nikkopuolustusopin opettaja 
Merisotakouluun. 

ALIUPSEERI/TOIMI-
UPSEERIKOULUTUS 
Peruskoulutus 
Merisotakoulun organisaatios-
sa ensimmäisinä vuosina aliup-
seerien peruskurssi muodosti 
reserviupseerikurssin kanssa 
yhteisen osaston (Ru-KaOs/ 
M SK). 

Rannikkotykistön perus-
kurssin pituus oli noin kahdek-
san kuukautta ja yleissotilaal-
lisina aineina oli ohjelmassa 
muun muassa jalkaväki- ja ko-
nekiväärikoulutusta, aseoppia 
ja liikuntakasvatusta sekä ran-
nikkotykistön omina aineina 
tykistökoulutusta, ampumaop-
pia, kalusto-oppia, etäisyys-
mittausoppia, viestioppia ja 
rannikon puolustusoppia. 
Yleissivistäviä aineita olivat 
Suomen historia, yhteiskunta-
oppi, suomen ja ruotsin kieli, 
laskento ja mittausoppi sekä 
terveysoppi. Kunkin aineen 
osuus oli muutama prosentti 
koko tuntimäärästä, paitsi jal-
kaväki- ja konekiväärikoulu-
tus, jota oli yhteensä noin 
18 % koko ohjelmasta. 

Laivaston linjan pituus oli 
noin kuusi kuukautta ja ope-
tusohjelmassa samat yleiset ja 
yleissotilaalliset aineet kuin rt-
linjalla. Laivaston omat asela-
jiaineet merenkulku ja meri-
miestaito olivat pääaineita, nii-
den osuus kokonaistuntimää-
rästä oli 13 Osa peruskurs-
seista oli ns teknisiä kursseja, 
joiden oppilaat olivat joukko-
osastoissaan teknisissä tehtä-
vissä palvelevia aliupseereita. 
Aselaji- ym aineiden asemesta 
heille annettiin aseteknistä 
koulutusta. Kurssien oppilaat 
saivat myös käytännön työpa-
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jakoulutusta korjauspajalla, 
laivastoasemalla ja asevarikol-
la. 

Peruskurssien välillä ja myös 
niiden aikana toimeenpantiin 
Merisotakoulussa alipäällystöl-
le täydennys- ja erikoiskursse-
ja kuten laivaston erikoismes-
tarikurssit, radio-, ase-, valon-
heitin-, etäisyydenmittaus- ja 
talousaliupseerikurssit. Näiden 
opetusohjelma oli suppeampi 
kuin peruskurssien ja ne kesti-
vät yhdestä kuuteen kuukaut-
ta. 

Rannikkotykistön ja laivas-
ton aliupseerikoulutus jatkui 
Merisotakoulussa myös sota-

vuosina, vaikka säännöllinen 
opetus jouduttiin ajoittain kes-
keyttämään osaston siirtyessä 
rintamapalvelukseen. Näin ta-
pahtui muun muassa vuoden 
1944 suurhyökkäyksen aikana, 
jolloin Kannaksen tapahtumat 
keskeyttivät 24. peruskurssin. 
Kurssi siirrettiin yksikkönä 
80:nnen torjuntakomppanian 
mukana Teikarsaaren taistelui-
hin kesä-heinäkuussa 1944, 
joissa se menetti kaatuneina, 
haavoittuneina ja kadonneina 
79 % kokonaisvahvuudestaan. 
Merisotakoulun seinällä 80. 
T.K:n muistotaulu säilyttää 
kaatuneiden muiston jälkipol-

ville. 
Sodan jälkeen aliupseerien 

peruskursseja ei toimeenpantu 
vuosina 1945—1946, sillä rau-
hansopimuksessa määrätty 
miinanraivaus sitoi muutenkin 
vähentyneen henkilökunnan 
lähes täysin. 

Vuonna 1949 aliupseerien 
koulutusohjelma uusittiin, jol-
loin koulutus jakaantui kah-
teen noin puolen vuoden jak-
soon. Ensimmäisen jakson 
opetus jakaantui yleissivistä-
viin ja sotilasaineisiin. Yleissi-
vistävien aineiden kohdalla 
aluksi ehkä innostuttiin liikaa-
kin; tarkoituksena oli saada 
peruskoulutukseen sisällyte-
tyksi mahdollisimman paljon 
keskikoulukurssiin kuuluvia 
aineita. Yleissivistävien ainei-
den osuus oli noin 60 % koko 
ohjelmasta. 

Uudistus koski koko aliup-
seerikoulutusta. Muiden asela-
jien osalta opetus tapahtui Jal-
kaväen Aliupseerikoulussa 
Lappeenrannassa, mutta ran-
nikkotykistö- ja laivastolinj öil-
lä myös yleisjakson opetus ta-
pahtui Merisotakoulussa. Tä-
mä asetti luonnollisesti suuria 
vaatimuksia opetuksen järjes-
telylle, kuuluihan opetusohjel-
maan runsaasti aineita kirjal-
lisuudesta kasvioppiin. 

Rannikkotykistön aliupsee-
rit saivat yhtenäisen peruskou-
lutuksen omalla linjallaan. 
Painopiste oli ase-, ampuma-
ja mittauskoulutuksessa. Paitsi 
meritykistöä perehdyttiin kurs-
seilla myös kranaatinheitti-
miin. Toiseen jaksoon sisältyi 
linnakeharjoittelukausi, jolloin 
suoritettiin meritykistöam-
munnat. Pääosa rannikkotais-
teluharjoituksista tapahtui lin-
nakkeilla. Opetukseen sisältyi 
myös merenkulun perustieto-
jen hallinta ja käytännön har-
joituksia. 

Laivaston aliupseerien pe-
ruskoulutuksen toisen jakson 
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laivastolinja jakaantui useaan 
alalinjaan. Näitä olivat meren-
kulku- ja viestilinja, konelinja 
sekä asealan tykistö-, miina- ja 
torpedolinjat. Näistä muut 
paitsi konelinja toimeenpantiin 
Merisotakoulussa. Konelinjan 
valinneet siirtyivät Laivaston-
kouluun Turkuun. 

Merivoimien aliupseeriaines 
saatiin pääasiassa merivoimien 
kantamiehistöstä. Sille oli jo 
annettu jonkin erikoisalan 
koulutus, jonka perusteella 
määräytyi peruskurssin linja. 
Kaikkien laivaston aliupseerien 
oli kuitenkin erikoisalasta riip-
pumatta osattava tyydyttäväs-
ti merenkulkua, merimiestai-
toa ja näköviestitystä. Tämän 
vuoksi kuului näiden alojen 
opetus kaikkien linjojen ope-
tusohjelmaan joskaan ei niin 
laajasti kuin merenkulun ja 
viestin erikoislinjoilla. Kaikil-
le yhteisinä aineina olivat kou-
luttamistako, taistelukoulutus, 
aselajien yhteistoiminta, meri-
valvonta, merisotahistoria se-
kä liikunta- ja suojelukoulutus. 

Rannikkotykistön ja laivas-
ton aliupseerikoulutus säilyi 
edellä esitetyssä muodossa 
vuoteen 1954, jonka jälkeen 
näidenkin aselajien aliupseerit 
kävivät peruskurssin ensim-
mäisen eli yleisen jakson Lap-
peenrannassa. 

Rannikkotykistön sotakou-
luopetus siirrettiin Tykistökou-
lun rannikkotykistöosastolle, 
ja erillinen Rannikkotykistö-
koulu perustettiin vuonna 
1969. 

Aliupseerit peruskoulutettiin 
kahdessa jaksossa 60-luvun 
puoliväliin asti. Vuoden 1966 
laki sotilasopetuslaitoksista 
muutti järjestelmää merkittä-
västi. 

Peruskoulutus muuttui kol-
mijaksoiseksi, ensimmäisen ja 
toisen jakson käyminen riippui 
oppilaan pohjakoulutuksesta. 

Merivoimien aselajikoulu-

tuksen ensimmäinen ja puolet 
toisesta jaksosta suoritettiin 
Aliupseerikoulussa Lappeen-
rannassa ja puolet toisesta jak-
sosta sekä kolmas jakso Meri-
sotakoulussa tai Laivastonkou-
lussa. Osa koulutuksesta an-
nettiin koululaiva Matti Kur-
jella. 

Yhtenäispäällystöj är j estel-
mään liittyvät koulutussuunni-
telmat valmistuivat vuoden 
1973 alkupuolella. Toimiupsee-
rikoulutus jakautuu sen mu-
kaan kahteen jaksoon, joista 
ensimmäinen vastaa kolmea ai-
kaisempaa jaksoa ja toinen en-
tistä mestarikurssia. 

Merisotakoulussa siirryttiin 
uuteen koulutusjärjestelmään 
siten, että vuonna 1975 Pääl-
lystöopistossa opintonsa aloit-
taneet PO I 34:n oppilaat siir-
tyivät erikoiskoulutusjaksolle 
Merisotakouluun. PO I E:n 
mukaista koulutusta on tämän 
jälkeen annettu merenkulku-, 
ase- ja konelinjoilla. 

Jatkokoulutus 
Aliupseerien ammattikoulu-
tukseen liittyvä jatkokoulutus 
oli ennen vuotta 1966 annettu-
ja lainsäädännöllisiä perustei-
ta verrattain hajanaista ja lä-
hinnä teknistä henkilöstöä kos-
kevaa. Sodan jälkeen järjestet-
tiin Merisotakoulussa kuiten-
kin useita 4—6 kuukautta kes-
täviä kursseja viesti- ja radio-
miehille. 1950-luvun alusta jär-
jestettiin useita sotilasmestarin 
pätevyyden antaneita kursseja 
ase-, miina- ja torpedoalalla. 
Myös sotilaslaivuri- ja ruori-
mestarikursseja järjestettiin. 

Vuonna 1968 uusittiin me-
renkulkualan koulutusta, ja 
aiempi ruorimestarikurssi 
muutettiin merenkulkumesta-
rikurssiksi, jonka suoritettu-
aan asianomainen sai sotilas-
laivurin pätevyyden. Ensim-
mäinen uusittu kurssi päättyi 
keväällä 1970 ja viimeinen ns 

vanhan järjestelmän mukaises-
ti järjestetty keväällä 1979. 

Vuodesta 1989 alkaen on se-
kä Merisotakoulussa että Ran-
nikkotykistökoulussa siirrytty 
uuteen kaksi ja puolivuotiseen 
päällystökoulutukseen. 

RESERVIUPSEERI-
KOULUTUS 
Ensimmäinen reserviupseeri-
kurssi alkoi Merisotakoulussa 
22.11.1930. Kurssi oli yhteinen 
sekä rannikkotykistön että lai-
vaston oppilaille. Opetuksen 
pääpaino oli asekoulutuksessa, 
ts tykistö- ja miinakoulutuk-
sessa. Sotataidon opetuksen 
painottamista perusteltiin sillä, 
että laivaston reservin upseeri 
ei sodan aikana tule toimi-
maan aluksen päällikkönä, 
vaan vastaa aluksen merisoti-
laallisesta toiminnasta. Kurssin 
kokonaistuntimäärästä, 763 
tuntia, oli vain 72 tuntia varat-
tu merenkulkuopille, meri-
miestaidolle ja laivapalveluk-
selle. 

Suunnilleen samanaikaises-
ti järjestetyllä RUK:n 19:nnellä 
kurssilla oli 14 oppilasta ran-
nikkotykistöstä ja 8 laivastos-
ta, joten rannikkopuolustuk-
sen reservin upseeristo oli mo-
nipuolisesti koulutettua. 

Vaikka koulutusohjelmien 
suunnittelussa voitiin käyttää 
hyväksi vuodesta 1927 toi-
meenpantuja RUK:n kurssien 
meripuolustusosastolla saatu-
ja kokemuksia, varsinkin lai-
vaston reserviupseerikoulutus 
haki vielä uriaan. Jo toisen 
kurssin meriupseerikoulutus 
siirrettiin tuolloin koululaivoi-
na käytetyille tykkiveneille 
Karjala ja Turunmaa. Koulu-
laivoille siirtymisen myötä rae-
risotilaallisten ja merenkulul-
listen aineiden osuus kasvoi 
yleissotilaallisten aineiden 
osuuden jäädessä vähemmälle. 

Vuonna 1933 uusittiin reser-

12. 

Reserviupseeriosaston käytävänäkymä. 

viupseerikoulutusta ja siirryt-
tiin järjestelmään, jossa pääl-
lystöaines kutsuttiin palveluk-
seen suoraan Merisotakou-
luun. Samantapaista järjeste-
lyä oli jo noudatettu koululai-
va Suomen Joutsenella. Kou-
lutuksessa seurattiin rannikko-
tykistön alokaskoulutusohjel-
maa. Alokas- ja peruskoulu-
tuskauden jälkeen valittiin op-
pilaat rannikkotykistön ja lai-
vaston reserviupseerikurssille 
ja loput varusmiehistä lähetet-
tiin joukko-osastoihin aliup-
seereiksi tai jalkaväen reser-
viupseereiksi kouluttamista 
varten. 

Kuitenkin vain kaksi kurssia 
aloitti opiskelunsa alokkaana 
Merisotakoulussa; näistä jäl-
kimmäisellä oli rannikkotykis-
tö- ja laivastolinjojen lisäksi 
merivartiolinja. 

Vuonna 1936 siirryttiin 
aliupseeripohjaiseen koulutuk-
seen. Samalla koulutusaika ly-
heni ja kursseilla seurattiin kol-

milinjaista ohjelmaa: tykistö-
linja, viesti- ja mittauslinja se-
kä miinalinja. Samalla luovu-
tettiin tavoitteesta antaa laivas-
ton reserviupseereille yliperä-
miehen koulutusta vastaava 
koulutus. 

Linjajako pysyi suunnilleen 

samana talvisotaan asti, joita-
kin nimityksiä tosin muutet-
tiin. Seuraava taulukko osoit-
taa Merisotakoulussa ja koulu-
laiva Suomen Joutsenella jär-
jestetyt reserviupseerikurssit 
oppilasmäärineen vuosina 
1930—1939. 

Oppilaat 
Kurssi Aika Pituus Rt.- Meri- Laivasto- Yhteensä 

N:o kk tai valvonta- tai 
Tyk.- tai V.- ja Miina-
linja mittauslinja linja 

MSK 1. 1930—31 6 38 38 
J > 2. 1931—32 6 34 34 

SJ 1. 1931—32 8,5 58 58 
MSK 3. 1932—33 8 35 35 
SJ 2. 1932—33 11 49 49 
MSK 4. 1933—34 6,5 38 26 64 
MSK 5. 1934—35 5 37 29 66 
SJ 3. 1934—35 8 29 29 
MSK 6. 1936 4,5 33 26 11 70 ,» 7. 1937 4 39 16 23 78 

) , 8. 1938 4 24 43 21 88 
>> 9. 1939 4 29 37 21 87 

Yhteensä 307 151 238 969 

Merisotakoulun ja Suomen Joutsenen reserviupseerikurssit 
vuosina 1930—1939. 
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Talvisodan syttyminen ei 
muuttanut koulutussuunnitel-
mia. Merisotakoulussa oli vuo-
sittain koulutettu yksi reser-
viupseerikurssi ja tammikuus-
sa 1940 alkoi normaalikäytän-
nön mukainen kurssi. Sota li-
säsi kuitenkin upseeritarvetta 
ja samana vuonna aloitettiin 
myös toinen kurssi. 

Linjajaossakin tapahtui 
muutoksia. Vuonna 1940 to-
dettiin erityisen merenkulku-
linjan tarpeellisuus ja aiempi 
miinalinja korvattiin laivalin-
jalla. Useita muita opetus-
suunnitelmien tarkistuksia 
jouduttiin tekemään seuran-
neiden sotavuosien aikana. 
Vaikka suunnitelmia tarkistel-
tiin, ei kurssien lukumäärää 
jatkosodan aikana lisätty, vaan 
kursseja järjestettiin keskimää-
rin kerran vuodessa. 

Sodan viimeisinä vuosina 
järjestettiin pari korostetusti 
merenkulullista kurssia: vuon-
na 1943 käynnistettiin neljälle 
merivartijalle ja yhdeksälle 
kauppalaivaston upseerille eril-
linen reserviupseerikurssi ja 
seuraavana vuonna toimeen-
pantiin laivastolinja B, jonka 
16 oppilaasta enemmistö oli 
yliperämiehiä ja merikaptee-
neita. 

Sotien päätyttyä reserviup-

seerikoulutus oli lakkautettu 
valvontakomission määräysten 
mukaan. Merisotakoulu oli 
kuitenkin ollut jatkuvasti toi-
minnassa, ja kun vuonna 1948 
Pariisin rauhansopimuksen al-
lekirjoittamisen jälkeen reser-
viupseerikoulutus oli jälleen 
mahdollista, päästiin koulutus 
aloittamaan jo keväällä. Kurs-
si 17 alkoi 3.5.1948. Laivasto-
linjan opetusohjelmassa pai-
notettiin merenkulun perustei-
ta ja tykistökoulutusta. Tämän 
jälkeen tapahtui laivastolinjan 
jakautuminen kaikkiaan seitse-
mään eri linjaan, joita ei kui-
tenkaan toteutettu rinnakkain. 
Kurssi 21 oli tässä mielessä laa-
jin, siinä oli neljä linjaa. 

Vuoteen 1963 eli Tykistökou-
luun siirtymiseen asti joka kol-
mas kurssi oli puhdas rt-kurs-
si, ja vuodesta 1969 rt-koulu-
tus keskitettiin Rannikkotykis-
tökouluun kokonaan. Meriso-
takoulussa on näin ollen 49. 
kurssista lähtien koulutettu 
vain laivaston reserviupseerei-
ta. 

Aselajien eroaminen muut-
ti opetussuunnitelmia niin, et-
tä aluksen taistelukoulutuksen, 
meritaktiikan ja merenkulun 
opetus lisääntyi huomattavas-
ti yleistaktiikan ja jalkaväen 
taistelukoulutuksen kustan-

nuksella. 
Nykyisin toimeenpannaan 

vuosittain kaksi kurssia, talvi-
ja kesäkurssit. Kesäkurssi on 
korostetusti merellinen: opetu-
sohjelmaan kuuluu runsaasti 
laivapalvelua ja väyläajon har-
joittelua. 

Viime vuosina tapahtunut 
kertausharjoituskoulutuksen 
lisääntyminen sekä sen uudel-
leen muotoutuminen on ai-
heuttanut myös opetusohjel-
mien tarkistuksia. Periaatteena 
on pidetty erikoisalojen koulu-
tuksen supistamista johtamis-
taidon, merenkulun ja laiva-
palvelun hyväksi. Tämä näkyy 
muun muassa linjajaosta luo-
pumisena ja kaikille samanlai-
sena reserviupseerikurssina. 

KOULULAIVAT 
Oleellisen osan Merisotakou-
lun toiminnasta muodostavat 
koululaivat. Laivaston ensim-
mäisinä koululaivoina käytet-
tiin Venäjän vallankumouksen 
aikana Suomeen jääneitä saa-
ristoristeily öitä, tykkiveneiksi 
luokiteltuja Karjalaa ja Turun-
maata. 

Merisotakoulun perustami-
sen aikoihin ratkesi myös pit-
kään pohdittu asia varsinaisen 
koululaivan hankinnasta. Täl-
laiseksi ostettiin vuonna 1902 
Ranskassa rakennettu kolmi-
mastoinen fregatti, joka kastet-
tiin Suomen Joutseneksi. Alus 
palveli koululaivana koko kol-
mikymmenluvun, ja teki kah-
deksan pitkää valtameripur-
jehdusta. Kaikilla matkoilla 
aluksella toimeenpantiin usei-
ta oppijaksoja kuten aliluut-
nantti-, merikadetti-, reserviup-
seeri-, aliupseeri- ja kantamies-
kurssit. 

Syttynyt sota keskeytti Suo-
men Joutsenen purjehdukset, 
ja sodan aikana järjestetyillä 
kursseilla käytettiin koululai-
voina miinalaiva Louhea ja 
saattaja Auraa. 

Oppilaat 
Kurssi Aika Pituus Tyk.- V- ja Laiv- Torj- Yh-

N:o kk linja mitt.-
linja» 

linja linja teensä 

10. 1940 4 30 23 22 __ 75 
11. 1940 3 47 20 23 .— 100 
12. 1941 4 39 39 22 — 100 
13. 1941—42 4 31 34 16 — 81 
14. 1942—43 5 — 33 24 23 80 
15. 1944 4 35 15 38 21 109 
16. 1944 4 30 15 25 28 98 

Yhteensä 212 189 170 72 643 
" Linjan nimi vaihteli, kolmella viimeisellä kurssilla se oli pelkkä viestilinja 

Merisotakoulun reserviupseerikurssit vuosina 1940—1944. 
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Sodan jälkeen suunniteltiin 
Suomen Joutsenen uudelleen 
varustamista, mutta tästä luo-
vuttiin ja koululaivoiksi otet-
tiin jälleen vanha tykkivene 
Karjala. Vanhentuneena se 
jouduttiin kuitenkin romutta-
maan 1950-luvulla. Tilapäisesti 
käytettiin purjemoottorivenet-
tä SP 12:ta, jäänmurtaja Sisua 
ja paria Kuha-luokan raivaajaa 
koululaivoina sekä 50-luvulla 
myös Yhdysvaltain laivaston 
ylijäämävarastosta peräisin ol-
leita puisia rannikkoraivaajia 
Vahterpäätä ja Katanpäätä. 

Tilapäisratkaisuilla ei koulu-
laivakysymystä kyetty kuiten-
kaan tyydyttävästi hoitamaan. 
Vuonna 1962 saatiin jälleen 
"oikea" koululaiva, kun Eng-
lannista hankittiin fregatti Por-
lock Bay, joka sai suomalaises-
sa kasteessa nimen Matti Kur-
ki. 

Matti Kurki teki myös pitkiä 
matkoja palauttaen näin Suo-
men sotalipun valtamerille. 
Alus oli kuitenkin melko suu-
ri eikä soveltunut hyvin saaris-
tomerenkulkuun ja sitoi paljon 
kantahenkilökuntaa. Matti 
Kurki romutettiin lopullisesti 
vuonna 1976. 

Ennen Matti Kurjen romut-
tamistakin oli koululaivakysy-
myksessä jouduttu turvautu-
maan tilapäisratkaisuihin. 
Suunnitelmia oli uuden koulu-
laivan hankkimiseksi, mutta 
sen saanti venyi aina vuoteen 
1979 asti. Koululaivoina on 
käytetty lähinnä miinalaiva 
Keihässalmea ja R-luokan var-
tioveneitä sekä kuljetusvene 
H-l:tä ja pienempiä veneitä. 

Uusin koululaiva, miinalai-
va Pohjanmaa, tuli koulutus-
käyttöön vuonna 1979. Poh-
janmaan lisäksi on käytetty 
Keihässalmea, yhteysalus Pyh-
täätä, H-l:tä ja uusia Ahven-
luokan työveneitä koulutustar-
koituksiin. 

Erkki Suokas 

Kivikaleeri koko komeudessaan. 
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Suomen Joutsen. H Sjöströmin maalauksessa vuodelta 1973, päära-
kennuksen aulassa. 
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Merisotakoulun 10. reserviupseerikurssi, 
Talvisodan kurssi 

Kurssi vietti 50-vuotisjuh-
laa viime toukokuun 17 
pnä Santahaminassa ja 
Suomenlinnassa. Kurssin 
elossaolevista 43 oppi-
laasta osallistui juhlatilai-
suuteen 20 henkeä, vain 7 
kurssilaiselta ei saatu hen-
kilökohtaista viestiä. 
Kurssin opettajista ko-
mentajakapteeni Lauri 
Parma oli lähettänyt säh-
ketervehdyksen. 

Päivän ohjelma alkoi klo 13 
Santahaminassa RtK:ssa sen 
johtajan evl Timo Sarion kou-
lua ja aselajia valaisevalla esi-
telmällä, jonka jälkeen tutus-
tuttiin uuteen tykkikalustoon 
ja nykyaikaisiin mittauslaittei-
siin lämpökameroineen ja la-
serkiikareineen. Simulaattori-
merellä upotettiin vielä ohi-
mennen pari laivaa näyttäväs-
ti tykkitulella tarvitsematta sii-
hen seuraavan tutustumiskoh-
teen ohjuksia. Tutka- ja tulen-
johtobunkkerin kautta siirryt-
tiin bussilla satamaan, jossa 
vesibussi odotti siirtymistä var-
ten Suomenlinnaan. 

Suomenlinnassa meitä odot-
ti evp kenraalikunta joukossa 
alokasaikamme ryhmänjohta-
ja silloinen kokelas Jorma 
Haapkylä. Kenraalit valtasivat 
veneemme ja me heidän paik-
kansa Merisotakoulussa, jossa 
komentajat Olavi Laakkonen 
ja Matti Nykänen selostivat 
merivoimien ja MSK:n nykyis-
tä organisaatiota. Kiipesimme 
vielä MSK:n vanhan pääraken-
nuksen kolmanteen kerrok-
seen, jossa reserviupseerioppi-
laat asustivat väljissä tiloissa il-
man kerrossänkyjä suuriko-
koisten kaappien kätkiessä va-
rusteet. 

Merisotakoulun 10. Ru-kurssi vuodelta 1940 50-vuotisryhmäkuvassa Suomenlinnassa. 

16 

Pentti Vähäkallio laskemassa sinivalkoiset kukat Suomenlinnan kirkon sankaritauluille. 

Seuraavana ohjelmassa oli 
kukkalaitteen lasku Suomen-
linnan kirkon seinustalla ole-
ville merivoimien sankaritau-
luille MSK:n järjestämän kun-
niavartion kanssa. 

Suomenlinnan Upseeriker-
holla tutustuimme ensin kuo-
huviinilasillisen kanssa meri-
puolustuksen perinnehuonei-
siin rakennuksen toisessa ker-
roksessa ja ihailimme RtUY:n, 
Meriupseeriyhdistyksen, Suo-
menlinnan rannikkotykistökil-
lan ja Rt-kerho Johtorenkaan 
perinne- ja palkintoesineitä. 
Päivällinen kerhon juhlasalis-
sa oli vain neljännestunnin 
myöhässä ja osallistui siihen 20 
henkilöä kutsuvieraana RtK:n 
johtaja evl Timo Sario. Päiväl-
lisen aikana merenkulkuneu-
vos Heikki Holma oppilaskun-
nan puheenjohtajana kiitti evl 
Sariota mielenkiintoisesta oh-
jelmasta ja järjestelyistä kurs-
sijuhlan onnistumiseksi. Päi-
vällisen jälkeen osanottajat 

kertoivat lyhyesti vuorollaan 
elämänvaiheistaan, kullekin 
luettiin kertomuksensa jälkeen 
kurssikronikan käsitys ko op-
pilaasta. Ilta jatkui kahvin ja 
konjakin merkeissä päättyen 
suurelta osalta jo 20.50 lautan 
lähtöön. 

MSK:n 10. reserviupseeri-
kurssi on monessakin suhtees-
sa ollut erikoinen kurssi. Se al-
koi keskellä talvisotaa 19.1. 
1940 MSK:n kurssien tavalli-
seen aikaan ja sodasta huoli-
matta päättyi vasta 16.5.1940. 
Kurssin oppilaat olivat toisaal-
ta varsin samanlaisia ja toisaal-
ta täysin erilaisia. Valtaosa 
kurssia oli vuoden 1939 kesä-
kuun ikäluokkaa, joka oli ta-
vannut toisensa ruotsinkielisiä 
lukuunottamatta jo yhteisellä 
alokaskoulutuskaudella Vala-
mon Niikkanassa kesä-heinä-
kuun ajan. Niikkanassa olivat 
RT l:n suomenkielinen pääl-
lystöaines, RT 2:n ja RT 3:n ja 
myös Haminan 2.Er.pston se-

kä Rannikkolaivaston alokkai-
den päällystöaines. Toisen ryh-
män kurssilla muodostivat so-
danajan tarpeita varten kou-
luun komennetut merikaptee-
nit ja yliperämiehet, joille ha-
luttiin antaa upseerikoulutus 
laivanpäällikkötehtäviä varten 
varatuilla aluksilla. Kolmas 
ryhmä, "vanha t " ja ruotsin-
kieliset sopeutuivat joukkoon 
nopeasti. Kurssin aloitti 102 
oppilasta, joka luku pieneni 
kurssin johdon toimesta suh-
teellisen nopeasti lukuun 86 ja 
hyväksytyn todistuksen sai al-
kuun vain 75 oppilasta. Syynä 
suureen katoon voitaneen pitää 
yli-ikäisyyttä ja tottumuksia 
merimiesten päällystöön kuu-
lumisesta ennen kurssille tuloa. 

Koulun johtajana toimi maj 
Petäjäniemi, kurssin johtajana 
kapt Henriksson ja jaosjohta-
jina ltn Miekkavaara, resltn 
Tiusanen sekä ltn Viinanen. 
Muita opettajia olivat ltn Juu-
tilainen, aliltn:t Knaapi ja Par-
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ma sekä resvännt Packalen ja 
Auer. Opettajista useat tulivat 
tunnetuiksi myöhemmin. 

Oppilaiden joukossa oli mm 
tykkimestari Fridell (Veranto) 
kahdentoistatuuman äänineen, 
propagandapäällikkö Nikulai-
nen kauluksessaan juustoveit-
set, juristi Vennamo, kanta-
kers Kanerva ja ins Korpela, 
joka suoritti kurssin hyväksy-
tysti putkastakin. 

Kurssi alkoi vauhdikkaasti 
sisäpalvelulla kaksikerroksisilla 
yhtenäisillä lavereilla, joilla 
kuulemma kehtasimme asua 
hämähäkkien kanssa. Opetus 
oli alkuun teoreettista, maasto-

päiviä oli viikossa vain yksi, jo-
ka sodan edetessä lisättiin kah-
deksi. Maasto oli Santahami-
nan, Laajasalon ja Herttonie-
men maastoa, jonne siirryttiin 
hiihtäen vetäen konekiväärejä 
ahkioissa. Välillä puhuttiin 
kurssin lyhentämisestä, mutta 
talvisodan rauha lopetti puheet 
ja muutti ne kurssin pidentä-
mispuheiksi. 

Viimeinen kuukausi kurssil-
la vietettiin linnake-elämää 
vanhalla Santahaminan lin-
nakkeella ahtaassa majoituk-
sessa, jossa alapeti paleli ylä-
petin hikoillessa. Linnakkeella 
saatiin käytännön aselajituntu-

maa niin Canet-tykkeihin kuin 
viestikeskuksen toimintaan ja 
myös kaapelijatkoksiin. Viesti-
jä mittausjaos teki retken Iso-
saareen jäitse vielä toukokuun 
alkupäivinä hyppien laivaväy-
län yli jäälohkareita pitkin pa-
luumatkalla, jolloin yöllä jää-
tynyt väylä oli sulana. 

Paluumuutto Suomenlin-
naan saatiin tehdä aluksilla 
kaksi päivää ennen kurssin 
päättäjäisiä päinvastoin kuin 
Santahaminaan muutto jäitse. 

Todistusten jako toi vielä 
pettymyksiä hyväksymisen 
suhteen ja myös uuden sijoi-
tuspaikankin suhteen. 

Pentti Vähäkallio 

Kurssi-illallinen Suomenlinnan Upseerikerholla. Pentti Vähäkallio muistelee menneitä Augustin Ehrenswärdin 
tarkkaillessa taustalla. 
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Presidentti Koivisto kadettien nimittämistilaisuudessa: 

Suomen huolehdittava 
maanpuolustuksestaan 

Presidentti Mauno Koivisto ylentää kadetit luutnanteiksi. Vieressä puolustusministeri Elisabeth Rehn ja 
puolustusvoimain komentaja amiraali Jan Klenberg. 

Tasavallan presidentti Mauno 
Koivisto nimitti 24.8. yhteen-
sä 146 kadettia puolustusvoi-
mien ja rajavartiolaitoksen 
luutnantin virkaan. Juhlallises-
sa tasavallan presidentin lin-
nassa järjestetyssä tilaisuudes-
sa oli paikalla myös puolustus-
hallinnon korkeinta johtoa 
amiraali Jan Klenbergin joh-
dolla. 

Presidentti Koivisto sanoi 
puhuessaan uusille upseereille, 
että tällä hetkellä elämme Eu-
roopassa ja kansainvälisessä 
politiikassa merkittävää muu-
tosten aikaa. 
— Kehityksessä on monia 

myönteisiä piirteitä, jotka 
ovat omiaan vähentämään 
perinteistä vastakkainaset-
telua ja sitä kautta edistä-
mään myös Suomen turval-
lisuutta. Toisaalta olemme 
aivan viime päivinä joutu-

neet Persianlahden alueella 
seuraamaan, miten sotilaal-
lista voimaa edelleen käyte-
tään täysin häikäilemättö-
mästi poliittisten päämää-
rien saavuttamiseksi. 

— Rauhan ja turvallisuuden 
palauttamiseksi tuolle alu-
eelle YK:n turvallisuusneu-
vosto vaatii Irakia vetä-
mään asevoimansa Kuwai-
tista ja Kuvvaitin itsenäisyy-
den palauttamista. 

— Muun maailman yksimieli-
nen tuki tälle vaatimuksel-
le on ollut rohkaiseva merk-
ki. Sen sijaan että Irak toi-
misi sen vastuun mukaises-
ti, joka jokaisella valtiolla 
on sen alueelle joutuneista 
muiden maiden kansalaisis-
ta, se on tehnyt heistä — 
myös Suomen kansalaisista, 
pelinappuloita ja alistanut 
heidät mielivallalle. 

— On toivottavaa, että kriisi ei 
syvenisi ja muuttuisi uudes-
taan avoimeksi aseelliseksi 
hyökkäykseksi. Sillä olisi 
tuhoisia seurauksia alueel-
la. Samalla se vahingoittaisi 
niitä myönteisiä tuloksia, 
joita kansainvälisissä suh-
teissa erityisesti Euroopas-
sa on viime vuosina aikaan-
saatu. 

— Tulevaan kehitykseen liittyy 
edelleen lukuisia epävar-
muustekijöitä. Niinpä Suo-
men onkin edelleen välttä-
mätöntä huolehtia maan-
puolustuksestaan. Puolus-
tuspolitiikkaa tulee hoitaa 
pitkäjänteisesti ja luotta-
musta herättävästi voidak-
semme mahdollisissa tule-
vissa kriisitilanteissa pysyä 
sotien ja aseellisten selk-
kausten ulkopuolella, sanoi 
presidentti Koivisto. 



74. Rt kadettikurssi RtK:ssa 
30.5.1989—10.8.1990 

Rannikkotykistöjoukko-
osastoihin astuivat luutnantit 
palvelukseen seuraavasti: 

Suomenlinnan Rannikkoryk-
menttiin: 
Jukka Antero Alavillamo; 
Markus Ilmari Björn Alholm; 
Kimmo Tapio Kalervo ja 
Kari Juhani Tapala 

Turun Rannikkorykmenttiin: 
Tommi Juhani Raitio; 
Pekka Juhani Varjonen 

Kotkan Rannikkopatteristoon: 
David Mauri Prosi 

Hangon Rannikkopatteris-
toon: 
Rami Henry Helander; 
Tuomo Taneli Uosukainen 

Vaasan Rannikkopatteristoon: 
Vesa Johannes Aalto; 
Jori Matias Harju 

Kurssikertomus 

74. kadettikurssilta komennet-
tiin 11 kadettia rannikkotykis-
tökouluun opiskelemaan ran-
nikkotykistöupseereiksi. Jokai-
nen komennetuista oli ilmoit-

tautunut vapaaehtoiseksi ran-
nikkotykistölinjalle. Aikaisem-
malta sotilaskoulutukseltaan 
kadetit jakautuivat seuraavas-
ti: 
Rannikkotykistöstä 4 
Kenttätykistöstä 2 
Jalkaväestä 5 

Opintojen alkuvaiheessa 
vanhojen rt-miesten tieto-tai-
dosta oli suurta apua muulle 
kurssille, joskin kurssin loput-
tua ei enää ollut merkittäviä 
ammattitaidollisia eroja kadet-
tien välillä. 

Kotipaikan perusteella kurs-
silaiset jakautuivat siten että: 

74. kadettikurssin rannikkotykistökadetit. Vasemmalta Jori Harju, Tommi Raitio, Markus Alholm, Kari 
Tapata, Jukka Alavillamo, Vesa Aalto, Kimmo Kalervo, Rami Helander, David Prosi, Taneli Uosukainen, 
Pekka Varjonen, Veijo Taipalus ja Auvo Viita-aho. 

10 

Varsinais-Suomesta 2 
Pohjanmaalta 4 
pääkaupunkiseudulta 5 

Huomattavaa on, että vain 
kolmen kadetin kotipaikka on 
yli kahdenkymmenen kilomet-
rin päässä rannikolta. Lähes 
jokainen kurssilaisista pitikin 
tärkeänä mahdollisuutta työs-
kennellä meren äärellä. 

Kurssi alkoi kesän kynnyk-
sellä vuonna 1989 merivalvon-
takoulutuksella, johon kuului 
sekä teoriaa että käytännön 
jakso Russarön linnakkeella. 
Saimme siis heti alkuun hyvän 
yleiskuvan rannikonpuolustus-
järjestelyistä, joitten parissa 
myöhemmin tulisimme opiske-
lemaan ja työskentelemään. 

Kesä 1989 kului kurssilta 
rauhallisen opiskelun ja kesä-
loman puitteissa. Syyskesällä 
kurssi osallistui kahden viikon 
pituiselle merenkulkukurssille, 
jonka tarkoituksena oli antaa 
edellytykset veneenkuljettajan 
kirjan saamiseksi. Viikon mit-
taisen purjehdusjakson aikana 
kurssi tutustui saaristomme 
erityispiirteisiin ja useaan ran-
nikkotykistölinnakkeeseen. 

Kurssin tehokkain ja tärkein 
opetusvaihe ajoittui syksyn 
1989 ja kevään 1990 väliseen 
aikaan. Opetuspaketit keskiös-
tä, tulenjohdosta ja laskimes-
ta opetettiin kurssimuotoises-
ti. Lisäksi opetusohjelmaan 
kuului opetuspakettien yhtey-
dessä tai niitten lomassa mui-
ta aineita, kuten viestioppia, 
taktiikkaa ja siviiliaineita. So-
tilaallisten aineitten tavoittee-
na oli, että kadetit pystyvät toi-
mimaan rt-patterin sekä las-
kinaseman kaikissa tehtävissä. 
Laskinkoulutuksen tavoitteena 
oli myös täydellisen RAVAL-
käyttöoikeuden saaminen. 
Koulunpenkillä saatuja tietoja 
koeteltiin käytännössä joukko-
osastoharjoitteluissa ja leireil-
lä. Varsinainen rannikkotykis-
tökurssi päättyi perinteiseen 

miekkajuhlaan Suomenlinnan 
upseerikerholla, missä olivat 
läsnä rannikkotykistön ylin 
johto sekä rannikkoupseeriyh-
distyksen ja rannikkosisarten 
säätiön edustajat. Juhlassa 
luovutettiin rt:n kunniamiekka 
kurssin priimukselle kadetti-
kersantti Jori Harjulle. Saim-
me juhlasta sekä arvokkaan et-
tä hauskan muiston kurssista. 

74. Rt-kadettikurssi 

Kadettikersantti Jori Harju sai perinteisessä miekkajuhlassa kunnia-
miekan kurssin priimuksena. 
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Rannikkotykistön neljäs Luutnanttikurssi 
päättyi Rannikkotykistökoululla 

Rannikkotykistön luutnanttikurssi 17. Alarivissä vasemmalta Hannu Lahti, Timo Kulmala, Seppo Kaipia, 
Heikki Iso-Somppi, Pekko Pentti ja Jari Lusa. Takarivissä vasemmalta Eero Mehtälä, Heikki Palin, Jari 
Andersson, Markku Villa, Lauri Nikkinen, Raimo Tarkiainen ja Heimo Lempiäinen. 

Rannikkotykistön Luutnantti-
kurssi 17 toimeenpantiin Ran-
nikkotykistökoululla ajalla 8.1. 
—8.6.1990. 

Kurssin päämääränä oli an-
taa jatko- ja erikoiskoulutus 
toimiupseerin ylimpiin tehtä-
viin aina sodanajan perusyksi-
kön päällikön tehtäviin asti. 
Lukuisat päällikkötason tehtä-
vät leireillä ja harjoituksissa 

motivoivat hyvään opintome-
nestykseen nämä keskimäärin 
kymmenen vuotta palvelukses-
sa olleet toimiupseerit. 

Kurssin johtajana toimi maj 
Seppo Kaipia ja kouluttajina 
kapt Timo Kulmala ja ylil 
Heikki Iso-Somppi. Lisäksi 
opetusta antoivat monet eri-
koisalojen asiantuntijat. 

Tasaisen kurssin parhaaksi 

selviytyi sotmest Hannu Lah-
ti, jolle myönnettiin Rt-säätiön 
stipendi. Maanpuolustuksen 
Kannatussäätiön stipendin sai 
yliv Lauri Nikkinen ja Päällys-
töliiton stipendi annettiin yliv 
Jari Anderssonille. Parhaana 
urheilijana palkittiin yliv Eero 
Mehtälä. 
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RtUYrn vuosikokous 
Suomenlinnassa 

8.11.1990 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 8. marraskuu-
ta 1990 Suomenlinnan Upseerikerholla. Kokouksessa käsitellään yhdistyk-
sen sääntöjen 13 §:n mukaiset asiat sekä jäsenten vähintään 3 vrk ennen 
vuosikokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat. 

TILAISUUDEN OHJELMA: 

Kello 16.00 Lähtö Helsingistä Kauppatorilta 

16.35 Lautta Eteläsatamasta 

17.00 VUOSIKOKOUS 

18.00 Tutustuminen Sotamuseon 
Suomenlinnassa oleviin osiin 

19.00 Illallinen 

Alk. 21.00 Paluukulj etukset 

Palacen ranta 

Upseerikerho 

Upseerikerho 

Ilmoittautuminen yhteyshenkilöille ma 5.11. mennessä 

Turku: Kapt Kari Toivonen 
Hanko: Maj Kari Valli 
Kotka: Ylil Jarmo Korhonen 
Vaasa: Ylil Tapio Palmunen 
Helsinki: Maj Hasse Rekola 

695 111/nh 
83 411/nh 
21 333/nh 

262 111/nh 
161 4812 tai 
161 4816 

Kuljetukset pyritään järjestämään yhteyshenkilöittäin. 
Palveluksessa olevat esiintyvät palvelusasussa (m/58). 
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R OY EHO AB 

FINN-LEIJU OY 

FISKARS OY-AB 

OY FORCIT AB 

LOHJAN KUNTA 

RAUMAN KAUPUNKI 

ROLATE OY 

OY A.E. ERICKSON AB 

ETELÄ-SUOMEN SANOMAT 

HANGON SÄÄSTÖPANKKI 

HELSINGIN PUHELINYHDISTYS 

KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA 

LIHA JA SÄILYKE OY 

NAANTALIN SATAMA 

OSUUSKUNTA MAITO-AURA 

PELTISEPÄNLIIKE VILJO KUULA 

VALTION MARGARIINITEHDAS 

Rakentajain Konevuokraamo Oy 
mestariratkaisu 

Viinikankaan 9, 01510 VANTAA 
puh. 90-89 481 

Lisäksi toimipaikkoja ympäri maan — 
katso uudesta puhelinluettelosta. 

TEHOJAKELU OY 
Nuijamiestentie 7 
00400 HELSINKI 

Puh. 584 122 

saarni 
PUUTVÖTEHDHS TURKU 

Karjalankatu 2 B, 00520 HELSINKI 
Puh. (90) 396 811 

IKi anni TäKTinen Ky 
K A R K K I T E H T I T O I M I S T O • ™ Näsilinnankatu 50 A 33200 TAMPERE PUH. 931-148244 

VIATEK-YHTIÖT 
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V FINNCARRIERS 
FINNCARRIERS OY AB 

Porkkalankatu 7, PL 197, 00181 Helsinki 
Puh. (90) 134 311, Telex 122882, Telefax 13431200, 13431300 

PALVELEMME 
alueella Helsinki-Lahti-Jyväskylä 

- erikoispikavuoroliikenteellä 
- pikavuoroliikenteellä 
- vakiovuoroliikenteellä 
- tilausajoliikenteellö 

^ SufcuCatv JSinjaj Of 
^ 04680 HIRVIHAARA 915/88025 

LIIKEOIKEUDELLISET ONGELMANNE 

POJITTA © V 
VARATUOMARI TIMO PUTTA 

KAUPPIASKATU 11 E 45 20100 TURKU PUH. 921-313153 

MAJURI 
VÄINÖ NISKANEN 

Muistoja Porkkalasta 
syksy 1944 

Kirkkonummen asema 5.9.1956. Kuva Erkki Virmo. 

Porkkalan alueen luovutusta, 
rajankäyntiä, rajaväylän raken-
tamista, rajavartiointia ja jär-
jestyksenpitoa varten muodos-
tettiin oma yhtymä, 1. Rannik-
kodivisioona. Se käsitti etu-
päässä Etelä-Suomeen Hami-
nan ja Virojoen seuduille heti 
aselevon jälkeen koottuja 
joukkoja eri aselajeista. Alle-
kirjoittaneen, silloisen kaptee-
nin osalle tuli päällikkyys Ran-
nikkoj alkaväkirykmentin 
(RJR) I pataljoonan 2. komp-
paniassa. Pataljoonan komen-
tajana oli majuri Matti Helle. 
Kotiuttamisjärjestelyjä silmäl-
lä pitäen yksikkööni tuli etu-
päässä savolaisia ja itä-suoma-
laisia miehiä, kaikkiaan 203, 
joista kolme oli venäjänkielen 
taitoista. 

Joukkojen muodostamisen 
ja rautatiekuljetusten jälkeen 
purettiin oma yksikköni kuor-
mastoineen ja hevosineen Kau-
niaisissa. Täältä marssittiin Es-
poon läpi lähelle rajaa, missä 
komppania yöpyi teltoissaan. 
Komppania ei näyttänyt al-
kuunkaan sodassa hävinneeltä 
joukolta. Järjestys oli erin-
omainen. Sitä kuvaa esim. seu-
raava seikka. Kun yöpymispai-
kalta joukkueet ja kuormastot 
lähtivät omille alueilleen, ei 
maastoon jäänyt minkäänlais-
ta roskaa, ei tulitikun pätkää-
kään parilta sadalta mieheltä. 
Olisipa siinä ollut oppimista 
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PUU-
KAUPAN 
ASIAN-
TUNTIJA 

T T I METSÄLIITTO 

ERÄmiehen 
ERÄvarustaja 

^TTERVASPORT OY 
12400 TERVAKOSKI (914) 666 30 

nykyajan retkeilijöillä. 
Nostan myös hattuani silloi-

sille savolaisilleni rajahakkui-
den ahkerasta teosta. Me raiva-
simme tuon parin kuukauden 
aikana loka—marraskuussa 11 
metriä leveää raja-aukkoa met-
sään ja pystytimme omalle 
puolelle rajaa yhden metrin 
päähän aukosta pari metriä 
korkean, yksinkertaisen piikki-
lanka-aidan. Tässä työssä pari 
joukkuetta alittikin urakkansa 
määräajan. Eräissä yksiköissä, 
joissa oli helsinkiläispoikia, ra-
janteko ei aina sujunut suun-
nitelmien mukaan. Alko 
Oy:hyn oli asiaa sälääkin. Pie-
niä järjestyshäiriöitä luonnol-
lisesti syntyi tuhatpäisessä 
miesjoukossa, mutteivät ne 
häirinneet päätehtäviämme. 

Kaikkein mieluisimpana 
seikkana todettakoon, ettei 
minkäänlaista ampumisväli-
kohtausta tai kahinaa venäläis-
ten kanssa syntynyt pataljoo-
namme alueella. Tämä asia oli 
aina esillä esimiestenkin pu-
hutteluissa. Varpaillaanhan sii-
nä saatiin olla, sillä jos rajalla 
olevien, satojen käsiaseiden 
joukossa joku olisi lauennut 
kohti venäläisiä, seuraukset 
olisivat tuona aikana olleet ar-
veluttavia. Muistettakoon vain 
kapteeni Belov'n murha Laut-
tasaaressa, millainen metakka 
siitä syntyi. Järjestys pääasias-
sa eli suhtautumisessa venäläi-
siin oli esimerkillistä niissä 
oloissa. Meidän puolelle alku-
aikoina eksyneet tai muuten 
tulleet venäläiset ohjattiin koh-
teliaasti omalle puolelle ilman 
sen suurempia seremonioita tai 
paperisotaa. Saavuin kerrankin 
paikalle, kun viisi vuotta sotia 
käynyt savolainen rintamamies 
tarjoili tupakkaa kahdelle nuo-
relle venäläissotilaalle: "Tulu-
keehan poijat tänne ja pistäkee 
palamaan kunnon tupakka! 
Mänkee sitten omalle puolel-
le!" Varmasti savolainen lup-

T,i LUMIKK01600 DIESEL 
KUNINGAS KULKUHEIDEN 
MENEE MINNE PITÄÄKIN. 

• mjiruauoncuvoKsi ritnamiN • mmmmmiN rammsm JA Muswmm TAMPPAUKSEEN . HIIHIOLATUJEN TEKOON JA KUNNOSTUK- » mimS- JA milTUSFUVHm seek . mtsramJEniKsm nnmai JI . HENKILOIOEN JA TAVAROIDEN KULJE- UltOHSIUl „„„„.„ TUKSEEN ' IMISmSEEH JA VAPAA-AJimiErWOH 

Valmistus ja markkinointi: 

SNOWMACHINE KY. 
Kunmonlie ?i-23 Puh 98" 13300 
89600 AMMANSAARI 

S0CITEC-AER0FLEX SH0KKI TARINANVAIMENTiMET 
G r o u n d Fo rces SEFT001A. MIL-STD-810C. 
A i r AIR 7304. MIL-E-5400, MIL-C-172C. MIL-STD-810C 
Mar ine GAM T13, UP 25-21, MIL-S-167, MIL-S-901C, BV 43-44. STANAG 042. 
O the rs GAM EMB1, GAM EMBT4, DEF STAND 07-55. 

TÄYDELLINEN ESITE SEKA LISATIETOJA MEILTÄ: 

Lining 
( 9 0 ) 8 0 4 2 2 3 3 

O Y L I N I N G A B 

Luo te i s r i nne 4 
02270 ESPOO 
Te lex 121 297 karat sf 
Fax 885 330 

Tule ja kysy eläketurvastasi! 

ELÄKETIEDOTUSTOIMISTO 

U p s e e r i n k . 3 C 

0 2 6 0 0 E s p o o 

P u h . 9 0 - 5 1 2 2 6 0 0 

sakkuus oli silloin paikallaan. 
Savolaisillahan on sellainen 
epäsuora, vitsikäs puhetyyli 
kaikessa kanssakäymisessä. 

Rajapuomit pystytettiin he-
ti saavuttuamme lähelle rajaa 
maanteiden kohdalle ja jäätiin 
odottelemaan venäläisten saa-
pumista. Nämä tulivat rajalle 
vasta pari päivää määräajan 
jälkeen yksikköni kohdalle. 
Täten ennätimme vielä noutaa 
salaa muutamia tomaattikuor-
mia hevosilla kasvitarhoista. 
Komppaniani huolehti lohkos-
ta, mikä oli 10 km leveä Es-
poonlahden ja Humaljärven 
välillä. Siihen kuuluivat mm. 
Bobäck'n (Luoma) ja Smeds-
byn (Sepänkylä) kylät. Vasem-
malla puolella rantamaantien 
liepeillä oli ltn Kouhian komp-
pania ja kolmas komppania oli 
reservissä. Oikealla puolella 
lännessä oli II/RJR. Rautatien 
valvonta kuului yksikölleni 
kuin myös sen länsipuolella 
melkein vieressä oleva maantie, 
mille kumpikin osapuoli teki 
puominsa. 

Heti saavuttuamme ennä-
timme auttaa vielä asukkaita 
evakuointinsa lopputouhuissa. 
Apu oli niin pontevaa, että 
eräskin soturi löysi sieltä tule-
van vaimonsa. Kielitaito ei ol-
lut esteenä, sillä tuona syksy-
nä Porkkalan alueella puhut-
tiin kuutta kieltä: ruotsia, ve-
näjää, suomea ja savvoo, hil-
joo ja kovvoo. Silloin puhut-
tiin kovvoo, kun siviiliväki yrit-
ti vielä rajan sulkemisen jäl-
keen mennä kotiaan katso-
maan tai tulla muuten 
kielletylle alueelle rajan pin-
taan. Täytyy sanoa, että eräi-
den, tosin harvojen ihmisten 
suhtautuminen kieltoihimme 
oli ymmärtämätöntä. Yleensä 
rannikon ruotsinkieliset ovat 
kohteliaita ja hillittyjä käytök-
seltään. Meille oli kuitenkin 
tärkeintä, ettei välikohtauksia 
venäläisten kanssa saanut ta-
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TUNNUS, 
LAHJA, 
PALKINTO, 
MUISTO... 

Viiri sopii aina! 

Pöytälippujen ja -viirien, kanto-
lippujen ja kangasmerkkien 
suunnittelu ja valmistus 

Lippuvarusteet, kansallisliput ja 
isännänviirit suoraan varastosta 

Z3 LIPPUTAITO OY 
Pinninkatu 57 

PL M 33541 Tampere 54 
vaihde 931-112622 
myynt i 931-112281 

AUTO-
TARVIKKEIDEN 
EDULLINEN 
OSTOPAIKKA 

T:mi Ossi Holopainen 
Isoympyräkatu 6, 

49400 Hamina 
952-40505 

Hangon Kenkä Hangö Sko 

P u h . 8 5 8 9 3 torin varrella 
vid torget 

Vuorikatu 13 Berggatan 
Hanko 10900 Hangö 
Puh. 8 4 8 3 0 T e l . 

Optikos Asehan Ky 

pahtua. Tosin jermujen käytös 
sotien jäljiltä oli paikoin liian-
kin kulmikasta. Kun monia 
vuosia korsuissa ja teltoissa 
asuneita miehiä tuhatmäärin 
muutti asuskelemaan tämän 
vuokra-alueen liepeille koko 
syksyksi taloihinkin, on täysin 
ymmärrettävää, etteivät heidän 
asuinsijoinaan olleet kiinteistöt 
jääneet paraatikuntoon mies-
ten poistuessa lähtökiireineen. 
Kotiuttamisen yhteydessä kiitin 
yksikköäni rajavartioinnista ja 
erinomaisesta ja asiallisesta 
suhtautumisesta venäläisiin. 
Muuta kiitosta he eivät ole kos-
kaan saaneet. 

Vastapuolen sotilaat olivat 
hyvin nuoria merijalkaväen so-
tilaita. He katselivat aluksi vä-
hän peloissaan meitä, melko 
rennosti ja vapaasti esimiesten-
kin läsnä ollessa käyttäytyviä 
sodan karaisemia miehiä. Mut-
ta hyvin pian sitä jo hymyiltiin 
keskenämme rajan pinnassa. 
Komentopaikkani kohdalla oli 
vastapuolella kohtelias ja miel-
lyttävä aliluutnantti, jonka 
kanssa tulin hyvin juttuun ko-
ko syksyn. 

Lukija voi mielessään ajatel-
la, mitä olisi voinut tapahtua, 
jos tuona aikana alueella oli-
sivat olleet kurittomat joukot. 
Vain kunnon sotilaat kummal-
lakin puolella pystyivät elä-
mään Porkkalan syksyn olo-
suhteissa vuosia kestäneiden 
sotien jälkeen, mikä tosin 
muualla vielä jatkui. 

Joulukuun alussa joukkom-
me kotiutettiin. Rajalle saapui 
sitten rajavartiosto vähäisellä 
miesmäärällään. Sen oli toki 
helppo jatkaa Porkkalan raja-
vartiointia. Olihan tilanne siel-
lä syksyn mittaan jo rauhoit-
tunut ja rajalinjat vedetty. 
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Vauhtia aalloilla 
LAIVATEKNIIKAN HIGH TECH TULEE — 
OLETKO VALMIS? 

Ulkomaalaiset alan lehdet ja julkaisut ovat täynnä tie-
toja toimintaperiaatteeltaan uskomattomilta tuntuvis-
ta alusratkaisuista, joilla kuitenkin on selvä realisti-
nen pohja. Laivasuunnittelu ei ole pysähtynyt tieteen-
ala. Valitettavasti Suomi näyttää jo armottomasti pu-
donneen kelkasta. 

Tässä kirjoituksessa pyritään selvittämään mistä 
erilaisissa ratkaisuissa oikein on kysymys ja mitkä ovat 
kehitysnäkymät. Tässä ei käsitellä sitä, mitä uusien 
laivaratkaisujen mahdollinen ilmestyminen Suomen 
vesille saattaisi aiheuttaa rannikonpuolustuksellem-
me. 

Ilmatyynyalukset 
Kehittämällä ilmatyyny aluk-
sen alle voidaan aluksen liiket-
tä vastustavien voimien suu-
ruutta ratkaisevalla tavalla vä-
hentää. Perinteisissä ilmatyy-
nyaluksissa ilmatyyny saadaan 
aikaiseksi puhaltamalla ilmaa 
aluksen alle, jossa ilma jää tai-
puisan helman alle. Tämä 
mahdollistaa erittäin suuria 
nopeuksia. Lisäksi ilmatyyny-
alukset ovat aika vakaita me-
renkäynnissä. Ilmatyynyaluk-
sia voidaan myös käyttää jääl-
lä ja muilla tasaisilla pinnoil-
la, jossa muilla "aluksilla" ei 
voi liikkua. 

Sotilaallisessa mielessä ilma-
tyynyaluksien hyviin puoliin 
lasketaan pieni ääni-, paine- ja 
magneettiheräte, jolloin liikku-
minen miinoitteissa mahdollis-
tuu ja vedenalaisen räjähdyk-
sen aiheuttamat vahingot lie-
nevät pienet. Näistä ominai-
suuksista on kuitenkin vähän 
tietoja saatavissa. Ilmatyyny-
alusten tärkein käyttöalue so-
tilaspuolella on kuitenkin tois-
taiseksi ollut maihinnousu-
operaatioihin liittyvät tehtävät. 

Ilmatyynyalusten huonoja 

puolia ovat mm. korkea hinta 
ja korkeat käyttökustannukset. 
Ohjattavuus ei myöskään aina 
ole riittävän hyvä, mikä varsin-
kin Suomen sokkeloisessa saa-
ristossa saattaa vaikeuttaa il-
matyynyalusten käyttöä. 

Eri kokoisia ja tyyppisiä il-
matyynyaluksia valmistetaan 
maailmassa runsain määrin ja 
mitä erilaisimmissa maissa. 
Suuret matkustaja-alukset ovat 
kuitenkin jäämässä sivummal-
le ja ainoastaan Neuvostoliit-
to jaksaa edelleen rakentaa 
suuria sota-aluksia ilmatyyny-
periaatteella. Maailman mie-

lenkiinto keskittyy selvästi pie-
nempiin ja halvempiin ilma-
tyynyaluksiin. Kustannuksia 
pyritään alentamaan muun 
muassa koneiston ja valmistus-
materiaalin valinnalla. Yksi 
esimerkki on Ruotsi, jossa 
aloitettiin pienen ilmatyyny-
aluksen kokeilut vuonna 1987. 
Kokeillun ilmatyynyaluksen 
mitat ovat 4,2 kertaa 10,6 met-
riä ja se pystyy kuljettamaan 
22 henkilöä tai 2,4 tonnin 
kuorman. Alus pystyy ylittä-
mään puolen metrin esteitä. 

Tavanomaisten ilmatyyny-
alusten lisäksi on kokeiltu il-
man puhaltamista aluksen al-
le "voiteluaineeksi" muillakin 
tavoilla. Tämä kokeilutoimin-
ta on toistaiseksi ollut vähäis-
tä. 

Kantosiipialukset 
Kantosiipialuksen periaate on 
nostaa aluksen runko ylös ve-
destä kantosiipien avulla, jol-
loin vastus pienenee. Kantosii-
pialuksia on periaatteessa kah-
ta tyyppiä. Kantosiipi voi olla 
niin sanottu pintaa halkova tai 
täysin upotettu. Täysin upote-
tut kantosiivet voidaan usein 
nostaa ylös hitaasti ajettaessa 
tai kiinnitettäessä rantaan. 

Vankka pintaahalkova siipi-
rakenne on yhä suosittu tavan-
omaisissa aluksissa. Täysin 

( joustavaa materiaalia) 

Ilmatyynyaluksen rakenne ja toimintaperiaate. 
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Tyypillinen sotilastarkoituksiin rakennettu kantosiipialus (Neuvostoliittolainen Sarancha). 

upotettujen siipien vaatima 
kallis ohjausjärjestelmä ja mo-
nimutkaisuus pelottaa jalat 
maassa seisovia operaattoreita, 
ja tätä ratkaisua käytetäänkin 
enimmäkseen sota-aluksissa. 
Koska ei voida rakentaa kovin 
suuria kantosiipialuksia, nii-
tä käytetään sotilaskäytössä 
useimmiten vartio- ja ohjusve-
neinä. Nopeusalue kantosiivil-
lä on noin 40—60 solmua. Tar-
jonnasta ei kuitenkaan ole pu-
laa kummankaan tyypin koh-
dalla ja kantosiipi on ilmatyy-
nyn selvä kilpailija siellä, mis-
sä sitä menestyksellä voidaan 
soveltaa. 

Patosiipi 
Pintavaikutuksessa lentävä sii-
pi (Ram-wing tai Wing-
in-Ground-Effect craft, WIG 
tai WIGE) vaikuttaa potenti-
aaliselta nopeusalueella 50— 
150 solmua. Kehitystyö on pit-
kään tapahtunut Länsi-Saksas-
sa, Neuvostoliitossa ja nyttem-
min myös Kiinassa, jossa jopa 
1600 henkilöä työskentelee lai-
varakennustekonologiaa tutki-
vassa laitoksessa. Myös Tsek-
koslovakia on aloittanut tämän 
teknologian tutkimisen. 

Patosiipi on oikeastaan len-
tokone, joka on suunniteltu 
lentämään lähellä veden pin-

taa, jossa nostovoiman ja vas-
tusvoimien suhde on edulli-
sempi kuin lennettäessä korke-
ammalla. Näin lennettäessä 
tarvitaan vähemmän tehoa ja 
polttoainetta. Vaikeutena on 
muun muassa "aluksen" pitä-
minen vaaditulla "korkeudel-
la". Pieniä kokeilukoneita 
(aluksia?) on rakennettu, mut-
ta kaupallisia sovellutuksia ei 
ole vielä tehty. Kokeilukoneis-
ta mainittakoon esimerkkinä 
Kiinassa vuonna 1988 esitelty 
laite, joka 40 hevosvoiman ko-
neella ja neljän hengen kuor-
malla saavutti 70 solmun no-
peuden. Kiinassa rakennetta-

Patosiipikone WIG. (X-114 H). 
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Eräs suunniteltu SWATH. Kuvassa näkyvät tyypilliset vedenalaiset kel-
lukkeet. 

neen seuraavaksi 16 hengen ko-
ne, joka saattaa olla suurin ra-
kennettu WIG toistaiseksi. 

Tämän tyyppisillä ratkaisuil-
la saattaa tulevaisuudessa olla 
suurta merkitystä — nopeus 
voisi olla noin 2—3 kertaa suu-
rempi kuin muilla kuvatuilla 
aluksilla. Kehitystyöstä tippu-
neiden tietojen mukaan pato-
siivellä voitaisiin liikkua myös 
maanpinnan yläpuolella, mutt 
näihin tietoihin on suhtaudut-
tava varauksella. 

Katamaraani 
Katamaraanissa runko on jaet-
tu kahteen symmetriseen tai 
epäsymmetriseen osaan. Tällä 
ratkaisulla saavutetaan kaksi 
suurta etua, suuri poikittainen 
vakavuus ja pieni vastus. 

Myös suuri kansitila on jois-
sakin sovellutuksissa etu. Näi-
tä tekijöitä on sovellettu paljon 
erilaisissa matkustaja-aluksis-
sa, mutta myös sota-aluksissa. 

Perinteisten katamaraanien 
seuraksi on ilmestynyt uusia, 
aaltoa halkovaa tyyppiä olevia 
katamaraaneja (wawe piercing 
catamarans). Tämä konsepti 
on edennyt ideasta toteutuk-
seen ja maailman vesillä liik-
kuu jo useita tämän sangen 
erikoisen näköisen alustyypin 
edustajia. Liikennöinti tapah-
tuu mm. USA:n ja Australian 
vesillä. Myös traditionaalisia 
katamaraaneja tehdään edel-
leen. Nähtäväksi jää muodos-
tuuko aaltoja halkovasta kata-
maraanista kaksirunkoisten 
alusten uusi tuleminen. 

SWATH 
SWATH- (Small Waterplane-
area Twin-hull) alus on sukua 
katamaraaneille. Katamaraa-
nien kaksi runkoa on periaat-
teessa korvattu minimaalisilla 
vedenalaisten, alusta kannatta-
vien kahden tai useamman su-
kellusvenettä muistuttavan 
rungon kannattimilla. Tällä 

ratkaisulla on sekä hyvät, että 
huonot puolensa. 

Merenkäynti aiheuttaa pal-
jon vähemmän häiriötä tämän 
tyyppiselle alukselle kuin taval-
liselle alukselle. Vedenalaisilla 
"sukellusvenerungoilla" on 
häiriöitä vaimentava vaikutus. 
Aluksen kiihtyvyys saattaa 
kuitenkin olla huono ja joissa-
kin konstruktioissa on ollut 
pakko käyttää erilaisia ohjaus-
siivekkeitä erityisesti suurilla 
nopeuksilla. Tämäntyyppisel-
lä aluksella on myös suhteelli-
sen suuri syväys kokoonsa näh-
den ja esimerkiksi koneistoa 
varten käytettävissä oleva tila 
on pieni. Koneiden sijoittami-
nen kannelle tekisi konstruk-
tiosta monimutkaisen. 

Vedenalaisten runkojen väli-
sestä yhteydestä johtuen niiden 
kannattamien pientä vastusta 
voidaan käyttää hyväksi vain 
tietyillä nopeusalueilla. Teo-
riassa veden vastus SWATHil-
la kasvaa hitaammin kuin ta-
vanomaisilla runkoratkaisuilla 
nopeutta lisättäessä, joten pe-
riaatteessa alustyyppi sopii 

suurille nopeuksille. Käytän-
nössä alustyyppiä on toistai-
seksi käytetty lähinnä vakavuu-
tensa takia. 

Monta SWATHia on nähty 
paperilla, mutta montaakaan 
ei ole rakennettu. Tunnetuim-
pia SWATH-aluksia lienee US 
Navyn 230 tonnin Kaimalino, 
joka on ollut käytössä monta 
vuotta. Japani on lähivuosina 
käynnistänyt 10 vuoden pro-
jektin, jonka tavoitteena on 
viidessä vuodessa rakentaa 100 
metriä pitkän ja noin 100 
k m / h (54 solmua) kulkeva ko-
keilualus. Alus, joka tuntee ni-
men Techno Super Liner, pe-
rustuu julkaistujen kuvien mu-
kaan SWATH-tekniikkaan pa-
rannettuna jonkinlaisilla kan-
tosiivekkeillä. 

Sotilaallisessa käytössä pie-
net SWATHit tuntuvat toden-
näköisimmiltä. Aluksia voitai-
siin käyttää tiedusteluun ja val-
vontaan. Alustyypin vakavuus 
ja mahdollisuus pysyä kohtuul-
lisen liikkumatta kovallakin 
merenkäynnillä puoltavat em. 
käyttötapoja. 
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SES 
Uutta pintaliitäjätyyppiä, jon-
ka nopeus voi olla jopa 100 
km/h , kutsutaan nimellä 
"Surface Effect Ship" (SES). 
Venetyyppi on katamaraani, 
jonka kahden kapean rungon 
väli on suljettu taipuisilla hel-
moilla edestä ja takaa. Ilmaa 
puhallutetaan suurella paineel-
la niiden väliseen aukkoon, 
jolloin alus nousee melkein ko-
konaan vedestä. Siten veden 
vastus on äärimmäisen pieni ja 
alus saavuttaa suuren nopeu-
den alhaisella polttoaineen ku-
lutuksella. 

Alusta kuljettavat eteenpäin 
joko potkurit tai vesisuihku. 
30—45 solmun nopeudessa 
suihku toimii tehokkaammin 
kuin ilmapotkurit. Toisaalta 
SES ei pysty leijumaan maan-
pinnan yläpuolella niin kuin 
tavalliset pintaliitäjät. SES:n toimintaperiaate. aallokkoa, vaan vauhtia on vä-

Venetyyppi ei kestä kovaa hennettävä enemmän kuin 
muissa pika-aluksissa. SES-
aluksissa on myös taipumusta 
täristä merenkäynnissä. Tämä 
tärinä on ainakin osittain pois-
tettavissa tietokoneohjatulla 
järjestelmällä. 

Norja on saavuttanut SES:n 
kehittämisessä johtavan ase-
man, vaikka Iso-Britannia, 
USA ja Neuvostoliitto muuten 
hallitsevat pintaliitäjien kehi-
tystä. 

Norjan laivasto on sopinut 
yhdeksän SES-periaatteeseen 
perustuvan aluksen hankkimi-
sesta vuosina 1992—96. Neljä 
aluksista ovat miinanetsintä-
aluksia ja viisi raivaajia. SES 
sopii norjalaisen tutkimuksen 
mukaan erittäin hyvin miinan-
torjuntaan alusten suuresta 
(matkanopeus yli 22 solmua) 
nopeudesta johtuen, sekä sen 
takia, että herkät ja magneet-
tiset laitteet voidaan sijoittaa 
suhteellisen korkealle ja kauas 
meren pinnasta ja siten ne ei-
vät häiritse raivaustapahtu-
maa. 

Korkealuokkaiset 
Sotilas- ja virkapuku kankaat 

Barker kutomo Oy 
Virusmäentie 65 

22300 Turku 
puh. 921-381 500 
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Supra 
Suprajohtavan sähkömagnee-
tin käyttö propulsiolaitteena 
on japanilaisten aktiivisen ko-
keilun kohteena. Maailman en-
simmäinen tällainen alus oli 
suunniteltu rakennettavaksi 
vuonna 1989. Aluksen valmis-
tumisesta ei ole tietoa. 22-met-
riselle alukselle on povattu 
3800 kW:n teholla 8 solmun 
nopeus, joten hyötysuhteessa 
on vielä kehittämistä. Teoreet-
tinen potentiaali on kuitenkin 
hyvä, ja näköpiirissä on lähes 
äänetön ja värähtely vapaa 
alus. Ongelmapuolelle luetaan 
huonon hyötysuhteen lisäksi 
voimakkaasti säteilevä mag-
neettikenttä. On arveltu, että 
tämä tekniikka on hyötykäy-
tössä noin 30 vuoden kuluttua. 

Yhteenveto 
Vaikuttaa siltä, että pienem-
pien alusten kehityksessä pai-
nopiste tullee olemaan kata-
maraaneissa ja SES-aluksis-
sa. Suuremmissa aluksissa 
SWATH-periaate lienee toden-
näköisempi. Erittäin korkeilla 
nopeuksilla WIG on hyvin var-
teenotettava vaihtoehto. Ilma-
tyynyaluksien käyttö kasvanee 
ja monipuolistunee. Jokaisella 
alustyypillä on sekä hyvät, et-
tä huonot puolensa. Myöskin 
Suomella lienee Norjan tapaan 
mahdollisuus löytää oloihinsa 
sopivan erikoisaluksen ja pa-
nostaa sen kehittämiseen. 

Ove Enqvist 

Käytetyt tärkeimmät lähteet: 
100 km vetten päällä; Tieteen 
Kuvalehti 4/1987 
Laivatekniikan High Tech: Na-
vigator 9/1989 
Horisontti; Navigator 11—12/ 
1989 
Unconventional hull forms for 
small warships; IDR 5/1987 
Janes High-Speed Marine 
Craft and Air Cushion Vehic-
les 1989 

A 
uia OY HERMAN 

Ä M / t i d e M U n i / 
OULU 

lastaus-, purkaus• ja 
varastointi koneeksenne 

Pinkkaaja 1200 
• Suurin nostoteho 1200 kg 
• Käyttö 12V akulla 
• Mukana laturi 
• Elementtirakenteinen 
• Muuntelumahdollisuus 
• Kevyt käsitellä 
• Kotimainen 

KONEPAJA 
PÄTTINIEMI & KOIVISTO 

33940 PIRKKALA 4 PUH. 931-650223 
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HUOM 
Olen luvannut osallistua kirjoitusprojektiin joka koskee Suomen-
linnan itsenäisyysajan historiaa. Osuuteni koskee Suomenlinnassa 
v 1918 lähtien olleiden joukko-osastojen ja muiden joukkojen his-
toriaa. Pyydän kaikkien niiden henkilöiden apua, jotka ovat jos-
sakin vaiheessa palvelleet Suomenlinnassa tai muuten ovat pe-
rehtyneet saarten "sotilaalliseen" menneisyyteen. Kyseeseen tu-
levat lehti- ja muut kirjoitukset, haastattelut, valokuvat jne. Pyy-
dän ottamaan yhteyttä alla olevaan osoitteeseen: 

Ove Enqvist C 57 00190 Helsinki, puhelin 668 253 

Monta lämmintä 
ruokahetkeä. 

y^hoVv 
CPC Foods Oy 

Niittysillantie 5 D, 02200 Espoo 
(90) 423 622 
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Ensiluokan li ike 

ensiluokkaisessa huoneistossa, 

mutta hinnat silti yhtä halvat kuin sivukaduilla. 

Ilmoitus julkaistu 1.4.1931 
Karjala-lehdessä. 

. . . p e r i n t e e t j a t k u v a t . . . 

YKSILÖLLISTÄ PALVELUA 
JA KORKEALAATUISIA 

TUOTTEITA 

• A 
TARKIAINEN 

Mikonkatu 1, 00100 Helsinki, p. 661916 
Länsituulenkuja 3, 02100 Espoo, p. 461644 

Kulta- ja Kel losepänalan tavarat : 

Lahja- ja 
Palkintoesineet 
Kihlat ja Kellot 
osta t te edull isest i l i ikkeestäni , j o n k a v a r a s t o 

on s u u n ja h y v i n a l a a n s a e d u s t a v a . 

K U L T A S E P P Ä 

J. A. TARKIAINEN 
V I I P U R I 

" K a r j a l a n " l i i k e t a l o , K a r j a l a n k a t u 19. 

MANNERHEIM-MUSEO 
Avoinna: 
Perjantaisin ja 
lauantaisin 11 — 15 
Sunnuntaisin 
11-16 

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 

y ^ f 
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RF-tekniikan asiantuntija 

maalla 
merellä 
ja ilmassa 

ELT I CÖM 
Kuunkehrä 2 

PL 36, 02211 ESPOO 
Puh. (90) 803 0257, Fax (90) 803 1955 

Ympäristöystävälliset UGAR-alkaliparistot 

"Pitkään kestävää 
puhdasta energiaa" AI RAM 
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Kivaksi tavaksi 
UUDISTETTU KIWAX 

VALKOINEN RISTI 

Kätevä levityssieni 

Tuttu, laadukas Kiwax kengänkiilloke on saanut uuden 
paremman pakkauksen: ilmatiiviin ja repäisykannella . . „ , „ , . , 
varustetun rasian. Näin vaha on aina taatusti tuoretta. ll/T)Clt//V/S tepW5]/K(UtSI 
Mukana kätevä levityssieni. Värit musta, keskiruskea, | 
tummanruskea ja väritön. 

Posti- ja telelaitos 
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MONIPUOLISTA PAINOPAL\ 
U K P UUDENMAAN KIRJAPAINO OY 
Ratkaisemme asiakkaittemme painotyöongelmat monipuoli-
silla uusilla koneilla, uusissa tiloissa keskitetysti. 
Petikontie 16-18 Postiosoite: 
puh. (90)85391 PL 69, 01721 Vantaa 

mOY TURUN SANOMAT 
LUETTELOPAINO 

Luettelot, matrikkelit, kirjat, lehdet ym. Suoraan tietokannasta 
painotuotteeksi. Myös laadukkaina 4-värituotteina. 
Luettelopaino, Teollisuuskatu 28 Postiosoite: 
puh. • (921)693311 PL 501, 20101 Turku 

Qserioflseb 
^ ^ OY TURUN SANOMAT ARKKIPAINO 

Serbffset, Tillerinkatu 1 Postiosoite: 
puh. * (921)693311 PL 95, 20101 Turku 
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Lynx 650 Syncro on raskaan työn vä-
symätön raataja. Tehty kovaan työhön. 
Vetotehossa voittamaton sarjassaan. 
Rotax 503, tehoja 22 kW, mahtava mat 
to 600x3860, Easy Ride ja ainutlaa-
tuista ajettavuutta työkelkkaan 
tuo Syncro-vaihteisto. 
Lynx 650 Syncro on täydel-
linen työkalu raskai-
den kuormien, 
latukoneiden ja 
ladunrikkojien vetoon. 

Lynx 650 Syncro 

Tehokkaimpaan työhön 
Lynx 8000 on työkone tehtäviin, joista 
muut eivät selviä. Tosi tehoa ja pitoa 
tarvitseville. Rotax 503, tehoja 
25,7 kW, telamatto 2x380x3/00, 
paino vain 315 kg. 
Lynx 8000 on ylivoimainen suo-
sikki kaksitelaisten keskuudessa. 
Kelkkojen kuningas kovimpaan 
käyttöön. 

Tekee uran muiden kulkea 
Väsymätöntä vääntöä 

Lynx 8000 

LiMX kelkkailun keulakuva t2 
m w ö s i Lynx-

kauppiaat 
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