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Nousuun 
- yhteistyöllä! 
Arvoisa rannikonpuolustaja 

Rannikkotykistöaselajimme on saanut paljon julkisuutta ripeästä, 
tehokkaasta ja hyvin johdetusta toiminnastaan kuluneen syksyn 
aikana. Dramaattiset tapahtumat Utön edustalla syyskuun 28. 
päivän vastaisena yönä ja sitä seuranneina vuorokausina välittyi-
vät maailmalle satojen tiedotusvälineiden kautta. Turun Rannik-
korykmentin ja nimenomaan Utön linnakkeen kantahenkilökunta 
ja varusmiehet tekivät kaikkensa saadakseen pelastustyöt omalta 
osaltaan mahdollisimman tehokkaasti hoidetuksi. He tekivät sen, 
mitä tehtävissä oli itseään säästämättä. Yhteistoiminta eri pelas-
tusjärjestelmien kanssa toimi uskomattoman hyvin erittäin vai-
keissa olosuhteissa. Tämä 011 osoitus henkisesti ja fyysisesti voi-
makkaista ihmisistä, hyvästä koulutuksesta, korkeatasoisesta ja 
toimivasta teknologiasta sekä osaavasta johdosta. Osoitan Ranni-
kon Puolustaja -lehden kunnioituksen ja arvostuksen niille henki-
löille, jotka osallistuivat pelastustöihin. 

Unohtaa ei myöskään sovi yhtä yksittäistä tapahtumaa, jossa 
naapurivaltiomme alus harhaili merikartassa selvästi merkityllä 
matalikolla. Varmalta ympäristöonnettomuudelta vältyttiin me-
rivalvontamme tarkkaavaisuuden ansiosta. Tämä oli jälleen osoi-
tus tehokasta toiminnasta - onneksi ennen vahinkoa. 

Kädessäsi on lehti, joka on tehty uusituin voimin. Onko muu-
tosta parempaan tapahtunut, jää Sinun arviosi varaan. Lehden 
edellinen päätoimittaja everstiluutnantti Ove Enqvist antoi hy-
vän panoksen Rannikon Puolustaja -lehden tekemisessä ja ke-
hittämisessä. Kiitos siitä hänelle. 

Mitkä ovat tavoitteemme vuodelle 1995 - vai olisiko parem-
pi kysyä mitkä ovat uhkamme ja mahdollisuutemme ensi vuon-
na? Asiaa on syytä tarkastella molemmista näkökulmista. Pe-
ruslähtökohtana voitaneen pitää lehden jatkuvaa sisällöllistä, ul-
koista ja taloudellista kehittämistä. Toiminta ei kuitenkaan saa 
olla tempoilevaa ja epäjohdonmukaista, sillä lehdellä on myös 
perinteensä. Onko perinne uhka vai mahdollisuus, sen näyttää 
aika. Uhkana voidaan pitää tiukentunutta taloutta ja kilpailevia 
tuotteita - mahdollisuutena rannikonpuolustajien laajaa asian-
tuntemusta ja tiedonhalua sekä kiinteää yhteenkuuluvaisuuden 
tunnetta. Nyt on aika tehdä lehteä kaikilla aselajistamme kiin-
nostuneille. Siihen tarvitaan meidän kaikkien panosta. 

Toivon kaikille lukijoille menestyksellistä vuotta 1995 

Eero Sivunen 
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Pääto imi t ta ja 
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Ti laushinnat 
Kiltojen ja yhdistysten jäsenet 50 mk 
Ulkopuoliset tilaajat 80 mk 

I lmoi tushinnat 
II kansi 
2 500 mk mustavalkoinen 
4 500 mk nelivärinen 
III kansi 
2 500 mk mustavalkoinen 
4 500 mk nelivärinen 
IV kansi 
3 300 mk mustavalkoinen 
5 000 mk nelivärinen 
Sisäsivut 1/1 s. (147x215 mm) 2700 mk 
1/2 s. (147x105 mm) 1700 mk 
1/4 s. (70x105 mm) 1200 mk 
1/8 s. (70x52 mm) 800 mk 
1/16 s. (70x25 mm) 500 mk 
Rivi-ilmoitukset 250 mk 
Värierottelut veloitetaan erikseen. 
Hintoihin lisätään arvonlisävero. 

Kir japaino 
Lauttapaino 
Huittinen 

Taitto Kari Merilä 

Kansi 
Bengtskärin majakka 9.8.1994 
Kuva Toivo Veriö 

3 



JOS TÄSTÄ HENGISSÄ SELVITÄÄN, 
SELVITÄÄN MISTÄ VAAN 

Liisa Lottanen 

Elo-syyskuun vaihteessa 
toimeenpantiin Rannikkotykistö-
koululla kuusiviikkoinen 
sotilasammattihenkilöstön 
merivalvontakurssi. Suomenlah-
den Laivaston merivalvontajoh-
tokeskuksesta osallistui kolme 
tilannevalvojaa. Henkiseksi 
tueksemme saimme Mäkiluodos-
ta Ketolan Mikon. Hänen 
osuutensa tädeistä huolehtimi-
sessa tulee kyllä kertomuksen 
kuluessa esille. Mutta näin 
aluksi Mikko ajoi autoa. 

Kurssin vahvuus oli 24,joista mie-
hiä 3. Naisten keski-ikä oli luullak-
seni yli neljäkymmentä, kukaan 
miehistä ei ollut kolmeakymmentä 
täyttänyt. Heti ensimmäisellä tun-
nilla nuorukaiset sanoivat, että on 
tasaparit. Itsetuntoa oli onneksi otet-
tu matkaan mukaan. 

Olisi sitä pitänyt itsekin vara-
ta. Kolmeenkymmeneen vuoteen 
en ole opiskellut - lukenut kyllä. 
Tekniikan löytämiseen kului en-
simmäinen kallisarvoinen viikko. 
Kaikki opetettu valui vaivattomas-
ti korvien välistä käytävää jälkeä 
jättämättä. Tunneilta ei jäänyt 
mieleen mitään, niinpä piti iltai-
sin yrittää lukea - koska ensim-
mäinen ilmoitettu asia koski ko-
keita - niitä tulee olemaan ja ne 
suoritetaan niin monta kertaa, että 
saadaan hyväksytty tulos! 

Eikä tämä sotakoulu oikein 

vanhemmalle hienostuneelle rou-
valle sovellu. On noustava ylös, 
kun opettaja (lastani nuorempi) 
saapuu luokkaan. Luokka ilmoi-
tetaan opettajalle. Eihän tätä voi 
vakavissaan katsella. Pojat olivat 
niin ritarillisia, että hoitivat nämä 
kuviot. He myös opettivat mitä 
eroa on sillä sanotaanko, että tu-
lee tai saapuu - tämä opettaja. 

Ensimmäisen viikon aikana lä-
pikäytiin yleisiä asioita, valmiu-
den kohottamista ja sen kaltaisia. 
Moni sotahaijoituksen lyhenne sai 
ihan uuden merkityksen. Monasti 
tuskailin jonkin linnakkeen tai pat-
terin aseiden kanssa - pyssy kuin 
pyssy, piippu tai putki, mitä väliä 
sillä on. Merivoimista ja aluksista 
olisin jotain ehkä tiennytkin, mutta 
rantakallioilla lipsui! Ensimmäi-
siin kokeisiin lukeminen oli oma 
tarinansa, jokainen sulkeutui ovet 
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Kurssilaisia tutustumassa Mäkiluodon maisemiin. 

paukkuen omaan mökkiinsä luke-
maan, hyvää huomenta ei kukaan 
osannut sanoa, taisi olla tuollaista 
sotilashuomenta. Oma työ- ja 
kämppäkaveri alkoi olla rasitta-
vuuden huippu, yksityisyydestä ja 
rauhasta olisi vaikka maksanut. 
Opettajat väittivät, että otimme 
kurssin liian vakavasti. Ja samaan 
hengenvetoon he vaativat meitä 
lukemaan kokeisiin. 

Vedenalaisen 
valvonnan jakso 

Viisaat opettajat sanoivat tätä lori-
nakorvajaksoksi. Sitähän se olikin, 
sananmukaisesti. Viehättävintä oli 
kuunnella nauhoja, joissa hylkeet 
keskustelivat, mehän emme ryhdy 
Ruotsin kaltaiseen minkkijahtiin. 
Ne ovat hyvin inhimillisiä. Ja niillä 
on upea kaikumittainjärjestelmä, 

josta mikä tahansa sukellusvene 
voisi olla ylpeä. Enää ei vesikuun-
telijan tarvitse kuin pystyä sano-
maan onko ääni elävä vai mekaani-
nen... 

Siis puolitoista viikkoa veden 
alla. Äänet olisivat minulle riittä-
neet, mutta insinöörit ovat kehit-
täneet hienoja laitteita, katselkaa 
elokuvia niin tiedätte mitä tarkoi-
tan. Nämä laitteet suoltavat eri-
laisia viiruja, joista on löydettä-
vissä ääniä. Eteesi annetaan har-
maalla sutaistu paperi ja kerrotaan, 
että tästä sinä löydät moottorin, 
joka voi olla sähkö- tai diesel, kak-
si- tai nelitahtinen, saattaapa olla 
V8, siinä on alennus vaihde ja ak-
selin päässä on potkuri. Laskepa 
siitä lapojen lukumäärä, niiden 
kierrosnopeus sekä taajuus. Voit 
myös ilmoittaa sylintereitten pa-
lamistaajuuden, kipparin syntymä-

ajan ja silmien värin. Kahta asiaa 
olen koko elämäni ajan inhonnut, 
matematiikkaa ja tekniikkaa. Ko-
tona ei enää ole yhtään raidallista 
pöytäliinaa, herra H kyllästyi kat-
somaan minun tulkintayrityksiä-
ni. 

Mutta tällä jaksolla Ketolan 
Mikko nousi jokaisen äidin vävy-
suosikiksi. Olimme kaksi päivää 
Mäkiluodossa ja siellä Mikko jou-
tui isännöimään meitä. Mäkiluoto 
on vajaan neliökilometrin suurui-
nen "etelämeren" saari Upinnie-
men edustalla. Siellä kasvaa to-
distettavasti yksi puu ja paljon 
käärmeitä. Mekin näimme yhden 
lyijykynänmittaisen rantakäär-
meen ja kunnioitimme sitä kil-
junnalla. Ynnä pelkäsimme kul-
kea yöllä ulkona, jos se vaikka 
hyökkää. 

Mäkiluodosta puhuttaessa on 
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aina mainittava, että kerho on tar-
vittaessa auki. 

Valtasimme linnakkeen keski-
viikkona syyskuun puolivälin 
paikkeilla. Mitä upein auringon-
paiste, lämmintä kuin kesällä. 
Naisten majoitus oli järjestetty 
"kerhon vierashuoneisiin". Punai-
nen puuparakki, jossa yhdessä 
huoneessa kymmenen kerrossän-
kyä, ikkunassa ei verhoja, katos-
sa loisteputkivalaisimet. Merival-
vontatornista suora näköyhteys ik-
kunasta sisään. Suomalaiskansal-
linen puuhuussi pihan perällä. Pe-
seytymistiloista ei kukaan liene 
kuullutkaan. Mutta ei huolta, Mik-
ko jäljestää. Naisille suihkuaikaa 
tänään kasarmin alakerrasta ja tyk-
kimies ovelle vahtimaan rauhaam-
me. Huomenna sauna. Kasematin 
ovi yötä päivää auki, jotta saam-
me käyttää tutkan wc:tä. Luokka-
tila lukemista varten. Verhot ik-
kunaan. Illan hän toimi kerhomes-
tarina myyden janoisille saunaolu-
et ja pihisti päivystäjän pöytälam-
pun yövaloksemme. Vaikeat asi-
at tehdään heti, oikein vaikeat 
odotellessa eikä mahdottomia tun-
neta... Päivisin Mikko oli veneen-
kuljettajamme, kun opettelimme 
syvyyslämpömittauksen suoritta-
mista. Ja kaikki aina ystävällises-
ti, iloisena, hymyillen. 

Hurjimpia kokemuksia oli 
nukkuminen näin suuren porukan 
kanssa. Meissä naisissakin on 
kuorsaajia joka lähtöön, pihinää 
ja vähän jykevämpääkin ääntä. 
Ensimmäinen yö meni naureskel-
lessa, mutta toisen valvotun yön 
jälkeen hymyt olivat tiukassa. 
Mutta me selvisimme tästä vesi-
kuuntelujaksosta, me siis selviäm-
me mistä tahansa. Pois tullessam-
me meri vähän lupaili suurempia-
kin aallokkoja. Emme vain arvan-
neet mitä tuleman pitää. 

Pieni harmaa 

Santahaminassa miehet majoittui-
vat koulun yläkerrassa, naiset tsaa-
rinaikuisessa tiilirakennuksessa, 
joka on juuri remontoitu majoitus-
tiloiksi. Kahden hengen huoneet, 
kahdella huoneella yhteinen etei-

nen ja suihku/wc. Jos kyseisen sa-
niteettitilan loisteputki kärähti, ku-
ten meille sattui, uuden saaminen 
kesti kaksi viikkoa. Ovi piti pitää 
raollaan, sepä vasta kysyi huumo-
rintajua ja lisäsi yhteishenkeä. Yh-
teinen keittiö ja oleskelutila, jossa 
tv ynnä puhelin. Kaikki surutjailot 
olivat yhteisiä kun puhelinrauhaa 
ei oikein ollut. Idyllistä ja viehättä-
vää. 

Ensimmäisenä yönä heräsin 
kämppäkaverin huutoon. Ajattelin 
kyseessä olevan painajaisen ja he-
rättelin hänet. Aamulla hän kertoi 
seinän läpi tulleesta pienestä har-
maasta olennosta. Minä en ollut 
moista nähnyt, eivät liioin seinän 
takana nukkuneet kotkalaiset ty-
töt. Mutta yksi turkulaisista oli 
kuullut jonkun liikkuvan käytä-
vässä, availevan ovia, vaikka ke-
tään ei käytävässä näkynytkään. 

Hieman itsekukin hymyilim-
me tapaukselle. Mutta jonkin ajan 
kuluttua toinenkin tyttö kertoi pie-
nestä harmaasta, joka tuli hänen 
huoneeseensa eikä päästänyt nou-
semaan sängystä ylös. Ja vielä 
kerran loppuharjoituksen aikana 
sama harmaa esti huonekaverini 
sängystänousun. Kyselimme paik-
kakuntalaisilta tietoja rakennuk-
sesta, mutta kukaan ei osannut 
kertoa mitään suurempia mystee-
rejä siinä tapahtuneen. Pienen har-
maan vierailun kokeneet uskovat 
itse tapahtuneeseen, sanovat ol-
leensa täysin tietoisessa tilassa ei-
vätkä luule kyseessä olevan unen. 
Voihan ollakin että Vallisaaren 
päätön eversti tuli mantereelle vie-
railulle tai näin monen naisen nä-
keminen sai pienen harmaan he-
räämään. 

Loppuharjoitus 

Kurssin viimeisen viikon alku vie-
tiin läpi merivalvontaharjoitukse-
na. Meidät jaettiin kuuteen ryh-
mään ja teimme töitä kuudessa eri 
paikassa kolmen vuorokauden ai-
kana. "Kurssilaiset ottavat valvon-
tavastuun Porkkala - Upinniemi 
alueella" sanottiinharjoituskäskys-
sä. Kyllä vastuu painoi, kun omaa 
vuoroani Mäkiluodon vesikuunte-

luasemassa tein yhtenä yösydän-
nä. 

Harjoitus alkoi ryhmäni koh-
dalla ulkovartiolaiva Valppaalla. 
Se oli upea vuorokausi. Laivan 
henkilökunta oli mitä ystävällisin-
tä ja avuliainta. Käsitykseni me-
rellä suoritettavasta valvonnasta 
muuttui melkoisesti, osaanpahan 
nyt arvostaa niitä pimeän ajan tun-
nistuksia, joita vartioalukset anta-
vat. Ja toivottavasti me kurssilai-
setkin annoimme merivartiostoon 
päin tietoa meikäläisten työstä. 
Ensimmäinen ratkaiseva kysymys 
laivalle saavuttuamme oli sauna-
vuoro. Kun siitä pääsimme yhteis-
ymmärrykseen, kuulutti kippari 
keskusradiossa "kaikkien laiva-
miesten unelma on toteutunut. 
Naisten saunavuoro on klo 20-
21". Ja samantien kokki kyselee, 
milloin hänen vuoronsa on. Lai-
vajärjestyksen mukaan saunavuo-
roina on kokit ja naiset, upseerit 
ja lapset. No, kokki ei valitetta-
vasti uskaltautunut mukaamme 
saunaan, mutta teki erittäin hyvää 
ruokaa. Meri alkoi olla jo hieman 
levoton ja niinpä saunominen oli-
kin melkoinen kokemus, varsin-
kin suihkuveden pyydystäminen. 

Tiistaiaamuna oli melkoinen 
myräkkä ja laiva ajoi lähelle Mä-
kiluotoa ryhmien vaihtoa varten. 
Katselimme uiskon tuloa, se näytti 
hirvittävältä. Pelkkää harmaata 
vesimassaa vellomassa, sitten uis-
kon vihreä pohja tulee näkyviin, 
vene näyttää seisovan pystyssä 
ahterinsa varassa, läiskähtää ma-
halleen ja katoaa aaltojen väliin. 
Uiskoa ei voinut kiinnittää laivan 
kylkeen merenkäynnin takia, rep-
puja heiteltiin laivaan ja uiskoon, 
uusi ryhmä "astui laivaan" ja me 
uiskoon. Se ei ollut aivan niin 
helppoa kuin miltä se kuulostaa. 
Ajattelin koko ajan taskussani ole-
vaa kameraa, miten hienoja kuvia 
saisi. Mutta oli täysi työ pidellä 
hengestään kaksin käsin kiinni, ja 
siinä huiskeessa kamera olisi vä-
hintäänkin pudonnut mereen. Kun 
sitten saavuimme Mäkiluotoon, 
sanoi vastassa ollut kouluttaja että 
"kas vain, olin varma, että vaih-
toa ei pystytä suorittamaan". 
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Valppaalle mennyt ryhmä sai 
elämänsä kurssikokemuksen. Tuu-
li yltyi yli kahdenkymmenen se-
kuntimetrin ja yöllä laiva käsket-
tiin Porkkalan alueelta Utön ete-
läpuolelle, autolautta Estonian uh-
reja etsimään. Onnettomuus löi 
leimansa koko loppuun kurssiai-
kaan, varsinkin kun emme tien-
neet omiemme voinnista Valp-
paalla, emme heidän paluustaan 
tai miten rankkoihin kokemuksiin 
he siellä joutuivat. Kurssijuhlat-
kin olivat hyvin vaisut, neljä oli 
joukosta poissa... Sitten saimme 
tiedon, että Valpas tuo kaverim-
me torstain ja perjantain välisenä 
yönä Hankoon. Kurssin johtaja 
pyysi meitä muodostamaan "krii-
siryhmän" vastaanottamaan tuli-

jat, kuuntelemaan ja juttelemaan 
pahimmat murheet pois. Niinpä 
me kaikki odottelimme heitä ruu-
sujen, kahvin ja konjakin kanssa. 
Jospa ovat hyvinkin tolaltaan... 

Niin pirteitä, reippaita, hyvin-
voivia ihmisiä harvoin näkee kuin 
he olivat. Meri taudistaan toinnut-
tuaan he olivat työskennelleet lai-
valla juuri niin kuin haijoituskäs-
kyssä oli sanottu. Aluksen henki-
löstö oli valmis palkkaamaan 
kaikki neljä. Tosin silloin yöllä tu-
livat Santahaminaan vain tytöt, 
Mikko oli poikennut Upinniemeen 
hakemaan autoaan. Tädit piti näet 
tuoda kurssilta kotiin! 

IDEA 

Keskustelimme siitä, mikä on ollut 
kurssin suurin anti. Eräs nuorista 
miehistä sanoi oppineensa diplo-
matiaa, että naisten kanssa työs-
kennellessä on otettava huomioon 
jokaisen mielipide. Pelkkä käske-
minen ei riitä. Tästä kouluttajam-
me kehittivät Rannikkotykistökou-
lulle tuotteliaan idean. Survival-
kurssi hankalille aviomiehille. "Jos 
selviätte sotilasammattihenkilöstön 
naisvaltaisesta meri vai vontajak-
sosta hengissä rakastatte vaimoan-
ne lopun elämäänne". 

Tuskailin yhtenä päivänä että 
tulenkohan enää koskaan normaa-
liksi. Normaaliksi, sanoi herra H, 
kunhan palautuisit entisellesi. 

Ku rssille osallistuivat: Merivoimien Esikunnasta Mirjami Kiiski ja Tellervo Terävä, Suomen-
lahden Laivastosta Marja-Leena Oksanen, Marja-Leena Kuusisaari, Liisa Lottanen ja Lenita 
Toivola, Saaristomeren Laivastosta Liisa Lehtinen, Kirsti Mäkelä, Pulmu Isomaa, Pirjo 
Salonen, Ismo Ivakko ja Raili Blomqvist. Kotkan Rannikkopatteristosta Ulla Hyvönen ja Arja 
Grön, Suomenlinnan Rannikkorykmentistä Hannele Mollberg, Tuija Aittokoski, Mikko 
Ketola ja Juha Mikkonen, Hangon Rannikkopatteristosta Elvi Karhu ja Anja Sundvall, Turun 
Rannikkorykmentistä Hannele Kantonen, Carita Lehtinen, Auli Talasmäki ja Camilla Törn-
qvist. 
Kurssikuvasta puuttuvat vartiolaiva Valppaalla Estonian pelastusoperaatioon osallistuneet 
kurssilaiset. SA-kuva. 



SWATH (=Small Waterplane Twin Hull) miinantorjunta-alus. Aluksella saavutetaan 
perinteistä miinantorjunta-alusta suurempi nopeus (18 solmua). Aluksen varusteisiin 
kuuluvat mm. miinanetsintäsonarit ja kannella näkyvä Manta-raivain (Ferranti-Thompson). 

aihinnousua tukeva 
pioneeritoiminta 

Veijo Taipalus 

Mereltä suuntautuva hyökkääjä 
ei kykene hyödyntämään yhä 
kehittyvää liikkuvuuttaan ellei 
sillä ole käytössään tehokasta 
m iinan to rjun tav o imaa. Tässä 
artikkelissa majuri Veijo 
Taipalus tarkastelee maihinnou-
sua tukevan pioneeritoiminnan 
nykytilaa ja kehitysnäkymiä niin 
maalla kuin merelläkin. Tähän 
artikkeliin myös päättyy majuri 
Veijo Taipaluksen taistelun 
kuvaa rannikolla tarkastellut 
kirjoitussarja. 

Raivaajista 
mi inantorjunta-aluksi in 

Merimiinoitteiden raivauksessa 
perinteisten aluksilla hinattavien 
raivaimien käyttö on vähenemäs-
sä j a tilalle ovat tulossa helikopte-
riraivausjakauko-ohjattavillarai-
vaimilla suoritettava raivaus. Mii-
nojen etsintään kehitetään sekä 
kauko-ohjattavia vedenalaisia 
sonareita että lentokoneeseen 
asennettavia laseriin perustuvia 
etsintävälineitä. Yleisesti ei enää 
puhutakaan perinteisesti raivaa-
jista, jotka vetävät perässään eri-
laisia raivaimia. Sen sijaan puhu-

taan miinantorjunta-aluksista, 
joissa on erilaisia miinojen etsin-
tään, paikantamiseen ja tuhoami-
seen tarkoitettuja erikoislaitteita. 

Sensorit kehi t tyneet 

Yleisin miinantorjunta-aluksissa 
käytetty sensori on ollut alukseen 
runkoon asennettu sonar 
(HMS=Hull-mounted Sonar). 
Samantyyppinen kuin normaalis-
ti on aluksissa sukellusveneen et-
sintää varten. Näillä sonareilla 
kyetään paikantamisen lisäksi 
määrittelemään, minkä tyyppinen 
miina on kysymyksessä. Tällai-
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sen etsinnän ongelmana on ollut 
hitaus. Aluksillaon yleensä etsin-
nän aikana voitu ajaa maksimis-
saan noin 4 solmun nopeudella. 

Viime aikoina on kehitetty 
laitteita, joilla voidaan ajaa 12 
solmun nopeudella aluksen häi-
ritsemättä etsintää. Tämän tyyp-
pisellä laitteella voidaan miinoja 
etsiä joko 30, 60 tai 90 asteen 
sektorilla ja se kykenee havait-
semaan miinan hyvissä olosuh-
teissa jopa 900 metrin syvyydes-
tä. 

Robotit korvaamaan 
sukeltaj ia 

Johtuen miinojen monipuolisista 
ja herkistä sensoreista ja suurista 
miinojen käyttösyvyyksistä on 
sukeltajien käyttö miinojen etsin-
tään ja raivaukseen jäämässä vä-
hitellen pois. Sukeltajien tilalle 
ovat tulleet pinnalla kulkevat kau-
ko-ohjattavat "raivaajat" ja ve-
den alla kulkevat kauko-ohjatta-
vat raivaimet (ROV=remotely 
operated vehicles). 

ROV:ssä on välineet miino-
jen havaitsemiseen ja niiden tu-
hoamiseen. Esimerkiksi ranska-
lainen 850 kg painava PAP Mk5 
-raivain saavuttaa 6 solmun no-
peuden ja voi toimia 300 metrin 

syvyydessä ja 2 kilometrin etäi-
syydellä emoaluksesta. Siihen 
voidaan asentaa erilaisia senso-
reita kuten TV-kamera ja miinan 
tunnistaja. Näiden lisäksi se voi 
kuljettaa mukanaan 100 kg rä-
jähdysainetta, jonka asentamista 
varten laitteessa on kaapelin kat-
kaisimet ja "kädet". 

Tulevaisuus 
kaksirunkoisten 
raivaajien 

Maihinnousussa käytettävien tais-
telualusten liikkuvuuden kehitty-
essä edelleen ovat nykyiset mii-
nantorjunta-alukset liian hitaita 
liikkumaan niiden kanssa samas-
sa muodostelmassa. Miinantor-
junta-alusten liikkuvuutta paran-
netaan mm. rakentamalla kaksi-
runkoisia (SES-) aluksia, jotka 
ovat perinteisiä uppoumarunkoi-
sia aluksia nopeampia ja talou-
dellisempia. Liikkuvuutta paran-
taa myös siirtyminen yhä enem-
män helikopteriraivaukseen. 

USA:n mi inantor junta 
2000- luvul la 

Kuten useissa eri yhteyksissä on 
mainittu totesivat yhdysvaltalai-
set Persianlahden sodan jälkeen, 

että heidän kykynsä miinantor-
juntaan matalissa vesissä (shal-
low waters, 12-61 metriä) on ai-
van riittämätön. USA:n miinan-
torjuntaa ollaankin saattamassa 
2000-luvulle erityisen suunnitel-
man avulla (Mine Warfare Plan: 
Meeting the Challenges of an 
Uncertain World). 

Tiedustelu 
avainasemassa 

Suunnitelman mukaan vuositu-
hannen alun (v. 2002-2007) mii-
nantorjuntakonseptiin kuuluvat 
aina mm. erikoisjoukkojen suo-
rittama miinoitteiden tiedustelu 
mantereella ja merellä, miinojen 
tarkka paikantaminen, helikopte-
ri- ja kauko-ohjausraivaus ilma-
tyynyalusosastoille25 mpk:n etäi-
syydeltä sekä sillanpään mante-
reellisen osan raivaaminen nopeil-
la katapulttiraivaimilla. 

Kyseisen suunnitelman mu-
kaan maihinnousuoperaation me-
rellinen osa aloitetaan aina mii-
nantorjunnalla. Toiminnan aloit-
tavat erikoisjoukot, jotka varmis-
tavat tiedustelun ilmoittamien 
miinoitteiden ja esteiden olemas-
saolon sekä paikantavat ne. 

I lmatyynyalukset 
raivaajina 

Merivoimien raivaustoiminta il-
matyynyaluksia varten aloitetaan 
noin 45 kilometrin (25 mpk) etäi-
syydeltä rannasta. Ilmatyynyaluk-
sille raivataan noin 150 metriä 
leveä "ura" aina kolmen metrin 
syvyyteen (surf zone, 0-3 metriä) 
saakka. Siitä eteenpäin ura kape-
nee noin 45 metriin. Mikäli mai-
hinnousuun käytetään amfibioajo-
neuvoja, on niitä varten raivatta-
va noin 450 metrin levyinen ura 
kolmen metrin syvyyteen saakka, 
josta eteenpäin rannalle raivataan 
useita kapeampia uria. Satelliitti-
paikantamisella (GPS) on miinoit-
teita raivattaessa ja kapeilla urilla 
liikuttaessa aivan keskeinen mer-
kitys. 

Miinoitteiden paikantaminen 
ja niiden tuhoaminen on kyettä-

Hyvän myyntimenestyksen saavuttanut ranskalainen PAP-raivain. 
Se voi toimia 300 metrin syvyydessä ja siihen voidaan asentaa 
erilaisia sensoreita ja tarvikkeita, joiden avulla miina voidaan 
tunnistaa ja tuhota. 
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Yhdysvalloissa käytetään miinantorjun-
taan RH-53D Sea Stallion ja MH-53E 
Sea Dragon helikoptereita. Molemmat 
voivat hinata perässään sekä sonaria että 
raivainta. 

vä toteuttamaan kahdessa tunnis-
sa siitä, kun on tehty päätös. Sen 
jälkeen on hyökkäyksen ensim-
mäinen porras jo liikkeellä. Puo-
lustajan kannalta voidaan mii-
nantorjunnan katsoa alkavan siis 
lähes samanaikaisesti hyökkäyk-
sen kanssa. 

Merimaasto ratkaisee 
raivausnopeuden 

On toki muistettava, että tällaiset 
konseptit toimivat sellaisenaan 
vain ihanteellisissa maihinnousu-
olosuhteissa eli loivilla hiekka-
rannoilla. Suunnitelmat eivät var-
masti sellaisenaan toimisi mei-
dän karikkoisilla ja metsäisillä 
rannoillamme. Vesiemme epäta-
sainen ja osin myös mutainen 
pohjan laatu sekä veden sameus 
saattaisivat myös aiheuttaa yllä-
tyksiä miinojen etsijöille. Kauko-
ohjattavista miinanetsijöistä ei 
varmasti saada samaa hyötyä irti 
meidän vesillämme kuin kirkkail-
la "sinisillä" vesillä. 

Sulut taminen 
koneel l istuu - mi inat 
kauko-ohjat taviksi 

Suluttamisessa kehitystyön koh-
teena ovat koneelliset ja ilmasta 

suoritettavat miinojen 
l ev i ty smene te lmä t . 
Miinojen kokoaja pai-
noa pienennetään, mut-
ta niiden teho säilyy ny-
kyisellä tasolla. 

Miinojen saattami-
nen aktiivisiksi ja ta-
kaisin passiivisiksi 
kauko-ohjattavin me-
netelmin yleistyy. Sa-
moin toiminta-ajan ja 
-muodon säätömahdol-
lisuus asennusvaihees-
sa yleistyy, varsinkin 
panssarimiinoissa. Uu-
simmat kauko-ohjatta-
vat panssarimiinat ovat 
ohjat tavissa myös 
maan alle asennettuina. 

S i r o t e m i i n o j e n 
osuus niin jalkaväki-
kuin panssarimiinojen-

kin osalla tulee lisääntymään nii-
den nopean ja helpon levitysme-
netelmän sekä niiden tehokkuu-
den vuoksi. Miinojen koneelli-
nen levittäminen kuten myös le-
vitys ilmasta ja tykistöasein tu-
lee lisääntymään. Nykyisin on jo 
käytössä raketinheit t imellä 
(MLRS), tykistöllä (155 mm 
RAAM = Remote anti-armor 
munition) sekä helikoptereilla ja 
lentokoneilla levitettäviä sirote-
miinoja. 

Sirotemiinoitteet ovat laaja-
alaisia, mutta niiden miinatiheys 
on yleensä pieni. Miinat jäävät 
maan pinnalle ja ovat näin hel-
posti havaittavissa ja ainakin ja-
lan liikkuvan joukon helposti 
kierrettävissä. Ajoneuvoja varten 
on tiedusteltava kiertotie tai rai-
vattava kulku-ura. 

Esimerkiksi patteriston tuli-
asema-alueelle tykistöaseella le-
vitettävä sirotemiinoite leviää 
noin 400 m halkaisijaltaan ole-
van ympyrän alueelle. Tällaises-
sa miinoitteessa on noin 1050 
sirotetta. Tuolloin muodostuu 
teoreettiseksi miinatiheydeksi 
yksi miina 12 m x 12 m suurui-
sella alueella. Tärkeimmät liik-
kuvat joukkomme tulisikin va-
rustaa tarvittavilla raivaamisvä-
linesarjoilla ja merkitsemisväli-

neillä. Raivaamisvälinesarjaan 
kuuluisi mm. helppokäyttöisiä 
räjähdyspanoksia, joilla sirote-
miina voidaan niihin koskemat-
ta raivata räjäyttämällä. 

Liike nopeutuu - raivaus 
koneel l istuu 

Raivaustoiminta on suluttamisen 
ohella siirtymässä pois perintei-
sestä käsityöstä. Raivauksessa 
käytetään pääasiassa koneellisia 
tai räjäytykseen perustuvia me-
netelmiä. 

Yleisin räjäytykseen perustu-
va raivausmenetelmä on laukais-
ta raketilla, katapultilla tai käsi-
aseella "räjäytysletku" miina-
kenttään. Räjäytettäessä "letku" 
räjäyttää läheisyydessään olevat 
miinat. 

Esimerkiksi jalkaväkimiino-
jen raivaukseen tarkoitetulla kä-
siaseella laukaistavalla RAMBS-
järjestelmällä (Rapid Anti-per-
sonnel Minefield Breaching Sys-
tem) saadaan raivattua 60 cm le-
veä ja 50 metriä pitkä polku mii-
noitteeseen noin 60 sekunnissa. 
RAMBS painaa vain 6.4 kg ja 
se on pakattuna yhteen reppuun. 

Yhdysvaltain merijalkaväellä 
on käytössään amfibioajoneu-
voon sijoitettu katapultilla lau-

WAM-etämiinasirote. Pudotes-
saan paikkaan, mihin maali ei 
tule, kykenee WAM "hake-
maan " maalin. Se laukaisee 
itsensä maalin yläpuolelle ja 
iskee sieltä maalin kattoon. 
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kaistava räjähderaivain (CAT-
FAE), jolla saadaan panssarimii-
noitteeseen 20 m x 300 m aukko 
90 sekunnissa. 

Mekaanisten ja herätteisiin 
perustuvien raivaimien yhdistel-
miä kehitellään useissa maissa. 
Perinteiset panssarivaunuun 
asennettavat raivaimet kuten jy-
rät, varstat ja aurat säilyvät käy-
tössä. Sirotemiinojen laajamittai-
seen raivaukseen käytetään ylei-
simmin aurausta. Aurauksen yh-
teydessä käytetään laitetta, joka 
automaattisesti merkitsee raiva-
tut alueet. 

Sirotemiinojen käytöstä on 
aiheutunut raivaustoiminnalle ai-
van uusia vaatimuksia. Moni-
herätesytyttimet vaikeuttavat 
merkittävästi kaukolevitteisten 
miinojen raivaamista ilman tar-
koitukseen kehitettyä erikoisvä-
lineistöä. Muidenkin kuin pio-
neerijoukkojen on hallittava toi-
minta sekä kohdatessaan sirote-
miinoitteen että joutuessaan si-
rotemiinoitteeseen. 

Vesistöestei l lä 
yhä merki tystä 

Pehmeällä maalla liikkeen edis-
tämiseksi käytetään erilaisia ajo-
neuvoista laskettavia tai käsin 
asennettavia "mattoja", jotka 
mahdollistavat ylimenon ajoneu-
voilla. 

Silta- ja lauttakaluston kehit-
tämisessä tärkeimpinä tavoittei-
na ovat henkilöstön tarpeen pie-
nentäminen ja rakentamisen no-
peuden parantaminen. 

Panssarivaunusillat ovat ylei-
sessä käytössä ja tulevat säily-
mään käytössä. Niiden etuina 
ovat rakentamisen nopeus ja vau-
nun henkilöstölle tarjoama suo-
ja. Silta voidaan rakentaa kevyi-
den aseiden tulen alla. Haittapuo-
lena on siltajänteen lyhyys. Pi-
tempien ja pitempään käytössä 
olevien siltojen rakentamiseen 
tarvitaan oma kalustonsa. 

Esimerkkinä mainittakoon 
MGB-silta (Medium girder brid-
ge), joka on käytössä useissa 
maissa sen keveyden ja helpon 

rakentamisen vuoksi. Sillan pi-
tuus on 30 metriä ja sen raken-
taa 25 miestä kahdessa tunnissa. 
Silta kestää taistelupanssarivau-
nun ylityksen. 

Hyökkäys merel tä , 
i lmasta ja mantereel ta 

Kirjoitussarjan päättyessä todet-
takoon, että nykyaikainen hyök-
kääjä kykenee tiedustelu- ja val-
vontajärjestelmillään valvomaan 
suuria joukkoja ja niiden liikkei-
tä. Vaikka modernit järjestelmät 
ulottavatkin tiedustelun satojen 
kilometrien päähän maihinnou-
surannasta, riittää yksittäisille 
kohteille edelleen tavanomaisilla 
ja infrapunakameroilla varustet-
tujen tiedustelukoneiden väiste-
ly. Tämä taas edellyttää, että ras-
kaalla ajoneuvokalustolla liikku-
vien suurten joukkojen on kyettä-
vä liikkumaan ja toimimaan ha-
jautetusti ja suojassa. Suoja edel-
lyttää joukolta omaa ammus- ja 
ohjusilmatorjuntaa, jonka on ky-
ettävä toimimaan samoissa olo-
suhteissa kuin hyökkääjän ilma-
ase. 

Ongelmana saattaa olla, mi-
ten ryhmittää liikkuvat tuliyksi-
köt suojaan mutta kuitenkin si-
ten, että tarvittava tulivaikutus on 
maalialueella käytettävissä. Asia 
on ratkaistavissa vain kehittämäl-
lä joukkojen liikkuvuutta. Teho-
kas linnoittaminen rajoittaa mer-
kittävästi liikkuvien tuliyksiköi-
den joustavaa käyttöä. Näin ol-
len liikkeen ja toiminnan on ta-
pahduttava hajautetusti pieninä 
kokonaisuuksina. Useiden pien-
ten kokonaisuuksien johtaminen 
taas edellyttää tehokasta ja tais-
telunkestävää johtamisjärjestel-
mää. Hyökkääjällä on mahdolli-
suus lamauttaa elektronisella so-
dankäynnillä liikkuvien sotatoi-
mien johtaminen lähes koko-
naan. 

Maihinnousija pyrkii otta-
maan sillanpään haltuun mereltä 
ja ilmasta tuotavilla joukoilla. 
Joka tapauksessa voiman kasvat-
taminen lopullisten päämäärien 
saavuttamiseksi edellyttää aina 

uppouma-alusten käyttöä, joiden 
käyttö taas edellyttää satamien 
haltuun ottamista tai keinosata-
mien rakentamista. Tällöin voi-
vat puolustajan laskemat meri-
miinoitteet sekä sillanpäässä ra-
kennetut sulutteet ja esteet muo-
dostaa merkittävän kynnyksen 
maihinnoususotatoimen aloitta-
miselle. 

Maihinnousija ottaa sillan-
pään haltuun yhdistetyllä sotatoi-
mella, joka käsittää meri-, ilma-
ja maaoperaatioita. On vaarallista 
lähteä ajatuksissa siitä, että nämä 
toiminnot tapahtuisivat eri ai-
kaan. Päinvastoin, rannikkojou-
kot joutuvat kohtaamaan saman-
aikaisesti hyökkääjän mereltä, il-
masta ja mantereelta. 

Kehitettävän maalin havaitse-
mis- ja paikantamiskyvyn, joh-
tamisjärjestelmien ja tulivoiman 
lisäksi rannikkopuolustus tarvit-
see yksiköitä, joita voidaan käyt-
tää joustavasti kulloisenkin tilan-
teen vaatimusten mukaisesti ja 
edelleen niiden avulla muodos-
tamaan tai tarvittaessa muutta-
maan puolustuksen painopistet-
tä. 

Kiinteällä rannikkopuolustus-
järjestelmällä on jo rauhan aika-
na oma tärkeä merkityksensä tur-
vattaessa valtakuntamme alueel-
lista koskemattomuutta. Maihin-
nousijan välineistön ja taktiikan 
kehitysnäkymien valossa näyttäi-
si siltä, että rannikkopuolustuk-
seltamme vaaditaan tulevaisuu-
dessakin erittäin korkeaa taiste-
lunkestävyyttä ja etenkin korke-
aa valmiutta aloittaa toiminta vä-
häiselläkin henkilöstöllä kaikis-
sa olosuhteissa. Tämän lisäksi 
vaaditaan kykyä joustavampaan 
joukkojen käyttöön ja painopis-
teen muodostamiseen tilanteen 
mukaan. Aselajimme kehittämis-
työssä tuleekin katseet ja ajatuk-
set entistäkin voimakkaammin 
suunnata liikkuvien asejärjestel-
mien ja niiden käytön kehittämi-
seen. 
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Tykkilinja arkiaska-
reissaan. 

Ismo Nikkola 

Rannikkotykistökoulu ottaa 
huomaansa kahdesti vuodessa 
reserviupseeriksi tähyävät 
varusmiehet. Sadan päivän 
kurssille on kova kilpailu ja 
kurssistakaan eivät aina 
kaikki selviä. Esimerkkikurs-
sillamme kuitenkin kaikki 
upseerioppilaat läpäisivät 
hienosti kurssin. Seuraavassa 
kokelas Ismo Nikkola kertoo 
ajastaan kurssilla 204. 

100 päivää Santahaminassa 
Kurssi 204 29.7.-3.11.1994 Ran-
nikkotykistökoululla Santahami-
nassa kokosi yhteen 68 upseeri-
oppilasta koko rannikkoalueel-
tamme. Vaasasta, Turusta, Han-
gosta, Helsingistäja Kotkasta tul-
leet oppilaat jakautuivat neljälle 
linjalle: tulenjohto, laskin, tykki 
ja viesti. AUK:n antamat pohja-
tiedot olivat hieman eri tasolla, 
sillä Vaasasta tulleet oppilaat oli-
vat perehtyneet liikkuvan rannik-
kopatteriston saloihin, kun taas 
muut olivat henkeen ja vereen 
kiinteän miehiä. AUK:t olivat 
Vaasassa, Gyltössä ja Upinnie-
messä. Kurssin oppilaiden kou-
lutuspohja ulottui peruskoulun 

käyneistä aina korkeakoulutut-
kinnon suorittaneisiin, niinpä ikä-
jakaumakin oli 18 vuodesta 27 
vuoteen. 

Saavuimme Santahaminaan 
torstaina 28.7. ja majoituimme 
upeaan punatiilikasarmiin. Sa-
man tien meidät ylennettiin up-
seerioppilaiksi ilman seremoni-
oita; salmiakit odottivat tuvassa 
tuolilla. Ihmettelimme hetken 
uutta ympäristöä, mutta nopeas-
ti aloimme tutustua uusiin kave-
reihin. Varsinkin tulenjohtolin-
jalla tiivis tunnelma tuvissa aut-
toi asiaa. Jännitys kohosi perjan-
taita ja kurssin alkamista odo-
tellessa. 

Perjantai koitti helteisen kuu-
mana. Totuttauduimme heti al-
kukurssin oppitunneilla pidettä-
vään helleasuun: kauluspaita ja 
kravatti. Kurssi alkoi alkupuhut-
telulla RT-hallissa ja jatkui ta-
varoiden kuittaamisella. Saimme 
kymmeniä kirjoja, taisteluväline-
materiaalia sekä linjakohtaista 
materiaalia, joka tuntui oudolta 
ja ennennäkemättömältä. Tava-
raa oli enemmän kuin koskaan 
ennen. Jotkut tavaroista, kuten 
lämpöhousut, herättivät ensin 
hilpeyttä 30 asteen helteessä, 
mutta niiden tarpeellisuus ym-
märrettiin vasta myöhään syk-
syllä patteristoharjoituksessa. 
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Näin lähtivät reserviupseerikurs-
sin 100 päivää rullaamaan. 

Ark i koi t taa 

Ylennyksestä ja ilmastonvaih-
doksesta toivuttuamme alkoivat 
oppitunnit. Neljä ensimmäistä 
viikkoa olivat kaikille yhteisiä 
oppitunteja. Ne käsittelivät lin-
naketaktiikkaa, johtamisoppia 
sekä yleistä rannikonpuolustus-
ta. Oppituntien lomassa pidim-
me sulkeisia, vastailimme koe-
kysymyksiin, luimme ja valmis-
telimme oppilasharjoituksia. 

Teorian tiivistimme käytän-
nöksi ensimmäisellä leirillämme 
Hästö-Busön linnakesaarella. 
Paljon puhuttu hiekkasäkkien 
täyttäminen sujui kauniissa sääs-
sä melko kevyesti. Tukikohdat, 
joita oli kaksi, harjoittelivat lin-
nakkeen puolustustaistelua sekä 
vastahyökkäyksen tekoa, jos vi-
hollinen on päässyt pureutumaan 
asemiin. Mieleenpainuvin hetki 
leirillä oli varmasti öiset taiste-
luammunnat, joissa itkk:t, rskk:t, 
kvkk:t, rk:t ja singot ampuivat 
valojuovaluodein mereltä tule-
vaa vihollista. "Mereltä kuuluu 
moottorin ääntä." 

Leiriltä palasimme koululle 
kolmeksi viikoksi opiskelemaan 
meriammuntoja. Uutta RANTA-
järjestelmää sekä RAVAL-jär-
jestelmää koulutettiin rinnan. 
Kukin linja ahkeroi omien asi-
oidensa parissa ja valmistautui 
patteriharjoitukseen ja merilei-
riin. Tiiviin opintopaketin jäl-
keen koitti taas käytännön het-
ki. Kolme päivää Isosaaren lin-
nakkeella ja viikko Orrengrun-
din linnakkeella sujuivat luon-
nonvoimien armoilla. Hurjasta 
myrskystä huolimatta saimme 
ammunnat suoritettua ja erillisen 
tulenjohdon miehetkin haettua 
pois saaresta. Useimpien mieles-
tä juuri merileiri oli paras lei-
rimme, sillä RANTA-järjestel-
män testaaminen sekä pääkalus-
tolla ampuminen oli juuri sitä 
osaa rannikkotykistöstä, jota 
suurimmalla mielenkiinnolla 
odotimme. 

Merileirin jälkeen olikin vaa-
salaisten vuoro näyttää. Siir-
ryimme kahden viikon huippu-
tiiviiseen maa-ammuntaosuu-
teen. Kiinteän tykistön miehille 
vieras liikkuva kalusto ja toimin-
ta, kuten mittaus, olivat välillä 
puurtamista. Opimme kuitenkin 
kahdessa viikossa tarpeeksi läh-
teäksemme viimeisille kahdelle 
leirillemme, Rt-patteristomaasto-
harjoitukseen Syndaleniin ja 
maa-ammuntaleirille Santahami-
nan - Isosaaren alueelle. 

"Ajoon" sai miehet ripeästi 
liikkeelle kummassakin harjoi-
tuksessa ja maa-ammuntaleirillä 
pääsimme jo ampumaankin. 
Varsinkin tykkilinjalle hienoin-
ta oli 130 K 54:n kymmenen lau-
kausta, ja kaikki muistavat var-
masti pitkän moottorimarssin 
autojen lavoilla Syndaleniin. 
Kumpikin leiri sujui sateisissa 
säissä, mutta vastoinkäymisistä 
kasvoi yhteishenki, joka kurssil-
lamme oli erinomainen. 

Hengen ja ruumiin 
ravintoa 

Oppituntien ja 21 leiripäivän li-
säksi meillä oli myös hieman lii-
kuntakoulutusta. Perinteisten 
Cooperin testin, maastojuoksun 
ja suunnistuksen lisäksi oli myös 
yleisurheilukilpailut ja Rysäka-
rin marssi. Rysäkarin marssi on 
henkilökohtainen kilpailu, jossa 
ase ja reppu kulkevatkoko mars-
sin mukana. Kilpailu koostuu n. 
20 km:n lenkistä, suunnistukses-
ta, tehtävärasteista, ammunnasta 
ja 6 km:n pikataipaleesta. Pelkäl-
lä juoksemisella ei kilpailua voi-
ta, koska ampumataito ja tehtä-
värastit ratkaisevat sakkominuu-
tit. Samoin voimia kannattaa sääs-
tellä pikataipaleelle, sillä sen aika 
kerrotaan kolmella. Marssi oli 
rankka, mutta suorituksena iki-
muistoinen. Kaikki selvisivät läpi 
puhtain paperein, ketään ei jää-
nyt matkan varrelle. 

Kurssin aikana oppilaskun-
nan hallitus järjesteli muun toi-
minnan ohessa mainosten kerä-
yksellä rahoitettuja aktiviteette-

ja. Kurssijulkaisumme oli kiin-
nostava kohde ja oppilaamme 
hyviä myyjiä, sillä rahaa saim-
me yli odotusten. Niinpä pys-
tyimme järjestämään juhlallisen 
ja tunnelmallisen kurssijuhlan 
Katajanokan upseerikasinolla. 
Sen illan muistavat varmasti 
kaikki upseerioppilaat ja varsin-
kin heidän upeat daaminsa. Sa-
mana päivänä pidimme myös 
omaistenpäivän, jossa yli 200 lä-
heistämme tutustui rannikonpuo-
lustukseen ja meidän oppimiim-
me taitoihin. Lisäksi oppilaskun-
nalta jää näkyvimpänä muisto-
merkkinä kurssijulkaisu, joka il-
mestyy alkuvuonna 1995. 

100 päivää Rannikkotykistö-
koululla opettivat paljon. Asial-
liset ja pätevät kouluttajat vaati-
vat paljon, mutta me teimme 
parhaamme ja selvisimme. Ti-
lannekomiikka ja yhdessä koe-
tut hetket loivat ikuisia kaveri-
suhteita ja oli jopa hieman hai-
keata lähteä kohti suurta tunte-
matonta, kokelasaikaa. 

Kurssi 204 oli hauskaa elää 
ja kokea. 

Ukko Elias Metsola ylennettiin 
kurssin päättäjäispäivänä 
vänrikiksi ja siirrettiin reser-
viin. Kuvassa kurssin johtaja 
maj H-P Rekola kiinnittää 
ruusukkeet ylennetyn laattoihin. 
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Veijo Taipalus 

Rannikon Leijonat 

Vihollinen lähestyy pääkau-
punkiseutuakin ilmastakuin 
mereltä. Lisäksi vihollisen 
erikoisjoukot tekevät iskuja 
lamauttaakseen liikekannal-
lepano- ja johtamisjärjestel-
mät pääkaupungin alueella. 
Puolustaja keskittää varus-
kunnista saapuvia joukkoja 
pääkaupungin suojaksi otta-
en haltuunsa muun muassa 
kantakaupungin, Malmin ja 
Vuosaaren. Rannikkopuolus-
tus on jo ryhmittynyt pääkau-
pungin edustan saarille, j a 
valmistautuu yhteistoimin-
nassa merivoimien kanssa 
ma ih innousun to r jun taan . 
Lasketaan miinoitteita, tehos-
tetaan merivalvontaa, koho-
tetaan johtamisvalmiutta ja 
ammutaan tykistön koulutu-
sammuntoja. Näin kehittyi ti-
lanne 7.11.1994 alkaneessa 
Leijona-94 harjoituksessa. 

Harjoitukseen osallistui 
yhteensä noin 10 000 hen-
kilöä, joista rannikon puo-
lustajia oli noin 1000. Har-
jo i tuksen päämääränä oli 

ha r jo i t e l l a m a i h i n n o u s u n 
torjuntaa sekä erityisesti tor-
juntaan osallistuvien eri osa-
puolten välistä yhteistoimin-
taa. Merivoimat aloitti oman 
Meri le i jona-har jo i tuksensa 
j o v i i k k o a a i k a i s e m m i n . 
Merivoimat ja rannikkoty-
kistö harjoittelivat nyt en-
simmäisen kerran toimintaa 
laajemmalla 12 meripenin-
kulman aluevesirajan mu-
kaan rajatulla aluemerellä. 

E r o t u o m a r i t 
k u k i s t i v a t 
l i n n a k k e e t 

Tiistaina 8.11. yritti keltai-
nen lamauttaa Isosaaren lin-
nakkeen erikoisjoukkojen is-
kulla. Puolustajan lähes au-
koton valvontaverkko kuiten-
kin paljasti yrityksen riittä-
vän ajoissa ja taistelijoiden 
aktiivisella toiminnalla isku 
kyettiin torjumaan. Isosaaren 
patteri kykeni jatkamaan am-
pumatoimintaansa. 

T u l e n j o h t o k o m e n t a j a 

I sosaares ta otti yh teyden 
rykmentin komenta jaan j a 
ilmoitti ampuneensa maihin-
nousua yrittävää alusosastoa 
putket kuumina. Alusosasto 
jatkaa kuitenkin matkaansa. 
Rykmentin komentaja loh-
duttaa tu len johtokomenta-
jaa, että näinhän asia ei to-
dellisuudessa olisi mutta nyt 
on jotain päästettävä "peli-
teknillisesti" läpi, että myös 
maarintaman joukoille saa-
daan taistelukosketus tässä 
harjoituksessa. Illan j a yön 
aikana torjutaan alueloukka-
uksia tykistöasein ja osallis-
tutaan miinoitustoimintaan. 

Keskiviikkona ja torstai-
na (9.-10.11.) keltainen nou-
si maihin Vuosaaressa j a 
suoritti maahanlaskun Seu-
tulan alueelle. Samaan ope-
raatioon liittyen yritti keltai-
nen ottaa Kuivasaaren hal-
tuunsa. Linnakkeen sitkeän 
taistelun ja rannikkojääkäri-
k o m p p a n i a n s u o r i t t a m a n 
vastahyökkäyksen ansiosta 
Ku ivasaa r i kye t t i in p i tä -
mään. Vuosaareen suuntau-
tuvaa maihinnousi jaa vas-
taan käytettiin runsaasti ty-
kistötulta ja yhteis toimin-
nassa merivoimien kanssa 
maihinnousua torjuttiin oh-
jusaseil la. Torstaina meri-
puolustuksen tulivoima kes-
kitettiin estämään keltaisen 
jatko- ja täydennyskuljetus-
ten pääsy Vuosaareen muo-
dostuneeseen sillanpäähän. 
Maa r in t ama l l a t a i s te leva t 
joukot pyrkivät lyömään vi-
hollisen jo sillanpään alueel-
le. 

Le i jona jä i l a ihaks i? 

Pääkaupunkiseudun vaikeat 
ja ahtaat väylät suosivat me-
ripuolustusta. Kapeikot on 
helppo miinoittaa ja puolus-
tajallaon käytettävissään rik-
konaiseen saaristoon ryhmi-
tetty vahvasti linnoitettu ran-

nikkopuolus tus jär jes te lmä. 
Vihollisen toiminta alkaa kui-
tenkin mitä todennäköisim-
min alueloukkauksillajapuo-
lustusvalmiuden testaamisel-
la. Tällöin korostuvat niin ran-
nikkotykistön kuin merivoi-
mienkin rauhan ajan valmi-
us. Olisikin ehkä antanut oi-
keamman kuvan toiminnas-
ta, jos rannikkojoukot olisi-
vat osallistuneet Merileijona-
harjoi tukseen merivoimien 
kanssa. Tällöin olisi harjoi-
teltu yhteistoimintaa alueel-
lisen koskemattomuuden val-
vonnassa ja turvaamisessa. 
Harjoitukseen olisi myös si-
sällytetty miinoitustoiminnan 
ja ohjustulenkäytön harjoit-
telu j a valmistelut. Rannik-
k o t y k i s t ö y k s i k ö t o l i s iva t 
osoittaneet torjuntakykyäko-
vapanosammunnoin. 

Toisessa vaiheessa, eli 
varsinaisessa Leijona-harjoi-
tuksessa olisi keskitytty esi-
kuntien j a tulenkäytön joh-
toportaiden kanssa yhteistoi-
mintaan j a tulenkäytön jär-
jestelyihin merivoimien yk-
siköiden sekä sotilasläänin 
j a sen a l a j o h t o p o r t a i d e n 
kanssa. 

Näistä kirjoittajan kom-
menteis ta huol imat ta voi-
daan varmasti todeta, että 
harjoitus oli hyvin onnistu-
nut. Sitä osoitti myös reser-
viläisten harjoituksesta an-
tama palaute. Käyttäytymis-
tieteiden tutkijat tutkivat ky-
selyn avulla yhteensä 2500 
miehen mielipiteet har joi-
tuksesta. Tuloksia voidaan 
pitää puolustusvoimien kan-
nalta lähes kehuina. Harjoi-
tuksen eräänä päämääränä 
oli antaa kansalaisille selke-
ämpi kuva puolustusvoimi-
en kyvystä huolehtia pää-
kaupungin turvallisuudesta. 
Tiedotusvälineiden mukaan 
tässäkin päämäärässä onnis-
tuttiin. 
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Eeva Viljanen 

Rannikon sisaret leijonaleirillä 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
osallistui Helsingin 
edustalla Leijona -94 
sotaharjoitukseen hoitaen 
"omat saarensa " sekä 
osallistuen kolmen sisaren 
panoksella Tuusulassa 
yhteistyöhön maalla 
toimivien yhdistysten 
kanssa. Yksi reipas 
vaihdokas Tuusulasta oli 
puolestaan saamassa 
tuntumaa meriolosuhtei-
siin. Me parikymmentä 
sisarta olimme odottaneet 
tapahtumaa jo aikaisemmin 
keväällä saamamme 
ennakkotiedon mukaan ja 
varanneet jäljellä olevat 
vuosilomapäivämme tähän 
tarkoitukseen. 

Suomenlinnan (ent. Helsin-
gin) paikallisosaston tukikoh-
tana toimi Isosaaren sotilas-
koti, jossa varustamistyö kes-
kitetysti tehtiin ja josta käsin 
siskot lähetettiin ympäröiviin 
saariin. 

V a l m i s t a u t u m i s t a . . . 

Etukäteen olimme saaneet tie-
tää paikat, vahvuudet, yhte-
yshenkilöt ja toivomukset so-
tilaskotipalvelujen ajankoh-
dista - siis kaiken oleellisen. 
Palkattu kodinhoitaja oli ar-
vioinut aineelliset tarpeet, 
mutta koska hän oli itse sai-
raslomalla, me vapaaehtoiset 
sisaret saimme hoitaa sotilas-
kodin parhaaksi katsomal-

lamme tavalla. Ja me hoidim-
me! 

T o i m i n t a a . . 
6.11 .ensimmäisetsisaret nou-
sivat Vesikkoon, Upinniemen 
vesillä liikkuvaan sotiiasko-
tiveneeseen, jonka kannelta 
myyntityö ulotettiin mukana 
olleille merivoimien aluksil-
le. Muut sisaret siirtyivät Iso-
saaren linnakkeelle sunnun-
taiaamuna leipomaan ja pak-
kaamaan leirilaatikoita Kui-
vasaarta (100 miestä), Valli-
saarta (70 miestä). Katajaluo-
toa (100 miestä) ja Miessaar-
ta (60 miestä) varten. 
Tositilanne alkoi hahmottua 
pakkaamisen myötä, kun kävi 
yhä ilmeisemmäksi, että han-
kinnat oli jostain syystä mi-
toitettu yksinomaan Isosaa-
ren (250 miestä) tarpeita var-
ten . T a k a p ä i v y s t ä j ä m m e 
Marjatta mantereella osoit-
tautui autoineen ja tukkukort-
teineen ennalta arvaamatto-
man arvokkaaksi tekijäksi, 
jota ilman leiristä olisi tullut 
fiasko eikä triumfi, jollaisek-
si se sitten kuitenkin osoit-
tautui. 

K o k e m u s t a 
h a r r a s t u s t y ö n 
t a k a n a . . . 

Työelämästä saadut ryhmä-
työkokemukset ovat useim-
pien kohdalla arkirutiineja 
koskevia ja siten hypoteettis-
ta tuntumaa. 

Tässä leiriharjoituksessa, 
jossa työvoimaa oli niukas-
ti, jossa työaikaa ei voitu 
määri tel lä , jossa kiire oli 
keskeytymätöntä ja väsymys 
v ä i s t ä m ä t t ä s e u r a u k s e n a , 
testattiin ryhmän keskinäi-
nen soveltuvuus ja tehtävi-
en saumaton hallinta sekä 
h e n k i l ö k o h t a i n e n p a n o s 
koko projektissa. Tavoittee-
na kun oli puolustusvoimi-
en taholta esitettyjen toiveit-

ten mukainen palveluaika-
taulu viidellä saarella, riit-
tävä leipomon tuotos, her-
mojen hallinta ja luonnolli-
sesti taloudellinen kate. 

O n n e a m a t k a s s a . . . 

Nyt nähtiin, kuinka leipomo -
kahden hengen vetoinen -
tuotti 1000 munkkia ja kor-
vapuustia päivittäin, kuinka 
törmäykset kapeassa myynti-
tilassa vältettiin, kuinka jo-
kainen kirjaimellisesti taiteili 
tehtävänsä positiiviseen tu-
lokseen. 

Nyt saatiin kokea näky-
mätöntä suosiota, kun jau-
hot loppuivat, kun hiiva lop-
pui, kun hillo loppui, kun 
sokeri loppui , kun kahvi 
loppui, kun aikakin melkein 
loppui, kun ruokalan eväät 
eivät riittäneet ja sotilasko-
din pakas t imet tyh jen ivä t 
si lmissä. . . kun puhel imen 
päässä oli Marjatta! Ihmei-
den ihme, viikon loputtua, 
perjantaina me sisaret ero-
simme rautaisena ja yhteis-
työhaluisena iskuryhmänä -
valmiina melkein mihin ta-
hansa! 

M u i s t o j a . . . 

Jos Isosaaren sotilaskodin tis-
killä aamu kahdeksasta ilta 
kymmeneen jonotettiin - p a r -
haimmillaan kahdeksatta ker-
taa päivässä - oli luodoilla 

oma tiivis, henkilökohtaisen 
olemassaolon tunnelmansa. 

Katajaluoto - tuulinen ja 
aukea, primiti ivisissä olo-
suhteissa toimivine sotilas-
koteineen - osoitti sisarille 
taas kerran, että veneel lä 
saapuva kahvipönttö voi olla 
tärkeä osa näytelmää. Yli-
määräistä kierrosta pyydet-
tiin leir in p u r k u p ä i v ä n ä , 
"jotta pojille jäisi harjoituk-
sesta mukava muisto". 

Muistot jäivät myös si-
sarille. Me selvisimme uu-
pumat tomien j a sopeu tu -
vaisten sisarien avulla, mut-
ta myös hyväl lä onnel la . 
S e u r a a v i i n h a r j o i t u k s i i n 
saimme arvokasta tietoa ei 
vähiten omasta yhteistyöky-
vystämme tai mahdottomis-
ta j a o d o t t a m a t t o m i s t a 
komplikaatioista, joihin on 
voitava varautua. Me tulem-
me käsit telemään keskuu-
dessamme näitä kokemuksia 
ja yhteistyössä puolustus-
voimien kanssa varmasti pa-
rantelemme ainakin tiedon-
kulkua, ettei toimintamme 
perustuisi suureksi osaksi 
improvisaatioon. 

Kiitokset kuuluvat asiak-
kai l lemme tiheistä vierai-
luista ja ne kuuluvat linnak-
keiden miehille, jotka siir-
sivät meidät saarelta toisel-
le ja hoitivat meidät katon 
alle - valmiiks i s i ja tu i l le 
vuoteille! 

Rannikkosotilaskotiyhdistys ry, RSKY 
Helsinki, perustettu 1918 
Toimii rannikolla Raumalta Kotkaan, jäseniä n. 650, 
sotilaskoteja 17, kanttiineja 6. 
Palkattua henkilökuntaa n. 40. 
Yhdistyksen puheenjohtaja Ulla Varjola 
Leiripäällikkö Raija Rissanen. 
Suomenlinnan (v:sta 1994 lähtien, ent. Helsingin) 
paikallisosasto, n. 250 jäsentä. 
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Rannikkotykistön 
joukko-osastojen nistoriasarja 
Varaa omasi heti ! 

Käytä oheista t i lauskortt ia tai ota yhteyt tä joukko-osastoihin näin: 

SIRR/kou l t s to - PL 5 - 00861 H E L S I N K I puh (90) 161 4811 
T u r R R / k n t o t s t o - PL 5 - 2 0 8 1 1 T U R K U puh (921) 695 111 
Ko tRPs to /kou l t s to - PL 5 - 4 8 7 0 1 K O T K A puh (952) 281 3 3 3 
HanRPs to / kou l t s t o - PL 35 - 10901 H A N K O puh (911) 6781 
V a a R P s t o / k o u l t s t o - PL 61 - 6 5 1 0 1 V A A S A puh (961) 3 2 6 2 1 1 1 

1 + 5 k i r j a a 
T I L A A N S E U R A A V A T T E O K S E T 

• Y le i nen o s a 
• S IRR his tor ia 
• T u r R R h is tor ia 
• K o t R P s t o h is tor ia 
Q H a n R P s t o h is tor ia 
Q V a a R P s t o h is tor ia 
• K o k o sa r ja 

150,- k i r ja on va lm is 
150,-
150,-
150,- k i r ja on va lm is 
150, -
150,-
800,-

Nimi 

Läh ios 

Pos t i t o im ip . 

Pa lau ta t ä m ä t i lauskor t t i oso i t tee l la 

Rann ikko tyk i s tön Upsee r i yhd i s t ys r.y. 
c /o K u s t a n n u s O y S u o m e n M ies 
Töö lön to r i nka tu 2 0 0 2 6 0 H E L S I N K I 
puh (90) 4 9 6 189, fax (90) 4 9 2 058 

tai j o h o n k i n y l lä ma in i tu is ta 
j oukko -osas to i s ta . 

Riston h, x'<>ria 

ta 
ee„ l o 

histori; 

noin 1 5 0 0 sivua 

KotRPston historia sekä yleinen osa "Kivilinnoista karkaistuun teräkseen" ovat valmiit, VaaRPston 
ja TurRR:n historiat valmistuvat 1994 aikana sekä HanRPston ja SIRR:n historiat vuonna 1995. 
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Odottavan aika on yhä pitkä -
neuvoja Rannikon Puolustaja-lehteen 
kirjoittamisesta 

Kirjoitukset Rannikon Puolusta-
jaan olisi hyvä lähettää, mikäli 
mahdollista,sekä paperitulostee-
na että levykkeenä. Levykkeeseen 
on hyvä merkitä millä ohjelmalla 
teksti on tuotettu. Mikäli ATK-
laitteita ei ole käytettävissä, hy-
vällä kirjoituskoneella tuotettu 
teksti voidaan lukea skannaamal-
la tekstiksi eikä siis tarvitse kir-
joittaa uudestaan toimituksessa. 

Hyvin usein käy niin, ettei ar-
tikkeli syystä tai toisesta mahdu 
heti lehteen. Kirjoitus saattaa 
odottaa kuukausia sopivaa rakoa! 
Artikkelin kirjoittaja saattaa tus-
kastua, kun artikkelia ei näy. Toi-
von kuitenkin, etteivät mahdol-
liset viivästykset estäisi lukijoita 
kirjoittamasta uusia artikkeleita 
lehteen. 

Jokainen lehti sisältää teeman 
lisäksi muiden joukko-osastojen 
ja yhteisöjen kuulumisia-palstat. 
Lisäksi lehteen mahtuu normaa-

leja tekniikkaa, historiaa ja muu-
ta toimintaa tarkastelevia artik-
keleita. Pienempiä tekniikkaa kä-
sitteleviä artikkeleita julkaistaan 
Meripuolustustekniikka-liittees-
sä. Toimitus toivoo, että jouk-
ko-osastoissa ja killoissa aloitet-
taisiinkin teemojen mukaiset val-
mistelut riittävän ajoissa. Teemo-
jen ulkopuolisia ja Meripuolus-
tustekniikka-liitteeseen sopivia 
artikkeleita voi lähettää toimituk-
selle milloin tahansa, ellei halua 
artikkelia julkaistavaksi jossain 
tietyssä numerossa. 

Toimitus kiittää lehden ulko-
asun ideointikilpailuun osallistu-
neita lukijoita. Osallistujien luon-
nokset antoivat toimitusneuvos-
tolle hyviä ajatuksia lehden ul-
koasun kehittämiseksi. Toimitus-
neuvoston harkinnan jälkeen pal-
kitaan osallistujia kirjapalkin-
noilla. 

Veijo Taipalus 

Vuoden 1995 teemat ja aikataulu numeroit ta in: 

1. Mater iaal i 
to imituksel la 10.2. , 
lehti i lmestyy10.3 . 
- KotRPsto 
- Kyminlinnan Rt-kilta 
- Kotkan kaupunki 

2. Mater iaal i 
to imituksel la 19.5. , 
lehti i lmestyy 21 .6 . 
-SIRR 
- Suomenlinnan Rt-kilta 
- Rt-kerho johtorengas 
- Helsingin kaupunki 

3. Mater iaal i 
to imituksel la 1.9. , lehti 
i lmestyy 21 .9 . 
- HanRPsto 
- Hankoniemen Kilta 
- Hangon kaupunki 

4. Mater iaal i 
to imituksel la 17 .11 . , 
lehti i lmestyy 22 .12 . 
- TurRR 
- Turun Rt-kilta 
- Turun kaupunki 

1/96 
- VaaRPsto 
- Merenkurkun Kilta 
- Vaasan kaupunki 

YHTEYSTIETOJA 

RANNIK0NPU0LUSTAJAIN KILTA 
Erkki Salmi 
Västervikin huvilatie 83 
65280 Vaasa 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 
Jouni Grönroos 
Kantokaskenpolku 4 C 
02340 Espoo 
fax 4213899 

TURUN RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 
Toivo Veriö 
Aurakatu 15 A 1 
20100 Turku 

HANKONIEMEN KILTA 
Risto Sariola 
Satamatie 58-62 A 5 
10900 Hanko 

KYMINLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 
Esa Terviö 
Kotilotie 6 48310 Kotka 

MERENKURKUN KILTA 
Erkki Salmi katso Rp-kilta 

RT-KERHO JOHTORENGAS 
Pentti Jänkälä 
Teinintie 18 C 
00640 Helsinki 

RANNIKK0S0TILASK0TIYHDISTYS 
Ulla Varjola 
Katajanokankatu 4 D 
00160 Helsinki 

RANNIKKOTYKISTÖN OPISTOUPSEERIT 
Esko Haapala 
RtK/SIRR PL 5 
00861 Helsinki 

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ 
Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Pankinjohtaja Erkki Karmila 
Hallituksen puheenjohtaja 
Ev Risto Sinkkonen 
Asiamies 
Maj Pentti Miettinen 
P1 919 
00101 Helsinki 

RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 
Puheenjohtaja 
Timo Sario 
Laajaniityntie 10 F 81 
01620 Vantaa 
Sihteeri Hasse Rekola 
RtK/SIRR PL 5, 
00861 Helsinki 
puh 90 1615231. fax 1615250 
Yhteyshenkilöt 
SIRR kapt Juhani Karjomaa 
TurRR kapt Hannu Heinonen 
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Eversti 
Risto S inkkonen 

Olen luovuttanut rannikkotykistön tarkastajan 
tehtävät 30.11.1994 eversti Jorma Vuohelaiselle 
ja siirtynyt reserviin 1.12.1994. Takanani on yli 
30 vuotta rannikon puolustajana. 

Nämä vuodet ovat olleet rannikkotykistö-
aselajin kannalta kuin myös henkilökohtaisesti 
minulle nousujohteisia kehityksen ja rauhan 
vuosia. 

Edellisten sukupolvien sotilailla saattoi vas-
taavaan ajanjaksoon sisältyä 3-4 pitkää ja ras-
kasta sotaa. 

Minulle nämä vuodet ovat olleet hyviä ja 
onnellisia. 

Tarkastajakaudelleni osuivat suuret mur-
rokset, niin Euroopan kokoiset kuin pienem-
mätkin. 

Puolustusvoimissa opeteltiin uusi hallinto-
kulttuuri tulosjohtamisella, suppenevilla re-
sursseilla ja organisaatioiden leikkausuhalla 
maustettuna. Koulutusjär jes te lmämmekin 
suunniteltiin uusiksi. Nyt ollaan siirtymässä 
4/2 eli kahteen varusmiessaapumiserään vuo-
sittain, ei kuitenkaan merivoimissa, jossa saa-
pumiseriä on kolme. Kuluvana vuonna ovat 
parhaat pojat Pääesikunnassa hahmottaneet 
rannikkopuolustuksen olemusta ensi vuositu-
hannella olettaen, että lähivuosien resurssit 
ovat varsin rajoitetut. 

Ehkä suurista murroksista johtuen puolus-
tusvoimia arvostetaan nyt enemmän kuin kos-
kaan palvelusurani aikana. Se on suuri muu-
tos jo sinänsä. Vapaaehtoisella maanpuolus-
tuskoulutuksella on nyt etsikkoaikansa mah-
dollisuuksien ja tarpeen sekä resurssien ja odo-
tusten ristipaineessa. Noin vuosi sitten minul-
la oli tilaisuus esitellä Kuivasaariprojekti oh-
jusveneen komentosillalta Venäjän puolustus-
ministeri Pavel Gratshoville ja todeta vapaa-
ehtoisen maanpuolustusaatteellisen työn voi-
ma. 

Nyt erotessani vakinaisesta palveluksesta 
haluan kiittää erityisesti rannikon vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen järjestöjä, yhteistyö-
kumppaneita ja niitä lukuisia yhteisöjä ja yk-
sityisiä henkilöitä, joiden tuen olen saanut hoi-
taessani rannikkotykistön tarkastajan tehtävää 
suurten muutosten pyörteissä. Kaikesta huoli-
matta tai ehkä juuri näistä suurista murroksis-
ta johtuen rannikon puolustus korostuu myös 
tulevaisuudessa ja työtä siinä riittää edelleen 
meille kaikille. 

Tässä työssä toivotan seuraajalleni Jorma 
Vuohelaiselle menestystä. 

Eversti 
Jorma Vuohela inen 

Ottaessani vastaan rannikkotykistön tarkastajan tehtävät 
1.12.1994 teen sen nöyrin mielin ja kiitollisena edeltäjilleni 
heidän tekemästään pitkäjänteisestä työstä aselajimme ke-
hittämiseksi . Rannikkopuolustus on tänään paremmassa kun-
nossa kuin se on ollut koskaan itsenäisyytemme 77 vuoden 
aikana. Tehty työ on ollut kaukonäköistä. Monessa suhteessa 
aselajimme on toiminut Puolustusvoimissa tien näyttäjänä 
sille, kuinka pitkäjänteinen kehitystyö on suunniteltava ja 
vietävä läpi. 

Puolustusvoimien operatiivisen johdon ohjauksella laa-
dittu Rannikkopuolustuksen työryhmän mietintö vuodelta 
1972 osui oikeaan ajankohtaan ja avasi tien toisaalta par-
lamentaarisille mietinnöille ja rannikkopuolustukselle ase-
tetuille suoritevaatimuksille ja sitä tietä maavoimien en-
simmäisille tilausvaltuuksille vuonna 1974. Maamme suo-
tuisa taloudellinen kehitys 1970-ja 1980-luvuilla teki mah-
dolliseksi lähes 20 vuoden systemaattisen ja taloudellisil-
ta resursseiltaan melko hyvin ennakoitavissa olleen asela-
jimme rakentamisen. 

Monet uudet haasteet odottavat kuitenkin taas lähitu-
levaisuudessa. Jo tehdyt kalustohankinnat on vietävä läpi 
ja niiden koulutus on järjestettävä. Kehitystyö on jatku-
vaa. Uuden koulutusjärjestelmän mukainen sodan ajan 
joukkojen tuottaminen on suunniteltava ja ohjeistettava 
koulutuksen osalta. Rauhan ajan jo päätetyt organisaatio-
muutokset on vietävä hallitusti läpi. Materiaalihankinto-
jen läpiviennissä on pyrittävä valmiisiin järjestelmiin ja 
varustettuihin sodan ajan joukkoihin samalla, kun luo-
daan valmiuksia käynnistää 1970-luvun lopulla hankitun 
jo vanhentuneen tai pian vanhentuvan ja poistuvan mate-
riaalin uusinta. 

Aselajimme henkilöstötilanne on sekä lukumääräisesti 
että laadullisesti parempi kuin aikoihin. Motivoitunut, am-
mattitaitoinen ja yhteistyökykyinen henkilökunta on to-
dellakin aselajimme tärkein voimavara. Rannikkotykistö-
koulun osuus henkilöstön koulutuksessa on ratkaisevan 
tärkeä ja koulun keskeinen tulosalue. 

Kiinteää rannikkopuolustusta edustavien rannikkojouk-
kojen tärkein tehtävä on valmiustehtävä, jota kaikkien mui-
den tulosalueiden on ensisijaisesti palveltava. Rannikko-
joukkojen valmiudesta ja tulosohjauksesta vastaavat ensi-
sijaisesti maanpuolustusalueet, jotka ovat sisäistäneet ran-
nikkopuolustuksen merkityksen maamme ydinalueen 
uloimpana suojana. Maanpuolustusalueet vastaavat jouk-
kojen koulutuksesta ja valmiudesta. Aselajitarkastaja vas-
taa ensisijaisesti rannikkopuolustuksen kehittämisestä sekä 
siitä, että rannikkojoukot ovat varustetut ja koulutetut teh-
täviensä edellyttämällä tavalla. 

Kiitän reserviin siirtyvää rannikkotykistön tarkastajaa, 
eversti Risto Sinkkosta yli 30-vuotisen sotilasuran aikana 
tehdystä mittavasta työstä aselajimme kehittämiseksi sekä 
toivotan hänelle ja hänen vaimolleen Virpille aktiivisia ja 
onnellisia eläkepäiviä. 
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Rannikkotykistökoulu 
25 vuotta 

Rannikkotykistökoulu, aselajimme yhteinen opinahjo, 
täytti 25 vuotta 1.9.1994. Virallisesti tapahtumaa 
juhlistettiin koulun perinnepäivänä marraskuun ensim-
mäisenä. Merkkipäivän juhlallisuudet toteutettiin 
ystävien ja oman väen kesken perinteisiä tapoja noudat-
taen. Juhlapäivän kohokohtia olivat koulutushallissa 
järjestetty tunnelmallinen päiväjuhla, koulun edellisen 
johtajan eversti Hanno Strangin muotokuvan paljastami-
nen sekä iltajuhla Kadettikoululla. 

Vaikka Rannikkotykistökoulu on suhteellisen nuori, asela-
jimme johtajiston koulutuksella on toki pitemmät perinteet, 
joiden kautta koulumme toiminta on muokkautunut nykyi-
seen tilaansa. Rannikkotykistön palkatun henkilökunnan ja 
reservin upseerien koulutuksen järjestelyissä on selkeästi 
nähtävissä viisi eri kehitysvaihetta; 
- rannikkotykistön päällystö- ja alipäällystökoulutuksen 
muovautuminen 1920-luvulla, 
- koulutus Merisotakoulussa vuosina 1930-1963, 
- koulutus Tykistökoulussa vuosina 1963-1969, 
- itsenäisen aselajitarkastajan alaisen Rannikkotykistökou-
lun perustaminen 1.9.1969 ja 
- Rannikkotykistökoulun liittäminen Suomenlinnan Rannik-
korykmenttiin 1.1.1990. 

1920-luvulla luotiin perusteita rannikkotykistön kehit-
tämiselle käynnistämällä eri henkilöstöryhmien säännön-

RtK:n koulutushalli täyttyi juhlayleisöstä 1.11.1994. Koulun johtaja majuri Timo Kaukoranta lausumassa 
tervehdyssanoja. 

Rannikkotykistökoulu tulee. Ensimmäinen paraatikatselmus 
ja ohimarssi Santahaminassa vuonna 1969. SA-kuva. 

mukainen koulutus. Vuosikymmenen loppuun mennessä 
oli luotu omat koulutuslinjat rannikkotykistön upseereille 
Kadettikouluun ja aliupseereille Meripuolustuksen Kapi-
tulanttikouluun. Aliupseerien koulutus oli tosin aloitettu 
jo vuonna 1922 Rannikkotykistön Aliupseerikoulussa. 
Myös reserviupseerikursseilla ryhdyttiin vuonna 1927 an-
tamaan koulutusta kenttätykistölinjan rannikkotykistöja-
oksessa. 

Mer ipuolustuskoulu Suomenl innassa 

Laivaston ja rannikkotykistön yhdistyttyä vuonna 1927 yh-
teiseksi meripuolustukseksi koottiin molempien koulutus 
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Rcinnikkotykistökoulun henkilökunta vuonna 1969. SA-kuva. 

1.11.1930 perustettuun Merisotakouluun. Tämä Merisota-
koulun perustamispäivä on nykyään Rannikkotykistökoulun 
perinnepäivä. 

Merisotakoulu tuotti rannikkopuolustukselle pääosan 
siitä johtajistosta, jolla käytiin sodat, siirryttiin rauhaan ja 
luotiin perusteet tämänkin päivän toiminnoille. Kolmen-
kymmenenkolmen vuoden aikana ehdittiin Merisotakou-
lussa kouluttaa rannikkotykistöön yhteensä 216 upseeria, 
605 kanta-aliupseeria ja 2 855 reserviupseeria. Tähän pit-
kään kauteen sisältyy mittavia kehitysvaiheita niin taktii-
kassa kuin tekniikassakin. Koulutuksessa yhteinen opin-
ahjo takasi erinomaiset edellytykset menestyksekkään yh-
teistoiminnan luomiselle. Tätä ajanjaksoa voidaankin pe-
rustellusti kutsua rannikkotykistökoulutuksen meripuolus-
tusvaiheeksi. 

Vaikka rannikkotykistö olikin liitetty maavoimiin jo 
vuonna 1952, annettiin aselajin johtajiston koulutusta me-
rivoimien kanssa yhteisessä sotakoulussa vielä yli kym-
menen vuoden ajan. Puolustusvoimien uudelleenorgani-
soinnin yhteydessä vuonna 1960 rannikkotykistö alistet-
tiin tykistön tarkastajalle. Tästä luonnollisena seuraukse-
na ryhdyttiin rannikkotykistön koulutusta siirtämään vuon-
na 1963 Tykistökoulun yhteyteen. Tykistökoulu toimi tässä 
vaiheessa Rannikkotykistökoulun nykyisissä tiloissa, mit-
kä eivät mahdollistaneet kaiken aselajimme koulutuksen 
siirtämistä. Reserviupseerikurssit jäivätkin Merisotakou-
lun tiloihin aina itsenäisen Rannikkotykistökoulun perus-
tamiseen asti. 

Oma asela j ikouiu! 

Tykistökoulun aikana, mitä voitaisiin kutsua yleistykistövai-
heeksi, koulutettiin rannikkotykistölle yhteensä 58 upseeria, 
81 aliupseeria ja 1 133 reserviupseeria. Lisäksi kapteenin 
tutkinnon suoritti 30 upseeria ja sotilasmestarin toimeen 
oikeuttavan tutkinnon 13 aliupseeria. 

Aselajimme koulutuksen maavoimavaiheen alkutaipa-
leella eläteltiin monenlaisia tulevaisuuden näkymiä. Osa 
rannikkotykistön henkilöstöstä kaipasi paluuta Merisota-
koulun yhteyteen, mutta myös ajatukset oman koulun pe-
rustamisesta olivat voimakkaasti esillä. Jälkeenpäin asiaa 
tarkastellen koulutuksen keskittämistä Tykistökouluun voi-

taneen pitää ilmeisenä virheratkaisuna, vaikka se vastasi-
kin silloisia aselajin johtosuhteita. 

1960-luvun puolesta välistä alkaen laadittiin tutkimuk-
sia ja selvityksiä rannikkotykistön koulutuksen järjeste-
lyistä. Erityisenä huolenaiheena nähtiin yhteistoiminnan 
väheneminen merivoimien ja rannikkotykistön välillä, 
mutta yhteisopetusvaatimusten perusteellakaan ei katsot-
tu tarpeelliseksi pitää rannikkotykistön koulutuspaikkana 
enempää Merisotakoulua kuin Tykistökouluakaan. Pitkäl-
lisen pohdinnan jälkeen Pääesikunta antoi maaliskuussa 
1969 Rannikkotykistökoulun perustamiskäskyn päivämää-
rälle 1.9.1969. 

Pääesikunnan antamassa perustamiskäskyssä määritet-
tiin Rannikkotykistökoulun tehtävät, mitkä kattavat hyvin 
vielä tämänkin päivän toimenkuvan. Tässä 15.3.1969 päi-
vätyssä asiakirjassa tehtävät käskettiin seuraavasti: "Ran-
nikkotykistökoulun tehtävänä on antaa upseerin virkatut-
kinnon suorittaneille upseereille ja aliupseerin toimeen vaa-
dittavan tutkinnon suorittaneille aliupseereille rannikko-
tykistön jatko- ja erikoiskoulutusta, rannikkotykistön ka-
deteille upseerin virkatutkintoon sisältyvää aselajikoulu-
tusta, peruskouluttamattomille rannikkotykistön aliupsee-
reille aliupseerin aselajikoulutus ja rannikkotykistön up-
seerioppilaille koulutus reservin upseerin tutkintoa var-
ten. Rannikkotykistökoulussa suoritetaan: 
- kapteenin tutkinto 
- aliupseerin toimeen vaadittava tutkintoja 
- reservin upseerin tutkinto. 

Rannikkotykistökoulussa toimeenpannaan myös reser-
vin upseerien ja -aliupseerien kertausharjoituksia sekä 
upseerikokelaiden erikoiskursseja. Rannikkotykistökoulun 
tehtäviin kuuluu lisäksi koulutukseen liittyvä tutkimus-ja 
kehittämistoiminta". 

A l k u aina hankalaa 

Näillä tehtävillä koulu aloitti toimintansa everstiluutnantti 
Pentti Elomaan johdolla. Sinisen kirjan mukaan koululla oli 
13 upseeria, 12 aliupseeria ja 2 siviilitoimenhaltijaa. Todel-
linen kokonaisvahvuus oli kuitenkin 28 henkilöä. Koulutus-
ja komentotoimiston päällikkönä toimi kapteeni Juhani Veh-
mas, huoltotoimiston päällikkönä kapteeni Veikko Poiko-
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nen, kapteenikurssien johtajana kapteeni Petteri Knuuttila, 
kadettikurssien johtajana kapteeni Yrjö Iivonen, aliupseeri-
kurssien johtajana kapteeni Veijo Nurmi ja reserviupseeri-
kurssin johtajana toimi majuri Matti Wähäjärvi. Rannikko-
tykistökoulun "aloituskokoonpanossa" palvelleistaon eversti, 
silloinen yliluutnantti Juhani Haapala ainoa, joka on enää 
palveluksessa. 

Uuden organisaation ja sen toiminnan käynnistämises-
sä oli paljon erilaisia ongelmia, osin jopa kiistakysymyk-
siäkin. Toiminta kuitenkin käynnistyi vankan ammattitai-
don ja kouluttamisesta jo vuosien saatossa kehittyneiden 
mallien turvin. Ensimmäisen toimintavuoden aikana Ran-
nikkotykistökoulussa toimeenpantiin 54. kadettikurssin 
aselajijakso (6 kadettia) ja aliupseerien peruskurssi 28/111 
(21 oppilasta). Huhtikuussa 1970 myös reserviupseerikurs-
si numero 133 aloitti opintonsa Rannikkotykistökoulun 
tiloissa Santahaminassa. Aselajin johtajiston peruskoulu-
tusta täydennettiin kapteenikursseilla, joista ensimmäinen 
omassa koulussa järjestetty alkoi vuoden 1970 loppupuo-
lella sekä mestarikursseilla, joista ensimmäinen alkoi 
13.1.1971. 

Kuluneen 25 vuoden aikana koulutus on jatkunut jok-
seenkin samoilla peruslinjoilla. Upseerien ja nykyisten 
opistoupseerien koulutus on muuttunut ja kehittynyt puo-
lustusvoimien yleisten koulutusjärjestelyiden myötä. Ran-
nikkotykistön nykyisellä korkeakouluosastolla annetaan 
upseerien koulutusta kadettikursseilla ja kolmen viikon 
pituisilla komentajakursseilla. Rannikkotykistökoululla 
kadetit opiskelevat lähes puolitoista vuotta. Vuodesta 1995 
alkaen Rannikkotykistökoululla on kaksi kadettikurssia 
samanaikaisesti lähes puolen vuoden ajan. Aselajimme 
viimeinen kapteenikurssi päättyi kesällä 1994. Jatkossa 
kapteenikurssit korvataan pidemmällä peruskoulutusajal-
la, maanpuolustusalueen järjestämällä päällikkökurssilla 
ja em komentajakurssilla. 

Aliupseerien nimikkeen muuttaminen toimiupseereik-
si toteutui vuonna 1974. Samassa yhteydessä koulutusta 
pidennettiin ja muutettiin. Uudessa koulutusjärjestelmäs-
sä oppilaat opiskelivat Rannikkotykistökoululla peruskou-
lutukseensa liittyen noin kuuden kuukauden erikoiskou-
lutusjakson. Täydennyskoulutuksessa opiskeltiin aselaji-
koulussa päällystöopiston II vaiheessa noin puolen vuo-
den ajan. Yhtään tähän koulutusjärjestelmään kuulunutta 
vääpelikurssia ei oppilaspulasta johtuen ehditty Rannik-
kotykistökoululla toteuttamaan. Tämän järjestelmän pe-
runa vielä nykyäänkin ylimpänä kurssina on noin viisi 
kuukautta kestävä luutnanttikurssi, jolle oppilasvalinta ta-
pahtuu pääsykokeen kautta. 

Vuonna 1991 toimiupseereista tuli opistoupseereita ja 
jälleen koulutusta muutettiin, tosin kolmen vuoden siirty-
mäajalla. Uusimuotoisen koulutuksen peruskurssi kestää 
kaksi ja puoli vuotta, josta ajasta toteutetaan aselajikou-
lussa noin puolitoista vuotta kestävä ohjatun työharjoitte-
lun sisältävä erikoiskoulutusjakso. Jatko- ja täydennys-
koulutuksesta ei ole vielä tehty päätöksiä. Opistoupseeri-
en koulutus toteutetaan nykyään muiden aselajikoulujen 
tapaan omassa opistoupseeriosastossa. 

Reserviupseerikursseja on toteutettu perinteiseen ta-
paan mukauttamalla koulutusaiheita vastaamaan kulloi-
siakin tarpeita. Vuonna 1995 tapahtuu tälläkin sektorilla 
suurempi muutos, kun upseerioppilaat komennetaan kurs-
sille välittömästi peruskoulutuskauden jälkeen. Tällöin 
myös aliupseerikurssin aiheita joudutaan sisällyttämään 
Rannikkotykistökoululla annettavaan koulutukseen. Uu-

simuotoinen reserviupseerikurssi kestää 17 viikkoa, eli on 
kolme viikkoa nykyistä pidempi. 

Syventäen, laa jentaen, keh i t täen 

Näiden edellä lueteltujen "peruskuormana" olevien kurssien 
lisäksi Rannikkotykistökoululla on järjestetty vuosittain huo-
mattava määrä eri alojen opetustilaisuuksia ja kertausharjoi-
tuksia. Reserviläisiä on koulutettu koko aselajia koskevissa 
tehtäväkohtaisissa kertausharjoituksissa sekä oman vastuu-
alueen joukkojen kertausharjoituksissa. 

Säännönmukaisesti toistuvien kurssien ohjelmaan on 
Rannikkotykistökoululle tullut uutena sotilasammattihen-
kilöstön peruskurssin erikoiskoulutusvaiheitten toteutta-
minen. Vuodesta 1993 alkaen näitä kursseja on järjestetty 
sekä merivoimien että rannikkotykistön merivalvonta-alan 
henkilöstölle ja vuodesta 1995 alkaen niitä toteutetaan 
myös vartiopäällikkökurssin nimikkeellä. 

Palkatun henkilöstön uusimuotoisen koulutuksen pai-
nopisteen siirtyminen selkeästi peruskoulutukseen ja sa-
manaikainen aselajimme tekninen kehitys ovat viime ai-
koina aiheuttaneet paljon keskustelua. Keskeiseksi ongel-
maksi on noussut käytännön harjoittelun kautta tapahtuva 
pätevöityminen sodan ajan tehtäviin. Tähän haasteeseen 
pyritään vastaamaan parasta aikaa suunnitteilla olevalla 
järjestelmäkoulutukseksi nimetyllä koulutusohjelmalla. 
Järjestelmäkoulutuksessa tullaan täydentämään kaikkien 
henkilöstöryhmien peruskoulutusta uran eri vaiheissa an-
nettavilla muutamien viikkojen pituisilla kursseilla. Alus-
tavasti koulutusta on suunniteltu annettavan eriyttäen so-
dan ajan tehtävien mukaisesti tulenkäyttö, tiedustelu- ja 
viestijärjestelmille. 

Jos tämän päivän Rannikkotykistökoulua verrataan 25 
vuotta sitten opinahjossamme vallinneeseen tilanteeseen, 
niin ehkä suurin muutos on tapahtunut tutkimus-ja kehit-
tämistoiminnan laajuudessa. Koulun alkuperäiset tehtävät 

/. 11.1994 perinnepäivän juhlallisuuksiin kuului mm. 
koulun edellisen johtajan eversti Hanno Strangin 
muotokuvan paljastaminen. Kuvassa oikealla eversti 
Strang ja taidemaalari Kimmo Kosonen. 
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sisälsivät koulutukseen liittyvän tutkimus- ja kehittämis-
toiminnan, mutta jo useiden vuosien ajan Pääesikunta on 
määrätietoisesti siirtänyt aselajin puolustusmateriaalin han-
kintoihin liittyviä teknisiä ja taktisia projekteja Rannik-
kotykistökoululla toteutettaviksi. Kesällä 1994 vahvistet-
tiin kaikkien aselajikoulujen virallisiin kokoonpanoihin 
kuuluvaksi tutkimus-ja kehittämisosasto. Meidän koulus-
samme tämä oli sisältynyt toiminnalliseen organisaatioon 
jo pidemmän ajan. 

Rannikkotykistökoululla onkin nykyään kohtuullisen 
hyvät edellytykset tutkimus-ja kehittämistoiminnalle. Yli 
kolmasosa koko koulun henkilöstöstä työskentelee tutki-
mus- ja kehittämisosastolla. Osaston henkilöstöön kuuluu 
teknisesti lahjakkaiden upseerien ja opistoupseerien lisäksi 
yksi diplomi-insinööri, yksi insinööri sekä neljä teknik-
koa. Projektien parissa työskentelevän henkilöstön lisäksi 
lähes kaikki kurssit kouluttajineen ovat osallistuneet ke-
hittämistoimintaan liittyviin kokeiluihin. Koko aselajin ke-
hittämiseen liittyy kiinteästi sodan ajan organisaatioiden 
kehittäminen sekä ohjesääntötyö. 

Koulun osallistuminen kaikkeen aselajin kehittämis-
toimintaan on hyvin luonnollinen ratkaisu. Ainoastaan tä-
ten kyetään takaamaan riittävän ammattitaidon säilymi-
nen siellä, missä tulevia johtajia ja kehittäjiä koulutetaan. 
Tutkimus- ja kehittämisosaston henkilöstö osallistuu omien 
erikoisalojensa kouluttamiseen eri kursseille ja kurssiosas-
tojen henkilöstöä käytetään omien töidensä ohella kehit-
tämistehtäviin. Näin kyetään eri tasoisissa opetustapahtu-
missa tarjoamaan parhaita mahdollisia "ensikäden tieto-
ja". 

Jo lähes neljän vuoden ajan Rannikkotykistökoulu on 
toiminut Suomenlinnan Rannikkorykmentin joukkoyksik-
könä. Alkuaikojen opetteluvaiheen jälkeen tämäkin orga-
nisaatiorakenne on toiminut kohtuullisen hyvin, vaikka 
tehtävät ja resurssit tulevatkin eri johtosuhteiden kautta. 
Ennen em liitosta koulun vahvuus oli 20 upseeria, 23 
toimiupseeria, 2 toimistovirkailijaa ja 3 värvättyä eli yh-
teensä 54 henkilöä, mikä oli tasan kaksinkertainen perus-
tamisvuoden viralliseen vahvuuteen. 

Rannikkotykistökoulun täyttäessä 25 vuotta sen palka-
tun henkilökunnan vahvuus oli 40. Henkilöstössä on 16 
upseeria, 15 opistoupseeria, 5 erikoisupseeria ja 4 siviili-
henkilöä. Koulun johtajan alaisuudessa on toimisto, kor-
keakouluosasto, opistoupseeriosasto, reserviupseeriosasto 
sekä tutkimus- ja kehittämisosasto. Periaatteessa samat 
osastot ovat olleet koululla olemassa lähes sen koko his-
torian ajan, joskin nimet ovat aika ajoin vaihdelleet kul-
loistenkin tarpeiden mukaisesti. 

Tulkoon tulevaisuus - koulu pär jää 

Tämän päivän Rannikkotykistökoululla katsotaan luottavai-
sin mielin tulevaisuuteen. Taloudellisesta lamasta huolimat-
ta aselajin johtajiston koulutuksessa ei ole jouduttu tekemään 
lopputulosta vaarantavia supistuksia. Koululla palvelukses-
sa oleva henkilökunta on motivoitunutta tehtäviinsä ja kurs-
silaiset suhtautuvat vilpittömän aktiivisesti opiskeluunsa. 
Myös kurssilaisten majoitustiloissa tapahtuu kohentumista 
siten, että osa oppilaista voidaan majoittaa nykypäivän ih-
misten tottumusten mukaisesti. Rannikkotykistökoululla 
onkin hyvät edellytykset toivottaa niin palkattu henkilökun-
ta, reserviläiset kuin upseerioppilaatkin tervetulleiksi opis-
kelemaan aselajimme opinahjoon. 

Timo Kaukoranta 

Rannikkotykistön 
kapteenikurssi historiaan 
Rannikkotykistön viimeinen kapteenikurssi toimeenpantiin 
Rannikkotykistökoululla 1.3.1994-19.8.1994. Kurssille osal-
listui yhdeksän yliluutnanttia: Vesa Aalto (VaaRPsto), Kari 
Aapro (UudPr), Jukka Alavillamo (S1RR). Jori Harju (S1RR), 
Mika Niemi (UudPr), David Prosi (VaaRPsto), Tommi Raitio 
(S1RR). Taneli Uosukainen (HanRPsto) ja Pekka Varjonen 
(S1RR). Pääosa oppilaista (7) oli rannikkotykistöupseereita, 
mutta kurssille antoi oman leimansa pioneeriyliluutnantti M. 
Niemi ja kenttätykistöä vahvasti edustanut K. Aapro. 

Kapteenikurssin opetuksen painopiste oli rannikkopuo-
lustustaktiikassa sekä tulen käytön johtamisessa. Kurssin 
aikana pidettiin yli 30 koetta ja useita harjoituksia, mitkä 
tekivät kurssista täyspainoista opiskelua vaativan puoli-
vuotisen. Runsaat kokeet, useat ryhmätyöt (yöllisetkin), 
monet leirit sekä monet muut seikat muodostivat kurssille 
mahtavan yhteishengen. 

Tärkeimpiä tapahtumia kurssilla olivat huhtikuussa pi-
detty Maanpuolustuskorkeakoulun johtama esikunta- ja 
viestiharjoitus sekä huhtikuun lopussa Suomenlinnan Ran-
nikkorykmentin ampumaleiri Upinniemessä ja samaan ai-
kaan Lohtajalla järjestetty Vaasan Rannikkopatteriston 
maa-ampumaleiri. Nämä olivat ensimmäiset tykistöam-
pumaleirit, jotka me kurssilaiset suunnittelimme ja to-
teutimme. Rannikkotykistön yhteistoimintaharjoitus työl-
listi kurssilaiset useaan otteeseen, koska harjoituksen ajan-
kohtaa päätettiin vaihtaa yhteensattumien takia. NO, AINA 
EI VOI VOITTAA! 

Kurssin päättämistä edeltäneellä viikolla testattiin kurs-
silaisten fyysistä kestävyyttä erilaisissa lajeissa Vierumä-
en urheiluopistolla. Lopullinen kestävyys punnittiin kurs-
siristeilyllä, jossa osa testasi kaksi eri laivaa. 

Kurssi päätettiin juhlallisesti 19.8.1994 Rannikkoty-
kistökoululla kutsuvieraiden läsnäollessa. Kurssin priimuk-
sena palkittiin yliluutnantti J Harju sekä kurssin ansiok-
kaasta menestyksestä palkittiin yliluutnantti T Raitio. Kii-
tän omastapuolestani kurssikavereita hienosta kurssista. 

Useat kokeet sekä jatkuvat harjoitukset vaativat myös 
kurssimme opettajilta paljon. Tunnustus on annettava kurs-
sin johtajana toimineelle majuri V. Taipalukselle ja kurs-
sin kokopäivätoimisena kouluttajana toimineelle kapteeni 
J. Voutilaiselle hyvin tehdystä työstä. 

Toivotan kaikille hyvää talvenjatkoa sekä vuotta 1995. 
J. Harju 

Ampumaleirillä Lohtajalla ylil Aapro, maj Taipalus, ylil 
Niemi ja ylil Prosi. 
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Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen 
vuosikokous Kotkassa 

Rannikkotykistön Upseeriyh-
distyksen vuosikokous pidet-
tiin Kotkassa 17.11.1994 Su-
nila Oy:ntiloissa. Kokoukses-
sa käsiteltiin yhdistyksen sään-
nöissä määrätyt asiat ja nautit-
tiin iltapala. Kokouksen valit-
semana yhdistyksen puheen-
johtajana jatkaa everstiluut-
nantti Timo Sario. Yhdistyk-
sen taloudenhoitajana jatkaa 
kapteeni Juha Pallaspuro. Yh-
distyksen hallitukseen valit-
tiin seuraavat henkilöt: 
Everstiluutnantti Ossi Ket-
tunen (S1RR) 
Everstiluutnantti Heikki Tii-
likainen (Evp-ups) 
Majuri Hasse Rekola (S1RR) 
Majuri Kari Valli (HanRPsto) 
Majuri Jukka Tilli (PErt-os) 
Majuri Tapio Maijala (MPKK) 
Majuri Veijo Taipalus (P1M) 
Kapteeni Eero Sivunen (Killat) 
Kapteeni Hannu Heinonen (TurRR) 
Kapteeni Juhani Karjomaa (S1RR) 
Kapteeni Ismo Korhonen (S1RR) 
Kapteeni Tarmo Korhonen (KotRPsto) 
Yliluutnantti Markku Laine (VaaRPsto) 
Luutnantti Kai Brandstack (Johtorengas) 

Kokouksen sujuvasta läpiviennistä kuuluu kunnia kokouksen puheenjohta-
jalle everstiluutnantti Lauri Kasuriselle ja sihteereille, joina toimivat 
majuri Hasse Rekola ja kapteeni Tarmo Korhonen. 

Yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle toimin-
takaudelle: 

1. Saatetaan loppuun rannikkotykistöjoukko-osastojen 
historioiden julkaiseminen ja markkinointi yhdistyksen toi-
mintakauden pääprojektina. 

2. Järjestetään tutustumisretkiä rannikon eri osilla 
jäsenistön toivomuksesta tarvittaessa myös ulkomaille. Esi-
telmä- ja keskustelutilaisuuksien järjestämistä jatketaan 
yhdessä Meriupseeriyhdistyksen kanssa. 

3. Julkaistaan Rannikon Puolustaja -lehteä neljä kertaa 
vuodessa sekä kehitetään sitä eri rannikkotykistöjoukko-

osastojen. Rt-kerho Johto-
renkaan ja rt-kiltojen yh-
teiseksi aselaji- ja tiedo-
tuslehdeksi. 

4. Tehostetaan Rannikko-
tykkimies -kirjan 6.painok-
sen myynt iä varas to jen 
pienentämiseksi sekä ollaan 
valmiina jatkamaan seuraa-
van painoksen valmisteluja. 

5. Jatketaan muita perin-
teisiä to imin ta tapo ja j a 
-muotoja yhdessä Meriup-
seeriyhdistyksen, aselaji-
kiltojen, RT-kerho Johto-
renkaan sekä sot i lasko-
tiyhdistysten kanssa. 

Kokousväkeä päättämässä yhdistyksen asioista Sunila Oy:n tiloissa. Yhdistyksen 
puheenjohtajana jatkaa everstiluutnantti Timo Sario (edessä vasemmalla). 

Rannikkotykistön Upsee-
riyhdistys kiittää Kotkan 
Rannikkopatteristoa ja Suni-
la Oy:n toimitusjohtaja Ju-
hani Kauttoa kokousjärjeste-
lyihin annetusta tuesta. 

37 



UMISF «LUMISET KUULUMISET KUULUMISET 

Vaasan Rannikko-
patteristossa 
tapahtunutta 
Kunniamerk i t 4 . 6 . 1 9 9 4 

Suomen valkoisen ruusun ritarimerkki 
Majuri Hannu AHOLA 
Suomen valkoisen ruusun ansioristi 
Yliluutnantti Erkki HÖLSÖ 
Yliluutnantti Sakari POTI 
Suomen valkoisen ruusun 1. lk:n mitali kultaristein 
Sotilasmestari Pentti VIITANEN 
Suomen valkoisen ruusun 1 lkm mitali 
Varastonhoitaja Martti LEHTIÖ 

Ylennykset 

1.10.1994 Kapteeniksi Seppo KIVELÄ 
1.11.1994 Kapteeniksi Heikki LAMMINEN 

Palvelukseen 

5.9.1994 va työnjohtaja Johan UDD 
1.9.1994 Kadetti Tomi SIHVONEN 

Erot 

7.11.1994 Kersantti Juuso INHA 

Eläkkeel le 

1.9.1994 Kapteeni Jorma RANTALA 
1.11.1994 Sotilasmestari Asko HIIPAKKA 

Siirrot 

1.8.1994 Majuri Hannu AHOLA VaaSlE:aan 

J O U L U T E R V E H D Y S 

Vaasan Rannikkopat ter is to to ivo t taa 
Rauhall ista Joulua ja 
menestystä vuonna 1 9 9 5 kaik i l le 
rannikonpuolusta j i l le 

Rannikon Puolustaj i l le menestystä 
a lkavanak in vuonna 

INSTRUMENTOINTI OY 

Keltaisen Rykmentin 
juurilla 
Tätä kirjoittaessani lähestyy 4. päivä syyskuuta 1994. Se on 
päivä jona tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun aseet vaike-
nivat ja sota päättyi. 

Meille rannikon puolustajille se on myöskin tavallaan 
lähtölaukaus nykyiselle toiminnallemme. Majuri Simonen 
sai nimittäin 4. syyskuuta 1941 klo l l.OO kuriiripostia. 

Posti sisälsi merivoimien käskyn perustaa Erillinen ran-
nikkolinnakkeista Länsi-Kannaksen rannikon varmistuk-
seksi juuri vallatulle rannikko-osuudelle. Linnakkeiston 
komentajaksi määrättiin majuri Norman Simonen. Käs-
kyn allekirjoittajana oli merivoimien komentaja kenraali-
luutnantti Väinö Valve. Se oli päivätty 3:na syyskuuta 
1941. 

Vaasassa ryhdyttiin heti muodostamaan esikuntaa ja 
toimitusjoukkuetta. Varattiin tarvikkeita, varusteita ja ka-
lustoa. Samana päivänä klo 19.30 lähti majuri Norman 
Simonen Helsinkiin saamaan lähempiä ohjeita. Osasto lähti 
Vaasasta käsittäen 5+11 + 19 miestä sekä 2 naista, joista 
toinen oli keittäjä ja toinen sotilaskodin hoitaja. Kalustoa 
oli mukana yksi henkilöautoja yksi moottoripyörä. 

6. syyskuuta Osasto Simonen saapui Haminaan. Maju-
ri Norman Simonen kävi matkan varrella neljännen Ar-
meijakunnan esikunnassa saamassa ohjeita Er.RLston jär-
jestelystä ja toiminnasta. 

7. syyskuuta majuri Simonen lähti tiedustelumatkalle 
mukanaan 3+6+12 miestä ja saapui Seivästölle illansuus-
sa, jossa vartioasema oli miehitetty vänrikki Pajasen joh-
dolla. Inin vartiopaikka miehitettiin vänrikki Ankerin joh-
dolla. Talouspäällikkö järjesti tilapäismajoituksen Maks-
lahden kylään. 

Nämä tapahtumat olivat oivallinen esimerkki Norman 
Simosen ripeästä toiminnasta. Tämä edellä kuvattu tapah-
tuma on osaltaan vaikuttanut siihen, että Katajanokalla 
kokoontui 16. huhtikuuta 1962 noin 100 rannikon puolus-
tajaa perustamaan virallisesti Rannikon Puolustajain Kil-
taa. 

Erkki Salmi 

T A H T O A J A TEKOJA -
Maanpuolustusk i l to jen l i i t to 1 9 6 3 - 1 9 9 3 

Maanpuolustuskiltojen liitto r.y. on keskusjärjestö, johon 
on ryhmittynyt yli sata maanpuolustuskiltaa. Niissä on 
paikallisosastoja melkein kolme sataa, ja näissä jäseniä 
yhteensä runsaat 30 000. Liitto on kansalaisjärjestö, joka 
ei erottele jäseniään sotilasarvon, sukupuolen tai iän 
perusteella. 

Ari-Pekka Elomaan kirjoittama TAHTOA JA TE-
KOJA -Maanpuolustuskiltojen liitto 1963-1993 on juh-
lakirja, joka toimitettiin vuonna 1993 täyttyneen liiton 
30-vuotistaipaleen vaiheiden kirjaamiseksi. Se on sa-
malla kunnianosoitus niille suomalaisille, jotka ovat 
pitäneet tärkeänä toimia Suomen maanpuolustuksen 
hyväksi arkipäivän tasolla, itsestään numeroa tekemät-
tä, usein pienin, mutta sitäkin lukuisammin askelein. 

Teoksen voi tilata puhelimitse (90) 496 186, tele-
faxilla (90) 492 058 tai osoitteesta Maanpuolustuskil-
tojen liitto r.y. Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki 
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Perinteistä tärkein 
MAANPUOLUSTUSHENGEN JA -TAHDON 
VAALIMINEN JA KEHITTÄMINEN 

Mikä on rannikkotykistökiltojen tai yleisemmin joukko-
osastokiltojen olemassaolon ja toiminnan perimmäinen 
tarkoitus ja tavoite ? Yhdistysten sääntöjä tutkittaessa 
saatetaan päätyä toteamaan, että keskeistä on aselajin ja 
yleensäkin maanpuolustuksen perinteiden vaaliminen. 
Mitä perinteiden vaalimisella sitten ymmärretään tai 
tulisi ymmärtää? 
Suomenlinnan rannikkotykistökillassa on kuluneen syksyn 
aikana keskusteltu siitä, miten killan tulisi mukautua rannik-
kotykistön uuteen linjaan, jossa keskeisellä sijalla ovat niin 
rannikon puolustuksen kokonaisuuden korostaminen aiem-
man tykistöpainotteisuuden sijasta kuin myös omien reser-
vin joukkojen kouluttaminen. Toimiessaan sekäaselajikilta-
na että myös joukko-osastokiltana killan toiminnan tulisi 
heijastaa ja ottaa huomioon aselajinsa ja joukko-osastonsa 
toiminnassa tapahtuneet muutokset. Näin erityisesti tilan-
teessa, jossa kiinteä, kumpaakin osapuolta palveleva yhteis-
työ killan ja joukko-osaston välillä katsotaan toiminnan 
keskeiseksi kulmakiveksi kuten on laita Suomenlinnan Ran-
nikkorykmentin ja Suomenlinnan Rannikkotykistökillan toi-
minnassa. 

Keskustelun tuloksena killan toimintaa on suunnattu 
myös rykmentin muulle kuin varsinaiselle RT-reserville, 
esimerkiksi pioneereille tai linnakekomppanian jääkäreil-

le. Osana tätä prosessia on keskusteltu myös siitä pitäisi-
kö killan nimeä muuttaa vastaamaan nykyistä ja tulevaa 
kehitystä, joka painottuu pelkän rannikkotykistön sijasta 
laajemmin rannikonpuolustukseen ja joukko-osaston ko-
konaisvastuuseen. Keskusteluissa on ollut nimiehdotuk-
sia kuten Suomenlinnan Rannikkorykmentin kilta tai Suo-
menlinnan Rannikonpuolustuskilta. Nähtäväksi jää, muut-
taako kilta nimeään vain ei. 

Mielenkiintoista on kuitenkin se keskustelu, jota ni-
menmuutosajatus on aikaansaanut. On esitetty komment-
teja ja näkemyksiä siitä, mitä varten kilta on olemassa ja 
mitä varten rannikkotykistönimeä ei saisi hävittää killan 
nimestä, samoin kuin perusajatus siitä, että killan nimi ei 
saisi muuttua vaikka maailma ympärillä muuttuisikin. Mo-
nissa näissä kommenteissa on paljon ajattelemisen aihetta 
ja viisautta, mutta keskeiseksi kysymykseksi näistä nou-
see se, mikä on killan toiminnan tarkoitus ja tavoite ja 
mitä tarkoitetaan aselajin ja maanpuolustuksen perintei-
den vaalimisella. 

Näkemykset siitä, että kiltatoiminnan perimmäinen tar-
koitus olisi pelkästään historiallisen ja lähimenneisyyteen 
liittyvän perinnetiedon kerääminen ja ylläpitäminen ja näi-
hin liittyvä perinteiden vaaliminen, tuntuu nuoren kilta-
laisen mielestä kaukaiselta ja yksipuoliselta. Myös ajatus 
siitä, että kilta ei mukautuisi ajan vaatimuksiin ja haastei-
siin, tuntuu vieraalta ja jopa vaaralliselta toiminnan jatku-
vuutta ajatellen. Herääkin kysymys siitä, mitä perinteiden 
vaalimisella loppujen lopuksi tarkoitetaan: onko kyse vain 
perinteisiin liittyvän tiedon vaaliminen vai näiden perin-
teiden taustalla olevan maanpuolustushengen ja -tahdon 
vaaliminen ja lujittaminen. Ottaen huomioon joukko-osas-
toille asetetut nykyiset ja tulevat haasteet sekä reserviläis-
ten vapaehtoisen toiminnan tärkeyden tämän tehtävän to-
teuttamisessa, uskon sekä kiltatoiminnan keskeisenä teh-
tävänä tulee nyt ja tulevaisuudessa olemaan nimen omaan 
maanpuolustushengen vaaliminen ja vahvistaminen sekä 
sen ohella niin perinteisiin kuin nykyoloihinkin liittyvien 
tietojen ja taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen. 

Tämän ajan ihmisten keskuudessa tämän tavoitteen to-
teuttaminen tarkoittaa ajan vaatimuksiin ja erityis-
olosuhteisiin sopeutumista. Tämä ei ole kuitenkaan risti-
riidassa perinnetietojen ja -taitojen vaalimisen ja säilyttä-
misen kanssa. Päinvastoin. Vaalimalla maanpuolustushen-
keä ja vahvistamalla sitä saamme uudet sukupolvet mu-
kaan vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön. Samalla pys-
tymme siirtämään arvokasta perinnettä sukupolvelta toi-
selle ja eri sukupolvet voivat osallistua työhön saman pää-
määrän saavuttamiseksi. Tämä tuntuisi luonnolliselta ja 
järkeen käyvältä, sillä ilman tulevaisuutta ei ole mennei-
syyttä, eikä ilman menneisyyttä ole myöskään tulevai-
suutta. 

Jouni Grönroos, puheenjohtaja 
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Vilkas vuosi 
Suomenlinnan 

Rannikkotykistökillassa 
Suomenlinna Rannikkotykistökillassa jatkuu jo kolmas 
muutosten täyteinen vuosi, jossa kiltatoimintaa on 
suunnattu uusille toiminta-alueille vanhoja hyviksi 
havaittuja toimintamuotoja unohtamatta. Killan toiminta-
suunnitelman mukaisesti varusmies- ja koulutustoimin-
nan edelleen kehittämistä on jatkettu ja samalla on 
aloitettu merkittävä tiedotusuudistus. joka koskee niin 
killan sisäistä kuin ulkoista tiedotusta. Kilta on mukana 
myös aivan uusien toimintamuotojen kehittelyssä. 

Varusmiehet akt i iv isest i m u k a a n 

Killan varusmiestoimintaa on jatkettu perinteisten kiltaoppi-
tuntien ja varusmiesten palkitsemisten lisäksi ns. alokassau-
nojen ja varusmieskisojen merkeissä. Samalla on pyritty 
myös tukemaan niin varusmiesten vapaa-ajantoimintaa kuin 
myös RTTK:n toimintaa. Alokassaunailloissa on mukavan 
illanvieton yhteydessä keskusteltu tulevan varusmiespalve-
luksen haasteista ja mahdollisuuksista sekä kerrottu myös 
killan toiminnasta. Aktiivisen yhteistoiminnan seurauksena 
varusmiehiä on liittynyt kasvavassa määrin killan jäseneksi 
jo varusmiesajan kuluessa. 

Lisää RT:n vapaaehtois ia 
maanpuolustuskursseja 

Kilta on yhdessä Johtorenkaan kanssa räätälöinyt ja toteutta-
nut vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen ja Maan-
puolustuskoulutus ry:n toimintaan liittyviä lisäkursseja, jot-
ka keskittyvät nimen omaan RT:n toimintaan: keväällä jär-
jestettiin Rannikkotykistön uudet ampumamenetelmät -kurssi 
ja syksyllä Linnakkeen taistelu -kurssi. Ensi vuodeksi on 
luvassa 3-4 kurssia, joista osa on aivan uusia ja vielä valmis-
teilla olevia. Killan koulutusjaos järjesti alkusyksystä Kilta 
tutuksi -tapahtuman uusille kiltalaisille sekä lisäksi koulutta-
jakurssin, jonka tuloksena lisäkursseille saatiin hyvää reser-
viläisistä koostuvaa kouluttaja-ainesta. 

Killan t i edot ta ja t ker taushar jo i tuksissa 

Aivan uutena toimintamuotona on tänä vuonna kokeiltu 
järjestelyä, jossa pari kiltalaista osallistuu rykmentin kerta-
usharjoitukseen päivän tai parin ajan ja kertoo harjoitustau-
oilla ja muissa sopivissa tilanteissa kiltatoiminnasta sekä 
vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta. Reserviläisil-
le on myös jaettu kiltatoiminnasta kertova esite yhteystietoi-

neen. Kokemukset ovat olleet hedelmällisiä ja tämän toimin-
nan kautta ollaan saatu runsaasti uusia kiltalaisia mukaan 
toimintaan. Tiedotusrintamalla ollaan parhaillaan suunnitte-
lemassa myös kokonaisuudistusta, jossa killan tiedonvälitys-
tä niin kiltalaisille kuin myös muille sidosryhmille mietitään 
uudelta pohjalta. 

K o h d e r y h m ä t a p a h t u m a t suosiossa 

Vuoden kuluessa on toteutettu useita tapahtumia, jotka on 
kohdennettu tietyille kiltalaisille: Kuivasaaressa pidetyssä 
Kilta tutuksi -tapahtumassa kerrottiin killan toiminnasta uu-
sille jäsenille. Naisten vapaaehtoinen maanpuolustuskoulu-
tus -aiheisessa kiltasisarten saunaillassa käsiteltiin naisten 
roolia kiltatoiminnassa ja erityisesti maanpuolustuskoulu-
tuksessa ja perinteinen koko perheen juhannusjuhlajärjestet-
tiin Järvön-saarella. Merivoimien toiminnasta kiinnostuneil-
le järjestettiin tutustuminen miinalaiva Pohjanmaahan lyhy-
en risteilyn merkeissä ja sotilasmusiikista kiinnostuneille 
ikimuistoinen vierailu Hamina Tattoo -tapahtumaan. Talkoi-
ta on jatkettu niin Järvössä kuin Kuivasaaressa, josta on 
pikku hiljaa muodostumassa todellinen RT-museo, josta 
sopii olla ylpeä. 

Yhte is to imin ta 

Kiinteää yhteistoimintaa Suomenlinnan Rannikkorykmen-
tin kanssa on jatkettu ja kehitetty edelleen. Samalla on alettu 
panostaa myös yhteistoimintaan muiden kiltojen ja maan-
puolustusjärjestöjen kanssa. Kilta on aktivoinut toimintaan-
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sa Rannikon Puolustajain killassa sekä osallistunut aktiivi-
sesti myös Maanpuolustuskiltojen liiton toimintaan. Käytän-
nön yhteistyötä on pitkin vuotta ollut myös RT-kerho Johto-
renkaan sekä Hankoniemen killan kanssa erilaisten tapahtu-
mien ja matkojen merkeissä. 

Uudet tuu le t 

Viime keväänä killan sääntöihin hyväksyttiin tehtäväksi 
merkittäviä uudistuksia, joilla mahdollistettiin vielä varus-
miespalvelustaan suorittamattomien nuorten miesten samoin 
kuin naisten aiempaa laajempi oikeus liittyä killan jäseneksi. 
Samalla sääntöihin tehtiin muutos, joka mahdollistaa ampu-
maharjoitus- ja -kilpailutoiminnan . 

Parhaillaan on suunnitteilla useampiakin uusia toimin-
tamuotoja samoin kuin vanhojen toimintamuotojen edel-
leen kehittäminen. Uusista toimintamuodoista ehkä haas-
teellisin ja mielenkiintoisin liittyy ns. VALKE-toimintaan, 
toiselta nimeltään Reserviyksikkötoiminta, johon liittyen 
killoilla tulee olemaan merkittävät haasteet ja mahdolli-
suudet sekä toiminnan että jäsenistön kannalta. Tästä toi-
minnasta kuulemme varmaankin pian lisää myös Ranni-
kon Puolustaja -lehden sivuilta. 

Parhaillaan kiltamme valmistautuu rykmentissä tapah-
tuvaan komentajanvaihdokseen sekä perinteiseen itsenäi-
syyspäivän iltajuhlan viettoon, joulun glögitilaisuutta unoh-
tamatta. 

Jouni Grönroos, puheenjohtaja 

LIPUNRYOSTOA JA 
VÄRIKUULIA 
UPINNIEMESSÄ 

Rannikkotykistökilta järjesti värikuula-asekilpailun 
Suomenlinnan Rannikkorykmentin varusmiehille. 
Tapahtuma pidettiin perjantaina 2.9.1994 Upinniemen 
Eteläkärjessä. Suomenlinna Rannikkotykistökillan 
varusmiesjaos oli järjestänyt palveluksessa oleville 
tavanomaisesta melkoisesti poikkeavan päivän. Värikuu-
la-aseet, hiilihappopatruunat ja värikuulat sekä puolus-
tusvoimien maastopuvut; muuta varustusta ei kilpailun 
järjestämiseen tarvittu. 

Tapahtumaan osallistui varusmiehiä peruskoulutusyksiköis-
tä sekä Mäkiluodon linnakkeelta ja Huoltopatterilta. Kilta 
vastasi kilpailujärjestelyistä ja rykmentti kuljetuksista sekä 
muonituksesta. Paikalla ollut kantahenkilökunnan edustaja 
varmisti riittävät turvajärjestelyt, mm kaikki kasvosuojukset 
testattiin ampumalla muutaman metrin päästä suoraan lasiin. 
Myös osallistujien maltillisuutta peräänkuulutettiin useaan 
otteeseen. 

Otteluita varten miehet jaettiin neljään joukkueeseen, 
jolloin kaksi joukkuetta pelasi aina keskenään kahdessa 
erillisessä sodassa. Osumasta seurasi maastopuvun tah-
raantumisen lisäksi pelistä pois joutuminen, kuoleminen. 
Varsinaisen paremmuuden mittaamiseksi joukkueilla oli 
liput, jotka vietiin ennen pelin alkua joukkueen tukikoh-
taan. Ideana oli värikuulien osumia vältellen saada ryös-
tetyksi vihollisjoukkueen lippu ja saada se kuljetettua 
omaan tukikohtaan. 

Kaiken kaikkiaan osallistujat tuntuivat erittäin tyyty-
väisiltä. Tapahtumapaikka rt-patterin läheisyydessä ennes-
tään tutuilla harjoituspaikoilla oli omiaan luomaan oikeaa 
tunnelmaa. Vapaaehtoisesti ei moni ollut aiemmin ryömi-
nyt näin innokkaasti, mutta todellinen mahdollisuus saa-
da osuma toi aivan uudenlaisen jännityksen. Toki on eh-
dottomasti muistettava, ettei värikuula-ase anna todellista 
kuvaa suojautumisesta. Oikeaa luotia kukaan tuskin suo-
jautuisi vain kaksimetrisen kuusennäreen suojaan, mutta 
värikuulan tulon estämiseen riittää melko ohutkin oksa. 

Peli kesti noin kaksi tuntia, jonka aikana ehdittiin ot-
taa yhteen toisessa sodassa kolme ja toisessa neljä kertaa. 
Viileästä säästä huolimatta hiki virtasi ja päivän päättänyt 
saunominen Suomen Rannikkotykistökillan kunnostamassa 
Robert Kajanuksen saunassa rentoutti väsyneet miehet. 
Makkaraa paistettaessa ja saunassa miehiä kuunnellessa 
vakuuttui päivän onnistumisesta. Reippaan ulkoilun ohel-
la vanhojen tupa- ja kurssikavereiden tapaaminen hajal-
laan olevista yksiköistä herätti monia lämpimiä muistoja. 
Lopun kiire palautti mieleen taas tutun menon, mutta kyse 
taisi olla kuitenkin vain lomalle lähtemisestä. 
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Utön linnakkeesta 
Vuoden Rannikonpuolustaja 

Rannikkotykistöjoukko-osasto-
jen komentajat valitsivat yksi-
mielisesti Utön linnakkeen Vuo-
den Rannikonpuolustajaksi . 
Linnake on kuluneen vuoden 
aikana useaan kertaan joutunut 
julkisuuden valokeilaan. Vii-
meisin tapahtuma oli autolautta 
Estonian onnettomuus. 

L innakesaa ren puoles ta 
kiertopalkinnon vastaanottivat 
Turun Rannikkotykis töryk-
mentin komentaja eversti Ju-
hani Haapala, linnakkeen pääl-
likkö kapteeni Pasi Staff, ti-
lannevalvoja Erja Viitala ja 
sotilasmestari Matti Sund. 

Palkinnonjaon yhteydessä 
luovutettiin muistolautanen 
vuoden 1992 rannikonpuolus-
tajalle reservin majuri Pekka Ahtolalle sekä 
vuoden 1993 palkinnon saaneen Vaasan Ran-
nikkopatteriston edustajalle kapteeni Heikki 
Lammiselle. 

Utön linnakkeen puolesta kiertopalkinnon vastaanottivat linnakkeen 
päällikkö kapteeni Pasi Staff, tilannevalvoja Erja Viitala ja 
sotilasmestari Matti Sund ja Turun Rannikkotykistörykmentin 
komentaja eversti Juliani Haapala. 

UIVIISr «LUMISET K U U L U M I S E T K U U L U M I S E T 

Turun Rannikkotykistökillan kuulumisia 
Syksy on saapunut ja mennees-
tä kesästä on jäljellä vain miel-
lyttävät muistot. Killan kesän 
aikana tekemistä lukuisista mat-
koista on mieleen erityisesti jää-
nyt matka Saaristomerelle. 

9.8. ihanan kesäsään valli-
tessa suuntasimme retkemme 
aluksi Pärnäisiin, jonne on val-
mistunut noin vuosi sitten Saa-
ristomeren museo, "Simpuk-
ka". Rakennus on melko mit-
tava ja sisältää runsaasti mie-
lenkiintoista ja monipuolista 
nähtävää. 

Pärnäisistä matkamme jat-
kui kohti Bengtskäriä "Miran-
da"-nimisellä saaristoaluksel-
la. Bengtskärin majakkaa kun-
nostetaan paraikaa ja saarelle 
rakennetaan mm. kunnollinen 
laituri. Onkin arvioitu, että 
majakkasaareen tulee ensi vuoden aikana tutustumaan noin 
30 000 matkailijaa. 

Kolmantena nähtävyytenä retkemme aikana oli Hiit-
tisten saari, joka rehevyydessään on yksi Saaristomeren 
kauneimpia saaria. Myös saaren kirkko on jo nähtävyys 

sinänsä. 
Saaristomeri ainutlaatuisuudessaan kiehtoo kaikkia var-

sinais-suomalaisia ja varmaa on, että ensi kesänä kiltam-
me tekee retkiä saaristoon, sillä nähtävää siellä riittää. 

T.V. 
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Hankoniemen killan kuulumisia 

Riilahden meritaistelun muistojuhliin - vaikka soutaen 

Kunnianosoitus Riilahden monumentilla. Kutsuvieraat vasemmalta amiraali V. 
Samoilov Venäjältä sekä kenraali Reinhold Lahti ja journalisti Bertil Lundblad 
Ruotsista. 

• Hankoniemen killan pääponnistus tänä vuonna oli 
toimia Riilahden taistelujen 280-vuotisjuhlien toisena 
pääjärjestäjänä yhdessä Hangon kaupungin kanssa. 
Hankoniemen kilta pitää Riilahden taistelun vuosipäivää 
27. heinäkuuta omana vuosipäivällään. Juhla onnistui 
hyvin ja sai kansainvälistäkin huomiota, kun siihen 
osallistuivat sekä Ruotsin että Venäjän merivoimien 
edustajat. Myös Venäjän Suonien suurlähettiläs Juri 
Derjabin oli mukana juhlissa. Historiallista merkittävyyt-
tä toivat Museoviraston edustaja tutkija Ulla-Riitta 
Kauppi ja Sotamuseon johtaja Markku Melkko. 

telusta huolimatta kymmenen 
kertaa vahvempi venäläisosas-
to peri voiton, ja Ehrenskiöld 
miehineen joutui sotavankeu-
teen. 

Perimätiedon mukaan pys-
ty t t ivä t venä lä i se t pu isen 
muistoristin taistelussa kaatu-
neiden hautapaikalle. Tämä 
risti pääsi kuitenkin lahoa-
maan ja häviämään. Kesällä 
1870 pystytettiin ristin olete-
tulle paikalle uusi kivinen 
muistoristi luonnonkauniille 
paikalle Riilahden kartanon 
maille. Vuonna 1928 pystytti-
vät Bromarvin suojeluskunta-
laiset tämän ristin viereen ki-
visen muistomerkin amiraali 
Nils Ehrenskiöldille. 

Riilahden taistelun 280-
vuotisjuhlallisuuksiin Hangos-
sa liittyi runsaasti ohjelmaa. 
Muistomerkeille laskettiin run-
saasti kukkia. Iltapäivällä pi-
dettiin Hangossa historiallinen 

seminaari, johon osallistui nimekkäitä tutkijoita Suomes-
ta, Ruotsista ja Venäjältä. Ruotsin puolustusvoimia edusti 
Hangossa Hemvärnin entinen komentaja kenraali Rein-
hold Lahti. Venäjältä juhlallisuuksiin osallistui Venäjän 
laivaston muistomerkkisäätiö amiraali V.Samoilovin. Rii-
lahden taistelun muistojuhlallisuuksiin liittyi myös venä-
läisen Pushkinissa toimivan insinöörikadettikoulun Askold-
koululaivan vierailu Hangossa. Kadetit soutivat osan mat-
kasta Kronstadtista Hankoon laivaveneillä. 

Pekka Silvast 

Riilahden taistelu käytiin Hankoniemen 
pohjoispuolisilla vesillä vuonna 1714. Sii-
nä olivat vastakkain ruotsalainen tykki-
proomu Elefantenin johtama saaristolai-
vasto-osasto ja venäläinen kaleerilaivas-
ta, joka käsitti sata kaleeria. Ruotsalaisia 
johti amiraali Nils Ehrenskiöld ja venäläi-
siä amiraali Apraksin. Myös venäjän tsaa-
ri Pietari Suuri osallistui taisteluun. Venä-
läisillä oli ruotsalaisiin verrattuna kym-
menkertainen ylivoima. 

Taistelua edelsi venäläisten oveluu-
della toteuttama Hankoniemen ympäri-
soutu - Ruotsin avomerilaivasto houku-
teltiin avomerelle pienellä etuosastolla, 
joka pyrki Hankoniemen ympäri ulko-
kautta tyynessä säässä. Kun ruotsalaisia 
linjalaivoja hinattiin laivaveneillä tykki-
kantaman päähän, souti venäläisten pää-
osasto Hankoniemen ympäri sisäkautta. 
Ainoastaan amiraali Nils Ehrenskiöldin 
osasto asettui vastarintaan. Urheasta tais-

Kiltaväkeä ja kutsuvieraita matkalla Riilahteen Hangon Rannikkopatteris-
ton meriuiskolla. 
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Ensiluokan lillce 
ensiluokkaisessa huoneistossa, 
molla hinnat silti vhti halvat kuin sivukaduilla. 

Kulta- ja Kellosepänalan tavarat: 

Lahja- ja 
Palkintoesineet 
Kihlat ja Kellot 
ostatte edullisesti liikkeestäni, jonka varasto 

•on suuri ja kyvin alaansa edustava. 

KULTASEPPÄ 
1. A. TARKIAINEN 

VIIPURI 
"Karjalan" liiketalo, Karjalankatu 19. 

Kansainvälistä toimintaa 
ja saunailtoja Hangossa 
Hankoniemen killan johtokunta piti syyskokouksensa Perni-
össä hallituksen jäsen Paavo Kakon kesämökillä. Kokouk-
sessa suunniteltiin talven ohjelmaa ja seuraavan kesän Ran-
nikonpuolustajien päivää, joka järjestetään Hangossa. Sa-
malla johtokunta valitsi kaksi ensimmäistä kunniaveljeä. 
Tämän kunnian saivat Hiidenmaan suojeluskunnan päällik-
kö Ulo Tuisk ja Ruotsin Hemvärnin entinen komentaja 
kenraali Reinhold Lahti. Kunniaveljillä on oikeus osallistua 
killan toimintaan ja käyttää killan barettia. 

Hankoniemen Killan yhteydet Hiidenmaalle ovat muu-
tenkin olleet tiiviit. Aineellista ja henkistä tukea on an-
nettu heimoveljille Suomenlahden etelärannalla. Hanko-
niemen Killan puheenjohtaja Risto Sariola sai syyskuussa 
vastaanottaa ensimmäisenä ulkomaalaisena Hiidenmaan 
Ristin; osa kunniasta kuuluu luonnollisesti killalle. 

Killan talvikauden tärkein toimintamuoto kiltasauna on 
lähtenyt mieslukuisasti käyntiin. Mainittakoon tyytyväi-
syydellä, että myös kiltasisaret ja nuoriso ovat osallistu-
neet saunomiseen. Hankoniemen Killan kuukausisauna on 
jokaisen kuukauden viimeisenä lauantaina klo 15.00 ra-
vintola Maretin saunassa, mikä täten ystävällisenä kutsu-
na ilmoitetaan kaikille Hangossa vieraileville kiltaveljille 
kautta koko rannikon. 

Vähitellen on myös käynnistymässä ensi vuoden suu-
rin projekti Rannikonpuolustajien päivä Hangossa. Eräis-
tä virheellisistä tiedoista poiketen päivä järjestetään Han-
koniemen Killan vuosipäivän (Riilahden taistelun vuosi-
päivän) aikoihin. Ensi vuonna sopiva viikonloppu on 
29.-30. heinäkuuta. Tuolloin on alustavasti suunniteltu lau-
antaiksi käynti Riilahdessa, tutustuminen Russarön lin-
nakkeeseen sekä sauna ja illanvietto ravintola Maretissa. 
Sunnuntaina käydään sankarihaudoilla ja tutustutaan Han-
koniemen venäläisen tukikohdan varustuksiin ja Rinta-
mamuseoon Lappohjassa. Tästä kaikesta toki tiedotetaan 
erikseen myöhemmin. 

Pekka Silvast 

POHJAN APTEEKKI -
POJO APOTEK 

10420 Pohjankuru - Skuru 

Ilmoitus julkaistu 1.4.1931 
Kari.ila-lehtles-iii. 

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

YKSILÖLLISTÄ PALVELUA 
JA KORKEALAATUISIA 

TUOTTEITA 

A f n r n c r a a a ^ 

TARKIAINEN 
Mifeonli.nu 3.00100 {I, Kitiki, r CA191C) 

30 RANNIKON PUOLUSTAJA 4 / 9 4 

KUULU" KUULUMISET KUULUMISET KUULUIV 

Kyminlinnan 
Rannikkotykistökilta ry 

Kiltamme tämän vuotinen toiminta alkoi 03.03. pidetyllä 
vuosikokouksella, missä ensimmäisen kerran valitsimme 
kiltamme johtokuntaan myöskin naisjäseniä. Kiltasisaret 
Tuula Salmela ja Kirsi Terviö joutuivat tämän killassamme 
historiallisen valinnan "uhreiksi". 

13.03. vietimme ulkoilupäivää pilkkikisoineen. Eloho-
peapatsaan osoittaessa lähes 30 pakkasastetta, vain muu-
tama todella urhoollinen ulkoilija uskaltautui mukaan. 

21.08. teimme kuivan meriretken. Jo perinteiseksi muo-
dostunut jokakesäinen meriretki yhteistoiminnassa Kotka 
Rannikkopatteriston henkilöstön kanssa, kompastui tällä 
kertaa kuljetusaluskysymykseen. Niinpä teimmekin linja-
autoretken Hurpun merivartioasemalle. Matkalla poikke-
simme myöskin Salpalinjan bunkkerialueella, kv. Erkki 
Talsin kotimuseossa ja ennen kaikkea Salpalinjan eteläi-
simmässä kohteessa, v- 1941 valmistuneella nyt jo vali-
tettavasti puretulla 152/45 C rannikkotykkipatterilla. Osal-
listujia olisi kyllä autoon mahtunut enemmänkin. 

18.09. kävimme Kirkonmaan saaressa täydentämässä 
talven ruoka-aittojamme sienillä ja marjoilla. Marjastajia 
ja sienestäjiä olikin kohtalaisen mukavasti liikkeellä. 

Kiltailtoja vietimme kahdesti. Keväinen -ilta ei osal-
listujamäärällään suuremmin ilahduttanut. Sen sijaan 
21.10. viettämässämme kiltaillassa oli jo entisten hyvien 
aikojen tuntua. Osallistujien runsauteen vaikutti varmaan 
sekin, että illan teemana oli 50 vuoden takainen Suursaa-
ren puolustustaistelu. Kaiken lisäksi esitelmöitsijänä oli 
eräs tämän taistelun tukipylväisiin kuulunut kapteeni evp 
Uljas Hämäläinen. 

Olemme luonnollisestikin olleet edustettuina vala- ja 
kotiuttamistilaisuuksissa. Olemme osallistuneet Puolustus-
voimien lippujuhlaan ja Kotkan Rannikkopatteriston vuo-
sijuhlaan sekä Itärannikon taistelijoiden kokoontumisti-
laisuuteen. Osallistuminen Rannikonpuolustajainpäivän 
viettoon on tietenkin itsestäänselvyys. 

Kiltaesittelyn olemme käyneet tekemässä jokaiselle pal-
velukseen astuneelle ryhmälle. Niissä olemme kertoneet 
Heille kiltajärjestön rakenteesta ja toiminnasta. Samalla 
olemme tuoneet esille vapaaehtoisen maanpuolustustyön 

tärkeimmät tavoitteet sekä sen, mitä se meiltä vaatii ja 
mitä se meille antaa. Johdantona tämän alueen tapahtu-
mista vuosina 1939-44. 

Vierailuluontoisista tapahtumista mainittakoon mm. 
vierailut Kymen Jääkäripataljoonan killassa, onnitteluvie-
railu Laivaston Killan Kymen osastossa, kiltapiirin tilai-
suudessa, Suojeluskuntien lakkauttamisen muistotilaisuu-
dessa, kaikkinainen yhteistoiminta Lentotekniikan Killan 
kanssa sekä vierailu Rannikkotykistön yhteisleirillä. 

Palkitsemisiakin on vuoden aikana tapahtunut. MPKL:n 
Kilta-ansiomitalin sai kv. Aarre Helanne. Hopeisen kilta-
ristin Matti Aatola. Pronssiset kiltaristit ovat saaneet Simo 
Heijari, Terttu Pekkola, Aino Pusa, Heikki Salmela, Esa 
Terviö ja Kirsti Terviö. Pronssisen Rannikonpuolustajale-
vykkeen Uljas Hämäläinen. Kiltamme pienoislipun ovat 
saaneet Kotkan Rannikkopatteristo, Turun Rannikkotykis-
tökilta ry, Laivaston Killan Kymin osasto. Kotkan Pääl-
lystöyhdistys, Kotkan Reserviupseerikerho ja kv. Jarmo 
Suominen. 

Ensi vuoden ohjelmasta ei ole tietoa. Suurinpiirtein se 
noudattelee entisiä raameja. Toki se kaipaa aina uudistu-
mista ja piristymistä, joka kuitenkin jäänee seuraavassa 
vuosikokouksessa valittavalle johtokunnalle. Tuleva vuo-
sikokous olisikin saatava ajoitetuksi jo tammi-helmikuun 
vaihdokseen. Alkavaa vuotta odotamme kylläkin hienoi-
sen jännityksen tuntein. Vuodenvaihteessa jäävät nimit-
täin eläkkeelle kv:t Kotkan Rannikkopatteriston komen-
taja everstiluutnantti Lauri Kasurinen ja Kirkonmaan lin-
nakkeen päällikkö kapteeni Jarmo Suominen. Uusi -patte-
ristomme päällikkö on meille kiltalaisille täysin tuntema-
ton henkilö. Tiedämme Hänellä olevan kuitenkin ainakin 
mielestämme hyvän suosituksen, Rannikonpuolustajain-
killan Ansiomitalin. Tulevaisuus hyvästä yhteistyöstä -
patteriston ja kiltamme välillä on toivoa täynnä. Kirkon-
maan tulevan päällikön on meistä jo muutama hetkelli-
sesti tavannutkin. Odotukset näitten tapaamisten pohjalta 
ovat Hänenkin suhteensa korkealla. 

Toivotamme kaikille kiltalaisille hyvää Joulua ja an-
toisaa uutta vuotta. 

Ilmari Pusa 

Markku Onttonen: 
Viimeinen Jääkäri 
Teatteri- ja elokuvaohjaaja Markku Onttonen on kirjoittanut yli 200-sivuisen, eläytyvän, inhimillisen ja herkän 
dokumenttikuvauksen tunnetun ja tunnustetun jääkärikenraalimme vaiheista ja ajatuksista. Kirja julkaistiin lokakuus-
sa 1994. Kirjan pääpaino on jääkäriajassa, ja kenraali Valveen myöhemmät elämänvaiheet käsitetellään suhteellisen 
lyhyesti, joten kirjassa ei ole varsinaisesti mitään uutta rannikkotykistöön liittyvää. 

Kenraali Väinö Lahja Rikhard Valve (entinen Vähätupa) syntyi 28.12.1895, joten hän täyttää 99 vuotta tänä 
vuonna. Palattuaan Saksasta hän otti osaa vapaussotaamme. Vapaussodan jälkeen hän palveli kenttätykistössä. 
1924-1927 hän toimi rannikkotykistön vt. komentajana, 1927-1928 rannikkopuolustuksen päällikkönä , 1928-1933 
meripuolustuksen päällikkönä , 1933-1946 merivoimien komentajana ja puolustusministerinä 1944-1945. Hän 
erosi vakituisesta palveluksesta vuonna 1946, jonka jälkeen hän työskenteleli pankkialalla vuoteen 1959 saak-
ka. Täydeksi kenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 1992. 
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Rannikkotykistön 
reserviläiskouluttajat Hästö-Busössä 

Rannikkotykistökoulun reserviupseerikurssin tukikohta-
leiri pidettiin 24-26.S Hästö-Busössä. Harjoitukseen 
osallistui myös 14 innokasta resenwläisiä, jotka täydensi-
vät kouluttajatietojaan Linnakkeen taistelun tiimoilta. 
Rannikkotykistön reserviläiset ovat jo toista vuotta 
tarjonneet erilaisia lisäkursseja vapaaehtoisen maanpuo-
lustuskoulutuksen kurssijärjestelmän kautta. Kasvava 
kurssitarjonta onkin lisännyt tarvittavien kouluttajien 
määrää. Kouluttajien tietoja täydennettiin kurssilla, joka 
järjestettiin yhteistoiminnassa Rannikkotykistökoulun 
kanssa Hästö-Busössä. 

Leiril le mars! 

Olimme lähteneet 5.00 Helsingistä eri autoilla ja ensimmäi-
nen kokoontuminen oli sovittu Karjaan Shellille tunnin ku-
luttua. Itse olin hiukan epätietoinen keitä oli tulossa mukaan, 
mutta Kimmo Kinos vastuullisena järjestäjänä vakuutti että 
pääluku olisi 14. No, reserviläisten epätäsmällisyydellä kello 
6.01 saapui viimeinen auto Y-pisteelle ja koko joukko oli 
koossa. Piti oikein ihmetellä, miten innokkaasti kaikki olivat 
mukana! Osalla oli lomapäiviä säästössä, toiset olivat teh-
neet päivät sisälle jne... Kahvit juotuamme jatkoimme mat-
kaa. ja pääsimme Syndalenin leirialueelle, josta löysimme 
Hästö-Busön laiturin. 

Mukavan sään vallitessa pääsimme yhteysveneellä Häs-
tö-Busöhön, jossa Kapt Parviainen olikin meitä vastassa. 
Aikaa tuhlailematta kuulimme leirin yleistilanteen ja saim-
me ohjelman, joka varmisti, että vapaa-ajan ongelmia meil-
lä ei tulisi olemaan. Harjoituksen tarkoituksenahan oli täy-
dentää reserviläisten tietoja linnakkeen taistelun osalta niin, 
että reserviläiset pystyisivät jatkossa itsenäisesti vetämään 
vastaavanlaisia kursseja. 

Maastontiedustelun jälkeen teimme vihollisarvion, esi-
tyksen tukikohtajaosta sekä esityksen tukikohdan tehtä-
vistä. Välillä kävimme seuraamassa taisteluammuntoja 
sekä miinanäytöstä. Tämän jälkeen aloimme kokoamaan 

linnakkeen päällikön päätöstä sekä valmistella tukikohta-
kortteja. 

Yö olikin työtä lopeteltaessa jo sen verran pitkällä, 
että oli parasta lopettaa hommat ja antaa päivällä opitun 
asian hautua päässä... 

Tääl lä l innakkeen pääl l ikkö. . . 

Seuraava päivä meni nopeasti. Aamulla aloitimme tukikoh-
takorttien tarkastelun, joka jatkui maastossa keskusteluineen 
koko aamupäivän. Rannikkotykistökoulu oli hoitanut järjes-
telyt niin mainiosti, että saimme nauttia sovelletun tukikoh-
dan taisteluharjoituksen aikana myös ilmavoimien tuesta! 
(Eivät kertoneet, että näytös olikin tarkoitettu kenraaleille.) 
Siinä sitten käskyt sinkoilivat tukikohdan päällikön ja lin-
nakkeen päällikön välillä. Oiva esimerkki meille kuinka 
yksinkertaisesti saadaan toteutettua todentuntuinen peli, jos-
sa linjat olivat kirjaimellisesti kuumana! Taistelun hälvettyä 
pääsimme lopulta irtautumaan saunaan ja kertaamaan opittu-
ja. 

Opit tua 

Kyseessä oli ensimmäinen rannikkotykistössä toteutettu har-
joitus, jossa reserviläiset olivat mukana koulutustapahtu-
massa, joka oli pääasiallisesti tarkoitettu varusmiehille. Re-
serviläiset seurasivat varusmiesten toimintaa ja näin teorias-
sa puhuttuja asioita voitiin nähdä myös käytännössä. Tämä 
täydensi erittäin hyvin paperilla opittuja asioita. Koulutusta-
voitteet tulivat reserviläisten puolelta saavutetuksi ja seuraa-
va linnakkeen taistelu-kurssi pidetäänkin pelkästään reservi-
läisvetoisesti. Olimme tyytyväisiä kurssiin ja haluammekin 
kiittää Rannikkotykistökoulua erinomaisista järjestelyistä. 
Kapt Parviaiselle erityiskiitos, että hän pystyi olemaan kurs-
silaisten apuna koko kurssin aikana. 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan sekä RT Kerho 
Johtorenkaan puolesta, 

Jukka Toukkari 

Merisotakoulun 16. upseerikurssin 50-vuotisjuhla 

Tämä viimeinen sodanaikainen kurssi kokoontui 50-vuotis-
juhlaansa 12.10.1994. Perinteiset alkuseremoniat suoritet-
tiin Hietaniemessä, jossa laskettiin seppeleet sankarihaudal-
le ja Suomen Marsalkka Mannerheimin haudalle. 

Hietaniemestä lähtenyt yhteiskuljetus vei kurssilaiset 
Katajanokan Upseerikasinolle, jossa nautittiin juhlien mer-
keissä yhteinen lounas. Lounaan aikaista tunnelmaa sä-
vyttivät sodan ajoilta tutut sävelet saksofonisooloina sekä 
yhteislauluna lauletut Sillanpään marssilaulu ja Vala. Ti-
laisuudessa esitti inskenrm Pentti Myyryläinen katsauk-

sen Kannaksen tilanteeseen kesällä v. 1944 ja siellä tor-
juntavoittoihin johtaneisiin taisteluihin. 

Juhlaan osallistui 33 reservin upseeria eli noin 70 % 
elossa olevista. Kouluttajista osallistuivat juhlaan inskenrm 
Pentti Myyryläinen ja vuorineuvos Tapio Koski. Juhlan 
aikana päätettiin myös, että kurssi kokoontuu joka vuosi 
lokakuun kolmantena keskiviikkona klo 12 lounaalle Ka-
tajanokan Upseerikasinolle. 

Viljo Luukka 
Veijo Eravuo 

32 RANNIKON PUOLUSTAJA 4 / 9 4 

KUULUMISET KUULUMISET KUULUMISET KUULUM 

Laatokan Puolustajien 
viirin pohjaväri on 
Laatokan mukaan 
sininen. Viirin yläosassa 
on aselajia ja RT 3:a 
kuvaavat ristikkäiset 
tykinputket sekä sen 
alapuolella Jatkosodan 
aikainen Laatokan 
Rannikkoprikaatin 
valko-punainen 
rintamerkki, jota 
pidettiin yleisesti lakissa. 

LAATOKAN PUOLUSTAJIA 
PEURUNGALLA 

Laatokan Puolustajiakokoontui 25.8. kokoukseensa Peurun-
galle. Paikalle oli saapunut runsaat 60 henkilöä, heistä kol-
masosa naisia. 

Kokoontumisen sekä kahvitilaisuuden aikana koetet-
tiin tunnistaa aseveljiä sekä muisteltiin omia palveluspaik-
koja. Nimet Ylläppää, Heinäsenmaa, Valamo, Salmi, Vi-
tele, Tuulos ja monet muut vilahtelivat keskusteluissa. 

Kokouksen avauksessa Laatokan Puolustajien todet-
tiin vaalivan RT 3:n perinteitä ja erityisesti Parikkalassa 
olevaa Laatokan Puolustajien muistomerkkiä. 

Kokouksen alkuosassa esiteltiin Peurunkaa. Keski-Suo-
men Sotilasläänin komentaja toi sotilasläänin tervehdyk-
sen. RT 3:n perinteitä vaalivan Turun Rannikkorykmen-
tin komentaja kertoi rykmentin esikunnan yhteydessä ole-
vasta perinnehuoneesta ja toivoi sinne saatavan Laatokal-
ta peräisin olevia esineitä ja valokuvia. Laulu- ja lausun-
taesitysten lisäksi professori Heikki Leskinen piti esitel-
män suomenkielen murteista. Tilaisuudessa jaettiin tänä 
vuonna käyttöön otettuja Laatokan Puolustajien viirejä. 

Varsinaisessa kokouksessa Laatokan Puolustajien pu-
heenjohtajaksi valittiin edelleen Heikki Kainulainen Sul-
kavalta. 

Allekirjoittaneen tekemässä tiedustelussa ilmeni, että 
paikalla oli kaksi rauhanaikaisessa RT 3:ssa palvellutta 
sekä saman verran Laatokan Meripuolustuksen samoin 
kuin linnoitustykistöpatteristojen veteraaneja. Valtaosa oli 
- luonnollisista syistäkin - Jatkosodan aikana Laatokan 
Rannikkoprikaatin rannikkotykistöyksiköissä palvelleita. 

Seuraavana päivänä Laatokan Puolustajat tutustuivat 
lähiseudun kohteisiin. 

+ + + 
Rannikkotykistön joukko-osastot saivat vuonna 1956 

hoidettavakseen ennen sotia toimineiden joukko-osasto-
jen ja omaan alueeseensa liittyvät perinteet. Kun sodista 
on jo kulunut puoli vuosisataa, ansaitsivat myöskin viime 

Kaksi pyhäjärveläistä (Vpl.) Laatokan puolustajaa. 
Valkeapuseroinen Liisu Neva oli Talvisodan aikana 
lääkintälottana kenttäsairaala l:ssä Pyhäjärvellä ja 
tummatakkinen Jenny Kukko Jatkosodassa viestilottana 
RTR 3:n I linnakkeiston komentopaikassa Ylläppäässä. 
Lotat ovat saaneet lottamitalin viimeisinä, kun puoli 
vuosisataa on kulunut heidän ainutlaatuisesta työstään. 

sotien aikana muodostetut muut rannikkojoukot perin-
teidensä ja aineistonsa vaalijan. 

Teuvo Rönkkönen 
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Ylisenauvilan Sarsuinmäellä on Canet-tykki kolmannen 
kerran, nyt museotykkinä. Tykin vaiheiden jäljittäminen 
asiakirjoista osoitti, että nyt kootun tykin putki on ollut 
jatkosodan aikana länsirannikolla sekä lavetti Äänisellä 
ja Suursaaressa. 

MUSEO - CANET SULKAVALLE 
Kuluneen kesän ja syksyn aikana pidettyjen maanpuolustus-
juhlien erityisenä aiheena on ollut Jatkosodan päättyminen 
50 vuotta sitten ja siirtyminen sodasta rauhaan itsenäisenä 
maana. Monet tilaisuudet liittyivät vuosina 1940-41 ja 1944 
rakennettuun Salpa-asemaan, jonka tueksi myös Laatokkaa 
puolustaneet rannikkojoukot kahteen kertaan siirrettiin. 

Talvisodan päätyttyä RT 3 - Laatokan Meripuolustus 
ryhmitettiin Laatokalla olleen lohkokokoonpanon mukai-
sesti Virolahden ja Savukosken välille kuudeksi linnoi-
tustykistöpatteristoksi. Itärajan puolustamiseen tarvittiin 
vallinneessa tilanteessa myös Laatokan puolustajia. 

Linnoitustykistöpatteristoissa pattereiden tykkikalusto-
na oli vanhanmalliset jäykkälavettiset tykit. Niitä täyden-
si kaksi järeää mörssäripatteria sekä uhanalaisimmissa 
suunnissa kolme 2-tykkistä 152/45 C -patteria. Yksi Ca-
net-pattereista oli Sortavalan lohkon muodostaman Lin-
noitustykistöpatteristo 3:n alueella Sulkavan Ylisenauvi-
lassa. 

Jatkosodassa linnoitustykistöpatteristot - nyt linnoitus-
patteristoina - etenivät maavoimien tuntumassa toiminta-
suunnissaan itärajalle sekä niitä liitettiin Laatokalle ja Ää-
niselle muodostettuihin uusiin rannikkojoukkoihin. 

Jatkosodan päätyttyä Laatokkaa puolustanut Laatokan 
Rannikkoprikaati ryhmitettiin jälleen itärajalle Salpa-ase-
man tueksi, nyt yhtymänä entisessä kokoonpanossaan Höy-
tiäisen ja Kivijärven välille, vasemmalta RTR 13, Er.Lsto-
RTR 33 ja RTR 3. 

Sulkavan kunnan aloite museotykin saamiseksi van-
haan tykkiasemaan toteutui tänä kesänä. Parolan varikol-
ta tuotu Canet-tykki asennettiin hyväkuntoiseen asemaan 
ja paljastettiin Ylisenauvilassa 22.7. pidetyssä Salpa 94 -
juhlassa. 

T Rönkkönen 

Keltaisen Rykmentin 
Hästöstä s o t a m m e a lkoi 

Jatkosodan sotatoimiin jo alkuvaiheessa joutunut RP 1 (Tu-
likouran pataljoona) joutui ehkä ensimmäisenä Keltaisen 
Rykmentin joukkoyksikkönä kokemaan sodan verisen to-
tuuden. Heinäkuussa Hangon itäiselle rintamalle siirretyn 
pataljoonan heikosti varustetut ja arvaamattomiin saaristo-
olosuhteisiin joutuneet osat sijoitettiin Hästöön ja sen lähi-
saariin. Tavallaan torjumaan mahdollista kohteen valtaamis-
ta, johon venäläisten aikomukset näyttivät viittaavan. 

Niinpä 18.7.1941 vihollisen lukumäärältään ja varus-
teiltaan ylivoimaiset merijalkaväen osat nousivat maihin 
mm. Hästön saarelle, jota puolusti lähinnä käsiasein va-
rustetut saamatta juuri ollenkaan tuiki tarpeellista ulko-
puolista tulitukea. Suuri osa puolustajista ammuttiin, osa 
yritti paeta uimalla, huonolla menestyksellä. Varmasti tap-
piot olivat 63 kuollutta, luku saattaa olla suurempikin. 

Vuonna 1954 pystytettiin saaren rantakalliolle em. tais-
telun muistomerkki. Heinäkuussa, kun jatkosodan päätty-
misestä oli kulunut 50 vuotta, Keltaisen Rykmentin vete-
raanit Paavo Toivonen, Verner Torvinen, Terho Huttu-
nen, Topi Sivunen ja Lauri Suutari kävivät laskemassa 
seppeleen em. muistomerkille. Rannikkotykistökoulun op-
pilaat olivat kunniavartiossa laskutilaisuudessa ja näytti-
vät muutenkin taitojaan saarella pidetyn harjoitusleirin 
puitteissa. Päivä täytti veteraanien odotukset ja kiitollisia 
oltiin Hangon Rannikkopatteristolle, joka oli hoitanut päi-
vän yleisjärjestelyt hyvin ja täsmällisesti. 

Karja lata lo täy t ty i rykment t i lä is is tä 2 3 . 9 . 

Juhlapäivän aamuna kokoontui osa veteraaneistamme Suo-
menlinnan kirkon seinään vuonna 1954 vihityn muistotaulun 
äärelle. Suomenlinnan Rannikkorykmentin asettama kun-
niavartio oli paikalla, kun hiljennyttiin kuuntelemaan perin-
netoimikunnan puheenjohtajan Onni Kauppilan puhetta ja 
sen jälkeen laskemaan seppeleemme. Kauppila palautti mie-
leen miten vaikeissakin olosuhteissa, mm. Teikarin taiste-
luissa pyrittiin täyttämään lupaus - ketään ei jätettäisi taiste-
lukentälle. Hän korosti myös kansamme yksimielisyyden 
merkitystä historiamme vaikeina vuosina. 

Muistojen juhla alkoi täsmällisesti klo 13.00, jolloin 
kunniavieraamme, jääkärikenraali ja rouva Väinö Valve 
astuivat saliin Porilaisten marssin soidessa. Kaartin soit-
tokunta johtajanaan musiikkieverstiluutnantti Esko Juuri 
juhlisti mielet Marsalkan Hopeatorvilla ja antoi muuten-
kin mittavan musiikkipanoksensa juhlamme alkuosaan. 
Tähän s isä l ty ivät yhte is laulu t j a d ip lomi lau la j a 
H.Lambergin esitykset. Ohjelmaan kuuluivat Onni Kaup-
pilan säveltämät Kaakon Ranta ja kunniamarssimme Ran-
ta-Matti. Kauppila lausui tervehdyspuheessaan mm. ilon-
sa siitä, että oma kenraalimme on joukossamme juuri nyt, 
kun muistelemme 50 vuoden takaisia aikoja ja tapahtu-
mia. 

Ruokailun jälkeiseen ohjelmaan olivat ennakolta vai-
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50-vuotistapahtumat 

Suomenlinnan muistolaatalla. Vasemmalta tukien T. 
Sivunen, P. Toivonen, V. Torvinen ja O. Kauppila. 

mistelleet esityksensä kapt E.Koskinen tapahtumista Koi-
viston saarilla, Kaisu Laurila lotista silloin ja nyt ja Tau-
no Tetri vuoden 1926 ikäluokan sotakokemuksista. Juho 
Tenhiälä lausui kirjoittamansa runon, ja moni muu puhui 
ex tempore menneistä ja tästä päivästä yleisesti ja pöytä-
piirissään. 

Tilaisuudessa, kun pitkästä aikaa taas tavattiin, jutel-
tiin erityisesti kesän -44 tapahtumista ja varsinkin ryk-

mentin siirrosta mantereelle. Everstiluutnantti T Reposen 
johtama RTR 2 osallistui torjuntataisteluihin viivyttämäl-
lä IV AK:n rannikkokaistalla tykistöllään ja jalkaväki-
ym. yksiköillään. Kun Koivisto menetettiin 18.6.1944 oli 
lähes kaikki rykmentin voimat siirrettävä Koivusaareen, 
Saarenpäähän, Tiurinsaareen ja Piisaareen. Näin piti tu-
kea maavoimia ja toisaalta myös valmistautua siirtymään 
itse mantereelle Haminan suuntaan. Piisaaressa tappiot oli-
vat tuntuvat, rykmenttiläisten usko tulevaan alkoi heiketä 
nimenomaan vastustajan ilmavoimien ja merivoimien 
vuoksi. Ajateltu siirtyminen voitiin kuitenkin toteuttaa 
omien ja saksalaisten merivoimien avulla juhannuksen ai-
koihin. Pelätyt vastustajat olivat juuri silloin siirtäneet len-
tokoneensa Laatokalle Tuuloksen maihinnousuun. 

Viimeisen jääkärin, kenraalimme kiitokset kutsusta ja 
ohjelmasta kannatta kirjata loppusanoiksi juhlistamme. 
Hän mm. sanoi:"Teitte tästä juhlasta ikimuistettavan. Ihai-
len sitä henkeä, joka huokuu salin täyttämästä yleisöstä. 
Elämä on minulle vielä arvokasta, vaikka en kykene siitä 
nauttimaan kuin hetkittäin. Tämä on ollut yksi sellainen". 
Hänelle ojennettiin muistoksi Keltaisen Rykmentin viiri, 
jonka Valve sanoi olevan osoitus siitä, että emme saa 
unohtaa tapahtunutta, vaan elämä jatkuu ja voimme olla 
ylpeitä saavutuksistamme. Nuorisoomme voimme luottaa 
- Keltaisen Rykmentin perinteet jatkuvat. 

Pääosa rykmentin sisarista ja veljistä alkaa olla kaikil-
le tutussa "veteraani-iässä". Keskuudessamme ja etenkin 

perinnetoimikunnassa on silloin täl-
löin pohdittu, mistä löytyvät tulevai-
suuden voimavaramme sellaisina 
kuin pitäisi. Olivatko yllä kerrotut, 
paljon valmisteluja vaatineet juhlam-
me viimeiset tämän puitteiset tapaa-
misemme vai ei ? Siinäpä kysymys 
kaikille mukana olleille ja Teille kai-
kille, jotka ette kutsusta huolimatta 
päässeet Helsingin juhliin. Ilahdut-
tavaa kuitenkin on, että rykmenttim-
me nuorimmat 1925 ja 1926 ikä-
luokkien veteraanit läheisineen ovat 
antaneet näytteensä menneiden mer-
kityksestä ja sen hoitamisesta niin, 
että jälkipolvemmekin tietää mitä 
RTR 2 -Keltainen Rykmentti- teki 
sodissa 1941-1944. Hyvät siteet 
myös Suomenlinnan Rannikkotykis-
tökiltaan ja muihinkin kiltoihin edes-
auttavat perinteittemme ja laajem-
minkin koko rt:n perinteiden hoita-
mista. 

VJT 

Kenraali Valveelle kerrotaan 
Karjala-Liiton asioita. 
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LINNAKKEEN TAISTELU - LISÄKURSSI 2 

Lokakuun 8. päivä oli syksyisen märkä ja sumuinen, kun 
seitsemän aikaan aamusta 16 kurssilaista ja 5 kouluttajaa 
kokoontui Santahaminan päälaiturille valmistautuneena viet-
tämään viikonloppunsa linnakesaarella linnakkeen taiste-
luun syventyen. Lyhyt merimarssi Kuivasaareen oli nopeasti 
ohi ja koulutus saattoi alkaa. 

Viikonlopun ohjelma oli suunniteltu siten, että koko 
ajan pyrittiin käyttämään hyödyksi saaren aitoja linnake-
olosuhteita. Kurssilaisille annettiin nopeasti perusteet lin-
nakkeen taistelusta ja valmiiksi muotoiltu linnakkeen pääl-
likön päätös, jonka pohjalta harjoitusta lähdettiin toteutta-
maan. Yhdessä kuljettiin koko saari ympäri ja sen jälkeen 
kurssilaiset perehtyivät ryhmissä yhden saaren tukikoh-
dan tukikohtakortin laadintaan. 

Määräajoin koko kurssi otettiin yhteen ja yhdessä pu-
rettiin eri ryhmien työn tulokset sekä piirtoheitinesityksin 
että käskynantoharjoituksin. Eri ryhmien erilaiset ratkai-
sut herättivät kiitettävästi keskustelua ja avarsivat näin 
osallistujien näkemyksiä. Illan pimennettyä ja maastossa 
liikkumisen käytyä mahdottomaksi oli ohjelmassa vielä 
muutama oppitunti, joiden aikana käytiin läpi esim. joh-
tamista ja viestitoimintaa, jalkaväkitaktiikkaa ja epäsuo-
ran tulen käyttöä. 

Sunnuntaina harjoitus jatkui samoissa uomissa kuin 
lauantainakin, kunnes se huipentui ensin linnakkeen ja 
tukikohdan johtamisharjoitukseen ja sen jälkeiseen tutus-
tumiseen saaren museoalueeseen. Sekä kurssilaiset että 
kouluttajat, jotka kaikki olivat reserviläisiä, ilmaisivat tyy-

tyväisyytensä kurssiin ja sen sisältöön.Kurssin onnistumi-
seen vaikutti oleellisesti se, että kurssilaisten joukosta löy-
tyi esim. rannikkojääkäri ja It-mies, jotka toivat täydentä-
vää tietämystä kurssille omilta aloiltaan. 

Kokonaisuutena voidaan todeta, että koko linnakkeen 
taistelu- teema on sen verran suuri ja vaikea kokonaisuus, 
ettei sen läpikäyminen edes tukikohdan tasolla onnistu 
yhden lisäkurssin eli noin viikonlopun puitteissa riittävän 
syvällisesti. Siksi onkin katsottu parhaaksi, että tulevai-
suudessa tullaan järjestämään lisäkursseja , joilla paneu-
dutaan syvällisemmin johonkin linnakkeen taistelun osa-
alueeseen. Suunnitelmissa on esimerkiksi ollut kurssi yh-
teistyössä rannikkojääkäreiden kanssa, jolla perehdyttäi-
siin linnakkeelle tapahtuvaan vastahyökkäykseen. 

Sekä S1RR että RtK, ja siellä erityisesti kapteeni Petri 
Parviainen, auttoivat kurssin järjestelyissä kaikin mahdol-
lisin tavoin niin materiaalin kuin kouluttajien kouluttami-
senkin osalta. Kurssi oli pyritty järjestämään siten, että se 
kuormittaisi mahdollisimman vähän puolustusvoimien re-
sursseja ja tässä mielestäni onnistuttiinkin. Siten kurssi 
eräänlaisena kokeiluna osoitti selvästi, että vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta on mahdollista toteuttaa ranni-
kolla linnakeolosuhteissa ilman suurta "virka-apua" puo-
lustusvoimien taholta. Pääkaupunkiseudun ja sen lähialu-
eiden osalta Kuivasaari on mitä parhain linnake kyseisen 
koulutuksen toteuttamispaikkana. 

Kurssin johtaja, Kimmo V. Kinos 
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KUULUMISET KUULUMISET KUULUMISET KUULUT 

RANNIKKOTYKISTÖN KILPAILU AMMUNNAT 1994 

PARAS M E R I A M M U N N A N PARAS J O U K K O - O S A S T O 
V A R U S M I E S T U L E N J O H T A J A (raskas/93 + kevyt /94) 
Tu len johta jan hylsy ja mal ja Karhulan mal ja 

1. VaaRPsto K2 Upskok A Suokas 580 1. KotRPsto 2958 
2. HanRPsto K2 Upskok L Ilvessalo 490 2. VaaRPsto 2597 
3. KotRPsto K2 Upskok I Leppihalme 450 3. HanRPsto 2095 
4. S1RR K2 Upskok P Aalto 389 4. TurRR 2063 
5. TurRR K2 Upskok M Toivonen 294 5. S1RR 1759 

PARAS M A A - A M M U N N A N T U L E N J O H T A J A PARAS M E R I A M M U N N A N T U L E N J O H T A J A 
Tulen johta jan hylsy 

i. VaaRPsto Kok A Suokas 580 
1. KotRPsto Upskok M Nygård 390 2. KotRPsto Ylil J Leikos 550 
2. S1RR Upskok S Kyttälä 330 3. HanRPsto Kok L Ilvessalo 490 
3. HanRPsto Upskok J Kivistö 320 4. KotRPsto Kok I Leppihalme 450 
4. TurRR Upskok M Rumpunen 280 5. HanRPsto Ylil P Ilvesaro 450 
5. VaaRPsto Upskok R Collin 260 6. S1RR Ltn I Hokkila 475 

7. VaaRPsto Ltn J Ristimäki 425 
PARAS KEVYT 8. S1RR Kok P Aalto 389 
RANNIKKOTYKISTOPATTER1 9. TurRR Vänr T Bergman 340 
Kantolan t y k k i 10. TurRR Kok M Toivonen 294 

1. KotRPsto 1390 
2. VaaRPsto 1265 
3. HanRPsto 1260 
4. S1RR 1194 
5. TurRR 914 

Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen 
kurssit vuonna 1995 Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin alueella 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kurssitarjonta kasvaa vuoden 1995 aikana. Kursseja on 
pyritty muokkaamaan niin, että myös naiset voisivat osallistua kursseille ilman suurempia 
perustietovaatimuksia. Etenkin valvonta- ja viestikurssien toivotaan kiinnostavan naisia. 
Kurssien päivämäärät ovat vielä avoinna ja tarkemmat päivämäärät varmistuvat vuoden 
loppuun mennessä. 

Ohessa alustavat ajankohdat vuoden 1995 kursseille. 
Kevyet jalkaväkiaseet tammikuu 1995 (10 h) 
Viestikurssi maaliskuu 1995 (20 h) 
Valvontakurssi(meri/i lma) huhtikuu 1995 (20 h) 
Rannikkotykistöpatterin toiminta syyskuu 1995 (20 h) 

Tarvittaessa jo kaksi kertaa pidetty Linnakkeen taistelu-kurssi vedetään myös vuoden 1995 
syksyllä jos kiinnostuneita riittää. 
Viesti- ja valvontakurssit pidetään kahdessa osassa, jolloin mm. naiset saavat tarvittavat 
perustiedot kurssin läpikäyntiä varten. 

Kaikista kursseista saat tietoa ottamalla yhteyttä koulutusvastaavaan Jukka Toukkariin. 
p(t) 4345209, p(k) 4361617 
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Elesco Oy 
PL 128 
(Luomannotko 4) 
02201 ESPOO 
puh. (90) 420 600 
telefax (90) 420 8610 

PL 198 
(Ahlströminkatu 12) 
78201 VARKAUS 
puh. (972) 552 8950 
telefax (972) 552 8941 

Elesco, puolustusvoimien 
luotettava järjestelmätoimittaja, 
on nyt entistäkin vahvempi. 

Erityisosaamisen alueet: 
• Akustiikka 
• Elektromagnetismi 
• Elektroniikka vaativiin olosuhteisiin 
• Sovel lusohje lmoint i 
• Järjestelmäintegrointi 
• Sotilaskäyttöön tarkoitetut 

työskentelysuojat 

Tärkeimmät tuotteet: 
• Herätemiinojen raivausjärjestelmät 
• Magneettisuojäusjärjestelmät 
• Herätemittausradat 
• Akustiset valvontajärjestelmät 
• Johtokeskus- ja esitysjärjestelmät 
• Ammunnanhallinta- ja laskinjärjestelmät 
• Suuntaus- ja laiteohjausjärjestelmät 
• Digitaaliset puheensalauslaitteet 
• Siirrettävät laitesuojat 
• Tutkajärjestelmien apulaitteet 

Puolustuksen lenkki joka pitää. 

Suomen puolustusvoimat 
luottaa OFA-liukuesteisiin. 

OFA Oy Ab 
PL 16, 32201 LOIMAA 
Puh. 923-27 161 
Teleks 62165 ovake sf 

S O T A I N V A L I D I E N 
V E L J E S L I I T O N 
A D R E S S I - J A 

K U N N I A M E R K K I P A L V E L U 

hoitaa kaikki adresseja ja kunnia-
merkkejä koskevat asiat. 

Asiakas palvelumme on avoinna 
maanantaista perjantaihin 

klo 9.00-15.00. 

Osoite: Kasarmikatu 34 A 
00130 Helsinki 
puh (90) 177 003 

36 RANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 9 4 

FXOHBMPPMW 
VESISTÖKAAPELI 

O u o m e n t u h a n n e t jä rve t ja l a a j a saa r i s to m u o d o s -
t a v a t n o p e i m m a n ja e d u l l i s i m m a n k a a p e l i n asen -
nus re i t i n . K a a p e l i n l asku o n n i s t u u 2 - 3 k m tun t i -
v a u h d i l l a . A s e n n u k s e t v o i d a a n s u o r i t t a a m a t a l i i n 
v e s i s t ö i h i m m e k e v y e h k ö l l ä ja edu l l i se l l a k a l u s t o l l a . 

H e l k a m a n u r a r u n k o i s e s s a ves i s tökaape l i s sa o n 
k a k s o i s a r m e e r a u s j o k a m u o d o s t a a h y v ä n s u o j a n 
k a a p e l i i n k o h d i s t u v a a k u l u m i s t a ja v e t o a v a s t a a n . 
K a a p e l i n h y v ä n o m i n a i s p a i n o n ans ios ta se u p p o a a 
p o h j a a n k u i n k iv i . 

Ves i s t ökaape l i t t e h d ä ä n a i n a a s i a k k a a n t o i v e i d e n 
m u k a i s i l l a k u i t u v a i h t o e h d o i l l a ja t i l a u s k o h t a i s i n a 
p i t u u k s i n a . 

HELKAMA - KAAPELI 
10960 Hanko tel (911) 28 061 fax (911) 2482 016 

HYVÄN SANOMA-
LEHDEN TÄYTYY OLLA 
ENEMMÄN 
KUIN 
PELKKÄ 
UUTIS-
LEHTI! 

T I L A A N ^ - T A 

9 8 O O 

&tinim%H>mat 
• hile 

t-m a, Arr 4<l 

fePEtJM 

^ucunBanomat 
• EXTRA • TALOUSSANOMAT •SPECIAL-LIITTEET 

O y W E S T E R N SHIPYARD LTD 

puh. 924-366 511. telex 6877 teijo sf 
telefax 924-366 515 

Alusten korjaus- ja muutostyöt 
sekä vuositelakoinnit. 
Suuret teräsrakenteet. 
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R A N N I K O N 
PUOLUSTAJAN 
TEKNIIKKAUITE 

L e h t e m m e ha luaa pa lve l la lu-
ki jo i taan ker tomal la m y ö s me-
r i puo lus tuksen a lan so ta tek -
n i i kas ta mon ipuo l i ses t i , mu t -
ta ta ju t tavas t i . 

T ä s s ä n u m e r o s s a a l k a a 
m m . m e r i t o r j u n t a o h j u k s i a 
es i t te levä sar ja, jo l le on luvas-
s a ja tkoa . M u i n a a ihe ina ova t 
o m a n r a n n i k k o t y k i s t ö m m e 
l a s k e n n a n k e h i t t y m i n e n j a 
a i n a t ä r k e ä s u o j a u t u m i s e n 
tekn i i kka . 

V a i k k a t o i m i t t a j i l l a v a r -
m a a n o n n ippu ju t tu ja taka -
t a s k u i s s a a n , vo i t ke r toa hei l -
le t o i vomuks ias i käs i te l täv is -
tä a ihe is ta, tai t e h d ä hei l le ky-
s y m y k s i ä tä l tä a la l ta . 

P Ä Ä E S I K U N T A TIE-
D O T T A A 

Puolustusvoimien Materiaalilaitos 
hankkii Nokia Telecommunica-
tions Oy:ltä yli 70 miljoonalla mar-
kalla kenttäolosuhteisiin tarkoitet-
tuja laskinjärjestelmiä rannikko-
tykistön, kenttätykistön ja kranaa-
tinheittimistön käyttöön. 

Nokia Telecommunicat ions 
Oy:n mukaan hankinta edustaa 
noin 140-150 henkilötyövuoden 
työpanosta Suomessa. Toimituk-
set tapahtuvat vuosina 1995-96. 

Rannikkotykistö siirtyy laskin-
jär jeste lmän hankinnan myötä 
uuden sukupolven laitteisiin. Las-
kimilla korvataan manuaal inen 

laskentajärjestelmä ja Raval-jär-
jestelmän ampuma-arvojen las-
kenta. Raval-järjestelmä jää edel-
leen valvontatehtäviin. 

Kranaatinheittimistön laskin-
järjestelmä korvaa manuaalisen 
a m p u m a - a r v o j e n l a s k e n n a n 
edustaen näin uusinta kehitysas-
kelta maavo imien tu lenkäytön 
automatisoinnissa. 

Kenttätykistön laskinjärjestel-
män modifiointi nopeuttaa oleel-
lisesti ampuma-arvojen lasken-
taa. 

Lask in jär jes te lmät l isäävät 
merki t täväst i ampuma-arvo jen 
laskennan nopeutta sekä mah-
dollistavat tarkempien lentorata-
mallien hyväksikäytön. Laskinjär-
jestelmien käyttöönotolla paran-
netaan käytössä olevien tykistön 
ja kranaatinheittimistön kokonais-
tehokkuutta huomattavasti. 

RANNIKON PUOLUSTAJIA 
TERVEHTIVÄT 

AERIAL OY LAPINLEIMU OY 
OY EHO AB LIIKOS OY 
FUJI FINLAND OY LOHJAN KUNTA 
HANGON KAUPUNKI OY MERIKIITO AB 
HUONEKALUTEHDAS METALLITEOLLISUUDEN 
KORHONEN OY KESKUSLIITTO MET RY 
JOUTSEN APTEEKKI - TURKU PORIN KAUPUNKI 
JYLLINKOSKEN SÄHKÖ OY RAVINTOLA M A M M A ROSA 
KARAIR OY SUNILA OY 
AARO KORHONEN OY OY TRANS-MERI AB 
OY KOLSTER AB OY VEHO AB - RAISIO 
KONE-TUKKU OY YHTYNEET 
LAATIKKOTEHDAS SUOMI PAPERITEHTAAT OY 
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Timo Kaukoranta 

Ranskalainen AS 15 TT 
(air to surface, 15 km, 
tous temps = joka sään) 
merimaaliohjus tuli 
operatiiviseen käyttöön 
vuonna 1987. Alunperin 
ohjuksen lavetiksi 
suunniteltiin kevyt tai 
keskiraskas 
taistelualuksen 
kannelta toimiva 
helikopteri. 
Myöhemmin samasta 
järjestelmästä on 
kehitetty laiva- ja 
rannikkoversiot. 
Rannikkoversio voidaan 
asentaa ajoneuvoon tai 
se voi olla 
kiinteälavettinen. 

A 
AS 15 TT 

S 15 TT- jä r -
j e s t e l m ä n 
to im in ta pe-
r u s t u u t e k -
n ises t i kor -
k e a t a s o i -
s e e n t u t -
k a a n (Agr i -

o n 15) , m i k ä n o r m a a l i t i l a n -
t e e s s a to imi i y m p ä r i k e i l a a v a -
n a va l von ta - j a e ts in tä tu tka -
na. L a u k a i s u n j ä l k e e n tu t kan 
a p u a n t e n n i etsi i o h j u k s e n j a 
vars ina isen an tenn in ke i la su-
p is te taan hyv in kapeaks i . O h -
jus to imi i k o m e n t o - o h j a t t u n a . 
Tu t ka seu raa samana ika ises t i 
s e k ä m a a l i a e t tä oh jus ta j a 
j ä r j e s t e l m ä l askee oh jukse l l e 
l ä h e t e t t ä v ä t k o r j a u s k o m e n -
not . O h j u s o h j a t a a n maa l i i n 
s i v u s u u n n a s s a t u t k a n t ä h -
täys l i n jaa p i tk in. 

K o r k e u s s u u n n a s s a o h j u s 
oh jau tuu o m a n rad ioko rkeus -
m i t t a r i n s a p e r u s t e e l l a . He t i 
l auka i sun j ä l k e e n oh jus las-
k e u t u u p i n t a l e n t o o n ( s e a 
s k i m m i n g mode) . Len tokorke-
us l ienee s ä ä d e t t ä v i s s ä aa l -
l o n k o r k e u t e e n sop ivaks i . Vä -
l i tön l a s k e u t u m i n e n p in ta len-
t o o n a iheu t taa sen , et te i oh-
jus ta kye tä a m p u m a a n m a n -
t e r e e n tai saa r i s ton yl i , v a a n 
l a u k a i s u n o n t a p a h d u t t a v a 
j o k o a v o m e r e l l ä ta i avo ime l l a 
r ann i ko l l a a i v a n r a n t a v i i v a n 
t u n t u m a s t a . 

T u t k a m i t t a a k o k o a j a n 
m y ö s maa l in j a oh juksen etäi-
syyt tä. Etä isyyst ie to jen perus-
tee l l a o h j u k s e l l e l ä h e t e t ä ä n 
t ie to, mi l lo in s e n on a lo i te t ta-
v a l o p p u l a s k e u t u m i n e n . Jä r -
j e s t e l m ä n t avo i t t eena on tyy -

AS 15 TT -ohjus 
lennossa 
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pi l l iseen mer imaa l i oh jus ten 
tapaan osua maali in mahdol-
l is imman lähellä meren pin-
taa. 

Ohjuksen taistelukärki lä-
päisee mer imaal ien kylkira-
kenteet ja räjähtää pienel lä 
a ikavi iveel lä . Ta is te lukär jen 
massa on noin 31 % koko oh-
juksen massas ta , m ikä on 
meri tor junaohjuksi l le poikke-
uksel l isen suuri suhde. Tyy-
pill isesti taistelukärki on vain 
h ieman yli 20 % koko mas-
sasta. 

Ohjuksen keskiosassa on 
neljä ki inteää si ipeä, jo iden 
kärkiin on sijoitettu lähetin- ja 
vastaanot inantenni t sekä pa-
ristot. Ohjuksen peräosassa 
on neljä kääntyvää si iveket-
tä, joiden avulla tapahtuu pro-
s e s s o r i n o h j a a m a n a s e k ä 
s ivu- e t tä k o r k e u s s u u n n a n 
ohjaus. 

J ä r j e s t e l m ä l l ä on hyvä t 
hä i r innänsieto-ominaisuudet , 
mitkä perustuvat 
- tekn ises t i keh i t t yneeseen 
tutkaan, 
- oh juksen paikkat iedon var-
mentamiseen siten, että tut-
kan mi t tauspulss i laukaisee 
ohjuksesta taaksepäin suun-
natulla antennil la lähetettävän 
vastauspulss in sekä 

- koodattujen, ohjuksel le lä-
hetettävien kor jauskomento-
jen lähettämiseen ja vastaan-
ot tamiseen suunnatui l la an-
tennei l la ja suuri l la tehoil la. 

Jär jeste lmän suunnit telun 
lähtökohtana on ollut ohjus-
tulen tehokkuuden parantami-
nen merimaal ien tor junnassa. 
AS 15 TT on suunnitel tu täy-
dentämään saman valmista-
jan raskaita Exocet-ohjusjär-
jes te lm iä , j o i denka omina i -
suude t ovat pi tkäl le samat 
kuin meidän MTO 85-jär jes-
te lmän . To r jun ta t i l an teessa 
vo idaan val i ta tu l i tehtävään 
niin teknisest i kuin taloudell i-
sest ikin parhai ten sovel tuva 
ja oikein mitoitettu ohjusjär-
jestelmä. Tarv i t taessa AS 15 
TT- jär jeste lmän tutka voi lä-
het tää maal inosoi tuks ia pit-
känkantaman ohjuksil le. 

A S 15 T T - j ä r j e s t e l m ä n 
etuja tyypil l iseen pitkänkanta-
man ohjusjär jestelmään (Exo-
cet, RBS 15 jne) verrat tuna 
ovat mm 
- ohjuksen pieni massa, mikä 
mahdoll istaa lavetille suurem-
man oh juskuorman tai kevy-
emmät rakenteet, 
- ohjuksen "kevyemmät omi-
nasuudet" (kantama, taistelu-

kärki, hinta), mitkä mahdoll is-
tavat oikein mitoitetun asejär-
jes te lmän käytön p ienempiä 
mer imaale ja vastaan, 
- oh juksen suhteel l isen edul-
l inen hinta, mikä on saavu-
tettu sillä, että itse ohjukseen 
ei ole sijoitettu "kertakäyttö-
tavaraks i " korkean5 teknolo-
gian laitteita, 
- jä r jes te lmän kyky täysin it-
senäiseen to imintaan ja 
- ampuja voi monimaal i t i lan-
teessa valita maalin, kun taas 
tyypi l l isest i p i t känkan taman 
ohjuksissa joudutaan luotta-
maan ohjuksen logi ikkaan ja 
si ihen ennen laukaisua syö-
tettyihin t ietoihin. 

Ominaisuuksia: 
Valmistaja 
Aerospatiale,Ranska 
Kantama 15 km 
Massa 96 kg 
Pituus 2,30 m 
Halkaisija 0,18 m 
Siipiväli 0,56 m 
Maksimi-
nopeus 0,8 Mach 
Taistelukärki 30 kg 
Moottori 
(lähtö/matka) 
ruutiraketti 
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RAVALISTA 
RANTAAN 

FIKA- TJKOM S Ä Ä A S E M A 
T U T K A 

S Ä Ä A S E M A 

Ranta-järjestelmä 

RTPTRI (100/130tk) 
RT-LASKIN 

P T R K i u n n m 

T U M ILA _ SANLA 
TJA 

V 
TJ-ASEMA LASU 

RTPSTO 

RT-LASKIN 
PSTO-MOODI 

Rannikkotykistö siirtyi 
1980-luvun alussa 
uuteen aikakauteen, 
kun Russarössä 
toteutetti in 
ensimmäinen ammunta 
Raval-laskennalla. 
Tekniikan nopea 
kehitys on kuitenkin 
ajanut ohi aikanaan 
korkeatasoisen 
laskentajärjestelmän. 
Nyt ollaan siirtymässä 
patterikohtaiseen 
laskentaan Ravalin 
jäädessä 
merivalvontatehtäviin. 

R A N T A korvaa 
R A V A L I N 
Selvitys- ja tutk imus-

työn tu loksena Ranta- jär jes-
te lmän kehi t tämissopimus al-
lek i r jo i te t t i in v u o n n a 1990. 
Kehi t tämistyön tar jouski lpai-
lun voitti nykyinen Nokia Te-
lecommunicat ions Erikoisjär-
jestelmät. 

Ranta- jär jeste lmään kuu-
luvat seuraavat osat: 
- rannikkotykistölaskin (patte-
rilaskin) 
- tykki laskin (100/130 TK) 
- tykkipääte 
- tulenjohto- ja mit tauslaskin 
(TUMILA) sekä 
- tarvit tavat ohjelmistot. 

Patterilaskin myös 
patteristolle 
Rt- lask imessa on kaksi toi-
m in tamood ia : pat ter is to- ja 
patteri laskinmoodi. Patterilas-
kinmoodia käytetään ammun-
nan laskentaan rannikkotykis-
töpatterei l le ja patter iston tu-
lipattereil le. Patter istomoodia 
käytetään rannikkotykistöpat-
teriston komentopaikal le sijoi-
te tussa lask imessa tul iyksi-
kön tu lenkäytön johtamiseen. 
Rt-laskin kykenee laskemaan 
ampuma-a rvo t tyke i t tä isest i 
oman patterin l isäksi kahdel-

le muul le patteril le. Täl lä ta-
vo in a m m u n n a n l asken taa 
vo idaan va rmen taa e tenk in 
rannikkotykistöpatter istoissa. 
Ammunnan laskennassa käy-
tetään Ravalista tuttua tauluk-
komenetelmää, jota tarkenne-
taan ratalaskennal la. Sääsa-
nomana tul laan käyt tämään 
lask insääsanomaa, josta las-
kin muuntaa tykistön sääsa-
n o m a n t a u l u k k o l a s k e n t a a 
varten. 

Rt- laskimen prosessor ina 
on Intelin 386 + 387 proses-
sorit ja muist ina Flashprom-
muistit. Laskin lähettää am-
puma-arvot tykei l le noin yh-
den sekunnin välein. Mittauk-
sen suodatus tapahtuu kuten 
Ravalissa. Tuli toiminnan aika-
na laskin lähettää automaat-
tisesti i lmoituksia tulenjohta-
jal le ( iskemät, tarkistuskor ja-
ukset jne). 

Ammunnan arvioint ia hel-
potetaan laskimen tulostamil-
la ammunnan raporteil la. Li-
säksi laskin kykenee toimi-
maan pelkistettynä sanoma-

laitteena. 
R a n n i k k o t y k i s t ö n t a r v e 

ampua myös maa-ammunto-
ja oli kehitystyön alussa pää-
tetty toteuttaa siten, että ote-
taan suoraan käyttöön kent-
tä tyk is tö l lä käy tössä o leva 
m a a - a m m u n t a - o h j e l m i s t o . 
Ohjelmisto oli kuitenkin käyt-
täjäl i i tynnältään niin eri lainen, 
että kokei luvaiheessa päätet-
tiin yhdistää ohjelmistot yh-
deksi kokonaisuudeksi . 

Tykkilaskimella itse-
näisiä asepesäkkeitä 
Tykki laskinta käytetään joko 
patteri laskimen kanssa tai yk-
si t täisenä lask imena 100 ja 
130 mm:n tornitykeissä. Tyk-
ki laskimessa esitetään ampu-
ma-arvot ja tarvit tavat lisäin-
formaat iot laskimen näytöl lä 
ja tykkiasemaan sijoitetuilla li-
sänäy tö i l l ä . A m p u m a - a r v o t 
luetaan suuntaaj i l le puhesyn-
tet isaattorin avulla. 

Tykki voi myös to imia it-
s e n ä i s e n ä a s e p e s ä k k e e n ä 
ent is tä t e h o k k a a m m i n . Tä-
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män on mahdollistanut torni-
tykkeihin hankitut lämpöka-
merat, laserperiskoopit, sivu-
suunta-anturit ja tietysti tyk-
kilaskin. Näiden välineiden 
avulla tykinjohtaja voi johtaa 
tulta tykkimenetelmällä myös 
pimeällä ja laskea ampuma-
arvot tykkilaskimen avulla. 
Ampuma-arvojen laskenta ta-
pahtuu samoilla perusteilla 
kuin patterilaskimessa. Suun-
ta ja etäisyys mitataan kuiten-
kin tykin omilla välineillä. 
Tämä onkin samalla avannut 
keskustelun tykkien käyttämi-
sestä yhtenä tulenjohto- ja/tai 
mittausasemana. 

Tykkipääte syntetisoi 
puhetta 
Rannikkotykistöpatteristot, 
152 T- ja torjuntapatterit va-
rustetaan tykkipääteillä. Tyk-
ki päätteen avulla työnjohta-
jalle komennetaan ja esite-
tään ampuma-arvot sekä 
muut tarvittavat tiedot. Tykki-
päätteessä on suuntaajille 
puhesyntetisaattorit, joten 
ampuma-arvojen lukijat voi-
daan poistaa joukkojen orga-
nisaatiosta. Ampuma-arvot 
siirretään pääsääntöisesti 
kaapelin välityksellä. Radioi-
den käyttö on kuitenkin mah-
dollista. 

TUMILA tulenjohdon 
välineeksi 
Tulenjohto- ja mittauslaski-
men avulla tulenjohtoasema 
lähettää maali- ja iskemämit-
taus-tiedot sekä mittaukseen 
liittyviä komentoja rt-laskimel-
le. Tällaisia komentoja ovat 
esimerkiksi: tulensiirto, maa-
linvaihto, mittauksen initiali-
sointi, laske korjaus ja hylkää 
iskemät. Vastaavasti rt-laski-
men lähettämät ilmoitukset 
tulostuvat TUMILAn näytölle. 
Tulikomennot tulenjohtaja lä-

hettää sanomalaitteella. Tu-
mila tullaan varustamaan 
myös merivalvontaominai-
suuksilla, jotka helpottavat 
meritilanteen hallintaa ja no-
peuttavat valvontatietojen lä-
hettämistä. 

Laitteeseen tullaan liittä-
mään myös rannikkomiinojen 
automaattisia laukaisutoimin-
toja. 

Koulutuksella asiat 
opitaan 
Ranta-järjestelmän käyttöön-
otto tulee muuttamaan tykis-
töllistä koulutusta rannikkoty-
kistössä. 

Keskiöjaos poistuu sellai-
senaan kokonaan ja se kor-
vattaneen muutaman miehen 
vahvuisella ryhmällä. Keskiö-
upseeri johtaa edelleen tyk-
kejä kuten nytkin ja laskinup-
seerit toimivat Rt-laskimen 
operaattoreina. Laskinaliup-
seerit toimivat tarvittaessa 
mittausarvojen syöttäjinä las-
kimeen. 

Reserviupseerikurssin las-
kinlinjan sisältö muuttuu suu-
resti, kun Raval-koulutus 
poistuu. Tilalle tulee luonnol-
lisesti rt-laskin-koulutus, jon-
ka operointi lienee helpommin 
omaksuttavissa kuin Ravalin. 
Kuitenkin ammunnan perus-
teiden koulutusta on tehostet-
tava, koska tulevaisuudessa 
ei tulenjohtokomentaja ja hä-
nen apulaisensa voi yhtä hel-
posti ja keskitetysti kouluttaa 
laskinupseereita. Toisaalta rt-
laskin voidaan tulevaisuudes-
sa siirtää kiinteissä tuliyksi-
köissä patterin komentopai-
kalle, jolloin patterin päälliköt 
voivat seurata ja johtaa pat-
terinsa toimintaa nykyistä pa-
remmin. 

Tulenjohtajien koulutuk-
sessa tulee tulevaisuudessa 
korostaa yhä enemmän tulen-

johtajan roolia todellisena 
ampumatehtävän toteuttaja-
na. Tulenjohtajalle annetaan 
lisäinformaatiota tulenkorjaus-
ten tekemiseksi tai tekemättä 
jättämiseksi. Tulenjohtajan ei 
kuitenkaan tule sitoutua lait-
teiden armoille vaan hänen 
apulaistensa tulee käyttää eri 
laitteita. Tulenjohtajan tärkein 
tehtävä on nyt ja tulevaisuu-
dessa maalialueelle tähystä-
minen ja tarvittavien havain-
tojen tekeminen - tämä seik-
ka lienee nykyään silloin täl-
löin unohtunut. 

Tulijaoksen johtajat ja ty-
kinjohtajat ovat tulevaisuu-
dessa vastuussa tykkilaski-
men valmisteluista. Tykkilas-
kimen operoijaksi on koulu-
tettava tykin varajohtaja tai 
tehtävään sopiva tykkimies. 
Jos tykit liitetään rt-laskimen 
tulenjohtoasemiksi ja näin 
mahdollistetaan tykin käyttö 
koko tuliyksikön tulenjohto-
asemana, tulijaoksen johtajan 
käyttöä tulenjohtajana tulee 
harkita. Tämä vaatimus tulee 
asettamaan uusia koulutus-
velvoitteita Ru-kurssin tykki-
linjalle. 

RANTA on nykyaikaa 
Rannikkotykistön ampuma-
arvojen laskenta vastaa Ran-
ta-järjestelmän käyttöönoton 
myötä nykyajan tarpeita. Se 
mahdollistaa ampuma-arvo-
jen hajautetun laskennan ja 
siten lisää laskentajärjestel-
män taistelunkestävyyttä. 

Ru-kurssit tulevat vuonna 
1995 saamaan koulutuksen 
uusilla laskimilla. Lisäksi ker-
tausharjoituksissa on aloitet-
tu koulutus, joten tulevaisuus 
on uuden laskinsukupolven 
aikakautta. 

Juhani Paalanen 
Tommi Raitio 
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Nykyaikaiset pitkälle 
kehittyneet tiedustelu- ja 
asejärjestelmät ovat 
asettaneet mittavat ja 
monitahoiset haasteet 
puolustusjärjestelmien 
suojaamiselle. Tästä on 
hyvänä käytännön 
esimerkkinä jo usein 
mainittu Persianlahden 
sota. Siellä korostui 
erityisesti se, mitä 
merkitsee lähes täydellinen 
ilmaherruus lisättynä 
kehittyneillä tiedustelu- ja 
asejärjestelmillä. Vastaus 
tähän haasteeseen on 
tehokas passiivinen suoja. 

Maastouttamisjärjestelmäilä naamioitu ajoneuvo 

KATSAUS PASSIIVISEN SUOJAN ALUEELLE 
Suojaa aktiivisesti ja 
passiivisesti 

Passiivisen monet 
tavat 

pääosiltaan nojautuu kiintei-
siin asejärjestelmiin, jotka si-
jaitsevat uhanalaisilla alueil-
la. 

Suojan kannalta kiinteiden 
asejärjestelmien ongelmana 
on sitoutuminen tiettyyn paik-
kaan, joten ne pitää kantalin-
noittaa ja maastouttaa. Nyky-
aikaisia tiedustelu- ja asejär-
jestelmiä käytettäessä koros-
tuu maastouttamisen osa-
alue suhteessa linnoittamisen 
tasoon. Tämä johtuu ensisi-
jaisesti tehokkaista täsmä-
aseista. Maastouttamisen ja 
linnoittamisen lisäksi voidaan 
kohteista riippuen hyödyntää 
myös muita passiivisen suo-
jan osa-alueita. 

Liikkuvien rannikkopuolus-
tusasejärjestelmien tärkeim-
mät passiivisen suojan osa-
alueet ovat tehokas maas-
touttaminen ja tilanteen mu-
kainen kenttälinnoittaminen. 

Tässä lyhyessä passiivi-
sen suojan yleiskatsaukses-
sa mainittuihin eri osa-aluei-
siin palataan tarkemmin leh-
den seuraavissa numeroissa. 

Eino Härkönen 
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Joukon taisteluarvon säilymi-
sen edellytyksenä on suoja. 
Suojan hankkiminen tapahtuu 
aktiivisesti ja passiivisesti. 

Aktiivinen suoja käsittää 
ne välittömät eri asejärjestel-
min suoritettavat torjuntatoi-
menpiteet, joilla pyritään es-
tämään hyökkääjän toiminta. 
Oman toiminnan salassa py-
syminen ei enää tällöin ole 
mahdollista. 

Passiivinen suoja voi kä-
sitteenä tuntua passivoivalta 
ja näin terminä huonolta, kos-
ka sana passiivinen on sitä. 
passiivinen suoja on kuiten-
kin ihan toista, sillä sen tar-
koituksena on estää oman 
toiminnan havaitseminen tai 
ainakin vaikeuttaa tarkan 
maalipisteen määrittämistä 
sekä lisätä toisaalta kohteen 
kestävyyttä asevaikutusta 
vastaan. Toimenpiteet ovat 
luonteeltaan ennaltaehkäise-
viä. 

On paikallaan palauttaa mie-
liin luettelon omaisesti, mitä 
kaikkea ja millaisia toimintoja 
passiivisen suojan alueella on 
käytettävissä. 
1. Maastouttaminen 
2. Linnoittaminen 
3. Automaattiset varottimet ja 
niihin kytketyt suojaustoimet 
4. Passiivisen suojan muut 
keinot, joista voidaan mainita 
seuraavat: 
- liikkuvuus 
- hajauttaminen 
- kohteen jäähdyttäminen 
- infrapunasoihdut 
- tutkasilput 
- vaurioiden korjaustoiminta 
- maastouttamisvaahto 
- reservitoiminnot 

Mainitut passiivisen suo-
jan keinot korostuvat eritavoin 
eri aselajeissa. Ilman liioitte-
lua voidaan kuitenkin sanoa, 
että rannikkopuolustuksessa 
nämä ovat korostetussa ase-
massa. Ei ole vaikeaa ajatel-
la niitä syitä, mistä tämä joh-
tuu, sillä rannikkopuolustus 
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AESSYSTEMS 
Merivalvonnan asiantuntija 

M e r i v a l v o n t a - a s e m a 

V a l v o n t a - a n t e n n i A E S - 4 0 4 

Rannikonvalvontaan ja johtamiseen: 

* Tutka- ja kameralaitteet sekä niiden kauko-ohjaus-
ja kuvansiirtojärjestelmät 

* Valvontakeskukset 
* Karttajärjestelmät 
* Monitorit 
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