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Voidaanko 
asioihin vaikuttaa! 

Aivan liian usein tänä päivänä kuulee tokaisun, että rannikkopuolus tus 
on menet tänyt merki tystään j a strategista arvoaan. Ollaan hei t tämässä 
koko kiinteä rannikkopuolus tus romukoppaan j a vannomassa l i ikkuvuu-
den nimeen. Tosiasia kuitenkin on, että moderneis ta asejär jes te lmis täm-
me suurin tul ivoima tulee j o tänä päivänäkin l i ikkuvista jär jes te lmistä , 
rannikkotykis töpat ter i s to is ta jamer i tor juntaohjus jär jes te lmis tä . Samaan 
hengenvetoon unohdetaan operatiivistaktiset p e r u s a s i a t - m i t e n taistelua 
käydään saaristossa. 

Taistelu perustuu yhteis toimintaan, vo imakkaaseen keskitet tyyn oh-
jus- , t y k i s t ö - j a miina-aseen käyttöön, lujiin hyvin varustettuihin taiste-
lukestäviin, pidettäviin "por t inpylväis i in" - l innakkeisi in, jo iden tuen 
turvin j a joihin tukeutuen tai jo iden suojassa l i ikkuvia rannikkotykis tö-
, rannikkojääkär i - ja alusyksiköitä voidaan puolus tusaseman pysyvyy-
dessä keskit tää taisteluun. Yksipuol inen ajattelu uhkaa puolus tuksen 
perusteita. Unohdetaan uhka, olosuhteet j a idea. 

Ase la j i l l amme on tänä päivänä muitakin huolenaihei ta , koska kehit-
täminen j a joukko jen varustaminen ei etene toivotulla tavalla. 

Pitää muis taa , että edel leenkin yli 50 % kiinteästä pääkalustosta on 
lähes 100 vuotta vanhaa j a taisteluarvoltaan heikkoa. Kevyet rannikko-
ohjukset on romutettu m u u t a m a vuosi sitten. Korvaavia asejär jes te lmiä 
- miina-aseel la j a kevyel lä ohjuksel la varustet tuja tul ivoimaisia amfib io-
yksiköitä - ei ole tällä vuosi tuhannel la ohje lmassa . 

Keh i t t ämämme M T O 85- ohjusyksiköt ovat kustannus-hyötyver ta i -
lussa aivan yl ivoimaisia verrat tuna vastaaviin alusyksiköihin, mut ta 
niiden lukumäärä on aut tamattomast i liian vähäinen. 

Valvonnan kehi t tämiseen kohdennetut varat ovat pa inot tumassa liik-
kuviin jär jes te lmiin . Ne jo tka käytännössä hoitavat valvontaa eivät voi 
olla ihmettelemättä tätä painopisteen muutosta . Va lvon t amme runko, 
kiinteä va lvonta jä r jes te lmä ei kehity tällä menolla . Lisäksi l i ikkuvan 
valvonnan kustannukset ovat moninkertaiset verrat tuna kiinteään val-
vontaan. 

Rannikkojoukkojen i skuvoima - rannikkojääkär i - j a rannikkoja lka-
väkiyksiköt ovat pääosin i lman taistelukuljetuksi in sovel tuvaa veneka-
lustoa. Asia on r innastet tavissa pata l joonan ta is te luajoneuvojen puuttee-
seen. Huolenaihei ta siis on. 

M e e l ä m m e niukkojen määrärahojen aikaa, j oka on synnyttänyt 
kilpailua tehtävistä j a sitä kautta varoista j a vaikutusval lasta . Tarvi taan 
vilpitöntä yhteis työtä - kykyä yhdessä etsiä ratkaisuja , jo tka toteuttavat 
eri intressipiirien tarpeet, mut ta ottavat lisäksi huomioon kokonaisuuden. 

Tässä t i lanteessa ei kannata j äädä odot tamaan j a ka tsomaan mi tä 
tapahtuu. Nyt kaivataan uskallusta j a rohkeutta . Rohkeus on päätöstä 
m e n n ä eteenpäin esteistä huolimatta . E m m e saa antautua olosuhteil le. 

Aselaj in sisällä tarvitaan avointa keskuste lua operati ivis-taktisista 
periaatteista j a organisaatiosta. Pelkkä teknisten ongelmien ratkaisu ei 
riitä. Tärkein t eh t ävämme on pyrkiä vaikut tamaan asioihin siten, että 
t avo i t t eemme aselajin kehit tämiseksi m y ö s toteutuu. 

- Eteenpäin rannikonpuolusta ja t ! 

Eversti Juhani Haapala 
TuRR:n komentaja 

4/1995 
RANNIKKOPUOLUSTUKSEN 
ASELAJILEHTI 

P ä ä t o i m i t t a j a 
Eero Sivunen 
puh 90-129 9256 
f ax 90-129 9214 

T o i m i t u s s i h t e e r i 
Timo Kaukoranta 
puh 90-161 5200 
f ax 90-161 5250 

T o i m i t u s n e u v o s t o 
Jorma Vuohelainen, eversti 
Timo Sario, everstiluutnantti 
Ulla Varjola, rouva 
Timo Kaukoranta, everstiluutnantti 
Kaj Brandstack, diplomi-insinööri 
Reijo Telaranta, toimitusjohtaja 
Heikki Tiilikainen, everstiluutnantti 
Kari Laakko, luutnantti 

T o i m i t u k s e n o s o i t e 
Rannikkotykistökoulu 
PL 8 

00861 Helsinki 

T i l a u s h i n n a t 
Kiltojen ja yhdistysten jäsenet 50 mk 
Ulkopuoliset tilaajat 80 mk 

I l m o i t u s h i n n a t m v / 4 - v ä r i 
III kansi 
2 500 mk/4 500 mk 
IV kansi 
3 300/5 000 mk 
Sisäsivut 
1/1 s. (147x215 mm) 2 700/3 700 mk 
1/2 s. (147x105 mm) 1 700/2 600 mk 
1/4 s. (70x105 mm) 1200 mk, mv 
1/8 s. (70x52 mm) 800 mk, mv 
1/16 s. (70x25 mm) 500 mk, mv 
Rivi-ilmoitukset sopimuksen 
mukaan. 
Värierottelut veloitetaan erikseen. 
Lehteä kustantava yhdistys ei ole 
verovelvollinen. 
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa 
22%. 

K i r j a p a i n o 
Lauttapaino, Huittinen 

Kans i 
Turun tuomiokirkko 
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Suomen Turku on lähes 770-vuotisen 
historiansa ajan ollut idän tien etappi-

paikkana matkalla Tukholmasta 
Pietariin. Kaupungin perustamisajan-

kohtaa ei tunneta, mutta sellaiseksi 
lasketaan paavi Gregorius IX bulla 

vuodelta 1229, jolla hän määräsi Turun 
tuomiokirkon sijainnista. 

Turusta muodostuikin jo varhain 
Suomen maallisen ja hengellisen 

vallan keskus, jossa maallisesta vallas-
ta vastasi Ruotsin kuninkaan nimittä-

mä käskynhaltija ja hengellisestä 
vallasta katolinen piispa. 

Qurku sai jo 1600-luvulla maan ensim-
mäisen yliopiston, Turun Akatemian ja 
ensimmäisen hovioikeuden. Turku oli 
maan johtava kaupunki aina 1800-luvun 
alkupuolelle saakka, kunnes Suomen tul-
tua alistetuksi Venäjän vallan alle Suo-

men sodan seurauksena, Venäjän tsaari päätti siirtää 
pääkaupungin Helsinkiin. 

Turun suuren palon tuhottua kaupungin lähes täy-
dellisesti vuonna 1827 siirrettiin myös yliopisto Hel-
sinkiin. Lähes 100 vuoden ajan kaupunki oli ilman 
yliopistoa, mutta itsenäisyyden alkuvuosina syntyi-
vät sekä suomenkielinen Turun yliopisto että ruot-
sinkielinen Äbo Akademi ja viime sotien jälkeen Tu-
run kauppakorkeakoulu. 

Kaupunkien 
rihmaston keskus 

Turun tunnusmerkkeinä voitaneen edelleenkin pitää 
Turun linnaa ja tuomiokirkkoa, joskin moni yhdistää 
Turun myös Suomen Joutsenen tai miinalaiva Keihäs-
salmen ja museoalus Sigynin kotisatamaksi. Turku on 
myös tunnettu lukuisista museoistaan. 

Virallisesti kaksikielisen kaupungin lähes 165.000 
asukkaasta 95% on suomenkielisiä ja noin 5% ruot-
sinkielisiä. Turun ja sitä ympäröivän Varsinais-Suo-
men elinkeinorakenne painottuu palvelu-ja kaupan 
sektoreihin, joskin teollisuuden piirissäkin työsken-
telee noin viidennes väestöstä. 

Turun talousalueen väkiluku on noin 450.000 kä-

Suomen Turku julistaa joulurauhan: 
"Huomenna, jos Jumala suo..." 

Aurajoki jakaa Turun kaupungin 
kahteen osaan, joista ulkopaikkakunta-
lainen ei koskaan tiedä, kumpi on "tois 
puol jokke". 

sittäen lukuisia kaupunkeja, jotka ovat kasvaneet ket-
jumaiseksi rihmastoksi pitkin lounaisrannikkoa. Maa-
taloudesta toimeentulonsa saavan väestön osuus on 
vain 1%, mutta siitä huolimatta maakunnan osuus 
esimerkiksi koko maan leipäviljan tuotannosta on 
noin 40%. 

Aatteiden ja 
vaatteiden tie 
Suomen Turku ilman saaristoaan olisi kuin eläin ilman 
turkkiaan. Saariston läpi kulki jo aikoinaan suolan, 
aatteiden ja vaatteiden tie Suomeen ja yhä Turun 
satama on eräs maamme suurimmista tuonti- ja vien-
tisatamista. Turun sataman kautta kulkee lähes 4 mil-
joonaa matkustajaa vuodessa, sillä Turusta on viisi 
päivittäistä yhteyttä Tukholmaan, seitsemän viikot-
taista yhteyttä Saksaan sekä viikottaiset yhteydet Bel-
giaan ja Englantiin. 

Puhuttaessa Turusta ei sovi myöskään unohtaa 
kaupungin läpi virtaavaa Aurajokea, joka edelleen 
on jokaiselle turkulaiselle vapaa-ajan valtasuoni. Niin-
ikään Ruissalon saari on luonnoltaan ainutlaatuinen. 
Se on palanen Keski-Eurooppaa Suomessa tammi-
metsineen, lukuisine harvinaisine kasveineen ja eläi-
mineen. 

Halutessaan matkustaa turkulaisella on varaa va-
lita matkustustapansa. Noin 8 kilometrin päässä kau-
pungin keskustasta sijaitsee Turun lentokenttä, jonka 
kautta kulkee vuosittain noin puoli miljoonaa mat-
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Joka päivä paljon musiikkia, 
ohjelmaa ja artisteja. 

K U ) MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO TORSTAI I PERJANTAI I LAUANTAI SI N N UN XV! 

TURUSTA 
KLO 10.00 ttJöHÄ ( M y y § M /\/\rifv*v3Hi nnrsv 

(AMORELLA) bisteilyJT RISTEILVy ristei lyä M fiMBMD 

TURUSTA 
KLO 21.30 
(ROSELLA) 

ttpå RisfeiLVy öyaäS R 1 3 T fe 1 LYJy Mt M M 
Normaali 
risteily-
ohjelma 

Varaa Viking-matkasi 
matkatoimistosta 

tai suoraan! 

Turku "3:6331331 (joka päivä klo 7.30-21.30). 
Matkamyymälä Hansa-Thalia (ma-pe klo 9-18, la 9-14). 
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kustajaa. Rautateitse Turusta pääsee vaikkapa Tyy-
nen meren rannikolle, Nahodkaan saakka tai Kiinaan 
Mongolian kautta. 

Nopeat Pendolino-junat aloittavat liikennöinnin 
Turun ja Helsingin välillä vielä tämän vuoden aika-
na. Eurooppa 18-tien merkitys kasvaa jatkuvasti Suo-
men liityttyä Euroopan unioniin, sillä yhdistäähän 
tuo tie eurooppalaiset reitit Suomen kautta Pietariin 
ja Moskovaan. 

Teollisuutta 
ja turvallisuutta 
Voidaan sanoa, että turkulainen teollisuus kattaa kaik-
ki inhimilliset tarpeet. Perinteisen teollisuuden paino-
piste on metalli- ja konepajateollisuudessa sekä lai-
vanrakennuksessa. Tämän ohella Turkuun on keskit-
tynyt huomattava osa maan elektroniikka-, lääke-, 
elintarvike-ja graafisesta teollisuudesta. 

Suurimpia Turussa sijaitsevia yrityksiä ovat Masa-
Yardsin telakka, Farmoksen ja Leiraksen lääketeh-
taat, Huhtamäki Yhtymän tuotantolaitokset, Wallac, 
NCE, Teleste ja Nokia. 

Toisin kuin usein luullaan, Turku on myös puo-
lustusvoimien kaupunki. Saaristomeren laivasto pi-
tää kotipaikkaansa Turussa ja itse asiassa Turku on 
Suomen laivaston päätukikohta. Niinikään Turun ja 
Porin sotilasläänin esikunta, Turun Rannikkorykmen-
tin esikunta ja Varsinais-Suomen Ilmatorjuntaryk-
mentti edustavat puolustusvoimia Turussa. 

Tässä yhteydessä ei sovi unohtaa maan ainoata 

manm 
Varmasti perille 

Matkailijat voivat kesällä 1996 tutustua Suomen 
Joutsenen pääkannen tasossa oleviin tiloihin. 

laivaston puvuissa liikkuvaa soittokuntaa, jonka mer-
kitys turkulaiseen elämänmenoon on keskeinen. Lai-
vaston soittokunta vastaa vuosittain mm. joulurau-
han julistustilaisuuden musiikista. 

Raimo Helminen 
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Turun Rannikko-
rykmentti on vastuu-

alueeltaan maavoimien 
laaja-alaisin joukko-

osasto. Sen toiminta-
alue ulottuu Morgon-

landetista Merikarvialle 
käsittäen koko Lounais-

Suomen rannikon 
ja saariston. 

Ahvenanmaalla 
ei kuitenkaan toimita, 

koska se on rauhan 
aikana demilitarisoitu 

vuoden 1922 sopimuk-
sen mukaisesti. 

uomesta sanotaan, että 
se on läntisen sivis-
tyksen viimeinen ra-
japyykki ennen idän 
suuria erämaita. Län-
tinen maai lmankatso-

mus eteni maahamme nykyisen 
Lounais-Suomen kautta Ruotsin ha-
lutessa laajentaa valtaansa itään. 
Alueen väestö ei suinkaan suosiol-
la hyväksynyt vierasta maahantun-
keutujaa ja rakensi puolustautuak-
seen linnoja ja varustettuja turva-
paikkoja. Vanhin niistä on viimeis-
ten tutkimusten mukaan Liedon 
Vanhalinna, joka on rakennettu jo 
500-luvulla. 

Vanhalinnaa voidaankin näin 
sanoa maamme vanhimmaksi ran-
nikon puolustuskeskukseksi. Lin-

mmm 

Tuulahdus 
Itämeren ääreltä 

Bengtskärin majakka - kansalli 
nen kulttuurimonumentti. 
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TURUN RANNIKKORYKMENTTI 

noista huolimatta valloitusretket, 
kauppa ja kristinuskon leviäminen 
liittivät Suonien Ruotsin yhteyteen. 
Hallinnon juurruttamiseksi ja val-
loitusten varmistamiseksi lounai-
seen Suomeen rakennettiin Turun 
linna. 

Jo historiakin 
osoittaa... 
Ruotsin valta sai aikanaan väistyä 
Venäjän vallan tieltä. Ruotsin pyrki-
essä pysäyttämään Venäjän etene-
misen Lounais-Suomen saaristossa, 
meritaisteluissa käytettiin toisinaan 
laivojen tykistöä, joka oli sijoitettu 
saariin; venäläiset käyttivät tätä tak-
tiikkaa ensimmäisen kerran jo "hat-
tujen sodassa" Korpoströmin taiste-
lussa 1740-luvulla ja 1800-luvun al-
kupuolelta lähtien venäläiset jo ra-
kensivat rannikkopattereita mm. 
Turun sataman suulle. 

Venäjän saatua koko Suomen 
haltuunsa maamme lounaiskolkka 
ja Ahvenanmaa muuttuivat Venä-
jän läntiseksi suoja-alueeksi. 1830 
venäläiset alkoivat rakentaa Bo-
marsundin linnoitusta Ahvenan-
maalle, jossa käytiin merkittävim-
mät Krimin sodan taistelut Suo-
men alueella. Ranskalais-englan-
tilainen laivasto-osasto valtasi ja 
tuhosi sen perusteellisesti 1854. 
Tämän jälkeen linnoittamistoimin-
ta oli pitkään varsin laimeaa, mut-
ta Venäjän hävittyä Japanin sodan 
vuosisadan alussa linnakkeiden ra-
kentaminen lähti toden teolla käyn-
tiin. 

Lounais-Suomeen syntyivät täl-
löin mm. Örön, Utön ja Lypertön 
linnakkeet suojaamaan lounaisim-
paa Suomea. Rakentaminen ei ol-
lut turhaa, koska ensimmäisessä 
maailmansodassa elokuussa 1915 
Utön linnake sai tulikasteensa tais-
tellessaan saksalaisen alusosaston 
kanssa. 

Vapausodan jälkeen rannikko-
tykistön merkitystä tutkittiin jopa 
komiteoiden voimin. Englantilai-
nen asiantuntijakomitea jopa eh-
dotti Lounais-Suomen ulkolinnak-
keiden purkamista ja hävittämistä. 

Näin ei kuitenkaan tehty. Itsenäi-
syyden ensimmäisinä vuosina ran-
nikkotykistön organisaatiota muu-
tettiin varsin nopeassa tahdissa. 

Sisukasta joukkoa 
Turun Rannikkorykmentin varsi-
naisen historian voidaan katsoa al-
kaneen Turun Lohkon perustami-
sesta 10.9.1939. Sodan mahdolli-
suuden lisääntyessä linnoittamistöi-
tä tehtiin kovalla kiireellä vuoro-
kauden ympäri. Talvisodan alettua 
14.12.1939 Utön linnake löi venä-
läisen laivasto-osaston tuhoamalla 
hyökänneen venäläisen hävittäjän. 
Jatkosodan merkittävimmät taiste-
lut taas käytiin Bengtskärissä 
26.7.1941. jolloin Hangosta hyö-
kännyt maihinnousuosasto yritti 
valloittaa majakkaluodon ja räjäyt-
tää majakkatomin. Hyökkäys kui-
tenkin torjuttiin ja majakka seisoo 
vieläkin paikallaan Pohjoismaiden 
korkeimpana valomajakkana. 

Nykyään Turun Rannikkoryk-
mentti työllistää yli kaksisataa so-
tilas- ja siviilhenkilöä. Varusmie-
hiä koulutetaan vuosittain 500 -
700, samoin reserviläisiä. Linnak-
keet ovat omalta osaltaan tukeneet 
saariston elävänä pitämistä. Ne 
ovat toistaiseksi pystyneet takaa-
maan ainakin jonkinlaisen palve-

lustason ja elämisen edellytykset 
aina ulkosaaristoon saakka. 

Ulkolinnakkeilla eläminen vaa-
tii usein sisukkuutta ja kärsivälli-
syyttä. Syksyn myrskyissä ja tal-
ven tuiskuissa elämä ulkoluodoil-
la ei ole herkkua. Kaulusta nosta-
malla ja vetämällä lakin syvem-
mälle päähän kylläkin yleensä sel-
vitään. Keväällä säät paranevat ja 
kesällä kaikki onkin jo toisin. Ke-
sällä sitä sitten vieraat päivittele-
vät, mistä ihmeen syystä linnak-
keella oleville maksetaan vielä 
palkkaakin! 

Saaristomerellä linnakkeella 
palvelu merkitsee myös asumista 
saaressa. Perheen elämisen edel-
lytysten on oltava saaressa. Lap-
sille on saatava päivähoito ja jos 
mahdollista myös mahdollisuus 
aloittaa koulutie kotisaaressa. Pien-
ten lasten lähettäminen kouluasun-
toloihin tappaa nopeasti kenenkä 
tahansa halun asua saaressa. Usein 
uran loppupuolella tarve päästä lä-
hemmäksi kaupunkikeskuksia ko-
rostuu jo pelkästään lasten opis-
kelun vuoksi. 

Turun Rannikkorykmentissä 
Utön ja Örön linnakkeita voisi 
luonnehtia tyypillisiksi ulkolinnak-
keiksi. Matka-ajat mantereelle ja 
Turkuun venyvät useiden tuntien 

Klrv Hakuni - Orön yhteysliikenteen työjuhta Kasnäsin laiturissa. 
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Gyltön linnakkeella lähes kaikki on suojatiloissa maan alla - ulkona 
ei tarvitse käydä edes ruokailun aikana. 

mittaisiksi; kovana jäätalvena mat-
kaan saattaa mennä koko päivä-
kin. Meri vaikuttaa kaikkeen elä-
mään ja sen todellisen voiman voi 
tuntea täydellisesti vain ulkolin-
nakkeella. Ruotsinlaivan keinuvat 
kokemukset eivät tähän kelpaa. 

Osa tykkää, 
osa ei 
Varusmiehelle palvelu ulkolinnak-
keella voi olla toiveiden täyttymys 
tai täydellinen katastrofi. Turussa 
palvelemaan tottunut varusmies 
saattaa arvioida siirron Öröseen ai-
heuttavan sydänpysähdykseen viit-
taavia piirteitä. Luonnosta kiinnos-
tuneelle sama paikka saattaa olla 
lähellä maanpäällistä paratiisia. 
Tarpeet ja toiveet ovat usein erilai-
sia. 

Gyltön linnakkeella kasarmi on 
rakennettu maan alle. Kasarmiluo-
lassa ovat lähes kaikki tärkeimmät 
tilat ja palvelut. Majoitustilojen li-
säksi sinne on rakennettu polikli-
nikka, varusvarasto, ruokala, val-
vontatilat, luokka ja henkilökun-
nan tarvitsemat tilat. Kun tähän lii-
tetään vielä suorat yhteydet myös 
taistelutiloihin, voidaan perustel-
lusti puhua omaleimaisesta linnak-
keesta. 

Gyltössä annetaan peruskoulu-
tuskaudella alokaskoulutusta, eri-
koiskoulutuskaudella siellä anne-
taan sekä aliupseerikoulutusta että 
tykkimieskoulutusta. Pitkälle kehi-
tetyn ase- ja valvontateknologian 
käytön oppiminen ja karun, lähes 
puuttoman saariston olosuhteiden 
tunteminen vaatii perinpohjaista 
harjaantumista. Kouluttajat ovatkin 
oman alansa ammattilaisia. 

Nykyajan yhteiskunta vaatii ih-
misiltä jatkuvaa kouluttautumista 
ja sopeutumista uusiin tilanteisiin. 
Aikaisemmin varmoina ja turval-
lisina pidetyt asiat eivät enää ole-
kaan itsestäänselvyyksiä. Kaikki 
voidaan asettaa kyseenalaiseksi. 
Vaaditaan tehokkuutta, joustavuut-
ta ja synenergiaa. 

Raumalaiset tietävät, mitä epä-
varmuus ja huoli tulevaisuudesta 
ovat. Kuuskajaskarin linnakkeen 
varusmieskoulutuksen lakkautta-
misesta on puhuttu kiivasti jo muu-
tamia vuosia. Linnakkeen muutta-
mista vartiolinnakkeeksi on perus-
teltu saavutettavilla säästöillä ja ra-

tionalisointieduilla. 
Päätöstä odotetaan niinkuin on 

jo odotettu pitkän aikaa. Mielialat 
vaihtelevat alistuneisuudesta toi-
voon ja rohkeuteen. Epävarmuus 
ei kuitenkaan ole lannistanut Kuus-
kajaskarin henkeä - hyvällä huu-
morilla ja yritteliäällä mielellä saa-
rella tehdään ainakin vielä hyvää 
työtä ja jos tarvis on vielä tulevai-
suudessakin. Kuuskajaskarilaiset 
toivovat tällä hetkellä varmasti eni-
ten selvää tietoa siitä, mitä tule-
vaisuus heille tarjoaa. 

Hallintomiehet 
Turussa 
Alokaskoulutusta annetaan Gyltön 
ja Kuuskajaskarin linnakkeilla. Eri-
koiskoulutuskaudella on mahdol-
lista valita oma koulutushaaransa 
25 :stä vaihtoehdosta. Turun Ran-
nikkorykmentissä teknillistä ja tak-
tillista erikoiskoulutusta annetaan 
kaikissa koulutus- ja valmiusyksi-
köissä. Aliupseerikoulutusta anne-
taan Gyltöössä. 

Rannikkorykmentin hallinto on 
rykmentin nimen mukaisesti Tu-
russa. Katuosoitteet ovat toisinaan 
vaihdelleet, mutta aina on kuiten-
kin oltu Turussa. Esikunta on tällä 
hetkellä Heikkilän kasarmialueella 
rakennuksessa, joka valmistui va-
jaa kymmenen vuotta sitten. Esikun-
nan tehtävät keskittyvät johtamisen 
ja suunnittelun problematiikan sekä 

arjen ongelmien selvittelyyn. 
Merivalvontakeskus toimii ryk-

mentin esikuntarakennuksessa ja 
omalta osaltaan varmistaa, että 
suomalaiset voivat suhtautua luot-
tavaisesti tulevaisuuteensa. Meri-
valvonta onkin yksi rykmentin tär-
keimmistä tehtävistä; sen hyväksi 
tehdään työtä ympärivuorokauti-
sesti rykmentin linnakkeilla, jois-
sa tilannevalvojat ja merivalvon-
tamiehet valvovat tulijoita ja läh-
tijöitä. 

Heikkilässä on myös rykmen-
tin Huoltopatteri, joka kuljetusvoi-
mallaan yrittää auttaa linnakkeita 
jokapäiväisessä elämässään. Isku-
voimaa edustaa vuoden alusta to-
dellisen perusyksikön aseman saa-
nut Ohjuspatteri. 

Rykmentti on rintamavastuus-
sa jo rauhan aikana ja se toteuttaa 
tehtäviään yhteistoiminnassa mui-
den puolustushaarojen ja valvon-
taviranomaisten kanssa. Rykmen-
tin valmius sekä meripelastuksel-
lisiin että ympäristönsuojelullisiin 
toimiin on korkea. Valmiutta tar-
vitaan jatkuvasti. Yhteistoimintaan 
kuuluu myös tiivis yhteydenpito 
alueella sijaitseviijn kuntiin. Soti-
las- ja siviiliviranomaisten yhtei-
senä päämääränä on turvata saa-
ristossa asuvien toimeentulomah-
dollisuudet ja säilyttää näin saa-
risto elinkelpoisena. 

Hannu Heinonen 
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TURUN 
RANNIKKORYKMENTTI 

Tervehdys 
Utöstä 
Etuvartioaseman päiväkirjamerkintöjä 

Merenkululla on Utössä ollut aina tärkeä merki-
tyksensä, se on ollut saarelaisten valtatie ja elan-

non lähde. Jo 1500-luvulta lähtien utöläiset ovat pitä-
neet merkkitulia merenkulkijoille ja laivoja on luotsat-
tu karikoiden ohitse. Ensimmäinen majakkatorni ra-
kennettiin 1753, nykyinen komea majakkarakennus 
on vuodelta 1814. 

Valtion palvelijat ovat aina miehittäneet Saarta, 
mutta tänään virkamiehistä on jäljellä vain rannikko-
tykistön väki, kun luotsaustoiminta siirtyi Nauvon 
meriliikennekeskukseen. Ajat muuttuvat! 

Puolustuksellisesti linnakkeen uusi aikakausi al-
koi 1970-luvulla, jolloin kuuden tuuman patteri sai 
rinnalleen 100 millin tornikanuunat. Kuusituumaiset-
kin on nyt korvattu Tampellan tornitykeillä. 

Linnakkeen päätehtävä on alueellisen koskemat-
tomuuden valvonta ja turvaaminen, josta huolehtivat 
tilannevalvojat ja kaksi ryhmää merivalvontamiehiä. 
Merivalvontaa tukeviin muihin valmius- ja koulu-
tustehtäviin tarvitaan lisäksi parikymmentä palkattua 
henkilöä ja varusmiesjaos. 

Vain mökkiläiset valloittaneet 
Saarta leimaa sen eteläisyys - Utössä ovat Suomen 
eteläisin koulu, lasten päiväkoti, uima-allas, hissi, pos-
titoimisto ja K-kauppa. Utön postitoimiston omalla 
leimalla varustetun postikortin kehtaakin lähettää pi-
temmällekin. Utön sadasta rakennuksesta puolet on 
Turun Rannikkorykmentin käytössä, muut ovat pää-
asiassa kesäisin saarelaisten loma-asuntoina. 

Kesällä Utö moninkertaistaa väkilukunsa, kun Saa-
reen kolmen vuosisadan aikana upottaneet kesäasuk-
kaat valloittavat Utön. Ulkopuoliset eivät ole kos-
kaan pystyneet tähän; sotien aikanakin linnake tais-
teli voitokkaasti. 

Linnakkeen päällikkönä vuodesta 1993 ollut kap-
teeni Pasi Staff aloitti syyskuun alussa opinnot yleis-
esikuntaupseerin tutkintoa varten. Hän luovutti pääl-
likön tehtävät, ilot ja surut sekä linnakkeen avaimet 
majuri Vesa Rankille. 

Syyskuussa linnakkeella oli suuri kertausharjoi-
tus. Runsaan viikon pituisen harjoituksen jälkeen voi-
tiin todeta kaikkien yksiköiden saavuttaneen asetetut 
tavoitteet. Harjoituksen aikana pidetyssä reserviläis-
tutkimuksessa koulutettavat antoivat omat arvosanan-
sa kokemastaan. 

Rykmentti selviytyi hyvin; yleisarvosanaan "var-

Utön kerhomestari Staffan Engberg ja M.A. 
Numminen. Kansantaiteilijan suosikkiolut on 
Corona, ja sitähän Kärhon kaapissa toki aina on. 

sin hyvä" ja kantahenkilökunnan ammattitaidon ar-
vosanaan "kiitettävä" voi olla tyytyväinen. 

Käyttöä ja kierrätystä 
Tiedotuskin toimi; joukkoja varten toimitettiin omaa 
lehteä ja tuoreimmat uutiset kuultiin omasta radiosta. 
Utön Viesti ilmestyi kuudesti ja suorastaan vietiin 
käsistä. Lehdestä onkin pienen painosmääränsä vuok-
si jo nyt tullut keräilijöiden havittelema harvinaisuus. 
Radio Utö toimi koko harjoituksen ajan lähettäen 
linnakken joukoille ja Saaren siviileille suunnattua 
monipuolista ohjelmaa. 

Utö on varmasti Suomen viimeisimpiä kyliä, joka 
ei kuulu valtakunnan sähköverkkoon. Utöläiset toi-
vovat, että jo ensi vuoden syksyllä Saaressa voitai-
siin viettää Valojuhlaa ja kääntää pääkytkin ON-asen-
toon. Myös vesi- ja jätevesiasiaan on tulossa uusi 
ratkaisu. 

Lähivuosina talousvesi tuotetaan käänteisosmoo-
sia käyttäen ja jätevedet puhdistetaan bioroottorilai-
toksessa. Jätteen käsittelyssä Utö on jo nyt malliksi 
kelpaava yhteisö. Maatuva jäte kompostoidaan, lasi 
ja metalli otetaan talteen ja kierrätykseen kelpaama-
ton aines kuljetetaan pois. 

Vapaa-ajan vietto-ongelmia ei utöläisillä todella-
kaan ole. Jos luonto- tai liikuntaharrastuksilta jää ai-
kaa, voi piipahtaa vaikka Kärholla, jonka erinomai-
nen juomavalikoima ja lämmin tunnelma sai taan-
noin kansantaiteilija M.A. Nummisenkin tulemaan 
saarelaisten vieraaksi. 

Utö katsoo luottavaisin mielin tulevaisuuteen ja 
me utöläiset hoidamme nyt ja tulevaisuudessa ylpe-
yttä tuntien meille uskotun tärkeän osuuden valta-
kunnan tulevaisuudesta. 

Etuvart ioaseman päiväkir jaan merkitsijä 



RAUMA 
meren ja metsän kaupunki 

Ruotsin valtakunnassa 
käytiin viisi ja puoli vuosisataa 

sitten valtataistelua niinkuin 
käydään aina siellä, missä on 

isännätöntä valtaa, jota tavoitella. 
Tämän kamppailun tauottua 

Kaarle Knuutinpoika Bonde 
-niminen ylimys joutui 

vetäytymään Turun linnaan 
valtakunnan itäisen osan 

käskynhaltijaksi. 
Siellä hän otti vastaan 

karvalakkilähetystön, joka 
halusi Raumalle suurempia 
oikeuksia kaupankäyntiin. 

aarle kirj oitti pergamenttipalalle suovan-
sa Rauman porvareille oikeuden harjoit-
taa kauppaansa kuten Turunkin porvarit 
tekevät. Oli vuosi 1442 huhtikuun 17. 
päivä. Pergamentti on vieläkin tallessa 
Rauman kaupungin arkiston holvissa. 

Tuolloin paperi oli jo tunnettua ja käytettyä, mutta 
tärkeimmät asiakirjatkirjoitettiin pergamentille; Kaarle 
Knuutinpoika tiesi päätöksensä merkittävyyden. Rau-
ma oli jo tuolloin kauppapaikka. Tätä osoittaa se, että 
fransiskaanimunkit, jotka olivat ihmisten parissa toi-
miva palvelujärjestö, olivat asettuneet Raumalle. 

V a n h a k i n o n e l ä v ä ä 

Rauman asutus nousi sille alueelle, millä on nykyisin 
maailman kulttuuriperintöön kuuluva Vanha-Rauma, 
pohjoismaiden suurin ja yhtenäisin puukaupunkialue. 
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Rauma on tyypillinen satamakaupunki, jossa rt-
mies löytää tyypillisen merellisen puolustus-
alueen (viereinen sivu). 

Sille on vuonna 1981 hyväksytty säilyttävä asemakaa-
va. Tavoitteena on, että kaupunkikuva säilyy sekä 
piha- että katunäkymiensä osalta eheänä. 

Keskusta tulee edelleen olemaan liikekäytössä ja 
reunat asuntoalueina. Kadut ja korttelit säilyvät enti-
sellään. Nehän Vanhassa-Raumassa ovat vanhinta, 
sillä taloja on vanhan hirsirakennusperinteen mukai-
sesti vuosisatojen aikana muutettu monin tavoin. Täl-
täkin osin Vanha-Rauma on elävä kaupunki. 

Rauman satama on maamme pääsatamien joukos-
sa alueeltaan poikkeuksellisen yhtenäinen kokonai-
suus. Satamaan johtaa kaksi väylää; Valkeakarin väy-
lä, jonka kulkusyvyys on 6,5 metriä ja eteläinen väy-
lä, jota parhaillaan ollaan syventämässä 10 metriin. 

Rauman sataman tavaraliikenne oli viime vuonna 
4,2 miljoonaa tonnia, josta määrästä suurin osa noin 
2,5 miljoonaa tonnia metsäteollisuuden tuotteita: pa-
peria ja selluloosaa. Rauman satamaliikenne on kas-
vanut kovaa vauhtia, kahdenkymmenen viime vuo-
den aikana lähes 7% vuodessa. 

M e n e s t y s t u o f y r k k a a 

Sataman osat ovat eriytyneet. Suurimmat tilat ja sy-
vimmät laituripaikat vaatii ulkomaanliikenne, joka 
myös tuo suurimmat satamatulot. Satama tarvitsee 
suuret varastot, laaj at konttikentät sekä hyvän nosto-j a 
siirtokaluston menestyäkseen kovassa kilpailussa. Tär-
kein tekijä menestymisessä on kuitenkin koulutettu, 
osaava työntekijäkunta. 

Sisäsatamassa on kaksi erillistä kemikaalilaituria 
ja maanpäällistä säiliötilaa kemikaaleille ja palaville 
nesteille. Siellä on vanhan Kallistuslaiturin alueelle 
rakennettu nykyaikainen kalasatama kalankäsittelyt-
iloineen ja jääasemineen. Satamalahden vastakkai-
sella rannalla on hiilisatama ja ikäänkuin sen jatkona 
merelle päin öljysatama. Muutamia vuosia sitten sa-
tama laajeni Petäjäkseen, johon on keskitetty erilais-
ten irtolastien käsittely. 

Sataman kehityksestä vastaaville on liikenne-en-
nusteiden perusteella tullut esiin sama kysymys, kuin 
jo monesti ennen vuosikymmenien ja -satojenkin ai-
kana on Rauman sataman toiminnasta huolehtiville 
tullut. Mitä sitten, jos edelleenkin tarvitaan lisää sa-
tama-aluetta ja nykyinen on täyteen rakennettu? 

He ovat ottaneet esille tulevaisuuden laajentamis-
suuntana saman läntisen kuin kaupungin porvarit jo 
neljäsataa vuotta sitten muuttaessaan sataman nykyi-
sen Savilankadun paikkeilta Salmensuuhun. Seuraa-
va askel länteen vie sataman edustalla olevaan Ruu-
hiluotoon. Laajentaminen on lähitulevaisuudessa vält-
tämätöntä, näin sanoo satamaväki. 

In t resse i l l ä r is t i r i i t aa 

Laajentamisajatus on kohdannut vastarintaaj a pohdis-
kelua tavarankuljetuksen kehittämisestä maailmalla 
yleensäkin sekä Suomessa ja Raumalla erityisesti. 

Vanhaa Raumaa 

Ympäristöministeriön tuoreella päätöksellä on hank-
keesta määrätty tehtäväksi ympäristöselvitys. 

Meidän yhteiskunnallemme on ominaista erilais-
ten intressien ristiriitaisuus. Missä liikenteen suju-
vuutta ja sataman läpäisykykyä sekä oman kaupun-
gin taloudellista edistystä ajavat pitävät Ruuhiluo-
don hankkeen toteuttamista välttämättömänä, siinä 
luonnon säilyttämistä ja vihreitä arvoja kannattavat 
pitävät ehdottoman ensisijaisena satamatoimintojen 
tehostamista ja vielä olemassaolevien vajaakäyttöis-
ten resurssien käyttöönottoa. 

Rauman hyvien kuljetusyhteyksien ja laadukkaan 
puuraaka-aineläheteen äärelle on nousemassa maail-
man suurin yksilinjainen sulfaattiselluloosatehdas. 
Keväällä 1996 valmistuva Oy Metsä-Rauman sellu-
tehdas tulee tuottamaan noin 500 000 tonnia havu-
sellua vuodessa. Puuta se tarvitsee tuotantonsa tur-
vaamiseksi 160 rekallista päivässä, valmistuttuaan 
tehdas tarjoaa noin 200 vakituista työpaikkaa. 

Tehtaan tuote, sellu, on kestävän kehityksen mu-
kainen. Se perustuu uusiutuvaan raaka-aineeseen, jon-
ka kuidut ovat helposti kierrätettäviä. Veden käyttö 
tehtaassa on vain kolmasosa moderneimpien nyky-
tehtaiden käytöstä eli noin 10-15 tonnia sellutonnia 
kohti. Muutaman vuoden tähtäimellä siitä on odotet-
tavissa mahdollisesti maailman ensimmäinen vesi-
kierroltaan suljettu sellutehdas. 

Hannu Ha lmeenmäki 
Apulaiskaupunginsihteeri 

1 3 



Matkamietteitä 

TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 

Virolaisten kasarmialue Paldiskissä. 

Turun Rannikkotykistökillan toiminta on kulu-
vana vuotena ollut sangen vilkasta. Vuoden ai-

kana ohjelmaan on sisältynyt sisäistä koulutustoimin-
taa, rserviyksikkötoimintaa ja erilaisia koulutustilai-
suuksia. Eri järjestöjen tilaisuuksiin on osallistuttu 
runsaasti. 

Tutustumismatkoja on vuoden aikana tehty ran-
nikkotykistön joukko-osastoihin Turussa ja Helsin-
gissä. Nähtävyyksiä ja muita kohteita on kääyty kat-
somassa innolla. Esimerkkeinä voidaan mainita Fin-
laysonin tehtaat, lentoasema, taidemuseo ja presiden-
tin linna. Ulkomaillekin on toimintamme suuntautu-
nut. Kohteina ovat olleet Tukholma, Viroja Pietari. 

Yhteisinä viihdetilaisuuksina on vuoden aikana to-
teutettu olut-ja makkarailta, syyskuinen kala-ja mar-
jamatka Reilaan sekä lokakuinen killan syysjuhla. 
Kaikkiaan Turun Rannikkotykistökillalle kertyy ku-
luvan vuoden aikana yhteensä 31 erilaista tilaisuutta 
ja tapahtumaa. 

Suomesta käy vuosittain noin kolme miljoonaa 
ihmistä Virossa joko ostosmatkoilla Tallinnassa tai 
tutustumassa Viron muihin osiin. Kiltammekin on 
tehnyt useita ostosmatkoja Tallinnaan, kerran Viron 
kiertomatkan ja kolme retkeä Saarenmaan Kuressaa-
ren kylpylään. Viime kesäkuussa Turun Rannikkoty-

kistökilta teki matkan Tallinnaan, Paldiskiin, Haaps-
aluun ja Hiidenmaalle. 

L o h d u t o n Pa ld isk i 

Matka Tallinnasta Paldiskiin on vain 40 km. Muutama 
kilometri ennen kaupunkia on laaja karanneiden venä-
läisten sotilaiden vankila. Voi helposti aavistaa, ettei-
vät olot ole olleet siellä vangeille eikä vartioillekaan 
kovinkaan kehuttavat. Nyt vankila-alue törröttää au-
tiona ja synkkänä muistuttaen venäläiskauden ajoista. 

Myös kuva Paldiskin kaupungista on lohduton. 
Pääosa kaupungin rakennuksista on pääkadun var-
rella. Tänne venäläiset olivat rakennuttaneet lukuisia 
5-6 kerroksisia asuinrakennuksia. Revittyinä ja auti-
oina olevat talot pilaavat nyt kaupungin ulkonäköä. 
Ne ovat siinä kunnossa, ettei niitä kannata korjata ja 
purkaminen vaatii runsaasti rahaa. 

Itse kaupunki sijaitsee niemellä, jonka kärjessä 
on hävitettyjä linnakkeita ja vartiotorneja. Kärjessä 
olevan majakan juurella on virolaisten miehittämä 
kasarmialue, jonne meillä ei ollut mahdollisuutta tu-
tustua. 

K a u n e u t t a k i n l ö y t y y 

Haapsalu on kuuluisa satama- ja kylpyläkaupunki Itä-
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meren rannalla noin 90 km Tallinnasta lounaaseen. 
Itse kaupunki on erittäin kaunis vehreine puistoineen, 
mitä kauneutta pilaavat lukuisat venäläisten rakennut-
tamat harmaat kerrostalot ja kasarmit rikkirevittyinen 
ikkunoineen ja ovineen. 

Kaupungissa on paitsi kylpylää, useita viihtyisiä 
ravintoloita ja hotelleja. Erityisenä nähtävyytenä on 
keskiaikainen linna. Kaikkiaan virolaisilla on maas-
saan 162 muinaislinnaa. 

Hiidenmaa on erittäin luonnonkaunis saari. Se on 
erittäin vehreä ja täynnä kauniita nurmikkoalueita. 
Saaren ainoa kaupunki on nimeltään Kärdla. kau-
pungin keskustassa sijaitsevat kaikki liikkeet, hotelli 
ja posti. Hiidenmaalla on useita pienyrityksiä kuten 
kangaskutomoita ja sahoja. Kärdlassa on myös sata-
ma, josta laivat liikennöivät Haapsaluun. 

S i t t e n k y l p y l ä m a t k a l l e 

Viime syyskuussa Turun Rannikkotykistökiltalaiset 
yhdessä Turun sotaveteraanien kanssa suuntasivat ret-
kensä Pärnuun. Pärnu sijaitsee Riian-lahden rannikol-
la ja se on Viron neljänneksi vanhin kaupunki. 

Pärnussa harjoitetaan kalastusta ja siellä on run-
saasti pieteollisuuta. Pärnu on kautta aikojen ollut 
yksi Itämeren suosituimpia loma- ja kulttuurikaupun-
keja. Pitkät hiekkarannat ovat omiaan vetämään niin 
oman maan asukkaita kuin turistejakin. Elokuussa 
veden keskimääräinen lämpötila on 24-25 astetta. Sik-
si tuhannet ja taas tuhannet ihmiset tulevat sinne viet-
tämään lomaansa ja parantamaan terveyttään. 

Itse kaupunki on varsin kaunis. Siellä on miellyt-
tävää vaeltaa pitkin keskiaikaisen keskustan kapeita 
kujia ja laajoja puistoja. Nopeasti kehittyneet palve-
lut avaavat tämän vanhan hansakaupungin portit mat-
kailijoille. Kaupungin keskustassa olevan kauppaka-
dun varrella sijaitsevat useat hyvin varustetut liik-
keet, joista voi ostaa halvalla mitä erilaisimpia tar-
vikkeita. 

S u o s i t e l l a a n m u i l l e k i n 

Kauppakadun varrella on ravintoloita ja pubeja. Hal-
vin ostospaikka on kuitenkin Karjakadun varrella ole-
va tori, joka pienoiskoossa vastaa Tallinnan Mustaa 
Mäkeä. Ikävänä piirteenä mainitsen kaupungissa val-
litsevan rikollisuuden. Meidän oleskelumme aikana 
tehtiin kolme ryöstöä, kaikki keskellä päivää. Ne koh-

distuivat iäkkäisiin naisiin, jotka kulkivat yksinään. 
Kylpyläkaupunkina Pärnu on ollut tunnettu jo 150 

vuotta. Kaupungin tämän hetken kuuluisin kylpylä 
on "Tervis". Tätä sanatoriumia alettiin rakentaa vuon-
na 1971 ja se valmistui 1991. Itse kylpylä on sangen 
laaja rakennuskompleksi lasiseinäisine käytävineen, 
joissa tulokas helposti eksyy. 

Kylpylään otetaan kerrallaan 300 asiakasta, joista 
suurin osa on suomalaisia. Kielivaikeuksia ei kau-
pungissa ole, sillä kaikki osaavat tai ymmärtävät suo-
mea. Ruoka kylpylässä on hyvää, samoin palvelu. 
Hoitohenkilökunta on ammattitaitoista, ystävällistä 
ja palvelualtista. 

Matka oli kaikille mukana olleille turkulaisille 
mieluisa ja hyvällä omallatunnolla voi kylpylämat-
kaa suositella muillekin. 

Teksti ja kuvat 
Toivo Veriö 

Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin 
historiikkiin etsitään 
valokuvia 
• Suomenlinnan Rannikkorykmentin histo-
riikkiin etsitään valokuvia. Erityisesti kaiva-
taan kuvia sotien ajalta ja 1940- ja 1950 -
luvulta, jokapäiväisistä tapahtumista eri lin-
nakkeilla joukko-osaston alueelta (Uuden-
maan Rannikkoprikaati, aikaisemmin mm 1. 
Rannikkoprikaati, sotien jälkeen muun mu-
assa Suomenlinnan Rannikkolinnakkeisto ja 
RT 1). Jos voitte lainata kuvia, pyydän otta-
maan yhteyttä allekirjoittaneeseen. 

O v e Enqvist 
S u o m e n l i n n a C 54 B 
110190 Helsinki 
puh (90) 66 82 53 

Entinen Neuvosto l i i ton laskuvarjojääkärikoulu 
Haapsalussa. 

AUTO-
TARVIKKEIDEN 
EDULLINEN 
OSTOPAIKKA 

T:mi Ossi Holopainen 
Helsingintie 1, Itäväylä, 49410 Hamina 

puh. 952-344 0505 
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KOTISEUTUSI HYVÄKSI ТОРФ 
Turun Seudun Osuuspankki 

KIMITO KOMMUN 
KEMIÖN KUNTA 
Pb/PL 7, 25701 KIMITO/KEMIÖ 
Puh/Tel. (925) 425 600, fax 423 669 

LAIHIAN KUNTA 
Laihiantie 28, 66400 LAIHIA 
Puh. (961)477 0361 

POLVIJÄRVEN KUNTA 
83700 Polvijärvi 
Puh. 973-6301 

KUNTOKLUBI VILLEN SALI 
Ruotsinsalmenkatu 24, KOTKA 

Puh. 952-184 669 

FISKARS 
CONSUMER OY AB TOOLS 

KULUTTAJATUOTTEET SUOMI 
10330 BILLNÄS 

Puh. (911)277 721 

KIIKALAN KIVIPUU KY 
Tulisijamuuraukset, hopealoimu takat 
Sarininkulmantie 49, 25380 Rekijoki 

Puh. 924-7483 420, 949-531 220 

SUNDS DEFIBRATOR 
PANELHANDLING OY 
PL 15, 15561 Nastola. Puh. 918-882210 

15 

- o 
•PL 

(90) 730 973 , 
fax (90) 761 822 v j r 

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON 
ADRESSI- JA 

KUNNIAMERKKIPALVELU 
Hoitaa kaikki adresseja ja kunniamerkkejä koskevat asiat. 

Asiakaspalvelumme on avoinna 
maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.30 

Osoite: 
Kasarmikatu 34 A, 00130 Helsinki 
Puh. (90) 478 500, fax 4785 0100 

V E R D A N D I 
HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 

PL 133 • 20101 TURKU • PUHELIN 921-2690 011 

Ykköstien Autopurkaamo Oy 
25410 Suomusjärvi 
Ark. 9-17 

(924)381 213 
940 546 5544 949 863 308 
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PÄÄTOIMITTAJA 

Lopullisia ratkaisuja 
ei ole olemassakaan 

Hyvä ystävä 

• Kädessäsi on poikkeuksellinen Rannikon 
Puolustaja -lehti. Siihen on kolme eri syytä. 
Olemme saaneet vuoden viimeiseen nume-
roon runsaasti ilmoituksia, lähetämme 
lehden normaalijakelun lisäksi kaikille rt-
kiltalaisille, ja kolmanneksi - pääkirjoituk-
sen on laatinut muu kuin lehden päätoimit-
taja - Turun Rannikkorykmentin komentaja 
ev Juhani Haapala. 

"Riihikuiva" raha 
ratkaisee 
• Lehdellämme on uusi ilmoitushankkija. 
Tavoitteenamme ei ole muuttaa Rannikon 
Puolustajaa mainoslehdeksi, vaan turvata 
lehden talous vakaalle kasvupohjalle. Näin 
taataan nykyisille ja tuleville tilaajille 
edullinen, säännöllisesti ilmestyvä asiantun-
t i ja- ja ajankohtaistuote. 

Tämän lehden pääteemana on I xiunais-
Suomi. Esittelyssä ovat Turku ja sen 
lähialueet, Turun Rannikkorykmentti ja 
Turun Rannikkotykistökilta. 4/95 RP-lehti 
on postitettu jokaiselle Turun Rannikkoty-
kistökillan rekisterissä olevalle jäsenelle 
sillä ajatuksella, että kiltalaiset voisivat 
"fundeerata" mahdollista vuositilausta killan 
nimissä. Vuositilauksen (neljä numeroa) 
hinta jäsentä kohden 30 markkaa! Yksittäis-
ten vuositilausten hinta on 50 markkaa, 
sidosryhmiin kuulumattomalle lehti maksaa 
80 mk/vsk. 

Pääkirjoitusten kirjoittajat 
vaihtuvat 

• Painavaa sanottavaa on monella. Olemme 
pyytäneet tämän lehden pääkirjoitustekstin 
eversti Juhani Haapalalta. Vaihdamme 
jatkossa lehden pääkirjoituksen laatijaa joka 
numerossa. Näin varmistamme ajankohtai-
sen mielipiteenvaihdon. Lehti julkaisee 
harkintansa mukaan myös muut toimituksel-
le lähetetyt mielipidekirjoitukset - nimimer-
killäkin varustetut. Päätoimittajan on 
kuitenkin tiedettävä kirjoittajan todellinen 
nimi. 

RT-kilta jakaantuu 
Lounais-Suomessa 
• Kuudes itsenäinen RT-kilta - Selkämeren 
Rannikkokilta - irtaantuu Turun Rannikko-
tykistökillasta. Yli 700:n jäsenen Turun 
killasta n. 150 jäsentä on perustanut oman 
yhdistyksen "Selkämeren Rannikkokilta 
(ry:n)". Tässä lehdessä käsitellään tarkem-
min uuden killan toiminta-ajatuksia ja 
tavoitteita. Toivon onnea matkaan! RP-lehti 
on valmis ottamaan myös uuden killan 
jäsenistön lukijakuntaansa. 

Toivon lukijoille 
hyvää vuodenvaihdetta 
ja onnekasta 
vuotta 1996. 

Eero Sivunen 
päätoimittaja 
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^ S U O J A S A U M A 

MAASTOUTUSASIANTUNTIJA 
SUUNNITTELEMME JA VALMISTAMME ERI ASELAJIEN KALUSTOLLE 

IP-, TUTKA-(CM JA MM) JA LAMPOTIEDUSTELUA 
HARHAUTTAVAT 

• kohdemaastoutusjärjestelmät • 
• naamioverkot • 

• valelaitteet • 

SUOJAUSASIANTUNTIJA 
• ilmakaariteltat • 

• kuivavarastointisuojat • 
• esikunta- ja huoltoteltat • 

• erikoiskuomut ja -peitteet • 

S U O J A S A U M A OY 
Telkkistentie 6, 70460 KUOPIO. Puh. 971-261 3355. Telefax 971-263 2455 

MONEN 
METALLIN 
TAITAJA 

O outokumpu 

UNISYS 
Tiedon voimaa 

Oy Unisys Ab 
PL 45 
02201 Espoo 
puh: (90) 452 81 
fax: (90) 4528 400 

YLANEEN APTEEKKI 
21900 Yläne, puh. (921) 256 3259 

* TIISTENJOEN 
OSUUSPANKKI 
Kuortaneentie 1506, 62165Tiistenjoki 
Puh. 964-4377 098 

ALAVUDEN KAUPUNKI 
Kuulant ie 6, 63300 Alavus 
Puh. (965) 516 111 
Fax (965) 511 1776 

t^Kh iSufiufatv £injaj ty 
Riihenmäentie 6, 04600 Mäntsälä 

Puh. (915) 6880 651 
Fax (915) 6880 810 

IVALON APTEEKKI 
Avoinna: Ma-pe klo 9.00-18.00, la 9.00-15.00 
(9697) 661 029 

Viihtyisä levähdyspaikka 4-t ien varrella 
• päivittäin itse leivotut munkit 
• edullisia hintoja sotilashenkilökunnalle 

ja varusmiehille 

ESSO-PATABAARI 
(919) 12 712 »Padas jok i 

Saariselän 
PESULAPALVELU 

Yksityisille pikapalvelu 
Lilnavaatevuokraukset 

Avoinna ark. 9.00-16.00 
(9697) 681 528, 949 317 753 
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RANNIKON PUOLUSTAJA 
-lehden lukija, olet varmasti todennut 

lehtemme muuttuneen entistä luettavammaksi ja 
entistä mielenkiintoisemmaksi. 

että saat jatkossakin lehtemme luettavaksesi. 

RANNIKON PUOLUSTAJA -lehti muuttui vuoden 1995 alussa tilauspohjai-
seksi. Tämän seurauksena päättivät seuraavat yhdistykset tilata lehden jäsenis-
tölleen: 

- Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry 
- Rannikkotykistön Reserviupseerikerho Johtorengas ry 
- Kyminlinnan Rannikkotykistökilta ry 
- Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry 
- Hankoniemen Kilta 
Jos olet jäsenenä jossakin yllämainituista yhdistyksistä, pitäisi lehden tulla 

ilmoittamaasi osoitteeseen. 
Jos et ole jäsenenä edellä mainituissa yhdistyksissä, sinun 

tulee ryhtyä tilaustoimenpiteisiin. Vuoden 1995 lopussa suorite-
taan tilaajarekisterin "puhdistus", joten ryhtykää varmistamaan 
tulevatkin lukunautinnot. 

Tilaukset ovat kestotilauksia, joten niitä ei tarvitse uusia vuosittain. Lehti (ja 
vuosittaiset laskut) tulevat tilaajalle kunnes hän peruuttaa tilauksensa. 

Rannikon Puolustaja -lehti tilataan maksamalla tilaushinta RtUy:n tilille PSP 
800 20 - 12 68 12 00. Muista merkitä selvästi nimi ja postitusosoite pankkisiirto-
lomakkeeseen. 

TILAUSHINNAT: 
Jos olet jäsenenä 
- Rannikkosotilaskotiyhdistyksessä 
- Rannikkotykistön Opistoupseerit ry:ssä 
-Turun Rykmentin Kilta Ry:ssä 
- Merenkurkun Kilta ry:ssä 
tai olet rannikkotykistöveteraani, voit tilata lehden itsellesi 50 mk:n vuosiker-

tamaksulla. Muille kuin edellä mainituille lehden vuosikerta maksaa 80 mk. 
Joukko-osastot ja muut yhteisöt, jotka tilaavat yli kymmenen lehteä nipuissa, 

maksavat nipputilaushinnan. Tällöin vuosikerta maksaa 30 mk, eli esimerkiksi 
20 lehteä tilaava yksikkö maksaa siitä 600 mk vuodessa. Myös nipputilaukset 
ovat kestotilauksia. 

Osoitteenmuutokset ja muut mahdolliset ongelmat hoituvat lehden 
toimitussihteerin osoitteessa: RANNIKKOTYKISTÖKOULU 

PL 8, 00861 HELSINKI 
Puh: 9 0 - 1 6 1 5200 
Fax: 9 0 - 1 6 1 5250 

'A 
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TriHero 

Modernia kehitystä 

• Ahkerana lehtien lukijana olen todennut, että 
kestävä kehitys ja pysyvät säästöt sisältyvät 
siihen ammattiterminologiaan, mikä on viime 
vuosina saanut kestävän ja pysyvän sijan 
jokaisen itseään kunnioittavan virkamiehen 
huulilla. Varmaankin on niin, että kun näitä 
lausahduksia heittää riittävän runsaasti pu-
heenvuoroissaan, muiden on vaikea olla eri 
mieltä esiintyjän kanssa. 

Kuka mitäkin näillä jutuilla sitten tarkoittaa. 
Oikein kun olen yrittänyt päästä selville pysyvi-
en säästöjen aikaansaamisesta julkishallinnos-
sa, olen ymmärtänyt, että kyseessä on sivisty-
neempi ja modernimpi nimitys vanhoille 
kunnon potkuille. Väki pihalle, niin johan rahaa 
säästyy. Näinhän se tietysti on ja kaikki sen jo 
tänään ymmärtävät. 

Kuinka pysyviä nämä pysyvät säästöt sitten 
ovat? Se onkin jo ihan toinen juttu. Jos histori-
aan on yhtään uskomista, pysyvyyden ajalli-
nen pituus on täsmälleen niiden kalenterisivu-
jen lukumäärä, mitkä on ehditty kääntämään, 
ennen kuin tulee ensimmäinen valonpilkahdus 
budjetin horisonttiin, jolloin voidaan rohmuta 
lisää rahaa. 

Rahaa toki aina kannattaa rohmuta, varsin-
kin säästäväisen miehen, tai henkilön, niinkuin 
modernisti pitäisi ilmaista. Se vain tuntuu niin 
pahalta, kun sitä rohmutaan nykyisin kaverilta-
kin, koska ei muualta saada. Sama juttu on 
ihmisten kanssa. Kun omat loppuu, niin koite-
taan ottaa toiselta. Eikä silloin otetakaan mitä 
vain, vaan viedään parhaat päältä. Mitäs siinä 
heikompiosainen sitten muuta kuin nyökytte-
lee tukeakseen moderneja suuntauksia. 

Kestävää kehitystä en ole nähnyt markki-
noitavan muualla kuin metsäteollisuudessa. 
Jos olen ymmärtänyt asian ihan oikein, se 
tarkoittaa sitä, että puuta ei saa kotimaisen 
työn turvaamiseksi tuoda ulkomailta, eikä 
kotimaista puutakaan saa kataa metsien suoje-
lemiseksi. Tämä on varmaankin hyvin kestä-
vää, jos ei muuten, niin eihän ainakaan tarvitse 
hylätä jo ikivanhaa Metsäradion tunnussävel-
tä: "Vielä niitä honkia humisee, täällä Suomen 
salomailla". 

Kun näitä modernien virtausten kehitysjut-

tuja oikein koivistolaiseen tapaan fundeeraa, 
niin tulee väkisinkin mieleen, että niitä voitai-
siin käyttää missä vain. Näitä tuumailuita 
hieman venyttämällä, tai joissain tapauksissa 
ihan venyttämättäkin, niistä saattaisi löytyä 
napanuoran pätkä meidä ihan omiin asioihim-
me. Kuinkahan me voisimme jatkossa soveltaa 
kestävän kehityksen ja pysyvien säästöjen 
mallia vaikkapa maanpuolustuksen järjestötoi-
minnassa? 

Jos kehityksestä halutaan vuodesta vuo-
teen oikein tosi kestävää, niin siihenkin kikat 
varmasti löytyvät. Ensimmäisenä juolahtaa 
mieleen, ettei muuteta mitään sellaista, mihin 
kaikki ovat jo tottuneet. Kestävyys on taattu, 
mutta kehitys voi jäädä roimasti negatiiviseksi. 
Tämä lienee silti voimakasta ja hienosti sanot-
tuna dynaamista kehitystä, koska käsite kehi-
tys ei sinällään sisällä muutoksen etumerkkiä. 
Kaikki voivat olla tyytyväisiä siihen, että yhtei-
sesti uskotaan kokonaisuuden kehittyneen 
voimakkaasti. 

Kun me oikein justeeraamme, tai kestävän 
kehityksen mallin mukaisesti itse asiassa 
olemme tekemättä ainakaan mitään merkittä-
viä uusia asioita, saamme samalla aikaan 
pysyviä säästöjä. Jos ei kukaan suorastaan 
hyökkää silmille, tämähän tarjoaa sangen 
lokoisan ja nuukan linjan. 

Nyt moni lukija varmaan sai "ahaa" idean, 
ettei mitään säästöjä synny, jos toiminta pysyy 
ennallaan. Toki kunnioitan tätäkin mielipidettä, 
jos sellainen ehti jollakin syntyä. Hyvä lukija, 
jos ehdit näin fundeeraamaan, olet ainakin 
kansantalouden kannalta ajatellen väärässä. 

Kuka on sanonut missä meidän toimintam-
me pysyvien säästöjen täytyisi syntyä? Uudel-
leen fundeeratulla kestävän kehityksen mallilla 
saadaan aikaan tosi lihavia säästöjä, kun 
jäsenten ei enää kannata maksaa jäsenmaksu-
ja. Nämäkin yksittäiset roposet jäävät jäsenis-
tölle säästöön uudelleen suunnattavaksi. 
Ehkäpä nämäkin säästyneet markat suunnista-
vat tiensä vaikkapa teollisuuden investointien 
kautta jälleen uuteen kestävään kehitykseen ja 
pysyvien säästöjen tukemiseen. 
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Puolustuksen lenkki, joka pitåå. 

Suomen puolustusvoimat 
luottaa OFA-liukuesteisiin. 

OFA Oy Ab 
31600 JOKIOINEN 
Puh. (916)438 3422 
fax (916)438 3248 

Box 74 21421 Lieto, Finland 
Puh. 921-489 600 
fax. 921-489 6026 

Kauppareissu 
samalla käynnillä. 

Meiltä saat 
päivittäistavarat, 
Café-tuotteet ja 
au totarvi kkeet 
- kaikki kätevästi vaikka 
tankkausreissulla. 

Parasta moottorille Futura-bensiini 
Neste Futura on tutkitusti puhtaampaa 

kuin tavalliset bensiinit. Se pitää parhaiten 

myös autosi moottorin puhtaana, joten 

päästöt pysyvät kurissa. 
FUCU3A 
Suomalaisten oma bensiini. 
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Rannikkomiinan nosto MUL Fårösundille, oikealla G-båt. 

Ruotsin rannikkopuolustus -
liikkuvuutta ja tehokkuutta 
Turun Rannikkorykmentin ja Fårösunds 
Marinbrigadin väliseen upseerivaihtoon 
liittyen sain tilaisuuden vierailla Gotlan-
nissa ja rannikkotykistön loppuharjoi-
tuksessa Blekingen saaristossa 
lokakuun alussa. 

R
uotsin rannikkotykistö on vastannut tule-
vaisuuden haasteisiin kehittämällä jouk-
kojaan ja kalustoaan entistä liikkuvam-
maksi ja tulivoimaisemmaksi. 

Ruotsalaisten sotataidoista puhuttaes-
sa saa usein kuulijoilta myötätuntoisia 

hymähdyksiä: "Eiväthän ne edes ole sotineet mo-
neen vuosisataan". Totuus on kuitenkin oletuksia ih-
meellisempää. Ruotsin rannikkotykistö on viimeiset 
vuodet käyttänyt runsaasti resursseja ruotsalaisen 
"merijalkaväen", amfibiopataljoonien, muodostami-
seen. 

Kuljetuskalusto, Stridsbåt - 90 ja Suomessa val-
mistettu G-båt, ovat esimerkkejä tuotekehittelystä, 
jossa käytännöllisyys, yksinkertaisuus ja muut omi-
naisuudet kulkevat käsi kädessä. Kahdella telakalla 
Ruotsissa ja yhdellä Suomessa tuotetaan jatkuvasti uu-

sia aluksia, jotka parin vuoden kuluttua riittävät suun-
niteltujen amfibiopataljoonien kuljetuskalustoksi. 

Veneitä ja aseita 
807 miehen amfibiopataljoonassaon 40 taisteluvenet-
tä ja 40 ryhmäuiskoa. 

Pääaseistuksena amfibiopataljoonissa ovat Amfi-
biokomppanioiden RBS - 17 "Hellfire" - rannikko-
ohjukset ja rannikkomiinat sekä krh-komppanioiden 
81 mm kranaatinheittimet. Henkilökohtaisina aseina 
on AK - 4 rynnäkkökiväärit, joista ryhmässä kahteen 
saadaan kranaattikiväärivarustus. 

Jokaisessa taisteluveneessä on kaksi 12,7 mm ko-
nekivääriä, joista toinen osoittaa aluksen keulan suun-
taan ja toinen on vartalosuunnattava ohjaamon taka-
na. Kukin taisteluvene kykenee ottamaan 8 rannik-
komiinan miinalastin. Lisäksi taisteluveneeseen voi-
daan kiinnittää Robot - 90 ilmatorjuntaohjusjärjes-
telmä. 

Moderni, liikkuva organisaatio 
Amfibiopataljoona ryhmittyy melko laajalle alueelle 
saaristosta riippuen. Blekingen saaristossa ryhmitys 
oli noin 20-30 kilometriä leveä ja 3-4 km syvä. Patal-
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J\H noptel 
Nyt Noptelilta uudet, edulliset 
ammunnanharjoittelulaitteet 

ST-2000 SPORT 
ST-2000 

ST-2000 SNIPER 

NOPTEL OY 
Teknologiantie 2, 90570 OULU 

P. 981-5514351 Fax 981-5564101 

RBS17-
THE COASTAL 
DEFENDER 
R B S 17 is a m a n - p o r t a b l e , h igh ly e f f ec t i ve , 
an t i - sh ip mis s i l e sy s t em. 

It ha s p inpo in t 
a ccu racy and 
ca r r i e s a d e v a s -

ta t ing blast 
and f r a g -
men ta t i on 
w a r h e a d 
that hur l s 

large h igh -ve loc i t y f r a g m e n t s t h r o u g h o u t 
the target . 

It is h igh ly mob i l e , easy to dep loy , 
easy to use, d i f f i cu l t to de tec t — and it will 
he lp k e e p your coas t l i nes c l ea r of e n e m y 
vesse l s . 

Oy Suomen Bofors Ab 
Box 96, 02631 Espoo 
Telephone +358-0-502 2300 
Telefax +358-0-502 2310 

VlCTORINOX 
Tuhattaituri 

Monipuolinen Victorinox-taskuveitsi 
on maailman pienin työkalupakki. 
Se on ainoa alkuperäinen Sveitsin ar-
meijan veitsi ja sen jokainen työkalu 
on huolellisesti suunniteltu ja toimi-
vaksi tehty. 

Maahantuoja: 

^ M A R I T I M 
Veneentekijäntie 1.00210 Helsinki. P. 681 631 

Victorinox-taskuveitset ovat aitoa 
sveitsiläistä huippulaatua. Malleja 
on 50, isoimmassa 29 osaa. 

Myynti alan liikkeissä kautta maan. 
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joonan esikuntakomppania luo ko-
mentajalle johtamisedellytykset, hoi-
taa pataljoonatason huollon ja vastaa 
tiedustelusta koko pataljoonan alu-
eella. Esikuntakomppaniassa on tie-
dustelujoukkue, jossakaikki ovat saa-
neet taistelusukeltajan koulutuksen. 

Amfibiokomppanian tehtävänä on 
riistää vihollisen alusyksiköiltä toi-
mintaedellytykset ryhmitysalueella 
käyttäen siihen ohjusjoukkueen ja 
miinajoukkueen tulta. Laserhakuisel-
la RBS -17 ohjuksilla varustettu oh-
jusjoukkue kykenee nopeasti siirty-
mään painopistesuuntaan ja on kul-
jetuskalustoltaan omavarainen. 

Valaisuryhmät (kolme miestä) ky-
kenevät johtamaan myös meriam-
muntatulta. Valaisuryhmä ei tarvitse RannJK:n vastahyökkäys Harön saareen. Kuvasasa Stridsbät-90. 
voimakonetta ja sillä on pimeätoi-
mintakyky. Ohjuksen 8 kilometrin kantamaa ruotsa-
laiset pitivät riittävänä vedoten juuri joukkueen erin-
omaiseen liikkuvuuteen. 

ei johtamisessa käytetä, vaan liikenne tapahtuu sano-
malaitteilla. 

Tulivoimaa ja taistelukykyä 
Miinajoukkueen pääkalustona ovat kolmesta elemen-
tistä koostuvat 450 kiloa räjähdysainetta sisältävät 
rannikkomiinat, joita yhdellä ryhmällä on 8 kappalet-
ta. Miina voi toimia herätteisenä tai se voidaan laukais-
ta laukaisulaitteella. Miinassa olevat akustista, mag-
neettista ja paineherätettä mittaavat ilmaisimet suosit-
televat käyttäjälle mikä miina tai miinat kannattaa 
laukaista. Ruotsissa tehtyihin kokeiluihin perustuen 
miina toimii oltuaan vedessä jopa yli vuoden. 

Kranaatinheitinkomppanian päätehtävänä on tu-
kea rannikkojääkärikomppanioiden vastahyökkäyk-
siä epäsuoralla tulella. Komppaniassa on yhteensä 
kahdeksan 81 mmm kranaatinheitintä. 

Rannikkojääkärikomppaniat valmistautuvat vasta-
hyökkäyksillä vihollisen lyömiseen omilta pidettä-
viltä alueilta. Komppaniassa on kolme rannikkojää-
kärijoukkuetta. Aseistuksena on 5,56 mm rynnäkkö-
kiväärit j a kevyet konekiväärit. Jokaisessa ryhmässä 
kahdella taistelijalla on rynnäkkökiväärissä kranaat-
tikiväärilaitteet. 

Pääasiallisena viestikalustona on hyppivätaajuiset 
Ericssonin valmistamat kenttäradiot. Puheliikennettä 

ARTE-734 tulenjohtoryhmä. 

Motivoitunut henkilöstö 
Ruotsissa vain noin 50% ikäluokasta suorittaa asepal-
veluksen. Tämä heijastuu varusmiesten laatuun. Kaik-
ki tapaamani varusmiehet olivat erittäin motivoitunei-
ta ja ylpeitä joukostaan. Varusmiehille annetaan vas-
tuullisia ja itsenäisiä töitä, kuten taisteluveneen ja 
ryhmäuiskon kuljettajat. Varusmiesjohtajien palve-
lusaika on 14 kuukautta. 

Kunakin vuonna koulutetaan vain joukkotuotan-
tovuorossa olevia joukkoja. Kaikki harjoitukset toi-
meenpannaan sodan ajan kokoonpanossa, jolloin sekä 
varusmiehet että kantahenkilökunta ovat oikeissa teh-
tävissään. Myöskään kouluttajilla ei ole vaaraa " lei-
pääntymisestä", koska vuosittain koulutetaan eri jouk-
koja. Esimerkiksi Färösundissa koulutettiin tänä vuon-
na amfibiopataljoonan amfibiokomppania ja ensi 
vuonna krh-komppania sekä kevyen rt-patterin ilma-
torjuntapatteri. 

Henkilökunnan koulutuksessa erikoistuminen ta-
pahtuu jo perustutkintovaiheessa. Esimerkiksi ran-
nikkotykistössä tyypillisimpiä erikoiskoulutushaaro-
ja ovat tykistö, rannikkojalkaväki, ilmatorjunta ja 
merenkulku. 

Henkilökunnan tehtävät vaihtuvat normaalisti kol-
men vuoden välein. Noin 1-2 vuotta ennen tehtävän 
vaihtoa upseeri tietää seuraavan tehtävänsä ja sen, 
montako vuotta hän seuraavassa tehtävässään palve-
lee. Yleensä tehtävän vaihto ei merkitse palvelus-
paikkakunnan vaihtoa, koska rannikkotykistössä lä-
hes kaikki koulutus tapahtuu yhdellä varuskunta-alu-
eella. Rannikkotykistöpatterit miehitetään vain har-
joituksissa. 

Ammattitaitoaan voi kartuttaa erilaisilla lyhyeh-
köillä kursseilla, kuten eloonjäämiskurssi, urheilu-
upseerikurssit, ATK-kurssit tai ELSO-kurssit. Upseeri 
voi valita itselleen sopivan kurssin, jonka jälkeen 
kurssin suorituksesta saa pienen palkanlisän. 

Kapteeni T imo Kirvesoja 
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Tuhka-
luukun 
miehistö 
haisee 

Saksan ja Ranskan välisen so-
dan jälkeen Ranska uusi ty-

kistönsä. Tuloksena oli vuosimalli-
en 1877 ja 1878 tykit. Tykit sai 
nimensä tykkien lukon tiivisteen 
keksineen eversti Rangon de Ban-
gesta. Tykkimalleja oli kaiken kaik-
kiaan kahdeksan, joista neljä tuli 
tutuksi Suomessa. Uut ta ja omape-
räistä tykeissä oli lukon de Bange-
tiiviste, sienimuotoiseen runkoon 
sijoitettu tyyny, joka sisältää asbes-
tia ja lampaantalia. 

Talvisodan aikana vuonna 1940 
R a n s k a s s a a seos to j a ho i t anu t 
eversti Paasonen onnistui hankki-
maan suuria määriä kipeästi tar-
vittua taistelumateriaalia. Paasosel-
le tarjottiin myös lahjoituksena 
suuri määrä jäykkälavettisia De 
Bange-tykkejä. Näistä kaiken kaik-
kiaan 232 tykistä 100 kpl oli 90 K 
77-mallisia. 

Jatkosodan jo alettua tuli Rans-
kasta lasku, jossa tykeistä veloi-
tettiin romuraudan hinta. 90 K 77-
tykeistä ehdittiin saada rintama-
käyttöön talvisodan viimeisellä vii-
kolla 24 kpl. Vaikka tykkejä käy-
tettiin säälittä jatkosodan asema-
sotavaiheessa, oli näitä tykkejä so-
dan päättyessä jäljellä vielä 92. 

Kuivasaaressa museotykkinä oleva 90 K 77 k. 

J ä r v i a l u e e n 
r a n n i k k o t y k k e j ä 

Välirauhan aikana, jolloin oli suuri 
puute tykistöaseistuksesta, tehtiin 
aloitteita vanhojen tykkimallien 
asentamiseksi uusille, paremmin 
vaatimukset täyttäville laveteille, 
n imenomaan linnoitustykistöksi 
soveltamista varten. 90 k 77 ja 107 
K 77 tykkien putkia varten oli suun-
niteltu vipulavetti ja tilattu niitä 
Wärtsilältä 50 kpl. Lavetti oli tar-
koitettu Sisä-Suomen järvialueen 
linnoitustykistöön, soveltuen avo-
asemaan ja se voitiin kiinnittää myös 
hirsialustaan. Ensimmäinen lavetti 
valmistui toukokuussa 1943janämä 
tykit käytettiin kenttäasemissa lin-
noitustykistönä. 

Sodan jälkeen noin 20 000 lau-
kausta oli vielä jäljellä tälle tykki-
mallille. Itse tykit olivat jo romu-
tilassa. Lähinnä ampumatarvikkei-

den takia päätettiin tykit vielä kun-
nostaa ja ottaa rannikkotykistön 
harjoituskäyttöön. 

Nimeksi tuli 90 K 77 k, josta 
pieni k tarkoittaa kiinteää versio-
ta. Tykkiin suunniteltiin uusi lau-
kaisukoneisto. Koneisto oli hyvin 
epävarma, mutta kun Pääesikunta 
puolsi sitä, se hyväksyttiin käyt-
töön. Asevarikko 5:ssä lisättiin 
tykkeihin meriammuntaan tarvitta-
via osia 1960-luvun alussa. Noin 
20 tykkiä jaettiin joukoille, ja se 
oli käytössä muutaman vuoden. 

Lempin imensä Tuhkaluukku 
tykki sai savuttavasta panoksesta. 
Laukaisukoneistoa jouduttiin usein 
puhdistamaan ammuntojen aikana. 
Ammunnoissa tarttui tykkimiehis-
töön myös niin epämiel lyt tävä 
haju, että tykkimiehistö joutui ruo-
kalassa syömään eri tilassa kuin 
muut. 

Ove Enqvist 

Ravintola Ojamon Keidas 
Ä la carte, A-oikeudet, ark. 02, pe-la 03 

Tule ja totea itse, uudistunut 
Ojamon Keidas on viihtyisin huvipaikka. 

Lätkää, karaokea ja formulaa laajakankaalta 
Kartanonkuja 1, Lohja. Puh. 912-388 004 

TRICOL OY 
PL 28, 10301 Karjaa 

Puh. 911-279 61 
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Telakka 2000-
projekti kurkisti 
laivanrakennuksen 
tulevaisuuteen 

Suomalaisen laivanrakennusteollisuuden tekni-
nen osaaminen on erittäin korkealla tasolla muun 

Euroopan telakoihin verrattuna. Vuoden 1995 maalis-
kuun lopussa valmistuneen telakka 2000-projektin 
yhtenä tarkoituksena oli tämän iskukyvyn varmistami-
nen myös tulevaisuudessa. Neljä vuotta kestäneessä ja 
noin 20 miljoonaa markkaa maksaneessa hankkeessa 
keskityttiin erityisesti nopeiden alusten, keveiden 
materiaalien ja laivojen valmistusprosessien kehittä-
miseen. 

Telakka 2000-projektin kuluessa suomalaistelakat, 
Finnyards ja Kvaerner Masa-Yards kehittelivät yh-
teistyössä ennen kaikkea erilaisia runkotyyppejä tu-
levaisuuden nopeakulkuisiin rahti- ja matkustaja-aluk-
siin. 

Valtaosa tutkimustyöstä tehtiin näiden kahden lai-
vanrakentajan palveluksessa olevien asiantuntijoiden 
voimin, mutta myös tutkimuslaitosten osuus oli mer-
kittävä. Viimeksi mainituista projektiin osallistuivat 
VTT:n Valmitustekniikan yksikköjä Teknillisen kor-
keakoulun laivatekniikan laboratorio. 

Neljä vuotta kestäneeseen tutkimusprojektiin käy-
tettiin rahaa noin 20 miljoonaa markkaa. Tästä noin 
puolet saatiin Teknologian Kehittämiskeskuksen TE-
KESin tukena. 

Projektin koordinaattorina toimi tekniikan lisens-
siaatti Matti Nallikari Metalliteollisuuden keskuslii-
tosta. Nallikarin mukaan kahden kilpailevan telakan 
yhteistyö sujui kitkattomasti. 

"Molempien telakoiden edustajat ymmärsivät heti 
projektin alusta alkaen sen, että tässä hankkeessa kes-
kityttiin nimen omaan tulevaisuuden ratkaisujen ke-
hittelemiseen. Näiden hankkeiden haarukoinnissa yh-
teistyön voi sanoa olevan voimaa, koska uusista rat-
kaisuista tulee olemaan hyötyä koko laivanrakennus-
teollisuudelle. Ja kaipa se on niin, että kahden insi-
nöörin kohdatessa puhe kääntyy väkisinkin oman alan 
kehitysnäkymiin", Nallikari sanoo. 

Navigator-lehdestä 3/1995 lyhensi 
Ove Enqvibt 

OY AUTO-REHN AB 
Kroggärdintie 23, 10300 Karjaa 

Puh. 911 -233 239, fax 911 -230 039 

PELTISEPANLIIKE 
SÖDERBLOM 

Erikoisalana ruostumattomat terästyöt 
Keskikatu 2, 20540 Turku, puh. (921) 370 095 

MEILTÄ 

MAUKKAAT 

PIZZAT JA 

HAMPURILAISET Muurola (960) 375 2185 

LANSI-LAPIN 
KULJETUS JA RAIVAUS OY 

Verkkotehtaankatu 1, TORNIO 
Puh. (9698) 446 989 

AB SKARGARDSVAGEN-
SAARISTOTIE OY 

21660 Nagu 
P. 926-465 1589, fax 465 1715 

ViihtyUä virkistäytymispaikka 2-tien varralla Loppiiirvellä 

LEPPIJÄRVEN KAUPPA 
JA HUVIKESKUS 
Orisuo puh. 921-767 6812 

Valtatie 9:ltä noin 10 km Porin suuntaan 

Varsinais-Suomen 
Kaukokiito Oy 

Rautatehtaankatu 17, 20200 Turku 
921-2607 711 

Isosiivo on siivousalan ammattilainen 
Suoritamme mm. •PERUSPESUT • KOKOLATTIA-

•VAHAUKSET MATTOJEN PESUT 
• PAINEPESUT • LOPPUSIIVOUKSET 
• IKKUNANPESUT -ERIKOISPALVELUT 

MERITULLINKATU 11 D, 00170 HELSINKI 
PUH. 90-135 4664 ISOSIIVO OY 
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KOTKAN 
RANNIKKOPPATTERISTO 

Tulenjohtueen 
johtaja kouluttaa 

miehiään 
matolaatikolla. 

Piirros tykkimies 
Kymäläinen/ 
Kirkonmaan 

linnake. 

Mestareita 
matolaatikolla 

Tulenjohtotaito kuuluu jokaisen 
_ _ J rt-aselajin johtajan perustaitoi-
hin. Nykyisin joutuu iiian usein harjoi-
tuksissa toteamaan, että tulenjohta-
jan ollessa poissa pelistä tulenjohto-
toiminta tyrehtyy. Jopa kovapanos-
ammunnoissa on toimivina tulenjoh-
tajina henkilöitä, joilla olisi runsaasti 
harjoiteltavaa tulenjohtajan rutiini-
suorituksissa. 

Tyypillisiä virheitä ovat vääränmerkkiset havain-
not ja ohjesäännön vastaiset komennot, jotka läpi 
mennessään sotkevat koko ammunnan. Tulenjohta-
misen rutiinisuoritusten huono hallinta estää tulen-
johtajan ajatustoiminnan keskittämisen oleelliseen eli 
maali-ja ampumatilanteen hallintaan. 

Miten sitten saadaan tulenjohtajien perussuorituk-

set rutiinitasolle? Siihen on vain yksi keino. Tulen-
johtosuorituksia ja havaintojen tekemistä on harjoi-
teltava äksiisinomaisesti niin paljon, että toiminta on 
lähes vaistonvaraista. Kuinka sitten harjoittaa tulen-
johtajia ja koko tulenjohtoryhmää riittävän moneen 
kertaan? 

Ratkaisu tähänkin ongelmaan on keksitty jo vuo-
sikymmeniä sitten. Kaivetaan vanhat kunnon "mato-
laatikot" esiin varastojen kätköistä, niin johan har-
joittelu tehostuu. Tosin nykyisenä simulaattoriaika-
kautena vaatii hieman rohkeutta tunnustaa vanhan 
vanerilaatikon toimivuus. 

R u t i i n i t k u n t o o n 

Käyttämällä matolaatikkoa voidaan tulenjohtoryhmän 
rutiinit harjoitella kuntoon jo ennen kovapanosam-
muntoja. Silloin ei tarvitse tuhlata kranaatteja sen 
vuoksi, että havainnot jäävät tekemättä. 

Karu tosiasia on, että koulutettaessa tulenjohto-

V 
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ryhmää maalitoimintaa ei useinkaan järjestetä. Har-
joitellaan "tyhjälle" merelle, jolloin havaintojen te-
kemiseen ei voida harjaantua. 

Miten harjoitetaan tulenjohtajia siihen, että maali 
väistelee ja suojautuu savuilla? Entä miten tulenjoh-
tajat oppivat toimimaan oikein ja nopeasti, kun pat-
teri tekee virheitä? Näitä asioita on vaikea opettaa 
kovapanosammunnoissa. 

Matolaatikossa maali kääntyy vaivatta, savuakin 
sinne voi järjestää ja patterin tekemien virheiden mää-
rää rajoittaa vain mielikuvitus. Tietysti asioiden opet-
taminen on mahdollista myös nykyaikaisella simu-
laattoritekniikallakin. 

R i i t t ä ä k ö k r a n a a t i t ? 

Varusmiesjohtajien kursseilla osa oppilaista saa ajan-
mukaista simulaattorikoulutusta, mutta ovatko sijoite-
tut tulenjohtajat ainoita, joiden täytyy kyetä tulenjoh-
tosuorituksiin? Sodan aikana ei varmastikaan ole mi-
kään poikkeus, että tulta johtaa joku muu kuin tulen-
johtaja. 

Tulenjohtajia eivät siis ole vain tulenjohtoryhmään 
sijoitetut tulenjohtajat, vaan myös tulenjohtojaoksi-
en johtajat, tulenjohtoaliupseerit, mittausaliupseerit, 
tulijaoksien johtajat, tykinjohtajat, patterin päälliköstä 
ja patteriupseerista puhumattakaan. Eivät taida ko-
vapanosammuntojen kranaatit riittää näiden kaikki-
en taitojen riittävään kehittämiseen. 

Entä miten koulutetaan valmiutta kohotettaessa 
meritulenjohtojaokset ja meritulenjohtueet? Onko tu-
lenjohtokomentajalla käytössään niin paljon kranaat-
teja, että hän pystyy järjestämään johdossaan olevil-
le muutamalle kymmenelle tulenjohtueelle ja rannik-
kovalvontaryhmälle riittävästi tulenjohtosuorituksia 
ennen tosipaikkaa? 

Valitettavasti aika harva sodan ajan tulenjohto-
ryhmä pääsee harjoittelemaan nykyaikaisella simu-
laattorilla. Onkin syytä harkita jotakin halpaa ja hy-
vää välinettä tulenjohtoryhmien kouluttamiseen. Tä-
hänkin matolaatikko käy hyvin edellyttäen, että val-
miutta kohotettaessa vailla turvallista kouluttajaa ole-
va reserviläistulenjohtue on jo varusmiesaikana har-
jaantunut sen käyttöön. 

O m i n a i s u u k s i a r i i t t ää 

Lopuksi vielä muutama motivoiva tieto niille, jotka 
eivät tiedä, mikä matolaatikko on. Kyseessä on vielä 
1970-luvulla ahkerassa käytössä ollut tulenjohtohar-

joituslaite, jonka ominaisuuksia ovat; 
- erittäin kenttäkelpoinen, toimii karuimmallakin luo-
dolla yhtä hyvin kuin luokassakin 
-vähän liikkuvia osia, vähäinen vikatiheys, valmistet-
tavissa minkä tahansa korjaamon puutyöhuoneella 
- ei tarvitse sähköä, ei käyttökustannuksia 
- jokasään toimintakyky 
- koulutettavat oppivat vuorokaudessa käyttämään 
laitetta itse 
- valmistuskustannukset 100 mk (arvio). 

Tulenjohtoterveisin kaakonkulman nuoret tulen-
johtajat, ylil:t 

Rautanen & Pajulahti 

TYKISTÖ-
KOULU 

RANNIKKOTYKISTÖ-
UPSEERIN 
PERINNEPUUKKO 

Rannikkotykistökoulun reserviupseerioppilaat ovat jo 
usean kurssin ajan hankkineet muistoesineeksi perin-
nepuukon. Tämä perinne-esine on saman mallinen 
kuin RUK:n puukko. Sen mustaan tuppeen kiinnite-
tään RtK:n joukko-osastotunnus. Puukon terään kai-
verretaan oma nimi ja kurssin numero. Puukkoa val-
mistaa Iisakki Järvenpää Oy. 

Puukon voivat tilata kaikki rannikkotykistön re-
serviupseerikurssin käyneet reserviläiset ja kantahen-
kilökuntaan kuuluvat (Merisotakoulun ja Tykistökou-
lun käyneet ml). 

Puukon hinta on 150 mk (+ postituskulut) 
Tilaukset seuraavilta henkilöiltä: 

Kimmo Kinos 
puh 90-543 066 (työ) 

90-757 1282 (koti) 
Ylil Juha Kilpi 
puh 90-161 5234 (työ) 

Puukkotilaus suoritetaan aina reserviupseerikurs-
sin oppilaskunnan tilauksen yhteydessä. Mikäli mah-
dollista, pyrkikää tekemään tilaukset kootusti. 
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TEAM OY RNN FLARE 
PL 12, 24101 SALO, FINLAND 
PUH. 924-731 7424 
FAX 924-731 9446 

Asianajotoimisto 

LAURI YLIKYLÄ 
Linnankatu 13 a A, 2 0 1 0 0 Turku 

Puh. 921 -250 0400 . fax 921 -250 0506 

Q> 
OY TURKU ENERGIA 

ÅBO ENERGI AB 
PL-PB 105. 20101 TURKU - ÅBO 

Ravintola 

Äetsä, puh. 932-513 3551 

Puukallio Oy 
43480 Pääjärvi 

Puh. (944) 440 266, ilt. -440 127 

HOTELLI 

BB POHJANHOVI 
Pohjanpuistikko 2, 96200 ROVANIEMI 

Puh. 960-337 11. fax 960-313 997 
HYVÄÄ JA RAUHALLISTA 

JOULUA RANN1KONPUOLUSTAJILLE 

NOKIA 
MONITORS 

PL 14, 24240 SALO 
Puh. 924-7711 

fax. 924-771 2020 

KOTKAN D P T I I K K H 

< T O -
KOTKANKATU 12 
48100 KOTKA 
P. 952 - 129 51 

IVO 
INTERNATIONAL OY 

Rajatorpantie 8, 01600 Vantaa 
Puh. (90) 856 1567, Fax (90) 8561 3408 
telex 124 608 IVO FS 
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^ Rannikkotykistön Upseeri-
^ yhdistyksen vuos ikokous Turussa 

Kokouksen osanottajia. Etualalla everstit Juhani Haapala ja Jorma 
Vuohelainen sekä kenraali Alpo Kantola. 

Majurit Juha Pallaspuro, Juhani Paalanen ja Aulis Minkkinen 
kahvitauolla. 

Rannikkotykistön Upseeriyh-
distyksen vuosikokous pidet-

tiin Turussa 15. marraskuuta 1995 
vakuutusyhtiö S AMPO-ryhmän ti-
loissa. Kokouksessa oli mukana 
lähes sata jäsentä ja siinä käsiteltiin 
tärkeimpinä toiminta- ja tilikerto-
mus sekä toimintasuunnitelma ensi 
kaudelle. 

Kokouksen valitsemana yhdis-
tyksen puheen joh ta j ana j a tkaa 
everstiluutnantti Timo Sario. Yh-
distyksen hallitukseen valittiin seu-
raavat henkilöt: 

1. Edel l ise l tä 
k a u d e l t a j ä ä v ä t 

Eversti Ossi Kettunen, S1RR 
Everstiluutnantti Heikki Tiilikai-
nen, Evp-ups 
Majuri Kari Valli, HanRPsto 
Majuri Jukka Tilli, PERt-os 
Majuri Veijo Taipalus, RP-lehti 
Kapteeni Hannu Heinonen, TurRR 
Kapt Ismo Korhonen, SIRR 

2. U u s i n a va l i t t i in 

Maj Hasse Rekola, RtK, 
Majuri Timo Saastamoinen, MpKK 
Kapteeni Eero Sivunen, Killat 
Kapteeni Pekka Varjonen, SIRR 
Kapteeni Vesa Aalto, VaaRPsto 
Kapteeni Pentti Jänkälä, Johtoren-
gas 
Yliluutnantti Jukka Leikos KotRPs-
to. 

Y h d i s t y k s e n 
t o i m i n t a s u u n n i t e l m a 
o n s e u r a a v a : 

1. Toimintakauden pääprojek-
tina jatketaan rannikkotykistön 
joukko-osastojen historioiden jul-
kaisemista ja markkinointia. 

2. Järjestetään tutustumisretkiä 
rannikon eri osille jäsenistön toi-
vomuksesta tarvittaessa myös ul-
komaille. 

3. Esitelmä- ja keskustelutilai-
suuksien järjestämistä jatketaan 
yhdessä Meriupseeriyhdistyksen 
kanssa. 

4. Julkaistaan Rannikon Puolus-

taja-lehteä neljä kertaa vuodessa 
sekä kehitetään sitä eri rannikko-
tykistöjoukko-osastojen, Rt-kerho 
Johtorenkaan ja rt-kiltojen yhtei-
senä aselaji- ja tiedotuslehtenä. 

5. Tehostetaan Rannikkotykki-
mies-kirjan 6. painoksen markki-
nointia kirjavaraston loppuun myy-
miseksi. 

6. Jatketaan muita perinteisiä 
toimintatapoja ja -muotoja yhdes-
sä Meriupseeriyhdistyksen, asela-

jikiltojen, Rt-kerho Johtorenkaan 
sekä sotilaskotiyhdistysten kanssa. 

7. Vaalitaan aselajin henkilös-
tön jatkuvuuden ylläpitävää rekry-
tointitoimintaa yhteistoiminnassa 
aselajin johdon kanssa. 

Rannikkotykistön Upseeriyh-
distys kiittää Turun Rannikkoryk-
menttiä ja Turun Sampo-ryhmä 
Oy:n mainospäällikköä Jarmo Ka-
vantia kokousjärjestelyihin anne-
tusta tuesta. 

• 

TEKNIIKKA 43 



Maanrakennus-
urakoitsija 

KUISMA JORMA TMI 
O Kaikki maanrakennusalan 

työt 2 0 v kokemuksella 
O Myös erikoiskuljetukset 

(924) 738 7327 
949-764 680 
949-326 677 
949-122 963 

Porvarirtpolku, 25390 KIIKALA 

m 
RAISIO 

H Y V Ä N 
T U O T T E E N 

T U N N U S 

•C 
Keson 
NAPAPIIRI 

MAANTEIDEN MAUKKAINTA RUOKAA 
— VIIHTYISÄ RUOKARAVINTOLA 
— 72 ASIAKASPAIKKAA 
— HYVÄT PAIKOITUSTILAT 
AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 6.00-24.00 

Ahtoest 
PEKKA PÄÄKKÖ (960) 356 0237 

R a k e n n a m m e 
Vars ina is -Suomen I lmatorjuntarykmenti l le 

luokkarakennuksen ja koulutushall in 
KVR-urakkana 

POLAR 
R A K E N N U S 
S.KUJALA 
PL525,20101 TURKU 

Riihimäen 
I A p t e e k k i 

Hämeenkatu 3 
11100 Riihimäki 
Puh. 914-324 13 

Kohti tulevaisuutta 
Maakaasun käyttö lisääntyy. ( ^ k 
Laajennamme si i r toverkostoamme G A S U M 
maakaasun uusia käyttäjiä ajatellen. NESTE-KONSERNI 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
KILTA 

Tulenkäytön 
harjoitusta 

Suomenlinnan rannikkotykistökillan tiedotustoi-
minta on laajentunut viime aikoina reserviläis-

ten suuntaan. Kiltatietoutta levitettiin viimeksi Ran-
nikkotykistökoulun järjestämässä tulenkäytön harjoi-
tuksessa Santahaminassa 9.-13.10.1995. 

Vajaan viikon kestäneessä harjoituksessa parikym-
mentä eri puolelta Suomen rannikkoa tulleet reservi-
läiset tutustuivat rannikkotykistön uuteen Ranta-jär-
jestelmään, siihen liittyvään uusimpaan kalustoon 
sekä uusittuun organisaatioon. Opittavaa oli paljon 
ja illat vietettiinkin uusien laitteiden ja harjoitusten 
parissa. 

Merkillepantaa harjoituksessa oli reserviläisten 
suuri kiinnostus ja aktiivinen osallistuminen. "Tämä 
oli todella mielenkiintoinen ja hyvä viikko", totesi 
moni harjoitukseen osallistunut sotilaspasseja harjoi-
tuksen lopussa jaettaessa. Kyse olikin ennemminkin 
uuden opiskelusta kuin vanhan kertaamisesta. 

T o i m i n t a a h a r j o i t u s t e n väl i l lä 

Harjoitukseen osallistunut Suomenlinnan Rannikko-

Syventymistä harjoitustilanteeseen kartan äärellä. 

tykistökillan puheenjohtaja Jouni Grönroos esitteli 
killan toimintaaja Rannikon Puolustaja -lehteä luento-
jen yhteydessä. Lisäksi killan esittelyvideota katseltiin 
kasarmilla illan harjoitusten jälkeen. 

Reserviläisiä kiinnosti killan toiminnassa erityi-
sesti vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus, Kuiva-
saaren ja Kajanuksen talkoosaavutukset sekä mah-
dollisuus tavata reserviläiskavereita kertausharjoitus-
ten välilläkin. 

"Kiltatoiminnasta kertominen sopii mielestäni sau-
mattomasti tällaiseen harjoitukseen, sillä kilta luo hy-
vät puitteet toiminnalle kertausharjoitusten välisenä 
aikana", toteaa harjoituksen johtaja kapteeni Tommi 
Raitio, joka oli tyytyväinen harjoituksen onnistumi-
seen ja opetustavoitteiden saavuttamiseen. 

Jouni Grönroos 

• 

ONNITTELUT 
KOTKALAISILLE 
• Vuonna 1995 suoritettiin ainoastaan raskaan ran-
nikkopatterin kilpailuammunnat, joiden palkintojen 
jako toteutettiin 16.11. Turussa. Suora-ammuntakil-
pailu jäi toteuttamatta yhteisleirillä kohtuuttoman 
kovan sään takia. 

Kotkalaisten voitto on täysin kiistaton, joskin 
piste-erot jäivät niin pieniksi, ettei muidenkaan suo-
rituksia sovi moittia. Tulokset muodostivat seu-
raavasti: 

1. KotRPsto 1256 pist. 
2. S1RR 1250 pist. 
3. HanRPsto 1232 pist. 
4. VaaRPsto 1215 pist. 
5. TuRR 1140 pist. 
Samalla palkittiin parhaana meriammuntojen va-

rusmiestulenjohtajana upskok Halonen Hangon 
Rannikkopatteristosta. Parhaana maa-ammuntojen 

Rannikkotykistön tarkastaja ev Jorma Vuohelainen 
luovutti Nenosen tykin kunniakirjoineen kotkalaisil-
le. Vastaanottajina patteriston komentaja maj Mik-
ko Taavitsainen ja linnakkeen päällikkö ylil Juha 
Torkkeli. 

tulenjohtajana palkittiin upskok Oksanen Suomen-
linnan Rannikkorykmentistä. 

Lehden toimitus onnittelee voittajia. -TKa 
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Hankoniemen killan syysko-
kous teki 25.11.1995 tärkeän 

päätöksen, kun se päätti killan re-
ki steröi mi sestä. S amal 1 a hy väksy t-
tiin killan säännöt, jotka lähtevät 
nyt yhdistysrekisteriin hyväksyttä-
viksi. 

Syyskokous valitsi myös vuo-
den 1996 hallituksen. Hallitukseen 
tulivat Pekka Silvast, puheenjoh-

taja, Risto Sariola, varapuheenjoh-
taja, Jouko Parviainen, sihteeri 
sekä jäseniksi Paavo Kakko, Jari 
Aspinen, Lars Ekebom ja Olli Sal-
mi. 

Killan kokoukset jatkuvat jou-
lusaunalla aatonaattona 23.12.1995 
kello 13 Ravintola Maretissa. En-
nen saunaa pidetään killan kokous 
upouudessa kiltahuoneessa, jonka 

ravintola on ystävällisesti remon-
toinut killan käyttöön. 

Ensi vuonna kokoukset ja kil-
tasaunat jatkuvat jokaisen kuukau-
den viimeisenä lauantaina kello 15. 
Päivämäärät ovat 27.1., 24.2., 
30.3., 27.4. Pääsiäisenä on suun-
nitteilla retki Hiidenmaalle. 

Killan yhteystiedot ovat vuoden 
1996 alusta: 

p u h e e n j o h t a j a 

Pekka Silvast 
Niittykatu 12 
10900 Hanko 
911-2482659 puh/fax 

s i h t e e r i 

Jouko Parviainen 
Hanhisaarentie 18 
10940 Hanko 
911-2484480 

Hauskaa Joulua ja On-
nellista Uutta Vuotta kai-
kille ki l tavel j i l le täältä 
Hangosta! 

H A N K O N I E M E N K I L T A 

Hankoniemen kilta yhdistysrekisteriin 

Huhuja 
liikkeellä! 
• Lehden toimituksessa on 
liikkunut huhuja Turun Ryk-
mentin Killan jakutumisesta 
kahdeksi erillikseksi killak-
si. Huhut väittävät, että oltai-
siin perustamassa erillistä 
Selkämeren Rannikkokiltaa. 

Jäämme mielenkiinnolla 
kuuntelemaan, pitävätkö 
nämä huhut paikkansa. Jos 
näin on, toivotamme toki 
mielellämme uuden killan 
tervetulleeksi lehden tilaaji-
en joukkoon. 

Varmaankin joku, joka 
on kuullut muutakin kuin 
huhuja, kirjoittaa asiasta seu-
raavaan numeroomme. 

- TKa 

\ ш ш ш ш > 
Vammala »Jyväskylä 

SINIVALKOISTA 
TAHDONVOIMAA 
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Myydään 
• Suomenlinnan Rannikkotykis-
tökillalla on myynnissä mm Isosaa-
resta, Vallisaaresta, Järvöstäja Kui-
vasaaresta kertovat historiikit. 

Vuoden 1995 lopulla valmistuu 
Kuivasaaren tykkiprojektista ker-
tova videokooste sekä Kuivasaa-
ren 12" tykin pienoismalli mitta-
kaavaan 1/72. 

Historikkejä ja muita tuotteita 
voi kysyä killan sihteeriltä Kim-
mo Yl i ta lo , puh koti in 90 
5061142. 

Palautteita 
lukijoilta 
• Rannikon Puolustaja -lehteen on 
suunniteltu avattavan "jy viäja aka-
noita" tyyppinen yleisönosasto. 
Kiitoksia ja moitteita tähän osas-
toon voi kirjoittaa niin lehtemme 
sisällöstä kuin muiltakin inhimilli-
sen elämän aloilta. Tasavallan hal-
lituksen toimenpiteet ehkä kuiten-
kin jätämme rauhaan. 

Tarttukaahan kynään ja kirjoi-
telkaa nasevasti mutta tosi lyhyes-
ti. Kirjoittaa voi niin nimellä kuin 
nimimerkilläkin. 

Postittakaahan jo huomenna 
ensimmäiset juttunne toimituk-
sen osoitteella. 

Palkintoja 
jaetaan 
• Lehtemme numerossa2/95 julis-
tettiin arvauskilpailu syksyn -95 
yhteisleirillä tuhoutuvien maalilau-
tan ponttoonien lukumäärästä. 

Oikea vastaus olisi ollut viisi. 
Koska kaikki määräajassa lähe-

tyt vastaukset olivat niin tarkkoja, 
suurimmankin virheen ollessa vain 
120 %, on kilpailun jury päättänyt 
palkita jokaisen vastauksen RtK:n 
historiikilla. 

Toimitus kiittää osanotosta ja 
onnittelee voittajia! 

RANNIKON PUOLUSTAJA 
-LEHDEN JULKAISIJAYHTEISÖJEN 

YHTEYSTIETOJA 

R A N N I K O N - R A N N I K K O -
P U O L U S T A J A I N K ILTA T Y K I S T Ö S Ä Ä T I Ö 
Erkki Salmi Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Västervikin huvilatie 4 C Pankinjohtaja Erkki Karmila 
65280 Vaasa Hallituksen puheenjohtaja 

Ev Jorma Vuohelainen 
S U O M E N L I N N A N Asiamies 
R A N N I K K O T Y K I S T Ö I L T Ä Maj Pentti Miettinen 
Jouni Grönroos PL 919 00101 Helsinki 
Kantokaskenpolku 4 C 
02340 Espoo 
fax 4213899 R A N N I K K O T Y K I S T Ö N 

U P S E E R I Y H D I S T Y S 
T U R U N Puheenjohtaja 
R A N N I K K O T Y K I S T Ö I L T Ä Timo Sario 
Toivo Veriö Laajaniityntie 10 F 81 
Aurakatu 15 A 1 01620 Vantaa 
20100 Turku Sihteeri Hasse Rekola 

RtK/SIRR PL 5 
H A N K O N I E M E N KILTA 00861 Helsinki 
Risto Sariola puh 90 1615231, 
Satamatie 58-62 A 5 fax 1615250 
10900 Hanko 

Yhteyshenk i lö t 
K Y M I N L I N N A N SIRR 
R A N N I K K O T Y K I S T Ö K I L T A kapt Juhani Karjomaa 
Esa Terviö TuRR 
Kotilotie 6 48310 Kotka kapt Hannu heinonen 

KotRPsto 
M E R E N K U R K U N KILTA kapt tarmo Korhonen 
Erkki Salmi katso Rp-kilta HanRPsto 

maj Kari Valli 
R T - K E R H O VaaRPsto 
J O H T O R E N G A S ylil Markku Laine 
Pentti Jänkälä RtK 
Teinitie 18 C maj Hasse Rekola 
00640helsinki MpKK 

maj Tapio Maijala 
R A N N I K K O - Killat 
SOTI L A S K O T I Y H D I S T Y S kapt Eero Sivunen 
Ulla Varjola Johtorengas 
Katajanokankatu 4 D tn Kaj Brabdstack 
00160 Helsinki PErt-os 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö N 
maj Jukka Tilli 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö N Evp-ups 
O P I S T O U P S E E R I T evl heikki Tiilikainen 
Esko Haapala 
RtK/SIRR PL 5 
00861 Helsinki 
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Lähes 10O-vuotias perinteinen ravintola 
hyvän ruoan ja juoman ystäville. 
Kokkimme hääräilee kanssamme joka päivä 
klo 9:stä alkaen valomerkkiin. 

TERVETULOA 
PUH./FAX 603 455 

Liputa viisaasti, valitse 

V ••'^mmmmi 

j Hyvää 
sydämellisesti ! 

Suomen Nestle Oy 
puh. 506 1266 

Lempäälän-
Vesilahden 
SANOMAT OY 
PL 38, 37501 LEMPÄÄLÄ, 
Puh. (931)375 0333 

Luotettavaa 
hissien 

I kunnossapitoa I 
SSSES 

mm 
KONE Hissit, Peräsimentie 7, 28200 PORI, puh. 939-641 0416 

I A M I K O 
KEY ON QUAY 
K O T K A - H A M I N A 

A k t i a ^ B a n k 
S ä ä s t ö p a n k k i A k t i a H a n k o 

T & i c M ' 

INSTRUMENTOINTI O Y 
Sarankulmankatu 20, 3 3 9 0 0 TAMPERE 
puh. (931) 265 9111 

lapinleimu Oy 
PL 6 37801 TOIJALA puh. (937) 54 171 

AHO & NUUTINEN OY 
P u u t a v a r a k u l j e t u k s e t 

Leppäkuja 3, 54500 Taavett i 

Puh. 953-4171 411, 949-251 411, 949-551 933 

Heinäveden Koneurakointi 
VELJEKSET MIKKONEN 

79910 Kerma, puh. 972-566 124 

KULJETUS NIKKU KY 
P a j a k a t u 6 , 5 3 2 0 0 L a p p e e n r a n t a 
P u h . 9 4 9 - 6 5 7 8 0 5 , 9 4 9 - 8 8 6 0 0 4 

K y l m ä - j a p a k a s t e k u l j e t u k s e t 
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KYMINLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ KILTA 

Kyminiinnan Rt-killan edustajia onnittelemassa rahakirstua 18 vuotta 
vartioinutta Matti Kuusaloa, joka täytti 50 vuotta 10.11. 

Matti valitettavasti selin. 

Kyminiinnan Rannikko-
tykistöki liassa tapahtunutta 

Lopuilleen kuluva vuosi on kiltatapahtumien 
suhteen ollut melkoisen rauhallinen. Rauhalli-

suuteen löytyy monia syitä mutta myös selityksiä. 
Alkuvuoden tapahtumia olivat avoimena lainehti-

valla merellä pidetyt pilkkikisat. Onneksi saatoimme 
kisojen ajaksi tukeutua Kirkonmaan saareen. Meri-
tauti ei aiheuttanut suurempia ongelmia. Mukaan olisi 
tietenkin mahtunut lisääkin osallistujia. Kevään kil-
tailtaan osallistujia oli todella vaatimattomasti. 

Tykistöammuntojen seuraaminen Rankin linnak-
keella 17.5. kokosi jäsenistömme jälleen entiseen hy-
vään malliin. Rannikkopuolustajapäivillekkään ei läh-
tijöitä löytynyt meitä itseämme tyydyttävää määrää. 

Loppupuolella vuotta oli havaittavissa jo jonkin 
asteista piristymistä. Rannikkopatteriston henkilös-
tön kanssa yhteistoiminnassa suoritettu Rankin val-
taus onnistui kohtalaisen hyvin. Odotettavissa olleita 
ja hieman pelättyjäkin tappioita ei tullutkaan. 

Sotilaskotisisarien kanssa yhteistoiminnassa jär-
jestetty illanvietto antoi uskoa tulevaisuuteen. Kum-
pikin osapuoli on jo ilmaissut mielenkiintonsa vas-
taavanlaisten tilaisuuksien järjestämiseen edelleenkin. 

Kuivuuden sienettömäksi tekemään Kirkonmaa-

han tehty sieniretki kokosi mukavasti metsänherkuista 
pitäviä. Ihmeellistä kyllä, sienettömyydestä huolimat-
ta sieniäkin löytyi. 

Parasta tässä vuodessa lienee se, että vuosikausia 
sitkeästi yksipuolisesti pitämämme yhteys muihin 
maanpuolustusjärjestöihin alkaa tuottaa tulosta. En-
simmäinen järjestöjen välinen keskustelu yhteistoi-
mintamahdollisuuksista on jo käyty. 

Loppuvuosi kuluukin johtokunnan tehdessä esi-
suunnitelmia ensivuodelle. Niissä tulevat erikoista si-
jaa näyttelemään nuorten saaminen mukaan toimin-
taan. Toivomme nuorten esiinmarssia ensi vuosiko-
kouksessa, sillä se kokous on erittäin merkitykselli-
nen koko killan tulevaisuudelle. 

Ilmari Pusa 

Maailman paras joki/ 
matalavesivene Ivalosta!!! 

Pohjolan Jokivene Oy 
Saariselkä 

puh. 9697-686868 fax. 686842 

• 
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LUETTUA 

Henkensä kaupalla 
• Pentti Salmelin: Henkensä kaupalla, miinan-
raivaajana Suomenlahdella 1945. WSOY Juva 
1995.253 sivua, 38 valokuvaa, 3 karttapiirrosta, 
11 teknistä piirrosta. 

Viipurin Uuraasta kotoisin oleva ja pitkään Tampe-
reella vaikuttanut professori Pentti Salmelin tuli 
tutuksi monelle rannikkotykkimiehelle teoksen 
"Suursaaren sota" kirjoittajana. Nyt Salmelinilta on 
ilmestynyt sodanjälkeisiä miinanraivausta käsitte-
levä teos. 

Kirjoittamista on edeltänyt laaja arkistotutkimus, 
ja kerrotut tunnot perustuvat raivaajaveteraanien 
haastatteluihin sekä kirjoittajan kokemuksiin. 

Salmelin suoritti pitkäksi venähtäneen varus-

miespalveluksensa viime vaiheen raivausaliupsee-
rina VII Raivaajaosastossa. Tapahtumia lähesty-
tään kyseisen osaston näkökulmasta vaikeimpana 
raivausvuotena 1945. Ongelmien samankaltaisuus 
eri osastoissa ja katsaus myöhempiin raivausvuo-
siin valottavat lukijalle myös raivauksen kokonais-
kenttää. 

Salmelin piirtää elävän ja realistisen kuvan rai-
vaajaväen karusta arjesta ja rentoutumisesta vä-
häisinä vaapaa-aikoina. Selkeä kerronta, valoku-
vat ja komentaja Eero Auvisen liitteeksi laatima 
selvitys miina- ja raivaustekniikasta avaavat mii-
namiesten maailman myös siihen aiemmin pereh-
tymättömälle. 

Uolevi Tirronen 

Asianajotoimisto 
MARTTI LEPISTÖ OY 

Keskuskatu 6,60100 Seinäjoki 
Puh. 964-423 3222 

949-365 195 

LVI-FORUM OY 
LVI-urakointi 

Moreeninkuja 3, 90630 Oulu 
puh. (981) 531 7699, fax (981) 531 7401 

MÄNTÄN APTEEKKI 
Puh. (934)4747 326 

Seppälän puistotie 6, 35800 MÄNTTÄ 

JORMA JARVIMAKI KY 
Sorvaukset, hitsaukset, putkien taivutukset, 

jyrsinnät, rautarakenteet. 
Kallioportintie 2, Hangasmäki, 13210 Hämeenlinna 

Puh./fax 917-653 6613 

Oy M. Rauanheimo Ab 

VARATTU 
METALLIYHTYMA OY 

Sepelitie 23, 40320 Jyväskylä 
Puh. (941) 283 392, fax (941) 284 419 

V 
S U U N T O Y H T Y M Ä 

Laulukuja 4, 00420 Helsinki • Puh. (90) 396 811 

STOCKMANN 
HELSINKI • TAMPERE • TURKU • ESPOO 

PARTANEN OY 
Konalankuja 2, HKI 39 

p. 90-544 200 
yli 40 vuotta lasitukkutoimintaa 
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Selkämeren alaosasto järjesti keväällä -95 aistitähysteisen merivalvontakurssin, 
joka toteutettiin käytännön merivalvonnan osalta Kuuskajaskarin linnakkeella. 

Selkämeren Rannikkokilta (ry) 
R a u m a l l e pe rus te t t i i n 
17.3.1992 Turun rannikkoty-

kistökillan alainen Selkämeren ala-
osasto. Kolmen aktiivisen toimin-
tavuoden antamien kokemusten 
p o h j a l t a v u o s i k o k o u k s e s s a 
15.3.1995 päätettiin, ettäjohtokun-
ta ryhtyy valmistelemaan alaosas-
ton itsenäistymistä omaksi killaksi. 

Johtokunta on toiminut vuosi-
kokouksen antaman velvoitteen 
mukaisesti ja otsikon nimen mu-
kaisen killan perustava kokous pi-
dettiin Raumalla 24.8.1995. Uuden 
yhdistyksen perustamisasiakirja ja 
säännöt on laadittu ja ne on toimi-
tettu yhdistysrekisteriin hyväksyt-
täviksi. Selkämeren Rannikkokil-
lan to iminta a lkaa viral l isest i 
1.1.1996. 

Oman killan perustaminen Rau-
malle ei ole missään tapauksessa 
epäluottamuslause entistä emokil-
taa kohtaan, vaan sen tarkoitukse-
na on saada jäsenistö entistä enem-
män osallistumaan killan toimin-
taan. Nykyisellään jo pelkkä maan-

tieteellinen etäisyys on ollut estee-
nä täysipainoiseen osallistumiseen 
killan toimintaan. 

Eroaminen tapahtuu hyvässä 
yhteisymmärryksessä ja sovussa: 
Yhteistoiminta samalla laajalla 
alueella toimivan joukko-osaston 
kahden killan välillä tulee olemaan 
tiivistä ja antoisaa. Oman killan 
perustamisesta tullaan lähettämään 
henkilökohtainen kirje kaikille Tu-
run Rannikkotykistökillan jäsenil-
le, joiden kotipaikka sijaitsee yh-
teisesti määritellyllä alueella. Tu-
run Rannikkotykistörykmentti tu-
lee olemaan myös perustetun Sel-
kämeren Rannikkokillan kummi-
rykmentti, jonka tuki on toimin-
nan kannalta ensiarvoisen tärkeää. 

Vapaaehtoinen maanpuolustus-
koulutus tulee olemaan uuden kil-
lan eräs päätoimintamuoto. Vuo-
den 1996 päätavoite tulee olemaan 
Kiltapatterin koulutuksen aloitta-
minen Kuuskajaskarin linnakkeel-
la. Koulutettavien kokoaminen 
aloitetaan kevättalvella 1996jatar-

Ketorin SEURAAVA 
RANNIKON 

PUOLUSTAJA 
ILMESTYY 
8.3.1996 

koituksena on heidän sekä jo 
koossa o levan 10 hengen 
ydinjoukon sitoutuminen use-
ammaksi vuodeksi toimintaan 
mukaan. 

Selkämeren Rannikkokil-
lan puheenjohtajana toimii 
T a u n o Se tä lä puh . 938-
8227201 ja sihteerinä Outi 
Mäkelä puh. 938-8336270. 

SOTILAS-
VARUSTEITA 
SÄKYLÄSTÄ 
TULE OSTOKSILLE! 
SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ 
TAYNNA a rmy-varuste i ta Suomesta , 
N a t o - m a i s t a y m . E s i m . j a l k i n e i t a , 
m a a s t o p u k u j a , k e n t t ä p a i t o j a , k e n t -
täpukuja, vöi tä, lakkeja, makuupusse ja , 
s a d e v a r u s t e i t a , m a i h a r i t a k k e j a , l e n -
täjätakkeja, naamloverkko ja , v i l lapa i to ja , 
merkkejä ym. 

OY MILPRO Ltd 
TALVI- JA JATKOSOTAMUSEO, 
SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ 

Avoinna ti-la 10-17 
suljettu su-ma 

K ö ö r n u m m i , 2 7 8 0 0 Säky lä , 
MYÖS POSTIMYYNTI 

TILAA ILMAINEN ESITE 
Puh 921-7661518,938-8670 431, 
auto 9400-325143, fax 938-8671 731 
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Yleisurheilun 
Kuvalehti 
918-884 5035 

LIIKENNE MÄKELÄ OY 
Tervantie 5, 42700 Keuruu 

Puh. (943) 720 318 
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Friedrich W Koch 

POLYPHEM 
Polyphem -ohjuksen 

ensimmäiset a m m u n n a t 
toteutetti in menestyksek-

käästi kesällä 1995 Ranskas-
sa. Samal la kyettiin varmis-

tamaan itse ohjuksen 
kaikkien osakokonaisuuksi -
en toiminta. T ä m ä n jälkeen 

ollaan valmiita vuoden 1996 
alkupuoliskol la toteutetta-

viin 15 ja 30 km:n a m p u m a -
kokeisiin. Nämä a m m u n n a t 

saattavat päätökseen Rans-
kan, Saksan ja Italian yhtei-
sen kokei luohjelman, mikä 

mahdol l istaa koko ohjusjär-
jeste lmän kehit tämisen 

käynnistämisen. 

Polyphem -järjestelmässä hyö-
dynnetään lasikuitukaapelitek-
niikassa ja signaalin prosessoin-
nissa saavutettua kehitystä. 
Ohjuksen perästä purettavaa 
kaapelia pitkin välitetään kuvaa 
ohjuksesta laukaisulaitteistoon 
ja ohjuksen sekä kameran ohja-
uskomentoja päinvastaiseen 
suuntaan. 

Lasikuitukaapeliohjausta 
käytettäessä järjestelmän kal-
leimmat yksittäiset osakompo-
nentit voidaan sijoittaa maa-
asemalle. Tämä mahdollistaa 
moniin muihin järjestelmätyyp-
peihin verrattuna taloudellisesti 
edullisemman ohjuksen raken-
tamisen. Myös modifioinnit tu-
levat tällä järjestelmärakenteel-

la edullisemmiksi. 

Jyhkeä taistelulataus 
Suurimmaksi ampumaetäisyy-
deksi suunnitellaan tällä hetkel-
lä noin 45 km. Ohjuksen modu-
laarinen rakenne mahdollistaa 
tarvittaessa kantaman kasvat-
tamisenkin. 

Polyphem laukaistaan ruuti-
raketilla, mikä antaa ohjukselle 
noin 180 m/s nopeuden. Mat-
kamoottorina on suihkuturbiini. 
Matkalentovaiheen nopeutta 
voidaan säädellä välillä 
120...200 m/s. Ohjusta ohja-
taan neljällä peräpäähän sijoi-
tetulla siivekkeellä. 

Ohjuksen etupäässä on iner-
tia-ohjausyksikkö sekä GPS 

Polyphemin lähtömootto-
rina toimiva ruutiraketti 
palaa neljä sekuntia ja 
antaa ohjukselle nopeu-
den 180 m/s. 

Taiteilijan näkemys Polyphem -järjestelmän käytöstä rannikko-
puolustustehtävissä. Yksittäinen lavettiajoneuvo sisältäisi kaikki 
ammuntaan tarvittavat välineistöt, joten se voisi toimia täysin 
itsenäisenä. 
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(global positioning system) -järjestelmä, jonka 
tarkkuutta parannetaan sijoittamalla maa-ase-
malle referenssivastaanotin. 

Ohjuksen taistelulataus painaa noin 20 kg. 
Taistelukärki on suunniteltu monitoimiseksi, mut-
ta jo edellä mainitusta modulaarisesta raken-
teesta johtuen ohjus voidaan varustaa eri tehtä-
viin parhaiten soveltuvalla taistelukärjelläkin. 
Tämä mahdollistaa esimerkiksi merimaaleihin 
parhaalla mahdollisella tavalla tehoavan latauk-
sen käyttämisen. 

O p e r a a t t o r i o s o i t t a a m a a l i n 

Ohjuksen tärkein komponentti on sen kärjessä 
stabiloidulla alustalla oleva infrapuna kamera, 
mikä antaa järjestelmälle niin päivä- kuin pimeä-
toimintakyvynkin. Kamera lähettää yksityiskoh-
taisen tarkkaa kuvaa sekä kiinteistä että liikkuvis-
takin maaleistaja mahdollistaa tiedustelun ohjuk-
sen lennon aikana. 

Laajojen kokeiluiden aikana on voitu varmis-
taa, että lähes kaikki mahdolliset maalit, kuten 
panssarivaunut, tykkien tuliasemat, helikopterit 
ja veneet on kyetty havaitsemaan. Nämä testit 
ovat osoittaneet, että maalit kyetään havaitse-
maan maa-alueilla noin 3 km:n ja merellä noin 
6 km:n etäisyydeltä. 

Ohjuksen pitämiseksi suunnitellulla lentorei-
tillä, maa-asemalle sijoitettu ohjauslaskin mää-
rittää ohjukselta tulleiden tietojen perusteella tar-
vittavat korjauskomennot ja lähettää ne valokui-
tukaapelia pitkin ohjukselle. Lennon aikana ope-
raattori voi käännellä ohjuksessa olevaa kame-
raa joystickin avulla. 

Ohjuksen varsinainen hyökkäys tapahtuu si-
ten, että operaattori osoittaa tietokoneensa näy-
töltä ohjuksen lähettämästä kuvasta maalin, mi-
hin ohjuksen hakupää lukkiutuu. Järjestelmän 
tehokkuuden parantamiseksi vaikeissakin olo-
suhteissa, ammunnanhallintajärjestelmään on si-
sällytetty myös hahmontunnistusjärjestelmä. Ha-
luttaessa hakupää lukkiutuu automaattisesti hah-
montunnistusjärjestelmän löytämään maaliin. 

S i e t ä ä h y v i n h ä i r i n t ä ä 

Kun hakupää on lukkiutunut maaliin, ohjus lentää 
automaattisesti kohti kyseistä pistettä. Operaat-
torin näytöllä maalipiste esitetään keskellä ruutua 
ja ohjuksen lähestyessä kohdettaan voidaan ha-
luttua iskupistettä koko ajan tarkentaa. Tarpeen 
tullen maalia voidaan vaihtaa tai peruuttaa jo 
aloitettu hyökkäys ja jatkaa matkalentoa. 

Lasikuitukaapeliohjaus mahdollistaa tällä het-
kellä taistelunkestävimmän ja vähiten häirinnäl-
le alttiin ohjusjärjestelmän rakentamisen. Rat-
kaisevia tekijöitä ovat täysin passiivinen sensori 
(IR kamera) sekä ohjauskomentojen siirtotie, jota 
on mahdoton häiritä. Myös ohjuslavettien lähes 
vapaa sijoittelumahdollisuus sekä tarvittaessa ih-
misälyllä tehtyjen ratkaisujen käyttömahdollisuus 
ohjuksen maalia valittaessa ovat tärkeitä tekijöitä. 

Ohutta 
yläpilveä 
Pääosa ihmisistä on kiinnostunut 
säätilasta ainakin kesälomille tai 
hiihtorinteeseen lähdettäessä. Tykki-
miehet kaipaavat säätilasta tavallista 
lomailijaa tarkempia tietoja. Näitä 
tietoja ei tarvita oikean pukeutumis-
tavan valintaan, vaan kranaatin 
lennättämiseksi tarkasti oikeaan 
paikkaan. Sotilaallisessa toiminnassa 
puhutaan ballistisesta ja operatiivi-
sesta sääpalvelusta. 

Ballistinen sääpalvelu on ammunnan aikana 
vallitsevan säätilan määrittämistä ja tämän tie-
don välittämistä siten, että eri säätekijöiden vai-
kutus ammuksen lentorataan voidaan määrit-
tää sekä kenttä- että rannikkotykistön tulipor-
taissa. 

Ballistinen sääkoulutus siirtyi kenttätykistön 
vastuulle vuonna 1992, jolloin maavoimien bal-
listisen sääpalvelun koulutus siirrettiin Tikkakos-
kelta Tykistöprikaatiin Niinisaloon. Niinisalossa 
koulutusta annetaan Tiedustelu- ja Sääkoulus-
sa, joka on Tiedustelupatteriston toinen perus-
yksikkö. Siellä koulutetaan kaikki kenttä- ja ran-
nikkotykistön tarvitsemat sääaliupseerit ja sää-
miehet. 

Operatiivisella sääpalvelulla ymmärretään ko-
mentajien ja esikuntien suunnittelussaan, joh-
tamisessaan sekä joukkojen toiminnassaan tar-
vitsemaa sääpalvelua. Se on sääennusteiden, 
tilastojen ja erilaisten sääanalyysien käyttöä sel-
laisessa muodossa, josta voidaan tehdä johto-
päätöksiä omien ja vihollisen joukkojen käytet-
tävyydestä ja niiden käyttömahdollisuuksista. 
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Luotauskalusto m 200, josta se on irrotettavissa 
kolmijalalla toimivaksi. 

Luotauskalusto m87, joka on tuttu näky rannikko-
linnakkeillakin. 

T e o d o l i i t i t ja s ä ä s ä h k e e t 

Sääjoukkojen tämänhetkisissä kokoonpanoissa 
on kalustona joko automaattinen luotauskalusto 
m/87 tai manuaalinen säähavaintokalusto. Ma-
nuaalikalusto käsittää optisen sääteodoliitin, ma-
nuaaliset taulukot ja säälaskimen laskinsääsano-
man laatimista varten. Tällaisella kalustolla va-
rustettu sääjaos kykenee tekemään itsenäisesti 

maanpintahavainnot ja mittaamaan ilmakehäs-
sä vallitsevat tuulitiedot pilvien alapuolelta. 

Havainnonteon rajoituksista johtuen manu-
aalikalustoiset sääjaokset sekä samanlaisella 
kalustolla varustetut rannikkosääasemat, joita 
on noin puolet kaikista rannikkosääasemista, 
tarvitsevat tukitiedon. 

Tukitiedon voi antaa joko luotauskalustolla 
varustettu jääkäri-, panssari- tai rannikkopri-
kaatin sääjaos sekä Ilmatieteen laitoksen alue-
toimiston päivystävän meteorologi antamalla 
ylätuuli- ja ylälämpötilaennusteen. 

Kaikki rannikkosääasemat pystyvät anta-
maan kaikissa olosuhteissa synoptisia sääsäh-
keitä Ilmatieteen laitoksen käyttöön. Synopti-
sista sääsähkeistä saadaan operatiiviseen 
sääpalvelun sääennusteille tarvittava pohjama-
teriaali. 

P a r a n e e k o sää va i v ä l i n e e t 

Jääkäri-, panssari- ja rannikkoprikaateilla sekä 
osalla rannikkosääasemista on tällä hetkellä 
kalustona automaattinen luotauskalusto m/87. 
Tulevaisuudessa m/87 kalusto siirtynee ylijoh-
don maasääasemille, joille kyseinen välineistö 
soveltuu paremmin. Tiedustelupatteristossaon 
kehitteillä uusi kevyt luotauskalusto, jolle on 
annettu työnimi m 200 -kalusto. 

Sen kehittelyn pääasiallinen tarkoitus on pa-
rantaa sääjaosten liikkuvuutta. Kalusto tulee 
käsittämään säälaskimen, Marvvin-luotauslas-
kimen ja RT-radioteodoliitin (RT on Vaisala 
Oy:n valmistama RadioTeodoliitti). Kaluston 
hankinnan myötä uusitaan varalaskentakalus-
toon kuuluvat optiset sääteodoliitit ja maan-
pintahavainnoissa siirrytään manuaalisista mit-
tareista osin digitaalisiin mittareihin. 

M 200 -projektin myötä on pyrkimyksenä 
yhdenmukaistaa kaikkien sääasemien ja sää-
jaosten kalustot. Rannikkosääasemilla on ny-
kyisin kalustona joko AWT-teodoliitti (venäläi-
nen) tai Askania-teodoliitti (saksalainen) sekä 
varalaskentakalustona Suojelu- ja Sääkoulul-
la vuonna 1989 kehitetty Sharp-säälaskin. 

Tällä hetkellä edellä mainittu kalusto on tu-
lossa elinkaarensa loppuun, joten uusi sää-
laskin ja optinen teodoliitti tuovat tullessaan 
merkittävän parannuksen sääjoukkojen sää-
palveluun sekä kenttä- että rannikkotykistös-
sä. 

M 200 -kaluston myötä rannikkolinnakkeilla 
saataisiin myös luotauskalusto sille kuuluvaan 
kantalinnoitettuun suojaan. Nykyään m/87 luo-
tauskalusto on vain naamioverkkojen alla. 

Varalaskentakalustosta vain teodoliitit ovat 
kaikilla rannikkosääasemilla, kun taas Sharp-
säälaskimia toimitettiin vain rauhan ajan ran-
nikkosääasemille. Sharp-laskimet on nykyään 
tarkoitettu ainoastaan täysin manuaalikalus-

TEKNIIKKA 4 3 



toisille rannikkosääasemille laskinsääsanoman 
laskemista varten, joten m/87 kaluston rikkoon-
nuttua sääpalvelu ei voi toimia täysipainoisesti. 

M i n n e t u u l i v ie? 

Säätekijät vaikuttavat rannikkotykistön ammun-
taan paljon. Esimerkiksi moottoroidun rannikko-
tykistön kalustona olevan 130 K 54 kanuunan 
suurin kantama on noin 26 km. Edellä mainitulla 
matkalla ammus käy 10 -12 km lakikorkeudessa. 
Ääriampumaetäisyydellä jää ammus 15 m/s vas-
tatuulessa maalista 860 m lyhyeksi. Vastaavalla 
matkalla 15 m/s myötätuulessa menee ammus 
noin 1060 m pitkäksi. Mainitulla tuulen nopeudel-
la ääritapauksissa vaikutus on noin 1,9 km! Ilman 
ballistista sääpalvelua on tulenjohtajien tehtävä 
vaikeaa tai jopa mahdotonta. 

Ampumaetäisyyden kasvaessa sääsanomien 
laskukaavoille asetettavat tarkkuusvaatimukset 
lisääntyvät. Tykistön ampumatarvikkeita kehitet-
täessä ampumaetäisyyden lisäys kasvattaa huo-
mattavasti lakikorkeutta ja siten ammukseen vai-
kuttavien säätekijöiden merkitys kasvaa. Edellä 
mainittu kehitys näkyy hyvin perävirtausammuk-
sen ominaisuuksissa. 155 mm:n onteloperäam-
muksen maksimikantama on 23-24 km ja am-
muksen lakikorkeus on noin 12 km. Vastaavan 
perävirtausammuksen kantama on noin 30 km 
ja lakikorkeus noin 15 km. 

Sääsanomat vastaavat eri tavoin ilmakehäs-
sä vallitsevia todellisia säätiloja. Kenttä - ja ran-
nikkotykistöllä on käytössä kaksi eri ballistista 
sääsanomaa: perinteinen tykistön sääsanoma 
(TT) ja laskinsääsanoma (LL). Tykistön sääsa-
nomassa säätekijät määritetään lentoajan mu-
kaan. Lentoradan lakikorkeus jaetaan kahteen 
saman paksuiseen kerrokseen. Kerroksia pai-
notetaan eri painoarvoilla, siten että alemman 
kerroksen painoarvo on 25 % ja ylemmän 75%. 

Painotettujen säätekijöiden keskiarvo kuvaa 
sääolosuhteita kullakin lentoajalla. Kerrospaino-
tus antaa riittävän tuloksen pienillä ampumaetäi-
syyksillä, kun kerrokset eivät ole suuria. Edellä 
mainitulla perävirtausammuksella kerrosten pak-
suudeksi tulee 7,5 km. Yksi ainoa arvo kerrok-
sen keskeltä ei vastaa todellista kerrosten sää-
tilaa. 

Laskinsääsanomassa ilmakehä jaetaan 20 eri 
kerrokseen, siten että maanpinnasta 5 km:n kor-
keuteen kerrosten paksuus on 500 m. 5 km:stä 
aina LL:n lakikorkeudelle 20 km:iin saakka ker-
rosten paksuudet ovat 1 km. 

Täten paremmat välineet mahdollistavat tar-
kemman tulenkäytön heti tulen avauksesta al-
kaen. 

Hyvää operatiivista ja ballistista säätä! 
Itn Reijo Miett inen 

Ltn Reijo Miettinen on palvellut RtK.ssa sekä 
SIRR:ssä vuosina 1987 - 92 ja tämän jälkeen 
kouluttajana Tiedustelu- ja Sääkoulussa. 

BMS-
ULCAS 
piilottaa 

Naamioverkkojen perusvaat imuksina on 
pitkään ollut materiaal in keveys ja suo-

jausominaisuuksien laaja-alaisuus sekä hyvä 
kestävyys käsittelyssä. Nämä vaat imukset 
ovat toistaiseksi pis immäl le täyttyneet Barra-
cuda Technologies Ab:n va lmis tamassa naa-
mioverkkomater iaal issa. Suomessa Barracu-
da Technologies Ab:n tuotteita edustaa ja 
jatkojalostaa Suo jasauma OY. 

BMS-ULCAS on lyhennys sanoista Barracu-
da MultiSpectral Ultra Lightweight Camouflage 
Screen. 

Esittelyn kohteena oleva naamioverkkoma-
teriaali oli mainintana tämän lehden numeros-
sa 1/1995. Artikkelissa käsiteltiin naamioväli-
neiden kehittämisen historiaa. Tätä materiaalia 
pidetään perustellusti 1990-luvun materiaalina. 
Valmistajan ilmoituksen mukaan sitä on kokei-
lukäytössä jo useissa eri maissa. Mainittakoon, 
että vastaavia kehitysprojekteja on myös muilla 
naamiovälineiden valmistajilla, mutta pisimmäl-

Vasemmalla maastoajoneuvo ilman naamiointia 
(huomaa ajoneuvon katolla oleva maastouttamis-
järjestelmän pakkaus). Oikealla sama kohde 
naamioituna uudesta verkkomateriaalista valmis-
tetulla maastouttamisjärjestelmällä. 

le näyttää ehtineen Barracuda. 
Tämä materiaali antaa suojaa näkyvän valon 

alueen lisäksi myös lähi-infrapuna-, infrapuna 
(lämpö-ip) ja tutka-aaltoalueella mm-aallot mu-
kaan luettuna. 

R o h k e a s t i r a k e n n e t t u 

Verkko muodostuu kahdesta eri materiaalista. 
Verkon yläpuoli on kuvioväritettyä ja meistattua 
polyamidi- tai polyesterikangasta. Materiaalin 
värisävyt ja niiden suhteelliset pinta-alaosuudet 
ovat asiakkaan määritettävissä. Verkon alapuoli 
on harsomaista kangasta, jonka materiaalina on 
polyamidi tai polyesteri. 

Suunniteltujen ominaisuuksien saavuttamisek-
si molemmat materiaalit on seostettu ja jälkikä-
sitelty väritys mukaan luettuna. Materiaalit on 
kiinnitetty toisiinsa ompelemalla noin 16 cm:n 
välein. Näin valmistettu verkkomateriaali on ns 
3D-materiaal'ia. 

Materiaalivalinnat ja niiden käsittelyt ovat roh-
keita, mutta ne perustuvat pitkään tuotekehitte-
lyyn. Suurin ero aikaisempiin verkkomateriaa-
leihin on siinä, että yläpuolen materiaalia ei ole 
muovitettu. Nykyisin yleisesti käytössä olevien 
verkkojen pintamateriaalit eli ns tehosteet on val-
mistettu väritetyistä ja meistatuista PVC-muovi-
kalvoista. 

H y ö t y j ä ja h a i t t o j a 

Käsittelyn kannalta oleellisimpia parannuksia ovat 

n 40 % kevyempi paino verrattuna muovitettuihin 
verkkoihin. Toinen etu on parempi liukuminen 
kohteen päällä, koska verkon alapuolinen materi-
aali on lähes sileää kangasta. 

Maastouttamisteknisten ominaisuuksien oleel-
lisimpia parannuksia ovat: 
- suojan laaja-alaisuus korkealla tasolla 
- materiaalin lämpöheräte seuraa lähes ympäröi-
vän ilman lämpötilaa 
- materiaalin lämpösuojausominaisuuksista joh-
tuen, ei tavanomaisissa ajoneuvoluokkaa olevis-
sa kohteissa tarvita erillistä lämpönaamiopeitettä 

Haittaa aiheuttavina ominaisuuksia voidaan 
mainita veden tarttuminen materiaaliin (lisää pai-
noa). Tätä ominaisuutta on jo parannettu, mutta 
lopullisia tuloksia siitä ei ole vielä käytettävissä. 
Veden tarttumisella verkkoon on myös hyvä puo-
lensa, sillä se parantaa lämpösuojausominai-
suuksia. Toinen haittapuoli on verkon yksipuoli-
nen rakenne (Ei ole käännettävissä esim ruska-
puolta). 

Eino Härkönen 

VALMISTAJAN ILMOITTAMIA 
TEKNISIÄ TIETOJA: 

Valmismateriaal i : 
Paino 
Visuaal inen peittävyys 

200 g/m2 

väh 75 % 

Vaimennukset tutkataaju uksilla: 
- 9 G H z 
- 35 GHz 
- 94 G H Z 
Käsiteltävyys pakkasessa 
Palonesto 

väh 8 dB 
väh 9 dB 
väh 9 dB 
- 2 5 °C 
suojakäsitel ty 

• •"•?,«te&^ÄÄ;- .fevv 
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Pääesikunta tiedottaa 

Puolustusvoimil le uusi suojanaamari 
• Puolustusvoimi l le hankitaan Kemira Safety 
Oy:n to imi t tamaa uuden sukupolven suoja-
naamaria mallia -95. 

Uusi suojanaamari yhdessä muun suojava-
rustuksen kanssa mahdollistaa pitkäaikaisen toi-
minnan saastealueella, taistelijoiden suoritusky-
ky saastetilanteissa paranee, koska suojanaa-
marissa on juomalaite ja mahdollisuus näön kor-
jaamiseen. 

Uuden suodattimen antama tehokas suoja, 

hengittämisen helppous ja naamarin hyvä pito-
mukavuus mahdollistavat fyysisesti ja henkises-
ti rasittavan toiminnan taisteluaineiden vaikutus-
piirissä. 

Puolustusvoimien antamalla suojelukoulutuk-
sella ja hankituilla suojavälineillä on ABC-asei-
den käyttöä ehkäisevä vaikutus. Taisteluaineet 
eivät ole tehokkaita hyvin koulutettua ja varus-
tettua joukkoa vastaan. Uusi suojanaamari on 
osa taistelukestävyyttä ja turvallisuutta. 

RANNIKON PUOLUSTAJIA 
TERVEHTIVÄT 

SUOMEN FARMIPALVELU OY, Paimio METALLITEOLLISUUDEN 

MULTIAN SAHA OY, Multia KESKUSLIITTO MET 

OSUUSKUNTA ITÄJALOSTUS, TUUSULAN KTK OY 

Pieksämäki AERIAL OY 

LAUTTAKYLÄN MUOVI KY PITKÄNEN, LAATIKKOTEHDAS SUOMI 
Huittinen OY EHO AB 

KOTKAN KAIVERRUS KY, Karhula JOUTSEN APTEEKKI, Helsinki 
TAKSI JA LINJA-AUTOLIIKENNE 

S-M LESKINEN, Laihia 
HOTELLI-RAVINTOLA JUHLATALO 

RANTAKARTANO OY, Pori 
SALON HAUTAUSTOIMISTO 

SAUSTILA KY 
OY MAAN AUTO AB, Helsinki 

PARMACO OY, Pyhäjoki 
KESKI-SUOMEN 

HALLINTOPALVELU OY, Vaajakoski 
VOIKOSKEN KAUPPA, Voikoski AAMULEHTI-YHTYMÄ OY 

MATKAKOTI PATRIA HOTEL, Lahti OY ASUSTE ATLAS JOUSIPAITA 
RAVINTOLA KAPROKKI, Vääksy CONLOG OY 

CONTAINERSHIPS LTD OY, Helsinki HANGON KAUPUNKI 
OY FLINKENBERG AB, Espoo JOUSEN APTEEKKI, Turku 

LÄNSI-PASILAN AUTOPAIKAT OY, 
Helsinki 

NESTE RESINS OY 

OY INSALKO AB 
SAMMUTINHUOLTO 

TEKNO-TEST K. HELENIUS 
RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OY TUNTURIPYÖRÄ 
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TURN-KEY TELECOMMUNICATE 
SYSTEMS FROM NOKIA 

Nokia Message Terminals 

Nokia provides total 
telecommunica tion 
solutions starting from the 
mobile battlefield 
communication equipment 
and systeme up to the 
nation-wide fixed 
telecommunication 
networks. 

Nokia Field Computers 

Nokia Message Switching System 

IMOKIA 
TELECOMMUNICATIONS 

SPECIAL SYSTEMS 
P.O.Box 117, SF-00381 Helsinki, Finland 

Phone +358 0 51121, Fax +358 0 51123077 

TEKNIIKKA 43 



POLYPHEM : 
Long Range Point Fire 

T h e f iber-optic guided missile system 
P O L Y P H E M , designed for the artillery and other 
applications, introduces a n e w generat ion of 
high-tech missile systems which use optical fibers 
for control and data transmissions. 

P O L Y P H E M enables the operator in the ground 
station to m a k e last-minute decisions when selecti-
vely pin-pointing targets. T h e missile has a range of 
more than 5 0 km a n d is designed to operate 
almost autonomously, yet the inclusion of the 
«man-in-the-loop» adds additional flexibility and 
intell igence enhancement . I m a g e da ta ga ined 
through the missile's infrared camera may also be 
used for reconnaissance and mission verification. 
T h e high mobility of the weapon system increases 
the employment spectrum on the battlefield and 
offers new possibilities for classical deterrence or 
flexible reponse. 

EUROMISSILE, with its parent compagnies 
Daimler-Benz Aerospace and Aerospatiale, is 
proud to announce the successful first launch 
of the POLYPHEM missile. 

^euromissi le 
L'INGENIERIE DEFENSE 

12. rue de la Redoute - 92260 Fonteriay-aux-Roses - FRANCE 
Tel: 33 (1)4661 73 11 - Telex : 204 691 F-Fax : 33 <114661 7336 


