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... ilmestyy 
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Lehden teema-aiheena ovat ilmavoimat ja 
ilmapuolustus. 
Aineiston tulee olla toimituksella 20.8.1996 
mennessä. Tekstit mielellään levykkeellä 
missä tahansa formaatissa. 
Liittäkää juttuihinne runsaasti kuvia. Ne 
palautetaan. LEHDEN JULKAISIJAYHTEISÖJEN 

YHTEYSTIEDOT LÖYDÄT SIVULTA 55 

5 6 sivua - täyttä terästä! 
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Meripuolustus on 
yhteistoimintaa 

Suomen meripuolustusjärjestelmä on ainutlaatuinen organisointinsa 
kohdalta. Puolustushaarojen ja aselajien sekä eri meriviranomaisten 
yhteensopeutumista ja toisaalta moninaisuutta ihmetellään jopa rajo-
jemme sisä- ja ulkopuolellakin. 

Maamme ulkomaanliikenteellinen saari asema Itämeressä ja ran-
nikkojemme erikoislaatuisuus sekä sotilaspoliittinen asemamme ovat 
itsenäisyyden aikana muovanneet järjestelmäämme. Poliittiset, talou-
delliset ja muut intohimot ovat säilyneet niin vahvoina, ettei tarkoi-
tuksenmukaisinta organisaatiorakennelmaa ehkä kuitenkaan ole pääs-
syt syntymään. 

Merivoimat edustaa puolustusjärjestelmässämme liikkuvaa torjun 
tavoimaa rannikoillamme. Asejärjestelmien määrää on ollut tarpeen 
korvata laadulla. Niinikään torjunnan suorituskykyä on keskitetty mii-
na- ja ohjusaseeseen. Johtamisjärjestelmään on panostettu. Ohjus ja 
miina - ohjustorjunta ja miinoitteet - ovat merivoimien tulimuotoja. 
Niiden vaikutuksen torjunta on erityisen vaikeaa, kun ne on voitu 
aikauttaa oikeille alueille. Ajan ja alueen valintaan soveltuu hyvin 
vain liikkuva järjestelmä. 

Merivoimien toimintamahdollisuuksiin vaikuttavat sodan kuvas-
sa muiden meripuolustuksen osapuolien valmius ja suorituskyky. Tar-
vitaan rannikkopuolustuksen kiinteä osa täydennettynä maavoimien 
liikkuvilla yksiköillä, tarvitaan ilmavoimien erimuotoinen tuli sekä 
siviiliviranomaisten ammattitaito ja poikkeusolojen valmistelut sekä 
suoritteet. 

On osittain totta, että monen eri hallinnonalan menestyksellinen 
toiminta sekä rauhan että kriisin aikana edellyttää ehkä enemmän 
yhteistoimintaharjoittelua ja parantaa toimintakykyä kuin että viran 
omaiset saatettaisiin yhteen organisaatioon. Oleellista on sovittaa ja 
koordinoida resurssien puitteissa järjestelmän ylläpitoja niiden kehit-
täminen. 

Meripuolustuksen kehittämisessä on koko ajan muistettava, että 
tämä puolustussektori on eturintamassa ja suojaa maamme kaikkein 
elintärkeimpiä alueita ja toimintoja. Tämä rintama ei voi murtua. 

Kun tulevaisuuden meripuolustusjärjestelmänkin suuntaviivoja 
piirretään on muistettava, että uudet hankkeet ja hankinnat hyvin täy-
dentävät ja korvaavat jo nyt käytössämme olevaa järjestelmää. Laatu 
ja liikkuvuus korostuvat unohtamatta henkilöstön - kaaderin ja reser-
vin - taitotasoa koulutuksen kautta. Tulevaisuuden tiedustelu-, val-
vonta- ja johtamisjärjestelmät, täsmäaseet sekä puolustajalle edulli-
nen saaristomme ja rannikkomme mahdollistavat pitkäjänteisesti ke 
liitettävän meripuolustusjärjestelmämme ylläpidon. Hyvään tulokseen 
pääseminen edellyttää kehittäjiltä avarakatseisuutta, yhteistoiminta-
sekä toimeenpanokykyä. 
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Meripuolustuksen strateginen ase - merimiina räjähtää. 

MERIVOIMAT -
valmiutta, voimaa ja 
osaamista 

KIMMO KOTILAINEN 

Merivoimat on puolustusvoimain komentajan 
alainen itsenäinen puolustushaara, joka edustaa 
liikkuvaa tulivoimaa. Merivoimien tehtävät koros-
tavat suurta valmiusvaatimusta. Tilanteen vaati-
essa on valmiutta ja puolustustehoa kyettävä 
lisäämään nopeasti. Nopea toimeenpano edellyt-
tää muun muassa tehokasta koulutusta sekä 
alusten tarvitseman tuki- ja huoltojärjestelmän 
ylläpitämistä. 

Merivoimien uusi organi-
s a a t i o v a h v i s t e t t i i n 
1.1.1993. Nykyinen or-

ganisaat ioon selväpiirteinen. Sen 
muodostavat johtamisjärjestelmä, 
laivastot laivueineen ja maaorga-
nisaatioineen sekä koulutusyksik-
könä toimiva merisotakoulu. 

O r g a n i s a a t i o u u d i s t u k s e s s a 
luotiin operatiiviset merivoimien 
johtoportaat , Suomenlahden ja 
Saaris tomeren Laivastot, joi l la 
on j o h d o s s a a n sekä la ivas to-
osastot että niitä tukevat huolto-
ja tukikohtayksiköt. 

Tukitoimintojen osalta kum-
mallakin laivastolla on oma pai-
nopisteensä. Suomenlahden Lai-
vasto vastaa varusmiesten perus-
koulutuksesta j a Saaristomeren 
Laivas to mer ivoimien erikois-
huollosta. 

Nämä merivoimien johtopor-
taat toimivat kiinteässä yhteistoi-
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minnassa alueellisten j a muiden 
merellisten johtoportaiden kans-
sa. Näistä yhteistyön osapuolis-
ta luonnollisesti tärkeimpiä ovat 
j o rauhan ajasta alkaen alueelli-
sessa vastuussa olevat rannikko-
tykistön joukko-osastot . 

Paljon kalustoa 

Rannikkotykistön j oukko-osasto-
jen kanssa hoidetaan yhteistoi-
minnassa niin rauhan ajan val-
vontatehtävät kuin valmistautu-
minen sodanajan tiedustelu, val-
vonta j a maalinosoitustehtäviin-
kin. Ehkä tärkeimpänä tällä yh-
teistoiminnan alueella ovat niin 
rauhan kuin kriisinkin aikana tu-
lenkäyttö j a miinoitustoiminta. 

M e r i v o i m i e n teh tävä t voi-
daan jakaa valmius- j a operatii-
visiin tehtäviin, koulutustehtäviin 
sekä huol totehtävi in . Mer ivoi -

mien Esikunnan toiminta jakaan-
tuu tasapuolisest i kaikille kol-
melle sektorille. 

Upseerien j a opistoupseerien 
peruskoulutus sekä merivoimien 
reserviupseerikoulutus annetaan 
Merisotakoulussa, mikä sijaitsee 
Suomenlinnassa. 

Merivoimilla on yhteensä 28 
taistelualusta, joista keskeisim-
män osan muodostavat ohjusve-
neet j a miinalaivat. Merivoimien 
kokonaistonnisto on noin 10 000 
tonnia. Tuki- j a kuljetusaluksia 
sekä veneitä on käytössä runsaas-
ti. Pelkästään rannikkotykistön 
käytössä niitä on 49 kappaletta. 
Tämä luku ei sisällä pienimpiä 
YM-venei tä . 

Henkilöstöä on merivoimis-
sa noin 3 000. Tämä määrä ja-
kaantuu noin 160 meriupseeriin, 
120 erikoisupseeriin, 500 opis-
toupseeriin, 170 sotilasammatti-
henkilöön, 550 siviilihenkilöön 
j a 1 500 varusmieheen. Merivoi-
milla on nykyään muista puolus-
tushaaroista poiketen sama kol-
men saapumiserän varusmies-
koulutusjärjestelmä, mitä muual-
lakin puolustusvoimissa käytet-
tiin silloin, kun merivoimissa oli 
vielä käytössä kahden saapumi-
serän jär jestelmä. 

Valmiutta ja johtamista 

Merivoimien henkilöstöstä noin 
40 % on valmiustehtävissä, 14 % 
johtotehtävissä, 14% koulutusteh-
tävissä sekä runsaat 30 % huolto-
tehtävissä. 

Mer ivoimien johtoes ikunta , 
Merivoimien Esikunta on toimi-
nut Laut tasaaressa runsaat 10 
vuotta. Esikunnan uudelleenor-
ganisointi toteutettiin tämän vuo-
den maaliskuussa. Nykyisin esi-
kunta jakaantuu henkilöstöosas-
toon, operatiiviseen osastoon ja 
mater iaa l iosas toon. Es ikunnan 
vahvuus on yhteensä noin 95 
henkeä. 

Henkilöstöosasto hoitaa kou-
lutus-, henkilöstö-, esikunta- j a 
t e r v e y d e n h u o l t o a l a n t eh tävä t . 
Operati ivisen osaston tehtäviin 
kuuluvat valmius-, valvonta-, tie-
donhallinta-, merenkulku- j a ta-
loussuunnittelu- sekä huoltoteh-
tävät. Materiaaliosaston vastuu-
alueena ovat järjestelmä-, laiva-
j a kaupallinen ala. 

Merivoimien tutkimuslai tos 
to imi i pääos in S a a r i s t o m e r e n 
Laivastossa. Tutkimuslai toksen 
johto-osa on kuitenkin sijoitettu 
käytännön syistä johtuen Meri-
voimien Esikuntaan Helsinkiin. 

Ohjusveneet edustavat Merivoimien tehokkainta iskuvoimaa. 
Kuvassa Helsinki-luokan ohjusvene on laukaissut meritorjunta-
ohjuksen. Sekä merivoimat että rannikkotykistö käyttävät 
samaa ohjusjärjestelmää (MTO 85). 
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Saaristomeren Lai-
vasto, jonka toimin-

ta- ja valvontavastuu 
idässä rajoittuu 

Hankoniemeen ja 
pohjoisessa Peräme-

ren pohjukkaan, on 
merivoimien komen-

tajan alainen alueelli-
nen johtoporras. 
Joukko-osaston 

pääosat ovat Turussa 
Pansion alueella. 

Sotasatama ja alueel-
la olevat huoltolai-

tokset muodostavat 
merivoimien päätuki-

kohdan. 

Ohjusvene Oulu (Helsinki-luokka) saapuu kiinnitysvalmiina 
satamaan. 

Saaristomeren Laivasto 
iskukykyä ja yhteistyötä 

Saaristomeren Laivasto käsittää 
esikunnan, joukkoyksiköi tä ja la i -
toksia. Taistelualukset on jaettu 
Saaristomeren Laivastossa ohjus-
laivueeseen j a miinalaivueeseen. 
K u l j e t u s v i i r i k k ö j a E s i k u n t a -
komppania muodostavat merikul-
jetuksista j a tukikohtapalveluk-
sista vastaavan Meripatal joonan. 

Pans ion Kor j aamo , Sähkö-
tekninen Kor j aamo , Laivaston 
Soi t tokunta sekä Mer ivo imien 
Tutkimuslaitos j a Skinnarvikis-
sa Kemiön saarella sijaitseva Ke-

miön Var ikko kuuluva t myös 
Saaristomeren Laivastoon. 

Palkattua henkilöstöä Saaris-
tomeren Laivastossa on 750. Va-
rusmiesten määrä on noin 450. 
Varusmiesten peruskoulutukses-
ta vastaa Suomenlahden Lai vas-
to j a laivastoaliupseerien koulu-
tuksesta Saaristomeren Laivasto. 

Ohjuslaivueessa on 
iskuvoimaa 

O h j u s l a i v u e e n p ä ä t e h t ä v ä on 

hyökkäyksen torjunta ohjustulel-
la. Laivue kykenee lisäksi tehok-
kaaseen valvontaan ja tieduste-
luun, sukellusveneen torjuntaan, 
meriliikenteen suojaamistehtäviin 
sekä tykistötorjuntatehtäviin sekä 
meri- että maa-ammunnoin. 

Kansainvälistenkin tehtävien 
verhoa on j o raotettu. Näin laa-
ja-a la inen tehtäväkent tä vaatii 
monipuolisesti koulutetun henki-
löstön j a runsaasti erityyppistä 
harjoittelua. 

Ohjuslaivueen aluskalustona 
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on kaksi Turunmaa-luokan tyk-
kivenettä (Turunmaa ja Karjala), 
nel jä Helsinki- luokan ohjusve-
nettä (Helsinki, Turku, Oulu j a 
Kotka) sekä komentovene Vin-
ha. Perusyksiköitä laivueessa on 
kolme, molemmat tykkiveneet 
muodostavat omansa ja Helsin-
ki-luokaka muodostaa ohjusvii-
rikön. 

La ivueen k o m e n t a j a l l a on 
johtamisessa apunaan laivueup-
seerin joh tama liikkuva esikun-
ta. Laivue toimii jo rauhan aika-
na taistelukokoonpanossa, missä 
tykkivene toimii johtoaluksena ja 
Helsinki-luokka iskuvoimana. 

Ohjusase on nuori 

Nykyisen kokoonpanonsa Ohjus-
laivue sai kesällä 1994, jolloin 
Tykkilaivue lakkautettiin j a jäl-
jel lejääneet osat liitettiin Ohjus-
laivueeseen. Perinneyksikkönäon 
1974 perustettu Ohjusvenelaivue, 

johon kuuluivat silloiset Tuima-
luokan ohjusveneet. Harval lajou-
kolla on näin nuorta perinneyk-
sikköä, mutta ohjusasehan on kai-
kenkaikkiaan vielä nuorehko tu-
lokas meripuolustuksessa. 

Ohjuslaivueen kantahenkilö-
kunnan vahvuus on 20 upseeria, 
7 erikoisupseeria, 60 opistoup-
seeria j a 15 sotilasammattihen-
kilöä. Varusmiesvahvuus on kes-
kimäärin 100. Ohjuslaivue tuot-

taa tykkimiehiä, merkinantajia, 
suto-miehiä, radisteja, konemie-
hiä ja talousmiehiä omaan j a vä-
hän muidenkin reserviin. 

Päätehtävä toteutetaan meri-
torjuntaohjus -85 kalustolla. Val-
vonta- j a tiedustelukyky raken-
tuu e n s i s i j a i s e s t i p a s s i i v i s e n 
elektronisen tiedustelun varaan. 
Vedenalaiseen etsintään laivueel-
la on sekä aktiivisia mittaimia 
että passiiviseen kuunteluun pe-
rus tuva er ikoisväl ineis tö (SO-
N A C PTA). 

Ohjustuli on 
yhteistoimintaa 

Suojaamistehtävissä ensisijainen 
väline on laivatykki. Kaliipereja 
löytyy 23 m m ilmatorjuntatykeis-
tä t y k k i v e n e i d e n 120 m m : n 
FinnTolvan'i in saakka. Laivueen 
vahvan tykistöaseen päätehtävä 
on kuitenkin alusten omasuoja il-
mauhkaa vastaan. 

Ohjuslaivueen laaja tehtävä-
rakenne näkyy myös laajana yh-
teistoimintatarpeena. Saman oh-
jusaseen tiimoilta laivueella on 
virinnyt ki inteä yhteis toiminta 
m e r i t o r j u n t a o h j u s p a t t e r e i d e n 
sekä rannikkotykistön tulen käy-
töstä vastaavien osien kanssa. 

Ohjusten käytön osalta puhu-
taankin mieluummin yhteisope-
raatiosta kuin yhteistoiminnasta. 
Yhteisoperaatioiden harjoittelua 

varten laaditaan vuosittain Ran-
nikkotyk is tökoulun koord inoi -
mana Ohjuslaivueen j a Vartio-
la ivueen kanssa koko vuoden 
kat tava har joi tusten läpivienti-
suunnitelma. 

La ivueen ha r jo i tus to imin ta 
keskittyy avovesikauteen. Kulku-
kannalla on kerrallaan yksi tyk-
kivene, kaksi Helsinki-lk:n alus-
ta sekä komentovene. Valmius-
viikkoja näille kertyy vuodessa 
noin kaksikymmentä. 

Miinalaivueella pitkät 
perinteet 

Miinalaivue vastaa nimensä mu-
kaisesti miina-aseen j a miinan-
torjunnan valmiudesta, koulutuk-
sesta sekä näiden tehtäväaluei-
den taktiikan j a taisteluvälinei-
den käytön kehittämisestä. Mii-
na-asej ärj estelmä on merivoimien 
toinen pääasejärjestelmä. Miinan-
torjunnalla suojataan kauppame-
riliikennettä sekä tuetaan meri-
voimien yksiköiden l i ikkumava-
pautta. 

Miinalaivueen perinteet juon-
tavat itsenäisen Suomen laivas-
ton alkuvaiheisiin. Keväällä 1918 
jo ennen laivaston varsinaista pe-
rustamista muodostettiin Miinan-
etsintälaivue, joka raivasi Ahve-
nanmaan alueelle ensimmäises-
sä maa i lmansodassa lasket tu ja 
miinoja. 

Miinalaiva Uusimaa talvitoimintaharjoituksessa. Hämeenmaa-luokan miinalaivat kykenevät 
liikkumaan 40 cm:n kiintojäässä. 
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Kuha-luokan miinanraivaaja (etualalla) ja raivausvene Kiiski 
muodostavat tehokkaan ja olosuhteisiimme soveltuvan 
raivaajaparin. 

M i i n a l a i v u e e s e e n k u u l u u 
kolme perusyksikköä: Raivaaja-
vi i r ikkö sekä miinala ivat Hä-
meenmaa j a Uusimaa omina pe-
rusyksiköinään. Näissä yksiköis-
sä ylläpidetään laivaston komen-
tajan käskemää valmiutta, anne-
taan kantahenkilökunnalle tehtä-
väalueensa mukaista jatkokoulu-
tusta ja varusmiehille erikoiskou-
lutusta. Laivueessa palvelee yh-
teensä 80 kantahenkilökuntaan 

kuuluvaa ja noin 120 varusmies-
tä. 

Miinalaivalla 
miinoitteeseen 

Hämeenmaa- luokan miinalaivat 
on suunniteltu miinanlaskijoiksi 
toimimaan ympärivuotisesti Itä-
meren olosuhteissa. Miinoitusteh-
tävänsä lisäksi alukset soveltuvat 
merivalvonta-, kuljetus- ja saat-

totehtäviin. Aluksien muotoilus-
sa j a rakenteissa on hyödynnetty 
häivetekniikkaa j a niiden lämpö-
herätetaso on alhainen. 

Pieni akustinen, magneett i-
nen j a paineherätetaso sekä hyvä 
shokin kestävyys mahdollistavat 
ni iden turval l i sen l i ikkumisen 
miinavaarallisella alueella. Aluk-
silla on tehokas i lmator jun ta -
aseistus, joka koostuu ohjus-, ty-
kistö j a harhamaaliasejär jestel-
mis tä . M o l e m m a t mi ina la iva t 
v a l m i s t u i v a t v u o n n a 1992 j a 
edustavat kansainvälisestikin ar-
vioituna moderneinta miinanlas-
kukalustoa. 

Raivaajaviirikön aluskalusto-
na ovat Kuha-luokan heräterai-
vaajat, Kiiski-luokan raivausve-
neet sekä emäalus- ja järjestel-
m ä k o u l u t u s t e h t ä v ä s s ä o l e v a 
Kampela- luokan kuljetuslautta. 
Kuha-luokan heräteraivaajat ovat 
erikoisrakenteisia aluksia, jotka 
soveltuvat sekä heräte- että kos-
ketusraivaustehtäviin. 

Kiiski Kuhan kaverina 

Kiiski-luokka soveltuu samoihin 
tehtäviin kuin Kuha. mutta on 
kooltaan ja teholtaan pienempi. 
Erityisesti ahtaisiin saaristo-olo-
suhteisiin soveltuva tehokas mii-

jgA-i.; 

Tykkiveneitä Turunmaa ja Karjala käytetään taisteluosastojen johtoaluksina. SA-kuva. 
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TERO KRAMSU 

Miinalautat Pansio (kuvassa) ja Porkkala edustavat Rauma-luokan ohjusveneiden ja Hämeen-
maa-luokan miinalaivojen kanssa merivoimien nuorinta, 1990-luvulla rakennettua aluskalustoa. 

nanraivaus toteutetaan Kuhan ja 
Kiisken yhdessä suor i t t amana 
pariraivauksena. 

Kuha-luokka on valmistunut 
vuonna 1975 ja alusluokan pe-
ruskor jaus alkaa tänä vuonna. 
P e r u s k o r j a u k s e n s e u r a u k s e n a 
alusten kokoa j a tehoa kasvate-
taan sekä niiden raivausjärjestel-
mät uusitaan. 

Kampelalla tapahtuvalla jär-
jestelmäkoulutuksella valmistau-
dutaan tehostamaan miinantor-
juntaa ottamalla käyttöön kevyt 
mi inane t s in t ä j ä r j e s t e lmä . Mi i -
nanetsintä perustuu vedenalais-
ten kohteiden paljastamiseen j a 
luok i t t amiseen ko rkea t a so i s i a 
kaikumittaimia käyttäen. 

Pataljoona 
merivoimissa ? 

Nimestään huolimatta on meri-
patal joona merivoimien joukko. 
Patal joona voi olla hämäävä ni-
mitys merivoimissa, mutta patal-
joonanjoukkojen moninaiset teh-
tävät eivät millään sopisi tavalli-
sen laivueen nimityksen alle. 

Kun vuonna 1993 silloiset 
Rannikkolaivasto ja Turun Lai-
vastoasema yhdistettiin Saaristo-
meren laivastoksi , perustet t i in 

uusi joukkoyks ikkö Meripatal-
joona , jonka runko muodostui 
TurLAs:n Kuljetusviir iköstä ja 
Esikuntakomppaniasta. Meripa-
taljoonan tehtäviksi määritettiin 
mm. vartiointi, kuljetukset j a öl-
jyntor junta . 

P e r u s y k s i k ö t - e s i k u n t a -
komppania j a Kuljetusviirikkö -
ovat toiminnaltaan, kalustoltaan 
ja henkilöstöltään keskenään ai-
van erilaisia. Esikuntakomppania 
on kokonaisuudessaan "maaor-
ganisaatio", joka kouluttaa lai-
vaston rauhanajan ja sodanajan 
joukkojen tarvitsemia sotilaspo-
liiseja, kiväärimiehiä, meripio-
neereja, lääkintämiehiä sekä esi-
kunta- j a ku l je tus to imin to ih in 
tarvittavat varusmiehet. 

Varusmiehiä es ikuntakomp-
paniassa palvelee noin 150 j a 
kantahenki lökuntaa 10. Komp-
panian kouluttajat ovat erikois-
tuneet jo yksikön päälliköstä al-
kaen kukin omalle erikoisalal-
leen. 

Meripataljoona on 
merelläkin 

Kuljetusvi i r ikkö on niin ikään 
vahvasti tukevia toimintoja tuot-
tava yksikkö, j o k a tarvittaessa 

muodostaa useita eri sodanajan 
yksiköitä. Viirikköön kuuluu nel-
jä kuljetusalusta, jois ta osa on 
miinoituskykyisiä. Lisäksi viirik-
köön kuuluu runsaasti erilaisia 
kuljetus veneitä. 

Kuljetusviirikön aluskanta on 
erittäin monikäyttöistä. Niitä on 
tasavallan presidentin käytössä, 
koulutuskäytössä, hinaustehtävis-
sä, ö l jyntor junnassa , yhteyslii-
kenteessä j a kuljetuksissa. Tär-
keimmät tehtävät ovat öljyntor-
junta- ja miinoitusvalmiuden yl-
läpitäminen sekä varusmies- j a 
kertausharjoituskoulutuksen an-
taminen. Varusmiehiä Kuljetus-
viirikössä on n. 70 ja kantahen-
kilökuntaa n. 45. 

M e r i p a t a l j o o n a t ekee run-
saasti yhteistyötä muiden merel-
l isten j o u k k o j e n kanssa . Tär-
keimpiä on rannikkotykistö, jon-
ka venekaluston talvisäilytykseen 
Meripataljoona osallistuu. Kulje-
tusviirikkö vastaa mm linnakkei-
den väylästöjen merkitsemisestä 
Saaristomeren alueella. 

V-J Pennala, 
A Kuusela ym 
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Miinalaiva Pohjanmaa siirrettiin vuonna 1993 Merisotakoululta Suomenlahden laivastoon. SA-
kuva. 

Suomenlahden Laivasto 
Suomenlahden 

Laivasto perustet-
tiin vuoden 1993 
alussa, kun Hel-
singin Laivasto-

asemaan liitettiin 
lakkautetun Ran-

nikkolaivaston 
Vartiolaivue ja 

Merisotakoulun 
koululaiva Pohjan-

maa. Miinalaivue 
lisättiin organisaa-
tioon kesällä 1994 

ja Huoltokeskus 
vuoden 1995 

alussa. 

Laivaston organisaation ke-
hittämisen periaatteena on 
ollut, että suoraan laivaston 

komentajan johdettavia yksiköitä 
olisi mahdol l is imman vähän. Esi-
kunnan lisäksi on päädytty neljän 
joukkoyksikön malliin: Miinalai-
vue ja Vartiolaivue edustavat pää-
tehtävien mukaista merellistä voi-
maa ja Laivastokoulu sekä Huol-
tokeskus laivueita tukevia toimin-
toja. 

Val t iontalouden surkea tila 
on hei jas tunut myös laivaston 
toimintaan. Erityisesti tämä on 
kirpaissut henkilöstöä. Resurssi-
en supistuminen ei ole juurikaan 
vaikuttanut itse pääasiaan, eli te-
hokkaiden taisteluyksiköiden yl-
läpi tämiseen j a kehi t tämiseen. 
Tähän on päästy keskit tymällä 
vain olennaisimpaan j a karsimal-
la kustannuksia sieltä, missä se 
on voitu tehdä vahingoittamatta 
päätehtävän toteuttamista. 

Yhteistyö on voimaa 

Suomenlahden I .ai vaston toimin-
ta-alueella on Suomenlinnan Ran-
nikkorykmentti sekä Hangon ja 
Kotkan Rannikkopatteristot, joi-
den kanssa ollaan tiiviissä yhteis-
toiminnassa. Yksi tärkeimmistä 
yhte is to iminnan muodois ta on 
merivalvonta. 

Suomenlahden Laivasto joh-
taa ja koordinoi alueensa meri-
va lvon taa j a osal l is tuu si ihen 
liikkuvalla kalustollaan. Tutka-, 
aisti- j a vedenalainen valvonta 
hoidetaan rannikkotykistön val-
vonta-asemilta. Valvonta-asemat 
välittävät havaintonsa paikalli-
selle rannikkotykistön merival-
vonta-aluekeskukselle, j oka ko-
koaa niistä t i lannekuvan j a vä-
littää sen laivaston meri vai von-
tajohtokeskukselle. 

Merivalvonnan lisäksi yhteis-
t o i m i n t a a h a r j o i t e t a a n m y ö s 
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muillakin aloilla. Operatiivisten 
suunnitelmien laatiminen tapah-
tuu läheisessä yhteistyössä ja tu-
loksia testataan vuosittain yhteis-
toimintaharjoituksissa. Painopis-
te on miinojen laskun j a meri-
torjuntaohjusten tulenkäytön har-
joittelussa. 

Iskukyky 
vartiolaivueessa 

Vartiolaivue perustettiin j o vuon-
na 1969 asemapaikkanaan Hel-
singin Laivastoasema Upinnie-
messä. Tuolloin laivue käsitti kak-
si tykkivenettä ja kaksi vartiove-
nettä. Nykyisellään Vartiolaivu-
eeseen kuuluu neljä Rauma-luo-
kan ohjusvenettä, neljä vartiove-
nettä sekä komentovene. 

Kalusto edustaa parasta suo-
malais ta l a ivanrakennus ta i toa , 
Rauma-luokka 90-luvulta ja var-
t iovenee t 50- luvu l ta . R a u m a -
luokka on saatu kaikilta osiltaan 
vas taanote t tua j a on täydessä 
operatiivisessa käytössä. Vartio-
veneiden hydrofonikaapelijärjes-
telmä on samaa tekniikkaa kuin 
rannikkotykistön uusimmat vesi-

kuuntelujärjestelmät. 
Vartiolaivueessa palvelee 65 

kantahenkilökuntaan kuuluvaa j a 
40 varusmiestä. Sekä ohjus- että 
vartioveneellä on 20 hengen mie-
histö. Vartioveneellä varusmie-
hiä on puolet vahvuudesta, kun 
taas ohjusveneellä palvelee vain 
kuusi varusmiestä. 

Alusmiehistöllä on merihar-
joi tusaikaa noin 20 viikkoa vuo-
dessa. Vuosittain laivue osallis-
tuu kahdesta kolmeen taktiseen 
harjoitukseen yhteistoiminnassa 
rannikkojoukkojen kanssa. Li-
säksi valmiuskaudel la on noin 
kahdeksan laivueen johtamaa oh-
justuli-, sukellusveneentorjunta-
j a tukeutumisharjoitusta. 

Miinakoulutusta 
myös rt:lle 

1994 perustettuun miinalaivuee-
seen on koottu Suomenlahden 
Laivaston miinoituskyky iset aluk-
set. Laivaston keskeisiä tehtäviä 
ovat alustensa miinoitusvalmiu-
den ylläpito j a aluksilla palvele-
van kantahenkilökunnan j a va-
rusmiesten ammattitaidon luomi-

nen j a ylläpito. 
Mi ina la ivue to imii yhte is -

työssä rannikkotykistön joukko-
osastojen kanssa. Yhteistyön ta-
voitteena on miinoituksen am-
mattimainen suoritustaso kaikil-
la Suomenlahdella miinoitustoi-
mintaan tarkoitetuilla aluksilla, 
myös rannikkotykistön käytössä 
olevilla. 

Merivoimien kolmen saapu-
miserän jär jestelmä mahdollistaa 
Miinalaivueen aluksilla jatkuvan 
va lmiuden mi ino i tus teh täv i in . 
Aluksilla palvelevien varusmies-
ten on saavutettava miinamiehen 
pätevyys ennen edellisen saapu-
miserän kotiutumista. Jatkossa 
merivoimat kouluttaa varusmie-
het myös rannikkotykistön mii-
noituskykyisille aluksille. 

Suomen Joutsenelta 
Upinniemeen 

Laivas tonkoulu perustet t i in j o 
vuonna 1948. Koulu aloitti toi-
mintansa Suomen Joutsenel la , 
josta se j o keväällä 1949 siirtyi 
Turun Laivastoasemalle. Kesällä 
1979 Laivastonkoulu siirrettiin 

Rauma-luokan ohjusveneet Rauma, Raahe, Porvoo ja Naantali muodostavat meritorjuntaohjus 
85 -järjestelmillään Suomenlahden Laivaston tehokkaan iskuvoiman. SA-kuva. 
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Vierailut ovat Suomenlahden Laivaston arkipäivää. Kuvassa 
Naton sotilaskomitean puheenjohtaja kenttämarsalkka Vin-
cent, kenraali Hägglund ja komentaja Platan merirommilla 
Rauma-luokan aluksella elokuussa 1995. 

Helsingin Laivastoasemalle Upin-
niemeen. 

V u o n n a 1983 koulun nimi 
muutett i in Laivastokouluksi j a 
tehtäväksi määrät t i in mer ivoi-
miin palvelukseen astuvien va-
rusmiesten perus- eli alokaskou-
lutus ja aliupseerikoulutus. 

Laivastokouluun kuuluu seit-
semän perusyksikköä; neljä kou-
lutuskomppaniaa, aliupseerikurs-
si, sukeltajakurssi j a esikunta-
komppania sekä harjoituslai te-
keskus eri tyist i lana. Laivas to-
koulussa palvelee noin 100 kan-
t ahenk i lökun taan kuu luvaa j a 
160-800 varusmiestä koulutus-
ajankohdasta riippuen. 

Koulutuskomppanio issa pe-
ruskoulutetaan vuosittain kolme 
saapumiserää eli kaikki merivoi-
miin palvelukseen astuvat noin 
1 700 alokasta, joista naisia on 
45 -60 . Koulutus kestää 10 viik-
koa 

Sinisiä ja vihreitä 

Peruskoulutuskauden päätyt tyä 
varusmiesjoukko jaetaan siniseen 
j a vihreään linjaan suhteessa 60/ 
40%. Merell isen organisaat ion 
ensimmäinen erikoiskoulutusjak-
so toteutetaan myös Laivastokou-

lussa, j onka päätyttyä kansi- j a 
konealan varusmiehet, niin naiset 
kuin miehet, sijoitetaan merivoi-
mien eri joukko-osastoissa alus-
yksikköihin. 

Aliupseerikursseilla koulute-
taan m e r i v o i m i e n t a rv i t semat 
vihreän l injan ryhmänjoh ta ja t . 
Valtaosa ryhmänjohtaj is ta sijoit-

tuu kurssin päätyttyä peruskou-
lutusorganisaatioon. Parhaimmis-
to, 7 -9 oppilasta merivoimien 
II- j a III-saapumiserästä komen-
netaan Haminaan reserviupsee-
rikursseille. 

Sukeltajakurssi kouluttaa rai-
vaaja- j a taistelusukeltajia sekä 
vastaa kantahenkilökunnan, va-
rusmiesten j a reserviläisten jat-
kokoulutuksesta. Kursseille haku 
tapahtuu val takunnal l isena yh-
te i shakuna . Ra ivaa ja suke l t a j a t 
astuvat palvelukseen I-saapumi-
serän ja taistelusukeltajat vastaa-
vasti III-saapumiserän mukana. 

Sukel ta j ien er ikoiskoulutus 
alkaa peruskoulutuskauden pää-
tyttyä j a se sisältää myös laivas-
toaliupseerikoulutuksen. Kurssi-
en koulutusalustoina ovat mm. 
emälaiva Mursu ja öljyntorjun-
ta-alus Hylje. Kurssivahvuus on 
noin 20 oppilasta. 

Huolto on taidetta 

Suomenlahden Laivaston Huol-
tokeskus on vuoden 1995 alussa 
perustet tu kokei luorganisaat io . 
Uudis tuksen ta rkoi tuksena oli 
koota la ivaston huol toyks ikö t 
yhden johtoportaan alle ja näin 

Alukset suojautuvat tykein ja ohjuksin ilmauhkaa vastaan. 
Kuvassa merivoimien modernisoima 23 mm:n ilmatorjuntatyk-
ki. Samaa tykkiä , joskin hieman eri näköisenä, käytetään myös 
maavoimissa. SA-kuva. 
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vähentää laivaston komenta jan 
suoranaisten alaisten määrää. 

Kesäkuun 1995 alusta kehit-
tämistä jatkettiin jakamal la yli 
200:n va rusmiehen Es ikun ta -
komppania. Kivääri- j a sotilas-
poliisijoukkue liitettiin Esikunta-
komppaniana Laivastokouluun ja 
"toimipaikkamiehet" Kuljetusvii-
rikköön. Samalla Kuljetusviiri-
kön nimi muutettiin yksikön toi-
mintaa kuvaavammaksi Huolto-
j a Kuljetusviiriköksi. 

H u o l t o k e s k u k s e e n k u u l u u 
kuusi erillistä yksikköä; huolto- ja 
kuljetusviirikkö, varuskuntasairaa-

la, korjaamo, autohalli, muonitus-
keskus ja materiaalikeskus. 

Huol to- j a kul je tusvi i r ikön 
kalustona on kaapelialus Putsaa-
ri, kalustolautta sekä kaksi Uis-
ko-luokan venettä. "Vihreän lin-
j a " noin 100 varusmiestä palve-
levat auton- j a traktorinkuljetta-
j ina, lääkintä- j a talousmiehinä, 
pioneereina sekä varastoilla j a 
ampumaradoil la . 

Varuskuntasairaala, autohal-
li j a muonituskeskus vastaavat 
koko Porkkalan varuskunnan toi-
minnoista. Sairaalan erikoisala-
na on sukel lus lääket ie teel l i se t 

tarkastukset j a hoito. Kor jaamo 
vastaa alusten j a niiden jär jes-
telmien lisäksi 23 mm ilmator-
juntatykkien laveteista j a sukel-
lus veneentorj unta-asei sta. 

Ma te r i aa l i ke skus huoleht i i 
Suomenlahden Laivaston vas-
tuulla olevan materiaalin varas-
toinnista, hallinnosta j a kirjanpi-
dosta. Lisäksi materiaalikeskus 
vastaa laivaston huoltovastuulla 
olevien alusten pelastuslauttojen 
j a p e l a s t a u t u m i s p u k u j e n sekä 
merivoimien sukellusvälineiden 
huollosta j a Upinniemen paine-
kammion toiminnasta. 

YAMAHA, SUZUKI, JOHNSON, MERCURY, 
MARINER, EVINRUDE, MERCRUISER, OMC, 

VALTUUTETTU HUOLTO JA VARAOSAT 

ESPOON VENE-JA MOOTTORIHUOLTO OY 
Puh. töiden vast.otto ja varaosat (90) 8 0 2 2 0 4 5 

korjaamo 8022049 
Kivenlahden venesatama 

Marinsatamantie 3, 02320 ESPOO 

VeneJCUmkkco 

UcutacL 

• korjaukset 
• laslkultutyöt 
• telakoinnit 
• huollot (myös rannassai 

Suomenoja, Hylje tie, 02270 Espoo 
Puh. 90-88 94 17 • 949-42 99 36 • 949-31 74 84 

YLI 7000 MERKKITUOTETTA 
Turvallisuuttasi ja mukavuuttasi ajatellen o l e m m e 
kehittäneet m a a n kat tav imman valokoiman veneily-
jä merenkulkutuotteita. Niiden korkean laadun ja 
luotettavuuden t a k e e n a on yli 8 0 vuoden kokemuk-
s e m m e veneilyalalta. 

J V T A R I T I I V T 
Veneilyn ja merenkulun erikiosliike 

Veneentekijäntie 1, 00210 Helsinki, puh. 90-681 631 
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Merisotakoulun rakennukset Suomenlinnan Pikku Mustasaarella tarjoavat hyvät edellytykset 
monipuoliselle koulutukselle. 

MERISOTAKOULU 
- osa merivoimia ja Suomenlinnaa 

Nimiä on muutettu 

Merivoimiemme uudelleenorga-
nisointi vuonna 1993 merkitsi 
muu toks i a Mer i so t akou lunk in 
kokoonpanoon. Upseerien jatko-
koulutuksesta vastannut upseeri-
en kurssiosasto ja kadettiosasto 
yhdistettiin korkeakouluosastok-
si. Opistoupseerien p e r u s - j a jat-
kokou lu tukses t a vas taava toi-
miupseeriosasto nimettiin opis-
toupseeriosastoksi. 

Reserv iupseer iosas to säilyi 
ennallaan kaiken varusmiestoi-
m i n n a n t y y s s i j a n a k o u l u s s a . 
Käytännössä se merkitsee noin 
30 oppilaan kolmen kuukauden 
mit ta is ta reserv iupseer ikurss ia 
kolmesti vuodessa ja vähän suu-
rempaa esikuntajoukkuetta ym-
päri vuoden. 

JUKKA K. PAJALA 

erisotakoulu on 
merivoimien 
komentajan 
alainen joukko-

I osasto, sotilaslai-
tos kuten asetus asian 
nykyisin määrittelee. Se 
vastaa pääosasta meri-
voimien kantahenkilö-
kunnan ja reservin 
upseerien koulutukses-
ta. 

Tässä tarkoituksessa se kou-
luttaa perustasolla kadetteja 

upseerin ja opistoupseerioppilai-
ta opistoupseerin tutkintoon an-
tamalla niihin kuuluva merisoti-
laallinen koulutus, varusmiehiä 
reservin upseereiksi sekä upsee-
reitajaopistoupseereita kantahen-
kilökunnan jatko- ja erikoiskurs-
seilla. 

Es ikun t a joukkuees sa anne-
taan varusmiehille laivastoaliup-
seerin, veneenkuljet tajan, kone-
miehen, kiväärimiehen j a laiva-
kokin koulutusta. 

Merisotakoulussa järjestetään 
myös jatkokoulutusta j a täyden-
nyskursseja merivoimien ja mui-
den puolustushaarojen henkilös-
tölle ja reserviläisille sekä vapaa-
ehtoiseen maanpuolustuskoulu-
tukseen liittyen. 
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Koulutusuudistus toi uuden 
u lo t t uvuuden M e r i s o t a k o u l u n 
työskentelyyn. Asetuksen mu-
kaan upseerin tutkinto suorite-
taan Maanpuolus tuskorkeakou-
lussa, jonka rehtori ohjaa muu-
alla annettavaa upseerin tutkin-
toon kuuluvaa opetusta. Vastaa-
valla tavalla on säädetty opisto-
upseerin tutkinnosta ja Maanpuo-
lustusopiston johtajan asemasta. 

Tois in kuin väl i l lä kuulee 
väitettävän koulu ei ole sen pa-
remmin Maanpuolus tuskorkea-
koulun kuin -opistonkaan alai-
nen. Yhteistoiminta opinahjojen 
kesken on toki to iminut erin-
o m a i s e s t i , m ikä onk in a inoa 
mahdollisuus tavoitteiden saavut-
tamiseksi. 

Koulutus on uudistunut 

Kurssikir jomme on edelleen mo-
nipuolinen ja laaja. Ensimmäinen 
4-vuotinen kadettikurssi valmis-
tui kesäkuussa 1995. Talossa ole-
vat kolme kurss ia ja tkavat 10-14 
miehen vahvuisena. Vuoden pääs-
tä joukossa voi olla joku nainen-
kin. Nämä nuoret eivät enää palaa 
4 - 5 vuoden kuluttua kapteeni-
kurssille Merisotakouluun, sillä 
viimeinen merivoimien kaptee-

nikurssi päättyi keväällä 1995. 
Meripuolustuksen esiupseeri-

kurssi on puolestaan vaihtunut 
M a a n p u o l u s t u s k o r k e a k o u l u n 
omissa t i loissaan j ä r j e s tämään 
lukuvuoden mittaiseen esiupsee-
rikurssiin 7 - 8 vuoden kuluttua 
valmistumisesta. 

O p i s t o u p s e e r i o s a s t o l l a on 
myös tultu erään vaiheen lop-
puun. Viimeinen pitkään käytös-
sä olleen 2-vaiheisen peruskou-
lutuksen PO II E -jakso päättyi 
kesällä 1994. Vastaisuudessa 2,5 
vuotta kestävällä opistotasoisel-
la peruskurssilla opiskelee pari-
kymmentä oppilasta sekä van-
hemmalla että nuoremmalla 2 - 3 
-linjaisella kurssilla. Jatkokoulu-
tus annetaan edelleen luutnantti-
kurssilla Merisotakoulussa. 

Reserviupseeriosaston koulu-
tusohjelmia on hieman muokat-
tu j a varsinkin talvikurssin osal-
ta poiket tu y le i skoulu tukses ta 
erikoistumisen suuntaan. Tiukka 
pääsykoe on lähes poikkeukset-
ta seulonut kurssille merivoimien 
reservinjohta jan korkeat vaati-
mukset hyvin täyttäviä nuoria 
miehiä. 

Kurssilla annetaan kuten en-
nenkin reservinjohtajan tarvitse-
mat perustiedot, joita sitten iai-

Sekä merivoimien että rannikkotykistön henkilöstön merenkul-
kukoulutus on tärkeä osa Merisotakoulun toimintaa. 

Eri tasoisten johtajien ja 
ammattimiesten kouluttami-
nen edellyttää koululta 
monipuolista osaamista. 

vastoissa ja tänä keväänä myös 
rannikkojoukoissa kokelaskau-
della voidaan soveltaa j a täyden-
tää. 

Rt:n koulutuksen kehto 

Rannikkojoukkojen tuki linnake-
harjoitusten jayhteysalusten käy-
tön muodossa on ollut perinteisen 
tärkeäosa koulutusta. Varusmies-
koulutuksessa yhteisiin toimintoi-
hin pääsyä vaikeuttavat erilaiset 
palvelukseenastumisaja t . Meri-
voimiin otetaan edelleen varus-
miehiä kolmesti vuodessa. 

Yhteistoiminta rannikkojouk-
kojen kanssa on ollut tuntuvaa 
kautta vuosikymmenten. Olihan 
r ann ikko tyk i s tön j a la ivas ton 
koulutus yhteisen j ohdon alla 
koulun perus tamises ta vuonna 
1930 alkaen aina vuoteen 1963. 
Meille vanhemmille tuttuja muis-
toja ovat esimerkiksi reserviup-
seeri-, kanta-al iupseeri- ja kadet-
tikurssit, joilla siniset j a harmaat 
veljet sulassa sovussa opettelivat 
sotatieteen salaisuuksia. 

Teiden eroaminenkaan ei yh-
teistyötä koulutusalalla katkais-
sut. Vaikuttavin esimerkki tästä 
on 1970-luvulla luotu Meripuo-

1 135 



lustuksen esiupseerikurssi, joka 
oli yksi ja sama kaikille meri-
puolustuksen parissa työskente-
leville. Muilla kursseilla yhteis-
toimintamahdollisuuksia löytyi 
muun muassa taktiikan karttahar-
joitusten j a monitasoisten johta-
misharjoitusten muodossa. 

Rannikkotykistön kadettien 
mukanaolo vuosittain Pohjois-
maisilla merikadettipäivillä on 
vahvistanut urheilullisesti pientä 
joukkoamme ja syventänyt yh-
teenkuuluvuutta meripuolustuk-
semme parissa. 

Tärkeä yhteistoiminnan muo-
to on kautta vuosien ollut me-
renkulun taitojen opiskelu. Esi-
merkiksi 1970-luvulla nuoret up-

seerit ja opistoupseerit pätevöi-
tyivät linnakkeiden yhteysvene-
kaluston hallintaan Merisotakou-
lun järjestämillä kursseilla. Täl-
lä vuosikymmenellä kurssitus on 
taas palannut eräänlaisen välivai-
heen jälkeen ohjelmiin. 

Kadetit saavat intensiivikurs-
sin laivaelämästä koulualuksil-
lamme. Opis toupseer ioppi laat 
puolestaan osallistuvat oppilai-
demme kanssa moniviikkoiselle 
teoriaa ja käytännön harjoittelua 
H-veneillä käsittävälle kurssille. 
Sen päätyttyä heillä on perustie-
dot merenkulusta ja pienen aluk-
sen konehuoneesta yhteysvene-
kaluston käsittelyyn. 

Koulun kunto kohenee 

Ulkoisilta puitteiltaan vanha opin-
ahjo ei ole juurikaan muuttunut, 
eikä voikaan, kuuluuhan koulu-
saarikin UNESCON maailman-
perintölistalle syksyllä 1991 hy-
väksyttyyn Suomenlinnan histo-
rialliseen merilinnoitukseen. Saa-
ren rakennukset ovat jo pitkään 
tarjonneet koulullemme riittävät 
tilat monien kurssiemme läpivien-
tiin. 

Audi to r ion r aken taminen , 
atk-luokkien kaluston uusiminen, 
merenkulun erikoisluokan kehit-
täminen, sähkölaboratorion har-
joitust i lojen täydentäminen j a 
saunarakennuksen peruskorjaus 
oppilasasuntolaksi saunaa hyl-
käämättä ovat merkittäviä toi-
mintaedellytystemme parannuk-
sia viime vuosilta. 

Majoi tusrakennuksen ulko-
seinien kunnostus viime syksyn 
mittaan komistaa näkymää laut-
tarannan suuntaan ja parantaa tä-
män 1750-luvulta olevan raken-
nuksen kuntoa tuntuvasti. Tar-
peen se onkin, ovathan Suomen-
linnan 250-vuotisjuhlallisuudet 
jo vuonna 1998! 

Merisotakoulu katsoo luotta-
vaisin miel in tu leva isuuteen . 
Koulu uskoo pystyvänsä vastaa-
maan tuleviin haasteisiin ja tar-
vi t taessa uus iu tumaan ni iden 
myötä. Samalla koulu ylpeänä 
vaalii lähes 250-vuotisia perin-
teitään juurillaan tuntien olevan-
sa erottamaton osa suomalaista 
sotahistoriaa Sveaborg-Viapori-
Suomenlinnassa. 

MUSEOLINNOITUS 
SUOMEN LINNA 
OPASTETUT KIERROKSET RYHMILLE 
TILAUKSET PUH. 90-668154 
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TriHero^ FIAT LUX 
ET LUX FUIT 

Talven pimeät on taas ohi ja ihmis-
lapsen olo tuntuu täällä Pohjolan 
perukoillakin niin kovin kevyeltä. 

Pimeillä tarkoitan tietenkin tässä kohdas-
sa vain valon määrää, en muita pimeitä. 

Kaamoksesta huolimatta, tai siitä 
johtuen, pimeitä persoonia on aina 
rakastettu Suomessa. Aina on ollut 
iloisia kylähulluja ja juoppohulluja ja 
ihan muuten vaan hauskasti höynähtä-
neitä inehmoja. Ennen näitä pikkusen 
höperöitä sanottiin pimeiksi, nykyään ne 
ovat valaistuneita. Hirvittävä vaara 
sotkea valistuneet ja entiset pimeät 
keskenään. 

Vaan itse valo ja sen tuleminen. 
Kovan talven jälkeen aurinko rupesi 
pääsiäisenä ihan tosissaan lämmittä-
mään vähäisempiäkin risukasoja. Talves-
ta tosin ollaan monta mieltä. Kaikkitietä-
vät säätieteilijät, jotka tavallisen kansan 
mielestä eivät osaa varmuudella kertoa 
muusta, kuin muutaman menneen 
tunnin pilvisyydestä tutka-animaatioi-
densa avulla, väittävät talven olleen ihan 
tavallisen. Kansa tietää toista. 

Eihän se mikään tavallinen talvi ollut. 
Lunta oli niin vietävästi ja pakkastakin 
piisasi viikkotolkulla semmoisissa 
lukemissa, ettei ajatuskaan enää tahto-
nut kulkea. Vanhasta Fiatista puhumatta-
kaan, mistä jäätyi ensin lukot, sitten 
jäähdytysneste ja lopuksi akku. Kyllähän 
valistuneilla naapureilla oli taas oma 
valaistunsa, mitä naureskella. Minua ei 
hymyilyttänyt yhtään. 

Vaikka luontoäiti ja naapurit ovatkin 
pitäneet pilkkanaan, niin kyllä meikämie-
hellä kuitenkin pyyhkii aika hyvin. Vii-
meisten pakkasten aikoihin sain kunnian 
istua iloisessa illanvietossa ihka aidon 
rantapyssyn majurin seurassa. Oli se 
niin fiksun tuntuinen mies, ettei ollut 
pakkanen tainnut päästä hidastamaan 
järjenjuoksua. 

Alussa majuri kertoili ylpeästi maan-
puolustuksen järjestötoiminnan aktiivi-
suudesta ja uusista aluevaltauksista. 
Keskustelutoverini näki järjestötoimin-
nassa aitoa innostusta ja todellista 

kehitystä, mitä hän vertasi auringon 
kajastukseen synkän pilvipäivän jälkeen. 

Kylläpä tämä ystäväni majuri kuvaili 
siinä iltaa istuessamme erilaisille uusille 
toimintamuodoille kaunista kesäistä 
paistetta. Oikein postikorttimaisemia. 
Kun pitkän tai parin aikana tätä tarinoin-
tia jatkettiin, ilmeni kyllä syvää pelkoakin 
tulevaisuudesta. 

Valistunut mies kun oli, majuri tunsi 
kyllä hyvin otsonikerroksen ohentumisen 
ja muutkin ylettömästä auringonvalosta 
johtuvat vaarat. Hän oli kovin huolestu-
nut siitä, että jos aurinko oikein rupeaa 
porottamaan, maaperä kuivuu liiaksi, 
eikä puitten runsaaseen oksastoon kasva 
enää uusia lehtiä. Kovin oli murheissaan 
siitäkin, että jo kasvaneet lehdet, ja jopa 
sitkeät neulasetkin saattavat tosi paah-
teessa ruveta kuivumaan ja käperty-
mään. 

Vakavia olivat huolenaiheet, eivätkä 
toki aivan aiheettomiakaan. Onhan se 
tietysti kamalaa, jos kasvukausi on niin 
nopea ja kiihkeä, ettei luonnon normaali 
järjestys sitä kestä. Jos ajattelee suoma-
laista lehtimetsää, niin sehän toimii 
sentään aika kätevästi. Joka vuosi puihin 
tulee uudet lehdet, mitkä uudella tarmol-
la imevät vettä ja ravinteita juurista 
kasvattaakseen rungon ja oksat entistä 
tuhdimmiksi. 

Oikein kun tässä rupesi tätä majurin 
filosofiaa mietiskelemään, juolahti 
mieleeni hyvä selitys autiomaiden 
synnylle. Siellä on tietysti joskus kasva-
nut sellaisia puita, mitkä eivät uusi 
lehtiään. Sitten on tullut pilvisen kauden 
jälkeen tosi aurinkoisia aikoja ja ikivihre-
ät lehdet ovat siinä paahteessa imeneet 
kasvualustansa kuivaksi ja menettäneet 
tehonsa. Eikä siinä sitten muuta ole 
tarvittukaan. Jokunen kierros auringon 
ympäri ja maan matoset ovat pistelleet 
poskeensa kuivuneet oksat ja rungot. 

Niinhän se vanha kansakin jo tiesi; 
kohtuus kaikessa ja liika on aina liikaa. 
Toivotaan nyt kuitenkin kaikista vaarois-
ta huolimatta aurinkoista ja aktiivista 
kesää. 
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Radiokeskus MNO Reval Nömmen männikössä. 

„... Ennr Tallinnan suomalainen 
kirjoittamatonta historiaa radioasema 

Purjehduskausina 1942-
44 toimi Tallinnan esi-

kaupungin Nömmen 
alueella pienehkö meri-

voimiemme radioasema. 
Suomalaisten muodos-
tama radioryhmä työs-

kenteli saksalaisten 
takavarikoimassa talos-

sa, jossa oli myös 
Kriegsmarinen oma 

radiokeskus. Suomalai-
sen ryhmän tehtävänä 
oli omien radioverkko-

jemme kuuntelu ja 
määrättyjen tietojen 

välittäminen aseveljil-
lemme, jotka toimitta-
vat ne omille yksiköil-

leen. 

Tämän pienen ryhmän toi-
minnasta ei ole säilynyt 
m i n k ä ä n l a i s i a v i ra l l i s ia 

asiapapereita. Sota-arkistosta en 
ainakaan ole löytänyt asemaa kos-
kevia tietoja. Jatkosodan historia 
(1994, osa 6) mainitsee lyhyesti: 
"Yhteistoimintayhteyksiä saksa-
laisiin parannettiin kesällä 1942 
si joi t tamallaomaradioasemaTal-
l innan l a ivas to rad ioasemakes -
kukseen.. .". 

Siinä kaikki löytämäni mai-
ninnat tästä tuntemattomasta (ja 
salaisesta?) yksiköstä, jonka joh-
tajana olin syksystä 1942 syk-
syyn 1944. 

Vaiherikkaat sotaretket 

Aseman perustaminen tapahtui 
t o d e n n ä k ö i s e s t i l o p p u k e s ä l l ä 
1942, jolloin punalaivaston su-
kellusveneoffensiivi oli täydessä 

menossa j a kaikenlaista yhteis-
työtä sen torjumiseksi tarvittiin 
kipeästi. Merivoimien esikunta 
lähetti vänrikki Sven Lindholmin 
j ak o lm e radistiaTallinnaan käyn-
nistämään toiminnan. 

Saksalaisten vallattua Tallin-
nan 28.8.1941, asettui sinne mm 
Kriegsmarinen Pohjois-Itämeren 
alueen komenta ja vara-amiraali 
Theodor Burchardi esikuntineen. 
Tämän esikunnan alaisena toimi 
Nömmel l a si jaitseva viestikes-
kus, virallisesti Marine Nachrich-
ten Offizier (MNO) Reval. 

Suor i t in aseve lvo l l i suu ten i 
2.6.1939-1.12.1940 ja olin talvi-
sodassa it-joukoissa. Jatkosotani 
alkoi 20.6.1941 Mäkiluodon lin-
nakkeella. Kun merivoimista siir-
rettiin syksyllä 3000 henkeä maa-
voimiin, jouduin jalkaväkeen. Itä-
karjalan rintamilla olin huhtikuu-
hun 1942, jolloin sain siirron Ää-
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nisen Rannikkoprikaatiin. 
Lukkosaaren patterilta minut 

komennettiin saksankielen taitoi-
sena syyskuun alussa merivoi-
mien esikunnan käyttöön. Sieltä 
m inu t k o m e n n e t t i i n e d e l l e e n 
30.9.1942 Tall innaan radioase-
man päälliköksi. 

Maalla kuin laivalla 

Viestikeskus sijaitsi mäntymet-
sän keskellä Nömmen omakoti-
alueella lähellä Kivimäen rauta-
tieasemaa. Talo oli aikaisemmin 
ollut itsenäisen Eestin puolustus-
voimien keuhkotau t iparan to la . 
Wehrmacht oli ottanut rakennuk-
sen haltuunsa j o syksyllä 1941. 
Asuimme kuin hienossa hotellis-
sa rauhallisella maaseudulla. 

Oma radioasemamme, viral-
lisesti "Finnenwelle" (suomalais-
aalto) sijaitsi rakennuksen toises-
sa ker roksessa . Katol la liehui 
Kriegsmarinen punainen l i p p u j a 
eteisaulan seinällä riippui valta-
va Hitlerin kuva. Talossa elet-
tiin kuten sotalaival la , vaikka 
ol immekin kuivalla maalla. Pur-
simiespillit soivat j a merelliset 
komennot kaikuivat. 

Paikalle aset tuessamme sak-
salaiset tarjosivat meille raskaan 
Te le funken-koneen kuulokkei -
neen. Ki i t imme kohteliaasti j a 
ase t imme sen hienotunte ises t i 
nurkkaan. O m a kätevä radiolait-
t eemme, amer ikkala inen R C A 
oli kaiuttimineen paljon tehok-
kaampi j a mukavampi . 

Huvipurrella 
kotimaahan 

Radioryhmämme oli kuuntelulla 
yötä pä ivää siepaten merivoi-
miemme verkosta siinä annetut 
sanomat, niin merellä liikkuvien 
a l u s t e m m e kuin r ann ikkoase -
miemme, väliltä Koivisto - Maa-
rianhamina. Yhteydet Helsinkiin 
hoidettiin telexillä tai puhelimit-
se. Radiosanomia kertyi ajanmit-
taan melkoinen määrä, kun mel-
keinpä aina joku oli äänessä. 

Näistä "Finnenwel len" siep-
paamista j a selväkielelle avaa-

Kuva vuodelta 1943. Kirjoitta-
ja P-0 Ekman ja radioauto, 
joka toimi vara-asemana. 

mistä sähkeistä valitsin tärkeim-
mät j a käänsin ne saksankielelle 
sekä toimitin viipymättä MNO:n 
a lakerran pä ivys tävä l le radio-
mestarille. Tavall is immat osoit-
teet häneltä edelleen olivat ami-
raaliesikunta j a Suomenlahden 
laivueitten komentaja. 

T o i m i n t a m m e k e s k e y t y i 
20 .12 .1942, sillä mer ivoimien 
esikunta käski meidät jouluksi 
kotiin. Matkust imme suomalai-
sella hl Seagulli l la Helsinkiin. 
Alus oli tehtailija Rettigin huvi-
pursi j a laivastomme sairaalalai-
va. 

Kevääl lä 1943 sain jäl leen 
komennuksen Tallinnaan, jonne 
minut vietiin aprillipäivänä hi-
taalla Ju 122 pienkoneella sake-
assa lumipyryssä. Ryhmäni hen-
ki lökunta saapui 9.4. laivalla. 
R y h m ä s s ä n i oli r ad iomes ta r i , 
kaksi alikersanttia j a ylimatruu-
si. Tällä matkalla yhteistyömme 
jatkui M N O Revalin kanssa aina 
14.1.1944 saakka, jolloin pala-
simme hirveässä myrskyssä Han-
koon. 

Lopun alkua 

Jälleen kevään tullen saksalaiset 
halusivat yhteis työmme jatkuva. 

Sama radioryhmäni koottiin uu-
delleenja saavuimme maalis-huh-
tikuun vaihteessa Tallinnaan. 

Sota läheni loppuaan. Tallin-
nan rauhallinen ympäristö osoit-
ti j o syksyllä 1943 muutoksen 
merkkejä. Yksittäiset ilmasta pu-
dotetut desantit j a saksalaisiin 
kyllästyneet, kutsuntoja välttä-
neet eestiläiset hyökkäsivät syys-
pimeällä saksalaisen henkilökun-
nan k imppuun . Silloin tällöin 
ammuttiin ta lomme ikkunat rik-
ki. 

V e r r a t t u n a r i n t a m a o l o i h i n 
muualla, ei tämä mitään todel-
lista sotaa ollut. E lämämme oli 
edelleen mukavaa. Sitten se yht-
äkkiä pysähtyi. Illalla 3.9.1944 
kuul imme yllättäen radiosta, että 
Suomi oli solminut välirauhan 
Neuvostoliiton kanssa. 

Historiaa polttouuniin 

Aamuyöllä annettiin käsky vihol-
lisuuksien lopettamisesta. Lope-
t imme kuuntelun j a j ä imme odot-
tamaan. Tilanne oli epäselvä ja 
epämiellyttäväkin, sillä saksalais-
ten päällikkö kielsi meitä poistu-
masta talosta. Sotavankeina mei-
tä ei kuitenkaan pidetty. 

Hallussani olleista tärkeistä 
papereista oli nopeasti päästävä 
eroon, etteivät ne joutuisi saksa-
laisten käsiin. Tilaisuuden tullen 
livahdin talon kellariin j a viska-
sin asiapaperit j a koodit poltto-
uuniin. 

Onge lmamme ratkesivat kui-
tenkin nopeasti. Amiraali Bur-
chardi määräsi meidät lähtemään 
Suomeen viipymättä. Pääs imme 
lähtemään 5.9.1944 kotiin ehjin 
nahoin la ivastomme saattajilla. 
Siihen päättyi Tallinnan suoma-
laisen radioaseman tarina. 

Sodan käänteet heittivät sit-
ten koko ryhmämme komennuk-
selle Neuvostoliit toon sukellus-
veneprikaatin johtoalukselle La-
vansaareen. Jouluksi pääsin vih-
doin siviiliin. 

Per-Olof Ekman 



Esa Piisilän johdolla opiskellaan 12,7 mm:n ilmatorjuntakonekiväärin käyttöä. 

RYT:n ja PAT:n lähtölaukaus Isosaaressa 
Teksti ja kuvat 

ANU VUORINEN 

Vapaaehtoiseen harjoi-
tukseen oli kutsuttu 

kahteen rannikkotykis-
töpatteriin sijoitettu 
henkilöstö. Harjoitus 

liittyi puolustusvoimien 
ja maanpuolustusjärjes-

töjen yhteiseen reser-
viyksikkö- ja paikallis-

osastotoimintaan, jossa 
reserviläisten vapaaeh-

toisuus ja oma panostus 
ovat avainasemassa. 

Tämä oli koko maassa ensimmäi-
nen tässä muodossa ja mitassa to-
teutettu harjoitus. Reserviläiset tu-
livat harjoitukseen ilman reservi-
läispalkkaa ja päivärahoja. Kerta-
usharjoituskäskyn asemastahe sai-
vat kutsun ja sen mukana harjoi-
tuksesta kertovan kirjeen. 

Suomenlinnan Rannikkotykis-
tökilta sekä puolustusvoimien uu-
teen vapaaehtoiseen alueelliseen 
maanpuolustusjärjestelmään kuu-
luva Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentin Paikallisosasto tukivat va-
paaehtoista harjoitusta. Killan ja 
paikallisosaston jäsenistä koottu 
tukijoukko vastasi reserviläisten 
varustamisesta, viestinnästä sekä 
toimi harjoituksessa koulutusteh-
tävissä. 

Patti tukee ryttiä 

"Olemme olleet mukana harjoituk-
sen suunnittelussa ja toteutuksessa 
alusta lähtien", kertoo killan varapu-
heenjohtaja Sami Halme, joka osal-
listui harjoitukseen koordinaattorina 
ja kouluttajana. "Myös naisilla ja re-
serviläiskouluttajilla on merkittävä 
rooli tässä harjoituksessa, jossa pai-
kallisosasto on ensi keitaa tukemassa 
varsinaisten reserviyksikköjen toi-
mintaa", jatkaa paikallisosaston apu-
laispäällikkö Jouni Grönroos, reser-
viläinen hänkin. 

Perjantaiaamuna 26.4. saapui-
vat Isosaareen harjoituksen etu-
joukko, johon kuuluivat yliluut-
nantti M Laaksonen, vänrikki Jari 
Myntti j a asentaja Esa Piisilä sekä 
kymmenen reserviläistä, joille an-
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nettiin päivän aikana valmiudet 
toimia harjoituksen kouluttajina. 
Samoin perjantaina koulutettiin 
viisi harjoitukseen osallistunutta 
naista viestittäjän tehtäviin ja re-
serviläisten varustamiseen. 

Esa Piisilä on vetänyt erilaisia 
asekursseja jo useamman vuoden 
ajan. "Maanpuolustustyö on aina 
ollut lähellä sydäntäni j a koska 
kyse on koko kansan asiasta, niin 
haluan antaa oman panokseni kou-
luttajana. Tämän laatuinen vapaa-
ehtoistyö tuntuu hyvin mielek-
käältä ja reserviläiset ovatkin läh-
teneet innostuneesti mukaan", to-
teaa Piisilä. 

Tutut tuovat innostusta 

Naisten mukaantulon Piisilä ko-
kee pelkästään positiivisena asia-
na. "Naisten kiinnostus vapaaeh-
toista maanpuolustusta kohtaan on 
kasvanut kovasti, vaikka lehdet 
toisin väittävätkin. Kahdella vii-
meisellä asekurssilla on ollut mu-
kana myös naisia ja heidän moti-
vaationsa on ollut kunnioitettavan 
suurta", hän kommentoi. 

Varsinaisen harjoituksen alka-
essa lauantaina 27.4. saapui Iso-
saareen 54 reserviläistä. Varustei-
den vaihdon jälkeen joukko ja-
kaantui viidelle koulutusrastille, 
joissa oli aiheina 12,7 mm ilma-
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Naisten innostus vapaaehtoista maanpuolustusta kohtaan on 
kasvanut kovasti. 

torjuntakonekiväärin j a kevyen 
kranaatinheittimen ominaisuudet 
ja käyttö sekä rynnäkkökivääriam-
munta. Rasteilla jäljestettiin myös 
kilpailu, jossa testattiin ryhmien 
taitoja j a nopeutta aseiden käsit-
telyssä. 

Reservi lä ise t Johnny Hell-
ström, Mika Paasonen, Tommi 
Kinturi, Jarkko Kuisma ja Aleksi 
Pihkanen toimivat RYT-harjoituk-
sessa omana ryhmänään. He oli-
vat harjoitukseen tyytyväisiä ja to-
tesivat, että kynnys saapua seu-
raavaan harjoitukseen laski suu-
resti, kun todettiin, että mukana 
olleet olivat jo vanhoja tuttuja. 

Osa osallistujista oli entisiä 
varusmieskavereita ja osaan oli 
tutustuttu edellisessä kertaushar-
joituksessa. Harjoitukseen suhtau-
duttiin kaiken kaikkiaan hyvin po-
sitiivisesti j a mahdollisuutta taito-
jen kertaamiseen pidettiin erittäin 
hyvänä. 

Polilta inttiin 

Varsinaisen har joi tuskokoonpa-
non ulkopuolella oli mukana vii-
si naista. He olivat Maanpuolus-
tuskoulutus ry:n jär jes tämäl lä li-
säkurssilla, jonka aiheena oli vies-
tintä. Naiset opiskelivat LV217-
radion käyttämistä j a toimivat 
RYT-harjoituksen tukitehtävissä. 

Naisista Kati Aaltosta voidaan 
sanoa "maanpuolustuskurssivete-
raaniksi", sillä hän on käynyt jo 
seitsemän erilaista kurssia. Kysy-
mykseen "Mis tä innostus asi-
aan?", löytyi luonteva vastaus: 
"Isä on sotilas j a maanpuolustus-
henkistä kasvatusta olen saanut 
lapsesta lähtien". Kati kävi myös 
huhtikuun puolessa välissä kut-
sunnoissa ja "Polilta" valmistumi-
sen jälkeen hänen olisi tarkoitus 
siirtyä armeijan harmaisiin, mikäli 
on valittujen joukossa. 

Iltapäivällä harjoi tusta kävi 
seuraamassa vapaaehtoisen maan-
puolustuksen johtohenkilöitä Suo-
menl innan Rannikkorykment in 
komentajan johdolla. "Aktiivisten 
reserviläisten ja puolustusvoimi-
en etu j a tavoitteet yhdistyvät va-
paaehtoisissa kertausharjoituksis-
sa", totesi eversti Kettunen, ollen 
ilmeisen tyytyväinen käynnissä 
olleeseen harjoitukseen. 

Illansuussa, aseiden luovutuk-
sen, ruokailun ja saunomisen jäl-
keen alkoi kotimatka mantereel-
le. Harjoitus onnistui odotusten 
mukaisesti j a reserviläiset tunsi-
vat r e s e r v i y k s i k k ö t o i m i n n a n 
omakseen. Mielialat olivat korke-
alla j a uutta tapaamista jäätiin 
odottamaan innolla. 

Kevyen kranaatinheittimen käyttötaito on osa rannikon puolus-
tajien osaamista. 

1 138 



Oy Tampel la Ab valmisti puolus-
tusvoimille 1960-luvun alussa 15 
kpl 122 K 60 tykkejä. Kun moot-
toroidun rannikkotykistön kalus-
to 1980-luvulla muutettiin pää-
osin 130 mm:ksi , heräsi ajatus 
putkittaa myös 122 K 60-patteris-
to 130 mm:ksi. Työn suoritti Vam-
mas Oy. Typpimerkinnäksi tuli 
130 K 90-60. 

Ohessa esitetyt tykin tärkeim-
mät ominaisuudet ovat Vam-
maksen tiedotteen mukaiset. 

Kaliiperi 130 mm 
Kokonaispaino 10150 kg 
Paino ilman varusteita 9 800 kg 
Peräytyvien osien paino 2 865 kg 
Putken pituus 
ilman suuhidastinta 52,7 kaliiperia 
Sulkujärjestelmä Vaakatasossa toimiva 

puoliautomaattinen kiila 
Kantama noin 24 km 
Tulinopeus 8 Is/min 
Vetonopeus 80 km/h 

Virolahden Osuuspankki 
Virojoki-Klamila 

Opintie 1 
49900 Virolahti 
puh. 952-347 1710 

VARI OY 
Paimenpolku 3 
45100 Kouvola 

Puh. 951-312 0271 
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Per-Olof Ekman 

Osuiko Mäkiluoto ? 

Tuskinpa upotti. 
Kaikki 10 tappioluet-
telossa esiintyvät 
1941 uponneet 
tämän luokan 
alukset tuhoutuivat 
miinaanajossa. 

Mäkiluodon linnakkeen historiikki kertoo muun 
muassa seuraavaa: 

"3.7.1941 klo 16.15 ilmestyi kirkkaan sään vallites-
sa vihollisen osasto matkalla idästä länteen. Osas-
toon kuului miinalaiva Marti j a muutamia pienem-
piä aluksia. Linnake määrättiin täysvalmiuteen j a 
patterille annettiin maalinosoitus.. . Tykillä (12") 
ehdittiin ampua vain neljä laukausta j a niissäkin oli 

20 piirun suunta-
heittoja, koska no-
peat moottor i tor-
pedoveneet vetivät 
savuverhon miina-
laivan eteen. Kol-
mas laukaus upotti 
kui tenkin Mart in 
lähettyvillä olleen 
" F u g a s " - r a i v a a -
jan ." 

"4.11. illalla saatiin Mäkiluotoon lentotiedustelu-
tieto, että vihollisosasto oli lähtenyt Hangosta itään. 
Pattereille annettiin taisteluhälytys. Ammunta suo-
ritettiin 12" ja 8" patterin yhdellä tykillä miehistö-
vähyyden vuoksi. 8" patterilla todettiin osuma hä-
v i t t ä j ä ä n , j o s t a 
nous i t u l i l i e ska , 
sekä vielä toinen 
o s u m a perään j a 
yksi iskemäkeulan 
eteen. Ammunnan 
jälkeen laivue ha-
j a a n t u i . Ran taan 
ajautuneista tava-
roista, kuten pelas-
tusrenkaistaja vaa-

Smetlivyi ajoi kolmeen 
miinaan ja upposi. 
Mukana ollut Gafel (T 
205) pelasti osan 
miehistöstä, jolloin 
sen pelastusrenkaita 
jäi veteen. Gafel selvisi 
sodasta ja sai Kaartin 
kunnianimen. 

Vain Osuuspankissa 
voit liittyä 

pankkisi jäseneksi. 

Saat rahanarvoisia etuja. 

Tuttu ja turvallinen 
paikallispankki. 

OSUUSPANKKI 
HAMINA KOTKA VIROLAHTI 

tekappaleista päätellen tuhoutui ammunnassa hä-
vittäjä Smetlivyi j a Fugas-raivaaja Gafel ." 

"2.12.1941 saatiin tieto, että vihollisosasto oli matkal-
la Hangosta itään. Kello 22.16 annettiin linnakkeis-
tossa hälytys. Tulikomento annettiin 8" ja 12" patte-
reille. Maalialueilla havaittiin useita räjähdyksiä ja 
kaksi suurta alusta hävisivät äkkiä näkyvistä osumien 
jälkeen. Tuskin oli edellinen ammunta päättynyt kun 
Kallbäda sai näky-
viinsä yhden hävit-
täjän, neljä raivaa-
jaa, yhden kuljetus-
aluksen ja muuta-
mia moottoritorpe-
d o v e n e i t ä . A m -
munnoissa tuli yksi 
varma osuma perä-
osaan ja toinen to-
dennäköisesti kes-
kiosaan. Kuljetus-
alus Josef Stalin jäi 
r ä j ä h d y k s e n j ä l -
keen pa ika l l een . 
Sen jälkeen nähtiin 
Josef Stalinin suun-
nassa räjähdys ja 
oletettiin sen saa-
neen osuman." 

Josif Stalin ajoi klo 
01.14 - 01.26 välisenä 
aikana neljään mii-
naan, mutta ei upon-
nut. Osuiko Mäkiluoto 
siihen? Kyllä. Hävittäjä 
Slavnyin yrittäessä 
ottaa sen hinaukseen 
klo 03.25, alkoi 12" 
ammuksia putoilla 
ympäriinsä. Yksi osui 
keulaosaan klo 03.31, 
jonne lastatut ammuk-
set lensivät taivaalle ja 
alus vaipui yhä syvem-
mälle mutta ei upon-
nut. 

VALMET LENTOKONETEOLLISUUS 
MOOTTORIHUOLTO 

Osoite: PL 10 (Linnavuorentie 2) 37241 Linnavuori 
Puhelin: 931 341766, telefax: 931-3417660 

E d u c a t i o n a l 

Teleste Educational Ltd 
Kaurakatu 46 
FIN-20740 T U R K U 
F I N L A N D 
Tel: +358-(9)21-2739 300 
Fax: +358-(9)21-2363 440 
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Kenttäpuhelin päivystää 

Va r u s m i e s t e n , h e i d ä n 
omaistensa j a maanpuo-
lustusväen tietopankiksi 

perustettu maksullinen palvelu-
linja Kenttäpuhelin on ollut toi-
minnassa maaliskuusta alkaen. Se 
syntyi Suomen Sotilaaseen tul-
leiden toivomusten j a kyselyjen 
perusteella antamaan tietoa etu-
päässä varusmiesten sosiaaliasi-
oista. Pian tuli tarve välittää tie-
toa myös vapaaehtoisen maan-
puolustuksen tapahtumista. 

Kenttäpuhelimen puhelinpäi-
vys tä j inä to imivat vuorote l len 
neljä juuri reserviin siirtynyttä 
opistoupseeria, kolme kapteenia 
j a yksi luutnantti. Kaikki ovat 
kokeneita vääpeleitä j a perusteel-
lisesti sosiaali-, henki löstö- j a 
asevelvollisuusasioihin perehty-
neitä ammattisotilaita. 

Projekt in vetä jä , luutnantti 
Juha Kettunen lupaa, että puhe-
limessa annetaan neuvoja kaikis-
sa as ioissa , j o t k a käs i t te levät 
puolustusvoimissa palvelemista 
j a reserviin kuulumista. Mitään 
rajaa ei ole. Jos vastausta ei kyetä 
antamaan heti, pyydetään asia-
kasta soittamaan esimerkiksi seu-
raavana päivänä uudestaan. Hän 
kuitenkin arvioi, että 95 prosent-
tiin kysymyksistä voidaan vas-
tata suoraan. 

Puhelimeen voi soittaa huo-
letta. Kukaan muu ei saa tietoja 
puheluista niin, että soittaja voi-
daan tunnistaa ajan, paikan tai 
minkään muunkaan yksityiskoh-

dan perusteella, jollei hän nimen-
o m a a n j a e r ikseen k y s y t t y n ä 
anna lupaa tähän. 

Kenttäpuhelimen numero on 
06009 6868 j a puhelun hinta 
mistä tahansa Suomen alueelta 
on 7,90 markkaa minuutilta plus 
paikallispuhelumaksu. Asiantun-
tijan tavoittaa henkilökohtaisesti 
joka päivä, viikonloput mukaan 
lukien kello 14.30-19.30. 

Ki innostus Kent täpuhel in ta 
kohtaan kasvaa, eikä puhelujen 
hintaakaan ole pidetty kohtuut-
tomana. Puheluista kertyvä mah-
d o l l i n e n y l i j ä ä m ä k ä y t e t ä ä n 
maanpuolustustyön hyväksi. 

Soitellaan! 

06009 6868 

VAIN JALAS-TYOJALKINEISSA 
ON ERGOTHAN-ISKUNVAIMENNUS 

i f t G ° S M 

i / O 

Joustava pohja: iskun 
liike-energia heijastuu 
takaisin jalkaan 

Iskua vaimentava pohja eli 
Jalas Ergothan: isku vaimentuu 
täysin eikä rasita jalkaa 

Ergothan-iskunvaimennussisäpohja minimoi kantapäähän 

kohdistuvan rasituksen ja sitä kautta estää rasitusvammojen 

ja kulumavikojen syntymisen 

jalkoihin tai selkään. Ergothan-

sisäpohja vaimentaa kantapääiskujen 

tehosta peräti 95 %. 

Ergothan-sisäpohja hengittää ja tukee 

jalkaholvia, ja sen ominaisuudet 

i r ^ l ^ C 
Urho V i l janmaa Oy, 6 1 2 8 0 Jok ip i i 

Neuvonta ja m y y n t i : puh. ( 9 6 4 ) 2 1 4 61 1 
Fox ( 9 6 4 ) 2 1 4 6 2 4 8 . 
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Ruotsin rannikkotykistö on ylpeä, eikä syyttä, uudesta taisteluveneestään, joita on hankittu 
valmiiksi amfibiopataljoonien tarvitsema määrä. Veneissä on suomalainen propulsiolaitteisto. 

Stridsbät 90 
Nimimerkki "tarkkaavainen lu-
kija" kysyi toimitukselta, mikä 
oli lehden numerossa 4/95 sivun 
25 kuvassa oleva laituriin kiinni-
tetty puoliksi naamioi tu vene. 
Tässä vastaus. 

Kyseessä on Ruotsin rannik-
kotykistön taisteluvene Stridsbät 
90, mikä on amfibiopatal joonien 
kalus toa . N i m e n s ä mukaises t i 
kyseistä venettä pidetään taiste-
luvälineenä eikä pelkästään kul-
kuneuvona. Amfibiopatal joonan 
vahvuus on noin 800 miestä j a 
tämän tyyppisiä veneitä pataljoo-
nassa on 40. 

Taisteluveneen aseistuksena 
on kaksi 12,7 mm konekivääriä, 

joista toinen on asennettu osoit-
tamaan veneen keulan suuntaan 
j a toinen on vartalosuunnattava. 
Lisäksi veneen aseistuksena voi 
olla 30 m m automaattitykki tai 
Robot 90 i lmatorjuntaohjuksia. 
Matkustaj ina vene kuljettaa ker-
rallaan ruotsalaisen puolijoukku-
een. 

Täl lä venetyypi l lä voidaan 
laskea rannikkomiinoja, joita ta-
kakannel le mahtuu kahdeksan 
kappaletta. Taisteluveneitä voi-
daan varustaa eri tavoilla. Osa 
on varustettu johtoveneiksi . Joi-
hinkin veneisiin on liitetty RBS-
17 rannikko-ohjuksen (kts RP 1/ 
95) laser-maalinosoitinjärjestel-

m ä j a ilmeisesti on ainakin suun-
niteltu rannikko-ohjuksien asen-
tamista. Veneen hinnaksi on il-
moitettu täysin varusteltuna yli 
viisi mil joonaa kruunua. 

OMINAISUUDET 

- pituus 15,9 m 
- leveys 3,8 m 
- max kuorma 4 000 kg 
- syväys 0,8 m 
- miehistö 3 henk. 
- matkustajia 21 henk. 
- koneteho 2 x 460 kW 
- nopeus > 30 soi 

ASIANAJOTOIMISTO 
PEKKA KIVI 

Louhentie 16, 02130 Espoo 
Puh. (90) 455 2411 
f ax (90) 455 4449 

VARATTU 
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VIETÄ KOKO PERHEEN KESÄINEN 
R A N N I K O N P U O L U S T A J A I N P Ä I V Ä 

KUIVASAARESSA 24.8.1996 
TULOKAHVIT 

KILPAILUJA 
HISTORIAA 

JOUKKUEKILPAILUJA 
RUOKAILU 

NÄYTTELYITÄ 
KALUSTOESITTELYJÄ 

100TK:N KOVAPANOSAMMUNNAT 
(säävarauksella) 

OHJELMAA MYÖS LAPSILLE ym.ym.ym. 

Lähtö Kauppatorilta klo. 10.30 ja 
Santahaminasta klo10.45 

Paluu Santahaminaan ja 
Kauppatorille klo 16.30 

40 MK:N KANNATUSMAKSULLA SAAT KAIKEN TÄMÄN!! 
Lapset 7-12 vuotiaat 20 mk, alle 7 vuotiaat ilmaiseksi. 
Ajoissa tehdyllä sitovalla ilmoittautumisella takaat mukaan pääsyn. 

Koska päiväjuhla on koko perheen tapahtuma järjestäjät toivovat, että alkoholijuomia 
nautitaan vasta iltajuhlassa. 
Mikäli tarvitset majoitusta Helsingissä on "Rannikonpuolustaja" -nimellä varattu alustavasti 
huoneita SEASIDE HOTELLISTA Ruoholahdenkatu 3 Puh.69 360 fax 693 2123 Hinta 275 
mk/hlö/vrk. Varaukset jokainen hoitaa henkilökohtaisesti 14.6. mennessä. 

ILTAJUHA 
ISOSAAREN PAALLYSTOKERHOLLA 

JA TERASSILLA 
N. KLO 17.00 ALKAEN 

Pukeutuminen säätilan mukaan. Illalla klo. 21.00 kuljetus 
Santahaminaan ja Kauppatorille RP-päivään ja 

iltajuhlaan ilmoittautumiset 9.8.1996 mennessä arkisin 
sihteeri Kimmo Ylitalolle (kts. toimihenkilöt). 

Tiedusteluihin vastaa Ensio Selin pk 783 475 
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Kenraali rannikkotykistöön 

Pienen tauon jälkeen asela-
jimme on jälleen saanut ri-
veihinsä palveluksessa ole-

van kenraalin. Tasavallan presi-
dentti on ylentänyt Vaasan Soti-
lasläänin komentajan eversti Asko 
Kilpisen prikaatinkenraalisksi 
päivämäärällä 4.6.1996. 

Rannikonpuolustajat onnitte-
levat aselajimme uutta kenraalia. 

Video Somerin Taistelusta 
Me Somerin vielä elossa ole-
vat hyypiöt - aseveljet olemme 
tekemässä videota 8.-9.7.1942 
maalla, merelläjailmassaaseit-
temme voittoon päättyneestä 
Somerin taistelusta maamme 
itsenäisyyttä puolustettaessa 
etäisellä, yksinäisellä Suomen-
lahden karulla saarella. 

Vieras valta ei sitä väki-
valloin haltuunsa saanut, vas-
ta rauhan tultua se joutui me-
rirajamme taa. 

Tämä jälkipolville tarkoi-
tettu video valmistuu tuleva-
na juhannuksena mottona van-
han suomalaisen sotilasmars-
sin sanat: 

"Kun ruumiimme kuolee, niin 
henkemme jääpi 
perinnöksi arinahan syntymä-
maan. 
Oi kallis Kotimaa, Suomi sulo 
Pohjola, 
ei ole maata sen vertaista." 

Ove huutaa apua 
Kirjoitan Sotamuseolle kirjaa "It-
senäisen Suomen rannikkotykit". 
Pyydän kaikkia, jotka ovat 1950-
luvusta 1970-luvulle olleet kou-
luttamassa tai muuten tekemisis-
sä rannikkotykkien kanssa kirjoit-
tamaan minulle lyhyesti, mitä tyk-
kejä koulutettiin milloinkin ja 
missä, milloin tykit poistuivat 
käytöstä ja miksi sekä mitä uusia 
tykkejä otettiin käyttöön jne. 

Erityisen kiinnostuksen koh-
teena ovat 57 mm Hotchkiss ja 
Jokinen, 75 mm Canet ja Obu-
hov, 76 mm Breda sekä 90 K 
77k ("Tuhkaluukku"). Myös eri-
laisten 102, 105 ja 120 mm tyk-
kien käyttö varsinkin sotien jäl-
keen on hämärän peitossa. 

Ja v ie lä l isää 

Vuonna 1940hankittiinSuomeen 
seitsemän Vickersin tekemää 152/ 
46 E-tykkiä. Putket ammuttiin 
loppuun Hangon rintamalla vuon-
na 1941. Yksi alkuperäinen tykki 
on vielä nähtävissä Hangon rinta-
mamuseossa. Neljä tykkiä korjat-
tiin Tampellalla 1940-luvun lo-
pussa ja putket asennettiin rauta-
tiepatteriin, joka oli todennäköi-
sesti Tulliniemessä. Tykit siirret-
tiin aikanaan Sommarön linnak-
keelle. 

Pyydän niitä henkilöitä, jot-
ka tietävät jotakin tästä patteris-
ta tai Tulliniemessä olleesta 130 
mmm rautatiepatterista tai muis-
ta edellä esitetyistä asioista, ot-
tamaan yhteyttä allekirjoittanee-
seen. 

Ove Enqvist 
C 54 B 11, 00190 Helsinki, 
puh 9 0 - 6 6 8 2 5 3 , tö ihin 90-
1612868 

Videon tilauksia ottaa vastaan Heikki Aittola, osoite; Hiidenki-
venkuja 3, 02100 Espoo, puhelin; 90-462276. 
Kasetin hinta on 150 mk + toimituskulut 25 mk. 

Heikki Aittola 
Majuri, itsellinen 

Tilaa 
Rannikon 

Puolustaja 

Koulutus? Kokous? 
Juhlat? 

KOKOUS-JA 
Meiltä löydätte upeat ja asianmukaiset K KON^aSRU2?TELU 

puitteet tilaisuuteen kuin tilaisuuteen! H 0 2 4 0 ° S K I R K I < O N U M M I 

Puh. (90) 2955 1250 
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Yksi kuva kertoo enemmän kuin sata 
sanaa. 

S e a c o a s t Ar t i l l e ry 
W e a p o n s 

Amerikkalainen Coast Defense Study Group 
onjulkaissutuusintapainoksen aikoinaan vuon-
na 1944 painetusta oppaasta Seacoast Artillery 
Weapons. Tekstin lisäksi 202-sivuinen kirja on 
täynnä va lokuvia ja piirroksia tykeis tä ja niiden 
osista selostuksineen. 

Voin lämpimästi suositella kirjaa kaikille 
niille, jo tka ovat kiinnostuneita tykkien ra-
kenteista ja toiminnasta. Kirja toimii erinomai-
sena tykkirakennusopin hakuteoksena j a tyk-
kitermien sanakirjana. 

Kovakantisen kirjan hinta on $25. 

Tilaustiedot: 
Coast Defense Study Group Press, 221 Scud-
der Avenue, Northport, New York 11768-2945 
USA, attn: Leo Polaski 

Ove Enqvist 

VOISIKO TÄMÄ OLLA KUVA 
SINUN KIRJAHYLLYSTÄSI ? 

Puuttuvat teokset voit tilata 
RtUY:n yhteysupseereilta 
(yhteystiedot sivulla 55), 

Rt-golf 

20.8 .1996 klo 10.00 
Tuusulan kentällä 

Muis ta i lmot tautua mahdo l l i s imman pian 
omaan mestaruuskisaan. 

Yksityiskohtaiset tiedot voit katsoa leh-
den edellisestä numerosta. 

Ilmoittautumiset Pertti E.K. Aallolle os. 
Marjaniement ie 33, 00930 Helsinki, puh työ 
782733, fax 782717. 

TILITOIMISTO 
MARJO MOILANEN KY 

Pratikankuja 4, 01900 Nurmijärvi 
Puh. (90) 2 0 1 1 0 2 2 

Paras asua ja yrittää 

LIEDON KUNTA 
Puh. 921-873 000 

Kuljetus 

U. HELLSTEN 
Soukantie 15 E 124, 02360 Espoo 
(949) 442 789, kotiin 90-802 3471 

Fax 90-812 7828 

Tarvitessanne tehokasta ja 
luotettavaa turvallisuusalan palvelua, (f 11 kääntykää puoleemme. 

IL> j I ETUVARTIO 
-TURVAPALVELU-

P. (931) 253 0522 
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RANNIKON 
PUOLUSTAJAIN 
KILTA 

Rannikkotykistökiltojen edusta-
jia koolla Rannikon puolustajain 

Killan vuosikokouksessa. 

Kiltalaisten määrä kasvussa 
Rannikkotykistökiltojen "liitto" eli Rannikon Puo-
lustajain Kilta ry piti vuosikokouksensa Helsingis-
sä 16.3.1996. Killan uudeksi puheenjohtajaksi ni-
mitettiin Jouni Grönroos Suomenlinnan Rannikko-
tykistökillasta j a ensimmäiseksi varapuheenjohta-
jaksi T imo Koukku Merenkurkun killasta. 

Kun vielä toistaiseksi ulkojäsenenä toimivan 
Hankoniemen killan jäsenmäärä otetaan huomi-
oon, oli rannikkotykistökiltojen jäsenmäärä vuon-
na 1995 yhteensä 1503 henkeä, eli kasvua edelli-
sestä vuodesta oli noin 10 %. Lukumääräisesti suu-
rin kasvu saavutettiin Suomenlinnassa j a suhteel-
lisesti suurin Hankoniemellä. 

Uusia kiltoja mukaan 

Jatkaessaan perinteistä toimintaansa Rannikon Puo-
lustajain Kilta aikoo vuonna 1996 suuntautua myös 
hieman uusille alueilla. Tarkoituksena on panostaa 
yhteistoimintaan vapaaehtoisen maanpuolustuskou-

lutuksen j a reserviyksikkötoiminnan saralla sekä 
palkita yksi ansioitunut RtK:n oppilas (ru-, kadetti-
tai peruskurssi), j oka on osoittanut kiinnostusta 
myös vapaaehtoista maanpuolustustyötä kohtaan. 

Ensiksi mainittuun toimintaan on j o heitetty 
haaste, kun Suomenlinnan kilta esitti kutsun mui-
den kiltojen koulutuspäälliköille osallistua koulu-
tu s - j a reserviyksikkötoiminnan esittelyyn j a suun-
nittelukokoukseen Kuivasaareen elokuussa pidet-
tävän rannikon puolustajain päivän yhteydessä. 

Vuosikokous totesi lisäksi, että keskeneräisen 
rekisteröintiprosessin vuoksi Hankoniemen ja Sel-
kämeren kiltoja ei voida sääntöjen mukaan hy-
väksyä jäseniksi, mutta kiltojen edustajat voivat 
osallistua hallituksen kokouksiin ja käyttää niissä 
puheoikeutta. 

Kuluvan vuoden kuluessa tullaan ehkä keskus-
telemaan myös muiden rannikonpuolustusyhdistys-
ten toiminnasta Rannikon Puolustajain Killassa. 

Jouni Grönroos 

•ENSO OY 
Kotkan paikallisyksiköt 

Oy R. NORDSTRÖM & Co Ab 

PL, 67 07901 LOVIISA (915)51 51 33 

I LASI-EERO 
Teljänkatu 8, 28130 Pori 

939-632 4620 

% | L Salon 
ff Kaupunki 
j p Puh. 924-7781 
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KOTKAN 
RANNIKKO-
PATTERISTO 

Sukset helpottavat liikkumista etenkin talvella. Kirjoittajan mukaan tämä 
kuva todistaa vedenpitävästi, että rannikon puolustajatkin taitavat 
hiihtämisen salat. 

Sanan tuomme saaristosta... 
Kylänvanhinten viestivälineestä eli Oltermannin sau-
vasta kisailtiin jälleen viime maaliskuussa. Olterman-
nin sauva on tarkka jäljennös kylänvanhinten viesti-
välineestä, jolla he lähettivät alaisilleen käskyjä ja 
tiedotuksiakyläkuntaakoskevista asioista. Sauvakulki 
sitten talosta toiseen levittäen annettua tietoa. 

Oltermanni-hiihdon joukkueeseen kuului yksi 
upseeri, kaksi opistoupseeria, joista toinen on jouk-
kueen huoltaja, 12 varusmiestä sekä autonkuljettaja. 
Kilpailukäsky saapui tiistaina 19. maaliskuuta. 14 
valittua hiihtäjää ja "juottaja" matkasivat kohti Keu-
ruun selkää Keski-Suomen Rykmentin maisemiin. 

Saman päivän iltana kilpailupuhuttelun jälkeen 
syvennytti in suunnit telemaan yksityiskohtaisesti 
omaa kilpailureittiä. Joukkue sai itse suunnitella vies-
tiladun kulun ja omat vaihtopaikkansa, kunhan viesti 
vain kulki määrättyjen tarkastuspisteiden kautta. 

Kun valmistelut oli tehty, kello loikin jo merkin 
vuorokauden vaihtumisesta. Koska aivan lopullista 
reittiä ei voitu karttasuunnittelun perusteella tehdä, 
aamulla noustiin j o hyvissä ajoin. Seitsemän korvil-
la huoltaja j a joukko taistelunhaluisia miehiä nousi-
vat ajoneuvon lavalle ja lähtivät liikkeelle. 

Huoltaja hankkii majoituksen 

Kokonaismatkaa reitille kertyi noin 130 kilometriä. 
Kutakin 17-20 kilometrin osuutta hiihti kaksi miestä 
j a viimeisen osuuden joukkueen johtaja yksin. Ladut 
valmisteltiin vastapäivään ja merkittiin huolella, jotta 
kuun valossakin kilpailun huumassa etenevät miehet 
löytäisivät perille. 

Keski-Suomessa ei ainakaan teistä ja järvense-
listä ollut pulaa. Nokkelimmat löysivät valmiin kan-
sanhiihtoladunkin. Reitille järjestettiin tarkastuspis-
teiden maastoon huoltopaikkoja, missä kilpailijat 
majoittuivat j a odottivat oman suorituksensa alka-
mista. Nämä huoltopaikat eivät kuitenkaan aina käy-
neet yhteen kilpailijoiden suunnittelemien reitti-
osuuksien kanssa. 

Joukkueen huoltajan rooli korostui tänäkin vuon-

na, kun maatalon porstualla ovea kolkuteltiin. Löy-
tyihän se katto miesten pään päälle, mutta pahus 
soikoon kaivosta loppui vesi kesken; juuri kun sitä 
oli ehditty kehua yhdeksi maan parhaimmista. Se ei 
kuitenkaan Kotkan poikia lannistanut, sillä "doup-
pingit" olivat omasta takaa. 

Keskiviikkopäivän hämärryttyä puoli kymmenen 
aikaan illalla Itäisen Maanpuolustusalueen komen-
tajan kenraaliluutnantti Ilmolan laukaistessa tykin, 
joukko maastopukuisia miehiä ryntäsi matkaan. Näin 
viestiä lähdettiin viemään taistelijapareittain läpi yön 
kukin joukkue omaa reittiään. 

Soutua vai hiihtoa? 

Yön pimeimpinä hetkinä vaikeakulkuisessa maastos-
sa eteneminen oli erittäin hidasta. Sen sijaan jäisellä 
tiellä aamuauringon sarastaessa vapaan tyylin taitajat 
"livakoivat" todella vauhdikkaasti. Kilpailun johdon 
asettamilla tarkastusasemilla kilpailijat j a seuraajat 
saivat kuulla joukkueiden väliajoista. 

Kovin kärki eteni pisteeltä toiselle tasaisen tap-
pavaa vauhtia. Vaihdot tapahtuivatkin vain muuta-
man minuutin eroilla johtavan joukkueen vaihdel-
lessa. Kilpailun jännitys säilyi aina loppukilomet-
reille asti. Ensimmäisenä sai luvan kajahtaa Keski-
Suomen Rykmentin kunniamarssi joukkueensa joh-
tajan hiihtäessä maalisuoralle. 

Muutamaa tuntia myöhemmin aamuauringon jo 
noustua taivaalle tuli "Kotkan kynsien" vuoro kuun-
nella Suomalaisen marssin säveliä. Niiden siivittä-
minä ja joukkueen kannustamana allekirjoittanut sai 
kunnian tuoda patteristomme komentajan tervehdyk-
sen Oltermannille, kenraaliluutnantti Ilmolalle. 

Tätä kirjoittaessani ovat jo lumet sulaneet j a väy-
lät auenneet. Ehkäpä jonain päivänä näemme saa-
ristossa joukon soutajia, jotka tasavedoin siirtyvät 
kiveltä kivelle ja luodolta luodolle. Tämä voisi olla 
eräänlainen "Rannikonpuolustajan Oltermanni", ke-
säpartiosoutu, jossa rannikkotykistön tarkastaja sai-
si sanan saaristosta, tervehdyksen tykeiltämme. 

J Pajulahti 
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KYMINLINNAN RANNIKKOTYKISTOKILTA 

TT:. . - Killan, Itärannikon aseveljien j a 
1 > ' Kotkan Rannikkopatteriston j o 

perinteeksi muodostunut yhtei-
nen meriretki tehdään lauantaina, kolmantena päi-
vänä elokuuta. Kohte inamme ovat Haapasaari j a 
Vanhankylänmaa. Haapasaaressa laskemme seppe-
leen sodanjälkeisessä miinanraivauksessa meneh-
tyneiden muistomerkille. 

Vanhankylänmaassa on mahdoll isuus makka-
ranpaistoon j a saunomiseen. Omat eväät j a sauna-
pyyhkeet mukaan. Virvokkeita on saatavana kilta-
hintaan. Lähtö Kuusisen sotilassatamasta tasan kel-
lo yhdeksän. Paluu tapahtuu illansuussa. Asiasta 
kerrotaan tarkemmin paikallislehdissä lähempänä 
tapahtuman ajankohtaa. 

Kyminlinnan rannikkotykistökillan vuosikoko-

« « I 
•47400 KAUSALA - puh. 951-3261244 

uksen valinnoissa johtokunnan keski-ikä koki ter-
vetulleen nuorentumisen. Sen kokoonpano näyt-
tää seuraavalta: Esa Terviö puh.joht., Matti Aato-
la varap.j., Heikki Osola talouden hoitaja, Ilmari 
Pusa tiedottaja, Kirsi Terviö osoiteasiat, Pekka Aa-
tola kuntoiluasiat, Jari Salonen kuntoiluasiat, jä-
senet Tuula Salmela, Janne Fält j a Janne Pasonen 
sekä patteriston edustajana Reijo Kinnunen. 

Ilmari Pusa 

SALON SUZANNAH 
Langansböle, Horsbäckintie 2 (JOC's) 

Avoinna ti ja to 12-20, ke ja pe 10-17, la 10-14 
Puh. 911-241 4466, TMS 

TERVETULOA 

Espoon 
Alakatot Oy 

Puistotie 1, 02760 Espoo 
P. 859 2388, 9400-443 287 

Kohti tulevaisuutta 
Maakaasun käyttö lisääntyy. ( ^ ä 

Laajennamme s i i r toverkostoamme G A S U M 
maakaasun uusia käyttäjiä ajatelien. NESTE-KONSERNI 

G-VENE 
Marine 

sfTAIutech Oy Ab 
SF-25570 TEIJO, 358-(9)24-736 6566, TELEFAX 358-(9)24-736 6568 

ALUMIINIVENEET 

•'-—-- - • -
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
KILTA 

HAASTE 
Haaste rannikonpuolustajille 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ja 
Rykmentin varusmiehet ovat jo pitkään 
havainneet olevansa täysin ylivoimaisia 
rannikkotykistön vaativissa tehtävissä. 
Todistaaksemme taitojemme korkean 
tason haastamme muut valtakunnan rt-
killat ja joukko-osastojen varusmiehet 
jaloon kilpailuun. 
Vähimmäisvaatimuksina osallistumiselle 
on taktinen taju, navigointitaito, tarkka 
silmä, raaka voima, ballistiikan tuntemus, 
härski mielenlaatu sekä gravitaation 
tuntemus. Tanssitaito ei ole tarpeen. 
Vaatimukset täyttävä joukkue saapukoon 
kilpailuareenalle mittaamaan kykynsä 
lajeissa, joiksi olemme valinneet seuraavat: 
soutu, ammunta ja pommin heitto. Lajit 
ovat niin sotilaallisen yleisluontoisia, ettei 
koulutuksellinen ylivoimaisuutemme aseta 
estettä haasteen vastaanottamiselle. 
Kilpailut suoritetaan joukkueittain (5-6 
henkeä / joukkue) siten, että muodoste-
taan erikseen kiltajoukkueet ja varusmies-
joukkueet. Kilpailu käydään Kuivasaaressa 
Rannikonpuolustajan päivänä 24.8.1996. 

Vastauksia odotellen, itsevarmoina voitta-
mattomuudestamme 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ja 
Suomenlinnan Rannikkorykmentin varus-
miehet 

HAASTE 

Väistyvä puheenjohtaja Jouni Grönroos 
luovuttaa vallan symbolin Mika Pyyskäselle. 

Kilta vaihtoi vetäjää 
Selvä alkavan kevään merkki on Suomenlinnan 
mustabarettisten kiltalaisten kerääntyminen Hel-
singin kauppatorin laiturille. Näin tänäkin vuonna. 
Maaliskuun ensimmäisen päivän iltana 37 kiltalais-
ta astui Suomenlinnan lautalle pitääkseen vuosiko-
kouksensa perinteikkäästi Suomenlinnan upseeri-
kerholla. 

Vuosikokous käsitteli menneen toimintavuo-
den monipuoliset tapahtumat j a hyväksyi toimin-
tasuunnitelman. Vuoden 1996 keskeisimpinä asi-
oina killan toiminnassa ovat Kuivasaaressa jär jes-
tettävä rannikonpuolustajain päivä sekä voimak-
kaasti alkanut reserviyksikkötoiminta. 

@ ( 9 0 ) 730 973 - , 
fax (90) 761 822 VJT 
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Yksimielinen valinta 

Kokouksen edettyä esityslistalla killan puheenjoh-
tajan valintaan Jouni Grönroos kiitti kaikkia kilta-
laisia sekä sidosryhmiä aktiivisesta j a saumatto-
masta yhteistyöstä. Kuten Grönroos oli jo aiemmin 
ilmoittanut, hän jättää puheenjohtajan tehtävät jat-
kaakseen vapaaehtoistyötä muissa tehtävissä. 

Samalla eroava puheenjohtaja totesi, ettei toi-
mikausi saa olla liian pitkä, jotta uudet ajatukset 
j a resurssit pääsevät esiin. Jouni sai kokoukselta 
raikuvat taputukset puheenjohta jakautensa päät-
teeksi. 

Uudeksi puheenjohtajaksi kokous valitsi yksi-
mielisesti Mika Pyyskäsen. Tuore puheenjohta ja 
kiitti Jouni Grönroosia kuluneista kolmesta toi-
mintavuodesta j a kertoi ja tkavansa samoilla, hy-
viksi koetuilla linjoilla. 

Viisaus kootaan neuvostoon 

Vuosikokous hyväksyi johtokunnan esityksen kil-
taneuvoston perustamiseksi. Kiltaneuvoston pää-
tehtäväksi on annettu johtokunnan toiminnan tuke-
minen. Ensimmäinen kiltaneuvosto koostuu pitkän 
linjan kiltalaisista, mikä luo uskoa tehtävässä onnis-
tumiseen. 

Jatkossakin on tarkoitus kerätä kiltaneuvostoon 
kaikki se viisaus, j oka vuosien varrella on kilta-
toiminnassa opittu. 

Kokouksen päätteeksi Suomenlinnan Rannik-
korykmentin komentaja, eversti Ossi Kettunen kiit-
ti kiltaa j a väistyvää puheenjohtajaa aktiivisesta 
kaudesta. Hän toivoo reserviyksikkötoiminnal ta 
paljon j a uskoo sen olevan tärkeä haaste kiltatoi-
minnalle. 

Perinteisen kiltakiusauksen nautittuaan kilta-
laiset palasivat takaisin kauppatorille uusin "evä-
in" valmiina alkaneen kauden moniin haasteisiin. 

Mika Pyyskänen 

Vuoden kilta 1996 
Maanpuolustuskil tojen Liitto n imes i ja ju l i s t i liitto-
kokouksessaan huhtikuun lopulla Oulussa vuoden 
1996 killaksi Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 
ry:n. Killan asemaa johtavana maanpuolustuskilta-
na perusteltiin muun muassa toiminnan monipuoli-
suudella j a aktiivisuudella. 

Lisäksi killan johtokuntaa myöten nuori jäse-
nistö sekä hyvin hoidettu talous saivat erityismai-
ninnan. Vuoden kilta valittiin yli sadan maanpuo-
l u s t u s k a a n joukosta. 

Vuoden kilta on nimetty vuodesta 1975 alkaen 
eli nyt jo 22. kerran. Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökilta on ainoa rannikkotykistökilta, jol le pal-
kinto on myönnetty. Nyt saatu tunnustus ei ole 
lajissaan ensimmäinen; ensimmäisen kerran Vuo-
den kilta-titteli saatiin vuonna 1982. Tuolloin Suo-
menlinnan killan nimi oli Helsingin Rannikkoty-
kistökilta ry. 

J.Ä.G. 

Vuoden kilta -pokaalia ja kunniakirjaa Maan-
puolustuskiltojen liiton puheenjohtajalta 
Pentti Kiviseltä vastaanottamassa entinen 
puheenjohtaja Jouni Grönroos ja maaliskuus-
sa tehtävään astunut Mika Pyyskänen. 

HELSINGINKATU 20, 
00530 HELSINKI 

AUKI: 9.-02. joka päivä 
Tervetuloa tal lettamaan! 

SAL0TEAM OY 
Elek t ron i i kka teo l l i suuden ku l je t in jär jes te lmät 

Perämiehenkatu 10, 24100 Salo 
Puh. 924-733 4649 
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MAAIM-
PUOLUSTUS-

KORKEA-
KOULU 

Rouva Anette Suvanto Santahaminan Sotilaskotiyhdistyksestä 
leikkaamassa Väinämöisen vihkinauhaa kurssin kouluttajien avusta-
mana. 

Väinämöisen veljeskunta 
rantautui Santahaminaan 

Esiupseerikurssi 49 ja siihen kuuluva merisotalinja 15 aloitti opiskelunsa 
Maanpuolustuskorkeakoulussa viime syyskuussa. Esiupseerikurssi on 

toinen ns. uusimuotoinen kurssi, jolla opiskelee kaikkiaan 102 oppilasta. 
Merisotalinjalla on yhteensä 20 upseeria rannikkotykistöstä, merivoimis-

ta ja rajavartiolaitoksesta. 

Opiskelupaikkana oli aluksi Tuusulassa sijaitse-
va entinen Taistelukoulu. Meripuolustuksen 

opiskelu sisämaassa hymyilytti aluksi merisotalin-
jan opiskelijoita, etenkin merimiehiä. Mutta kun 
selvisi, että meille valittujen huoneiden ikkunat 
olivat Tuusulan järvelle, merimiehetkin alkoivat 
sopeutua ympäristöönsä. 

Jo tuolloin oli tiedossa esiupseerikurssin siir-
t yminen S a n t a h a m i n a a n vuoden 1996 alussa . 
Muut toon liittyen mer iso ta l in jan opiskel i jo is ta 
muodostetti in lokakuussa 1995 työryhmä, jonka 
tehtäväksi annettiin "merisotalinjan opiskeluedel-
lytysten luominen j a perinteiden siirtäminen San-
tahaminaan". 

Opiskeluedel lytyksiä mieti t täessä työryhmän 
huomio kiinnittyi luokan viihtyvyyden parantami-
seen sekä modernin opetusvälineistön hankinnan 
esittämiseen. Luokkaan saatiin lopulta työryhmän 
esittämät liukukiskoilla olevat karttatasot seinille, 
atk-laitteet, siirtoheitin, sekä hyvät opetus- j a il-
moitustaulut. 

Perinteitä on luotava 

Luokan sisustamisen suurimpana ongelmana oli 
tilan pienuus. Luokkaan oli lähes mahdotonta sijoit-
taa järkevästi kaikki vaaditut 24 oppilaspaikkaa, 
atk-laitteet sekä opettajalle vielä asianmukaiset tilat 
luokan eteen. Lopulta löydettiin toimiva ra tka i su ja 
luokan viihtyvyyttä lisättiin erilaisilla kuvilla j a 
perinne-esineiden vitriinikaapilla. 

Toinen tehtävä "perinteiden si ir täminen" olikin 
varsin helppo työ, koska puolitoistavuotisen Tuusu-
lassa olon aikana ei ollut muodostunut perinteitä. 
Työryhmä päätti kuitenkin kirjoittaa luokkaan pe-
rinteiden säännöt, joihin sisältyy mm. seuraavat 
kohdat: 
- " . . . jokaisen merisotalinjan kurssin on hankittava 
yksi perinne-esine, j oka sijoitetaan luokan perinne-
kaappiin." 
- "... perinteiden vaalimisesta vastaa perinteiden 
isä, j oka on merisotalinjan nuorin opiskelija". 

10 
RANNIKON PUOLUSTAJA 2 / 9 6 

- "Merisotalinjan perinnepäivää tulee viettää koo-
tusti 15 tammikuuta" . 

Kolmas tehtävä "luokan avajaiset" olikin j o hive-
nen työläämpi osuus. Avajaiset pidettiin 15.1.1996 
työpäivän päätteeksi. Perinnepäivän ajankohta juon-
taa juurensa juur i tästä päivästä. Avajaiset alkoivat 
luokan kastamisella. 

Vihkinauhan leikkaamisen jä lkeen siirryttiin 
luokkaan, jossa oli tarjoilla snackseja j a samppan-
jaa. Ilta jatkui saunomisen j a iltapalan merkeissä. 
Vikkelimmät taisivat ehtiä puolenyön jälkeen Hel-
sinkiin asti viettämään avajaisia. 

Historian havinaa 

Jatkotutkinto-osaston siirtyessä Tuusulasta Santa-
haminaan, tuli ajankohtaiseksi keksiä nimet uusille 
luokkatiloille. Merisotalinjalla jär jestetyn nimikil-
pailun jälkeen esitettiin kahta eniten ääniä saanutta 
ehdotusta; merellistä ympär is töämme kuvaavaa ni-
meä "HooKaksOo" j a hyvin kunniakasta j a perin-
teistä nimeä "Väinämöinen" . 

Valituksi tuli Väinämöinen, joka on tietysti kai-
kille suomalaisille tuttu nimi kansalliseepos Kale-
valastamme, mutta meripuolustajat yhdistävät ni-
men ensisijaisesti sodan aikaisiin panssarilaivoi-
himme. 

Panssarilaivat olivat uivia linnakkeita, joten 
"Väinämöinen" sopiikin juuri siksi hyvin rannik-
kotykistö- j a meriupseereiden yhteisen opetustilan 
nimeksi. 

Luokan oveen on teetetty tamminen nimikylt-
ti, jossa lukee messinkisillä kirjaimilla " V Ä I N Ä -
MÖINEN" . Näin nimi tulee uudelleen kunniak-
kaaseen käyttöön. Kaikki meripuolustuksen upsee-
rit tulevat jatkokoulutuksen aikana opiskelemaan 
merisotataktiikan opinnot juuri tässä luokassa. 

Loppu häämöttää 

Nyt tätä artikkelia kirjoitettaessa on j o kevät koitta-
massa. Kurssin perusopinnot ovat kaikki takana j a 
kohta alkavat syventävät opinnot. Oppilaiden lisäk-
si tietoa on jaettu myös l injanjohtajal le j a luokan-
valvojalle sekä ennen kaikkea Maanpuolustuskor-
keakoulun aselajiopettajille. 

Aselajiopettajat ovatkin suostuneet j o opetuk-
sen alkuvaiheessa hylkäämään ohjesäännöt. Näin 
heillä ei ole ollut muuta vaihtoehtoa, kuin sovel-
taa tietämystään merisotalinjan aktiivisen j a välil-
lä tiukankin kritiikin vuoksi. 

Merisotalinjan opinnot päättyvät toukokuun 30. 
päivänä, jolloin kurssin laaja t ietämys on jälleen 
"kentällä" käytettävissä. 

Merisotalinjan perinnetoimikunta 

LAKI- JA YRITYSPALVELU 

HANNU KOSKI OY 
Laulajantie 10 B 8, 61300 Kurikka 

Puh. 964-450 4520, fax 964-450 4530 

AB SKÄRGÄRDSVÄGEN 
SAARISTOTIE OY 

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

C H E R I 
M A K E I S K A U P P A 

Asematie 1, Tammisaari 
•S (911) 246 1860 

KIIKALAN KIVIPUU KY 
Tulisijamuuraukset, hopealoimu takat 

Sarininkulmatie 49,25380 Rekijoki 
Puh. 924-7483 420, 949-531 220 

Tammisaaren Ruosteenesto Ky 
Ekenäs Rostskydd Kb 

Varastokatu 1 0, 1 0 6 0 0 TAMMISAARI 
puh. 91 1-241 3 4 1 6 

(H 6741111 
ftUTO-ILVES OY H ä m e e n l i n n a 
R u u n u n m y l l y n t i e 12 
1 3 2 1 0 H ä m e e n l i n n a 

- p v 

1546 -

tm 

1996 

Tammisaaren 
Kaupunki 
EKENÄS STAD 
puh./tel. 911-26 311 

Parturi-kampaamo 
Mirja Nalli 

Pohtolankatu 47-49, 33400 Tre 
Puh. 931-346 3428 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT 

nc 
\ S / 

HANGON KAUPUNKI 
HANGÖ STAD 

AUTO-
TARVIKKEIDEN 
EDULLINEN 
OSTOPAIKKA 

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

puh. 952-344 0505 

Kevätkokous 
Rannikkotykistön Opistoupseerit ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidettiin 26.4.1996 Kotkan pääl-
lystökerholla. Osanotto kokouksessa oli lupauksia 
herättävän runsas. Kokouksen päätteeksi Päällystö-
liiton hallituksen jäsen Juha Martin kertoi ajankoh-
taisista asioista. 

Kokouksessa päätettiin syyskokouksen ajan-
kohta j a pitopaikka. Syyskokous on samalla yh-
distyksen kymmenvuot is juhlakokous. Kaikki jä-
senet joukolla mukaan. Lahdessa tavataan! 

Syyskokous Lahdessa 
Yhdistyksen 10-vuotisjuhlakokous 

Tarkempi ohjelma toimitetaan lähempänä ko ajan-
kohtaa. 

Jäsenmaksulaput ovat tulleet jakoon. Yhteyshen-
kilöt jakavat pankkisiir tolomakkeet toukokuun 

aikana. Ellet syystä tai toisesta ole saanut omaasi, 
ole aktiivinen ja hanki itse omalta yhteyshenkilöltä-
si. Kysyvä ei tieltä eksy! Jäsenmaksujen markka-
määrät löydät Rannikon Puolustajan edellisestä nu-
merosta. 

RANNIKKO-
TYKISTÖ-
KOULU 

Pohjoismaista yhteistyötä 

Ruotsin Rannikkotykistökoulun johta ja eversti 

Jan-Axel Thomelius seurueineen vieraili Ran-
nikkotykistökoululla 18.-20.3.1996. Kaksi ensim-
mäistä päivää vieraat perehtyivät suomalaiseen kou-
lutukseen ja rannikkopuolustukseen Helsingissä. 
Viimeisenä vierailupäivänä tutustuttiin liikkuvaan 
tykistöön Vaasassa. 

Vierailun kohokohdaksi j a hienoksi huipentu-
maksi muodostui Vaasan Rannikkopatteriston jär-
jes tämä kisailu. Tiistai-illan päivällisellä vielä lu-
pailtiin herrasmieskilpailua, mutta h-hetken lähes-
tyessä kilpailuvietti kasvoi j a tapahtumasta muo-
dostui t iukka "f innkampen", missä maaotteluiden 
tapaan olivat vastakkain Ruotsin j a Suomen neli-
henkiset joukkueet . 

Kilpailun lajeina olivat ammunta sekä pisti-
men j a käsikranaatinheitto. Tiukan mittelön jäl-
keen Suomi selviytyi maaottelusta voit tajana pis-
tein 48 - 36. Ruotsalaisten joukkue ei yltänyt voit-
toon missään yksittäisessä lajissa. 

Molempien osapuolien edustajat pitivät poh-
joismaista yhteistyötä nyt toteutuneella tasalla hy-
vin antoisana. Tällaisten vierailujen aikana synty-
vät henkilökohtaiset suhteet mahdollistavat eri mai-
den osaamisen hyödyntämisen aivan uudella ta-
valla. Tämäkin vierailu on j o ehtinyt poikimaan 
useampia epävirall isia yhteydenot to ja koulujen 
henkilöstöjen välillä. 

Myös norjalaiset ovat esittäneet Rannikkoty-
kistökoululle yhteistoimintaa. Jatkossa onkin odo-
tettavissa vuosittain tapahtuva pohjoismainen Ran-
nikkotykistökoulujen tapaaminen. 

TKa 

PATRUUNAT 
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S U O M E N L I N N A N 
f R A N N I K K O R Y K M E N T T I 

Paikallisosastotoiminta 
käynnistyy 
Helsingin sotilasläänin esikunta on kevään aikana 
valmistellut alueensa paikallisosastotoiminnan käyn-
nistämistä yhteistyössä pääkaupunkiseudun reser-
viläisten j a maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Val-
misteluista j a suunnittelusta siirryttiin askel kohti 
käytännön toimenpiteitä 17. huhtikuuta, jolloin nel-
jälle sotilasalueelle j a pääkaupunkiseudun ranni-
kolle nimettiin reserviläisiä paikallisosastojen pääl-
liköiksi j a apulaispäälliköiksi. 

Suomenl innan Rannikkorykment in paikallis-
osaston päälliköksi sotilasläänin komenta ja ken-
raalimajuri Raimo Jokinen nimitti Reijo Telaran-
nan j a apulaispäälliköksi Jouni Grönroosin. 

M i k ä o n P A T ? 

Paikallisosasto eli PAT koostuu johtoryhmästä, re-
serviyksiköistä sekä paikallisyksiköstä. Johtoryh-
mään kutsutaan aktiivisia reserviläisiä j a vapaaeh-
toisessa maanpuolustustyössä mukana olevia hen-
kilöitä, jo tka samalla edustavat alueella toimivia 
maanpuolustusjärjestöjä. 

Reserviyksikkötoimintaan osallistuu sodanajan 
kokoonpanoihin sijoitettu henkilöstö. Paikallisosas-
toihin taas voivat kuulua kaikki 15 vuotta täyttä-
neet kansalaiset ri ippumatta siitä, onko varusmies-
palvelus suoritettu tai ei. 

Paikallisosastojen pääasiallinen tehtävä on re-
serviyksikköjen toiminnan tukeminen. Tätä tarkoi-
tusta varten paikallisyksikköön ilmoittautuneille 
tullaan aikanaan jä r jes tämään koulutusta muun 
muassa pelastustoimen, väestönsuojelun sekä muo-
nituksen alueilla. 

SIRR:n paikallisosaston päällikkö Reijo Tela-
ranta ja apulaispäällikkö Jouni Grönroos. 

M i s s ä m e n n ä ä n ? 

Ainakaan pääkaupunkiseudun rannikkopuolustuk-
sen osalta paikall isyksikkötoiminnassa ei ole kyse 
monienkaan uusien toimintamuotojen aloittamises-
ta, vaan olemassa olevan toiminnan koordinoinnin 
j a suunnittelun lisäämisestä j a resurssien kohdenta-
misesta niin, vapaaehtoiskentän j a puolustusvoimi-
en tavoitteet yhtyvät mahdoll is imman tehokkaasti. 

Parhaillaan kootaan paikallisosaston johtoryh-
mää j a suunnitellaan tulevaa toimintamallia jouk-
ko-osaston kanssa. Tämän jälkeen tarkennamme 
to iminta- ja koulutussuunnitelmiamme ja vasta sen 
jälkeen tiedotamme yksityiskohtaisemmin tulevasta 
toiminnasta. 

Isosaaressa 27.4. pidetty reserviyksikköjen va-
paaehtoinen harjoi tus toimi eräänlaisena lähtö-
laukauksena myös Suomenl innan Rannikkoryk-
mentin paikallisosastolle. 

Jouni Grönroos 

TIKKURILAN ROMU OY 
HAKINKUJA, 01380 VANTAA 

KAIKKI ROMU ALAN PALVELUT 
PUH. (90) 831 666, F AX (90) 831 066 

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

• VAHAUKSET MATTOJEN PESUT 
• PAINEPESUT • LOPPUSMVOUKSET 
• IKKUNANPESUT • ERIKOISPALVELUT 

I C n C l l l f f l A V MERITULLINKATU 11 D, 00170 HELSINKI 
l O U d l I V U U T PUH. 90-135 4664 
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S O T A M U S E O 
Suomen sotahistorian er ikoismuseo 
Avoinna: su-pe 11-16, 
Maurinkatu 1, Helsinki, puh. 161 6381 

MANEESI 
Raskaan sotakaluston erikoisnäyttely. 
Suomenl inna, Iso-Mustasaari . 

RANNIKKOTYKISTÖMUSEO 
Suomen rannikkopuolustuksen historiaa. 
Suomenl inna, Kustaanmiekka. 

S U K E L L U S V E N E VESIKKO 
Suomen vi imeinen sukel lusvene 
2. Maai lmansodasta. 
Suomenl inna, Tykistölahti 

Suomenl innan osastot avoinna 
11.5.-31.8. päivittäin 10-17, 
1.9.-30.9. päivittäin 11-15. 
puh. 161 5295 

KOIRAN OMISTAJA -
KOULUTTAJA 

T E L E H A L L I T U K S E N 
T Y Y P P I H Y V Ä K S Y M Ä 
koirien koulutuslaite 
DOG TRAINER 700-DT 
on ainoa maassamme 
hyväksytty malli. Laite 
poistaa kovienkin koira-
rotujen koulutuksesta 
"patukan ja monon", li-
säksi se säästää satoja 
peuroja ja poroja koirien 
raatelulta, sekä antaa 
rauhan "naapurin" lam-
paille, kissoille ja kanoil-
le. Laitteen eläinsuoje-
lullinen arvo on kiistaton. 
Hinta. 3.200 mk. 

HAUKUNRAJOITIN MODEL 190-DT 
Haukkuvia koiria voit kuulla kodissasi, naapurissa, 
kenneleissä, puistoissa jne... Pieni haukahdus ei 
silti ole tuomittavaa, mutta liika haukkuminen rasit-
taa naapureitasi. Laite opettaa koiran olemaan 
haukkumatta silloin, kun se ei ole toivottavaa. Hin-
ta 1.500 mk. 

Maahantuoja: 

PENTTI HEINO 
Vihnushovi, 37150 Nokia, puh. (931) 341 1188, fax (931) 342 5274 

P u o l u s t u s v ä e n k ä y t t ä m ä k i r j a p a i n o 

KIRJAPAINO KaamatlutPlo 
Nykyaikainen kirjojen painamiseen erikoistunut graafinen laitos 

Painamme ja sidomme itse kaikentyyppisiä kirjoja edullisesti. 
Puolustusvoimia olemme palvelleet jo vuosikymmenien ajan. 

H a l l i p u s s i 1 , 7 6 1 0 0 P I E K S Ä M Ä K I , p u h . 9 5 8 - 6 1 3 0 6 6 , f a x 9 5 8 - 4 8 8 5 7 4 

1 147 



HANKONIEMEN KILTA 

Koulutusta Hiidenmaalla 
Hankoniemen kilta järjesti pääsiäisenä vierailun 
Hiidenmaalle Hiiumaa Malevkondin (Hiidenmaan 
suojeluskunta) luo. Samalla retkellä annettiin kou-
lutusta yksittäisen taistelijan j a taistelijaparin sekä 
ryhmän toiminnasta. 

Koulutuksesta vastasivat Suomenlinnan rannik-
kotykistökillan asiantuntijat. Hankolaiset keskit-
tyivät kuljetuksiin, huoltoon ja henkeä nostatta-
vaan yhdessäoloon vanhempien suojeluskuntave-
teraanien kanssa. 

Sää suosi harjoitusta. Hohtavien hankien kes-
kellä oli todella miellyttävä harjoitella lähes 20 
asteen lämmössä. Koulutuksessa oli kaikkiaan yli 
kolmekymmentä hiidenmaalaista suojeluskuntalais-
ta, mukana tyttöjäkin. Onnistuneiden päivien päät-
teeksi tuhottiin panssarivaunua esittänyt rantakivi 
venäläisellä kertasingolla. 

Killan toimintaa kesällä 

Hankoniemen killalla on hyvin vilkas ohjelma ke-
säksi. Heinäkuun viimeisenä viikonvaihteena kilta 
matkustaa Pietariin, missä osallistutaan kutsuvie-

raina Venäjän laivaston 300-vuotisjuhliin. Samaan 
aikaan suorittavat 27.7. Hankoon jäävät kiltaveljet 
kunnianosoituksen Riilahden muistomerkillä. 

Elokuun ensimmäisenä päivänä Hangon Ran-
nikkopatteristo täyttää 75 vuotta. Kilta osallistuu 
juhlintaan. Elokuun 7. lähdetään jälleen Pietariin, 
mis tä a lkaa kesän s u u r t a p a h t u m a - Pie tar i -
Kronstadt - Kotka - Hanko - Uusikaupunki -sou-
tu. 8.-18.8. välillä tapahtuvaan soutuun voidaan 
ottaa rajoitetusti osallistujia muistakin killoista. 

Rannikonpuolustaj ien päiville 24.8. ovat luon-
nollisesti kaikki killan jäsenet tervetulleita. Lisä-
tietoja kesän ohjelmasta saa puheenjohtajal ta tai 
sihteeriltä. Rannikonpuolustajien päivän osalta ky-
symyksiin vastaa Olli Salmi (puh 911-2482854). 

Pekka Silvast 

Pekka, Jari ja Sami pitävät taukoa. 

Rannikko-
sot askoti-
yhdistys ry 

FINNOPTA OY 
Särkiniementie 5 C 51 

00210 HELSINKI 
Puh. 90-692 2255 

FORTRESS RESTAURANT 

PIZZERIA 

TERRACE 

L INNAKERAVINTOLA 

PIZZERIA 

TERASSI 

WALHALLA 
0 0 1 9 0 S U O M E N L I N N A H E L S I N K I F I N L A N D P U H / F A X 9 0 - 6 6 8 5 5 2 
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Keltaisen Rykmentin kuulumisia 

40 vuotta Keltaisen 
Rykmentin veteraanitoi-
mintaa vetänyt Onni 
Kauppila luutnanttina. 
Kapteeniksi hänet 
ylennettiin vuonna 1944. 

On sanottu, että sitä tikulla silmään, joka vanhoja 
muistelee. Näinhän asiat eivät kuitenkaan aina ole. 
Rannikon Puolustajassakin on osattu menete l lä jär -
kevällä tavalla, eli lehden painopiste on kuten kuu-
luukin, nykypäivässä ja maamme puolustusasioit-
ten tulevaisuudessa. Sotien muistelot j a veteraanien 
asiat ovat sopivasti sijoittuneet kiltojen j a muiden 
uutiskehyksiin. 

Vajaan kuukauden päästä tulee kuluneeksi 55 
vuotta siitä, kun jatkosota alkoi ja 52 vuotta siitä, 
kun tämän sodan raskaimmat uhrit annettiin Suo-
men itsenäisyyden puolesta. 

Kannaksen ja Viipurinlahden torjuntataisteluis-
sa rannikkojoukkojen menetykset olivat suuret. 
Muun muassa Teikarin taisteluissa 300 kaatunutta 

Leipomo konditoria 

MESSI 
Porvoonkatu 3, Puh. 2709 0781 

Työpajankatu 2, Puh. 2709 0782 

RAVINTOLA 
LAULAVA TURSAS 
Merimiehenkatu 27, Helsinki 

Puh. 90-624 566 

ja 500 haavoittunutta ja kadonnutta. 
Keltainen Rykmentti (RTR 2) haluaa muistaa 

talvi- j a jakosodissa kaatuneita aseveljiään näkyväl-
lä tavalla. Toukokuun 21. päivänä kiinnitetään Saa-
renpään linnakkeen raskaan patterin kasematin sei-
nään muistotaulu. 

Tauluun kaiverretut suomen- ja venäjänkieliset 
tekstit kertovat koruttomasti historiamme raskaista 
ajoista ja veteraanien ajatuksista. Toukokuun lo-
pulla kävi parin linja-autollisen verran rykmenttim-
me veteraaneja tuttavineen yllämainitussa kohtees-
sa ja tutustui samalla matkalla muutenkin Kannak-
sen taistelupaikkoihin. 

Huhtikuussa pienehkö mutta sitäkin innokkaampi 
joukko tutustui Rannikkotykistökoulussa aselajiin j a 
sen tekniikkaan sekä koulutusvälineisiin. Ansaittu 
kiitoksemme vielä kerran majuri Rekolalle ja hänen 
hyville avustajilleen. Toivotamme koululle hyvää 
menestystä ja tulosta jatkossakin. 

Lopuksi to teamme kaikella kii toksella, että 
vuodesta 1951 Keltaisen Rykment in veteraanitoi-
mintaa vetänyt Onni Kauppila on jä t tänyt tehtä-
vät nuoremmil le "vanhoille". Puheen joh ta jamme 
on nyt Paavo Toivonen j a perinnetoimikunnan sih-
teeri Tauno Tetri. Verner Torvinen 

(T1L1S1EPPOQY) 

VARATTU 

. -uiHelsfog^ n 

ct 
-^AarsasWi^' 

ITA-HELSINGIN AUTOKATSASTUS OY 
Yksityinen katsastusasema Tattarisuolla 

Jäähdytintie 2, 00770 Helsinki 
puh. 347 4013, fax 388 3088 

Avoinna: ark. klo 8-20 
la klo 9-

myös ilman ajanvarausta (mahd. mukaan) 
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Läksiäistilaisuus 
TurRR:n esikunnassa. 

Kuvassa Turun rt-killan 
puheenjohtaja Heikki 

Kiviranta, eversti 
Juhani Haapala ja 

everstiluutnantti Pertti 
Malmberg. 

ottajia on paljon, kehittäjiä vähän." 
Haapalan a ikana rykment i ssä käynnistet t i in 

monia projekteja . Monet pitkään vireillä olleet 
hankkeet etenivät; saariston sähköverkon j a tutka-
valvonta jär jes te lmän kehit täminen edistyi. Par-
haimmat tulokset syntyivät kuitenkin henkisellä 
puolella. Haapala piti tärkeänä koulutuksen tehok-
kuuden lisäämistä j a koulutusilmapiirin hyvää ta-
soa. 

Turkulaiseksi vaikea päästä 

Tehtävien vaihto isossa rykmentissä on aina vaativa 
urakka. Jo pelkästään perehdyttämiseen kuuluvien 
asioiden määrä on uskomaton. Lisäksi etäisyydet 
ovat pitkiä j a kevättalven kelirikko uhkasi välillä 
sotkea aikataulut. Linnakkeet kuitenkin kierrettiin 
j a kunnanjohtajat tavattiin. 

Everstiluutnantti Pertti Malmberg kertoi vaih-
don yhteydessä ottavansa mielellään Turun Ran-
nikkorykmentin vastaan. Uusi komenta ja ilmoitti 
asettuvansa asumaan Turkuun, jota pidetään eri-
tyisen myönteisenä asiana. 

Turussa asuvat kuuntelivatkin tyytyväisinä, kun 
Malmberg kertoi myyvänsä kaiken omistamansa 
Helsingistä - selvä merkki ihmisestä, joka on säi-
lyttänyt kehityskelpoisuutensa helsinkiläisyydes-
tään huolimatta. Malmberg kertoi myös aikovansa 
"tulla turkulaiseksi", joka on kuitenkin huomatta-
van vaikeaa ellei jopa mahdotonta ulkopaikkakun-
talaiselle. 

Suomen laaj imman joukko-osaston komentaja 
on vaihtunut. Turun Rannikkorykmentissä yli 

neljä vuotta palvellut eversti Juhani Haapala luo-
vutti rykmentin komentajan tehtävät everstiluut-
nantti Pertti Malmbergille. Vaihtoparaati pidettiin 
Gyltössä perjantaina 29. maaliskuuta 1996. 

Haapalan komentajakaudella monet asiat muut-
tuivat. Puolustusvoimat siirtyi uuteen johtamis- j a 
hallintojärjestelmään, tulosjohtaminen otettiin käyt-
töön ja tietotekniikka kehittyi nopeasti. Lopulta 
puolustushallinnon rationalisointi- j a kehittämis-
ohjelman julkaisemisen jälkeen selvisi, että Kuus-
kajaskarin linnake haluttiin muuttaa vartiolinnak-
keeksi. 

Muutoksista j a takaiskuistakin huolimatta Haa-
palan peruslinja oli selkeä; rykmentin tulee kan-
nanotoissaan olla johdonmukainen ja luja. Kehi-
tyksen kulkuun on voitava vaikuttaa; omia asioita 
ei saa jät tää pelkästään muiden suunniteltavaksi. 
Haapala totesikin asiasta osuvasti: "Näinä aikoina 

TURUIM 
RANNIKKO-
RYKMENTTI 

Komentaja vaihtui 

TRICOL OY 
Hitsaajankatu 19, 10300 Karjaa 

Tehtaanmyym. urheiluneulokset, 
pelipaitaneulokset. 

Av. ma-pe 9.00-16.30, puh. 911-279 624 

ENERGIAA ELÄMÄÄN 

PAKKASAKKU 
Tudor Group 

Puh. (90) 826 322 
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Tosi turkulaiseksihan pääsee normaalisti vasta 
synnyttyään "tullien" sisäpuolella j a suvun asut-
tua Turussa vähintään kahden sukupolven ajan. 
Lupaavimmat tulokkaat saatetaan kylläkin hyväk-
syä turkulaisiksi kahdenkymmenen vuoden pika-
kurssilla. Alku on ollut Malmbergil lä lupaava j a 
aina on muistettava, että poikkeus vahvistaa sään-
nön... 

Rykmentti selviytyy 

Elokuun alussa everstiksi ylennet täväl lä Pertti 
Malmbergil la on edessään vaativa tehtävä ja suuret 
haasteet. Turun Rannikkorykmentt i on luotsattava 
uuteen kokoonpanoon ensi vuodenvaihteeseen men-
nessä. 

Henkilöstöpolit i ikka tulee varmasti olemaan 
täynnä vaikeuksia. Kuuskajaskar in lopettamisen 
jälkeen suuri osa työpaikoista on ulkosaaristossa. 
Kaikkia tyydyttävien ratkaisuiden saavuttaminen 
ei varmasti olekaan mahdollista, mutta oikeuden-
mukaisuuden säilyttämisellä voidaan varmasti voit-
taa paljon. 

Saaristossa palveleminen ei kaikissa elämän-
vaiheissa ole perheellisille helppoa, varsinkin kun 
naistyöpaikkojen määrä saaristossa on vähäinen 
vuosia ja tkuneen siviilihenkilöstön supistamisen 
vuoksi. Taloudellinen kehys ei lupaa tulevaisuu-
dessakaan hyvää. 

Turun Rannikkorykmentt i kuitenkin selviytyy. 
Sen vahvuuksia ovat motivoitunut j a ammattitai-
toinen henkilöstö, hyvät yhteistoimintasuhteet sekä 
kotiseudun vankkumaton tuki. Uudella komenta-
jalla on siis kaikki edellytykset selviytyä tehtäväs-
tään hyvin. 

Turun Rannikkorykmentin koko henkilöstön 
puolesta toivotan Juhani Haapalalle mitä parhain-
ta menestystä Maanpuolustuskorkeakoulun hallin-
tojohtajana. Rykmentin eri tilaisuuksissa usein näh-
dylle Liisa-vaimolle myös onnea j a menestystä. 
Olette yhdessä antaneet meille paljon. 

Komentajan virkaan astuneelle Pertti Malm-
bergille parhaat onnittelut upean tehtävän ja myös 
tulevan ylennyksen vuoksi. Onnittelut myös Lei-
la-vaimolle. Olkaa sydämellisesti tervetulleita! 

Erkki Marttila 

Myynti ja markkinointi: 
Upo-Kodinkoneet 

Atomitie 5 A 
00370 HELSINKI 
Puh. (90) 503 301 

TURUN SATAMA 
- tiheä linjaliikenne Eurooppaan 
- sujuvan liikenteen ro-ro -satama 
- täyden palvelun konttiterminaali 
- junakuljetukset Skandinaviaan 
- upeat matkustajalaivat käytössäsi 

TURUN SATAMA 
Linnankatu 90, 20100 Turku 

puh. 921 -267 4111, f ax 921-267 4125 

M90-D1 

TAISTELUKAASUNILMAIS IMET 

: E N V I R O N I C S OY 
« 

* Työmiehenkatu 2, PL349 
* 50100 MIKKELI 
* puh.955-177011, fax 955-177013 

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 

T Ä Y D E L L I S T Ä K I I N T E I S T Ö H U O L T O A 

- N O R M A A L I T A L O N M I E S P A L V E L U 
- L V I - H U O L T O 
- V I H E R A L U E E T 
-HUONEISTO- JA I K K U N A R E M O N T I T 
- P Ä I V Y S T Y S P A L V E L U 24 h 

Rl KIINTEISTÖHUOLTO 
R. JOENSUU OY 
Rukatunturintie 3 I 68, 00970 Helsinki 

90 - 326 314 
949- 431 165 
Telefax 90-3281208 
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Laadun tunnuksena 
DIN ISO 9001 

Automaation kokonaisuus ja sen osa-alueet hallinnassa. 
Ensiluokkaiset tuotteet, asiantuntemus sekä suunnittelu-, 

käyttöönotto- ja koulutuspalvelut. 
Meiltä saat kaiken, mitä tehokas laiteratkaisu vaatii. 

Sinettinä Feston laatujärjestelmä, joka täyttää 
DIN ISO 9001 :n vaatimukset. 

Kun valitset tosiasioiden perusteella, 
oikea yhteistyökumppanisi on FESTO. 

FESTO OY, PL 86 (Mäkituvantie 9), 01511 VANTAA 
Puh. (90) 870 651. Fax (90) 870 65 200 

KUOPIO - PORI - SEINÄJOKI 

T ä y d e n p a l v e l u n 

m a r i n a 

L a u t t a s a a r e s s a 

• Moottorit 
• Vaihtomoottorit 
• Varaosat 
• Tarvikkeet 

« ĵpBl • Moottorihuolto 
• Talvisäilytys 

•H""* • Veneen kevät-
huolto 

V O L V O ä S P P I 

M | T j 

PENCENTRA OY • J J . m . M J J . i i » 
Veneentekijäntie 9,00210 Helsinki, Puh. 90 -679022 

KUN HALUAT HYVAA 
TILAUSAJOPALVELUA 

Hyljekuja 6 
02270 ESPOO 
(90) 888 1312 

VANTAAN PALVELUPESULA KY 
Kielotie 30, 01300 Vantaa 

Puh.837103 

Raskaat Ajoneuvot Oy Ab 
Vantaanlaaksontie 6 B 

01610 Vantaa. Puh. 90-507 91 

KIINTEISTÖHUOLTO KIRVESNIEMI OY 
Kielotie 4-6 D, 01300 VANTAA 

s 873 5661 
Päivystys 24 h 
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HÖGFORS 

VENTTIILIT 
VIRTAUKSEN 
SULKUUN 
JA SÄÄTÖÖN 

SENTO OY,HÖGFORS 
PL 13 (Satamakatu 3) 
24101 SALO 

Puhelin (924) 7312 999 
Telekopio (924) 7331 505 

Oy WESTERN SHIPYARD LTD 

puh. 9 2 4 - 7 3 6 6 5 1 1 , t e l e x 6 8 7 7 te i jo sf 
t e l e f a x 9 2 4 - 7 3 6 6 5 1 5 

Alusten kor jaus - ja muutostyöt 
sekä vuos i te lako inn i t . 
Suure t t e r ä s r a k e n t e e t . 

A W LILJEBERG OY 
Espoo 

ALFA LAVAL OY 
Espoo 

SIIVOUS- JA KIINTEISTÖPALVELU 
IRMA SILTALA 

Turku 

LÄNSI-LAPIN KULJETUS JA 
RAIVAUS OY 

Tornio 

KEMIJOKI OY 
Rovaniemi 

MYLLYKOSKEN LASI KY 
Anjalankoski 

TILITOIMISTO TMI TIMO PETHMAN 
Kouvola 

VAASAN ULATAKSI OY 
Vaasa 

LIHA KYLMÄNEN OY 
Kuusamo 

AB PÄRAS OY 
Kruunupyy 

HAMMASLABORATORIO 
ERKKI MARTTILA 

Kotka 

PARTURI-KAMPAAMO 
SEA STYLE 

Kotka 

OY INSALKO AB 

METALLITEOLLISUUDEN 
KESKUSLIITTO MET 

Maailman paras joki/ 
matala vesi vene Ivalosta!!! 

Pohjolan Jokivene Oy 
Saariselkä 

puh.9697-686 868 fax 686 842 
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Rannikon 
viestitoimintaa 
käsittelevä 
sarja jatkuu 

Järjestelmän 
ytimenä toimiva 

keskussanomalaite. 

Sanomalaiteperhe 
Keskussanomalaite (KSL) on sanomalaitekaluston kunin-
gas. Laite on automaattinen datavälitin, joka mahdollis-

taa samanaikaisen liikenteen usean eri keskussanomalait-
teen, sanomalaitteen, partiosanomalaitteen sekä muiden 
yhteensopivien päätelaitteiden kanssa välittämällä auto-

maattisesti salattuja sanomia. 

Teksti Jouko Vesanen, kuvat SA-kuva 

KSL ohjaa ja valvoo 
sanomal i ikennet tä 
sekä paikantaa viko-

ja ilmoitusten perusteella. Vä-
litintoimintojen lisäksi se mah-
dollistaa sanomien laatimisen 
ja lähettämisen, sekä vas-
taanottamisen ja taltioimisen. 

Sanomalaiteverkon val-
vonnan tukena käytetään win-
dows pohjaista verkonhallin-
taohjelmaa, jota käytetään 
KSLeen liitetyllä PC-tietoko-
neella. Tällöin saadaan reaa-
liaikaista kuvaa verkon kun-
nosta ja voidaan viiveettä 
vaikuttaa havaittuihin epäkoh-
tiin. 

Sanomaliikenteen tukena 
toimii sanomaliikenneohjel-
misto, jolla käyttäjä pystyy lii-
kennöimään joustavasti sano-
malaiteverkossa omalla PC-
tietokoneellaan liitettyään sen 

sanomalaiteverkkoon. Sano-
maliikenneohjelmaa käytettä-
essä käyttäjä voi valmistella 
omat sanomansa etukäteen 
ja tallentaa ne levykkeelle, 
josta ne voidaan ottaa tarvit-
taessa käyttöön tai tulostaa. 

Matkaviestiväline 
vauhdikkaaseen 
menoon 

Yleisin verkossa käytetty lii-
kennöintiväline on sanomalai-
te (SANLA) ja näin ollen siis 
lähinnä rivikäyttäjää. SANLA 
on lyhyiden tekstimuotoisten 
sanomien viestitykseen tar-
koitettu päätelaite, joka salaa, 
lähettää, vastaanottaa ja tul-
kitsee sanomia. 

Vastaanotettuja sanomia 
voidaan editoida ja lähettää 
uudelleen. Viestityksessä siir-

totieksi soveltuu mikä tahan-
sa puhelin- tai radioyhteyden 
laatua vastaava siirtotie, 
esim. kenttäparikaapeliyhte-
ys, yleisen televerkon yhtey-
det, radioyhteys ja jopa mat-
kapuhelinyhteys. Voit siis lii-
kennöidä sanomalaiteverkos-
sa jopa etelän lomarannoilta. 

Lähetettävien sanomien 
muistin kapasiteetti on yh-
teensä 8 000 merkkiä kah-
deksassa lähetysmuistissa ja 
12 000 merkkiä 8+1:ssä vas-
taanottomuistissa. Melko suu-
ria määriä, kun muistetaan, 
että A-4 tekstisivulla on n.2 
500 merkkiä. Yksittäisen sa-
noman suurin pituus on 2 000 
merkkiä. Sanomia voidaan lä-
hettää KSL:een tapaan joko 
vapaa- tai määrämuotoisina. 

SANLA ei hätkähdä vaik-
ka olisit viestittämässä + 70 
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asteisessa saunassa ja pu-
dottaisit viestivälineesi metrin 
syvyiseen löylyvesikiuluun. 
Haittaa ei koidu myöskään sii-
tä, että pudotat sen - 40 as-
teen pakkasessa kohmeisis-
ta käsistäsi 75 sentin korkeu-
delta lattialle. 

PARSA - SANLAN 
pikkuveli 

Partiosanomalaite (PARSA) 
painaa yhden kilon eikä ole 
syötävää, vaan täysiverinen 
viestiväline, joka toimittaa sa-
mat asiat kuin SANLA, mutta 
tiivistettynä niin kokonsa (1/ 
3) kuin muistinsakin (1/10) 
puolesta. Kokonsa puolesta 
laite soveltuu nimensä mu-
kaan partiokäyttöön. 

Yleisvälineenä toimiva 
sanomalaite yllä ja sissin 
reppuun mahtuva partiosano-
malaite alla. 

PARSAN kokonaismuisti-
kapasiteetti on 2 000 merk-
kiä ja siinä on vain yksi lähe-
tysmuisti. Vastaanottomuiste-
ja on 8+1. Vastaanottomuis-
teissa +1 (myös SANLASSA) 
paikalle tullut sanoma väistyy 
aina tulevan sanoman tieltä, 
joten käyttäjän on muistetta-
va tyhjentää luetut sanomat 
muistista vapauttaakseen ka-
pasiteettia käyttöön. Ympäris-
tönsieto on samaa luokkaa 
kuin SANLASSA. 

Esiteltyjä laitteita voidaan 
käyttää myös paikallisesti sa-
laamislaitteina esimerkiksi 
valmisteltaessa salattuja vies-
tejä sähkötysradioliikenteelle. 
Kaikkiin laitteisiin on myös lii-
tettävissä kirjoitin sanomien ja 
salausten tulostusta varten. 

TUHOLAISTORJUNTA OY 
DESTRUCTOR AB 

Palvelua 24 h/vrk 
Puh.(921)486 0833, 9400-740 262 

ESSO JAKELUASEMA JA KAHVILA 
Veikko Lahtinen Ky 2 4 h 

TANKKAA MEILLÄ ITSESI JA AUTOSI 
Hyvät pysäköintitilat raskaalle kalustolle. 

70 asiakaspaikkaa TERVETULOA! 

~ KONGINKANGAS Lintulahti ESSO 
Sinun ehdoillasi. PUH. 945-584 120 

m INSTRUMENTOINTI OY 
Sarankulmanko^ 20, 33900 TAMPERE 
puh. (931) 265 9111 

Hyvää palvelua ja laatutuotteita 
•Valmisbetonia 
•Betonin pumppaus t a 

LOHJR RjJDUS 
Lohja Rudus Oy Ab Kajaanin betonitehdas 

(Petäisenniska), PL 222, 87101 Kajaani 
Puhelin (98G) 6140 333, telekopio (986) 638 331 
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Maastouttamisvaahdola voidaan esimerkiksi kätkeä olemassa 
olevia teitä tai harhauttaa luomalla valeteitä. 

Vaahdollakin 
. . . v o 

huijata 
Maastouttamisvaahto ei ole uusi 
keksintö maailmalla, vaikka meil-
lä ei ole sitä käytössä. Vaahto 
soveltuu monien eri tyyppisten 
kohteiden maastout tamiseen j a 
v a l e m a a l i e n r a k e n t a m i s e e n . 
Vaahdon kokeilua j a käyttöä lie-
nee hidastanut siihen tarvittavien 
laitteiden korkea hinta. 

Vaahdolla saadaan hyvä 
suoja visuaalisesti ja sillä voi-
daan muotoilla kohteita halu-
tulla tavalla. Lisäksi vaahto 
antaa hyvän suojan infrapu-
na-alueella lämpökuvausta 
vastaan. 

Vaahto muodostetaan ve-
destä, siihen sekoitettavista 
kemikaaleista ja väriaineista. 
Käytettävillä kemikaaleilla 

säädellään vaahdon kestä-
vyyttä aikaa, sadetta, tuulta 
ja mekaanista kulutusta vas-
taan. Normaalisti vaahto val-
mistetaan kestämään muuta-
masta tunnista useisiin vuo-
rokausiin. 

Ajelua 
näkymättömällä tiellä 

Käytettävillä väriaineilla teh-
dään vaahtoon haluttu väri-
sävy. Lisäaineet sekoitetaan 
veteen vaahdotuslaitteessa 
vaahdon levityksen yhteydes-
sä. Suurissa vaahdotuslait-
teissa voidaan vaahdon väri-
sävyjä ohjelmoida muistiin lä-

hes kymmenen. Tällöin eri 
värisävyt on otettavissa käyt-
töön ajon aikana muutamas-
sa sekunnissa. 

Parhaimmillaan vaahdon 
käyttö on teiden ja alueiden 
maastouttamisessa sekä va-
leteiden valmistamisessa. 
Käytettäessä vaahtoa asfalt-
titien valemateriaalina, se 
saadaan näkymään lämpöku-
vissa sekoittamalla siihen 
mustaa väriä, joka lämpenee 
auringossa kuten asfaltti. 

Maastossa ja teillä käy-
tettävä vaahtokerroksen pak-
suus on yleensä 15...30 cm, 
jolloin siinä voidaan vielä ajaa 
ajoneuvoilla muistaen kuiten-
kin vaahdon liukkaus. Lento-
koneita voidaan myös hinata 
vaahdon läpi, mutta rullausta 
ei suositella. 

Vaahdon käyttökohteita 
voivat olla myös sulutteet, jol-
loin esimerkiksi panssarimii-
nat lasketaan vaahtokontista 
samanaikaisesti vaahdon le-
vittämisen kanssa. Vaahdon 
erikoiskäyttökohteena voi olla 
myös raivausajoneuvoissa 
käytettävä vaahdotuslaitteis-
to, josta tipautetaan määrä-
välein vaahtokasa raivatun 
uran merkiksi. 

Konstit on monet 

Vaahdon hyvästä lämpösuo-
jausominaisuudesta johtuen 
sitä voidaan käyttää myös 
lämpöisten kohteiden maas-
touttamiseen. Käytettäessä 
vaahtoa kohteissa, se on eri-
tettävä kohteen rakenteista, 
jotta sillä ei tahrita. 

Eristämistä voidaan tehdä 
puhaltamalla vaahto naamio-
väritettyihin pusseihin ja aset-
tamalla ne kohteen päälle. Li-
säksi voidaan käyttää naa-
mioverkkoja. Kohde voidaan 
myös suojata nopeasti vaah-
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dolla peittämällä se ensin 
muovikalvolla, jonka päälle 
vaahto puhalletaan. 

Oheisesta taulukosta huo-
mataan, että vaahdotukseen 
käytettävistä laitteista löytyy 
vaihtoehoja eri käyttötarkoi-
tuksiin. Reppumallilla voidaan 
peittää pieniä yksittäisiä koh-
teita ja isoimmalla kontilla tei-
tä ja alueita. 

Eino Härkönen 

Laitetyyppi Vaahdon 
määrä [m3] 

Vaahdon 
määrä [m2] 

Vaahdotus-
aika [min] 

reppumalli 1 5 1 

ha:n perävaunu 25 100 yli 2,5 

ka:n lavamalli 100 500 yli 10 

konttimalli 400 2000 yli 10 

Ruotsalaisen FFV Aerotechin markkinoimien vaahdotuslait-
teistojen kapasiteettitietoja. 

Automaalaamo Kari Sillanpää 
Alhontie 131, Punkalaidun 

puh. 921-767 4074 
949-919 553 

KOTKAN DPTIIKKH 
flfe^^V KOTKANKATU 1 

K r i V 48100 KOTKA 
J V J P. 952-129 51 

VARATTU 

KATTOTYÖ 
KATOX OY:stä 

Kotka, Kaarniementie 39, Puh. (952)225 6025 
Matkapuhelin 9400 550 200 

M u o v i p u t k e n t a i t a j a 

jQmertsa 
- Muoviputket 
- Sadevesiputket 
- Tierummut 
- Ponttoonilaiturit 

MERTSALMI OY 

ggi^f" Puh: 919 - 551 2335 
Fax: 919 - 551 3305 
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M A A L A U S L I I K E E. H I N K K A O Y 
ULKOMAALAUSTÖIDEN ERIKOISLIIKE 

E - H ' Lattioiden massaukset 
' Liike- ja huoneistoremontit 
• Elementtisaumaukset 
> Nostolava-autot 27 m 

Sienitie 7, 00760 Helsinki 
Vaihde (90) 384 344. Telefax (90) 382 067 

Varastomyynti 
Kyläsaarenkatu 9 B, Puh. 4780 0645 

ri! O Y P U K K I L A A B 

Helsingin V-Nuohouspiiri 
Nuohoojamestar i Petri Valve 

Puh. 90-851 3748, N M T 9400-435 447 

Uudenniityntie 8, 01450 Vantaa 

Lakisääteiset nuohoukset ja 

ilmanvaihtohormien puhdistukset 

ILMANVAIHTOHORMIEN PUHDISTUKSET 
MYÖS VANTAALLA 

TIKKURILA, Kielotie 14 B, puh. 90-873 6011 
KORSO, Korsontie 8, puh. 90-851 2611 

Helsingin 

Rekkaterminaali Oy 

Honkanummentie 3 , 0 1 2 6 0 VANTAA 
Puh 90-278 6020 
Fax 90-278 60223 

VANTAAN RETKEILYHOTELLI 
• mainio majoituspaikkaTikkurilan urheilupuistossa • 

• yhteensä 100 siistiä vuodepaikkaa 2-8 hengen huoneissa • 

EL, TL N 1 1 I S e s £ I : 
> perliehtione (5 h) 300 mk 

•2 h huone 250 mk 
ryhmähinnat alk. 80 mk/h 
• sisältävät aamiaisen 

Varaukset puh. 90-839 3310, fax 90-839 4366 

AHTI NOKELA 
KAUPPAKAARI 11 puh. 246 322 

JtfäfrXt^ KAUPUNGINTALOSSA 

Yl iskylänt ie 3 
Arkisin: 0 9 - 1 9 (kesällä 09 -18) 
Lauantaisin: 0 9 - 1 4 

Puh: 698 5133 
698 5034 

Fax: 698 5424 
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RIIMGVIIIMI 
vaatimukseksi myös alhainen 
hinta, jotta lukumäärä saatiin 
riittävän suureksi. 

Norjan merivoimien ja 
Kongsberg Aerospace'n (ent. 
Kongsberg Väpenfabrikk) yh-
teistyönä kehitettiin Pingviini 
(Penguin) Mk 1, joka otettiin 
operatiiviseen käyttöön 1972. 
Heti syntymästään alkaen 
Pingviini oli menestys maail-
malla. Mk 1-version otti käyt-
töön norjalaisten lisäksi myös 
Turkin merivoimat. 

Norjalaista Pingviiniä 
voidaan hyvillä syillä 
pitää meripuolustuksen 
asejärjestelmien kehi-
tyksessä edelläkävijänä. 
Se oli länsimaissa en-
simmäinen merimaaleja 
vastaan tarkoitettu 
ammu ja unohda ohjus. 
Samoin se oli ensimmäi-
nen sekä laivalta, lento-
koneesta että helikopte-
rista ammuttava meri-
maaliohjus. Pingviini on 
myös ensimmäinen 
oman alansa edustaja, 
jossa käytettiin infrapu-
nahakupäätä. 

Pingviinin kehitystyö 
käynnistyi 1960-lu-
vun alkupuolella 
Norjan merivoimien 

tarpeesta kehittää maihinnou-
sun torjuntaan riittävän teho-
kas asejärjestelmä, mitä voi-
tiin käyttää myös vuonoissa 
ja saariston sisällä. 

Tehovaatimuksen lisäksi 
järjestelmältä edellytettiin, 
että se voidaan painonsa 
puolesta asentaa myös pie-
niin aluksiin. Tästä seurasi 

Norjassa Pingviiniä on sijoitettu sekä suuriin että pieniin 
aluksiin. Eduksi nähdään järjestelmän suhteellisen edullinen 
hinta, mikä mahdollistaa "massamaisen" käytön. 
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Silloin kun saariston tai vuonojen suojista operoivien alusten ohjusjärjestelmän kantama ei riitä, 
hyödynnetään tunkeutumiskykyistä ilma-asetta. Kuvassa F-16 on laukaissut Pingviini-ohjuksen. 

Menestys luo 
tulevaisuutta 

Vuonna 1980 Pingviinistä jul-
kaistiin versio Mk 2, missä 
ohjuksen kantamaa oli kas-
vatettu ja hakupään ominai-
suuksia kehitetty. Tämän ver-
sion ottivat käyttöön edellisten 
lisäksi Ruotsi ja Kreikka. Ny-
kyään valmistettavaa versioita 
Mk 2 Mod 7 on käytössä yh-
teensä 76:ssa aluksessa. 

Samasta tyypistä on otet-
tu käyttöön helikopteriversio 
sekä Norjassa että USA:ssa. 
Laiva- ja helikopteriversion ai-
noana erona on helikopteri-
asennusta varten rakennetut 
ohjuksen taittuvat peräsiivek-
keet. 

1980-luvun puolivälissä 
Pingviinistä kehitettiin lento-
koneversio Mk 3, mikä otet-
tiin käyttöön norjalaisissa F-
16 -koneissa. Eroina Mk 2 
Mod 7 -versioon verrattuna 
on suurempi kantama ja hie-
man raskaampi taistelulataus. 
Nämä edut on saatu aikaan 
sillä, että lentokoneversiossa 

ei tarvita lähtömoottoria. 
Ensimmäisen Pingviinin 

(Mk 1) kantama oli 20 km. Nyt 
käytössä olevan Mk 2-versi-
on kantamaksi ilmoitetaan yli 
34 kilometriä ja lentokonever-
sion (Mk 3) kantamaksi 55 
km. Jälkimmäisellä ilmeises-
tikin tarkoitetaan korkealta 
laukaistun ohjuksen kanta-
maa. Eräissä lähteissä on ar-
vioitu, että matalalta laukais-
tun ohjuksen kantama olisi 
40...45 km. 

Mutkan kautta 
maaliin 

Pingviinissä on sekä lähtö-
että matkamoottorina ruutira-
ketti (Mk 3:ssa vain matka-
moottori). Ohjuksessa ei ole 
erillistä ulkopuolista matka-
moottoria, vaan sekin sijait-
see ohjuksen rungon sisällä. 
Moottori palaa ohjuksen koko 
lennon ajan ja antaa sille me-
rimaaliohjuksille tyypilliseen 
tapaan lähellä äänen nope-
utta olevan matkanopeuden. 

Helikopteriversiossa taite-

tut takasiivekkeet avautuvat 
0,3 sekuntia ohjuksen irrotta-
misen jälkeen. Välittömästi 
siipien avauduttua lähtömoot-
tori syttyy ja kiihdyttää ohjuk-
sen matkanopeuteen. Ohjus-
ta irrotettaessa helikopterilla 
on oltava nopeutta eteenpäin, 
jottei ohjus kaatuisi pituus-
suunnassa väärään asen-
toon. 

Lentoradan pääosan ohjus 
lentää inertiasuunnistuksella 
hyrriensä ohjaamana enna-
kolta syötettyä reittiä pitkin. 
Lentoradalle voidaan määrit-
tää yksi kulmapiste, minkä 
kautta ohjus suunnistaa kohti 
ennakkopistettä. Kulmapiste 
voi sijaita siten, että ohjus 
kaartaa siinä korkeintaan 90 
astetta. Ohjus on laukaistava 
plus/miinus 50 asteen kul-
massa kohti maalia tai kulma-
pistettä. 

Hakupäähän 
luotetaan 

Ohjusta ohjataan lennon ai-
kana etusiivekkeillä sekä 
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PINGVIINI Mk 2 Mod 7 Mk 3 

- ohjuksen pituus 3,0 m 3,0 m 
- siipien kärkiväli 1,4 m 1,0 m 
- - taitettuna 0,76 m -

- rungon halkaisija 0,28 m 0,28 
- ohjuksen massa 385 kg 370 kg 
- taistelulatauksen massa 120 kg 130 kg 
- maksimi kantama 34 + km 55 + km 

Suhteellisen kevyelläkin ohjuksella 
kyetään saamaan merimaaliin 
tuhoisa vaikutus, kuinhan taistelula-
taus in suunniteltu oikein. Kuvassa 
1000 tonnin miinanlaskija Pingviini-
ohjuksen osuman jäljiltä. 

sivu- että korkeussuunnassa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että ohjus tottelee korja-
usliikkeitä hyvin herkästi mo-
lemmissa suunnissa. Lisäksi 
etusiivekkeillä estetään ohjuk-
sen pyöriminen pituusakselin-
sa ympäri, koska ohjus mit-
taa koko ajan lentokorkeut-
taan radiokorkeusmittarilla. 

Ohjuksen alkulennon ajak-
si sille voidaan valita lento-
korkeudeksi 80 m tai 10 m. 
Suurempaa lentokorkeutta 
käytetään silloin, kun ohjus 
laukaistaan ilmasta mante-
reen päällä. Saaret kyetään 
yleensä kiertämään matalam-
massa lentokorkeudessa len-
toradalle määritettävää kul-
mapistettä hyväksi käyttämäl-
lä. Pintalentovaiheen lento-
korkeutta ei ole julkaistu. 

maaliin suuressa osastossa. 
Ohjuksen hakupään logiik-

kayksikkö tunnistaa osuman 
saaneen maalin. Ohjukselle 
voidaankin ennen laukaisua 
kertoa myös se, saako ohjus 
iskeytyä sellaiseen maaliin, 
johon on jo osuttu, vai pitää-
kö sen etsiä muita maaleja. 

Ohjuksen kontrollijärjestel-
mä määrittää iskeytymisvai-
heen aloittamisen. Tavoittee-
na on osua maaliin mahdolli-
simman lähellä vesirajaa. 

Yleisesti infrapunahaku-
päätä pidetään helposti 
harhautettavana. Kongs-
berg Aerospacella on pit-
käaikainen kokemus tämän 
sensoritekniikan kehittämi-
sessä ja norjalaiset ovat-
kin hyvin vakuuttuneita 
oman järjestelmänsä suo-
rituskyvystä. 

Pingviinin hakupää ky-
kenee erottamaan alus-
maalin saarista ja muista 
lämmönlähteistä. Haku-
pään logiikkaa on viimeisiin 
versioihin kehitetty siten, 
ettei ohjus ole perinteisillä 
infrapunajärjestelmien har-
hautuskeinoilla häirittävis-
sä. Ohjukseen syötetään 
ennen laukaisua kriteerit, 
joiden perusteella maali 
valitaan. 

Tekniikka 
luo 
takti ikkaa 

Ohjukselle voi-
daan ennen lau-
kaisua määrittää, 
kuinka monen 
kriteerit täyttävän 
maalin yli ohjus 
lentää ennen is-
keytymistä koh-
teeseensa. Tämä 
m a h d o l l i s t a a 
osumien saami-
sen mahdollisim-
man moneen 
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Pingviini-ohjuksen helikopte-
riversio on käytössii USA:n 
merivoimien ja Kreikan 
Seahawk-helikoptereissa. 

T a i s t e l u l a t a u s »n k a i k k i e n 
mu iden mer imaa l ioh jus ten ta-
p a a n m a a l i n k y l k i r a k e n t e e t 
l äpä i sevä ja v i ivee l lä rä jäh-
tävä . Mk 2 M o d 7 ve rs i ossa 
t a i s t e l u l a tauksen m a s s a on 
120 kg, mis tä i a |ahdysa ine t -
ta on 50 kg. Mk 'A ve rs iossa 
on 130 kg ta is te lu la taus . 

Nor ja la iso t ker tovat Ping-
v i in i -oh jus ten käy t tö tak t i i kak-
seen oh jus to i | unuan kyl lästä-
m i s e n s i ten, et tä maa l i osas -
t o a koht i a m m u t a a n mahdo l -
l i s imman mon ta oh jus ta eri 
k u l m a p i s t e i d e n kau t ta . O h -
jus ten l a u k a i s e m i n e n aloi te-
t aan s i ten, et tä ne lähes tyvä t 
maa le j a eri suunn i l ta s a m a n -
a ika isest i . 
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Ruudikkaasti 
- ja ehdottoman 

tarkasti. 
Vihtavuoren haulikonpatruunat ja käsilatauskomponentit ovat 
luotettavia, tasalaatuisia ja turvallisia käyttäjälleen. Haulikon-
patruunavalikoima kattaa kaikki yleisimmät metsästyksen tar-
peet. Itselataajille on tarjolla koko tuotevalikoima: erilaiset 
ruudit ja nallit sekä selkeät, yksityiskohtaiset oppaat ja kaiken 
huipulla Vihtavuoren suuri itselatauskirja. 

Kysy Vihtavuoren huipputuotteita hyvin varustetuista 
metsästys- ja urheiluliikkeistä. 

VV 
VIHTAVUORI OY 

41330 Vihtavuori Puh.(941) 3779 211, fax (941) 3771 643 


	1996_2

