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Rannikon puolustus 
Itäisellä 
Maanpuolustusalueella 
• Itäisen Maanpuolustusalueen vastuualueen merellinen osuus 
muodostuu kapeahkosta kaistaleesta itäistä Suomenlahtea. Itäisen 
naapurimme menetettyä valtaosan Itämeren satamakapasiteetis-
taan Baltia maitten itsenäistyttyä on Suomenlahden pohjukan 
taloudellinen ja operatiivinen merkitys kasvanut. Pietari ympäris-
töineen muodostaa kehittyvän meriliikenteellisen keskuksen, jolla 
on Itämeren mittasuhteissa strategistakin merkitystä. 

Meriliikenteen vilkastuminen ja hyvät mahdollisuudet sen 
valvontaan, samoin kuin alueen liittyminen Itäisen Maanpuo-
lustusalueen puolustussuunnitteluun ovat terävöittäneet myös-
kin meripuolustuksen rakentamista j a rannikkojoukkojen toi-
mintaa itäisellä Suomenlahdella. 

Puolus tusvoimien rat ional isoinnin ja säästämistarpeiden 
pyörteissä kohdistui erilaatuisia uhkia alueen ainutta rannikko-
joukko-osastoa Kotkan Rannikkopatteristoa kohtaan. Tilanteen 
muuttuminen johti kuitenkin varsin nopeasti patteriston kan-
nalta täysin päinvastaiseen, myönteiseen kehitykseen. 

Vaikka vallien ympäröimästä, historia patinoimasta Kymin-
linnasta ollaankin luopumassa on alkanut vuosi rannikkomme 
puolustajille varsin merkittävä. Kahden uuden perusyksikön, 
Rankin linnakkeen ja meritorjuntaohjuspatterin toiminnan käyn-
nistyminen ja niiden myötä varusmiessaapumiserän vahvuu-
den kasvu sekä henkilökunnan lisäys tuovat joukko-osastolle 
uutta ilmettä ja puolustusvalmiudel lemme tehokkuutta. 

Puolustusvoimien niukkojen taloudellisten resurssien suun-
taaminen itäisen Suomenlahden meripuolustuksen kehittämi-
seen on varmasti tarkoituksenmukaista j a lisää puolustuksem-
me uskottavuutta. Kehittäminen ei kuitenkaan voi tapahtua il-
man aluevastuussa olevan joukon omakohtaista, asiaansa us-
kovaa, innostunutta otetta. 

Tässä suhteessa on Kotkan Rannikkopatteriston johto ja 
henkilöstö toiminut kaiken kiitoksen ansaitsemalla tavalla. Uu-
siin haasteisiin on tartuttu ennakkoluulottomasti ja tarmokkaasti. 

Kehittäminen jatkuu. Vaikeuksiakin on varmasti edessä. 
Huolimatta taloudellisten edellytysten mahdollisesta edelleen 
heikkenemisestä uskon kuitenkin, että tulevat vuodet väkiin 
uuttavat nyt rakentuvan meripuolustusjärjestelmän kiinteäksi, 
tehokkaaksi osaksi itäistä Maanpuolustusaluetta. 

Ulkopuolisille tapahtumassa olevaa kehitystä voisi ehkä ku-
vata muuttamalla Kotkan Rannikkopatteriston nimi Kolkan Ran-
nikkorykmentiksi . 
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Ohjusvene Rauma vierailulla Haapasaaressa. Taustalla Suur-
saaren jyhkeä silhuetti. 

Haapasaaristo sai vakitui-
sen asutuksen todennäköi-
sesti jo kolmannen ristiret-

ken aikoihin 1200-luvun 
lopussa. Vuonna 1547 

mainitsevat kirkon veroluet-
telot saaressa olleen kym-

menen savua. Vuonna 1570 
alkanut sota oli tuhoisa 

saaren asutukselle. 1589 
taloja oli enää kolme. 

Vuotta myöhemmin nekin 
tuhottiin ja saarelta vietiin 

vangeiksi viimeiset kahdek-
san asukasta 

Haapasaari - silmä Suomenlahdella 
RIKU LEHTINEN 

Pikkuvihan aikoihin 1742 
raivonnut kulkutauti vaati 
kovan veron saaren asuk-
kaista. 1800-luvun saaren 

asukasluku pysytteli 14-20 asu-
tun talon välillä. Haapasaarelais-
ten rakentama tähys tys- ja merki-
nantotorni Puokki valmistui 1862. 

1900-luvulle tultaessa koho-
si saaren asukasluku huippuun-
sa. Vuosisadan alussa asui saa-
ressa 348 henkeä j a 1890 perus-
te tussa kou lussa opiskel i par-
haimmillaan 50 oppilasta. 

Vuonna 1913 sai Haapasaari 
itsenäisen kunnan aseman. 1935 
R a n k i n l i n n a k e s a a r i l i i te t t i in 
Haapasaaren kuntaan. Sotavuo-
det muodostivat kulminaatiopis-
teen Haapasaaren kehitykselle. 
Saaren väes tömäärän taantuma 
alkoi j a lopullinen naula lyötiin 
arkkuun 1966, jolloin luotsaus-
to iminta loppui Haapasaar i l la . 

Vuonna 1974 Haapasaaren kun-
ta liitettiin Kotkan kaupunkiin. 

Nykyään Haapasaaressa vie-
tetään hiljaiseloa. Ympärivuoti-
nen asukasmäärä on pysynyt 
muutamasta hengestä tusinaan, 
kesäasukkaiden määrän noustes-
sa jopa kolmeen sataan. 

Naapurit eivät häiritse 

Haapasaaren asema sijaitsee Haa-
pasaariston pääsaarella 30 km ete-
lään Haminasta. Asema on toinen 
linnakesaarten ulkopuolella toi-
mivista merivalvonta-asemista . 
Toinen, eli Orrengrundin meri-
valvonta-asema sijaitsee naapu-
r iasemana noin 40 km länteen. 
Itäinen naapuri on Kaakkois-Suo-
men rajavartioston Hurppu-San-
tio rajavart ioasema. Sinne mat-
kaa kertyy 35 km. 

S e k ä H a a p a s a a r i e t tä Or-

rengrund toimivat samalla saa-
rella toisen valvontaviranomai-
sen, eli merivartioston kanssa. 
Samalla saarella toimiminen ei 
tee työstä päällekkäistä, vaan sa-
nottakoon lomittaista. 

Haapasaaren molemmat ase-
mat ovat päivittäisessä yhteistoi-
minnassa keskenään. Vuosittain 
tarkastettavalla yhteistoimintaso-
pimuksella kartoitetaan mahdol-
lisuudet, suljetaan pois päällekkäi-
syydet ja luodaan tulostavoitteet. 

Haapasaari kouluttaa katkea-
mattoman kolmivuoroisen meri-
valvonnan ohella kaikki patteris-
ton tuottamat tulenjohto- j a me-
rivalvontamiehet. 

Tuhtien miesten 
hommaa 

Haapasaaren merivalvonta-ase-
m a n t o i m i n n a n kesk ip i s te on 
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vuodesta 1961 ollut 
yli 40 metriin meren-
p i n n a s t a n o u s e v a 
graniittinen tähystys-
torni Puokki. Sen ka-
tolle sijoitetusta tut-
ka-antennistajaetaan 
saaren molemmil le 
viranomaisille tutka-
kuvaa. Puolustusvoi-
mien tutkavalvontaa 
suoritetaan normaa-
likäytännöstä poike-
ten tornin huipulle si-
joitetusta tutka-ase-
masta käsin. 

A s e m a n y k s i -
kerroksiseen kasar-
miin ovat ahtautu-
neet kaikki aseman 
noin 20 varusmies-
tä sekä kuusi henki-
lökuntaan kuuluvaa. 

R LEHTINEN Y k s i t y i s k o h t a n a 
maini t takoon, ettei 
a semal la ole sisä-
vessaa kuin henkilö-
k u n n a n m a j o i t u s -

huoneissa. Varusmiehet käyttä-
vät pihapiirin puuseetä. Ruoka-
huollosta vastaavat kaksi varus-
m i e s k e i t t ä j ä ä . R u u a n l a a t u a 
osoittaa rt-miehen ihannepainoon 
(yli 0,1 tonnia) nouseva aseman 
opistoupseerien keskipaino. Eipä 
merituuli heittele miehiä ilmaan! 

Normaalista rannikkotykistön 
merivalvonta-asemasta poiketen 
vie aseman asuntopäivystäjän työ-
rutiinista puhdas merivalvonta vain 
osan. Haapasaaressa hoidetaan 
kaikki perusyksikön peruspalvelut. 
Niin omat varus-, viesti-, ase- kuin 
pioneerivarastotkin takaavat var-
mat päivittäiset askareet. 

N o r m a a l i s t a p o i k k e a v a k s i 
voidaan lukea myös aseman mo-
lempien merivalvontaupseer ien 
osallistuminen tutkavuorojen te-
koon. Tutkavalvontaa vaativam-
paan aistivalvontaan ei palkattu 
henki lökunta asuntopäivystä jää 
lukuunottamatta osallistu. Asun-
topäivystäjän tähystystehtävät ra-
joittuvat tarkastuksiin sekä kaik-
kien havaittujen erikseen seurat-
tavien j a "erikoisen näköisten" 
koh te iden va rmis tus tunn i s tuk-

seen, kuvaamiseen sekä silhuet-
tikuvien piirtämiseen. 

Ruusunen heräsi -
etulinja framille 

Omana erikoisuutena on vierei-
sen Vanhankylänmaan linnake-
saaren vartiointi tehtävät sekä lin-
nakkeen varastojen tarkastukset. 
Ympäri vuoden aseman varusmie-
het huolehtivat sotilaspoliiseilla 
v a h v e n n e t t u n a V a n h a n k y l ä n -
maassa vartioinnista 

Haapasaari selvisi hengissä 
lamasta, kun kongi pelasti sen 
ennen täydellistä tyrmäystä. Sat-
tui onneksemme pari pientä tur-
v a l l i s u u s p o l i i t t i s t a m u u t o s t a ; 
Neuvostol i i to hajosi j a Suomi 
liittyi EU:i in. "Yhden yön ih-
meenä" Haapasaari heräsi selus-
tan ruususen unesta. 

Aseman henkilökunta kaksin-
kertaistettiin kolmesta kuuteen 
patteriston sisäisin jär jestelyin. 
Jatkuvan aist ivalvonnan ohella 
tuli vaatimus jatkuvasta tutkaval-
v o n n a s t a . V a a t i m u s ede l ly t t i 
myös varusmiesten käyttämistä 
mittaajina, sillä saaressa ei ollut 
silloin, kuten ei ole nytkään, yh-
tään vuokrattavaa asuntoa. 

Tulevaisuus 
on toivoa täynnä 

Haapasaari kouluttaa nyt varus-
miesmit taajansa itse. Tutkaval-

vontaa suorittavalla varusmiehel-
lä on joka hetki apunaan puheli-
men päässä asuntopäivystäjä, joka 
tarvi t taessa k i i ruhtaa he tkessä 
paikalle. Varusmiesten käyttö on 
perusteltua niin sodan ajan tutka-
ryhmien kouluttamisen kuin rau-
han ajan valvonnan ja tkuvuuden-
kin kannalta 

T ä m ä n p ä i v ä n Haapasaa ren 
merivalvonta-asemalla toimii mo-
tivoitunut me-henkinen joukko. 
Toimintat i la t ovat tosin hyvin 
puutteelliset, mutta tulos-panos 
ajattelussa olemme toivottavasti 
plussalla. Kuusihenkinen, kolme 
miestä, kolme naista j a komen-
nusmiehet käsittävä henkilökun-
ta asuu kahdessa majoi tushuo-
neessa ja majoituskontissa. 

2000- luvul le mentäessä on 
Haapasaareen luvassa uusi laitu-
ri, henkilökunnalle erillinen ma-
joitusrakennus, nykyisen kasar-
min kunnostaminen yksinomaan 
varusmiehille, uusia valvontajär-
jestelmiä sekä laitteistojen siir-
tämistä Puokista kallioluolaan. 

Henk i lökunnan majo i tus ra -
kennuksen valmistuttua odotam-
me malttamattomasti kokkia sekä 
muutamaa uutta sotilasammatti-
h e n k i l ö ä l i sää i lo i seen j o u k -
koomme. Toivottavasti odotuk-
semme eivät kariudu puolustus-
hallinnon leikkauksiin! • 

Haapasaaren osuuskauppa on 
varsinkin kesäisin kyläläisten ja 
lomalaisten kohtaamispaikka. 

Haapasaaren asema saa 
elämän eliksiiriä, kun helikop-
teri hoitaa saaren öljytäyden-
nyksen. 
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Vapaaehtoista 
maanpuolustusta 
Kymenlaakson 
rannikolla 

ILMARI PUSA 

Meillä kaikilla lienee käsitys siitä, minkä 
arvoisen tehtävän Lotta-Svärd ja suoje-
luskuntajärjestöt tekivät sotien aikana 
maamme hyväksi. Varsinkin i lmavalvon-
nassa ja väestönsuojelussa, mutta 
myöskin lääkintätehtävissä, joukkojen 
muonituksessa, viestinnässä ja monessa 
muussakin heidän osuutensa oli suoras-
taan korvaamaton. 

Lotat opettelemassa ilmavalvonnan 
valonheitinten käyttöä. 

Ky m e n l a a k s o n rann ikon 
osuus korostui monissa teh-
tävissä, mm ilmavalvon-

nassa. Osuihan tämä alue sopi-
vasti Leningradin suunnasta Kou-
volaan, Mikkeliin, Heinolaan, 
Kuopioon ja monille muille koh-
teille suunnistavien lentoarmado-
jen reitille. 

Toinen suuri haaste olivat de-
santit. Kyseisiä hiippareita tippui 
taivaalta arvaamaton määrä. Eikä 
ihmekään, sinänsä suppean alu-
eemme viisi rautatietä kaksine 
risteysasemineen olivat varmaan 
houkuttelevia. Lisäksi länsi-kan-
nakselle johtava Helsinki-Viipuri 
sekä kannaksen pohjoisosiin joh-
tava Lahti-Kouvola-Lappeenran-
ta valtatie tarjosivat heille omat 
tehtävänsä. 

Desanttien torjunta oli suu-
relta osin Suojeluskuntien har-
teilla. Eivätkä yhteenotot desant-
tien kanssa olleet lasten leikkiä. 
Niissä meni ihmishenkiä molem-
min puolin. 

Jäykkää torjuntaa 

Tärkein tehtävä lienee kuitenkin 
ajoittunut talvisodan loppupuolel-
le. Maaliskuun 4. päivänä hyökkä-

si vihollinen aluettamme kohden 
jäitse kahdessa eri painopisteessä. 
Suursaaresta hyökkäsi Kotkan 
suuntaan parintuhannen miehen 
vahvuinenjoukko-osasto. Kirkon-
maan ja Rankin patterit torjuivat 
hyökkäyksen tulivoimallaan. 

Itäosassa hyökkäsi noin kuu-
dentuhannen miehen vahvuinen 
joukko-osasto kahtena kiilana 
kohti Pukkion linnaketta. Piikki-
ön aseistuksena oli kaksi 8" ja 
kaksi 57 mm tykkiä. Lisäksi kol-
messa eteentyönnetyssä vartio-
asemassa oli yhteensä 60 mies-
tä. reservit oli siirretty maarinta-
mille ja rantaviiva oli täysin mie-
hittämätön. 

Suo je luskunna t kutsutt i in 
apuun. Vajaassa kuudessa tunnis-
sa oli kolme suojeluskuntapatal-
joonaa keskitysvalmiina. Ranta-
kylien suojeluskuntaosastot mie-
hittivät rantaviivan. Osastoja siir-
rettiin saaristoon ja hyökkäys py-
säytettiin ankarien taisteluiden 
jälkeen saaristoon. 

Vasta seuraavan vuorokau-
den puolella saapuivat paikalle 
Kotkan suunnasta siirretty patal-
joona Aaltonen ja kouluttamaton 
alokaskomppania Ylijärveltä. 

Vaan entäpä jos.. 

Mikä teki tästä torjuntavoitosta 
merkittävän? Jos varsinkin itä-
osalla hyökkäävä kuudentuhan-
nen miehen joukko-osasto taka-
naan seuraavine moottoroituine 
osastoineen olisi päässyt maihin, 
olisivat neuvot olleet vähissä. 
Helsinki-Viipuri rantamaantie 
olisi katkennut heti. 

Virojoelta johti pohjoiseen lä-
hes päätien luokkaa oleva maan-
tie. Virojoelta tätä tietä itä-länsi 
pääradalle oli reilu neljäkymmen-
tä kilometriä. Tämä taival olisi 
senkin aikaisella moottoroidulla 
kalustolla taittunut parissa tunnis-
sa, ottaen huomioon, että vastas-
sa ei ollut ketään. Koko maa-ar-
meijan huolto lännestä olisi kat-
kennut kertaheitolla. 

Rauhanneuvottelujen aloitta-
misesta oli sovittu j o ennen 
hyökkäyksen alkua ja neuvotte-
lijat matkustivat maaliskuun 7. 
päivänä Moskovaan. Mikähän 
ääni olisi ollut vastapuolen neu-
vottelijoiden kellossa, jos tämä 
Kotkan lohkoa vastaan suunnat-
tu olisi päättynyt päinvastaiseen 
lopputulokseen? 

Toivottavasti nykyistä vapaa-
ehtoista maanpuolustustyötä te-
kevät malttavat edes hiukan vil-
kaista menneeseen. • 
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PÄÄTOIMITTAJA: 

Tervetuloa uudet lukijat 
Rannikon Puolustaja - lehti on nyt o t tanut askeleen, joka 
muu tama vuosi s i t ten oli kaukaisuudessa pi lkottava 
tavoitet i la. Lehti on saanut t i laajakuntaansa - ent is ten 
lisäksi - op is toupseer i t , Turun sekä Selkämeren rt-killat. 

Lehden tarkoituksena ei ole ollut, eikä 
ole nytkään, kilpailla paikallisten jouk-
ko-osastojen lehtien kanssa, vaan an-

taa informaatiota kaikille rannikonpuolus-
tuksesta kiinnostuneille henkilöille. Kokoa-
malla voimat yhteen ja kehittämällä hyväs-
sä hengessä Rannikon Puolustaja -lehteä 
saamme mahdollisuuden samanaikaiseen 
ja -sisältöiseen tietoon. 

Uuteen askeleeseen kuuluu myös leh-
den koko. Ensimmäistä kertaa on julkaisu 
64 -sivuinen. Tietty lakipiste on saavutet-
tu, sillä lehden kasvattaminen laajemmak-
si ylittäisi nykyiset voimavarat. Mutta ei-
hän mikään estä lisäämästä voimavaroja, 
jos lukijakunta on tyytyväinen ja tilaajakun-
ta edelleen laajenee - mot. 

Tietoa reserviläisille 

Rannikkotykistön voimakkaasti kehittyvän 
tekniikan ja muiden aselajien esittely on 
jatkuvaa toimintaa. Kuinka syvällisesti ai-
heita tulisi käsitellä, on jo vaikeampi asia. 
Kun nuori henkilö on suorittanut varusmies-
palvelunsa, ei kulu montaankaan vuotta, 
kun opittu tieto on vanhentunutta tai muu-
ten vaan unohduksissa. 

Kertausharjoituksia on jouduttu vähen-
tämään yli kriittisen rajan. Vapaaehtoinen 
reservikoulutus pyrkii paikkaamaan synty-
nyttä aukkoa, mutta toiminta hakee vasta 
muotoaan. Yhteisellä aselaji lehdellä on 

edellä esitetyn perusteella tärkeä asema 
tiedon jakamisessa. Käsikirjaksi siitä ei kui-
tenkaan ole. 

Unohtaa ei sovi alueellisia juttuja. Leh-
den "lentävät reportterit" - kukin omasta 
joukko-osastostaan ja yhdistyksestään -
tuottavat ajankohtaisia artikkeleita. Millai-
sia tekstejä kirjoitetaan ja kenelle ne on 
tarkoitettu, riippuu kirjoittajasta ja hänen 
näkökannastaan. Tästä syntyy se rikkaus, 
joka muokkaa lehteä monipuoliseksi. 

Aloitetaan uusi sarja 

Tietty linja pitää kuitenkin olla. Yksipuoli-
nen asiantuntijakirjoittelu voi koitua vahin-
goksi. Kuvitellaanpa vaikka juristia tai insi-
nööriä kirjoittamassa toinen toiselleen. Ju-
risti kirjoittaa yhdestä asiasta 27 sivua ot-
tamatta kantaa itse asiaan, insinööri yrit-
tää sulloa sanomisensa yhteen A4:ään 
ranskalaisin viivoin ja kaavioin. Ei niistä 
paljon ulkopuoliset kokonaiskuvaa saa. 

Rannikon Puolustaja -lehti aloittaa täs-
sä numerossa henkilöhaastattelusarjan. 
Tavoitteena on tehdä joka numeroon vä-
hintään yksi haastattelu. Toimitus ottaa 
mielellään vastaan ehdotuksia henkilöis-
tä, joista toivotaan juttua. 

Leppoisaa kevättä kaikille! 

Eero Sivunen 
päätoimittaja 

Kuljetus 

U.HELLSTÉN OY 
Soukantie 15 E 124, 02360 Espoo 
0400 442 789, kotiin 09 802 3471 

Fax 09 812 7828 
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Rankin avajaiset huipentuivat taiteilija Helena Kalkkeen (kuvas-
sa vasemmalla) maalauksen paljastamiseen. "Odotus"-maa-
laus peittää koko sotilaskodin takaseinän. 

Rankin 
yltä häipyivät ohuet yläpilvetkin 

Teksti ja kuvat 
PEKKA VAINIO 

Tammikuun toisen päivän aamu 
valkeni Rankin yllä harmaana. 
Kello 09.00 nousi leijonalippu 
salkoon juhlistamaan linnakkeen 
suurta juhlapäivää Pian tämän 
jälkeen luovutti Kirkonmaan 
linnakkeen päällikkö yliluutnantti 
Juha Torkkeli vastuun Rankin 
linnakkeesta yliluutnantti Juha 
Tuomiselle. Kymmenen vuoden 
hiljaiselon jälkeen Rankin linnake 
avattiin jälleen koulutuskäyttöön. 

Vuosikymmen oli siis kulu-
nut siitä, kun viimeksi ka-
sarmin eteen ryhmittyi yli 

puolen sataa l innakkeen omaa 
soturia. Vahdinvaihto l ipunnos-
toineen oli lyhyt j a sotilaallisen 
karu tilaisuus, j onka sisällön mo-
niulotteisuutta ei moni paikalla 
tajunnut. Vain kerran Rankissa 
palvellut saattoi aistia tilanteeseen 
liittyneen herkkyyden. 

Aamu kymmeneltä rantautui-
vat tiedotusvälineiden edustajat 
saareen. Linnakkeen historiasta 
ker to i p ä ä l l i k k ö y l i luu tnan t t i 
Juha Tuominen lyhyesti kahvin 
lomassa. Kierros linnakkeella tu-
tustut t i med iaväen kasarmi in , 
sääasemaan j a 130-millisen tor-
nikanuunan asemaan. 
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Juhlalounas oli katettu ruo-
kalaan, mutta linnakkeen vara-
päällikkö yliluutnantti Pasi Ahti 
pi tki t t i nä lkää e s i t e l m ö i m ä l l ä 
saaren historiasta. Nälkä siinä 
vauhdissa unohtui kun 1930-lu-
vulla l innaket ta joh tanu t luut-
nantti Roine pinkoi pitkin kivi-
koita sian perässä varapatruunat 
käytössään. 

Herkullisen lounaan nautittu-
aan linnakkeen väki hyvästeli tie-
dotusväen j a jäi odot te lemaan 
kutsuvieraiden saapumista. 

Kilpaa kahdella laivalla 

Päivän ehdittyä puoleen, alkoivat 
pilvet haihtua Rankin yltä - sää-
tyyppi taisi vaihtua. Aurinkokin 
loi säteensä esiin juhlan kunniak-
si, kun kutsuvieraat kokoontuivat 
Kuusisen sotilassatamaan. 

Jako kahteen laivaan j a kil-
pa-ajo kohti Rankkia saattoi al-
kaa ohjelmaan laaditun aikatau-
lun mukaisesti. Kuljetusalus Va-
hakarille linnakkeelta tullut pu-
helu paljasti jännittyneen odotuk-
sen - tieto aikataulussa pysymi-
sestä kuitenkin rauhoitti soitta-
jaa. 

Kasarmin salissajärjestettyyn 
juhlatilaisuuteen saapui patteris-
ton lippu vartioineen Rakuuna-
so i t tokunnan säve l ten myö tä . 
Juh l apuhees saan kenraa l i luu t -
nantti evp. Aimo Pajunen - lin-
nakkeen entisiä päälliköitä hän-
kin - käsitteli niin Itämeren alu-
een s t r a t e g i s e n p a i n o p i s t e e n 
muutosta kuin huoltaan synty-

vyyden alenemisesta. 
Yksikköviir in luovutus lin-

nakkeen päällikölle j a yksikön 
päällikön johtamisvälineiden luo-
vutus ohjuspat ter in pääll ikölle 
tapahtuivat 130-mil l isel lä am-
muttujen kunnianlaukausten jys-
keessä. Myös ohjuspatteri aloitti 
t o imin tansa uu tena yks ikkönä 
vuoden vaihteessa. 

Taidetta sotilaille 

Juhlat jatkuivat sotilaskodin ti-
loissa vapaan seurustelun mer-
keissä. Entiset rankkilaiset muis-
telivat menneitä nauttien niin tois-
tensa kuin muidenkin vieraiden 
seuras ta ja ennen kaikkea sotilas-
kot i s i sar ten lo ih t imis ta p ikku 

makupaloista. Kaikkea tätä säesti 
muusikko Heikki Kauppinen kla-
rinetteineen. 

Juhla huipentui taiteilija He-
lena Kalkkeen sotilaskodin sei-
nään maa laaman ta ide teoksen 
paljastukseen. "Odotus" teokses-
sa on kuvattu Kalkkeen tavara-
merkiksi tulleita lähes alastomia 
n a i s h a h m o j a . L i säks i H e l e n a 
Kalkkeen taidetta saatiin ruoka-
salin seinille kolmen naishahmon 
j a na iv is t i sen s i i l imaa lauksen 
muodossa. 

Kaikki päättyy aikanaan. Juh-
lat loppuivat alusten kiinnittyes-
sä Kuusisen laituriin, mutta elä-
mä Rankin linnakkeella ja tkuu 
vi lkkaampana kuin vuosiin. • 

Juhlatilaisuus, jossa luovutettiin mm yksikköviiri 
linnakkeen päällikölle, pidettiin kasarmin juhlasalissa. 
Tilaisuuden musiikista vastasi Rakuunasoittokunta ja 
juhlapuheen piti kenrl evp Aimo Pajunen. 

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

VALTUUTETTU HUOLTO JA VARAOSAT 

ESPOON VENE- JA MOOTTORIHUOLTO OY 
Puh. töiden vast.otto ja varaosat (09) 8022045 

korjaamo 8022049 
Kivenlahden venesatama 

Marinsatamantie 3, 02320 ESPOO 

m 
© 

KORSNÄS KOMMUN 
66200 KORSNÄS 
Puh. (06) 364 1108, Fax (06) 364 1485 

HAILUODON KUNTA 
90480 HAILUOTO 
Puh. (08) 810 0314, Fax (08) 810 0820 
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PEKKA VAINIO 

Miinoitusval-
mius on 
tärkeä osa 
rt:n jokapäi-
väistä elä-
mää. Kuvassa 
Kala-1 miinoi-
tusharjoituk-
sessa. 

Matruusit 
rt:n aluksille 

PEKKA VAINIO 

Viime vuoden toukokuussa i lmestyivät merivoimien 
asut pysyvästi Kotkan katukuvaan, kun Suomenlah-
den Laivastosta saapuivat matruusit patteriston 
alusten miehistöksi. Pitkäaikaiset neuvottelut rannik-
kotykistön ja merivoimien yhteistyöstä varusmiesten 
koulutuksessa tuott ivat näin hyvän tuloksen. 

Matruusien tuloon täällä Kot-
kassakin oli j o varauduttu, 
mutta vasta hieman myö-

hemmin. Yllättävään matruusien 
tuloon vaikutti miinalaiva Poh-
janmaan telakointi kesällä. Lai-
van "yli jäämä" oli sijoitettavajon-
nekin j a rannikkotykistön alukset 
antoivat matruuseille mahdolli-
suuden ja tkaa aluspalvelusta. 

Rann ikko tyk i s tön kanna l t a 
matruusien tulo oli ilolla odotet-
tu, sillä la ivojemme kansimies-
tilanne kautta koko rannikon on 
ollut vaihtelevan surkeaa. Lin-

nakkeilta on ollut vaikea irrottaa 
aluksille kansimiehiä muista tär-
keistä tehtävistä, mut ta pakon 
edessä jostain oli luovuttava. 

Erään lausunnon mukaan tär-
keä syy matruusien tuloon oli ran-
nikkotykistön miinoitusvalmiuden 
kohoaminen hyvin keskeiseksi 
osaksi maamme meripuolustusta. 
Etenkin si jaintimme viimeisenä 
lukkona idässä, on kohot tanut 
Kotkan Rannikkopatteriston val-
miuden ylläpidon tasoa. 

M a t r u u s i e n t u lo K o t k a a n 
otettiin alusta alkaen tosissaan. 

Kesällä alkoi kiivas koulutus me-
rivoimien koulutusohjeiden mu-
kaan. Ensin ne piti tietenkin ope-
tella itse. Kesälomakausi hieman 
hankaloitti yhteis työmme alkua 
merivoimien kanssa. 

Rimpuilua järjestelyjen 
verkossa 

Tavoit teena oli antaa meille ko-
mennetuil le matruuseille samat 
edel lytykset j a tkokoulu tukseen 
kuin palvelustovereille merivoi-
missa. Heti alkuun koulutuksen 
tasolla oli suuri merkitys Kotkan 
R a n n i k k o p a t t e r i s t o n p r o f i i l i n 
muodostumiseen Suomenlahden 
Laivaston silmissä, sillä sotilas-
huhut kiirivät nopeasti pitkin ran-
nikkoa. Huono maine tuo tänne 
huonosti miehiä j a jopa huonoja 
miehiä. 

M a t r u u s i e n mo t ivaa t i o oli 
korkea. Kilpailu jatkokoulutuk-
seen oli k o v a j a laivastoaliupsee-
rikurssin aloitti syksyllä kolme 
oppilasta. Aliupseerikurssin yk-
sikkökoulutusjakson toteuttami-
nen Kotkassa resursseiltaan vä-
häisessä mer iku l je tus jaoksessa 
otti lujille. Oppilaiden hyvä mo-
tivaatio j a kouluttajien peräänan-
tamattomuus tuotti kuitenkin hy-
vän lopputuloksen. 

Aivan yhtä hyvään tulokseen 
ei matruusien koulutuksen jatku-
essa päästy. Koulutuksen suun-
nittelemattomuus näkyi kauttaal-
taan epävarmuutena. E III-jakson 
alkaessa ei liene ollut edes sel-
villä mihin tehtäviin reservissäm-
me matruusit koulutetaan. 

Kaikki vie o m a n a ikansa . 
Koulutuksen sujuvuus ei ole oi-
kein vieläkään ajautunut kunnol-
la uomiinsa. Koulutuksen aika-
taulun erilaisuus omien saapumi-
ser iemme rinnalla vaatii totutte-
lua. Motivaatiota riittää vielä mo-
lemmin puolin ja yhteistyö me-
rivoimien kanssa hioutuu kiin-
teämmäks i joka isen ikäluokan 
myötä. • 
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KUIN SILLIT HIIVASSA 

Olen ensimmäisten joukos-
sa siirtynyt merivoimista 
palvelemaan Kotkan Ran-

nikkopatteriston aluksille. Palve-
lukseni ei ehkäjuur ikaan muuttu-
nut siitä mitä se olisi ollut laivas-
ton aluksilla. Vai muuttuiko sit-
tenkin? 

Alokaskauden lopussa huokai-
sin jo helpotuksesta, kun pääsin 
taisteluvälinemieheksi, laivalle siis 
ainakin. Uusia juhlimisen aiheita 
riitti; ei enää pakkiruokailuja, ei 
metsäaamuja, ei tetsausta. 

Voi miten vähän silloin desin-
kään. Kun laivapaikkoja jaettiin 
minut sysättiin Kotkaan. En kyl-
läkään tiennyt ollako pahoillaan 
vai hyvillään siitä. Enhän todella-
kaan ollut hakenut Kotkaan, enkä 
tiennyt paikasta mitään, niinkuin 
ei kukaan muukaan. Lähdin kui-
tenkin toivorikkaana matkaan. 

Kotkassa heti varusteita kui-
tatessamme nousi pieniä ihmetyk-
sen aiheita esiin, sillä säkkeihin 
tungimme telttapatjaa, sissitakkia, 
tetsareita. Rehvakkaasti kuitenkin 
hoimme jokaisen varusteen koh-
dalla: "Turha, ei tarvita." 

Merimiehen potero ? 

Olimmehan aikoneet viettää liha-
via ja leppoisia päiviä aurinkoisel-
la Suomenlahdella. Niitäkin saim-
me vietellä aikanaan, mutta alkuun 
saimme kuulla kummia: ol imme 
"vapaaehtoisesti ilmoittautuneet" 
yömarssille. Potutti. 

Vihdoin päästyämme sotilas-
sa tamaan mei tä kii telt i in, et tä 
"hyvä kun vihdoin on saatu aluk-
sille koulutettua ja asiansa osaavaa 
väkeä." Olimmehan ensimmäiset 
rannikkotykistöön komennetut, eli 
niiden aluksilla palveli ennen ty-
kistön omat taistelijat eli hiivat. 
Vähän kyllä ihmetytti, että olem-
meko vasta paalusolmun opetel-
leina jo valmiita merimiehiä. Sel-
visi, ettemme lopulta olleetkaan. 

Alkuun komennus Kotkaan 
tuntui siltä, että minut on jotenkin 

Aku Ankka-puvut ilmestyivät 
pysyvästi Kotkan katukuvaan 
viime toukokuussa, kun 
patteristo sai matruuseja 
kansimiehiksi. 

syrjäytetty toiminnasta vähäpätöi-
sempään tehtävään. Ajattelin, että 
jään paitsi mielenkiintoisista har-
joituksista ja että minun tulisi tie-
tää paljon enemmän omasta eri-
koisalastani. Myöhemmin pitäes-
säni itse aliupseerikurssin arvos-
teltavia harjoituksia, äkkäsin mis-
tä johtui laivaston harjoittelun pal-
jous. 

Vaikka palvelus aluksella oli-
kin kevyttä ja jopa kivaakin, niin 
koko ajan oli pieni kylmä rinki 
takapuolessa, koska ajoittain oli 
vaarana joutua patterin yhteiseen 
koulutuspäivään. 

Koulutuspäivä merkitsi mm. 
poteron kaivamista. Kaikkeen täl-
laiseen on hyvin vaikea suhtautua 
asiallisesti, koska mielestämme lai-
vapalvelukseen, johon olimme ha-
keutuneet, ei todellakaan kuulu mi-
kään poteron kaivuu. 

Kaalissa on ahdasta 

Itselläni kävi hyvä säkä, kun pää-
sin aukkiin, sillä matruusit jotka 
eivät päässeet joutuivat rannikko-
ja lkaväkikoulu tukseen Kirkon-
maahan. Syynä tähän oli, että aluk-
set tulivat täyteen uusia kuleja. 

Kirkonmaahan siirto oli sellai-
nen temppu, että ainakin minun 
olisi ollut vaikea sietää sitä. Van-
h e m p i e n ma t ruus i en pa lve lus 
muuttui epämieluisaksi. Oli var-
maan kouluttajillekin raskasta kat-

sella joukkoa miehiä, joita ei na-
pannut enää yhtään. 

Aliupseerikurssi noudatteli lai-
vaston koulutussuunnitelmaa, jo-
ten pari viikkoa olimmekin Upin-
niemessä yhteiskoulutusjaksolla. 
Yksikkökoulutusjaksosta oli Kot-
kassa aika omalaatuinen näkemys; 
jouduimme kahdelle viikon mittai-
selle leirille AUK:n aikana. 

Taaskaan ei kaaliini mahtunut, 
että miten sissitaitojen salat liitty-
vät la iva-aukki in . P a t t e r i m m e 
päällikkö motivoi meitä leirille sa-
noin: "Me harjoit telemme näitä 
asioita siksi, että siellä teidänkin 
kerrostalon pihalla se siniristilip-
pu saa edelleen vapaana liehua." 

Natsatko kieltää 
hommat ? 

Roolini ryhmänjohtajana aluksel-
la oli aika epäselvä, sillä ennes-
täänkin vähälukuisiin hommiin oli 
jokaiseen matruusi sitä suoritta-
maan. Aluksen päällikkökin esitti 
asian tiimoilta närkästyksensä ky-
symällä minulta: "Onko teille tul-
lut natsojen myötä kielto tehdä 
hommia?" 

Päällikölle selvisi nopeasti, et-
tei minulle riittänyt yhtään aluk-
sen jokapäiväisiä hommia. Olin 
pitänyt nyrkkisääntönä, että niin 
kauan kun vieressä seisoskelee 
nuorempia ma t ruuse ja tumput 
suorina, ei minun tarvitse fyysi-
sesti puuttua työn alla olevaan asi-
aan. 

Koko palvelustani Kotkassa 
on leimannut haluttomuus irtau-
tua merivoimista ja kahtiajako sii-
leihin j a hiivoihin. Vaikka olen 
aina itseni silliksi laskenut en ole 
kuitenkaan ollut aivan varma olen-
ko lintu vai kala. 

Onneksi saimme pitää meri-
voimien arvonimet j a hienot lo-
mapuvut, jotka muuten ovat ol-
leet hyödyksi varsinkin iltavapail-
la... • 
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MATTI ESKOLA 

Kymen Sotilaslääni -
rajaa, merta ja valmiutta 

Kymen lääni koostuu kahdes-
ta maakunnasta; Etelä-
Karjalasta ja Kymenlaaksosta. 

Kymen sotilasläänissä korostuvat sen sotilasmaan-
tieteellinen asema Suomen kaakkoisella rajalla. 
Sotilasläänin itärajalla kohtaavat länsi ja itä - Euroo-
pan Unioni ja Venäjä. Itärajalla kohtaavat myös 
uskonnolliset, kulttuurilliset ja taloudelliset erot -
vakaa, turvattu elämä vastassaan hallitsematto-
muus ja epävarmuus. Kymen sotilaslääni on jo 
näistäkin lähtökohdista tarkastellen merkittävä 
operatiivinen sotilaslääni. 

Kymenlaakson aluetta hallit-
sevat vuolas ja runsasveti-
nen Kymijoki sekäSuomen-

lahden kivikkoinen rannikko saa-
ristoalueineen. Kymijoki on yksi 
niistä vesistöistämme, joil la on 
kiistatta sotilaallista merkitystä. 

Joen länsipuolelle jäävä Ky-
menlaakson osa on alavaa j a vil-
javaa savikkoa. Siellä sijaitsevat 
muun muassa sotakouluista tutut 
Elimäen aukeat. Itäpuoli on mä-
kistä metsä- ja kankarealuetta. 

Maarajaa Venäjän kanssa on 
225 kilometriä ja merirajaa 92 
kilometriä. M a a m m e tärkeimmät 
rajanylityspaikat Venäjälle sijait-
sevat Kymen läänissä. Rajan ylit-
tää normaal i s t i v i ikossa noin 
63 000 henkeä ja 19 000 ajoneu-
voa. Vaa l imaan kautta kulkee 
tästä noin 45 %, Nuijamaan kaut-
ta noin 35 % j a loput pienempi-
en ylityspaikkojen kautta. 

Suunnittelua ja 
kehittämistä 

Kymen lääni on Suomen teollis-
tuneimpia läänejä. Lääni saa voi-
mansa erityisesti metsä- j a pape-
riteollisuudesta. Suomen metsä-
teollisuuden viennistä Kymen lää-
nin osuus on noin kolmannes. 
Kotkan j a Haminan satamat ovat 
merkittäviä jopa Euroopan mitta-
puun mukaan. 

V e n ä j ä n t r a n s i t o l i i k e n n e 
m u o d o s t a a h u o m a t t a v a n osan 
niin satamien kuin rautateiden-
kin l i ikennemäär i s tä . K y m e n -
laakso on portti itään, jonka mu-
kaisesti läänin li ikennejärjestel-
miä kehitetään. 

Kymen sotilasläänin komen-
ta j a j o h t a a a lueensa ka ikk ien 
j o u k k o - o s a s t o j e n va lmis t au tu -
mis ta p o i k k e u s o l o j e n vara l le . 
Käytännössä tämä tarkoittaa ope-
ratiivista suunnittelua sekä liike-

kannallepanovalmiuden ylläpitä-
mistä ja kehittämistä. 

Sotilasläänin esikunta on pää-
esikunnan ja Itäisen maanpuolus-
tusalueen esikunnan alainen hal-
lintoviranomainen. Sotilasläänin 
esikunta käsittelee alueensa hal-
l intoasioi ta kuten asevelvol l i -
suusasioita, huoltoa, t iedotusta 
sekä yhteistoimintaa muiden vi-
ranomaisten kanssa. 

Näissä asiakokonaisuuksissa 
sotilasläänin esikunta on pääesi-
kunnan alaisena kaikkien alueel-
laan toimivien maavoimien jouk-
kojen hallinnollinen johtoporras. 

Kutsuntapäiviä 50 

Sotilasläänin esikunnalla on yh-
teistoimintasopimuksiin perustu-
en alueellisen johtoesikunnan ase-
ma Rajavartiolaitoksen esikunnan 
alaisiin Kaakkois-Suomen raja-
vartiostoon, Raja- j a merivartio-
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kouluun sekä Suomenlahden me-
rivartiostoon eräissä operatiivisis-
sa j a huollon asioissa. 

Kymen sotilasläänin tärkein 
tavoite on uskottavan puolustus-
j ä r j e s t e l m ä n y l l äp i t äminen j a 
edelleen kehittäminen. Tästä ta-
voitteesta ei haluta tinkiä, vaik-
ka sotilaslääniin suunnattuja voi-
mavaroja ollaan vähentämässä. 

Toimiva l i ikekannal lepano-
j ä r j e s t e l m ä on keske inen osa 
puolustusjärjestelmäämme. Soti-
laslääni panostaa oman henkilö-
kuntansa kykyyn hallita j a kou-
luttaa l i ikekannallepanossa tar-
vittavat asiat. Reserviläiskoulu-
tuksen lähivuosien painopiste on 
l i i k e k a n n a l l e p a n o j ä r j e s t e l m ä n 
toimivuuden, avainryhmien sekä 
joukkotuotettujen joukkojen kou-
lutuksessa. 

Sotilasläänin esikunta toteut-
taa vuosittain asevelvollisten kut-
sunnat . Kutsuntapä iv iä kertyy 
kaikkiaan lähes 50. Kutsuntojen 
yhteydessä järjestetään vuosittain 
noin kymmenen kuntavierailua. 

Kutsuntojen järjestämistä va-
ki in tuneeseen tapaan pidetään 
tärkeänä, koska näin pidetään 
yllä säännöllisiä yhteyksiä kun-
tiin ja kuullaan jokaista kutsun-
nanalaista henkiiökohtaisesti en-

nen palvelukseen määräämistä. 
Joka i sen p a l v e l u s t o i v o m u k s e t 
pyritään ottamaan mahdollisim-
man hyvin huomioon. 

Itäinen portinpylväs 

I t ämeren p i i r i s sä t a p a h t u n e e t 
muutokset ovat vaikuttaneet myös 
Kymen sotilaslääniin. Sotilaslää-
nin esikunnassa on - runsaan kym-
menen vuoden tauon jälkeen -
to iminut mer ipuolus tusupseer i 
vuoden 1995 elokuusta alkaen. 

Itäisen Suomenlahden verrat-
tain kapea saar i s tovyöhyke ei 
suosi oman laivaston yksiköiden 
käyttöä alueella. Meripuolustuk-
sen kehittämisen painopiste on-
kin suunnattu rannikkojoukkojen 
liikkuviin komponentteihin. 

Suursaaren-Lavansaaren-So-
merin alue on merenkulullinen 
kapeikkoalue, jonka kautta kaik-
kien Suomenlahden pohjukan sa-
tamiin menevien j a sieltä tulevi-
en suurempien uppouma-alusten 
on kuljettava. Kapeikon suurin 
leveys linjalla Lavansaari-Kilpi-
saari on vain 35 km. 

Kyseinen kapeikkoalue kye-
tään valvomaan vain Haapasaa-
ren merivalvonta-asemalta. Suo-
menlahden tärkeimpänä merival-

von ta -a semana Haapasaar i on 
merialueen valtakunnallisen val-
vonnan i t ä inen p o r t i n p y l v ä s . 
Aseman valvontakyvyn tehosta-
miseksi on aloitettu sensorihan-
kinnat niin optronisen, elektro-
nisen kuin vedenalaisen valvon-
nan aloilla. 

Painopisteet muuttuvat 

Itäisen Suomenlahden merikaa-
peliverkon kehittämistä on vii-
meisten vuosien aikana kiirehdit-
ty. Se on nyt rakenteiltaan painot-
tunut liiaksi Kotka-Kirkonmaa-
Haapasaari -akselille. Alueen itä-
osissa verkko ei vastaa tämän päi-
vän eikä tulevaisuuden yhteys-
vaatimuksia. 

Rannikkojoukkojen kehittä-
misen aikataulun määrää käytet-
tävissä oleva rahoitus. Itämeren 
sotilaspoliittisen asetelman muu-
tos on kuitenkin johtanut siihen, 
että aiempaa suurempi osa ran-
n i k k o p u o l u s t u k s e s t a s i j o i t t uu 
Kymenlaakson rannikolle. 

Itäisestä Suomenlahdesta on 
muodos tunu t pääkaupunk i seu -
dun j a Ahvenanmaan ohella yksi 
rannikkopuolus tuksen tärkeim-
mistä painopistealueista. • 

Kymen 
Sotilasläänin 
Esikunta on 
sijainnut 
vuodesta 
1995 alkaen 
Kouvolan 
Kasarmimäel-
lä. Rakennus 
muutettiin 
kasarmitilasta 
virastoksi 
vuosien 1992-
94 peruskor-
jauksessa 
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Kirkonmaahan 
järeän patterin 
254 45 D-tykit 

siirrettiin 
Isosaaresta. 

Kuva T Kainu-
laisen arkisto. 

Kymenlaakson 
rannikkopuolustuksen 
tykistön tie talvisotaan 

UOLEVI TIRRONEN 

Venälä is ten ennen 1. 
maa i lmansotaa raken-
t a m a a n Pietari Suuren 
mer i l inno i tukseen 
kuului Kymenlaakson 
tasal la Kotkan-Kurko-
lann iemen puolustus-
l inja, joka oli ta rko i te t tu 
suo jaamaan alueel le 
lasket tavia mi inoi t te i ta 
ja niitä puolustavia 
la ivastoyksiköi tä. 

Tarton rauha 1920 edellytti 
ulkosaarten neutralisointia, 
jolloin mm. Lavansaaren jä-

reän patterin kalusto siirrettiin 
Koiviston Saarenpäähän. Kymen-
laakson rannikkopuolustuksesta 
vastanneen RT 2:n I Patteriston 
haltuun jäivät enää Kilpisaaren j a 
Rankin raskaat patterit. 

Itsenäistyneen Suomen puo-
lustuksen painopiste oli Karjalan 
kannaksella. Pääosalta Suomen-
lahden rannikkotykistöä edelly-
tettiin meritse tapahtuvien hyök-
käys ten to r jun t aa j a rannikon 
kohteiden suojaamista. Koiviston 
j a Viipurinlahden suunnilla teh-
täväksi muodos tu i Kannaksen 
joukkojen merisivustan suojaus 
sekä joukkojen taistelujen tuke-
minen. 

K y m e n l a a k s o n r a n n i k o s t a 
tuli eräänlainen välimuoto. Peri-
aatteessa kysymyksessä oli me-
r i r in tama-ase te lma, kuten län-
nempänäk in , mut ta v ihol l inen 

saattoi käyttää hyökkäyksen läh-
töalueina ulkosaaria, j a rannikon-
osan kautta oli pääsy Kannak-
sen joukkojen selustaan. 

Puolustuksen 
puutteita paikataan 

Kotkan-Kurkolan linjan jäännös, 
Rankki-Kilpisaari ei vallinneissa 
olosuhteissa vastannut alueen ran-
nikkopuolustuksen vaatimuksia. 

Pian Tarton rauhanteon jäl-
keen vahvennettiinkin Vironlah-
den suuntaa Pukkioon rakenne-
tulla järeällä patterilla. Puolus-
tusrevisioni sekä rannikkopuo-
lustusta pohtineet komiteat suo-
sittivat j ä r eää patteria Kotkan 
edustan "saaristoniemelle" Kir-
konmaahan. 

Ryhmi tys t ä suunni te l taessa 
hahmottui Rankin j a Kirkonmaan 
toisiaan täydentävä tulenkäyttö. 
Samal la kypsyi päätös luopua 
Kilpisaaren patterista j a käyttää 
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sen kalustoa muualla. 
Rankin patteri kykeni Kot-

kan-Kurkolan l injan per in tönä 
tulittamaan ainoastaan lounaan ja 
lännen suunnilla kulkeville väy-
lille. Tarve oli ulottaa tuli lisäk-
si Kirkonmaan eteläpuolelle sekä 
u l k o m e r e l t ä H a a p a s a a r i s t o o n 
johtaville väylille. Aselajin joh-
dossa taas jääkärieverstiluutnant-
ti Väinö Valve oli kiinnittänyt 
huomiota venäläisperäisten "tyk-
kirintamien" haavoittuvuuteen. 

Hajaryhmitys 
otetaan käyttöön 

Rankin patteri hajaryhmitett i in-
kin 1926 jaoksittain j a vahven-
nettiin viisitykkiseksi. Viides tyk-
ki saatiin Kilpisaaresta. Linnoit-
tamisvarat olivat vähäiset, joten 
tykit asennettiin kalliolle tykki-
perustoille. 

Kirkonmaassa "neitseellinen" 
maasto mahdollisti patterin ra-
kentamisen ilman vanhan jär jes-
telmän rasitteita; toisaalta työ tuli 
kalliiksi. Aluksi oli mm. raken-
nettava laituri j a kenttärata. Pat-
teri sijoitettiin jaoksittain haja-
ryhmitettynä louhittuihin asemiin 
saaren eteläosaan. 

Kirkonmaan ja Pukkion pat-
terien äärikantamat kattoivat Vi-
ronlahden ja Kotkan välisen me-
rialueen. Hidasrytmisten järeiden 
patterien tulentiheyden katsottiin 
kuitenkin jäävän liian pieneksi 
erityisesti iukuisia nopeita maa-
leja ajatellen. Virolahden j a Ha-
minan välille jäisi a u k k o j a hait-
ta korostuisi ulkosaarilta hyökät-
täessä, jolloin varoitusaika jäisi 
lyhyeksi. 

Tammio tai Mustamaa 

Yleisesikunnassa kaavailt i inkin 
järeän patterin rakentamis taTam-
mioon. Rannikkotykistön esikun-
nassa puolestaan haluttiin hoitaa 
kyseinen suunta liikkuvalla ty-
kistöllä mantereelta. Järeitä tyk-
kejä tarvittiin kuitenkin ensisijai-
sesti läntisemmillä merialueilla 
sekä Koivistolla j a Viipurinlah-
den suulla, eikä soveltuvaa liik-
kuvaa kalustoa ollut saatavilla. 

Ratkaisuksi tuli Mustamaa-
han sijoitettu raskas patteri, j oka 
valmistui vasta 1939. Kaksi tyk-
kiä siirrettiin Mustamaahan Ki l -
pisaaresta j a kolmas, alunperin 
myös Kilpisaaren tykki, saatiin 
2 .ErRtPstoksi 1934 itsenäisty-
neen patteriston aliupseerikoulun 
tykkihallista Haminasta. 

Virolahden-Haminan suuntaa 
vahvistettiin edelleen talvisodan 
kynnyksellä. Tammion eteläpuo-
lelle Kukioon pystytettiin raskas 
patteri. Se valmistui talvisodan 
j o sytyttyä j a kalustoksi tuli len-
topommituksessa vaurioituneen 
jäänsärki jä Tarmon 120 mm:n 
kaksoistykki. 

Järeän j a raskaan tykistön lä-
hipuolustusta oli j o 1920-luvulta 
alkaen tehostettu 57 mm:n ke-
veillä pattereilla. 

Taivisodassa, joulukuun puo-
livälissä, Pukkion jä reä patteri 
torjui hävittäjärunkoisen laivas-
to-osaston tais telusyöksyt . Tä-
män jälkeen vihollisalukset py-
syttäytyivät patterien kantaman 
ulkopuolella. Sitä vastoin linnak-
keet olivat tiheään i lmapommi-
tusten kohteena, joskin tappiot 
jäivät pieniksi. 

Sitkeitä 
saaristotaisteluita 

Maaliskuun 1940 alussa venäläi-
set aloittivat jäi tse hyökkäyksen 
Lavansaareen jaSuursaareen kes-
kitetyillä joukoil la. 4. j a 6.3. Kir-
konmaan alalohko torjui Kirkon-
maan j a Rankin patterien tulella 
Suursaaresta hyökänneen vihol-
lisrykmentin Haapasaarten ulko-
puolella. 

JÄREÄT JA RASKAAT PATTERIT 
KOTKAN - KURKOLANNIEMEN LINJALLA 
JA TALVISODASSA VIIPURI 

VIROLAHTI 

x U Tammia V ^ 
Rankki o OKirkonmaa a Kukio a 
S S t ^ ^ Isokalastaja 

q Haapasaari 

Kaunissaari ° £?KMpisaari 
oSomeri 

Suursaari 
(38:) 

o Narvi 

„ Lavansaari 

öst-

SELITE: 
Kotkan - Kurkolan linja: 

3 T " Järeä patteri 

3 8 : Raskas patteri 

Talvisota: 

^ Järeä patteri 

^ Raskas patteri 

Tytärsaaret 
<0 

Tykkikalustot: 
Kotka - Kurkola 
• R a n k k i 4/152 45-C 
•K i lp isaar i 4/152 45-C 
• S o m e r i (4/152 45-C) 

tykkiperustat osittain 
valmiina 

• Lavansaari 4/254 45-D 

Talvisota 
• Rankki 
• Kirkonmaa 
• Mustamaa 
• Kukio 
• Pukkio 

5/152 45-C 
4/254 45-D 
3/152 45-C 
2/120 50-V 
2/203 45-C 
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Reserviläisiä Kirkonmaan kymmenen tumman tykillä kesällä 
1937. Kuva T Kainulaisen arkisto. 

Kirkonmaan patterin rakentaminen "neitseelliseen" maastoon 
edellytti mm laiturin ja kenttäradan rakentamista. Kuvassa 
kenttäradan veturi "Pässi". Kuva T Kainulaisen arkisto. 

Hyökkääjä kärsi raskaat tap-
piot. Virolahden alalohkolla. La-
vansaaresta Narvin j a Somerin 
kaut ta edennyt vajaan kahden 
rykmentin vahvuinen vihollinen 
onnis tui 4 . -6 .3 . t unkeu tumaan 
saaristoon, mistä se viisi päivää 
kes täneissä ta is te luissa lyötiin 
linnakkeiden sekä jalkaväen voi-
min takaisin. 

Kirkonmaan alalohkolla tor-
junta perustui kahden patterin tu-
len keskit tämiseen. Virolahden 
suunnalla tilanne muodostui han-
kalammaksi vaikka alueen tykis-
töä oli ennen sotaa vahvennettu. 
Kahden järeän j a viiden raskaan 
putken tuli oli jaet tava kahdella 
suunnalla leveässä ryhmitykses-
sä hyökkäävää vihollista vastaan. 

Tykistön 
käyttö ratkaisee 

Torjunta kuitenkin onnistui pat-
tereiden joustavan tulenkäytön j a 
laivaston jalkaväen toiminnan tu-
loksena. Tässä oli myös kevyellä 

tykistöllä osuutensa. Kun esimer-
kiksi tilanne 4.3. joksikin aikaa 
helpottui Pukkion suunnalla, sen 
kevyellä patterilla vahvennettiin 
Mustamaan tulta syvälle saaris-
toon tunkeutuneen vihollisen lyö-
miseksi. 

Samanaikaisesti Pukkion jä-
reillä putkilla vaiennettiin jäältä 
ampunut vihollispatteri Kukion 
tulittaessa ulompana etenevää vi-
hollista. 

Aselevon tultua 13. maalis-
kuuta Kotkan Lohkon pidettä-
väksi käsketty saaristo oli Viro-
lahden ulkopuolel la si jai tsevaa 
pienehköä Isokalastajan saariryh-
mää lukuunottamatta puolustajan 
hallussa. 

Vihollisen hyökkäys Kymen-
laakson edusta l la tapahtui sa-
m a n a i k a i s e s t i V i i p u r i n l a h d e n 
suurhyökkäyksen kanssa j a oli 
osin tarkoitettu puolustajan jouk-
koja sitovaksi. Läpi mennessään 
se olisi kuitenkin avannut tien 
Kannaksen joukkojen selustaan 
j a uhannut tällöin koko Kannak-
sen puolustusta. 

Torjunnan onnistumisessa oli 
keskeinen osuus tykistöllä; sen 
t e h o k k a a l l a k ä y t ö l l ä kye t t i i n 
tuot tamaan viholliselle raskaat 
tappiot j a säästämään omaa elä-
vää voimaa. • 

FISKARS CONSUMER OY AB 
R U O T S I N P Y H T Ä Ä N KUNTA 
S T R Ö M F O R S K O M M U N 

7 Pitäjäntie 7 A, 07970 RUOTSINPYHTAA-STROMFORS 
Tei./Puh. (019) 618 104, Fax (019) 618 402 
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TriHero^ Mediassa on poweria 

Maailmalla media sanelee miten 
mil loinkin missäkin menee. Kaiken 
karvaiset toimittajat päättävät siitä, 

kuka on pinnalla, kuka painuu unhon 
yöhön häpeän taakka harteillaan 

Näin se pelaa suuressa maailmassa. 
Mutta ei meillä. Mehän o lemme vi imeisen 
päälle sivistynyttä kansaa, eikä meillä sovi 
elämöidä kaikkien turhanaikaisten jut tujen 
kanssa. Jo historiakin on opettanut 
meidät siihen, että auktoriteetteja on 
kunnioitettava. 

Tokihan meil läkin media on välil lä 
yr i t tänyt kovastikin pull istella. Joskus on 
kir joitettu isoilla otsikoilla jalasmökeistä 
tai omien bisnesten pyörit tämisestä 
julkisen tehtävän suomalla arvovallalla. 
Tällaisistakin jutuista kir jo i t taminen on 
kuitenkin ollut vain ta i tamattomien 
toimit tajapoikien töherryksiä i lman 
mitään pysyviä vaikutuksia. 

Ei ole tul lut mitään. Ei Suomessa media 
ole onnistunut t iputtamaan ketään mistään 
hommasta pysyvästi. Joskus on joku 
poliitikko tai bisnesmies onnistuttu hetkek-
si teilaamaan, mutta heti kun painomuste 
on ehtinyt kuivua, on median surkea 
operointi saanut aikaan äänivyöryn väärin-
ymmärretyl le ja näennäisesti kansan 
vainoamalle onnettomalle yksilölle. 

Vuoden vaihteen tietämillä medialla oli 
kerrankin tosi lihava juttu kun yksi vanha 
jermu, joka ennen hämmästytt i kansaa 
vekkuleilla postikorteilla, päätti pistää 
ranttaliksi. Koko media sai oikein tosissaan 
pöllyttää ja toimitel la tosi kovia stooreja 
arkipäivän elämästä. Kansankin kieleen 
ehti sujuvasanaisten toimittajareppanoi-
den lanseeraamana tarttua vaimonvaih-
dolle nimitys "tehdä Reinit". 

Sitten tuli vastaisku. Haasteita virkaval-
lan huonosta menettelystä ja mihinkäs 
hävisivätkään toimittajapojat? Kelkka 
kääntyi ja suurella rahalla ruvetti in osta-
maan hyviä selityksiä. 

Samaiset kynänikkarit kirjoitt ivat 
Kokkolassa käyneistä everstiluutnanteista, 
jotka olivat haisseet tuoreelle viinalle. 
Journalistisesti pitäisin kyllä tätä juttua 
kansan vääränä valistamisena. Aivan 
vakavasti olen kyllä sitä mieltä, että tuore 
viina tuoksuu, vanha haisee. 

Olisihan se ollut ihan eri juttu, jos 
herrat eversti luutnantit olisivat tulleet 

aivan kauheasti edellisenä päivänä ryypät-
tyään hoitamaan Kokkolalaisille perin 
tärkeää asiaa. Mutta nyt he tulivat oikeu-
den päätöksen mukaan tuoreen viina 
tuoksu suussaan työmaalleen. Ehkä he 
olivat huuhtaisseet hiljaisen hotellin 
tunkkaisen aamiaisen pahan maun suus-
taan. 

Mitäpä tuosta, ehkä virhe oli kuitenkin 
käräjätuomarin. Mutta se, että lehdet 
viitsivätkin nostaa moisen jutun uutissi-
sältöönsä, ei kyllä vakuuta toimittajapoiki-
en ammattitaidosta. Tämä juttu oli niin 
tärkeä, että se julkaistiin kahdella palstal-
la. Kansanmurhasta kertovalle jutulle jäi 
samaisessa lehdessä tilaa vain yhden 
palstan leveydeltä. 

Tämä tästä. Kaikki edellä töherretty oli 
vai johdattelua varsinaisen aiheeseen. 
Meikäpoika vanhana veijarina ja jokapai-
kan luutana onnistui taas soluttamaan 
itsensä yhteen arvokkaaseen tapaami-
seen, missä tämänkin lehden toimitus-
poppoo oli mukana. 

Käypäisiä jeppejähän ne ovat, mutta 
kyllä niiltä puutuu mediamiehen otteet. 
Useampaan otteeseen saman illan aikana 
koitin niille vakuuttaa, että kirjoittakaa nyt 
tuosta ja tuosta ilmiöstä kerrankin oikein 
kova juttu, kun saisitte vielä oikein havain-
nollistavia hienoja kuviakin. Mutta eihän 
niillä reppanoilla ollut edes kameraa 
mukanaan. 

Siinä illan mittaan asiaa pohdiskelt i in 
monelta suunnalta, mutta ei siitä hirveäs-
ti vi isastuttu. Yhden käytännön elämän 
ohjeen sain varmaan heille iskostettua. 

Jos he haluavat kasvattaa ti laajakun-
taansa niin, että lehti joskus rupeaa 
kannattamaan taloudell isesti itse itsensä, 
tehokkain keino on se, että Rannikon 
Puolustajaa joskus lainataan Helsingin 
Sanomissa. 

Vanhana jermuna, en ehkä viisaana, 
mutta kaiken ymmärtävänä, varoitankin 
nyt vakavasti kaikkia lukijoita. 

Jos tämän lehden toimittajat ovat 
yhden illan aikana antamani ilmaisen 
opetuksen ymmärtäneet ja sisäistäneet 
oikein, Te kaikki olette vaaravyöhykkees-
sä. Toimituskunta on varmaan jo nyt 
haukan lailla liikkeellä etsimässä makeita 
mokauksia, mistä saisi tosi railakkaita ja 
myyviä juttuja. 
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PERKAIN-
PÖNTTÖ 

I Edellisessä numerossa julistettiin kilpailu lehtemme yleisönosaston nimestä. 
Saapuneista ideoista raati on valinnut nyt ensikertaa käytössä olevan nimen 
"perkainpönttö ". 

Idea on hyvä. Se kuvaa sitä luonnetta, mitä odotamme tämän palstan sisäl-
löltä. Rannikkopuolustuksen lehteen nimi soveltuu erinomaisen hyvin, koska 
perkainpönttö on kuulunut aikoinaan 152/45 Canet-tykin varusteisiin. 

Koska voittaneen idean isä on pääkaupunkialueelta, on voittaja päätetty 
palkita puolipitkällä lounaalla riittävän tasoisessa ravitsemusliikkeessä. 

Tarttukaa kynään ja luokaa perkainpöntöstä verbaalisen taiston areena. 
Toimitus 

Kuntokortit raivostuttaa 

• Nämä uudet kuntokortit eivät 
ole vähääkään ilahduttaneet suu-
rinta osaa Kymenlaakson kuntoi-
lijoista. Pikemminkin päinvas-
toin. Eniten on vihastuttanut kun-
tosuorituspisteisiin oikeuttavien 
vaatimusten epäselvä esitysmuo-
to. 

Nämä kortit on aivan selväs-

ti laadittu nuorten, juuri varus-
miespalveluksensa päättäneiden 
raavaitten voimanpesien suori-
tuskyvyn testaamiseen. 

Entinen kortti oli erittäin sel-
vä ja sen vaatimuksissa oli huo-
mioitu kuntoliikuntaa harrastavat 
yleisesti, eikä vain määrättyä 
ryhmää. Pelottaakin pahoin, että 

kuntoliikunta tai ainakin näiden 
korttien täyttäminen ja palautta-
minen tulee romahtamaan. 

Olisikin toivottavaa, että isot 
herrat sieltä pääkallonpaikalta 
alentuisivat ja suostuisivat sel-
ventämään näitä vaatimuksia täl-
laisessa aselajilehdessäkin. 

Ilmari Pusa 

VAIN JALAS-TYOJALKINEISSA 
ON ERGOTHAN-ISKUNVAIMENNUS 

t S * » 

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 

tehosto peräti 95 %. 

Ergothan-sisäpohja hengittää ja tukee 

jalkaholvia, ja sen ominaisuudet 

i i^ l i^c 
Urho Viljamaa Oy, 6 1 2 8 0 Jokipii 

Neuvonto jo myynti: puh. (06) 214 611 

Fox (06) 214 6248. 
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Vain yksi Durlacher palasi sotien jälkeen varikolta linnakkeelle. 

HITAASTI, MUTTA VARMASTI 

Durlacher 
Teksti ja kuvat: 
OVE ENQVIST 

Vuonna 1895 otett i in 
Venäjän rannikkopat-

ter ien ensisijaiseksi 
tykkimail iksi käyt-

töön 10 tuuman (254 
mm), 45 pituuskali-

perin tykki. Kyseistä 
tykkiä pidetti in kui-

tenkin jo 1900-luvun 
alussa liian heikkona 
uusia paksusti pans-
saroituja sotalaivoja 

vastaan. 

Koska V e n ä j ä n la ivas to 
käytti taistelulaivoissaan 
12 tuuman (305 mm), 52 

pituuskaliperin tykkejä (305/52 
O), päätettiin t ämä tykki ottaa 
myös rannikkotykistön käyttöön. 

Suomeen jäi vapaussodan jäl-
keen useita 10" pattereita. Tykki 
sai suomalaisen nimensä Durla-
cher (254/45 D) lavetin suunnit-
telijan mukaan. Kenraali Robert 
Durlacher (Durl jahov) kehitti 
erityisesti rannikkotykkien pa-
laut in- j a h i d a s t i n j ä r j e s t e l m i ä 
varsinkin mäkilavettirakenteisiin 
liittyen. 

Inon linnoituksessa oli kah-
deksan kappaletta tällaisia tyk-
kejä j a Lavansaaren nelitykkinen 
patteri. Helsingin edustan linnak-
keilla, Isosaaressa (kaksi patte-
ria), Ryssänkar i l la (Rysäkar i ) , 
Kuivasaaressa, Katajaluodossa ja 
Villingissä oli yhteensä 24 tyk-
kiä neljän tykin pattereissa. 

Kun Tarton rauhansopimuk-
sen mukaan Lavansaares ta oli 
purettava 10" patteri, se siirret-
tiin Saarenpäähän, missä suori-
tettiin koeammunnat elokuussa 
1921. 

Kaikki vietiin varikoille 

Kirkonmaan 10" patteri pantiin 
vireille vuonna 1925. Linnakkeen 
tykit siirrettiin Isosaaresta ja koe-
ammunta suoritettiin syyskuussa 
1929. Patterissa oli noudatettu 
uusia periaatteita; tykit olivat hy-
vin maastoutettuina niin kaukana 
toisistaan, että koko patterilla voi-
tiin ampua täysympyräsektoris-
sa. Tämä edellytti myös muutok-
sia tykin lavettiin. 

Ennen talvisotaa heräsi aja-
tus muun muassa 10" tykin va-
rustamisesta panssarikuvulla ja 
siten umpinaisella asemalla. Se 
olisi kuitenkin vaatinut tykin re-
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Durlacherin 10 tuuman putken 
ammattitaitoa. 

kyylin lyhentämistä, j oka olisi 
ollut vaikeaa mäkilavettitykillä. 
Ajateltiin myös ballististen kär-
kien tekemistä 10" kranaateille, 
mutta huomattiin, ettei niitä tek-
nisistä syistä voitu tehdä. 

Ennen talvisotaa sekä talvi-
ja jatkosodan aikana tehtiin usei-
ta muutoksia 10" patterien ryh-
mitykseen. Sotien jälkeen joudut-
tiin välirauhan ehtojen mukaan 

myös kaikki 10" tykit evakuoi-
maan varikoille Parolaan ja Ky-
minlinnaan. 

Vain yksi tuli takaisin 

Koska tykki konstruktiona oli ai-
kansa elänyt, mutta putket olivat 
vielä 1940-luvulla käyttökelpoi-
sia, niiden jatkokäyttöä pohdit-
tiin vielä ja tkosodan jälkeenkin. 

Tehtiin muun muassa suunnitel-
ma uuden lavetin käytöstä sekä 
tykin panssaroinnista. Ajateltiin 
myös, että 10 " tykkejä olisi voi-
nut asentaa kiinteisiin asemiin 
maahanlaskun torjuntaan tärkei-
siin kohteisiin. Näistä suunnitel-
mista ei kuitenkaan tullut mitään. 

P u o l u s t u s n e u v o s t o t e k i 
9.10.1959 periaatepäätöksen 12"-
tykkien siirtämisestä takaisin Iso-
saareen j a Kuivasaareen sekä yh-
den 10" patterin aseistamisesta. 
10" tykit osoittautuivat kuitenkin 
aikansa eläneiksi, eikä niitä enää 
pystytetty yhtä tykkiä lukuunot-
tamatta, joka vuonna 1962 siir-
rettiin Katajaluotoon. 

Monien mielessä kävi vuosi-
en varrella Katajaluodon Durla-
cherin siirtäminen näkyvämpään 
paikkaan. Kuivasaaren 12" tykin 
kunnostusprojektin rohkai semana 
päätettiinkin Durlacher siirtää 
Kuivasaareen. Kaikki tykin osat 
saatiin monien vaiheiden jälkeen 
Kuivasaareen syksyllä 1992, jos-
sa Suomenlinnan Rannikkotykis-
tökilta ja Suomenlinnan Rannik-
korykmentt i ovat kunnostaneet 
sen museotykiksi. • 

LOHJAN OFFSET 
Puh. (019) 322 955, 
tax (019) 322 926 

08350 Hi idenl inna Rout io, Lohja 
Yhteyshenki lös i Seppo I ivonen 

+ TIISTENJOEN 
OSUUSPANKKI 
Kuortaneentie 1506, 62165 Tiistenjoki 
Puh. 06-4377 098 

OY COMBINENT AB 
Liukurenkaiden va lmis tus 

Porvoo 
Puh. (019) 529 700 

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-(2) 273 9300 
Fax. +358-(2) 236 3440 
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TUTUT 
KASVOT 

• Rannikon Puolustaja 
aloittaa haastattelusarjan, 
jossa tutustutaan aselajimme 
piirissä pitkään toimineisiin 
henkilöihin. Ensimmäisenä 
on vuorossa pian merkkipäi-
väänsä viettävä lehtemme 
päätoimittaja Eero Sivunen. 

• - Mieleenpainuvimpia hetkiä 
oli, kun eversti Hukarin ollessa 
rykmentin komentajana sain ker-
tausharj oitusten yhteydessä hänen 
kädestään rykmentin ristin, jota 
tuolloin kutsuttiin Hukarin ristik-
si. Kolme kuukautta myöhemmin 
eversti Hukari menehtyi Rissalan 
lento-onnettomuudessa, muiste-
lee 13. maaliskuuta 50 vuotta täyt-
tävä Eero Sivunen taivaltaan ase-
lajimme piirissä. 

Nopeasti mies kuitenkin tem-
pautuu muistojen keskeltä tähän 
päivään: Puolustusvoimien mää-
rärahojen leikkaamisessa ollaan 
jo lähellä sakkauspistettä. Ker-
taushar jo i tus ten niukkuus on 
huolestuttava. Mukaan pääsystä 
on tullut harvojen ja valittujen 
etuoikeus. Vaivalla hankittu kou-
lutus ja osaaminen pääsevät ruos-
tumaan. 

Rannikkotykistö kulkee Ee-
ron suvussa perintönä. Jo hänen 
isänsä Topi Sivunen palveli ase-
lajissa, j a samoissa tunnuksissa 
on jatkanut Eeron jälkeen hänen 
vanhin poikansa Jussi. Raija-vai-

mon lisäksi kotona ovat reser-
vissä vielä jenkkifutiksesta in-
nostunut Ville ja jääkiekkoileva 
Matti, joten uusia rt-miehiä lie-
nee vielä luvassa. 

- Koulutus on nykyään liian 
löysää ja lomia on aivan liian 
paljon. Palvelusaikana olisi kou-
lutusta mahdoll isuus tehostaa 
merkittävästi. Varusmiehet roik-
kuvat nyt lomilla kotonaan ai-
van kiusaksi asti, Eero ryöpyttää 
nykyistä järjestelmää oman per-
heensä kokemusten perusteella. 

Myös kiitoksen aiheita löy-
tyy: Nykyiset kertausharjoitukset 
ovat hyvin suunniteltuja ja toteu-
tettuja. Niiden aikana tehdään 
pitkää päivää ammattitaitoisen ja 
motivoituneen henkilökunnan 
kanssa. 

Eero on rakentaja henkeen ja 
vereen. Rakentaminen on alusta 
alkaen hallinnut Sivusen perheen 
elämää. 

- Mitäkö harrastan? Ensim-
mäisenä näyttää tulevan talkoo-
rakentaminen, sitten nuorten 
kautta partiotoiminta, amerikka-

"Olen tuntenut itseni aina 
eräänlaiseksi ongelmien 
ratkaisijaksi", sanoo 50 
vuotisjuhliinsa valmistautuva 
Eero Sivunen. 

lainen jalkapallo ja jääkiekko, 
Eero luettelee korostaen vielä 
erikseen olevansa ennen kaikkea 
rakentaja. 

Reservin majuri Eero Sivu-
sen sanoja on helppo uskoa. Jopa 
hänen tehtävänsä maanpuolus-
tuksen piirissä näyttävät osittain 
liittyvän rakentamiseen ja re-
montointiin. 

- Olen tuntenut itseni aina 
eräänlaiseksi "Trouble Shoote-
riksi", ongelmien ratkaisijaksi, 
Eero sanoo. 

- Tullessani kiltaan Kajanuk-
sen saunan entisöinti oli saatu 
valmiiksi ja yllättävien vesivuo-
tojen kanssa oltiin pinteessä. Rat-
kaisu löytyi, kun mahtava kivi-
torni sahattiin poikki ja väliin 
ujutettiin eristeeksi lyijylevy. 
Pian seurasi Järvön rakentami-
nen, joka sekin oli melkoinen ru-
tistus. Rakennusmiehellä oli jäl-
leen kysyntää, Eero naurahtaa. 

- Eivätkä ongelmat tuhon lop-
puneet. Kun Rannikon Puolusta-
jan talous oli ajautunut pahasti ki-
ville, sain tehtäväkseni panna 
kuntoon sekä markat että sisältö. 
Timo Kaukorannan kanssa tätä 
tahkoa on nyt väännetty pari vuot-
ta, ja asiat alkavat olla hallinnas-
sa, Eero toteaa tyytyväisenä. 

Eeron mielestä rannikkoty-
kistön moniulotteisuus ja haas-
teellisuus ovat verrattomia vah-
vuuksia. Killan toiminnassa hän-
tä viehättää selvä kehitys. Kaik-
ki voivat sotilasarvoon katsomat-
ta olla mukana, ja nuoret ovat 
nyt ottaneet asiat jämäkästi hoi-
toonsa. Kymmenen vuoden ra-
kentamisen kauden jälkeen pai-
nopiste on nyt varsinaisessa toi-
minnassa. 

- Rannikon Puolustaja -leh-
den tehtävänä on heijastella tätä 
rt-henkeä ja maapuolustusinnos-
tusta. lehti haluaa haastaa toimin-
taan mukaan yhä uusia reservi-
läisten joukkoja. Killan, Johto-

RAKENTAJA 
HENKEEN JA VEREEN 
Rannikon Puolustajan päätoimittaja juhlatuulella 
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renkaan, RtUy:n ja Rannikon 
paikallisosaston RanPATin yh-
teistyöllä ja määrätietoisella toi-
minnalla voimme yrittää edes 
osin paikata sitä vajetta, minkä 
määrärahojen leikkaamiset ovat 
aiheuttaneet, Eero lopettaa. 

Samalla hän kutsuu kaikkia 
ystäviään 13.3. klo 14-18 Van-
taanlaakson Övre Nybackaan 
kahville. Ajo-ohjeita j a muita 
käytännön vinkkejä saa kuulem-
ma kysellä Eeron sihteeriltä. Ja 
mikäli vanhat merkit pitävät 
paikkansa, Övre Nybackassa pu-
hutaan tuolloin paljon ja innos-
tuneesti myös omasta aselajis-
tamme ja sen piirissä tapahtuvas-
ta vapaaehtoisesta toiminnasta. 

Reijo Telaranta 

• Eero Sivunen 
- syntynyt 13.3.1947, vaimo Raija, kolme poikaa Jussi 23 
v., Ville 18 v. ja Matti 12 v. 
- ylioppilaaksi Helsingin Lyseosta 1967, rakennusinsinöö-
riksi Tampereen teknillisestä opistosta 1973 
- 14.11.1967 Isosaareen, missä myös RAUK, Tykistökoulu 
Merisotakoulussa 
- reservin majuri, valtakunnallisen poikkeusolojen raken-
nustehtäviä suunnittelevan Rakentajapoolin pääsihteeri 
- Rannikon Puolustaja -lehden päätoimittaja vuodesta 1994 
- Killan hallituksen jäsen 1985-1993, Killan pj 1990 - 93 
- RtUy:n hallituksen jäsen vuodesta 1994 
- Rakennusteollisuuden Keskusliiton Koulutuskeskus RA-
TEKOn rehtori ja Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA ry:n 
1. varapuheenjohtaja 
- unelma: perheen ja lähimpien ystävien kanssa Australi-
aan ja Uuteen Seelantiin 1997-98 vaihteessa tehtävä nel-
jän viikon matka 

Postikortti Eerolle 
Lehtemme päätoimittaja Eero Sivunen täyttää tikortti. Kyllä Eero varmaan ilahtuu! 
50 vuotta 13.3.1997. Parhaimmat onnittelut koko Postiosoite on Potinkuja 2 D, 01670 Vantaa 
rannikkotykkiväeltä. Iloisella mielellä lähetetty onnittelu on parem-
Eiköhän tehdä oikein lukijatempaus ja lähete- pi vaikka vähän myöhässä kuin ei ollenkaan, 
tään kaikki Eerolle merkkipäivän kunniaksi pos- TKa 

EAGLE KY 
NÄSIUNNANKATU 28, FIN-33200 TAMPERE 

FINLAND, EUR0PE. 
PUH./FAX 0 3 - 2 1 3 3 3 9 5 

• MAIHINNOUSUKENGÄT 
•ASEKOTELOT 
•ARMYTUOTTEET 
• RETKEILYTUOTTEET 

HOISTE» 
BODY 

BIANCHX 
MILITARY ASEKOTELO 
4 ja 5 tuumaisille automaattiaseille. 
Muuntomahdollisuus kainalo- ja 
reisikoteloksi. 
Ilmoita aseesi merkki ja malli. 
HINTA 460,-
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Rannikko-
tykistö 

Internetissä 

0 Visit to Kuivasaari 12"gun turret - Microsoft Internet Explorer 
lii» £rjn yi»v Gn .•a.,„,i*l jj.i,, 

o 0 ö a B- # m H»* Sh* f<«M,l. Hom. f. r*M.*w Ptn >••' M ai m 
Adtit$ii jhHp Mvww.hkkk (i/~yt|oWwaiAuvasM/kuivasaa hlml :i L Inki 

Visit to Kuivasaari 12" gun turret 

B, H№1 Vrjoli 
Huivi! aan east artillery battety m ftonl f :i Isink has a museum lunel wilh Wo 12 
inch @CJ mm, guns in Ml • :! condition 

Mnstnictlges on these neves wete takan on a visit by lha Furnish 1PMS to KuiVBsaariin 

• Hlstmv of Kluvasaati Bart 

I I I . " [ }: ,11,11111, Wi... to Kuiv.. fyl-i'M 1 jjgni»viaii IV)ill | 4ri8.:J"- ' 

Tietoja Suomen rannikkotykistöstä on tarjolla kaikille 
maailman Internet-surffareille osoitteessa http: / /www. 
hkkk.fi/~yrjola/war/org/org.html. 

Internetistä löytyy myös tieto-
j a Suomen rannikkotykistös-
tä. Yllättävää kyllä tietojen 

kokokoamisesta ei ole vastannut 
puolustusvoimat vaan Helsingin 
Kauppakorkeakou lun kir jas ton 
atk-osastolla työskentelevä K T M 
Matti Yrjölä. 

Työssään Matti Yr jö lä vas-
taa ki r jas ton t ie to jär jes te lmien 
kehittämisestä ja ylläpidosta. So-
tahistoriasta ja sotakalustosta hän 
ollut kiinnostunut j o pienestä pi-
täen. Kirjall isuuden j a pienois-
malliharrastuksen kautta ovat eri-
tyisesti lentokoneet j a panssari-
vaunut tulleet hänelle tutuiksi. 

T ie tokoneiden kanssa puu-
hastelu on opiskeluaikojen alus-
ta ollut hänelle jokapäiväistä ru-

tiinia sekä töissä että kotona. 
Myös Internet on tullut tutuksi 
j o melko kauan sitten. 

Eräissä sotahistoriaan j a so-
tilasilmailuun liittyvissä keskus-
teluryhmissä Matti Yrjölä myös 
i tse osal l i s tu i keskus te lu ih in 
Suomen osuudesta toiseen maa-
i lmansotaan. Usein toistuviin 
kysymyksi in j a muutenkin tie-
donpuu te t t a korva takseen hän 
laati lyhyen yhteenvedon Suo-
mesta toisessa maailmansodas-
sa WWW-sivui l leen. Palaute on 
ollut positiivista j a melko run-
sasta, j a se onkin rohkaissut li-
säämään muutakin asiaan liitty-
vää tietoa. 

Kun Suomen IPMS (Interna-

tional Plastic Modellers' Society) 
v ie ra i l i K u i v a s a a r e n h i enos t i 
kunnostetulla linnakkeella, Mat-
ti laati ottamista kuvistaan hie-
man myöhemmin WWW-s ivun . 
Kuvista jäi kuitenkin tuolloin tie-
don j a ajan puutteen takia teksti-
osuus puut tumaan, mutta Ove 
Enqvistin yhteydenotto j a ystä-
vällinen tarjous lisätiedoista kor-
jasi tilanteen ja kuten tavataan 
sanoa - loppu onkin historiaa. 

T ä n ä p ä i v ä n ä o s o i t t e e s t a 
ht tp : / /www.hkkk.f i /~yr jola /war/ 
org/org.html löytyy tietoa Kui-
vasaresta, Suomenlinnan Rannik-
kotykistökillasta sekä lista Suo-
messa myytävästä rannikkotykis-
tökirj allisuudesta. 

MUHOKSEN SEURAKUNTA 
Puh. (08) 533 1284 

MUHOKSEN KIRKKO 
1766-1997 
Suomen vanhin käytössä oleva puukirkko, 
jossa Emanuel Granbergin maalaukset. 

MUHOS 
Oulujokilaakson ykkönen, 

fyfy • o s a n a < - ) u ' u n s e u t u a Puh. (08) 533 0111, tax (08) 533 2433 
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VEIKKAUS 

^ j l ^ l f g y g / i l f 

ALUMIINIVENEET 

G-VENE 
Marine 

s7Alutech Oy Ab 

SF-25570 Teijo. P. +358-(0)2-736 6566 
Telefax +358-(0)2-736 6568 

FINNYARDS OY ELEKTRONIIKKA 
VALVONTA 

Vedenalaiset akustiset 
valvontajärjestelmät 

Passiivinen ilmavalvonta 
• Akustinen helikopteri-ilmaisin 

F I N N Y A R P S " ^ 
ELEKTRONIIKKA 

Naulakatu 3, 33100 TAMPERE 
Puh. (03) 2450 111, Fax (03) 2130 188 
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TEUVO RÖNKKÖNEN 

Matka RTR 

H e i n ä k u u n l o p p u p u o -
lella kävi a u t o l l i n e n 
Ä ä n i s e n ranno i l la pal-
ve l l e i t a ja a l u e e n näky -
m i s t ä m u u t e n k i i nnos -
t u n e i t a Ä ä n i s n i e m e l l ä 
RTR 14:a a luee l la . 
M a t k a l l a näk i laajalt i 
L a a t o k a n Kar ja laa ja 
Kar ja lan t asava l l an 
m a i s e m i a s e k ä elä-
m ä n m e n o a , m u t t a 
e n n e n ka ikkea rann ik -
k o j o u k k o j e n s i ja in t i - ja 
t a i s t e l u p a i k k o j a . 

Raja ylitettiin mennen tullen 
Värtsilässä. Menomatkal la 
ajettiin Laatokan koillispuo-

lelta vähäli ikenteistä korpitietä 
Suojärven j a Porajärven kautta 
Karhumäkeen. 

Seuraavana päivänä kiersim-
me Äänisniemeä, jonka rantoja 
p u o l u s t a n e e t r a n n i k k o j o u k o t 
muodos tu iva t Salpa- asemasta 
Laatokalle edenneis tä j a sieltä 
edelleen Ääniselle siirretyistä lin-
noitusjoukoista, joiden vahven-
nuksena oli mm. rannikkotykis-
töpattereita, moottoroituja patte-
reita j a torjuntakomppanioita. 

Karhumäes tä a j o i m m e nie-
men keskustassa vuonomaisten 
järvien vieressä olevaa tietä ete-
lään Suurlahden kylään. Täällä 
oli rannikkojoukkojen johtopor-
taana aluksi Impilahden lohkon 
esikunta j a vuoden 1942 tammi-
kuun lopusta alkaen Hankonie-
meltä esikuntayksiköineen siir-
retty 4,RPr:n esikunta. 

40 K M 

Partisaanien 
taistelupaikoilla 

Pääasiassa kar ja ta loudesta toi-
meentuleva väestö on sijoittunut 
muutamiin asutuskeskuksi in j a 
kyliin. Monetp ikkukylä t ovat au-
tioina tai niiden rakennukset pu-
rettu. Entisten ol inpaikkojen tun-
nistaminen tuotti täälläkin alu-
eellaollei l le vaikeuksia, si l läpal-
jon vanhaa oli poissa, jotain muu-
tettu j a uutta rakennettu. 

Suurlahdessa viestijoukkueen 
johtajan Kalevi Merisalon majoi-
tustalo löytyi paikallisen emän-
nän opastamana. Ennen avoimel-
la paikalla sijainnut rakennus oli 
t iheän koivur iv is tön kätkössä . 
Viereisessä hirsimökissä oli ol-
lut viestilottien majoitus. 

Nyt valtion tunnuksella va-
rustetussa mökissä asui Loimo-
lassa haavoi t tunut sotainvalidi 
vaimoineen, jo tka esittelivät sa-
man katon alla olevia tilojaan j a 
veteraanin kunniamerkkejä . 

Suurlahdesta a jo imme Jando-
majärven itäpuolitse olevaa ky-
lätietä Tipinitsaan, jos ta avautui 
näkymä lahdelle j a sen lounais-
k u l m a s s a o levaan 2 /75 /50 C-
patterin si jaintipaikkaan Leinie-
meen. L i iku imme alueella, jos-
sa oli käyty monia taisteluja par-
tisaanien kanssa. 

Hutikassa heinänteossa 

Ohit imme 38.TK:n sijaintipaikan 
Voronijn kylän, jonkajä lkeen ajo-
kelpoinen tie päättyi Tambitsaan. 
Sen kaakkoispuolisissa niemissä 
olivat idästä lukien 3/75/50 C -
patteri, Reskan 2/152/45 C -patte-
ri tammikuusta 1942 elokuuhun 
1943 sekä II Lston komentopaik-
ka j a moottoroitu 4/122 K/31 -
patteri. 

Tambitsan kylän puolenkym-
mentä taloa olivat autioina. Kirk-
ko on säilynyt parhaassa kunnos-
sa. Talojen välisellä niityllä oli 
kolme heinäntekoon komennettua 
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miestä, mutta kaunis kesäpäivä j a paikallinen suosik-
ki juoma olivat tehneet tehtävänsä. 

Miehistä selväpuheisin esitteli suurena erikoisuu-
tena porukan majoitustalon, jonka tuvan ikkunanpie-
lessä oli suomalaisen sotilaan nimi puukolla kaiver-
rettuna. Talo oli siirretty 37.TK:n sijaintipaikasta Lin-
demasta. 

Sotilaskotisisarena monissa tehtävissä j a paikois-
sa ollut Mir ja Valve oli käynyt ohjelmamatkal la Tam-
bitsan Mustaniemessä vuoden 1941 jouluna. Myö-
hemmin hän oli mm. Olenin saaressa (nimenä myös 
Etelä-Peurasaari) olleen patterin sotilaskodissa. Saari 
sijaitsee Limosaaren koillisreunassa. 

Yksi päivä riitti 

Harvinaisia näkymiä olivat tienvarsipellolla avorivissä ja 
valkeissa takeissaan viikatteilla heinää niittävät naiset sekä 
lehmälaumoja paimentavat miehet. Ruko ja haasio olivat 
ainoat nähdyt heinänkuivausmenetelmät, joskin luonnon-
heinän koijuu oli tuolloin vielä edessäpäin. 

Niemen keskiosan kautta kulkevaa tietä ajoimme itä-
rannalle Kuusirantaan. Kävimme pääkylästä parin kilo-
metrin päässä olevassa rantakylässä, jossa oli 4/75 K/17-
kenttäpatteri. Patterissa palvellut Aulis Kettunen tunnisti 
kylästä mm. patterin toimiston ja sotilaskodin. 

Itse hän oli kolme ja puoli vuotta Äänislahden keskellä 
Heposaaren tukikohdassa. Kuusirannasta tulimme Tulvo-
jan ja Sungun kautta III ja IV Lstojen yksiköiden sijainti-
seutuja Karhumäkeen. 

Yhden päivän aikana ehti kohtalaisesti perehtymään 
Äänisniemeen ja näkemään monet paikat, joissa ranni-
konpuolustajat olivat Jatkosodan aikana yhtenä itäisim-
mistä joukoista olleet. Palasimme matkalta Petroskoin, 
Aunuksen ja Sortavalan kautta. • 

Oy Tullausapu T. Fager Ab 

Puh. 049-710 259, fax 019-523 0109 
Veckjärventie 1, 06150 Porvoo 

IMATRA STEEL BILLNÄS 
10330 Bil lnäs 

Puh. 019-277 731 

illlll 
P O R T T I 
fT/erÅ^i /aat/uÅÅaajfa 
Åotimaiiejfa ruoalta 

NOKIA DISPLAY PRODUCTS 

Tel. +358-2-7711 
Fax +358-2-7712020 
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Äänisen Rannikkoprikaatin veteraaneja 
Suurlahden kylän kirkon seinustalla. 
Vasemmalta Sirkka-Liisa Henriksson, 
Mirja Valve, Sisko Palokangas, Kalevi 
Merisalo ja Aulis Kettunen. Kuva T 
Rönkkönen. 



75/50 C-tykki Pietarin merimuseossa. 

Tutkimusmatka Pietariin 
Teksti ja kuvat 
OVE ENQVIST 

Pie ta r i y m p ä r i s t ö i n e e n ol i m o n e n s u o m a l a i s -
t y k i n s y n t y m ä p a i k k a , k u n S u o m i a i k o i n a a n 
per i r a n n i k k o t y k i s t ö n s ä Venä jä l t ä . Teke i l l ä 
o l e v a a n r a n n i k k o t y k e i s t ä k e r t o v a a n k i r j aan ja 
H a n g o n v u o k r a - a l u e e s t a k e r t o v a a n t e l e v i s i o -
f i l m i i n l i i t t yen a l l e k i r j o i t t a n u t t e k i j o u l u k u u s s a 
1 9 9 6 t u t k i m u s m a t k a n P ie ta r i i n y h d e s s ä Pek -
ka S i l vas t i n k a n s s a . 

Vatka tehtiin Helsingistä ve-
nä lä ise l lä Rep in - juna l l a . 
Seitsemän tunnin matkan 

jälkeen oltiin perillä. Vastassa oli 
Pekan tuttu "Antt i" Nikitin, joka 
toimi tulkkina j a Juri, joka toimi 

kuljettajana. Yöpyminen tapahtui 
Moskova-hotell issa, joka vielä oli 
kohtuuhintainen. Muuten Pietari 
on Helsinkiäkin kalliimpi kaupun-
ki. 

S e u r a a v a n a a a m u n a oh je l -

massa oli venäläisten Hangon 
veteraanien juhla esikaupungis-
sa olevassa koulussa. Veteraanit 
kokoontuvat viiden vuoden vä-
lein. Ensin tutustuttiin koulun 
Hanko-näyttelyyn, joka oli kah-
dessa luokkahuoneen kokoises-
sa tilassa. 

Veteraanien saavuttua koulun 
henkilökunta jakoi heille luokat, 
j a kukin veteraani piti noin 45 
minuutin esi telmän luokalleen. 
Tämän jälkeen seurasi juhla kou-
lun voimistelusalissa. 

Sairaalasta vankileirille 

Juhlalounas oli käsityöluokassa. 
Ruokaa j a j uomaa riitti. Ruokai-
lun aikana pidettiin monta puhet-
ta, mutta puheet muuttuivat pikku 
hi l jaa lauluiksi varsinkin, kun 
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Pietarilaiseen kouluun pysty-
tetty Hanko-näyttely. 

naisopettaja otti esille hanurin j a 
ryhtyi säestämään. 

Juhlien aikana Pekka Silvast 
haasta t te l i k o l m e a ve teraania , 
josta yksi oli osallistunut Bengts-
kärin taisteluun. Hän oli juur i 
suorittanut asepalveluksensa lop-
puun j a oli kot iutumassa, kun 
joutui lähtemään Hankoon. 

Bengtskärin taistelussa hän 
jäi vangiksi j a oli sairaalahoi-
dossa Suomessa. Palattuaan Neu-
vostoliittoon hän joutui, niin kuin 
moni muu vangiksi jäänyt , koti-
maassaankin vankileirille. 

Juhlien jälkeen neuvoteltiin 
paikallisten edustajien kanssa yh-
teistyöstä mm. rannikkotykistön 
historian tutkimisessa sekä muis-
sa projekteissa. Erityisesti Han-
gon Kiltahan on harrastanut yh-
teistyötä venäläisten kanssa. 

Toinen päivä aloitettiin käy-
mällä Arsenal-tykkitehtaan näyt-
telyssä. Näyt te ly käsitti kaksi 
isoa huonetta, jossa tehtaan his-
toria j a tuotanto on esillä kuvin 
j a esinein. Suurin osa tykkika-
lustosta on kuitenkin sijoitettu 
Pietarin tykistömuseoon. 

Seuraavaksi tutustuttiin Le-
ningradin puolus tuksen muse-
oon. Museo oli vierailupäivänä 
virallisesti kiinni, mutta isäntäm-
me sai sovittua esittelyn. Tutus-
tumisen kohteena oli erityisesti 
Hanko-näyttely. 

Monien museoiden maa 

Hanko-näyttely on aikaisemmin 
ollut entisessä kirkossa, josta on 
jäl leen tehty kirkko. Vain noin 1/ 
10 esineistöstä on nyt laitettu esil-

le Leningradin puolustuksen mu-
seoon. Kuvien j a taulujen lisäksi 
Hanko-nurkkauksessa on mm. 
180 mm ja 305 mm rautatiepatte-
reiden ruutikanistereita. 

Viimeisenä tutustumiskohtee-
na oli Merimuseo. Rannikkoty-
kistöä museossa on esillä siellä 
täällä. Ns Fondissa on erikseen 
asenäyttely, j oka kuitenkin oli 
suljettu. 

Moneen kohteeseen jäi tutus-
tumatta. Tykistömuseo olisi vaa-
tinut yhden lisäpäivän. Runsaan 
tunnin päässä Pietarista on Kras-
naja Gorka, jossa on nähtävissä 
mm. 305 m m : n j a 180 mm:n rau-
tatietykki, jo tka on todennäköi-
sesti tuotu Suomesta jatkosodan 
jälkeen. 

Alue on tällä hetkellä viralli-
sesti suljettu, mutta isännät lu-
pasivat jär jestää käynnin muuta-
man päivän varoitusajalla. Myös 
Inon linnake j a Kronstadt olisi-
vat olleet käynnin arvoisia. 

Kaiken kaikkiaan matka oli 
onnistunut, mutta tutustuminen 
" rannikkotykis tö l l i s i in kohte i -
siin" Pietarin alueella vaatii vä-
hintään kolme päivää jos aikoo 
käydä kaikissa kohteissa. Tämän 
takia päädyttiinkin suunnittele-
m a a n uu t t a m a t k a a k e v ä ä l l ä 
1997, jo l lo in muutk in asias ta 
kiinnostuneet ovat tervetulleita. 

Matkasta kiinnostuneet voi-
vat ottaa yhteyttä Pekka Silvas-
tiin, puh 019-248 2 6 5 9 . « 

Suomalaisillekin tuttu Styx-
ohjus (MTO 66) näytteillä 
Pietarin merimuseossa. 
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PorkPaikK:m toimintaa käynnistämässä mm (vas) Inkoon 
kunnanjohtaja Jarl Boström, Kirkkonummen kunnanjohtaja Kai 
Gustafsson sekä pelastuspäällikkö Kai Nurmi. 

Ш RanPAT 
käynnisti 
vuoden 
vauhdikkaasti 

Vuosi 1996 oli Rannikon 
Paikallisosastossa toimin-
nansuunnittelun ja organi-
soinnin aikaa. Sitä vastoin 
vuosi 1997 näyttää olevan 
täynnä toimintaa. Paikallis-
komppanioiden perustami-
nen on jo käynnistynyt ja 
ensimmäiset rannikon 
reserviläiset ovat aloitta-
neet rt:n oman kouluttaja-
koulutusohjelman. Eikä 
toiminta jää tähän. 

RanPAT aloitti Porkkalan Pai-
k a l l i s k o m p p a n i a n ( P o r k -

PaikK) toiminnan 22.1. pidetyssä 
lehdistö-jakäynnistystilaisuudes-
sa Kajanuksen saunalla Upinnie-
messä. Paikalla olivat lehdistön 
lisäksi m m Kirkkonummen j a In-
koon kunnanjohtajat, Kirkkonum-
m e n p e l a s t u s p ä ä l l i k k ö s e k ä 
SlRR:n komentaja . 

" P a i k a l l i s k o m p p a n i a m m e 
koostuu vartio- j a pelastus-, me-
rikuljetus- sekä huoltojoukkueis-
ta", kertoo PorkPaikK:n päällik-
kö Kalevi Hiili. 

Lisää t ie toa PorkPa ikK:s ta 
paikkakuntalaiset saivat Inkoos-
sa j a Kirkkonummella pidetyis-
sä yleisötilaisuuksissa, joissa oli 

myös mahdoll isuus ilmoittautua 
toimintaan mukaan. 

Helmikuun alussa nimettiin 
S u o m e n l i n n a n P a i k a l l i s -
k o m p p a n i a n pää l l iköks i Ee ro 
Akaan-Pent t i lä , j o n k a mukaan 
toiminta käynnistyy Espoo-Hel-
sinki alueen rannikolla vielä tä-
män kevään kuluessa. Viimeis-
tään syksyllä on vuorossa Vaar-
l a h d e n P a i k a l l i s k o m p p a n i a n 
käynnistys. 

Kouluttajat 
avainasemassa 

Vapaaehtoisten reserviyksikkö-
harjoitusten onnistumisen yhtenä 
edellytyksenä ovat asiansa osaa-
vat reserviläiskouluttajat. "Kos-
ka harjoituksiin tullaan vapaaeh-
toisesti, on annin oltava sitä luok-
kaa, että mukaan halutaan jatkos-
sakin", tähdentää RanPAT: n RYT 
päällikkö Sami Halme. 

Tämän varmistamiseksi Ran-
PAT käynnisti yhdessä Suomen-
linnan Rannikkorykmentin, Ran-
nikkotykistökoulun j a Maanpuo-
lustuskoulutus ry:n kanssa ran-
nikkotykis tön koulu t ta jakoulu-
tusohjelman tammikuussa. Asi-
aa käsi t televä t iedotust i laisuus 
pidet t i in 16.1. j a kurssi alkoi 
Santahaminassa 27.1. 

Kurssille osallistuu 15 reser-
viläistä, jo tka on jaettu neljään 
rannikkotykistön koulutuslinjaan. 
Koulutus tapahtuu osittain etä-
opiskeluna j a sisältää lisäksi lu-
entoja, harjoituksia sekä koulu-
tussuunnitelman laadinnan. 

Koulutussuunnitelmat joutu-
vat tulikokeeseen 6. -7 .6 . pidet-
tävässä vapaaehtoisessa harjoi-
t ukse s sa . L i säks i ku r s s i l a i s e t 
osallistuvat M P K ry:n koulutta-
jakoulutusohjelman 1997 viiteen 
ens immäiseen modul i in , jo i l la 
opetetaan varsinaiset kouluttajat-
aidot. 

Keskittämisestä etuja 

Samalla kun vapaaehtoinen maan-
puolustuskoulutus j a vapaaehtoi-
set harjoitukset lisääntyvät, pyri-
tään tuki- j a huoltotoimia tehos-
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tamaan keskittämällä harjoituk-
sia samalle ajankohdalle j a alu-
eelle. Harjoituksiin osallistuvat 
saavat samalla todell isemman ja 
motivoi vamman kokemuksen toi-
miessaan osana isompaa koko-
naisuutta. 

Rannikkotykistön ensimmäi-
nen keskitetty vapaaehtoisharjoi-
tus on tarkoitus jär jes tää kesä-
kuun alussa Porkkalassa, jonne 
osallistuu useiden reserviyksik-
köjen lisäksi varusmiehiä, M P K 
ry:n l i s ä k u r s s e j a s e k ä P o r k -
PaikK:n tukiosasto. 

"Puolustusvoimien kannalta 

on tehokkaampaa tukea j a joh-
taa yhtä suurempaa harjoitusta, 
kuin lukuisia pienempiä kursse-
j a j a harjoituksia. Samalla kes-
kitetty harjoitus tarjoaa rt:n kou-
luttajakoulutusohjelmaan osallis-
tuville mahdoll isuuden soveltaa 
oppimaansa käytännön opetusti-
lanteessa", kiteyttää SlRR:n yh-
teysupseeri j a rt:n kouluttajakou-
lutuskurssin j oh t a j a kapt Kari 
Aapro. 

Toimintaa riittää 

Tiedotus- j a rekrytointitoiminta 

jatkuu vilkkaana koko kevään. 
Lauantaina 12.4. R a n P A T : l l a o n 
tiedotuspisteet kauppakeskuksis-
sa Espoon Tapiolassa, Helsingin 
keskustassa j a Vantaan Myyrmä-
essä. Lisäksi RanPAT on esillä 
23.-25.5. maanpuolustusmessuil-
la sekä syksyn pääsotaharjoituk-
sessa. 

RanPAT:n j a SlRR:n toinen 
keskitetty harjoitus jär jestetään 
e lokuussa , jo l lo in koulu te taan 
rannikon sijoit tamattomia reser-
vinupseereita vuoden toisen re-
serviyksikköharjoituksen yhtey-
dessä. SIPaikK osallistuu harjoi-
tuksen tukitehtäviin. 

Kolmas reserviyksikköharjoi-
tus ajoittuu lokakuulle. Syksyyn 
ajoittuu myös vuoden toiset pe-
lastuspalvelun perusteet 1 j a 2 -
kurssit. Vuosi huipentuu itsenäi-
syyspäivän paraatiin Espoossa, 
johon RanPAT osallistuu omana 
osastonaan muiden HelSlin pai-
kallisosastojen tapaan. 

Teksti ja kuvat: 
Jouni Grönroos 

Runsas yleisö seurasi mielen-
kiinnolla paikalliskomppanian 
tiedotustilaisuutta. Ilmoittautumiset RanPAT:n paikalliskomppanioihin: 

PorkPaikK:n paali. Kalevi Hiili p. 050-565 9029 
SIPaikK:n pääll. Eero Akaan-Penttilä p. 09-455 2670 
SIPaikK.n vääpeli Kauko Pyyskänen p. 09-801 2334 

Yliskyläntie 3 
Arkisin: 09-19 (kesällä 09-18) 
Lauantaisin: 09-14 

Puh: 698 51 33 
698 50 34 

Fax: 698 54 24 

1 ? (09) 730 973 
' ^ f k fax (09) 761 822 v V " 

^ J O K ^ 
1 1 



Pääosa Someriin 
iskeneistä joukoista 

laivattiin TK- eli 
moottoritorpedove-

neille. Kuvassa 
taisteluun osallistunut 
G 5-mallinen "torped-

nyi kater". 

Somerin taistelu 
Venäläisten valtaussuunnitelma 8.7.1942 

• Tästä kovasta aseit temme voit-
toon päättyneestä kamppailusta 
yksinäisestä Suomenlahden ka-
rusta saaresta on kirjoitettu mel-
ko paljon. Onpa tehty videokin. 
Tapahtumia on kuitenkin tarkas-

P.O.EKMAN 

t e l tu m e l k e i n p ä y k s i n o m a a n 
omasta näkökulmastamme. 

Katsokaamme mitä venäjän-
kielinen sotakirjall isuus asiasta 
kertoo. Tässä lyhyesti hyökkää-
jän suunnitelma Somerin haltuun 

ottamisesta: 
"Ensiksi suoritetaan puolen-

yön jälkeen i lmapommitus: 12 
DB 3 - k o n e t t a Leningradin alu-
eelta. Suojana j a matalahyökkä-
yksiin käytetään I 153-hävittäjiä 

Joukko / Johtaja Miehistö Alukset 

1 iskuryhmä 
- ltn Leonenko 
- tukiryhmä 

50 kp, 16 kk, 10 pioneeria 
15 kp 

MO 123, MO 110, TK 41, TK 51 
MO 111, TK 152, TK 162 

II iskuryhmä 
- ltn Sasaditsh 
- tukiryhmä 

36 kp, 18 kk, 8 radistia 
15 kp 

MO 306, MO 409, TK 31 
MO 402, TK 122, TK 62 

III iskuryhmä 
- ltn Vostrjakov 
- tukiryhmä 

16 kp, 11 kk 
tst välineitä 

TK 101, TK 121 
MO 413, TK 112 

IV iskuryhmä 
- ltn Varlamo 
- tukiryhmä 

14 kp, 12 kk 
15 kp 

TK 71, TK 171 
MO 404, TK 132 

Kaukovarmistus noin 10 km Somerista 
- luoteessa 
- lännessä 
- koillisessa 
- idässä 

MO 401, MO 101, TK 73, TK 113 
MO 401, MO 403 
MO 105, MO 303, TK 53, TK 63 
MO 308, TK 23, TK 33 

Reservinä Lavansaaressa MO 213, MO 309, TK 43, TK 93, TK 103, TK 22 

(MO = Malyi Ohotnik |=VMV), TK = Torpednyi kater |=MTV), BK = Bronie Kater (=panssaroitu sluuppi) 
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Lavansaaren kentältä, samanai-
kaisesti alukset lähtevät merelle 
saaren satamasta." 

" M a i h i n n o u s u j o u k k o 2 5 6 
miestä jaet tuna neljään ryhmään. 
Johtajana maj I.V. Pasko, apu-
naan politrukki Bunarev j a ltn 
Grusov. Laivaukseen varataan 8 
MO- j a 13 TK-venettä, johta ja-
na kom K.A. Shilov. Johto me-
rellä TK-prikaatin kom V. A. Sa-
lamatin." 

"Näiden yksiköiden tykistötu-
kena aputykkivene Kama (2/130 
mm), torpedovene Burja (2/100), 
raivaaja T 205 Gafel. T 207 Sh-
pil, T 210 Gak, T 211 Rym (1/ 
100), BK 101, BK 102 (1/76) sekä 
Lavansaaren 130 mm patteri." 

T i e d ä m m e m i t e n t a i s t e lu 
päättyi. Venäläiset menettivät 16 
MO- j a TK-venettä, joista saa-
ren puolustajat upottivat 8, lai-
vas tomme 7 j a ilmavoimat yh-

den. Lisäksi 15 alusta sai vaka-
via vaurioita. 

Aputykkivene Kamaan osui 
lentopommi ja se joutui vetäyty-
m ä ä n L a v a n s a a r e n s u o j a a n . 
Hyökkää jä menett i kaatuneina 
Somerin maaperällä 128 (joukos-
sa (maj Pasko) sekä merellä noin 
200 (MO 306:11a kom Shilov) 
henkeä. Vangeiksi joutui saarel-
la 123 henkeä. Suomalaisten so-
tasaalis oli melkoinen. • 

Video Somerin taistelusta 
Somerin veteraanit ovat valmistaneet mallikkaan videon tuosta aseittem-
me voittoon päättyneestä kiivaasta taistelusta, joka käytiin 8.-9.7.1942 
etäisellä, yksinäisellä Suomenlahden saarella. Video sisältää yksityiskoh-
taista historiaa selkeästi dokumentoituna. 
Videon tilauksia ottaa vastaan Heikki Aittola, Hiidenkivenkuja 3, 02100 
Espoo, puh 09-462 276. 
Kasetin hinta on 150 mk,- + toimituskukut 25,- mk. 
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AHTI NOKELA 
KAUPPAKAARI 11 puh. 246 322 

KAUPUNGINTALOSSA 

Täyden palvelun 
marina 

Lauttasaaressa 
• Moottorit 
• Vaihtomoottorit 
• Varaosat 
• Tarvikkeet 

• Moottorihuolto 
- d g t ? ' • Talvisäilytys 

• Veneen kevät-
huolto 

V O L V O 

J > a r i n C e n t e r PENCENTRA OY ! 
Veneentekijäntie 9,00210 Helsinki, Puh. 09-679022 
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LEHDET JA KIRJAT 

VALTAKUNNALLINEN M 

§TOMM SOTILAS 

Suomen Sotilas -
Vuoden 
maanpuolustuslehti 
• Suomen Sotilas on valittu vuo-
den 1996 parhaaksi maanpuolus-
tuslehdeksi. Valinnan suoritti TK-
Tiedotuskilta. Helsingissä pide-
tyssäjärjestön vuosikokouksessa 
päätoimittaja Heikki Tiilikainen 
sai vastaanottaa kunniakirjan ja 
killan viirin. 

Rannikon Puolustaja -lehti 
palkittiin vuoden 1994 parhaana 
kiltalehtenä kunniakirjalla. 

Maassamme ilmestyy yli 90 
maanpuolus tusalan ju lkaisua . 
Menneeltä vuodelta Suomen So-
tilaan nosti ykköseksi osoitettu 
journalistinen kunnianhimoja se, 
että lehti sisältää tasapainoisesti 
hyvän aikakausilehden element-
tejä; reportaaseja, uutisia ja ko-
lumneja. 

Suomen Sotilas lähtee kirjoit-
telussaan avoimesti ja selkeästi 
maanpuolustustyötä ja arvoja ko-
rostavista lähtökohdista, mutta se 
ei estä sitä kajoamasta ristiriitaa 
herättäviinkään aiheisiin hyvällä 
journalistisella otteella. 

Lehden ulkoasu on selkeä ja 
konstailematon. Taitto tukee leh-
den artikkeleita. Näin todetaan 
palkitsemisen perusteluissa. 

Kirjallisuutta 
• Tutkimusmatka Pietariin poiki 
tietoja uusista kirjoista, joista voi 
olla hyötyä Suomen ja Pietarin 
rannikkotykistöllisiä yhteyksiä 
tutkittaessa. 

"Tsitadel" (Sitadelli, keskus-
linnoitus), yli 100-sivuinen aika-
kausikirja, joista kolmas nume-
ro ilmestyy vuoden 1997 maa-
liskuussa. Numerossa 2 oli myös 
Suomeksi kertomus Pietari Suu-
ren merilinnoitukseen liittyvistä 
linnoituksista Hangon alueella. 
Numerosta 3 alkaen tekstiä tu-
lee olemaan myös englanniksi. 
Päätoimittaja on Leonid Amir-
hanov, osoite Box 171, St. Pe-
tersburg, 199004, Russia. 

"Orushie Rossijskava Flo-
ta" (Venäjän laivaston aseet), 
noin 300-sivuinen Sudostroeni-
en vuonna 1996 julkaisema kir-
ja. Hinta noin 50 mk. Sisältää 
piirustuksia, valokuvia ja taulu-
koita sekä rannikko- että meri-
tykistöstä ja muista meripuolus-
tuksen aseista 

"Morskaja artillerija otet-
sestvennava Voenno-Morskava 
Flota" (Kotimaisen sotalaivaston 
meritykistö), Pietari 1995, 102 
sivua, hinta noin 15 mk. Piir-
roksia j a runsaasti taulukoita 
aseiden ominaisuuksista. 

Myös muita uudehkoja kir-
joja meri- ja rannikkotykistöstä 
on saatavilla. Hyvä merikirjalli-
suuden (meritykistö ml.) kirja-
kauppa Pietarissa on Varjag, joka 
sijaitsee lähellä Astoria-hotellia. 

OEq 

• Englannissa on julkaistu kaksi 
sikäläistä rannikkopuolustusta 
käsittelevää teosta. 

20th Century Defences in 
Britain 
Teoksessa esitellään ensimmäi-
sen ja toisen maailmansodan ai-
kana Englantiin rakennettuja lin-
noituslaitteita, rannikkopatterei-
ta, tutka-asemia, lentokenttiä ym. 

Kirja on tilattavissa osoitteel-
la CBA, 111 Walmgate, York 
YOl 2UA, fax 01904 671384 

The Historic Defences of 
Plymouth 
Tässä teoksessa esitellään 500 
vuotta vanhaa Plymoutin linnoi-
tusta, mikä on yksi Englannin 
suurimmista rannikkolinnoituk-
sista. Linnoitus on aikanaan ra-
kennettu ankkuripaikkojen, me-
riväylien ja telakan suojaksi. 

Kirja on tilattavissa osoittees-
ta Cornwall Archaeological Unit, 
Cornwall Country Councill, Old 
Country Hall , Station Road, 
Cornwall TRI 3AY. 

Tammisaaren Ruosteenesto Ky 
Ekenäs Rostskydd Kb 

Varastokatu 10, 10600 TAMMISAARI 
puh. (019) 241 3416 

TILINTARKASTUS * ISÄNNÖINTI 

V Tolonen Oy 
Hämeenkatu 18 B 10 11100 Riihimäki 
Puh. (019) 721 071 ja 040-540 5330 
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RT-KERHO 
JOHTORENGAS 

Johtorengas 
juhlii 
• Rt-kerho Johtorenkaan edeltäjä on perustettu 
Helsingissä 18.1.1937. Kerho täytti siis 60 vuotta 
tammikuussa 1997. Kerhon hallitus päätti, että 60-
vuotisjuhla on perjantaina 21.3.1997 pidettävän 
vuosikokouksen yhteydessä. 

Vastaanotto pidetään Katajanokan Kasinolla al-
kaen klo 14.00. Kerhon vuosikokous pidetään vas-

taanoton jälkeen alkaen klo 16.00 Katajanokan 
Kasinolla. 

Tarkoitus on myös järjestää juhlaristeily Hel-
sinki - Tallinna - Helsinki seuraavasti: 
- lähtö perjantaina 22.3.1997 klo 19.00 (Silja Line) 
- yöpyminen laivalla ja tulo Tallinnaan klo 8.00 
- lähtöTal l innasta23.3 .1997 klo 13.30 
- paluu lauantaina 23.3.1997 klo 17.00 

Asiasta lähemmin helmikuun jäsenkirjeessäm-
me. Varaa aika jo nyt! 

Kerhon historiaa täydennetään vuodesta 1986 
vuoden 1997 alkuun saakka. Mikäli Sinulla on 
kerhon toimintaan liittyviä valokuvia, niin toivom-
me, että lainaat niitä julkaisuamme varten. Histo-
riikin kirjoittajana on VTL Matti Haro (puh 09-
377 807). 

Jo perinteiseksi muodostunut Rt-golf järjeste-
tään 19.8.1997 klo 10.00 alkaen Tuusulassa. Asi-
asta lähemmin Pertti E.K. Aalto (puh 09-782 733). 

Pentti Jänkälä 

LUKKOLKKE RUHANEN KY 
Keskuskatu 9, 48100 Kotka 
Puh. 05-216 132 

HAGELBERG, Vaasa 
06-312 6449 
0400 563 480 

VUOTSON LENTOPALVELU OY 
Lennot erämaajarville 
VUOTSOSTA ja SE VETTI JÄRVELTÄ 
* Yleisölennätykset 
* Kuvauslennot 
* Ohjelma- ja opaspalvelut 
* 6-paikkaisella vesi-/pyöräsuksikoneella 
* KANOOTINKULJETUSMAHDOLLISUUS p i m e n n o t 

Sevetista Jouni Asteljoki 
99690 VUOTSO 
Puh./Fax (016) 626 170 NMT 049-157 318 

1 1 



KY MIN LI N N A N 
RANNIKKO-
TYKISTÖKILTA 

Kyminlinnan 
tietotintti 

yhden varman asian: Päivien väliseksi yöksi me 
toimitamme Teidät "l innaan". Emme tietenkään 
välttämättä omia kiltalaisia, mutta vierailijat. 

Tarkat tiedot tapahtumista tulette saamaan myö-
hemmin. Kuitenkin hyvissä ajoin. Alkakaapa vain 
virittäytyä tänne tulemiseen. 

Niinkuin j o aiemmin olemme kertoneet, olivat 
ki l tamme nimi ja säännöt jääneet ajasta jälkeen. 
Ne ovat nyt saaneet uuden muodon ja ovat par-
haillaan korkean viraston tutkittavina j a arvioita-
vina. Toivommekin voivamme j o seuraavalla ker-
ralla voivamme esiintyä Kymenlaakson Rannikon-
puolustajain Kiltana. 

Siitä, mitä me tu lemme Teidän kanssanne elokuus- Toivotamme kaikille lukijoille hyviä ja antoi-
sa tekemään, emme pysty vielä sanomaan kuin sia kevättalven päiviä. 

Ilmari Pusa 

Talven ulkoilu- ja, jos Ahtivaari j a 
Pakkasherran pysyvät sovinnossa, 
pilkkikisapäivää vietetään maaliskuun 
15. päivänä joko Kirkonmaassa tai 
toivon mukaan Rankissa. Asiasta li-
sätietoja myöhemmin. 

Ensikesän rannikonpuolustajain-
päivät pidetään kaksipäiväisinä 16.-
17. elokuuta. Samassa yhteydessä 

j ä r j e s t e t ä ä n myösk in I t ä rann ikon 
aseveljien tapaaminen. 

Tokihan kaikki muistanevat, että 
Itärannikon Aseveljiä ovat kaikki jat-
kosodan aikaisen I tä-Suomenlahden 
Rannikkoprikaatin alueella sekä tal-
vi- että ja tkosodassa rannikkopuo-
lustustehtävissä j a sodan jälkeisessä 
miinanraivauksessa toimineet sekä 
miehet että naiset. 

Vieraat joutuvat linnaan 

Kymenlaaksossa toivotaan pakkaskelejä, jotta päästään 
purjehtimaan talviseen pilkkikisaan. Kuva Pekka Vainio. 

s Kuusankoski, 
Suomen Paperikaupunki 
tervehtii Suomen 

§ H K U U S A N K O S K I 1 rannikoiden puolustajia 
l 

rannikoiden puolustajia 

YLANEEN APTEEKKI 
21900 Yläne, puh. (02) 256 3259 

HINAUSPALVELU 
- yötä päivää -

Puh. (08) 552 1777, 552 1999 
Jukolan-Tukku Oy, Oulu 

LIIKENNÖITSIJÄ K. KITTILÄ KY 
Koivikkotie 6, 96300 Rovaniemi 

Puh. 016-313 635 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 

RtUy:n vuosikokous 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys järjest i sään-
tömääräisen vuosikokouksen joulukuun alussa 

Vaasan perinteikkäällä varuskuntakerholla. Koko-
uksessa oli läsnä 46 jäsentä. 

Kokouksen tärkeimpinä aiheina käsiteltiin toi-
minta- ja til ikertomus sekä toimintasuunnitelma 
j o alkaneelle kaudelle. Vuosikokouksen puheen-
johta jana toimi perinteisen tavan mukaan isäntä-
joukko-osaston komentaja. Evl Hannu Luukkonen 
veikin kokouksen läpi sujuvalla tyylillä. 

V u o s i k o k o u k s e s s a o j e n n e t t i i n h a l l i t u k s e n 
myöntämänä evl Uolevi Tirroselle yhdistyksen kul-
tainen ansiomerkki sekä hopeiset ansiomerkit ev 
Juhani Niskalle ja maj Eero Sivuselle. 

Kokouksen vali tsemana yhdistyksen puheen-
johtajana ja tkaa evl T imo Sario. Yhdistyksen hal-
litukseen valittiin seuraavat jäsenet: 

kapt Vesa Aalto 
kapt Hannu Heinonen 
kapt Pentti Jänkälä 
evl T imo Kaukoranta 
ev Ossi Kettunen 
ylil Jukka Leikos 
evl Mikko Mäki 
kapt Petri Parviainen 
maj Hasse Rekola 
maj T imo Saastamoinen 
ylil Kari Salin 
maj Eero Sivunen 
maj Jukka Tilli 
kapt Pekka Varjonen 

VaaRPsto 
T u r R R 
Johtorengas 
PE/RP-lehti 
S1RR 
KotRPsto 
Evp-ups 
S1RR 
RtK 
M P K K 
HanRPsto 
Killat 
RtK 
S1RR 

Kokouksen hyväksymä to imintasuunni te lma 
ja tkaa toimintaa pääosin menneen vuoden linjoil-
la. Toimintakauden pääprojektiksi määritettiin ran-
nikkotykistön joukko-osastojen historioiden julkai-
semisen loppuunsaattaminen. Muissa toimintamuo-
doissa pyritään lisäämään jäsenistön aktiivisuutta. 

PORIN 
MISEOLTNNOITIS 
S U O M E N L I N N A 
O P A S T E T U T K I E R R O K S E T R Y H M I L L E 
T I L A U K S E T P U H . 0 9 - 6 6 8 1 5 4 

- PUTKISANEERAUKSEN EDELLÄKÄVIJÄ-

TURKUPIPE OY 
Orikedonkatu 13, 20380 TURKU 

Puh. 02-253 9100 Fax 02-238 8343 

SEINÄJOEN KAUPUNKI 
Kaupunginhal l i tus 

PL 215, Kirkkokatu 6, 60101 SEINÄJOKI 
Puh. 06-416 2111 

INSTRUMENTOINTI O Y 

Sarankulmankatu 20, 33900 Tampere 
Puh. (03) 2659 111 
Fax (03) 2659 200 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT 

RtOu ry 10 vuotta 

Puo lus tusvo im ien op is toupseer ien 
viroista mi l te i joka k y m m e n e s on rannik-
kotyk is tössä. Jos tätä noin 330-päistä 
joukkoa ovat palveluspaikat e ro t taneet , 
niin o losuh tee t ja aselaj iy lpeys ovat 
heitä aina yhd is täneet . 

• Jo 1970-luvun lopulta asti olivat rannikkotykis-
tön toimiupseerit tunteneet tarvetta perustaa oma 
yhdistys yhdistämään hajallaan toimivaa, mutta sa-
mankaltaisissa erityisolosuhteissa elävää toimiup-
seeristoa. Lopulta yhteenkuuluvuuden tunne johti 
oman yhdistyksen perustamiseen viime vuosikym-
menen puolessa välissä. 

1980-luvun alussa rannikkotykistön toimiup-
seereita puhutti l innakkerahakysymykset j a v. 1983 
silloinen Toimiupseerili i t to asetti työryhmän, jon-
ka tehtävänä oli tehdä esitys l innakerahan maksu-
perusteiden kehittämiseksi. 

Työryhmä teki työnsä loppuun j a sen jäsenenä 
ollut sotilasmestari Simo Hämäläinen teki esityk-
sen 17.3.1984 oman yhdistyksen perustamisesta 
rannikkotykistön toimiupseereille. 

Joukkohenki yhdistää 

Asia eteni kaikkien mielessä j a 17.11.1985 Upin-
niemessä pidetyssä kokoontumisessa valittiin pe-
rustamistoimikunta, jonka tehtävänä oli laatia sään-
nöt j a kutsua perustava kokous koolle. Perustamis-
toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Ko-
koi. 

Toimikunta ahkeroi j a 1.3.1986 pidettiin Ran-
nikkotykistön Toimiupseerit ry:n perustava kokous 
Hangossa. Paikalla oli 31 asiasta kiinnostunutta 
toimiupseeria. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyk-
selle säännöt sekä valittiin puheenjohtaja , hallitus 
ja muut luottamushenkilöt. Yhdistyksen ensimmäi-
seksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Valto 
Vainio. 

RtOu:n muistoesineenä on meressä hioutunut 
kivi, johon on kiinnitetty luovutuslaatta ja 
messinkinen yhdistyksen tunnus; bastioni, 
minkä keskellä on miekka. 

Ensimmäinen sääntömääräinen syyskokous pi-
dettiin 24.10.1986 Rannikkotykistökoululla. Ko-
kousta edeltäneessä opetustilaisuudessa puhui sil-
loinen rannikkotykistön tarkastaja eversti Jukka 
Karvinen, joka oli erittäin tyytyväinen yhdistyk-
sen perustamisesta j a lupasikin aselajin johdon täy-
d e n t u e n v a s t a p e r u s t e t u l l e y h d i s t y k s e l l e . 
Välittömästi yhdistyksen perustamisen jälkeen tuli 
ajankohtaiseksi myös yhdistyksen oman tunnuk-
sen sekä muistoesineen saaminen. Asiasta jär jes-
tettiinkin suunnittelukilpailu, jossa voittajiksi sel-
viytyivät Hannu Keppolan esitykset. 

Koulutusuudistuksen myötä myös yhdistyksen 
nimi muutettiin 15.11.1991 Rannikkotykistön Toi-
miupseerit ry:stä Rannikkotykistön Opistoupsee-
rit ry :ks i . Y h d i s t y k s e n j u h l a k o k o u s p ide t t i in 
26.10.1996 Lahdessa. 

Kaikki joukolla mukaan 

Yhdistyksen näkyvimpänä toimintamuotona ovat 
olleet syys- ja kevätkokouksien yhteydessäjär jes te-
tyt opetus -, tutustumis- j a tapaamisti laisuudet. 
Kokousten järjestelyistä ovat vastanneet alueelliset 
yhteyshenkilöt. Tutuksi ovat tul leeter i joukko-osas-
tojen lisäksi palolaitos, ydinvoimala, jäänmurta ja 
sekä kaapeli-, teräs- lasi-, turvalaite- sekä räjähdys-
ainetehtaiden toiminta. 

Vierailut ovat poikkeuksetta olleet mielenkiin-
toisia j a hyvin järjestet tyjä. Tilaisuuksien onnis-
tumisen on taannut yhdistyksen saama tuki asela-
j in johdolta, joukko-osastoil ta, paikallisilta pääl-
lystöyhdistyksiltä sekä -liitolta. 
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Kokouksiin ja tutustumistilaisuuksiin osallis-
tuneiden määrä on vaihdellut suuresti. Alkuinnos-
tuksen jälkeen oli havaittavissa selvää kiinnostuk-
sen hiipumista, mutta nyt näin kymmenvuot isen 
taipaleen kunniaksi odo tamme toiminnan taas vi-
riävän. 

Jäseneksi voi liittyä vakinaisessa palvelussuh-
teessa puolustusvoimiin tai rajavartiolaitokseen ole-
va tai ollut opisto- tai erikoisupseeri, j onka voi-
daan saamansa koulutuksen, palveluksen tai pal-
veluspaikan perusteella katsoa kuuluvan rannik-
kotykistöön. 

Jäseneksi voit liittyä ottamalla yhteyttä oman 
alueesi yhteyshenkilöön, jol ta saat tarkemmat oh-
jeet. Nimet löydät lehden edellisestä numerosta. 

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen vuosittain mahdol-
lisuuden kahteen tutustumiskäyntiin mielenkiintoi-
siin ja ajankohtaisiin kohteisiin hyvässä seurassa 
sekä tietysti tämän lehden vuosikerran kotiin kan-
nettuna. Kannatta siis tulla aktiivisesti mukaan toi-
mintaan. 

Kari Laakko 

Rannikkotykistön Opistoupseerit ry:n 
uusi puheenjohtaja Aapo Tokkola 
Kotkasta. Taustalla Haapasaaren 
merivalvonta-asema. 

KOKOUSKUTSU 
Rannikkotykistön Opistoupseerit ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
18.4.1997 Hangon alueella. Tarkennettu 
ohjelma toimitetaan lähempänä ko. ajan-
kohtaa. Kokouksessa käsitellään: 
- Sääntöjen 9 asiat 
- Päätetään yhdistyksen standaarista 
Ilmoittautumiset oman alueen yhteyshen-
kilölle (Evp:t Itn Laakko 09-1615234) 
11.4.1997 mennessä. 

Tervetuloa 
HALLITUS 

-yTeotools 
Kyyhkylänkuja 2, 48300 KARHULA. Puh. 2607000, Telefax 2607020 

Työsuojelutarvikkeet varastosta 

k 
S i e v i n jalkine Oy KEMIRA SAFETY 

Sievi 

KYMEN PUHELIN OY 
F I N N E T - Y H T I Ö T 

Laurilan Betoni 
Turkki la, 39200 Kyröskoski 

Puh. 03 371 6 1 0 6 , 3 7 1 6 5 3 6 , 3 7 1 6756 
Fax 03 371 6475 

Englannissa korkeakoulutuksen saanut 

Kiropraktikko Markku Veilo D.C. 
(Doctor of Chiropractic) 

Sibeliuksenkatu 3 B 17, Hämeenlinna 
Ajanvaraukset ma-ke klo 8-12 Puh. 03-653 2472 

SUNDS DEFIBRATOR 
PANELHANDLING OY 

PL 15, 15561 Nastola. Puh. 02 048 0172 
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Rt:n kilpailuammunnat 

Vuonna 1995 ammutti in raskaiden pattereiden 
välinen ki lpai luammunta j a vuonna 1996 ke-

vyiden pattereiden kilpailuammunnat. 
Rannikkotykistön perinteiset neuvottelupäivät 

järjestettiin menneen vuoden lopulla Vaasassa. Jo 
vakiintuneen tavan mukaan myös ki lpai luammun-
tojen palkinnot jaettiin neuvottelupäivien yhtey-
dessä juuri ennen Rannikkotykistön Upseeriyhdis-
tyksen vuosikokousta. 

Edellistä vuotta juhlavammaksi kilpailuammun-
tojen palkintojenjaon teki se, että nyt jaettiin myös 
kahden menneen vuoden tuloksien perusteella par-
haan joukko-osaston palkinto. 

Kaikkiaan palkintoja jaetaan viidestä eri koko-
naisuudesta, joten periaatteessa jokaisella rannik-
kotykistön joukko-osastolla on mahdollisuus haa-
lia palkinto kilpeään kiillottamaan. Järjestetyssä 
tilaisuudessa saatiin kuitenkin todeta, että erittäin 
tiukassa kilpailussa vain kaksi joukko-osastoa on-
nistui keräämään pokaaleja. 

Rannikkotykistön tarkastaja eversti Jorma Vuo-
helainen ojensi parhaan meriammunnan varusmies-
tulenjohtajan maljan Vaasan Rannikkopatteriston 
upseerikokelas Alakankareelle. Kantahenkilökun-
nasta vastaavan palkinnon sai samasta joukko-osas-
tosta luutnantti Lehtimäki. 

Parhaana maa-ammunnan tulenjohtajana pal-
kittiin jo kotiutunut j a vänrikiksi ylennetty A He-
lin Kotkan Rannikkopatteristosta. Menneen vuo-
den kevyen patterin ki lpai luammunnoista voitti 
Vaasan Rannikkopatteristo perinteisen Kantolan 
tykin koristamaan joukko-osaton palkintokaappia. 

Kun kahtena menneenä vuotena kilpailuam-
munnoista saavutetut pisteet laskettiin yhteen, voi-
tiin todeta Kotkalaisten voittaneen täpärästi hal-
tuunsa parhaalle joukko-osastol le myönnettävän 
Karhulan maljan. 

Vaasan Rannikkopatteriston 
komentaja evl Hannu Luukkonen 
on tyytyväisesti hymyillen 
ottanut vastaan parhaan kevyen 
rannikkopatterin palkintona 
perinteikkään Kantolan tykin. 

Rannikko joukko jen tykistölliset ki lpai luam-
munnat ovat elävää perinnettä, joiden tulevaisuut-
ta on usein mietitty. Kun pääosalla joukois tamme 
on edelleenkin velvoitteinaan tykistöllisiä toimin-
tavalmiustehtäviä, puoltavat tämän tyyppiset kil-
pailut niin varusmiesten kuin kantahenkilökunnan-
kin ammatti taidon ylläpitäjänä paikkaansa. 

Eläköön terve kilpailuhenki rannikkotykistön 
joukko-osastojen välillä, mutta to ivokaamme että 
seuraavina vuosina palkintolistoille saadaan kirja-
ta muidenkin joukkojen nimiä. • 

JORMA JÄRVIMÄKI KY 
Sorvaukset, hitsaukset, putkien taivutukset, 

jyrs innät , rautarakenteet. 

Kallioportintie 2, Hangasmäki, 13210 Hämeenlinna 
Puh./fax 03-653 6613 

/4L-PERINL4 Oy 
PL 10 33531 Tampere Puh. 03 255 4522 

SEPPO LEHTINEN 
Toimitusjohtaja 

j P j f i P C i y \ Hallinnon kehittämistä ja palvelua. 
(S f ) PVKS-palvelut Ky 

Pähkinämäenkatu 5 C 16, 
33840 Tampere, puh. 03-265 4626 

FINAVITEC Oy 
Moottoriyksikkö 
PL 10, 37241 Linnavuori 
Puhelin: (03) 341 7666 
Telefax: (03) 341 7660 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 

Itsenäisyyspäivän 
juhlat Palacessa 

Suomen 79- i tsenäisyyspäivää oli kokoontunut 
juhl imaan Hotelli Palaceen 87 juhlavierasta. 

Juhlan aiheena oli myös Suomenlinnan Rannikko-
tykistökillan valinta vuoden 1996 killaksi. 

Ilta alkoi vapaamuotoisella coctail-tilaisuudel-

Vuoden kiltalaiseksi valittu Kimmo 
Ylitalo parhaassa sotisovassaan 
(asepuku m/36). Kuva Anu Vuorinen. 

la, jolloin kiltalaiset, rykmentin henkilöstö j a va-
rusmiehet sekä muut vieraat tutustuivat toisiinsa. 
Palacen ruokasalin ovien auettua pääs imme naut-
timaan herkullista juhlaillallista. 

Tälläkin kertaa keittiö lunasti sille asetetut kor-
keat toiveet ja poron sisäpaisti madeira-korvasie-
nikastikkeen kera jäi unohtumattomasti kaikkien 
mieleen. 

Siirryttyämme kahvin pariin everstiluutnantti 
Seppo Haario kertoi Sveitsi vapaaehtoisesta maan-
puolustusjärjestelmästä. Juhlaesitelmä diaesityksi-
neen oli erittäin mielenkiintoinen j a se synnytti 
vilkasta keskustelua mahdoll isuuksis tamme täällä 
Suomessa. 

Illan yksi kohokohdista on aina ollut vuoden 
kiltalaisen valinta. Vuoden 1996 kiltalaiseksi va-
littiin Kimmo Ylitalo. Kimmo ahkeroi sihteerin 
tehtävien lisäksi Kuivasaaren museoalueella. 

Rannikonpuolustajain killan ansiomitalilla pal-
kittiin Tauno Tetri j a Verner Torvinen. Killan II 
luokan merkki myönnettiin Hannu Vasiljeville. 

Illan musiikkiannista huolehti ansiokkaasti Ca-
rusel orkesteri. Solisteina esiintyivät Tapio Pirho-
nen j a Taisto Weslin. Ilta sujui leppoisan tanssin 
merkeissä j a illan yksi suosituimmista puheenai-
heista oli hyvin onnistunut Rannikonpuolustajain-
päivä Kuivasaaressa. 

Mika Pyyskänen 

• VALMISTAMME HEIJASTIMILLA VARUSTETUT 
TURVALIIVIT JA HEIJASTINVYÖT 

AMMATTIKÄYTTÖÖN 
• EVAKUOINTILAKANAT • MAINOSLAUKUT 

ST£F* *y 

Askonkatu 5, 15100 Lahti 

Puh. (03) 752 5577, Fax (03) 752 0744 
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Keltainen Rykmentti 
Siteitä Porvooseen, Hankoon ja Helsinkiin 

Vuoden 1941 l i ikekannalle-
panossa Kotkan Rannikko-
t yk i s tö rykmen t t i m u u t t u i 2. 
Rannikkopr ikaat iksi , joka 
a r m e i j a m m e y le ishyökkä-
ykseen l i i t tyen 22.8 .1941 
aloit t i e t e n e m i s e n Suo-
men lahden rannikkoa 
pi tk in itään. Elokuun lopulla 
j ouko t ol ivat Vi ipur in lahden 
lounaisrannikol la ja valtasi-
vat 29.8. Teikarin saaren. 

Nimelle on selitys 

Keväällä 1944 Keltainen Rykmentt i osallistu Kan-
naksen viivytystaisteluihin, Piisaaren taisteluun ja 
lopuksi Teikarin j a Melansaaren verisiin taistelui-
hin. Näistä taisteluista rykmentti sai korkeimmalta 
sodanjohdolta nimenomaista tunnustusta. 

Keltainen väri rykmentin nimenä juontaa 8. 
RPr:n aikoihin. Tuolloin prikaatin tunnuksena oli 
keltainen tunnusnauha j a siitä johtui kutsumanimi 
"Keltainen Prikaati". Tämä keltainen tunnusnauha 
tuli myös Rannikkotykistörykmentti 2. tunnukseksi 
j a siitä seurasi joukko-osaston sisäisessä käytössä 
kutsumanimitys "Keltainen Rykmentt i" . Nimi jäi 
elämään j a yhdistämään Rannikkorykmentti 2. mie-
histöä. 

Sodan aikana solmitut aseveli- j a ystävyyssuh-
teet saivat aikaan sen, että oli tarvetta myös rau-

Ennen Teikarin valtausta oli Merivoimien ko-
mentajan käskystä irrotettu Porvoon lohkolta 3. 

Rannikkoprikaatin komenta ja everstiluutnantti Nii-
lo Heiro esikuntineen j a siirretty Viipurinlahden 
lounaiselle rannikkoseudulle. 

Edellä mainitut runkohenkilöstönä perustettiin 
8. Rannikkoprikaati , joka 30.8.41 otti r intamavas-
tuun 2. Rannikkoprikaatil ta. 

Kannaksen rannikkokaistan puolustuksen or-
ganisointia muutettiin vielä vuoden 41 aikana si-
ten, että Erillinen Rannikkolinnakkeista liitettiin 
8. Rannikkoprikaati in, joka näin ollen siitä lukien 
vastasi Kannaksen koko etelä- j a länsirannikon 
puolustuksesta Viipurinlahdelta Vammel joen suul-
le. 

Keväällä 1942 8. RPr muutettiin Rannikko-
rykmentti 2:ksi eli Keltaiseksi Rykmentiksi . Syk-
syn 41 etenemisvaiheessa suoritettiin mm Pulli-
niemen m a i h i n n o u s u j a 1.11. miehitettiin Koivis-
ton saaret. Etenemisen jälkeisessä asemasotavai-
heessa toiminta keskittyi tykistötaisteluihin, val-
miuspartiointiin, desantintorjuntaan j a koulutuk-
seen. 

Canet-tykki tuli tutuksi myös Keltaisen Ryk-
mentin henkilöstölle 
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hanaikaiseen yhteistoimintaan, j oka alkoi pienen 
ryhmän kokoontumisina. Toiminta sai vakiintu-
neemman muodon kun vuonna 1951 perustettiin 
Keltaisen Rykmentin perinneyhdistys. 

Vuonna 1987 perinneyhdistys totesi rykmen-
tin henkilöstön olevan j o eläkeiässä j a toiminta-
tarmon luonnon pakosta heikentyneen. Toiminnalle 
kaivattiin ryhtiä, tukea j a jatkuvuutta , Tässä vai-
heessa otettiin yhteyttä Suomenlinnan Rannikko-
tykistökiltaan mahdollisuudesta liittyä Rt-killan jä-
seneksi. 

Toimintaa on, mutta... 

Kilta suhtautui asiaan myönteisesti j a liittymispää-
tös tehtiin aseveli tapaamisen yhteydessä pidetyssä 
kokouksessa 25.9.1987. Killan johtokunnasta va-
rattiin paikka Keltaisen Rykmentin edustajalle. 

Vuonna 1981 paljastettiin rykmentin yhden pe-
rusmuodostelman, Rannikkopatal joona l :n Han-
gon rintamalla tapahtuneen taistelun muistomerk-
ki Hästön saarella. Vuonna 1984 kiinnitettiin kaa-
tuneitten muistolaatta Suomenl innan kirkon sei-
nään asevelitapaamisen yhteydessä. 

Yhdistys on tehnyt vuosina 1990 j a 1996 mat-
kat entisille taistelupaikoille Kannakselle, Koivis-
tolle j a Saarenpäähän. Osallistujia on ollut mo-
lemmilla matkoilla lähes sata henkeä. Viimeisellä 
matkalla paljastettiin rykmentin sankarivainajien 
muistolaatta Saarenpään C-patterin vanhalla tyk-
kipihalla. 

Rykmentin jäsenmäärä vähenee valitettavan ko-
vaa vauhtia ja jäseniä on tällä hetkellä vain noin 
450. Seuraava yhteinen tapaaminen rykmenttiläi-
sillä on lokakuun 27. päivänä, jolloin vietetään 
Suomen 90-vuotisen itsenäisyyden juhlaa Karja-
la-talolla Helsingissä. Tuleeko tämä olemaan ryk-
menttiläisten viimeinen yhteinen tapaaminen, vai 
vieläkö joku jaksaa jär jes tää seuraavan? 

Anu Vuorinen 

Kajaanin seurakunnan omistama 

JOUTENLAMMEN 
KURSSIKESKUS 

• 15 km Kajaanin kaupungista 
• 122 vuodepaikkaa —^ 

- 40 kpl 2 h:n huonetta ^ 
- 5 kpl 4-8 h:n mökkejä J ^ T - --

• Hyvät kokoontumistilat ryhmille 
• Maukas kotiruoka * 
• Lohikalastus mahdollisuus 
• Puhdas kainuulainen luonto 
• Hyvät hiihtomaastot 
• Mahdollisuudet: 1 

- majoittumiseen - ruokailuun 
- leirien ja kurssien pitoon - lomailuun 

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: JOUTENLAMMEN KURSSIKESKUS 
8 7 9 3 0 SALMIJÄRVI, (08) 6 8 7 3 3 6 1 / JUHANI ALANEN, 

F AX (08) 6 8 7 3 3 8 2 

RANNIKON 
PUOLUSTAJIA 
TERVEHTIVÄT 

ESSO - LÄHDERANTA 
Espoo 

ESPOON SÄHKÖASENNUS KY 
Espoo 

RAKENNUSLIIKE TUKIRAKENNE OY 
Espoo 

RJV-AUTO & KONEHUOLTO 
Espoo 

OY INSALKO AB 

INSINÖÖRITOIMISTO 
KONSULTTIKOLMIO OY 

Helsinki 

LEIF GRANFELT OY 
Porvoo 

PAIKALLISSÄHKÖ OY 
Kajaani - Sotkamo - Kuhmo - Ämmänsaari 

KUUSAMON TROPIIKKI 
Kuusamo 

OULUN KAUPPAKAMARI 
Oulu 

TAKSI KOITTO SALONEN 
Laitila 

RP-YRITYSRYHMÄ 
Kotka 

KARJALA-LEHTI 
Lappeenranta 

PYHTÄÄN LIIKENNE OY 
Pyhtää 
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Hankoniemen kiltalaisia itsenäisyyspäivän 
tapaamisessa ravintola Maretissa. 

Hankoniemen 
killassa tapahtuu 

Hankoniemen kilta - Hangöudds gille piti syys-
kokouksensa kiltahuoneella ravintola Maretis-

sa 30.11.1996. Killalle valittiin uusi hallitus ja pu-
heenjohtaja. 

Killan hallitus sai seuraavan kokoonpanon; pu-
heenjohtaja Jari Aspinen, varapuheenjohtaja Risto 
Sariola, sihteeri Merja Kahelin, rahastonhoitaja Olli 
Salmi, ryt yhdyshenkilö Lars Ekebom sekä jäsenet 
Jouko Parviainen ja Paavo Kakko. Uusi hallitus 
kiittää saadusta luottamuksesta. 

Itsenäisyyspäivänä kokoontuivat kiltalaiset kun-
nioittamaan itsenäisyytemme puolesta kaatuneita 
sotilaita Hangon Sankarihaudoille. Edustava, noin 
30 hengen joukko siirtyi sankarihaudoilta lämmit-
tävien glögien ääreen ravintola Marettiin, joka oli 
erityisesti kiltalaisia varten avattu jo aamuvarhain, 
mistä kiitos kiltaveli/sisar ravintoloitsija- pariskun-
ta Turuselle. 

Glögien jälkeen otettiin yhteiskuva, johon suu-
rin osa paikalla olijoista myöskin osallistui. Tä-
män jälkeen jokainen lähti omille teilleen valmis-
tautumaan itsenäisyyspäivän viettoon. 

HANKONIEMEN KILTA 
HANGÖUDDS GILLE 

Uusi kiltapiiri 

Kesän päätapahtumaan rannikonpuolustajienpäiville 
Kotkaan kiltamme tulee osallistumaan intoa täynnä 
olevalla iskujoukolla. Muita tapahtumiajoihin osal-
listumme ovat reserviläisammunnat, maanpuolus-
tuskurssit ja varuskuntavierailut. 

Yhteistyötä tulemme tekemään ja entisestään 
vahvistamaan Hangon rannikkopatteriston, Han-
gon kaupungin sekä eri maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa kotimaassa sekä ulkomailla. 

Tarkempia tietoja eri retkistä, esimerkiksi Sal-
palinjalle, annetaan kuukausikokouksissa sekä tu-
levissa tiedotteissa. Uudenmaan kiltapiirin perus-
tamisen on kiltamme ottanut avosylin vastaan ja 
myöskin lähtenyt toimintaan mukaan avoimin mie-
lin. 

P.S. Killalle on tilattu edustus- ja vapaa-ajan 
asut. Tilauksia vastaan ottaa Hangon tekstiilipai-
no: kiltaveli Rauni Salo puh.040-504 5405 tai ko-
tiin 019-2484975 

Kaunista ja vauhdikasta kevättä maanpuolus-
tuksen merkeissä. 

Jari Aspinen 
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TURUN 
RANNIKKO-
TYKISTÖKILTA 

Turku on mukana 

Turun Rannikkotykistökillalla on ilo ilmoittaa, 
että huolellisen suunnittelun ja valmistelun jäl-

keen olemme päättäneet tilata jäsenillemme Ranni-
kon Puolustaja -lehden tämän vuoden alusta alkaen. 

Jo vakiintuneiden toimintatapojen lisäksi on kil-
lallamme käynnistymässä maaliskuussa Örön 305 
mmm tykkien entisöimisprojekti. Tiedotamme asi-
asta myöhemmin lisää tämän lehden sekä Turun 
sanomien kiltapalstoilla. 

Kiltamme järjestää tänä keväänä Turussa yh-
dessä Maanpuolustuskoulutus ry:n kanssa perus-
viestivälineitä käsittelevän lisäkurssin. Kurssin tar-
koituksena on opettaa tavallisimpien viestivälinei-
den saatto käyttökuntoon ja käyttö. Lisäksi opi-
taan perushuoltamaan tärkeimpiä viestivälineitä 
sekä opetellaan viestiliikenteen perusteet. 

Kurssin ohjelma on seuraava: 
10.4. Siviiliviestijärjestelmät 
15.4. Yleiskatsaus sa- ja rt-viestiin, puhelinka-

lustot, linnakkeen viestitoiminta 
22.4. Viestiliikenne, radiokalustot, radioiden 

kaukokäyttö 
24.4. Sanomalaite, ELSO 
29.4. Tietoturva, keskussanomalaite, sanoma-

laiteverkko 
Opetustilaisuudet järjestetään jokaisena päivä-

nä klo 17.30-21.00. Paikkana on Pääskyvuoren 
luokkatila (pl 10.4., jonka paikka on vielä avoin). 

Lisäkurssille ilmoittautumiset joko Mika Koi-
vunen puh 02-251 1349 tai Martti Koivula puh 
02-238 9330. 

Uutena tulokkaana annamme tässä muutamia 
yhteystietoja killastamme: 

Puheenjohtaja Heikki Kiviranta (puh 02-246 
2508), sihteeri Mika Koivunen (puh 02-251 1349), 
jäsenkirjuri Heikki Kanervamäki (puh k 02-237 
1176 t 02-281 5385) ja koulutusjaoston pj Timo 
Kuorehjärvi (puh 02-250 1604). 

Turun Rannikkotykistökillan postiosoite on PL 
723.20101 Turku. 

Rt-terveisin 
Mika Koivunen 

ад 

Г J 
• 

• 
• 

• 
Haluatko 

auktorisoidun 
isännöitsijän 

pa lve lu ja 
Helsingissä? 

Pyydä 
tar joustamme. 

Sävel t ie 5 
00720 Helsinki 

Puh. 345 1399,639 740, 
Fax 356 993 

!. I 

• 
• 
• 

KIIRAVA 

MIL- ja VG-normien mukaiset kaapelit ja 
muotokappaleet vaativiin sovellutuksiin. 
Tarvittaessa häiriösuojattuna aina 
EMP-tasoon asti. 

Raychem 
Tiilitie 10 

01720 Vantaa 
Puh. 09-41788720 

Telekopio 09-3489721 
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TURUN 
RANNIKKO-
RYKMENTTI 

Muhkea pamaus -
ja Utö sai sähkön 
Teksti ja kuvat: Aimo Jokela 

Vo imakoneaseman jyrinä häipyi mer i tuu -
len mukana kauka isuuteen, kun min is te-
ri Enes tam väänsi pääv i r taky tk imestä 
mannersähkön päälle Utössä 
27 .11 .1996 klo 16.45. Tapahtumaa oli 
seuraamassa Utön väen lisäksi huomat -
tava joukko sähköpro jekt i in osal l is tunei-
ta ja myötäva iku t tane i ta . 

Kauan oli utöläisten odotus kestänyt, ennen kuin 
linnakkeen väki saattoi todeta kaapelialus Te-

lepaatin tuoman sähkökaapelin saavuttaneen Utön 
linnakesaaren. Tämän jälkeen vaadittiin vielä mel-
koisesti muutostöitä itse saaren sähköjärjestelmis-
sä, ennen kuin sähkö voitiin kytkeä päälle. 

Utön sähköjuhla alkoi aamulla Turusta, jossa 
rykmentin lippulaiva kuljetusalus Parainen otti kut-
suvieraat kannelleen. Isännät toivottivat kutsuvie-
raat tervetulleeksi lämminhenkisen juoman j a lai-
vakorppujen kera. Lämmiket tä tarvittiinkin, koska 
ilma oli kolea j a sumun takia näkyväisyys oli vain 
sata - kaksisataa metriä. 

Keliolosuhteista huolimatta matka sujui aika-
taulun mukaisesti. Aivan kuin sähköjuhlaan tilat-
tuna sää selkeni Utötä lähestyttäessä niin, että itse 
tilaisuus voitiin pitää kirkkaan tähtitaivaan alla. 

Kaatuiko majakka ? 

Pääkaupungin kiireistä lennätetty ministeri Enesta-
mille oli varattu juhlall inen tehtävä mannersähkön 
päällekytkemiseksi. Tehtävä tulikin suoritettua j a 
mannersähkö kytkeytyi varsin voimallisella pama-
uksella päälle. Samanaikaisesti sähkövoima-ase-
man koneet yksi kerrallaan hiljenivät j a kasarmin 

Päällikköpalaveri ennen kriittistä hetkeä, maj 
Ranki ja ministeri Enestam. 

niemelle laskeutui hiljaisuus. 
Mannersähkön kytkeytyessä syttyi Utön tai-

vaalle kolme lasersädettä kuvaamaan uuden ajan 
koittamista. Eräs saarelaisista tohti pilke silmä-
kulmassaan lasersäteet nähdessään epäillä, että 
kohta joku kauppalaiva ilmoittaa Utön majakan 
kaatuneen, koska majakan valotunnus on samoin 
kolme valonsädettä. 

Sähkö sinänsä ei ole Utön asukkaille uusi asia. 
Utö sai sähkön eräänä ensimmäisistä paikoista Saa-
ristomerellä, kun saaren majakka sähköistettiin 110 
V tasavirtalaitoksella vuonna 1935. Siitä asti on voi-
makoneen ääni kuulunut Utön saaren taustaääniin. 

Ohjelmassa seurasi Utön linnakkeen tar joama 
juhlapäiväll inen, jot ta sitten jaksettiin juhl ia man-
nersähkön kytkemistä Utön kotiseututalolla. Oh-
jelmaakin oli aina Lounais-Suomen sähkön edus-
tajan runonlausunnasta paikallisen merenkulkulai-
toksen edustajan kurttumusiikkiin asti tanssiakaan 
unohtamatta. 

Kahvikeitto nopeutui 

Välittömänä seurauksena mannersähkön saaminen 
Utöseen huomataan voimakoneaseman hiljenemise-
nä. Toinen merkittävä seikka on sähkön tuotantohin-
nan putoaminen noin puoleen verrattuna paikan pääl-
lä tuotettuun sähköön. Lisäksi varsinkin talvikauden 
sähkönkulutusrajoitukset siirtyivät historiaan. 

Muita pienempiä seurauksia mannersähköstä 
on kahvinkeiton nopeutuminen puolella j a huo-
mattavasti kirkastuneet sähkölamput. Utöläisten ei 
tarvitse enää harmitella, mistä saisi tarpeeksi kirk-
kaita lamppuja. Nyt riittää jo tavallinen 60 watin 
polttimokin. 

Ensimmäiset todelliset neuvottelut valtakunnan 
sähköverkon ulottamisesta Utöseen asti käytiin j o 
1970-luvulla. Asia otettiin uudelleen esille 1980 
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Komentajistoa ja juhlayleisöä Utön kotiseutu-
talolla. 

Kallista puuhaa 

Todistettavasti Utön majakka on pystyssä 
vielä sähköjuhlan jälkeenkin. 

luvun loppupuolella. Pala palalta merikaapeli lä-
heni Saaristomeren eteläosia. Vihdoin vuonna 1994 
saatiin aikaan sopimus viimeisen merikaapeliosuu-
den toteutuksesta j a rahoituksen järjestelyistä Nö-
töstä Utöseen. 

Sähkökaapelin veto aloitettiin Kirjais - Berghamn -
Nötö -väl i l lä jo vuonna 1989 (25 km), Nötö - Trunsö 
-osuus (10 km) toteutettiin 1995 j a viimeinen, pisin 
osuus Trunsöstä Jurmon kautta Utöseen (27 km), 
syksyllä 1996. 

Merikaapelin rakentaminen on verraten arvo-
kasta puuhaa. Viimeinen Trunsö - Utö osuus mak-
soi noin 13 miljoonaa markkaa. Sähköistämispro-
jektin toteuttaminen vaati toteutuakseen kaikkien 
Saaristomeren alueella toimivien viranomaistaho-
jen yhteistoimintaa. 

Saaristomeren sähköistämisessä on jäljellä vielä 
Nötöstä itään suuntautuvan Björkö - Lökholm -
Borstö - Vänö (40 km) sähkökaapelin toteuttami-
nen. Mikäli tarvittavat noin 12,5 mil joonaa mark-
kaa kyetään kohdentamaan hankkeeseen, niin Saa-
ristomeren sähköistys voidaan saada päätökseen 
vielä tämän vuosisadan puolella. • 

KIINTEISTÖHUOLTO KIRVESNIEMI OY 
Kielotie 4-6 D, 01300 V A N T A A 

« 873 5661 
Päivystys 24 h 

Rannikko-
sotilaskoti-
yhdistys ry 

OY UDDEHOLM AB 

Strömbergintie 10, PL 8, 00371 Helsinki 
Puh. (09) 553 166, Telekopio (09) 565 2383 

Teknillinen korkeakoulu 
Opintotoimisto 
puh. (09) 451 2911 
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It:n uusi tutka käyttöön 
• Ilmatorjuntarykmenttien ka-
lustosta puuttunut tutka saa-
tiin käyttöön vuoden alussa, 
tutkalaitteisto liittyy kotimaas-
sa valmistettuun, tietokone-
pohjaiseen tulenkäytön johta-
misjärjestelmään, Johtokes-
kus 90:een, joka nyt täyden-
tyy tärkeimmällä sensorillaan. 

Tutka tehostaa merkittä-
västi rykmenttien valvontaky-
kyä, joka on ollut pelkästään 
ilmapuolustusjärjestelmän ti-
lannekuvan ja oman aistitä-
hystyksen varassa, vain joil-
takin osin on puutetta voitu 
korvata ilmatorjuntapatteristo-
jen maalinosoitustutkien käy-
töllä. 

Tammikuussa käyttäjille 
luovutetut laitteistot ovat ruot-
salaisen Ericsson Microvvave 
Systems AB:n valmistamia 
maalinosoitus- ja valvonta-
käyttöön soveltuvia tutkia. 
Pari vuotta sitten ilmavoimien 
käyttöön tulleet lähivalvonta-
tutkat (Gapfiller) ovat lähes 
samanlaisia. 

Ilmatorjunnalle nyt tuleva 
laitteisto, tyypiltään Giraffe 
100 AAA, kuuluu samaan tut-
kaperheeseen kuin patteris-
ton maalinosoitustutka (Mos-
tka 87), josta valmistaja käyt-
tää tyyppimerkintää Giraffe 
Mark IV. Rykmentin tutka on 

malliltaan kuitenkin sitä sel-
västi nykyaikaisempi ja ulot-
tuvampi. 

Tehoa ja ta rkkuut ta 

Uusi tutkakalusto soveltuu 
erityisesti matalalla toimivien, 
heijastuspinnaltaan pienten 
maalien havaitsemiseen ras-
kaasti häirityissä ja välkkei-
sessä mittausympäristössä. 
Tutkan mittausetäisyys on 
vaakasuunnassa noin 100 km 
ja korkeussuunnassakin se 
ulottuu aina viiteen kilomet-
riin. 

Kalusto on itsenäiseen toi-
mintaan kykenevä, konttiin 
asennettu ja omilla hydrauli-
jaloillaan seisova. Alustana 
käytettävällä Sisu-kuorma-au-
tolla kokonaisuus siirtyy hel-
posti. 

Järjestelmän pääosat ovat 
12 metriä korkea antennimas-
to, konttiin asennetut tutka-, 
viesti- ja hallintalaitteistot, ajo-
neuvoalusta sekä erillinen pe-
rävaunussa oleva voimakone. 
Suuri osa laitteistosta on ko-
timaista valmistetta. 

Kaikkiaan voidaan hank-
keeseen jollakin tavalla osal-
listuneita kotimaisia alihank-
kijoita ja osavalmistajia nime-
tä noin 200 eri yritystä. Ko-
konaisarvo l taan noin 45 
Mmk:n hankinnan kotimai-
suusaste on yli 50 %. 

Henkilökuntaa on koulutet-
tu jo vuodesta 1995 alkaen 
ja koulutus varusmiehille aloi-
tetaan Tuusulassa (HelltR), 
Rovaniemellä (LapltR) ja Tu-
russa (VSItR) saapumiseräs-
tä 1/97. 

PEit-os 

Ilmatorjuntarykmentin uusi tutka on yli 50-prosenttisesti kotimaista valmistetta. 
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K u l t a - j a kel losepänalan erikoisl i ike 

J.A.Tarkiainen Oy 
Perustettu 1918 Viipurissa 

Ant i ikk ihopea sekä ant i ikkikorut 
Arv io in t ipa lve lu 

Yr i tys lah ja t 
Yr i tys lah jo jen suunni t te lu j a va lmis tus 

K o r u - j a hopeaes inee t , kel lot 
Pa lk innot , mital i t 

Kaikki a lan ko r j aukse t 
• 

äk 
TARKIAINEN 

Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI 
Puh. 661 916 Fax 656 015 

TIKKURILAN ROMU OY 
HAKINKUJA, 01300 VANTAA 

KAIKKI ROMU ALAN PALVELUT 
PUH. (09) 831 666, FAX (09) 831 066 

Myllykosken Lasi Ky 
Jäsperintie 1, 46800 Anjalankoski 

puh. 05-363 6071 

H Polarputk3 Oy 
Hitsaajank. 9C, PL 103, 0081 1 Helsinki 

Puh. (09) 755 9 0 0 

COUNT DEAL OY 
Fredrikinkatu 48 A, Helsinki 

Puh. (09) 685 4055 Fax (09) 685 4066 

VIDEOPELIDIVARI 
VPD 

PELIEN MAAHANTUOJA JA ERIKOISLIIKE TIKKURILASSA 
KAIKKI MERKIT - POSTIMYYNTI - VAIHT0PELIT 

Kielotie 13 01300 VANTAA p. (09) 873 1881 

AB SKARGARDSVAGEN-
SAARISTOTIE OY 

21660 Nagu 
Puh. 02-4651 589, fax 02-4651 715 

SUUR-SAVON SAHKO OY 
PL 3, 50101 Mikkeli 

Puh. 015-35 541 

Autoilija 
Jussi Hankala 

Nii tynmaant ie 80 , 9 2 3 2 0 Siikajoki 
Puh. 08-241 144, nmt 049 -383 0 4 5 
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Elesco Oy:n 
toimitusjohtaja 
Seppo Riitamaa 

uskoo, että kehite-
tyillä järjestelmillä 
on vuosituhannen 

vaihteeseen 
tultaessa menek-
kiä maailmallakin. 

Toimitusjohtaja Seppo Riitamaan haastattelu. Haastattelijana Tuomo Saarikko. 

SUOMESSA OSATAAN 

Merimiinalla on ollut koko 
Itämeren alueella vuosi-

kymmenet meripuolustukses-
sa tärkeä rooli. Näin on ollut 
erityisesti Suomessa ja Ruot-
sissa. Meillä on kaikki ne vuo-
det, jolloin suurvallat kiinnitti-
vät huomiota jonnekin muu-
alla, kehitetty näitä järjestel-
miä, sanoo Elesco Oy:n toi-
mitusjohtaja Seppo Riitamaa. 

Elesco Oy on Espoossa ja 
Varkaudessa toimiva lähes 
sataprosenttisesti puolustus-
välinealan elektroniikkayritys. 
Sen liiketoiminta jakaantuu 
kahdelle alueelle eli merelli-
siin tuotteisiin ja maajärjestel-
miin. 

Järjestelmien tuottaminen 
onkin meille hyvin luonteen-
omaista. Emme toimita juuri-
kaan yksittäisiä laitteita, vaan 

järjestelmiä, usein avaimet 
käteen periaatteella, Riitamaa 
toteaa. 

Merimi inasodankäynnin 
vasta-aseet ovat yksi yhtiön 
menestysalueista. Tällä alu-
eella on kolme menestystuo-
tetta eli merimiinojen heräte-
raivaus, laivojen magneetti-
suojaus näitä merimiinoja 
vastaan sekä herätemittaus, 
jolla mitataan laivojen mag-
neettiset ja muut herätteet, 
joihin merimiina reagoi. 

Aasiassa on imua 

Merimiinasodankäynti onkin 
Persianlahden sodan jälkeen 
saanut uutta huomiota myös 
suurvaltojen taholta. Parin vii-
me vuoden aikana on jokai-
nen merivaltio käynnistänyt 

joitakin projekteja. Joko ne 
hankkivat uutta miinanraiva-
uskalustoa tai -etsintäkalus-
toa tai suojautuvat miinoja 
vastaan, Riitamaa painottaa. 

Elesco Oy on vienyt meri-
miinasodan tuotteita useisiin 
maihin. Ruotsi on ollut tärkeä 
asiakas kaiken aikaa. Yksit-
täisiä toimituksia tai yhteistyö-
kumppaneita on ollut mm Hol-
lannissa, Ranskassa ja Itali-
assa. Kaakkois-Aasian mer-
kitys on tänä päivänä kasva-
nut huomattavasti. 

Kaakkois-Aasian kasvavat 
taloudet panostavat kovasti 
nykyään puolustukseen, 
myös mer ipuolustukseen. 
Siksi melko iso osa hankkeis-
ta onkin tänä päivänä sillä 
suunnalla. 

Yrityksen uusimpia tuottei-

40 RANNIKON PUOLUSTAJA 4/96 

Elescon optisen kaukovalvon-
tajärjestelmän työasema. 

ta on herätemittausrata. Ai-
van äskettäin olemme saat-
taneet päätökseen toisen he-
rätemittausradan toimituksen. 
Ensimmäisen toimitimme jo 
aikaisemmin eräälle Kaak-
kois-Aasian laivastolle, Riita-
maa toteaa. 

Lama ei tappanut 

Herätemittausradalla mita-
taan laivan synnyttämiä mag-
neettisia, akustisia ja paineen 
aiheuttamia herätteitä. Rata 
perustuu meren pohjaan 
asennettuihin antureihin, jot-
ka muodostavat radan, jonka 
yli alus ajetaan ja mitataan sii-
tä tietynlaiset mallit. 

Toinen yhtiön tuoreimmis-
ta tuotteista on passiivinen 
merialueen pintavalvontajär-

jestelmä, joka perustuu 
elektro-optiikkaan. Sitä 
käytetään kuten tutkaa 
valvontaan ja seuran-
taan, mutta pääosin 
passiivisesti. Lisäksi sii-
tä saadaan näköhavain-
to, kun tutkan kuvaput-
kella näkyy vain maa-
lisymbooli. 

Uudessa jär jestel-
mässä tulee useaan val-
vontapaikkaan kuvaput-
kelle infra- tai päiväka-
meran tuottama kuva 
seurattavasta maalista. 
Kuva saadaan varsin 
kaukaa ja huonoissa 
sääolosuhteissakin. 

Muutama seuraava 
vuosi on Riitamaan mu-

kaan varsin haasteellista ai-
kaa taloudellisessa mielessä. 
Yhtiöllä on työ alla puolustus-
voimille useita toimituksia, jot-
ka ovat edelleen melko kehi-
tyspainotteisia. Lähivuosina 
pitäisikin saada aikaan myös 
sarjavalmistusta. 

Lama ei ole puolustusvä-
line-elektroniikan puolella nä-
kynytkään siinä, etteikö hank-
keita olisi vireillä. Pikemmin-
kin se on näkynyt siten, ettei 
päästä sarjatoimituksiin, jotka 
kuitenkin antavat sen varsi-
naisen leivän, Riitamaa sa-
noo. 

Pienuus on val t t i 

Suomalainen puolustusväli-
neteollisuus on maailmanlaa-
juisesti vähäistä ja yritykset 
pieniä. Pienuus ei kuitenkaan 
ole aina huono asia. 

Otetaan esimerkiksi miina-
sodankäynti, jossa olemme 
hyviä. Joku meidän suuri kil-
pailijamme voi olla todella 
suuri, mutta se yksikkö, joka 
tuottaa ja kehittää tämän alan 
tuotteita, on yleensä kuiten-
kin aika pieni. Eli suurien ku-
lissien takana on itse asias-
sa pieniä yksiköitä. 

Pienillä yrityksillä on usein 
etumatkaakin, koska päätök-
senteon osalta ne ovat jous-
tavia. Ne pystyvät tekemään 
linjavalintoja huomattavasti 
suuria yrityksiä ketterämmin. 
Pienillä yrityksillä myös yleis-
kustannukset jäävät alle suu-
rempien. 

Riitamaa näkeekin vienti-
puolella valoa. Se työ, mitä 
on tehty, alkaa nyt tuottaa en-
tistä vakaammin tuloksia. Kun 
aiemmin vientitoimituksia on 
ollut yksi tai kaksi vuodessa, 
niiden lukumäärä kasvaa jo 
lähitulevaisuudessa merkittä-
västi. 

Vuos i tuhannen vaihde 
nähdään muutenkin parem-
pana, kun Hornet-rahan tar-
ve päättyy. Olemme kehittä-
neet viime vuosina uusia tuot-
teita sarjatuotantovalmiiksi. 
Ne ovat myös tuotteita, joi-
den uskon pärjäävän maail-
manmarkkinoillakin, Riitamaa 
painottaa. 

• Seuraavassa 
numerossa saam-
me tarkempia tieto-
ja Elescon kehittä-
mästä pintavalvon-
tajärjestelmästä. 
Toimitus 

PEDERSORE KOMMUN 
PEDERSÖREN KUNTA 
68910 BENNÄS-PÄNNÄINEN 
Tel./Puh. (06) 785 0111, Fax (09) 729 0547 
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MONEN METALLIN TAITAJA 

O outokumpu 

VE&EIRO 
Telakka ja Veneveistämö 

- runkokorjaukset 
- venepuusepäntyöt 
- maalaukset 
- moottorikorjaukset ja huollot 
- laiteasennukset 
- venetarvikemyymälä 

Puolan la ituri PL 27, 48201 Kotka 
Puh. 05-216 007, Fax 05-216 207 

Puolustusväen käyttämä kirjapaino 

KIRJAPAINO fiaamatiufalo 
Nykya i ka i nen k i r jo jen p a i n a m i s e e n er i ko is tunu t g raa f i nen lai tos 

P a i n a m m e ja s i d o m m e itse ka i ken tyypp i s i ä k i r jo ja edul l isest i . 
Puo lus tusvo im ia o l e m m e pa lve l lee t jo v u o s i k y m m e n i e n a jan. 

Hallipussi 1, 76100 PIEKSÄMÄKI, puh. 015-613 066, Fax 015-488 574 
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• Yksi Persianlahden 1990-
91 sodan monista opetuksis-
ta oli tarve tuhota voimak-
kaasti linnoitettuja kohteita. 
Sodan alkaessa USA:n ilma-
voimilla oli käytössään GBU-
24 ja -27 pommeja. 

GBU-27 pommilla kyetään 
läpäisemään 1,82 metriä be-
tonia. Tämä oli yleensä riittä-
vä, kun tuhottiin varastoja tai 
lentokonesuojia. Mutta näiden 
pommien teho osoittautui no-
peasti riittämättömäksi. Syväl-
lä maan alla oleviin komen-
topaikkoihin ei kyetty vaikut-
tamaan. 

Sodan aikana kehitettiin 
nopeasti GBU-28. Tällä pom-
milla kyetään läpäisemään 
kuusi metriä teräsbetonia tai 
lähes 30 metrin maakerros. 
Itse asiassa tämän pommin 
koeammunnat suoritettiin ira-
kilaisia komentokeskuksia 
vastaan. Kahdella sotanäyttä-
mölle toimitetulla pommilla tu-
hottiin kaksi komentokeskus-
ta. 

GBU-28 pommilla läpäis-
tään kuusi metriä teräsbe-
tonia, mutta sekään ei riitä 
kaikkiin kohteisiin. 

harmaan 
kallion... 
V i e l ä p a r e m p a a k e h i -
t e t ä ä n 

GBU-28 on laserhakuinen 
pommi, eli se hakeutuu maa-
lista heijastuvaan lasersätei-
lyyn. Pommin käyttäminen 

edellyttää laser-maalinosoi-
tusta joko maasta, lentoko-
neesta tai hel ikopter ista. 
Pommitus tapahtuu joko kor-
kealta tai keskikorkeudesta, 
jotta pommille ehditään kiih-
dyttämään riittävä iskunope-
us. Pommin massa on 2 268 
kg. 

Nyt USA:ssa ollaan kehit-
tämässä vielä suuremman lä-
päisykyvyn omaavia pomme-
ja ja niihin älykkäitä sytytti-
miä, joilla pommi saadaan rä-
jähtämään juuri halutussa 
kohdassa tunkeutumisen ai-
kana. 

Suurempaan läpäisyyn py-
ritään kasvattamalla pommin 
nopeutta ja suurentamalla 
poikkipintakuormitusta. Suu-
rempaa poikkipintakuormitus-
ta tavoitellaan käyttämällä en-
tistä suuremman tiheyden 
omaavia materiaaleja sekä 
suurentamalla massaa ja pie-
nentämällä pommin poikkipin-
ta-alaa. 

IDR 5/95 ja JDW 4/97 

PIETARSAAREN KAUPUNKI 
STADEN JAKOBSTAD 
PL 41, 68601 PIETARSAARI 
Puh. 06-785 1111, Fax. 06-785 1417 

Ü KRISTIINAN KAUPUNKI 
PL 13, 64101 KRISTIINANKAUPUNKI 
Puh./Fax. 06-221 6200 

Laatua t iedonhal l in taan ! 

r a t k a i s u t oy 
Liikekeskus, Kotka, puh 05-225 2100 

Sibeliuksenbulervardi 3-7, Porvoo, puh. 019-536 050 

m 
KORTESJÄRVEN KUNTA 
PL 3, 62421 KORTESJÄRVI 
Puh. 06-4832 111 

KOTKAN OPTIIKKH 

< K > 
KOTKANKATU 12 
48100 KOTKA 
P. 05-212 951 

Oy R. NORDSTROM & Co Ab 

PL 67, 07901 LOVIISA (019) 51 51 33 
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PUOL US TUS VOIMIEN 
VAATETTAJA 
JO VUODESTA 1922 

VPU 
PUKUTEHDAS OY 

HAMEENLINNA 
PUH. 03-6265200 
FAX 03-6265300 
M Y Y M Ä L Ä T : H Ä M E E N L I N N A . HELSINKI. 

T U R K U , ROVANIEMI . KOUVOLA, OULU 

I N T E R N E T http:/ /www.vpu.fi 

YUMAUJKKD 
MANI NE Rl 1EII 

Ylipäällikkö Mannerheimin patsas, korkeus 55 cm 
patinoitua kipsiä 600 mk, pronssia 5.500 mk. 

Vapaussodan Pennneilitto 
Koulukatu 16 A, 33200 Tampere, puh. 03-2230 845 

IBM julkaisi ensimmäisenä oman verkkotieto-
koneen. Se täyttää kaikki täysiveriselle verkko-
tietokoneelle asetettavat vaatimukset. 

NC - PC:n 
tilalle ? 

• Tämä sarja aloitettiin nimikkeellä 
rannikon viestitoiminta, mutta nyt se 
laajenee koko viestimaailman ajatus-
tavan muutoksen myötä käsittelemään 
verkottuneen elinympäristömme koko-
naisuuksia. 

Edellisen numeron viestiartikkelissa vii-
tattiin verkkotietokoneen (NC) tulemi-
seen. Tässä numerossa paneudutaan 

hieman tarkemmin käsitteeseen NC ja siihen 
mitä se meille voi merkitä. 
Oleellisinta verkkotietokoneessa on sen so-
veltuvuus kunkin käyttäjän tarpeisiin ilman lait-
teistomuutoksia ja ohjelmien sijainti erillises-
sä palvelimessa eikä itse koneessa kuten 
PC:ssä. Tämä on mahdollista, koska konees-
sa on oma kevyt käyttöjärjestelmä ja käytet-
tävät ohjelmat ladataan käyttötarpeen mukaan 
verkosta - internetistä. 
Tällä periaatteella toimittaessa voidaan käyt-
tää aina uusimpia ohjelmaversioita. Tärkein 
käyttöjärjestelmän komponentti on WWW 
(World Wide Web) -selain, jonka avulla oh-
jelmat saadaan käyttöön. 

•toforatim, 
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Halvempaa kuin ennen ? 

Laite voidaan ladata joko viihde- tai toimisto-
käyttöön soveltuvaksi. Määrityksissä on myös 
Smart Card liitäntä, joka mahdollistaa elekt-
ronisen kaupankäynnin ja käytettävien ohjel-
mien veloituksen vaatiman käyttäjätunnistuk-
sen. 

Uudessa systeemissä edullinen hinta on 
herättänyt huomiota. Noin kolmen tuhannen 
markan hinta ei kuitenkaan ole olennaisinta, 
vaan kokonaan uudenlainen konsepti. Käy-
tännössä myyntiin tulevat laitteet maksavat 
vajaasta kahdesta tuhannesta yli kymmeneen 
tuhanteen markkaan. Hinta riippuu laitteen 
komponenteista ja käyttötarkoituksesta. 

Onko PC:stä enää mihinkään? On, mutta 
NC tuo kokonaan uuden ulottuvuuden tieto-
jenkäsittelyyn. PC on ajanut itsensä vaike-
aan asemaan. Työasemat ovat monimutka-
istuneet, niitä on tavallisen kuluttajan vaikea 
ostaa. Niissä on kohtuuttoman paljon vikoja 
ja ne vanhentuvat muutamassa kuukaudes-
sa. 

Tämä ei tietenkään kaada tavallista koti-
käyttäjää, mutta suurissa yrityksissä tämä pa-
kottaa tietokonekaluston vaihtovälin noin kol-
meen vuoteen, koska vanhemmat laitteet ei-
vät ole enää käytännöllisiä tai yhteensopivia 
uusien ja tehokkaiden koneiden kanssa. 

Yksinkertaisuus on valttia 

PC on kuitenkin erinomainen paikalliskäytös-
sä mihin se alunperin kehitettiinkin. Nykyinen 
verkkokulttuuri on kuitenkin pakottanut virit-
telemään käyttötarkoitusta. Verkon ideahan 
on varastoida tietoa ja yhdistää päätteitä, jol-
loin pääkäyttötapa on joko tiedon haku tai 
vastaanotto, eikä tähän tarvita ylettömän mo-
nipuolista konetta monine ohjelmineen. 

Huomionarvoinen seikka NC:ssä on se, 
että se riittää hiljaiselle enemmistölle. Eihän 
valtaosalla ole televisiokameraakaan ja kui-
tenkin televisioita on kymmeniätuhansia yhtä 
televisiokameraa kohti. Asiakaskuntaa on siis 
riittävästi. Moni on miettinyt millaisen tietoko-
neen ostaisi. Nyt riittää että ostaa koneen ja 
tekee siitä sellaisen kuin haluaa. 

Kuka sitten ostaa verkkotietokoneen? Par-
haat valmiudet löytyvät suurista organisaati-
oista, joilla on jo valmiiksi käytössään kehit-
tyneet verkkoratkaisut. Tämä sen vuoksi, kos-

Oy WESTERN SHIPYARD LTD 

2 5 5 7 0 TEIJO 

puh. 0 2 - 7 3 6 6 5 1 1 , te lex 6 8 7 7 tei jo sf 
te lefax 0 2 - 7 3 6 6 5 1 5 

Alusten korjaus- ja muutostyöt 
sekä vuosite lakoinnit . 
Suuret teräsrakenteet . 

Staake/oi u/ielmxm 

PUKKILA KAAKELITORI 

Myymälät: 

Tiilipojanlenkki 4, Vantaa 
Puh. (09) 4159 2770 

Pitkämäenkatu 9, Turku 
Puh. (02) 412 2750 

Viinikankatu 47, Tampere 
Puh. (03) 389 9790 
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I S U O M E N J f Ä Ä K Ä R I M U S E O 
KORTESJÄRVI 

S U O M E N JÄÄKÄRILIIKKEEN S Y N N Y S T Ä , T O I M I N N A S T A J A 
HISTORIASTA KERTOVA N Ä Y T T E L Y O N A V O I N N A 15.6.-15.8. KLO 11-18 

M U U N A A I K A N A SU KLO 11-14 J A ARKIPÄIVISIN 
K U N N A N V I R A S T O N AUKIOLOAIKOINA 

Tiedustelut: 
KORTESJÄRVEN KUNTA 0 6 - 4 8 3 2 1 1 1 

HANGON KAUPUNKI 
HANGÖ STAD 

Merelle! 
Viipurin risteilyt 

Tallinnan risteilyt 
Itämeren risteilyt 

Tilausristeilyt 

TAX FREE 

Soita 
ja 

tilaa 
esite 

_ (05) 2 1 8 1 0 1 1 

^KRISHNA CRUISES 
Korkeavuorenkatu 2, 4 8 1 0 0 Kotka 

KOTIMAINEN LUMIKKO 2250 
Tehokkaaseen latujen ja rinteiden kunnostukseen 
• täysin hydrostaattinen voimansiirto 
• 8-toiminen puskulevy 
• murskain/takalana 
• kaksi säädettävää latuhöylää 
• moottori IVECO 4,0 turbo 115 hv 
• työleveys 2250 mm 

Pyydä tarjous! 
Valmistus ja markkinointi: 

SUMETEK OY 
Kurimontie 21-23 89600 Ämmänsaari 
Puh. (08) 713 300, Fax (08) 713 302 

ka ladattavat sovellukset tulevat internetistä 
ja tarvittava sovellus halutaan käyttöön heti 
ilman odotusta. Lisäksi yrityksien tietokone-
tarve on suurimmalta osaltaan rutiinikäyttöä, 
jolloin yksinkertainen ja edullisempi ratkaisu 
on tervetullut. 

V e r k k o hoitaa maksut 

Kotikäyttäjälle avautuu aivan uudenlaiset 
mahdollisuudet liikkua verkkomaailmassa. Se 
on koko perheen väline. Tilauselokuvat, ai-
kataulut, säätiedotukset, interaktiiviset pelioh-
jelmat äänestyksineen ja perheen tarvitsemat 
hyötyohjelmat sekä mahdollisen etätyön suo-
rittaminen kotoa onnistuu yhdellä ainoalla jat-
kuvasti ajan tasalla olevalla laitteella. 

Näin ollen ei enää tarvita muutamassa 
vuodessa täysin vanhentuvaa monimutkaista 
PC:tä nurkkaan pölyttymään. Ajanmukaisuus 
on turvattu palveluiden päivittymisenä verkos-
sa eikä laitteessa. Ostetaanhan nykyään mat-
kapuhelimien palvelutkin operaattorilta eikä 
uusina puhelimina. 

Tulevaisuudessa voidaan hyvin olettaa in-
ternetin käytön monipuolistuvan, mikäli NC:n 
tapainen laitteistomaihinnousu tapahtuu. Ver-
kossa voidaan toteuttaa monia asioita, mitkä 
nykypäivänä vaativat henkilökohtaista asioin-
tia, postitusta tai puhelinsoittoa. 

Ei siis odotusta vaan asiat voidaan hoitaa 
silloin kun se itselleen parhaiten sopii. Os-
tokset ja pankkiasiat hoituvat näppärästi 
Smart Card-liitännällä, jolla maksaja identifi-
oidaan. Pankit ja muut laitokset tuskin jäävät 
toimettomiksi vaan pystyvät kehittämään pal-
veluitaan vielä paremmiksi henkilökohtaisesti 
asioiville. Vai toimivatko ne näin ? 
Jouko Vesanen 
Lähde: Tietokone marraskuu 1996 

Acornin NetStation on tarkoitettu joka kodin 
Internet-päätteeksi. Siinä on oma modeemi, ja 
sen käyttöönotto vaatii vain puhelinlinjan ja 
sähköjen kytkemisen. 
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Täyden palvelun 
bussimatkatoimisto 

I Tilausajopalvelua LJ \M » j j p - ^ r 1 _ paikkaisit turistibussit 
Ryhniämatkapalvelut. 

a i Valmiita pakettimatkoja bussiryhmille 
'JV^jI avaimet käteen periaatteella sisältäen esim. 

"-teatteriliput "-majoitukset "-ruokailut 
"-opastukset "-laivaliput 

Valmismatkat 
yksittäisille lähtijöille 
Viikoittain lähtöjä teattereihin, messuille. laskettelemaan, 

kylpylöihin, taidenäyttelyihin 

Kotka Incoming 
Tuo ryhmäsi Kotkaan. YKKÖSLAITURI järjestää: 
•KOSKENLASKUPAKETIT TEATTERIPAKETIT 
« m e r i r i s i t . i i . i t « k i e r t o a j e l u t » l i p u t 

KOTKAN KULTTUURITAPAHTUMIIN 

. - M l O^ 
www.planet.fi/jyrkila Puh. 0 5 - 2 2 8 1 811 

'U 1U 
Puh. 0 5 - 2 1 3 2 8 4 

KATSO MTV3 TEKSTI-TV SIVU 601 

Aurinko lähellä Sinua. 

• • 

Maailman kauneinta saaristoa 
varten meillä on Suomen 
parasta sähköenergiaa. 

LANSIVOIMA 
on avointen sähkömarkkinoiden merkkituote 
myös mantereella, kaikkialla Suomessa. 
Länsivoima-sähköä myy Länsivoima Oy, P1 23, 21531 Paimio. 
Puh. (02) 474 701. Länsivoima-konserniin kuuluvat Hanerga Oy, 
Jyllinkosken Sähkö Oy, Lounais-Suomen Sähkö Oy, Megavoima Oy, 
Merikarvian Sähkö Oy ja Länsiverkot Oy. 

1 1 

http://www.planet.fi/jyrkila


The new Gunnery Simulator 
in the Finnish Army 

The Finnish Defence Forces have j 

choosen The Saab BT 61 Gun-

nery Simulator It will be used 

with the 12.7 mm MG weapon 

system. The generic simulator 

concept with built-in flexibility 

and small adaption work lends 

the BT 61 to be used for other ballistic or missile 

applications. The order is a result of the good 

cooperation that 

hasoccured with-

in all areas of sim-

ulation between 

the Finnish De-

fence Forces and 

SaabTraining Sys-

tems since the 

Saab Training Systems 
S-561 85 Huskvarna Sweden. 

Tel +46 (36) 19 46 00. Fax +46 (36) 14 32 85 

Oy Suomen Bofors Ab 
PL 96,0263 I Espoo Sinikalliontie 3 A. 

Puhelin (90) 502 2300,Telefax (90) 502 2310 

beginning of the seventies. 

• Part task and team training 
possibility 

• Portable - indoor and 

outdoor use 

• Real photographic terrain 

• 3D interactive targets 

• Growth Potential 
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DATA SI PALVELU 
-TIETOKONEET 

A O H E I S L A I T T E E T 
A O H J E L M I S T O T 
A T A R V I K K E E T 
A M I K R O V E R K O T 
A L A I T E H U O L L O T 

Kotkankatu 20 KOTKA puh 05-2184 250, fax 05-2184 252 

TERVETULOA SILMÄLASIOSTOKSILLE! 

OPTILOOK 
Itäkeskus, Bulevardi, Turunlinnantie 4, 00930 Helsinki. Puh. 343 1143 

AVOINNA MA-PE 10-19.00 LA 10-16.00 
KESKUSTA, LAPINLAHDENKATU 7, 

00180 HELSINKI. PUH. 694 5993 

AVOINNA MA-PE 9-17.00 LA 10-14.00 

Riihimäen 
I Apteekki 

H ä m e e n k a t u 3 
11100 Ri ih imäki 

Puh. (019) 732 413 

A 
KESKUSAPTEEKKI-CENTRALAPOTEKET 

Hovioikeudenpuistikko 20/ 
Hovrättsesplanaden 

Puh./ja fax 06-317 2101 
Tel./och fax 06-317 2191 

MA-PE/MÄ-FRE 9-18 
Muut ajat, katso päivystys 

Andra tider, se jouren 

R a s k a a t A joneuvot Oy Ab 

Vantaanlaaksontie 6 B 
01610 Vantaa. Puh. 09-50 791 

a S Z H E Z E D 
Lähes 100-vuotias perinteinen 
kansanravintola 
hyvän ruoan ja juoman ystäville. Klo 9.00-24.00. 
TERVETULOA 
PUH./FAX (09) 603 455 

Valmet 
• Dieseslmoottorit 
• Dieselgeneraattorit 
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T imo Kaukoranta 

K e h i t y k s e n 
s u u n t a 
Meritorjuntaohjus-
ten uusien suunni-
teltujen sukupolvi-
en todentumista 
on saatu odottaa 
sangen pitkään. 
Tähän on monia 
selittäviä tekijöitä. 
Viimevuosina ei 
millään maalla ole 
ollut todellista tar-
vetta laajoihin jär-
jestelmähankintoi-
hin, eikä sellaisiin 
sitäpaitsi ole ollut 
rahoitustakaan. 

Merkittävänä tekijänä 
on ollut myös maail-
manlaajuisesti käyty 

keskustelu meritorjuntaohjus-
ten tulevaisuuden roolista ja 
analyysit niiden käyttökelpoi-
suudesta tulevaisuuden uhka-
kuvan mukaisella taisteluken-
tällä. Näiden perusteella on 
hahmottumassa kaksi sel-
keästi er i laisen kantaman 
omaavaa perusratkaisua tu-
levaisuuden meritorjuntaoh-
juksille. 

Kaikki tällä hetkellä palve-
luskäytössä olevat meritorjun-
taohjukset lentävät aliäänino-
peudella. Niiden matkalento-
nopeus vaihtelee 0,75 ja 0,95 
Machin välillä. Yhteistä niille 
on myös se, että kaikkien pe-
rusratkaisut on suunniteltu jo 
20...30 vuotta sitten. Toki lä-
hes jokaista ohjustyyppiä on 
modernisoitu, mutta merkittä-
vimmät muutokset ovat kos-
keneet vain hakupään sig-
naalinkäsittelyominaisuuksia. 

Vaikka useilla meritorjun-
taohjustyypeillä on vakuutta-
via näyttöjä todellisista tais-

telutilanteista, viime vuosien 
suurimmat kaupat ovat kes-
kittyneet muutamien valmis-
tajien osalle. Tällä on ollut 
vaikutusta siihen, että tulevai-
suuden projekteja varten suu-
retkin yritykset ovat yhä ene-
nevässä määrin käynnistä-
mässä yli omien maidensa 
rajojen ulottuvaa yhteistyötä. 

Kantamat kasvavat 

Ruotsalainen Saab Missiles 
on "outo lintu" suurten ohjus-
valmistajien joukossa. Toden-
näköisesti pienimpänä yrityk-
senä se on kehittänäyt oman 
mer i to r juntaoh jus jär jes te l -
män. Lisäksi Saabin RBS 15-
järjestelmän tavoitteet poikke-
avat normaalista; suuri kan-
tama yhdistettynä toimintaan 
rannikkovesillä. 

Tyypillisesti suuren kanta-
man ohjukset on suunniteltu 
käytet täväks i avomere l lä , 
mikä asettaa huomattavasti 
vähemmän vaatimuksia ha-
kupään toiminnoille. 

Ranskalais- i ta l ia la isena 
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yhteistyönä valmistettu Oto-
mat on näyttämässä kehityk-
sen uutta suuntaa. Ohjuksen 
180 kilometrin kantaman ku-
vitellaan olevan tulevaisuu-
den ratkaisuissa minimivaati-
muksena. Vaikka Otomatia 
on toistaiseksi myyty vain 
kohtalaisen vähän (800 oh-
justa) Euroopan ja lähi-idän 
maihin, uskotaan kantaman 
kääntävän aikaa myöten kau-
pat Otomatin eduksi. 

Aerospatialen Exocet on 
tällä hetkellä maailmassa laa-
jimmin käytetty meritorjunta-
ohjus. Kaikkiaan ohjuksia on 
myyty 30 maahan yli 3000 
kappaletta. Kun Exocetin kan-
tama on suur immil laankin 
vain noin 70 kilometriä, sen 
ei uskota täyttävän niitä vaa-
timuksia, mitä tullaan asetta-
maan tulevaisuuden järjestel-
mille. 

Vastatakseen tähän haas-
teeseen ranskalaiset ja sak-

salaiset ovat aloittaneet yh-
teistyössä uuden meritorjun-
taohjuksen (ANNG, anti-ship, 
next generation) suunnittelun. 
Tälle on asetettu tavoitteeksi 
200 kilometrin kantama. 

Pienikin pitää 
pintansa 

Toisen, aivan oman kehitys-
suuntansa muodostavat lyhy-
en kantaman meritorjuntaoh-
jukset. Näistäkin ainakin Bri-
tish Aerospace Dynamicsin 
Sea Skua ja Aerospatialen 
AS 15 TT ovat osoittaneet 
niin taktisen kuin teknisenkin 
käyttökelpoisuutensa taistelu-
tilanteessa. 

Myös tällä alueella teh-
dään kehitystyötä. Norjalai-
nen Kongsberg ja ranskalai-
nen Matra ovat juuri tehneet 
yhteistyösopimuksen norjalai-
sen Pingviini-ohjuksen seu-
raajan kehittämisestä. Täysin 

passiivinen maaliinhakeutu-
minen näyttää olevan tulevai-
suuden ratkaisu lyhyen kan-
taman meritorjuntaohjuksissa. 

Meritorjuntaohjuksen kan-
tamasta riippumatta järjestel-
män joustavalle käytölle tul-
laan asettamaan selkeitä vaa-
timuksia. Kenelläkään ei ole 
enää varaa hankkia jokaiseen 
lavettityyppiin omaa ohjusjär-
jestelmää. 

Tällä alueella Exocet on 
ollut tiennäyttäjä. Ensimmäi-
senä järjestelmänä sen ohjuk-
sia kyettiin ampumaan laival-
ta, lentokoneesta, helikopte-
rista, sukel lusveneestä tai 
maalavetilta. 

Joustavan käytön vaati-
mus on laajenemassa myös 
monikäyttöisyyteen. Tähän 
suuntaan on McDonne l l 
Douglas ilmoittanut kehittä-
vänsä Harpoon-ohjustaan. 
Vaikka ohjuksen päätehtävä-
nä tuleekin säilymään meri-

Uuden sukupolven meritorjuntaohjuksia on monista syistä johtuen saatu odottaa sangen 
pitkään. Kuvassa kiinalainen Luda-luokan hävittäjä on laukaissut HY-2 Silkworm meritorjunta-
ohjuksen. 
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Taistelualusten omasuojajärjestelmien kehittyminen on asettanut aivan uusia vaatimuksia 
meritorjuntaohjuksille. Kuvassa seitsemällä 30 mm putkella varustettu gatling-periaatteella 
toimiva Goalkeeper. 

Äänen nopeuden ylittävällä lentonopeudella pyritään paranta-
maan ohjustorjunnan läpäisyä. Samalla uskotaan tuhovaiku-
tuksen maalissa kasvavan merkittävästi. 

maalien tuhoaminen, siihen 
kehitetään sellaiset ominai-
suudet, että sitä kyetään käyt-
tämään myös maamaale ja 
vastaan. 

Lujempaa on 
päästävä 

Ohjusten torjuntajärjestelmien 
nopea kehittyminen asettaa 
omat vaatimuksensa tulevai-
suuden meritorjuntaohjuksille. 
Nykyään arvioidaan 2 - 3 sa-
manaikaisesti maalia lähesty-
vän meritorjuntaohjuksen lä-
päisevän nykyaikaisen taiste-
lualuksen ohjustorjunnan yli 
50 % todennäköisyydellä. 

Yhä tehokkaampien ja no-
peampien elektronisten val-
vonta- ja ammunnanhallinta-
järjestelmien käyttöönotto tu-
lee kuitenkin nopeasti heiken-
tämään meritorjuntaohjusten 
mahdollisuuksia. 

Kehitteillä olevissa meri-
torjuntaohjuksissa torjunnan 
haasteeseen ei enää pyritä 
vastaamaan lisäämällä ohjuk-
sen älykkyyttä, vaan vaikeut-
tamaan sen havai tsemista 
stel th-ominaisuuksi l la sekä 

kasvattamalla sen nopeutta. 
Reilusti äänen nopeuden ylit-
tävä matkanopeus tuleekin 
olemaan yksi tulevaisuuden 
perusvaatimuksia. 

Kun perinteisellä matkano-
peudel la lentävää oh justa 

•HS 
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vastaan jäi kohteona olevan 
aluksen U>i|unl,i|,ii|(!stelmille 
havainnon j;ilk< •< >ri ;'() 45 se-
kuntia aikaa torjuntatoimen-
piteille, supistuu loi|unta-aika 
uuden sukupolven ohjuksilla 
8 -12 sekuntiin 

Ohjuslni |uniun läpäisyky-
vyn kasvamisen lisäksi ohjuk-
sen huomattavan suuren no-
peuden uskotaan l isäävän 
ratkaisevasti tuhovaikutusta 
maalissa. • 
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