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Uusin merivoimin 
tähtäys tulevaisuuteen 

3 / 1 9 9 8 

Merivoimien 80-vuotispäivää juhlittiin 9. heinäkuuta Katajano-
kalla uudessa kokoonpanossa. Uudet ja vanhat liput hulmuten 
kuuntelimme puolustusvoimain komentajan paraatipuheen. Puo-
lustusselonteon meripuolustusta koskeva yhteenliittämisvelvoite 
on suurissa puitteissa toteutettu. Puolustushaaran yhtenäisyys 
tiivistyy aikaa myöten, alku näyttää hyvältä. Rehti kiitos tähänas-
tisesta, tästä on hyvä jatkaa. 

Tälläkin palstalla on käsitelty niitä etuja, joita integraatio 
tuo moniin eri toimintoihin. Toistamatta enää kaikkea on kes-
keisintä, että merivalvonta ja alueellisen koskemattomuuden tur-
vaaminen samoin kuin Ahvenanmaan puolustus ovat nyt selke-
ästi merivoimien tehtäviä. Suomenlahdella merivoimat tukee 
maanpuolustusalueiden taistelua parhaan kykynsä mukaan. Ar-
vioni mukaan tämäkin tehtävä kyetään nykykokoonpanossa täyt-
tämään aiempaa paremmin. Johtosuhdejärjestelyt eivät tässä 
muodosta ongelmaa. 

Yhteenliittäminen on pyritty tekemään kirjaimellisesti. Alusta 
lähtien olemme puhuneet integraatiosta, pitäneet ohjenuorana 
uuden, monipuolisen puolustushaaran luomista. Organisointiin 
ei ole haluttu vetää aselajijakoja. Uusi kokoonpanomme ja me-
rivoimien henkilöstö toimivat jo hyväksi koetussa kolmijaossa 
- henkilöstö, operaatiot, materiaali. Näissä peruspuitteissa teem-
me kukin työtä koulutushaaramme ja erikoisosaamisemme poh-
jalta. Myöhemmän urakehityksen kannalta ratkaisevinta ovat 
kyvyt ja henkilökohtaiset ominaisuudet ei alkuperäinen koulu-
tushaara. Tältä pohjalta toteutuu myös tasapuolisuus. Uskon, 
että tämä ratkaisu johtaa parhaaseen mahdolliseen tulokseen. 

Katsokaamme luottavaisesti tulevaisuuteen. Henkilöstömme 
on korkeatasoista ja materiaaliamme kehitetään suunnitelmalli-
sesti. Olemme jo valmistelemassa pt-suunnitteluun liittyen meri-
voimien tilausvaltuutta. Sen suurin yksittäinen hanke tulee ole-
maan Laivue 2000. Muut hankkeet tähtäävät rannikkojoukkojen 
liikkuvuuden ja iskukyvyn parantamiseen sekä tulenkäytön joh-
toportaiden ja tulenjohto-/maalinosoituskyvyn kehittämiseen. Rat-
kaisuissa tähdätään ? mahdollisimman tehokkaaseen merivolma-
bcokonaisuuteen sen kaikkien elementtien osalta. 

Meillä on tärkeä tehtävä Itämeren äärellä. Täyttäkäämme se 
yhdessä tulevaisuuteen tähdäten. 

Merivoimien komentaja 
Vara-amiraali Esko J lii 
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Rakenneuudistuksessa 1.7.1998 
päättyi rannikkotykistön yli 40 vuot ta 
kestänyt itsenäinen taival. Oli jälleen 
aika liittyä yhteen merivoimien kans-

sa. Eduskunnan parlamentaarinen 
miet intö keväällä 1997 aloitti valmis-
teluvaiheen, joka oli saatu siinä mää-
rin päätökseen että odotet tu ja ehkä 

myös pelätty yhdistyminen voiti in 
toteut taa aikataulussa. 

II 
' I ' yö on vielä kesken, mutta yh-
I distymisen vaikutukset sekä 
1 rannikkotykki- että merimie-

heen ovat olleet keskimääräisesti 
yllättävän vähäiset. 

Puolustushaaran ja kaikki 
aselajeja sisältävän aselajin yh-
distyminen ei ole ollut yksinker-
tainen asia toteuttaa. Tuhannet ja 
taas tuhannet mies- ja naistyö-
tunnit vaatinut valmistelu on saa-
tu päätökseen. Nyt voidaan pu-
hua uusista merivoimista. Pää-
kaupunkiseutu rannikkopuolus-
tuspa! nottei seksi ja läntinen Suo-
menlahti merivoimapainotteisek-
si sekä samanaikaisesti tapahtu-
va rannikkojalkaväen kehittämi-
nen ja sen korostaminen koulu-
tuksessa on tuonut uutta väriä 
merivoimiin. 

Suomenlahden 
Meripuolustusalue 

Rannikkotykkimiehen silmin tar-
kasteltuna Lippurykmentin peril-

linen Suomenlahden Meripuolus-
tusalue muodostettiin Suomenlin-
nan Rannikkorykmentistä, Han-
gon Rannikkopatteristostaja Suo-
menlahden Laivastosta. SlMepa:n 
komentajana toimii kommodori 
Bo Österlund. Tämä uusi perin-
teikäs joukko-osasto ulottaa pe-
rinteensä aina vuodella 1918. Täl-
tä vuodelta ovat Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin perinteet 
Suomenlinnan Linnoitustykistös-
tä ja Suomenlahden Laivaston 
perinteet Helsingin Merikunnas-
ta ja Helsingin Sotasatamasta. 
Hangon Rannikkopatteriston pe-
rinteet ovat alkaneet perinnejouk-
ko-osastosta, 1.8.1921 perustetus-
ta Turun Erillisestä Patteristosta. 

Meripuolustusalueen ko-
koonpanoon kuuluvat Suomen-
linnan Rannikkorykmentti, Han-
gon Rannikkopatteristo, 7. Oh-
juslaivue, 5. Miinalaivue, Huol-
tokeskus, Suomenlahden Meripa-
taljoona ja Merivoimien Koulu-
tuskeskus. 

Suomenlahden Meripuolus-
tusalue varusmiesten peruskou-
lutusta Upinniemessä Merivoi-
mien Koulutuskeskuksessa sekä 
Suomenlinnan Rannikkorykmen-
tissä ja Hangon Rannikkopatte-
ristossa. Jatkokoulutusta anne-
taan tarvittaviin sodan ajan jouk-
koihin kaikissa joukko-yksiköis-
sä. Tällä koulutuksella tuotetaan 
tarvittavat sodan ajan rannikko-
jalkaväen. rannikko- ja alusyk-
siköiden joukot. 

Saar istomeren 
Meripuolustusalue 

Saaristomeren Meripuolustusalue 
vaalii sekä laivastollisia, että ran-
nikkotykistölisiä perinteitä. Jouk-
ko-osaston vuosipäivä on Meri-
voimien yhteinen, Ruotsinsalmen 
meritaistelun vuosipäivä 9.7. Tu-
run Rannikkopatteristo vaalii ran-
nikkotykistöllisiä perinteitä. Pat-
teriston perinnepäivää, 10.9. vie-
tetään vuonna 1939 perustetun 
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Turun Lohkon muistoksi. Komen-
tajana toi m i i eversti Pertti Malm-
berg. 

Joukko-osasto sijaitsee Tu-
russa ja Saaristomerellä. Sen tär-
keimmät tehtävät ovat merival-
vonta ja alueellisen koskematto-
muuden turvaaminen, varusmies-
ja reserviläiskoulutus sekä puo-
lustusvalmistelut. Meripuolustus-
alueen kokoonpanoon kuuluvat 
Korppoon-Dragsfjärdin alueella 
toimiva rannikkotykistöosa, Tu-
run Rannikkopatteristoja Turus-
sa toimivat laivasto-osat, 6. Oh-
juslaivue ja 4. Miinalaivue. Täs-
sä Suomen henkilöstöltään suu-
rimmassa joukko-osastossa on 
palkattua henkilöstöä noin 750. 
Saapumiserän vahvuus on noin 
500. 

Merisotakoulu 

Alunperin Merisotakoulu perus-
tettiin vuonna 1930 yhdistämällä 
Kadettikoulun meripuolustus-
osasto, Reserviupseerikoulun ran-
nikkotykistölinja sekä Meripuo-
lustuksen Kapitulanttikoulu. 

Vuodesta 1952 alkaen laivas-
ton itsenäistyessä omaksi puolus-

tushaarakseen liitettiin rannikko-
tykistö maavoimiin. Saman 
vuonna Merisotakoulusta tuli 
Pääesikunnan alainen sotilasope-
tuslaitos, jossa annettiin koulu-
tusta sekä laivasto- että rannik-
kotykistölinjoilla. 1960 Meriso-
takoulu alistettiin merivoimien 
komentajal le . Kolme vuotta 
myöhemmin rannikkotykistön 
koulutus siirtyi Santahaminaan ja 
Merisotakoulusta tuli "Laivaston 
oma koulu". 

Tänä päivänä Merisotakoulu 
on merivoimien komentajan alai-
nen joukko-osasto, jonka tehtä-
vänä on kouluttaa perustasolla 
kadetteja, opistoupseerioppilaita 
ja varusmiehiä. Kantahenkilö-
kunnan jatkokursseilla koulute-
taan upseereita, opistoupseereita 
sekä sotilasammattihenkilöitä. 
Näiden lisäksi Merisotakoulussa 
jär jes te tään vapaaehtoiseen 
maanpuolustuskoulutukseen liit-
tyviä kursseja ja opetustilaisuuk-
sia. 

Upseerikoulutuksesta vastaa 
Merisotakoulun korkeakoulu-
osasto. Korkeakouluosasto sijait-
see Suomenlinnassa vanhan Me-
risotakoulun tiloissa. Opistoup-

seerikoulutusta annetaan opisto-
upseeriosastolla, jonka rannikko-
tykistön osat aloittavat seuraavan 
kurssin Suomenlinnassa. Tällöin 
kaikki henkilökunnan perus- ja 
jatkokoulutus tapahtuu pääsään-
töisesti Suomenlinnassa. Reser-
viupseerikoulutusta annetaan nel-
jä kertaa vuodessa aloitettavalla 
reserviupseerikurssilla. Rannik-
kojoukkolinjalle valita tapahtuu 
kuten ennenkin aliupseerikurssi 
I:n jälkeen. Rannikkojoukkolin-
jan koulutuspaikkana on entisen 
Rannikkotykistökoulun reser-
viupseeriosaston tilat. Laivasto-
linjan valinnat tehdään viiden 
ensimmäisen palveluskuukauden 
aikana suoritettujen kokeiden, 
testien, arviointien sekä erityises-
ti pääsykokeen perusteella. Kou-
lutus toteutetaan jatkossa myös 
Santahaminassa. 

Rannikkotykistö-
joukko-osasto Kotkan 
Rannikkoalue 

Itsenäisen Suomenlahden linnak-
keista muodostettiin 8.5.1918 
Viipurin linnoitustykistö-niminen 
joukko. Nimi muuttui II Rannik-
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kotykistöpataljoonan kautta Ran-
nikkotykistörykmentti 2:ksi. Tal-
visodan aikana alueella toimineen 
joukon nimi oli Kotkan Lohkoja 
jatkosodan aikana Itä-Suomenlah-
den Rannikkoprikaati. Näiden 
joukkojen alueella käytiin useita 
menestyksekkäitä torjuntataiste-
luja. 

1.1.1957 Kotkan Rannikko-
patteristoksi nimetyn joukon ni-
meksi tuli 1.7.1998 yhdistymi-
sen myötä Kotkan Rannikkoalue. 
Joukko-osaston vuosipäivää vie-
tetään 9.7., mikä on samalla Poh-
joismaiden suurimman meritais-
telun - Ruotsinsalmen toisen 
meritaistelun sekä merivoimien 
vuosipäivä. 

Kotkan Rannikkoalue sijait-
see sotilasstrategisesti yhdellä 
maamme painopistealueista; 
Suomen ja Venäjän välinen raja, 
Kotkan ja Haminan satamat, Itäi-
sen Maanpuolustusalueen merel-
linen sivusta sekä Helsingin lä-
heisyys. Joukko-osaston toimin-
ta-alue rajaa vilkasta, kansainvä-
listä vesitietä sekä Euroopan 
Unionin itäistä rajaa. 

Kotkan Rannikkoalue on mo-
nipuolinen valmiusjoukko, jossa 
on kaikki maavoimien aselajit 
edustettuina. Koulutus on vaati-
vista tehtävistä johtuen monipuo-
lista, merellistä ja teknistä osaa-
mista edellyttämää. Eri koulutus-
haaroja on noin 20, joista suu-
rimmat liittyvät tykistö- ja ran-
nikkojalkaväkitoimintaan. Pie-
nen joukko-osaston etuina voi-

daan todeta koulutuk-
sen olevan yksilöi 1 i-
sempää ja kaikissa teh-
tävissä pyritään laatuun 
ja yksityiskohtien huo-
mioimiseen. 

Joukko-osaston toi-
mipaikat ovat Kirkon-
maan ja Rankin linnak-
keet, Koulutuskomppa-
nia Kyminlinnassa, 
Kuusisen sotilassatama 
sekä merivalvonta-ase-
mat Haapasaaressa ja 
Orrengrundissa. 

Palvelukseenastumiserä Kot-
kassa on noin 600 alokasta vuo-
sittain. 

Kotkan Rannikkoalueen ko-
mentajana toimii everstiluutnant-
ti Timo Junttila. 

Uudenmaan Prikaat i 

Uudenmaan Prikaatin perinne-
joukko-osasto on kuningas Kus-
taa II Aadolfin vuonna 1626 pe-
rustama Uudenmaan Rykmentti. 
Prikaatin vuosipäivää 18.4. vie-
tetäänjuuri Uudenmaan Rykmen-
tin vuoden 1808 Siikajoen taiste-
lussa venäläisistä saavuttaman 
voiton kunniaksi. Nykyisen ni-
mensä prikaati sai vuonna 1957. 

Prikaatiin kuuluu Vaasan 
Rannikkojääkäripataljoona, Raa-
seporin Rannikkotykistöpatteris-
to, aliupseerikoulu ja huoltokes-
kus. 

Uudenmaan prikaati koulut-
taa merivoimien rannikkojouk-

koja. Vuoden 1990 alusta prikaa-
tin koulutusvastuulle määrättiin 
rannikkojääkärikoulutuksen anta-
minen ja vastaavasti 1.7.1998 
siirtyi Vaasan Rannikkopatteris-
ton koulutustehtävät prikaatin 
vastuulle. Kaikki varusmiehet 
koulutetaan toimimaan rannikon 
karuissa ja vaativissa olosuhteis-
sa. Uudenmaan Prikaati on myös 
puolustusvoimien ainoa joukko-
osasto, jossa sotilaskoulutusta 
annetaan ruotsinkielellä. 

Vaasan Rannikkojääkäripa-
taljoonassa annetaan varusmie-
hille rannikkojääkäri . tieduste-
lu-, veneenkuljettaja-, panssarin-
torjunta-, pioneeri-, sotilaspolii-
si-, kranaatinheitin-, kuljettaja-
sekä huollon eri lajien erikois-
koulutusta. Koulutuksessa me-
nestyneet voivat ansaita eliitti-
joukkojen tunnuksen. Rannikko-
jääkärin Vihreän Baretin suorit-
tamalla hyväksytysti vaativan 
barettimarssin. 

Raasepori n Rannikkotykistö-
patteristo kouluttaa varusmiehiä 
rannikkojoukkojen liikkuviin 
rannikkopatteristoihin. Koulutus-
ta annetaan kaikilla liikkuvan 
rannikkotykistöjärjestelmän osa-
alueilla. Myös Raaseporin ran-
nikkotykistöpatteristossa palvele-
vat varusmiehet voivat suorittaa 
barettimarssin. Raaseporin patte-
risto vaalii Vaasan Rannikkoty-
kistöpatteriston perinteitä. • 
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Menu, koska armeija 
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REISSU 
MIE Merivoimien 80-vuotisjuhlapäi-

vää vietettiin torstaina heinäkuun 
9. päivänä Helsingissä. Kataja-
nokan risteily laiturillajärjestetyn 
paraatikatselmuksen piti puolus-
tusvoimain komentaja kenraali 
Gustav Hägglund. Paraatiin osal-
listui noin 250 henkilöä kaikista 
joukko-osastoista, kahdeksan 
alusta miehistöineen sekä sotave-
teraaneja ja reserviläisiä. 

Vuosipäivän vietto käynnis-
tyi jo aamulla juhlallisella lipun-
nostolla, johon osallistuivat Ka-
tajanokalle kiinnittyneet merivoi-
mien alukset. Aluskalustosta oli 
paikalla mm. miinalaivoja, oh-
jusveneitä, vartioveneitä ja tyk-
kivene. 

Puoliltapäivin risteilylaiturilla 
alkaneen paraatikatselmuksen 
sekä paraatipuheen piti puolus-
tusvoimain komentaja, kenraali 
Gustav Hägglund seurassaan 
Suomessa vieraileva Liettuan 
asevoimien komentaja kenraali-
luutnantti Jonas Andriskevici-
us. Paraatijoukkoja komensi me-
rivoimien komentaja , vara-
amiraali Esko Iiii ja kenttähar-
tauden piti sotilaspastori Tapa-
ni Selin. 

Paraatiin osallistuivat meri-
voimien joukko-osastojen, reser-
viläisjärjestöjen ja sotaveteraani-
en lippujoukkueet sekä laituriin 
kiinnitetyt kahdeksan alusta mie-
histöineen. Paraatijoukkojen pää-

hineinä nähtiin ensimmäistä ker-
taa heinäkuun alusta käyttöön 
otettu tummansininen merivoi-
mien baretti. Paraatin musiikista 
vastasi Laivaston Soittokunta. 

Paraatin jälkeen yleisöllä oli 
mahdollisuus tutustua merivoi-
mien uusia joukkoja sekä niiden 
kalustoa esittelevään näyttelyyn. 
Heinäkuun alusta merivoimiin 
yhdistetyn rannikkotykistön ka-
lustosta paikalla oli mm. meri-
torjuntaohjuspatterin lavettiajo-

neuvo sekä Uudenmaan Prikaa-
tin Raaseporin patteriston kaksi 
tykkiä vetäjineen. Lisäksi osa 
aluksista oli avoinna yleisölle il-
tapäivän aikana. 

Merivoimien vuosipäivää 
vietetään 9.7. Ruotsinsalmen toi-
sen suuren meritaistelun kunni-
aksi. Tämä kunniakas meritais-
telu käytiin vuonna 1790. Täl-
löin Ruotsi-Suomen laivasto 
murskasi Venäjän laivaston Kot-
kan edustalla Ruotsinsalmessa. 
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Helsingissä syntynyt ja Helsin-
gin seudulla suur imman osan 

e lämästään asunut eversti luut-
nant t i Aake Pellervo Mer i lä 

(s. 22.9.1912) seurasi läheltä 
mer ivo imien hajaantumista eli 

rannikkotykistön ja laivaston 
eroa 1950-luvun alussa. 

Merilä seuraa edelleen tarkasti 
oman aselajinsa tapahtumia. 
Merivoimien ja rannikkoty-

kistön yhdistymisessä hän näkee 
paljon hyvää, mutta myös joita-
kin huonoja puolia ja vaaroja. 

Merilä kävi viimeisen eli 5. 
rt-kadettikurssin Merisotakoulus-
sa 1933-35. Heti sen jälkeen hän 
oli mukana koululaiva Suomen 
Joutsenen valtameripurjehduk-
sella 1935-36. Sen jälkeen Me-
rilä palveli mm. Mäkiluodon ja 
Kuivasaaren linnakkeilla. 1946-
48 hän oli koulutusupseerina 
Merivoimien esikunnan operatii-
visella ja kävi Sotakorkeakoulun 
vuosina 1949-51. Tämän jälkeen 
hän palveli Merisotakoulussa 
kunnes oli toimistoesiupseerina 
1953-54 ja rannikkotykistötoi-

miston päällikkönä 1955-58 Pää-
esikunnan meripuolustusosastos-
sa. Merilä siirtyi reserviin Han-
gon Rannikkopatteriston tehtä-
vistä vuonna 1961. 

Osaksi maavo imia 

Sotien jälkeisinä vuosina puolus-
tusvoimien kehittämistä pohtinut 
puolustusrevisio sai joukkojen 
organisaatiota ja ryhmitystä kos-
kevan mietinnön osan valmiiksi 
talvella 1949. Mietinnössä meri-
voimat koostui edelleen rannik-
kotykistöstä ja laivastosta. Puo-
lustusrevision mietinnön ollessa 
lausuntokierroksella, mm. Pääesi-
kunnan taholta tuotiin esille nä-
kökantoja, joiden mukaan rannik-
kotykistö tulisi liittää maavoimiin. 

Eversti luutnantti Aake Merilä 
nuoren sukulaisensa kanssa 
täyttäessään 85 vuotta 

Hallituksessajaeduskunnan puo-
lustusasianvaliokunnassa päädyt-
tiin lukuisten asiantuntijoiden 
kuulemisen jälkeen puolustusre-
vision ehdotuksesta poikkeavaan 
kantaan: rannikkotykistöjoukko-
osastot piti alistaa maavoimien 
yhtymille ja siihenasteinen lai-
vasto muodostaisi merivoimat. 
Muutos astui voimaan joulukuus-
sa 1952. Organisaatiomuutokset 
eivät loppuneet tähän. Vuonna 
1960 siirryttiin puolustusvoimis-
sa uuteen rauhan ajan organisaa-
tioon, jossa kenttätykistö ja ran-
nikkotykistö lbitettiin yhteisen 
johdon7 tykistön tarkastajan alai-
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suuteen. Oman tarkastajan ran-
nikkotykistö sai vuonna 1967. 
Täten rannikkotykistössä oli 
1940-luvun lopusta 1960-luvulle 
saakka käynnissä muutosproses-
si, joka ei voinut olla vaikutta-
matta aselajin toimintaan. 

Aake Merilälle niin kuin suu-
rimmalle osalle rannikkotykistön 
henkilöstöstä ero merivoimista 
tuli yllätyksenä, vaikka Merilän 
perhetuttaviin kuuluikin mm. ko-
mentajakapteeni Kullervo Kili-
nen, joka virkansa puolesta oli 
valmistelemassa muutosta. Me-
rilä arvelee, että ero oli ikävä yl-
lätys suurimmalle osalle rannik-
kotykistön henkilöstöstä. Jäi sel-
lainen käsitys, että merivoimat 
halusi päästä eroon rannikkoty-
kistöstä. Arveltiin, että mahdol-
linen syy tähän haluun olisi ol-
lut jonkinlainen katkeroituminen 
kenraaliluutnantti Väinö Valvee-
seen, entiseen merivoimien ko-
mentajaan, joka oli ollut rannik-
kotykistöupseeri. 

Kehitystyö 
pysähdyksissä 

Monelle rannikkotykistöupseeril-
le, Merilä niiden mukana, tuli 
mieleen siirtyminen siviilitehtä-
viin. Katkeruutta lisäsi vielä se, 
että kun perustettiin mm. Rannik-
kopataljoona rannikkotykistön 
linnakkeiden vahvuuksista pois-
tettiin konekivääri-, kranaatinhei-

tin- ja jalkaväkijoukkueet ja va-
kanssit käytettiin Rannikkopatal-
joonaan. Merilä ei kuitenkaan täs-
sä vaiheessa toteuttanut suunni-
telmaansa "siviiliin lähdöstä". 

Organisaatiomuutosta ei ko-
vinkaan paljon käsitelty julkisuu-
dessa, vaan pikemminkin vain 
ammattimiesten kesken. Petty-
mys siirrosta maavoimiin ei tul-
lut yhtäkkiä, vaan se kyti pikku 
hiljaa. Rannikkotykistön kehitys-
työ oli pääosin pysähdyksissä, 
vaikka se ei varsinaisesti johtu-
nut organisaatiomuutoksesta. Sii-
hen vaikuttaneita tekijöitä olivat 
mm. Liittoutuneiden Valvonta-
komissio ja sen vaatimukset, jot-
ka olivat vieneet rannikkotykis-
tön sekä henkiset että osin myös 
fyysiset voimavarat . Vaikka 
LVK lähti Suomesta vuonna 
1947, Suomessa 

noudatettiin tiettyä sotilaal-
lista varovaisuutta 1950-luvun 
alkuvuosiin saakka. Ainoastaan 
152/ 45 Canet -tykkien moder-
nisoiminen 152/50 Tampella-ka-
lustoksi oli aloitettu. 

Jo Merilän palvellessa ran-
nikkotykistötoimistossa ehdotet-
tiin, että Rannikkotykistön koe-
ampumaasema siirrettäisiin Nii-
nisaloon. Tätä Merilä vastusti 
vedoten mm. siihen, että Niini-
salossa ei voinut käyttää taipeek-
si pitkiä kantamia. Siirtoa ei sit-
ten toteutettu. Merilän toimiessa 
Hangon Rannikkopatteriston ko-

mentajana toteutettiin seuraava 
muutos, rannikkotykistön siirto 
tykistön tarkastajan alaisuuteen. 
Merilän mukaan tämä huononsi 
tilannetta. Oli koko ajan sellai-
nen tunne, ettei ollut oikein "pa-
kassa mukana". Positiivisia seik-
koja näihin aikoihin oli mm. se, 
että rannikkotykistö sai taas am-
pua tarpeeksi harjoitusammunto-
ja, koska 76 mm:n ampumatar-
vikkeita rannikkotykistön saa-
miin vanhoihin ilmatorjuntatyk-
keihin oli riittävästi. Tykkejä to-
sin pyrittiin jonkin verran sääs-
tämään, koska ne olivat varaus-
kalustona. Merilä toteutti kuiten-
kin nyt aikaisemman suunnitel-
mansa, ja siirtyi Kone Oy:n kou-
lutuspäälliköksi. 

Tulevaisuus näyt tää 

Tulevasta (haastattelu tehtiin 
31.5.1998) rannikkotykistön yh-
distämisestä merivoimiin on liian 
aikaista vielä sanoa lopullista 
mielipidettä. Päätös rannikkoty-
kistön henkilöstön virkapuvun 
vaihtamisesta siniseksi tuntuu täs-
sä vaiheessa oudolta, varsinkin 
kun se ei koske kaikki rannikko-
tykkimiehiä. Miten liitto onnis-
tuu, nähdään kuitenkin vasta muu-
taman vuoden päästä. Mitään van-
hoja rasitteita ei kuitenkaan pitäi-
si olla, kaikki edellisen muutok-
sen aikana palveluksessa O l l e e t -

han ovat jo eläkkeellä. 
Ove Enqvist 
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REIJO T E L A R A N T A 

Suomenlahden rannikolle muo-
dostuu uusi voimakas vapaa-
ehtoinen koulutusjärjestelmä, 

kun sodan ajan joukkoja ja pai-
kalliskomppanioita vapaaehtoi-
sissa harjoituksissa 1900 vuoro-
kauden vuosivauhdilla koulutta-
nut RanPAT ja Sinisen Reservin 
Suomenlahden Laivue yhdistyi-
vät 1.9.1998 muodostaen Suo-
menlahden Meripuolustusalueen 
Paikallisosaston (SIMeriPAT). 

Samaan aikaan molempien 
taustayhteisöinä toimivat paikal-
liset maanpuolustusjärjestöt ovat 
ryhmittymässä yhdeksi vahvak-
si järjestöliitoksi Sinisen Reser-
vin sateenvarjon alle. 

Puolustusvoimien organisaa-
tiouudistus on astunut 1.7.1998 
voimaan koko laajuudessaan. 
Sen seurauksena rannikkojoukot 
(rannikkotykistö ja rannikkojää-
kärit) muodostavat jälleen yhdes-
sä laivaston kanssa Merivoimat. 
Kaiken merellä ja rannikolla tar-
vittavan sotilaallisen osaamisen 
yhdistävä puolustushaara on nyt 
vahvempi kuin koskaan. Tuo 
vahvuus merkitsee kykyä vasta-
ta täysimääräisesti kaikista sille 
annetuista tehtävistä. Yhdistymi-
nen merkitsee kykyä vastata täy-
simääräisesti kaikista sille anne-
tuista tehtävistä. Yhdistyminen 
merkitsee vahvuutta myös puo-
lustus voimien sisällä koulutusta 
kehitettäessä ja niukkoja resurs-

U u d S I E 

HelS IE 

SIMepa 

MBBBj,.: l 

Sin inen 
Reservi ry 

V i i s i k k o 
T 

S I M e r i P A T 
k o m e n t a j a 

maj res Rei jo Te laranta 

seja jaettaessa. 
Maanpuolustusjärjestöjen ja -

koulutusorganisaatioiden tavoit-
teena on vahvistaa kansalaistem-
me maanpuolustustahtoa ja tukea 
puolustusvoimia sen tehtävissä. 
Niinpä tehty organisaatiouudis-
tus on merkinnyt väistämättä uu-
delleenjärjestelyjä ja -arviointe-
ja myös vapaaehtoisessa maan-
puolustuskentässä. Näin menetel-
täessä etusijalle on asetettu pe-
rimmäinen tehtävä eli maanpuo-
lustuksen ja puolustusvoimien 
toiminnan tukeminen. Kaikki yk-
sityiskohdat väreineen, muotoi-
neen, perinteineen ja tapoineen 
asettuvat sen jälkeen ajan kans-
sa itsestään omille paikoilleen. 

Suomenlahden alueella uusi 
organisaatio on tuonut mukanaan 
entistä laajemman ja monipuoli-
semman vapaaehtoisen koulutus-
järjestelmän. Sinisen Reservin 
Suomenlahden laivue (SILv) ja 
Rannikon Paikallisosasto (Ran-
PAT) muodostavat 1.9.1998 läh-
tien yhdessä Sinisen Reservin 
Suomenlahden Meripuolustus-
alueen Paikallisosaston (SIMeri-
PAT). 

Samanlaista yhdistymistä on 
tapahtumassa myös järjestöken-
tässä. Johtorengas ja Suomenlin-
nan rannikkotykistökilta ovat jo 
tehneet päätöksen Sinisen Reser-
vin jäsenyydestä. Myös muissa 
rannikkotykistön ja rannikkojää-

Apula is -
k o m e n t a j a 

kapt l res Kai Masa l i n 

SUOMENLAHDEN 
MERIPUOLUSTUSALUEEN 
PAIKALLISOSASTO 
SIMeriPAT 
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Pää i I. J ö r g e n F romho l z 

Yli 100-vuotias perinteinen 
ravintola hyvän ruoan ja juoman ystäville. 
Merellisessä ympäristössä, meillä on myös aurinkoinen 
kesäterassi klo 9:stä alkaen valomerkkiin. 
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P o r k P a i k K 
Pääll. Kalevi Hii l i 

S I P a i k K 
Pääll. Eero Akaan-Pen t t i l ä 

MUSTA 
PÖRSSI 

KARHULA 
CITYMARKET 
p. 05 -26 54 35 

KYMENLAAKSON 
MAANPUOLUS-
TUSHENKISIN KO-
DINTEKNIIKKA-
KAUPPA 

V a a r P a i k K 
Pääll. Pekka Ah to l a 

K u l j V k ö 
Pääll. Ta tu K o r h o n e n 

Turkis- ja taljanahkojen 
muokkaus 

Turkismuokkaamo 
ERKKI ENGLUND 

Tulimäentie 8 
14770 Eteläinen 

Puh. 03-617 7194 
Fax 03-617 7494 

kärien paikallisyhdistyksissä ol-
laan valmistelemassa vastaavia 
ratkaisuja. Tällä tavalla rannik-
kojoukkojen sekä perinteisen lai-
vaston paikallisyhdistykset muo-
dostavat yhdessä Sinisen Reser-
vin sateenvarjon alla voimakkaan 
ja yhtenäisen järjestöjen yhteen-
liittymän. 

Käytännössä uusi SIMeriPAT 
on rakennettu parissa vuodessa 

yli 600 reserviläisen koulutusor-
ganisaatioksi ja 1900 vuosittai-
sen koulutusvuorokauden orga-
nisaatioksi kasvaneen RanPATin 
organisaation pohjalta. Samalla 
paikalliskomppanioiden määrä 
kasvaa kolmesta neljään, ja nii-
den rinnalle tulee erillinen Kul-
jetusviirikkö. Lisäksi paikallis-
osaston esikunta järjestetään uu-
delleen vastaamaan paremmin 

uusia koulutusalueita ja toimin-
taan mukaan tullutta sinisen puo-
len monipuolista osaamista. 

SIMeriPATin vastuualue al-
kaa Hangosta ja päättyy Lovii-
saan. Puolustusvoimien puolella 
yhteistyökumppanina tulee ole-
maan uusi Suomenlahden Meri-
puolustusalue (SIMepa). SIMeri-
PATin komentajana toimii Ran-
PATin entinen päällikkö maj res 

Reijo Telaranta, apulaiskomen-
tajana Suomenlahden Laivueen 
entinen komentaja kaptl res Kai 
Masalin ja esikuntapäällikkönä 
RanPATin entinen apulaispääl-
likkö ylil res Jouni Grönroos. 
Kummankin perustajaorganisaa-
tion kaikille avainhenkilöille on 
voitu osoittaa uudet haasteelliset 
tehtävät SIMeriPATin organisaa-
tiossa. 
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PÄÄTOIMITTAJA 

Hyvä 
Rannikon Puolustaja 

-lehden lukija 

• Rannikkotykistön RLJ-kurssi 127 oli ainutlaa-
tuinen. Koko porukka hyvää ainesta, ahkeraa ja 
menestyksen avaimet taskussa. Kurssin henki oli 
hyvä ja huumori kukki joskus silloinkin, kun 
siihen ei olisi ollut oikein varaakaan. Yhdessä 
yritettiin oppia keskiötoimintaa laskemalla läh-
töarvoja erilaisilla vempaimilla ja härveleillä, 
tulenjohtajat harjoittelivat P- ja muita menetel-
miä sekä näkökykynsä toimivuutta matolaati-
koilla. Tuliasemamiehet askaroivat eri muotois-
ten teräsvalmisteiden kanssa. Hallittiin tykeillä 
ampuminen alusta loppuun puhumattakaan stra-
tegisista ja taktisista taidoista. Marssilaulutkin 
harjoiteltiin ulkoa puolustusvoimien 50-vuotis-
juhlaa varten. Ainutlaatuinen kurssi! Multa niin-
hän jokainen kurssi omasta mielestään oli ollut 
ennen meitä ja on ollut varmasti meidän jälkeen-
kin. 

Jota in er i ty ispi i r te i tä ku i tenk in 

Aliupseerikoulu oli suoritettu talviolosuhteissa 
Isosaaressa. Ne harvat kerrat, kun lomalle pääsi, 
rampattiin tuulessa ja tuiverruksessa jäätä pitkin 
Santahaminaan ja sieltä seuraavana päivänä ta-
kaisin. Laivaväylä ylitettiin tarpeen vaatiessa 
työnnettävällä puusillalla. Kevät ja kesä kuluivat 
Suomenlinnassa sijaitsevan Merisotakoulun ti-
loissa, poislukien kolmen viikon yhtäjaksoinen, 
ikimuistettava ampumaleiri Miessaaressa. Am-
pumaleiri sanan varsinaisessa merkityksessä. 
Uudenkylän tuhoutuneelta varikolta tuli materi-
aalia rekkatolkulla. Kokelaiksi meidät ylennet-
tiin heinäkuun lopussa vuonna 1968. 

Neuvostoliitto miehitti Tshekkoslovakian 
elokuun puolen välin jälkeen. Muutaman vii-
kon vanhoista kokelaista tilanne ei vaikuttanut 
aluksi kovinkaan vakavalta. Mutta tiedon lisään-
tyessä ja ympäristössä tapahtuneiden toiminto-
jen seurauksena myös meidän ilmeet menivät 
peruslukemille. Kantahenkilökunnan mieliala 
vaikutti kireältä. Monen mielessä pyöri kysy-

mys siitä, että näinkö pian joutuisimme käyttä-
mään juuri opittuja taitojamme tosi tilanteessa? 
Lomat oli peruutettu ja aikaa vietettiin enem-
män tykeillä kuin kasarmilla. Putket seurasivat 
välillä kohteita tulenjohtajan komentojen ja kes-
kiön antamien arvojen perusteella. Nyt pelattiin 
varman päälle. Kyseessä ei ollut kilpailu- eikä 
näytösarnmunta. Kohteetkaan eivät olleet perin-
teisiä maalilauttoja. Tapahtumasta on kulunut nyt 
30 vuotta. 

Yl i 50 -vuot iaa t v i t r i in i in 

Rannikkotykistön RU 127-kurssin 30-vuotista-
paaminen toteutettiin elokuun puolen välin jäl-
keen, noin kuukausi sitten. Saimme kuulla esityk-
siä meri-jarannikonpuolustuksen uusimmistajär-
jestelmistä, koulutuksesta ja kalustosta. Kehitys 
on ollut valtava. Jotkut meistä, jotka eivät ole 
olleet missään tekemisessä rt-aselajin kanssa re-
serviin siirtymisensä jälkeen, olivat täysin mykis-
tyneitä. Kuinka paljon tietoa ja taitoa pitää nyky-
nuorten omaksua, jotta kaikki toimisi uusilla lait-
teilla moitteettomasti? Merisotakoulun tiloihin 
tutustuessammeja menneitä samalla hieman muis-
tellessa eräs kurssilaisemme totesi, eitä hänen 
ainakin olisi ehkä parempi sijoittua juuri ohitta-
mamme vitriinin sisäpuolelle museoesineeksi kuin 
mainostaa itseään osaavana rt-miehenä. Antaa 
nuorempien hoitaa tämä homma! 

Toivon "vitriinimiehelle" menestystä eläin-
lääkäritehtävässään Pohjois-Suomessa ja samal-
la mieluisia lukuhetkiä Rannikon Puolustaja-leh-
den kanssa. Saat vuosikerran maksutta itsellesi 
edellyttäen, että seuraavan kerran tavatessamme 
olet uusien merivoimien nykypäivässä, edes teo-
riassa. 

Hyvää alkanutta syksyä kaikille 

Eero Sivunen 
päätoimittaja 
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Mikä ihmeen 

BREDA? 
76 mm:n ilmatorjunta-
kanuuna vuodelta 1916 
mallia Breda 
Societa Italiana Ernesto Breda oli 
alunperin veturitehdas, joka siir-
tyi konekiväärituotantoon ensim-
mäisen maailmansodan aikana. 
Konekiväärituotantoa varten ra-
kennettiin uusi tehdas veturiteil-
tään viereen. 

76 ItK 16 Br ei ole alunperin 
Bredan käsialaa, vaan aseen on 
suunnittelut Armstrong vuonna 
1897. Tykkiä käytettiin erilaisis-
sa sotalaivoissa, ilmatorjunta-
aseena ja rannikkotykkinä. Bre-

da oli ulkomailla käytössä vielä 
1960-luvun loppupuolella linnoi-
tustykkinä. 

Aseesta kehitettiin erilaisia 
versioita. 76/40 M35 -mallia 
myytiin myös Suomeen. Italias-
ta talvisodan alkupuolella han-
kittuja aseita oli yhteensä 12. 
Aseet tulivat maahamme vuon-
na 1940. Niistä muodostettiin 
raskaita ilmatorjuntapattereita, 
mutta jo jatkosodan aikana ilma-
torjunta korvasi nämä aseet osit-

OVE ENQVIST 

tain muilla tykeillä. Rannikkoty-
kistöhistoriansa Bredat aloittivat 
vuonna 1944 yhdellä 76 ItK 16 
Br-patterilla. 

Sodan jälkeen ilmatorjunta 
luopui aseesta, ja rannikkotykis-
tö sai kaksi Breda-patteria lisää. 
Niille tehtiin täydellinen perus-
huolto Asevarikko 5:ssä pääosin 
vuonna 1956. Tykkeihin lisättiin 
sivusuuntakaaret ja korotuskaa-
ret tasaimineen sekä kiikarin ja-
lusta ja istuinpenkki. Peruskor-
jatut tykit otettiin uudelleen käyt-
töön 1957-1958. 

Rannikkotykistössä Bredan 
käyttö oli vähäistä. Ne olivat 
käytössä Suomenlinnan Rannik-
kotykistörykmentissä Porkkalan 
alueella varauskalustona, tosin 
niillä ei koskaan ammuttu. Li-
säksi Breda-tykkejä käytettiin 
Hangon Rannikkopatteristossa ja 
Turun Rannikkotykistörykmen-
tissä Örön linnakkeella. Örössä 
1960-luvun alussa sattuneen var-
haisräjähdyksen jälkeen ase oli 
ampumakiellossa kunnes sytytin 
vaihdettiin. Tykit evakuoitiin 
Asevarikko 5:een vuonna 1972. 
Breda-tykkejä on Ilmatorjunta-
museossa, koristetykkeinä ja yk-
sityiskokoelmassa. 
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TriHero^ Säätilan armoilla 

Taas kerran kesä tuli ja meni. Tällä kertaa se 

meni niinkuin entisen äijän nuoruus. Ei 
niin hitaasti, mutta kyllä yhtä kosteasti. Oli 
kuulemma jossakin aurinkokin paistanut, 
mutta taisin itse olla aina väärässä paikassa. 

Ei minua kyllä sateetkaan tänä kesänä niin 
julmasti jurppineet kuin säätieteilijät. Joko ne 
puhuivat ihan silkkaa puppua tai sitten kertoi-
vat simppeleistä tosiasioista niin epäselvästi, 
ettei niistä ottanut viisaammatkaan selkoa. 

Kaikki lähti menemään pieleen jo ennen 
kesää. Supertietokoneilla laadittu uudensortti-
nen koko kesän kattava sääennuste lupasi tosi 
komeita kelejä. Tällaisia kun luvattiin, niin 
eihän sitä meikäläinenkään viitsinyt etelän 
iloihin lähteä. Ei, vaan päätettiin kaverien 
kanssa tehdä pari kalareissua ihan kotoisissa 
maisemissa. Vaan sepä olikin tyhmä päätös. 

Niin me sitten lähdettiin kaverien kanssa 
heti juhannuksen jälkeen vähän pidemmälle 
kalareissulle. Tai sen piti olla vähän pidempi. 
Mieli oli korkealla ja odotukset vielä korkeam-
malla, kun säätieteilijätkin lupasivat kohtuulli-
sen hyvää, puolipilvistä. Lähtöaamuna aurinko 
helotti ja merellä oli mukava liikkua. Kun sitten 
iltapäivän alussa päästiin kalavesille, niin vettä 
tuli kuin aisaa. 

No ei se mitään. Puolipilvistä luvattiin 
seuraavaksikin päiväksi. Kun meidän sitten piti 
lähteä aamusyönnille onkia uittamaan, niin 
sade oli niin rankkaa ettei meinannut eteensä 
nähdä. Kun tilanne ei puolilta päivinkään 
näyttänyt helpottavan, me päätimme lähteä 
kotiin. Ja kuinka ollakaan, kun vene saatiin 
kotisatamaan, niin johan rupesi aurinko helot-
tamaan. 

Kun tätä sitten jälkeenpäin fundeerasin, 
niin tajusin säätieteilijöiden olleen ihan oikeas-
sa. Nehän olivat luvanneet puolipilvistä. Ja 
juuri näinhän kävikin. Toisen puoliskon päi-
västä vettä tuli kuin kaatamalla ja lopun aikaa 
aurinko paistoi. Puolet oli pilvistä, puolet ei. 
Eivät vaan huomanneet kertoa kumpi on 
kumpaakin. 

Asioita aprikoidessani ymmärsin senkin, 
ettei lyhyissä säätiedotuksissa voida niin 
tarkalleen kertoa puolipilvisestä sitä, missä 
aamupäivällä sataa ja missä paistaa, vaikka se 
niin mukava olisikin tietää. Olisihan semmoi-
nen tarkkuus aivan liikaa vaadittu. Seuraava 

kalareissu osoitti kuitenkin nämäkin ajatukset 
aivan harhaoppisiksi. Kyllä ne ennustajat 
kertovat ajoituksiakin tosi tarkasti. 

Kesän toiselle kalareissulle lähdettiin 
Loviisan suuntaan haukia narraamaan. Jäl-
leen mieli oli korkealla mutta uskokaa tai 
älkää, kun perille päästiin niin vettä tuli taas 
kuin aisaa. 

Kun märkinä ja viluisina ehtoolla kuunnel-
tiin säätiedotusta, niin luvattiin lisää sadetta, 
mutta lounaasta alkaen selkenevää. Ja me 
pojathan jälleen uskottiin säätieteilijöihin, 
hypättiin veneeseen ja ajettiin yötä myöten 
Saaristomerelle. 

Kun oiviksi siikapaikoiksi tiedetyllä alueella 
aamu valkeni, niin uskokaa tai älkää, vettä tuli 
taas kuin aisaa. Säätiedotuksia ei enää viitsitty 
kuunnella, mutta kun ehtoopäivällä ikuiseen 
satamiseen kyllästyneinä soiteltiin Loviisan 
suunnalle, niin kuultiin, että siellä aurinko 
paistaa ja sade oli loppunut heti lounasajan 
jälkeen. 

Siinä se taas nähtiin. Jälleen kerran säätie-
teilijät olivat olleet aivan oikeassa. Lounaasta 
alkaen oli kirkastunut. Harmi että tällä kertaa 
ennustuksessa oli unohtunut kertoa missä 
päin näin tapahtuu. 

Julkisesti säätieteilijät ilmoittavat, että 
heidän viralliset ennusteensa osuvat oikeaan 
noin 98 prosenttisesti. Tämä on kyllä ihan 
helppo uskoa. Muistelkaapa vain mennyttä 
kesää. 

Aina kun muutamana päivänä peräkkäin 
oli ennusteet menneet ihan päin honkia ja 
toteutumisprosentit alkoivat laskea uhkaavas-
ti, niin johan rupesivat ennusteet sisältämään 
ihan silkkaa soopaa. Sekavan sääkartan äärel-
lä viehättävä meteorologi kertoi hymyssä suin 
, että seuraavana päivänä on kirkasta tai 
mahdollisesti sadetta ja lämpötila voi vaihdel-
la kolmestatoista kahteenkymmeneen astetta. 
Kyllä näillä ennusteilla saadaan prosentit 
korkealle. 

Vaan eihän meillä merivoimissa hätää ole. 
Kuuluvat nuo laivapojat olevan tosi eteviä 
ennustamaan säätä, joten eiköhän meikäläisil-
lekin voitaisi näitä sammakkomiehen taitoja 
joillakin kursseilla ruveta opettamaan. Voisi 
sitä sotimisen taidoistakin vähän tinkiä, jos 
oppisi keinot kalareissujen ajoittamiselle. 
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Turun Rjkmentiii 

Lukijoilta on tul lut 

kyselyitä RTR 3:n vai-

heista. Turun Rannikko-

rykment in ja Rannikko-

tyk is törykment t i 3:n 

yhte inen historia on 

moni l le rannikkotykki-

miehil le t u n t e m a t o n . 

Rannikkotykistörykmentti 3:n 
syntyyn on vaikuttanut vapaus-
sodan historia. Karjalan Armei-
jan sotatoimien yhteydessä Vuok-
selle perustettiin alkuvuodesta si-
sävesilaivasto, jonka ensisijaise-
na tehtävänä oli murtaa Vuoksen 
jääpeite ja näin estää punaisten 
voimien ylimeno siinä tapaukses-
sa, että valkoisten rintama mur-
tuisi. Vuoksen laivaston päälli-
köksi määrättiin reservin aliluut-
nantti Johan Frithiof Salven. Huh-
tikuussa hänet määrättiin myös 
Saimaalle ja Laatokalle perustet-
tavien laivasto-osastojen päälli-
köksi. 

11.5.1918 päällikkyys siirtyi 
meriväen luutnantti Yrjö Roosil-
le, joka ryhtyi järjestämään Laa-
tokan Puolustukseksi nimetyn 
joukon kokoonpanoa. Kesäkuus-
sa Laatokan puolustuksen neljä 
yksikköä oli organisoitu yhden 
esikunnan alaisuuteen. Pattereita 
ei vielä tuolloin ollut, vaikka 
suunnitelmia kyllä. Vasta vuoden 
1918 lopulla ja osittain kevääseen 
1919 mennessä saatiin suunnitel-
maan sisältyvät 75 mmm patterit 

rakennetuiksi. Valamon ja Kone-
vitsan miehitys vastasi ulkosaar-
ten puolustuksesta. 

Henkilöstö oli aluksi suoje-
luskuntalaisia ja vapaaehtoisia. 
Ensimmäisen liityntäpinnan RTR 
3 sai 15.-17.5., kun Turun lää-
nin tykistöstä sijoitettiin noin 80 
miestä ensimmäiseksi varsinai-
seksi miehitykseksi. Lisäksi tuol-
loin tuli noin saman verran mie-
hiä Tampereen tykistökoulusta. 

Lokakuun 11. päivänä 1918 
Laatokan Puolustuksen nimeksi 

muutettiin III Rannikkotykistö-
pataljoona ja tämä vuorostaan 
19.4.1919 Rannikkotykistöryk-
mentti 3:ksi, jonka kokoonpa-
noon kuului esikunta ja kolme 
patteristoa sekä kaksi erillisyk-
sikköä. Vielä samana vuonna 
vahvuuksiin lisättiin Konevitsan 
ja Valamossa Niikkanan sekä 
Rautaveräjän 152 mm:n patterit. 

Vuoteen 1919 saakka ryk-
mentin komentajana toimi kap-
teeniluutnantti Yrjö Roos. Hänen 
jälkeensä kapteeni Väinö Svan-
ström ehti lyhyen komentajakau-
tensa aikana suorittaa jättiläis-
työn joukko-osaston aseistamis-
ja rakennustyössä sekä hallinnon 
ja koulutuksen järjestämisessä. 

RT 3:n viimeisenä pitkäaikai-
sena komentajana vuodesta 1927 
aina talvisodan päättymiseen asti 
toimi majuri, ja sittemmin eversti 
Eino Iisakki Järvinen. Rauhanajan 
RT 3 muutti 10.10. liikekannal-
lepanossa Laatokan Meripuolus-
tukseksi, joka jakaantui kuuteen 
lohkoon. Kannaksen lohkolla tu-

lootRPnn fukistön sijoitus v {£42 

LAHDEN PJ 

KÄKISALMI 
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litoiminnan aloittivat Järisevän ja 
Kaarnajoen patterit 1.12. suoja-
joukkojen vetäydyttyä niiden tu-
lituen piiriin. Talvisodan ankariin 
taisteluihin ottivat erityisesti osaa 
Järisevä, Kaarnajoki ja Mantsi, 
jotka saivat maavoimien varauk-
settoman tunnustuksen tehokkaas-
ta tulituesta ja rohkeasti suorite-
tuista partioinneistaan. Linnakkeet 
saivat kestää tykistötulta ja lento-
joukkojen jatkuvia pommituksia. 
Huolimatta tappioistaan ne pysyi-
vät hallussamme rauhan tuloon 
asti. Mantsinsaarestaja Lunkulas-
ta jouduttiin vetäytymään rauha-
nehdoissa mainittujen määräysten 
mukaisesti. Jatkosodan kenttäar-
meijan joukkojen etenemisen 
edistyessä molemmin puolin Laa-
tokkaa niihin kuuluneita linnoi-
tusjoukkoja oli irrotettu rannikon 
varmistukseen. Sortavalan kau-
pungin valtauspäivänä 15.8.1941 
ja samalla entisen RT 3:n vuosi-
päivänä Ylipäällikkö antoi käskyn 
uuden Päämajan alaisen sotatoi-
miyhtymän, Laatokan Puolustuk-
sen, perustamisesta. Sen komen-
tajaksi määrättiin eversti E. I. Jär-
vinen. 

Laatokan Puolustukseen kuu-
lui aluksi kaksi rannikkoprikaa-
tia ja Laatokan Laivasto. Sen teh-
täväksi tuli Laatokan rantaviivan 
ja sen lähellä olevien saarien 
puhdistaminen vihollisesta. Ul-
kosaarien puhdistamiseksi val-
mistauduttiin niiden valtaukseen. 
12. RPr sai tehtäväkseen Vala-
mon saariryhmän ja 11. RPr län-
sirannikon saarien valtauksen. 
Taistelut alkoivat 7.-10.9. Run-
saan sotasaaliin lisäksi saatiin 
130 vankia. Menestys taisteluis-
sa aiheutti vihollisen omatoimi-
sen muiden saarien tyhjentämi-
sen. Syyskuun loppuun mennes-
sä kaikki ulkosaaret olivat omi-
en joukkojen hallussa. 

Puolustusjärjestelyjen yhtey-
dessä Laatokan Puolustuksenni-
mi muuttui vuoden lopulla Laa-
tokan Rannikkoprikaatiksi. Huu-
hanmäessä olivat esikunnan lisäk-
si esikuntakomppania, viesti-
komppania, autokomppania, sai-
raala, ruokala, keskusvarastot, 4 

kasarmirakennusta, upseeri- ja ali-
upseerikylät ja kolme saunaa. 

Talvi ja kevät 1942 oli Laato-
kalla hiljaisia. Vuoden vaihtees-
sa Laatokan Rannikkoprikaatista 
oli kotiutettu 2500 miestä ja siir-
retty yksikköjä mm. Ääniselle. 
Keväällä 1942 prikaatin kokoon-
panoa muutettiin siten, että se kä-
sitti RTR 3:n länsirannalla ja RTR 
14:n itärannalla seka laivasto-
osaston. Alkukesällä Rannikkop-
rikaatia vahvistettiin Laivasto-
osasto K:lla. Osasto K:n sotatoi-
met päättyivät yhden tykkiveneen 
ja yhden lastissa olleen proomun 
upotukseen. Osaston tulokset jäi-
vät vahaisiksi. Asemasotavaihe 
oli Laatokalla suhteellisen rauhal-
linen kunnes vasta 1944 alkupuo-
lella todettiin taistelutoiminnan 
vilkastumista. 

Kesäkuun 1944 suurhyökkä-
ys Karjalan kannaksella vaikutti 
myös Laatokan Rannikkoprikaa-
tin toimintaan. RTR 3:n patterit 
joutuivat osallistumaan tulitais-
teluun tulittamalla vihollisen 
aluksia. Hyökkäyksen alkaessa 
Aunuksen kannaksella painopis-
te siirtyi itarannalle, RTR 13:n 
kaistalle. Aselepoon 4.9. saakka 

ulkosaaret pysyivät Laatokan 
Rannikkoprikaatin miehittäminä, 
vaikka Pitkärannan saaristo jou-
tui vihollisen haltuun. Aselepo 
merkitsi Laatokan rannikkopri-
kaatille vaikeaa evakuointivai-
hetta. Joukot, aseistus ja pääosa 
aluksista saatiin kuitenkin siirret-
tyä maaraajassa niille alueille, 
josta oli 1941 lähdetty liikkeel-
le. 

Laatokan Rannikkoprikaati 
lakkautettiin 30.11.1944. Sodan 
jä lkeen esikunta ja eri l l iset 
komppaniat siirtyivät Kangassal-
melle, josta henkilökunta siirtyi 
muihin joukko-osastoihin ympäri 
maata. 7.8.1949 merivoimien ko-
mentaja, kenraalimajuri E. I. Jär-
vinen määräsi RT 3:n perinteet 
Turun Rannikkotykistörykmen-
tille sanoen: "Johtonanne kunnia 
ja isänmaa siirrän entisen Laato-
kan RT 3:n ja Laatokan Meri-
puolustuksen perinteet TRT:lle 
toivottaen samalla rykmentille 
onnea ja menestystä niitä vaali-
essaan." 
Kirjoitus on tiivistelmä kirjan "Turun 
Rannikkotykistörykmentti 1939-1989" 
luvusta 10.2 Rannikkotykistörykmentti 
3, perinnejoukko-osasto 
JVo 
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tuoden 1998 rannikkotykistön 
kilpailuammunnat olivat poik 
keukselliset. Osallistujia oli 

vain kolme. Vaasalaiset itsenäi-
senä joukko-osastona lakkautet-
tavana ei vät osallistuneet ammun-
toihin jalippurykmentti joutui jät-
tämään tämän vuoden kilpailun 
väliin muista syistä johtuen. 

Ammunnat toteutettiin vain 
100 TK -kalustolla eikä maa-am-
muntoja ammuttu ollenkaan. Ta-
voitteena oli saada ammunnat 
ammuttua ja tulokset julkaistua 
ennen heinäkuun alkua. 

T a l v i o l o s u h t e i s s a k i n 
voi a m p u a 

Hangon Patteristo aloitti ensim-
mäisenä. Kaksi päivää ennen 
ammuntoja meri oli selkeäjailma 
kirkas. Ammuntaa edeltävässä 
ampumaharjoituksessa meriam-
muntoja ei päästy ampumaan lau-
kaustakaan. Kilpailuammunnat 
oli tarkoitus ampua 10.00. Aa-

mulla meri oli täynnä jäälauttoja. 
Edes hinaajalla ei päästy ajamaan 
halssia. Maalilauttojen vienti hals-
sille oli mahdoton tehtävä. Rus-
sarön linnakkeen päällikkö ilmoit-
ti joukon ampuvan klo 10.00. Kuin 
ihmeenä halssille tuli hinaajan ja 
maalilauttojen kannalta riittävän 
suuri "railo", jolloin ammunnat 
päästiin toteuttamaan. Hankolai-
set ampuivat lähes ilman kovapa-
nosammuntaharjoituksia mahta-
vat yli tuhat pistettä. Puoli tuntia 
ammunnan jälkeen railo oli um-
messajaerotuomariryhmän pois-
tuessa saaresta ensimmäinen 20 
metrin laivamatka kesti lähes puo-
li tuntia ahtojään takia. Hankolai-
set osoittivat taitonsa tykistön 
osaajina vaikeissa olosuhteissaja 
lähes ilman harjoittelua. Nyt piti 
vain odottaa muiden ammuntoja 

Turun Rannikkorykmentin 
ammunnan oli määrä tapahtua 
Utön alueelta. Keli oli hankolais-
ten vastakohta. Aurinko paistoi 
ja Suomen kevät näytti parhaat 

puolensa, niin hyvin ettei am-
muntoja voitu ampua ennenkin 
illalla auringon häikäisyn takia. 
Ormskärin tulenjohtoasemasta 
suunta halsseille oli sama kuin 
suunta aurinkoon. Turkulaisten 
suuri osumamäärä ei riittänyt 
hankolaisten pisteitä vastaan. 
Ammunnan nopeus oli ratkaise-
va tekijä. 

K o t k a p ä ä t t i a m m u n n a t 

Lähes varma Karhulan maljan 
voittaja Kotkan Rannikkopatte-
risto oli valmistautunut ammun-
toihin hyvin. Edellisen vuoden 
menestys ja huikea pisteyli voima 
oli antanut Karhulan maljaan vah-
van kiinnityksen jo edellisenä 
vuonna. Tänä vuonna joka toinen 
vuosi jaettavan maljan voittami-
seen riittäisi keskinkertainen am-
munta. 

Kotkalaiset ampuivat 19. tou-
kokuuta. Keli oli ammuntojen 
kannalta lähes täydellinen. Am-

munta oli nopea ja tarkka. Pis-
teitä 1450. Jossittelu oli tarpee-
tonta, voitto oli jälleen kerran 
Kotkassa. Ensimmäisen ammun-
nan tekninen häiriö aiheutti vii-
västystä tulenaloituksessa pudot-
taen teholukua siten, ettei pistei-
tä tullut kuin hiukan alle neljä 
sataa, mutta toinen ammunta an-
toi paremmat pisteet kuin yksi-
kään aikaisemmin uudistetuilla 
säännöillä ammuttu ammunta. 

Toisen ammunnan tuhat pis-
tettä oli enemmän kuin pääosal-
la joukoista molemmissa kevy-
en patterin ammunnoissa edel-
lisenä vuonna. Onnittelut 1990-
luvun menestyksekkäimmäl le 
kilpailuammuntajoukko-osastol-
le. 

• Tämän vuoden kilpailuam-
muntojen paremmuus ratkais-
tiin 100 TK -kalustolla 

A m m u n t o j e n 
tu leva isuus 

Vaihtoehtoja on mietitty. Yhtenä 
ajatuksena on ollut pitää ammun-
nat nykyisenkaltaisena. Ongel-
man muodostavat joukkotuotan-
tovelvoitteet. Joka vuosihan ei 
välttämättä kouluteta rannikko-
tykistöpattereitakaikissajoukko-
osastoissa. 

Toinen vaihtoehto on toteut-
taa ammunnat reserviläispattereil-
la. Kertausharjoitusten yhteydes-
sä voitaisiin todeta joukon sodan 
ajantehtävän osaaminen ja palka-
tun henkilöstön koulutustako. 

Kolmantena va ih toeh tona 
nähtiin kilpailutoiminnan rytmit-
tämisen useaksi vuodeksi. Esi-
merkiksi kolmen vuoden aikana 
tulee ampua kevyen ja raskaan 
patterin kilpailuammunta ja ran-
nikkojalkaväen ryhmätaitokilpai-
lu tai vastaava. 

Jussi Voutilainen 

Kulta-ja kellosepänalan erikoisliike 

J.A.Tarkiainen Oy 
Perustettu 1918 Viipurissa 

Antiikkihopea sekä antiikkikorut 
Arviointipalvelu 

Yrityslahjat 
Yrityslahjojen suunnit teluja valmistus 

Koru- j a hopeaesineet, kellot 
Palkinnot, mitalit 

Kaikki alan korjaukset 

M l <3 nmeam 

TARKIAINEN 
Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI 

Puh. 661 916 Fax 656 015 
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M u u t a m a kilo-
m e t r i N u m m e n 

k i rkonkylästä 
Pusulaan päin 

on v a s e m m a l l a 
puo len t ie tä 

metsässä rautai -
nen risti. M i h i n 

se l i i t tyy? 

Antero Tuomiston urakka valmis 

Muistojen merkeissä 
Lottapatsas Lappeenrannas-
sa. Mannerheim-ristin ritarien 
aloitteesta patsas paljastettiin 
aikana, jolloin ei vielä ollut 
nykyistä suopeaa ilmapiiriä 
sodanaikaisille asioille. 
Näköispatsaan on veistänyt 
kuvanveistäjä Nina Sailo. 

- Se on paikalla, jossa tilanomis-
taja Jalmari Hiidenheimo teloi-
tettiin v. 1918 pitäjän ulkopuolel-
ta tullen joukon toimesta, sanoo 
matkailuneuvos Antero Tuomis-
to silmää räpäyttämättä. 

Matkailuneuvokseksi ei vält-
tämättä pääse tuntemalla juurta 
jaksain jokaisen Suomessa ole-
van kiven, laatan ja raunion his-
toriaa. Antero Tuomistokin teki 
pitkän elämäntyön Suomen mat-
kailun palveluksessa ennen kuin 
hänet ansioistaan nimitettiin mat-
kailuneuvokseksi. Eikä hänkään 
ole kaikkia muistomerkkejä ul-
koa opetellut, mutta mikä ei ole 
muistissa, on varmasti 2 200 kor-
tin rekisterissä. 

- Eräelämä ja retkeily alkoi 
kiinnostaa jo nuorena, Tuomisto 
kertoo. Hän hakeutui ensin Suo-
men retkeilyliiton piiriin vapaa-
ehtoiseksi ulkoi 1 ukouluttajaksi. 
Jär jestö yhdistetti in aikanaan 
maan vanhimpaan matkailujär-
jestöön, vuonna 1887 perustet-
tuun Suomen Matkailuliittoon, 
jonka toimitusjohtajaksi Tuomis-

to tuli 1980-luvun alkupuolella. 
Työhön kuului enemmänkin ke-
hittäminen ja eteenpäin katsomi-
nen, muistomerkkiasiat tulivat 
mukaan harrastuksena. 

K u k a h a n t u o k i n 
u k k o on ol lut? 

- Ryhdyin kartoittamaan Suomen 
sotien muistomerkkejäneljäkym-
mentä vuotta sitten tehdessäni 
sodan jälkeen ensimmäistä Suo-
men matkailuopasta. Kuulin muu-
taman nuoren ihmettelevän Dö-
belnin patsaalla, että mikähän tä-
mäkin ukko lie ollut ja mitä teh-
nyt. Ajattelin silloin, että jos ei 
kukaan muu tee mitään parem-
man tiedon aikaansaamiseksi, niin 
teen itse. 

Tuomiston keräämän materi-
aalin pohjalta ilmestyi 1970-luvun 
alussa parikin teosta. Nyt on tu-
lossa uusi, laaja katsaus Suomen 
sotien muistomerkkeihin. Tuo-
misto on kerännyt teokseensa 
mm. tiedot sotiemme kaatuneiden 
muistomerkeistä (587 kpl), vete-

raanien sotaanlähtömuistomer-
keistä (312 kpl) ja aselajien ja 
joukko-osastojen muistomerkeis-
tä (387 kpl). Kirjassa on 336 si-
vua ja noin 320 valokuvaa. 

- Mieluisa kannustaja ja lu-
kemattomien tietojen antaja työs-
sä on ollut Sotaveteraaniliiton 
puheenjohtaja, varatuomari Simo 
Kärävä. Hänen kerallaan aivan 
ylivoimainen avustajakaarti on 
ollut sotaveteraaniliiton paikallis-
järjestöt. Kiltajärjestöjen tehok-
kain avustaja on ollut Hakkape-
liittayhdistyksen Jaakko Havan-
to, Antero Tuomisto kiittää yh-
teistyökumppaneitaan. 

- Suuri ongelma on ollut 
muistopatsaan paikantaminen. 
Niitä on kerrottu olevan postin 
vieressä, kunnanviraston pihalla 
j a entisen suojeluskuntatalon 
puistossa. Harva kertoo jämptis-
ti, että postin vieressä, osoite on 
Puustellintie 3. On tarvittu pari-
kolme tarkistuskirjettä ennenkuin 
oikea tieto on saatu, Tuomisto 
hymyilee tiedonkeruun vaikeuk-
sille. 
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J ä ä k ä r i e n jä l j i l lä ja 
Ha l lan e tap i l la 

Suomalaisten kotimaanmat-
kailu on muuttunut. Lähes jokai-
sella on auto, joten matkalle voi-
daan lähteä pienemmin valmis-
teluin. Matkat ovat lyhentyneet, 
mutta niitä tehdään enemmän. 
Tapahtumat ja teemamatkailu 
ovat nousemassa vahvasti ku-
vaan mukaan, a ja te l laan nyt 
vaikka Kaustista, Pori Jazzia ja 
satoja muita kesätapahtumia. 

- Teemamatkailu on nyt nou-
sussa, sanoo kokenut matkailu-
mies. Tein muistomerkkikirjat 
harrastuksena, omalla kustannuk-
sellani, kunnioituksesta mennei-
den sukupolvien työtä kohtaan. 
En osannut ajatella, että ne voi-
sivat joskus olla nykypolvienkin 
teemamatka i lun työväl inei tä , 
niinkuin nykyään näyttää käy-
vän. 

Antero Tuomiston ja Suomen 
Sotilaan yhteistyönä syntyy poh-
ja suomalaisten myrskyisää men-
neisyyttä valaisevalle teemamat-
kailulle. Tekeillä on ei ole vain 
yksi, vaan kaksi kirjaa. Piakkoin 
ilmestyy teos Sotamuistomerkit 
Suomessa, ja myöhemmin on tar-
koitus saada aikaan autoilijoille 
tarkoitettu pokkarikokoinen reit-
tikirja, joka helpottaa perusteok-
sen käyttöä ja teemamatkojen 
suunnittelua. 

Antero Tuomiston kirja Suo-
malaiset sotamuistomerkit ilmes-
tyy kesäkuussa. Se on aarreaitta 
kaikille omasta ympäristöstä ja 
oman suvun historiasta kiinnos-
tuneille. Kirjassa on 336 sivua 
ja yli 350 kuvaa ja karttaa. Kir-
jaa voi tilata suoraan kustanta-
jalta, osoitteesta Suomen Sotilas, 

Mannerheim Tampereen 
Vehmaisissa. Tampereen 
kaupunki sysäsi sotien jälkeen 
syrjään maamme kolmen 
itsenäisyystaistelun ylipäälli-
kön. Tallautunut ympäristö 
osoittaa, että kunnioitus elää. 

Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki 
tai puhelimitse numerosta (09) 
496 189. Kirjan hinta on 184 mk 
ja sotaveteraaneille 130 mk. 

P i k k u pa lo ja 
suomala is is ta 
s o t a m u i s t o m e r k e i s t ä 

- Nuijasodan taistelun mahtava 
muistomerkki saatiin Ilmajoella 
Piirtolankankaan pystytyspaikal-

leen vuonna 1925 noin 400 mie-
hen vetämänä Kurikasta. Muisto-
merkki painaa useita tonneja, 
mutta suuri into vei perille. 

- Ilmasotakoululla Kauhaval-
la oli vuonna 1947 erikoislaatui-
nen tehtävä. Kun Pohjanmaa oli 
maan pahamaineisinta pontikan-
keittoaluetta, i lmavoimien oli 
harjoituslennoillaan kurkittava, 
mistä metsiköstä nousee epäilyt-
tävää savua. Huomioista oli teh-
tävä välittömästi ilmoitus. Ilma-
voimien tehokkuudesta ei tältä 
osin ole tietoa. 

- Ässärykmenttiläiset eivät 
voineet olla taikauskoisia. Hei-
dät kuormattiin rintamalle mene-
vään junaan Helsingissä perjan-
taina 13. päivä marraskuuta Har-
jun ruumishuoneella ja purettiin 
junasta Kuolemajärvellä. 

- "Tässä Fahnlander löi rys-
sän" oli alkuperäinen teksti ny-
kyisen nelostien varrella olevas-
sa vuoden 1808 ta is te luiden 
muistomerkissä. Suomeen saapu-
nut neuvostoliittolaisjohtoinen 
va lvon takomiss io muuta tu t t i 
tekstiä, jolloin ryssä vaihtui vi-
holliseksi. Myöhemmin myös 
Hangon vapaudenpatsas saksa-
laistunnuksineen määrättiin pois-
tettavaksi. Viisaat tahot veivät 
sen kaupungin varaston perälle, 
josta se aikoinaan pystytettiin 
uudelleen. 

- Uusin muistomerkki tule-
vassa kirjassa on tällä hetkellä 
asesuunnittelija Aimo Lahden 
muistomerkki, joka paljastettiin 
5.12.1997 Viialassa. 

Jukka Mattila 

AMMATTIELEKTRONIIKAN PIKKUJÄTTILÄINEN 

N O V A C O M O V 
Kuitinmäenkaari 14 A, 02210 Espoo 

Puh. (09) 884 5485, Fax (09) 884 5145 
matti.pihlanto@novacom.inet.fi 

EHON LEIPOMO OY 
Tehtaan myymälä 

Lämmittäjänkuja 2, 00810 HELSINKI 
ark. 7.30-15.30, la 9-13.00 

puh. (09) 7551 2209 
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TUTUT 
KASVOT 

KENRAALIN 
VELANMAKSU 

I Rannikon Puolustajan 
haastattelusarjassa tutustu-
taan aselajimme piirissä pit-
kään toimineisiin henkilöi-
hin. Vuorossa on kenraali 
Alpo Kantola. 

REIJO T E L A R A N T A 

I stumme kenraali Alpo Kan-
I tolan kanssa hänen Pyhtään 

H Kaunissaaressa sijaitsevan 
kesämökkinsä kuistilla, katselem-
me yhdessä, miten Orrengrundin 
piikki vähitellen tulee näkyviin, 
kun häikäisevänä välkkyvä au-
ringonkilo kääntyy päivänkierron 
myötä sivuun. Kyydin Kotkasta 
Kaunissaareen tarjonnut kotkan 
Rannikkopatteriston meriuisko, 
jolla patteriston tuore komentaja 
everstiluutnantti Timo Junttila on 
matkalla tutustumaan heinäkuun 
alussa patteriston vastuualueeseen 
liitettyyn Orrengrundiin, onjo loi-
tonnut paljain silmin näkymättö-
miin. 

- Olen tällä hetkellä maksa-
massa kotisaarelleni velkaani on-
nellisesta lapsuudestani, Alpo 
Kantola sanoo. Lapsuusvuosien 
mansikkaniitylle rakennettu ke-
sämökki on hänelle monella ta-
valla tärkeä ja rakas. Hän muut-
taa kotoaan Helsingistä Kaunis-
saareen keväällä pian jäiden läh-
dettyä, ja palaa kaupunkiin vas-
ta lokakuussa. 

- Täällä asuen ja täkäläiset 
ongelmat tuntien saan olla erään-
laisena linkkinä Helsingin her-
roihin päin saaren kehityksen 
puolesta, hän jatkaa. 

Alpo Kantola on paljasjalkai-
nen kaunissaarelainen. Hänen 
sukunsa saareen liittyvää histo-
riaa voidaan seurata aina 1740-
luvulta lähtien. Sen kauemmak-
si ei päästä, sillä vanhemmat kir-
konkirjat tuhoutuivat kasakoiden 
polttaessa kirkon. Turun rahassa 
Pikkuvihan jälkeen Venäjän ja 
Ruotsi-Suomen raja vedettiin 
Ahvenkosken kohdalle, jolloin 
mm. Kaunissaari jäi Venäjän 
puolelle. Vasta Suomen itsenäis-
tyessä tämä asia korjautui lopul-
lisesti, vaikka tsaari Aleksanteri 
olikin jo vuosisata aikaisemmin 
liittänyt niin sanotun vanhan 
Suomen perustettuun suuriruhti-
naskuntaan. 

- Suvussamme on ollut koko 
ajan tuon ajan kalastajia, luotse-
ja, merimiehiä ja merikapteenei-
ta. Tsaarin laivastolla oli aikoi-
naan tukikohtansa kuuden kilo-

metrin päässä Munapirtissä ja 
isoisäni toimi tuolloin luotsi, jol-
le tsaarin virkamiehenä makset-
tiin palkkaa. Liikenne oli vilkas-
ta ja luotseja tarvittiin paljon, 
Alpo Kantola kertoo. 

Alpo Kantolan isä puolestaan 
luotsasi neuvostoaluksia näiden 
ajaessa rannikkoväylää Porkka-
lan vuokra-alueelle. 

A l p o Kanto lan 
vah ingonlaukaus 

Kantolan perheen kesämökin ran-
nassa seisoo joukko valtavia ki-
venjärkäleitä. Pihapiirin laidassa 
on sotilaallisen täsmällisesti ra-
kennetussa pinossa saunapuita. 
kaukana horisontissa sinertää 
Rankin linnakesaarten sivusta 
Suursaari. Kenraalilla on arvoi-
sensa maisemat tähytä sekä elet-
tyihin vuosikymmeniin että tä-
män päivän tapahtumiin. 

Alpo Kantolan opintie alkoi 
1930-luvun alussa saaressa pide-
tyssä 12 oppilaan alakoulussa, 
jota oli vain pari kuukautta syys-
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kaudella ja saman verran kevät-
kaudella. Parin vuoden päästä 
vuorossa oli lähtö Kotkaan niin 
sanottuun valmistavaan kouluun 
ja sitä kautta vuoden verran etu-
ajassa kotkan lyseoon. 

- Talvisodan syttyessä 1939 
olin innokas partiopoika ja tyr-
kytin itseäni johonkin hommaan, 
etten olisi joutunut lähtemään 
Kotkasta evakkoon, Alpo Kan-
tola muistelee. 

- Pääsin poliisilaitokselle 
juoksupojaksi, ja tehtäviini kuu-
lui aina silloin tällöin seistä hyl-
jeturkkiin kääriytyneenä ja iso 
pistooli vyölläni öiseen aikaan 
poliisilaitoksen portailla vartios-
sa. Seisoin monet yöt vahdissa. 
Eräänä aamuna kotiin palattuani 
ja patruunaa aseesta poistaessa-
ni ammuin elämäni ensimmäisen 
ja tähän mennessä myös ainoan 
vahingonlaukauksen, joka osui 
keittiön lattiaan. Se oli Kotkan 
ankarien pommitusten ohella ai-
noa sotatapahtumani, hän jatkaa. 

Seuraavan vuoden maalis-
kuussa Alpo Kantolan tie vei 

Merisuojeluskuntaan ja kesällä 
1941 hän pääsi Haapasaaren lin-
nakkeelle, kunnes joutui jo sa-
man vuoden syksyllä kotiutetuk-
si, kun Päämaja käski kotiuttaa 
kaikki alle 18 vuotiaat. Seurasi 
paluu koulun penkille ja myö-
hemmin rintamalla palvelleiden 
iäkkäämpien rinnalla "julistusyli-
oppilaaksi", jolla tosin oli useim-
mista muista poiketen myös 
päästötodistus taskussaan. 

Kesällä 1942 Alpo Kantola 
joutui, tai pitäisikö sanoa, pääsi 
vihdoin oikeasti ruotuväkeen. 
Sotilasura alkoi läheisestä Risti-
saaren patterista, jatkui Suomen-
linnassa RT-l:ssä, seuraavaksi 
Ryssänkarin linnakkeen koulu-
tuskeskuksessa ja vaaditun iän 
tultua täyteen RUK:ssa, josta hä-
net määrättiin kesäkuussa 1944 
Kannaksen suurhyökkäyksen 
alettua vänrikkinä Kuivasaaren 
järeään patteriin. Samaan aikaan, 
kun Suursaaren rannoilla torjut-
tiin saksalaisten hyökkäystä, 
Alpo Kantola siirtyi syksyllä 
1944 kadettikurssille. Ammatti-

sotilaan ura oli vihdoinkin pääs-
syt alkuun. 

Miinoja raivaamassa ja 
sot i lasasiamiehenä 

Kesäkuun alusta 1946 nuori luut-
nantti komennettiin miinoja rai-
vaamaan. Pari seuraavaa vuotta 
kuluivatkin hinaajaraivaajan pääl-
likkönä. Työ oli kovaa ja myös 
vaarallista. Tuona aikana raivaa-
jalaivasto kärsi 27 miehen tappi-
ot. 

Seuraava komennus oli jo ai-
van toisenlainen. Alpo Kantolas-
ta tuli laivaston komentajan kom-
modori Oiva Koiviston adjutant-
ti. Syksyllä 1948 hän sai halu-
amansa siirron eli "hänet pääs-
tettiin" rannikkotykistöön Kot-
kan tuntumaan Mustamaan lin-
nakkeelle. Seuraavana vuonna 
luutnantti Kantola määrättiin 
Rankin linnakkeen päälliköksi, ja 
nuori perhe siirtyi linnakkeelle, 
missä heidän lapsensa syntyivät 
vuosina 1949 ja 1951. 

- Löysin vaimoni kadettiai-

Avoinna 
m a - p e 11-24 

la-su tilauksesta 
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kana Töölöstä. Maaliskuussa vie-
timme hänen kanssaan kultahäi-
tä, kenraali Kantola hymyilee. 

Vuonna 1955 vuorossa oli 
Sotakorkeakoulu, pari vuotta 
myöhemmin komennus Pääesi-
kuntaan operatiivisen osaston 
toimistoupseeriksi, vuonna 1963 
3. Divisioonan Esikunta Kouvo-
lassa, ylennys majuriksi ja 1965 
puolen vuoden jakso Kyproksel-
la YK:n tehtävissä. 

- Jos sodan jumala haluaa jo-
tain rangaista, niin hän määrää 
tämän sotakouluun opettajaksi, 
Alpo Kantola siteeraa vanhaa sa-
nontaa kiirehtien heti todista-
maan sen täysin vääräksi. Hän 
tietää mistä puhuu, sillä 1966 hä-
net määrättiin Sotakorkeakou-
luun opettajaksi. 

- Oli hieno tehtävä saada 
opettaa valistuneita kapteeneita, 
varmasti eräs jalostuneimmista 
sotilastehtävistä, kenraali hehkut-
taa. 

- Sotaväessä opetetaan var-
sin vähän esimerkiksi keskuste-
lutaitoa, mutta Sotakorkeakoulun 
opettajana tunsin itsekin oppiva-
ni kaiken aikaa. Mielenkiintoi-
set keskustelut, joita oppilaiden 
kanssa syntyi, olivat kaksisuun-
taista opetusta parhaimmillaan, 
hän jatkaa. 

Vuonna 1968 Alpo Kantola 

ylennettiin everstiluutnantiksi. 
Talvella 1969 hän valmistautui 
Pääesikunnan tiedusteluosastolla 
sotilasasiamiehen tehtäviin, ja jo 
saman vuoden kesäl lä perhe 
muutti Varsovaan. Seuraavana 
vuonna Alpo Kantola akkreditoi-
tiin myös Bukarestiin asema-
maanaan edelleen Puola. Paluu 
kotimaahan tapahtui keväällä 
1972. 

- Puolassa pääsin koko aika-
na käymään yhdessä yksityisko-
dissa, Romaniassa en ainoassa-
kaan. Molemmissa maissa oli 
tuolloin voimassa laki, jonka 
mukaan kansalaisten oli ulko-
maalaisen tavattuaan tehtävä 24 
tunnin kuluessa asiasta salaisel-
le poliisille ilmoitus. Tuolla jär-
jestelmällä ei suhteita juuri ra-
kenneta, Alpo Kantola toteaa. 

- P a l a t t u a m m e S u o m e e n 
olimme vaimoni kanssa kahden 
täällä mökillä. Oli syksy, ulkona 
oli pimeää, tuuli ulvoi puissa. 
Kun juttelumme kääntyi Puolan 
kokemuksiimme aloimme mo-
lemmat vaistomaisest i puhua 
kuiskaamalla. Kun huomasimme 
tämän, nauroimme molemmat, 
hän jatkaa. 

Ulkomaankomennuksen jäl-
keen Alpo Kantola sai "tuulet-
tua" Kotkan Rannikkopatteriston 
komentajana. Jossain vaiheessa 

häntä oltiin jo suunnittelemassa 
presidentti Kekkosen adjutantik-
si, mutta venäjänkielen taidon 
puuttuminen kaatoi hankkeen. 

Vuonna 1974 eversti Kanto-
lasta tuli Pääesikunnan Operatii-
visen osaston päällikkö. 

- Sitä kesti kaksi vuotta. Jäl-
leen siis kahden vuoden jakso sa-
massa tehtävässä. Mielestäni se 
on liian lyhyt aika. Pitäisin pa-
rempana vähintään kolmea mut-
ta enintään viittä vuotta, Alpo 
Kantola arvioi. 

Kesällä 1976 eversti Kanto-
lasta tuli Rannikkotykistön tar-
kastaja. Uudet 130 TK:t olivat 
tulossa, 100 TK:t olivat kaikki 
jo rintamassa, järjestelmiä kehi-
tettiin, ohjesääntöjä laadittiin ja 
suunnitelmia kirjoitettiin. 

- Sain tulla sisälle aallon har-
jalle. Tuolloin oli rahaa, valmii-
ta suunnitelmia ja myös paljon 
intoa toteuttaa ne. 

Vuonna 1979 Alpo Kantola 
määrättiin huoltopäälliköksi. 

- Tehtävä on jotain aivan 
muuta kuin ryynien laskemista, 
hän veistelee. Eri puolustushaa-
roista on hyvä olla huoltopäälli-
költä. Tästä syystä tehtävässä on-
kin nähty eri aselajien ja puolus-
tushaarojen edustajia, mm. Me-
rivoimien ja Ilmavoimien ko-
mentajia. 
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Viimein 9.6.1984 kenraali 
Alpo Kantolan täyttäessä 60 
vuotta hän siirtyi eläkkeelle. 

- Tuosta on kulunut jo 14 
vuotta. Olen saanut elää vapaa-
herrana Kaunissaaren rantamilla 
viisi kuukautta vuodessa. Mökki 
on aina ollut meille tavattoman 
tärkeä ja rakas. Joskus vannoim-
me vaimoni kanssa, että ikinä 
tänne ei oteta sähköä alkuperäistä 
tunnelmaa pilaamaan. Nyt taisi 
molemmilta itku päästä, jos säh-
köt vietäisiin. 

- Olen pysynyt saarellani ja 
jättänyt pääesikunnan rauhaan. 
En ole myöskään sotkeutunut ve-
teraanien asioihin. Olin sodan 
päättyessä niin nuori, etten ole 
halunnut mennä kenraaliluut-
nanttina tilaisuuksiin, joissa on 
rintamalla palvelleita everstejä. 
Siitä tulisi vian kiusallisia pro-
tokollatilanteita, Alpo Kantola 
sanoo. 

M i t ä m i e l t ä 
organisaatiouudistuksesta? 

- Minusta ratkaisu on hyvä. Siinä 
ei ole mitään jossittelun sijaa. 
Merivoimien takana olevan maa-
voimien yhtymän komentajan on 
tietysti oltava kiinnostunut edes-
sään tai sivustassaan olevasta ran-
nikostaja merestä. Samallataval-
la rannikolla ja merellä toimivien 
on huolehdittava siitä, että maalla 
toimivat tietävät, mitä merellä teh-
dään. Tämän kiinnostuksenjatie-
donkulun on toimittava myös rau-
hana aikana riippumatta siitä, 
millaisia johtosuhteet ovat, ken-
raali Kantola sanoo painokkaasti. 

- Kun rannikkotykistö 1952 
liitettiin maavoimiin, alkoi parin 
vuosikymmenen mittainen kehi-
tys, jossa aselajissa työskentele-
vistä ihmisistä alkoi tulla kau-
pungeissa asuvia ja saaristossa 
työssä käyviä virkamiehiä. Me-
renkulku, alueeseen ja viereisiin 

saariin tutustuminen, j a taito 
käyttää merta kaikissa olosuh-
teissa alkoivat unohtua. Koulu-
tuksen yhdistämisen myötä täs-
säkin asiassa ollaan saamassa ai-
kaan korjaus, joka on varmasti 
ka ikkien parhaaks i , kenraal i 
Alpo Kantola jatkaa. 

Meriuisko on palaamassa Or-
rengrundista keula kohisten. On 
aika lähteä paluumatkalle. Ken-
raali haluaa ehdottomasti saattaa 
vieraansa rantaan. Saaressa on 
kuulemma sellainen tapa. Käve-
lemme yhdessä kesämökiltä saa-
ren päälaiturille idyllisiä kujia 
pitkin. Auringossa kimalteleva 
satamalahti lukuisine punaisine 
vajoineen on kuin kaunis maa-
laus. Kaunissaari on nimensä an-
sainnut. Samoin on värikkään ja 
ansiokkaan sotilasuran vuosi-
kymmenten aikana rakentanut 
kenraali ansainnut eläkepäivän-
sä ja paratiisinsa. 

MASTSYSTEM 
Teleskooppimastojen asiantuntija 

Mastsystem Int'1 Oy tel. 013-717790 +46-8-860446 
fax 013-717789 +46-8-860447 

] KONEPAJA LAIKKO Oy I 
Teivaalantie 7, 33400 Tampere 40. 

Puh. (03) 3475 900 Telefax (03) 3475 950 

• KONEISTUKSET • TERÄSRAKENTEET 
-Aarporaukset • Polttoleikkaukset 
-CNC-sorvaukset • Plasmaleikkaukset 
-Karusellisorvaukset • Hitsaukset 
-Työstökeskuskoneistukset 
-Trapetsikierrejyrsintä 
-Jyrsinnät 
-Hionnat 
-Poraukset 
-Ym. koneistukset 

Merelle! 
Viipurin risteilyt 
Tallinnan risteilyt 
Itämeren risteilyt 

j Tilausristeilyt 

TAX FREE 

Soita 

i a 

tilaa 
esite! 

Puh. (05) 218101 1 

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

fv£) VOIMALAITE AGGREGAATIT 

DIESELMOOTTORILLA I . . . 2000 kVA 

BENSIINIMOOTTORILLA 0 , 6 . . . 1 2 , 5 kVA 

MYÖS KAASUKÄYTTÖISET 

• Käsikäylöt • automaattiset • huipunleikkous • iaivakäytöt 
• murskauskäytöt • ajoneuvoasennukset • hitsauskäytöt yms. 

• Hinattavat • sääsuojatut • kontit • koteloidut yms. 

VOIMALAITE OY p. 03-3685 001, fax 03-3685 030 
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«f ig Virstanpylväitä RS KY: n 
n y p 80-vuotistaipaleelta 

Rannikkosotilaskoti ry 
täyttää 3.11.1998 kun-
nioitettavat kahdeksan-

kymmentä vuotta. 
Vaikka syntymäpäivä on tie-

dossa olevien perustein tarkasti 
määritelty, itse toiminta lähti kui-
tenkin liikkeelle melko verkkai-
sesti, niin kuin yhdistystoiminta 
yleensäkin. Luon seuraavassa his-
toriikkitietoihin perustuvan sup-
pean katsauksen rannikkosotilas-
kotien keskeisiin ajanjaksoihin. 

Lukutuvista se alkoi 
Yhdistyksen ensimmäisenä vuo-
sikymmenenä sotilaille tarkoite-
tuista vapaa-ajan tiloista käytet-
tiin nimitystä lukutupa. Kuiten-
kin nimitystä sotilaskoti käytet-
tiin yhdistyksen johtokunnan pöy-
täkirjassa jo syyskuussa 1923 
Valamon sotilaskodin kalustohan-
kintojen yhteydessä, mutta vasta 
vuonna 1931 alettiin yleisesti 
käyttää nimitystä Sotilaskoti. Lu-
kutuvatkin säilyivät edelleen, jot-
kut niistä muutettiin sotilasko-
deiksi , mutta vielä vuonna 1938 
yhdistyksellä oli 22 sotilaskotia 
ja 14 lukutupaa. Sotien jälkeen 
lukutupanimitys jäi vähitellen 
pois käytöstä. 

Kenttäkaupat 
Kenttäkaupat olivat alkujaan 
joukko-osastojen omia kauppoja 
ja niistä saatu voitto tuli joukko-
osaston käyttöön. Kun kenttäkau-
poissa oli tarjolla samanlaisia ta-
varoita ja palveluja kuin sotilas-
kodeissa niitä pidettiin sotilasko-
tien kilpailijana. Yleisesikunnan 
kesäkuussa 1930 tekemällä pää-
töksellä kenttäkaupat luovutettiin 
asteittain paikallisille sotilasko-
tiyhdistyksille ja vielä vuonna 
1932 RS KY sai vastaanottaa kah-
deksan kenttäkauppaa. 

Sotavuodet 
Sotien aikana perustetuista väli-
aikaisista sotilaskodeista ei ole 
käytettävissä yhtenäistä luetteloa 
ja kotien sijoituspaikat saattoivat 
muuttua päivittäin. Talvisota oli 
sotilaskotitoiminnalle raskasta 
aikaa. Varsinkin rintamakodeis-
sa oli työskentely vaikeaa toistu-
vien ilmahälytysten vuoksi ja 
monet ulkolinnakkeiden kodit 
joutuivat toimimaan enimmäk-
seen öisin. 

Talvisodan aikana RSKY:n 
sisaret olivat oppineet joustavasti 
muuttamaan sotilaskotien paik-
koja joukkojen yhtämittaisen 
siirtymisen mukaan, jatkosodan 
alkaessa toiminta muodostui sa-
mankaltaiseksi. jatkosodan aika-
na yhdistyksen sotilaskotien 
määrä kasvoi sotia edeltäneeseen 
aikaan verrattuna melkein kak-
sikymmenkertaiseksi. Vuonna 
1943 oli toiminnassa samanaikai-
sesti lähes 700 erilaista toimipis-
tettä. 

Paluu rauhan aikaan 
Rannikkojoukkojen palaaminen 
lähes rauhan ajan kokoonpanoon 
aiheutti luonnollisesti myös sato-
jen sotilaskotien sulkemisen. Laa-

tokan ja Suomenlahden itäosan 
sotilaskodit jouduttiin jättämään 
uuden rajan taakse. Vuoden 1944 
n 600:sta sotilaskodista ja 18 kes-
kuskodista lukumäärä väheni vuo-
dessa 43 :ksi sotilaskodiksi ja vii-
deksi keskuskodiksi. Vuonna 
1945 yhdistys perusti miinanrai-
vaustehtävissäolleitasotilaitapal-
velevat sotilaskodit M/S Sisulle 
ja Suomen Joutsenelle sekä Glos-
holmaan ja Pirttisaareen. 

Rauhan aika ja 
tulevaisuuden haasteet 

Sotienjälkeisinä vuosikymmeni-
nä RSKY on panostanut voimak-
kaasti olevien sotilaskotien kun-
nostukseen ja uusien kotien ra-
kentamiseen sekä liikkuvaan lei-
risotilaskotitoimintaan. RSKY:n 
toiminta on ollut monenlaisten 
muutosten ja myllerrysten kou-
rissa koko olemassaolonsa ajan ja 
tulevaisuus näyttää, että muutos-
vauhti yhä kiihtyy. Rannikon vih-
reät sisaret ovat edelleen valmiit 
vastaamaan muutosten tuomiin 
haasteisiin, niin kuin he ovat ol-
leetjo lähes kahdeksan vuosikym-
mentä. 

Ulla Varjola 

Rannikkosoti laskotiyhdistys ry täyt tää 
3 . 1 1 . 1 9 9 8 8 0 vuot ta . 

Juhlapäivänä on vastaanotto yhdistyksen 
toimistol la Katajanokal la osoitteessa 

Kata janokankatu 2 D kel lo 1 4 . 0 0 - 1 6 . 0 0 . 
A ikavaraukset puh 0 9 - 6 3 0 1 4 8 mielui ten 

kello 0 9 . 0 0 - 1 3 . 0 0 välisenä aikana. 

Rannikkosoti laskotiyhdistys to ivot taa 
yhte is työkumppani t tervetul le iksi 

t i la isuuteen. 
Rannikkosot i laskot i ry 

Puheenjohtaja Ulla Var jo la 
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Rt-golf pelattiin sateisissa merkeissä 

Koko päivän haitannut sade hei-
kensi tulostasoa neljännen kerran 
pelatuissa rt-golfin mestaruuski-
soissa. Johtorenkaan ansiokkaas-
ti järjestämään kisaan 18 ilmoit-
tautuneesta vain kaksitoista in-
nokkainta uskaltautui sateiseen 
Tuusulaan. 

Kisa pelattiin tasoituksellise-
na pistebogey kilpailuna. Huo-
nosta kelistä huolimatta kisassa 
nähtiin useita pareja (väylän 
ihannetulos). Miesten kisan voit-
to ratkesi vasta viimeisellä väy-
lällä. 18. väylän yhden lyönnin 
paremmin pelannut Tomi Lähte-
vä voitti toiseksi sijoittuneen Pet-
ri Parviaisen vain yhdellä pisteel-
lä. Kolmanneksi sijoittunut Kai 
Brandstack jäi voittajasta viisi 
pistettä. 

Naisten kisan paras oli Lee-
na Rekola pitäen yllä Rekolan 
perheen hyviä golfperinteitä. 
Toiseksi sijoittunut Pirkko Aal-
to jäi vaivaiset kaksi pistettä. 
Kolmanneksi sijoittunut Arja 
Vehmas jäi hopeasijasta kuusi 
pistettä. 

Pistebogey kilpailun lisäksi 
väylällä 14 oli "lähimmäksi lip-

Palkinnot odottavat noutajiaan 

pua" -kilpailu. Voiton vei Kai 
Brandstack. 18. väylän pisimmän 
avauksen kisan voitti miesten 
sarjassa toiseksi sijoittunut Petri 
Parviainen hiukan yli 200 met-

rin avauksellaan. 
Johtorengas kiittää kaikkia 

osallistuneita ja toivottaa pelaa-
jat ensi vuonna entistä sankem-
min joukoin mukaan. 

VALMISTAMME: Sormukse t , l i ikelahjat , 
merki t , mitali t . 

PALVELEMME ALIHANKINTANA: 
Prässäys , epäkeskole ikkaus , 
kul taus j a hopeoint i . 

-KORU OY 
Kar ja lanka tu 2, 0 0 5 2 0 H E L S I N K I 
puh. 09-2789660 , f ax 0 9 - 2 7 8 9 6 6 4 

SOTILASVARUSTEITA 
SÄKYLÄSTÄ 

POSTIMYYN 
SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ TÄYNNÄ 

f rNTI 

1o- ja pakkaspukuja, kentöpaitoja, 
molskihousuja, vöitä, lakkeja, pilot-
titakkeia, makuupusseja, sadeva-

naamioverkkoja, merkkejä, ym. 

OY MILPRO Ltd 
TALVI-JA JATKOSOTAMUSEO, 
SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ 

Avoinna: t i - la 1 0 - 1 7 , su 1 2 - 1 6 
Köörnummi, 27800 Säkylä, 
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Puh (02) 867 0431, 049-325 143 
fax (02) 867 1731 

Email: milpro@satanet.pp.fi  
lnternet:http://www.satanet.fi/milpro 
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Rannikkotykistöjoukkojen historia seitsemänä kirjana 
Eversti Kei jo M i k o l a 

Rannikkotykistön Upseeriyh-
distyksen johto teki jo 15 

vuotta sitten aloitteen, että kusta-
kin rannikon joukko-osastosta laa-
dittaisiin oma historia, ja näistä 
muodostuisi kattava rannikkoty-
kistön historiasarja. 

Rannikkojemme puolustus-
järjestelyt ja puolustuksesta vas-
taavien joukkojen tehtävien luon-
ne ovat vaihdelleet suuresti soti-
lasmaantieteellisten tilanteiden 
mukaan. Siksi laadittavissa his-
toriankirjoissa asiain painottei-
suus tulisi poikkeamaan toisis-
taan. Tavoitteena tulisi olemaan 
ulkoasultaan yhtenäinen kirjasar-
ja, vaikkakin kukin teos voisi 
olla yksilö sinänsä. 

Monien käytännön - ennen 
kaikkea rahoitusjärjestelyiden -
takia asia joutui hautumaan lä-
hes vuosikymmenen, kunnes en-
simmäinen teos saatiin valmiik-
si neljä vuotta sitten. Ja taval-
laan kuin historian oikkuna vii-
meinen pääsi julkisuuteen vain 
noin kuukautta ennen kuin ran-
nikkojoukko-osastot liitettiin 
1.7.1998 jälleen merivoimiin, nyt 
meripuolustusalueisiin sulautet-
tuina joukkoyksiköinä. 

Kivi l innoista 
karka is tuun te räkseen 

Sarja alkaa aselajiin orientoivalla 
yleisesityksellä, juhlalliselta ni-
meltään Kivilinnoista karkaistuun 
teräkseen. Kolmessa laajahkossa 
artikkelissa luonnehditaan rannik-
kotykistöaselajin asemaa itsenäi-
sen Suomen puolustusvoimissa 
näiden eri kehitysvaiheissa, ran-
nikkopuolustuksen aikaisempaa 
historiaa sekä rannikkotykistön 
kalustollista ja ampumateknillis-
tä kehitystä nykypäivään. 

Kotkan 
Rannikkopat ter is to 

Kotkan Rannikkopatteristo irtau-
tui vuonna 1934 omaksi joukko-
osastokseen Suomenlahden itä-
osan rannikosta vastuussa ollees-
ta Rannikkotykis törykmentt i 
2:sta. Tästä johtuen patteriston 
historiassa tuntuukin vahvasti sen 
perinnejoukko ja lukuisat sotata-
pahtumat itäisellä Suomenlahdel-
la. On tosin huomattavaa, että kir-
ja ei pyri olemaan ainoastaan so-
tahistoria vaan keskittyy nimen-
omaa patteriston oman kehitys-
kuvan luomiseen, siinä hyvin on-
nistuen. 

Lippurykment t i 

Suomenlinnan Rannikkorykmen-
tin historiassa tuntuu voimakkaas-
ti rykmentin asema pääkaupun-
gin puolustuksen runkona ja ta-
vallaan vanhan Suomenlinnan laa-
jentumisena moderniksi linnoitus-
piiriksi 10 kilometrin säteellä 
Helsingistä ja koko Uudenmaan 
rannikon pituudelle. 

Vaikka kirjalla on monta kir-
joittajaa, ote on silti pysynyt hal-
littuna vaikkakaan toistoja ei täy-
sin ole onnistuttu välttämään. 
Koska rykmentti oli kalustoltaan 
vahvin ja monipuolisin ja ilma-
torjuntatykistömmekin on saanut 
alkunsa Suomenlinnasta ja kos-
ka monipuolisin ja ilmatorjunta-
tykistömmekin on saanut alkun-
sa Suomenlinnasta ja koska mo-
net koko aselajia koskevat ko-
keilut on tehty täällä, on tässä 
kirjassa voimakkaampi tykistöl-
linen ote kuin muissa historiois-
sa. Perinteikkään Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin yhteydet 
vastuualueensa väestöön ja jul-
kiseen elämään on käsitelty kes-
kitetysti. 

Hangon historia 

Hangon kaupunki ja koko Han-
gon alue on jo vanhastaan ja var-
sinkin viime sotien aikana ollut 
merkittävä strateginen kohde. 
Tämä tuntuu selkeästi Hangon 
Rannikkopatteriston historiassa-
kin. 

Kokenut kirjoittaja on taita-
vasti hallinnut teeman, jossa li-
mittyvät juuri nämä kaksi: jouk-
ko-osastohistoria ja valtakunnal-
liset tapahtumat; suuret muutok-
set patteriston alueella isännän 
välillä vaihtuessa. Välivaiheen 
puolustusjärjestelyt vuokra-alu-
een kahden puolen ja sitten pa-
luu entisille sijoille on tasapuo-
lisesti esitetty. Ainoana joukko-
osastona pienessä, mutta tärkeäs-
sä satamakaupungissa patteristo 
on näkyvästi ympäristössään 
esillä. 

Turun 
Rann ikkorykment t i 

Lounais-Suomen meripuolustus 
perustettiin syksyllä 1939. Näin 
rannikkotykistökin tuli Saaristo-
merelle vasta tuolloin. Olihan sil-
lä tosin ollut autonomian ajan ai-
kaisia laitteita ja paikalliset suo-
jeluskunnat olivat oman alueensa 
kiinteääkin puolustusta järjestel-
leet. 

Turun Rannikkorykmentti 
laskee varsinaiset joukko-osasto-
perinteensä Turun lohkon perus-
tamiskäskyn pä ivämääräs tä 
10.9.1939. Rykmentti on siis 
nuori, mutta sen vastuualue on 
laaja sekä leveys- että syvyys-
suunnassa aina Hiittisten saaris-
tosta Selkämeren rannoille ja sy-
vyyssuunnassa koko Saaristome-
ren alue. On selvää, että tällai-
sen vastuualueen puolustusvas-
tuu on merkinnyt tiivistä tukeu-
tumista alueen väestöön. 
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Näin nuoren rykmentin his-
toriakirjakin on suurelta osin alu-
een puolustusperinteitä ja vapaa-
ehtoista rannikko- ja saaristovä-
en maanpuolustustyötä. Koska 
Talvisodan jälkeen rykmentti sai 
melkoisen osan Laatokan puolus-
tuksen henkilökunnasta on tässä 
kirjassa lyhyt katsaus tämän uu-
sille isännille joutuneen puolus-
tusalueen perinteistä. Vaikka Tu-
run Rannikkorykmentin historia 
tavallaan hajaantuukin aiheen ul-
kopuolelle, ei siinä ole unohdet-
tu keskeisintä teemaa. 

Vaasan 
Rannikkopat ter is to 

Vaasan Rannikkopatteristo on jat-
kanut niitä perinteitä, jotkajatko-
sodan aikana saatiin, kun eänis-
järven rantojen puolustus järjes-
tettiin sotasaaliiksi saadulla liike-
maaliammuntaan soveltuvalla 
kenttätykistökalustolla. Liikku-
vuus on muutenkin modernin puo-
lustuksen tehokkuuden eräs kri-
teeri. 

Vaasan Rannikkopatteristo 
luotiin nimenomaan liikkuvan 
rannikkotykistön kouluttamisen 
ja kehittämisen tarpeita varten. 
Se on hyvin kilpaillut muun liik-
kuvan tykistön kanssa, kuten sen 
historiassa kerrotaan. Tämä eri-
koispatteristo on myös luonut 
ympäristöönsä vastaavat kilta-
ym suhteet, kuten kiinteäkin 
rannikkotykistö. 

I tsenäinen sotakoulu 

Rannikkotykistökoulu oli 25 vuot-
ta itsenäinen sotakoulu. Sekin on 
saanut oma historiansa tähän ar-
vokkaaseen sarjaan ja tuo omalta 
osaltaan keskitetysti esiinaselajin 
henkilöstön erikois-ja jatkokou-
lutuksen näkymät sekä antaa lu-
kijallekuvan aselajikoulujen ase-
masta oman aselajin tutkimus-, ja 
kehitys- ja kokeilutoiminnasta. 

Edellä esitellyt seitsemän his-
toriankirjaa ovat aihepiirinsä ja 
ulkoasunsa puolesta kirjasarja. 
Toisaalta nämä ovat kuitenkin 
kukin itsenäisiä teoksia poiketen 
toisistaan sekä tekotavaltaan että 
käsittelyn painoarvoltaan. Edus-
tettuna on sekä varsin pätevää 
tutkimustyötä että vapaamuotois-
ta - ehkä epätasaistakin kerron-
taa. Kukin teos kuvaa kuitenkin 
omaa aluettaan, sen aselajiorga-
nisaatiota, sotilasstrategista mer-
kitystä ja paikallisia maanpuolus-
tusperinteitä, suojeluskunta- ja 
lottatoimintaa sekä omaan jouk-
ko-osastoonsa liittyvää ja sen pii-
r issä elävää ki l ta to imintaa . 
Nämä toistuvat kussakin kirjas-
sa tosin hieman eri tavoin pai-
notettuina, joten koko sarjan lu-
kija voi rasittua aina uudelleen 
toistuvista organisaatio- ja vas-
taavista kysymyksistä. Mutta sa-
malla häntä voi virkistää havai-
ta, miten moninaiset ratkaisut 
voivat vaihdella olosuhteista riip-
puen. Joka tapauksessa koko sar-
jan lukija saa mainion kuvan ran-
nikkojemme puolustuksen järjes-
telyistä, kun taas oman kotiseu-
tujoukko-osaston historiasta hän 
saa lähikuvan siitä, mikä häntä 
paikkakuntalaisena kiinnostaa. 
Nyt esitetty kirjasarja on erin-
omainen osoitus saavutuksesta, 
johon tietyn erikoisaselajin up-
seeristo voi kiintymyksestä teh-
täväänsä päästä. 

Rannikkotykistö on ollut toi-
saalta tuntematon "kielletyillä" 
linnoitussaarillaan ja eristetyillä 
vartioasemillaan toimiva aselaji. 
Toisaalta se on elänyt mitä mo-
nipuolisimmassa yhteistoimin-
nassa paikallisen väestön kans-
sa. Linnakkeet ovat tukeutuneet 
saaristossa kalastajiin ja nämä 
ovat vuorostaan voineet saada 
apua linnakkeilta on kyseessä sit-
ten ollut vaikkapa pelastustoimi 
tai kuljetusapu. Ennen sotia pai-
kalliset suojeluskunnat harjoitte-
livat lähipattereillaan ja toden 

tullen ne olivat nopeasti paikal-
la, kuten merirajojen vartiointi 
edellytti. 

Takais in yh teen 

Vuoteen 1952 saakka rannikko-
joukot ja laivasto muodostivat 
yhteiset merivoimat. Tämän jäl-
keen rannikkorykmentit liitettiin 
maavoimien divisiooniin. Nyt on 
jälleen palattu rannikkotykistön 
ja laivaston yhteiseloon jopa niin, 
että ne niin Suomenlahdella kuin 
Saaristomerelläkin muodostavat 
yhteis joukko-osastot . Omina 
joukko-osastoina rannikkoryk-
menttien historiat ovat päättyneet, 
mutta tehtävät jatkuvat uudiste-
tun organisaation mukaisesti taa-
tuin perintein. 

Lisätietoja kirjasarjasta 
antaa everstiluutnantti! 
Hasse Rekola pääesikun-
nasta. 

Kirjasarjan julkaisija: 
Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistys 
Gummerus Jyväskylä 1994-
98, yhteensä 1380 sivua 

Teokset: 
Kivilinnoista karkaistuun 
teräkseen 
Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentti 1918-1998 
Kotkan Rannikkopatteristo 
1918-1998 
Kotkan Rannikkopatteristo 
1918-1993 
Hangon Rannikkopatteristo 
1921-1998 
Turun Rannikkorykmentti 
1939-1994 
Vaasan Rannikkopatteristo 
1952-1994 
Rannikkotykistökoulu 1969-
1995 
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RT-KERHO 
J O H T O R E N G A S 

Johtorenkaassa 
• Rt-kerho Johtorengas anoi vuosikokouksen val-
tuuttamana ja hallituksen päätöksellä 5.6.1998 Si-
ninen Reservi ry:n jäsenyyttä. Jäsenyys hyväksyt-
tiin 1.7.198 alkaen. Tämän jälkeen kaikilla kerhom-
me jäsenillä on mahdollisuus osallistua myös Sini-
sen Reservin (SR) järjestämiin tilaisuuksiin. Jä-
senet saavat lisäksi SR:n tiedotteen "Pika-ankku-
rin". 
• Rt-kerho Johtorengas järjesti yhdessä RtUy:n 
kanssa perheretken Suomenlinnan 250-vuotisjuh-
li lie. Suomenlinnassa tutustuttiin Merisotakouluun, 
jossa everstiluutnantti Timo Sario kertoi Suomen-
linnan historiasta sekä syötiin lounas. Tämän jäl-
keen oli kiertokäynti sekä tutustuminen uuteen in-
formaatiokamariin. 
• Rt-kerhon johtoa ja jäseniä on osallistunut aktii-
visesti kesällä RanPAT:n harjoituksiin, Iso 98, Vaa-
ra 98 ja Upi 98. Vapaaehtoisesta toiminnasta kiin-
nostuneet saavat lisätietoja kerhon yhteishenkilöil-
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Kaksi tykistökirjaa 
• Tykistöä käsitteleviä kirjoja il-
mestyy harvoin. Vielä harvem-
min niitä saa ostaa Suomesta. 
Tästä syystä on erittäin ilahdutta-
vaa, että The Crowood Press on 
vuonna 1998julkaissut kaksi uut-
ta tykistökirjaa. 
Molemmat kirjat ovat samantyy-
lisiä. Ensin annetaan taustatietoja 
kirjan aiheesta, ja tämän jälkeen 
pureudutaan yksityiskohtaisesti 
asian ytimeen. Kirjat eivät ole 
varsinaisia kalustokirjoja, mutta 
niissä käsitellään pääosa kirjan 
aiheiseen liittyvistä tykeistä. 
Monesta tykistä on pieni tekni-
nen kuvaus tärkeimpine teknisi-
ne ominaisuuksineen. 
• Ian V. Hoggin "Allied Artille-
ry of World War One" kertoo 
kuten otsikko antaa ymmärtää en-
simmäisen maailmansodan aikai-

sesta tykistöstä. Kovakantisessa, 
yli 220-sivuisessa kirjassa käsi-
tellään Englannin, Ranskan, 
USA:n, Italian, Belgian, Serbian 
ja Venäjän kenttätykistöä, raskas-
ta tykistöä, rautatietykistöä, ran-
nikkotyki stöä, i 1 matorj untatyki s-
töä ja ampumatarvikkeita. Kir-
jassa on yli 200 valokuvaaja piir-
rosta. 
Kirjan pääpaino on Englannin, 
Ranskan ja USA:n tykistössä. 
Rannikkotykistöä käsitellään 27 
sivulla. Venäläisiä tykkejä käsi-
tellään hyvin ja venäläisiä ran-
nikkotykkejä ei ollenkaan. 
• Terry Ganderin "Germany's 
Guns 1939-1945" käsittää 208 
sivua. Kirja on jaettu sekä tykis-
tön kaliiperin että käyttötarkoi-
tuksen mukaan. Kirja on jaoteltu 
kenttä-, panssarintorjunta-, ras-
kaaseen-, rannikko-, rautatie-, 
vuoristo-, rekyylittömään-, raket-
ti-, ilmatorjunta-ja itsestään liik-

kuvaan tykistöön. Erilliset luvut 
mm. Sevastopolin piirityksestäja 
Berliinin taistelusta lisäävät enti-
sestään kirjan mielenkiintoa. Kos-
ka kirja käsittelee ainoastaan yh-
den maan tykistöä, tiedot ovat 
luonnollisesti tarkemmat kuin 
Hoggin kirjassa. 

Molemmat kirjat olivat kir-
joitushetkellä myynnissä Akatee-
misessa kirjakaupassa Helsingis-
sä. Hinta oli 299 mk. Tilasin itse 
Hoggin kirjan ulkomailta, jolloin 
hinnaksi halvimman postitusta-
van mukaan tuli 30,42 USA:n 
dollaria eli noin 170 mk. Kirja-
kaupalla oli tosin 10 dollarin eli 
noin 54 mk:n tarjous. Kirjoja 
myy mm. Amazon, 549 South 
Dawson, P. O. Box 81410, Seatt-
le, WA 98108-1310 , USA, 
orders@amazon.com, http:/ / 
www.amazon.com 

Ove Enqvist 

Merisotakoulun johtaja kommodori Risto 
Rasku otti vastaan vieraat 

tä. Syksyllä aloittaa toimintansa organisaatiouudis-
tuksen mukaisesti Suomenlahden Meripuolustus-
alueella SIMeriPAT. Kiinnostavia tehtäviä löytyy 
edelleen. 
• HRUP:n Itäiset kerhot järjestävät esitelmätilai-
suuden tiistaina 30.10.1998 klo 19.00 Herttonie-
men YK:ssa. Esitelmän, "Merivoimat tänään" pitää 
Merivoimien apulaiskomentaja eversti Jorma Vuo-
helainen. Jäsenemme ovat tervetulleita keskustele-
maan uudistuksesta 
• RtUY toimii puheenjohtajansa everstiluutnantti 
Timo Sarion johdolla pääisäntänä ruotsalaisen Va-
penbrödernan vastavierailulla Helsingissä 15.-
16.8.1998. RtUy vieraili syyskuussa 1996 Tukhol-
massa KAB2/KA 1 :n ja Vapenbrödernan vieraina. 
KA 1 :n Vapensystrar ja Vapenbröderna on suoma-
laista kiltaa vastaava organisaatio, jonka puheen-
johtajana on eversti Stefan Jontell sekä varapuheen-
johtajana johtaja Ulf Ressel. Vapenbröderna täyttää 
ensi vuonna 100 vuotta ja sen lehti "Borg-Skum" 
täytti 60 vuotta vuonna 1996. Vierailijat - yhteensä 
11 rt-läistä-ilmaisivat tyytyväisyytensä näkemään-
sä. Vieraille esiteltiin Merisotakoulua, 250-vuotias-
ta Suomenlinnaa, Mäkiluodon järeää sekä Isosaa-
ren varuskuntaa sekä merivalvontaa. Yhteinen illal-
linen nautittiin Suomenlinnan upseerikerhon perin-
nehuoneessa. 

Teksti ja kuvat Pentti Jänkälä 

Yhteinen illallinen perinnehuoneessa 

tapahtunutta 

10 
RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 9 8 

1 81 

mailto:orders@amazon.com
http://www.amazon.com


S U O M E N L I N N A N 
RANNIKKOTYKISTÖ-
KILTA 

Telttakamiina luo lämpöä 

Nuorisoleiri Järvössä 22.-25.6.1998 

• Vuonna 1997 järjestetty nuorisoleiri antoi niin 
paljon myönteistä palautetta, että päätimme järjes-
tää leirin uudelleen. Poikkeuksena viime vuoteen 
lähetimme kutsut myös muille merellisille järjes-
töille, sillä seurauksella, että osanottajien määrä 
kaksinkertaistui. 

Leirin onnistumiseksi jouduimme jakamaan 
osanottajat kahteen ryhmään eli alle 10 v ja yli 10 
v, jotta koulutuksen tavoitteet saavutettaisiin. Myös 
ohjelmaan tehtiin muutoksia ikäerojen takia. Tämä 
edellytti kouluttajia, jotka viime vuodelta olivat 
samat eli Topo ja Jogi Juhola, Petsku Paananen 
sekä lisänä Tarmo Manninen loihtimaan aivan uu-
sia ideoita. Tukihenkilöinä toimivat Tiina Slotte, 
Ilpo Väisänen ja Pentti Alestalo. 

Leirin pystytys sujui jo vanhalla rutiinilla, oli-
han mukana edellisenä vuonna opin käyneitä ve-
teraaneja ja kouluttajat rutinoituja ohjaajia partsi-
kasta. Ainoa murhe oli ilmojen valtias, joka antoi 
taivaan aueta vesisateineen ja tuulineen. Hyvin 
näissä olosuhteissa kuitenkin selviydyttiin, eikä ai-
kaakaan, kun molemmat Mäkiluodon linnakkeen 
lainaamat puolijoukkueteltat olivat pystyssä ja tuli 
kaminoissa. Mutta miten jakaa leiriläiset telttoi-
hin, siinä pulma. Lopulta asia hoitui neuvoston 

Merimiestaidot ovat osa rannikonpuolustusta. 

päätöksellä: 1. Teltta yli 10 v vanhimpana Jyri 
Vuorinen, joka jakoi makuupaikat ja junaili kipi-
nävuorot rautaisella otteella. 

2. Teltta alle 10 v ja tytöt. Teltan hulinoihin 
pääsi Petsku polttamaan kynttilää molemmista 
päistä. Leirin huolto oli viime vuoden tapaan ra-
vintola Oliivin harteilla eikä ruoka loppunut, vaik-
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ka porukka söi kuin hevonen vuoden nälkäkuurin 
päätyttyä. Esimerkiksi Jogi söi yhdellä aterialla 
yhdeksän perunaa, makkarakastiketta litran, lei-
pää puolihehtoa muusta puhumattakaan. Toisin sa-
noen ruoka oli todella hyvää, eivätkä räiskäleet-
kään, huolimatta seitsemän litran satsista, kauaa 
kylmenneet. 

Poikkeuksena viime vuoteen ohjelmaan oli li-
sätty yli 10 vuotiaille kumiveneellä melonta ja 
suunnistuksessa mentiin askelta edemmäksi. Kil-
pailut rytmitettiin sään mukaan ohjelman eri vä-
leihin. Mm. solmukilpailu toteutettiin teltoissa ma-
kuupussien lämmössä, vettä kun tuli, ettei sekaan 
mahtunut. Onneksi keskiviikkona, jolloin SPR:n 
henkilöstö Teija Hiltusen johdolla tuli antamaan 
ensiapukoulutusta, sää aukeni kauneimmilleen, 
mitä saaristo voi tarjota. 

Juttua olisi vaikka kuinka paljon leirin varrel-

ta, pari esimerkkiä suotakoon: 
- Nuori henkilö tuli allekirjoittaneelta kysy-

mään, missä on WC. Jogi lähti opastamaan ja tuli 
hetken kuluttua takaisin nauruun tikahtumaisillaan. 
Kysyin Jogilta syytä hilpeyteen; vastaus oli että 
ko. nuori henkilö oli puuseen oven avattuaan tie-
dustellut laitoksen sähkövalon katkaisijaa. 

- Nuori henkilö minulta: missä on sähkötöp-
seli? Tiedustellessani syytä sähkön tarpeeseen oli 
vastaus lyhyt: "Minun pitää ladata kännykkä." Ikä 
8 v. 

Että sillä lailla tällä kertaa. Kokemus on kiva, 
lisää näitä ja yhteistyötä, ehkä ensivuonna taas 
leiri järjestyy. Omalta osaltani kiitän kaikkia osal-
listuneita ja eikun syyssateisiin, mutta asiallisesti 
varustautuneina. 

Hyvää syksynjatkoa 
Pekka Ahtola 

Perinteinen 
tikanheitto 

kuului 
tänäkin 
vuonna 

ohjelmaan. 

K O L S T E R Rannikko-
ni sotilaskoti-

yhdistys ry 
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Kilta vieraili Katajaluodossa 

• Sateisen heinäkuun jälkeen joukko innokkaita 
Meripuolustajia kerääntyi Kauppatorin laiturille. 
Ryhmä oli lähdössä tutustumaan Suomen tulitoi-
minnaltaan aktiivisimpaan linnakkeeseen, Kataja-
luotoon elokuun 8. päivänä. Laivaston killan Kilstar 
alus luovi meidät karikkoisten vesien läpi turvalli-
sesti Katajaluodon laituriin. 

Katajaluodon koeaseman päällikkö Majuri 
Virkkunen toivotti kaikki tervetulleeksi ja ohjasi 
tiedonjanoiset vieraansa luokkahuoneeseen. Hän 
oli saanut linnakkeelleen Suomenlinnan rt-kilta-
laisia, sää- ja suojelukiltalaisia ja muutaman Ran-
nikkojääkärin sekä tietysti Kilstarin miehistön Lai-
vaston killasta. Saimme kuulla ja nähdä materiaa-

lilaitoksen toiminnasta sekä uudesta merimaalioh-
juksesta. Kaikki varmasti vakuuttuivat koeaseman 
ja koko materiaalilaitoksen korkeasta ammattitai-
dosta. Ainakin ammuntojen runsaus yllätti. Am-
puuhan Katajaluoto noin satana päivänä vuodes-
sa. 

Katajaluodon koeasema on ollut killalle tärkeä 
yhteistyökumppani. Onhan Katajaluoto viimekä-
dessä vastannut Kuivasaaren 12" laukauksista. Lä-
hes 50 tyytyväistä kiltalaista lausuu kiitoksensa 
Katajaluodolle mielenkiintoisesta ja antoisasta ret-
kestä. Myös Kilstar miehistöineen ansaitsee kii-
toksen merikuljetuksesta. 

Teksti ja kuvat Mika Pyyskänen 

Laivaston killan 
Kilstar on monille 

vanhastaan tuttu H-
luokan yhteysvene. 
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K O T K A N 
RANNIKKO-
PATTERISTO 

Kotkalaiset rannikonpuolustajat 
80 vuotta Kymenlaakson turvana 

• Heinäkuun alku oli joukko-osastolle juhlan ai-
kaa. Vetreä kahdeksankymppinen tuli osaksi meri-
voimia. Samalla nimi muuttui Kotkan Rannikko-
alueeksi. Vuosipäivää itäisen Suomenlahden ranni-
kon puolustuksesta vastaava valmiusjoukko-osasto 
vietti Kotkassa 8.7. ja Helsingissä merivoimien 
paraatissa 9.7. 

Havai t tav in muutos on lievä 
s in istyminen 

Edelleen itsenäisesti toiminnoistaan vastaava jouk-
ko-osasto jatkaa kehittymisen tiellä. Joukko-osas-
ton komentaja totesi juhlapuheessaan 8.7. Kukou-
rin linnakkeella näin: "Havaittavin lähiajan muutos 
on henkilöstön vaatetuksen vähittäin toteutuva si-
nistyminen. Meidän Kymenlaakson rannikkoa puo-
lustavien sotilaiden kohdalla tuo sininen peite tulee 

jatkossakin kätkemään sisäänsä sekä merellä että 
maalla taistelemaan kykenevän, sielultaan maasto-
kuvioidun rannikkotaistelijan. Merkitköön sinistä-
minen tässä yhteydessä meille samaa kuin se mer-
kitsee teräkselle. Pohjimmiltaan lujan rakenteen 
ominaisuudet paranevat sinistettäessä vielä entises-
tään." 

Vahva rann ikkotyk is töosaaminen 
tod is te t tu 

Joukko-osasto sai vakuudeksi tehokkuudestaan tä-
män vuoden rannikkotykistön kilpailuammuntojen 
tuloksena haltuunsa kaikki jaossa olevat eri palkin-
not. Kiitos tästä kuuluu henkilökunnalle, jonka kor-
kea tykistöllinen ammatti- ja koulutustako toivat 
jälleen kerran palkinnot Kotkaan. 

Teksti: Ulla Parviainen 
Kuvat: KotRPsto 



MERI-
S O T A -
K O U L U 

Merivoimien 
olympiapurjehdusprojekti 

ö 

FIN 53 

• Olympialuokan Soling FIN-53:n alkukausi on 
sujunut vauhdikkaasti. Kuluvaa kilpailukautta on 
myös vauhdittamassa uusi vene. Kauden pääkil-
pailut ovat vielä edessä: MM-kilpailut USA:n Mil-
waukeessa (syyskuun 1. viikolla) jossa karsitaan 
ensimmäiset Olympiapaikat sekä Esi-Olympialai-
set Australian Sydneyssä (syyskuun 4. vii-
kolla). Soling-luokan EM-kilpailuista hei 
näkuun alussa saavutettiin 6. sija, mikä oli 
venekunnan asettamien välitavoitteiden 
mukainen. Maailman Ranking-listalla ve-
nekunta on 4.8.1998 päivitetyllä 
listalla sijalla 8. 

Merivoimien Olympiapurjeh-
duspro jek t i a loi te t t i in vuonna 
1995. Sotilaiden MM-kilpailujen 
(CISM) menes tyksen (MM 2. 
1994) perusteella projekti esiteltiin Merivoimien 
Komentajalle. Tavoitteeksi otettiin olympiamitali 
Sydneystä vuonna 2000. Harjoittelu käynnistettiin 
talvella 1995 ja välitavoitteeksi asetettiin olym-
piaedustuspaikka Atlantaan -96. Paikka saatiin kan-
sainvälisten karsintojen perusteella, mutta olym-
piaedustus jäi haaveeksi. 

Projektin keskeisimmät tukijat nykyisin ovat 
Merivoimat (kalusto ja henkilöstö), Suomen Olym-
piakomitea ja Suomen Purjehtijaliitto (taloudelli-
nen tuki) sekä projektin hankkimat yhteistyökump-
panit (taloudellinen tuki). 

Venekunnan alkukausi 1998 on sujunut suun-
nitelman mukaan kiireisissä merkeissä. Reservin 
alikersantti Jali Mäkilä, kapteeniluutnantti Erkki 
Heinonen ja opistoupseerioppilas Sami Tamminen 
aloittivat kuluvan kauden jo vuoden 1997 joulu-
kuussa. Alkutalven lajiharjoittelu toteutettiin Bar-
celonassa Espanjassa yhdessä paikallisten sekä 
muiden maiden huippujen kanssa. 

ISAF:n (International Sailing Federation) Pur-
jehduksen MM-kilpailut järjestettiin Arabiemiraa-
teissa maaliskuussa. Kilpailuihin osallistui yhteensä 
1500 purjehtijaa 83:sta eri maasta. Soling-kolmik-
komme sijoittui avoimessa köliveneluokassa sijal-

% 

SAiam TEAM 

le 8. Kilpailu purjehdittiin järjestäjän toimittamil-
la J-22 veneillä. 

Merivoimat hankki toukokuussa uuden Soling-
veneen venekunnan käyttöön. Vanhaa venettä ei 
hylätä, vaan se tulee säilymään edelleen harjoitus-
ja kilpailukäytössä. Kilpailut USA:ssa ja Australi-

assa vaativat kaluston rahtausta eri puolille 
maailmaa osittain samaan aikaan. Tällä het-

kellä uusi vene on saapunut USA:n Phila-
delphiaan ja vanha vene on edelleen kon-
tissa matkalla Australian Sydneyhin. 

Purjehduskoulutus Merivoimis-
sa tulee entisestään tehostumaan. 
Merivoimat saavat ensimmäiset 
606-luokan purjeveneet lokakuus-
sa -98. Niitä tullaan käyttämään 
Merisotakoulun purjehduskoulutuk-

sessa. Syksyn -98 ja talven -99 aikana tarkaste-
taan kurssilaisille annettavan purjehduskoulutuk-
sen sisältö. Huomioiden uusi kalusto, tehdään tar-
vittavat muutokset koulutussuunnitelmiin. 

Parantaaksemme tiedotusta venekuntaa ja koko 
projektia koskevista asioista sekä tuodaksemme yh-
teistyökumppanimme näkyvästi esille, olemme 
avanneet omat sivumme Internetissä. Sivut palve-
levat yhteistyökumppaneitamme, tiedotusvälinei-
tä ja erityisesti kaikkia projektista ja purjehduk-
sesta kiinnostuneita. 

Otamme mielellämme palautetta vastaan sivus-
tosta ja sen kehittämisestä. Tutustu projektiin lä-
hemmin osoitteessa www.poutapilvi.com/fin-53. 
Sivut on linkitetty kaikkiin keskeisiin purjehdus-
sivuihin ja suurimmille palveluntarjoajille on tie-
dotettu sivujen avaamisesta. Lisäksi yhteistyö-
kumppaneiden logoista on linkit suoraan ko. si-
vuille. 

Projektin puhelinnumero on 040-5130407 tai 09-
181 46224 
Osoite: MeriSK/Ou-os, PL 5, 00191 HKI 
Soling FIN 53 
Kapteeniluutnantti Erkki Heinonen 
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Kirjapaino Raamattutalo Oy 
on kirjojen valmistukseen ja vaativiin painotuotteisiin erikoistunut painolaitos. 

Uudistunut tuotanto tekni ikkamme ja toimintafi losofiamme monipuolistavat 
merkittävästi mahdoll isuuksiamme palvella nykyisiä ja uusia as iakkai tamme 

entistä pa remmin , kat tavammin ja n o p e a m m i n . 

A 
Kannat taa ottaa yhteyttä; 

suunni t te lemme valmistusprosessin yhdessä ja 
t e e m m e tuot tees tanne kilpailukykyisen tar jouksen. 

K I R J A P A I N O 

RATmatiUTAI.O 5 7 ' 
P121 76101 PIEKSÄMÄKI 

RT-PRINT OY 

Puh. 015-613 066 Fax 015-488 574 

Tunnettu monipuolisten 
laatukirjojen tekijä 

J T K 
M e t a l l i - J o k e l a O y 

* p a l o - o v e t 
* V ä e s t ö n s u o j a o v e t j a l ä p i m e n o p u t k e t 

*suur ien d iese lmoot to r ien ä ä n e n v a i m e n n u s 
*yhdistetyt ä ä n e n v a i m e n n i n p i ippuraken tee t 

*kone is tus j a t e r ä s r a k e n t e e t 
Laturintie 3 FIN-65100 Vaasa 

Tel "S" +358-6-317 8720 
Telefax +358-6-312 1975 

TILINTARKASTUS * ISÄNNÖINTI 

V T o l o n e n O y 
Hämeenkatu 18 B 10 11100 Riihimäki 
Puh. (019) 721 071 ja 040-540 5330 

D I R - / M R O V 
Kylänrai t t i 7, 11710 Ri ih imäki 

puh. 0 1 9 - 7 5 5 305 

Proteesiasioissa Teitä palvelee 
erikoishammasteknikko 

Juha Nepponen 
Väinämöisenkatu 6 B, 32200 Loimaa, p. 02-762 2393 

KOILLIS-POHJAN SAHKO OY 
ISOMMUS-ENERGIA OY 

93100 PUDASJÄRVI, puh. 08-82011 
RANUA 016-355 1221 YLIKIIMINKI 08-817 7071 
POSIO 016-372 1121 TAIVALKOSKI 08-842 551 
KUUSAMO 08-852 2066 

TURUN VAPAAVARASTO 
Tuontikatu 7, 20200 Turku 

02-2301377 

E-TUOMI 
TUOMI-KROMI OY 
Tilauskonepaja 
Vahdontie 9, Turku 
Puh. 02-274 3300 

VAASAN ULATAKSI 
puh. 06-100411 
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Peruskurssi 54. valmistui 
Rannikkotykistökoulusta 

Kuvassa PK 54:n rt-linja kuvattuna Rannikkotykistökoulun viimeisenä perinnepäi-
vänä. 
Eturivissä ouopp J Lindholm, ylil J Andersson, ylil M Immonen, kapt V Auvinen, 
ylil M Merenheimo, Itn M Kaukoranta, ouopp S Heinonen. 
Takarivissä ouopp S Särkiniemi, T Joensuu, K Raanti, P Teittinen, J Rekola, T 
Jaatinen, M Ahava, J Savijoki, E Vierikko, T Vartiainen, M Puntti (SA-kuva). 

• Yksi ajanjakso suomalaisen rannikkotykistön 
historiassa päättyi 17.6.1998, kun Rannikkotykis-
tökoulusta valmistui opistoupseerien peruskurssi 
numero 54. Historialliseksi kurssin teki se tosiasia, 
että seuraavat peruskurssit aselajissamme järjestää 
Merisotakoulu, johon perinteikäs Rannikkotykistö-
koulu liitettiin 1.7.1998 aselajimme ja Merivoimien 
yhdistyessä. 

Aselajikoulutusjakso päättyi Santahaminassa 
12.5. kahvitilaisuuden merkeissä, jonka jälkeen 
opistoupseerioppilaat siirtyivät vielä kolmeksi päi-
väksi integroivalle jaksolle Lappeenrannan Maan-
puolustusopistoon. Kurssin päättäjäiset huipentui-
vat Lappeenrannan kaupungintalossa järjestettyyn 
päättäjäistilaisuuteen, ohimarssiin kaupungin kes-
kustassa ja juhlalounaaseen Rakuunanmäen histo-
riallisissa tiloissa. 

M a a n p u o l u s t u s o p i s t o s t a 
S a n t a h a m i n a a n 

Peruskurssi aloitti opintonsa 2.1.1997 Santahami-

nassa opiskeltuaan sitä ennen vuoden Maanpuolus-
tusopistossa. Kurssimme motivaatiota nosti heti 
alusta alkaen tieto siitä, että olimme päässeet rt-
linjalle - meitä ei oltu tänne käsketty. Toisin sanoen, 
päästäksemme opiskelemaan rannikkotykistöä ase-
lajina meillä täytyi olla takana menestyksekäs vuosi 
MpO:ssa. Tälle aselajilinjalle ei siis valittu yhtään 
sellaista oppilasta, jonka lähtökohdat opiskella tek-
nistä aselajia olisivat heikot. Tämä ongelma taisi 
kylläkin koetella erästä toista tykistöllistä aselajia, 
jonne varusmieskielellä"nakitettiin" häntäpään tais-
telijoita. 

Kurssin, jolla opiskeli alun perin 15 rt-miestä, 
johtajana toimi yliluutnantti Mika Immonen. Kou-
luttajina toimivat yliluutnantit Marko Merenhei-
m o j a Jari Andersson sekä luutnantti Markku Kau-
koranta. Osaston johtajana toimi kapteeni Veijo 
Auvinen ja vääpelinä yliluutnantti Jorma Kataja-
mäki. Myös muu koulun henkilökunta osallistui 
ansiokkaasti koulutukseemme. Kurssilla opiskeli 
yhdeksän kuukauden ajan myös aselajiimme koh-
dennettua huoltohenkilöstöä, jotka jatkoivat myö-
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hemmin opintojaan Lahdessa. Kaksi oppilasta kes-
keytti omasta tahdostaan opintonsa. 

T e k n i i k k a t u t u k s i 

Heti alusta alkaen huomasimme, että rannikkoty-
kistö on hyvin tekninen aselaji. Ei ollut lainkaan 
helppoa oppia nopeassa tempossa kaikkia tekniikan 
ihmeitä. Mutta niin vain kävi, että sellaisetkin kum-
majaiset kuin pala, tumila, lasu ja monet muut 
tulivat ennen pitkää hyvinkin tutuiksi. Tämä olikin 
perusvaatimus sille, että saatoimme siirtyä opiske-
lemaan aselajimme johtajatehtäviä. Osa meistä sai 
kunnian toimia tykistöleireillä patterin päällikön, 
patteriupseerin ja eri jaosjohtajien vaativissa tehtä-
vissä. Ja isänmaallista innokkuutta oli tuliasema-
päässäkin tykinjohtajien eläytyessä koko sydämel-
lään rooleihinsa. Opimme senkin, että tykki ei kos-
kaan sano "pam", vaan "kabuum!" 

Saimme kiinteän tykistön koulutusta sisältä-
neen paketin jälkeen myös tuta, minkälaista on 
toimia rannikkotykistöpatteristossa. Todettava on, 
että lukuisten harjoitusten jälkeen usko 130 K 54:n 
painoarvoon rannikkopuolustuksen osana on meillä 
korkealla. 

Koulutukseemme kuului tykistöllisten asioiden 
lisäksi myös taktiikkaa tukikohta- ja linnaketasal-
la. Kapteeni Tapio Järvi perehdytti meidät mie-
leenpainuvalla tavalla kranaatinheittimistön ih-
meelliseen maailmaan. 

Osana Uusia M e r i v o i m i a 

Kahteen otteeseen pääsimme kentälle työharjoitte-
lujakson merkeissä. Ohjatut työharjoittelujaksot 
jäivät mieliimme erityisen positiivisina kokemuksi-
na - taisimme saada kokemusten lisäksi kotiinvie-
misiksi myös ripauksen tervettä itseluottamusta. 

Kurssini valmistui keskelle suuria muutoksia. 
Aselajimme jatkaessa merkittävänä osana uusia 
Merivoimia, jäämme mielenkiinnolla odottamaan, 
mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 

Kiitän kurssin puolesta Rannikkotykistökoulun 
henkilökuntaa läpiviedystä erikoiskoulutusjaksos-
ta. Elimme yhdessä läpi vaiheen ihmisen elämäs-
sä, joka ei koskaan tule unohtumaan. Samalla käy-
tän etuoikeutta lähettää aselajimme pää-äänenkan-
nattajan kautta terveiseni kurssitovereilleni ympä-
ri Suomen rannikkoa. Muiden tehtäviemme lisäk-
si pitäkäämme PK 54:n lippua korkealla! 

Tatu Vartiainen 

• Rannikkotykistön Opistoupseerit ry:n hallitus 
onnittelee vastavalmistuneita vänrikkejä kurssin suo-
rituksesta, ja toivottaa uudet verevät voimat terve-
tulleiksi "kentälle". 

Koneyhtymä E & A Virtanen Ky 
Hankreetintie 135, Pori 

s (02) 647 5732 auto 0400 664 625 

OY E. BOSTRÖM AB 
LEIPOMO - BAGERI 

68530 Lepplax 
Puh. 06-766 9721, Fax 06-766 9722 

Armeka Oy 
Kaivolankatu 4 

37630 VALKEAKOSKI 
Puh./Tel. (03) 584 1440 
Telefax (03) 584 0330 

•Tärinänvaimennus • Erikoislaukut 
• Kuljetuskotelot • Muovituotteet 

www.armeka.sci.fi 

T E A M O Y R N N f l a r e 

PL 12, 24101 SALO, FINLAND 
PUH. 02 777 4410 
FAX 02 777 4430 

Isännöitsijätoimisto 
Chr imane Oy 

Keskuskatu 100, Karjaa 
Puh. 019-236 930 
Fax 019-233 709 

KESKUSAPTEEKKI-CENTRALAPOTEKET 
Hovioikeudenpuistikko 20/ 

Hovrättseslanaden 
Puh/ja fax 06-317 2101 

Tel./och fax 06-317 2191 
MA-PE/MA-FRE 9-18 

Muut ajat, katso päivystys 
Andra tider, se jouren 

AB SKÄRGÅRDSVÄGEN-
SAARISTOTIE OY 

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

/ r ~ m I - " " - k . j p Karjalahdenkatu 16 
W f I T " » T 94600 Kemi 
I v I m I I ^ ^ I puh. 016-21 66 00 

A 
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H A N K O N I E M E N K ILTA 
H A N G Ö U D D S GILLE 

Riilahden taistelun 
muistopäivä Hangossa 

• Riilahden taistelu käytiin 27.7.1714 Hankonie-
men pohjoispuoleisilla vesillä. Siihen osallistuivat 
amiraali Niilo Ehrenskiöldin johtama ruotsalainen 
laivasto-osasto tykkiproomu Elefantenin johdolla 
ja noin sata venäläistä kaleeria, jotka olivat kiertä-
neet Hankoniemen soutaen. Venäläisiä johti muo-
dollisesti amiraali ApraksinX mutta itse tsaari Pie-
tari Suuri oli mukana salanimellä. Venäläisillä oli 
taistelussa kymmenkertainen ylivoima, joten taiste-
lun lopputulos oli väistämätön. 

Kesällä 1869 eräs pietarilainen merisotakoulu 
oli koulutuspurjehduksella Hankoniemen vesillä. 
Koulutusosastoa johti säveltäjänäkin tunnettu Ni-
kolai Rimskij-Korsakov. Riilahden kartanon sil-
loinen omistaja kreivi Adolf Aminoff, joka itse-
kin oli saanut Venäjällä meriupseerin koulutuk-
sen, oli mukana vapaaehtoisesti. Tällöin syntyi aja-
tus muistomerkin pystyttämisestä alkuperäisen jo 
lahonneen puisen ristin tilalle. Muistomerkin pys-
tyttivät Riilahteen Adolf Aminoffin osoittamalle 
paikalle merisotakoulun kadetit 27.7.1870. Suo-

Jari ja Meri Aspinen sekä Risto Sariola laskivat Hankoniemen 
killan kukat (Kuva: P. Silvast) 

He olivat mukana jo 70 vuotta sitten. (Kuva: P. 
Silvast) 

men itsenäistyttyä Bromarvissa heräsi ajatus muis-
tomerkin pystyttämisestä myös ruotsalaiselle ami-
raali Nils Ehrenskiöldille ja hänen miehilleen. Bro-
marvin suojeluskunta toteutti ajatuksen tasan seit-
semänkymmentä vuotta sitten ja muistomerkki vi-
hittiin 27.7.1928 Riilahden taistelun muistopäivä-
nä. Muistomerkkiyhdistys pitää huolta muistomer-
keistä ja niiden ympäristöstä. 

Hankoniemen kilta laski jo perinteeksi muo-
dostuneen tavan mukaan kukkia muistomerkille 

kunn ianoso i tuksena urheast i 
taistelleille Suomen sotilaille. 
Venäjän suurlähetystöjä Riilah-
den muistomerkkiyhdistys toivat 
oma t k u k k a t e r v e h d y k s e n s ä . 
Kukkien laskun jälkeen suurlä-
hettiläs Ivan Aboimov piti pu-
heen todetenX ettei ole mitään 
syytä olla kunnioittamatta me-
reen kuolleita sankareita olivat-
pa nämä olleet kummalla puo-
lella tahansa. Kreivi Berndt 
Aminoff vastasi suurlähettilään 
puheeseen lyhyesti. Mukana oli 
myös j o se i tsemänkymmentä 
vuotta sitten muistomerkkiä pal-
jas tamassa olleita arvokkaita 
herroja. 

Risto Sariola 
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Raisio kasvaa l u o n n o s t a a n 

VERDANDI 
Henkivakuutusosakeyhtiö 

PL 133, 20101 TURKU 
Puh.01055010 

lYKIRd 
M E I R A N O V A OY 

Vaihde 0204413293 

ii 
fluiuAeloi ii/ielma&i 

PUKKILA KAAKELITORI 

Myymälät: 

Tiilipojanlenkki 4, Vantaa 
Puh. (09) 4159 2770 

Pitkämäenkatu 9, Turku 
Puh. (02)412 2750 
Fax (02) 4122 690 

Viinikankatu 47, Tampere 
Puh. (03) 389 9790 

PUOLUSTUSVOIMIEN 
VAATETTAJA 
JO VUODESTA 1922 

V P U 
P U K U T E H D A S O Y 

HAMEENLINNA 
PUH. 03-6265200 
FAX 03-6265300 
MYYMÄLÄT: HÄMEENLINNA, HELSINKI 
TURKU, ROVANIEMI, KOUVOLA, OULU 
INTERNET http://www.vpu.fi 

INIKKA 
TANKLINE 
PL 35, 32801 Kokemäki 
Puh. (02) 540 4111 
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l l l Patria Finavitec 

Peruskorjaamme ja huollamme 
meri- ja teollisuusdieselmoottoreita, 
meri- ja teollisuuskaasuturbiineita, 

suihkumoottoreita 
sekä kaikkien näiden laitteita. 

YHTEYSTIEDOT: 

Patria Finavitec Oy 
Moottoriyksikkö 
Linnavuorentie 2 
37240 Linnavuori 

Puhelin (03) 341 7666 
Telefax (03) 341 7660 

Rannikkorykmentti ja 
laivasto yhteen T U R U N 

R A N N I K K O -
R Y K M E N T T I 

• Saaristomeren Laivasto ja Turun Rannikkoryk-
mentti yhdistyivät 1.7.1998. Tämä varsin nopeasti 
toteutettu yhdistymisprosessi sai alkunsa maalis-
kuussa 1997 julkaistusta puolustusselonteosta, jon-
ka eduskunta hyväksyi saman vuoden toukokuussa. 

Saaristomeren Meripuolustusalue (SmMepa) 
toimii nimensä mukaisesti koko laajalla Saaristo-
merellä. Turun lisäksi toimipisteitä on Korppoos-
sa Gyltön ja Utön linnakkeilla sekä Dragstjärdissä 
Örön linnakkeella. Lisäksi on varasto- ja harjoi-
tusalueita mm Raumalla, Pyhärannassa, Kustavis-
sa ja Houtskärissä. 

Koulutustehtäviin kuuluu varusmieskoulutus, 
jota tullaan antamaan 1100 henkilölle vuodessa. 
Tärkein rannikkojoukkojen koulutusyksikkö on 
Gyltön koulutuspatteri, jonne astuu 200 alokasta 
kaksi kertaa vuodessa. Rannikkopuolustuksen jat-
kokoulutusta annetaan myös Örön ja Utön linnak-

• TERÄSKORSUT JA 
SUOJARAKENTEET 

• RUMPUPUTKET JA 
SADEVESI JÄRJESTELMÄT 

RUMTEC OY 
VIMPELI KUOPIO 
(06) 569 4200 (017)5808 280 

KEMPELE ESPOO 
(08) 348 724 (09)4780 3180 

keillä sekä aluksilla. Kertausharjoituksia tullaan 
meripuolustusalueellakin vuodesta 2000 alkaen 
taas järjestämään laajemmin. Vapaaehtoista maan-
puolustuskoulutusta tuetaan voimavarojen mukai-
sesti. Yhteistoimintakumppaneina ovat lisäksi eri 
maanpuolustusjärjestöt. 

Uusien merivoimien henkilökunta tulee käyt-
tämään yhdenmukaisia asuja ja arvomerkkejä siir-
tymäkauden jälkeen. Varusmiesten osalta sen si-
jaan säilyy nykykäytäntö eli rannikkojoukkojen 
varusmiehet käyttävät jatkossakin maastopukua ja 
laivasatolinjan varusmiehet perinteistä laivaston 
asua. 

Saaristomeren meripuolustusalue vaalii Turus-
sa ja lounais-saaristossa toimineiden laivastojouk-
kojen ja rannikkotykistöjoukkojen perinteitä. 

Matti Ketola 

Raychemin kaapelit 
ja 

muotokappaleet 

Vaativiin sovellutuksiin M I L - j a 
VG-normien mukaiset kaapelit 

ja muotokappaleet. 
Saatavissa myös hairiösuojattuna 

jopa EMP-tasoon asti. 

Raychem 
Tiilitie 10, 01720 Vantaa 

Puh. (09 )4178 8720 
Fax (09) 348 9721 

45 



Eversti Hanno Strangin 
muotokuva paljastettiin 30.6.1998 

Kuudentenatoista rykmentin komentajana eversti Hanno Strang siirtyi 
Pääesikunnan turvallisuusosastolle. 11 kuukautta kestäneen komentajateh-
tävän päättyessä paljastettiin Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa 
komentajan muotokuva. 
Perinneyhdistyksen puheenjohtaja majuri Hannu Rantala luovuttaa muoto-
kuvasta tehtyä valokuvaa muistoksi eversti Hanno Strangille. 

i • • 

Suomalaisen 

| | | Patria Vehicles 
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Hankoniemen 
kiltalaiset 
Bengtskärissä 

Vuoden rannikonpuolustaja vuosimallia 1998. 

Eila Nylundista vuoden 
rannikonpuolustaja 

Suomenlinnassa pidetyillä joukko-osaston ko-
mentajien neuvottelupäivillä Vuoden ranni-
konpuolustajaksi valittiin toimistosihteeri Eila 

Nylund. Mahdollisia ehdokkaita pohdittaessa tuli 
lähes kaikille mieleen sama henkilö. Eila on palvel-
lut 30 vuotta mukana aselajin toimiston ja myöhem-
min osaston elämässä. Hänen panoksensa rannik-
kotykistöosaston lakkauttamisen aikaisissa toimis-
sa tekivät mahdolliseksi aikataulussa pysymisen. 
Kymmenien vuosien arkistojen supistaminen ja siir-
täminen sota-arkistoon ja "oikeiden" paperien löy-
tyminen ei olisi ollut mahdollista ilman henkilöä 
joka tiesi missä kaappi seisoi ja oli aikaisemmin 
seissyt. 

Luovuttaessaan vuoden rannikonpuolustajan 
lautasta eversti Jorma Vuohelainen korosti palki-
tun avoimuutta, rehtiä rt-henkeä ja korkeaa työ-
moraalia. Kaikki tämä on ollut vaikuttamassa ran-
nikkotykistöosaston ja -toimiston ilmapiirin kulu-
neina vuosina. 

• Keskiviikkona 19. elokuuta, noin 50 hengen 
ryhmähankolaisiajavenäläisiäkerääntyi satamaan, 
lähteäkseen Bengtskärin majakkasaarelle. Bengts-
kär sijaitsee Hangosta lounaaseen noin 30 km. Tämä 
pohjoismaiden korkein majakka on rakennettu 1906. 
Majakan valo nousee 52 metriä merenpinnan ylä-
puolelle. Hankolaisia oli Kiltalaisedustajien muka-
na on myös muutama hankolainen sotaveteraani. 
Venäläisten ryhmään kuului veteraaneja, Venäjän 
Suomen suurlähetystön edustajia, Pietarilaisia kou-
lulaisia ja Pushkinin Katariinan palatsin orkesterin 
soittajia. 

Bengtskärin majakan kuuluisa taistelu käytiin 
26.7.1941. Tällöin venäläiset yrittivät räjäyttää 
majakkatornin, joka toimi suomalaisten tähystys 
ja tulenjohtopaikkana. Tässä vaiherikkaassa tais-
telussa kuoli useita kymmeniä suomalaisia ja ve-
näläisiä sotilaita. Nyt oli tullut aika paljastaa ve-
näläisten muistolaatta kaatuneille sotilaille, suo-
malaisten muistolaatta oli jo ennestään. Muisto-
laatan paljastustilaisuuden yhteydessä Hankonie-
men kilta osoitti kunnioitusta kaatuneille suoma-
laisille sotilaille. Juhlapuheet tilaisuudessa pitivät 
venäläinen veteraani Samuil Tirkeltaub ja killan 
puheenjohtaja Jari Aspinen. Muistotilaisuuden jäl-
keen majakan kahvilanpitäjä tarkosi ryhmälle pul-
lakahvit. Nykyisessä majakassa on kahvilan lisäk-
si "hotellihuoneita", posti, museo ja kappeli. 

Uffe Johansson 

Muistolaatan paljastustilaisuuteen osallistui 
Hankolaisten lisäksi joukko venäläisiä. 

1 88 



A T S - k u n n i o i t t i t u l o j u h l a a 

Leirin aikana 18.8 juhlittiin Vaasan 
Rannikkopatteriston Vaasaan tulon 
34-vuotisjuhlaa. Juhlan kunniaksi 
otettiin naftaliinistä vanha kunnon 
ATS-telavetäjä, jolla vedettiin tyk-
ki asemaan. Leiriin tutustuivat myös 
useat eri järjestöt. Vieraille tarjot-
tiin myös kyseisen tykinvetäjän 
kyytiä ja sehän sai osakseen suurta 
ihastusta. 

Leiri kokonaisuutena onnistui 
erittäin hyvin. Henkilöstö oli mo-
tivoitunutta, ongelmia ei ollut ja 

joukolla oli hyvä henki päällä. Tilan-
netta kuvaa hyvin, kun kenttätykistön 
kaukotähyslaitteen kouluttaja huokaili 
vieressäni, että "olisipa meilläkin edes 
joskus tällainen nopeus ja rytmi am-
munnoissa". Suuret kiitokset omasta 
puolestani leirin henkilöstölle hienos-
ta suorituksesta. 

V A A S A N 
R A N N I K K O -
P A T T E R I S T O 

Vaasan kesä 

ATS-telavetäjä osallistui 
34-vuotistulojuhlaan 

Kesä täällä Vaasassa on mennyt kuten muissakin 
työpaikoissa; lomaillen sateella. Tosin lakkaut-

tamiseen liittyvät siirtopaineet ovat selvästi kasva-
neet ja mietteet suuntautua kohti uut ta ja tuntema-
tonta. Asuntoja etsitään uudelta alueelta sekä sivii-
limarkkinoilta että työnantajan tarjoamista vaihto-
ehdoista. 

M a t e r i a a l i 

Materiaalin siirrot ovat keskittyneet patteriston vii-
meisen suuren koitoksen, Lohtajan tykistöleirin jäl-
keiselle ajalle. Osa materiaalista on jo lähetetty 
uusiin paikkoihin palvelemaan tarvitsijoita. Edel-
leenkin eri yhteisöt ja järjestöt ottavat yhteyksiä 
tukeutuakseen patteriston materiaaliin. Nyt jo on 
jouduttu sanomaan "ei oota". Materiaalin siirrot 
ovat sujuneet suunnitelmien mukaisesti. 

Vaasalaisten viimeinen tykistöleiri Lohtajan lei-
ri oli itsenäisen patteriston viimeinen tykistölli-

nen. Tulevaisuudessa koulutus tapahtuu Uuden-
maan Prikaatissa. Harjoitukseen osallistui 40 hen-
kilökuntaan kuuluvaa ja 240 varusmiestä. Harjoi-
tukseen muodostettiin 6 tykkinen rannikkotykis-
töpatteristo (yksi tulipatteri, esikunta- ja huolto-
patteri, osia meritulenjohtopatterista sekä osia tu-
lenjohto- ja viestipatterista). Ampumatarvikkeita 
oli varattu 1500 puolisarjapanosta Ampumatarvik-
kaiden suuri määrä johtuu siitä; että leirillä käyte-
tyt ampumatarvikkeet oli alunperin suunniteltu 
käytettäväksi neljällä eri leirillä. Rahoitus ei kui-
tenkaan mahdollistanut kuin yhden tykistöleirin. 
Harjoitukseen osallistui henkilökuntaa myös Uu-
denmaan Prikaatista ja Tykistöprikaatista. UudPr:n 
henkilöstö sai koulutusta ampumaharjoituksen joh-
totehtäviin, RtJopon tulenjohtokomentajan tehtä-
viin sekä tutkan käytössä. Tykistöprikaatista har-
joitukseen osallistui kenttätykistön kaukotähystys-
laite henkilöstöineen. 

Ladattu - Huomio • 
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fundiq 
10820 Lappohja, puh. 019-2211 

KAIRON KONEPAJA OY 
VAHDONTIE 91 - 20320 TURKU 

JNT 
FiNNET-BOLl FiNNET-BOLAGEN 1 

PSP 
FINNET-YHTIÖT 

PIETARSAAREN SEUDUN 
PUHELIN OY 

Alho lm inka tu 3, P IETARSAARI , puh. (06) 7 8 6 8 2 2 2 
www. jnt . f i 

Muutot ja kuljetukset 
PIKAJAKO 
Puh. (02) 567 641 

0500-886 041, 0400-839 771 
HUITTINEN 

TERVEHDIMME 
RANNIKON PUOLUSTAJIA 

EURAN APTEEKKI OY INSALKO AB 
Eura Helsinki 

TAKSI KOITTO SALONEN HAMMASLABORATORIO 
Laitila ERKKI MARTTILA 

Kotka 
TILITOIMISTO AARNIO OY LKV 

PIEKSÄMÄEN KIINTEISTÖ & Turku PIEKSÄMÄEN KIINTEISTÖ & 
NOTARIAATTI LKV 

HAUTAUSTOIMISTO K. V. HAAPANEN Pieksämäki 
Loimaa 

KOUVOLAN 1 APTEEKKI 
PAIMION ROMULIIKE AY Kouvola 

Paimio 
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jêk Itä-Uudenmaan ammatillinen 
M / f l aikuiskoulutuskeskus 

M / / / h Ammattitie 1,06450 PORVOO 

TURVALLISUUSALAN 
KOULUTUSTA 

Jä r j e s t ämme turvall isuusalan koulutusta 
sekä alan ammatt i - j a er ikoisammatt i -

tutkintojen näyttökokeita. 

Yhteystiedot: Mauri Moilanen 019-547 7553 
Vesa Talja 019-547 7623 

Lasse Komulainen 019-547 7515 

SOTAMUSEO 
Avoinna su-pe klo 11 -16 

Maurinkatu 1, Helsinki, p. 1812 6381 
Suomenlinnan kohteet: 

RAN Nl KKOTYKISTÖM USEO 
SUKELLUSVENE VESIKKO 

MANEESI 

Suomenlinnan kohteet ovat avoinna 
27.9. saakka päivittäin klo 11-15; 28.9.-31.10. la-su 

klo 11 -15 (suk.vene Vesikko sulj. 28.9. alkaen) 

Tiedustelut p. (09) 1814 5296,1814 5295,1812 6381 

S U O M E N M E R I M U S E O 

H E L S I N K I 

Avoinna tilauksesta 1.10.-2.5. 

Tiedustelut ja varaukset: 
Suomen merimuseo, 

Hylkysaari, 00570 Hki, puh. (09) 135 5379 

KAMENAeroup F f - " t ) 
E X C E L L E N C E I N P R O P U L S I O N # 

WATER-JET PROPULSION ^F-JET LTD AB 

FOR MARITIME FIN-67101 Kokkola, Finland 
. Phone int: +358 6 832 4500 

PR OFESSI ON A L O . . . Fax int: +358 6 832 4511 

TOYOTA 

RJ 
Rent a Car 

Vuokra-autot meiltä 

TOYOTA RENT ITÄKESKUS 
Puh. 8518 3202 
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R A N N I K O N PUOLUSTAJA 
- L E H D E N J U L K A I S I J A Y H T E I S Ö J E N 
Y H T E Y S T I E T O J A 

RANNIKON-
PUOLUSTAJAIN KILTA 
Timo Koukku 
Hietalahdenkatu 29 
65100 Vaasa 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 
Mika Pyyskänen 
Nokitontunkuja 1 C 24 
02200 Espoo 

TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 
Heikki Kiviranta 
Lankakatu 15 C 10 
20660 Littoinen 

HANKONIEMEN KILTA 
Jari Aspinen 
Köydenpunojankatu 2 G 26 
10940 Hanko 

KYMENLAAKSON 
RANNIKONPUOLUSTAJAIN 
KILTA 
Esa Terviö 
Kotilotie 6 
48310 Kotka 

MERENKURKUN KILTA 
Timo Koukku 
Hietalahdenkatu 29 
65100 Vaasa 

SELKÄMEREN 
RANNIKKOKILTA 
Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25 
26100 Rauma 

RT-KERHO JOHTORENGAS 
Pentti Jänkälä 
Teinitie 18 C 
00640 Helsinki 

RANNIKKO-
SOTILASKOTIYHDISTYS 
Ulla Varjola 
Katajanokankatu 4 D 
00160 Helsinki 
RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT 
Aapo Tokkola 
KotRPsto, PL 203 
48101 Kotka 

RANNIKKOTYKISTÖ-
SÄÄTIÖ 
Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Toimitusjohtaja 
Keijo Tapiovaara 
Hallituksen puheenjohtaja 
Kommodori 
Jorma Vuohelainen 
Asiamies 
Komentajakapteeni 
Jyri Vikström 
PL 105, 00201 Helsinki 

RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 
Puheenjohtaja 
Timo Sario 
Laajaniityntie 10 F 81 
01620 Vantaa 

Yhteyshenkilöt 
SIRR 
kapt Petri Parviainen 
TuRR 
kapt Hannu Heinonen 
KotRPsto 
ylil Jukka Leikos 
HanRPsto 
ylil Kari Salin 
VaaRPsto 
kapt Timo Ikonen 
MeriSK 
evl Jukka Tilli 
MpKK 
maj Timo Saastamoinen 
Killat 
maj Eero Sivunen 
Johtorengas 
kapt Pentti Jänkälä 
MerivE 
komkapt Jussi Voutilainen 
Evp-ups 
evl Mikko Mäki 

A R K K I T E H T I T O I M I S T O T Ä H T I - S E T O Y 
PYHÄJÄRVENKATU !A 33200 TAMPERE PUH. 03-214 8966 FAX. 03 -222 9245 

SUOJASAUMA 
S U O J A U S A S I A N T U N T I J A 

• llmakaariteltat • Kuivavarastointisuojat • Esikunta- ja huoltoteltat • 
' Erikoiskuomut ja -peitteet * 

SUOJASAUMA OY 
L i k o l a m m e n t i e 18 , 7 0 4 6 0 K u o p i o , 

P u h . 0 1 7 - 2 6 1 3 3 5 5 , f ax 0 1 7 - 2 6 3 2 4 5 5 

Tilintarkastustoimisto 
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1 0 5 m m A P A M 
Uudenlainen a ikakranaat t i 

• APAM tulee lyhenteistä Anti-
Personnel/Anti-Materiel Cartrid-
ge. Laukaus on alunperin suun-
niteltu 105 mm:n panssarivaunu-
kanuunaan. Kranaatin ja erityi-
sesti sen sytyttimen tekee erikoi-
seksi totutusta poikkeava aikau-
tusmenetelmä. Sytyttimen aikau-
tus on tarkkuudeltaan alle 0,1 se-
kunnin luokkaa. Aikautusta var-
ten sytyttimiä käytettäessä käy-
tetään ammunnan laskentatieto-
konetta, jonka avulla kyetään ai-
kautus määri t tämään tarkasti. 
Automaatt iaikautuksessa mita-
taan etäisyys maaliin aseelta ja 
tietokoneelle annetaan kranaatin 
ballistiikkatiedot sekä sääsano-
ma. Tietojen perusteella tietoko-

ne laskee aikautuksen, joka siir-
retään sytyttimeen digitaalisessa 
muodossa. Itse aikautuksen las-
keminen ja asetus kestää vain 
muutamia sekunteja. 

Itse kranaatissa on kuusi eril-
listä latausta, kukin esisirpa-
loidussa kuoressa. Sytytt imen 
toimiessa räjähtävät kaikki la-
taukset levittäen maastoon sir-
palematon. Ammus ja sytytin on 
suunniteltu erityisesti suojautu-
nutta jalkaväkeä vastaan, mutta 
sirpalekoon muutoksilla voidaan 
kranaattia käyttää muihinkin tar-
koituksiin. Ammus painaa 14.4 
kiloa ja koko laukausyhdistelmä 
noin 40 kiloa. 

- - . 
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Tulenjo 
rannikkotui 

A U V O V I I T A - A H O 

Rannikkotutkalla tulisi kyetä meri-
alueen valvontaan, meritulenjoh-

toon sekä maalinosoitukseen -
taistelukentän olosuhteissa ja joka 
säällä. Rannikkotutkaa ei ole vielä 
olemassa, mutta Merivoimien tar-

peiden mukaisesti tehdään Materi-
aalilaitoksen esikunnan tukemana 
tänä syksynä sopimus prototyypin 

hankinnasta. Itse laite saataneen 
testattavaksi vuosituhannen vaih-

teessa. Sarjahankintojen on määrä 
toteutua suunnitelman mukaisesti 

välillä 2001-2004. 

Vaikka kaikkia tietoja ei 
tutkasta näin tarjous-
kilpailun keskellä saa 

vielä antaakaan, valotetaan 
tässä artikkelissa laitteen tär-
keimpiä vaatimuksia. Tutkan 
on oltava HELPOSTI LIIKU-
TELTAVISSA, sillä kehitys 
täsmäaseineen on muserta-
nut uskon kiinteiden tutkien 
taistelunkestävyyteen. Pää-
osa tutkista on oltava ryhmän 
helposti kannettavissa - osa 
voi olla ajoneuvoasenteisia. 
Ajoneuvoasennuksella saavu-
tetaan er i ty isest i nopeut ta 
asemaanmenossa ki inteän 
viesti- ja paikantamiskaluston 
sekä sähkönsyötön ansiosta. 
Korkeilla mastoilla ei puuston 
etupuolel la mitattaessa ole 
samal la taval la merk i tystä 
kuin metsämaastoissa mittaa-
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villa ilmavalvontatutkilla. 
Muutamankin metrin an-
tennilla kyetään yleensä 
ylittämään lähiesteet ja 
vältytään raskailta an-
tennirakenteilta. 

Tutkan on lisäksi ol-
tava VAIKEASTI HA-
VAITTAVISSA JA TU-
HOTTAVISSA. Kilovvat-
tien tehoilla on yleensä 
t a i pumus ve tää tu l ta 
puoleensa. Kun pieni 
teho yhdistetään hyviin 
ELSO-omina isu uksi in, 
uskotaan useiden tutki-
en signaalien peittävän 
toinen toisensa. Näin yksittäi-
sen mittaavan aseman ha-
vaitseminen käy työlääksi ja 
sen tuhoaminen epätodennä-
köiseksi. Suuritehoisen tutkan 
taas tulisi ainakin kyetä älyk-
käästi "väistämään" säteilyyn 
hakeutuvia ohjuksia. Se edel-
lyttää tutkien verkottamista. 

1980-luvun lopulta lähtien 
on koko valtakunnan tutkare-
surssit hyödyntäen tutkittu 
useita erilaisia toteutusvaihto-
ehtoja. Toistaiseksi liian han-
kal ien va ih toehto jen (mm. 
monipaikkatutka) karsinnan 
jälkeen on jäljelle jäänyt aina 
kaksi perusratkaisua. Koska 
varsinaista rannikkotutkaa ei 
ole valmiina markkinoilla, on 
se kehitettävä joko ilma- tai 
maastonvalvontatutkasta. 

I l m a v a l v o n t a t u t k a s s a 
o n t e h o a 

I lmavalvontatutka on yleisin 
tutkan sotilassovellus. Suo-
men ilmavoimille hankittuja il-
mavalvontatutkia ovat kauko-
valvonta- (KAVA), keskival-
vonta- (KEVA) ja lähivalvon-
tatutkat (LÄVA). Mainituista 
vanhin, KEVA-tutka, on puo-
lustusvoimien omaa tuotan-
toa. Lisäksi ilmatorjunnan joh-

llmavalvontatutka (Kuva 
Suomen sotavarustus). 

toportailla on PASI-alustalle 
asennettuja maalinosoitustut-
kia. 

I lmavalvontatutki l le omi-
nainen piirre on yleensä suu-
ri teho, sillä pieni ilmamaali 
halutaan ilmaista kymmenis-
tä, jopa sadoista kilometreis-
tä. Ilmamaalin suuren 
nopeuden takia edel-
l y te tään y l e e n s ä 
myös suurta keilaus-
nopeutta. Suuret len-
tokorkeudet puoles-
taan edellyttävät kei-
lalta riittävää leveyttä. 

Suhteellisen hitai-
den merimaalien seu-
raamiseen riittää hi-
daskin keilausnope-
us, jolla voidaan kom-
pensoida pientä te-
hoa. Toisaalta pinta-
maaleja ei voi nähdä 

suurillakaan tehoilla ko-
vin kaukaa tutkahorison-
t in tak ia . Es imerk iks i 
noin 10 metriä korkean 
pintamaalin havaitsemi-
nen on yleensä mahdo-
tonta jo yli 35 km:n etäi-
syydeltä, vaikka antenni 
olisi 30 metrin korkeu-
dessa. Pelkistäen voi-
daan todeta, että suurta 
tehoa ei pintavalvonnas-
sa tarvita yhtä kipeästi 
kuin ilmavalvonnassa. 

Suuri teho sinällään 
auttaisi pienten pinta-
maal ien löytämisessä. 

Er i la iset k i in tomaal i t (mm 
saaristo ja merimerkit) sekä 
meren pinnan moninaisuus 
muodostavat rannikkotutkalle 
erityisvaatimuksensa. Ilma- ja 
pintavalvontakyvyn yhdistämi-
sen vaikeuden takia ei ranni-
kollekaan sijoitettuja iv-tutkia 
voida käyttää toistaiseksi me-
rialueen valvontaan. 

Jos uskoo selviytyvänsä 
taistelukentän olosuhteissa 

Pasin alustalle 
sijoitettu maalin-

osoitustutka 
(Kuva Suomen 
sotavarustus). 
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suuresta tehosta ja koosta 
huolimatta, on perinteinen il-
mavalvontatutka mainio rat-
kaisu ilmavalvontaan ja muu-
toksin myös pintavalvontaan. 
Esimerkiksi Ruotsin rannikko-
tutkaprojekti (KAPRIS) perus-
tuu yhdistettyyn ilma- ja pin-
tavalvontatutkaan. Ongelmak-
si i lmavalvontatutkassa jää 
suur i pu lss i teho, j oka on 
yleensä kymmeniä kilovvatte-
ja. Tutkan käyttäjän se saa 
helposti pelkäämään turvalli-
suutensa puolesta. Tutkan 
suuri koko vain pahentaa ti-
lannetta. 

Markkinoilta löytyy myös 
p ien i teho is ia , ko lm i ja la l le 
asennettavia ilmavalvontatut-
kia (mm Signaalin PAGE), joi-
ta voidaan kuitenkin käyttää 
vain lähi-ilmavalvontaan eikä 
niiden perustalle voida raken-
taa rannikkotutkaa. 

M a a s t o n v a l v o n t a t u t -
k a n e t u n a k e v e y s 

Maastonvalvontatutkat ovat 
yleensä kevyitä, sillä niitä on 
kyettävä helposti l i ikuttele-
maan esimerkiksi hyökkää-
vän joukon mukana. Kevyim-
män pään esimerkki on Hol-
lannin merijalkaväen Signaa-
lilta hankkima SQUIRE, joka 
kulkee helposti kahdessa re-
pussa. Maastonvalvontatut-
kalla pyritään i lmaisemaan 
erityisesti liikkuvat ajoneuvot 
ja joukot peitteisessä maas-
tossa tai muuten huonoissa 
näkyvyysolosuhteissa. Maalin 
liikkeen ilmaisemisessa hyö-
dynnetään pääsääntöisest i 
doppler-ilmiötä. Menetelmäs-
sä mitataan lähetteen ja kai-
un välinen taajuusero, josta 
voidaan laskea kohteen lä-
henemis/loittonemisnopeus. 

Normaalikäytössä tutkilla 
keilataan alle 180 asteen sek-

toria alhaisella keilausnopeu-
della. Käytettävät tehot ovat 
pieniä (muutamia vvatteja) ke-
veyden ja paljastumispelon 
takia. Normaali mittausetäi-
syys on 10-30 kilometriä. 

Pienen tehonsa ja kannet-
tavuutensa ansiosta maas-
tonvalvontatutka on houkutte-
leva vaihtoehto rannikkotut-
kan perustaksi. Pieni teho 
vaikeuttaa kuitenkin maalin il-
maisua merivälkeympäristös-
sä ja hidas kei lausnopeus 
taas voi aiheuttaa ongelmia 
maa l ien seu ran takyvyssä . 
Jotta maastonvalvontatutkas-
ta saataisiin hyvä rannikkotut-
ka, on senkin ominaisuuksia 
viilattava. 

F i k a v a l v o n n a n 
p e r u s s e n s o r i n a 

M e r i v a l v o n n a n t uk i r anka , 
FIKA-tutka on perimmiltään il-
mavalvontatutka suurine puls-
sitehoineen (lähes 200 kW). 
Lisäksi se on kiinteä järjes-

telmä, joten sen varaan ei so-
dan aikana voida paljoakaan 
laskea. FIKA sopii kuitenkin 
erinomaisesti rauhan ajan ja 
kiristyneenkin ti lanteen val-
vontatehtäviin. Sen elinjaksoa 
on jäljellä arvioiden mukaan 
ainakin 15 vuotta. Kun laitteet 
joskus joudutaan purkamaan 
toistensa varaosiksi, aloite-
taan niiden korvaaminen to-
dennäköisesti edullisilla seu-
raavan sukupolven merenkul-
kututkilla. Toistaiseksi meren-
kulkututkien suorituskyky on 
ku i tenk in v ie lä k a u k a n a 
FIKA:sta. Merivoimien kiinteä 
tutkaverkko voi siis viidentois-
ta vuoden kuluttua koostua 
pääosin kaupallisista meren-
kulkututkista. Sellaisenaankin 
kiinteän tutkaverkon jatkuva 
käyttö ja ylläpitäminen turvaa 
merivoimille valvonnan am-
mattitaidon ja valmiuden säi-
lymisen myös sodan ajan tar-
peita ajatellen. 

Rannikkotutkal la ei olla 
korvaamassa FIKA:a sen ny-
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Rannikkotutka työssään 

ky isessä va lvon takäy tössä , 
vaan se tulee olemaan taiste-
lunkestävänä järjestelmänä eri-
tyisesti sodan ajan valvonnan, 
maalinosoituksen ja tulenkäy-
tön sensori. 

J o k a m i e h e n t u t k a 

Rannikkotutkat on suunniteltu 
sijoitettavaksi tärkeimmille me-
ritulenjohtueille ja mahdolliset 
ajoneuvotutkat erityisille tutka-
ryhmil le. Tu len johtoryhmien 
liikkuvuus paranee tulevaisuu-
dessa LASU:n korvaamisen 
yhteydessä keventyvän optro-
niikan ansiosta. Tutkan myötä 
osa ryhmistä saa nuo kilot uu-
delleen raahattavakseen. Sen 
nuo ryhmät tekevät kuitenkin 
myös innosta puhkuen, sillä 
saavutetaanhan tutkan avulla 
ensimmäistä kertaa todellinen 
kyky toimia kaikissa olosuhteis-
sa. • 

"S (09)730 973 « f O 
Tts fax (09) 761 822 O» 
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ON lYÖi MÄTÖN. 
LYÖ VETOA. 

Mikään ei saa jääkiekon ystävää niin hilpeäksi kuin voitto kotiluolassa. 

Korkeintaan tuomarin runttaaminen kirvoittaa yhtä makeat naurut. 

Mutta kirsikka kerman päälle on se, että on pannut muutaman kolikon 

onnistuneesti likoon Pitkä- tai Tulosvetoon. Hillot lunastat seuraavana aamuna. 

+ Ö V E T o 



RLD-E2 
Uusi kevyempi laseretäisyysmittari 

RLD-E2 on si lmäturval l inen 
erbium-Glass laseretäisyys-
mittari. Sen mittausetäisyys 
on 19 998 metriä panssari-
vaunun kokoiseen maaliin hy-
v issä m i t tauso losuh te issa . 
Laitteen paino on vain 2,5 ki-
loa. RLD-E2 on suunniteltu 
asennet tavaks i kolmi ja la l le 
yhdessä PTC-10:n (Portable 
Thermal Camera) kanssa jol-
loin koko jär jestelmän paino 
on hiukan alle 30 kiloa. 

RLD-E2:ssa on sisäänra-
kennettu optiikka, jonka suu-
rennus on seitsemän kertai-
nen. PTC-10:ssa on valitta-
v i s s a kaks i n ä k ö k e n t t ä ä . 

Sekä laserin opti ikalta että 
lämpökameralta voidaan lu-
kea suunta, etäisyys ja kor-
keuskulma. Samat tiedot voi-
daan lähettää digitaalisessa 
muodossa RS-232 tai RS422 
-liittimen kautta muille järjes-
telmille. 

Molempia laitteita voidaan 
käyttää joko verkko- tai ak-
kukäyttöisenä. Laserin akku-
jen kesto on 300 mittausta 25 
cels iusasteen lämpöti lassa. 
Lämpökuva la i te t ta vo idaan 
käyttää akuilla yhtäjaksoisesti 
noin neljä tuntia. 

Järjestelmä kokonaisuute-
na on helposti pystytettävis-

sä ja kaikki järjestelmän osat 
ovat helposti kahden miehen 
kul jetet tavissa va ike issak in 
maasto-olosuhteissa. 

JVo 

Autonvuokrauksen edelläkävijä V 3 f ö U S p 3 l V 6 l U 

puh. 0800-11 22 33 

Kotimaan pitkäaikaisvuokraukset puh. (09) 1667 1500 
Helsinki, Mannerheimintie 44 puh. (09) 1667 1200 
Hki-Vantaan lentoasema 
(myös ilt. ja viikonloppuisin) puh. (09) 1667 1300 

E-mail:hertz@hertz.fi 
internet:www.hertz.com 
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J U S S I V O U T I L A I N E N 

SEA SKUA 
KEVYEMPI VAIHTOEHTO 

Sea Skua on joka 
sään toimintakyvyn 

omaava ohjattava me-
ritorjuntaohjus. Oh-

juksesta on olemassa 
helikopteri-, ajoneuvo-
ja aluslavettisia järjes-

telmiä. Helikopterila-
vett inen järjestelmä 

on osoittanut tehonsa 
Falkandilla ja Persian-

lahdella. 
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Sea Skua on osa oh-
Ijusperhettä. Perhee-
seen kuuluu kuuluvat 

mm Sea Eagle, josta on ollut 
kirjoitus aikaisemmassa Ran-
nikon Puolustajan numeros-
sa ja Sea Guard -alusasen-
teinen ilmatorjuntaohjusjärjes-
telmä. 

Helikopteri lavett inen jär-
jestelmä on palveluskäytössä 
maailmanlaajuisesti. Maalin-
osoitukseen helikopteri käyt-
tää omaa tutkaansa ja löydet-
tyään maalin valaisee sitä. 
Ampuja val i tsee maalin ja 
matkalentokorkeuden ja lau-
kaisee ohjuksen. Ohjus ha-

r S 3 1 -.ö®El 

keutuu maalista tulevaan tut-
kaheijastukseen. 

Aluslavettinen järjestelmä 
on kehitetty helikopteriversi-
osta. Keveytensä ansiosta 
järjestelmä voidaan asentaa 
pieniinkin (alle 20 m) aluksiin. 
Yksi järjestelmä pitää sisäl-
lään neljä pareittain asennet-
tua ohjusta, maalinosoitustut-
kan ja kannen alapuolelle si-
joitetun ammunnanhallintajär-
jestelmän. 

Viimeisimpänä evoluution 
tuloksena on kehitetty ajoneu-
volavettinen järjestelmä. Se 
on kokonaisuudessa yhden 
kolme akselisen kuorma-au-
ton päällä. Ohjuspatteriajo-
neuvoon kuuluu kaksi ohjus-
paria, maalinosoitustutka ja 
ammunnanhallintajärjestelmä. 

P u o l i a k t i i v i n e n 
S e a S k u a 

Ohjus on jokasään toiminta-
kykyinen ja se on ohjauksel-
taan puoliaktiivinen. Ampuva 
yksikkö valaisee maalin tut-
kalla ja valaisua jatketaan oh-

juksen osumaan saakka. Sea 
Skua on kehitetty alunperin jo 
ennen Falklandin sotaa, joten 
itse konstruktiona se on mel-
ko iäkäs. Toisaalta ohjausta-
van takia ohjus itsessään voi 
olla yksinkertainen ja valai-
suun voidaan käyttää erilai-
sia tutkia. Alunperin ohjus on 
suunn i t e l t u k ä y t e t t ä v ä k s i 
omasuojajärjestelmänä, jolla 
on tykistöasetta huomattavas-
ti parempi kantama. Suunnit-
telussa ohjuksen tyypillisenä 
maalina on pidetty Osa II -
tyyppistä ohjusvenettä. 

Painoltaan ohjus on vain 
147 kiloa, joten kannettavas-
ta järjestelmästä ei ole kyse. 
Kevyestä painostaan huoli-
matta taistelulataus on saatu 
30 kiloiseksi, mikä on riittä-
vän suuri maihinnousualuk-
sen tuhoamiseen. Taistelula-
taus on esisirpaloitu ja syty-
tin hidasteinen. Ohjus on 2,5 
metriä pitkä ja halkaisijaltaan 
0,25 metriä. Lentonopeudek-
si on ilmoitettu 0,8 Mach ja 
tällä nopeudella ohjus lentää 
pinta-aluksesta tai ajoneuvos-

Sea Skua - puoliaktiivsella meritorjuntaohjuk-
sella on kokemuksia kahdesta konfliktista. 
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Helikopteriversiolla päästään jopa 20 kilometrin ampumaetäisyyteen. 

ta ammuttuna noin 18 kilo-
metriä. Helikopterista laukais-
tuna päästään jopa 20 kilo-
metrin ampumaetäisyyksiin. 

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

Lentokorkeuden ohjus pitää 
vakiona itse koko lennon ai-
kana. Sen mahdollistaa oh-
juksessa oleva korkeusmitta-
ri. Ampuja voi ohjelmoida len-
toradan korkeussuunnassa 
ennen laukaisua ja matalin 
lentokorkeus on alle kolme 
metriä. Mittari on saman kuin 
Exocet -meritorjuntaohjukses-
sa. Työntövoiman ohjukselle 
antaa ruutirakettimoottori, jos-
sa käytetään savutonta ruu-

tia. Myös lähtömootto-
rin ruuti on savutonta. 

Oh juksen lentoa 
säätelee neljä itsenäi-
sesti ohjautuvaa oh-
jaussi ivekettä ohjuk-
sen painopisteen etu-
puolella. Ohjauselekt-
roniikka on sijoitettu 
siipien tasalle taistelu-
kärjen taakse. Perä-
osan siivet ovat tarkoi-
tettu vain lennon va-
kavointiin. 

Falklandin sodas-
sa laukaistiin kahdeksan Sea 
Skua -ohjusta päästen halut-
tuun lopputulokseen. Persian-
lahdella 21 Sea Skuaa löysi 
maalinsa. 

• Ajoneuvolavetti pitää 
sisällään ammunnanhallinta-
järjestelmän ja neljä ohjusta. 

16 RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 9 8 

S Ä H K Ö I S T Ä K I L P A I L U A 
Vattenfall on valmiina kilpailuun. 

Valmiina osoit tamaan voimansa, 

osaamisensa ja palveluhenkisyytensä. 

Asiakkaan tyytyväisyys on 

palkintomme. 

VATTENFALL ^ 
P a l v e l e v a s i i h k ö y h t i ö ^ ^ 
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Pelastajabakteeri 
panee elimistön konnat kuriin. 
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