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Saaristomeren 
rannikkopuolustus 

4/1999 

on osa uutta meripuolustusjärjestelmää. Turun suunnalla ei mil-
lään muotoa haluta kiistää pääkaupunkiseudun keskeistä osaa 
maanpuolustuksessa yleensä ja meripuolustuksessa erikoisesti. 
Lehtemme valveutuneille lukijoille ei ole tarpeen toistaa kuinka 
monta prosenttia ulkomaankaupastamme kulkee merellä, millä 
alueella sijaitsee maamme tärkein taloudellinen, tuotannollinen, 
koulutuksellinen jne potentiaali. Vaikka maanpuolustuksemme 
lähtökohtiin kuuluu koko maan puolustaminen, niin toki maas-
tamme löytyy elintärkeiden toimintojemme kannalta eri arvoi-
sia alueita. 

Lounais-Suomi ja Saaristomeri, Ahvenanmaa mukaan luet-
tuna ovat tärkeä merenkulun alue jo rauhan aikana. Kriisiaikana 
alueen merkitys korostuu. Ahvenanmaa on lukko, joka turvaa 
lähes tuhatkilometrisen Pohjanlahden rannikon. Saaristomeri on 
yksi maanpuolustuksemme painopistealue. 

Yhdistymisen ensimmäiset askeleet on Saaristomerellä otet-
tu tasatahtiin hyvällä lähtöaskeleella. Rannikkotykkimiehiä kui-
tenkin arveluttaa rannikkojoukkojen tehtävien ja tätä seuraavan 
joukkojen määrän radikaali väheneminen Turun saaristossa. Voi-
daanko kaikista tilanteista selvitä vähenevällä henkilöstöllä ja 
materiaalilla? 

"Maamme meri- ja rannikkoalueen puolustaminen on nyt 
yksissä käsissä. Tehtäväjaossa korostuu entistä selkeämmin ko-
konaisvastuu merivalvonnasta ja alueellisen koskemattomuuden 
turvaamisesta merellä ja rannikolla. Merivoimat saa merkittäviä 
lisätehtäviä Ahvenanmaan puolustukseen liittyen. Näihin päiviin 
asti saarimaakunnan puolustusvalmistelut on jaettu merivoimien 
ja mantereen maavoimien johtoportaiden, lähinnä Turun-ja Po-
rin sotilasläänin kesken. Tästä lähtien merivoimat vastaavat yk-
siselitteisesti puolustusvoimien osalta Ahvenanmaan demilitari-
soinnin valvonnasta sekä sen puolustuksen suunnittelusta, val-
mistelusta ja toteutuksesta niin merellä kuin maalla, mukaanlu-
kien joukkojen siirrot ja ryhmittäminen, materiaalin kuljetukset 
ja paikallishankinnat, asemien linnoittaminen ja väestön siirrot 
sekä varsinaiset sotatoimet." Edellä oleva on suora lainaus Puo-
lustusvoimain komentajan pitämästä merivoimien 80-vuotispa-
raatipuheesta. Voiko sen enää selkeämmin sanoa? 

Muutoin: Turku on Suomen ensimmäinen kaupunki! 

Kommodori Pertti Malmberg 
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Saaristomeren Laivastosta ja Turun Rannikko-
rykmentistä muodostettu rannikko- ja merialu-

eemme lounaisesta osasta vastaava valmiusyhty-
mä Saaristomeren Meripuolustusalue on toiminut 

uudessa kokoonpanossaan reilun vuoden ajan. 

Saaristomeren 
Meripuolustusalue 

-kehittyvä valmiusyhtymä 

Toiminta on monelta osin ol-
lut vielä sisäänajoa ja yh-
teisten toimintalinjojen ha-

kua, mutta kulunut vuosi on osoit-
tanut, että joukkomme on hitsaan-
tumassa yhdeksi kokonaisuudeksi 
ja kykenee hyvin toteuttamaan 
sille asetetut tehtävät. 

K o k o o n p a n o 

Joukko-osastoon kuuluu neljä 
valmius- ja koulutustehtävistä 
vastaavaa joukkoyksikköä: kaksi 
laivuetta, meripataljoona sekä 
rannikkopatteristo. Muita komen-
tajan alaisuudessa toimivia yksi-
köitä ovat huoltokeskus sekä Lai-
vaston Soittokunta. Saaristome-

ren Laivastoon aiemmin kuulunut 
Skinnarvikissä toimiva varikko 
sekä Pansiossa sijaitseva elekt-
roniikkakorjaamo siirtyivät orga-
nisaatiouudistuksessa Merivoi-
mien Varikon kokoonpanoon. 

Saaristomeren Meripuolus-
tusalueen (SmMepa) ensimmäi-
senä komentajana toimi kommo-
dori Pertti Malmberg runsaan 
vuoden ajan. Hän luovutti jouk-
ko-osaston kommodori Hans 
Holmströmille 1.9.1999 Pansion 
sotasatamassa pidetyssä komen-
tajien vaihtoparaatissa. 

Pansiossa toimiva joukko-
osaston esikunta on kokoonpanol-
taan yhtenevä toisen meripuolus-
tusalueen kanssa käsittäen kolme 
osastoa: henkilöstö-, operatiivi-
sen- sekä huolto-osaston. Opera-
tiivisen osaston yhteydessä toimii 
merivalvontajohtokeskus, tieto-
tekniikkakeskus sekä elektroni-
sen valvonnan ja tiedustelun alus 
Kustaanmiekka. 

Tietotekniikkakeskus vastaa 
perinteisten tehtäviensä lisäksi tu-
levaisuudessa koko merivoimien 
tiedonsiirtoverkkojen ja tietotek-
nisten järjestelmien valvonnasta 
ja ohjaamisesta. Viimeksimainit-
tua tehtävää hoitamaan on juuri 
perustettu puolustushaarakäyttö-
keskus. 

Meripuolustusalueen joukko-
yksiköiden nimet muuttuivat 
myös organisaatiouudistuksen 

yhteydessä, 
w w w . m i l . f i j Q t t a n e e r o t e t _ 

täisiin vastaa-
vista Suomen-
lahdella toimi-
vistajoukoista. 
Saaristomerel-
lä to imivat 
joukkoyksiköt 
tunnetaan ny-
kyisin nimillä 
6. Ohjuslaivue 
ja 4. Miinalai-
vue, Saaristo-
meren Meripa-

taljoona sekä Turun Rannikkopat-
teristo. Edellä mainituista laivu-
eet ja meripataljoona tukeutuvat 
Turkuun. Rannikkopatteristoon 

kuuluvat Gyltössä sijaitsevat esi-
kunta ja koulutuspatteri sekä Utön 
ja Örön linnakkeet. 

T a p a h t u m i a 
e n s i m m ä i s e l t ä 
t o i m i n t a v u o d e l t a 

Kuluneen vuoden aikana meri-
puolustusalue on saanut käyttöön-
sä uuttaja peruskorjattua aluska-
lustoa. Ohjusvene Hamina on 
kuulunut vuoden ajan 6. Ohjus-
laivueeseen suorittaen sille mää-
rättyä koetoimintaa. Uusi alus on 
kiinnostanut laajasti erilaisia vie-
railijaryhmiä ja Haminalla on jär-
jestetty ennätysmäärä alusesitte-
lyjä-

4. M iLv on vastaanottanut 
neljä Uudenkaupungin Työve-
neellä peruskorjattua Kuha-luo-
kan raivaajaa, joiden saattaminen 
operatiiviseen valmiuteen on 
täystyöllistänyt Raivaajaviirikön. 
Sama tahti jatkuu myös tulevai-
suudessa, sillä kaksi viimeistä 
sarjaan kuuluvaa alusta tullaan 
myös peruskorjaamaan. 

Meripuolustusalueen kiinteis-
tökanta on myös kohentunut kah-
della merkittävällä kohteella. 
Loppuvuodesta -98 vastaanotet-
t i in Gyltön alueella sijaitseva 
Lempersön kalliovarastoja 1.9.99 
vietettiin Pansiossa uuden kes-
kusvaraston vihkiäistilaisuutta. 
Keskusvaraston avulla pystytään 
keskittämään ja saattamaan ma-
teriaalin käsittely nykyajan vaa-
timusten tasalle. Esimerkkinä pie-
nemmistä kohteista todettakoon, 
että Pansio-11 alueella on valmis-
tunut kahden pistolaiturin perus-
korjaus. 

Viimeisenä uutuutena mainit-
takoon elokuun lopussa käyttöön 
otetut SmMepa:n Internet-sivut, 
jotka on laadittu yhteistyössä 
ammattilaisten kanssa ja suunnat-
tu nuorille, jotka etsivät verkosta 
tietoa mielenkiintoisista varus-
miesajan palveluspaikoista. Sivut 
löytyvät osoitteesta www.mil.fi. 
Kannattaa tutustua! 

Kehitys ei ole vain uuden saa-
mista, vaan vastapainoksi vanhas-

ta on luovuttava. Kunniakas tyk-
kivene Turunmaa on tiensä pääs-
sä ja sen riisumistoimet ovat 
käynnissä ja on vain ajan kysy-
mys, milloin vanha rouva lähtee 
viimeiselle matkalleen. 

Saaristomerellä on myös lu-
kuisia operatiivisen merkityksen-
sä menettäneitä "kylmiä" linna-
kesaaria, joista ollaan lähiaikoi-
na luopumassa. Ensimmäisessä 
vaiheessa ollaan siirtämässä puo-
lustushallinnon vastuulta valtion 
muille laitoksille Kuuskajaskaria, 
Berghamnia, Bolaxia sekä Stora 
Kräkötä. Vastuun siirto tapahtu-
nee tulevan vuoden aikana valtion 
kiinteistölaitokselle tai metsäha-
llitukselle. 

Tulevaisuuden haasteita 

Tulevaisuuden tärkeimmät haas-
teet kohdistuvat henkilöstöön. 
Varusmieskoulutukseen liittyvä 
joukkotuotanto on saatava toimi-
vaksi myös laivastojoukkojen 
osalta, minkä lisäksi uusimuotoi-
nen johtajakoulutus on pystyttä-
vä viemään yksiköissä läpi jatku-
vana, korkeatasoisena prosessina 
ympäri vuoden. Vain näin pys-
tymme vastaamaan niihin odotuk-
siin, joita julkisuus on viime ai-
koina asettanut varusmiesten joh-
tajakoulutukselle. 

Palkatun henkilöstön asioitten 
hoito on muuttumassa myös mo-
nin tavoin uusine henkilöstöhal-
lintoon liittyvine tietojärjestelmi-
neen. Työaikojen seuranta ja pal-
kanmaksu ovat juuri siirtymässä 
uuteen HEHAT1 -järjestelmään, 
minkä lisäksi vuodenvaihteeseen 
mennessä on koko henkilökunta 
koulutettava tietokonepohjaisen 
kehittämiskeskustelu-ja urasuun-
nittelujärjestelmän käyttöön. Kun 
normaalin toiminnan ohella muis-
tetaan vielä sanat laatu ja itsear-
viointi, voidaan todeta, että vir-
kamiehellä ei tule aika pitkäksi 
työpaikalla. • 
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Rakentaminen 
Pansiossa 1990-luvulla 

Meri- ja rannikkopuo-
lustuskohteiden ra-

kentamista käsittele-
vässä sarjassa esitte-
lyvuorossa on Pansio. 

Kfisäjlä v. 1993 palautuivat Puo-
lustusministeriön ja Turun kau-
pungin maanvaihtosopimuksella 
Saaristomeren laivaston nyk. Saa-
ristomeren Meripuolustusalueen 
käyttöön entiset Valmet Oy:n 
Pansion telakan maa-alue, varas-
to- ja tuotantorakennukset sekä 
laiturit. Edellisten kirjoitusten ta-
voin tässä keskitytään esittele-
mään lähimenneisyydessä toteu-
tettuja korjauskohteita. 

Pansion alueen taustaa. 

Pansiossa sijaitseva Turun Laivas-
toasema on perustettu 
12.10.1939. Alueen rakentaminen 
käynnistyi talvisodan alkaessa ja 
jatkui tiiviinä sotien ajan päätty-
en vuonna 1947. 

Alueelle oli suunniteltu varas-
toja sekä konepaja-ja telakkatoi-

mintaa. Suunnitelmassa Pansion 
sotasatamaan oli tarkoitus raken-
taa alusten huoltoa palvelevien 
tilojen lisäksi myös alusten hen-
kilöstöä palveleva satamatermi-
naali. 

Valtion Metallitehtaiden pe-
rustamisvaiheessa Valtioneuvos-
ton istunnossa 8.8.1946 käytiin 
kiivaasti Turun laivastoaseman ja 
Valtion Metallitehtaiden Pansion 
telakan välistä rajaa. Valtioneu-
vosto päätti, vastoin puolustusmi-
nisteriön esitystä, kauppa-ja teol-
lisuusministeriön esityksen mu-
kaisesti luovuttaa Pansion telak-
ka-alueen laajennettuna sekä työ-
väestön asuntoalueen kokonai-
suudessaan Valtion Metallitehtail-
le. Pöytäkirjaan liittämässääneri-
ävässä mielipiteessä asian esitte-
lijä hallitusneuvos K. Rosenlöf 
esitti, eitä Turun Laivastoasema 
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menetti huomattavan osan sitä 
varten hankitusta alueesta ja ra-
kennuksista. Eriävässä mielipi-
teessä mainittiin laivastoasemal-
le erityisesti rakennetun tilavan 
laivojen varusvarastorakennuksen 
apurakennuksineen, raskaiden 
moottoriveneiden säilytysvajat ja 
paikat sekä kaikki työläisten 
asunnot. 

Hallinnanvaihtojen yhteydes-
sä vuonna 1946 alue s i i r ty i 
KTM: l l e ja edelleen Valmet 
Oy:lle. 

Laivastoaseman seuraava ra-
kennusvaihe supistetulla alueella 
alkoi 1960 - luvun alkupuolella 
jatkuen vuosikymmenen lop-
puun. 

Kesällä 1993 historian pyörä 
oli näiden alueiden kohdalla pyö-
rähtänyt täyden kierroksen ja 
Puolustusministeriön ja Turun 
kaupungin maanvaihtosopimuk-
sella palautettiin Saaristomeren 
laivaston nyk. Saaristomeren 
Meripuolustusalueen käyttöön 
entiset Valmet Oy:n Pansion te-
lakan maa-alue, varasto- ja tuo-
tantorakennukset sekä laiturit. 

Valmet on Pansion aluetta ke-
hittäessään noudattanut varsin 
pitkälle vuonna 1943 laadittua 
alkuperäistä rakentamissuunnitel-
maa, mistä johtuen alue sopi ra-
kennus ja laitesuunnittelunsa an-
siosta erittäin hyvin laivaston 
huolto- ja korjaustukikohdaksi. 

Pansion rakennuksia - van-
hempia 40-luvulla rakennettuja 
oli silloin käytetty yhtäjaksoises-
ti n. 50 vuotta. 

90-luvun alussa, Puolustusmi-
nisteriön ja Oikeusministeriön 
välisten neuvottelujen lopputu-
loksena, myös Pansioon perustet-
tiin vankityösiirtola työllistämään 
tehtävään sopivaa vankityövoi-
maa ja korjaamaan laivastoase-
man suuressa korjaustarpeessa 
olevia rakennuksia. Samalla luo-
tiin taloudellinen kehys Pansion 
rakentamiselle - määriteltiin vuo-
sittaiset määrärahat käytettäväk-
si käynnissä olevissa rakennus-
hankkeissa. 

Varuskunnan rakennusten 
korjaustöiden aloitus. 

Alkuperäisen rakennuskannan 
perusparannustyöt aloitettiin ruo-
kalarakennuksesta, joka ensim-
mäisenä mittavampana rakennus-
hankkeena valmistui v. 1983. 

Laivastoaseman asettamassa 
hankkeiden tärkeysjärjestyksessä 
ensimmäisenä kohteena oli esi-
kunnan korjaaminen. Luettelossa 
seuraavina olivat: 

-Poliklinikan tilojen rakenta-
minen 

-Meriupseerikerhon tilojen 
korjaus 

-Iilamontien asuinrakennus-
ten korjaus 

-Palautetulla alueella sijaitse-
van kaarihallin korjaus Pansion 
korjaamoksi. 

Esikunta 
- hallintorakennus 

Laivastoaseman esikuntaraken-
nus valmistui 15.4.1944. Peruspa-
rannustyön alkaessa v. 1993 ra-
kennusta oli käytetty yhtäjaksoi-
sesti 49 vuotta. Rakennusta oli 
pidetty auttavassa käyttökunnos-
sa niukoilla vuosikorjausvaroilla. 

Perusparannuksessa suurim-
mat muutokset kohdistuivat ullak-
kokerrokseen, johon sijoitettiin, 
aikaisemmin matalissa kellariti-

Pansion korjaamon kaarihalli. 

loissa sijainnut, henkilökunnan 
kahvio ja koko rakennusta pal-
veleva neuvotteluhuone. Kella-
r i t i loihin rakennettiin, etenkin 
polkupyörällä työmatkansa suo-
rittavan henkilökunnan tarpeisiin 
puku-, pesu- ja wc-tilat. 

Rakennushanke toteutettiin 
PLM:n rakennustyön toimesta 
n.s. omana työnä käyttäen vanki-
siirtolan työvoimaa soveltuvissa 
tehtävissä. Varojen niukkuudesta 
ja toteutusmuodosta johtuen pe-
rusparannustyö venyi useammal-
le vuodelle ja rakennus valmistui 
17.1.1994. Varojen saamiseksi 
esikunnan korjaustyöhön joudut-
tiin Iilamontien asuinrakennusten 
korjaustyö keskeyttämään ja siir-
tämään myöhemmille ajoille. 

Poliklinikan tilojen rakenta-
minen kasarmin alakertaan 

Poliklinikan rakentaminen käyn-
nistettiin pitkällisen vaihtoehto-
tarkastelun ja selvitystyön jälkeen 
esikuntarakennuksen valmistues-
sa. Suunnitteluvaiheessa tilojen 
loppukäyttäjä eli polikl inikan 
henkilöstö pääsi konkreettisesti 
osallistumaan suunnitteluun ja 
vaikuttamaan lopputulokseen 
sekä tilankäyttösuunnittelussa 
että tilojen yksityiskohtaisessa 
suunnittelussa. Hankkeessa saa-
tiin poliklinikan useassa paikas-
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sa hajallaan sijainneet tilat keski-
tettyä ja luotua sekä henkilökun-
nan että varusmiesten terveyden-
huollolle tehokkaat ja toimivat ti-
lat. Tilat luovutettiin käyttäjälle 
21.12.1995. 

l i lamontien asuinrakennus-
ten ja Meriupseerikerhon 
perusparannus 

l i lamontien asuinrakennusten ja 
Meriupseerikerhon korjaustyöt 
toimivat erinomaisena puskuriva-
rastona vankityösiirtolan työllis-
tämiselle, koska rakennukset it-
sessään ovat pieniä ja korjaustyö-
tä voiti in viedä eteenpäin pienil-
läkin taloudellisilla resursseilla. 
Päävastuun hankkeen etenemi-
sestä kantoi PLM:n Turun raken-
nustoimistoja -työ vuoteen 1994 
saakka. Puolustushallinnon ra-
kennuslaitoksen perustaminen 
huhtikuussa 1994 siirsi toteutta-
misvastuun edellisten työtäjatka-
valle rakennuslaitoksen Turun 
paikallistoimistolle. 

Pansion korjaamon 
peruskorjaus 

Ns. kaarihallin korjaus Pansion 
korjaamoksi, maanvaihtosopi-
muksella palautetulla alueella on 
maanpäällisistä kohteista tilavuu-
deltaan ja kustannuksiltaan tois-
taiseksi Pansion suurin rakennus-
hanke. Samalla Pansion korjaamo 
jäi viimeiseksi hankkeeksi, jota 
to teutet t i in ns. omana työnä 
PLM:n ja OM:n rahoittamana 
käyttäen vankityösiirtolan työvoi-
maa. Hankkeen valmistuessa 
16.10.1996 korjaamo sai käyt-
töönsä tilavat, valoisat ja nykyai-
kaiset toimitilat, jotka palvelevat 
korjaamon teknisesti yhä vaati-
vampaa toimintaa ja erityisesti 
sitä osaamista, jota ei ostopalve-
luina voida saada miltään ulko-
puoliselta toimittajalta. 

Keskusvaraston tilojen 
peruskorjaus 

Valmetin telakan vanha levyhalli 
valmistui 24.10.1947 materiaali-

pulasta johtuen n. vuoden myö-
hässä alkuperäisestä valmistumis-
tavoitteesta. Rakennuksen pää-
massa on kaksikerroksinen j a 
mitoitukseltaan sillä tavalla nor-
maalista poikkeava että pohjaker-
ros on huomattavan korkea (huo-
nekorkeus n. 10 m) ja ylempi ker-
ros normaalia huonekorkeutta. 

Lähtökohtana olemassa ole-
vaa rakennusta voiti in pitää var-
sin hyvänä juuri varastokäyttöön. 
Suurimmat epäilyt kohdistuivat 
rakennuksen kuntoon ja lopullis-
ten korjauskustannusten tasoon. 

Keskusvarastohanke aloitet-
ti in y l i vuoden kestäneellä han-
keselvitys ja -suunnitteluvaiheel-
la, jossa selvitettiin erilaisten to-
teuttamisvaihtoehtojen edul l i -
suutta. Jo hankesuunnitteluvai-
heessa käynnistyi rakennuksen 
perusteel l inen kuntotutk imus 
tekn yo. I lkka Valovirran diplo-
mityön muodossa. Johtopäätök-

senä kaikista selvityksistä oli kor-
jaamisen kannattavuus ja edulli-
suus verrattuna uudisrakentami-
seen. 

Hankkeen käynnistyessä van-
kityösiirtolan toiminta oli lopetet-
tu ja keskusvaraston toteuttamis-
ta suunniteltiin alusta alkaen ra-
kennuslaitoksen nykyisen toimin-
tamallin mukaisesti, jossa raken-
nuslaitoksen edustajat valvovat 
toteutusta ja rakentamisen lähtö-
kohtana on ulkopuolisten urakoit-
sijoiden käyttö koko toteutusvai-
heessa. 

Hankkeen rakennussuunnitte-
lu alkoi huhtikuussa 1998 ja ura-
koitsijat aloittivat varsinaisen ra-
kennustyön marraskuun alussa 
1998. Valmis keskusvarasto luo-
vutettiin käyttäjälle 1.9.1999. 

Lähteet:Puolustusministeriön historia 
Pansion rakennushankkeiden asiakirjat 
Haastattelut 

Karl Gädda, arkkit SAFA 
Puolustushallinnon rakennuslaitos 
Keskusyksikkö 

Kirjoittaja on toiminut edellä esiteltyjen poliklinikan ja keskus-
varaston arkkitehtisuunnittelun valvojana ja projektinjohtajana 
Puolustusministeriön rakennusosastolla ja rakennuslaitoksen pe-
rustamisen jälkeen sen keskusyksikössä. 
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Radiolinjan Tandem. 

Suomen kattavin kaksitaajuusliittymä 
ja erittäin edulliset puhelut, 

alkaen 29 p/min. 

'G S M / ö 5 O, 
R A D I O L I N J A 

JOTTA SUOMALAISET VOISIVAT PUHUA ENEMMÄN. 



• • • • 

SEITSEMÄNÄ KIRJANA 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen johto teki 
jo 20 vuotta sitten aloitteen, että kustakin ranni-
kon joukko-osastosta laadittaisiin oma historia, 
ja näistä muodostuisi kattava rannikkotykistön 
historisarja. Rannikkojemme puolustusjärjestelyt 
ja puolustuksesta vastaavien joukkojen tehtävien 
luonne ovat vaihdelleet suuresti sotilasmaan-
tieteellisten tilanteiden mukaan. Siksi laadittavis-
sa historiankirjoissa asiain painotteisuus tulisi 
poikkeamaan toisistaan. Tavoitteena tulisi ole-
maan ulkoasultaan yhtenäinen kirjasarja, vaikka-
kin kukin teos voisi olla yksilö sinänsä. Monien 
käytännön - ennen kaikkea rahoitusjärjestelyiden 
- takia asia joutui hautumaan lähes vuosikymme-
nen, kunnes ensimmäinen teos saatiin valmiiksi 
viisi vuotta sitten. Ja tavallaan kuin historian 
oikkuna viimeinen teos pääsi julkisuuteen Suo-
menlinnan Rannikkorykmentin vuosipäivänä 
12.5.1998, vajaat kaksi kuukautta ennen kuin 
rannikkojoukot ja laivastot yhdistettiin uusiksi 
Merivoimiksi 1.7.1998. 

KIVILINNOISTA 
KARKAISTUUN 
TERÄKSEEEN 

Tämä teos on kaikkiaan lähes 1500 
teksti-, kartta- ja kuvasivua käsittävän 
itsenäisyysaikamme rannikkotykis-
tön joukko-osastojen 75-vuotishisto-
riasarjan yleinen osa. Se piirtää Suo-
men rannikkopuolustuksen sata-
vuotisen kehityskaaren ja palvelee 
mainiona taustatietojen lähteenä ja 
tapahtumien kehyksenä. 

106 sivua/1994. 
Hinta 150 mk 
+ toimituskulut 20 mk. 

Kirjoittajat: 

Ye-eversti, filosofian tohtori h.c. Keijo Mikola 
Ye-eversti, professori, VTK, MA (War Studies) Matti 
Lappalainen, Ye-erversti Juhani A Niska 

HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 
1921-1998 
Kirja on kiehtova historianteos itse-
näisyyden ajan Hankoniemeltä, sen 
ympäristöstä ja sen puolustajista. 
Hangon Rannikkopatteriston histo-
ria ei ole vain sota- tai sotilashisto-
riaa, vaan elämänmakuinen kuvaus 
pienen rannikkokaupungin kohta-
losta, sen saarilinnakkeista ja ihmi-
sistä niissä. 

* * V". 

HanRPsto 

183 sivua/1998. 
Hinta 150 mk + 
toimituskulut 20 mk. 

Kirjoittaja: Res-kapteeni, FM Pekka Silvast 

TURUN RANNIKKO-
RYKMENTTI 
1939 - 1994 
Kirja kuuluu jokaisen Turun Rannik-
korykmentissä tai sen edeltäjissä 
palvelleen miehen ja naisen, am-
mattisotilaan ja varusmiehen kä-
teen. Rannikon asukkaat ja veneilijät 
voivat täydentää tietojaan sen sivuil-
ta. Sotahistoriasta ja rannikko-
puolustuksesta yleisemminkin kiin-
nostunut lukija löytää tästä kirjasta 
paljon ennen julkaisematonta tietoa. 

Kirjoittajat: 

Everstiluutnantti, insinööri Toivo Veriö 
Ye-eversti Olavi Simola 

KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 
1918-1993 

Kirja kuvaa patteriston ja sen edel-
täjien tyynet ja myrskyt vuodesta 
1918 nykypäivään asti. Painopiste 
on Kymenlaakson edustan rannik-
kotykistön vaiheissa. Teoksessa on 
selkeästi esillä joukko-osaston ase-
ma Suomen meripuolustuksen ja 
Kaakkois-Suomen puolustuksen 
osana. 

207 sivua/1995. 
Hinta 150 mk 
+ toimituskulut 20 mk. 

326 sivua/1994. 
Hinta 150 mk 
+ toimituskulut 20 mk. 

Kirjoittaja: Ye-everstiluutnantti Uolevi Tirronen 

Vain koko sarfan tilaaville niin kauan kuin p e d o s t a riittää! 
VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 
1952 - 1994 
Kirjassa tarkastellaan moottoroidun 
rannikkotykistön kokeilu- ja kehittä-
mistoimintaa Suomen itsenäisyyden 
alkuvuosista sotakokemusten kaut-
ta tähän päivään. Painopiste on sel-
keästi itsenäisen joukko-osaston ja 
sen ytimen, ammattitaitoisen henki-
löstön, kuvaamisessa arjessa ja juh-
lassa. 

VaaRPsto 

180 sivua/1996. 
Hinta 150 mk + 
toimituskulut 20 mk. 

RANNIKKO-
TYKISTÖ-
KOULU 

Historiikki mahdollisti ,>en, että 
nuoremmat ikäpolvet s ivat hyvän 
kuvan siitä, miten Rannikkotykistö-
koulu on vuosien saatossa kehitty-
nyt. Vanhemmille sukupolville his-
toriikki tarjoaa oivallisen mahdolli-
suuden muistella menneitä työn 
täyteisiä koulun toiminnan ja kehit-
tämisen vuosia. 

87 sivua/1995. 
Hinta 150 mk + 
toimituskulut 20 mk. 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKORYKMENTTI 
1918 -1998 
Mielenkiintoinen, elämää ja tapah-
tumia uhkuva teos kertoo, kuinka 
Suomen rannikkotykistön lippuryk-
mentti syntyi. Teoksessa piirtyy väri-
käs ja inhimillinen kuva joukko-
osastosta ja sen monenlaisista ihmi-
sistä vuoteen 1998 asti. 

331 sivua/1998. 
Hinta 150 mk 
+ toimituskulut 20 mk. 

Kirjoittajat: 

Ye-everstiluutnantti, filosofian lisensiaatti Urho 
Myllyniemi, Ye-everstiluutnantti Eino Räihä ja heitä 
avustanut työryhmä 

Voit tilata historiikit lähettämällä täytetyn tilaus-
kortin (postimaksu maksettu) tai faksata sen 
numeroon (09) 1299 277. 

Useamman kirjan tilauksesta lisäämme toimi-
tuskulua 5 mk/kirja/lähetys. 

Sähköpostiosoite: 
auvo.viita-aho@rannikonpuolustaia.fi  
eero.sivunen@rtk-fakta.rtk.fi 

www.rannikonpuolustaja.fi 

Kirjoittaja: Res-yliluutnantti, toimittaja Pekka Kurvinen Kirjoittaja: Ye-everstiluutnantti Ove Enqvist 

mailto:auvo.viita-aho@rannikonpuolustaia.fi
mailto:eero.sivunen@rtk-fakta.rtk.fi
http://www.rannikonpuolustaja.fi


Jatkosodan alkamises-
ta on kulunut jo hie-

man yli 58 vuotta. 
Saman verran on eletty 

niistä taistelutapahtu-
mista, joita käytiin 

Hangon saaristossa. 
Näiden "sotatoimien" 

päämäärät ja tavoitteet 
vaihtelivat pienimuo-
toisista tiedustelu- ja 

muista vastaavista 
retkistä sijainnista 

riippuen melko mitta-
viinkin ja monisisältöi-

siin saarivaltauksiin. 

Hästön taistelut Keltaisen Rykmentin veteraanit Terho 
Huttunen (vas), Lauri Suutari, Toivo 
Sivunen ja Paavo Toivonen Hästön 

Werner Torvinen muistomerkillä 24.8.1994 

T iin lähtöasetelmat kuin 
suunnitelmatkin lienevät 

1 olleet venäläisten puolel-
la selkeämmät. Suomalaisten 
osalta oli kysymys siitä, niissä 
ajassa ja miten pystytään alueel-
le suunnitellut joukot kalustoi-
neen siirtämään - ennen kaikkea 
samaan riittävän taistelukuntoi-
siksi. Omien joukkojemme saa-
ristotaistelutaito ei ollut olosuh-
teisiin nähden riittävä, eikä kalus-
to, erityisesti venekaluston osal-
ta, vastannut vaatimuksia. Taiste-
lutahtoa ei puuttunut. Tehokkuu-
den puolella on korostettava ra-
jaa vartioineiden rajajääkäri-
komppanioiden johtajien ja mie-
histön taitoja niin alkuvaiheessa 
kuin itse saaritaisteluiden aikana. 

Verinen vuorokausi 

Hangon sotatoimialueen Tammi-
saaren puoleisella oli vastuussa 
Danskogin lohko johtoelimineen 
ja joukkoineen. Lohkon henkilös-
töstä pääosa siirtyi muualta alu-
eelle kesä-heinäkuussa. Tällä loh-

kolla 18.7.1941 käyty Hästön saa-
ren (ml pienet lähisaaret) taistelu 
kesti ajallisesti alle vuorokauden, 
mutta oli sitäkin rajumpi. Hyök-
kääjän määrällinen ylivoima niin 
taistelijoiden kuin kaluston ja sen 
laadun osalta osoitti tehokkuuten-
sa. Niinpä Hästön taistelusta tuli 
lyhyt mutta tuhoisa suomalaisil-
le rajajääkäreille ja alueelle vasta 
siirretylle RP 1 :n (os. Tulikouras-
ta) kranaatinheitinjoukkueelle. 
Taistelun tuloksena 63 sankarivai-
najaa jä i palaamatta. Jokunen 
taistelija pääsi uimalla pois saa-
resta, kaikkien kohtalo ei ole vie-
läkään selvinnyt. 

Keltainen Rykmentti 

Rannikkopataljoona 1 siirrettiin 
syksyn tultua Viipurinlahdelle 
osallistumaan Viipurinlahden 
hyökkäystoimiin, mm. Koiviston 
saarten valtaamiseen. RTR 2:n 
Länsikannaksen vastuualueen 
muodostuttua ns. asemasodan 
vaiheeseen tuli myös käyttöön 
Keltainen Rykmentti -nimi, jolla 

ko. rt-joukot sitten myöhemmin 
ja sodan jälkeenkin on tavallisim-
min mainittu. 

Rykmentin Perinnetoimikun-
nan aloitteesta ja toimesta valmis-
tui Hästön saaren pohjoisrannal-
le muistomerkki muistuttamaan 
aseveljiä myöhempiä sukupolvia 
em. taistelusta tappioineen. Pal-
jastustilaisuudessa 18.7.1981 oli 
läsnä arvovaltainen, runsas ylei-
sö. Edesmennyt veteraaniveljem-
me Onni Kauppila suunnitteli ja 
johti juhlamenoja, pitäen myös 
paljastuspuheen. Monimuotoi-
seen ohjelmaan kuului myös Häs-
tö 1941 -runon ensi esitys, jonka 
lausui sen tekijä, veteraaniveljem-
me Juho Tenhiälä. Mainittakoon, 
että Keltaisen Rykmentin vete-
raaneja on myöhemmin käynyt 
arvokkaalla muistomerkillämme. 
Niinpä vuonna 1994 kesällä kä-
vimme laskemassa seppeleen 
muistomerkille muistellen samal-
la Hästön taisteluiden tapahtymia 
yhdessä silloisen Hangon Patte-
riston edustajien kanssa. 
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Kuivunut on veri kallioilla, 
laannut kaiku laukausten, 
vinkumasta luodit kivääreitten, 
konepistooleitten. 
Tyystin tauonneet ne kaikki on. 

Vainajina Suomen miehet 
loppuun asti taistelleina 
makas pensastoissa yksitellen 
verissään hengetonnä. 
Kaikki kaatuivat he kallioilla Hästön. 

Te kävitte kuolemaan, 
kävitte käskystä sotilaan. 
Te ylivoiman edessä kaaduitte kaikki, 
kaikki, taistellen puolesta oman maan, 
puolesta vapaitten rantojen rauhan. 

Apujoukkoa teille liiennyt ei. 
Totuus karkea tiedossa oli: 
"Meillä liian vähän poikia on ". 
Turhaan odotitte omia silloin, 
te uhreiksi jäitte, yhä uhreja ootte. 

Veri kallioilla Hästön kuivunut on. 
Meri vain yhä kuohuu, pieksee rantoja 
sen, 
tai tyynnä seisoo kuin silloin 
kuumana heinäkuuna, 
kohtalon päivänä kuoleman. 

Ei nousseet uhrisavut kuolonalttarilta, 
kaikuneet ei laukaukset kunnian, 
mutt laineet yhä rantakiviin lyövät 
vapaan isänmaan, kun saaret 
Suomen miesten veriin kastettuja ovat. 

Me sotaa tahdo emme, 
vain rauhaa rannoillemme 
vain rauhaa päälle maan. 
Tähän vaihdamme sankarkunniamme ja 
kaadumme 

puolesta sen, puolesta vapaa isänmaan. 

(Juho Tenhiälä) 

Oy WESTERN SHIPYARD LTD 

puh. 02-736 6511, telex 6877 teijo sf 
telefax 02-736 6515 

Alusten korjaus- ja muutostyöt 
sekä vuositelakoinnit. 
Suuret teräsrakenteet. 

M M I [MAN 
MERKKIEN 

JA 
SUOMALAISEN 

LAADUN 

LABOR , FIDES 

HUMANITAS 
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Istumme Pertti Malmbergin kanssa Merivoimien Esikunnan ylimmän kerroksen toi-
mistossa meren äärellä Lauttasaaressa. Positiivista haastatteluilmapiiriä ei latista 
marraskuun koiea maanantaiaamu eikä alkava työntäyteinen viikko. 

• • • • • • • • • M M M » L L . , 

Pertsa - Krunikari kakara 
Kommodori - merivoimien esikuntapäällikkö 1.1.2000 alkaen 

JUSSI VOUTILAINEN 

Pertsa syntyi sotien jälkeen 
24.11.1945 Helsingissä. 

Koko nuoruutensa hän on viettä-
nyt Helsingin eri alueilla. Edes 
Lauttasaareen siirtynyt työ ei tuo-
nut uutta kohdetta. Krunikan, Kä-
pylän ja Kallion lisäksi on Malm-
berg asunut nuoruudessaan myös 
Lauttasaaressa. Isän ammattipo-
liitikon ura vei Malmbergien per-
heen Kemiin. Tällöin nelihenki-
nen perhe isä, äiti, seitsemän vuo-
tias Pertti ja isosisko muuttivat 
Kemiin palatakseen jälleen vajaan 
vuoden kuluttua Helsinkiin. 

Kaikki koulut, sotaväen kou-
lut mukaan lukien, hän kävi Hel-
singissä. Ylioppilaaksi Malmberg 
kirjoitti vuonna 1965 Helsingin 
suomalais-venäläisestä koulusta. 

Elämäni helpointa aikaa 

Kuten niin usein kahden rannik-
kotykkimiehen kohdatessa kes-
kustelu siirtyy helposti varus-
miespalvelukseen rannikkotykis-
tössä. Pertti Malmbergin sotilas-
ura alkoi Vaasan Rannikkopatte-
ristosta saapumiserän 3/65 muka-
na. Varusmiesaikaansa Malmberg 
kuvailee elämänsä helpoimmak-
si ajaksi. Jos käskettiin juosta, 
niin silloin juostiin - jos käsket-
tiin punnertaa, niin silloin punner-
rettiin. Voiko sen helpompaa olla. 
Aliupseerikoulun ja alokasajan 
kokeet ja testit eivät tuntuneet 
vaikeilta. Vaikeinta oli pikku sim-
putuksen hyväksyminen. Silloisia 
"iltapuhteita" kutsuttaisiin nyky-
jään simputukseksi. Hyvällä mie-

TUTUT 
KASVOT 

• Rannikon Puolustajan haas-
tattelusarjassa tutustutaan ran-
nikkojoukkojen piirissä pitkään 
toimineisiin henkilöihin. Vuoros-
sa on rannikkotykkimies, kommo-
dori Pertti Malmberg. 

likuvituksella varustetut ryhmän-
johtajat keksivät kaikkea "koulu-
tuksellista" lisäpuhdetta iltaisin ja 
minä kapinoin sitä vastaan. Ihme, 
että pääsin RUK:iin, mutta kokeet 
ja viikko-ohjelman mukainen 
koulutus sujui erittäin hyvin. 

Onnellisten tähtien alla 

Sotilasurastaan ja elämästään 
Malmberg toteaa, 

"Olen elänyt onnellisten täh-
tien alla, takana on yli 30-vuoti-
nen avioliitto, joka yhä jatkuu 
onnellisena. Molemmat pojat läh-
tivät maailmalle varusmiespalve-
luksen jälkeen. Viime vuosina 
perheeseemme on tullut kaksi las-
tenlasta, jotka käyvät isovanhem-
pien luona säännöllisesti. Tehtä-
vät puolustusvoimissa ovat olleet 

vaihtelevia ja haastavia. Koeam-
pumalaitos tuntui uran tärkeim-
mältä jaksolta, mutta asiaa on jou-
tunut harkitsemaan uudelleen 
useaan kertaan. Viimeisimpänä 
ennen nykyistä tehtävää yhdisty-
misen aikainen komentajuus Tu-
russa oli erityisen haastava. 

Yhdistymisestä-

Yhdistyminen tuli yllätyksenä. 
Rannikkotykkimiehiltä ei kysyt-
ty. Yhdistymisen alkuvalmistelun 
aikainen vastustelu oli tarpeeton-
ta. Mielestäni tuli hakea hyviä 
puolia ja pyrkiä saamaan yhdis-
tymisen hyöty esille. Turun alu-
eella henki ja odotukset olivat 
positiivisia. Painotin henkilökun-
nalle, että tässä tilanteessa ei kan-
nattanut taistella tuulimyllyjä vas-
taa kuten Don Quijote, vaan po-
sitiivisia asioita ... toteaa Malm-
berg. 

Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen merkityksestä Malmberg 
kommentoi: 

-Tottakai, "köyhän" valtion 
puolustuksessa vapaaehtoinen 
maanpuolustus on tärkeässä roo-
lissa. Aikaisemmin on koordi-
nointi ollut puutteellista, mutta 
nyt vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen kenttä on organisoitu uu-
delleen ja aika näyttää onko käy-
tössä oleva organisaatio toimiva. 
Epäillen Malmberg toteaa kuiten-
kin... esimerkiksi puolustusvoi-
mien saapumiseräsekoilut ovat 
saaneet minut suhtautumaan uu-
distuksiin tietyllä varauksella. 
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IIRO HYRSKY 

Talvisodan maarintaman tapah-
tumat ovat kohtuullisen hyvin 

tunnettuja ainakin maanpuolus-
tusväen keskuudessa. Mutta 
moniko muistaa Saarenpään 

rannikkolinnakkeen uskomatto-
mat kamppailut taistelulaivoja 

vastaan - taistelun, jossa pi-
demmän korren veti linnake! 

.VIIPURI 

(V RAVANSAARI 
\ j ^2/152, 

TUPPURA 
4/162 
2/57 

RISTIN1EMI 
2/305 

SATAMANIEMI 
4/152 

PUKKIO 
3/203 

TIURI 
4/152 

Rannikkolinnake 
taistelulaivoja vastassa 
-Saarenpää 18. ja 19.12.1939 

Nykypäivänä kiinteä rannikkoty-
kistö alkaa ilmeisesti olla jo his-
toriaa. Ssiksi lienee aika palaut-
taa miel i in pätkä aselajin kun-
niakkainta historiaa. Koska ran-
nikkotykistöllä on monia juhla-
ja muistopäiviä, mielestäni mei-
dän tulisi säilyttää niiden joukos-
sa myös joulukuun 18.ja ^ „ S a a -
renpään linnakkeen torjuntavoit-
tojen päivämäärät Talvisodan 
alussa. 

Koiviston rannikko-
puolustus Talvisodan 
syttyessä 

Koivisto kuului omana alalohko-
naan majuri Kesämaan komen-
nossa merivoimien Viipurin loh-
koon, j onka komentajana o l i 
eversti Lyytinen. Operatiivisesti 
Koiviston alalohko oli alistettu 
toiseen armeijakuntaan kuuluval-
le neljännelle divisioonalle (4.D), 
jota tässä kerrottujen tapahtumi-
en aikana komensi eversti A. Kai-
la esikuntapäällikkönään majuri 
S. Simelius. Koiviston alaloh-

koon kuuluivat Koiviston niemel-
le ja saarille sijoitetut kolme ran-
nikkolinnaketta tukijoukkoineen. 
Linnakkeet olivat: 

1.Saarenpää, tämän tarinan 
päähenkilö, josta tarkempi eritte-
ly jäljempänä. 

2.Humaljoki, joka sijaitsi Koi-
viston kaakkoiskärjessä, päällik-
könä kapteeni Häyrinen. Linnak-
keen aseistuksena 2 kpl 152 45 C 
-tykkiä, 4 kpl 152/35 M K -tykkiä 
(vanha venäläinen merikanuuna) 
sekä kaksi kevyttä jaosta. 

3.Tiuri , Tiurinsaaressa Koi-
viston läntisimmässä saaressa 
päällikkönään luutnantti Laakso-
nen. Linnakkeen aseistuksena oli 
4 kpl 152/45 C -tykkiä ja kolme 
kevyttä jaosta. Tiuri oli linnak-
keista uusin ja valmistui taistelu-
kuntoon osaksi vasta sodan sytyt-
tyä. 

Saarenpään linnake 

Saarenpään linnake sijaitsi Koi-
viston suurimman saaren, Koivu-
saaren eteläpäässä lähellä Saaren-

KarttapiirroksessaViipurinlah-
den alue ja Koiviston alalohko 
Talvisodan alussa. 

pään kylää. Linnake ol i j o Pietari 
Suuren merilinnoitussuunnitel-
maan kuulunut varustus. Suomen 
itsenäistyessä oli Saarenpään lin-
noittaminen aloitettuja sinne oli 
tarkoitus rakentaa nelitykkinen 
152/45 C -patteria, mutta työt oli-
vat jääneet kesken, eikä tykkien 
asennusta ol lut vielä aloitettu. 
1919 linnake sai Lavansaaresta 
siirretyn nelitykkisen 254/45 D -
patterin. Rakenteeltaan patteri oli 
aluksi vanhan venäläisen mallin 
mukainen, jossa tykit olivat rin-
tamassa ilman naamiointia ja vain 
edestäpäin suojattuina. 1920-lu-
vun alussa linnakkeelle tuli lisäksi 
kaksitykkinen 57/58 H kevyt 
jaos. 

Rannikkopatterien hajautta-
misen alettua 1920-luvun puolen 
väl in jälkeen, laadi t t i in 1931 
suunnitelmat Saarenpään 254/ 
45 D -tykkien hajasijoittamises-
ta. Samalla suunniteltiin vanhan 
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tykkiaseman muuttamista niin, 
että siihen voitaisiin sijoittaa kak-
si Humaljoelta siirrettävää 152/ 
45 C -tykkiä. Suunnitelmista tuli 
totta 1936, kun saatiin määrära-
ha kahden tykkiaseman ja kent-
täradan rakentamiseen. Jatkoa 
seurasi seuraavina vuosina j a 
1938 lisättiin patterin tykki luku 
kuudeksi. Humaljoelta siirrettiin 
kaksi 152/45 C -tykkiä 1937. Sa-
malla tehtiin muutoksia ja paran-
nuksia kahteen entiseen D-tykin 
asemaan, joihin siirretyt C-tykit 
si joitett i in. Molemmat patterit 
saivat myös betonirakenteiset 
mittaus-ja tulenjohtoasemat. 

Talvisodan alla Saarenpään 
linnake käsitti siten kuusitykkisen 
järeän 254/45 D-patterin (D-pat-
teri), kaksitykkisen raskaan 152/ 
45 C -patterin (C-patteri) ja kak-
sitykkisen 57/58 H kevyen jaok-
sen. D-patterilla oli muutamana 
sotaa edeltävänä vuonna rakenne-
tut. hajasijoitetut tykkiasemat. C-
patteri oli sijoitettu entisen neli-
tykkisen D-patterin aseinaan, jon-
ka kahta tykkipaikkaa oli pienen-
netty ja suojausta parannettu. 
Molemmilla pattereilla oli teräs-
betoninen tulenjohtoasema. Am-
musvarastot olivat puutteellisesti 
suojattuja, vain osittain maanalai-
sia tiilirakenteita. Miehistön suo-
jatilat puuttuivat pääosin koko-
naan. Kantalinnoitteita oli suun-
niteltu keväällä 1939, mutta pa-
perit hautautuivat ensin eräälle 
kirjoituspöydälle ja sitten joutui-
vat byrokratian muuten pal-
loteltaviksi, eikä töitä ollut 
vielä syksyn koittaessa saatu 
alulle. 

Saarenpään linnake 
ilmasta 1929. Etualalla 

keskellä silloinen D-
patteri (4 tykkiä). Samas-
sa paikassa sijaitsi Talvi-

sodan aikana C-patteri, D-
patteri oli siirretty hajasi-

joitukseen vasemmalla 
näkyvään metsää. (Lähde: 

Kokko, Arvo. Mantsi, 
Järisevä, Koivisto: Karja-

lan kuulut linnakkeet. 
WSOY Helsinki 1950.) 

Saarenpään linnakkeen ko-
mentajana toimi talvisodan aika-
na eräs rannikkotykistön parhais-
ta upseereista, kapteeni M. Miet-
tinen. D-patteria komensi luut-
nantti Kytöpuro ja C-patteria 
res.vänrikki Holma. YH-vaiheen 
aikana linnakkeen joukkoihin li i-
tettiin kaksi kenttätykkipatteria 
res.luutnanttien Louhivuor i ja 
Hovilainen komennossa. Linnak-
keen ilmatorjunnaksi saatiin kaksi 
kevyttä ilmatorjuntajaosta (75/50 
M ja 47/40 OL), jo i ta johtivat 
vänr ikk i Aro la ja res.vänrikki 
Ahlberg. 

Jalkaväkijoukkoina Koiviston 
alalohkolla olivat 4. Erillinen ko-
nekiväärikomppania (4. Er. KKK, 
res.luutnantti Koljonen), polku-
pyöröpataljoona 5 (PPP5, kaptee-
ni Kronlöv)jakenttätäydennyspa-
taljoona 4 (KT-P 4). Lisäksi pai-
kallisena suojajoukkona to imi 
Koiviston suojeluskunnan osasto 
paikal l ispääl l ikkönsä Peussan 
johdolla. 

Alalohkolle oli alistettu tähys-
tys- ja vartioasemina Puhtolan, 
Inon, Seivästön ja Muurilan me-
rivartioasemat. 

Sodan alun tapahtumat 
Saarenpäässä 

Ylimääräisen harjoituksen (YH) 
aikana Saarenpään linnake mie-
hitettiin taisteluvalmiuteen. Sa-
malla kun miehistöä koulutettiin 
tehtäviinsä ryhdyttiin vihdoin ra-

kentamaan kenttälinnoitteita ja 
henkilöstön suojatiloja, jo i ta ei 
kuitenkaan ehditty saada lähes-
kään valmiiksi ennen sodan syt-
tymistä, vaan työ jatkui vielä so-
dan kestäessä. Heikot ammusva-
rastot tyhjennettiin ja ammukset 
hajasijoitettiin lähimetsään kai-
vettuihin kuoppiin. Tyhjiä am-
musvarastoja käytettiin miehistön 
majoitukseen. Tärkeimmät val-
mistelutyöt ja kenttälinnoitteiden 
ensimmäinen vaihe valmistuivat 
11.11. Linnake oli taisteluvalmis. 

Sotaa enteilevät rajaloukka-
ukset alkoivat 12.11 „ j o l l o in kol-
me neuvostoliittolaista pommiko-
netta kierteli linnakkeen yläpuo-
lella. Koneita vastaan avattiin ki-
vääri- ja konekiväärituli, osumia 
ei kuitenkaan ilmeisesti saatu. 
Tiedustelulentojen toistuessa seu-
raavana päivänä saatiin alalohkol-
le oma ilmatorjuntapatteri, jonka 
toinen jaos siirrettiin myöhemmin 
Koiviston kauppalaan. 

23.11. nähtiin aluevesirajan 
tuntumassa neuvostoliittolainen 
hävittäjäalus, joka suoritti i lmei-
sesti tarkoituksellisen alueloukka-
uksen mahdollisesti provosoidak-
seen linnakkeita ampumaan. Mi -
käli tämä oli tarkoituksena, ei teh-
tävä onnistunut, sillä linnakkeet 
eivät avanneet tulta. 

Tieto sodan syttymisestä saa-
ti in Koiviston alalohkolla Inon ja 
Puhtolan meri vartioasemilta, joita 
vastaan Kronstadtissa sijaitseva 
305 mm patteri avasi tulen 30.11. 
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aikaisin aamulla. Asemien mie-
histö sai vetäytymiskäskyn. Kel-
lo kuuden jälkeen saatiin tieto so-
tatoimien alkamisesta maarinta-
malla - Koiv isto l lak in aletti in 
valmistautua viholl isen ensim-
mäisiin iskuihin. Kauan ei tarvin-
nut odottaa, sillä j o aamupäivällä 
tuli ensimmäinen ilmapommitus. 
Saarenpäätä koht i pudotett i in 
kymmenisen pommia, jotka kaik-
ki räjähtivät vedessä tai rantavii-
valla vahinkoa tuottamatta. 

Seuraavat alushavainnot teh-
ti in 5.12., kun neljä raivaajaa ha-
vai t t i in Saarenpään edustalla. 
Linnake avasi tulen, mutta vihol-
linen vetäytyi sumuun ennen kuin 
maali oli saatu haarukoitua. 7.12. 
linnaketta lähestyi laivueenjohta-
ja (suurehko hävittäjäalus) Le-
ningrad ja neljä pienempää hävit-
täjäalusta, jotka ampumaetäisyy-
delle päästyään avasivat tulen lin-
naketta kohti. Kun linnake vasta-
si, alkoivat hävittäjät sumuttaa ja 
vetäytyivät sitten sumun suojas-
sa. Linnake ei kärsinyt vahinkoa, 
vihollisaluksiinkaan tuskin tul i 
osumia. Samat alukset näyttäytyi-
vät seuraavanakin päivänä, mut-
ta pysyivät nyt ampumaetäisyy-
den ulkopuolella. Ilmapommituk-
set jatkuivat tuottamatta kuiten-
kaan menetyksiä tai vaurioita lin-
nakkeelle. 

Maarintaman vetäytyminen 
toi vihollisen ampumaetäisyydel-
le ja maa-ammunnat alkoivat. 
Linnake tuki D-patterin tulella 
omien joukkojen taistelua tuho-
ten vihollisen tykistöä ja joukko-
keskittymiä maarintamalla toimi-
vien tulenjohtajien ohjauksessa. 

Linnake koki melkoisen yllä-
tyksen kun 10.12. alkoi D-patte-
rin alueelle putoilla 305 mm kra-
naatteja. Sumun vuoksi ei ampu-
jasta saatu näköhavaintoa, mutta 
kyseessä ol i ilmeisesti vihollisen 
raskain laivastoyksikkö, Gangut-
luokan taistelulaiva. Aluksen tul-
tua lähemmäksi saatiin ääniha-
vaintoja, joiden perusteella ensin 
D-patteri ja ampumaetäisyyden 
pienetessä myös C-patteri vasta-
sivat tuleen. Ilmeisesti linnakkeen 

tulenjohto onnistui arvionneis-
saan, sillä vihollisen kuulti in pe-
rääntyvän koval la nopeudella 
kuulumattomiin. Vihollisen tuli 
oli alkuvaiheessa erittäin tarkkaa 
ja D-patterin alueelle osui useita 
kranaatteja, suuria materiaalitap-
pioita ei kuitenkaan tullut, mutta 
kaksi miestä kaatui ja muutamia 
haavoittui. Suurimman ongelman 
muodosti tulitoiminnan kuluessa 
syntyneet kalustohäiriöt, jotka 
johtu ivat huol lon j a kokei lun 
puutteesta. Rauhan vuosina ei ol-
lut määrärahoja järeiden tykkien 
kovapanosammuntoihin. Niiden 
yhteydessä olisivat häiriöt ja heik-
koudet tulleet esiin ja ne olisi voi-
tu ajoissa korjata. Pahin kalusto-
vaurio sattui 6. Tykille, jonka put-
ken suulta lohkesi pala irti tehden 
tykin äärimmäisiä hätätilanteita 
lukuun ottamatta taistelukelvotto-
maksi. D-patteri oli nyt käytän-
nössä viisitykkinen. 

Seuraava meriammunta suo-
r i te t t i in 14.12. Kyrönn iemen 
edustalla ampuvia vihollisen mo-
nitorityyppisiä tykkiveneitä vas-
taan. Monitori l la tarkoitetaan hi-
taita, usein rannikkokäyttöön tar-
koitettuja, kokoonsa nähden ras-
kaasti aseistettuja sota-aluksia. 
Monitor i t väistyivät D-patterin 
tulta, vaikka tulitoimintaa pyrki 
häiritsemään Saarenpään edustal-
ta 12 yksikköinen vihollisen hä-
vittäjäalusosasto pysytellen kui-
tenkin n i in kaukana, että vain 
kahden mukana olleen laivueen-
johtajan (Leningrad-luokkaa) tuli 
ylsi linnakkeelle jääden epätar-
kaksi. 

Maa-ammunnat jatkuivat, sa-
moin vihollisen ilmapommitukset 
lyhyen tauon jälkeen. Linnakealu-
eelle ja sen lähiympäristöön ra-
kennetut valelaitteet, "Puuforssin 
tyk i t " , onnistuivat hämäämään 
vihollista ja linnake säilyi taiste-
lukuntoisena rajuissakin i lma-
hyökkäyksissä. 

Oktjabrskaja Revolutsija 
hyökkää 

Yöl lä 18.12. ol i j o kello 00.40 

havaittu merellä viisi vihollisen 
sota-alusta n. 30 km päässä lin-
nakkeesta. Seuraava havainto oli 
6 laivaa reilun 23 km päässä. Aa-
mulla kello kuuden aikoihin lai-
vat vetäytyivät n. 29 km päähän 
kuin odottelemaan. Saatuaan näin 
varoituksen linnake valmistautui 
hyökkäykseen: taisteluasemat 
miehitettiin. 

Aamun sarastaessa nähtiin klo 
09.20 horisontissa tummia pistei-
tä, tuntia myöhemmin alkoi ki i-
vas ilmahyökkäys linnaketta vas-
taan. Tavoitteena näytti olevan D-
patterin vaientaminen, sen esti 
oma ilmatorjunta johon varsinais-
ten i t- tykkien lisäksi osallistui 
myös C-patteri. Viholliskoneisiin 
todettiin useampia osumia, joista 
ilmeisesti aiheutui ainakin kahden 
pommikoneen putoaminen. Ilma-
hyökkäys jatkui miltei keskeytyk-
settä koko aamupäivän 

Kello 12.18 tunnistettiin lä-
hestyvästä vihol l isen laivasto-
osastosta sen suurin alus, Gangut-
luokan taistelulaiva Oktjabrskaja 
Revolutsija (OR). Johtoaluksen 
lisäksi osastoon kuului n. 10 hä-
vittäjää ja laivueenjohtajaa. Pääs-
tyään n. 26 km päähän taistelu-
laiva lähetti ilmaan MBR-3 -tyyp-
pisen lentoveneen tulentähystys-
tä varten. Päästyään 22 km pää-
hän OR kääntyi ja avasi tulen 305 
mm tykeillään, joita aluksella oli 
12 kpl. Kranaatit putosivat D-pat-
terin eteen nostaen ilmaan korkei-
ta räjähdyspilviä, kello ol i 12.35. 
D-patteri o l i odotellut panssa-
r ikranaati t putkissa j a hetkeä 
myöhemmin avattiin myös lin-
nakkeella tuli. Ensimmäinen pat-
terikerta o l i pitkä, vesipatsaat 
nousivat ilmaan vihollisaluksen 
takana, korjaus uusi laukaus, nyt 
maalin eteen. Olt i in pääsemässä 
vaikutusammuntaan. 

Vihollisen ilmahyökkäys jat-
kui pommituksin ja tykkiasemia 
vastaan tehdyin konekiväärihyök-
käyksin tuottamatta kuitenkaan 
merkittäviä vahinkoja. C-patteri 
onnistui ajamaan vihollisen tulen-
johtokoneen kauemmas aikakra-
naateillaan, mutta joutui vaihta-
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m a a n maalia, kun pari hävittäjä- miehistösuojan läpäisi ammus, teja alkoi tiheämmin putoilla tais-
alusta lähestyi 10 km päähän ja patteria suojanneita puita kaatui telulaivan ympärille, se keskeytti 
avasi tulen. C-patterin tuli oli kui- kuin heinää jne., mutta vakavilta ammunnan klo 14.25 ja poistui 
tenkin tältä etäisyydeltä niin tark- osumilta vältyttiin. Taistelulaivan näköpiiristä ammuttuaan linna-
kaa, että viholl inen joutui pian tuli oli hajanaista, vaikka osa kra- kettä kohti n. 200 kranaattia. Lin-
vetäytymään ja tul i toiminta jä i naateista osui patterialueelle. Ni i- nake oli selvinnyt ankarasta tais-
taistelulaivan ja järeän rannikko- tä putosi paljon myös ympäröiviin telusta varsin vähin tappioin ja 
patterin väliseksi. metsiin. Linnake jatkoi tulta, vain vaurion. Yhtään miestä ei ollut 

305 mm miinakranaatit nos- viisi haavoittunutta oli joutunut kaatunut, vain muutama oli hää-
tivät maahan iskiessään puut juu- hakeutumaan sidontapaikalle. D- voittunut, eikä mitään suuria vau-
rmeen ilmaan suuren sora- ja pö- patterin tuli ol i saatu juuri peittä- rioita ollut tullut kalustoon tai ra-
lypi lven mukana. M i l l o i n kra- väksi, kun kalusto alkoi taas pet- kenteisiin. Vihollisaluksiin ei ol-
naatti osui tulenjohtotornin ja tää! Myös mittausvirhe pakotti lut omien havaintojen mukaan 
maalin väliin, katkesi näköyhte- patterin keskeyttämään tulen het- saatu osumia. Asehäiriöt olivat 
ys hetkeksi kokonaan pölyn vuok- keksi klo 12.46. Kello 13.50 vi- vaivanneet linnaketta. Ulkoiselta 
si. Torni ja muutkin rakennukset hollinen uskoi ilmeisesti linnak- tähystysasemalta ilmoitettiin yksi 
v ä r i s i v ä t ja tärähtelivät räjähdys- keen olevan viimeisillään, sillä osuma taistelulaivaan, mutta ha-
ten voimasta, paineiskut pudotti- OR keskeytti ammuntansa ja lä- vainnolle ei ole saatu vahvistusta 
vat miehiä tykkien työskentelysil- hestyi 20 km päähän antaakseen muualta. Taistelun lopputulosta 
loilta. Humaljoen linnakkeelta siitä armoniskun yhä harvemmin voi silti pitää torjuntavoittona, sil-
katsottuna Saarenpään tarina ampuvalle patterille. Kello 14.00 lä vihollinen oli joutunut poistu-
näytti olevan lopussa, Koiviston D-patterilla oli ampumakunnos- maan saamatta merkittävää va-
k a u p p a l a s s a oli alettu perustaa ti- sa enää yksi tykki. hinkoa aikaan. Taistelulaivan 
lapäissairaalaa ja tyhjentää sopi- Linnakkeen asemestari Kak- poistuttua myös ilmahyökkäykset 
via rakennuksia ruumishuoneik- ko apulaisineen työskenteli kuu- taukosivat. Yksinäinen vihollis-
s i -o l ihan selvää, ettei tuolloises- meisesti. Pahemmin vaurioitu- pommittaja teki tiedustelulennon, 
ta tulimyrskystä monikaan voisi neista tykeistä "rosvotti in" vara- jol loin ilmeisesti selvisi äskeisten 
selvitä hengissä tai ehjänä. osia, jotka kuljetettiin läpi vihol- hyökkäysten tehottomuus, sillä 

Saarenpään linnake sai osu- lisen tulituksen korjattaville ty- u u s i ilmahyökkäys alkoi pian kes-
mia: mm. yhden tykkiaseman etu- keille. Työ sujui nopeasti ja jo täen aina illan pimenemiseen asti. 
val l i in tul i osuma, toisen tykin 14.21 D-patterilla oli neljä tykkiä Vasta illalla päästiin tutustu-
eteen ja taakse putosi kranaatti, ampumakunnossa. Kun kranaat- maan linnakealueen taistelujäl-

kiin. Pommi-ja kranaattikuoppia 
oli runsaasti. Puita oli katkeillut 
tai lentänyt juurineen ilmaan. 
Kaksi vanhaa majoituskäytössä 
ollutta ammusvarastoa oli hajon-
nut, viestiyhteyksiä ja ratoja oli 
katkeillut. Tykkiasemissa ol i so-
raa ja hiekkaa, tulenjohtotorneis-
sa sirpaleen jälkiä. Linnakkeen 
miehistö oli kestänyt taistelun ra-
situkset kiitettävästi. Erityisen 
kunniamaininnan ansaitsi nuori 
lotta Hell i Matikka, joka ei pois-
tunut koko taistelun aikana pai-
kaltaan linnakkeen keittiöstä, jot-
ta ruuan valmistus ei olisi keskey-
tynyt. 

Välttämättömät raivaus- ja 
korjaustyöt käynnistyivät heti. 
V i i p u r i n lohkon komenta ja , 
eversti Lyytinen saapui linnak-
keelle saamaan selostusta käydys-
tä taistelusta. Samalla pohdittiin, 
miten toimia, jos taistelulaivan 
vierailu toistuisi. Päätettiin vas-
taisuudessa ampua hakuammun-
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ta vain yhdellä tykil lä ja säästää 
koko patterin tulivoima vaikutu-
sammuntaan. Ulommat tähystys-
asemat havainnoivat vihollisen 
hävittäjäalusten l i ikkei tä koko 
yön ajan. 

Marat'n vuoro yrittää 

Joulukuun 19. aamu valkeni kirk-
kaana, sumu hälveni ja näkyvyys 
parani. Ensimmäinen ilmahyök-
käys alkoi pian kello yhdeksän 
jälkeen toistuen lyhyin väliajoin. 
Kello 11.21 tunnistettiin lähesty-
vän laivasto-osaston suurin alus 
Gangut-luokan taistelulaivaksi. 
Nyt kyseessä ol i eilisen vieraan 
sisaralus Marat, jonka suojaosas-
tona oli 12 hävittäjäalusta. Jälleen 
nousi ilmaan lentovene tulenjoh-
toa varten, samalla keskeytyi il-
mahyökkäys. Taistelulaiva avasi 
tulen n. 23 km päästä, ensimmäi-
set kranaatit iskivät D-patterin 
tulenjohtotornin ympäristöön. 
Läheten ja välillä kääntyen Ma-
rat jatkoi tulitusta, joka ol i huo-
mattavasti ei l istä tarkempaa. 
Maalina näytti olevan D-patteri ja 
erityisesti sen merelle näkyvä tu-
lenjohtotorni, joka oli ilmeisesti 
vihollisen tähtäyspisteenä. Linna-
ke vastasi suunnitelman mukaan 
yhdellä Durlacher-tykillä. Tulen-
johtotornissa oli D-patterin pääl-
l ikön lisäksi myös linnakkeen 
pääl l ikköjä lohkon komentaja. 

Eilisen "hehtaaritulen" sijas-
ta Marat'n laukaukset eivät hajon-
neet lähimetsiin vaan keskittyivät 
D-patterin tulenjohtotornin ja 2. 
ja 4. tykin lähettyville laivan aloi-
tettua vaikutusammunnan k lo 
12.25. Lähimmät 305 mm kra-
naattien iskemät irrottivat paloja 
tulenjohtotornin ulkoseinistä. Tu-
lenjohtue pysyi kuitenkin paikal-
laan ja jatkoi työtään. Yhdellä ty-
killä suoritetulla hakuammunnal-
la oli tuli saatu peittäväksi ja pat-
teri saattoi aloittaa vaikutusam-
munnan koko voimallaan nyt jo 
16 km:n etäisyydelle tullutta vi-
hollista kohti. Suuret vesipatsaat 
nousivat ilmaan laivan molem-
mil la puolilla, pitkä - lyhyt - ja 
osuma! Marat keskeytti tulituksen 

ja alkoi vetäytyä vauhtiaan kiih-
dyttäen merelle päin hävittäjä-
alussaattueen ryhmittyessä t i i -
viiksi suojarenkaaksi sen ympä-
ri l le. Patteri ampui pakenevaa 
taistelulaivaa uusia osumia yrit-
täen, mutta taas alkoivat kalusto-
häiriöt - tykki toisensa jälkeen 
vaikeni ja viimeiset patterikerrat 
ammuttiin vain kahdella tykillä. 
Pian ol i viholl isalus poistunut 
ampumaetäisyydeltä ja kohta nä-
kyvistäkin. 

Tykei l lä k i ro t t i in kaluston 
heikkoutta. Eilen oli epäonnistut-
tu vihollisen vaurioittamisessa, 
tänään kaikki näytti ensin sujuvan 
hyvin - kaksi varmaa osumaa oli 
j o havaittu - kun kalusto alkoi 
taas pettää! Lopputulokseksi jäi 
kuitenkin jälleen torjuntavoitto. 
Nyt vihollista ol i onnistuttu vau-
rioittamaan. Omat tappiot olivat 
jälleen pienet. Yksi mies kaatui ja 
kolme haavoittui, muutamia ra-
kennuksia oli sortunut, tykkien 
suojana ollut metsä ol i kaatunut 
lähes kokonaan, maa D-patterin 
tulenjohtotornin ympär i l lä o l i 
kuin jättiläisten kyntöpellolla -
vain yksi pieni puu oli jäänyt pys-
tyyn. Ilmahyökkäys alkoi heti lai-
vasto-osaston poistuttua ja ulot-
tui myös muulle Koiviston linnoi-
tusalueelle. Se katkoi jälleen vies-
tiyhteyksiä ja palopommit poltti-
vat muutamia taloja. 

Vihollinen oli keskittänyt Saa-
renpään linnaketta vastaan ras-
kaimmat laivastoyksikkönsä ja 
runsaasti ilmavoimiensa iskuvoi-
maa. Tulos ol i kuitenkin varsin 
laiha. Molemmista hyökkäyksis-
tä oli laivasto osasto joutunut ve-
täytymään linnakkeen tulen vuok-
si pystymättä aiheuttamaan lin-
nakkeelle merkittäviä tappioita tai 
vaurioita. Viholl inen ol i näissä 
taisteluissa käyttänyt yhteensä 
500-600 305 mm kranaattia ja 
useita satoja lentopommeja, jois-
ta suurimmat 1000 kg painoisia. 
Taistelulaivojen käyttämien kra-
naatt ien yhte ispaino o l i n. 
200.000-240.000 kg. Voi vain to-
deta, että käytettyyn ammusmää-
rään nähden tulos o l i mitätön. 
Tavoitteena ollut linnakkeen vai-

entaminen jäi täydellisesti savut-
tamatta. Saarenpään linnake kes-
ti - RT oli ja on terästä. 

Saarenpään linnake kesti pi-
täen yhdessä Koiviston muiden 
linnakkeiden kanssa maarintaman 
eteläisen pään vahvana estäen vi-
hollisen suunnitelmissa mahdol-
lisesti olleen maihinnousun. Lin-
nakkeet olivat ankarien ilmahyök-
käyksien ja pian myös raskaan 
kenttätykistön kohteena lähes jat-
kuvasti. Vihollinen syyti Saaren-
päähän yhteensä arv io l ta n. 
325.000 kg laivatykistön kranaat-
teja, raskaita lentopommeja n. 
500.000 kg. Pienempiä lentopom-
meja arvioidaan pudonneen n. 
10.000 kpl. Kenttätykistön kra-
naattien määrää on vaikea arvioi-
da, mutta tulen ollessa tiheimmil-
lään tuli Saarenpäätä ja Humal-
jokea kohden jopa y l i 1000 kra-
naattia puolessa tunnissa. Helmi-
kuun lopulla 1940 omien joukko-
jen vetäytyessä myös Koiviston 
linnakkeista luovuttiin, jotteivät 
ne joutuisi mottiin. Osa kalustos-
ta saatiin evakuoiduksi, osa jou-
duttiin tuhoamaan. Vaikka linnak-
keiden sota ol i siltä erää päätty-
nyt, miehistö jatkoi taistelua so-
dan loppuun asti. 

Millainen oli venäläinen 
Gangut- luokan 
taistelulaiva 

Raskaiden taistelulaivojen "mur-
ros" ajoittui vuoteen 1906, jol loin 
Englannissa otet t i in käyttöön 
amiraali Fisherin ajatusten poh-
ja l ta suunniteltu taistelulaiva 
Dreadnough. Tämä höyryturbii-
nein varustettu, vain yhdellä pää-
kaliiperilla (10 x 305) aseistettu 
sota-alus antoi nimensä kokonai-
selle uudelle laivatyypille. Uuden 
suuntauksen mukaisia laivoja 
alettiin kutsua dreadnoughteiksi, 
vastaavasti niitä vanhempia tais-
t e lu la i vo ja a le t t i i n kutsu ja 
predreadnoughteiksi. Myöhem-
min, kun alkuperäistä ajatusta 
edelleen jalostettiin syntyi kon-
septi, josta käytettiin nimitystä 
superdreadnough. Uuden alustyy-
pin synty vanhensi aikaisemman 
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25 000 tonnin taistelulai-
va Marat n pääaseistuk-
sena oli 12 kpl 305 mm:n 
järeää tykkiä. (Lähde, 
Jari Leskinen: Veljien 
valtiosalaisuus) 

konseptin pohjalta suunniteltuja 
aluksia niin, että jotkut niistä oli-
vat j o täysin vanhentuneita vesil-
le laskettaessa. Dreadnough sai 
nopeasti paljon jälj itteli jöitä ym-
päri maailmaa. Alkuperäiseen 
malli in syntyi nopeasti kansalli-
sia muunnoksia ja lisäyksiä. 

Myös venäjän laivastopiireis-
sä tiedostettiin ennen pitkää uu-
den tyyppisten sota-alusten tarve. 
Mall ia lähdettiin hakemaan Itali-
asta, joka ol i aloittanut oman 
dreadnought-tyyppinsä suunnitte-
lun. Rakennushankkeet alkoivat 
lähes samanaikaisesti elo-syys-
kuun vaihteessa 1909 sekä Väli-
että Itämerellä, mutta italialainen 
Dante Al ighier i valmistui suu-
remmitta viivytyksittä, kun venä-
läisen Gangut-luokan rakentami-
nen oli välil lä pysähdyksissä ja 
valmistui kahden ensimmäisen 
yksikön osalta vasta tammikuus-
sa 1914. Jälkimmäinen pari sama-
na päivänä aloitetusta neljästä 
aluksesta ehti va lmi iks i vasta 
vuotta myöhemmin. 

Uudet alukset nimettiin voit-
toisien taistelujen ym. muistorik-
kaiden paikkojen mukaan: Gan-
gut (Hankoniemi), Petropavlovsk, 
Sevastopol ja Poltava. Tyypin 
päämitat olivat: pituus 180 m, le-
veys 26,5 m, keskisyväys 8,4 m, 
uppoama n. 23.000 tonnia. Nel-
jää potkuria pyörittävät höyrytur-
biinit kehittivät n. 42.000 hv ja 
antoivat nopeudeksi parhaimmil-
laan 23 solmua. Turbiineja ruok-
kiva höyry saatiin 25 Yarrow-
tyyppisestä kattilasta. Aluksen 
normaali miehitys ol i n. 1125 

miestä (lippulaivana n. 1230). 
Aluksia suojasi kyljissä keu-

latornista perätorniin 220 mm 
paksu ja 4,6 m korkea panssari-
vyö, perää ja keulaa suojaava 
panssari vyö oli vesirajan alapuo-
lella 130 mm ja yläpuolella 50 
mm paksu. Kansipanssarin pak-
suus oli 75 mm. tykkitornien suo-
ja ol i 250..300 mm paksuinen, 
komentotornin 250 mm. Kylkien 
kasemateissa olevia 120 mm tyk-
kejä suojasi 150 mm panssari. 
Lisäksi laivan tärkeimpiä osia 
suojasi vielä sisempi 75.. 100 mm 
paksu panssarivyö 3,4 m ulom-
man vyön takana. Vertailun vuok-
si voi vielä todeta, että italialai-
sen Dante A l i gh ie r i -aluksen 
panssarointi oli lähes kauttaaltaan 
n. tuumaa paksumpi, vastaavan 
ikäisten englantilaisten laivojen 
panssarivyö saattoi paksuimmal-
ta kohdaltaan olla jopa y l i 100 
mm vahvempi (Orion-luokka, ra-
kentaminen aloitettu 1909) 

Pääaseistuksena oli 12 kappa-
letta 305 mm 52 pituuskaliiperin 
tykkejä neljässä laivan keskivii-
valle asennetussa kolmoistornis-
sa. Kevyempää tykistöä edusti 16 
120 mm tykkiä laivan kylk i in si-
joitetuissa kasemateissa, kahdek-
san kummallakin kyljellä. Kase-
mattien sanotaan olleen niin al-
haalla, että niitä oli vaikea käyt-
tää vähänkään suuremmassa me-
renkäynnissä. Lisäksi aluksissa 
oli neljä torpedoputkea vesirajan 
alapuolella. Alkuperäinen ilma-
torjunta-aseistus käsitti vain kaksi 
tykkiä. Määrä kasvoi myöhem-
min kahdeksaan 76 mm ja tusi-

naan 37 mm aseeseen (vaihdel-
len hieman eri aluksilla). Taiste-
lulaivojen 305 mm täyslaita pai-
noi n. 4800 kg. Saarenpään D-
patterin patterikerta painoi n. 
1410 kg (kuudella tykillä,). 

Gangut -luokka poikkesi ita-
lialaisesta esikuvastaan mm. ke-
vyemmällä panssaroinnillaan ja 
suuremmalla koneteholla. Mo-
lemmil la muutoksi l la pyr i t t i in 
suurempaan nopeuteen. Saavutet-
tu etu, yksi vaivainen solmu, ei 
liene ollut vaivan, kustannusten 
ja heikentyneen suojan arvoinen. 
Itämeren olosuhteista johtuen 
alukset varustettiin jäätä murta-
valla keulalla. 

Ennen toista maailmansotaa 
kolme Gangut-luokan alusta ol i 
peruskorjattu. Ne olivat saaneet 
uuden komeasti kaartuvan ns. Itä-
meren keulan. Komentosiltara-
kennelmia ol i muutettuja lisätty, 
etumainen savutorvi oli muutta-
nut muotoaan j a i lmatorjunta-
aseistusta oli lisätty. Vielä aivan 
sodan kynnyksellä laivat saivat 
uudet tulenjohtojärjestelmät, jot-
ka olivat tyypiltään samanlaiset 
hollantilaiset Hazemeyer-laitteet, 
jotka oli asennettu suomalaisiin 
panssarilaivoihin. Eräässä läh-
teessä kerrotaan hollantilaisten 
asentajien hoitaneen molemmat 
työt samalla "Itämeren kierrok-
sella". Järjestelmä edusti omana 
aikanaan alansa ehdotonta huip-
pua. 

Va l lankumouksen myötä 
vaihtuivat myös Gangut-luokan 
alusten nimet, vaikka siihen ei 
näin jälkiviisastellen tuntuisi oi-
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leen välttämätöntä tarvetta. Sel-
väähän oli, että kaikki tsaarinval-
taan viittaavat nimet oli poistet-
tava, mutta kunniakkaat taistelut 
kai olisi voinut jättää näkyviin. 
Oli miten oli. Gangutista tuli Okt-
jabrskaja Revolutsija (Lokakuun 
Vallankumous), Petropalvoskista 
Marat ranskalaisen vallankumo-
usjohtajan mukaan, Mustanmeren 
laivastoon siirretty Sevastopolis-
ta tehtiin Parishkaja Kommuna 
(Pariisin Kommuuni, ihan totta, 
on sellainenkin ollut pari kuu-
kautta olemassa keväällä 1871). 
Poltavakin sai uuden nimen Frun-
ze, mutta ei kuitenkaan koskaan 
valmistunut ensimmäisen maail-
mansodan jälkeisestä korjaukses-
ta, vaan romutettiin keskeneräise-
nä. Vielä toisen maailmansodan 
kestäessä alusten nimiä muutel-
tiin uudestaan ja Gangut ja Sevas-
topol saivat vanhat nimensä takai-
sin. 

Suuriin meritaisteluihin eivät 
Gangut-luokan laivat koskaan 
osallistuneet, eikä se ilmeisesti 

ollut niiden ajateltu käyttötarkoi-
tuskaan. Erään arvion mukaan 
nämä vahvasti aseistetut mutta 
kevyehkösti panssaroidut alukset 
oli tarkoitettu pääasiassa omien 
miinakenttien suojeluun raivaus-
yrityksiä vastaan. Tässä kerrotun 
Talvisodan tapahtumien lisäksi 
Leningradissa j a Kronstadtissa 
olleet yksiköt osallistuivat Suo-
menlahden pohjukan alueen tais-
teluihin saksalaisia vastaan toises-
sa maailman sodassa sekä tykis-
töllään että osin maihin siirretyl-
lä miehistöllään. 

Marat/Petropavlosk vaurioitui 
pahoin saksalaisten pommituksis-
sa 1941, eikä purjehtinut enää 
koskaan. Gangut toimi vielä so-
dan jälkeen koulu- ja asuntolai-
vana, kunnes päätyivät romutet-
taviksi 1960-luvulla. Parishkaja 
Kommuna/Sevastopolin kohtalo 
ei ole tiedossani. 

Lähteet: 
Kokko, Arvo. Mantsi, Järisevä, Koi-
visto: Karjalan kuulut linnakkeet. 
WSOY Helsinki 1950. 
Sotatieteen laitos. Talvisodan histo-
ria (1 ja 2), sotatoimet Karjalan kan-
naksella. WSOY Helsinki 1978 
Mikola ym. Suomen rannikkotykis-
tö 1918-1958. Rannikkotykistön up-
seeriyhdistys ry. Helsinki 1959 
Enqvist Ove. Itsenäisen Suomen ran-
nikkotykit 1918-1998 (Sotamuseon 
julkaisuja 1/1999). Sotamuseo. Hel-
sinki 1999. 
Arimo, Reino. Suomen linnoittami-
sen historia 1918-1944 (Suomen 
Sotatieteellisen Seuran julkaisu 12). 
Suomen Sotatieteellinen Seura. Hel-
sinki. 1981 
Jane's Fighting Ships of WW II. Stu-
dio Editions. Lontoo. 1989 
Niklander Tauno. Meidän panssa-
rilaivamme. Tauno Niklander. Hel-
sinki 1996. 

Saarenpään linnakkeen 254 45 D -tykki 
omien räjäyttämä talvisodan lopulla. 
Kuvattu 1941 linnakkeen tultua taas 
suomalaisten haltuun. (Lähde: Kokko, 
Arvo. Mantsi, Järisevä, Koivisto: 
Karjalan kuulut linnakkeet. WSOY 
Helsinki 1950.) 

Artikkelin kirjoittaja, sotilasperinteen j a sotahistorian har-
rastaja I iro Hyrsky on syntynyt 1958 Raumalla. Asevelvol-
lisuus rannikkotykistössä (TurRtR). reservin sotilasmestari. 
Mukana vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä: Selkämeren 
Rannikkokilta ry, Rauman Reserviläiset ry, osallistunut useil-
le MPK:n kursseille, myös kouluttajana. 

Pelastusalan tehtävissä vuodesta -79, päällystötehtävis-
sä vuodesta -86, palomestarin tutkinto 1990. Nykyisin Rau-
man pelastuslaitoksella hälytysmestarin virassa, mutta tila-
päisesti palotarkastajan tehtävissä. 

E V I N R U D E ^ ^ I 

suorasuihkutusmoottor i t 

Maahantuoja MARITIM 

Vertaa 4-tahtisiin 
kilpailijoihin. 
Ficht on: 
- pienempi 
- kevyempi 
- nopeampi 
- ki ihtyvämpi 
- taloudell isempi 
Alittaa EPA 2006 
päästönormit 

10 
RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 9 9 

Puolustusjärjestelmien suunnittelua, 
valmistusta ja integrointia 
maalle, merelle ja veden alle 

Raivauksenhallintajärjestelmän käyttäjäliityntä toteutettuna 20" 
litteillä värinäytöillä, äärimmäisenä oikealla 
magneettisuojajärjestelmän käyttäjäliityntä. 

Erityisosaamisen alueet: 
• Hydroakust i ikka 
• E lekt romagnet ismi 
• Elektroni ikka vaativi in olosuhteis i in 
• Sovel lusohjelmoint i 
• Jär jestelmäintegroint i 

Tuotteet: 
• Herätemi inojen raivausjär jestelmät 
• Magneet t isuojausjär jeste lmät 
• Herätemit tausradat 
• Akust iset j a optiset valvontajär jeste lmät 
• Johtokeskus- ja esi tys jär jestelmät 
• Ammunnanhal l in ta- j a laskinjär jestelmät 
• Suuntaus- ja la i teohjausjär jestelmät 
• Digitaal iset puheensalausla i t teet 
• Siirrettävät lai tesuojat 
• Tutkajär jeste lmien apulai t teet 

Elesco Oy 
PL 128 
(Luomannotko 4) 
02201 ESPOO 
puh. (09) 525 9060 
fax (09) 525 90660 

PL 198 
(Kampikuja 4) 
78201 VARKAUS 
puh. (017) 366 5100 
fax (017)366 5111 

Juna on 
rautaa. 

VR Cargo 
PL 488, 00101 HELSINKI 
Puh. 09-7071. www.vr.fi 

Suomalaiset 
öljy- ja kaasupolttimet 

Valmistus ja tekninen neuvonta: 
Oilon Oy, PL 5, 15801 LAHTI 
Puh. 03-85 761 
Myynti: LVI- ja öljypoltinli ikkeet 
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Tahkunan valu-
rautiinen majak-

<a 18: O-luvulta on 
rksi monista 

Hiiufnaan nähtä-
vyyksistä 

Hiiumaa -
museosaari tykkiasemineen 

Hiiumaa - suomenkielisessä käytössä Hiiden-
maa, Ruotsin, Saksan tai vanhan Venäjän kar-
toissa Dagö, on Eestin (Viron) toiseksi suurin 
saari (ykkössijalla tietysti suomalaisille tunnettu 
Saaremaa). Hiiumaan maakunta on Eestin pie-
nin, vain hieman yli tuhat neliökilometriä saa-
rineen ja luotoineen. Suurimmat ovat itse 
Hiiumaa 989 km2, Kassan 19 km2 ja Vohilaid 
4 km2. Luotoja ja kareja on Hiiumaan ympäri 
helminauhana noin 200. Rannat ja rannikko-
vedet ovat matalia, tunnetuin matalikko on 
Hiiumaadal (Näckmangsgrud) saarien luoteis-
rannan tuntumassa. 

Hiiumaa aloitti nousunsa meres-
tä noin 10 000 vuotta sitten ja 
nousu jatkuu nykyisin noin kol-
me mi l l imet r iä vuodessa. 
Hiiumaan ja samalla Länsi - Ees-
tin korkein paikka on Köpun nie-
mimaalla - Tornimägi 68,5 m yli 
merenpinnan. Saaren leveys on 
noin 60 kilometriä ja korkeus ete-
lästä pohjoiseen noin 40 km. Ran-
taviivaa on 325 km. Hiiumaan 
pohjamaana on kalkkikivi, mikä 
paikoittain ulottuu maanpintaan 
ja on katettu ohuella multakerrok-
sella tai tavallisemmin savella ja 
sorahiekalla. 

Hiiumaa on Eestin metsäisin 
maakunta. Yl i 65 % saaresta on 
metsää. Saaren keskiosassa on 
hiukan suota ja rämettä. Kasvila-
jeiltaan rikkaan Hiiumaan maape-
rästä on viljelykelpoista vain noin 
viidennes. Metsissä vaeltelevat 
hirvet, villisiat, kauriit, ilvekset, 
supikoirat, ketut ja jänikset luo-
vat oman leimansa tähän luonnon 
kauniiseen saareen. 

Hiiumaan väkiluku on noin 
10 000, joista saaren ainoassa 
kaupungissa, pääkaupungissa 
Kärdlassa, asuu noin 4 000 ihmis-

tä. Yl i 99 % asukkaista on eesti-
läisiä. Pari suomalaistakin on va-
linnut kaupungin kodikseen. 

Hiiumaan lähinaapuriin Saa-
renmaahan on saaren eteläosasta 
vain kuuden kilometrin laivamat-
ka. Mantereelta saareen Helter-
maan satamaan pääsee 1,5 tunnin 
merimatkan jälkeen. 

Hiiumaan karu meriympäris-
töjä saaren historialliset olot ovat 
kasvattaneet hiiumaalaiset - hiid-
lased - huumori ja nauruihmisik-
si. Hiiumaalaisen vitsi on kuin 
noin vain heitetty repliikki, jon-
ka ymmärtämiseen menee joskus 
jopa päiviä. 

Hiiumaata on kutsuttu myös 
legendojen saareksi. Lähes joka 
kivellä, puulla tai paikalla on oma 
tarinansa - osin totta, osin tarua. 
Sama pätee myös saaren asutus-
historian kohdalla. Vuonna 1228 
on kirjoitettu, "quadam insula de-
serta, quae dicitur Dageida" - "on 
tyhjä saari, jota kutsutaan Dagei-
da". Argeologien tutkimukset 
osoittavat, että ihminen asui saa-
ressa jo 7600 vuotta sitten. Got-
landin Guta saagan mukaan oli 
sieltä tultu Hiiumaalle - Päivän-

saarelle jo vuonna 500. Ruotsin 
kuningas Yngvar haudattiin saa-
reen vuonna 600. Ensimmäiset 
ruotsalaiset asuttivat saarta 1200-
1400 luvulla. 

I maailmansota vaikutti saa-
reen omalla tavallaan siten, että 
ennen Vapaussotaa oltiin Saksan 
keisarikunnan osana ja itsenäi-
syys tuli 1920. Eestin ensimmäi-
sen itsenäisyyden aikana kuului 
Hiiumaa Lääneinään maakuntaan 
ja asiat päätettiin Tallinnan lisäk-
si Haapsalussa, Lääneinään maa-
kuntakaupungissa. Kuitenkinjat-
kui merenkulku ja kalastus, 
maanviljelijät viljelivät maata. 
Saaren noin 17 000 asukkaasta 
kävi useat töissä myös mantereel-
la. Saaren tärkein teollisuuslaitos 
Hiiu - Kärdla verkatehdas työl-
listi parisataa työntekijää. 

1939 Eesti pakotettiin sopi-
maan Neuvostoliiton kanssa tuki-
kohdista. Näin ensimmäisen vai-
heen aikana tuli Hiiumaalle 1100 
sotilasta ja elämä alkoi muuttua. 
Tukikohtia rakennettiin ja ryssän 
kummajaisia ihmeteltiin. Asiat 
kääntyi pahoin päin 1940, kun 
Neuvostoliitto otti vallan ja aloit-
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ti "kyyditykset" ja tapot. Saksa-
laiset valloittivat saaren lokakuus-
sa 1941, Neuvostoliitto takaisin 
1944. Hiiumaasta tuli rajoni (käy-
tännössä oma maakunta), mutta 
"kyyditykset" jatkuivat 1950 lu-
vun alkuun . Samalla tuhottiin 
kalastus ja merenkulku, kun 
Hiiumaasta tuli Neuvostoliiton 
länsiraja-alue, maanviljelys lyö-
tiin sekaisin kolhooseilla. Miehi-
tys jatkui ja 1940 -luvun lopulla 
oli saaressa vajaat 8 000 asukas-
ta. Osa ehti paeta ulkomaille 1940 
ja 1944, osa oli otettu Saksan tai 
Neuvostoliiton armeijaan, osa 
pakeni mantereelle metsäveljek-
si ja taisteli viimeiseen saakka. 

1944-1991 oli Hiiumaa Neu-
vostoliiton raja-alue, mihin pääsi 
vain erikoisluvalla. Helpoimpina 
jaksoina enemmän ihmisiä pääsi 
saareen, mutta vaikeina aikoina 
oli saareen pääsy erittäin vaike-
aa. 1970 luvun lopulla alkoi vä-
kiluku kasvaa ja saavutti sodan-
jälkeiset huippunumerot 1995, 
kun saaressa asui yli 12 000 hen-
keä. Siitä lähtien on väestömäärä 
ollut lievässä laskussa. 

Hiiumaata voidaan kutsua 
museosaareksi. Neuvostomiehi-
tys ja sen aikainen tiukka valvon-
ta, vaikuttivat positiivisesti saaren 
säilymiseen alkuperäisessä kun-
nossaan. Eihän saareen vieraita 
päästetty, ne jotka asuivat, pysyi-
vät. Uudet asukkaat olivat sotien 
jälkeisinä aikoina harvassa. Saa-
ren luonto säilyi lähes koskemat-
tomana kuten talonpoikaiskult-
tuurikin. Kolhoosit tosin kasvat-
tivat orjamielisyyttä. Hiiumaa-
laisten huumori säilyi ja kehittyi. 
Neuvostojärjestelmä oli usein 

kaskujen innoittajana. 
Mi tkä ovat siis tänään 

Hiiumaan valtit. Kaikkein tärkein 
on mahtava luoto ja sen vihreys. 
Hiiumaalta löytyy tyhjää ja kos-
kematonta rantaa - kaunista "hie-
nohiekkaa" - karuja kivikoita -
hiekkadyynejä ja paljon muuta. 
Hiiumaa on luonnon lempilapsi ja 
näin ollen omalaatuinen saaripa-
ratiisi, inistä ei puutu tarvittavat 
majapaikat ja ruokapaikat. Ei ole 
yökerhoja eikä kasinoita - vain 
olutpaikat ja mukavat Hiiumaa-
laiset ihmiset. Museoita saarelta 
löytyy useita. Hiiumaan Maakun-
tamuseon päämaja on Kärdlan 
kaupungissa 1998 entisöidyssä 
verkatehtaan omistajien Ungern-
Sternbergien 1830-1850 luvun 
herrastalossa. Museon perusnäyt-
tely sijaitsee Kassarin saaressa 
Stackelbergien kartanon voutira-
kennuksessa. Museon osastot on 
edellisten lisäksi Käinassa, mis-
sä sijaitsee kuuluisan eestiläisen 
symfoonikon ja urkurin Rudolf 
Tobiaksen syntymäkoti - suntion 
talo vuodelta 1839. 

Kuten otsikossa mainittiin, on 
Hiiumaalla montakin tykkiase-
maa. Ne sijaitsevat saaren kaik-
kein kauneimmissa ja kiinnosta-
vimmissa osissa omaperäisessä 
luonnossa. Kuuluisimmat ovat 
ehkä Tahkunan niemimaalla, mi-
hin alettiin rakentaa Pietari Suu-
ren merilinnoituksen etuaseman 
yhtä osaa - 12" Obuhov tykkien 
asemaa nr 39 vuonna 1912. Syk-
syllä 1917 todettiin neljän tykin 
patteri taistelukuntoiseksi. Neu-
vostoliitto rakennutti 1939Tahku-
naan 130 mmm tykkiaseman 
kaikkine bunkkereineen ja rauta-

Tahkunan niemimaalta 
löytyvät Hiiumaan kuuluisim-
mat tykkiasemat. Kuvassa 180 
mmm tykin rauniot. 

tie Lehtmasta Tahkunaan otettiin 
jälleen käyttöön. Rämemaastoon 
rakennettiin 180 mm tykkien kak-
soistornit. Ristnan niemen kärjes-
tä löytyy 1940 luvun 152 mm 
Canet asemat, joiden bunkkerit 
otettiin jälleen 1980 luvulla käyt-
töön. Tällöin käyttö oli tutka-ase-
maa varten. Näin tehtiin myös 
Tahkunassa. Edellä mainittujen 
tykkien lisäksi on Hiiumaahan 
rakennettu useita Canet asemia ja 
Pallininalla on erikoine 100 mmm 
tykkiasema. 

Hiiumaa -saagojen ja tarinoi-
den Päiväsaari, kansanperinteen 
ja kielitutkijoiden pyhien hiisien 
Pyhämaa - on toipumassa neuvos-
tomiehityksen aikakaudesta, meri 
on taas vapaa kalastajille ja me-
renkulkijoille. Pitkään suljettu 
saari ottaa vastaan retkeilijän, tu-
ristin ja vieraan tutustumaan 
Hiiumaan menneisyyteen, nyky-
päivään sekä pohdiskelemaan tu-
levaisuutta. 

Urmas Selirand 
Hiiumaan maakuntamuseon 
johtaja, 
Hiiumaan Suojeluskunnan 
tiedotusupseeri 

Maakuntamuseon päämaja 
Kärdlassa 
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iumaan alueministeri Toivo Tämä korkein ulkomaalaisil-
Asmer luovutti reservin ma- le myönnettävä ansiomitali luo-

juri Pekka Ahtolalle Suojeluskun- vutettiin toista kertaa suomalai-
nan eriansiomitalin numero 19. selle. 

flOSEÖ -ULKOPUHELIN 
VAATIVI IN OLOSUHTEISI IN 

Säänvaihteluja, ilkivaltaa ja kovaa käyttöä 
kestävien Racal-ulkopuheiinten käyttö lisääntyy 
nopeasti kaikkialla siellä, missä puhel imen 
odotetaan toimivan luotettavasti kaikissa 
olosuhteissa. 

Kirkkaankeltainen tai harmaa - IP-55 luokan 
tiiviiseen alumiinikoteloon asennettu 
ulkopuhelin on kehitetty vaikeissa olosuhteissa 
luotettavasti toimivaksi yhteys- ja 
hälytyspuhelimeksi. Se voidaan liittää yleiseen 
puhelinverkkoon ja yrityksen sisäiseen 
puhelinjärjestelmään. 

Ulkopuhelimia käytetään mm. aidattujen 
alueiden porteilla, teoll isuuslaitoksissa, 
voimaloissa ja sotilasalueilla sekä asemilla, 
satamissa ja aluksissa. 

M A A H A N T U O N T I JA M Y Y N T I 

NORECOM OY 
THE TELECOMMUNICATION C O M P A N Y 
Val l ikal l ionkatu 1 Puh. (09) 512 0155 
02600 E S P O O Fax (09) 512 0466 
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Ison palovahingon estäneet 
sammuttajat vasemmalta 
Lauri Koski, Joran "Hasse" 
Hansenson, Mirko Karppala, 
Sami Kettunen ja Jari Kaner-
vo. 

Pohjola palkitsi 
tehosammuttajat 

Pohjola palkitsi ison vahingon 

estäneet Suomenlinnan Ran-
nikkotykistökillan viisi reservi-
läistä monitoimityökalusarjalla, 
rytäkässä vaurioituneen veneen 
omavastuun "unohtamalla" ja kil-
lan hallinnassa olevasta säveltäjä 
Robert Kajanuksen historiallises-
ta saunasta vuoron varaamalla. 
Reserviläiset olivat estäneet uh-
kaavan palon leviämisen Tammi-
saaren lähellä Halsoholman saa-
ressa heinäkuun 11. päivänä. 

Väyläharjoituksessa matkalla 
Hangosta Helsinkiin kiltalaiset 
näkivät saarelta nousevan savua, 
karauttivat aikailematta kahdella 
veneellään rantaan j a ryhtyivät 
sammuttamaan kuivassa maastos-
sa nopeasti edennyttä paloa. He 
kertoivat pärjänneensä niillä vä-
lineillä, mitä veneissä oli j a lähi-
mökeistä löytyi. 

Merivartioston kaverit häly-
tettiin heti paikalle j a saaren toi-
sen pään a s u k k a a t k i n t u l i va t 
apuun. Metsikköä paloi puolisen 
hehtaaria, mutta rakennukset on-
nis tu t t i in pe l a s t amaan . Ki l lan 
vene vaurioitui kovan tuulen ja 

samaan poukamaan kiilanneiden 
veneiden työnnettyä sen rantaki-
vikkoon. 

Urheat sammuttajat olivat ali-
kersanti t Mirko Karppala , Jari 
Kanervo ja Sami Kettunen sekä 
aliluutnantit Lauri Käsk i j ä Joran 
"Hasse" Hasenson. Lauri Kaski 
veti ryhmää. 

Pa lk innon luovut t ivat pää-
konttorissa järjestetyssä tilaisuu-
dessa 14. syyskuuta Viljami Vuo-
rela ja Rannikkotykistökillan va-
kuutuksia hoitava Tapio Rannis-
to. Paikalla olivat myös Suomen-
l innan R a n n i k k o t y k i s t ö k i l l a n 
edustajina Pekka Ahtola ja Vesa 
Andersson. 

I 

XASPO SYSTEMS 
Aspo Sys tems Oy 
PL 11, 02201 Espoo 
Puh. (09) 435 5670, Fax (09) 435 56710 
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Presidentti Merin 
työhuone 

iumu' Tallinnaa! 

Viron presidentti Konrad Päts 

Sven Ise 

Kantosiipialus Nordic Jet vie 
nopeasti naapurimaamme 

pääkaupunkiin Tallinnaan. Kävin 
siellä lauantaina 28.08.99. En 
edes muista kuinka mones kerta 
tämä oli. Aikaisimmat käynnit 
olivat j o Neuvostovallan aikana, 
myöhemmät murroskauden aika-
na eli aikana jo l lo in Viro sai ta-
kaisin itsenäisyytensä. Kehitystä 
on kiinnostavaa seurata. Samalla 
voi todeta, että maan historia yl-
tää pitemmälle kuin omamme. Vi-
rolaisten ei ole vaikea löytää uu-
delleen kansallista identiteettiään. 

Tutustumiskohteina tällä mat-
kalla olivat Suomen suurlähetys-
tö, vanha kaupunki, presidentti 
Merin hallitsema tasavallan pre-
sidentin linna eli Kadriorgin lin-
na sekä yllätyksenä Viru-hotellin 
neuvostovallan aikainen KGB:n 
kuunteluhuone. 

Lähetystössä, joka on presi-
dentti Pätsin entinen rakennus, 
sotilasasiamies, komentaja (rt) 
Kenneth Nyholm kertoi Baltian 
turvallisuuspoliittisesta tilanteesta 
sekä Viron puolustusvoimien ke-
hitysnäkymistä. Esitelmää täy-
densi Viron armeijan asiantunti-

ja, evl Sven Ise (76 v.), joka ker-
toi virolaisten osallistumisesta tal-
vi- ja jatkosotaan. Ise on saanut 
sotilaskoulutuksensa Suomessa ja 
ol lut mukana mm. jatkosodas-
samme. Hänet palautettiin myö-
hemmin Viroon ja osan aikaa elä-
mästään hän oli Siperian vanki-
na. 

Minul le tarjoutui myös mah-
dollisuus tutustua Viron presi-
dentti Lennart Merin työympäris-
töön el i Kadriorgin linnaan ja 
nauttia lounas suomalaisten yllä-
pitämässä Vana Tunnelissa. Ra-
vintola on sijoitettu vuodelta 1346 
peräisin olevaan juomavesitunne-
li in, joka alkaa lentokentän luota 
ja päättyy keskustaan. Tämän jäl-
keen oli vuorossa Viru-hotell in 
ylimmän kerroksen KGB:n kuun-
teluhuoneeseen tutustuminen. 
Huoneessa oli osa vanhaa laitteis-
toa vielä jäljellä. Hotellin johdon 
mukaan huoneen tuleva käyttötar-
koitus on edelleen avoinna. 

Jan Fish 
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Arvoisa lukija 
Kulunut vuosituhat, vuosisataja vuosikymmen al-
kavat olla lopuillaan. Kädessäsi oleva Rannikon 
Puolustaja -lehti on ehkä viimeinen numero en-
nen alkavaa uutta vuosituhatta. Yksi aikakausi on 
päättymässä, uusi alkamassa. 

Rannikon Puolustaja -lehti on ilmestynyt jo 
42 vuotta säännöllisesti neljä kertaa vuodessa. 
Lehdestä voisi kirjoitta kohta pienen historiikin, 
sillä ajanjaksoon on mahtunut niin paljon erilai-
sia vaiheita. On ollut ylämäkeä ja alamäkeä ja 
välillä vähän tasaistakin. Jututettuani muutamaa 
aikaisempaa lehdentekijää olen saanut sen käsi-
tyksen, että aina on kuitenkin ollut mielenkiin-
toista tehdä omaa aselajia edustavaa julkaisua ja 
kirjoittaa siihen muistakin aiheista. 

Rannikon Puolustaja vuonna 2000 

Aloittaessamme uuden toimintavuoden voimme 
tyytyväisenä lodeta, että lehden taloudellinen ti-
lanne on vakaa ja lukijoilta saadut palautteet kan-
nustavia. Olemme voineet ja voimme jatkossakin 
toimia itsenäisenä, hyvässä yhteistyössä eri sidos-
ryhmiemme kanssa. Arvostamme perinteitä ja kat-
somme tulevaisuuteen. Toivomme, että Rannikon 
Puolustaja -lehti luo maanpuolustushenkisten ran-
nikon- ja meripuolustajien yhteenkuuluvaisuuden 
tunnetta. Lukijakuntamme koostuu sotiemme ve-
teraaneista nykyisiin varusmiehiin ja kaikki ikä-
luokat siltä väliltä. Yhteinen piirre on tiedonhalu, 
vankka maanpuolustustahtoja aselajien arvostus. 

Olemme teemoittaneet ensi vuoden numerot 
käsittelemään mm. Talvisotaa ja sen päättymistä, 
Itämeren reunavaltioiden rannikonpuolustusta ml 
Ahvenanmaa ja itäinen lähialue, Puo-
lustusvoimiemme eri aselajeja ja vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta. Lisätietoja voit katsoa 
kotisivuiltamme: www.rannikonpuolustaja.fi. 

Mielenkiintoista on ollut seurata uusien Me-
rivoimien toiminnan sisäänajoa. Tunnelataukset 
olivat aluksi voimakkaita, mutta ajan ja päivittäi-
sen työskentelyn myötä asiat ovat pikkuhiljaa nor-

malisoitumassa. Ei voi kuitenkaan väittää, ettei-
kö lievää ristiaallokkoa vieläkin olisi olemassa. 
Kokemukseni perusteella uuden organisaa-
tiorakenteen sisäänajo kestää 3-5 vuotta. Koko-
naan toinen asia on yhdistykset ja yhteisöt, jotka 
edustavat yhdistettyjä aselajeja ja joukkoja. Liian 
hätäisesti tehdyt yhdistymismallit saattavat kos-
tautua pitkässä juoksussa pahemman kerran. 
Yhteistyötä ohjaa vain yhteiseksi koettu toimin-
ta, ei käskyt eikä pienten porukoiden satunnaiset 
sooloilut. Tervettä itsetuntoa pitää aina olla. mut-
ta ei ylpeilyä eikä ylimielisyyttä. 

Rannikkotykistöjoukkojen historiikit 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry julkaisi vuo-
sina 1994-1998 kuusiosaisen historiikkisarjan. 
Tässä lehdessä on koko aukeaman kokoinen il-
moitus aiheesta. Nyt kannattaa tilata itselle tai 
vaikka joululahjaksi hyvälle ystävälle historiik-
keja. Mukana on tilauskortti, jonka täyttämällä ja 
lähettämällä saat julkaisut runsaan viikon kulut-
tua. Tilauskortin postimaksukin on maksettu val-
miiksi. Kannattaa toimia heti, sillä joitakin histo-
riikkeja on vain rajoitetusti jäljellä. Ja Joulukin 
lähestyy. 

Vuosituhannen lopuksi 

Kiitän lukijoitamme myönteisistä palautteista, ar-
tikkelien tekijöitä vaivannäöstä, sidosryhmiämme 
ja muita lehden teossa mukana olleita mielenkiin-
nosta. Erityisen kiitoksen haluan osoittaa tehtä-
vänsä jättävälle Rannikkotykistön Upseeriyhdistys 
ry:n puheenjohtajalle, evl evp Timo Sariolle, joka 
on antanut apunsa, tukensa ja kannustuksensa 
Rannikon Puolustaja -lehden julkaisemisessa. Yh-
teistyömme on ollut kitkatonta. 

Toivon kaikille hyvää Itsenäisyyspäivää, rauhal-
lista Joulua ja menestyksellistä Millenniumia oi-
kein Extran kanssa. 

Eero Sivunen 
päätoimittaja 
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57 mm:n 26 kaliiperin merikanuuna mallia Kaponier 

57/25 K-tykki Mars la Tourissa 
Ranskassa vuonna 1998. Kuva 
Colin Partridge. 

jotettuina mutta koottiin Talviso-
taan mennessä. 

57/26 K-tykk i ei ollut kovin-
kaan hyvä rannikkotykkinä pie-
nen lähtönopeutensa ja kanta-
mansa takia. Lisäksi se oli jäyk-
kälavettinen. Tykin lavettina oli 
erikoinen nelikulmainen pyrami-
dilavetti, jonka jokaisessa kul-
massa ol i valurautainen pyörä. 
Lavetti ja tykki oli kiinnitetty eri-
tyisellä kiinnitysruuvilla puupe-
rustaan, joten se ei päässyt am-
munnan aikana liikkumaan. Ko-
rotus annettiin käsipyörällä pyö-
ritettävällä ruuvilla jonka tukena 
oli vasempaan haarukkaan kiin-
nittyvä tukitanko. Sivusuuntaus 
tapahtui käsipyörällä pyöritettä-
vän ruuvin ja hammaspyörän vä-
lityksellä. Tällaista sivusuuntaus-
laitetta ei esiinny vanhoissa venä-
läisissä kuvissa, mutta kyllä esi-
merkiksi 1940-luvulta olevissa 
suomalaisissa piirustuksissa, jo-
ten se voi olla suomalaisten ra-
kennelma. 

Suomessa 57/26 K- tykkejä 
ni in kuin 57/48 No-tykkejäkin 
käytettiin myös linnoitustykistön 
sulkulinnakkeissa, kunnes niihin 
saatiin muuta kalustoa. K-tykistä 
käytettiin lempinimeä Korpraali-
tykki. Yhtään 57/26 K-tykkiä ei 
ole säilynyt Suomessa, ja ne lie-
nevät maailmanlaajuisestikin har-
vinaisia. 

OVE ENQVIST 

57/26 K kehitettiin 1800-luvun 
lopulla samoihin aikoihin kuin 
muut 57 mm tykit linnoituslait-
teiden sivustatulitukseen ja lähi-
puolustukseen. Vaikka tähän tar-
koitukseen usein käytettiin van-
hentunutta tykistöä, oli 57/26 K 
aikanaan uudenaikainen ase, jo l -
la oli suuri tulinopeus. Suomeen 
lienee vuonna 1918 j äänyt 17 täl-
laista tykkiä. Ne olivat osittain ha-rt-tykit 

10 RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 9 9 

Kulta- ja kellosepänalan erikoisliike 

J.A.Tarkiainen Oy 
Perustettu 1918 Viipurissa 

Antiikkihopea sekä antiikkikorut 
Arviointipalvelu 

Yrityslahjat 
Yrityslahjojen suunnitteluja valmistus 

Koru- ja hopeaesineet, kellot 
Palkinnot, mitalit 

Kaikki alan korjaukset 

A 
E n u n ^ n m t a r a 

TARKIAINEN 
Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI 

Puh. 661 916 Fax 656 015 
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& V O I M A A ! 

/PUO-YHTIÖT 
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Tele-Exxi Oy Ab 1 

Malminkaan 10 B, FIN-00700 Helsinki * 
* l 

' Puh. (09) 3505 530 • Fax (09) 3505 5333 'f 
, exxi@exxi.fi / 
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Tykkejä Southsea 
Castlen valleilla. 

- rannikko- ja meripuolustuksen 
historia pähkinänkuoressa 

Portsmouth on noin 200 000 
asukkaan rannikkokaupun 
ki Etelä-Englannissa. Ku-

ningas Richard I perusti kaupun-
gin vuonna 1194. Portsmouthis-
sa on yksi maan tärkeimpiä lai-
vastotukikohtia sekä konepajoja 
j a telakkateoll isuutta. Vuonna 
1496 kuninkaallinen laivatelakka 
ja maailman ensimmäinen kuiva-
te lakka rakennet t i in Ports-
mouthiin. Kaupunki on myös tär-
keä lomakeskus ja sieltä on lai-
vayhteys Ranskaan. Portsmouthin 
nähtävyyksiä ovat mm. Charles 
Dickensin syntymäkoti, amiraali 
Horatio Nelsonin Trafalgarin tais-
telussa käyttämä lippulaiva HMS 
Victory ja katedraali 1100-luvul-
ta. 

Rannikkomörssäri 1800-luvun 
puolivälistä (Royal Armouries) 

Southsea Castlen 64-nauiainen 
rihlattu suustaladattava rannikko-

tykki vuodelta 1872. 
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Meri- ja rannikkopuolustuk-
sen tärkeimmät nähtävyydet ovat 
Southsea Castle, Merimuseo ja 
sen yhteydessä sijaitsevat HMS 
Victory sekä samalla alueella si-
jaitsevat muut meriaiheiset muse-
ot. Kaupungissa on myös Nor-
mandian maihinnousuun li ittyvä 
D-day museo sekä useita maalin-
noituksia kaupungin ympärillä. 
Yhdessä tällaisessa linnoitukses-
sa, Fort Nelsonissa, sijaitsee the 
Royal Armouries, meidän Tykis-
tömuseota ja Rannikkotykistömu-
seota vastaava museo. 

Southsea Castle 

Southsea Castle rakennettiin Hen-
rik VI I I :n käskystä vuonna 1544 
suojaamaan kaupunkia ranska-
laisten mahdollisesta hyökkäyk-
sestä. Linnoitus kävi läpi useita 
laajennuksia ja oli sotilaallisessa 
käytössä kunnes Britanniassa luo-
vuttiin rannikkotykistöstä vuon-
na 1956. Portsmouthin kaupunki 
osti linnoituksen vuonna 1960, ja 
se avattiin yleisölle korjausten 
jälkeen vuonna 1967. 

Keskuslinnoituksessa on mie-
lenkiintoinen näyttely linnoituk-
sen ja rannikkopuolustuksen his-
toriasta. Linnoituksen valleilla ja 
pihalla on tykkejä eri aikakausil-
ta. Linnoituksessa järjestetään 
aika ajoin erilaisia historiallisia 
näytöksiä. Lahjatavarakaupasta 
löytyy pakoll iset opaskirjat ja 
kortit. 

Royal Armouries 
tykistömuseo 

Merimuseon läheltä löytyy mm. 
HMS Victory, varsinainen meri-
museo, muutamia muita vanhoja 
sotalaivoja, erilaisia pieniä puo-
teja ja muita näyttelyitä sekä pa-
kolliset lahjatavarakaupat. En eh-
tinyt tutustua merimuseoon enkä 
muihin tarjolla olleisiin näyttelyi-
hin. Ulkona olevat näyttelyesi-
neet, kuten HMS Victory, ovat va-
paasti katsottavissa. 

Fort Nelsonissa sijaitseva The 
Royal Armouries tykistömuseo 
antaa hyvän yleiskuvan tykistön 
kehityksestä sen alkuajoista ny-
kypäivään sakka. Samalla saa 
hyvän kuvan linnoituksesta ja lin-
noitustaidosta. Mielenkiintoisim-
pia tykkejä museossa on sulttaa-
ni Muhammed II:n jättimäinen 
bombardi, joka on valettu vuon-

na 1464. Tykki on ns. kammio-
ase, jonka erillinen panoskammio 
liitettiin putkeen kierteellä. Toi-
nen erikoinen tykki on 1000 mm 
kaliiperin Irakin ns. Supertykki 
1990-luvulta, joka paljastui ja 
purettiin ennen kuin sitä ehdittiin 
käyttää. Näiden lisäksi museossa 
on runsaasti muita sekä rannikko-
että muita tykkejä eri aikakausil-
ta. 

Koska Lontoossa ei ole varsi-
naista tykistömuseota, kannattaa 
meri- tai rannikkopuolustuksesta 
kiinnostuneen varata päivä tai 
kaksi Portsmouthia varten käy-
dessään Lontoossa. Ainoa huono 
puoli on se, että museoiden si-
säänpääsymaksut ovat suhteelli-
sen korkeita Englannissa, joten 
mukaan kannattaa varata myös 
repullinen puntia. 

Teksti ja kuvat Ove Enqvist 

Muhammed ll:n jättimäinen 
bombardi, joka on valettu 
vuonna 1464 (Royal Ar-
mouries ) 

1000 mm kaliiperin Irakin ns. 
Supertykki 1990-luvulta 
(Royal Armouries) 
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TOIMITAMME 
PUOLUSTUSVOIMILLEMME MM: 

• Naamiointiverkot ja 
maastouttamisjärjestelmät (yhteis-
työssä Barracuda Technologies Ab:n 
kanssa) 

• Varastohallit 
• Varastojen sisäkatteet 
• Telttapatjat ja ampuma-alustat 
• Peite-, kuomu- ja hallimateriaalit 
• Ym. PVC-kankaasta tehdyt tuotteet 

KEHITETTY YHTEISTYÖSSÄ 
PUOLUSTUSVOIMIEN KANSSA 

SCANTARP 
Oy Scantarp Ab, PL 1766, 70421 Kuopio 

Puh. 017-288 1188, Fax 017-4651 762 

e-mail:sales@scantarp.fi 

TERVETULOA MAANKUULULLE 
ROVANIEMEN 

VARUSKUNTAKERHOLLE 

- Hotellitason majoitus 
- Huoneissa televisio ja puhelin 
- Korsukabinetti / sauna 
- Herkullista ruokaa 

Uistelumahdollisuus 
Ounasjoki-Kemijoki 

TALVISIN HYVÄT HIIHTO- JA 
LASKETTELUMAHDOLLISUUDET 

Tiedustelut: 
Puh. (016) 181 4910 

Avoinna viikolla joka päivä 
klo 16.00 alkaen 

la-su klo 14.00 alkaen 

ROVANIEMEN VARUSKUNTAKERHO 
Someroharju 

Tykki siellä jossakin, alla 18 metriä suojatilaa 

RtUy Gotlannissa 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ylläpitää tii-
viitä suhteita Pohjoismaiden rt-joukko-osas-
toihin ja veljesjärjestöihin. Kolme vuotta sit-

ten yhdistys vieraili Tukholman edustalle sijoite-
tussa KA l:ssä. Yhdistyksen johto oli valinnut tä-
män vuoden matka-ja tutustumiskohteeksi Gotlan-
nissa, Färön saarella olevan merivoimien joukko-
osaston, Gotlands Kustartilleriregemente KA 3:n. 
Matkanjohtajina toimivat yhdistyksen puheenjoh-
taja, everstiluutnantti Timo Sario, eversti Ossi Ket-
tunen ja komentaja Hasse Rekola. Lokakuun alun 
matkalle pääsi ilmoittautuneista vain 20 yhdistyk-
sen jäsentä. 

Ruotsalainen laivasto on toiminut Pohjois-Got-
lannissajo vuodesta 1645 eli Brömsebron rauhasta 
alkaen. Tuolloin Gotlanti siirtyi taas ruotsalaisille. 
Samana vuonna aloitettiin rannikkolinnoitusten ra-
kentaminen Sliten ulkopuolella olevassa Enholmis-
sa. Krimin sodan aikana isäntinä olivat englantilais-
ranskalaiset laivastojoukot. Oleskelusta on alueella 
muistona muutama koleraan kuolleen hautamuis-
tomerkki. Ensimmäisen maailmansodan päivinä 
ruotsalaiset organisoivat Färösundin linnakkeen, 
joka kuitenkin purettiin sodan jälkeen. 

Nykyinen joukko-osasto siirtyi saarelle vuoden 
1936 puolustusohjelman perusteella. Silloin raken-
nettiin erilaisia puolustusjärjestelmiä ja rykmentti 
sijoitettiin Färösundiin. Kenraalimajurin johtama 
alueen esikunta on sijoittunut Visbyhyn.Yhteisö 
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Näkisittepä 
meidän uudet tykit 
Timo kertoo 
Tommylle 

Isännät ja matka-
laiset ryhmittynei-
nä KA 3:n eteen 

muuttui pienestä kauppapaikasta y l i 1000 ihmisen 
asuinpaikaksi. Armeija oli suurin työnantaja ja kiin-
teistöjen omistaja. 

Tämän päivän Fårösund on omaleimainen 40-
luvun tyylinen asuinalue. Varuskunnalla oli ja on 
edelleen suuri vaikutus. Merivoimien satamassa, KA 
3:n kasarmialueella, on 1850-luvun rakennuksessa 
joukko-osaston perinnemuseo ns. ranskalainen ka-
sarmi. 

Rykmentillä on erittäin hyvät harjoitusalueet 
sekä maa- että vesialueella. Isännät kertoivat, että 
kovapanosammunnat voidaan suorittaa ilman ulko-
puolista häirintää. Tämän takaa edessä avautuva 
laaja, avoin Itämeren selkä. 

Matkan ensimmäisenä päivänä tulivat tutuiksi 
K A 3:n perinteet, 120 mm tykit, tutka-asemat, var-
tioalukset, G-veneet sekä upseerimessi. 

Toisena päivänä tutustuttiin saaren historiaan, 
linnoituksen raunioihin sekä alueen lukuisiin kirk-
koihin (100 kirkkoa) sekä Visbyn museoon, jossa 
oli hyvin esillä Gotlannin historia aina kivikaudel-
ta alkaen. 

Vi v i l l så gärna tacka ännu en gång överste Tom-
my Jonsson, major Hans Rosengren, major Lars 
Karlström, löjtnanterna Gun Kristensson, Gunnar 
Allard, Mikael Hamstedt och alla andra vänliga 
värdar. 

Pentti Jänkälä 

AUTOILIJA MARTTI KEKÄLE 
Koi järvent ie 214, 2 6 7 4 0 Vasara inen 

Puh. (02) 823 6572 , 049 -323 285 
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Suuri joukko tuttuja 
kasvoja. Säätytalon 
porvariston salissa 

odottaa katettu pöytä. 

Kenraaliluutnantti 
Kantolan puhe ja 

malja säätiölle. 

Säätiön nykyinen asiamies komentajakap ti 
rouva Junttila ja Vikströmin edeltäjä J u h i 

:eeni Jyri Vikström, 
Vauhkonen. 

Reservin majuri Pekka Ahtola, Kristiina Slotte ja päätoimittaja 
Eero Sivunen puolisoineen. 

Kenraali Valtanen puhuu. 

Rannikkotykistön kenraalikunta ei ole 
maan pienimpiä - juhlassa heitä oli neljä. 
Tässä kenraali Jaakko Valtanen keskuste-
lussa isännän, Rt-säätiön valtuuskunnan 
puheenjohtajan Keijo Tapiovaaran kanssa, 
Taustalla Alpo Kantola. 

Lisää kenraalikuntaa, 
Aimo Pajunen ja 
Asko Kilpinen, 
heidän välissään 
rouva Kilpinen. 

"Tervetuloa herra kenraa-
li!" Kommodori Hanno 
Strang ja toimitusjohtaja 
Keijo Tapiovaara ottavat 
vastaan kutsuvieraita, 
vuorossa prikaatikenraali 
Asko Kilpinen. 

Rannikkotykistösäätiön 20-vuotisjuhlaa vietettiin 
Säätytalon juhlavissa puitteissa. Maittava illal-

linen ja arvovaltainen kutsuvierasjoukko loi juhlaan 
sen arvolle sopivan tunnelman. Illan aikana kuul-
ti in useita puheita, kaikissa sama teema; rannikko-
tykistön perinteiden ja yhteisyyden vaaliminen. 

Teksti ja kuvat toimitus 
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Esikuntapäällikkö 
Kommodori 
Pertti Malmberg 

Merivoimien komentaja 
Vara-amiraali Esko llli 



J U K K A T ILL I 
Kuningas Oscar II tarkastaa Oscars-
borgin linnakkeen 25.1.1901 

Norjan rannikkotykistö 
100 vuotta 

Norjan Rannikko-
tykistön 100-vuo-

tisjuhlia on vietetty 
pitkin rannikkoa 

17 eri kaupungissa 
9. huhtikuuta alka-

en Oscasrborgin 
linnakkeella ja 

päättyen samaan 
paikassa järjestet-

tyihin "oikea-aikai-
siin" juhliin 

1.10.1999. Juhlalli-
suuksia kunnioitti 

läsnäolollaan 
myös Norjan 

kuningas Harald. 

Ruotsin ja Norjan valtioll isen 
unionin ajan lopussa 1895-1905 
Norjan rannikkotykistöä kehitet-
ti in voimakkaasti. Puolustusmi-
nisterinä toimi rannikkotykistön 
upseeri kenraali W Olsson ja puo-
lustusmäärärahoista viidesosa 
suunnattiin kiinteän rannikkopuo-
lustuksen kehittämiseen. Uusien 
linnakkeiden valmistuttua mm 
Krist iansandi in ja Agdenesiin 

rannikkotykistöstä tuli itsenäinen 
maavoimiin kuuluva aselaji. Sii-
hen liitettiin myös merivoimien 
tähysteiset miinakentät ja maara-
joi l la olevat linnoitustykistön yk-
siköt. Uuden aselajin johtoon pe-
rustettiin 1.10.1899 alkaen ran-
nikkotykistön tarkastajan virka. 
Kyseistä päivää pidetään nykyi-
sen rannikkotykistön perustamis-
päivänä. 
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Linnakkeiden tykistöaseistus 
oli uudenaikaista: tykit ladattiin 
perästä, putkissa oli rihlat ja käy-
tössä oli räjähtäviä kranaatteja. 
Tulinopeus j a kantama ol ivat 
myös aikakautensa parhaimpia. 

35 000 miestä ja 
neljä vuotta 

Ensimmäisen maailmansodan ai-
kana Norjan rannikkotykistön tär-
keimpänä tehtävänä oli puolueet-
tomuuden turvaaminen valvomal-
la merialueita, ylläpitämällä kor-
keaa valmiuttaja valmistautumal-
la torjumaan merellinen hyökkä-
ys. Tykistöyksiköt käskettiin pal-
velukseen täydellä miehityksellä 
1.8.1914 ja joukot kot iutett i in 
vasta marraskuussa 1918. Tuona 
aikana l innakkeil la palveli yh-
teensä 35 000 miestä ja "valon-
heittimet valaisivat joka yönä ja 
kaikki tulenjohtoasemat ja patte-
rit olivat alati miehitettyinä". 

Maailmansotien välisenä ai-
kana vuonna 1920 rannikkotykis-
tö oli voimakkaimmillaan, mutta 
muutamaa vuotta myöhemmin 
alkoi puolustusvoimien raju alas-
ajo. Rannikkotykistöstä poistet-

tiin mantereelle ryhmitetyt linnoi-
tusyksiköt sekä linnakkeiden il-
matorjuntayksiköt. Pelkät perin-
teiset merelliset linnakkeet liitet-
ti in osaksi merivoimia 1.7.1934. 

Syyskuussa 1939 aloitettiin 
puolueettomuuden turvaaminen 
samalla periaatteella kuten vuon-
na 1914. Valitettavasti myös va-
rustus oli lähes sama kuin ensim-
mäisen maailmansodan aikana, 
kaikenkaikkinen valmius oli heik-
ko eikä edes yhtään kovapanos-
ammuntaa suoritettu ennen sak-
salaisten hyökkäystä huhtikuussa 
1940. 

Blucherin upotus 

Saksan suorittaman hyökkäyksen 
torjunnassa merkittävin yksittäi-
nen norjalaisten menestys saavu-
tettiin Oslon vuonossa 9.4.1940. 
Tällöin Oscarsborgin linnakkeen 
torpedopatteri upotti r istei l i jä 
Blucherin. Oslon vuonon tärkeä 
alue joutui lyhyiden taisteluiden 
jälkeen saksalaisille. 

Narvik taistelutantereena 

Narvikin malmisataman valtaus 
maihinnousulla onnistui saksalai-
sille suunnitelman mukaisesti. 
Kuitenkin englantilaisten laivas-
to-osaston toiminta Narvikin vuo-
non suulla lamautti saksalaiset 
merivoimien yksiköt. Kohta tä-
män jälkeen länsiliittoutuneet te-
kivät onnistuneen maihinnousun 
Narvikin kummallekin sivustalle 
ja saksalaisten ol i vetäydyttävä 
Narvikin alueelta. Vasta kun sak-
salaiset olivat aloittaneet salama-
sodan Ranskaa vastaan ja ranska-
laisten vastarinta oli luhistunut, 
liittoutuneet poistuivat Narvikis-
ta. 

Norjan puolustuksen heikkou-
den syynä oli se, että maan puo-
lustusvalmius oli miltei koko-
naan lyöty laimin. Ja kuitenkaan 
ei olisi tarvittu kovinkaan paljon 
sellaisen maan puolustamiseksi, 
jonka luonto on luonut linnoituk-
seksi. 

Saksalaisten linnoitustyöt 

Saksalaiset aloittivat Norjan ran-
nikon linnoittamisen välittömäs-
ti ja syksyllä 1942 oli merivoimil-
la valmiina 72 ja maavoimilla 221 
linnoitusta. Tykistöpattereita oli 
kaikkiaan 265 ja torpedopattereita 
15. Tykkien kaliiperit vaihtelivat 
yleensä 88-210 mm välillä. Yksi-
ty iskohtana voidaan main i ta 
Trondenesin 406 mm patteri 
"Adolf-kanon" Harstadissa. Am-
muksen lähtönopeus oli pienim-
mällä 600 kilon kranaatilla 1050 
m/s ja maksimikantama ol i 56 
kilometriä. 

Norjan rannikkotykistö toimi 
sodan aikana Iso-Britanniassa ja 
se kuului 501. Rannikkotykistö-
rykmenttiin. Norjalaisten rannik-
kotykkimiesten lukumäärä Eng-
lannissa oli noin 650 ja he saivat 
koulutuksen myös i lmator jun-
taan. Saksalaisten antauduttua 
norjalaiset muodostivat yhden 
raskaan ja yhden kevyen ilmator-
juntapatterin, jotka ryhmitetti in 
Pohjois-Norjaan. 

Sodan perintö 

Sodan jälkeen lähes kaikki sak-
salaisten rakentamat patterit jäi-
vät toimintakuntoisina norjalaisil-
le. Alusta alkaen oli selvää, että 
Norjalla ei ollut mitään mahdol-
lisuuksia säilyttää kaikkia 280 
patteria ja muita rannikkopuolus-
tusjoukkoja, joiden kokoonpanoi-
hin oli kuulunut noin 70 000 sak-
salaista. 

Suurkäräjät päät t ivä tk in 
vuonna 1946, että vain 150 pat-
teria tai linnaketta jää käyttöön. 
NATOon liittymisen jälkeen alkoi 
keskustelu Norjan puolustusvoi-
mien yhteensopivuudesta puolus-
tusliiton muiden maiden joukko-
jen kanssa. Sitä varten oli perus-
tettu komitea, jonka johtajana toi-
mi englantilainen kenraali. Komi-
tea ehdotti vuonna 1951, että 
kaikki tykistöjoukot yhdistetään 
samaan johtoon ja liitetään osak-
si maavoimia. Merivoimien ylin 

Aika ennen Erstaa, 280 mm 
Moses-kanuuna (alla). 

Ruotsalainen 120 mm:n 
tornikanuuna Ersta 
muodostaa myös Norjan 
kiinteän rannikkopuolus-
tuksen rungon. 
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Norjalaiset ovat 
hankkineet ruotsa-
laistenkin käytössä 
olevan RBS 17-
ohjusjärjestelmän 
(Hellfire) 

johto vastusti esitystä ja teki oman 
esityksensä, jossa rannikkotykis-
tö sulautettaisiin osaksi merivoi-
mia ja tarkastajasta tulisi toimi-
alajohtaja Merivoimien esikun-
taan. Tarkastaja itse edusti kantaa, 
jossa meripuolustukseen kuului-
si kaksi tasavertaista ja itsenäistä 
aselajia: laivastoja rannikkotykis-
tö. Suurkäräjät teki päätöksen 
6.6.1953, että rannikkotykistö l i i-
tetään maavoimiin ja myöhem-
min uuden päätöksen , jonka 
mukaan rannikkotykistö palaa ta-
kaisin merivoimiin. Samalla pää-
tettiin luopua järeistä pattereista, 
joiden kaliiperit olivat 406, 380 
ja 280 mm sekä vastaavasti vah-
vistaa laivaston yksiköitä. 

Kiinteä edelleen 
tarpeell inen 

Nykyinen Norjan meripuolustus 
koostuu laivastosta, rannikkoty-
kistöstä ja merivartiostosta. Ran-
nikkotykistön tarkastaja lippuea-
miraali Trygve Eriksen korostaa 
kiinteän järjestelmän tarpeelli-
suutta, mutta sen lisäksi on ehdot-
tomasti kehitettävä joukko jen 
liikkuvuutta ja monikäyttöisyyt-
tä. Tulevaisuudessa on viholliselle 
pystyttävä tuottamaan tappioita 

entistä pienemmillä, liikkumisky-
kyisi l lä ja iskukykyisillä joukoil-
la. Nämä joukot varustettuna oi-
kealla materiaalilla, taidolla j a 
tahdolla pystyvät aiheuttamaan 
hyökkääjälle ratkaisevia tappioi-
ta vähin omin menetyksin. 

Kiinteiden järjestelmien tais-

te lunkestävyyttä parannetaan 
sekä täsmäohjautuvia aseita että 
aerosolipommeja (FAE) vastaan. 
Kehitettävinä kohteina ovat maas-
touttamisvälineet, valeaseet, sekä 
mm vesisuihkun tai lujabetonin 
(HPC) käyttö aseita ja valaisua 
vastaan. 

Stridsbät 90 N on Norjan olosuhteisiin modifioitu ruotsalaisval-
misteinen taisteluvene, jonka tehtävänä on toimia rannikko-
ohjusjoukkueen henkilöstön ja kaluston nopeana kuljetusväli-
neenä. 
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Hellfire ja Stridsbät 

Merellisen hyökkäyksen torjunta-
kykyä on parannettu hankkimal-
la Ruotsista rannikko-ohjus (RBS 
17/Hellfire) ja joukon merikulje-
tusvälineeksi Stridsbät 90N. Ve-
nettä on korotettu noin 20 cm al-
kuperäisestä, muuten se on omi-
naisuuksiltaan samankaltainen 
ruotsalaisen version kanssa. 

Uuden keskiraskaan meritor-
juntaohjuspatterin( M T M B ) kehi-
tystyö on työn alla. Tarkoitukse-
na on hankkia sekä alukselta että 
maista ammuttava ohjus, jonka 
ampumaetäisyys on reilusti y l i 
100 km, ja jota voidaan käyttää 
myös Norjan erittäin vaativissa 
maaston korkeusolosuhteissa. 
Ohjuksen maalin hakeutuminen 
toteutetaan kehittyneellä infrapu-
nahakupäällä. Patterin lavettiajo-

neuvoksi suunnitellaan joko kuor-
ma-autoa tai tela-ajoneuvoa. Yk-
siköiden käytön kannalta Norjan 
lukuisat tunnelit ja teollisuushal-
lit yms.. mahdollistavat yksikön 
tarvitseman suojan ja yllätyksel-
lisen käytön. 

Kohti l i ikkuvuutta ja 
monikäyttöisyyttä 

Puolustusvoimien pitkän tähtäi-
men suunnittelussa vuoteen 2006 
asti on rannikkotykistölle asetet-
tu seuraavat tavoitteet: "Rannik-
kotykistöä kehitetään liikkuvaan 
ja monikäyttöiseen suuntaan. 
Aselajin joukot organisoidaan si-
ten, että ne perustuvat kevyisiin 
rannikko-ohjusyksiköihin, ran-
nikkojalkaväkeen ja siihen mate-
riaali-perintöön, joka on edelleen 
käytettävissä." 

Oikaisu 

• Rannikon Puolustajan 
edellisessä numerossa Pietari 
Suuren Merilinnoitusta käsit-
televässä artikkelissa oli si 
vulla 42 virheellinen kuva-
teksti. Oikea teksti kuuluu: 

"Tykkiharjoitus Kaarna-
joen raskaalla patterilla 
YH:n aikana. 
(Sotamuseo)". 

Toimitus pahoittelee virhettä. 

« METALLIYHTYMÄ OY 
Pajakatu 7-9, 11130 Riihimäki 

Metalliyhtymä Oy 
Hakintie 2, 

PL 67, 01301 Vantaa 

Metalliyhtymä Oy Metalliyhtymä Oy 
Seterinkulmantie 44, Klemettilä, PL 230 

03600 Karkkila 65101 Vaasa 

Metalliyhtymä Oy 
Sepelitie 23, 

40320 Jyväskylä 

SOTAMUSEO 
TALVISOTA - 60 vuotta kunniamme päivistä 

1.12.99-31.8.00 uudessa näyttelyti lassa 
Liisankatu 1, 00170 Helsinki 

Tied. puh. (09) 1812 6381 

Avoinna: t i -pe klo 11-18 
la-su klo 11-16 
ma suljettu 
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MeriSK:n 19. upseerikurssi on järjestänyt säännöllisesti ohjelmallisia tapaamisia ja vierailuja eri 
joukko-osastoihin. Joukko on pysynyt miesvahvuisena hyvin koossa - nyt siis jo 50 vuotta. 

Merisotakoulun 19. upseerikurssi 50 vuotta 

Suomenlinnan Pikku Musta-
saarelle kokoontui 4. syys-

kuuta 1999 kolmekymmentä en-
tistä rannikko-ja laivastotykistön 
upseerioppilasta vieraanaan kurs-
sin kouluttajat kommodori evp 
Olavi Vit ikka ja eversti evp Pent-
ti Silvast. MeriSK:n 19. upseeri-
kurssin päättymisestä oli kulunut 
50 vuotta. 

Merkkipäivä aloitettiin kunni-
anosoituksella sankarivainajille. 
Rannikkotykistölinja ja laivasto-
tykistölinja laskivat seppeleensä 
sodissa kaatuneiden koulun oppi-
laiden muistotaululle matruusien 
seistessä kunniavartiossa ja pans-
sarilaiva Väinämöisen perinne-
kellon soidessa. 

Sotilaslounaan jälkeen kuul-
t i in MeriSK:n esitys nykytilan-
teesta, koulussa annettavasta ope-
tuksesta ja tulevista suunnitelmis-

ta, rannikkotykistön ja laivaston 
jälleen muodostaessa yhtenäisen 
puolustushaaran. 

Vierailukierros koulun ti loi-
hin veresti vanhoja muistoja. Pal-
jon oli tallella entistä ja tuttua, 
vaikka koulua on uusittu ja laa-
jennettu useaan kertaan. Erityisen 
lisän toi Sotamuseon koulun pää-
rakennukseen kokoama Suomen 
merisotahistoriaa, merisotakoulu-
tusta ja Pikku Mustasaarta esittä-
vä näyttely, johon tutustuminen 
päätti vierai lun Suomenlinnan 
osuuden. 

I l tapä iväks i kurssi s i i r t y i 
Upinniemeen, missä kaiken hoi-
tavana isäntänä toimi komentaja 
Timo Seppälä. Varuskunnan har-
joituskeskuksessa oli ohjelmassa 
esitys rannikkotykistön, laivaston 
ja rannikkojääkärien uudesta or-
ganisoinnista Suomenlahden 

Meripuolustusalueeksi ja tämän 
jälkeen vuorossa tykkihalli simu-
laattoreineen ja ammuntoineen. 

Ensimmäisen päivän päätti 
perinteinen armeijan yhteissauna, 
il lallinen Upseerikerholla ja lo-
puksi majoittuminen 1. komp-
panian tupiin ja kerrossänkyihin. 

Seuraavan päivän herätyksen 
ja sotilasaamiaisen jälkeen ol i 
vuorossa miinaluokka ja sukelta-
jakoulutuksen painekammiot. 
Varusmiespapin johdolla tutustut-
ti in tunnelmalliseen merikappe-
liin, missä upseerikurssi vietti hil-
jaisen hetken joukostaan poistu-
neitten kurssitoverien muistoa 
kunnioittaen. Kahdelle päivälle 
yltäneen 50-vuotisjuhlan päätti 
laivaston ja sen taisteluyksiköiden 
esittely sekä vierailut miinalaiva 
Pohjanmaalla ja ohjusvene Por-
voossa. 

Erkki Honkanen 

HAGELBERG, Vaasa 

0400 563 480 

Kuljetusliike 
HOVI JA KUMPP. 

Heikk i länt ie 22, Pern iö 
Puh. (02) 735 72555 
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IN MEMORIAM 
DAN von WEISSENBERG 

Rannikkojääkäreiden perinnetaistelija, ma-
juri, talousneuvos, agrologi Daniel (Dan) 

Runo Alexander von VVeissenberg kuol i ko-
tonaan Kemiössä 21.3,1999 kunnioitettavas-
sa lähes 92 vuoden iässä. Hän syntyi Hel-
singissä 13.6.1907. Hänessä menet imme 
esimerki l l isen tarmokkaan to imi jan, kar is-
maattisen isänmaan miehen ja monien arvos-
taman ystävän. 

Hän kasvoi rakkauden ja uskon täyttä-
mässä kodissa. Hänen isänsä oli ins inöör i 
Axel v.W. ja äit insä Carin (von Shoulz). Käy-
tännön ammatt i kiehtoi poikana part iolaise-
na ja vapaussodan lähettinä ol lutta nuoru-
kaista. Hän valmistui agrologiksi Must ia las-
sa vuonna 1929. Varusmiespalveluksen hän 
suori t t i Uudenmaan Rakuunarykmentissä ja 
RUK:n kurssi l la 13 yleten kornetiksi 1927. 

Nuoren agrologin ja t i lanhoitajan haasteell isin tehtävä oli 
Suomen valt ion 1934 antama. Tuli kunnostaa Suit ian kartano 
vuoden kuluessa siten, että vapaussodan inval idi t voivat ottaa 
sen hoitoonsa. Varsinaisen elämäntyönsä hän teki t i lanhoi ta-
jana ja myöhemmin itsenäisenä vi l je l i jänä VVijkin kartanossa 
Kemiössä. Vuonna 1934 so lmi t tu onnel l inen av io l i i t to Eva 
Reiniuksen kanssa kesti elämän ajan. Perhe kasvoi vuosien 
myötä kuudel la lapsella. 

Talvisodassa v. VVeissenberg palveli URR:n riveissä yks i -
kön pääl l ikkönä ja pataljoonan t iedustelu-upseerina Karjalan 
kannaksella ja Laatokan pohjo ispuolen ankarissa mott i taiste-
luissa. Sodan lopul la hänet ylennett i in ratsumestariksi. 

Jatkosodassa yksikön pääll ikkö koulutt i kesäkuusta 1941 
Hii t t is issä rannikkoiskukomppaniaa y l imenohyökkäykseen ja 
saaristotaisteluun er inomaisel la taidolla. Fred Lutherin johta-
ma joukkue hänen komppaniastaan oli muiden joukkojen kans-
sa lyömässä Begtskäri in 26.7.1941 maihin noussutta v iho l l i s -
ta. Hän oli myös komppaniansa kanssa valtaamassa Hangon 
laivastotukikohtaa. Hangossa tehtävät olivat esikuntakomppani-
an pääll ikkö ja komendantt i . Keväällä 1944 hän si ir tyi yks ik-
könsä (3/RP 7) kanssa puolustamaan Suursaarta ja sieltä tie 
jatkui kesäkuun lopul la Teikariin. 

RannikkojääkäreiIle ja mui l le rannikonpuolustaj i l le Dan v. 
VVeissenberg on tul lut tutuksi ennen kaikkea Teikarin taiste-
luista kesä-heinäkuun vaihteessa 1944. Ni ih in hän osal l istui 
Rannikkopatal joona 7:n 3. komppanian pääll ikkönä. 

Taistelujen alkaessa 30.6.1944 saarta puolust i kaksi IV 
Linnakkeiston jalkaväkiyksikköä. Linnakkeiston komentaja oli 
käymässä mantereella. Tilanteen muututtua kri i tt iseksi v. VVeis-
senberg teki komentajan puolesta päätökset ja käynnist i hen-
kilökohtaisesti tilanteen vakauttavan vastahyökkäyksen. Sen yh-
teydessä hän haavoittui ja evakuoit i in saaresta. Vakauttamisen 

tuloksena kyetti in saari valtaamaan l isäjouk-
kojen vo imin takaisin. Tämä loi samalla edel-
lytykset si l le, että seuraavissa taisteluissa v i -
hol l is i l le aiheutetti in ni in suuret tappiot, ettei 
se kyennyt hyökkäämään Teikarin suunnal la 
Vi ipur in lahden yl i . Ansioistaan Teikarissa hä-
net ylennett i in kotiutettaessa majur iks i . 

Teikarin taistelut nimett i in 1960- luvu l la 
Rannikkojääkäreiden perinnetaisteluiksi ja sa-
mal la alkoivat vieläkin jatkuvat perinnetaiste-
l i joiden säännöll iset vierailut pataljoonassa. 
Jo vuodesta 1954 Dan oli mukana "Teikarin 
porukan" yhteisissä t i laisuuksissa. Puheen-
johtajaksi hänet val i t t i in 1972 ja tätä tehtävää 
hän hoit i joukkonsa arvostamalla tavalla 25 
vuotta. Lukemattomat ol ivat ne kokoukset ja 
nuor i l le rannikkojääkärei l le voimaa antaneet 
käynnit Upinniemessä ja Dragsvikissä vuo-

si - ja perinnepäivänä, vierai lut Danin ja Evan kodissa Stöm-
massa ja kokoontumiset itsenäisyyspäivään li ittyen Turussa 
sekä monet muut t i laisuudet, jo issa Dan oli muistelujen, vaka-
van asian ja rattoisan yhdessäolon kokoava voima. 

Energisellä rannikkojääkäreiden perinnetaistel i jal la ri i tt i 
voimaa moni l le tahoil le. Hän oli mukana Kemiön kunnal l is-
elämässä, talouselämän kehittäjänä ja kult tuurir iennoissa. Hän 
oli sotien jälkeen asuttamassa siirtoväkeä ja kehitti uusia v i l je-
lymenetelmiä sekä oli aloitteentekijänä kehitettäessä Kemiön 
maatalouden tuotantolaitoksia. Hän oli tuloksel l isest i ja vas-
tuul l isena Kemiön osuusto iminna l l i s ten yr i tysten ja LSO:n 
hal l innossa. Niistä ansioista hänelle myönnett i in ta lousneu-
voksen arvo. 

Rakkaisiin harrastuksiin kuului musi ikki , laulu ja torv isoi t -
to. Hän lauloi monissa kuoroissa ja kitaransa säestyksellä. 
Kemiön kirkkokuorossa hänen tenorinsa soi yl i 20 vuotta. Hän 
muoto i l i taide-esineitä ja koruja messingistä ja ja lometal le is-
ta, hioi ja lokiviä ja yhdist i ni i tä metal l ikoruihin. Vuosin myötä 
syntyi Strömmaan myös poikkeuksel l isen mittava post imerk-
kikokoelma sekä asekokoelma. Hän luki elämänkertakir jal I i -
suutta, teki sukututk imusta ja keräsi ainutlaatuisen kokoelman 
sinettejä eri sukujen vaakunakuvioista. 

Lisäksi Dan jaksoi käydä Kansall isena Veteraanipäivänä 
ja muuto ink in puhumassa veteraanin kokemuksista sodassa 
ja arvokkaista ajatuksistaan isänmaastamme sekä meidän jo -
kaisen osuudesta sen rakentamisessa ja turvaamisessa. Sadat 
oppilaat ovat kuulleet häntä hi iren hil jaa ja saaneet tietoa vete-
raanien työstä ja sen merkityksestä meil le kaiki l le sekä eväitä 
oman elämäänsä taipaleelle. 

Muis te lemme ki i to l l is ina ja hartaan kunnioi tuksen tuntein 
pois mennyttä perinnetaistel i jaa ja isänmaan miestä. 

Martt i Kuivala 

10 RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 9 9 

KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJ 

• • • NORJAN RANNIKKOTYKISTÖS-

tä on lähivuosina julkaistu monta 
kirjaa. Sen takia on ilo todeta, että 
aiheesta taas on voitu julkaista 
uusi kirja, Klar til Strid - Kystar-
tilleriet gjennom ärhundrene. 
Vuonna 1991 Norjan Rannikko-
tykistön Upseeriyhdistys pyysi 
kolmea upseeria laatimaan ran-
nikkotykistöaselajin historiikki 
vuoteen 1999 mennessä, jolloin 
aselaji täyttäisi 100 vuotta. Myö-
hemmin kirjoittajaryhmää laajen-

KLARTIL STRID 
KvHartilk-rul 

fi/cntxmi Jtrlmndrvm-

nettiin uusillajäsenillä. Kirjan on 
toimittanut toimitusneuvosto ko-
mentajakapteeni Odd T. Fjeldin 
johdolla. 

Kirja valmistui hyvissä ajoin 
ennen 100-vuotispäivää, joka oli 
1. lokakuuta. Yl i 400-sivuinen, A 
4-kokoinen kovakantinen kirja 
sisältää 24 lukua, jotka kronolo-
gisessa järjestyksessä käsittelevät 
Norjan rannikkotykistön histori-
aa sen perustamisesta nykypäivä-
än saakka. 

Kirja on jaettu viiteen osaan. 
Ensimmäisessä osassa on muuta-
ma luku, joissa käsitellään tykis-
tön yleistä kehitystä ja Norjan 
rannikkopuolustuksen historiaa 
ennen kuin rannikkotykistöstä tuli 
oma aselajinsa vuonna 1899. Toi-
sessa osassa käsitellään aikaa 
vuodesta 1899 vuoteen 1939. 
Kolmas osa kuvaa aikaa ennen 
Norjan joutumista mukaan toi-
seen maailmansotaan sekä sotaan 
joutumista. Neljänen luvun nimi 
on Saksan rannikkotykistö Nor-

jassa 19140-1945. Viimeinen 
luku kertoo sodanjälkeisestä ajas-
ta 1945-1999. 

K i r ja on kuvitettu hyvi l lä 
musta-valkokuvilla, taulukoilla ja 
piirroksilla. Ainoa puute, jos sitä 
puutteeksi voi sanoa, on se, että 
kir ja on kirjoitettu ainoastaan 
Norjan kielellä, joka ehkä tekee 
lukemisen hieman hankalaksi. 

Julkaisijan osoite on Kystar-
tilleriets Officersforening, 1443 
Oscarsborg Norja. 

Kirjaa voi tilata 
1) Postitse osoitteesta Per 

Naess Gautesvei 1 a, N-1412 So-
fiemyr, Norja 

2) E-maililla 3) Internetistä, 
Hinta on 200 NOK + Toimitus-
kulut. 

- Ove Enqvist 

• • • Jari Leskinen 
Veljien valtiosalaisuus 
Suomen ja Viron sotilaalli-
nen yhteistyö Neuvostolii-
ton hyökkäyksen varalle 
vuosina 1918-1940 

Y L I K U U D E N K Y M M E N E N V U O D E N 

ajan Suomen ja Viron tiiviistä so-
tilasyhteistyöstä 
vaietti in. Se ol i 
yksi suurimmista 
valtiosalaisuuk-
sista. Ennen talvi-
sotaa yhteistyö oli 
ollut äärimmäisen 
salaista, ja valtio-
salaisuutena se 
halutt i in pitää 
myöhemminkin. 
Suomen sotilas-
johto ei halunnut 
puhua yhteistyös-
tä Neuvostoliiton 
voitettua toisen 
maailmansodan: 
kaikki siitä kerto-
va asiakirja-aineisto hävitettiin 
syksyllä 1944. Viroon taas ei jää-
nyt kertojia. Kesällä 1940 Neu-
vostoliiton miehittäessä Viron, 
maan koko sotilasjohto kyyditet-
tiin Siperian pakkotyöleirille, jos-

ta ei ollut paluuta elävien kirjois-
sa. 

Nopean miehityksen 
vuoksi virolaiset eivät ehtineet 
hävittää yhteistyöstä kertovia läh-
teitä. Valtiotieteen tohtori Jari 
Leskinen on ensimmäinen tutki-
ja, joka on päässyt tutustumaan 
näihin 

Neuvosto-Viron aikana histo-
riantutkijoilta suljettuihin salai-
siin virolaisiin asiakirjoihin. 

Suomen ja Viron yhteistyö 
oli tavattoman monipuolista ja 
pitkälle menevää. Maiden sotilas-
johdot laativat yhteisiä puolustus-
suunnitelmia, joiden ainoa tavoi-
te oli torjua varmana pidetty Neu-
vostol i i ton yl lätyshyökkäys. 
Tämä oli se kiveen hakattu yhteis-
työn perusta, joka ei jättänyt min-
käänlaista sijaa heimotunteelle. 
Suomen ja Viron sotilaallinen 
yhteistyö perustui ainoastaan 
kummankin maan oman turvalli-
suuden kohottamiseen ja Suo-
menlahden yli käyvässä yhteis-
työssä maiden sotilaalliset tavoit-
teet löivät kättä täydellisesti. Suo-
mi ja Viro elivät täydellisessä me-
risotilaallisessa yhteistyössä 

1930-luvun lopul-
le tultaessa ni in 
pitkälle, kuin se 
suinkin ol i mah-
dollista ilman var-
sinaista puolustus-
liittoa - molempi-
en maiden valtion-
päämiesten vara-
uksettomalla siu-
nauksella. Viron 
poliittisen johdon 
myönteiseksi yllä-
tykseksi Suomen 
presidentti P. E. 
Svinhufvud jopa 
patisti Viron val-
tiopäämiehiä vah-

vistamaan merisotilaallista yh-
teistyötä, jotta Neuvostoliiton lai-
vasto saataisiin suljettua pitäväs-
ti Suomenlahdelle. 

Kuningasajatuksena yh-
teistyössä oli sulkea Suomenlah-
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ti sen kapeimmalta kohdalta mo-
lemmilta rannoilta ampuvien jä-
reiden rannikkotykkien ristitulel-
la, sukellusveneillä ja tuhansilla 
miinoilla. Suomenlahden sulku ei 
jäänyt pelkäksi suunnitelmaksi 
paperille, vaan Leskinen kertoo 
elävästi, kuinka sulkua harjoitel-
tiin myös salaisissa suomalais-
virolaisissa käytännön sotaharjoi-
tuksissa 1930-luvulla. Suomen ja 
Viron merivoimien - rannikkoty-
kistön ja sukellusveneiden - sa-
lassapidon alaiset yhteiset sota-
harjoitukset ovat ainutlaatuisia 
maiden historiassa. Suomi ei ole 
toteuttanut yhteisiä sotaharjoituk-
sia ja sotapelejä koko itsenäisyy-
tensä aikana minkään muun yk-
sittäisen ulkovaltion kuin Viron 
kanssa. 

Jari Leskinen on päässyt tut-
kimaan myös Ruotsin sotilaspuo-
len aiemmin salassa pidettyjen 
asiakirjojen arkistoja. Ne tuovat 
esiin sensaatiomaisia t ietoja 
Ruotsin sotilasjohdon kulissien-
takaisesta roolista Suomen ja Vi-
ron sotilasyhteistyössä. Leskisen 
tutkimuksessa paljastuukin Ruot-
sin todellisen turvallisuuspolitii-
kan kahdet kasvot: virallisesti 
maa julisti ehdotonta puolueetto-
muutta, mutta kulissien takana 
äärimmäisen salassa, Ruotsi kan-
nusti ja jopa patisti Suomen ja 
Viron sulkemaan neuvostolaivas-
to Suomenlahdelle. Suomen ja 
Viron tavoin Ruotsin sotilasjohto 
tunnusti kommunistisen Neuvos-
toliiton ainoaksi mahdolliseksi 
viholliseksi. Niin ikään Leskinen 
on päässyt tutkimaan entisen 
Neuvostoliiton aiemmin salassa 
pidettyjä sotilasasiakirjoja. Ne 
tuovat yllättäviä tietoja Neuvos-
toliiton asiaa kohtaan tuntemasta 
suuresta huolestuneisuudesta. 
Jari Leskinen 
Veljien valtiosalaisuus 
WSOY 1999 
Ovh 175 mk 

• Jari Leskinen on syntynyt 
1965, väitellyt valtiotieteen toh-
toriksi Helsingin yliopistossa 
1997 ja nimitetty Helsingin yli-
opiston poliittisen historian do-
sentiksi keväällä 1999. Hän on 
toiminut mm. Maanpuolustuskor-
keakoulun sotahistorian laitoksel-
la tutkijana sekä Viron Tiedeaka-
temian Historian instituutin vie-
railevana tutkijana useaan ottee-
seen. 

Tutkijana Jari Leskinen on 
keskittynyt Suomen ja Viron tur-
vallisuuspoliittisiin suhteisiin. 
Hänet tunnetaan erityisesti Suo-
men ja Viron ennen talvisotaa 
vallinneiden sotilassuhteiden joh-
tavana tutkijana. Leskisen suurta 
huomiota niin Suomessa, Viros-
sa kuin Venäjälläkin herättänyt 
väitöskirja, aikaisemmin täysin 
tuntemattomasta, 1930-luvun har-
joitetusta Suomen ja Viron salai-
sesta sotilaallisesta yhteistyöstä 
palkittiin pian sen ilmestyttyä: 
Leskinen sai 1997 Tasavallan pre-
sidentin Martti Ahtisaaren myön-
tämän Presidentti Urho Kekkosen 
70-vuotissäätiön tunnustuspal-
kinnon - yhtenä nuorimmista pal-
kituista palkinnon historiassa. 

- Eero Sivunen 

• • • 18. merikadettikurs-
sin aikakirjat 
KIVIKALEERIN KANNELLA 
Toim. Heikki Tiilikainen 

HEKIN SIIS OLIVAT NUORIA! 

Kenraali tai amiraali on joten-
sakin iätön olento. Harvoin tulee 

Kivikaleerin 
kannella 

IS. MIRIKADETTIKURSSIN AIKAKIRJAT 

v Z 

SUOMEN SOTILAS 

ajatelleeksi, että hekin ovat olleet 
nuoria ja vallattomia, tehneet koi-
ruuksia ja virheitä, siis tavallisia 
suomalaisia sotilaan alkuja. Nyt 
sekin on todistettu. 

Suomen Sotilaan päätoimitta-
ja Heikki Tiilikainen on yhteis-
työssä 18. Merikadettikurssin 
kanssa pannut paperille kurssin 
vaiheet nimellä Kivikaleerin kan-
nella. Se, että vain 13 miehen 
kurssilta kolme eteni kenraalikun-
taan, yksi peräti puolustusvoi-
main komentajaksi asti, ja monet 
muut tekivät näyttävän uran sekä 
puolustusvoimissa että siviilissä, 
tekee nämä "aikakirjat" ulkopuo-
lisellekin mielenkiintoisiksi. 

18. Merikadettikurssi astui 
palvelukseen syyskuussa 1944, 
jolloin aselepo oli juuri saatu ai-
kaan ja välien selvittely saksalais-
ten kanssa oli vielä edessä. "Ki-
vikaleeri" antaa käsityksen siitä 
henkisestä ilmapiiristä, jossa tuon 
ajan nuoret sotilaat - ja heidän 
tulevat puolisonsa - joutuivat elä-
mään ja jossa heidän oli suunni-
teltava tulevaisuuttaan. Kirjan tätä 
asiaa käsittelevän luvun otsikko 
"He uskoivat yhä" ei sattumalta 
tuone mieleen Jääkärimarssia. 

Kadettien koulutuksen sisäl-
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töä kuvataan melko tarkasti. On 
mielenkiintoista verrata sen ai-
kaista opetussuunnitelmaa siihen, 
miten nyt sotilaskoulutusta raken-
netaan. Kaikesta käy i lmi koulu-
tuksen ammattimaisuus: kuinkas 
muuten, olihan sota opetuksineen 
hyvin tuoreessa muistissa. 

Kivikaleerin kannella etenee 
kuitenkin pian ulkopuolelle ka-
dettikurssin elämän käsittelemään 
asioita, jotka olivat silloin tärkei-
tä, mutta tänään ehkä vieläkin tär-
keämpiä. Kirja kasvaakin erään-
laiseksi puheenvuoroksi suoma-
laisesta sotilasjohtajuudesta, ku-
ten yksi kurssilaisista, kenraali 
Jaakko Valtanen kirjaa sen julkis-
tamistilaisuudessa luonnehti. Se 
lähestyy sotilasjohtajan ei niin-
kään koulutusta kuin kasvatusta 
sisältä päin. 

Näyttävin osa on pitkän har-
kinnan jälkeen julkistettu merika-
dettien Perinteiden kirja, jossa on 

yksityiskohtaisesti kuvailtu kaik-
ki toistaiseksi visusti sotakoulu-
jen seinien sisällä säilyneet perin-
nemenot. Nehän ovat hyvin hu-
vittavia, vaikkakin hiukan lapsek-
kaita, jollei muista sitä kehystä, 
jossa elämä siihen aikaan pyöri. 
Moni varusmiespalveluksen suo-
rittanut tunnistaa niistä omia ko-
kemuksiaan alokasajalta. Kirjaan 
on näiden ymmärtämiseksi otet-
tu mukaan Puolustusvoimien Ke-
hittämiskeskuksen tutkijan Olli 
Harisen mielenkiintoinen luku 
initiaation merkityksestä jouk-
koon sitouttamiseen ja siitä, mi-
ten simputus eroaa tästä. Vallan 
mainio on ollut tuon aikaisen kou-
lun johdon oivallus rakentaa ka-
dettikurssien välille palautekana-
va ns. Julkisen Jupisijan muodos-
sa. Tällä nuoremmalla kadetilla 
oli lupa rankaisematta purnata 
vanhempien kadettien toimista. 

Kirja on kirjoitettu kevyellä 

kädellä sellaiseen muotoon, että 
se kiinnostanee kaikkia, jotka 
ovat osallistuneen minkä tahansa 
tasoiseen sotilaskoulutukseen. 
Erityisen myönteistä on, että kir-
ja on saatu aikaan ilman mainos-
myyntiä. Kivikaleerin kannella 
on oivallinen lisä nyt ahkerasti 
kasvavaan kurssikirjojen listaan 
ja poikkeaa monista edukseen sii-
nä, että se käsittelee perustavaa 
laatua olevia asioita persoonalli-
sesti ja sumeilematta. 

Mutta mikä on Kivikaleeri? 
Se on Merisotakoulun massiivi-
sen päärakennuksen vanha nimi-
tys. 

- K M 
• • • U U S I TÄYDENNETTY PAINOS 

Ove Enqvistin kirjoittamasta his-
toriikista "Robert Kajanuksen 
sauna ja huvila" on ilmestynyt. 
40-sivuista kirjasta myy Rauno 
Paananen, puh 09 682 2824, fax 
09 0401 605 248. 

JUHA VAINION LAULUJA 

SELLAISTA ELÄMÄ ON! 
Elonkirjoa laidasta laitaan 

Espoon kulttuurikeskuksen 
Tapiola-salissa 

pe 3.12. klo 19-21 

Musiikista vastaa "Junnun" peruskotkalainen kotibändi 

Pertti Metsärinteen sextetti 
Pääsolisti Jukka Ojala, Reijo Tani, Heikki Kauppinen, 

Erkki Siikasaari, Esa Honkanen 
Järjestäjä Lions Club Helsinki/Lauttasaari ry 
Liput 100 mk. ennakkomyynti: Lippupalvelu 

TERVEHDIMME 
RANNIKON 

PUOLUSTAJIA 

HAUTAUSTOIMISTO 
K. V. HAAPANEN 

Loimaa 

PERIMISTOIMISTO 
CONTANT OY 

Turku 

OY INSALKO AB 
Helsinki 

KIRJAPAINO 
RAAMATTUTALO OY 

Pieksämäki 

OY E. BOSTRÖM AB 
Lapplax 
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M a a n p u o l u s t u k s e n Tuki ry:n 
T u e m m e Turval l isuut ta -keräys 
käynnisty i 30 .11 .1999 koko 
va l takunnan alueella. 
Keräys pää t tyy 13.3.2000. 

Tuemme turvallisuutta -keräys 
Keräyksen ovat Maanpuolustuksen Tuki ry:n 

kanssa suunnitelleet seuraavat valtakunnalli-
set maanpuolustusjärjestöt: 
Suomen Reserviupseeriliitto ry 
Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto ry 
Maanpuolustuskiltojen liitto ry 
Maanpuolustuskiltojen liitto ry 
Maanpuolustuskoulutus ry 
Naisten Valmiusliitto ry 

Taustajärjestöjen yhteenlaskettu henkilöjäsenmää-
rä on yl i 300 000. Keräyksen suojelijana on Tasa-
vallan Presidentti Martti Ahtisaari. Keräystoimin-
nalla on Etelä-Suomen lääninhallituksen lupa. 

Keräyksen tuotto käytetään lyhentämättömänä 
vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi. Kerä-
yksessä käytetään seuraavia vastikkeita: 

Akryylikirjepaino iso 1000 mk 
Akryylikirjepaino pieni 500 mk 
Jousiheijastin 50 mk 
Autotarra 30 mk 
Pehmoheijastin 20 mk 
Pinssi 20 mk. 

Keräävien yhdistysten palkkio on 40 %. Se jää 
lyhentämättömänä yhdistysten omaan käyttöön. Yh-
distysorganisaatioon kuuluville piireille ei tästä ke-
räyksestä anneta keräyspalkkiota. Tämän keräyk-
sen avulla voivat yhdistykset toteuttaa tehokkaam-
min toimintojaan, jotka vaativat taloudellista panos-
ta. Keräys on yhdistyksille täysin riskitön, sillä 
myymättömät keräysvastikkeet saa palauttaa tilitys-
ten yhteydessä. 

Emme elä tätä päivää vaan rakennamme tulevi-
en vuosien toimintaa. 

Rannikon Puolustajan lukija. Joko yhdistyksesi 
on mukana talvisodan ajan keräyksessä? Yhdistys-
ten puheenjohtajat ovat tietoisia keräyksestä, kyse-
le heiltä TURVALLISUUS ON VÄLITTÄMIS-
TÄ -keräyksestä. Vielä ehtii mukaan, sillä keräys 
kestää talvisodan 105 päivää ja jatkuu aina 
13.03.2000 saakka. 

Keräysorganisaatiosta antaa lisätietoja Maan-
puolustuksen Tuki ry:n keräysjohtaja Jyrki Porras 
puh. 09-405 62 023 tai projektisihteeri Pirjo Piep-
ponen puh 09-405 62 024. 

Osoita että välität - tue vapaaehtoista maanpuo-
lustusta. 

Keräystunnuksena vastikkeissa on tällä sivulla 
esiintyvä kuusen kerkkä. 

Viljo Lehtonen 
Helsingin keräysalueen keräyspäällikkö 

I RAUMAN SATAMA 
H a k u n i n t i e 1 9 26 1 0 0 RAUMA 

puh. (02) 834 4712, fax (02) 822 6369 
www.portofrauma.com  

e-mail: harbour.office@portofrauma.com 

P E L A S T U S O P I S T O 
R Ä D D N I N G S I N S T I T U T E T 
Valtakunnallinen pelastustoimen koulutuskeskus 

T o t e u t a m m e räätä lö i ty jä pe las tusa lan kou lu tus ta 
er i la isten as iakasryhmien tarpeis i in . 

Poli isei l le o l e m m e to teu t tanee t kou lu tus ta m m . 
seuraavi l la aihealuei l la: 

• Ens iapukou lu tus 
• S a m m u t u s - ja pe las tus tekn i i kka 
• Hä täkeskus to im in ta 

Mode rn i t pu i t teet alan er i ty is tarpeis i in sekä 
mon ipuo l i ses t i va rus te t tu har jo i tusa lue. 

Pe las tusop is to p a l v e l u k s e s s a n n e 
Hulkontie 83, 70820 KUOPIO 

Puhelin (017) 307 111, telekopio (017) 307 222 
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MASI 

ÖÖSÉS 

lauttapaino oy 
PL 130, Kirjatie 5, 32701 Huittinen puh. 02-560 5200 

f •> <tO(jraphic Qiiality 
I wafjes 

Kodak 
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RANNIKON PUOLUSTAJAn 
Tapahtumakalenteri 

1999 
30.11.99 Talvisodan (1939) alkamisesta 60 vuotta 
30.11.99 Reserviläisten suurkeräys alkaa 
04.12.99 Raaseporin Tykistörykmentt i /UudPr perinnepäivä 
06.12.99 Itsenäisyyspäivä 
06.12.99 Suomenlinnan Rannikkotykistökil lan Itsenäisyyspäivän iltajuhla 

Hotelli Palacessa 
08.12.99 Rt-kerho Johtorenkaan perinteinen joulupuuro 

Suomenlinna klo 19, huom. muutos 
09.12.99 RtUy.n syyskokous Uudenmaan Prikaatissa (lähtö klo 13.30) 
16.12.99 SIRt-killan järjestämä jouluglögi-t i laisuus rannikonpuolustaji l le 
31.12.99 Saapumiserän 1/99 (362 vrk) ja II/99 (180 vrk) kotiutuspäivä 

2000 IVIillennium Extra 
15.01.00 Turun Rt-killan vierailu Pansioon 
20.01.00 MeriSK:n ru-kurssi no 136 päättyy 
21.01.00 Rannikon Puolustaja-lehden 1/00 aineistopäivä 
1 1 -
05.02.00 Turun Rt-killan vuosikokous 
20.02.00 Venemessut, joilla reserviläisosasto 
03.03.00 Rannikon Puolustaja-lehti 1/00 ilmestyy 
13.03.00 Talvisodan (1939-40) päättymisestä 60 vuotta 
01.04.00 RUK 80 vuotta 
16.04.00 MeriSK:n ru-kurssi no 137 alkaa 
17.04.00 Rannikon Puolustaja-lehden 2/00 aineistopäivä 
18.04.00 Uudenmaan Prikaatin vuosipäivä 
27.04.00 Lapin sodan päättymispäivä 
12.05.00 SIRR:n perinnepäivä 
04.06.99 Puolustusvoimain l ippujuhla 
04.06.00 RUK:n vuosijuhlapäivä, Hamina 
09.06.00 Rannikon Puolustaja-lehti 2/00 ilmestyy 
05.07.00 Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan/UudPr:n perinnepäivä 
09.07.00 Merivoimat 80 vuotta 
09.07.00 Kotkan Rannikkoalueen perinnepäivä 
01.08.00 Hangon Rannikkopatteriston perinnepäivä 
10.08.00 Rannikon Puolustaja-lehden 3/00 aineistopäivä 
22.09.00 Rannikon Puolustaja-lehti 3/00 ilmestyy 
15.10.00 MeriSK:n ru-kurssi no 138 alkaa 
18.10.00 MeriSK 70 vuotta 



Johtorenkaassa 
tapahtunutta ja tulevaa 

• Rt-kerho Johtorengas on osallistunut Reserviläi-
nen -lehden taktiikkakilpailuihin. Lokakuun taktii-
kan ilta oli 27.10.99. 
• Kokouksessaan 02.11.99. Johtorenkaan hallitus 
valmisteli tulevaa syyskokousta, joka pidettiin tors-
taina 11.11.99 klo 19 Katajanokalla Merivartioston 
perinnehuoneessa. Johtoon sekä uuteen hallitukseen 
tuli uutta nuorta verta. Hallituksen kokoonpanoon 
palataan seuraavassa Rannikon Puolustajan nume-
rossa. 
• Tiistaina 30.11.99 tulee kuluneeksi Talvisodan 
(1939) alkamisesta 60 vuotta. Johtorengas osallis-
tuu talvisodan päättymispäivään 13.03.2000 saak-
ka jatkuvaan reserviläisten suurkeräykseen. Anna 
tukesi vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Johto-
renkaan yhteyshenkilönä on Pertti E.K. Aalto. 
• Rt-kerho Johtorenkaan perinteinen joulupuuro-
päivä on siirretty päivää aikaisemmaksi eli joulu-
puurolle Suomenlinna keskiviikkona 08.12.99 klo 
19. Jäsenet ja ystävät tervetulleita. Ilmoittautumi-
nen sihteeri Kare Vartiaiselle. 
• Koska tämä on vuoden lähes viimeinen lehti Rt-
kerho Johtorengas toivottaa kaikille ystävilleen ja 
yhteistyökumppaneilleen Hyvää Joulua ja Rauhal-
lista Uutta Vuotta. 
Terveisin Pentti Jänkälä 

Yhteystietoja: 

puheenjohtaja 
Pentti JÄNKÄLÄ 
puht 752 0914, faxk 728 90187 
gsm 0400 405 027 

I varapuheenjohtaja 
Jukka TOUKKARI 
pt 020 4121 gsm 0400 771587 
gsm 050 511 0750 

I sihteeri 
Kare VARTIAINEN 
pt 5407 5220, faxt 540 75225 
gsm 0400-694538 

Pertti E. K. AALTO 
pt 782 733 faxt 782 717 
gsm 0500 213 554 

KAMEWAcroup fr-frr) 
E X C E L L E N C E I N P R O P U L S I O N 0 ^ ^ 

FF-JET LTD AB 
P.O. Box 79 

FOR MARITIME FIN-67101 Kokkola, Finland 
Phone int: +358 6 832 4500 
Fax int: +358 6 832 4511 

WATER-JET PROPULSION 
FOR MARITIME 

PROFESSIONALS... 

TILINTARKASTUSTOIMISTO 
JORMA JOKIRANTA HTM 

Albertinkatu 22, Nummela 
(09) 222 1055, 0400-204 459 
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S U O M E N L I N N A N 
R A N N I K K O T Y K I S T Ö -
KILTA RY 

Kunniaa kiltakisassa 

• Suomenlinnan rannikkotykistökillan joukkue 
voitti Santahaminassa 9.10 järjestetyn kiltakisan ja 
sai palkinnoksi upean kiertopalkinnon sekä Helsin-
gin kiltapiirin lahjashekin. Tehtävissä mitattiin 
suunnistus-, ensiapu- ym. sotilastaitoja. Joukkuees-
sa kilpailivat Toni Aalto, Tim Livson, Pekka Mäke-
lä, Roope Timonen ja Kimmo Ylitalo. Kilpailun jär-
jesti viime vuoden voittaja Laskuvarjojääkärikilta. 

Varusmiehiä muistettiin 

• Suomenlinnan Rannikkorykmentin kotiuttamis-
juhlissa 29.9.99 palkittiin hyvin palvelleita 9 kuu-
kauden varusmiehiä killan baretilla ja Rannikon 
Puolustajain killan plaketilla. Isosaaressa kiltaa 
edusti Timo Elolähde ja Mäkiluodossa Mika Pyys-
känen. Vastaava tilaisuus 6 ja 12 kuukautta palvel-
leille oli ollut 1.7.99 samoissa paikoissa ja samoin 
edustajin. 

Suurkeräys 

• Kuten toivottavasti kaikki jo tietävät, käynnissä 
on Maanpuolustuksen Tuen (MPT) suurkeräys "Tur-
vallisuus on välittämistä". Elinkeinoelämälle suun-

nattu keräys käsittää vuodet 1999 ja 2000 kokonaan, 
mutta kansalaiskeräys käynnistyy 30.11.1999 ja jat-
kuu 13.3.2000 saakka eli talvisodan alkamisen ja 
päättymisen 60-vuotispäivinä. 

Kansalaisille myydään heijastimia, autotarroja 
ym. keräysvastikkeita (katso sivu 54). 

Tavoitteena on toisaalta saada varoja vapaaeh-
toiseen maanpuolustustyöhön, toisaalta tehdä maan-
puolustusjärjestöjä tunnetuksi. Tarkoitus on, että 
vastikkeita ostaville kansalaisille annetaan tietoa 
järjestöistä mm. kampanjakorteilla. Lisätietoja saa 
MPT:n sivulta. 

Jos haluat ostaa itsellesi tai myytäväksi keräys-
vastikkeita, ota yhteyttä Suomenlinnan Rannikko-
tykistökillan tiedottajaan Timo Elolähteeseen, jon-
ka yhteystiedot ovat tämän artikkelin lopussa. 

Kirjallisuutta 

• Uusi, täydennetty painos Ove Enqvistin kirjoit-
tamasta historiikista "Robert Kajanuksen Sauna ja 
Huvila" on ilmestynyt. 40-sivuinen kirjanen mak-
saa 20 markkaa. 

Vuonna 1998 on julkaistu täydennetty uusinta-
painos Järvö-kirjasesta, jonka hinta on samoin 20 
mk. 

Timo Elolähde 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tarjoama 

« J O U L U G L Ö G I 
16.12.1999 

Suomi-Yhtiön talo, Yrjönkatu 24, Helsinki. 

Ovet avoinna kaikille rannikonpuolustajille kello 17.00-21.00. 
Ei ennakkoilmoittautumista. 

Tervetuloa viihtymään, tapaamaan tuttuja, vaihtamaan kuulumisia ja 
kuittaamaan kulunut vuosituhat. 

Järjestelytoimikunta 

1 1 



Ballistiset suojamateriaalit 
Hesco Bastion linnoitteet Komposiittikypärät 
Luotisuojamateriaalit Luodinsuojalasit 
Läpivalaisulaitteet Laservaroittimet 
Miinanraivausvarusteet Miinakoulutusmateriaalia 
Nato-lankatuotteet Taktiset suojalasit ja visiirit 

FinnProtec Oy 
PL 43, 02721 Espoo, puh. 09 -554 334, 0400- 554 334, telefax 09- 548 3344 

Autonvuokrauksen edelläkävijä Varauspalvelu 
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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Rannikkotykistön opistoupseerit Kotkassa 

• Rannikkotykistön Opistoupseerit ry :n syyskokous 
järjestettiin 22.10.1999 Kotkassa. Kyseessä oli sa-
malla yhdistyksen jäsenille suunnattu jatkokoulu-
tustilaisuus. Merivoimien komentaja on ottanut 
myönteisen kannan kaksi kertaa vuodessa järjestet-
tävään jatkokoulutus-ja kokoustilaisuuteen. Yhdis-
tyksen jäsenillä on mahdollisuus saada näihin tilai-
suuksiin vapaata muusta palveluksesta työtehtävi-
en niin salliessa, niin kuin tähänkin asti. Niinpä noin 
40 aselajiveljeä oli kokoontunut Kyminlinnan 
Maanpuolustuskerhon suojiin. 

Jos on ylipäätänsä tärkeää tavata aina silloin täl-
löin puolustushaaramme rt-henkilöstöä ympäri ran-
nikkoa, tutustua työympäristömme uusimpaan tek-
niikkaan ja yhteistyökumppaneihin, oli tämänker-
tainen kokouspäivä Kotkassa vielä tavallistakin tär-
keämpi ja juhlavampi. Kello 11.00 yhdistyksemme 
puheenjohtaja yliluutnantti Jari Andersson nimittäin 
ilmoitti kokousedustajat merivoimien komentajal-
le vara-amiraali Esko Ulille. Puolustushaaramme 
ylimmän upseerin vierailun toteutuminen kokouk-
seemme on peruja viime keväältä, jolloin yhdistyk-
sen edustajat kävivät tervehdyskäynnillä vara-ami-
raali Il l in luona. Tuolloin komentaja ilmaisi halun-
sa tulla tervehtimään yhdistyksemme jäseniä. Ran-
nikon Puolustaja -lehti toimikoon nyt foorumina 
kiittää Merivoimien Komentaja, vara-amiraali Esko 
Illiä siitä, että hän muilta kiireiltään ehti kunnioit-
tamaan tilaisuuttamme läsnäolollaan. 

Kotkan Rannikkoalueella 

Jatkokoulutustilaisuus piti jälleen sisällään monen-
laista ohjelmaa. Päivän avaukseksi isäntäjoukko-
osaston esikuntapäällikkö komentajakapteeni Kim-
mo Salomaa esitteli Kotkan Rannikkoalueen toimin-

taa, tehtäviä ja organisaatiota. Seuraavaksi yliluut-
nantti Pekka Pentti esitteli merivalvonnan järjeste-
lyjä Kotkan Rannikkoalueella. Kahvit nautittuam-
me vara-amiraali Esko I i i i piti oman esityksensä 
keskeisenä aiheena merivoimien tulevaisuuden nä-
kymät. Samalla hän linjasi merivoimien henkilös-
töpolitiikkaa nimenomaan rt-opistoupseerien näkö-
kulmasta sekä luutnanttikurssin korvaavan opisto-
upseerien jatkokoulutuksen linjajakoa ja koulutuk-
sen sisältöä. Jatkokurssin opetussuunnitelman sisäl-
tö herätti kummastusta, sillä tällaisessa muodossa 
se kaventaisi opistoupseerien tulevaa tehtäväkent-
tää vanhaan luutnanttikurssiin verrattuna. Aamupäi-
vän päätteeksi puheenjohtaja Jari Andersson luo-
vutti Rannikkotykistön opistoupseerit ry:n pöytä-
standaarit Merivoimien Komentajalle sekä Kotkan 
Rannikkoalueelle. 

Ennen Kyminlinnan Maanpuolustuskerhon val-
mistamaa maittavaa lounasta tutustuimme vielä 
Pookinmäessä sijaitsevaan Merivartioalueen johto-
paikkaan ja Merenkulkulaitoksen VTS-asemaan. 

Vuoden 2000 pääteema 

Nautittuamme yhtään liioittelematta täyden kym-
pin arvoisen lounaan Maanpuolustuskerholla, oli-
kin hyvä vatsat täynnä käydä sääntömääräisen syys-
kokouksen kimppuun. Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin yliluutnantti Risto Palmola Kotkasta. Syys-
kokous vahvisti ensi vuoden "normaaliksi" jäsen-
maksuksi 85 markkaa. Jäsenmaksulaput tullaan ai-
kaisemmasta poiketen postittamaan jokaiselle jäse-
nelle kotiosoitteeseen. Vuoden 2000 toimintasuun-
nitelman pääteemaksi päätettiin jäsenmäärän kas-
vattaminen. Tätä tavoitetta edistämään päätettiin 
järjestää jäsentenhankkimiskilpailu. Eniten uusia 

OPrintel 
p^AKKBs^ 

f 

PL 29, 01511 VANTAA, PUH. (09) 82 941, MYYNTIPALVELU PUH. (09) 829 4600, FAX (09) 829 4327, www.pr inte l . f i 
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jäseniä kevätkokoukseen mennessä hankkinut pal-
kitaan 500 markan lahjakortilla. 

Eniten keskustelua herätti yhdistyksen sääntö-
jen uusiminen. Kokous teki muutamia tarkennuk-
sia hallituksen esitykseen uusista säännöistä. Nyt 
uudet ja ajanmukaiset sääntömme odottavat vain 
asiaankuuluvaa rekisteröintiä. Hallituksen puheen-
johtajaksi valittiin jatkamaan yli l Jari Andersson. 
Hallitukseen valittiin jatkamaan seuraavat henkilöt 
vastuualueittain: ltn Petri Kalliomäki (Gyltö ja Utö), 
alil Tatu Vartiainen (Upinniemi ja Mäkiluoto), ltn 
Kari Laakko (Suomenlinna), yl i l Jukka Mutanen 
(Kotka) sekä Stig Lehtovaara (evp-jäsen). Uusina 
tulokkaina hallituksen valittiin alil Jari Hartikainen 
(Turku ja Örö), ltn Markku Rantala (Hanko ja Tam-
misaari) sekä sotmest Jukka Kaski (Helsinki ja Iso-
saari). Kokouksen päätteeksi arvottiin osallitujien 
kesken Lunden Foodlovers'in lahjottamat tuotepa-
ketit. Tällä kertaa onnetar suosi Riku Lehtistä, Stig 
Lehtovaaraa, Juha Valjusta, Hannu Keppolaa ja Antti 
Lappalaista. 

Ensi vuonna Tampereella 

Kiitän hallituksen puolesta teitä kotkalaisia ja eri-
tyisesti Mutasen Jukkaa erinomaisista kokousjärjes-
telyistä. Lämmin kiitos maittavasta lounaasta ker-
hon emännälle Sari Suholalle ja koko henkilökun-
nalle. Kiitokset myös kaikille mukana olleille. Meitä 
oli paikalla nelisenkymmentä - enemmänkin olisi 
toki sopinut, mutta ehkäpä teemme uuden yleisö-
ennätyksen ensi keväänä. Otamme tuolloin halli-
tun riskin ja siirrymme sisämaahan. Kokouspaik-
kakunta tulee olemaan Tampere. Siellä näemme ensi 
keväänä! 

Ja vielä sokerina pohjalla: Keväällä 2001 yh-
distys täyttää 15 vuotta. Miltäs kuulostaisi kokous-
matka Tukholmaan ja siellä KA 1 :een? Sinne muu-
ten lähdetään! 

Tatu Vartiainen 

Uuonna 2000 Snila ja tiuta viite 

M/S KRISTINA REGINA 
• Pietarin risteilyt 
• Länsi-Euroopan kierrokset 
• Välimeren risteilyt 
• Hansakaupungit Visby & Riika 
• Vuonojen Norja & Iloinen Tanska 

A . \ 

M/S KRISTINA BRAHE 
• Oopperaristeilyt Savonlinnaan 

^f RISTIN A CRUISE S 
Korkeavuorenkatu 2,48100 Kotka ' • 

Kokkolan Sotilaskotiyhdistys ry 

Säkylän Sotilaskotiyhdistys ry 

Luonetjärven Sotilaskotiyhdistys ry 

Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistys ry 

Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys ry 

Rajasotilaskotiyhdistys ry 

Rai s io kasvaa l u o n n o s t a a n 
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Olosuhteet ajatustyölle. 
Uusi Tangent-fyöasema käy kaikkeen työhön, kaikille ihmisille. Yhdellä ja samalla 
pöydällä on hyvä tehdä päätetyötä, paperityötä, puhelintyötä - ajatustyötä. 

Pöydän ja monitoritason voi säätää itselleen sopiviksi 
kevyesti pöydän päällä olevaa veiviä kiertämällä. 

Monitoritason 
kaltevuuden voi 
säätää oikeaan 
katselukulmaan. 

Avaraa jalkatilaa 
arvostavat sekä 

Tangentilla 
työskentelevät 
että siivooja. 

Sopivalle 
korkeudelle 

säädetty työpöytä 
antaa luontevan 
tuen käsivarsille. 

Pöydällä on reilusti 
tilaa myös paperitöille. 

Symmetrinen kansi 
antaa vapauden näppäimistön 

ja hiiren sijoittelulle. 
Näppäimistötason saa 

riittävän alas, jotta 
työskentely ei rasita 

silmiä ja niskaa. 

Martela 
Viihtykää työssänne. 

Martela Oy 
Strömbergintie 5, 00380 Helsinki 

Puh. 010 345 50, Telefax 010 345 5744, www.martela.fi 
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RANNIKKO-
JÄÄKÄRI 
KILTA 

Vauhtia ja pauketta 
Santahaminassa 
• Kaartin Jääkärirykmentti järjesti 23.08.1999 
maanpuolustusjärjestöille kalustoesittelyn ja taiste-
luharjoitusnäytöksen. Harjoitus oli 24.08.1999 pi-
detyn maanpuolustuskurssin kenraaliharjoitus. 

Uudenmaan Jääkäripataljoonan komentaja evl 
Seppo Toivonen oli kutsunut Rannikkojääkärikil-
lan jäsenistöä vieraakseen seuraamaan näytöstä. 
Eversti Kari Kasurinen tervetulotoivotusten jälkeen 
alkoi tapahtua. Sotilaspoliisit antoivat näytöksen 
taidoistaan. Kasarmin katolta tultiin räväkästi alas 
köysin, jonka jälkeen suoritettiin kasarmin valtaus. 
Sotilaspoliisien toiminta päättyi lähitaistelunäytök-
seen. 

Kasarmin kentälle oli rakennettu näyttely, jossa 
oli maavoimien käytössä olevaa kalustoa. Kaluston 
esittelyn suorittivat varusmiehet. 

Kovapanosammunnat olivat seuraava toiminta-
kohde. Kuvun maastossa esiteltiin maavoimien 
käyttämää kalustoa toiminnassa. Ammuntatoimin-
taa erilaisiin maaleihin tapahtui mm. rynnäkköki-
väärillä, raskaalla kertasingolla, kranaattikonekivää-
rillä, kranaatinheittimenä, i t - ja kevytkonekivääril-
lä. Taistelunäytös huipentui kaupunkisotanäytök-
seen, jossa pääosaa esittivät miehitetyt kuljetuspans-
sariajoneuvot. Tilaisuuden osanottajille tarjoutui 
myös mahdollisuus Pasi-ajeluun Santahaminan 
vaihtelevassa maastossa. 

Kiitokset everstiluutnantti Seppo Toivoselle ja 
Kaartin Jääkärirykmentille hienosti toteutetusta 
näytöksestä. 

Viljo Lehtonen 

Barettimarssi 
• Rannikkojääkärikillalla oli tänä syksynä 24. 9. 
ilo vierailla Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan ba-
rettimarssilla. Marssille osallistui varsin sekava kah-
deksan hengen joukko, joka oli koottu viidakkorum-
muilla paria viikkoa ennen itse tapahtumaa. Mitään 
yhteisiä harjoituksia ei ehditty pitää, mutta pääsim-
me siitä huolimatta kunnialla ja marssikunnon säi-
lyttäen maaliin. 

•E&t, 'JS: 

S m U 
p s s f 

L v * « 

• m .:"' 

Marssikuntoa vaalittiin tauoilla. 

Tänä vuonna marssi alkoi Syndalenista, josta 
poppoomme lähti viimeisenä, kello 12.15. Suurin 
eroavaisuus varusteissamme muihin nähden olivat 
valitsemamme jalkineet eli kumisaappaat. Näihin 
päädyimme, koska nämä eivät tarvitse varsikenki-
en tapaan sisäänkävelyä. Marssin ohella pääsimme 
testaamaan taitojamme myös rasteilla. Aiheena oli-
vat ammunta, ensiapuja etäisyyden arviointi. Am-
munnassa kaatuviin tauluihin meillä oli vaikeuksia 
kohdistamattomien kivääreidemme kanssa. Muut 
rastit sujuivat leikiten eikä suunnistuksessakaan ol-
lut ongelmia, koska kaikki matkat kulkivat petty-
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10 ensimmäistä joukkuetta 
barettimarssilla: 

Sijoitus Joukkue Kokonais-
aika 

1. 2/Kustjl 10.25 
2. 7/KustJK 11.10 
3. Rannikkojääkärikilta 12.09 
4. 1/Kustjl 13.10 
5. 1/GrkK 13.16 
6. 3/Kustjl 13.19 
7. Eldst. 1 13.29 
8. Eldst. 2 13.37 
9. 8/Kustjl 13.41 

10. 9/KustjK 13.48 

Yleiskuva suurimmalta osalta marssia. 

mykseksemme lähinnä teitä pitkin. Kova alusta täi-
sikin olla syynä varusmiesten jalkavaivoille seuraa-
vana päivänä. 

Olimme varautuneet 24 tunnin marssiin ja pa-
riin vesistöylitykseen. mutta yllätykseksemme vain 
12 tunnin taipaleen jälkeen meidät komennettiin 
Tammisaaren lähellä auton lavalle ja kuljetettiin 
Prikaatin Pioneerirannan lähelle. Lastasimme rep-
pumme syöksy veneeseen ja valmistauduimme kas-
tumaan. Kauan meidän ei tarvinnutkaan odotella, 
kun viitisenkymmentä metriä ennen rantaa saimme 
kuljettajalta rantautumiskäskyn. Marssi oli ohi ja 
pääsimme majoittautumaan Aliupseerikoulun luo-
kan lattialle. 

Rannikkojääkärikilta kiittää pataljoonaa osallis-
tumismahdollisuudesta. Jäämme innolla odotta-
maan seuraavaa kevät-talven marssia. 

Palkinnoksi itseään paremmasta suorituksesta 
kilta palkitsi ensimmäisen ja toisen joukkueen kah-
vilipuilla. 

« Z j . 
nm 

puh. (09) 50671 
www.novogroup.com 

Vaseliiniin perustuvaa taukohuoltoa. 
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sen ekskursion jälkeen kohteenamme oli Merivar-
tioasema. Koska ol imme reilusti etuajassa, kävim-
me katsomassa, kuinka kapea on Tullandetin ja 
Porkkalanniemen välinen salmi. Melkoisen kapea 
se olikin ja kivien välissä puikkelehtiminen toi hie-
man vaihteluakin melontaan. 

Merivartioasemalla meille esiteltiin aseman toi-
mintaa ja kalustoa. Esittelyn jälkeen nautimme tran-
gialounaan ja pidimme pienen tauon. Matkaa jat-
kettiin kolmen jälkeen ja kävimme uudelleen Tul-
landetin salmen kautta ennen kuin ja tkoimme Pork-
kalan kiertämistä. 

Tähän mennessä matka oli sujunut verraten lei-
kiten suojaisan reitin ja tyynen sään ansiosta, mutta 
nyt reittimme kulki muutaman kilometrin hieman 
avoimemmalla paikalla, väylän vierestä. Avomeri-
osuus ei kuitenkaan vienyt voimiamme, vaan pää-
simme aikataulun mukaisesti Bockfjärdenille, jos-
ta alkaa idyllinen kapea ja pitkä lahti. Lahtea kävi 
pohjoiseen meloessamme melko pian kapeammak-
si j a loppumatka lahdella kulkikin kaislikkojen vä-
listä. Lahden pohjoispäässä reittimme muuttui ai-
van matalikoksi, josta melkein nopeammin sauvo-
malla vauhtia rantakivistä. 

Kapeikon takana avautui Lillkanskogsviken ja 
pääsimme melomaan leveämmällä otteella. Lahden 
pohjukassa oli luvassa vaelluksen kohokohta, sa-
dan metrin kajakin kanto. 

Saatuamme kajakit taas vesille, suuntasimme 
kohti majoituspaikkaa. Kello oli jo melkein kuusi 
j a tarkoituksenamme oli saada leiri pystytettyä en-
nen pimeää. Juuri ennen Hietasta pääsimme hio-
maan kaislikossa melonnan taitojamme, minkä jäl-
keen matka siltä päivältä oli ohi. 

Leiriydyimme yöksi telttamajoitukseen ja me-
loimme vielä aamulla parin kilometrin verran ta-
kaisin Upinniemeen. Laiturilla kajakkien huollon 
jälkeen kukin jatkoi omaan suuntaansa. Vaellus on-
nistui sekä osallistujien että sään puolesta täydelli-
sesti. Kokemus tästä reissusta oli sen verran hyvä, 
että ensi vuoden kanoottivaelluksesta voidaan teh-
dä hieman pitempikin. 

Kuvat ja teksti :Tero Mäkinen 

Kanoottivaellus 

• Kilta oli kanoottivaelluksella 11.-12. syyskuuta. 
Melontareissulle lähti kahdeksan henkeä, mikä oli 
melko sopiva määrä tällaiselle lyhyelle retkelle. 

Matkaan lähdettiin Upinniemestä pakkaustoimi-
en jälkeen klo 10.15 ensimmäi-
selle etapille, Porkkalanniemen 
Luotsiasemalle. Koska päivä 
oli mitä kaunein ja tyyni, pää-
t imme oikaista sinne suorinta 
reittiä pienen ulapan yli. Kel-
lään ei näyttänyt olevan mitään 
ongelmia kajakkiensa kanssa ja 
aikaa tähän 5 kilometrin mat-
kaan meni tasan tunti. 

Luotsiaseman pienimuotoi-

10 
RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 9 9 1 1 

TOSHIBA 
KOPIOKONEET - TELEFAXIT 

Take it from Toshiba 

I Maahantuoja: 
Scribona Suomi Oy/Office Machines 

SCRIBONA Sinimäentie 8 Puh. (09) 52 72 1 
f 02630 ESPOO Fax. (09) 52 72 511 



HANKONIEMEN KILTA 
H A N G Ö U D D S GILLE 

Kilta sai oman lipun 
• Tiistaina heinäkuun 27. päivänä 1999 kokoon-
nu imme kutsuvieraiden kanssa Hankoon naulaa-
maan j a vihkimään k i l tamme lipun. 

Lippuseremonian mestarina toimi kiltaveli Jou-
ko Parviainen. Lipun ensimmäisen naulan löi ko-
mentajakapteeni Valtimo. Sotaveteraanien j a lahjoit-
tajien naulojen lyönnin jälkeen Killan jäsenet suo-
rittivat loppunaulauksen; viimeisen naulan löi kil-
lan puheenjohta ja Risto Sariola. 

Lipun vihki kenttärovasti Kivijärvi UudPr:sta. 
Lippupuheen uudelle vihitylle lipulle piti komen-
tajakapteeni Valtimo. Majuri evp Erosen runonlau-
sunnan jä lkeen si irryimme juhlan leppoisampaan 

puoleen kahvinjuonti in j a vapaaseen keskusteluun. 
Lippu on suunniteltu samojen periaatteiden mukai-
sesti kuin muutkin RT-kiltojen liput. Lipun kobol-
tinsinisellä pohjal la on keskuskuviona viisikulmai-
nen bastiljoni, jonka sisällä on aaltoviivan yläpuo-
lella RT-tykinputket ristissä. Lipun tangonpuolei-
sessa yläkulmassa on Hangon majakka . 

Hankoniemen killassa (perustettu 1963) on tä-
nään jäseniä satakunta. Kerhomme juhlapäivä on 
Riilahden taistelun muistopäivä heinäkuun 27. 

Kai Branstack 

Vertailemalla löydät parhaat edut. 

www.leonia. f i 

Raha-asioiden keskittäminen kannattaa. 
Samoin pankkien keskittämisetujen vertailu. 
Leonian etuasiakkaana saat 2 %:n koron 
Leonia-tilille ja runsaasti muita etuja. 

Tervetuloa Leonian konttoriin tai pankki-
palveluja tarjoavaan postiin. Tai soita 
Leonian puhelinpankkiin 0200 2580 (ark. klo 
7-21, la-su klo 10-18, pvm). 

Л LEONIA 
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MASTSYSTEM 
Teleskooppimastojen asiantuntija 

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

PORIN SATAMA -PORT OF PORI 
Merisatamantie 13, 28880 PORI 
Puh. 02-621 2600, Fax 02-621 2630 
http://www.pori.fi//port/index.html 

UPM-Kymmene Seaways Oy Ltd 
Kotka Kouvola Lappeenranta Pietarsaari 

TURKU 
T H E P O R T O F 
F I N L A N D 

TURUN SATAMA 
PUH. 02-267 41 1 1 
FAX 02-267 4110 

WWW.PORT.TURKU.FI  
TURKUPORT@PORT.TURKU.FI 

VARATTU 

HAMINAN SATAMA 
PORT OF HAMINA 
Tel. 05-749 5400 

HYRYLÄN 
KOTIPIZZA 

Nahkurintie 2 
0 4 3 0 0 TUUSULA 
Puh. 09-273 1001 

MA-LA 1 1 - 2 2 , SU 1 2 - 2 1 

PIZZA 

M90-D1 

TAISTELUKAASUNILMAISIMET 

V ENVIRONICS OY 
Työmiehenkatu 2, PL 349 
50100 MIKKELI 
puh. 015-177011, fax 015-177013 
Sales@environics.ti 
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f " Sininen reservi - ennen ja nyt 

• Aluksi perustettiin vuonna 1992 Maanpuolustus-
koulutus ry antamaan vapaaehtoisille maanpuolus-
tuskoulutusta. Maa jaettiin koulutusalueisiin; syn-
tyi Merireservin koulutus. Tämä oli vain välivaihe, 
sillä merivoimien samoin kuin joissakin reserviläis-
piirien taholla oli herännyt ajatus hoitaa muitakin 
asioita kuin koulutusta yhdessä. Vuonna 1995 syn-
tyi Sininen Reservi, joka toimi aina vuoteen 1997 
asti säätiöpohjaisena, mutta toiminta s i i r ty i 
17.5.1997 perustetun Sininen Reservi ry:n tehtäväk-
si. Tänään Sininen Reservi ry:llä on jäsenenä 21 
maanpuolustusyhdistystä ja -kiltaa, joiden yhteen-
laskettu jäsenmäärä on noin 6000 henkeä. Sininen 
Reservi ry :n toiminta kaksinkertaistui rannikkojouk-
kojen ja merivoimien yhdistyessä. Viime vuosina 
toiminta on käynyt läpi niin monta toimintamuo-
toa. että on paikallaan kertoa toiminnan nykyvaihe. 

Maanpuolustuskoulutus ry -
Meripuolustuspiiri 
Maanpuolustuskoulutus ry:n uusimuotoinen toimin-

ta alkoi 1.4.1999. Tällöin aloittivat toimintansa 19 
alueellista maanpuolustuspiiriä sekä valtakunnalli-
set meripuolustuspiiri ja ilmapuolustuspiiri. Maan-
puolustuskoulutus ry:n tehtäväksi tuli kaiken vapaa-
ehtoisen maanpuolustuskoulutuksen koordinointi ja 
järjestäminen maassamme. Meripuolustuspiiri ja-
kaantuu toiminnallisiksi paikallisosastoiksi. Näitä 
on Itäisellä Suomenlahdella, Suomenlahdella, Saa-
ristomerellä, Paraisilla ja Kemiössä. Merellistä kou-
lutustoimintaa on myös Tampereella ja Vaasassa. 
Tutkittavana on vastaavan toiminnan aloittaminen 
myös Uudenmaan Prikaatin reserviläisten piirissä. 

Meripuolustuspiirin tehtävät 
Maanpuolustuskoulutus ry:n koulutustoiminnan 
toteuttaminen merivoimissa ja merivartiostoissa. 

Koulutus toteutetaan pääasiassa meripuolustuk-
sen tarpeita vastaavasti paikallisosastoissa ensisi-
jaisesti sijoitettua ja sijoituskelpoista reserviä pal-
velevasti. 

Meripuolustuspiiri avustaa joukko-osastoja va-

SININEN RESERVI RY 
maanpuolustuskentässä 

Sotilaskoulutus 
KOULUTUKSEN OHJAUS, VOIMAVARAT 

Järjestötoiminta 

SININEN 
RESERVI RY 

RVLE RTSÄÄTIÖ SRVAL.TUU! 
KUNTA 

SRSÄÄT1Ö 

OHJAA; 
VARAIN HANKINTA 

NEUVOTTELU-
KUNTA I) MERI-

PUOLUSTUS-
PIIRI 

MerivE 
IJOHTORYHMÄ 2)| 

AVUSTA* 

MERI-
VARTIOSTO 

"JÄSEN-
YHDISTYS 

JOUKKO-
O S A S T O 

PAIKALLIS-
O S A S T O 

KOULUTUSHENKILÖSTÖ 
KOULUTETTAVAT 

KOULUTUSYHTEISTOIM1NTA 
Selite: 1) Meripuolustuspi i r in Neuvot te lukunta -
Sininen Reservi ry:n halli tus j a 2) j oh to ryhmä-
Sininen Reservi rv :" vahvennet tu työval iokunta 
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paaehtoisten harjoitusten järjestämisessä. 
Meripuolustuspiiri ei järjestä kuntien pelastus-

tointa tukevaa koulutusta, vaan sen hoitavat maa-
kunnalliset maanpuolustuspiirit. Niillä on kiinteäm-
mät yhteydet paikallisosastojensa kautta kuntiin. 

Sininen Reservi ry:n tehtävät 
Sininen Reservi syntyi vuonna 1995 pääasiassa juuri 
toteuttamaan Meripuolustuspiirin yllä olevia tehtä-
viä. Sininen Reservi ry:n tehtäväksi ovat muotou-
tuneet seuraavat tehtävät: 

Sininen Reservi ry on edelleenkin jäsenyhdis-
tysten sekä merivoimien ja muiden viranomaisten 
välisen yhteistoiminnan koordinoija ja toteuttaja. Se 
toimii tässä roolissa yhteyselimenä meripuolustuk-
sen viranomaisten suuntaan. 

Sininen Reservi ry ohjaa ja antaa resursseja 
Meripuolustuspiirin koulutustoiminnalle. Meripuo-
lustuspiiri on tasan yhtä vahva kuin Sininen Reser-
vi ry ja sen jäsenyhdistykset ovat. Meripuolustus-
piirillä on vain piiripäällikkö, joka hoitaa tehtävää 
vakituisesti. 

Lisäksi Sininen Reservi ry harjoittaa julkaisu-
ja tiedotustoimintaa, palkitsee varusmiehiä, reser-
viläisiä sekä toiminnassaan mukana olevia naisia. 

Sininen Reservi ry voi yhdistyksenä omistaa ja 
hallita kiinteätä sekä irtainta omaisuutta ja ottaa 
vastaan toimintaa tukevia lahjoituksia. Tässä omi-
naisuudessa se voi omistaa koulutuksessa käytettä-
viä aluksia ja muita välineitä. 

Merivoimien tuki toiminnalle 
Vuoden vaihteessa on aloittanut toimintansa Meri-
voimien Esikunnassa vapaaehtoista maanpuolustus-
koulutusta tukeva aluetoimisto. Toimiston päällik-
kö on merivoimien palkkaama henkilö, joka pää-

työnään ohjaa ja tukee maanpuolustuskoulutusta 
merivoimissa. Aluetoimistossa on myös Meripuo-
lustuspiirin päälliköllä toimitilat. Aluetoimisto pal-
velee myös paikallisosastoja mm postitus- ja mo-
nistustehtävissä. Merivoimien joukko-osastoihin 
on perustettu lisäksi joukko-osastojen alueupsee-
rit, jotka muiden töiden ohella huolehtivat myös 
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tehtävistä 
joukko-osastoissaan. 

Meripuolustuspiirin ja Sininen Reservi 
ry:n erittely 

Miksi tarvitaan kaksi toiminnoiltaan samankaltais-
ta organisaatiota? Edellä kerrotun perusteella teh-
tävät eroavat kuitenkin melkoisesti toisistaan. Sa-
moja asioita ei tehdä päällekkäisesti. Eri toiminnois-
sa mukana olevat ovat monessa tapauksessa samo-
ja henkilöitä, joten asioiden käsittely on suhteelli-
sen helppoa. 

Sininen Reservi ry on puhtaasti aatteellisten 
maanpuolustusyhdistysten ja-kiltojen yhteistoimin-
tayhdistys, jonka synnyttäminen oli saavutus sinän-
sä. Samanlaisia yhteistoimintayhdistyksiä piti aika-
naan syntyä kaikkialle, mutta kun ei syntynyt. Nyt 
nämä 21 jäsenyhdistystä toimivat myös omissa teh-
tävissään vahventaen vapaaehtoista maanpuolustus-
kenttää. 

Toivottavasti yllä oleva selvensi asiaa. Mikäli 
näin ei käynyt niin ei huolta, sillä muutaman vuo-
den toimintaa seuranneena, voin todeta, ettei tämä-
kään varmasti ole viimeinen lopullinen toimintamal-
li. Koko kenttä kehittyy vielä melkoisesti. 

Rauhallista joulun aikaa ja milleniumia! 

Piiripäällikkö Aslak Saviranta 

ILMAVOIMIEN HYLÄTYN 
MA TERIAALIN MYYMÄLÄ 

A V O I N N A 
K E S Ä K A U D E L L A 

Kesä-Elokuu 

Ti 10.00-17.00 

Ke 10.00-17 00 

To 10.00-17.00 

Pe 10.00-17.00 

La Joka kuukauden 
viimeinen lauantai 10.00-16.00 
(poikkeuksia teemamy/ntipäivinä) 

A V O I N N A 
T A L V I K A U D E L L A 

Syys-Toukokuu 

Ti 10.00-17.00 

Ke 10.00-17.00 

KASINHANTA 
TIKKAKOSKI 

PUH (014) '81 5090 
F AX (014) 181 5040 

rtUOM1 Kasinhännässä maksutapana ainoastaan käteinen 

La Joka kuukauden 
viimeinen lauantai 10.00-16.00 
(poikkeuksia teemamyyntipäivina) 

Myymälä sijaitsee Ilmailumuseon piha-alueella 
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Toimintapäivä Gyltössä 
Teksti: Heikki Mäkitalo ja Mika Koivunen 

"Paistaa se päivä risukasaankin" - onnetar oli mukana, kun kilta toi-
mintaa suunnitellessaan valitsi päivämäärää toimintapäivälle Gyltössä. 
Niin linnakkeen kuin killankin järjestelytoimet helpottuivat, kun havait-

tiin, että valittu päivä olikin heinäkuun saapumiserän varusmiesten 
omaistenpäivä ja päästiin siis lyömään kaksi kärpästä yhdellä iskulla. 

• Lähtö tapahtui perinteiseen tapaan 
kaupungintalon puistikosta. Kytki-
men vienosta vali tuksesta huolimat-
ta pääs imme liikkeelle j a matka koh-
ti Korppoota saattoi alkaa. Bussimat-
ka sujui yllättävän nopeasti ja vaivat-
tomasti j a kahta lossia m y ö h e m m i n 
saavuimme Gyltöseen. 

Liikkeellä oli paljon väkeä, olihan 
luvassa paljon tapahtumia j a nähtä-
vää. Ensiksi kuitenkin oli vuorossa 
pakoll inen varuskuntaesit tely j a ter-
vetulotilaisuus. Varuskunnan liikun-
tasali oli viimeistä istumapaikka myö-
den täynnä kun kuunte l imme Gyltön 
koulu tuspa t te r in pää l l ikön , Uolev i 
Piispasen huumoripi tois ta esittelyä. 

Etsi varusmiehesi Esterata. 

Seuraavaksi oli vuorossa "etsi varus-
miehesi" - tapahtuma. Jaokset olivat 
ryhmit tyneet sulkeiskentälle, jos ta omaiset kävivät 
haeskelemassa "poikiaan". Tämän tapahtuman jäl-
keen pidettiin perinteinen SA-int muotinäytös, jos-
sa nähtiin varusmiesten varustekir jo kaikkine kom-
mervenkkeineen. Mitenkähän moinen määrä tava-
raa saatiinkaan mahtumaan siihen pieneen kaappiin? 

Maastoruokai lu suoritettiin meren rannalla. Li-
hakeit to oli oikein hyvää j a maisemat vi imeisen 
päälle kauniit. I s tu imme rantakivellä ja nau t imme 
elämästä. Samalla suori t imme maastontiedustelun 
koska o l imme saaneet selville, että i l lemmalla sa-
masta paikasta saisi gri l l imakkaraa j a lättyjä, jois ta 
ei t ietenkään sopisi kieltäytyä. 

Uiskoajelulla 

Sa imme kauhot tua sopat va tsaamme j a hetken ai-
kaa pohdi t tuamme tu l imme siihen tulokseen, että 

l ähdemme oitis ka t somaan satamaan, j o sko olisi 
mahdoll is ta kiivetä uiskon kyytiin. O l imme onnek-
kaita. Saavut tuamme rantaan havai ts imme, että jo -
noa ei ollut juuri nimeksikään j a uiskokin kaartoi 
parahiksi paikalle. Joten ei muuta kuin pelastuslii-
vit niskaan j a kannelle. 

Hetken kuluttua j o viiletimme pitkin ulappaa rei-
lun par inkymmenen solmun nopeudel la j a testai-
l imme veneen kaarto- j a pysäytysominaisuuksia . 
Kaikki hauska loppuu aikanaan j a rantaan tultiin 
aivan liian nopeasti , tosin sen ymmärs i kun katsoi 
rannalle muodostunutta jonoa, venekuskilla oli edes-
sä hikinen iltapäivä. 

Suolapärskeiden seasta pää t imme siirtyä kiven 
sisään. Kasarmiluolaan oli pystytetty kalustonäyt-
tely, joka käsitti monta pyssyä j a erilaisia sähköa-
paraatteja ison kasan. Skaala kattoi aina vesijääh-
dytteisestä Maxim-konekivääris tä nykyaikaisiin tu-
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Omaiset ja kiltalaiset 
seuraamassa taistelunäy-
töstä. 

lenjohtopäätteisi in. Suun tas imme kuitenkin kohti 
ykköstykkiä. Kul j imme pitkin käytäviä j a nousim-
me kapeita portaita ylöspäin kunnes tö rmäs imme 
jonon päähän. Jono eteni melko hitaasti, mutta saim-
mehan samalla hyvän syyn katsella hieman ympä-
r i l lemme j a ihailla hienoa automaat iojär jes telmää, 
j oka nostaa ampumatarv ikkee t ylös tykille, ettei 
varusmiesparkojen tarvitse raahata niitä terveyten-
sä uhalla pitkin portaikkoja. 

Munkkikahvia ja esterataa 

Lopulta odo tuksemme palkittiin j a pääs imme tyk-
kihuoneeseen. Ensimmäiseksi sa imme kattavan esit-
telyn tykin alaosasta j a sen jälkeen kapus imme tyk-
kikupuun j a vi lkui l imme tykin hallintalaitteita. Ty-
kin li ikkuvuutta havainnollistetti in pyörit telemällä 
sitä suuntaan jos toiseenkin. Lopuksi hyppäs imme 
ulos tykin " takaovesta" j a hengi t imme jälleen rai-
kasta i lmaa. Tykin ulkopuolella olikin melko pal-
jon ihmisiä, jo tka kuuntelivat ki innostuneina kun 
pääl l ikkö kertoi jänni t täviä yksi tyiskohtia varus-
miesten nykyarjesta. 

Aivan yllättäen viereisellä tykillä jysähti . Kään-
ny imme kaikki katsomaan, että mitä ne oikein am-
puvat. Melko pian kävi kuitenkin ilmi, että kysei-
nen tykki ei ollut tykki la inkaan vaan se oli vain 
hämäystä eli valetykki j a pamahdukset paukkupat-
ruunoita. No hyvältä se näytti jokatapauksessa , vain 
mustaruudin tuoksu jäi aistimatta. 

Sitten olikin j o aika kirmata kallioitten poikki 
kohti sotilaskotia, pitihän sitä nyt saada kahvia j a 
munkkeja , muuten ei varuskuntavierailu ole täydel-
linen. Mutus te t tuamme munki t s i i r ry imme kohti 
varusmiestoimikunnan jär jes tämää lättyrantaa. Pet-
tymykseksemme kuitenkin huomas imme, että ky-
syntä ylitti tar jonnan j a jonot olivat hirmuiset . 

Mitäpä tuosta, s i i r ryimme sujuvast i kohti este-

rataa, jol la oli juuri a lkamassa suuri kilpailu. Alo-
kasjaosten kaksihenkiset joukkueet mittelivät voi-
miaan ryhmänjohtajien j a kantahenkilökunnan jouk-
kueita vastaan vaativalla esteradalla. Esterata koos-
tui yhdestätoista esteestä, jo tka oli hajas i joi te t tu 
pururadalle siten, että kahden esteen välillä oli aina 
noin v i idenkymmenen metrin juoksumatka . Koko-
naispituudeltaan kierros oli siis reilut puoli kilomet-
riä. Suoritus aloitettiin juoksemal la kierros radan 
ympäri kahta telamiina kantaen. Siis miina kum-
paankin käteen j a menoksi . 

Alkuvauhti oli useimmil la joukkuei l la hirmui-
nen, mutta viimeistään kääntöpisteessä hymy rupe-
si hyytymään kun miinat alkoivat painaa. Puuskut-
taen joukkueet ylittivät maalil injan j a aloittivat var-
sinaisen estekierroksen. Minusta tuntuu, että este-
radan laitteet ovat peräisin inkivisii t toreil ta, sen 
verran tehokkaasti ne näyttivät imevän mehut kil-
paili joista. Voittaneen parin aika oli siinä viiden 
minuutin kieppeillä, eikä kyseessä suinkaan ollut 
kantahenkilökunnan saatikka ryhmänjohtaj ien jouk-
kue. Ei huono suoritus, menkääpä itse koit tamaan. 
Mitenkähän mahtaisi killan joukkue pärjätä, löytyy-
kö vapaaehtoisia yrittäjiä ensi vuotta varten? 

Tykistökeskitys 

Seuraavaksi s i i ryimme uudelleen kohti lättyrantaa. 
Tällä kertaa emme suinkaan olleet lättyjen perässä, 
ne olivat muuten edelleen kortilla, vaan ol imme siir-
tymässä seuramaan toimintanäytöstä. Vastarannal-
le oli eristetty keltaisilla nauhoilla nel iönmuotoi-
nen alue. Vanhoina veteraaneina aavist imme, että 
siellä saattaisi tapahtua jotain näyttävää, joten va-
li tsimme katselupaikat sitä silmälläpitäen. 

Ja tottatosiaan, kerrankin joku oli panostanut 
kunnon kentän. Pamahdukset tuntuivat vielä reilun 
kahdensadan metrin päästä katseltunakin. "Tykis-

tökeski tyksen" jä lkeen urheat 
taistel i jat nousivat maih in j a 
savut t iva t sen ver ran t ehok-
kaasti, että meni hetken ennen-
kuin yleisökään näki mitä ta-
pahtui. Vihollinen saatiin kui-
tenkin nujerret tua j a alue val-
lattua. 

Omais tenpäivän virallinen 
oh je lma alkoi päättyä. Jäljellä 
oli e n ä ä l o m a t a r k a s t u s , j o t a 
seuras imme sotkun terassilta. 
Oli aika aloit taa killan oman 
o h j e l m a n p a r i s s a , j o k a oli 
maastoon viitoitettu tehtävära-
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ta. (Suurempia suunnistustaitoja ei siis onneksi tar-
vittu.) 

Vastailimme hankaliin kysymyksiin, tunnistim-
me lentokoneita, arvioimme etäisyyksiäja kuljetim-
me tärkeää viestiä. Pärjäsimme melko hyvin ja saa-
vutuksena oli kunniakas kolmas tila vain niukasti 
kärkisijoilta jääneenä. Ja sitten kerholle. 

Päivän pääteeksi saunaan 

Ilta päätettiin kosteissa merkeissä kerholla. Nyt kä-
sititte väärin. Tarkoitin luonnollisesti, että kävim-
me saunomassa ja tutustumassa paikalliseen laitu-
rierikoisuuteen (5 m meren pinnasta, ei portaita) ja 
pulahdimme uimaan vilvoittavassa ja virkistävässä 
merivedessä. Saunan jälkeen nautimme olostamme 
terassilla ja pian ol ikin aika lähteä kohti kotia. 

Saimme alkumatkaksi seuraa paikallisista asuk-
kaista, jotka liftasivat bussimme kyytiin. He olivat 
matkalla Korppooseen ja siellä luonnollisesti pai-
kalliseen anniskeluravintolaan, jossa on kuulemma 
yksi miesten ja kaksi naisten vessaa. Tunnelma bus-
sissa oli hilpeä ja kerhomestari Väänänen toimi asi-
antuntevana paikallisoppaanamme aina Korppoo-
seen asti. "Tuo keltainen talo on myytävänä, hinta 
300 000 mk - ei siitä tosin niin paljoa kannata mak-
saa". Loppumatka joudutti in sitten tyytymään vain 
kauniisiin saaristomaisemiin ilman opasta. Mutta 
ensi kesänä uudelleen, eikös vain? 

Turun Rannikkotykistökilta ry 
• Kovasti syksyinen tunne tihkusateineen ja tuuli-
neen oli totta lokakuun alkupuolella, kun kilta oli 
lähdössä tutustumaan Kotkan rannikkoalueeseen. 
Lähes koko ajomatkan satoi, välillä jopa lähes kaa-
tamalla, mutta saavuimme kuitenkin aivan ajoissa 
Kotkan Kuusisen satamaan jossa alus nimeltä Träs-
kö odotti meitä miehistöineen. Träskö on noin 20 
hengelle sisätilat tarjoava pieni, mutta merikelpoi-

Hienosti palvellut Träskö Rankin laiturin 
takana. 

Jo nimi kertoo tärkeimmän. 
Hyötysähkö tarkoittaa sitä, että polttoaineiden energia hyödynnetään tehokkaasti. 
Kun tavallisesti sähkötuotannon yhteydessä syntyvä lämpö jää hukkaenergiaksi, 
yhteistuotannossa se otetaan talteen ja käytetään lämmitykseen kaukolämpöverkon 
kautta. Näin polttoaineiden energiamäärästä jopa yli 90 % saadaan hyötykäyttöön. 

Turku Energia 
http ://www.tu rku e n e rgia.fi 
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nen ja nopeakulkuinen vene, jonka huippunopeus 
on noin 40 solmua (noin 75 km/h). Säidenhaltija 
kuitenkin yritti parastaan ja niinpä sade jä i Kuusi-
sen satamaan, tosin uskollisesti odottamaan paluu-
tamme. 

Varsinainen tutustumiskäynti alkoi päästyämme 
kuoppaista merta pitkin Rankin linnakkeelle, jossa 
päällikkö, kapteeni Jukka Leikos, tutustutti meidät 
saareen kävelykierroksen merkeissä. Ensimmäinen 
kohde olikin melkein rannassa oleva sotilaskoti, 
jonka koko takaseinän peittää upea maalaus. Tä-
män jälkeen nähtiin saaren varmastikin kuuluisin 
paikka, sääasema, josta toimitetaan säätiedot muu-
taman kerran vuorokaudessa ilmatieteen laitoksel-
le luettavaksi sitten radion merisäätiedoissa. 

Saaren toisessa päässä tutustuttiin pääampuma-
kalustoon, Tampellan 130 mm tornikanuunaan. Pa-
luumatkalla katseltiin vielä tulenjohtotornia ja van-
haa kasarmia ja palattiin uudelle kasarmille ruokai-
lemaan. Sillä aikaa merikin oli hieman rauhoittu-
nut, joten matkalla Haapasaareen päästiin jo irrot-
telemaan noin 20 solmun vauhtia. 

Haapasaaressa 

Haapasaari on hyvin tärkeä merival-
vontapiste, matkaa aluevesirajalle ja 
Venäjälle on molempiin vain vähän 
päälle 10 kilometriä ja niinpä saarelle 
onkin sijoittunut sekä Merivartioston 
että Puolustusvoimien toimipisteet. 
Merivalvonta-aseman varapäällikkö 
aliluutnantti Mika Puntti esitteli meil-
le saarta asiantuntevasti, ensin tutustut-
tiin työssään menehtyneiden miinan-
raivaajien muistomerkkiin, käytiin os-

toksilla Suomen pienimmässä osuuskaupassa ja 
käväistiin pikaisesti kirkossa. 

Varsinainen merivalvonta-asema on komeassa 
kivisessä tornissa ja varustettu huomattavasti laa-
jemmalla kalustolla, mihin täällä Saaristomeren 
suunnalla on totuttu, mutta ovathan liikennemää-
rätkin erilaiset. Asemalla on jatkuva päivystys niin 
aisti- kuin tutkatähysteisesti. 

Varusmiehistöön kuuluu myös kolme naista, 
jotka on tosin majoitettu em. torniin kun taas loput 
varusmiehet asuvat pienimmässä kasarmirakennuk-
sessa, jonka olen ikinä nähnyt. Tähän omakotita-
lon kokoiseen rakennukseen on mahdutettu niin 
varusmiesten majoitus-, koulutus-ja vapaa-ajan ti-
lat sekä ruokala ja henkilökunnan työ- ja majoitus-
tilatkin! 

Bastionil innoitukseen 

Haapasaaresta palattiin j o tutuksi käyneellä Träsköl-
lä lujaa, j o noin 30 solmun vauhtia, takaisin Kotkan 
Kuusisen satamaan Kirkonmaan linnakkeen vierestä 
kulkevaa väylää pitkin jossa siirryttiin taas omaan 

KERAVAN 
KESKUSAPTEEKKI 

Kauppakaar i 4, Kerava 

Puh. (09) 2 7 4 7 9 3 0 

E - T U O M I Oy 
T i l auskonepa ja 
Vahdont ie 9, Turku 
Puh. 02 -274 3 3 0 0 

KIIKALAN KIVIPUU KY 
Tulisijamuuraukset, hopealoimu-takat 

Sar in inku lmant ie 49, 2 5 3 8 0 Reki joki 

Puh. (02) 748 3420, 0400-531 220 

LAIHIAN KUNTA 
Laihiantie 28, 66400 LAIHIA 
Puh. 06-475 0411 

Kiltalaiset kuuntelemassa 
Rankin esittelyä, oppaana 

kapteeni Jukka Leikos. 
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kuljetukseen ja Kyminlinnaan, jossa koulutuspat-
terin päällikkö komentajakapteeni Reijo Kinnunen 
toivotti meidät tervetulleeksi. Hän esitteli meille 
linnoituksen historiaa aina 1200-luvulta nykypäi-
vään. 

Linnoitus on aikanaan rakennettu Turku-Viipuri 
-tien varteen ja sitä on aikojen saatossa rakennettu 
muutamaan kertaan erilaisiin muotoihin, tällä erää 
se on tyypillinen bastioni ja sellaisena taitaa säilyä-
kin, siilä komeat muurit on viime aikoina kunnos-
tettu Museoviraston toimesta. 

Linnoitus ei juurikaan ole osallistunut aktiivi-
siin sotatoimiin, mutta se on tarjonnut hyvän suo-
jan varikoista aina nykyiseen koulutustoimintaan 
saakka. Tällä hetkellä linnoituksen alueella toimii 
Kotkan rannikkoalueen koulutuspatteri ja aliupsee-
rikoulu, joissa koulutetaan jalkaväkilinjan varusmie-
hiä, kuten sotilaspoliiseja. 

Päivän lopuksi nautittiin vielä päivällinen Ky-
minlinnan maanpuolustuskerholla ja kuultiin samal-
la Kotkan killan terveiset. Kiitokset kaikille järjes-
telyihin osallistuneille sekä matkalaisille! 

TULEVAA TOIMINTAA 

• • 15.1.2000 on ohjelmassa tutustumiskäynti uu-
den kummijoukko-osastomme, Saaristomeren me-
ripuolustusalueen Pansion toimipisteeseen. Ohjel-
massa on tutustumista uuteen organisaatioon sekä 
tiloihin ja sotasatamassa oleviin aluksiin. 

KOKOONTUMINEN Pansiossa, ruokalan parkkipaikal-
la kello 11. Paikka löytyy puhelinluettelon kartal-
ta, sivu 17 ruutu 15-H, RiilahdentienjaRuotsinsal-
mentien kulmasta. Kulku parhaiten reittiä Metalli-
katu-Laivastontie. Paikalle pääsee myös bussilla 
numero 32, joka lähtee Kauppatorilta klo 10.25. 
Meripuolustusaluetta lähinnä oleva pysäkki on Me-
tallikadun ja Ahjokadun kulmassa. 

• • 5.2.2000 klo 14 on sääntömääräinen vuosiko-
kous Turun ja Porin sotilasläänin luokassa. Käynti 
luokkaan Turun upseerikerhon kautta, Kaivokatu 12. 
Ennen kokousta kuullaan esitelmä jostakin ranni-
kon puolustukseen liittyvästä aiheesta ja nautitaan 
kokouskahvit. Vuosikokouksessa esillä sääntömää-
räiset vuosikokousasiat, kuten puheenjohtajan sekä 
hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten ti-
lalle sekä vuoden 1999 toimintakertomuksen ja ti-
lien vahvistaminen. Lisäksi vahvistetaan toimin-
nan suuntaviivat vuodelle 2000. Mikäli hallitus-
tehtävät (kuten sihteeri, talousasiat, tapahtumien 
järjesteleminen) kiinnostavat, ota yhteyttäjohonkin 
hallituksen jäseneen ja kysele lisää! 

• • Muista seurata killan ilmoittelua Turun Sano-
mien kiltapalstalla keskiviikkoisin ja perjantaisin. 

• • Rauhallista joulunodotusaikaa ja onnellista uut-
ta vuotta 2000 kaikille Rannikon Puolustajan luki-
joille! 

Mika Koivunen, tiedottaja 

MAALAUS KAULIO OY 
Hallimestarinkatu, Kaarina 

Puh. 02-274 9200, Fax 02-243 6445 
i Polttomaalausta • Jauhemaalausta • Suihkupuhdistusta 1 

o 

PERNAJA f * PERNA 

07930 PERNAJA ^ ^ P 07930 PERNÅ 

P. 019-66121 ^ ^ TEL. 019-66121 

Raepuhalluskaapit ja -laitteet, singot sekä rakeet 

ROWEMA OY, PREMAC OY 
Kul tasepänkatu 8 , 0 4 2 5 0 Kerava 

Puh. 0 9 - 2 7 4 7 4 4 0 , Fax 0 9 - 2 7 4 7 4 4 3 0 

fißmanner 
P L 3. 1 0 9 0 1 H A N K O P L 3, 1 0 9 0 1 H A N K O 
Puh . (019) 2 2 2 001 
Fax (019) 2 4 8 2 0 0 0 

RAISION I APTEEKKI 
Kerttulantie 4, 21200 Raisio, Puh. (02) 438 1141 

RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA 
STRÖMFORS KOMMUN 
Pitäjäntie 7 A, 07970 RUOTSINPYHTÄÄ-STRÖMFORS 

V ^ a J Tel ./Puh. (019) 618 104, Fax (019) 618 402 
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Saves Our Shores 
Brush 

Chains \ jäMSSsT^ 

LORI harjakasetin toiminta 
Oil Boom 

' •"/',. Side Jib 
Brush 
Chains' 

Side Jib.. 

Oil Boom 

Sisäänrakennetun LORS järjestemän 
toimintaperiaate 

Öljyntorjunta 
LORI harjateknologiaan perustuvat öljyn-
torjuntalaitteet ovat käytössä jo yli 190 
aluksessa ympäri maailmaa. Harjakasetin 
muodostaman kuljettimen avulla saadaan 
vedestä tehokkaasti ylös niin öljy kuin sen 
seassa olevat roskat ja mm. levä. 

Eräs LORI järjestelmän merkittävistä 
eduista on sen keräysnopeus, n. 3-4 kertai-
nen perinteisiin keräysjärjestelmiin verrat-
tuna. Tämä merkitsee vastaavasti laajem-
paa puhdistettua aluetta. Juuri se on 
tärkeää, ennenkuin öljy ehtii saastuttamaan 
rantoja ! 

UUTUUS ! LORI Mini Skimmer LMS-20, 
jonka kapasiteetti yltää aina 25 m Vh. 

LORI tuotteita: Harjakasetin avulla toteu-
tetut keräysjärjestelmät asennettuina aluk-

sen keulaan, sivuille tai 
sisäänrakennettuna. Li-
säksi kelluvat kerääjät, 

rantojen puh-
distussarjat, öl-
jypuomit jne. 

NORDSTRÖM 
Oy LMP Patents Ltd Ab 
PL 119 07901 Loviisa 

a 019-533 267 fax 019-531 070 
lori.products @ kolumbus.fi 

www.kolumbus.fi/lori.products 
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Jussi Vouti lainen 

I 
Nopeimmin kehittyvä 
ala sotavarusteteolli-

suudessa on ehkä 
pimeätoimintakykyyn 

tähtäävän tekniikan 
kehittäminen. Kym-
menen vuotta sitten 

käytössä olleet infra-
punakamerat ovat 
tänään auttamatta 

vanhanaikaisia. 

Kuten tietokoneissa, saa-
daan in f rapunatekn i i kan 

alalla enemmän suorituskykyä vä-
hemmällä rahalla. Järjestelmien 
painot putoavat ja laitteiden mo-
dulaarisuus kasvaa. Huoltovälit 
ovat yli kymmenkertaistuneet vii-
meisen kymmenen vuoden aika-
na tekniikan kehittymisen myötä. 
Lämpöerottelukyvyssä puhutaan 
asteen osista ja etäisyyksissä 
puhutaan kymmenistä kilomet-
reistä. 

I sukupolvi 

Ensimmäiset infrapunakamerat 
olivat yksidetektorisia järjestelmiä, 
joissa toteutettiin ns. sarjapyyhkäi-
syä. Detektori on kamerassa ole-
va ilmaisinelementti, joka muo-
dostaa kuvaa lämpötilaerojen pe-
rusteella. Ns. sarjapyyhkäisy aloi-
tettiin kuvan kulmasta ja yhdellä 
detektoril la pyyhittiin koko kuva 
vaakaan ja pystyyn useita kerto-
ja. Käytettäessä yhtä detektoria oli 
kuvanmuodostumiseen käytettä-

vä aika lyhyt, joten kuvan laatu jäi 
heikoksi. Ensimmäiset laitteet oli-
vat äänekkäitä jäähdytyksen aihe-
uttaman "melun" takia. 

I sukupolvea kehitettiin siten, 
että muodostettiin pieni detekto-
rimatri isi. Esimerkiksi 2x2 ele-
mentt inen matri isi pyyhki koko 
kuvaruudun kuten yksi detektori-
nen edeltäjänsä. Näin saatiin ku-
van laatua parannettua. Edelleen 
kehitettäessä I sukupolvea tuli 
käyttöön ns. parallel scanning. 
Tässä vaiheessa käytettiin detek-
toririviä (esim. 120 detektoria) joka 
pyyhkäisi koko kuvaruudun vaa-
kasuunnassa ja näin muodosti 
kuvan. Väliin jääneet alueet "täy-
dennettiin" siirtämällä detektoriri-
viä 1/2 pixeliä alaspäin ja pyyhkäi-
sy tapahtui uudestaan. 

Ongelmana oli, että yhden de-
tektorin pyyhkiessä koko näkö-
kentän saatiin informaatio vain 
kerran kohteesta, jolloin signaali-
kohinasuhde oli alhainen ja järjes-
telmän kuva ei ollut vielä kovin-
kaan hyvä. 

nfrapuna 
kameroiden 
sukupolvet 
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Elop Ltd:n Intim 
on ensimmäisen 
sukupolven 
kehittyneimpiä 
järjestelmiä (Kuva 
Elop Ltd) 

II sukupolvi 

II sukupolven kameroissa tuli käyt-
töön moniriviset vaakaan pyyhki-
vät j ä r j e s t e l m ä t . Es imerk i ks i 
4x288 detektorinen jär jestelmä 
pyyhkäisi kuvan vain vaakasuun-
nassa ja saatiin nelinkertainen in-
formaatio yksirivisiin laitteisiin ver-
rattuna. 

III sukupolvi -
matriisikamerat 

Mat r i i s i (es im. 2 4 0 x 3 2 0 ta i 
256x256 detektoria) "tui jottaa" 
maisemaa. Skannausta ei enää 
tarvita, sillä yksittäinen pixeli ky-
kenee katsomaan kuvaa kauem-
min ja saadaan parempi kuva. On-
gelmana oli detektorin paikallaan 
olo. Pyyhkäisyn ansiosta saatiin 

kuvan yksityiskohdat paremmin 
esille. Vaikka signaalia integroi-
daan kauemmin, ei kaikki yksityis-
kohdat välttämättä näy. Tämän on-
gelman poistamiseksi on III suku-
polveen tulossa ja osin jo olemas-
sa oleva microskannaus. Tämä 
tarkoittaa matriisin liikuttamista 1/ 
2 pixelin verran, jolloin kuvan tark-
kuus paranee entisestään. 

Nykypäivän ir-kameran kuva 
vastaa hyvissä olosuhteissa mus-
ta-valkoisen valokuvan kuvatasoa. 
Tulevaisuuden visioissa ja osin jo 
suunnittelutasolla on kehitteillä 
järjestelmiä, jotka yhdistävät ir-ka-
meran ja normaalin päivänvalo 
kameran kuvan hyödyntäen mo-
lempien kuvien resoluution. Kuva 
on tällöin entistä terävämpi ja jopa 
värillinen. 

IR lookout - 1 5 M 
toimiva MAG 

2400 edustaa III 
sukupolvea (Kuva 

Hughes Aircraft) 

TAMMISAAREN 
KAUPUNKI 

EKENÄS STAD 
puh./tel. 019-26 311 

TEKNIIKKA 71 



T o m m i M a l i n e n Suojaa 
Crotale Naval VT 1 per-

heen ohjusjärjestelmillä 
tarjotaan useilla kanta-

mavaihtoehdoilla. Järjes-
telmä kykenee toimi-

maan pinnasta lähesty-
viä, ylhäältä-alas tai jopa 

väistöliikkeitä tekeviä 
ohjuksia vastaan. Ohjus 

on tehokas myös heli-
koptereita ja lentokoneita 

vastaan. 

• Crotale Naval järjestelmä on to-
teutettu modulaar isuusper iaat-
teella.Tyypillisimmät osajärjestel-
mät ovat tulenjohtojär jestelmä, 
laskentajärjestelmä ja itse ohjus-
lavetti. Osajärjestelmät ovat samat 
kuin maalavettisissa Crotaleissa. 
Järjestelmä on kehitetty helposti 
asennet tavaks i mil le tahansa 

3,5 machin nopeudella lentävän 
ohjuksen liikehtimiskykyä kuvaa 
G-arvo. Jopa 35 g:tä on mahdol-
lista vielä kahdeksan kilometrin 
lennon jälkeen.Tehokas kantama 
on 11 kilometriä ja maksimikor-
keudeksi on ilmoitettu 6000 met-
riä. Ohjuksen lentonopeutta kuvaa 
hyvin aika joka vaaditaan kahdek-
san kilometrin lentoon laukaisus-
ta, 10,3 sekuntia. 

Taistelukärki on esisirpaloitu ja 
se saa laukaisuimpulssin elektro-
magneettisesta sytyttimestä. Sir-
paleiden teho on riittävä kahdek-
san metrin säteellä räjähdyspis-

CROTALE 
Naval VT 1:llä 

La Fayette -luokan aseistukseen kuuluu Crotale Naval 
VT1 -järjestelmä. Kuva Thomson CSF. 

Multisensori määrittää 
maalin. Kuva Thomson CSF. 

alukselle, kunhan aluksen uppou-
ma vain on yli 200 tonnia. 

Hyvä liikehtimiskyky 
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VT1 -ohjus. Kuva Thomson 
CSF. 

teestä kaikkia järjestelmälle sovel-
tuvia maaleja vastaan. Sytytin on 
suunniteltu vastaamaan erityisesti 
merellisiä olosuhteita. 

Toimintamoodit 

Järjestelmällä on kaksi toiminta-
moodia, manuaal inen ja auto-
maattinen. Manuaalisessa moo-
dissa operaattori laukaisee ohjuk-
sen, automaattisessa taas järjes-
telmä. Muuten molemmissa vaih-
toehdoissa on toiminta täysin au-
tomaatt is ta ja samankal ta is ta. 
Ensin järjestelmä lukkiutuu havait-
tuun maaliin, sensori seuraa maa-
lia ja tietokone laskee ammunnan 
kannalta tarpeelliset tiedot. Lau-
kaisun jälkeen ohjuksen ohjaus ja 
sytyttimen toiminta ovat jäl leen 
automaattista. 

Järjestelmä on operatiivises-
sa käytössä useilla merivoimilla ja 
Ranskan laivastolla mm. La Fay-
ette luokan fregateissa. 

Tekniset tiedot: 
Lentonopeus 3,5 mach 
Liikehtimiskyky 35 g 
Kantaman. 11 km 
Max. korkeus yli 6000 m 
Taistelulatauksen 
paino 13 kg 
Tehokas säde 8 m 

Tietovisa 
• • Toinen kerta on jo perinne. Viime numerossa alkanut pe-
rinteinen tietovisa koettelee lukijoidemme tarkkaavaisuutta ja 
rannikkopuolustustietoutta. Kysymyksiin löytyvät vastaukset tä-
män vuoden RP:n numeroista. Vastata voi EJ:llä, sähköpostilla 
tai kirjeellä toimitukseen Jussi Voutilaiselle. Yhteystiedot löy-
tyvät lehden kolmannelta sivulta. Palaute lehdestä vastausten 
yhteydessä on aina tervetullutta. 

1. Merikanuuna Betlehem Steelin 
kaliiperi on 
o) 234 mm 
h) 120 mm 
c) 305 mm 

2. Tarunhohtoisen yxtottisen nimi 
yhdistetään 
a) Mannerheimiin 
b) Ehrensvärdiin 
c) Nenoseen 

3. Yakhont merimaaliohjuksen 
kantama on 
a) alle 250 km 
u) yli 250 km 
c) 250 km 

4. Rt-golfin voitti tänä vuonna 
a) Greg Norman 
b) Pertti Malmberg 
h) Ossi Kettunen 

5. Merivoimien tutkimuslaitoksen 
vuosipäivää vietetään 
a) Syyskuun 13. 
b) Elokuun 12. 
o)Syyskuun 11. 

6. Rannikkotykistön Opistoupsee-
rien standaarissa on 
h) miekka bastionikuvion keskel-
lä 
b) tykin putket bastionikuvio ym-
pärillä 
c) yxtottisenkypärä bastionikuvio 
keskellä 

7. Suomenlinnan vanhin kivitalo 
on 
0) Merisotakoulun päärakennus 
v) apteekkitalo 
1) R-kioskin talo 

8. Rannikkotykistösäätiö on 
i) 20 vuotias 
1) 30 vuotias 
o) 50 vuotias 

9.3/99 Rannikon Puolustajan kan-
sikuva on 
5) Santahaminasta 
6) Dragsvikistä 
7) Upinniemestä 

10. Toisen infrapunakameroiden 
detektorit ovat 
4) yhdessä rivissä 
5) kahdessa rivissä 
6) matriisissa 

11. Rannikko -99 harjoituksen jär-
jesti 
o) MeSK 
m) SIMeriPAT 
a) Dragsvikin varuskunta 

12. Nuorisoleiri järjestettiin 
e) Kuivasaaressa 
m) Järvössä 
u) Porkkalassa 

fl Oikea rivi julkaistaan seuraavassa numerossa. 
I Edellisen tietovisan vastaus oli hienokisa. Voittajaksi onne-
tar valitsi Maini Brandstackin. Toimitus onnittelee. Rt-pikari 
toimitetaan voittajalle. 
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R A N N I K O N P U O L U S T A J A 
- Y H T E I N E N J U L K A I S U M M E 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö N 

U P S E E R I Y H D I S T Y S 
PL 160 
00131 Helsinki 

P u h e e n j o h t a j a 
T i m o S a r i o 
Laa jan i i tyn t ie 10F81 
01620Vantaa 

Y H T E Y S H E N K I L Ö T 

j o u k k o - o s a s t o i t t a i n 
Mer ivE 
k o m k a p t J u s s i V o u t i l a i n e n 
S I M e p a 
- SIRR, kapt l M a u r i M i k k o n e n 
- H a n R P s t o , y l i l Kar i Sa l i n 
S m M e p a 
kap t l H a n n u H e i n o n e n 
KotRa 
kapt l Jukka Le ikos 
U u d P r 
- Raa RtPsto, k o m J ukka Ti 11 i 
- V a a R a n n j P , k o m A l e x a n d e r 

A m i n o f f 
Me r iSK 
k o m k a p t P e t r i Pa rv ia inen 
M p K K 
k o m k a p t T i m o S a a s t a m o i n e n 
Killat 
m a j Eero S i v u n e n 
J o h t o r e n g a s 
kapt Pent t i Jänkä lä 
Evp -ups 
e v O s s i K e t t u n e n 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö -

S Ä Ä T I Ö 
V a l t u u s k u n n a n p u h e e n j o h t a j a 
To im i t us j oh ta j a 
K e i j o T a p i o v a a r a 
H a l l i t u k s e n p u h e e n j o h t a j a 
K o m m o d o r i 
H a n n o S t r a n g 
A s i a m i e s 
K o m e n t a j a k a p t e e n i 
Jy r iV iks t röm 
PL105,00201 Helsinki 

R A N N I K K O -

S O T I L A S K O T I Y H D I S T Y S 
Ul la Va r j o l a 
K a t a j a n o k a n k a t u 4 D 
00160Helsinki 

R T - K E R H O J O H T O R E N G A S 
Pen t t i Jänkä lä 
T e i n i n t i e 18C 
00640Hels inki 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö N 
O P I S T O U P S E E R I T 

J a r i A n d e r s s o n 
S a n t a h a m i n a C 3 5 C 
00860Hels inki 

R A N N I K K O -

J Ä Ä K Ä R I K I L T A 
T e r o M ä k i n e n 
S i l tasaarenka tu 1 5 B 6 0 
00530Hels inki 

R A N N I K O N -

P U O L U S T A J A I N K I L T A 
T i m o K o u k k u 
H i e t a l a h d e n k a t u 29 
65100Vaasa 

K Y M E N L A A K S O N 

R A N N I K O N P U O L U S T A J A I N 

K I L T A 
EsaTe rv i ö 
Kot i lo t ie 6 
48310 Kotka 

S U O M E N L I N N A N 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö K I L T A 
EeroAkaan-Pent t i l ä 
S e p o n t i e 1 O 
0 2 1 3 0 E s p o o 

H A N K O N I E M E N K I L T A 
Ris toSar io la 
S u o k a t u 15-17 F 28 
10900Hanko 

T U R U N 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö K I L T A 
Heikki K iv i ranta 
L a n k a k a t u 1 5 C 1 0 
20660 L i t to inen 

M E R E N K U R K U N K I L T A 
T i m o K o u k k u 
H i e t a l a h d e n k a t u 29 
65100Vaasa 

S E L K Ä M E R E N 

R A N N I K K O K I L T A 

T a u n o Se tä lä 
S a v e n v a l a j a n v a h e 4 C 2 5 
2 6 1 0 0 R a u m a 
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Myynti ja leasing: Audi-myyntiverkosto kautta maan. Maahantuonti: VV-Auto Oy. www.audi.de tai www.audi.com 

230 hv, O - 100 km/h 7,3 s - aina quattro 

Kaksinkertainen teho, nelinkertainen pito. 

A u t o , j o s s a y h d i s t y v ä t v o i m a j a s e n h a l l i n t a . 

K a k s i t u r b o a , 2 3 0 h v r ä j ä h t ä v ä ä v o i m a a s e k ä n e l i n k e r t a i n e n p i t o . 

T u l o k s e n a t e h o k k u u s , t u r v a l l i s u u s j a m u k a v u u s . 

K a k s i n k e r t a i n e n s u o r i t u s k y k y , j o n k a v a i n A u d i n q u a t t r o - n e l i v e t o 

v a n g i t s e e v o i t t a m a t t o m a k s i a j o n a u t i n n o k s i . 

A u d i A 6 2 . 7 b i t u r b o q u a t t r o . 

Todellista suorituskykyä. 

Uusi Audi A6 2.7 biturbo quattro. 

C H _ I C T l t f c | - < = > 
Enemmän kuin neliveto 

A u d i f V Ï Ï W ) 
Teknistä Etumatkaa 

http://www.audi.de
http://www.audi.com
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