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Rannikkopuolustus 
on edelleen 
myös tykistöä 

• Luulen, että ne tykistöasejärjestelmän 
osat, joihin sain koulutuksen varusmiehellä 
1960-luvun lopussa olivat pääosin samanlai-
sia kuin järjestelmät 1930-luvulla ja vielä 
ennen sitäkin. 2000-luvun alun tykki saattaa 
edelleen näyttää samanlaiselta kuin 30 vuotta 
sitten, mutta sen tulenjohto-ja tiedonsiirto-
järjestelmä, laskentajärjestelmä ja myös 
ampumatarvikkeet ovat aivan erilaiset. 

Rannikkotykistö teki noin 30 vuotta sitten 
valtavan teknillisen harppauksen, kun se 
ensimmäisenä aselajina Suomen puolustus-
voimissa otti käyttöön digitaaliset ammunnan 
laskimet. Tämä ratkaisu ja silloin kehittämis-
vastuussa olleiden rannikkotykkimiesten 
suunnittelujärjestelmän tuntemus ja avarakat-
seisuus on pitänyt aselajin ajoittain kehityk-
sen kärjessä, mutta koko ajan kehityksen 
mukana. 

Teknillisen kehitystyön on mahdollistanut 
kaupallisen elektroniikan ennakoimattoman 
nopea kehittyminen halvaksi, pieneksi ja 
ympäristösietoiseksi. Digitaalitekniikka on 
tänään tykistöasejärjestelmien osissa vähin-
tään yhtä yleistä kuin yhteiskunnan muissa-
kin teknillisissä sovelluksissa. 

Joku saattaa luulla, että kaikki rannikko-
puolustuksen epäsuoraa tulta koskevat 
kehitysponnistelut olisi keskitetty ohjusase-
järjestelmiin. Onhan niiden ulottuvuus ja 
osumatarkkuus aivan toista luokkaa kuin 
perinteisellä tykistöllä. Näin onkin, mutta 
ohjusten hinta on myös aivan toista luokkaa 
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kuin tykistön ampumatarvikkeiden, eikä 
ohjuksilla kyetä kaikkiin niihin tehtäviin, joita 
rannikkopuolustukselta edellytetään. Tästä jo 
paljon käytetty esimerkki on varoitustulen 
ampuminen. Rannikkopuolustuksessakaan ei 
kumpikaan järjestelmä ole toistaan poissulke-
va. Molempia tarvitaan ja ne täydentävät 
toisiaan. 

Epäsuoraa tulta tarvitaan määrätyissä 
rannikon kohteissa aina. Rannikkopuolustuk-
sen perinteinen lapa on ollut ryhmittää 
kiinteitä pattereita uhanalaisiin rannikon 
kohteisiin ja vahventaa niiden tulta liikkuvilla 
tuliyksiköillä. Rannikolla kiinteät patterit ovat 
1970- ja 1980-luvuilla rakennettuja tomika-
nuunapattereita, joita on viime vuosikymme-
nen aikana modernisoitu. Nämä patterit 
täyttävät niille asetetut tehtävät vielä kauan. 
Muutaman kymmenen vuoden aikaperspek-
tiivillä kiinteiden pattereiden tehtävät voidaan 
toteuttaa myös liikkuvilla asejärjestelmillä, 
joiden teknillisen kehityksen rajat näyttävät 
olevan kaukana. Tarvittavaan tulen tehoon 
tullaan pääsemään aina vain kauempaa, yhä 
nopeammin, vähemmällä anipumatarvikemää-
rällä ja kaikkina vuorokauden aikoina. 

Tykistöasejärjestelmä tulee kuitenkin vielä 
pitkään olemaan osa Suomen rannikkojen 
puolustusta. 

Kommodori Hanno Strang 
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Onko itsepäinen ja kur i t tomast i käyttäytyvä puhelinlasku o l lu t sinun ta i läheisesi ongelma? Saanemme 

huojentaa mieltäsi kahdella uutuustuotteel la. 

Saldomuistutus muistuttaa kohteliaasti silloin kun itse määrittelemäsi saldoraja on ylittymässä. 

Saldorajoitus menee hieman pidemmälle, eli l i i t tymällä ei voi enää soit taa ta i lähettää tekstiviestejä, 

mikäli annettu raja täyttyy. Rajoja voit muutella 50 markan portaissa. 

Molempien palvelujen avaaminen onnistuu nett iosoitteessa ww.rad io i in ja . f i , Radiolinjan edus-

tajan luona tai puhelimitse numerossa 0800 95050. radiolinja 
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MERIVOIMAT TIEDOTTAA 
Vara-amiraal i Juhani Kaskealasta 
puolustusvoimain k o m e n t a j a 
• Tasavallan presidentti nimitti 1.12.2000 vara-
amiraali Juhani Kaskealan seuraavaksi Puolustus-
voimain komentajaksi. Hän aloittaa tehtävässä lo-
kakuun 2001 alussa, nykyisen komentajan, kenraali 
Gustav Hägglundin jäädessä eläkkeelle. 

Ritar imal ja Vaasan Rannikkojääkär i -
komppania l le 
• Merivoimien komentaja myönsi Ritarimaljan 
vuonna 2000 Vaasan Rannikkojääkäripatalj oonan 
Rannikkojääkärikomppanialle. Yksikkö on tuotta-
nut korkealuokkaisia Rannikkojääkärikomppanioita 
Merivoimien reserviin sekä innokkaasti osallistunut 
uuden Rannikkojääkäripataljoonan kehittämispro-
jektiin. Yksikkö on myös edustanut erinomaisilla 
tuloksilla Uudenmaan Prikaatia Merivoimien taiste-
luharjoituksissa. 
Ritarimalja myönnetään vuosittain Merivoimien 
parhaalle perusyksikölle. Merivoimien komentaja 
päättää maljan saajan ja sen luovuttaa joukko-osas-
ton komentaja joukko-osaston omassa itsenäisyys-
päivän katselmuksessa tai vastaavassa juhlassa. 

Uusi upseerin kou lu tusoh je lma 
• Merivoimien koulutusuudistus saatiin päätökseen 
viime vuoden lopussa. Uusi upseerin akateeminen 
koulutusohjelma on kolmivaiheinen. Ensimmäises-
sä vaiheessa suoritetaan upseerin perusopinnot (61 
ov), toisessa vaiheessa upseerin alempana tutkinto-
na sotatieteiden kandidaatin tutkinto (väh 120 ov) ja 
kolmannessa vaiheessa upseerin tutkintona sotatie-
teiden maisterin tutkinto (väh 160 ov). Opinnot 
suoritetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa ja sen 
ohjaamana puolustushaara-, aselaji- ja toimialakou-
luissa. 

Merivoimakoulutus jaetaan kolmeen koulutuslin-
jaan, jotka ovat laivastolinja, rannikkojoukkolinja 
(rannikkotykistö- ja rannikkojääkäriopintosuunnat) 
sekä tekninen linja (kone-, johtamisjärjestelmä-, 
elektroniikka- ja asejärjestelmäopintosuunnat). 
Ensimmäinen uuden järjestelmän mukainen kurssi 
alkaa syksyllä 2001. 

Mer ivo imi l le uusi jä r jes te lmäkonsol i 
• Elesco Oy toimittaa miinalaiva Pohjanmaalle uu-
den järjestelmäkonsolin kevään 2001 kuluessa. Ta-
voitteena on päivittää järjestelmätietokone ohjel-
miston vaatimalle tasolle sekä pienentää konsolin 
vaatimaa tilantarvetta. Elesco Oy käyttää hanketta 
myös omaan tuotekehitykseen, jonka tuloksena he 
toivovat voivansa tulevaisuudessa tarjota konsolia 
koti- ja ulkomaisiin alus- ja johtokeskussovelluk-
siin. 

Konsoliin voidaan asentaa l isänäyttöjä erilaisia 
"hallintalaitteita". Kevytrakenteisia konsoleita voi-
daan asentaa useita rinnakkain tai kehään tilaajan 
tarpeiden mukaan. Konsolin muotoiluja ergonomi-
nen suunnittelu tehtiin Kuopion käsi-ja taideteolli-
suusakatemiassa oppilastyönä. Suunnittelussa otet-
tiin huomioon myös mahdollinen kosketusnäytön 
käyttö 

M e r i v o i m a t Vene 01 båt -messui l la 
• Vene-messuille osallistuminen on jo vuosia ollut 
perinne Merivoimissa. Olemme jälleen mukana 
Helsingin Messukeskuksessa 9.-18.2.2001 järjes-
tettävillä Vene 01 Båt-messuilla. Osastomme nume-
ro 6m23 löytyy hallista numero 6. 
Esittelemme osastollamme Merivoimien joukko-
osastojen toimintaa sekä niiden tarjoamia koulutus-
ja työmahdollisuuksia. Jaamme tietoa myös Meri-
voimien ajankohtaisista hankkeista, kuten Laivue 
2000-projektista, uusitusta upseerin koulutusjärjes-
telmästä ja uuden aluevalvontalain myötä Merivoi-
mien vastuulle siirtyneestä suoja-aluevalvonnasta. 
Vapaaehtoista maanpuolustustyötä esittelemässä on 
Sininen Reservi ry. 

M e r i v o i m a t m u k a n a kansal l isen 
veteraa l ipä ivän vietossa 
• Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlaa vietetään 
tänä vuonna Kotkassa 26.-27.4. Tapahtuman järjes-
telyistä vastaa pääosin Kotkan kaupunki, mutta 
myös Merivoimat kantaa kortensa kekoon. Saaris-
tomeren Meripuolustusalueen AKT-alus vierailee 
Kotkan satamassa ja sitä esitellään yleisölle. 

Ylennyks iä 
Lippueamiraaliksi ylennettiin 6.12.2000: 

kommodori Pertti Malmberg (MerivE) 
Kommodoriksi ylennettiin 6.12.2000: 

komentaja Kai Varsio (MerivE) 
Komentajaksi ylennettiin 6.12.2000: 

komentajakapteeni Jukka Wäänänen (PE) 
komentajakapteeni Taisto Vanhamäki (HelSlE) 
komentajakapteeni Veikko lire (MerivE) 

Tehtäväänmääräyks iä mer ivo imissa 
• Kommodori Risto Kukkonen on määrätty 

suunnittelupäälliköksi Pääesikunnan suunnitte-
luosastolle 1.3.2001 alkaen. 

• Komentaja Markus Aarnio on määrätty Suo-
menlahden Meripuolustusalueelle 7. Ohjuslai-
vueen komentajaksi 1.5. lukien. 

• Komentaja Kari Takanen on määrätty vanhem-
maksi osastoesiupseeriksi Merivoimien Esikun-
taan operatiiviselle osastolle 1.5. lukien. 
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155 mm:n tykin 
kantama on 40 
kilometriä. 

tarjoaa nopeutta tulitoimintaan, 
pitkän kantaman ja 
suojaa miehistölle 

Panssarihaupitsi PzH2000 edus-
taa itseliikkuvan tykin uusinta su-
kupolvea. PzH2000 on käytössä 
valmistusmaassaan Saksassa ja se 
on valittu myös Hollannin ja Itali-
an uudeksi tykistöaseeksi. 

TEKSTI: A K I T O I V O N E N 
KUVAT: T Y K I S T Ö K O U L U N ARKISTO 

PzH2000:n kehitys alkoi 80-lu-
vun lopulla uuden 155 mm:n 52 
pituuskaliiperin tuliputken suun-
nittelulla. Kehitystyö jatkui koko-
naan uuden asekonseptin luomi-
sella. Erona aikaisempiin ratkai-
suihin oli alustan kehittäminen 
yksinomaan telatykkikäyttöön. 
Alustan mitoitus ja moottorin si-
joittaminen etuosaan mahdollisti-
vat ampumatarvikkeille, toimi-
laitteille ja miehistölle tilat tor-
nin alapuoliseen osaan. Alustasta 
tuli siten kiinteä osa toimivaa 
asetta, eikä ainoastaan tornin ja 
aseen kuljetusväline, kuten aiem-
missa ratkaisuissa. 
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A u t o m a t i i k k a a 
ja p i m e ä k y k y ä 

Paikantamislaitteen sekä kehitty-
neen ammunnanhallintajärjestel-
mänsä ansiosta telatykki pystyy 
toimimaan itsenäisesti ja nopeas-
ti. Tuliasemien valmistelua ei 
useimmiten tarvita, vaan ase pys-
tyy avaamaan tulen puolessa mi-
nuutissa saatuaan tulikomennon 
radioteitse joko data- tai puhe-
viestinä. Tulitehtävän tultua suo-
ritetuksi on tykki poistunut tuli-
asema-alueelta ennenkuin vii-
meiset kranaatit iskeytyvät maali-
alueelle. Aseen mukana kulkee 
60 laukausyhdistelmää ja siinä on 
kranaattien käsittelyyn manipu-
laattori, joka nopeuttaa ampuma-
tarviketäydennystä. Kranaattien 
käsittelyjä lataus tapahtuvat täy-
sin automaattisesti, mutta panok-
set ladataan ja lukon sulkemista 
ohjataan käsin. Latauslaitteisto 
sisältää myös sytyttimien auto-
maattisen asetuslaitteen. 

PzH2000:n ajonopeus on jopa 
60 km. 

Miehistövahvuus on 1 + 4, 
mutta PzH2000 pystyy normaali-
tilanteessa toimimaan johtajan, 
ajajan ja lataajan käsittävällä 
miehistöllä. Automaattitoimin-
noille on puoliautomaattiset kä-
sinohjaustoiminnot sekä lisäksi 
täysin mekaaniset käsivoimin 
tehtävät varmistustoiminnot. Pi-
meätoimintaa varten on valon-
vahvistimet sekä johtajalle että 
kuljettajalle. Tulen tarkkuus var-
mistetaan ja ylläpidetään lauka-
usten välillä tapahtuvalla auto-
maattisella suuntauksen tarkis-
tuksella. 

Formulan rat t i 
ja v iko jen i tsei lmaisu 

Kehitystyössä on tavoiteltu käy-
tön ja huollon helppoutta sekä al-
haisia elinikäkustannuksia. Käy-
tön helppouteen on pyritty sel-
keillä toimilaitteilla ja automaat-
tisilla toimintasykleillä, joissa 
käyttäjän virhetoimintoja este-
tään lukuisin varmistuksin . Kul-
jettajalla on hallinnan apuna au-
tomaattivaihteista, ja ohjaussau-
vat on korvattu formula 1 tyyli-
sellä ohjaimella. Päivittäisistä 
käyttötarkastuksista huolehtii 
järjestelmän sisään rakennettu 
automaattinen testausjärjestelmä, 
joka ilmoittaa vioista ja estää lait-
teiston käytön, mikäli lisävaurioi-
ta voi syntyä. Käyttäjäorganisaa-
tion suorittamat huoltotyöt rajoit-
tuvat komponenttivaihtoihin. Ir-
rotettujen komponenttien tai mo-
dulien huoltoja testaus edellyttää 
erikoislaitteita, joten huollot on 
suoritettava keskitetysti niitä var-
ten varustetuissa korjaamoissa. 
Keski-Euroopan käyttäjämaat 
ovatkin rakentamassa yhteistä 
huoltoverkostoa vaativien kom-
ponenttien, kuten vaihteistojen ja 
servokäyttöjen huoltamiseksi. 
Järjestelmän käyttöikä on suunni-
teltu saavutettavaksi huolloilla ja 
komponenttivaihdoilla, ilman 
erillistä kaiken kattavaa peruskor-
jausta. 

Miehistötila tarjoaa suojan 
sirpaleita ja käsiaseiden luoteja 
vastaan sekä mahdollisuuden toi-
mia NBC-tilanteen aikana. 

Aseen ballistista suojaa voidaan 
parantaa lisäpanssaroinnilla ja 
miehistön taistelukestävyyttä 
kuumissa olosuhteissa kohentaa 
jäähdytysilmastoinnilla. Erikseen 
saatavat laser- ja NBC-varoitti-
met pienentävät ulkopuolisia uh-
kia. Omasuojaa on tehostettu sa-
vunheittimillä ja tornin katolle on 
asennettavissa konekivääri. Ase 
kykenee suora-ammuntaan 3600 

sektorissa ja maalin etäisyys mi-
tataan laser-etäisyysmittarilla. 

Kehi t tämisel le 
jä te t ty t i laa 

Tulevaisuudessa järjestelmää voi 
ylläpitää lisäämällä siihen omi-
naisuuksia tai parantamalla osa-
alueiden suorituskykyä. Ajono-
peuden kasvattaminen moottori-
tehoa kasvattamalla ja vaihteis-
toa muuttamalla on mahdollista. 
Aseen tulinopeutta voidaan lisä-
tä kehittämällä suuntauksen ja 
latauksen toimilaitteita. Optiona 
on myös panoksen latauksen 
automatisointi. Ammunnanhal-
lintaohjelmistojen ja laitteiston 
suorituskyvyn kasvattaminen 
mahdollistavat tosiaikaisen ti-
lannekuvan ylläpitämisen ja 
MLRSI-ammunnan suorittami-
sen. MLRSl:ssä (^Multiple 
Round Simultaneous Impact) 
modulaaripanosjärjestelmää ja 
ammunnanhallintaa hyväksi 
käyttäen saadaan eri lentoaikoja 
hyödyntäen ammuttua peräkkäin 
useita kranaatteja, jotka iskevät 
maaliin samanaikaisesti. • 

Tekniset tiedot, PzH2000: 
-paino 561 
- kantama 40 km 
-tulinopeus 10 Is/min 
- tuliputki 155 mm, 52 pituuskaliiperia 
- kranaatin paino 46 kg 
-miehistö 1 + 4 
- ajonopeus 60 km/h 
- moottoriteho 735 kW 
- päämitat p x I x k 11,7, x 3,5 x 3,1 m 
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metsästys Amerikan ainoa jäljellä oleva 
16 tuuman rannikkotykki 
Aberdeenissa. 

päristössä USA:ssa 

sekä kokouksessa 

esitellä Suomen ran-

nikkopuolustusta. Mat-

kaan liittyen tutustuin 

USA:n rannikkopuo-

lustuksen historian eri 

kohteisiin. 

OVE E N Q V I S T 
TEKSTI JA KUVAT 

Ennen varsinaista kokousta asuin 
pari päivää tuttavieni luona ja pe-
rehdyin Washingtonin ja sen ym-
päristön merisotahistoriallisiin 
nähtävyyksiin. Ensimmäisenä 
päivänä käytiin tutustumassa 
Washington Navy Yardiin. Wa-
shington Navy Yard, joka perus-
tettiin jo 1700-luvun lopulla, on 
USA:n merivoimien vanhin tuki-
kohta-alue. Alue kehittyi nopeasti 
laivanrakennuspaikaksi vuoteen 
1814 mennessä, jolloin englanti-
laiset joukot valloittivat Washing-
tonin. Tukikohdan ensimmäinen 
komentaja sai käskyn polttaa tu-
kikohta jottei se joutuisi viholli-
sen käsiin. 

Vuoden 1812 sodan jälkeen 
tukikohta rakennettiin uudestaan 
ja laivanrakennustoiminta jatkui. 

mutta 1850-lukuun mennessä sen 
päätehtävä oli muuttunut taiste-
luvälineiden valmistajaksi. Vuon-
na 1886 merivoimat keskitti tais-
teluvälinetuotantonsa alueelle 
perustettuun Laivaston Tykkiteh-
taaseen (Naval Gun Factory). 

Tykkituotannon lisäksi alu-
eella oli paljon muuta laivastoon 
liittyvää toimintaa. Ensimmäisen 
maailmansodan aikana toiminta 
laajeni ja alueella tuotettiin lai-
vaston ensimmäiset 16 tuuman 
meritykit, joita käytettiin myös 
USA:n rannikkotykistössä. Li-
säksi rakennettiin muun muassa 
merivoimien rautatiepatterit, joi-
ta käytettiin Ranskassa. Toisessa 
maailmansodassa tuotantoa laa-
jennettiin jälleen. Toiminta kes-
kittyi uusien aseiden suunnitte -

Minulla oli mahdolli-

suus! 5.-22. lokakuuta 

viime vuonna osallis-

tua Coast Defense 

Study Group- nimisen 

yhdistyksen vuosikoko-

ukseen Norfolkin ym-

USA:n rannikkotykistöhän lak-
kau t i t i in 1950-luvun alussa, 
mutta eri ikäisiä aiheen harrasta-
jia on edelleen runsaasti. Matka 
oli mahdollinen Rannikkotykis-
tösäätiön ja Suomen Marsalkka 
Mannerheimin Sotatieteellisen 
rahaston myöntämin apurahoin, 
joista olen kovin kiitollinen. 

Navy Yard -
monipuo l inen 
mer ipuo lus tuksen 
kohde 

Saksalaisen Gustav-tykin 820 
mm:n ammus ja hylsy Aber-
deenissa. Museon mukaan 
kyseessä on maai lman suurin 
tunnettu ammus. 
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luun ja testaamiseen sekä 16 tuu-
man tykkien tuottamiseen. 

Kun teollinen tuotanto lope-
tettiin 1961, tukikohdasta tuli 
merivoimien huoltotukikohta ja 
hallintokeskus. Nykyisin alueella 
toimii erilaisia merivoi-
miin liittyviä sotalaitoksia 
kuten iso merivoimakir-
jasto sekä laivasto- ja me-
rijalkaväkimuseo. Laivas-
tomuseo on ollut suljettu-
na muutaman vuoden kor-
jauksia varten, mutta mu-
seoon liittyvät tykkikoko-
elmat museon ulkoalueel-
la ovat tutustumisen ar-
voisia. Nähtävänä on 
muun muassa 14 tuuman 
rautatietykki sekä 16 tuu-
man rannikkotykin putki puhu-
mattakaan kymmenistä pienem-
mistä tykeistä aina 1600-luvulta 
saakka. Myös merijalkaväkimu-
seo ja siihen liittyvä Korean so-
dan erikoisnäyttely olivat auki ja 
tutustumisen arvoisia. Niin kuin 
useissa USA:n museoissa sisään-
pääsy oli ilmainen. 

VVashingtonin 
rannikkopuolustus 

Navy Yardin jälkeen seurasi lyhyt 
tutustuminen Washingtonin 
1800-luvun puolustukseen. En-
simmäiset puolustuslaitteet ra-
kennettiin jo 1800-luvun alussa 
suojaamaan pääkaupunkia Eng-
lantilaisilta. Washingtonin alueel-
la oli kuitenkin ennen USA:n si-
sällissotaa 1860-luvulla vain 

muutama linnoitus tai linnake. 
Sodan sytyttyä rakennettiin nope-
asti useita uusia linnakkeita kau-
pungin ympärille. Koska joiden-
kin linnakkeiden tehtävänä oli 
Potomac-joen sulkeminen hyök-

käyksiltä, ne varustettiin rannik-
kotykistöllä. Sodan loputtua suu-
rin osa linnakkeista sai kuitenkin 
rapistua. Myöhempien sotien ai-
kana osa linnakkeista otettiin jäl-
leen käyttöön ja uusia pattereita 
rakennettiin. 

Ehkä mielenkiintoisimmat 
linnakkeet ovat Fort Washington 
ja Fort Foote. Fort Washingtonin 
ensimmäiset osat rakennettiin jo 
1800-luvun alussa, ja sitä on eri 
aikoina laajennettu uusilla patte-
reilla. Sen takia siitä saa moni-
puolisen kuvan USA:n rannikko-
puolustuksen kehittymisestä. Vii-
konloppuisin linnakkeessa järjes-
tetään erilaisia teemapäiviä. Vie-
railuni jälkeisenä viikonloppuna 
oli tulossa rannikkotykistöpäivä! 

Fort Foote oli yksi USA:n si-
sällissodan jälkeen käyttöön jää-

neistä linnakkeista. Linnakkeen 
15" Rodman-tykeillä pystyttiin 
sulkemaan Potomac-joki yhdessä 
joen toisella puolella sijaitsevan 
toisen linnakkeen kanssa. Fort 
Footen tykit on restauroitu ja niil-

le on rakennettu uudet la-
vetit. Hyvät opastustaulut 
täydentävät linnaketta. 

U.S. A r m y Ordnan-
ce M u s e u m 

Yksi USA:n mielenkiin-
toisimmista kohteista ty-
kistöstä ja panssarivau-
nuista kiinnostuneille on 
U.S. Army Ordnance Mu-
seum Aberdeenissa. Paik-
ka tunnetaan myös Aber-

deen Prooving Groundin nimellä, 
joka tarkoittaa Amerikan maavoi-
mien koeampumalaitosta. Museo 
onkin saanut alkunsa koeampu-
malaitokselle ensimmäisen maa-
ilmansodan jälkeen toimitetusta 
lähinnä sotasaaliista koostuvasta 
materiaalista, jota kokeiltiin tut-
kimismielessä. Kokoelmien kar-
tuttaminen ja monipuolistaminen 
jatkui 1920- ja 1930-luvuilla, 
kunnes toinen maailmansota syt-
tyi. Puolustusvoimat tarvitsi mu-
seon tilat ja museoesineet siirret-
tiin ulkotiloihin, jossa ne nopeasti 
rapistuivat. 

Toisessa maailmansodassa 
saatua sotasaalista lähetettiin kui-
tenkin kokoelmiin suuria määriä, 
ja museon toiminta jatkui. Sodan 
jälkeen tutkittiin erityisesti Neu-
vostoliitosta ja osittain myös 
Saksasta saatua sotasaalista. Täs-
tä johtuen museossa onkin aika 
suuri määrä Suomessakin käytös-
sä olleita Neuvostoliittolaisia ja 
Saksalaisia tykkejä ja panssari-
vaunuja. 1960-luvun lopulla 
USA:n jouduttua uudestaan so-
taan, museoesineet joutuivat toi-
sen kerran kodittomiksi. Koska 
museon tulevaisuus näytti syn-
kältä, ryhmä paikallisia ihmisiä 
perusti säätiön, jonka tehtävänä 
oli uuden rakennuksen hankkimi-
nen museolle. Vuonna 1973 mu-
seo avattiin jälleen yleisölle. 

Museon kokoelmiin kuuluu 
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"AnzioAnne" eli 280 mm:n Leopold rautatietykki Aberdeenissa. 

FortWooliin pääsee vain veneellä 



suuri määrä panssarivaunuja ja 
tykistöä eri maista. Erikoisuuksi-
na mainittakoon esimerkiksi 280 
mm rautatietykki, saman kokoi-
nen amerikkalainen atomitykki 
sekä USA:n ainoa 
säilynyt 16 tuu-
man rannikkotyk-
ki. Osa kalustosta 
on valitettavasti 
huonossa kunnos-
sa, mutta kunnos-
tusohjelma on 
käynnissä. 

Etsintä 
j a t k u u 

Coast Defense Stu-
dy Group- yhdis-
tyksen vuosikoko-
us ja siihen liitty-
vät retket tapahtui-
vat Norfolkissa ja 
sen ympäristössä. 
Norfolk ympäris-
töineen oli aikoi-
naan hyvin tärkeä 
USA:n rannikko-
p u o l u s t u k s e l l e , 
koska se sijaitsee 
Washingtoniin johtavan Chesa-
peak Bay- nimisen pitkän lahden 
suulla. Alueella on sen takia ollut 
hyvin runsas ja monipuolinen ran-
nikkotykistö. 

Yhdistyksen vuosikokous oli 
pelkkä "läpihuutojuttu" yhteisen 
illallisen yhteydessä. Pääsyy yh-
distyksen noin 70 jäsenen paikal-
laoloon oli vajaan neljän päivän 
tutustuminen alueen entisiin ran-
nikkolinnakkeisiin. Liikkeelle läh-
dettiin aamupalan jälkeen lounas-
laatikko kainalossa jo kello seitse-
mältä joka aamu paitsi sunnuntai-
na. Päivät kuluivat entisiin linnak-
keisiin ja muihin kohteisiin tutus-
tuttaessa. Kaikenkokoiset ja -nä-
köiset miehet ja muutama nainen 
kiipesivät innokkaasti linnakkei-
den muureja ylös ja alas, ylös kaa-
tumaisillaan oleviin tulenjohtotor-
neihin, ryömivät alas mielenkiin-
toisiin onkaloihin ja keskustelivat 
sekä väittelivät tutkittavan kohteen 
historiasta. Apuna oli järjestäjien 
joka kohteesta laatima pieni kirja-

nen, joka sisälsi kohteen historian, 
kartan sekä ajo-ohjeet. Valmistelua 
kruunasi jokaiselle jaettu kokouk-
sen lippis. 

Laatikosta syödyn lounaan jäl-
keen retki jatkui noin 
puoli kuuteen. Kello 
seitsemän aikaan illal-
la alkoivat jäsenten pi-
tämät esitelmät, jotka 
jatkuivat aina kello 24 
saakka niille jotka py-
syivät hereillä. Oheis-
toimintana oli muun 
muassa uusien ja käy-
tettyjen rannikkotykis-
tö- ja meriaiheisten 
kirjojen myynti. 

Tutustumiskohteet 
olivat hyvin erilaisia, 
eikä niiden tarkka ku-
vaaminen ole tässä 
mahdollista. Esimerk-
kinä kohteista mainit-
takoon 16 tuuman ran-
nikkopatteri, josta ty-
kit tosin oli hävitetty 
1950-luvulla, mutta 
jonka valtavat suojati-
lat olivat olleet toimis-
tokäytössä 1990-luvun 

loppuun saakka. Naapurissa olevan 
vastaavan patterin tiloissa majaili 
vielä SEAL-erikoisjoukkoja, joten 
siihen patteriin ei päässyt tutustu-
maan. Eräs erikoisimpia kohteita 
oli käytöstä poistettu Nike ohjustu-
kikohta maanalisine ohjussiiloi-
neen. Erään täysin hylätyn näköi-
sen patterin maanalaisessa keskiös-
sä oli varuskunnan soittokunnan 

atk-luokka! Jotkut tutustumiskoh-
teet sijaitsivat vielä käytössä ole-
villa varuskunta-alueilla, mutta 
ulkomaalaisen eli suomalaisen 
rannikkotykistöupseerin liikkumi-
nen varuskunnan alueella ei näyt-
tänyt kiinnostavan varuskunnan 
vartioita. 

Ajaessamme kotiinlähtöpäi-
vänäni takaisinpäin kohti Wa-
shingtonia ystäväni komentaja 
Charlie Robbinsin kanssa, piipah-
dimme vielä parissa museossa. 
Virginian sotamuseossa sattui ole-
maan suuri määrä tykistöä pihal-
la. USA:ssa pienet museotykit 
ovat hyvin hajallaan eri museois-
sa, mutta Virginian sotamuseon 
pihalla oli suuri määrä 37, 47 ja 
57 mm:n tykkejä eli samoja mal-
leja joita Suomessakin on käytet-
ty. Valitettavasti tykit ja niihin kai-
verretut tarkemmat tiedot olivat 
paksun maalipeiton alla ja lavetit 
puuttuivat. 

Per inteet e lävät 

Vaikka matkani keskittyi pie-
neen alueeseen, se antoi hyvän 
kuvan USA:n entisestä rannik-
kotykistöstä. Toivottavasti Suo-
messakin innostus rannikkoty-
kistöaselajiin ja sen historiaan 
säilyy aselajin lakkauttamisen 
jälkeen yhtä kauan kuin 
USA:ssa, jossa aselaji virallisesti 
hävisi noin 50 vuotta sitten muu-
tamassa vuodessa, mutta jossa 
perinteiden vaaliminen elää voi-
makkaampana kuin koskaan. • 

Fort VVashingtonin rannikkotykki mallia 1841, 
jolla puolustettiin VVashingtonin kaupunkia 1860-
luvulle saakka 

Rannikkotykistöryk-
mentt i 1:n (RT 1:n) 
amerikkalainen kaima 
Fort Monroessa, 
muistoplaketti patteri 
De Russyn seinässä. 
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Talvi asettaa suomalaiselle sotavarustukselle omat vaatimuksensa. Moottoroitua tykistöä Lapin 
maisemissa. SA-kuva. 

Kulta- ja kellosepänalan erikoisliike 

J.A.Tarkiainen Oy 
Perustettu 1918 Viipurissa 

Antiikkihopea sekä antiikkikorut 
Arviointipalvelu 

Yrityslahjat 
Yrityslahjojen suunnittelu ja valmistus 

Koru- ja hopeaesineet, kellot 
Palkinnot, mitalit 

Kaikki alan korjaukset 

A pi nip <1 nrnmm 

TARKIAINEN 
Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI 

Puh. 661 916 Fax 656 015 
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K I M M O TOIVOLA 

Utin Jääkäri ryk-
mentin Laskuvar-

jojääkärikoulussa 
annetaan tiedus-

telu- ja erikois-
jääkäri koulutusta. 
Kaikilla laskuvar-

• I •• «I 

jojaakarikoulu-
tukseen valituilla 
palvelusaika on 

362 vuorokautta. 

Pelastautu-
m is harjoi-
tus erotte-
lee jyvät 
akanoista 

Kaikki laskuvarjojääkärikouluun 
valitut saavat vähintään aliupsee-
rikoulutuksen ja reserviupseeri-
koulutukseen valittavat koulute-
taan Utin Jääkärirykmentin toi-
meenpanemalla reserviupseeri-
kurssilla. 

Utin Jääkärirykmentti koulut-
taa maavoimien erikoisjouk-
kosotilaita vaativiin erikoistehtä-
viin, joille on luonteenomaista 
varautuminen pitkäkestoiseen ja 
useinmiten omavaraiseen toimin-
taan joko omakohtaisen tai epä-
varman ulkoisen huollon varassa. 
Annettavan varusmieskoulutuk-
sen päämääränä on kouluttaa it-
senäiseen toimintaan kykeneviä 
taistelijoita, jotka pystyvät toimi-
maan ja selviytymään kaikissa 
mahdollisissa Suomen olosuh-
teissa. Näillä koulutuksen reuna-
ehdoilla asevelvollisia kasvate-
taan palvelukseen astumisesta al-
kaen siten, että toimintakyvyn 
säilyttämisen kannalta ratkaise-

vaa omatoimisuutta korostetaan 
alusta saakka neste- ja energiata-
sapainon säilyttämisestä oikeaan 
pukeutumiseen. 

Lapin vaat ivat 
o losuhteet 

Selviytymisen periaatteiden si-
säistäminen jo alusta alkaen luo 
pohjan nousujohteiselle ja vaati-
valle koulutukselle, joka huipen-
tuu vuosittain pääsääntöisesti La-
pin vaativissa olosuhteissa pidet-
tävään pelastautumisharjoituk-
seen. Harjoitus on selviytymis-
koulutuksen huipentuma, jossa 
mitataan partioden ja niihin sijoi-
tettujen taistelijoiden kykyä 
toimia vaativissa olosuhteissa. 
Harjoitus toimii eräänlaisena 
"viimeistelyharjoituksena" ennen 
reserviin siirtymistä, jossa aiem-
min opetetuilla ja harjoitelluilla 
taidoilla kovien olosuhteiden 
kera luodaan loppusilaus annetul-
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le koulutukselle. Omatoimisella 
ja vaativissa olosuhteissa toteute-
tulla harjoituksella luodaan kou-
lutettaville selviytymisessä tarvit-
tavat tiedot ja taidot sekä ennen-
kaikkea luottamus omiin kykyi-
hin äärimmäisiä tilanteita varten. 

Utin Jääkärirykmentti antaa 
lisäksi selvitymiskoulutusta maa-
voimien helikopteriopintosuun-
nan kadeteille ja opistoupseeriop-
pilaille sekä ilmavoimien lento-
kadeteille. 

Kilta j a tkaa nousujoh-
te isuut ta koulutuksessa 

Laskuvarjojääkärikilta on perus-
tettu Laskuvarjojääkärikoulussa 
varusmiespalveluksensa suoritta-
neiden henkilöiden yhdyslenkik-
si, joka järjestää jäsenilleen mie-
lekkäitä koulutustapahtumia ja 
harrastetoimintaa lukuisten pai-
kallisosastojen sekä killan järjes-
tämien tapahtumien muodossa. 

Järjestettävälle toiminnalle on 
luonteenomaista sen keskittymi-
nen normaalien kiltatoimintojen 
lisäksi järjestämään jäsenilleen 
haastavaa toimintaa sekä koulut-
tamaan jäsenistöään ja muita asi-
asta kiinnostuneita vaativiin jää-
tikkö ja vuoristovaelluksiin. Kil-
ta on maamme johtava jäätikkö-
jä vuoristovaellusten kouluttaja. 
Laskuvarjojääkärikilta kouluttaa 
vuosittain 100-200 oppilasta. 
Ammattitaidon takeena ovat ko-
keneet kouluttajat, viimeinen 
alan tietämys sekä vaativissa ää-

rioloissa liikkuvien killan retki-
kuntien kautta saadut kokemuk-
set. 

Kiltatoiminta järjestää puit-
teet ja mahdollisuuden erätoimin-
nan osalta jatkaa jo varusmies-
koulutuksessa saatujen tietojen ja 
taitojen syventämistä laskuvarjo-
jääkäreiden tunnuslauseen mu-
kaisesti "Excelcior - korkeam-
malle". 

M a a i l m a n johtavaks i 
as iantunt i jaks i 

Laskuvarjojääkärikillan erätoi-
minta on asettanut itselleen vaati-
van tavoitteen olla maailman joh-
tava arktisten vaellusten asiantun-
tija vuoteen 2010 mennessä. Osa-
na tätä tavoitetta toteutettiin 31.5. 
-7.7.1999 tapahtunut Grönlannin 
mannerjäätikön ylitys kahdeksan 
miehisellä retkikunnalla. 

Laskuvarjojääkärikillan pe-
ruskurssi on jäätikkökurssi. Sen 
päämääränä on antaa kurssilaisel-
le sellaiset tiedot ja taidot, että 
hän kykenee liikkumaan jäätiköl-
lä itsenäisesti saman koulutuksen 
saaneiden kanssa. Kurssi on kak-
siosainen ja se on järjestetty jo 
useampana vuotena peräkkäin. 
Tämän vuoden aikana ensimmäi-
nen viikonlopun mittainen osa 
järjestetään Kouvolan pohjois-
puolella siten, että kurssi 8 17.-
18.3.2001 ja kurssi 9 24.-
25.3.2001. Toinen osa kestää vii-
kon ja se pidetään heinä-elokuus-
sa Kebnekaisen jäätiköllä. 

Yl i 4 0 0 0 m:n 
korkeudessa 

Kurssille pääsemiseksi miehiltä 
vaaditaan suoritettu varusmies-
palvelus. Naisilta vaaditaan vä-
hintäin 18 vuoden ikä ja aiempaa 
kokemusta luonnossa liikkumi-
sesta. Jäätikkökurssin hyväksy-
tysti suorittanut saa Jäätikkövael-
taja-kurssimerkin. Jäätikkövael-
taja on oikeutettu osallistumaan 
jatkokurssille, jonka aikana Al-
peilla noustaan yli 4000 m:n kor-
keuteen. 

I osan hinta 420,- ( sis alv ) 

II osan hinta 2 800,- ( sis alv ) 
Tällä hetkellä kokenut kilta-

veljien joukko valmistelee siivet 
kahassa kauaksi lähtöä. Tänä 
vuonna on vuorossa Alaska ja 
Pohjois-Amerikan korkein vuori 
Denali ( 6194 m ). Tämä retki-
kunta käynnistää putken, sillä 
seuraavan viiden vuoden aikana 
on tarkoitus lähettää yksi retki-
kunta vuodessa eri puolille maa-
ilmaa. Denalin lisäksi ensivuosi 
tietää tiukkaa valmistelua myös 
vuoden 2002 Broad Peakin retki-
kunnalle ja vuoden 2003 Mag-
neettisen Pohjoisnavan retkikun-
nalle. 

Arc t ic Expedi t ions 2 0 0 1 

Arktista tietämystä haetaan jär-
jestämällä Arctic Expeditions 
2001 tapahtuma Kouvolassa 
maaliskuun alussa. Tapahtuma on 
seminaari, jossa esittäytyvät mer-
kittävimmät suomalaiset arktiset 
retkikunnat pioneeriajoista 1966 
nykypäivään ja muutama ulko-
mainen retkikunta. Ulkolaisista 
ehkä tunnetuin on norjalainen 
Erling Kagge, joka hiihti unsup-
ported Pohjoisnavalle vuonna 
1990. Arctic Expeditions 2001 on 
tapahtumana ainutlaatuinen ja 
anniltaan korkeatasoisin, mitä 
koskaan on tältä alalta Suomessa 
järjestetty. Seminaariin on 300 
paikkaa/päivä, jotka täytetään il-
moittautumisjärjestyksessä. Lisä-
tietoja tapahtumasta ja muusta 
Laskuvarjojääkärikillan antamas-
ta koulutuksesta löytyy osoittees-
ta www.lsvjkilta.fi/arctic • 

Energiatasapainon 
säilyminen on ratkaisevaa 
talvisissa olosuhteissa 
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TALVISOTA 
rannikkopuolustajan silmin 

Marraskuussa 1939 oli 
rannikkotykistön Suo-
menlahden itäisin 
asema Inossa, josta 
aukeavaa näkymä 
Suomenlahden rannik-
koa pitkin Rajajoelle ja 
Kronstadtiin sekä 
vastarantaa pitkin aina 
Seivästölle saakka. 
Vanhassa patteriase-
massa oli vain rannik-
kotykistön tähystysase-
ma. Inon patteri oli 
hävitetty jo Tarton 
rauhansopimuksen 
perusteella. 

T I M O IKONEN 

Marraskuun viimeisenä päivänä 
vartiomies hälytti aseman mie-
histön: "Rajalla ammutaan!" 
Koko rajaseutu olikin liekkimere-
nä. Talot ja kylät paloivat suoja-
joukkojemme vetäytyessä taistel-
len. Kronstadtin linnake tulitti 
Terijoen suunnan joukkojamme. 
Pian vastarannaltakin välähti. 
Yhinniemen patteri oli ottanut 
Inon aseman maalikseen. 12-tuu-
mainen tykki aloitti hakuammun-
nan. Kun tuli oli saatu peittäväk-
si yhtyivät patterin muutkin kol-
me tykkiä pommitukseen. Osa 
kranaateista lensi aina Inon ky-
lään saakka ajaen kylän asukkaat 
evakkotielle. 

Ensi tunteina asemalle tuli 
paljon puheluja, koska kaikki ha-

lusivat tietää mitä "etulinjassa" 
tapahtui. Eräs puhelinpäivystäjä 
vastasi kysymykseen ilmoitta-
malla: "Ei täällä mittää erikoista: 
- Nyt leimaht' - nyt vislaa - nyt 
mässäht"'. Tornin heilumisen ta-
kia päivystäjä tosin joutui selos-
tamaan tilannetta lattialla maaten. 

Joukkojemme vetäytyessä 
asema sai käskyn lopettaa meri-
ja ilmavalvonnan ja polttaa lähi-
seudun talot. Tämä tehtiin ras-
kain mielin, koska moni mies 
joutui sytyttämään oman talonsa. 
Inon aseman miehet jatkoivat so-
taansa Humaljoen ja Koiviston 
kautta aina Viipurinlahden taiste-
luihin. 

"Siperia" opet taa 

Talvisodan alkaessa meririnta-
mamme painopiste oli idässä ja 
etelässä, Suomenlahdella ja Laa-
tokalla. Rannikon puolustuksen 
tehtäväksi määriteltiin estää vi-
hollisen tykistöaluksia lähesty-
mästä rannikolla olevia kohtei-
tamme tykistön ampumaetäisyy-
delle ja estää maihinnousut. Kos-
ka tehtävä oli tykistöllinen oli 
koulutuskin pääasiassa sitä. Jal-
kaväkikoulutukselle ei ollut juuri 
annettu painoa. Tätä oli sitten 
Talvisodan "Siperia" opettava. 

Kahdessa vuosikymmenessä 
oli Vapaussodassa käsiimme jää-
neestä merilinnoituksen osasta 
muokattu nykyaikainen rannik-
kotykistöaselaji. Tykki-ja ampu-
matarvikekalustoa kehittämällä 
oli saatu sekä kantama että tuli-
nopeus kasvamaan. 30-luvulla 
kehitettiin epäsuora ammunta, 
jossa maalin ei tarvinnut enää 
näkyä tykeille. Tulta tosin voitiin 
johtaa vain patterialueelta ja ty-
keille saatiin käyttöön koko am-
pumasektori venäläisen 120° si-
jaan. Tämä puolestaan loi edelly-

tyksen pattereiden hajasijoittami-
selle. Koska ilmatorjuntatykkejä 
ei juuri ollut, oli ilma-ammunta 
yksi ampumamenetelmistä. Tal-
visodan jälkeen rannikkotykkien 
käytöstä ilma-ammunnassa vähi-
tellen luovuttiin. Ammunnan las-
kenta tapahtui tykeittäin, keskiö-
laskenta otettiin käyttöön vasta 
vuonna 1943. 

Silti nykynäkökulmasta tun-
tuu käsittämättömältä tuolloinen 
rannikko- ja kenttätykistön yh-
teensopimattomuus. Kummalla-
kin oli oma piirujakonsa (Rt siir-
tyi 6000-jakoiseen vasta sotien 
jälkeen), omat menetelmänsä 
maa-ammuntoihin ja jopa oma 
tulikomentoliikenne. Siperia 
opetti tässäkin. Esimerkiksi Tai-
paleenjoella Kaarnajoen patteri 
oppi erinomaisesti tukemaan 
maarintaman taistelua ja kiitolli-
set tulenjohtajat käyttämään sen 
raskaiden tykkien tulta. Patteri 
saikin kiitosta aina armeijakun-
nan komentajaa myöten. 

Tor junta ta is te lu i ta 
Kannaksel la 

Kaarnajoki oli yksi 30-luvulla 
rakennettuja uusia pattereita. Se 
sijaitsi Itä-Kannaksella n 5 km 
sisämaahan ja oli tykkejä lukuun 
ottamatta täysin maahan kaivettu. 
Sen neljä Caneta hallitsivat koko 
Taipaleenjoen taistelualuetta ja 
sen tuli kantoi viholliselle tär-
keälle Raudun rautatieasemalle 
saakka. Patteri ei paljastunut 
koko sodan aikana. Vihollinen 
luuli Kaarnajoen tulta Järisevän 
patterin tuleksi. Joka kerta Kaar-
najoen alkaessa tulittaa sai Järise-
vä osakseen enemmän kuin tar-
peeksi vihollisen "huomionosoi-
tuksia". 

Järisevän patteri olikin ni-
mensä veroinen, sen viiden heh-
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taarin alueelle tuli sodan aikana n 
200 000 kranaattia ja 3 000 pom-
mia, eli noin 6 kpl / m2. Silti pat-
teri jatkoi taistelua viimeisellä 
120 mm Armstrong -tykillään 
putkenkin jo haljettua. Viimeiset 
kranaatit ammuttiin iskurin rik-
kouduttua naulaaja vasaraa käyt-
täen putkea pitkin tähdäten. Täh-
täinlaitteet olivat tuhoutuneet ty-
kin saatua aiemmin täysosuman. 
Järisevän puolustajat eivät jättä-
neet rakasta tykkiään vaan toivat 
sen mukanaan. Tämä täysinpal-
vellut sankarivanhus on nykyään 
Rt-museon edustalla. 

"On hyvä jos kestä t te 
viisi päivää" 

Laatokan pohjoispuolella hyök-
käsi vihollisen 8. armeija. Se 
työnsi puolustavan IV armeija-
kuntamme aina Kitelään saakka. 
Mantsin linnake jäi eristyksiin. 
Sen pysymiseen omien hallussa 
ei oikein uskottu. Saarelle lähete-
tylle 4. polkupyöräkomppanialle 
oli Valamossa sanottu, että "on 
oikein hyvä jos kestätte viisi päi-
vää". Vihollisen ensimmäinen 
hyökkäys Mantsiin torjuttiin ja 
rintamalinja lukkiutui Mantsin ja 
rannikon väliseen Lunkulansaa-
reen. Tilanteen vakiinnuttua saa-
rille alettiin 6.12. kuljettaa vah-
vennuksena ErP 23:a. 

Toinen 8. armeijan huoltoteis-
tä kulki Laatokan pohjoissivua 
pitkin ja se oli Salmin ja Pitkä-
rannan välillä Mantsin tykkien 
kantaman sisällä. Saaren kaksi-
tykkinen Canet-patteri häiritsi vi-
hollisen huoltoa tuhoamalla silto-
ja ja kolonnia. 8.12. patteri sai ti-
lilleen ensimmäisen ilmapudo-
tuksensa. Pudotetun koneen li-
säksi kaksi muuta pommikonetta 
tuhoutuivat kun ne yrittäessään 
väistellä patterin tulta törmäsivät 

toisiinsa. Mantsin miehet aloitti-
vat joulukuun puolessa välissä 
partiotoiminnan vihollisen huol-
totielle. Patterin tulen lisäksi vi-
hollista kiusasivat nyt partioiden 
tuliylläköt ja miinoitteet. 

Vuoden lopussa vihollisen 
kärkidivisioonat olivat jäämässä 
saarroksiin Kitelän -Pitkärannan 
alueelle. Kun suomalaisten vasta-
hyökkäys katkaisi vihollisen poh-
joisemman huoltotien jäi Salmin 
- Pitkärannan tie koko 8. armei-
jan ainoaksi. Sekin alkoi tuk-
keentua paksuun lumeen ja tuhot-
tuihin ajoneuvoihin. Viholliselle 
kävi selväksi, että tien avaami-
seksi Pitkärantaan oli Mantsi lyö-
tävä. Tätä varten vihollinen kes-
kitti alueelle lisää joukkoja, mm 
suomenkielisiä hiihto-osastoja 
sekä runsaasti tykistöä. Partioi-
demme pääsy tielle alkoi käydä 
ylivoimaiseksi. 

Part iosotaa 

Vihollinen keskitti tien varmis-
tukseen paljon joukkoja ja pans-
sarivaunuja. Se aloitti oman par-
tiotoimintansa puolustajan alu-
eelle. Itse linnakesaari joutui ta-
saisen ja jatkuvan tykistötulen 
kohteeksi. Vihollisen ilmahyök-
käykset olivat niin jatkuvia, että 
liikkuminen valoisalla oli mah-
dotonta. Toimiva huolto oli 
Mantsin kestämisen ehto. Linna-
ketta huollettiin Valamosta aluksi 
öisin vesitse ja myöhemmin jäit-
se. Linnakkeen puolustajien apu-
na oli paikallisia Lottia ja vapaa-
ehtoiseen "työpalvelukseen" jää-
neitä paikkaseudun jo yli-ikäisiä 
miehiä. 

11.2. vihollinen aloitti jatku-
vat pommitukset siten että saaren 
päällä kierteli koko päivän ajan 
neljä raskasta pommikonetta. 
Näistä aina yksi vuorollaan kävi 

pudottamassa pomminsa ja uusi 
kone tuli tilalle. Jatkuva pommi-
tus päättyi 15.2. Noina päivinä 
vihollinen sai kuljetettua uuden 
divisioonan Pitkärannan suun-
taan. Patterin tykkien putket oli-
vat jo niin kuluneet ettei niillä 
tahtonut osua tien siltoihin. Tilan-
teen hieman rauhoituttua Mantsi 
sai ensimmäisen ilmatorjuntatyk-
kinsä ja kuluneiden Caneidenkin 
tilalle luvattiin uudet tykit. Toista 
tykkiä ryhdyttiin irrottamaan. 

Hiljaiseloa jatkui muutama 
viikko. Partiot eivät enää päässeet 
vihollisen lujasti varmistamalle 
tielle. 6.3. vihollinen oli saanut 
tien aukaistua Kitelän mottiin 
saakka. 8.3. aloitti vihollinen tä-
hän asti voimakkaimman hyök-
käyksen Lunkulansaaren puolus-
tuslinjaa vastaan. Vihollista oli 
runsaan divisioonan verran. 12.3. 
mennessä puolustajien oli pakko 
vetäytyä Mantsin saareen. Saa-
resta oli jo päätetty luopua. Irro-
tettu Canet pakattiin matkaan. 
Kesken evakuointivalmisteluiden 
saatiin tieto rauhasta. 

Rannikko joukot tulessa 
kaik i l la r in tami l la 

Rannikkojoukkomme taistelivat 
koko sodan ajan muuallakin. 
Puhdasoppisia tykistötaisteluita 
käytiin Russarössä, Utössä ja 
Koiviston Saarenpäässä, jonka 
10-tuumaisten Durlachereiden 
kanssa otti ensin yhteen taistelu-
laiva Oktjabrskaja Revoljutsija ja 
seuraavana päivänä sen sisarlaiva 
Marat. Laivojen 12-tuumaiset ja 
raskaat ilmapommitukset eivät 
saaneet linnaketta vaiennettua. 
Osumia saatuaan taistelulaivat 
katsoivat parhaaksi vetäytyä. 

Sodan varmasti omalaatuisin 
hyökkäys tehtiin Someriin aamu-
yöllä 10.3.1939. Tarkoituksena 
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TALVISOTA. 

oli tuhota Somerin vallanneen vi-
hollisen jäihin juuttunut kuljetus-
alus. Iskussa käytettiin kuutta tätä 
tarkoitusta varten rakennettua 
"rakettikiitäjää". Nämä olivat n. 
kuusi m pitkiä kelkkoja, joissa oli 
isku-ja aikasytyttimellä varustet-
tu 150 kg räjähdyspanos ja ne 
kulkivat 100 m kolmessa sekun-
nissa. Iskuosasto hiihti yön pime-
ydessä Haapasaarilta Somerin 
edustalle ja laukaisi rakettinsa 
kohti alusta. 

Vi ipur in laht i 

Maarintaman murtuminen pakot-
ti puolustajat vetäytymään myös 

Humaljoelta ensin Koivistolle ja 
sitten Viipurinlahden yli. Tykki-
miehistä muodostettiin komppa-
nioita ja pataljoonia. Taistelut 
siirtyivät saari saarelta ja patteri 
patterilta kohti Viipurinlahden 
pohjoisrantaa. Ravansaari. Tup-
pura, Teikari, Turkinsaari, Ravan-
saari ja Uuras vaativat kaikki ve-
ronsa. Omat tappiot olivat raskaat 
mutta vihollisen vielä paljon suu-
remmat. 

Maaliskuussa vihollinen oli 
päässyt Viipurinlahden yli Säkki-
järvelle ja pureutumaan Viipurin 
- Helsingin tielle saakka. Haja-
naisista yksiköistä muodostettu 
Taisteluosasto Paalu oli valmis-

tautunut hyökkäykseen lyödäk-
seen vihollisen takaisin jäälle. 
Yöllä päivystävä upseeri sai il-
moituksen Rannikkoryhmän esi-
kunnasta ja meni herättämään 
esimiehensä kertoakseen uutiset. 
"Sittenhän tässä olisi saanut nuk-
kua", totesi komentaja. Aamu oli 
13.3.1940 ja aseet vaikenivat kel-
lo 11.00. 

Inon ja Säkkijärven väliin, 
noihin kuuluisiin 105 päivään, 
mahtuu lukemattomia sankarite-
koja. • 

Hyötyä ihmiselle ja 
ympäristölle 

Hyötysähkö tarkoittaa sitä, että polttoaineiden energia 
hyödynnetään tehokkaasti. Kun tavallisesti sähkötuo-
tannon yhteydessä syntyvä lämpö jää hukkaenergiaksi, 
yhteistuotannossa se otetaan talteen ja käytetään läm-
mitykseen kaukolämpöverkon kautta. Näin polttoaineen 
energiamäärästä jopa yli 90% saadaan hyötykäyttöön. 

Hyötytuuli on tuulivoimalla tuotettua sähköä.Tuulivoima 
on ympäristöystävällinen energiantuotantovaihtoehto, 
sillä tuulivoimalat eivät aiheuta tuotantokäytössä min-
käänlaisia päästöjä ilmakehään. 

®3r ©s* 
Kysy lisää Turku Energiasta puhelin (02) 262 8S00 tai 

www.turkuenergia.fi tai www.hyotysahko.com 
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QUO VADIS 
R T U Y ? 

Vastaanotin viime vuoden lopulla valtakirjan 
yhdistyksemme puheenjohtajaksi. Kiitän 

vielä kerran luottamuksesta ja otan nöyränä 
vastaan haasteellisen tehtävän. Lukuisat jäsenet 
ovat onnitelleet minua upeasta tehtävästä. 
Osuvimman viestin sain sähköpostitse, jossa 
todettiin, etten niinkään onnitteluita tarvitse 
vaan onnea vaativassa tehtävässä. Tähän 
tarvitsen yhdistyksemme kaikkien jäsenten 
tuen. 

Aika ajoin on taipeen pysähtyä miettimään 
toimintamme (lue: yhdistyksen) tarkoitusta. 
Tarkoitus on helppo lukea säännöistä, joita 
yhdistyksen 67 vuotisen historian aikana on 
tietysti jouduttu muuttamaan, mutta tarkoitusta 
koskevaa 2 §:ää ei sitten 5.12.1933 ole nähty 
tarpeelliseksi muuttaa: 

- yhdistää jäsenet lujaksi ja yhtenäiseksi 
upseerikunnaksi kehittämällä ja kasvattamalla 
sen keskuudessa isänmaallisuutta, uskollisuutla 
sekä muita sotilashyveitä... 

Mielestäni tämä tarkoittaa, ettei yhdistys ole 
vuoden -98 organisaatiouudistusta edeltäneen 
aselajin itsenäisyyden perään haikaileva 
edunvalvontajärjestö - riidalla ei rakenneta. 
Päätökset on tehty. Kahden vuoden takaisen 
heinäkuun kihlauksen jälkeen on joskus 
tuntunut siltä, että yhdistystä ja sen rannikkoty-
kistöllisiä kumppaneita (säätiöt, killat jne) on 
oltu naittamassa eri suuntiin. Tällä hetkellä 
muutoksen tuulet ovat asettumassa, asiat ovat 
pääpiirtein kunnossa ja osapuolet tietävät mitä 
kukin haluaa. 

- edistää jäsenten yleis-ja ammattisivistystä 
sekä luoda upseerikunnalle sellainen yhteiskun-
nallinen ja taloudellinen asema, mikä vastuun-
alaisen kutsumuksen kautta jäsenistölle kuuluu 
kiinnittäen erityistä huomiota kysymyksiin, 
jotka johtuvat aselajin erikoisolosuhteista... 

Tulkitsen tämän seuraavasti: yhdistyksen 
toimintaa voidaan ilman evp-palv -vastakkain-

asettelua laajentaa myös palveluksessa olevan 
erityisesti nuoremman jäsenistön eduksi 
järjestämällä yhteisiä luento, koulutus ja 
tutustumistilaisuuksia ja -matkoja. Tähän 
kohtaan voidaan katsoa myös kuuluvan 
Rannikon Puolustaja -lehden, jonka avointa ja 
rannikkopuolustuksellisiin sidosryhmiin 
yhteistyöhakuista linjaa tulee tukea. Rannikko-
puolustukselliset kumppanimme - tukijoista 
lukijoihin - ovat panneet merkille kustanta-
mamme julkaisun korkean tason ilmaisten 
halunsa tilata sen jäsenistönsä luettavaksi 
kustantajilleen ja nimineen päivineen. 

- vaalia ja edistää meripuolustuksen ja 
erityisesti rannikkotykistön kehittämistä siihen 
asemaan, mikä merirajojemme puolustuksessa 
aselajillemme kuuluu... 

Tarkoittaa, että yhdistyksen tehtävänä on 
jäsenistönsä korkean tietämyksen ja ammatilli-
sen osaamisen kautta tukea ja kehittää uusia 
yhteisiä merivoimia, jossa rannikkotykistöllä 
on vahva ja kiistämätön merkityksensä. 

- vaalia rannikkotykistön perinteitä. 
Tarkoittaa, että yhdistyksellä on hienot 

perinteet "Valvesta Valtaseen", joita vaalimalla 
yhdistys mahdollisissa yhdistämiskeskusteluis-
sa pysyy vahvana ja yhtenäisenä sekä vireänä, 
aikaansa seuraavana ja uudistuneiden merivoi-
mien sisällä perinteitään vaalivana aatteellisena 
maavoimien vanhimpana aselajiyhdistyksenä. 

Näin sanovat säännöt jotka antavat meille 
nuotit tulevaan vastaisuudessakin. 

Kiitokset vielä kerran jäsenistölle luotta-
muksesta sekä väistyneille puheenjohtajille 
panoksestanne yhteisen asian puolesta. 

Puheenjohta janne 
Hasse Rekola 

P.S. Kysymystä - quo vadis RTUY? - ei ole 
mielestäni taipeen edes esittää! 
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Rannikko- ja meripuolustus kehittyvät 
Lippueamiraali Pertti Malmberg pitää juhlaesi-
telmää Suomenlinnan Rannikkotykistökillan 
Itsenäisyyspäivän iltajuhlassa. 

Laivue 2000 korvaa yhteensä 11 taistelualuksen poistuman. 
Sen kokoonpanoon tulee kaksi Hamina-luokan ohjusvenettä 

ja neljä kuvassa esiintyvääT 2000 ilmatyynyalusta. 

"Merivoimissa on viime vuodet 
kaivettu. Ei puolustusasemia, ei 
lähtöasemia vaan niinkuin start-
tiin valmistautuva pikajuoksija 
olemme kaivaneet lähtökuoppia, 
joista lähtömerkin saatuamme 
ponnistamme luomaan vankkaa 
materiaalista perustaa uusille 
merivoimille", totesi lippueami-
raali Pertti Malmberg viime It-
senäisyyspäivän juhlapuheessaan 
Suomenlinnan Rannikkotykistö-
killan iltajuhlassa Palacessa, Hel-
singissä. Julkaisemme lyhennel-
män puheesta. 

Pääurakka va lmis 

Uusien merivoimien muodosta-
misesta on kulunut runsaat kaksi 
vuotta. Kiihkein muutosaika on 
ohi. Vaikka paljon on vielä tehtä-
vää, niin tietyllä tavalla voidaan 
nyt katsoa pääurakan olevan val-
miina. Nyt voidaan tehdä, tosin 
varovasti, johtopäätöksiä. 

Yhdistyminen on mennyt 
odotettua sujuvammin, mutta on-
gelmiakin on ollut. Yhdistyminen 
on ollut osaltaan seuraus sodan 
luonteen ja näin ollen Suomen 
maanpuolustukselle asetettavien 
vaatimusten muuttumisesta. 

"On ollut odotuksia, että 
muutokseen menneet osapuolet: 
vanhat merivoimat, rannikkoty-
kistö ja Uudenmaan Prikaati, oli-
sivat yhdistymisen jälkeen uusis-
sa merivoimissa samanlaisia, 
kuin ne olivat ennen yhdistymis-
tä. Näin ei tietysti saa olla", totesi 
Malmberg. 

Aivan yhdistymisen kynnyk-
sellä Pääesikunnassa, ennen kaik-
kea operatiivisen ja rt-osaston 
toimesta valmistui pitkän tähtä-
yksen kehittämissuunnitelma 

"Rannikkopuolustus 2000". 
Suunnitelman keskeisiä element-
tejä olivat tiivis, monipuolinen ja 
keskitetty tiedustelu, valvonta ja 
johtaminen sekä torjunnan perus-
taminen kiinteän tykistön muo-
dostamiin portinpylväisiin. Mut-
ta samalla korostettiin erittäin 
voimakkaasti tarvetta jo lähitule-
vaisuudessa siirtyä entistä enem-
män liikkuviin tai siirrettäviin 
välineisiin, joukkoihin ja mene-
telmiin. Tälle työlle yhdistymisen 
voidaan katsoa antaneen lisäpot-
kua. Näin merivoimien organi-
saatiomuutos vastaa sodan luon-
teen muuttumisesta johtuvaan 
muutokseen. 

Rannikkotykistöaselajin ni-
men poistuminen on aiheuttanut 
jonkin verran surutyötä. Kannat-
taa kuitenkin muistaa, että itse 
rannikkotykistö on edelleen voi-
missaan ja sen liikkuvaa kompo-
nenttia kehitetään erittäin voimal-
lisesti. Modernilla kiinteällä ty-
kistöllä on edelleen tärkeä tehtä-
vä rantojemme puolustuksessa 
vielä vuosikymmenien ajan. 

N y t on mer ivo imien 
vuoro 

"Maamme alhainen puolustus-
budjetti ei mahdollista kaikkien 
puolustushaarojen samanaikaista 
kehittämistä. Kaikki tuntevat il-
mavoimien valtavan uudistami-
sen viime vuosikymmenellä. 
Maavoimat ovat saaneet tai ovat 
saamassa valmiusprikaatinsa. 
Nyt on merivoimien vuoro", tote-
si Malmberg. 

Suomen meripuolustus on 
perinteisesti käsittänyt kiinteän, 
historiallisiin syihin perustuvan, 
varsin kattavan rannikkopuolus-

tuksen sekä liikkuvana elementti-
nä pienehkön laivaston. Valtio-
neuvoston turvall isuus-ja puo-
lustuspoliittinen selonteko vuo-
delta 1997 korostaa merivoimien 
kehittämisessä kustannustehok-
kuutta, liikkuvuutta ja moderneja 
asejärjestelmiä - laatua määrän 
sijaan. Samaa tavoitetta edellyttä-
vät myös uuden uhkakuvan, stra-
tegisen iskun, ennaltaehkäisyn ja 
torjunnan merivoimien toiminta-
kyvylle asettamat vaatimukset. 
Sodan ajan kiinteiden rannikko-
joukkojen määrää vähennetään jo 
nyt merkittävästi, osasta kiinteitä 
linnakkeita on jo luovuttu ja 
osasta luovutaan aikaa myöten. 
Merivoimien tehtävät ja vastuu-
alueet ovat kuitenkin kasvaneet. 
Näin ollen on entistäkin tärkeäm-
pää huolehtia liikkuviin alusyksi-
köihin ja rannikkojoukkoihin pe-
rustuvasta meripuolustuksen suo-
rituskyvystä. Asejärjestelmien 
ominaisuuksilla on korvattava se, 
mikä menetetään määrässä kiin-
teää asejärjestelmää purettaessa. 

Eduskunnalle on jätetty esitys 
Merivoimien uudistamisen tilaus-
valtuudesta (MUT). Tilausval-
tuus on hyvällä menestyksellä lä-
päissyt Pääesikunnan, Puolustus-
ministeriön ja Valtiovarainminis-
teriön käsittelyt. 

Merivoimien kehittämisohjel-
ma 2001-2012 perustuu Valtio-
neuvoston Eduskunnalle anta-
maan selontekoon, Euroopan tur-
vallisuuskehitys ja Suomen puo-
lustus. Ohjelma on jaettu puolus-
tusvoimien pitkän tähtäimen 
suunnittelussa kahteen osaan, 
joista esitetyllä tilausvaltuudella 
käynnistetään merivoimien lai-
vastoyksiköiden ja rannikkojouk-
kojen uudistaminen. 

Korvataan yli k y m m e -
nen vanhentunut ta 
ta is te lua lusta 

Merivoimien uudistamisen tilaus-
valtuudella toteutetaan Laivue 
2000:n sarjahankinta, aloitetaan 
Helsinki-luokan ohjusveneiden 
elinjaksoon kuuluva peruskorjaus 
sekä modernisoidaan Meritorjun-
taohjus 85 -järjestelmä. Tämän li-
säksi kehitetään rannikkojoukko-
ja hankkimalla rannikkojääkärei-
den erikoisvälineistöä, tulenjoh-
to- ja mittausvälineistöä sekä 
uusi rannikko-ohjusyksikkö ja 
aloitetaan Miina 2000 sarjahan-
kinta, kuten myös hankitaan mii-
nantorjunta-aluksen prototyyppi. 

Laivue 2000 -hankkeella kor-
vataan elinjaksonsa lopussa ole-
vat Turunmaa-, Tuima- ja R-luo-
kan alukset eli yhteensä 11 van-
hentunutta taistelulaivaa. 

Uusien alusten tutkimus- ja 
kehitystyö on ollut käynnissä 
useita vuosia. Laivue 2000:n joh-
toaluksen prototyyppi - ohjusve-
ne Hamina - on ollut kokeilukäy-
tössä reilut kaksi vuotta. Laivuee-
seen kuuluvan ilmatyynyaluksen 
(T 2000) prototyyppi on valmis-
tuksessa ja sen arvioidaan val-
mistuvan ensi kesään mennessä. 
Suunnitellulla rahoituksella lai-
vueen kokoonpanoksi tulee kaksi 
Hamina-luokan ja neljä ilmatyy-
nyalusta. 

Helsinki-luokka peruskorja-
taan pitkäaikaisen ulkona oloon 
kykeneviksi vartioveneiksi pää-
tehtävänään alueellisen koske-
mattomuuden suojaaminen. Pe-
ruskorjauksen jälkeen aluksilla 
voidaan paremmin osallistua 
kansainvälisiin harjoituksiin sekä 
kriisinhallintatehtäviin Itämeren 

alueella. 
Sekä laivastoyksiköiden että 

rannikkojoukkojen suorituskykyä 
parannetaan modernisoimalla 
meritorjunta-ohjukset sekä pa-
rantamalla valvonta- ja mittaus-
kalustoa. 

Helpost i l i ikute l tavat 
rann ikko-oh juskomppa-
niat 

Rannikkojoukkojen liikkuvuu-
teen ja tulivoimaan panostetaan 
varustamalla ensimmäinen täysin 
uusittu, moderni rannikkojääkäri-
pataljoona ja kaksi vastaavasti 
varustettua erillistä rannikkojää-
kärikomppaniaa. Vuonna 1995 
poistuneiden rannikko-ohjus-
joukkueiden ja vanhimmista 
kiinteistä rannikkopattereista luo-
pumisen myötä menetetty tuli-
voima ja tulen kattavuus korva-
taan osittain ensimmäisellä kevy-
ellä ja helposti liikutettavalla ran-
nikko-ohjuskomppanialla. 

Miinoitus- ja miinatorjunta-
kykyä parannetaan hankkimalla 
kotimaisia herätemiinoja sekä 
miinantorjunta-aluksen proto-
tyyppi järjestelmineen. 

Käynnistettävillä hankkeilla 
on merivoimien kannalta keskei-
nen merkitys 

- alueellisen koskemattomuu-
den valvonnassa ja turvaamises-
sa, 

- sotilaallisen voimankäytön 
ennaltaehkäisyssä ja hyökkäyk-
sen torjunnassa, 

- meriliikenteen suojaamises-
sa, 

- ympärivuotisessa ja -vuoro-
kautisessa toiminnassa kaikissa 
sääolosuhteissa, sekä 

- kyvyssä osallistua kansain-

välisiin harjoituksiin, pelastus-
tehtäviin ja kriisinhallintaan. 

M i i n a t ja a lukset kot i -
maisia 

Kehitysohjelman vuosille 2001-
2006 kohdistuvien kustannusten 
kokonaismääräksi on suunniteltu 
noin 330 miljoonaa euroa (kaksi 
miljardia markkaa). Hankintojen 
kotimaisuusasteen arvioidaan 
olevan noin 40%, mikä muodos-
tuu lähinnä alusten rakentamises-
ta, miinojen kehittämisestä ja val-
mistamisesta, järjestelmäinteg-
raatiosta sekä yksittäisten taisteli-
joiden varustamisesta. 

Tulenkäytön johtoportaita va-
rustetaan aiemmin myönnetyillä 
tilausvaltuuksilla. Merivalvonnan 
kehittämishankkeet sekä meri-
puolustuksen tiedustelu-ja johta-
misjärjestelmähankinnat sisälty-
vät Tiedustelun, valvonnan ja 
johtamisen tilausvaltuuteen (TVJ 
2000). Näitä hankkeita ovat ve-
denalaisen valvonnan järjestel-
mät, rannikkotutka, lasersuunnin 
ja monisensorijärjestelmä. 

Lähtökuopat ka ivet tu 

"Merivoimissa on viime vuodet 
kaivettu. Ei puolustusasemia, ei 
lähtöasemia vaan niinkuin start-
tiin valmistautuva pikajuoksija 
olemme kaivaneet lähtökuoppia, 
joista lähtömerkin saatuamme 
ponnistamme luomaan vankkaa 
materiaalista perustaa uusille 
merivoimille", totesi lippueami-
raali Pertti Malmberg puheensa 
lopuksi. 

Lyhennelmä ja otsikointi: 
Eero Sivunen 
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Valetykki jäljittelee oikean tykin ulkonäköä sekä valo- ja savuilmiöitä vihollisen harhauttamiseksi. 

Kertaus on opintojen äiti 
HEIKKI MATT ILA 

TEKSTI JA KUVAT 

Kertausharjoitukses-

sa reserviläiset hio-

taan hyvin yhteen 

toimivaksi sodan 

ajan joukoksi. Ran-

nikon olosuhteet ja 

loppusyksyn säät 

voivat kuitenkin 

asettaa omia haas-

teitaan harjoituksen 

läpiviennille. 

Mäkiluolo-Rönnskär-Järvö -alu-
eella pidettiin 20.-24.11.2000 
pitkästä aikaa useamman tuliyk-
sikön kertausharjoitus. Harjoituk-
seen osallistuivat Mäkiluodon ja 
Rönnskärin rannikkotykistöpatte-
rit, erillinen tulenjohtue sekä ran-
nikkosääasema. 

Perustamiskeskus 
perustaa 

Varustamisen valmistelut aloitet-
tiin jo harjoitusta edeltävällä vii-
kolla, jolloin perustamiskeskuk-
sen reserviläiset kutsuttiin kerta-
usharjoitukseen. Muutaman päi-
vän suunnittelun ja valmistelun 
jälkeen kaikki oli valmista harjoi-
tusjoukkojen perustamiseksi. 

Maanantai-aamu valkeni 
kirkkaana, mutta hivenen tuulise-
na. Reserviläiset saapuivat aa-
mulla Upinniemeen, josta heidät 
siirrettiin heittokuljetuksin Mäki-
luotoon. Iltapäivällä harjoitusjou-
koille oli jaettu kaikki henkilö-
kohtaiset varusteet. Varustamisen 

jälkeen pidettiin sotavalmiustar-
kastus, jossa liikekannallepano-
upseerit luovuttivat joukot omille 
johtajilleen. Yksiköiden päälli-
köiden ja johtajien todettua pe-
rustettujen joukkojen vahvuuden 
ja heille jaetun varustuksen mää-
rän ja laadun aloitettiin siirtymi-
nen toiminta-alueille. Samaan ai-
kaan perustamiskeskus purettiin 
ja sen henkilöstönä olleet reservi-
läiset kotiutettiin. 

Suomen lah t i 
- tuu lee idästä 2 1 m/s 

Tuulen yllyttyä kovaksi joudut-
tiin tiistai-ja keskiviikkopäivän 
ohjelmaa muuttamaan useaan 
kertaan. Keskiviikkoon asti kes-
täneen koulutusvaiheen aikana 
rannikkotykistöpatterien reservi-
läiset olivat muunmuassa kohdis-
taneet oman rynnäkkökiväärinsä 
sekä saaneet koulutusta kohteen 
suojaamisesta ja valetykkien 
asentamisesta. Mäkiluodon jou-
kot totesivat lisäksi suojavarus-
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Reserviläisten terveystarkas-
tus ja henkilöpaperien 
täyttö tehtiin perustamis-
keskuksessa. 

tuksen toimivuuden ja tärkeyden 
heille pidetyssä suojanaamarin 
tiiveyskokeessa. Tärkeimpinä 
koulutuskohteina olivat kuitenkin 
tykistöammuntojen harjoittelu 
sekä tarkistusammuntojen ampu-
minen. Teknisten laitteiden uusi-
en ohjelmaversioiden metkut oli 
nopeasti opittu. Nopeasti tuntui-
vat myös vanhat rannikkotykistö-
opit palaavan reserviläisten mie-
liin. Keskiviikon jälkeen ei kou-
luttajina olleen palkatun henkilö-
kunnan tarvinnut puuttua juuri 
mihinkään, sillä reserviläiset hoi-
tivat kaiken itse oma-aloitteisesti. 

Torstai oli to ivoa täynnä 

Torstaina oli viimeinen mahdolli-
suus saada kokemusta liikemaa-
liammunnasta. Tuuli oli tyynty-
nyt alle kymmeneen metriin se-
kunnissa, jolloin hinaajana ollut 
Valas-luokan alus uskaltautui 
lähtemään merelle ensimmäistä 
kertaa koko harjoituksen aikana. 

A A Rynnäkkökiväärit pitää kohdistaa ennen taisteluita. 
A Tykin putki on huollettava ennen ja jälkeen ammunnan. 

Perässään sillä oli yksi maalilaut-
ta. Aluksen päästyä maalihalssien 
tasalle selvisi, että keli oli edel-
leen liian kova hinaamiseen. 
Näin ollen tulenavaukset joudut-
tiin kaikkien pettymykseksi am-
pumaan tasopisteeseen. 

Ankarasta säästä johtuneista 
takaiskuista huolimatta viikon 
anti oli kokonaisuudessaan posi-

tiivinen. Rönnskärissä patteriup-
seerina toimineen vänrikki Mäen 
mielestä patteri puhalsi yllättävän 
hyvin yhteen hiileen, vaikkeivat 
kaikki olleetkaan entuudestaan 
tuttuja toisilleen. Kertausharjoi-
tuksiin voisi tulla vaikka joka toi-
nen vuosi, jatkaa vänrikki Kark-
kolainen. 
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Sodassa 
jokainen 
kohtaa 
kuoleman 
pelon..." 
Eversti Aarre Kurki, 
myös reservissä 
monessa mukana. 

TEKSTI: J U H A N I H A A P A L A 
KUVAT: AARRE KURJEN ARKISTO 

TUTUT 
KASVOT 

• Rannikon Puolustajan 
haastattelusarjassa tutustu-
taan rannikkojoukkojen pii-
rissä pitkään toimineisiin 
henkilöihin. Tällä kertaa tu-
tut kasvot kuuluvat molem-
mat sotamme upseerina lä-
pikäyneelle ja monipuolisen 
upseeriuran tehneelle evers-
ti Aarre Kurjelle. 

Aarre Kurki syntyi Koivistolla 
vuonna 1916. Meri määritti hä-
nen ajatusmaailmansa ja viitoitti 
hänen elämänsä uran. Merikap-
teenin poikana tuntui luonnolli-
selta liittyä Koiviston merisuoje-
luskuntaan ja perehtyä purjelai-
van salaisuuksiin. Tähän antoi 
hyvän mahdollisuuden suojelus-
kunnan käytössä oleva kolmi-
mastoparkki "Venus". Nuori 
mies osallistui innokkaasti eri 
kursseille - mm. miina-ja viesti-
kursseista hän sai a-luokan tut-
kinnot suoritetuksi. Ammatin va-
linta tuli veren perintönä - joko 
merikapteeni tai meriupseeri. 

Eversti Aarre Kurki jäi reser-
viin v 1974 Lounais-Suomen So-
tilasläänin esikunnan esikunta-
päällikön tehtävistä. Hän on toi-
minut mm. Hangon Rannikko-
patteriston ja Turun Rannikko-
rykmentin komentajana. 

Ylioppilaaksi hän pääsi 
v. 1936 Viipurin kauppa- ja 

maanviljelyslyseosta. Varusmies-
palvelu alkoi samana vuonna lai-
vastossa. Alokaskoulutus oli Suo-
menlinnassa ja aliupseerikoulu 
lähellä Käkisalmea, Vahtiniemen 
linnakkeella. Eversti innostuu ke-
humaan saamansa koulutusta 
AUK :n konekiväärilinjalla: "Tal-
visodassa kiitin monet kerrat tätä 
hyvää koulutusta, jota meille an-
toikokenutjalkaväkikouluttajaja 
linjan johtaja luutnantti Jouko 
Niemi". Reserviupseerikoulutus 
toteutettiin Merisotakoulussa. 
Koulutus oli puhtaasti rannikko-
tykistö- ja jalkaväkikoulutusta. 
Kokelaskausi meni Saarenpään 
linnakkeella. 

Kuta koulu kovempi 
sitä oppi se lkeämpi 

Eversti painottaa muutamia kou-
lutusjaksoja omasta 12. merika-
dettikurssistaan. Muitta mutkitta 
hän toteaa sen olleen raskaan ja 
ikävän. Kurssiin kuului mm. seit-
semän kuukautta kestävä koulu-
tuspurjehdus Suomen Joutsenel-
la. Matka oli monessa suhteessa 
dramaattinen. 

Eversti vakavoituu ja aloittaa 
kertomuksen. 

"Jos albatrossi kuolee, kuolee 
myös yksi merimies! Meidän 
matkalla hulluteltiin ja pyydystet-
tiin seitsemän albatrossia ja seit-
semän merimiestä kuoli tai kato-
si. Vanha myytti sai vahvistusta ja 
taikausko aluksella vahvistui. 
Yksi uhreista putosi mastosta ja 
kuoli silmänräpäyksessä. Hänet 
haudattiin juhlallisesti mereen. 
Eräs aliupseeri sairastui kuole-
manvakavasti aluksen ollessa ete-
läisellä pallonpuoliskolla menos-
sa kohti Kapkaupunkia. Alkoi 
kilpapurjehdus kuoleman kanssa. 
Matka oli erittäin myrskyinen. 
Purjeet repesivät paukkuen. Mat-
kalla oli monta vaaratilannetta. 
Potilas saatiin perille elossa, mut-
ta parin viikon päästä tuli sähke 
merelle - aliupseeri oli menehty-
nyt. Kolmas kuolemantapaus sat-
tui kotirannan jo häämöttäessä. 
Eräs matruusi putosi yli laidan ja 
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hukkui kaikesta pelastustoimin-
nasta huolimatta." 

"Vaikka olen hengeltäni meri-
mies, pidin tällaista seitsemän 
kuukautta kestävää koulutuspur-
jehdusta ajan haaskauksena", to-
teaa everstimme yhteenvetona 
kadettikurssin tästä vaiheesta. 

Suomen Joutsenen matkan 
jälkeen oli kuukauden väyläajo-
harjoitukset tykkivene Turun-
maalla ja saman mittainen opis-
kelujakso panssarilaiva Ilmarisel-
la, jossa tutustuttiin aluksen tais-
telujärjestelmiin. Rt-koulutusjak-
so toteutettiin RT 1:n Villingin 
linnakkeella. Kadettiaikaisista 
hyvistä kouluttajista ja upseereis-
ta eversti Kurki haluaa tuoda esil-
le mm. jäyhän pohjalaisen luut-
nantti Veikko Oppaan, joka kaa-
tui talvisodassa Viipurinlahdella 
sekä äskettäin edesmenneen sil-
loisen luutnantin Aake Merilän. 

Sodan korkeakou lu 

Sodan synkkien pilvien noustessa 
Suomen ylle keskeytettiin mm. 
merikadettikurssi 12. Kolmannen 
vuosikurssin kadetit määrättiin 
YH:n alkaessa upseeritehtäviin 
joukko-osastoihin. "Rannikkoty-
kistöaselajin olin jo aikaisemmin 
valinnut. Valintaani helpotti lievä 
värisokeus, joka oli ilmennyt lai-
vapalveluksen aikana." 

"YH:n aikana Viipurinlahdel-
la oli valmistunut Ristiniemen 
12 tuuman kaksitykkinen patteri, 

jonka tulenjohtajaksi minut mää-
rättiin" , kertoo eversti Kurki. 

"Patteriin kuului teräsbetoni-
nen tulenjohtotorni, jota venäläi-
set päivittäin yrittivät lentopom-
mein tuhota. Viipurinlahden jää-
dyttyä niin lujaksi, että panssari-
vaunut voivat sitä käyttää ja ras-
kaat patterit saattoivat olla ase-
missa jäällä venäläinen jalkaväki 
marssi vahvennetun pataljoonan 
voimin nelirivissä kohti lahden 
pohjoisrantaa ja levittäytyi lähel-
lä sitä taisteluryhmitykseen ja 
aloitti hyökkäyksen. Hyökkäys 
tyrehtyi aina meidän länsipuolel-
la olevan Satamaniemen patterin 

(4/152 C ) tuleen. Jatkuvasti tuli 
uusia joukkoja edellisten kärsit-
tyä tappioita." 

"Stalinin upseeripuhdistusten 
jälki näkyi heikkona johtamistai-
tona Koiviston Pullinniemessä, 
Härkälän kylässä. Tänne, Härkä-
län kylään ruuhkautuivat Pullin-
niemen suunnasta kahta eri tietä 
keskitetyt venäläiset rykmentit. 
Koko laaja peltoaukea oli mus-
tanaan ryssiä. Seurasin tilannetta 
Ristiniemen tulenjohtotomista ja 
pyysin muutamaa 12-tuuman 
kranaattia käyttööni. 

Sain käyttööni kolme kra-
naattia. Vaikutus oli valtava. 
Koko kyläaukea oli täynnä kaatu-
neita. Se oli teurastusta", muiste-
lee eversti. Härkälän aukeilla tänä 
päivänä olevat kolme muisto-
merkkiä puhuvat omaa hiljaista 
kieltään tästä venäläisten katast-
rofista. 

Joka inen kohtaa 
k u o l e m a n kauhun 

Seuraavaksi eversti Kurki ottaa 
esille vastahyökkäyksen, jonka 
hän joutui johtamaan vihollisen 
tunkeuduttua Ristiniemen linnak-
keelle. "Linnakkeen päällikkö 
kapteeni Pöyry käski vastahyök-
käyksestä: 'Vänrikki menee sin-
ne Lapuriin ja johtaa vastahyök-
käyksen ja iltaan mennessä siellä 
ei saa olla yhtään taistelukuntois-
ta venäläistä'. Polvet notkuen 
menin portaat alas ja otin sukset 
ja lähdin matkaan. Lähtöasemas-
sa, lumikuopassa minua pelotti 
aivan kuolemankauhussa, ajatte-
lin ettei tule mitään, minä en voi 
lähteä sinne. Pelko oli niin kova. 
Kuitenkin ajattelin, että minut on 
määrätty johtamaan tätä 60-70-
miehen vastahyökkäystä - tämä 
ei saa kaatua tähän. Saan loppu-
iäkseni ikuisen häpeän. Päätin 
voittaa pelkoni. Otin itsestäni 
henkisesti niskasta kiinni. Tote-
sin, että nyt sinä äijä lähdet etkä 
osoita pelkoa. Minä tein sen tem-
pun. Nousin ylös ja lähdettiin 
eteenpäin. Pelko jäi makaamaan 
lähtöasemiin ja kuin huumattuina 

mitään pelkoa tuntematta suori-
tettiin saatu tehtävä." 

Avainta iste l i ja ra tka isee 

Samaisesta vastahyökkäyksestä 
haastateltavani ei malta olla ker-
tomatta tapausta, missä taitava it-
seensä luottava avaintaistelija rat-
kaisee tilanteen. "Hyökkäys py-
sähtyi vihollisen pikakiväärin tu-
leen. Heittäydyin maahan kiven 
taakse. Viereeni syöksyi reservin 
alikersantti. Tämä alikersantti 
selviytyi nopeasti hämmingistä, 
rupesi suunnittelemaan tulevaa ja 
sanoi: 'Jos herra vänrikki kääntää 
rukkaset torvelle ja laittaa karva-
hatun sen päälle ja nostaa tällä 
tavoin lakkia kiven yläpuolelle 
niin että ryssä vähän sitä näkee. 
Silloin pikakivääri ampuu sitä, 
mutta se ei voi ampua toista täh-
dättyä sarjaa heti, jolloin minä 
ehdin nousta ylös ja ampua pika-
kiväärimiehen.' Pidin sitä liian 
vaarallisena ja sanoin, ettei siitä 
tule mitään. Silloin alikersantti, 
sanoi: 'Kyll siit tulloo, mie oon 
Säkkijärven suojeluskunnan 
kenttäampumajoukkueen miehii 
ja miul on oma pystykorva.' -
Tehtiin alikersantin toivomalla 
tavalla ja pikakivääri hiljeni." 

Venäläiset yrittivät moneen 
otteeseen vallata myös Ristinie-
men linnaketta, jopa vahvennetun 
pataljoonan voimin. Hyökkäyk-
set torjuttiin mm. Satamaniemen 
linnakkeen tulella, jolloin venä-
läiset kärsivät vakavia tappioita. 

Välirauhan eversti Kurki pal-
veli mm. Kuivasaaressa ja Isosaa-
ressa. Isosaaressa hän oli jonkin 
aikaa vänrikkinä jopa n. 1000 
miehen päällikkönä. Samoin kes-
ken jäänyttä kadettikurssin ope-
tusta täydennettiin erityisellä täy-
dennyskurssilla. 

Jatkosodan alettua tuli siirto 
Laatokalle. Laatokan pohjoisosa 
piti antaa sellaisten rt-miesten 
vastuulle, jotka olivat toimineet 
linnoitustykistössä. Kurki mää-
rättiin Os Korvenheimon tiedus-
telu-upseeriksi, jolloin hän joutui 
osallistumaan komentajan, maju-



ri Korvenheimon mukana mm. 
Keljan saaren valtaukseen. 

Pakkanen 
t e k i pää töksen 

Hyökkäyksen edettyä Laatokan 
Karjalassa Karhumäkeen eversti 
Kurki sai siirron Äänisen poh-
joisosaan Os Lyytisen tiedustelu-
upseeriksi. Kontupohjassa Os 
Lyytiselle alistettiin pataljoona 
JR 5 : sta. Osaston tehtävänä oli 
hyökätä Kontupohjasta koilliseen 
ja vallata seuraava Ääniseen pis-
tävä kapea niemi. Kaikki valmis-
telut oli tehty, alukset lähtöase-
missa, odotettiin jännittyneinä 
hyökkäyksen alkua. Pakkasta 30 
astetta. Ääninen oli jäätymässä. 
Jokainen ymmärsi ne suuret ris-
kit, joita hyökkäykseen liittyi. 
Haastateltavani kuvaa tunnelmaa 
komentoportaassa käsin koske-
teltavan jännittyneeksi - tupak-
kaa kului sinä yönä. Aamuyöllä 
tuli AKE:sta kuriiri, joka ilmoitti, 
että hyökkäys perutetaan armei-
jakunnan komentajan käskystä. 

Jokainen huokaisi helpotuksesta. 
Tällä kertaa selvittiin vain pel-
käämällä. Kenraali "pakkanen" 
teki päätöksen. 

Tämän jälkeen rannikkotykis-
töyksiköt jatkoivat Käppäsel-
kään. Toiminta-alueeksi määrät-
tiin Sungunniemen itäranta. Teh-
tävänä oli Ääniseltä tulevien 
hyökkäysten torjunta. Sungun-
niemen itärannan rannikkopatte-
risto, jossa olin tiedustelu-upsee-
rina oli alistettuna Ryhmä Oino-
selle. 

Taisteluja käytiin mm Meg-
saaren omistuksesta. Venäläiset 
vetäytyivät kiivaiden taistelujen 
jälkeen. Myös pakkanen koetteli 
taistelijoita. Eräänä päivänä elo-
hopea laski 52 pakkasasteeseen. 

Vaat iv ia teh täv iä 

Haastateltavani innostuu kertoes-
saan seuraavasta tehtävästään Rt-
yhteysupseerina VII AKE:ssa. 

"Esikunta sijaitsi Petroskois-
sa. Armeijakunnan komentajana 
toimi kenraali Woldemar Hägg-

lund ja esikuntapäällikkönä 
eversti Sakari Simelius. Yhteys-
upseeri oli aina mukana tarkas-
tusmatkoilla." 

"Olin ylpeä saadessani toimia 
niin korkeassa esikunnassa hie-
nojen esimiesten alaisena. Jo pel-
kästään ye-palvelun oppiminen 
oli myöhempää uraani ajatellen 
korvaamatonta. Sain kuulla ja 
oppia armeijakunnan hyökkäys-
sotatoimen eri vaiheet ja ratkaisu-
jen taustoja. Komennukseni 
AKE:ssa kesti 6 -7 kuukautta." 

"Tämän jälkeen siirryin takai-
sin aselajitehtäviin. Asemasodan 
aikana kohennettiin mm. ammat-
titaitoa. Kaikille Äänisen Rannik-
koprikaatin rt-upseereille opetet-
tiin kenttätykistön taktista toi-
mintaa - asemien tiedustelua, 
marssien suunnittelua, tuliasemi-
en ryhmittämistä, ampumatarvi-
kehuollon järjestelyjä jne." Haas-
tateltavani piti erittäin tärkeänä 
tätä AK:n tykistökomentajan jär-
jestämää kurssia. 

Venäläisten suurhyökkäyksen 
alettua 1944 organisaatiossa ta-

Eversti Aarre Kurki CISM:n pääsihteerin everst i luutnantt i M o l l e f n (oikealla) sekä kilpajoukkuei-
den johtaj ien kanssa Raasin leirialueen saunan edustalla. 
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pahtui muutos. RTR 4 muuttui 
kenttätykistörykmentiksi. Kurki 
toimi hevosvetoisen patteriston 
päällikkönä. Äänisjärvestä alkaen 
patteristo tuki viivyttävää Ääni-
sen Rannikkoprikaatia Säämäjär-
vi-Sotjärvi suuntaan. Puolustus 
oli Säämäjärvi-Sotjärvi viivytys-
asemassa. 

Eversti kertoo, että hän on 
saanut monta kertaa elämässään 
sellaisia tehtäviä, jotka tuntuivat 
ylivoimaisilta suorittaa. Täällä 
tuli taas sellainen. "Käskettiin: 
'Ota yhteys puolustuksessa ole-
viin jalkaväkijohtajiin. He ovat 
pyytäneet voimakasta tulitukea 
pysäyttääkseen ryssän hyökkäyk-
sen. Saat mukaasi luutnantti Ta-
pio Wirkkalan johtaman tulen-
johtoryhmän sekä tarvittavat mit-
taus - ja radiomiehet. Käytössäsi 
on koko alueelle ampuva tykistö, 
useita patteristoja ja kranaatinhei-
tinkomppanioita.' Oltiin Suojujo-
en varrella asemissa. Keskellä jo-
kea on iso saari, jonne venäläiset 
olivat keskittäneet valtavasti voi-

mia jatkaakseen hyökkäystä tätä 
kautta suomalaisten asemiin. Tu-
lisuunnitelmat tehtiin, viestiyh-
teydet järjestettiin ja tulta johdet-
tiin jalkaväen taisteluhaudasta, 
joka oli varmuusetäisyyden sisäl-
lä. Torjuntatulen aikana maa kei-
nui ympärillämme. Tulen vaiku-
tus oli valtava. Vaikeasta, jopa 
ylivoimaiselta tuntuvasta tehtä-
västä, ison tykistöryhmän muo-
dostamisesta selvittiin", kertoo 
everstimme edelleen ylpeyttä 
tuntien. 

Mainittakoon, että haastatel-
tava haavoittui juuri kyseisessä 
viivytysasemassa vihollisen ke-
vyen heittimen sirpaleista. 

Taas 
painopistesuunnassa 

Toipumisen jälkeen uudelleen ri-
viin. Tällöin rintamalinjat olivat 
jo Viipurinlahdella. Kurjen yksik-
kö toimi tykistöryhmän osana. 
Tykistöryhmän tulitoiminta kes-
kittyi Uuraan alueelle. Tuliase-

mat olivat Viipuri-Hamina maan-
tien suunnassa. Tykistöryhmä 
tuki maa-ammunnoin ko. suun-
nan taisteluja. 

"Olen ollut molemmat sodat 
kenttäarmeijalle alistetuissa ran-
nikkojoukoissa. Minulla on ollut 
tilaisuus opiskella Sodan korkea-
koulussa maasotalinja. Tämä ko-
kemus on ollut peruskivenä urani 
varrella." 

"Täytyy sanoa, että olen ollut 
hyvin tyytyväinen uravalintaani, 
vaikka minusta ei tullutkaan me-
rikapteenia tai meriupseeria. 
Olen saanut suorittaa erittäin vaa-
tivia ja mielenkiintoisia tehtäviä, 
yhtenä esimerkkinä Kansainväli-
sen Sotilasurheiluliiton yleisur-
heilun maailmanmestaruuskilpai-
lujen johtajan tehtävät". 

"Nuorille upseereille haluai-
sin lopuksi sanoa: Muistakaa 
joka tilanteessa, että olette upsee-
reita. Upseerin velvollisuuksien 
on aina oltava päällimmäisenä. 
Niistä ei saa tinkiä." • 

Huomio, ota suunnaksi 

SUOMUSSALMI JA RAATE! 
Talvisodan muistot elävät Suomussalmella ja Raatteen 
tiellä, jossa käytiin merkittävät taistelut 1939-40. 

• Talvisota Suomussalmella -näyttely Raatteen 
Portissa, puh. (08) 721 450. 
Uutuutena visiohuone ja pienoismalli! 
Avoinna: 
1.5.-31.5. pe-su klo 11-17 
1.6.-15.9. ma-su klo 10-18 (suljettu 22.6.) 
16.9.-31.10. pe-su klo 11-17 
muulloin tilauksesta ryhmille 

• Raatteen Vartiomuseo 
Avoinna: 4.6.-12.8. ma-su klo 10-20 (suljettu 22.6.) 

• Ennallistettu Purasjoki-linja 
• Useita muistomerkkejä 
• Lähellä kirkonkylää, Karhulanvaaralla Alvar Aallon 

suunnittelema Suomussalmen taistelujen 
päämuistomerkki Liekkipatsas 

• Opastetut kiertoajelut Raatteeseen (3-4 h) 

Suomussalmen Matkailutoimisto 
PL 110, 89601 SUOMUSSALMI 
Puh. (08) 7 1 9 1 243 , fax. (08)711 189 
Sähköposti: tourist.office@suomussalmi.fi  
Internet: www.suomussalmi.fi 

Kysy lisää 

!ö8 ja EE 
Julkisten tilojen vaatenaulakkosarjat . 

Rt kortin nro rtx 71-35920 

i n k o m e r a l l i m 
Lampitie 14, Raisio 

www.kolumbus.fi/inkometaIli  
Puh. 02-4397 922 Fax 02-4373 913 
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RT 3:n Muri ka n linnakkeella 
T E U V O R Ö N K K Ö N E N 

Murikan nimi ei ole ollut esillä 
yhtä usein kuin monet muut Laa-
tokan linnakkeet, mutta oma mer-
kityksensä silläkin oli Laatokan 
rannikoiden puolustuksessa. 
Käynti viime kesän matkalla 
Murikan linnakkeella olikin vii-
meisiä mahdollisuuksia nähdä 
jotain linnakkeen varustuksista. 

Käkisalmessa paikallinen 
opas kertoi, että patterialuetta 
ympäröi korkea rauta-aita ja että 
aidan sisäpuolella oli vartio-
koirat. Päätin käydä katso-
massa linnaketta, kun se ei 
kuitenkaan ole sotilasaluetta 
eikä sen pohjoispuolella 
olevalle Vahtiniemen lin-
nakkeelle ole pääsyä. 

Murikan linnake on Kä-
kisalmesta neljä kilometriä 
koilliseen. Patteri rakennet-
tiin itsenäisyyden alkuvuo-
sina kuten Kaarnajokea lu-
kuunottamatta muutkin RT 
3:n rannikkotykistöpatterit. 
Patteriin kuului kaksi 75/50 
C (Meller it.) -tykkiä. Ennen 
Talvisotaa Murikka oli var-
tiolinnakkeena. 

Linnake Talvisodassa 

Talvisodan aikana Murikan 
linnake kuului Laatokan Meri-
puolustuksen Kurkijoen lohkoon. 
Linnakkeen päällikkönä oli luut-
nantti Paavo Heikkilä. Linnak-
keen tehtäväksi tuli rannikon var-
tiointi ja ilmavalvonta. Vihollis-
koneita liikkui näköpiirissä lähes 
päivittäin. Tammikuussa oli rau-
hallisempaa, vilkkainta ilmatoi-
minta oli maaliskuun alkupäivi-
nä. Koneiden ilmaantuessa lähis-
tölle patteri ampui muutamia kra-
naatteja saamatta kuitenkaan osu-
mia. Joitakin kertoja yksittäiset 
koneet ampuivat konekivääreillä 
linnakkeen aluetta, mutta tappioi-

ta ei patterille tullut. 
Patterin tykit käskettiin 29.2. 

purkaa siirrettäväksi muualle. 
Vasta 9.3. tykit ja kranaatit haet-
tiin. Ne kuljetettiin Konevitsaan 
(jossa oli Etelä- ja Pohjoispatte-
rit, molemmat 2/152/45 C) pysty-
tettäväksi saaren länsirannalle 
Hiekkaniemeen. 

Talvisodan päätyttyä linnak-
keen materiaali evakuoitiin 14.-
15.3. Käkisalmen asemalle ja 

kuljetettiin edelleen lohkon kulje-
tuksissa junalla Silvolaan. Vii-
meiset miehet poistuivat linnak-
keelta 18.3. aamulla. 

Linnake 
"yksi ty isomistuksessa" 

Tie Murikan linnakkeelle alkoi 
Waldhofin entisen sellutehtaan 
(nyt huonekaluyrityksiä) vierestä 
ja jatkui Laatokan rannan tuntu-
massa koilliseen. Puolivälissä 
vanha hoitamaton tie muuttui ve-
den täyttämiksi painumiksi. Ajoa 
kuitenkin jatkettiin Ladan nuoren 

kuljettajan vakuutettua pääsevän-
sä hyvin eteenpäin. Kohta näkyi, 
että ennakkotieto linnakkeen alu-
eesta piti paikkansa. Vastaan tuli 
vankka rauta-aita portteineen. 
Portissa isot koiran kuvat osoitti-
vat, että aluetta vartioitiin. 

Portilta edelleen oli metsään 
hakattu tähystyslinja. Olin aikeis-
sa sanoa kuljettajalle, että nyt 
tämä on nähty, mutta hän ehti 
painaa hälytysnappia. Linjan 

päähän ilmaantui mies, joka 
hetken kiikarilla katsottuaan 
lähti kävelemään metsätietä 
portille. 

Kerroin tulijalle kiinnos-
tukseni vanhaa historiallista 
paikkaa kohtaan ja toiveeni 
nähdä alueelta löytyviä koh-
teita. Linnakkeen uusi 
"omistaja" osoittautui ystä-
välliseksi mieheksi. Hän toi-
votti kädestä pitäen tervetul-
leeksi. 

Tie päätyi pihaan, jossa 
isot vartiokoirat mulkoilivat 
epäluuloisesti verkkoaitauk-
sessaan. Pihaa hallitsi rannan 
puoleiseen itäpäähän raken-
nettu suurikokoinen järeistä 
8-10" hirsistä veistetty, pu-
naiseksi maalattu uusi raken-
nus. Rannan puolella kasvoi 

myös puustoa, mutta kapeasta 
aukosta näkyi Laatokan vettä. 
Omistaja ohjasi minut sisälle ja 
esitteli huvilaansa. Hän kertoi sen 
olevan suomalaisten piirustusten 
mukaan tehdyn, minkä näki jo 
päältäpäinkin. Tilavassa huonees-
sa neljä miestä katseli tv:tä, liene-
vät olleet linnakkeen nykyistä va-
rusväkeä. 

Tykk iasema kel lar ina 

Ulkona omistaja esitteli pihan 
länsipäässä vajaan 100 m päässä 
ollutta työmaata. Käynnissä oli 

Vahtiniemi 
2/152/45 C 

Laatokka 

Murikka 
2/75/50 C 

Käkisalmen seutua. 1.Linna 2.Kasar-
mialue 3 .Sa tama 4 .Asema 5.Lento-
kenttä 6 .Sk . -ampumarata 7.Waldhof. 
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Murikan l innakkeen läntisen tykk iaseman jäännökset . Kuva on 
tykk iaseman takaa suoraan etelään. Laatokka on puiden takana 
n. 100 m:n päässä. 

kellarin teko toiseen (läntiseen) 
tykkiasemaan. Sisäänkäyntikäy-
tävän reunassa näkyi vielä muu-
taman neliömetrin laajuinen alue 
vanhaan tykkiasemaan johtavan 
käytävän rapattua, kellertävän 
sammaleen peittämää seinämää. 
Käytävän lattiassa näkyi metrin 

pätkä vanhaa betonia. Käytävän 
mutkaan oli kipattu sorakuorma 
ja perälle tykkiasemaan oli valet-
tu kellari. Valutyö oli vielä peittä-
mättä. 

Omistaja kertoi toisen (itäi-
sen) tykkiaseman olleen huvila-
rakennuksen paikalla. Rakennuk-

sen sivustalle oli ladottu vajaan 
metrin korkuinen kivimuuri, var-
maankin peräisin tykkiaseman 
kivistä. Linnakkeella olleista ka-
sarmi- ym. rakennuksista ei nä-
kynyt jälkeäkään. 

Käkisalmessa kysyessäni lin-
nakkeen "omistajasta" kuulin, 
että rakennuslupa-asia ei ole ol-
lenkaan selvä ja että rakennuksen 
voi joutua vielä purkamaan. Tyk-
kiasemia ei kuitenkaan enää ta-
kaisin saa. 

Pihassa sai kuitenkin pienen 
käsityksen siitä, millaisessa pai-
kassa linnakkeen henkilöstö oli 
aikanaan toiminut. Talvisodan ai-
kana Laatokan jäädyttyä jo var-
hain vihollisen aluksia - sen 
enempää kuin omiakaan - ei ol-
lut liikkeellä. Jatkosodan aikana 
paikalla ei enää ollut patteria. 

Seuraavana päivänä kävin 
Kaarnajoen linnakkeella. Se oli-
kin jo paljon mutkikkaampi mat-
ka. • 

UUDENKAUPUNGIN 

- ^ r TYÖVENE OY 

Telakkatie 8, 23500 Uusikaupunki 
p. 02-8464 600, f . 02-8414 347 

e-mail: tyovene@tyovene.com  
www.tyovene.com 
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VALLISAARI 
linnake kauppatorin kupeessa 

Vallisaari on erikoinen linnake. 
Matkaa sieltä Helsingin keskus-
taan, vaikkapa Kauppatorille, on 
vain noin neljä kilometriä. Lähin 
kaupungin bussi pysähtyy vain 
kahden kilometrin päähän. 

OVE E N Q V I S T 

Silti saari on elänyt omaa eristet-
tyä elämäänsä. Naapurisaarten 
Suomenlinnan ja Santahaminan 
asukkaat ihmettelevät usein, kei-
tä ja mitä Vallisaaressa on tai on 
ollut. 

Ruotsin val lan a ika 

Jo Helsingin perustamisen aikoi-
hin Suomenlinnan ja Vallisaaren 
välisen väylän merkitys ymmär-
rettiin. Helsingin paikallinen 
vouti Eerik Spära sai käskyn suo-
jata kaupunkiin johtavan väylän 
linnoituslaittein. Salmen rannoil-
le nousivat vuonna 1554 ensim-
mäiset suojavallit eli skanssi. Itse 
valleista ei ole enää mitään jäljel-
lä, vielä vähemmän on tietoa nii-
den miehityksestä ja aseistukses-
ta. Vallisaari oli tunnettu tuohon 
saakka nimellä Träskö. Suojaval-
lien rakentamisen jälkeen otettiin 
käyttöön nimi Skanslandet. 

Kun Helsingin kaupunki siir-
rettiin nykyiselle paikalleen, ja 
se alkoi kasvaa, sisääntuloväylän 
suojaaminen tulijalleen ajankoh-
taiseksi. Niinpä Vallisaaren suo-
javal l i t kunnostet t i in jä l leen 
1600-luvulla. Tarkkaa vuosilu-
kua ei tiedetä. Jonkin ajan ku-

luttua uudet rakennelmat pääs-
tettiin taas rappeutumaan. 

Suomenlinnan rakentaminen 
koski myös Vallisaarta. Suunni-
tellut rakennelmat olivat aika 
vaatimattomat: kaksi kasemattia 
ja raveliini, jota ruvettiin raken-
tamaan vuonna 1756 mutta joka 
ei kuitenkaan koskaan valmistu-
nut. Vallisaarta käytettiin lähin-
nä Suomenlinnan huoltoon. Saa-
resta saatiin polttopuita ja hei-
niä. 

1700-luvun loppupuolel la 
Helsingin luotsit muuttivat Val-
lisaareen. Luotsit asuivat sitä en-
nen kaupungissa, mutta viran-
omaiset katsoivat, että luotsien 
olisi asuttava lähempänä toimi-
aluettaan. Luotsit vastustivat 
muuttoa, mutta joutuivat noudat-
tamaan maistraatin päätöstä. 

Venäjän val lan a ika 

Sotavuosina 1808-09 Suomenlin-
naa piirittävä venäläinen sotaväki 
otti Vallisaaren haltuunsa raken-
taen sinne useita pattereita. Rau-
hanteon jälkeenkin saari jäi 
maamme sotaväen käyttöön, 
vaikka Helsingin kaupunki katsoi 
omistavansa saaren. Samoin luot-

sit saivat jäädä saareen asumaan. 
1800-luvun alku oli suhteel-

lisen hiljaista aikaa Vallisaares-
sa. Viaporin tykistösuunnitel-
massa vuodelta 1821 tärkein asia 
oli Vallisaaren linnoittamiskysy-
mys. Vallisaaren linnoittamista 
pidettiin Viaporin puolustuksen 
kannalta välttämättömänä ja ty-
kistön määrän huomattavaa lisää-
mistä ehdotettiin, mutta virallis-
ta esitystä ei nähtävästi tehty eikä 
myöhemminkään tehtyjä suunni-
telmia toteutettu. Näin tilanne 
jatkui, kunnes suurvaltojen väli-
en kiristyminen 1800-luvun puo-
lessa välissä aiheutti korkea-ar-
voisten päättäjien vierailuja Val-
l isaareen. Vasta sen jä lkeen 
suunnitelmat alkoivat toteutua. 

Vuonna 1853 Vallisaarta ryh-
dyttiin linnoittamaan. Krimin 
sota vauhditti linnoittamista. Uu-
sia pattereita rakennettiin ja 1860 
ryhdyttiin myös vanhentuneita 
pattereita korjaamaan. Linnoitta-
mistyöt jatkuivat 1900-luvun al-
kuun saakka. 

Saaren sotilaspäällystö mää-
räsi 1870-luvun alussa, että luot-
sien on siirrettävä puumökkinsä 
pois, koska ne sijaitsivat liian lä-
hellä rakennettua ruutikellaria. 
Kun sotilaat suostuivat siihen, 
että luotsit saavat jäädä saareen 
sillä ehdolla, että he asuvat tur-
vallisemmassa paikassa. Valli-
saaren pohjoisrantaan rakennet-
tiin valtion varoilla ns. luotsitalo 
eli asuintalo luotseja varten. 
Myöhemmin rakennettiin luot-
seille uusi talo Hylky saareen, jol-
loin luotsit muuttivat pois Valli-
saaresta. 

Viapor in kapinasta 
S u o m e n i tsenäisyyteen 

Suurlakon meillä jo rauhoituttua 
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Viaporin varusväen keskuudessa 
syntyi kapina heinä-kuussa 1906. 
Santahaminassa 30.7.1906 leiril-
lä ollut miinakomppania kieltäy-
tyi lähtemästä harjoituksiin. Kiel-
täytyminen johti miinoittajien rii-
sumiseen aseista ja heidän asetta-
miseen vartioinnin alaisiksi. Se 
aiheutti levottomuutta Santaha-
minan muissa joukoissa. 

Saman päivän iltana Kunin-
kaansaareen saapui alikapteeni 
Zion, yksi kapinan johtajista. 
Hän yritti estää suunnitellun ka-
pinan alkamisen ennen suunni-
teltua ajankohtaa, mutta yritys 
epäonnistui. Vallisaaressa, Kus-
taanmiekalla ja Susisaaressa ol-
leet tykkimiehet yhtyivät kapi-
naan. Suomenlinnassa ollut jal-
kaväki taas pysyi esimiehilleen 
uskollisena. 

Aluksi hallituksen joukot oli-
vat alakynnessä, mutta kapinan 
kolmantena päivänä kapina oli 
saavuttanut käännekohtansa . 
Seuraavana päivänä kapinalliset 
pakenivat saarilta, hallituksen 
joukot nousivat maihin Kunin-
kaansaareen kello 10.00, ja kel-
lo 12.00 saaret olivat jälleen hal-
lituksen joukkojen käsissä. 

Ensimmäisen maailmansodan 
lähestyessä Helsingin meririnta-
man linnoittamisen painopiste 
siirtyi ulommaksi Itä-Villinki-
Isosaari-Kuivasaari -linjalle, sa-
malla kun meririntaman toinen 
linja, johon Vallisaari ja Kunin-
kaansaari kuuluivat, jätettiin vä-
hemmälle huomiolle. Viaporin 
vanhojen pääsaarten tykistö me-
netti merkitystään, sitä mukaa 
kun ulkolinnakkeet saatiin val-
miiksi. 

I tsenäisyyden ens immäi -
set v u o s i k y m m e n e t 

Vapaussodan päättyessä huomat-
tava sotasaalis päätyi Suomen 
hallituksen joukkojen käsiin. 
Suuri osa siitä oli Helsingin edus-
tan saarilla. Vallisaaresta löytyi 
16000 tonnia räjähdysaineita ja 
ampumatarvikkeita sekä viisi 
miljoonaa kiväärinpatruunaa. 

Sota-asiaintoimituskunnan 

(sotaministeriö/puolustusministe-
riö) käskyllä Helsinkiin perustet-
tiin asevarikko 6.8.1918. Se si-
jaitsi varsinaisesti Katajanokal-
la, mutta siihen liitettiin muita-
kin Helsingin alueella sijaitsevia 
varastoja ja toimipisteitä. Valli-
ja Kuninkaansaaressa sijaitsi 
Vallisaaren ammusvarasto. Hel-
singin varikko sai vuonna 1921 
nimen Ase- ja Ampumatarvike-
varikko 1 (A.T.V. 1). Sen nimi 
muutettiin vuonna 1930 Aseva-
rikko l:ksi. 

Val l isaaren räjähdys 

9.7.1937 Vallisaaren ammusva-
rastossa tapahtui tuhoisa räjäh-
dys. Vallisaaren asukkaat pakeni-
vat paniikissa saaresta veneillä tai 
uiden Suomenlinnaan, ja saarelle 
jääneet suojautuivat kallionkoloi-
hin. Kranaatteja lensi Suomenlin-
naan saakka räjähtäen vasta siel-
lä, ja myös Suomenlinnan asuk-
kaita siirrettiin mantereelle tur-
vaan. Räjähdyksessä tuhoutui 
yhteensä 16 rakennusta. Kahdek-
san ihmistä kuoli välittömästi ja 
neljä myöhemmin sairaalassa. 
Lisäksi insinöörieversti Aleksan-
teri Huuri menehtyi katsellessaan 
tulipalojen aiheuttamaa hävitystä. 
Kuolleet Huuria ja yhtä muuta 
lukuun ottamatta haudattiin Suo-
menlinnaan Susisaaren ja Kus-
taanmiekan väliseen rinteeseen 

Räjähdyksen jälkeen toimin-
ta Vallisaaressa alkoi vähitellen 
taas vilkastua. Toimisto sijoitet-
tiin väliaikaisesti puurakentei-
seen taloon. Kokonaan hajonneet 
rakennukset raivattiin pois. Vä-
hemmän vaurioituneita alettiin 
kunnostaa. Myös työhuoneet uu-
sittiin. Räjähdyksen jälkeen saa-
ren pohjoisrannalla sijaitsevaa 
asuintaloa ympäröinyt 2,5 met-
riä korkea "Kiinan muuri" puret-
tiin ja tiilistä rakennettiin taloon 
kolmas kerros. 

Talvi- ja j a tkosota 

Talvisodan lähestyessä Pääesi-
kunta käski ensiksi tyhjentää Val-
lisaaren puuvarastot. Suurin osa 

materiaalista oli tarkoitus siirtää 
sisämaahan ja loput piti siirtää 
kellari-ja luolatiloihin. Marras-
kuun puolivälissä oli ammusva-
raston kaikki puurakenteiset va-
rastot tyhjennetty. Suurin osa Val-
lisaaren ammusvarastosta jäi kui-
tenkin sodan ajaksi Vallisaareen. 
Asukkaita evakuoitiin sisämaa-
han. Jatkosodan aikana varikon 
Helsingissä sijaitsevista osista 
muodostettiin joksikin aikaa Ase-
varikko 10. Työt Vallisaaren va-
rastoilla jatkuivat entiseen ta-
paan. Siviiliasukkaita ei evakuoi-
tu niin kuin talvisodassa. 

Jatkosodan alussa Vallisaa-
reen tehtiin torpedovarasto me-
rivoimia varten. Torpedovaraston 
kokoamia torpedoja kokeiltiin 
kesäisin Isosaareen rakennetulla 
torpedokoeasemalla. Helsingin 
pommitusten aikana pommeja 
putosi myös Val l i saa reen . 
21.5.1942 saaren lapset löysivät 
merimiinan raivauksenestopa-
noksen, jota he yrittivät purkaa 
asuintalon kellarissa. Panos rä-
jähti ja neljä lasta kuoli. Kustaan-
miekan salmen rannalle perustet-
tiin jatkosodassa myös pieni koe-
ampuma- asema. Sitä varten ra-
kennettiin tykkiasema ja pieni 
betonitorni, joka on vieläkin pys-
tyssä. 

Toisen maa i lmansodan 
jä lke inen a ika 

Jatkosodan jälkeen Asevarikko 
10 sai ensin rauhanaikaisen ni-
mensä Keskusvarikko 1. Pian 
kuitenkin selvisi, ettei varikkotoi-
minta voisi jatkua Vallisaaressa, 
ja Keskusvarikko 1 päätettiin lak-
kauttaa. Varikon materiaalia vie-
tiin jopa aluksilla Helsingin edus-
talle ja upotettiin mereen. Vielä 
kesällä 1946 siirto lie ollut osit-
tain kesken. Saariin jäi edelleen 
Merivoimien varastoja. 

Vuonna 1949 Keskussääase-
ma siirrettiin Hämeenlinnasta 
Vallisaareen. Toimi- ja majoitus-
tilat, jotka sijaitsivat vanhassa jo 
puretussa puutalossa, olivat san-
gen puutteelliset. Jokaisen saa-
pumiserän varusmiehille järjes-
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tettiin noin kuusi viikkoa kestä-
vä sääkurssi, jolle komennettiin 
maavo imis t a noin k y m m e n e n 
edellisen saapumiserän ryhmän-
johtajaa ja kolmekymmentä tyk-
ki- tai sotamiestä sekä runsas 
kymmenen lentosotamiestä ilma-
voimien joukko- osastoista. Val-
lisaaren sääasema toimi Keskus-
sääaseman vastuulla. 

Vallisaaren tilat rappeutuvat 
korjaustöiden puutteesta melkein 
kelvottomiksi. Kesällä 1965 sää-
asema siirrettiin Luonetjärvelle 
lähelle Jyväskylää 

Suomenl innan Rannikkoty-
kistörykmentin I Patteristoa oli 
vuosikymmeniä johdettu Isosaa-
resta. Tietynlaisena epäkohtana 
oli havaittavissa toiminnan pai-
nottuminen Isosaareen sekä pääl-
lekkäisyyttä ja epäselvyyttä pat-
teriston esikunnan ja Isosaaren 
linnakkeen välisissä tehtävien ja-
ossa. Suomenlinnan Rannikkoty-
kistörykmentin I patteriston esi-
kunta aloitti sen takia toimintan-
sa Vall isaaressa marraskuussa 
1971. 

1940- luvun l o p p u p u o l e l l a 
suunniteltiin Helsingin laivasto-
aseman siirtämistä Santahami-
naan ja osin Vallisaareen. Pää-
tettiin siirtää asehuolto-osat Val-
lisaareen ja Kuninkaansaareen. 

Eduskunta hyväksyi suunnitel-
man vuoden 1951 valtiontalous-
arviossa, mutta Porkkalan palau-
tus muutti suunnitelmia. Helsin-
gin Laivastoasema henkilöstöi-
neen siirtyikin Porkkalan palau-
tuksen j ä lkeen Up inn i emeen . 
Vallisaaren asukasmäärä piene-
ni huomattavasti, mikä vaikutti 
merkittävästi saaren elämään. 

Va l l i saa r i h i l j e n e e 

1990-luvun koittaessa Suomen-
linnan Rannikkotykistörykmen-
tin nimi muutett i in Suomenl in-
nan Rannikkorykmentiksi. Orga-
nisaatiota muutettiin lisäksi siten, 
että joukko-osas ton Helsingin 
edustalla sijaitseva osa eli I Patte-
risto lakkautettiin ja Santahami-
nassa sijaitseva Rannikkotykistö-
koulu liitettiin Suomenl innan 
Rannikkorykmentti in. Vallisaari 
määrättiin kertausharjoitusperus-
yksiköksi . Vuoden 1992 alussa 
Vallisaaren kertausharjoituslinna-
ke kuitenkin lakkautett i in ja se 
muutettiin vartiolinnakkeeksi. 

Vallisaaren toiminnan hiljen-
nettyä saaren asuintaloon jäi asu-
maan pääosin muuta kuin Suo-
menlinnan Rannikkorykmentin 
henkilöstöä, mutta rykmentti hoi-
ti edelleen veneliikenteen saa-

reen. Sen aiheuttamien taloudel-
listen rasitusten takia veneliiken-
ne Vallisaareen haluttiin lopet-
taa ja asuintalo tyhjentää. Vii-
meiset asukkaat muuttivat pois 
Vallisaaren pohjoisrannan asuin-
ta los ta vuoden 1996 lopul la . 
Maihinnousu saareen on kuiten-
kin edelleen ilman lupaa kiellet-
tyä. Vallisaari on linnakesaari, 
jonka tehtävänä on osaltaan täyt-
tää s ivi i l ikäyt töön luovute tun 
Suomenlinnan paikka rannikko-
ja meripuolustuksessa. 

Vallisaaren ja Kuninkaansaa-
ren historiasta voi lukea enem-
män Suomenlinnan Rannikko-
tykistökillan ja Suomenlinnan 
Rannikkorykment in perin-
neyhdis tyksen vuonna 2001 
julkaisemasta kirjasta "Valli-
saari - Kuninkaansaari". Kir-
jas ta voi kysyä ainakin hyvin 
varustetuista ki r jakaupois ta , 
per inneyhdis tyksen hall i tuk-
sen jäseniltä sekä Rauno Paa-
naselta, joka myy myös muita 
killan julkaisuja, osoite 
Itälahdenkatu 25, Helsinki, 
puhelin 09 6822824, 
fax 09 0401 605 248, 
sähköposti 
rauno.paananen@pp.inet.fi . 

VM-CARPET 
Naturat desien 

www.vm-carpet.fi  
vm-oarpet@vm-carpet.fi  

puh. 06-566 3098 

Kuorma-autoili ja 
SEPPO MUHONEN 

Rentukantie 8, 57710 SAVONLINNA 
Puh. (015) 277 868, Nmt 0400-152 849 

KUSTAVIN SAARISTOKUNTA 
Lisätietoja matkailu- ja 
kuntapalveluista 
puh. 02-842 6600 
www.kustavi.fi 

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

ION T R A C K I N S T R U M E N T S LTD. 

I T E M I S E R - R ä j ä h d y s - j a huumausa ine iden i lmaisin-
j a tunnis tus jä r jes te lmä 

" I T E M I S E R " on kaks i to iminen i lmaisin- j a tunnis tus jä r jes te lmä narkoot t is ten j a rä jähdysa ine iden 
jä l j i t t ämiseen . I T E M I S E R on tällä hetkel lä herkin markkinoi l la o leva ko. a ineiden i lmaisinlai te, j o n k a 
a inut laatuinen " Ion Trap Mobil i ty Spec t romete r " ( I T M S ® ) pa l j a s t inmene te lmä on patentoi tu . 
Es imerkiks i kätketys tä aineesta kul je tus laa t ikkoon irronneet vähäise tkin määrät (100 pikogr.) voidaan 
i lmaista laitteen avulla . 

ITEMISER- i lma i s in ker too väl i t tömäst i , o n k o kyseessä narkoot t inen vai rä jähdysa ine . T ä m ä kevyt j a 
helpost i s i irrel tävä laite koos tuu näyt teenottolai t teesta , analysaat toris ta , kosketusnäyt töla i t tees ta sekä 
tulost imesta . Henki lökunta vo idaan nopeast i koulut taa käy t tämään j ä r j e s t e lmää tehokkaast i . Kun laite 
havai t see kiel let tyä ainetta, tapahtuu tunnistus , merkk iva lo syttyy, sekä halut taessa kuuluu hälytysääni . 

Näyt teenot to suori te taan j o k o pyyhkä i semäl lä pintaa paper i suodat t imel la (näyt teen kerää jä) tai 
sähkökäyt tö ise l lä käsi- imuri l la , j o s sa on sama näyt teenkerää jä . Usea t r i ippumat tomat kokeet ovat 
osoi t taneet , että näin saadaan kerätyksi 25 ker taa e n e m m ä n näytet tä kuin mui l la menete lmi l lä . 
M o l e m m i s s a tapauks issa näytet tä s isäl tävä ke rää jä asetetaan laitteen näy teaukos ta sisään, mikä 
automaat t ises t i käynnis tää ana lysoinnin . Vi iden sekunnin ku luessa laite i lmoit taa, o n k o kyseessä 
kiel let tyä ainetta. Näyt teenot to voidaan toistaa tuhansia ker to ja päivässä . 

I T E M I S E R pal jas taa kaikki tunnetut narkoott iset aineet j a rä jähteet . 

K Ä Y T T Ö K O H T E E T 

- lentoasemat 
- tuomiois tu imet 
- pol i i s iasemat 
-VIP-kohtee t 

- oikeust ieteel l iset laborator iot 
- vankilat 
- ju lk ise t r akennukse t 
- tu l l iasemat 

L A I T T E E N M I T A T : 
- 47 ,0 x 53,5 x 37,0 c m ( p i tuus x syvyys x korkeus ) 
- pa ino 19.5 kg 

Y H T E Y S T I E D O T : 

M A C H I N E R Y O Y 
Elekt roni ikka j a turvalai t teet 
Ansa t ie 5, P L 560 
01741 V A N T A A 

puh. 
faks i 

(09) 89551 
(09) 8955 2310 
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In Memoriam 

OLAVI NISSINEN 
2.12.1915 - 1 5 . 1 2 . 2 0 0 0 

Olavi Nissinen kutsuttiin 21.3.1997. 
Olavi Nissinen teki vapaaehtoista 

maanpuolustustyötä monella eri 
saralla, hän oli jäsenenä mm. Rt-
Killassa ja RTUY:ssä. Hän piti myös 
yhteyttä kurssi- ja aseveljiinsä aivan 
viime hetkiin asti. Kamreeri Nissinen 
suoritti pitkän ja ansiokkaan päivätyön 
Hotelli Palace:n konttoripäällikkönä 
vuosina 1952-1980. 

Hän oli rehti, ystävällinen ja 
erityisen kohtelias, niin alaisilleen työ-
ja sotilasurallaan, kuin myös ystävil-
leen ja muille yhteistyökumppaneil-
leen. Vaikeatkin asiat hän vei puoli 
leikillisesti, mutta määrätietoisesti 
eteenpäin oikeaksi katsomaansa 
lopputulokseen. 

Kapteeni Nissiselle on myönnetty 
useita sotilas-ja maanpuolustustyös-
tään johtuvia ansiomerkkejä ja -
mitaleja. 

Rt-Kerho Johtorengas muistaa 
kiitollisuudella Olkkia pitkäaikaisesta 
työstä maanpuolustuksen hyväksi. 
Pertti E. K. Aalto 

Kamreeri, kapteeni res. Olavi Johannes 
Nissinen kuoli 15.12.2000 Helsingissä. 
Olkki oli juuri täyttänyt 85 vuotta kun 
sotaveteraanin viimeinen iltahuutokutsu 
tuli hänelle. 

Olavi Nissinen oli ollut Rt-Kerho 
Johtorenkaan jäsen jo vuodesta 1945. 
Hän toimi sen hallituksessa yhteensä 22 
vuotta, josta ajasta hän oli arvostettuna 
puheenjohtajana 27.1.61 -29.1.68 
välisen ajan. Hänen puheenjohtajakaute-
naan painoitettiin Johtorenkaan toimin-
taan perinteitä ja uutta. Liikuntapäivät 
olivat lähes kuukausittaisia, joissa 
tutustuttiin jalkaisin uusiin Helsingin 
esikaupunkialueisiin. Myös teollisuus-
vierailut aloitettiin ja niitä jatketaan 
edelleenkin Johtorenkaan toiminnassa. 

Kuitenkin ehkä tärkeimmät asiat, 
jotka hänen kautenaan tehtiin olivat 
Johtorenkaan oman lipun ja standaarin 
saaminen sekä ansiomitalien valmistu-
minen jakosääntöineen. Lippu vihittiin 
käyttöön JR:n 30 v. juhlakokouksessa 
Merisotakoululla 1967. Johtorenkaan 
ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi 
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ILTA JA SATAMA OY 
R A K E N N U S - J A I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O 

\ 
Si HELSINKI, KOSKELANTIE 9. Puh. 79 03 66 (VAIHDE) 

MERISOTAKOULU 

Merisotakoulussa on para i l laan käynnissä 
Meripuolus tuksen kapteenikurss i 9, 28. Me-
r ikadet t ikurss i ja Kanta -a l iupseer ien P e r u s -
kurss i 32. II jakso. Koulun vuosipäivänä 
18. 10. 57 päät ty i Mer ipuolus tuksen upseer i -
kurss i 32. 

Vuosipäivänä kokoontui koulu August in 
Ehrensvärd in haudal le , jossa Merivoimien 
komen ta j a suori t t i ka t se lmuksen . P ä i v ä j u h -
lan a ikana jaet t i in todis tukset ja palkinnot 
kurssin parhai l le oppilaille. Samassa t i lai-
suudessa luovut t i amiraal i Rahola Merisota-
koulul le Laivaston muistor is t in . Rannikko-
joukkojen muistor is t in on koulu jo a ikai-
semmin saanut . 

Koulun joh t a j a ev Aal tonen ylensi k a d e t -
t ia l ikersanteiksi kad Loikkasen ja Väyrysen. 
Upseer ikurss in p r imus oli opp Niska laiv 
l injal ta , r t l in jo jen paras oppilas oli opp 
Tauber t . 

J Ä L K I K A S V U A 
Kadettikoulussa 1. 11. 57 alkaneella _29._ 

Marikadettikursilla ovat oppilaina kadetit E Ö 
Ähtikari, I S I Alanne, K I Blomgren, K A 
Friberg, H M Iivonen, V V Kartunen, H J 
Kavela, O E Kinnunen, K J Läntinen, M E 
Mauronan, T A Mäkinen, J A Niska, J K Pa-
jala,, K I J Rantanen, J S K Reinivuo, T S 
Sario, J O Simola, O O Tuomi, M O Bruun, 
F " ö H-ikkilä, H Kokkala ja U A Tirronen. 
Kymmenan kadsttia on ilmoittanut haluavansa 
jatkaa rt-l injalla Mrrisotakoulussa. 

RtUY:n ti8donan';ol:hti 
N:o 1 joulukuu 1957 

Toimitus kapt P. S i l v a s t 
MariSK Suomanlinna 

Koulun leirit Pirttisaaren linnakkeella 
Vuodesta 1954 a lkaen on koulu p i tänyt 

le i r ihar jo i tuksensa luonnonkauniissa P i r t t i -
saaressa. Se sijaitsee Porvoonlahden suulla 
Emäsalon ja Onaksen eteläpuolella kahden 
tunnin m a t k a n päässä pääkaupungis ta . Suo-
menl innan Rannikkotykis törykment t i on 
luovut tanut koulun käyt töön sodan a ikana 
r akenne tun l innakkeen l innoituslai t teet ja 
majoi tuspaikat , joita on leirien a ikana p y -
r i t ty kohentamaan . Jo nykyisel lään pys ty -
tään lähes koko henkilöstö ma jo i t t amaan pa -
rakkeihin . Myöskin kovapanosammunna t 
voidaan Pir t t isaaressa suorit taa. Saar i lähi-
alueineen t a r joaa hyvät mahdol l isuudet lai-
vasto- ja r t - l i n jo j en yhte ishar joi tuksi in . 

Pienistä hankaluuks is ta huol imat ta on 
saaren kalas ta javäes tö suh tau tunu t y m m ä r -
tämyksel lä koulun leir iharjoi tuksi in. Suur ta 
apua on ollut myöskin merivar t ioasemasta , 
joka on aina ollut valmis yhte is toimintaan 
Merisotakoulun le i r i joukkojen kanssa. 

Vuonna 1956 aloitetti in saaressa uuden 
la i tur in r aken taminen PlM:n r akennuskon t -
torin toimesta. Omin voimin on suori te t tu 
monia t ien kor jauksia , onpa kokonaan uusia-
kin tei tä rakenne t tu . 

Vuonna 1957 eläkkeelle siirtyneet 

SIRtR: m a j O K Airola, m a j P Kare la 
vääp Y J Mans ikkamäki ja vääp T A K a a -
sinen 

TurRtR: ylil E Nykänen 
VaaRPsto: vääp J A Air ikka 
HanRPsto : vääp J E Holmström 
KotRPsto: kap t N Kosma, ylil E. Mäke-

läinen ja purs im A. Mustonen 
MeriSK: vääp E J. Mäkiniemi 

Helsinki 1957. Maalaiskuntien Liiton Kir japaino 

Tällaiselta näytti Rannikon Puolustajan ensimmäisen numeron takakansi vuonna 1957. 
Lehden ainoa ilmoitus peitti yhden neljännessivun. 



Ei nimi 
saarta pahenna 
Talvi- ja jatkosodan soturit 
loivat oman puhetapansa, 
sotilaslangin. Se ei ollut 
erillinen kieli sen enempää 
kuin murrekaan, koska siinä 
oli suomen kielen yleiset 
perussäännöt ja se ylitti 
murrealueiden rajat. Sotien 
mittaan slangi kohosi loistoon-
sa, ja tarjosi joukoille mahdol-
lisuuden puhua vakavista 
asioista kiertoilmaisuilla tai 
lyödä ne leikiksi, samalla kun 
yhteinen "kieli" lujitti yhteen-
kuuluvuutta. 

Sotilasslangin sanakirjan 
vuonna 1984 julkaissut Antti 
Pennanen näkee slangin 
rakentavana kapinana, joka 
ohjaa suhtautumista armeijan 
komentoon, tukee yhteishen-
keä ja helpottaa vaikeuksien 
kestämistä hurtin huumorin 
avulla. Alan perusteos on 
kuitenkin Simo Hämäläisen 
Suomalainen sotilasslangi 
vuodelta 1963. Siihen tutustu-
minen avaa portin suomalai-
sen tupsuniskan sielunelä-
mään, ja kumoaa oitis mah-
dolliset käsitykset hänen 
tosikkoudestaan. 

Uusinta slangin kehitystä 
voi seurata erilaisilta internet-
sivuilta. Mm. Kari Huhtaman 
kotisivuilla on jatkuvasti elävä 
sanakirja ja hyvät linkit 
muualle. 

Slangia arvostetaan 
muutenkin tänään aivan 
uudella tavalla: Helsingin 
slangisanakirjan tekijät saivat 
ansaitun Tieto-Finlandia -
palkinnon. 

Merivoimat on ollut 
antoisa kohde maa-
voimien slanginikka-
reille. Nykyisten me-
rivoimien osa, rannik-
kotykistö, oli suuri ja 
mahtava aselaji, joka tosin 
eli ja oli jossakin kaukana 
saarillaan ja luodoillaan. 
Sen yleisnimitys oli ran-
tapyssy, josta johdettiin 
edelleen rantaritsa. Iso-
pyssyssä oli jo kunnioitusta-
kin mukana, samoin pitkäpyssys-
sä. Palikkapatteri-nimityksen 
etymologiaa on vaikea selvittää -
ehkä sen keksijä oli liian pitkään 
luodoilla paleltuaan joutunut Til-
kan eli Keskussotilassairaala l:m 
palikkaosastolle. Tämä nimitys 
puolestaan johtui siellä tehdyistä 
testeissä, joissa havainnoitiin, 
yrittikö testattava tunkea nelis-
kulmaista palikkaa pyöreään rei-
kään. Punakaarti johtui kaiketi 
rannikkotykistön kauluslaattojen 
tykistönpunaisesta väristä, joka 
sittemmin vaihtui alkuperäiseen 
panssarimustaan. Yhtymäkohtaa 
siis tuskin oin siihen, että itsenäi-
sen Suomen rannikkotykistön en-
simmäinen laukaus ammuttiin 
Rankin linnakkeelta Sutelan sil-
taa kohti kersantti Taavi Lepistön 
toimesta, linnakkeen ollessa tu-
kevasti punaisten käsissä. Eikä 
silläkään liene merkitystä, että 
vuonna 1918 Mäkiluodon linnak-
keen punainen varusväki neuvot-
telujen jälkeen kieltyäytyi myy-
mästä linnaketta Porkkalannie-
mestä tulleelle valkoiselle "kaup-
pavaltuuskunnalle". 

Rannikkotykkimiehiä on kut-
suttu milloin beach boy 'ksi, palo-

mieheksi, rasvamurikaksi 
tai rasvahanskaksi tai 

jopa rt-mohnoksi. 
Mohno on 
m a a v o i m i e n 
slangissa hi-

das, hölmö 
mies, ja mohnottaa 

taas merkitsee selittelyä 
" suuna päänä, vouhotus-

ta. Sanan juuret ovat 
epäselvät, jolleivät 

ne sitten johda mohikaaniin, 
joka aikanaan tarkoitti alokasta. 

Kallionrasvaaja-nimitys ei 
ehkä enää aukene nuorimmille 
ikäluokille. Sillä on oikein oh-
jesääntötausta: rannikkotykistön 
lähipuolustusjärjestelyihin kuului 
aikanaan rasvata sileät rantakalli-
ot vaseliinilla, jolloin niillä liik-
kuminen muuttui hyvin, hyvin 
vaikeaksi. 

Siniset veljet olivat pursikop-
la, venekerho, puolisotilaallinen 
purjehdusseura, potkurinpyörit-
täjiä, Rangaistuslaivasto tai ran-
gaistussiirtola. Portsarit- nimitys 
on ilmeisesti kavaijipuvun kir-
voittama. Merivartijat lienevät 
edelleenkin kurvareita. Sotien ai-
kana sanottiin korsun vahvaa "to-
verihenkeä" meri-ilmaksi. 

M a k e a n v e d e n mat ruus i t 
Merisotilas ol i ja on silakka, niin 
kuin tiedetään, mutta myös muut 
kalannimet kelpasivat: makrilli, 
silli, hai, haili. Vesisotamies, kip-
posolttu, lotjapaavo, lautturi oli-
vat muita matruuseista käytettyjä 
nimityksiä. Akuankka on tuo-
reempaa perua. Makeanveden 
matruusit olivat sisämaasta lai-
vastoon tulleita miehiä. Maa-
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muodostelmissa palvelevat olivat 
ilman muuta metsäsilakoita tai 
mäkimatruuseja. Nimitys ei liene 
nytkään tuntematon. 

Merisotakoulu koulutti 1930-
luvulta 1960-luvulle asti sekä 
rannikkotykistön että laivaston 
oppilaita, ja eri kursseilla olevat 
saivat omat epiteettinsä. Harppi-
palli oli miina-ja merenkulkulin-
jan mies, ja tarhuri taas miinalin-
jan oppilas. Edellinen liittynee 
koulutushaaramerkin ulkonä-
köön, jälkimmäinen ainakin on 
johdannainen retiisistä, miinaa 
kuvaavasta punaisesta erikois-
merkistä. Torpedokoulutettavat 
olivat luonnollisesti sikarimiehiä 
tai kalanuittajia. Riepulinja oli 
kankaisia merkkilippuja käsitte-
levän viestilinjan nimitys. Tulen-
johtolinjan älypäät olivat tuuleen-
johtajia. Laivaston tykkilinja sai 
hihamerkkinsä perusteella nimen 
riisitikut. Tuliasema-ja tykki-
miesten perinteinen tykkijulli-ni-
mitys muunnettiin laivastossa 
tuppikulliksi. Sukellusveneentor-
juntalinjan palvelusta ei kai pi-
detty erityisen koettelevana, joten 
se ristittiin neitilinjaksi. Kone-
miehet olivat tietenkin pilssirot-
tia. Valo-ja voimakonelinjan op-
pilaat olivat osuvasti aamuko-
neenkäyttäjiä. 

M u u t pa inolast imiehiä 
Olipa koulutushaara mikä tahan-
sa, oma oli paras ja tärkein, mui-
ta kutsuttiin yleisnimityksellä 
painolastimiehet. Muita puolus-
tushaaroja ylenkatsottiin mm. ni-
mityksellä ryyniperseet fvrt. ryy-
nääminen, maavoimien taistelu-
koulutus). Sekin oli toki parem-
paa kuin olla appelsiinikainalo, 
siviilipalvelusmies. 

Rannikkotykistö käytti kaike-
ti 50-luvulle asti virkapukua, joka 
oli yhdistelmä maa- j a merivoi-
mien asusta. Se lienee innostanut 
moniinkin slangi-ilmauksiin, 
muuta niistä ei ole mainintoja 
kirjallisuudessa. Olisi arvokasta, 
jos Rannikon Puolustajan van-
himmat lukijat jaksaisivat kirjata 
sammutetun aselajin omaa kieltä 
ja lähettää muistiinpanot vaikka-

pa tämän lehden päätoimittajalle. 

Maavoimien varusesineillä 
oli tietenkin kullakin omat slan-
ginimensä, monet niistä tutumpia 
kuin merivoimien perinteiset va-
rusesineet J o t k a kirvoittivat nii-
den katsojilta ja kantajilta erityi-
sen herkullisia ilmauksia. Aku-
ankkapuku on itsestään selvä, sa-
moin roopeankat, laivaston val-
koiset säärystimet. Loogista on-
kin, että Upinniemeä ja erityisesti 
sen Laivaston Koulun kasarmia 
sanottiin Ankkalinnaksi, jonka 
vartiokoppi puolestaan oli vä-
hemmän johdonmukaisesti ss-
disko. Ss-osuus nimestä selittyy 
sotasataman lyhenteellä. Hirtto-
silmukka tietenkin merimiessol-
mio ja roikkuhihna pillinnyörit. 
Tipuasu on laivaston kellertävä 
villapaita, ja pannukakku, myö-
hemmin ajan hengen mukaisesti 
pitsa, pyöreä kesälakki. Laivas-
ton työpuvulla oli romanttinen 
nimitys salaiset siniset. Luukku-
housut ristittiin kateellisissa maa-
voimissa pikapanohousuiksi. 
Pystyrysä on osuva, myös maa-
voimissa tunnettu verkkopaidan 
nimitys. Lapinpuvun puseron pi-
tuinen laivaston pomppa tunne-
taan kolttana, ja sanaa on käytet-
ty myös kavaijitakista. 

Rannikkotykistössä käytettiin 
maavoimien sotilasarvoja, joista 
ensimmäisenä korpraali, korppi. 
Ei pidä luulla että se olisi ainoa 
nimitys: esimerkiksi Pennasen 
kirjassa on puoli sivua slangi-il-
mauksia korpraalista, eikä yksi-
kään niistä ystävällismieli-
nen. Alikersantista, mm. 
matalapainekessusta, ei ole 
enää kuin kuutisen riviä, 
samaa sävyä nekin. 
Kersantti , mm. ker-
sonomi saa kirjassa 
kolmatta riviä nimiä, 
ylikersantti mm. yli-
keisari. Vääpeli oli 
välppä tai vähä, ja pal-
jon muuta, ylivääpeli 
mm. ylipyöveli tai yli-
peeveli, sotilasmesta-
ri taas sotamaiste-
ri, mestarisotilas 

tai sotilasmestaaja. 
Samantapainen rikkaus vallit-

see upseerin arvojen kohdalla, 
vaikka ne eivät olekaan vain ran-
nikkotykistölle ominaisia. 

Linnakkeiden olisi odottanut 
saaneet omia lempinimiä, olivat-
han ne aina samalla paikalla ja 
jokaisella oli omaleimansa. Sel-
laisia on tullut kovin vähän esiin 
- sen sijaan kaikkia niitä lienee 
joskus Pirunsaareksi, aina tilan-
teen mukaan. 

Rämäpä i tä ja 
puol isukel ta j ia 
Aseilla oli tietenkin omat lempi-
nimensä. 57 millin Nordenfelt-
laiva- ja sittemmin harjoitustykki 
oli tietenkin nörtti siihen aikaan 
hyvin suoristun savukemerkin 
kaimana. 90 mm rannikkotykis-
tökäyttöön muutettu 90 mm nal-
lilukkoinen de Bange -tykki sai 
sangen yksilöllisen ominaisuuk-
siensa mukaan nimen tuhkaluuk-
ku. Vickers-tykit olivat tienekin 
vikuja, 76-ItK:t itkoja ja 88 mm 
saksalainen Rheinmetall Borsig-
tykki oli 88 RMB oli rannikko-ja 
ilmatorjuntatykistössä rämäpää. 

Rannikkotykistön aluksilla 
oli tietenkin omia lempinimiä. 
Vanhat yhteysmoottoriveneet eli 
YM:t olivat ynnämuita, H-veneet 
Heikkejä, ja ahtaat rautaiset 60-
luvun K-veneet koneenkuljetus-
laatikoita. Kenellekään K-ve-
neessä matkustaneelle ei jäänyt 
epäselväksi nimityksen oikeutus, 
kun hän merenkäynnissä koetti 

pysytellä kapealla penkil-
ään erossa muutaman 
sentinpäässä mylvivästä 
koneesta ja sen pyöri-
vistä osista. Tsaarin 

laivaston perua olleet 
parkassit Ehrensvärd 
jne. olivat matalan 
varalaitansa ja kor-
kean kansiraken-
teensa takia puolisu-

keltajia Yhteysalus 
Pyhtää, joka loppu-
uransa palveli allekir-
joittaneen patteristossa 
Raumalla Pyhäranta-
nimisenä, sai alusluo-
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kituksekseen valtionvarainhävit-
täjä, sitä kun sai korjata aika ta-
valla. 

R a n n i k k o t y -
kistötekniikkaan 
kuului tuolloin keskiö, aikanaan 
hyvin edistyksellinen laskenta-
keskus, joka muutti mittausarvot 
tykeille sopiviksi ampuma-ar-
voiksi. Siellä työskentelivät 
keskiöapinat - siitä kai 
moottoroidun rannikkoty-
kistön keskivaunun nimi-
tys banaanivaunu - tai luola-
miehet rukousmyllyjensä, turpa-
releidensä ja -servojensa ääressä. 

Yleisenä esimerkkinä siitä, 
kuinka umpimieliseksi mainitun 
Suomen suvun mielen rikkaus 
pulppuaa esiin loppumattomana 
sotilasslangissa, otettakoon esiin 
päivittäinen, tai pikemminkin öit-
täinen ongelma. Ahtaissa tuvissa 
asuvat miehet joutuivat tottu-
maan paljoon uuteen, myös öisin 
sakeutuvaan hengitysilmaan. 
Suomalaiskansalliseen tapaa 
moisesta pikkuseikasta ei juuri 
niuhoteta, vaan kuitataan se slan-
gi-ilmaisuilla, joita tunnetaan 
kaikkialla puolustusvoimissa: ko-
timetaani, toverihenki, aselaji-
henki, kasarmikaasu, läpihengi-

tetty, äänimerk-
ki, haihtuva, henkimaailman mu-
siikki. 

Laivaston, rannikkotykistön 
ja rannikkojääkärien yhdistymi-
nen ei liene vielä synnyttänyt 
uutta slangia. Kaskuja kylläkin. 
Tässä yhteydessä on nimen-
omaan rannikkojoukkojen puo-
lella kuultu vedettävän parallee-
leja Kotkan ja Karhulan yhdisty-
miseen ja tasapuoliseen nimen 
valintaan. Sehän tapahtui otta-
malla isommasta Kotkasta al-
kuun kolme kirjainta ja pienem-
mästä Karhulasta jatkoksi kaksi. 
Kaskun, anekdootin ja slangin 
yhdistää huumori, mutta edelliset 
ovat pikku tarinoita, jälkimmäi-

nen hiottu käsittämään yhden 
tai korkeintaan muutamia sanoja. 
Nähtäväksi jää, säilyvätkö meri-
voimien uusien elementtien iden-
titeetit niin, että ne säilyttävät 
omat aselajislanginsa, vai kehit-
tyykö sanasto tukemaan koko 
merivoimien yhteenkuuluvuutta. 

Slangi on aina humoristista, mut-
ta se saattaa heijastaa käyttäjien-
sä mielialoja ja niihin kohdistu-
via paineita ehkä herkemminkin 
kuin mikään muu mittari. Sitä on 
vain osattava kalibroida, lukea ja 
tulkita oikein. 
Teksti ja piirrokset:: 
Heikki Tiilikainen 

Kontiolahden 
kunta 
www. kontiolahti, fi 

KIIKALAN KIVIPUU KY 
Tulisijamuuraukset, puulämpötuotteet 

Sarininkulmantie 49, 25380 Rekijoki 
Puh. (02) 748 3420, 0400-531 220 

Turun Upseerikerho r.y. 
kiittää Rannikon Puolustajia 

10.02.2001 pidetyistä 
Talvipäivien iltajuhlista. 

TURUNJffifuPSEERIKERHO r.y. 
МЙМ KAIVOKATU 12, TURKU 

Kokoukset, seminaarit, saunaillat, perhejuhlat, 
A-oikeudet 

Varaukset ® (02) 251 1122 

Oy Lunden & Co Ab 
Pansiontie 45 
20210 Turku 

Puh. 02-260 9911 
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PERKAIN-
PÖNTTÖ 

Я Pe rka inpön tössäju Ika i-
semme lukijoidemme mie-
lipiteitäja kysymyksiä sekä 
vastauksia niihin. Tarttu-
kaapa kynään! 

Rt oli te rästä ja on sitä 
v ie läk in ! 

• Siitä aselajiasiasta vielä ... kun 
se tuntuu jotenkin vielä hiertävän 
ja asiasta ja sen vierestä taitetaan 
sekä peistä että melaa...! Rannik-
kotykistö on edelleenkin oma 
aselajinsa arvokkaine perintei-
neen, vaikka se kuuluukiin Meri-
voimiin. Rannikkotykistö on nyt 
luomassa uusia perinteitä meri-
voimapuolustushaaralle, ja tietys-
ti vaalimassa vanhoja perinteitä 
maavoima-ajoilta ja niiltä ajoilta, 
jolloin aselajimme kuului myös 
aikaisemmin merivoimiin "meri-
linnoitustykistönä". Merivoimiin 
kuuluu nykyisin rannikkotykistö-
aselajin ohella myös rannikkojää-
käreitä merijalkaväkenä - ruot-
sinkielinen Uudenmaan Prikaati 
- j o l l a on vaalittavanaan jo Kus-
taa II:n Adolfin aikaiset maavoi-
maperinteet. RtUY:n tehtävä on 
vaalia rannikkotykistön aselajipe-
rinteitä riippumatta siitä mihin 
puolustushaaraan se kuuluu! Ai-
van vastaavasti ruotsinkielisen 
prikaatin "gillet" vaalii joukko-
osaston arvokkaita maavoimien 
aselajiperinteitä. 

Tänään amerikkalaisten kii-
tospäivänä 23. marraskuuta 2000 
tipahti Ruotuväkilehti postiluu-
kusta. Ja kas kummaa! Maavoi-
mamme jääkäreineen ovat saa-
neet omat ilmavoimansa - heli-
kopterijoukot! Ilmavoimiin kuu-

Oikaisu 

• Rannikon Puolustaja 4/2000, 
sivu 34, 'Erään kurssin tarina'. 
Tekstissä mainitaan ylil Ville 
Vänsä, piti olla ylil Ville Väns-
kä. 

lunut helikopterilentue muuttui 
vuodenvaihteessa 1997 osaksi 
maavoimia. Rt-miehet saivat sa-
moihin aikoihin "meriavioliitos-
saan" merivoimien mustat virka-
puvut ja merivoimien mukaiset 
sotilasarvot, ja nyt maavoimien 
helikopterilentäjät vaihtavat sini-
set virkapukunsa harmaisiin! 

Maavoimiin on tullut uusi 
aselaji - helikopterimiehet -
"roottorijääkärit" harmaine virka-
pukuineen ja lentäjien siipimerk-
keineen! Lienee vain ajan kysy-
mys, jolloinka merivoimatkin 
saavat oman lentokalustonsa heli-
koptereilleen ja ilmatyynyaluksi-
neen? Lentävätkö niitä silloin so-
talaivojen päälliköt ja laivahenki-
löstö, vai kenties rannikkotykki-
miehet ja rannikkojääkärit? Ai-
noa varma asia tulee olemaan se, 
että "laivaston ilmavoimat" luo-
vat silloin merivoimaperinnettä, 
jonka aselajihenkeä ja perinteitä 
"syntyy" vaalimaan joku tehtä-
vään vihkiytynyt aselajiyhdistys 
tai joku meri/rannikkopuolustuk-
sellisen keskusjärjestöyhdistyk-
sen jäsenosasto - kenties aselaji-
kilta? 

Tällaisessa puolustusvoimi-
emme "rationalisoinnin hirmu-

myrskyssä" ei tulisi kuitenkaan 
unohtaa aselajiperinteitä ja asela-
jiyhdistysten osuutta perinteiden 
vaalimisessa. Puolustushaarojen 
väliset rajat ovat selvästikin hä-
märtymässä aivan samoin kuin 
tykistökin on muuntautumassa 
ohjusaselajiksi. Aselajiperinteet 
kuitenkin säilyvät. Se, että rakuu-
nat ovat luopuneet hevosistaan ja 
luurankotakeistaan, ei suinkaan 
merkitse sitä, että ratsuväen pe-
rinteet ja joukko-osastonimet oli-
sivat niiden myötä kadonneet. 
Maailmassa on vielä lukuisasti 
husaariperinteitä vaalivia "ratsu-
väkijoukkoja", vaikka monet 
niistä ovat täysin hevonlantaa 
haistamattomia ilmakuljetteisia 
erikoisjoukkoja! 

Rannikkotykistöaselajilla ja 
RtUY:llä on vaalittavaan sekä 
meri- että maavoimaperinteitä jo 
ajalta ennen itsenäisyyttämme. 
Vaalikaamme niitä edistykselli-
sesti ja ylpeänä merivoimahen-
gessä, mutta kuitenkin pysyen 
aselajillemme vihkiytyneinä ran-
nikkotykkimiehinä, vaikka olem-
mekin meriupseereita Merivoi-
missa! 
Hangossa 23.11.2000 
Majuri evp V K A Lange 

MASTSYSTEM 
Teleskooppimastojen asiantuntija 

Mastsystem lnt'1 Oy tel. 013 717 790 +46-8-860 446 
fax 013 717 789 +46-8-860 447 
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eli 32mm:n laivakanuuna 
mallial 626! 

Rannikon Puolus-

taja -lehden toi-

mitus sai käsiinsä 

Wasa-laivan 24-

naulan kanuunan 

1:4 pienoismallin 

ja testasi sen. 

VVasa-laivan histor ia 
pähk inänkuoressa 

Wasa-laiva valmistui vuonna 
1628. Se oli suurin tähän men-
nessä Ruotsissa rakennettu laiva. 
Aluksessa oli 64-tykkiä, joista 48 
kpl 24-naulaisia (tykillä ammut-
tava kuula painoi 24 naulaa). Ty-
kistön kokonaispaino oli peräti 
81 tonnia. Tykeillä oli oleellinen 
rooli laivan turmassa - olihan alus 
ensimmäinen, jossa oli kaksi tyk-
kikantta. 1600-luvulla ei osattu 
laskea aluksen stabiliteettia. Se ei 
ollut riittävän vakaa joten jälki-
viisaasti sanottuna ei ollut ihme, 
että se upposi Tukholman sata-
maan neitsytpurjehduksellaan 
elokuussa 1628. Laivan asekuor-
ma pyrittiin saamaan mahdolli-

simman suureksi, mutta tällä ker-
ralla optimointi ei mennyt aivan 
nappiin... 

Wasan tykeillä ehdittiin am-
pua vain kunnialaukaukset sata-
massa ennen uppoamista. Laivan 
tykkien pienoismalleilla on näin 
ollen varsin sopivat perinteet sa-
Iuuttitykeiksi ! 

Wasa nostettiin vuonna 1961 
ja on nykyään museoituna Tuk-
holmassa. 

La ivakanuunan m / 1 6 2 6 
p ienoismal l in tekn ise t 
omina isuudet : 

• kaliiperi 32 mm 
• pituuskaliiperi noin 22 (ase on 

siis kanuuna) 
• paino 32 kg 
• kantama: vaikeasti kannetta-

vissa 
• tykin putki on valettu prons-

sista, putkea koristavat Wasa-
suvun vaakuna ja sitä kannat-
televat leijonat. Lisäksi put-
kessa ovat nimikirjaimet 
GARS - Gustavus Adoiphus 
Rex Sueciae sekä vuosiluku 
1626. 

• laivalavetti on eteläruotsalais-
ta tammea 

• hinta 10.800 SEK (noin 1.300 
€) 

• laukauksen hinta 45 SEK 

Tykin valmistaja on Svensk 
Metallkonst Ab Etelä-Ruotsissa 
Karlskronan laivastokaupungis-
sa. Wasa-laivan tykin mukaan 
valmistettuja saluuttitykkejä on 
saatavilla myös kokoluokassa 1:2 
sekä 1:10. 

Saluuttitykin kalustolaukauk-
set ammuttiin vaikeissa sää- ja 
maasto-olosuhteissa Tuusulan 
Siippoon ampumakentällä uuden 
vuoden aattona. Tuliasema valit-
tiin huolellisesti saunan nurkal-
ta. Etuvaara-alue tarkastettiin ja 
havaittiin sen olevan marjapen-
saita lukuun ottamatta vapaa. 
Tykkimiehistönä toimi asiantun-
teva merivoimien laiva- ja ran-
nikkotykistön kaaderi joukko. 
Tästäkään huolimatta ammunnan 
aikana ei sattunut vahinkoja. 
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Tul i to iminta 

Tulikomennot annettiin perinteis-
tä 1600-luvun kaavaan mukael-
len: 
- Överallt stå klara vi edra 

stycken 
- Stäng av din mobiltelefon 
- Kardusen in 
- Rensa fänghålet och stick hål 

i kardusen 
- Häll krut i fänghålet 
- Håll för öronen! 
- Ge fyr! 

Purjelaivojen aikaan tykeillä 
ammuttiin tykkiluukkujen läpi. 
Tykillä tähdättiin putkea pitkin 
silmämääräisesti. Tykkiä liikutel-
tiin taljojen ja kiilojen avulla. 
Näihin perinteisiin tapoihin ver-
rattuna kalustolaukaukset olivat 
lasten leikkiä - voitiinhan työ 
tehdä avomaastossa ahtaan tyk-
kikannen sijaan - osasyynä saat-
toi tietenkin olla myös tykin nor-
maalia pienempi koko. 

Tykin lataaminen aloitettiin 
laittamalla sankkireikään sytytys-
lanka. Tämän jälkeen työnnettiin 
putkeen suun kautta pahvinen 
kartussilaukaus, jossa oli silmä-
määräisesti noin 100 g mustaa 
ruutia. Ammunnassa ei käytetty 
kuulia eikä muitakaan projektii-
leja, sillä naapurin "ampumaken-
tälle" oli vain rajallinen matka... 

Tykki laukaistiin sytyttämäl-
lä ruutilanka - noin neljän se-
kunnin kuluttua ampumakenttä 
valaistui ja korvat lukkiutuivat 
kovan pamauksen johdosta. Lies-
ka oli hulppean kokoinen. Pieni 
osa panoksesta purkautui 
sankkireiän kautta ylöspäin 
saaden aikaan hienon tuli-
suihkun. Tykki pomppasi 
rekyylin voimasta vain 
muutaman tuuman taakse-
päin. 

Kokemuksesta rohkais-
tuneena testiryhmä kokeili 
vielä sarjatulta: Wasa-lai-
van alkuperäisen tykin saa-

vuttama 10 laukausta tunnissa on 
helposti ylitettävissä. 

Tykki todettiin oivaksi aseek-
si ja se soveltuu erinomaisesti 
sotilaallisiin onnentoivotuksiin! 

K i i t ä m m e 
- Kovaa ääntä 
- Suur ta suul iekk iä 
- M u h k e a a ruudinsa-
vupi lveä 

M o i t i m m e 
- M a a s t o l i i k k u v u u t t a 
- H intaa 

— I / I / S l ^ v . 
XILME KOTIISI!\ 

f UIT-NORDIC \ 
-ikkunat ja -ovet 

Hämeenkyrön 
Ikkunatehdas Oy 

Mustajärventie 21, 39100 HÄMEENKYRÖ 
Puh. (03) 314 33 200, fax (03) 314 33 230 

aasisi Ha Kai™ 
J -jyj: J TAMMISAAREN 

KAUPUNKI 

EKENÄS STAD 
puh./tel. 019-26 311 
www.ekenas.fi 

Autokorjaamo Ahlroth 
Malmkulla 

10300 Karjaa 
Puh. 019-230 878 
Fax 019-230 565 

RAUMAN KAUPUNGIN 
SATAMALAITOS 

Hakunintie 19, 26100 Rauma 
Puh. (02) 834 4712 
Fax (02) 822 6369 

www.portofrauma.com 

LABMAX OY 
PL 25 

15871 HOLLOLA 
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Aluevalvontalain 
kokonaisuudistus 

valmistui viime vuo-
den lopulla ja uusi 

laki sekä sitä täyden-
tävät aluevalvonta- ja 

suoja-alueasetukset 
astuivat voimaan 

1.1.2001. Uudistuk-
seen sisältyy Suomen 
maa-, meri- ja ilmati-

lan valvonta. Uusi laki 
rajoittaa määrättyjä 

toimintoja Suomen 
aluevesillä sijaitsevilla 

suoja-alueilla. 

Aluevalvontalain uudistaminen 
tuli ajankohtaiseksi EU-jäsenyy-
den myötä. EU-kansalaisten yh-
denvertaisuusperiaatteen mukai-
sesti uuden aluevalvontalain ja 
siihen liittyvien aluevalvonta-ja 
suoja-alueasetusten määräykset 
koskevat yhtälailla Suomen kan-
salaisia kuin ulkomaalaisiakin. 

Suoja-a lueet 

Aluevalvontalaissa säädetään 
suoja-alueista, jotka ovat valta-
kunnan turvallisuuden ja alueval-
vonnan järjestämisen kannalta 
tärkeitä, rajoiltaan tarkkaan mää-
ritettyjä Suomen aluevesien osia 
sekä näillä alueilla noudatettavis-
ta tomintarajoituksista. Alueet si-
jaitsevat Suomenlahdella ja Saa-
ristomerellä. Uuden lain myötä 
suoja-alueiden lukumäärä ja ko-
konaispinta-ala pienenivät huo-
mattavasti. 

Aluevalvontalaki rajoittaa 
erikseen säädettyjä toimintoja, ei 
liikkumista suoja-alueilla sinän-
sä. Luvanvaraista toimintaa suo-

ja-alueella harjoittavalla henkilöl-
lä pitää olla valvontaviranomai-
sen myöntämä lupa. 

Lai tesukel lus ja trool i -
ka lastus suoja-aluei l la 
luvanvaraiseksi 

Laitesukellus sekä kalastus poh-
jaa laahaavalla tai raskaalla poh-
jaan ankkuroitavalla pyydyksellä, 
kuten nuotalla, troolilla tai isory-
sällä on kielletty suoja-alueilla 
ilman suoja-aluelupaa. Luvanva-
raista on myös ankkuroiminen 
suomalaisiin merikarttoihin mer-
kittyjen ankkuripaikkojen ulko-
puolelle muulla kuin huviveneel-
lä sekä liikkuminen sataa metriä 
lähempänä puolustusvoimien 
alueita, joille maihinnousu on 
kielletty. 

Lupaa ei tarvita pintasukel-
lukseen snorkkelivarustuksella, 
eikä virkistyskalastukseen, kuten 
onkimiseen, pilkkimiseen tai vie-
hekalastukseen. Myös pyynti ka-
tiskalla, merralla, tavanomaisella 
rysällä ja verkolla on sallittua. 
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Suoja-a lueluvan 
h a k e m i n e n 

Lupahakemusten käsittelyä ja 
ratkaisua hoitavat merivoimien 
aluevalvontavastuussa olevat 
joukko-osastot: Kotkan Rannik-
koalue (suoja-alueet 1-3), Suo-
menlahden Meripuolustusalue 
(suoja-alueet 4-13) ja Saaristo-
meren Meripuolustusalue (suoja-

alueet 14-19). Joukko-osastot 
voivat myöntää lupia ainoastaan 
omalla valvontavastuullaan ole-
ville suoja-alueille. 

Suoja-aluelupa myönnetään 
enintään vuodeksi kerrallaan. 
Lupa ei vapauta hakemasta muun 
lainsäädännön perusteella tarvit-
tavia lupia, kuten Museoviraston 
hylkysukelluslupia tai kalastuslu-
pia. 

Lupahakemus tehdään vah-
vistettua lomaketta käyttäen ja 
sen tulee olla lupaviranomaisella 
viimeistään kuusi vuorokautta 
ennen luvanvaraisen toiminnan 
suunniteltua aloittamista. Lupa-
hakemuslomakkeita sekä lisätie-
toja hakemusmenettelystä ja suo-
ja-alueista saa valvontaviran-
omaisilta ja puolustusvoimien in-
ternetsivuilta: www.mil.fi. • 

Suoja-aluelupaviranomaisten yhteystiedot : 
Suoja-alueita 1-3 koskevat 
lupa-asiat käsittelee: 
Kotkan Rannikkoalueen esikunta/ 
operatiivinen ala 
PL 203 
48101 KOTKA 
fax 05-18167099 
p. 05-2183027 

Suoja-alueita 4-13 koskevat 
lupa-asiat käsittelee. 
Suomenlahden Meripuolustualue 
operatiivinen osasto 
PL 5 
02471 Upinniemi 
fax 09-18167114 
p. 09-18167133 

Suoja-alueita 14 -19 koskevat 
lupa-asiat käsittelee: 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
operatiivinen osasto 
PL 5 
29241 Turku 
fax 02-18142426 
p. 02-18142410 
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Välirauhan aika 1940-41 
Maaliskuussa 1 940 solmi-

tun Moskovan rauhan ja 

jatkosodan syttymisen 

välisen ajanjakson nimityk-

seksi on vakiintunut välirau-

ha. Ajatus, että Moskovan 

rauhan ehtoja voitaisiin 

myöhemmin tarkistaa, oli 

hyvin monien suomalaisten 

mielessä talvisodan jälkeen. 

Etusijalla oli kuitenkin huoli 

maan turvallisuudesta. 

Melko yleisesti katsottiin, 

että Neuvostoliitto oli 

talvisodassa pyrkinyt Suo-

men itsenäisyyden hävittä-

miseen ja että se oli ainoas-

taan tilapäisesti luopunut 

tuosta tavoitteestaan. 

Tietoisuus talvisodan aikai-

sen yksinäisyyden jatkumi-

sesta ja uuden hyökkäyksen 

pelko painoi raskaana 

ihmisten mieliä. 

OLLI V E H V I L Ä I N E N 

Välirauhan aikana Suomi mu-
kautui jatkuvan suursodan 

ehtoihin. Suomen vastaus vaaran-
alaisen, yksinäisen asemansa luo-
miin haasteisiin oli omien hen-
kisten ja aineellisten voimavaro-
jen kaikinpuolinen jännittäminen. 
Taloudellisessa mielessä tuli Suo-
men kannettavaksi talvisodan jäl-
keen eräänlainen kaksoistaakka: 
toisaalta jälleenrakennus, siirto-
väestä huolehtiminen ja uuden 
viljelysmaan raivaaminen, toi-
saalta varautuminen uuteen so-
taan eli varus te lu- ja linnoitus-
työt, niistä ennen muuta maam-
me siihenastisen historian suuri-
suuntaisin rakennushanke, Suo-
menlahdelta Petsamoon ulottuva 
Salpa-linja. Samanaikaisesti ta-
pahtui siirtyminen sotatalouteen, 
säännöstelyjärjestelmän voi-
maansaattaminen ja ulkomaan-
kaupan mukautuminen tilantee-
seen, jossa yhteydet Itämeren 
alueen ulkopuolelle olivat poikki. 
Valtiontaloudelle kaikki poikke-
usajan kustannukset merkitsivät 
suurta lisätaakkaa, varsinkin kun 
tulot olivat huomattavasti supis-
tuneet. Menoista selvittiinkin 
vain turvautumalla setelipainoon, 
kunnes veroja ryhdyttiin vuodes-
ta 1941 lähtien tuntuvammin ki-
ristämään. 

Välirauhan ajan sisäpolitiikan 
tunnussana oli yksimielisyys -
sen yhteiskuntasovun säilyttämi-
nen, joka oli syntynyt talvisodan 
aikana ja osittain jo sitä ennen, 
vuonna 1937 syntyneen puna-
multahallituksen seurauksena ja 
syksyn 1939 tilanteessa. Yksi-
mielisyydellä tarkoitettiin ennen 
kaikkea sovintoa sosialidemo-
kraattien ja oikeiston välillä, vuo-

den 1918 haavojen lopullista um-
peutumista. Yksimielisyys oli 
eräänlainen suomalaisten eloon-
jäämisstrategian perustekijä. 
Suuri symbolinen merkitys oli 
sillä, kun ylipäällikkö Manner-
heim määräsi, että Valkoisen ar-
meijan juhlapäivää 16.5. ei enää 
vietettäisi, vaan tilalle tulisi "kaa-
tuneiden ja yksimielisyyden päi-
vä", jota ryhdyttiin viettämään 
toukokuun kolmantena sunnun-
taina. Yksimielisyyden ylläpitä-
jäksi tuli Suomen Aseveljien Liit-
to, joka perustettiin sosialidemo-
kraattien aloitteesta ja Manner-
heimin siunauksella elokuussa 
1940. Siitä tuli maan suurin kan-
salaisjärjestö, jossa rintamasuku-
polveen kuluneet sosialidemo-
kraatit ja oikeistolaiset toimivat 
yhdessä. 

Välirauhan ajan sisäpolitiikan 
kuvaan kuului, että äärioi-

keisto oli lähes kokonaan menet-
tänyt merkityksensä. Viimeistään 
talvisodan henki oli vienyt siltä 
kasvupohjan. Sen sijaan ääriva-
semmiston toiminnan elpymisel-
le oli kesän 1940 epävarmoissa 
olosuhteissa jonkinlainen tilaus 
olemassa. Tältä taholta tuleva 
tyytymättömyys ja arvostelu kui-
tenkin lannistettiin vastapropa-
gandan ja poliisitoimienkin avul-
la. 

Välirauhan kuukausina tapah-
tui kriisiajan vaatima vallankeski-
tys. Eduskunta menetti valtaansa 
tasavallan presidentille, hallituk-
selle ja sotilasjohdolle. Suostues-
saan säätämään ns. valtalain tou-
kokuussa 1941 se merkittävästi 
kavensi taloudellista valtaansa. 
Myös sen mahdollisuudet seurata 
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maan ulkopolitiikkaa olivat lähes 
olemattomat. Ylipäällikön asema 
oli verrattoman vahva tietenkin jo 
itse kriisitilanteen vuoksi, mutta 
myös hänen nauttimansa arvoval-
lan ja kansansuosion tähden. 
Mannerheim kuului hyvin kes-
keisenä vaikuttajana siihen sup-
peaan sisäpiiriin, jossa kaikki tär-
keät varsinkin ulkopolitiikkaa 
koskevat ratkaisut tehtiin. 

Talvisodan jälkeen Suomen ul-
kopolitiikan lähtökohtana oli 

Moskovan rauhansopimuksen 
ehtojen täyttäminen ja maan tur-
vaaminen uuden hyökkäyksen 
varalta. Ulkopuolista tukea etsit-
tiin aluksi sieltä, mistä sitä oli 
saatu talvisodan aikanakin: Ruot-
sistaja länsivalloilta. Pohjoismai-
nen puolueettomuusliitto raukesi 
viime kädessä neuvostohallituk-
sen vastustukseen. Norjan valta-
uksen ja Ranskan luhistumisen 
jälkeen Suomen asema oli sekä 
ulkoista turvallisuutta että ulko-
maankauppaa ajatelleen sellai-
nen, että sen johtomiesten näkö-
kulmasta katsoen ainoaksi mah-
dollisuudeksi jäi Saksan tuen et-
siminen. 

Oliko Suomella sitten todel-
lista aihetta pelätä Neuvostoliiton 
hyökkäystä? Asiasta on vieläkin 
vaikea sanoa mitään varmaa, kos-
ka entisen Neuvostoliiton arkistot 
ovat vain osaksi avautuneet tutki-
jain käyttöön. Tiedämme, että 
Moskovan rauha täytti ne maksi-
mitavoitteet, joita Neuvostoliiton 
sotilasjohto oli asettanut loka-
kuussa 1939 Suomen kanssa käy-
dyille neuvotteluille. Moskovassa 
ei kuitenkaan hetkeäkään luultu 
Suomen tyytyvän uuteen rajaan-

sa, vaan uskottiin sen valmistele-
van kostoa. Kesästä 1940 lähtien 
siellä seurattiin huolestuneina 
sekä Suomen varusteluja että 
kaikkia merkkejä, jotka kertoivat 
Suomen ja Saksan välisestä lä-
hestymisestä. Myös Salpa-linjan 
rakentamisen epäiltiin tapahtuvan 
saksalaisten tuella. 

Moskovan pahat aavistukset 
osuivat monessa suhteessa 

oikeaan. Kaupan suuntautuminen 
Saksaan, sen kanssa elo-syys-
kuussa solmittu kauttakulkusopi-
mus ja aseiden hankinnat johtivat 
Suomen siirtymiseen Saksan vai-
kutusalueeseen vuoden 1940 lop-
puun mennessä - tosiasiassa, ei 
kylläkään muodollisesti. Suomen 
johdon tavoitteet olivat aluksi 
puolustukselliset: poliittisen tuen 
ja uudenaikaisten aseiden saami-
nen Saksalta. Sittemmin Saksan 
ja Neuvostoliiton välirikon tulo 
näköpiiriin houkutteli korotta-
maan tavoitteita. Hyvitys - Mos-
kovan rauhansopimuksen mitä-
töiminen ja uusi rajanveto idässä 
- kohosivat mahdollisuuksien 
piiriin. 

Peiliin katsominen on aina 
hyödyllistä. Meillä Suomessa on 
katsottu aika paljon peiliin kes-
kusteltaessa maamme joutumi-
sesta ensin talvisotaan ja sitten 
jatkosotaan. On etsitty oman po-
litiikan virheitä ja nimetty syylli-
siä tai ainakin vastuullisia. Mutta 
on myös hyödyllistä katsoa kau-
emmaksi kuin peiliin. Tällä het-
kellä, kun sekä talvisotaan että 
jatkosotaan johtanut tapahtuma-
kulku on ainakin pääpiirteissään 
selvitetty, näyttäisi aiheelliselta 
muistaa, että Suomen kohtaloita 

ohjanneet suuret ratkaisut tehtiin 
kuitenkin muualla kuin Suomes-
sa. Tärkein näistä ratkaisuista kir-
jattiin 23. elokuuta 1939 Saksan 
ja Neuvostoliiton välisen hyök-
käämättömyyssopimuksen salai-
seen lisäpöytäkirjaan. Suomi 
kieltäytyi alistumasta sille tuossa 
sopimuksessa ajateltuun paik-
kaan Neuvostoliiton etupiirissä, 
ja siksi se joutui talvisotaan. 
Moskovan rauhan jälkeen se 
edelleen kieltäytyi kuulumasta 
Neuvostoliiton etupiiriin. Siksi 
Suomi pyrki ja vihdoin pääsi 
Saksan rinnalle. Jatkosota vaatii 
selityksekseen talvisodan, sen 
luoman yksinäisyyden ja turvat-
tomuuden tunteen, sekä Mosko-
van rauhan Suomessa nostatta-
man hyvitystä janoavan mieli-
alan. Hyökkäämällä marraskuun 
viimeisenä päivänä 1939 maa-
han, joka vain halusi pysytellä 
puolueettomana, Stalin järjesti 
Neuvostoliitolle katkeran vastus-
tajan. Etsiessään ensin ulkoisia 
turvatakeita ja sitten hyvitystä 
Suomi oli valmis nojautumaan 
suurvaltaan, joka oli sille ideolo-
gisesti vieras eikä lainkaan toivo-
tuin tukija, mutta ainoa, joka sil-
lä hetkellä oli saatavissa. 

(Kirjoittaja on Tampereen yli-
opiston emeritus professori sekä 
rannikkotykistön reserviupseeri 
MeriSK. n ru-kurssilta 38 kevääl-
tä 1960. Hän on ollut Venäjällä 
tutkimassa Neuvostoliiton arkis-
toja) 
(Puhtaaksikirjoitus: Pentti Jän-
kälä 06.01.2001) 
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Merisotakoulun 17. merikadettikurssi 
keskeytyi juhannuksena 1944 ja meidät 

siirrettiin Viipurinlahden, Somerin ja 
Suursaaren joukkoihin. Olin ensin 

Somerissa 9. torjuntakomppaniassa aina 
aselepoon 4.9. saakka. Sieltä komppa-

niamme siirrettiin Suursaareen. Saksa-
laisten maihinnousutaisteluissa 15.9. 

haavoituin vaikeasti vasemman reiden ja 
pakaran läpi ammutusta luodista, joka 

hajoitti osan lonkkaluustani. 

SRLston upseerit 12.5.1948. 

Muistoja Suomenlinnasta 
vuosilta 1945-1958 
Kadettikurssimme jatkui loka-
kuussa ja päättyi täydennys- ja 
raivauskurssiin 29.1.-3.3.1945. 
Sotasairaalasta pääsin osallistu-
maan kurssille ja tenttimään räs-
tiin jääneet aineet. Kurssin pää-
tyttyä meidät siirrettiin raivaaja-
osastoihin. Paitsi minä, kepin 
kanssa kävelevä, ja eräs toinen 
luutnantti Suomenlinnan Rannik-
kolinnakkeistoon. Näin alkoi ura-
ni SRLston palveluksessa. 

Ove Enqvistin ja Matti Härön 
kirjassa "Varuskunnasta maail-
manperinnöksi" käsitellään Suo-
menlinnan vaiheita myös jatko-
sodan jälkeiseltä ajalta. Myös 
"Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentti 1918-1998" historiateok-
sessa on tältä ajalta paljon arvo-
kasta tietoja. Tästä syystä keski-
tyn kirjoituksessani sellaisiin asi-
oihin ja tapahtumiin, jotka anta-
vat lisävalaistusta Suomenlinnan 
elämään vuosilta 1945-1958. 

Valvontakomiss io 
työl l is t i 

Valvontakomission (LKV) jatku-
vasta, mielestämme tarpeetto-
masta tiedonhalusta jouduimme 
työskentelemään pitkiä päiviä. 
Jopa sunnuntaisin aamupäivät 

käytettiin "kiireellisten" raport-
tien valmistamiseen komentajan 
apulaisen everstiluutnantti Martti 
Miettisen johdolla. Raporttien 
lisäksi meille tuli kyselyitä, tilas-
toja ja niiden tarkastamisesta. 
Henkilökohtaisesti muistan ko-
mentotoimistoa koskevan yli-
määräisen työn, josta en ole näh-
nyt missään mainintaa. LVK:lle 
piti lähettää jokaisesta palveluk-
sessa olevasta upseerista lisätie-
doilla täydennetty ansioluettelo. 
Erityisesti vaadittiin tiedot suoje-
luskuntaan tai muihin yhdistyk-
siin kuulumisesta kuin myös so-
dan ajan tehtävät. Neuvotteluja 
oli useita varsinkin v. 1945. Näis-
sä neuvotteluissa evl Miettinen 
venäjänkielentaitoisena korotti 
usein suuttuneena ääntään, taisi-
pa kerran poistua kesken neuvot-
telusta. 

Asekätkentäasiat olivat myös 
esillä. LVK epäili aseita upote-
tuiksi Vallisaaren lammikkoon ja 
muistaakseni niitä piti naaraa-
malla etsiä, tuloksetta. Muistan 
erään LVK:n everstiluutnantin, 
joka puhui vähän Suomea. Hän 
oli ukrainalainen talonpoika, pie-
ni, lyhytkaulainen, mutta kiusal-
linen vieras. Meistä tuli "jonkin-
laiset ystävät", kun hän kyseli 

minun kahdesta kunniamerkistä-
ni ja kun toisesta sai tietää, että 
olin saanut sen Suursaaren tais-
telusta saksalaisia vastaan ja vie-
läpä haavoittunut hymyili hän, 
taputti olkapäälle ja totesi "hyve 
luutnantti". 

Eräs mielenkiintoinen, mutta 
valitettava tapaus sattui tammi-
helmikuussa 1946. Aamulla töi-
hin mennessäni esikunnan rappu-
silla seisoi iloisena virolainen 
noin 20-vuotias nuorukainen suk-
sineen ja kertoi hiihtäneensä lah-
den yli vapaaseen Suomeen. Pai-
kalla oli toimistoni ylikersantti, 
jota epäilimme Valpon vasikaksi, 
kuten myöhemmin ilmeni. Lisäk-
si siihen tuli vielä kolmas henki-
lö. Vein nuorukaisen everstiluut-
nantti Kosken luo läpi eteisen, 
jossa oli lähettien nurkkaus. Tote-
simme yhdessä ettei asialle voi-
nut muuta tehdä kuin lähettää hä-
net Merivoimien esikuntaan joka 
tietämättäni antoi nuorukaisen 
Valpon hoiviin. Hänen kohtalos-
taan emme muuta tiedä. 

Ehkäpä pahin ja vaikein teh-
tävä oli yli 120 mm:n tykkien 
purkaminen ja kuljettaminen Pa-
rolaan. Purkamiset aloitettiin 
tammikuun loppupuolella ja 
määräaika päättyi 25.5.1945. Var-
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sinkin Kuivasaaren 305 mm:n 2-
tykkinen tykkitorni purettiin kai-
kessa kiireessä katkoen sähkö-
johdot ja vioittaen laitteita, jotka 
sitten uudelleen tykkejä asennet-
taessa tulivat esille. 

Koska eversti Sario toimi 
puolustusrevision jäsenenä 1945-
1949 ja Miettinen 1945 olin toisi-
naan useitakin päiviä vastuussa 
päivittäisistä toimista. Komenta-
jan poissaollessa jouduin varus-
miesten kotiutuessa kirjoittamaan 
passeihin komentajan nimen. 
Olin harjoitellut sen niin, ettei 
edes Sario sanonut sitä erottavan-
sa oikeasta. Miettisen seuraajana 
komentajan apulaisena oli evers-
tiluutnantti Reino Aaltonen. Hä-
nen siirtyessä vuonna 1946 VI 
Raiv.os:n päälliköksi seurasi hän-
tä tehtävässä eversti Kalle Koski 
aina vuoteen 1952 saakka. Hän 
oli rehti ja vaativa esimies. Per-
hettä hänellä oli runsaasti, kah-
deksan poikaa ja kolme tyttöä. 

Perhe-e lämää 
Suomel innassa 

Itse löysin aviopuolisoni samasta 
esikunnasta. Ensimmäinen asun-
tomme oli korkea, kylmä ja ve-
toinen kanttinauhatalon yksiö. 
Kaikki huonekalumme olivat 
tuolloin paperia tai puuta. Myös 
lakanat, pyyheliinat j a jopa matot 
sekä kengät olivat paperitekoisia. 
Keväällä saimme runsaan aarin 
kokoisen maapalan asuntomme 
läheltä Piperin puistosta, joka oli 
kokonaan kynnetty viljelystä var-
ten. Tämä oli talven perunoiden 
ja juurikasviemme lähde. Joilla-
kin perheellä oli jopa sika tai ka-
noja saaren tyhjissä tiloissa. 

Ensimmäisen lapsen odotuk-
sen aikaan anoin suurempaa ja 
parempaa asuntoa. Liekö virka-
asemani vaikuttanut, että joulu-
kuun alussa saimme Nooakin ar-
kista kaksi huonetta ja keittiön 
käsittävän kunnostetun siistin 
huoneiston. Niinpä esikoisemme 
Matti pääsi kauniiseen asuntoon, 
johon entisen kaluston lisäksi os-
timme pianon. Tuohon aikaan 
kaikissa taloissa oli uunilämmi-

tys. Sisäpuuceen tyhjensi Suo-
menlinnan parhaiten palkattu 
henkilö, urakoitsija Gustafsson. 
Hyvät tulotkaan eivät aina var-
mentaneet homman onnistumis-
ta. Eräänä jouluaattona hän oli 
tyhjentämässä majuri Gerdt Gus-
tafssonin puuceetä seurauksella, 
että hän kaatui keskelle olohuo-
netta haisevan sangon täytteen 
levitessä ympäri lattiaa. Kolman-
nen asunnon saimme kahden 
vuoden anomisen jälkeen vuonna 
1951. 

Upseer ikerho 
akt i iv isessa käytössä 

Vuonna 1949 sain siirron Mies-
saaresta MerivE:aan ja sieltä kap-
teenikurssille Merisotakouluun 
vuosiksi 1950-1951. Asunnon 
saantia vaikeutti asuntopula, sillä 
nyt hakijoita oli useista joukko-
osastoista ja laitoksista. Saimme 
asunnon pitkästä C 52 -rakennuk-
sesta, missä asuimme syksyyn 
1958 saakka. 

Tällöin upseerikerho oli mo-
nessa suhteessa keskeinen paik-
ka. Poikamiehet ja muualla asu-
vat saivat lounaan edulliseen hin-
taan. Iltaisin oli tilaisuus viettää 
iltaa tuttavien kanssa. Virallisten 
juhlatilaisuuksien lisäksi oli ker-
hon tapahtumatarjonta runsas. 
Kaikkiin virallisiin tilaisuuksiin 
oli pakko osallistua. Vain sairaus 
sai olla esteenä. Mikäli jollakin 
oli rahahuolia lupasi komentajan 
apulainen maksaa. Aktiivinen 
kerho teki aktiivisia jäseniä. Jäse-
nistö osallistui itse tilaisuuksiin ja 
niiden järjestämiseen. Suurin ti-
laisuus kerholla oli Suomenlin-
nan 200-vuotisjuhla. Kutsuvierai-
den joukossa oli mm. puolustus-
ministeri Kallinen. Juhlanjärjes-
täjänä sain tilaisuuden keskustel-
la ministerin kanssa. Hän sanoi, 
että hänelle Suomenlinna on tut-
tu vankileirin ajalta. Erityisesti jäi 
mieleeni se, että hän pasifistina 
kehui puolustusvoimien upseerei-
ta, erityisesti kenraaleita sanoen 
arvostavansa heitä asiantuntijoina 
ja todellisina herrasmiehinä. 

Monipuo l inen 

asuinpaikka 

Huonoista asunto-olosuhteista 
huolimatta Suomenlinna oli ihan-
teellinen ja paljon antava asuin-
paikka. Oli kirkko, koulu, sotilas-
sairaala, kaupat, parturi, palolai-
tos, poliisi Lasse Keskinen (kala-
kaverini), lastentarha miellyttävi-
ne hoitajineen sekä kohtuullisen 
hyvät yhteydet kantakaupunkiin, 
kesällä laivavuorot ja talvella 
lankkutie jään päällä. 

Harrastuksia varten oli verk-
kopalloseura tenniskenttineen, 
urheiluseura, elokuvat vain va-
rusmiehille ja kantahenkilökun-
nan perheille sekä Suomenlinna-
seura, jonka perustajajäsen olin. 

Suomenlinna oli elämäni pa-
ras ja viehättävin palvelus- ja 
asuinpaikka Miessaaren ohella. 
Varsinkin keväisin satojen siree-
ni- ja jasmiinipensaiden kukkien 
loisteessa ja tuoksussa kävelyret-
ket pitkin saaren kivettyjä teitä 
antoivat unohtumattomia muisto-
ja saaren historiallisesta mennei-
syydestä. Siellä muodostui useita 
pysyviä ystävyyssuhteita, jotka 
säilyivät vielä saaresta muuton 
jälkeen ja ovat säilyneet useiden 
osalta vieläkin. 
EinoTirronen 

Suomenlinnan kirkkokuoron 
pojat. Edessä vasemmalta 2. 
Pekka Lopmeri, 3. Juhani 
Kaskeala. Keskellä 2. Pertti 
Torstila 3. Matt i Tirronen, 
ylärivi 3. Björn Gottberg 
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, Suomenlinnan Rannikkotykistökillan 
^Itsenäisyyspäivän iltajuhla 

Illan solisti, 
tangokunin 
gatarTiina 
Räsänen 
lauloi 
upeasti. 

Kertausharjoituksesta pikaisesti paikalle 
poikennut Kari Tarkiainen selvittää 
tapahtumia. Vasemmalla Helmut Hess. 

Killan puheenjohtaja Eero Akaan-Penttilä saapui 
puolisonsa kanssa juhlan loppuvaiheessa 
suoraan kauppatorin toiselta puolelta. Presiden-
tin linnasta. 

Kauko Pyyskänen ja Hasse Rekola 
pohtivat päivän tapahtumia. 

Killan varapuheenjohtaja Tiina Slotte ojentaa "Vuoden 
kiltalainen" kiertopalkinnon Ensio Selinille. 

Suomenl innan Rannikkotykistöki l lan perin-
teinen I tsenäisyyspäivän i l tajuhlaa vietettiin 
Pa lacen konfe renss i sa l i s sa He l s ing i s sä yli 
8 0 henk i lön vo imal la . Juh la oli i lmapi i r i l -
tään mitä miellyttävin. Kiltapalstalla on ker-
rottu t apah tumas ta j a sivuil la 2 0 - 2 1 on ju l -
ka is tu l i p p u e a m i r a a l i Pert t i M a l m b e r g i n 
j u h l a p u h e e n lyhenne lmä . 

Kuvat: Eero Sivunen Nuoria juhlijoita Lievää poseerausta, mutta sitäkin 
iloisempaa menoa. 

Anne Pyyskänen, killan edellinen puheenjohtaja Mika 
Pyyskänen ja killan perustajajäsen, tämänkin juhlan 
pääjärjestäjä Helmut "Bubi" Hess. 

Reservin majuri Pekka Ahtola 
ja Tiina Slotte. 
Pekka Ahtola täyttää 60 
vuotta 23.3.2001 ja Kristina 
Slotte 50 vuotta 6.4.2001. 
Syntymäpäiväsankarit ovat 
esittäneet toivomuksenaan, 
että mahdolliset lahjamuista-
miset osoitettaisiin Kaunialan 
sotavammasairaalan tilille: 
Leonia 800015-841573 maini-
ten päivänsankarin nimi. 

-»Tanssin pyörteissä, 
viejinä Hanno Strang 

ja Reijo Telaranta. 

-•-»Hävittäjä-ässä. 
lentäjämajuri Lauri 

Hämäläinen tanssit-
taa Helsingin Laivas-

tokillan jäsentä 
Annikki Härköstä. 
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75 mm:n 50 kaliipi 

PIKKU 
OVE ENQVIST 

Venäjän ostettua vuonna 1 891 

ranskalaisen Canetin tykistöjär-

jestelmän piirustukset 75 mm:n 

versio tykistä otettiin merivoimien 

käyttöön. Aseita valmistettiin sekä 

Obuhovin että Permin tehtailla. 

Alussa tykissä oli tavallinen Ca-
net-lavetti. 1896-1898 kapteeni 
(myöhemmin kenraali) A. P. 
Meller kehitti noin kaksi kertaa 
kevyemmän lavetin 75/50 C-ty-
kille. Myös muita lavetti m alleja 
kehitettiin mm. Pietarin Metalli-
tehtaalla. 

Ensimmäisen maailmansodan 
aikana kehitettiin 75/50 C-tykke-
jä varten oma Meller-ilmatorjun-
talavetti. Ase käännettiin 180 as-
tetta, niin että joustolaitteet tuli-
vat putken yläpuolelle. Ensim-
mäinen Mellerin ilmatorjuntala-
vetti luovutettiin tilaajalle syksyl-
lä 1914. "Mellerin ilmatorjunta-
tykkejä" valmistettiin 1920-luvun 
loppupuolelle sakka. Itsenäisyy-
temme alussa puhuttiin Suomes-
sa usein 75/50 Zenit-Melleristä, 
jossa zenit itse asiassa tarkoittaa 
ilmatorjuntatykkiä. 

Usei ta 
käy t tö ta rko i tuks ia 

Venäjän vallankumouksen aikana 

tykkimallia käytettiin sekä nor-
maalilla että ilmatorjuntalavetilla 
panssarijunissa ja sota- aluksissa. 
Suomessa oli käytössä runsaasti 
eri versioita 75 mmm Canet-ty-
kistä sekä rannikkotykistössä että 
laivastossa. Tykit oli saatu sota-
saaliina Pietari Suuren merilin-
noituksesta. Esimerkiksi vuonna 
1924 erilaisia rannikkopuolustuk-
seen sopivia 75/50- tykkejä oli ti-
laston mukaan 95 kpl, joista osa 
oli tarkoitettu ilmatorjuntaan. 

Tykin versiot poikkesivat pal-
jonkin toisistaan muun muassa 
lavetti- ja tähtäinratkaisuiltaan, 
joten käytännössä pelkästään put-
ki oli tykeissä sama. Koska tykit 
oli tehty eri tehtailla ja niitä käy-
tettiin sekä ilmatorjuntaan että 
meritykkeinä, vaihteli tapa nimetä 
tykit jonkin verran. Se tekee ver-
sioiden erottamisen toisistaan vai-
keaksi. Erilaisia yhdistelmiä ja 
variaatioita syntyi myös siitä, että 
samaa tykkiä saattoi olla sekä 
käännetyllä joustolaitteella että 
kääntämättömällä. 75 mm:n tyk-

kien ominaisuudet ja ennen kaik-
kea ampumaetäisyys vaihtelivat 
lavettiratkaisun mukaan. Monen 
kouluttajan mielestä varmatoimi-
sin oli jousipalauttimella varus-
tettu malli. 

Canet s tandardoidaan 

Jatkosodan jälkeen pyrittiin Suo-
messa malleja vähentämään si-
ten, että merivoimien aseteknilli-
nen toimisto teki alustavan suun-
nitelman 75/50-C tykkien lavet-
tien standardoimiseksi. Suunni-
telman mukaan tulisi merivoi-
mille vain kolme lavettimallia eli 
laivastolle yksi malli ja rannikko-
tykistölle kaksi mallia. Täten 
pääosin mallit O, OH ja C olivat 
käytössä vielä jatkosodan jäl-
keen. 

Rannikkotykistölle jääneellä 
OH-mallilla oli pisin kantama 
korkean lavetin ansiosta. Lavetit 
oli saatu entisistä 122 mmm ja 
152 mm:n merihaupitseista. Re-
kyyliä oli lyhennetty 600 mm:stä 
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75/50 M e (Metalliteh-
taan "kolmiolavetti") 

170 mm:ksi. C-mallilla voitiin 
harjoitella 152/45 C:n käyttöä 
parhaiten, joka mm. puolsi myös 
tämän mallin pitämistä rannikko-
tykistön käytössä. 

Pikku-Canet in loppu 

"Pikku-Canetin" vaiheet olivat 
hyvin vaihtelevat sotien jälkeen. 
Esimerkiksi tykkivene Karjalassa 
ollut tykki romutettiin jo 1950-
luvun alussa. Jotkut 75 mmm 
Canet-malliset tykit jouduttiin ot-
tamaan uudestaan rannikkotykis-
tön käyttöön 1960-luvulla, kun 
muut harjoitustykit oli ammuttu 
loppuun. Eräät tykit olivat vari-
kolla kunnes ne hylättiin. Kaiken 
kaikkiaan malli oli käytössä 
1970- luvulle saakka, jolloin tykit 
evakuoitiin Asevarikko 5:een. Va-
rikolla ne joko hylättiin ja myy-
tiin romuksi tai käytettiin museo-
ja koristetykkeinä eri paikoissa. 
Merivoimien joukko-osastojen 
onkin useita 75 mm:n Canet-tyk-
kejä koristetykkinä. Lisäksi tyk-
kejä on museoissa ja yksityisko-
koelmissa. • 

Merivoimille uusia ohjesääntöjä 
• Uusi rannikkotykistön ampumaoppi julkaistiin 
Merisotakoululla juhlavin menoin 23.11.2000. Ti-
laisuudessa kirjoittajat esittelivät merivoimien 
valmistuneita ohjesääntöjä. Seminaarin jälkeen 
nautittiin lyhyestä coctailtilaisuudesta, jossa kun-
niapaikalla olivat uudet kirjat. 

Ampumaoppiin on koottu olemassa oleva 
teoria kenttä- ja rannikkotykistön ammunnoista 
yksien kansien väliin helposti luettavaan, oppi-
kirjamaiseen muotoon. Rannikkotykistön ampu-
maopin kirjoittaja, komentajakapteeni Heikki 
Rauhala, kertoi olleensa erityisen työteliäs juuri 
ennen ohjesääntötoimikunnan määräämiä tar-
kasteluaikoja. 

Kirjan historiallinen osa pyrkii valottamaan 
nykysukupolville syitä siihen, miksi ja miten ny-
kyiseen järjestelmään on tultu. Historialuvun 
alaviitteisiin on valittu nasevia ohjeita ja esitel-
miä menneestä "... de Bange kaluston historial-

linen vuosiluku 877 ja jokseenkin yhtä historial-
linen ulkonäkö saivat rintamakomentajat aluksi 
epäilemään...", "Valonheitin, rannikkotykistön 
silmä, kun pimeys peittää maan, on...". 

Yhteenvetona kirjoittaja kertoi tutkimuksen 
olleen nimenomaan kokoava ja selittävä. Vaikka 
elektroniikka ja pimeänäkökyky ovat kokeneet 
mullistuksen, ja ammuntaan liittyviä ilmiöitä 
kyetään mittaamaan ja mallintamaan entistä tar-
kemmin, itse asian ydin - ampumaoppi ja siihen 
liittyvät ilmiöt - säilyy muuttumattomana suku-
polvelta toiselle. 

"Ennekuin voimme ryhtyä käsittelemään haa-
rukkakorjausta, on meidän tunnettava se tosiseik-
ka, että tuliaseet eivät ole ehdottoman tarkkoja, 
vaan levittävät parhaimmatkin jonkin verran am-
muksia sinne tänne." 
Heikki Rauhala 
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Ove Enqvist 

Ahvenanmaan 
sotamuseo? 

• • Ahvenanmaa ei varmasti ole ensimmäinen 
paikka joka tulee mieleen, kun puhutaan sotamuse-
osta tai puolustusvoimia esittävistä näyttelyistä. Ah-
venanmaan Degerbyssä on kuitenkin yksi maamme 
parhaita, ellei paras, näyttely lähinnä puolustusvoi-
miemme virkapuvuista ja niihin liittyvistä varusesi-
neistä. 

Karl-Olof Ulenius kiinnostui keräämään sotavä-
keen liittyviä "kapineita" jo jatkosodan aikana, kun 
hän päivittäin käväisi Föglön suojeluskunnan esi-
kunnassa joka sijaitsi hänen kotitalonsa vieressä 
Degerbyssä. Karl-Olofin kotona oli myös, niin kuin 
melkein kaikissa kylän taloissa siihen aikaan, venä-
läisten vuosina 1915-1918 Ahvenanmaalle jättämiä 
esineitä. Nämä esineet, sekä Karl-Olofin suojelus-
kunnan esikunnalta saamat esineet kun esikunta 
lakkautettiin, muodostivat kokoelman ensimmäiset 
esineet. 

1950-luvulla Karl-Olof keräsi kaikenlaisia asei-
ta sekä puolustusvoimiin liittyviä esineitä, kunnes 
1960-luvun alussa päätti kerätä ainoastaan sotilas-
aseita. 1970-luvulla Karl-Olof ryhtyi keräämään 
ainoastaan Suomessa käytettyjä aseita sekä sotilas-
esineitä kuten kypäriä, arvo-ja muita merkkejä jne. 
Tänä päivänä kokoelmaan kuuluu noin 180 kivää-
riä, 205 pistintä, 88 miekkaa, sapelia ja tikaria sekä 
muutama pistooli ja muita ampuma-aseita. 

Virkapukujen kerääminen alkoi sattumalta. Tar-
koitus oli alussa vain hankkia yksi vanha virkapuku 
ja pukea se mallinuken päälle aseiden viereen. 
Vuonna 1980 löytyi sattumalta täydellinen rannik-
kotykistön virkapuku mallia 1922. Etsiessään pu-
kua varten mallinukkea yritys onnistui yli odotus-
ten. Hinta oli niin edullinen, että Karl-Olof osti kak-
si nukkea "varalle". Kun näillekin nukeille löytyi 
virkapuvut antiikkikauppiaalta ja lahjoituksena, vir-
kapukujen keräily alkoi kiinnostaa toden teholla. 

Virkapukukokoelmaan kuluu tänä päivänä 96 
täydellistä virkapukua, joista 56 on puettu mallinu-
keille. Kokoelmaa täydentävät erilaiset manttelit, 
asetakit ja muut varusesineet. Kokoelmiin kuluu li-
säksi erilaisia arvo-ja kurssimerkkejä, aselajimerk-
kejä, olkapoletteja, mitaleja sekä suojeluskunta-ja 
lottamerkkejä jne. Kokoelma täydentyy koko ajan. 

Näyttely on auki ainoastaan erikseen sovittaes-
sa. Yhteystiedot ovat: 

Karl-Olof Ulenius 
Degerby 
22701 Föglö 
018 50044. 
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j i sisu 

Puolutusvoimien tilaamissa Sisu H M TV 6x6:ssa on Cummins M11 380E 
dieselmooottori, jonka suurin teho on 278kW/380 hv. 
Vaihteistona 6-vaihteinen Allison-täysautomaattivaihteisto. 

* 
www.rshansa. f i 

Suomen Puolustusvoimat ja RS Hansa Auto Oy ovat sopineet 
Sisu HMTV 6x6 maastokuorma-autojen hankinnasta. 
Lähinnä kenttätykistön kuljetustarpeisiin tilatut autot valmis-
tetaan Oy Sisu Auto Ab:n Karjaan tehtaalla. Autojen suunnittelu 
on tapahtunut yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Keskeisin 
tavoite on yhdistää hyvä maasto- ja tieliikkuvuus suureen 
kuormankantokykyyn kaikkein vaativimmissakin olosuhteissa. 
Autot toimitetaan täydellisesti varusteltuina. 

HANSA AUTO 
Renault ja Sisu kuorma-autot 
Ristipellontie 19, 00390 Helsinki, puh. 09-547 841, fax 09-5478 4391 

RS Hansa Auto Oy on Oy Sisu Auto Ab:n ja Renault V.l.:n omistama raskaan autokaluston myynti- ja huoltoyhtiö, jolla on kattava Renault ja Sisu kuorma-autojen 
valikoima 7.5 tonnin kokonaispainoluokasta alkaen. Moottori-, vaihteisto- ja alustavaihtoehtojen lisäksi autojen jousitus ja vetotapa voidaan suunnitella 

asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Hansa Autolla on 15 omaa toimintakeskusta ja 28 valtuutettua huoltokorjaamoa. 
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I / ITSEC 2 0 0 0 
- Amerikan ihmeitä katsastamassa 

l / ITSEC 2000 ( Interservice/ 
Industry Training, S imu la t ion 
and Educat ion Conference) 
jär jestet t i in Orlandossa, 
Flor idassa 2 7 . - 3 0 . marras-
kuuta. Konferenssi in tai 
o i keammin messui l le osa l l i s -
tuivat mer ivo im ien ohjesään-
tö to im ikunnan s ihteer istön 
jäsenet komkapt Juha Har-
junpää ja komkapt Petri 
Parviainen vahvennet tuna 
Mer iSK:n Mer iso taop in 
lai toksen johta ja l la komkapt 
Jarmo Pennalal la. 

PETRI PARVIA INEN 

Näytteilleasettajina oli 54 Yhdys-
valtojen puolustusvoimien tai jul-
kishallinnon edustajaa, 12 lehteä, 
476 yritystä ja tämä kaikki yh-
dessä isohkossa hallissa (n. 10 
hehtaaria). Luentoja ja erilaisia 
paneeleita on tarjolla 207 kappa-
letta. Messuvieraita ja näytteille 
asettajia oli paikalla n. 10.000 
henkeä. Pohjoismaista teollista 
osaamista edustivat mm. ruotsa-
laiset Saab ja CG2, Ine sekä nor-
jalainen Kongsberg Norcontrol, 
Inc. Meikäläisistä puolustusvoi-
mista oli näyttelyvieraina edusta-
jia maavoimien helikopteripro-
jektista, PvKK:staja MatLE:sta. 

MeriSK:n edustajien tavoit-
teina oli kartoittaa merivoimien 
näkökulmasta komentaja-ja esi-
kuntakoulutussimulaat torei ta , 
avoimia oppimisympäristöjä (etä-
opiskelusovellukset), merenkul-
kukoulutuksen ajosimulaattoreita 
sekä koneopin opetuksen simu-
lointiohjelmistoja. Kaikki tavoit-
teet tuli kartoitettua, mutta lisäk-

si käytiin lukuisilla luennoilla. 
Näissä käsiteltiin mm. PfP-mai-
den joukkojen koulutusta kan-
sainvälisiin kriisinhallintaoperaa-
tioihin sekä eri maiden käsityksiä 
sotilaskoulutuksen kehitysnäky-
mistä ja -tarpeista. 

M a a v o i m a t etusi jal la 

Merisotapelaamista palvelevia 
täysin valmiita simulaattoreita ei 
messuilla ollut tarjolla. Matkalle 
osallistujat tutustuivat mm. ame-
rikkalaisiin JCats-ja JSims- sekä 
israelilaiseen ABS-2000 -simu-
laattoreihin, joita on kehitetty 
maavoimien tarpeista lähtöisin. 
Niillä eivät ole mahdollisia esi-
merkiksi merimiinoittaminen, 
ohjusammunta merimaaleihin 
saati tykistöammunnat merimaa-
leihin (poikkeuksena tulevaisuu-
dessa JSims). Nykyversiot mah-
dollistavat tarvittaessa hyvinkin 
(jopa liiankin) yksityiskohtaisen 
maajoukkojen pelaamisen ja peli-
tasot ulottuvat pataljoona-prikaa-
titasosta alaspäin. Tosin valmista-
jien edustajat totesivat, että kaik-
ki merivoimien tarvitsemat omi-
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JCATS-simulaattorin Anne nuken Amerikanserkku. 
rannikkomaisema. 

naisuudet on mahdollista kehittää 
- tosin jättivät ilmaan kehittämis-
kustannukset. Tästä aiheesta on 
luvassa erillinen juttu myöhem-
min julkaistavassa RP-lehdessä. 

Uutta opetusteknologiaa -
etäopetus jne. - internet-tekniik-
koineen oli melko runsaasti tar-
jolla. Tosin parasta antia olivat 
luennot, joilla selvisi eri maiden 
suunnitelmat ja näkymät. Suoma-
lainen, mm. MpKK:n ja PvKK:n 
masinoima kehitystyö on linjassa 
Nato-maiden suunnitelmien 
kanssa. Korostettava on, että lu-
ennoilla ja paneeleissa kuultiin 
lähes pelkästään suunnitelmia ja 
erilaisia ongelmien ratkaisumah-
dollisuuksia. Myös tähän aihee-
seen pureudutaan syvällisemmin 
RP-lehden koulutusteemanume-
rossa. 

Vi r tuaa l imerenkäyn t iä 

Merenkulun opetukseen oli tar-
jolla runsaasti erilaisia ajosimu-
laattoreita, joissa tyypillisesti oli 
virtuaalinen keinomaisemavisu-
aali (mahdollisti vain eteenpäin 
katsomisen) sekä varsin aidon-
tuntuiset hallintalaitteet yhdistet-
tyinä tietokoneeseen. Veneenkul-
jettajakoulutuksemme vaatii rut-
kasti niin henkilöstö-, aika- kuin 
raharesursseja, joten voisi väittää, 
että merivoimillamme on todelli-
nen tarve hankkia muutamia ajo-
harjoittelusimulaattoreita. Em. 
simulaattorijärjestelmä mahtuisi 
muutamaan "matkalaukkuun", 
olisi tarvittaessa siirrettävissä ja 

helposti useiden tarvitsijoiden 
käytettävissä. 

Suomalaiseen venekuljettaja-
koulutukseen esillä olleet visuaa-
liratkaisut eivät riitä, koska ko. 
ratkaisut eivät mahdollista "aluk-
sen" takana olevien linjataulujen 
mukaista ohjailua saati merimai-
seman vertaamista karttaan muu-
alta kuin edestä. Visuaalin olisi 
syytä kattaa 360 astetta, mikä on 
varsin yksinkertaista (ja edullista) 
ratkaista videotykeillä heijaste-
tuilla siirrettävillä kankailla tai 
esimerkiksi kypärään asennetulla 
HMD:llä (Head Mounted 
Display). On myös huomioitava, 
että tämänkaltainen simulaattori-
ammattitaito löytyy Suomesta, 
joten järjestelmän kotimaisuusas-
te voisi nousta hyvinkin korkeak-
si. 

Koneopin koulutukseen hyö-
dynnettäviä tietokoneavusteisia 
opetusohjelmia ei juurikaan ollut 
sellaisenaan tarjolla. Tosin vas-
taavankaltaisia ohjelmia (esim. 
räjäytyskuvia autoista, panssari-
vaunuista ja aseista) oli tarjolla, 
joten softa on varmastikin ostet-
tavissa suhteellisen edullisesti, 
mutta sovellukset hankittava erik-
seen. 

M e r i v o i m a t ent inen 
edel läkävi jä 

Mitä muita tuoteryhmiä oli sitten 
tarjolla? Luonnollisesti oli tarjol-
la runsaasti lentäjäkoulutukseen 
(lentokoneet ja helikopterit) tar-
koitettuja simulaattoreita. Kaksi-

Asekoulutussimulaattorin 
esittelymalleja (3 kertaa 
normaali koko). 

puoleista taistelukoulutusta kehi-
tetään ja myös käytetään useissa 
maissa, joten tätäkin osaamista 
oli runsaasti esillä (mm. Saab). 
Yksittäisille taistelijoille tai ryh-
mälle tarkoitettuja ampumasimu-
laattoreita oli myös runsaasti 
näytteillä. Tyypillinen simulaat-
torisovellutus sisälsi virtuaalisen 
keinomaiseman, jossa tietoko-
neella luotuja maaleja ammuttiin 
oikeilla tai oikeannäköisillä aseil-
la. Lisäksi oli tarjolla runsaasti 
erilaisia keinomaisemasovelluk-
sia sekä pieniä kohderyhmiä pal-
velevia simulointijärjestelmiä 
(esim haavoittuneen sotilaan en-
siapukoulutusjärjestelmä). 

Vielä muutama vuosi sitten 
merivoimat ja rannikkotykistö 
edustivat puolustusvoimissa an-
saitusti simulaattoritekniikan hy-
väksikäytössä huippuosaamista. 
Tuolloin kehitettiin mm. Upin-
niemen ilmatorjunta-ampumasi-
mulaattori ja Rt-Tuksi. Tällä het-
kellä valitettavasti tuntuu, että 
tämä edelläkävijän maine alkaa 
olla historiaa. Ehkäpä olisikin 
aika suunnata myös merivoimien 
koulutusalan katseet uudelle vuo-
situhannelle, johon kuuluvat tie-
tokoneavusteiset tai -pohjaiset 
koulutusvälineet ja -menetelmät. 
Olisiko aika MESIKOin? • 

(MESIKÖ = merivoimien simu-
laattorikoulutuksen työryhmä) 

'Automatic 
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ERIKOISTERÄKSET 

Voimankatu 9, 35800 MÄNTTÄ 
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Tervetuloa 
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Pertti E. K. Aal to kuuntelee puhdis tamon 
käyttöpääl l ikön Seppo Kiiskisen selvitystä 
puhdistusprosessista 

Lukijamatka 

" Maanalaiseen 
Helsinkiin" 

Rannikon Puolustaja -lehti järjesti 16.11.2000 
lukijamatkan Viikin puhdistamolle, jossa 
esiteltiin Helsingin alla olevaa, noin 200 
kilometrin mittaista tunneliverkostoa sekä 
suunnitteilla olevia kohteita. Tilaisuuteen 

osallistuneet yli 30 lehtemme lukijaa saivat 
myös nähdä ja muutenkin aistia Viikin puhdis-

tamon täydessä toiminnassa. 

Yleiskuva yhdes-
tä 7 metr iä 

syvästä ja 50 
metriä pitkästä 

i lmastusaltaasta. 
Kuva: Markku 

Rekola 

Lentokonealumiinit 
Lentokoneteräkset ja -titaanit 

Courtaulds Aerospace ilmailumaalit 
ja tiivisteaineet (PR-kitit) 

Kysy lisätietoja. 
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Yli kolme 
metriä leveä 
lietenosturi 
puristaa 
noston jälkeen 
kiinteät aineet 
kuiviksi ennen 
siirtoa lietteen 
mädätyssäili-

Näyte-erä 
välppään 
tart tuneista 
tavaroista. 
Lasten lelut ja 
aikuisten 
tekohampaat 
muodostavat 
pääosan 
kokoelmasta. 

Tilaisuuden isäntänä toimi Hel-
singin Vesi Oy, jota edustivat 
verkkoyksikön johtaja Eero Häi-
kiö sekä Viikin puhdistamon 
käyttöpäällikkö Seppo Kiiskinen. 
Helsingin kaupungin kiinteistövi-
raston geologiselta osastolta esi-
telmöi toimistopäällikkö Pekka 
Holopainen. Tutustumistapahtu-
man mahdollisti Helsingin kau-
pungin valmiuspäällikkö Raimo 
Suomio. 

Kamppi " m ö y h i m i s e n 
kesk ip is te" 

Kaupungin alle on jo nyt raken-
nettu noin 200 kilometriä erilai-
sia tunnelirakenteita. Kampin 
kaupunginosan kallio alkaa olla 
kuin reikäjuusto ja taipeita lisära-
kentamiselle linja-autoaseman 
alueelle on runsaasti. Kyseisen 
alueen maaperä tulee olemaan 
"möyhimisen keskipiste" pitkän 
aikaa, kuten Pekka Holopainen 
esitelmässään totesi. Myös Sal-
misaaren alueella tapahtuu lähi-
vuosina paljon. Nykyiset hiiliva-
rastot sijoitetaan maan alle Ruo-
holahden alueelle ja metron jat-
kaminen länteen päin työllistää 
tunnelien tekijöitä runsaasti. Mel-
koista "söherikköä" syntyy, pai-
notti Holopainen. 

Jokaista helsinkiläistä kohden 
tunnelitilaa on 16 m \ yhteensä 
noin 8 miljoonaa m3. Tunneleita 
on rakennettu mm. metroa, lii-
kennettä, viemäröintiä, vesijohto-
ja sekä lämpö- ja muita energia-
siirtoja varten. Erääksi ongel-
maksi on muodostunut ns. si-
säänmenoaukkojen sijaintipaikat. 
Periaatteessa yksi pääaukko vaa-
tii 3—4 muuta sisääntuloa tunne-
liin. Tiiviisti rakennettu keskusta 
ei aina mahdollista teknisesti par-
haita ratkaisuja. 

Päi jännetunnel i 
rapautuu 

Maailman pisin, 120 kilometriä 
pitkä yhtenäinen tunneli, pääkau-
punkiseudun raakaveden "pääve-
sijohto", päijännetunneli on jo 
kerran suljettu kalliorakenteiden 
sorruttua ja tukittua osan tunne-
lista. Samoin on käynyt 17 kilo-
metriä pitkälle, Viikistä Kataja-
luodon läheisyyteen vievän jäte-
veden purkutunnelille. Ilmiötä 
kutsutaan rapautumiseksi. 

Ensi syksynä korjataan uu-
destaan päijännetunnelia, joka 
suljetaan noin kolmeksi kuukau-
deksi. Tuona aikana raakavesi 
otetaan mm. Silvolan tekoaltaas-
ta. 

Mielenk i in to is ia lukuja 

Helsingin Vesi Oy puhdistaa lä-
hes miljoonan pääkaupunkiseutu-
laisen käyttövedet. Espoon asuk-
kaista Päijänteen vettä juovat 65 
%, vantaalaisista 90% ja helsinki-
läisistä täydet 100%. Vesijohto-
verkostoa on 1 100 kilometriä ja 
kohdekiinteistöjä yli 25 000 kpl. 
Päijännetunnelin virtausnopeus 
on noin 2 1/2-3 kuutiometriä/se-
kunnissa, joka vastaa yhtä pro-
senttia Päijänteen kokonaisvirtaa-
masta. Vesi otetaan 25 metrin sy-
vyydestä ns. harppauskerroksen 
alapuolelta. Näin varmistetaan 
erittäin tasalaatuinen vesi. 

Viikin jätevesipuhdistamon 
kautta Suomenlahti saa proses-
soitua vettä noin 850.000 asuk-
kaan tarpeista. Viemäriverkostoa 
on yli 1 700 kilometriä. Pääosa 
jätevedestä pumpataan viemäris-
tössä, osa virtaa gravitaation voi-
malla. 

Raakavesi tu rva t tu 

Poikkeusolojen varalle on suun-
niteltu varajärjestelmiä puhtaan 
raakaveden saannin turvaamisek-
si. Pintavesien mahdollisesti 
saastuessa tukeudutaan ympäröi-
vän alueen pohjavesiin. Ratkaisu-
mahdollisuuksia on useita, joskin 
käytettävissä olevat vesimäärät 
supistuvat huomattavasti. 

Teksti ja kuvat: Eero Sivunen 

Valokeilan suuntaan tarkkai-
levat Helena jaToivo Mäkelä . 
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EvTorsti Lahti (vas), ev Matt i Lappalainen, kom Ove Enqvist, komdri Hanno Strang 
(nykyisen toimitusneuvoston puheenjohtaja), prikenr Asko Kilpinen, kenr Aimo 
Pajunen, Eero Sivunen ja evITimo Sario. 

• Muutaman vuoden vireillä ol-
lut ajatus saada kerrankin kutsu-
tuksi mahdollisimman monta 
Rannikon Puolustaja -lehden en-
tistä päätoimittajaa yhteiseen ti-
laisuuteen toteutui 14.11.2000. 
Katajanokan Kasinolla pidetty 
lounastilaisuus oli mieliin painu-
va. Kevyen keskustelun ja sa-
mantyyppisten lehdentekomur-
heiden ja -ilojen muistelut saivat 
aikaan hyvän tunnelman. 

Kerrottujen kokemusten pe-
rusteella voitiin todeta, että leh-
dentekotekniikka on vuosien ai-
kana muuttunut melkoisesti. Lyi-

jykynäkäsikirjoituksista ja "lii-
ma-leikkaa" -systeemistä on mo-
nien vaiheiden kautta tultu nykyi-
seen atk-tekniikkaan. Löytyipä 
kuitenkin joukko ikuisuuskysy-
myksiäkin. Osa luvatusta aineis-
tosta on aina myöhässä- jos tule 
lainkaan - ja lehteä työstetään 
joka kerta viimeisinä yön hetki-
nä. Samanlaiset kokemukset tun-
tui olevan kaikilla myös siitä, että 
joka kerta lehden ilmestyessä on 
odotettu jännityksellä mahdolli-
sia mielipide-eroja ja panovirhei-
tä. Niitäkin kun aina silloin täl-
löin on sattunut - itse kullekin. 

Mer iso takou lus ta 
Rann ikko tyk is tökou luun 
ja RTK:hon 

Rannikon Puolustaja -lehti on il-
mestynyt yhtäjaksoisesti joulu-
kuusta 1957 lähtien. Päätoimitta-
jan vastuun ensimmäisistä nume-
roista kantoi eversti Reino Aalto-
nen apunaan toimituksessa kap-
teeni Pentti Silvast Merisotakou-
lusta. Tehtävässä jatkoivat vuo-
rollaan everstiluutnantti Veikko 
Vuorela, majuri Aimo Pajunen, 
everstiluutnantti Veikko Lappi-
nen, RTK:ssa majuri Torsti Lahti, 

Komentaja Ove Enqvist seuraa keskustelua yhdessä 32 numeron ennätystä päätoi-
eversti Matt i Lappalaisen kanssa. mittajana pitävä prikaatikenraali 
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M K o n e p a j a 
.Lipponen Oy 

Orikedonkatu 7 20380 TURKU 
Puh. (02) 255 0050 Fax (02) 255 0040 

I T 
Y I T SERVICE 
Pintakäsittely 

Pintakäsittelytaitoa 
ja tämän päivän tekniikkaa 

Karjarannantie 24, 28100 PORI 
Puh. 02-632 6900, Fax 02-633 5299 

GSM 0400-811 674 

Asko Kilpinen ja kenraali Eversti Torsti Lahti ja everstiluutnantti T imo Sario lehdentekojuttua 
Aimo Pajunen. kuuntelemassa. 

everstiluutnantit Matti Lappalai-
nen, Asko Kilpinen, Timo Sario, 
Heikki Niska ja majuri Ove En-
qvist. Päätoimittajien lisäksi leh-
teä on vuosien aikana toimittanut 
lukuisa määrä rannikkotykistöup-
seereita. Se, kuka lehden on mil-
loinkin todellisuudessa tehnyt, on 
jo oman juttunsa arvoinen. Ny-
kyisen päätoimittajan aikana toi-
mitustyöstä ovat vastanneet, en-
sin everstiluutnantti Timo Kauko-
ranta ja viimeisimmät neljä vuot-
ta komentajakapteeni Jussi Vouti-
lainen. 

Rannikon Puolustaja -
RtUY:n t i edonanto leh t i 

Tilaisuuden lopussa esiteltiin 
Rannikon Puolustaja -lehden en-
simmäinen, 8-sivuinen tiedonan-
to. Kansisivulla päätoimittajan 
"ETEENPÄIN" otsikoidun kir-
joituksen viimeinen kappale he-
rätti vilkkaan keskustelun tämän 
päivän näkymiin peilattuna. Kap-
paleessa oli seuraava teksti: 
"Lehtisen tarkoituksena on lähteä 
rakentamaan kiinteämpää koske-
tusta ja yhteyttä rannikkotykis-
tössä palvelevien ja palvelleitten 

kanssa ja tässä mielessä toivom-
me yrityksellemme myötätuulta 
ja lukijoiden piirissä myönteistä 
suhtautumista". Näin siis lehdes-
sämme kirjoitettiin joulukuussa 
1957. Tilaisuuden lopuksi todet-
tiin, että em. tekstin voisi kirjoit-
taa nyt uudestaan muuten sama-
na, mutta kohderyhmää hieman 
laajentaen. 

Toivomuksena myös esitet-
tiin, että päätoimittajien lounas-
kokouksia tulisi järjestää hieman 
useammin kuin kerran 43 vuo-
dessa. Perin positiivinen esitys se 
tämäkin oli. Kuvat ja teksti: ES 



Oy WESTERN SHIPYARD LTD 

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

Alusten korjaus- ja muutostyöt 
sekä vuositelakoinnit. 
Suuret teräsrakenteet. 

VE^EIRO 
Telakka ja Veneveistämö 

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

Volvo Penta 
jälleenmyynti ja huolto 

Puolanlaituri, 48200 Kotka 
Puh. 05-216 007, Fax 05-216 207 

Arvonnan voittajat 

• Viime kesän Rannikon Puolustaja -lehden 
erikoisnumerossa Merivoimat m/2000 oli lu-
kijoilta pyydetty mielipiteitä ja näkemyksiä 
lehdestämme sekä kiinnostusta vapaaehtoi-
seen maanpuolustustyöhön. Vastausaika päät-
tyi vuoden 2000 lopussa. 

Määräpäivään mennessä lehden toimitus 
sai 32 palautuskirjettä. Kaikkien vastannei-
den kesken arvottiin 6.1.2001 yksi Merivoi-
mien urheiluasu sekä 15 Rannikon Puolustaja 
-lehden vuosikertaa vuodelle 2001. 

A r v o n n a n tu los 

Urheiluasun voitti Juliana Engström Hel-
singistä. 
Rannikon Puolustaja -lehden vuosikerran 
2001 saavat: 
Panu Korhonen, Lappohja 
Mikko Kauppila, Parkano 
Jukka Hanska, Poitsila 
Pertti Seiroos,Turku 
Konsta Koisi, Anjalankoski 
Tuomas Koistinen, Espoo 
Urpo Mäenpää/Hyöty Oy, Riihimäki 
Mauritz Holmberg,Taalintehdas 
Jari Salonen, Kotka 
Robert Manns, Karis 
Jukka Similä, Lapinkylä 
Henri Hangelin, Masku 
Aarne Lummaa, Helsinki 
Paavo Suviala, Vantaa 
Timo Mäki-Ventelä, Vantaa 

Lehden toimitus onnittelee voittajia ja 
kiittää kaikkia vastanneita aktiivisuudesta ja 
hyvistä kommenteista. 

Arpojina toimivat 18 läsnäolijan silmien 
edessä rt-koulutuksen saaneet reservi-
läiset Ville Sivunen,Teemu Mar jamäki ja 
Jussi Sivunen. Valvojan vastuun kantoi 
rannikkosotilaskotisisar Raija Sivunen. 
Kuva: Kauko Mar jamäki 
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RT-KERHO 
J O H T O R E N G A S 

• Uusi vuosi on jo pitkällä ja järjestäytymiskoko-
uksessa 3.1.2001 Toni Aalto otti hallituksen sihtee-
rin vastuut itselleen. Kiitokset tässä yhteydessä 
Kare Vartiaiselle hyvin hoidetusta tehtävästä sekä 
onnea Tonille uusissa haasteissa! Vuoden lopulla 
sulateltiin Joulupuuroa yhteisesti Suomenlinnan up-
seerikerholla 7.12. Paikalla oli yhteensä 11 kerhon 
jäsentä sekä reserviupseerikurssin oppilaskunnan 
puheenjohtaja, upseerioppilas Jani Peltonen. 

Johtorenkaan jäsenistö on myös tänäkin vuonna 
aktiivisesti mukana SlMeriPOs:in toiminnassa niin 
järjestämässä kursseja kuin osallistumassa niille. 
Lisätietoja uusista kursseista sekä ilmoittautuminen 
niille onnistuu parhaiten MPK ry:n sivuilta Myös 
kerhon omat www-sivut ovat päivittyneet mm. his-
toriatietojen osalta, joten käy katsomassa sivuja, 
jotka löytyvät osoitteesta: www.rannikonpuolustaja.fi 

Tulevia t a p a h t u m i a 
Kerhon sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
8.3.2001 Suomenlinnan upseerikerholla klo 18.00. 

Kevätretki on tarkoitus järjestää yhdessä sidos-
ryhmien kanssa toukokuussa sotilaskohteeseen. 
Paikka ja aika täsmentyy helmikuun aikana. 

Selinin lautasammunta pidetään kevätkaudella 
kunhan ilmat lämpenevät. Myös tästä asiasta tiedo-
tetaan tarkemmin helmikuun aikana. 

Suruviest i 
Kerhomme kunniapuheenjohtaja kamreeri, kapt 
Olavi Nissinen kuoli 15.12.2000 HUS:issa pitkälli-
sen sairauden jälkeen. Kuten jäsenet muistavat, hän 
oli juuri täyttänyt 2.12.2000 85 vuotta. Menetimme 
Olkissa pitkäaikaisen Johtorenkaan tukijalan ja re-
hellisen, ystävällisen ystävän.Siunaustilaisuus pi-
dettiin 3.1.2001 Hietaniemen vanhassa kappelissa, 
jossa Johtorenkaan jäsenien lisäksi oli paikalla lip-
pumme. 

Yhteys t iedot 
Jukka Toukkari, pj 
Punamäenpolku 1 D 50 
00300 Helsinki 
gsm 0400 771587 

Toni Aalto, sihteeri 
Vaskivuorentie 22 B 28 
01600 Vantaa 
pt 010 4533275 
gsm 050 5607990 

PS. Kerhon jäsenten toivotaan edelleen ilmoittavan 
mahdollisen sähköpostiosoitteensa sihteerille osoit-
teeseen .jotta tapahtumista ja varsinkin "nopeista 
lähdöistä" voidaan ilmoitella myös sitä kautta. 

Hyvät Golfarit! 
Rt-Golf -kisa pidetään tänä vuonna, yllätys yllätys, 

Tuusulan Golfkentällä tiistaina 21.8.2001. 
Varatkaapa tämä päivä jo nyt kalenteristanne tätä 

suurta koitosta varten. Tarkemmat tiedot RP:n 
seuraavassa numerossa. 

Lisätietoja: pertti.e.k.aalto@kolumbus.fi  
tai puh. 0500-213 554 
Tervetuloa mukaan! 
Rt-Kerho Johtorengas 
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MERIPUOLUSTUSPIIRIN KUULUMISIA 
• Vuosi 2000 oli Maanpuolus-
tuskoulutus ry:n Meripuolustus-
piirin ja sen edeltäjien yhdeksäs 
toimintavuosi. Meripuolustuspii-
rin koulutuksellisia tuloksia voisi 
luonnehtia tavanomaiseksi. Meri-
puolustuspiirin kursseihin ja har-
joituksiin osallistui yhteensä noin 
tuhannen henkilöä ja kurssipäiviä 
kertyi yli 2500. Kurssilaisten 
määrä ei oleellisesti lisääntynyt 
edellisestä vuodesta. Tämän li-
säksi paikallisosastot olivat jär-
jestämässä puolustusvoimien 
johtamia vapaaehtoisia harjoituk-
sia lähes 2000 vuorokauden ver-
ran. Suunniteltuja peruuntuneita 
kursseja oli 15. 
• Nyt on kuitenkin uusi vuosi ja 
uudet kujeet. Kymmenennen toi-
mintavuoden kurssitarjonta on 
kasvanut noin 15 % edellisestä 
vuodesta. Kurssien sisällössä ei 
ole mitään uu t ta ja mullistavaa, 
jos sellaiseksi ei lueta Merisota-
koulussa kertausharjoituksena 
maaliskuussa aloitettava koulut-
tajakoulutus. Kurssit sisältönsä 
perusteella on pyritty erittele-
mään selkeämmin peruskoulutus-
kursseiksi ja toisaalta jatkokoulu-
tuskursseiksi. Meripuolustuspii-
rin kurssitarjonnassa selkeästi 
suurin kurssiryhmä on sotilaalli-
set lisäkurssit, joita on yli 80 % 
kurssitarjonnasta. Kaiken kaikki-

aan kurssiemme määrä on tänä 
vuonna 116. Meripuolustuspiiri 
eroaa muista maanpuolustuspii-
reistä suuren sotilaallisten lisä-
kurssien määrän vuoksi. Kurssi-
tarjonnassamme ei ole myöskään 
kansalaisen turvakursseja eikä 
kuntakursseja. 
• Meripuolustuspiirin organisaa-
tio on uudistumassa. Meripuolus-
tuspiiri on jaettu Suomenlahden 
ja Saaristomeren koulutusaluei-
siin. Saaristomeren koulutusalue 
saa oman palkkioperusteisen 
aluepäällikön, joka huolehtii Saa-
ristomeren, Pohjanlahden sekä 
Tampereen alueella koulutuksen 
suunnittelusta ja toteuttamisesta 
piiripäällikön apuna. Meripuolus-
tuspiirin päällikkö hoitaa valta-
kunnallisesti koulutuksen suun-
nittelun, mutta keskittyy koulu-
tuksen toteuttamisessa lähinnä 
Suomenlahden alueeseen. Piiri-
päällikkö hoitaa edelleenkin pii-
rin talouden keskitetysti. Tämän 
voimavaran lisäyksen toivotaan 
parantavan koulutustoiminnan to-
teuttamista Saaristomerellä ja 
Pohjanlahden alueella oleellisesti 
ja mahdollistavan koulutustoi-
minnan laajentamisen koko ran-
nikollemme. 
• Toinen muutos on tulossa Suo-
menlahden koulutusalueelle. Ny-
kyinen Suomenlahden Meripuo-

lustusalueen Paikallisosasto on 
tarkoitus jakaa pienemmiksi pai-
kallisosastoiksi. Paikallisosastot 
muodostettaisiin alueellisista 
koulutusyksiköistä kuten esimer-
kiksi Hangon, Porkkalan, Suo-
menlinnan ja Vaarlahden paikal-
liskomppanioista. Lisäksi Santa-
haminaan on syntymässä eräiden 
ryt-yksiköiden ympärille uusi 
paikallisosasto. Syy nykyisen 
paikallisosaston jakamiseen on 
eräiden koulutusyksiköiden väki-
määrien kasvaminen. Muutoksen 
tarkoitus on tasoittaa toimivan 
henkilöstön määrä ja saada toimi-
va henkilöstö kiinteämmin yh-
teistoimintaan. Koulutusyksikkö-
jen status paikallisosastoina pa-
rantunee muutoksella. Paikallis-
osastojen yhteistoiminta merivoi-
mien ja merivartiostojen kanssa 
tapahtuu edelleen koulutusaluei-
den kautta keskitetysti. Edellä 
esitetystä paikallisosastojen lisää-
misestä ei ole tehty lopullista 
päätöstä, mutta se tapahtunee en-
nen kesää. 
• Sinisen Reservin ja Meripuo-
lustuspiirin kiinteä yhteistoimin-
ta jatkuu ja sitä pyritään edelleen-
kin kehittämään ennakkoluulot-
tomasti. 

Kevätterveisin 
Aslak Saviranta piiripäällikkö 

EKENÄS BOKFÖRINGSBYRÄ AB 
Rautatienkatu 15, 10600 Tammisaari 

Puh. 019-241 4995, Fax 019-246 2445 

NAANTALIN KAUPUNKI 
Puh. (02) 434 5111 

TIISTENJOEN 
OSUUSPANKKI 
Kuortaneentie 1506, Tiistenjoki 
Puh. 06-433 7400 

NOORMARKUN KUNTA 
29600 Noormarkku 

Puh. 02-540 5111 
fax 02-540 5100 

www.noormarkku.fi 
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System integration is one of our strong points 

The ASRAD-R on t he M 1 1 3 chassis. The s y s t e m can be instal led on a range of t racked or w h e e l e d carrier vehic les. 

Our company has developed the new 
highly mobile ATLAS SHORT-RANGE 
AIR DEFENCE SYSTEM (ASRAD-R) 
together with BOFORS Missiles, 
Sweden. 

The ASRAD-R air defence system is opti-
mised for the protection of vital assets 
and troops. ASRAD-R defends against 
threats posed by low level fixed and 
rotary wing aircraft. 
The 3-dimensional radar from ERICSSON 
with integrated IFF has been combined 
with the weapon pedestal. 

The search and acquisition radar allows 
the system to be operated fully auto-
nomously, but it can also be used as 
part of a combined air defence unit. The 
pedestal carries four RBS 70 MK 2 mis-
siles ready to fire. Additional missiles can 
be carried inside the vehicle. Also can 
the previous missiles generation be fired. 

The ASRAD-R system core modules 
except of the RBS 70 specific parts are 
common with those being introduced 
into the German Army Air Defence 
Forces in the light mechanized Short 
Range Air Defence System (LeFlaSys). 

The ASRAD-R system offers consider-
able affordability by delivering perform-
ance levels that meet or exceed those 
of similar systems but at a lower price. 

STN ATLAS Elektronik GmbH 

Sebaldsbrucker Heerstr. 235 
D - 28305 Bremen, Germany 
Phone.: + 4 9 (421)457-0 
e-mail: 
land-and-airborne-systems@stn-atlas.de  
http://www.stn-atias.de 

Bofors AB 

S - 691 80 Karlskoga, Sweden 
Phone: + 46 586 810 00 
Fax: + 46 586 581 45 
e-mail: rm@bofors.se 

Oy Telva Ab 
Särkiniementie 18, P.O.Box 9 
FIN-00210 Helsinki 
s +358 (0)9 5844 900 
Fax +358(0)9 5844 9191 
www.telva.fi 

STN ATLAS ELEKTRONIK 
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Uuni Volvo V 7 0 Sportsvvagon on täysin erilainen jo yllättävä urheiluauto. Paitsi että se kiihtyy 0 100 k m / h 7,1 
sekunnissa ja saavuttaa 250 km/h hu ippunopeuden (T5 versio), sen erikoisuutena on viisi ovea ja tavaratila, iohon 
vaivatta mahtuvat kaikki urheiluun liittyvät välineet suksista golfbägiin Sen urheilullisin ominaisuus on kuitenkin 
turvallisuus, johon kuuluu vakiona kaikki, mitä maailman turvallisimpien autojen valmistajalta voi odottaa, kuten 
kaksivaiheinen kuljettajan turvatyyny, ABS jarrut, SIPS-sivutörmayssunja, SIPS-sivirturvatyjmyt,WHIl'S järjestelmä, 
IC- turvaverho ym Hyvin vääntävät, suorituskykyiset uuden sukupolven moot tor i t , edistyksellinen alusta ja 
takapyörien Mul t i -Unk -jousitus luovat osaltaan kokeminen arvoisen ajoelämyksen ja täydellisen käsiteltävyydcn 
Uusi Volvo V70 on urheiluauto, johon vain Volvo pystyy. Malliston hinta alkaen 219 .900 mk. 

UUSI VOLVO V70 SP0RTSWAG0N 
A DIFFERENT KIND OF FAMILY CAR. 

www.voivocars.1i 
Kuvan autossa aekoisvaruslulu 

Vientiautot: 
Bilia Oy Ab, Tourist & Diplomat Sales 
Olarinluoma 8, 02200 ESPOO 
puh. 09 - 5044 1580, fax 09 - 5044 5590 
sekä muut piirimyyjät kautta maan. www.bilia.fi 
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Juhlaa ja 
kurssijuhlaa 
Laulua ja soittoa oli 
omastakin takaa. 

• Merisotakoulun reserviupseerikurssin 138 kurs-
sijuhla pidettiin lauantaina 13. tammikuuta 2001 
Kalastajatorpalla Helsingissä. Juhlaan osallistuivat 
kurssin oppilaat seuralaisineen sekä kutsuvieraina 
koulunjohta ja kommodori Risku Rasku puolisoi-
neen, kummikurssin 38 edustajana kurssin oppilas-
kunnan sihteeri Pentti Jänkälä sekä kouluttajat ru-
kurssin johtajan, kaptl Mauri Vierulan johdolla. 

Alkumaljan jälkeen kurssijuhlan vastaava toi-
votti vieraat ja kurssilaiset seuralaisineen tervetul-
leiksi. Alkupalan jälkeen olikin kouluttajien ja kum-
mikurssin yllätysohjelmana Wiipurin Lauluveikko-
jen n. 35-henkisen kuoron laulutervehdys. Kuoro 
lauloi neljä isänmaallista laulua. 

Kommodori Rasku tervehti kurssia ja korosti 
puheessaan johtamistaidon merkitystä. Kummi-
kurssin edustaja toi terveiset 40 vuoden takaiselta 
kurssilta. Illan mittaan nähtiin ja kuultiin kurssilais-
ten korkeatasoiset ohjelmanumerot. 

Ilta päättyi tansseihin ja jatkoihin yökerhossa. 
Seuraavan viikon torstaina olisi vuorossa kurssin 
päätöstilaisuus. 
Teksti ja kuvat P. Jänkälä 

Koulun johtaja, kommodori Risto Rasku ja 
oppilaskunnan puheenjohtaja upseerioppilas 
Jani Peltonen ja sihteeri, upseerioppilas Erkki 

Peitsaro seuralaisineen. 

Tyytyväiset i lmeet - hauska ilta ja kurssin 
päättyminen. 
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Ru-kurssin johtaja kaptl Mauri Vierula takanaan kurssilaiset. 

Uusia kokelaita joukko-osastoihin 
• Merivoimien reserviupseerikurssin 138 päättä-
jäistilaisuus pidettiin 18. tammikuuta 2001 Meriso-
takoulussa. Tilaisuus alkoi perinteisesti. Merisota-
koulun lipun, kunniamarssin ja musiikkiesityksen 
jälkeen koulunjohtaja, kommodori Risto Rasku toi-
votti vieraat tervetulleeksi. Puheessaan Rasku tote-
si, että tämä kurssi on kolmas kurssi, jossa rannik-
kojoukko- ja laivastolinja on yhdistetty. Kurssilla 
koulutetaan nyt ensi kertaa myös konealan reser-
viupseereita, joiden tarve tullee 
lisääntymään lähivuosina. i 

Koulun johtaja käsitteli 
myös puheessaan äskeistä puo-
lustusministerin julkisuuteen 
saattamaa kantaansa, jonka mu-
kaan reserviläisten reservissä-
oloaikaa laskettaisiin nykyisestä 
50 ikävuodesta 35 ikävuoteen. 
Pääesikunta on Raskun mukaan 
jo kenrl Hollon suulla ilmoitta-
nut, että pääesikunnassa ei ole 
suunnitteilla edellä mainittu 
muutosesitys. Raskunkin mu-
kaan Suomessa on tarvetta mah-
dollisuuteen kutsua palveluk-
seen 430.000 miestä. Operatii-
visiin joukkoihin on jo nyt sijoi-
tettu pääasiassa kenttäkelpoisim-
mat ikäryhmät eli alle 35 vuoti-
aat. Puheessaan Rasku käsitteli 
edelleen naisten mahdollisuutta 
varusmiespalvelukseen, valikoi- Kurssin priimus 

tumista upseerin uralle ia arvioi, Pekka Rytkönen 
sen jälkeen. 

että 25 vuoden päästä Suomessa on ensimmäinen 
naisamiraali. 

Tulenjohto paras op in tosuunta 

Ru-kurssin johtaja, kapteeniluutnantti Mauri Vieru-
la esitteli kurssikertomuksen. Merivoimien ru-kurs-
si 138 alkoi Suomenlinnassa 13.10.2000 ja päättyi 
18.1. 2001. Kurssille oli komennettu kaikkiaan 63 

oppilasta, jotka kaikki suorittivat 
kurssin hyväksyttävästi. Kiitettä-
viä suorituksia oli vain yksi, hy-
viä 50 ja tyydyttäviä 12. Kurssin 
priimus oli rannikkojoukkolinjal-
ta. Tulenjohto oli paras opinto-
suunta. Parhaiten selvisivät 
UudPnstä komennetut oppilaat. 

Kurssilla oli sekä laivasto-
että rannikkojoukkolinjalle yhtei-
nen opetussuunnitelma. Yhteisiä 
aiheita olivat mm. johtamistaito, 
kouluttamistako, ase- ja ampu-
makoulutus, yleinen sotilaskoulu-
tus, liikuntakoulutus ja osa taktii-
kan koulutusta. 

Erikoiskoulutuksen osalta lin-
jat jakautuivat opintosuuntiin, joi-
ta olivat tulenjohto, tuliasema, 
viesti, liikkuva rannikkotykistö, 
merenkulku sekä kone. Koulu-
tukseen kuuluivat myös käytän-

upskok Ville- non taidot, joita opiskeltiin niin 
heti ylennyk- väyläharjoitteluajossa kuin meri-

6 6 RANNIKON PUOLUSTAJA l / O l 

RtUy:n puheenjohtaja Hasse Rekola luovutta-
massa parhaan tulenjohtajan kiikaria. 

ampumaleirillä. Lisäksi on todettava tässä yhtey-
dessä, että osa merivoimien reserviläisistä eli ran-
nikkojääkärit koulutetaan edelleen Haminan 
RUK:ssa. 

Kurssikertomuksen jälkeen upseerioppilaille 
jaettiin todistukset ja kurssimerkit sekä kommodori 
Risto Rasku ylensi valmistuneet upseerikokelaan 
palvelusarvoon. 

Pr i imuksen m i e k k a 
Vi l le -Pekka Rytkösel le 

Porilaisten marssin jälkeen olivat vuorossa palkitse-
miset. Koulun johtaja ilmaisi tyytyväisyyteensä 
palkintojen laatuun ja runsauteen. 

RUL:n edustaja Pentti Jänkälä luovutti priimuk-
sen kunniamiekan kurssin parhaalle upseerikokelas 
Ville-Pekka Rytköselle, joka sai ainoan kiitettävän 
arvosanan sekä lukuisia muita palkintoja. 

Paikalla olleet kummikurssilaiset, eli sata kurs-
sia sitten keväällä 1960 kurssilta 38 valmistuneet, 
luovuttivat Risto Rydmanin pitämän puheen jälkeen 
oppilaskunnan puheenjohtajalle, upseerikokelas 
Jani Peltoselle ja sihteerille, upseerikokelas Erkki 
Peitsarolle muistoksi C. J. Garbergin ja Kari Palsi-
lan toimittaman Viapori-Suomenlinna kuvateoksen. 
Rydman velvoitti puheessaan oppilaskunnan johtoa 
järjestämään kurssinsa tapaamisen sekä kurssijuh-
lan viiden vuoden kuluttua. Lukuisista lahjoittajis-
ta manitaan tässä Rannikkotykistön Upseeriyhdis-
tys, jonka puheenjohtaja komentaja Hasse Rekola 
luovutti parhaalle tulenjohtajalle kiikarit. 
Teksti ja kuvat Pentti Jänkälä 

Kummikurssi MeriSK 38 vuodelta 1960 tuo-
massa tervehdystä oppilaskunnan puheenjoh-
taja kapt res Risto Rydmanin johdolla. 

PEDERSORE KOMMUN 
PEDERSÖREN KUNTA 
68910 BENNÄS-PÄNNÄINEN 
Tel./Puh. (06) 785 0111, Fax (09) 729 0547 
www.pedersore.fi 

J. NUOLIKOSKI OY 
LIUKULASITEHDAS 

Parveke- ja terassilasit 
Hallapurontie 731, 62800 Vimpeli 

Puh. (06) 565 5111, Fax (06) 565 5122 
www.jnuolikoski.fi 

Fdl^j TAMPEREEN 
T K J KASSAJÄRJESTELMÄT OY 

Takojankatu 8,33540 Tampere Puh. (03) 261 1666, Fax (03) 261 1066 

Annamme liikennelupaan vaadittavaa 
tavaraliikenteen j a taksiliikenteen yri t täjäkoulutusta. 

Tiedustelut puh. 02-560 4516. 

* Ammaiti-ja 
yrittäjäopisto 
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SIMeriPOs - Kurssit vuonna 2001 

• Maanpuolustuskoulutus (MPK) ry:n kursseista 
löytyy v. 2001 yhteensä 49 kurssia, joiden läpivien-
nistä vastaavat Suomenlahden Meripuolustusosas-
ton (SIMeriPOs) kouluttajat. Nämä kurssit tukevat 
sellaisenaan mainiosti myös kertausharjoi tuksi in 
(KH) tai vapaaehtoiseen harjoitukseen (VEH) osal-
listuvia. Kurssijärjestelmää on pyritty edelleen ke-
hittämään siten, että yksilön sotilaallisia perustaito-
j a voisi jokainen kerrata suorit tamalla ao. perus-
kurssisarjan. Peruskursseja tullaan ja tkossa pitä-
mään vuosittain määrävälein, jotta jokainen pystyisi 
suorittamaan kurssisarjan omassa tahdissaan. 

Toiminnassa on myös entiseen tapaan monipuo-
lisia erikoiskursseja sekä sinisen linjan että rannik-
kojalkaväkikoulutuksen saanneille. Parhaiten saat 
lisätietoa sinua näistä aiheista vilkaisemalla MPK 
ry:n www-s ivu ja (www.mpkry.f i /meriv.html) tai 
kysymällä suoraan ao. yhteishenkilöiltä. Ilmoittau-
tuminen kursseil le käy myös kätevästi suoraan 
www-sivuilta tai ottamalla yhteyttä piiripäällikkö 
Aslak Savirantaan. 

SIMeriPOs toivoo erityisesti, että mahdollisim-
man moni nykyisissä paikalliskomppanioissa ja vii-
riköissä työskentelevä pääsisi osallistumaan kurs-
seille, jotka ovat pääsääntöisesti 1 - 2 pv:n kokonai-
suuksia viikonloppuisin. Tervetuloa verestämään 
taitoja ja oppimaan uutta! 

P e r u s k u r s s i t 

Kurssi: P1 - Taistelutilan kuva 
Aika: 20.1 / 15.9, Santahamina 
Kurssilla paneudutaan uhkakuviin , kriisin kehitty-
miseen sekä taistelutilan kuvaan meri- / rannikko-
alueella. 

Kurssi: P2 - Viestitoiminnan perusteet 
Aika: 24.2 / 6 .10 , Santahamina 
Kurssi l la perehdytään perusviest iväl ineiden 
(LV217,P78,SANLA,VHF) käyttöön sekä viestipe-
rusteisiin. 

I l m o i t t a u t u m i s e t : 
KoulOs / 
Jukka Toukkari 
gsm: 0400 771 587 
email: jukka.toukkari@bea.com 

Kurssi: P3 - Taistelijan Ensiapu (EA1) 
Aika: 10-11.3 /20-21 .10 , Santahamina 
Kurssilla käydään läpi SPR:n EA1 -tasoinen koulu-
tuspaketti. Kurssi palvelee jokaista taistelijaa niin 
rauhan kuin kriisinkin aikana. 

Kurssi: P4 - Vartiopaikkatoiminta 
Aika: 3 1 . 3 / 3 . 1 1 , Santahamina 
Kurssilla keskitytään toimintaan vartiopaikalla yk-
silö / taistelijapari tasolla. Havaintojen teko, viesti-
tys. henkilön / kulkuneuvon turvallinen tarkastami-
nen ... 

Kurssi: P5 - Taistelijan suojelukoulutus 
Aika: 2 8 . 4 / 17.11, Santahamina 
Käydään läpi taisteli jan suojelutoimet erilaisissa 
uhkatilanteissa (tulipalot,kaasuhyökkäys jne.) Li-
säksi käydään läpi taistelijan / tst-aseman naamioi-
misen perusteet. 

Kurssi: P6 - Aseenkäsittely I 
Aika: 31.3 / 29.9, Santahamina 
Rk 7.62 ominaisuudet sekä turvallinen aseenkäsit-
tely erilaisissa toimintatilanteissa. Kurssiin sisältyy 
rk-ammunnat. 

Kurssi: P7 - Aseenkäsittely II / Ryhmäaseet 
Aika: 12.5 / 1.12, Upinniemi 
Aseenkäsi t te ly I:n ja tkokurss i , jossa keskitytään 
ryhmätukiaseisiin (12,7 itkk, kvkk, kvkrh). Aseiden 
ominaisuuksien läpikäynti sekä toiminta. 

Kurssi: P8 - Jv-räjähteet 
Aika: 19.5 / 8.12, Santahamina 
Kurssilla käydään läpi jv-räjähteiden perusominai-
suudet sekä harjoitellaan harjoituskalustolla niiden 
turvallista käyttöä maasto-olosuhteissa. 

L i s ä t i e t o j a : 
Aslak Saviranta 
gsm: 040-5030 875 
fax (09) 3463 241 
email: aslak.saviranta@srs.fi 

www.mpkry.f i 
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Rakentajain 
Konevuokraamo Oyj 

Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa, puh. 09-89481, Fax 09-890 303 

N O I N 6 0 T O I M I P A I K K A A 
K A U T T A M A A N 

PUOLUSTUSVOIMIEN 
VAATETTAJA 
JO VUODESTA 1922 

VPU 
PUKUTEHDAS OV 

HAMEENLINNA 
PUH. 03-6265200 
FAX. 03-6265300 
MYYMÄLÄT: HÄMEENLINNA, HELSINKI 
TURKU, ROVANIEMI, KOUVOLA, OULU, 
TAMPERE, JYVÄSKYLÄ, KUOPIO, KAJAANI 
INTERNET http://www.vpu.fl 

N Y K Y A I K A I S T A K U L J E T U S P A L V E L U A M O N I P U O L I S E L L A K A L U S T O L L A 

Erilaatuiset sora- ja sepelilajikkeet 

KOSKINEN-YHTIÖT 
27600 HINNERJOKI, Puh. (02) 555 0000, Fax 555 0011 

www.koskinen-yhtiot.fi 

Anti-Corrol 
SUOJAÖLJYT 

aseisiin-autoihin-lukkoihin-
teollisuuteen-maatalous-
koneisiin 

- estää korroosion 
- irrottaa ruosteen 
- voitelee, puhdistaa 
- suojaa joka säässä 

KEMIANTUOTE OY 
Riihimäentie 4310, 12240 HIKIÄ 
Puh. 019-768 011 
Fax 019-768 013 

J N T PSP 
Alholminkatu 3 A l h o l m s g a t a n 

6 8 6 0 0 PIETARSAARI JAKOBSTAD 
puh. 0 6 - 7 8 6 8 1 1 1 te l . 

www.jnt.fi 
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Peruskurssi 56 rannikkojoukkolinja valmistui 

• Tämän julkaisun ilmestyessä on jälleen tuotettu 
yksi peruskurssi aktiivipalvelukseen. Kahden ja 
puolen vuoden pituinen opistoupseerikoulutus on 
valmistanut seitsemän rannikkojoukkolinjan oppi-
lasta vastaamaan alati kehittyvän rannikkotykistön 
tarpeisiin. 

Koulutuksemme alkoi Maanpuolustusopistossa 
Lappeenrannassa 10.8.1998, kestäen aina seuraavan 
vuoden maaliskuun loppuun saakka. Koulumme 
perinnejoukko-osasto, Vöyrin sotakoulu, oli saanut 
työllensä jatkajat. Lappeenrannassa toteutettu yh-
teiskoulutusjakso oli teoriapitoista, sisältäen paljon 
siviiliaineita kuten matematiikkaa ja kieliä. Näistä 
aineista tuntui jokainen vuorollaan saavan tarpeek-
seen. 

Koulu oli kuitenkin kestettävä, eräät opettajat 
lohduttivat sanoen, että tulevien aselajiopintojen 
aikana tulisimme vielä monesti kaipaamaan tätä 
koulutuksemme vaihetta. Lappeenrannan opiskeli-
jakaupunki tuntui lisäksi tarjoavan erinomaiset puit-
teet iltaisin tapahtuvalle sosiaaliselle toiminnalle. 
Kiitokset koko Maanpuolustusopiston henkilökun-
nalle. 

Maalis- huhtikuun vaihteessa aloitimme aselaji-
opinnot Merisotakoulussa Suomenlinnassa. Ran-
nikkojoukkolinjan johtaja, yliluutnantti Markku 
Kaukoranta, otti linjamme heti isälliseen huomaan-
sa. Saimme nopeasti huomata, että mitään emme 
tulisi ilmaiseksi saamaan. Koulutus alkoi heti täy-
dellä teholla ja tavoitevaatimukset olivat nopeasti 
kaikille selvät. 

Linjamme kouluttaja, luutnantti Kari Laakko ei 
ollut valmis luopumaan koulutusvaatimuksista tiu-
kan aikataulun edessä ja rohkeasti otti haasteen, eli 
meidät vastaan. Ensimmäiset kranaatit tulisi ampua 
jo muutaman viikon jälkeen suora-ammuntaleirillä 
Russarön linnakkeella ja pian sen jälkeen olisi ky-
ettävä toimimaan johtotehtävissä ensimmäisellä 
merileirillämme. Kaikilla leireillämme olemme sit-
temmin johtaneet varusmiehiä, emme vain toisiam-
me. Se on varmasti ollut kaikille eräs parhaista 
motivaattoreista. 

Tuon kevään jälkeen on aika lentänyt vauhdilla 
eteenpäin. Kiinteän ja liikkuvan rannikkotykistön 
lisäksi on uudistunut rannikkojoukkolinja pitänyt 
sisällään varsin monitahoista koulutusta. Ajoneuvo-
kurssi antoi pätevyyden armeijan BC-luokkien ajo-
neuvoille, räjäyttäjän ja raivaajan kurssit olivat 
meille kuin hiekkalaatikko kolmivuotiaalle, kranaa-

tinheitinkoulutus on tulevaisuudessa monelle meis-
tä hyödyksi ja merivalvontakoulutuksesta sai moni 
paljonkin irti. Rannikkojalkaväkikoulutus jäi mie-
leen pariasteisesta merivedestä ja mielenkiintoisista 
donitsikokemuksista. Koulutuksemme on pitänyt 
sisällään kaikkea kameratekniikasta maaporan 
käyttöön. 

Varmasti tuon monipuolisuuden johdosta ovat 
linjamme oppilaatkin olleet varusmieskoulutuksel-
taan varsin sekalaista sakkia. Rannikkotykistö- sekä 
kenttätykistökoulutuksen saaneiden lisäksi on lin-
jallamme opiskelleita olleet mm. tst-sukeltaja-, ran-
nikkojääkäri- ja jalkaväkikoulutuksen saaneita mie-
hiä. Monesti on eri koulutuspohja erottunut koulu-
tusaiheiden vaihtuessa. 

Valmistumisen koitettua rannikkojoukkolinja 
haluaa muistaa niitä oppilaita, jotka siirtyivät asela-
jiopinnoissaan toisaalle, liikunta-, viesti-, moottori-
sekä aselinjalle. 

Mahdotonta on listata kaikkia niitä henkilöitä, 
jotka ovat ottaneet vastuun meidän koulutuksestam-
me. Suurin kiitos kuuluu omille kouluttajillemme: 
Kaptl Immoselle, joka ennen lähtöään kansainväli-
siin tehtäviin kantoi suuren osan vastuusta tulenjoh-
tamisen koulutuksessa, ylil Merolle, joka otti Im-
mosen paikan, ltn Laakolle, joka on vastannut erito-
ten laskin-ja mittauskoulutuksesta sekä erityisesti 
ylil Kaukorannalle, linjamme johtajalle ja erinomai-
selle tykkikouluttajalle. Kiitos myös kaikille niille, 
jolle se kuuluu Merisotakoulun siviilihenkilökun-
nasta. 

Puolustusvoimat elää muutoksen myllerrykses-
sä ja tuleva koulutusuudistus on varmasti huolestut-
tanut monia meitä. Avoimin mielin lähdemme kui-
tenkin vastaamaan takaisin siihen haasteeseen, jon-
ka työnantajamme meille tarjoaa. Luottaen siihen, 
että myöskin nykymuotoisen opistoupseerin koulu-
tuksen saaneita, tullaan ammatissamme kehittä-
mään ja arvostamaan. 

Aliluutnantit Hanén, Juvonen, Kaasinen, Karls-
son, Lehtimäki, Mäntyala ja Vainionpää: 
Henkemme on läpi kurssin ollut hyvä, pidetään toi-
siimme yhteyttä jatkossakin! 

Rannikkotykistön Opistoupseerit ry:n hallitus 
onnittelee uusia aliluutnantteja kurssin menestyk-
sekkäästä suorituksesta, ylennyksestä sekä toivot-
taa kaikki tervetulleiksi "sorvin" ääreen. 
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RANNIKKOTYKISTÖN OPISTOUPSEERIT RY:N 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
PE 2.3.2001 KLO 18.30 
m/s MARIELLA 

Bengtskärin taistelun 
60-vuotismuistojuhla 

vietetään heinäkuusa 2001 

Juhlaa edeltää seminaariTurunYliopiston päärakennuksen 
Tauno Nurmela-salissa torstaina 29.3.2001 klo 09.00-16.30. 

Seminaarin esiintyjinä mm. 
Visa ja Eero Auvinen, 
Pekka Siivast, 
Martti Julkunen, 
Heimo Välimäki, 
Paula Wilsson, 
Seppo Sällylä. 

Mukana myös useita nauhoitettuja haastatteluja. 

Tilaisuuden järjestävätTurunYliopistosäätiö ja Saaristome-
ren Mer ipuolustusalue yhteistyössä Turun y l iopis ton 
täydennyskoulutuskeskuksen,Turun Laivastokillan jaTurun 
Rannikkotykistökillan kanssa. 

Vapaa pääsy. 

Lisätiedot Sakari Kinnarinen (02) 181 22640, tai 
Jarkko lire (040) 509 7753 
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Iloisia ilmeitä tulossa kerholle. Lounaalle osallistui lähes sata henkeä. 

SININEN RESERVI RY 

• Sininen Reservi ry:n syyskokous pidettiin Kar-
jaalla 19. marraskuuta 2000. Kokous valitsi yhdis-
tyksen puheenjohtajaksi toimitusjohtaja, maj res 
Reijo Telarannan, varapuheenjohtajiksi kauppat. lis. 
Tapio Riikosen ja komentaja evp Jukka Tarjanteen 
sekä muiksi hallituksen jäseniksi seuraavat eri vaa-
liliittojen edustajat: Juha-Pekka Harju, Rainer Hele-
nius, Mauno Hintsala, Jarmo Holm, Pentti Jänkälä, 
Keijo Karimäki, Mika Koivunen, Ingmar Lindberg, 
Hannu Saario, Marja Sipi ja Kristiina Slotte. 

Syyskokouksen päätöksellä hallituksen kokouk-
sessa on läsnäolo-ja puheoikeus Sinisen Reservin 
Säätiön edustajana Christian Elfvingillä, Meripuo-
lustuspiirin edustajana piiripäällikkö Aslak Saviran-
nalla ja Merivoimien esikunnan edustajana kommo-
dori Kai Varsiolla. Hallitus päätti lisäksi myöntää 
läsnäolo-ja puheoikeuden meripuolustuspiirin Suo-
menlahden paikallisosaston (MeripPOs) päällikköl-
le Kai Masalinille. 

Valitun hallituksen toimikausi jatkuu vuoden 
2002 yhdistyksen kevätkokoukseen saakka, koska 
uudet säännöt tullevat voimaan tämän hallituksen 
toimikauden aikana. 

Hallitus piti ensimmäisen kokouksensa lauan-

taina 20.1.2001. Tässä kokouksessa valittiin Sini-
nen Reservi ry:n sihteeriksi Pentti Jänkälä. 

Hallitus päätti mm. hyväksyä seuraavat toimin-
tansa painopisteet: 

1. Yhteyden ja yhteistyön edistäminen jäsenis-
tön keskuudessa 

2. Sisäisen tiedottamisen tehostaminen 
3. Hallituksen työskentelyn tehostaminen mm. 

sisäisellä työnjaolla 
4. Meripuolustuspiirin koulutustoiminnan tuke-

minen 
5. Ulkoisen tiedottamisen tehostaminen yhteis-

työssä sidosryhmien ja merivoimien kanssa 
6. Meripuolustuksen pitäminen esillä maanpuo-

lustustyössä ja puolustuspoliittisessa keskustelussa 
7. Merenkulun merkityksen pitäminen esillä 

turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. 

Lisäksi todettiin, että Meripuolustuspiiri on jaet-
tu Suomenlahden ja Saaristomeren koulutusalueek-
si. Viimeksi mainittuun nimettäneen piiripäällikön 
avuksi aluepäällikkö. 

Teksti: Kai Masalin 
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Kuvassa vasemmalta isäntämme. Suomenlah-
den Meripuolustusalueen komentaja, kommo-
dori Heikki Salmela,Timo Vartiainen ja Reijo 
Telaranta. Hetken vakavuus näkyy kasvoilta. 
Kuva Keijo Karimäki. 

Kiitos Timo ja Reijo! 
• Vuodenvaihde toi jälleen mukanaan myös vas-
tuun kantajien muutoksia. Sinisen Reservin ensim-
mäinen ja pitkäaikainen puheenjohtaja Timo Varti-
ainen jätti tehtävänsä Reijo Telarannalle, joka puo-
lestaan luovutti vastuun Suomenlahden Meripuo-
lustusalueen Paikallisosaston johtamisesta Kai 
Masalinille. Tehtävien vaihto tapahtui näyttävästi 
perinteisellä joululounaalla 16.12.2000 Upinnie-
men varuskuntakerholla. 

Itsenäisyyspäivänä ylennetty 
lippueamiraali Pertti Malmberg ja 
kiitoksia lounaasta. Kuva Keijo 
Karimäki. 

Sinisen reservin hallitus 
on järjestäytynyt 
• Sininen Reservi ry:n uusi hallitus piti 
ensimmäisen kokouksensa 20.1.2001. 
Yhdistyksen tavoitteiksi vuodelle 2001 
määriteltiin mm 

- yhteyden ja yhteistyön edistäminen 
jäsenistön keskuudessa 

- sisäisen tiedottamisen tehostaminen 
- hallituksen työskentelyn kehittäminen 

mm sisäisellä työnjaolla 
- meripuolustuspiirin tukeminen 
- ulkoisen tiedottamisen tehostaminen 

yhteistyössä sidosryhmien ja merivoimien 
kanssa 

- meripuolustuksen pitäminen esillä 
maanpuolustustyössä ja puolustuspoliittisessa 
keskustelussa 

- merenkulun merkityksen pitäminen 
esillä turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. 

Puheenjohtajana toimii Reijo Telaranta 
vastuualueenaan mm. yhteydet merivoimiin, 
muihin maanpuolustusjärjestöihin ja säätiöi-
hin. Varapuheenjohtajista Tapio Riikonen 
vastaa taloudesta ja sisäisestä yhteydenpidos-
ta Kotkan-Haminan alueella ja Jukka 
Tarjanne yhdistyksen koko tiedotustoimin-
nasta sekä sisäisestä yhteydenpidosta Helsin-
gin alueella. Sihteerinä toimii Pentti Jänkälä. 
Edellä mainitut neljä muodostavat hallituk-
sen työvaliokunnan. 

Rainer Helenius huolehtii sisäisestä 
yhteydenpidosta läntisellä koulutusalueella ja 
Mauno Hintsala vastaavasti Vaasan-Kokko-
lan-Tampereen alueella. Näyttely-ja messu-
toiminnasta vastaavat Kristiina Slotte ja 
Jarmo Holm. Palkitsemiset ja muistamiset 
ovat Keijo Karimäen vastuulla ja Mika 
Koivunen vastaa koulutus-, vierailu-ja 
omaistenpäiväasioista. 

Ingmar Lindberg vastaa yhteyksistä 
itäisellä Uudellamaalla ja rannikkojääkärei-
hin sekä ruotsinkielisestä tiedotuksesta. 
Kilpaulutoiminta on Hannu Saarion harteilla 
ja myyntituotteista vastaa Marja Sipi. 

Mainitut hallituksen vastuuhenkilöt 
hankkivat itselleen apuvoimia tarpeen 
mukaan, jotta yhdistyksen toiminta täyttää 
sille asetetut toiveet ja odotukset. 

Jukka Tarjanne 
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Joku näistä se voisi... 

Sinisen Reservin 

SALAPERÄISET KONTIT 
Nykyiset uhkakuvat edellyt-
tävät puolustukselta jousta-

vuutta ja liikkuvuutta. Että 
tähän päästäisiin, myös 

esikuntien ja johtopai kko-
jen on voitava siirtyä nope-

asti paikasta toiseen. 

Kiinteät linnoituslaitteet ja rakennukset on voita-
va korvata vaikkapa viattoman näköisillä tavara-
konteilla, jotka sisältä myös todella ovat täyttä ta-
varaa! 

Merivoimien reservin järjestöjä yhdistävä ja 
vapaaehtoista koulutustoimintaa tukeva Sininen 
Reservi ry omistaa viisi suurta tavarakonttia, 
joiden sisältöä ei päältä arvaisi. Konteista kaksi 
on sisustettu ja kalustettu johtopaikoiksi ja 
kolme monipuolisiksi varastokonteiksi. 
• Esikuntakontit toimivat työskentelytiloineen, 

viestivälineineen ja monipuolisine valmiuk-
sineen vaikkapa isommankin harjoituksen 
johtopaikkoina tai perustamiskeskuksen 
esikuntana, kertoo Pekka Ahtola, joka on 
alusta alkaen vetänyt projektia. 

• Varastokontit ovat lämmitettäviä ja niissä 
voidaan hyvin sekä kuivata että säilyttää 
varusteita. Aggregaattien kanssa varmiste-
taan järjestelmän riippumattomuus ulkopuo-
lisista sähköverkoista. Kontit voidaan 
hetkessä siirtää kuorma-autoilla hyvinkin 
vaikeakulkuisiin paikkoihin, ja ne ovat 
siirron jälkeen heti toimintavalmiina, Pekka 
Ahtola jatkaa. 
Konttivarastoon sijoitettuina kontit eivät 
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( V m a g - l i t e ' 
LUOTTOKELPOINEN. 

Käsivalaisimissa tärkeintä on luotettavuus 
ja juuri siinä Mag-Lite on ylivoimainen. 

fl^NPERNET 
Puh. (09) 701 8484 
www.vandernet.com 

f KES KGSAPTEEKKI VAASA 
CENTRALAPOTEKET VASA 
Hovioikeudenpuistikko 20 
65100 VAASA 
Hovrättsesplanaden 20 
65100 VASA 

SUUR-SAVON SÄHKÖ OY 
PL 3 

50101 MIKKELI 
Puh. 010 21041, Fax 015-151 485 

RIIHIMÄEN PUHELIN OY 
PL 21, 11101 Riihimäki 
Puh. 019-7111 

K U U S A N K O S K I 

80-vuotias 
Kuusankoski, 
Suomen Paperikaupunki 
tervetii Suomen 
rannikoiden puolustajia 

millään tavoin eroa arkisemmista virka veljis-
tään. 

Naamiointi on täydellinen. Vasta ovien 
avaaminen paljastaa kyseessä olevan jotain 
aivan muuta kuin konttiliikenteestä tutut 
kuljetusvälineet. Tämän ymmärtää viimeistään 
silloin, kun kuulee, että viimeistelyvaiheessa 
olevan viiden kontin kokonaisarvo kalusteineen, 
viestivälineineen ja muine teknisine hienouksi-
neen on noin 300.000 markkaa. 

V i l k a s t o i m i n t a e d e l l y t t ä ä k u n n o n 
k a l u s t o a 

Sinisen Reservin piirissä toimivilla järjestöillä 
on jo runsaasti vapaaehtoista koulutustoimintaa 
palvelevaa kalustoa. Viiden kontin lisäksi 
käytössä on koululaiva Röyttä, joka palvelee 
sekä rannikko- että laivastojoukkojen koulutusta 
ja vapaaehtoisia harjoituksia merenkulkukoulu-
tuksesta maalilauttojen hinaukseen ja joukkojen 
kuljetuksesta miinakoulutukseen. Röytän 
omistaa Sinisen Reservin säätiö. Suomenlinnan 
Rannikkotykistökillan omistuksessa olevat 
kolme Mörkö-luokan G-venettä ovat jo useana 
vuotena olleet ahkerasti koulu tus- ja harjoitus-

käytössä. Neljäs vene tulee avovesikauden 
alkuun. 

Pohjanlahden Laivastokillalla on myös 
millä liikkua merellä. Heidän reserviläistoi-
mintaansa palvelee YM eli entinen yhteys-
moottorivene. Myös Saaristomeren Merivar-
tioston Killalla on omaa kalustoa kahden 
veneen verran. 

Kalustoluetteloon kannattaa lisätä vielä 
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan runsas 
ja monipuolinen viestikalusto tukiasemineen. 
Kun harjoituksen järjestäminen on ollut 
kompastua liian niukkaan tai huonokuntoi-
seen viestikalustoon, tilanne on voitu pelastaa 
reservin omilla harjoituskäyttöön hankituilla 
laitteilla. 

Kun puhutaan sinisen reservin monipuoli-
sesta kuljetus-, koulutus- ja viestikalustosta, 
niin kyse ei ole mistään pullistelusta. Nopeas-
ti laajentunut vapaaehtoinen koulutustoiminta 
vaatii yhä enemmän välineitä ja tekniikkaa. 
Jos ne puuttuvat, touhusta tulee helposti yhtä 
turhauttavaa kuin se kuuluisa varusmiesten 
tetsaaminen, jossa huudetaan ääni käheänä 
"Laukaus!" "Laukaus!" 
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HUAAANITAS 

LP-MERCATURA OY 
Elektroniikan komponentit 

Kaakkolankuja 8, 04400 Järvenpää 
Puh. (09) 271 1565, fax 271 1838 

www.lp-mercatura.fi 

YLIVIESKAN 
KAUPUNKI 

HAILUODON KUNTA 
90480 HAILUOTO 
Puh. 08-810 0314, Fax 08-810 0820 

SÄKYLÄN METSÄTYÖ 
ESKO HUHTAMAA 

27800 Säkylä 
puh. 02-867 4644 

0500-324 810 

/ ^ V Ä R I S S U O N ^ ^ 

Littoistentie 81, 20610 Turku, Puh. 02-275 2250 
Puh./fax 02-2444 245 

TUHOLAISTORJUNTA OY 
DESTRUCTOR AB 

Palvelua 24h/vrk 
Puh. 02-486 0833, 0400-740 262 

0 

Mäkelät ja Hallapurot 
killan glögeillä. 

I tsenäisyyt tä juhl i t t i in per inte isest i 

• Perinteinen itsenäisyyspäivän iltajuhla järjestet-
tiin 6.12 Palacen juhlasalissa. Paikalla oli kutsuvie-
raita ja kiltalaisia puolisoineen, yhteensä 80 henkeä. 

Ruokalistalla oli tällä kertaa tilligraavattua lohta 
ja siikatartaria sinappikastikkeen kera, lehtitaiki-
naan leivottua karitsanseläkettä ja banyulskastiketta 
sekä kahvia tai teetä suklaamakeisten kera. 

Koska killan puheenjohtaja Eero Akaan-Penttilä 
joutui osallistumaan Kauppatorin toisessa päässä 
olevaan juhlaan, illan emäntänä oli killan varapu-
heenjohtaja Kristiina Slotte. Juhlapuheen piti meri-
voimien esikuntapäällikkö, lippueamiraali Pertti 
Malmberg. Hän kertoi merivoimien tulevaisuuden 
näkymistä, mm. uusien ohjusveneiden ja ilmatyy-
nyalusten hankinnasta. Kiitospuheessaan Rannik-
korykmentin komentaja, komentaja Aulis Minkki-
nen kertoi rykmentin toiminnasta ja kiitti kiltaa yh-
teistyöstä. 

Vuoden kiltalaiseksi oli valittu Ensio Selin, joka 

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 
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Kiltakisa; kohta menee naru poikki.. 

on ollut pitkään mukana vapaaehtoisessa maanpuo-
lustustyössä. Hän on toiminut viime vuosina killan 
järjestöjaoksessa, joka mm. järjestää nämä juhlat. 

Musiikista vastasivat tangokuningatar Tiina 
Räsänen sekä Carusell-orkesteri. 

Varusmiehiä muis te t t i in 

• Suomenlahden Meripuolustusalueen kotiuttamis-
juhl issa 28.12 palkittiin hyvin palvelleita 6 ja 12 
kuukauden varusmiehiä killan baretilla ja Rannikon 
Puolustajain killan plaketilla. Isosaaressa kiltaa 
edusti Kristiina Slotte, Upinniemessä Timo Eloläh-
de. Ennen kotiutuskahvitilaisuutta Elolähde esitte-
li vapaaehtoista maanpuolustusta Upinniemessä ja 
Mäkiluodossa palveleville. 

Kil takisa 

• Syksyn 1999 kiltakisan voittajana oli Suomenlin-
nan rannikkotykistökillan vuoro järjestää seuraava 

kisa, joka oli sunnuntaina 19.11.2000 Santahami-
nassa. Tehtävät olivat leikkimielisiä, mutta reservi-
läishenkisiä, esimerkiksi esineiden tunnistus, ensi-
apu, periskoopin rakentaminen, värikuula-ammun-
ta, morseviestitys taskulampulla ja nuotion sytytys. 
Mukana oli seitsemän joukkuetta, joista yksi oli 
varusmiesjoukkue Isosaaren linnakkeelta. Kisan 
voitti Laskuvarjojääkärikillan joukkue, joka sai hal-
tuunsa kiertopalkinnon ja Helsingin kiltapiirin raha-
palkinnon. Samaan kiltaan oli mennyt myös vuo-
den 1998 kisan voitto. 

Vuosikokous 

• Killan vuosikokous on perjantaina 2.3.2001 klo 
18.30- Katajanokan Kasinolla. Asialistalla ovat 
normaalit vuosikokousasiat: toimintakertomus ja 
tilinpäätös vuodelta 2000 sekä toimintasuunnitelma 
ja talousarvio alkaneelle vuodelle 2001. Lisäksi 
valitaan johtokunnan jäsenet ja tilintarkastajat. 
Timo Elolähde 
timo.elolahde@ytv.fi 
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Killan puheenjohtaja Eero Akaan-Penttilä (oik.) kiittää kiertopalkinnon lahjoittajaa Ensio Seliniä 
(kesk.) ja Helmut "Bubi" Hessiä (vas.) 

Uusi kiertopalkinto killalle 
• Suomenlinnan Rannikkotykistökillan 
jouluglögitilaisuudessa, joka järjestettiin 
14.12.2000 Suomi-yhtiön toimitalossa 
Helsingissä, luovutettiin killalle hopeinen 
astia käytettäväksi palkitsemisvälineeksi -
kiertopalkinnoksi. Tilaisuudessa ei kuitenkaan 
vielä päätetty kenelle palkinto annetaan ja 
mistä saavutuksista. Monia hyviä ehdotuksia 
kylläkin esitettiin. 

Tilaisuuteen osallistui lähes sata keltaisen 
rykmentin, SIRt-killan, SlRR:n perinneyhdis-
tyksen ja RtUY:n jäsentä. 
Kuvat: Eero Sivunen 

Tilaisuudessa käytiin monia mielenkiintoisia 
keskusteluja. Taustalla Toivo Mäkelä kuuntelee 
tarkkaavaisena prikaatikenraali Asko Kilpistä. 
Edessä keskellä keltaisen rykmentin veteraani 
Topi Sivunen selvittääTuppuran tapahtumia. 
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Järein maksukortti. 
Kantama ympäri maailman. 

Myös Internetissä. 

VISA 
v a p a u t t a a e l ä m ä ä n ! 

www.luottokunta.fi 

http://www.luottokunta.fi
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N Y L A N D S BRIGAD 
U U D E N M A A N PRIKAATI 

Merivoimat antoi hyvän 
vastuksen maavoimien 
yksiköille Helsinki-2000 
harjoituksessa 

Tuskin o l i va t ka ikk i v i e raa t Tasaval lan 

President in i tsenä isyyspä ivän vas taan-

oto l ta eht ineet kot i insa, kun Läntisen 

Maanpuo lus tusa lueen H e l s i n k i - 2 0 0 0 

so tahar jo i tus a lko i . H e l s i n k i - 2 0 0 0 

har jo i tus o l i l aa j i n so tahar jo i tuksen 

p ä ä k a u p u n k i s e u d u l l a sitten 1 9 9 4 . 

Har jo i tukseen osal l istui no in 7 0 0 0 

henk i löä . 

• Merivoimilla oli harjoituksessa keskeinen osuus 
sikäli, että sillä oli päävastuu keltaisen puolen, eli 
vihollisen muodostamisesta. Keltaiset joukot koot-
tiin harjoituksessa kuvitteelliseksi 301. Rannikko-
jalkaväkipataljoonaksi, johon kuului yksiköitä Uu-
denmaan Prikaatista, Merivoimien Koulutuskes-
kuksesta (Suomenlahden Meripuolustusalue) sekä 
Porin Prikaatista. Lisäksi pataljoonaan kuului vah-
vennuksia Kaartin Jääkärirykmentistä ja Panssari-
prikaatista. Pataljoonan henkilövahvuus oli yli 700. 

Maih innousu Sipooseen 

Harjoituksen lähtökohtana keltaiset olivat tehneet 
maihinnousun Sipoon alueelle ja jatkaneet hyökkä-
ystä Nikkilän ja Helsingin suuntaan. Tämän johdos-
ta siniset käynnistivät vastahyökkäykset keltaisten 
heittämiseksi takaisin mereen. Neljän päivän aika-
na keltaiset kävivät viivytystaistelua Sipoon-Itä-
Helsingin alueella menestyksellisesti. 

Harjoituksen kohokohdaksi voidaan mainita 
Merivoimien Koulutuskeskuksen perustaman 
komppanian aktiivinen viivytystaistelu Panssaripa-
taljoonaa vastaan mm. helikopterien tukemana sekä 
yleisötilaisuutena toteutettu Uudenmaan Prikaatin 
perustaman Rannikkojääkärikomppanian yhdistet-
ty maahanlasku ja maihinnousu Vuosaaren telakal-
le. Yleisöä oli noin 500 seuraamassa rannikkojääkä-
reiden ja Kaartin Jääkärirykmentin jääkäreiden si-
mulaattorein suorittamaa taistelua. Oman lisänsä 
tähän näytökseen antoi se, että sitä ei oltu harjoitel-
tu etukäteen, vaan molemmat joukot taistelivat ti-
lanteenmukaisesti, simulaattorien toimiessa erotuo-
mareina 
Anders Gardberg 
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TE1KARIN 
muistojen ilta 

PaavoTeikarin avauspuhe. 

• Teikarin taistelijat kokoontuivat Turun upseeri-
kerholla 2.12.2000 viettämään perinteistä itsenäi-
syyspäivän juhlaansa. Tilaisuuden isäntänä toimi 
Martti Kuivala. Ohjelmasta vastasivat Antti Laita-
kari sekä Jouko Koli. Alkumaljan sekä Paavo Teika-
rin avaussanojen jälkeen vietimme hiljaisen hetken. 

Turun Upseerikerhon henkilökunta oli kattanut 
valmiiksi maittavan jouluateriapöydän, jonka herk-
kuja pääsimme seuraavaksi maistelemaan. 

Illan solistivieraana esiintyi Tuija Saura, häntä 
säesti hanurillaan Ilkka Kallio tuttujen joululaulujen 
merkeissä. Illan seuraava esiintyjä Antti Juutilainen 
esitelmöi aiheesta "Teikari Merivoimien komenta-
jan silmin". Illan kuluessa eri tahot esittivät tervei-
sensä Teikarin Taistelijoille. Muun muassa Vaasan 
Rannikkojääkäripataljoonan uusi komentaja Anders 
Gardberg esitti tervehdyksensä Teikarilaisille. Pu-
heessaan hän korosti nuorille sukupolville erityises-
ti veteraanien perinnön vaalimisen tärkeyttä. 

Rannikkojääkärikillan edustajana puheenjohtaja 

Tuija Saura ja Ilkka Kallio. 

RANNIKON PUOLUSTAJA l / O l 

Rannikkojääkäriki l lan puheenjohta ja 
Olli Ollila. 

Olli Ollila esitti puolestaan killan kuulumiset. Pai-
kalle oli myös saapunut muutamia muita kiltalaisia 
esimerkiksi Erkko Kajander, Viljo Lehtonen, Seppo 
Mäntymäki sekä Timo Leinonen. 

Pienen yllätyksen tilaisuuteen 
toi Paavo Teikari tuomalla video-
filmin, joka oli kuvattu Teikarin 
saaressa 9.6.2000 jolloin paljastet-
tiin muistokivi Teikarin taistelujen 
1.-5.7.1944 muistoksi. Muistokivi 
paljastettiin suomalaisten veteraa-

R A N N I K K O -
J Ä Ä K Ä R I -
KILTA r.y. 

KOKOUSKUTSU 
Rannikko jääkär ik i l ta r.y-.n sääntömäärä inen syysko-
kous p idetään tors ta ina 2 9 . 3 . 2 0 0 1 klo 18 .30 Maanpuo-
lustuski l to jen Liitto r.y:n kokoust i la 2 , Döbe ln inka tu 2 , 
0 0 2 6 0 Helsinki . 

Kokouksessa käsi te l lään sääntömäärä ise t asiat . 

Vira l l isen kokouksen jä lkeen a jankohta is ta a ihet ta 
käsi t te levä es i te lmä. 

Tervetuloa 

Rannikko jääkär ik i l ta r.y:n hal l i tus 

nien ja heidän omaistensa sekä venäläisten veteraa-
nien ja Viipurin kaupungin edustajien läsnäollessa. 
Huomasin että filmi sai muutamien veteraanien il-
meen kovin mietteliään näköiseksi. 

Loppu ilta sujuikin joulupukin vieraillessa luo-
namme sekä arpajaisten ja mukavan jutustelun mer-
keissä. 

Toivottavasti olemme yhtä runsaslukuisena 
myös ensi vuonna mukana. 

Kuvat ja teksti S. Mäntymäki 

SUNILA OY 
puh. (05) 229 8111 

48900 Sunila 

MAALAUS KAULI O OY 
Hallimestarinkatu, Kaarina 

Puh. 02-274 9200, Fax 02-243 6445 

m 
KORSNÄS KOMMUN 
66200 KORSNÄS 
Puh. 06-347 9111, 
Fax 06-347 9190 
info@korsnas.fi 

RANNIKKOJAAKARIKILLAN 
BARETTIMARSSI 

Perinteinen barettimarssi 
järjestetään tänä vuonna 
11.-12. huhtikuuta Dragsvikin 
lähimaastossa. Tapahtuma 
luokitellaan VEH:ksi eli vapaa-
ehtoiseksi kertausharjoituk-
seksi. 

Ilmoittautumiset 
2.3. mennessä: 
Tero Mäkinen 
gsm: 050 585 0046 
sähköposti 
tero.makinen@helsinki.fi 

Tero Mäkiseltä saa myös 
lisätietoja tapahtumasta. 

49270 PYHTAA 
puh. 05-7470700, fax 05-7470740 
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Rannikko-
• • • • • • t i a i s | c jaakarikilta 

Killan puheenjohtaja Olli Ollila (vas.) luovuttaa Rannikkojääkärimitalin killan 
edelliselle puheenjohtajalle Martt i Kaskelalle kiitoksena hänen toiminnas-
taan killan hyväksi. Kuva Jussi Lempiäinen. 

Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan 
komentaja Anders Gardberg kertoo 
pataljoonansa tulevaisuuden 
näkymistä. Kuva Tommi Sorvari. 

Rannikkojääkärimitalin saajista kaksi, edellinen 
puheenjohtaja Matt i Kaskela ja edellinen 
sihteeri Jarmo Kahala. Killan edellinen rahas-
tonhoitaja Kari Keskinen ei päässyt vastaanot-
tamaan omaa mitaliaan. 
Kuva Jussi Lempiäinen. 
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• Killan sääntömääräinen syyskokous pidettiin Ka-
tajanokan Kasinolla viime vuoden marraskuun lo-
pulla. Vuoden 2000 hallitus valittiin jatkamaan 
myös vuonna 2001. Hallituksen kokoonpanoja yh-
teystiedot ovat ohessa. Mikäli teillä on kysymyksiä, 
parannusehdotuksia tai kiltaamme liittyviä mieltän-
ne askarruttavia asioita ottakaa yhteys alla mainit-
tuihin henkilöihin. 

Jäsenistömme vahvuus on tällä hetkellä yli 400 
henkilöä. Tähän lukuun sisältyvät myös Teikarin 
Taistelijat. Uudet jäsenet ovat tervetulleita. 

Ohessa on puolenvuoden toimintakalenteri. Ti-
laisuuden kohdalla mainittu henkilö vastaa sen jär-
jestelyistä. Tiedustelut voitte esittää hänelle. 

Killan kevätkokous pidetään maaliskuun lopul-
la. Kokouskutsu on tässä lehdessä. 

Teikarin saaren matka toteutetaan 12.-
14.6.2001. Oppaanamme tulee olemaan Antti Juu-
tilainen. 

Teikarin saari sijaitsee Venäjän rajavyöhykkeel-
lä. Saarelle nousuun tarvitaan rajaviranomaisten 
lupa. Lupaa ollaan hakemassa. Helmikuun alussa 
postitettavassa jäsenkirjeessä kerrotaan matkasta 
tarkemmin. Matkaa valmistelee Aarne Krogerus. 
Olli Ollila 

Talkootyömitalin sai killan 
hallituksen jäsen Juha Karvo-
nen. Kuva Jussi Lempiäinen. 

RANNIKKOJÄÄKÄRIKILLANTOIMINTA KEVÄT-KESÄ 2001 
H E L M I K U U 
Lauantai 24.02.2001: Pistooliammuntakilpailu 
West-Shooters seuran tiloissa Fabianinkadulla Hel-
singissä. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen 
Stefan Lindroosille (040-523 2922). 

M A A L I S K U U 
Torstai 29.03.2001: Sääntömääräinen kevätko-
kous osoitteessa Döhelninkatu 2 (Maanpuolustus-
kiltojen Liitto r.y.:n kokoustilat). Tilaisuus alkaa 
klo 18.30 ja sen yhteydessä on kahvitarjoilu sekä 
esitelmä. Tarkempiin tiedusteluihin vastaa sihteeri 
Aarne Krogerus (09-4126241 tai 040-545 1426). 

T O U K O K U U 
Lauantai 19.05.2001-Sunnuntai 20.05.2001: Jo-
tos, jonka yhteydessä survivalkoulutusta rannikko-
jääkärihengessä. Osaanottajilla mukana oma henki-
lökohtainen marssivarustus. Muun varustuksen tar-
joavat järjestäjät. Majoitus tapahtuu sissiteltoissa. 
Ilmoituksia ottaa vastaan ja tarkempiin tiedustelui-
hin vastaa Tommi Sorvari (09-3433081, 050-522 
5955). 

K E S Ä K U U 
Teikarin niatka, joka järjestetään tiistai 
12.06.200l-torstai i4.06.2001, edellyttäen, että 

seuran jättämä lupahakemus paikallisille viran-
omaisille hyväksytään. Matkasta tiedotetaan erik-
seen kirjeitse kaikille kiltalaisille.Killan yhteyshen-
kilönä matkajärjestelyissä toimii sihteeri Aarne 
Krogerus (09-4126241 tai 040-545 1426), joka ot-
taa vastaan varauksia. Arvioitu hinta matkalle on 
1200:- mk/henk. 

H E I N Ä K U U 
Lauantai 05.07.2001: Teikarin päivä, jota juhli-
taan Dragsvikissä perinteisin menoin. Killan jä-
senet ovat tervetulleita seuraamaan Vaasan Rannik-
kojääkäripataljoonan järjestämää tilaisuutta Teika-
rin kivellä Dragsvikissä alkaen klo 11.00 sekä osal-
listumaan sen jälkeen järjestettävälle vastaanotolle. 
Kuljetus Helsingistä tilaisuuteen järjestyy ilmoit-
tautumalla viimeistään kolme päivää ennen k.o. ta-
pahtumaa. Tiedusteluihin vastaa sekä ilmoituksia 
osallistumisesta vastaanottaa virka-aikana yliluut-
nantti Kjell Hermansson VaaRannJp:n esikunnassa 
(019-181 4202) Heinäkuussa järjestetään myös 
vuoden ensimmäinen kanoottivaellus. Vaellus jär-
jestetään läntisellä Uudellamaalla ja ohjelmasta tie-
dotetaan enemmän myöhemmin. Tiedusteluihin 
vastaaja toiveita vaelluksen ohjelmasta vastaanot-
taa Tero Mäkinen (050-585 0046). 
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H A N K O N I E M E N KILTA 
H A N G Ö U D D S GILLE 

• Hankoniemen killan vuosi 2000 kului edellis-
vuotta rauhallisimmissa merkeissä , olihan killan 
lippu vihitty edellisenä vuotena ja nyt oli aika vetää 
hieman henkeä. Tästä huolimatta lippumme oli läs-
nä kaikissa Hankoniemen maanpuolustustilaisuuk-
sissa: kaatuneiden muistopäivä, sotaveteraanien ki-
vellä Hangon sotaveteraanien viettäessä 30-vuotis-
juhlapäivää (Hangon sotaveteraaneille luovutettiin 
myös killan pienoislippu), Riilahden taistelun muis-
topäivä, Itsenäisyyspäivänä sankarihaudalla ja lää-
nin paraatissa Karjaalla 

Kuukausikokouksia pidettiin perinteisen tavan 
mukaan joka kuukauden viimeisenä lauantaina -
paitsi kesällä. Uudesta kokoontumispaikasta j a -
ajasta huolimatta tilaisuuksilla oli huono menestys, 
läsnä vain 5... 10 killan jäsentä. Onko työn kiivaus 
vai muut seikat vaikuttamassa siihen, ettei edes lau-
antai-iltapäivällä ole aikaa hengähtää ja vaihtaa aja-
tuksia kiltaveljien ja sisarien kanssa? Nyt alkavana 
vuonna näitä lauantai-iltapäivätilaisuuksia ei enää 
ole, kaipaakohan kukaan niitä. 

Puheenjohtaja onnittelee vuoden kiltalaista 
Kai Brandstackia. 

ifc-. 

Killan puheenjohtaja Risto Sario laskee kukka-
laitteen Riilahden muistomerkille 

Kevätkokous kiitti lippuprojektiin osallistunei-
ta kiltalaisia hyvin ja taloudellisestikin menetyksel-
lisesti hoidetusta lippuprojektista. Vuoden kiltalai-
seksi nimettiin hallituksen valinnan perusteella kil-
taveli Kai Brandstack. Perusteluissaan hallitus tote-
si mm. Brandstack'in aktiivisuuden killan tilaisuuk-
siin osallistumisesta sekä ennen kaikkea killan hy-
väksi tehty työ erilaisten retkien ja luentojen järjes-
telijänä. 

Kesällä heinäkuun 27 päivänä osallistuttiin Rii-
lahden taistelun muistomerkillä pidettyyn Ruotsin 
ja Venäjän laivastojen välisen vuoden 1714 meri-
taistelun muistotilaisuuteen. Killan vuosipäivän 
"juhla" pidettiin poikkeuksellisesti tällä kertaan sa-
man matkan yhteydessä Bromarvin keskustassa. 

Syyskokous valitsi toimintavuodeksi 2001 pu-
heenjohtajaksi edelleen Risto Sariolan ja johtokun-
nan jäseniksi Jari Aspinen, Aimo Forss, Henry 
Hammar, Ulf Johansson ja Jouko Parviainen. 

Järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheen-
johtajaksi Jouko Parviainen ja sihteeriksi Jari Aspi-
nen. Taloudenhoitajana jatkaa Olli Salmi. 

Joulusauna pidettiin ravintola Regatan erin-
omaisessa saunassa ja jatkettiin iltapalan ja muiste-
loiden kera aina pikkutunneille asti. 
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VETERAANIKERAYS 2001 
Valtakunnallinen veteraanikeräys alkoi tammikuussa. Keräys kestää elokuun loppuun. 
Keräyksen tunnuslause on Tule Tueksemme, ja suojelijana on puolustusvoimain ko-
mentaja kenraali Gustav Hägglund. 

Keräyksen tavoitteena on tukea veteraanien ja sotaleskien kotona selviytymistä. Ve-
teraanien rivit harvenevat ja ikääntyvät veteraanit ja sotalesket tarvitsevat tukea nyt. 
Veteraanien keski-ikä yliitää jo 80 vuotta. Heitä on keskuudessamme enää noin 
150 000, joista miehiä 105 000 ja naisia lähes 45 000. 

Keräyksessä ovat mukana Suomen Sotaveteraaniliitto ry, Rintamaveteraaniliiuo ry. 
Rintamanaisten Liitto ry, Sotavangit ry ja Kaatuneitten Omaisten Liitto ry. Keräyksen 
tuotto ohjataan veteraanijärjestöjen kautta tarvitsijoille. 

Keräyksen to teu tus 
Keräys suoritetaan kolmessa osassa tammikuun ja elokuun välillä. Ensimmäinen osa 
kohdistuu yrityksiin. Varusmieskeräys alkaa maaliskuun alussa. 

Osalle kotitalouksista lähetetään keräyskirje. Käytössä ovat myös lahjoituspuhelin-
numerot ja keräystilit. 

Varusmieskeräys 0 1 . 0 3 . - 3 0 . 0 6 . 2 0 0 1 
Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen saapumiserän 1/2001 varusmiehet johtajineen 
aloittavat ovelta ovelle -listakeräyksen maaliskuussa ja jatkavat kesäkuun loppuun 
saakka ympäri Suomea, lähinnä kuitenkin varuskuntapaikkakunnilla ja varusmiesten 
kotipaikkakunnilla. 

Osalle niiden paikkakuntien kotitalouksia, joille varusmiehiä ei riitä, lähetään myös 
keräyskirje. Saadun palautteen perusteella katsotaan laajennetaanko jakelua vielä täs-
täkin. 

Veteraan ien osal l is tuminen 
Veteraaneja ja sotaleskiä ei sidota keräyksen käytännön tehtäviin. Heiltä voidaan kui-
tenkin pyytää tiedollista ja taidollista tukea. 

Joukko-osastot pitävät ennen keräystään varusmiehille tiedotustilaisuuden ja käs-
kynjaon, jossa heille kerrotaan keräyksen käytännön toteutuksesta ja annetaan tehtävät. 
Näihin tilaisuuksiin joukko-osasto voi kutsua veteraanin motivoimaan varusmiehiä. 
Aloite tässä on joukko-osastolla. 

Keräyksen seuraaminen 
Joukko-osastot kertovat tiedotusvälineissä missä ja milloin varusmiehet ovat liikkeellä. 
Näitä seuraamalla veteraanit ovat tietoisia varusmieskeräyksen kulusta. 

Keräykseen osal l is tuminen 
Jokainen halukas voi osallistua keräykseen joko soittamalla alla mainittuihin puhelin-
numeroihin, lahjoituksen markkamäärä näkyy numeron vieressä, tai lahjoittamalla ha-
luamansa summan jollekin keräystileistä. 

Lahjo i tuspuhel innumerot : Keräyst i l innumerot : 

• 0600-1-6500 50 mk »Leonia 800015-66015 

•0600-1-6501 30 mk »Merita 144930-104068 

• Osuuspankki 555409-225771 



Halem II 
on operatii-

visessa 
käytössä useissa 
maissa. Valmistaja on 
saksalainen Zeiss 
Optronik GmbH. 

Nokian 

LASU 
l e p o o n 

J U S S I V O U T I L A I N E N 

M e r i v o i m a t on tehnyt sop imuksen 

LASUn ko rvaa jas ta . N o k i a n LASUn 

2 5 vuo t inen e l i nkaa r i on päät ty -

mässä ja seuraa ja löyty i eu roopas -

ta. Ranskalais-saksalais-svei ts i lä i -

nen ratka isu tuo etäisyys mit ta us ky-

vyn lisäksi m u k a a n a a n p imeä to i -

m in takyvyn ja hyvän takt isen l i ikku-

vuuden . Uusi jä r jes te lmä tuntee 

n imen LASU 2 0 0 0 . 

Lase re tä i syysm i t t a r i n 
korvaaja löytyi Saksasta. 

Halem II APD on nykyaikai-
nen, erittäin kevyt (noin kaksi 
kiloa) ja useissa maissa ope-
ratiivisessa käytössä oleva la-
seretäisyysmittar i . Halemin 
etäisyysmittauskyky on 25 ki-
lometriä, mikä on silmäturval-
l isel le ( luokka 3A) laseri l le 
hyvä etäisyys, ottaen huomi-
oon laitteen toiminnan myös 
huonohkoissa keliolosuhteis-
sa. Silmäturvallisuuden teke-
vät mahdolliseksi 12 m j puls-
sinenergia ja 1,54 | im:n aal-
lonpituus. Nokian LASUssa 
energia oli yli 80 m j ja allonpi-
tuus 1,06 | im:a. 

Pimeätoimintakyky toteu-

Ranskalaisen SAGEM SA:n valmistetta oleva Matis on 
kolmannen sukupolven ir-kamera. 

na ja asteen kymmenyksinä. 
Sekä Halemia että Mat is ta 
voidaan käyttää erikseen kä-
sikäyttöisinä järjestelminä. Ti-
lanteissa, joissa etäisyysmit-
tauskykyä ei tarvita voidaan 
taistelijalle antaa mukaan pel-
kästään infrapunakamera tai 
jos järjestelmän jokin osa on 
vaurioitunut, ei se estä mui-
den osien käyttöä. 

LASU 2000:n kokonaispai-
no on reilusti alle 20 kiloa. Se 
mahtuu kahteen, järjestelmää 
varten suunniteltuun, selkä-

reppuun. Jokainen järjestel-
mäosa toimii joko verkkovir-
ralla tai omilla paristoilla/akuil-
la. 

Kaikki merivoimien meritu-
lenjohtokykyiset joukot tullaan 
varustamaan seuraavan kah-
den v u o d e n a ikana LASU 
2000 järjestelmällä. • 

tetaan kolmannen sukupolven 
infrapunakameralla. Matis ka-
mera toimii 3 -5 (im:n aallon-
pituusalueella ja sen matriisi 
on 240*360. Tämä tarkoittaa 
noin 100.000 detektoria ku-
van muodostamiseen. Matik-
sen paino on alle 2,5 kiloa pa-
ristoineen. 

LASU 2000:ssa sekä Ha-
lem että Matis asennetaan SG 
12 F goniometrille. Goniometri 
korvaa Nokian LASUn suun-
tausosan. SG 12 F:ssäon au-
tomaattinen tasaus. Sen maa-
liluetteloon voidaan halutessa 
tallentaa 999 maalia koordi-
naatteina tai suuntana tai etäi-
syytenä. Asteikko on valitta-
vissa 1/6000, 1/6400 tai astei-

LASU 2000 saadaan operatiiviseen 
käyttöön vuoden 2002 aikana. 
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SILVA SHIPPING OY AB 
Syväsatama, 64260 Kaskinen 

Puh. (06) 222 7651, Telefax (06) 222 8064 

KIIKALAN KUNTA 
25390 KIIKALA 
Puh. (02) 728 8200 
Fax (02) 728 8228 
e-mail: kiikala@kiikala.fi  
www.kiikala.fi 

Suomalaiset 
öljy- ja kaasupolttimet 

VILLEN HUOLINTA OY 
Telikatu 9, 20200 Turku 

Puh. (02) 274 9340 

RAISION l-APTEEKKI 
p. 02-438 1141 

KOTKAN OPTIIKKA 

ero- KOTKANKATU 12 
48100 KOTKA 
P. 05-212951 

Maansiirtoajot 
Likakaivojen tyhjennys 

Eino Markula 
Haverintie 152, Yläne 

02-256 3497, 0400-781 950 

Salon Kaupunki 
PL 77, 24101 Salo 
Puh. 02-7781 
www.salo.fi 

Boforsin 

40 
-millinen 
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Chameleon on ruotsalaisten Tridon edustaa raskaampaa lavettivaihtoehtoa. 
CombatVehicle 90:een asennettu 
40 mm:n tornitykki. 

• Boforsin 40 mm:n ilmator-
juntatykin, "nel ikymppisen" 
jokainen sukupolvi ja evoluu-
tiomalli on vastannut aikalai-
sen uhkakuvaan. Tänään ase 
on liikkuva, hyvän tulinopeu-
den omaava itsonäinon ase-
jär jestelmä tai osa isompaa 
järjestelmää. Ampuulatarvike-
valikoima ja lavoltion kirjo on 
runsas. 

Osa aluksen ilmatorjuntakykyä. 
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J U S S I V O U T I L A I N E N 
KUVAT RAFAELIN ESITE 

Meritor juntaohjuksia 
vastaan 

-BARAK 

b f 
Ff 

Laukaisuyksikköän 
mahtuu kahdeksan 
ohjusta 

Barak-1 on optimoi-

tu laivajär jestelmäk-

si. Se kykenee toi-

mimaan ehkä vai-

ke immin tor jut tavaa 

kohdetta eli pinnas-

sa hyökkäävää meri-

tor juntaohjusta 

vastaan. Järjestel-

mä mahdol l istaa 

nopean reakt ioajan 

ja suuren tarkkuu-

den, vuorokauden 

ajasta r i ippumatta. 

IBarakin erikoisuutena 
on laukaisu suoraan 
y löspä in . Tällä saa-

daan 360 asteen torjuntaym-
pyrä. Ohjus laukaistaan kohti-
suoraan ylöspäin ja se kään-
tyy nopeast i vaaka lentoon 
maalia kohti tuleniohlotutkan 
kokoaman maalitiedou perus-
teella. Maksimiampumaetäi-
syys järjestelmällä on K) kilo-
metriä ja pienimmil lään voi-
daan käyttää 500 metrin tor-
juntaetäisyyksiä. Järjesti;lmän 
perusosat ovat ammunnan 
hallintakonsoli, laukaisulavetti 
ja tulenjohtotutka. Tukm ij<)hto-
tutkan ja muun jär jeslolmän 
tuo t tamaa maal i t ie tua voi-
daan hyödyn tää a luksen 
muissakin jär jeste lmis: i 

V a i k e a s t i h ä i r i t t ä v i s s ä 

Itse ohjus on passiivii k mi. Jär-
jestelmän aktiivinen osa X- ja 
Xa-aluetta käyttävä lutka ko-
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Barak laukais-
taan pystysuo-
raan, jolloin 
ampumasektorik-
si saadaan 360°. 

j a ^ f i i i l t 
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Yllä ohjus lentokunnossa 
siivekkeet ja ohjaussiivekkeet 
avautuneina. Alemmassa 
kuvassa ohjus on kanisteris-
saan siivekkeet taitettuina. 
Oikealla kaksi vaihtoehtoista 
laukaisuyksikön sijoitustapaa. 

koaa maalitiedon. Komennot 
siirretään ohjukseen kapealla 
keilalla. Ohjus on näinolleen 
"beam rider" eli säteenseu-
raaja. Ohjuksen painon "hyö-
tysuhde" eli ta is te lukär jen 
massa kokonaismassasta on 
huikeat 22 % eli hiukan yli 20 
kiloa. Tämä mahdollistaa mo-
dernin herätesytyttimen kans-
sa mittavan tuhoalueen. 

j å m l 
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Ohjuksen tekniset tiedot: 
Paino 
Taistelulataus 
Pi tuus 
Halkaisi ja 
Si ipien uloin halkaisi ja 
Kantama 

9 8 kg 
2 2 kg 
2 1 7 1 m m 
170 m m 
6 8 7 m m 
5 0 0 m - 1 0 k m 

1 1 



RANNIKON PUOLUSTAJA 
YHTEINEN JULKAISUMME 

RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 
PL 160 
00131 Helsinki 

Puheenjohtaja 
Hasse Rekola 
Kluuvintie 1 A 1 
02180 Espoo 

YHTEYSHENKILÖT 
joukko-osastoittain 
MerivE 
komkapt Jussi Voutilainen 
SIMepa 
- SIRR, ylil Jussi Rodriguez 
- HanRPsto, kaptl Kari Salin 
SmMepa 
ylil Pekka Snellman 
KotRa 
kaptl Jukka Leikos 
UudPr 
- RaaRtPsto, ylil Mikko Antila 
- VaaRannjP, kom Anders 
Gardberg 
MeriSK 
komkapt Petri Parviainen 
MpKK 
komkapt Matti Eskola 
Killat 
maj Eero Sivunen 
Johtorengas 
ylil Jukka Toukkari 
Evp-ups 

ev Juhani Haapala 

SIRR:N 
PERINNYHDISTYS 
Antti Lohisaari 
SIRR, PL 5 
00861 Helsinki 

RANNIKKOTYKISTO-
SÄÄTIÖ 
Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Keijo Tapiovaara 
Hallituksen puheenjohtaja 
Kommodori 
Hanno Strang 
Asiamies 
Komentajakapteeni 
Kari Aapro 
MerivEop-osasto 
PL 105, 00201 Helsinki 

RANNIKKO-
SOTILASKOTIYHDISTYS 
Ulla Varjola 
Katajanokankatu 4 D 
00160 Helsinki 

RT-KERHO JOHTORENGAS 
Jukka Toukkari 
Punamäenpolku 1 D 50 
00300 Helsinki 

RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT 
Jari Andersson 
Santahamina C 35 C 
00860 Helsinki 

RANNIKKO-
JÄÄKÄRIKILTA 
Tero Mäkinen 
Siltasaarenkatu 15 B 60 
00530 Helsinki 

SININEN RESERVI 
Kai Masalin 
Jollaksentie 30 
00850 Helsinki 

RANNIKON-
PUOLUSTAJAIN KILTA 
Esa Terviö 
Kotilotie 6 
48310 Kotka 

KYMENLAAKSON 
RANNIKONPUOLUSTAJAIN 
KILTA 
Esa Terviö 
Kotilotie 6 
48310 Kotka 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 
Eero Akaan-Penttilä 
Sepontie 1 O 
02130 Espoo 

HANKONIEMEN KILTA 
Risto Sariola 
Suokatu 15-17 F 28 
10900 Hanko 

TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 
Petri Siljanmäki 
Rautalankatu 2 A 8 
20320 Turku 

MERENKURKUN KILTA 
Timo Koukku 
Hietalahdenkatu 29 
65100 Vaasa 

SELKÄMEREN 
RANNIKKOKILTA 
Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25 
26100 Rauma 

TERVEHDIMME RANNIKON PUOLUSTAJIA 
P U U T A R H A M A T T I P E U R A L A V A R S I N A I S - S U O M E N 

K Y M I S A I R A A N K U L J E T U S 
T U R K U 

V E R D A N D I 
E R K K I E N G L U N D 

S E G E R S T R Ö M 8c S V E N S S O N O Y E T E L Ä I N E N 
U U S I K A U P U N K I 

M E T S Ä K O N E K E L A T O Y M E T S Ä K O N E K E L A T O Y 
F E L I X A B B A O Y S U O M U S S A L M 

T U R K U 
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RANNIKON PUOLUSTAJAn 
TAPAHTUMAKALENTERI 
V u o s i 2 0 0 1 

02.03.01 SIRt -killan vuosikokous Katajanokan Kasinolla, klo 18.30 
02.03.01 Rt:n Opistoupseereiden vuosikokous, m/s Mariella, klo 18.30 
08.03.01 Rt-kerho Johtorenkaan vuosikokous Suomenl innan 

Upseerikerholla klo 18.00 (s. 61) 
13.03.01 Talvisodan (1939-1940) päättymisestä 61 vuotta 
29.03.01 Bengtskärin taisteluja käsittelevä seminaari 

Turun Yliopistolla klo 9.00-16.30 (s. 71) 
29.03.01 Saapumiserän 2/00 270 vrk palvelleiden kotiuttaminen 
29.03.01 Rannikkojääkärikillan vuosikokous, 

Maanpuolustuski l tojen Liitto, klo 18.30 (s. 83) 
11.-12.04.01 Rannikkojääkärikillan Barettimarssi, Dragsvik (s. 83) 
18.04.01 Uudenmaa Prikaatin vuosipäivä 
18.04.01 Rannikon Puolustaja -lehden 2/2001 aineistopäivä 
26.-27.04.01 Kansallisen veteraanipäivän vuosijuhla, Kotka (s. 7) 
27.04.01 Kansallinen veteraanipäivä 
27.04.01 Lapin sodan (1944-1945)päättymisestä 56 vuotta 
27.-30.04.01 Loviisan kotiseutuharjoitus 
12.05.01 Suomenl innan Rannikkorykmentin perinnepäivä 
13.05.01 Äit ienpäivä 
20.05.01 Kaatuneiden muistopäivä 
04.06.01 Puolustusvoimain l ippujuhla 
08.06.01 Rannikon Puolustaja -lehti 2/2001 i lmestyy 
05.07.01 Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan / 

UudPr:n perinnepäivä (s. 85) 
06.07.01 Saapumiserän 2/00 (362 vrk) ja 1/01 (180 vrk) kotiutuspäivä 
09.07.01 Mer ivoimien vuosipäivä 
09.07.01 Kotkan Rannikkoalueen perinnepäivä 
01.08.01 Hangon Rannikkopatteriston perinnepäivä 
21.08.01 Rt-Golf,Tuusula 

Seuraa lehtemme kotisivuilta pikatiedotteita! 
www.rannikonpuolustaja. f i • 

1 1 

http://www.rannikonpuolustaja.fi
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