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... ilmestyy viikolla 9 
Helmikuun numeron teemoina ovat: Kotkan 
Rannikkoalue "Ahvenkoskelta itään" • EU:n 
sotilaallinen ulottuvuus - totta vai tarua • 
Väestönsuojelu. 
Artikkeleita kaikilta aloilta toivotaan toimi-
tukseen 18.1.2002 mennessä. 
Tekstit mielellään levykkeellä missä tahansa 
formaatissa. Kuva-aineiston toivomme 
saavamme paperi- tai diakuvina. 
Muistakaa myös perkainpönttö. 

Tilaushinnat vuodelle 2002 
Yksittäiset kestotilaajat 17 euroa/vuosikerta 
Yleishyödyllisten yhteisöjen jäsentilaukset 
7 euroa/vuosikerta 

Osoitteenmuutokset ja 
tilaukset 
Auvo Viita-aho 
puh 09-18124295 
fax 09-18124299 
e-mail auvo.viita-aho@ 

rannikonpuolustaja.fi 

Lehden kotisivut 
www.rannikonpuolustaja.f i 

Kirjapaino 
Lauttapaino Oy, Huittinen 
Taitto Kari Merilä 

Ilmoitusmyynti 
Ilpo Pitkänen Oy 
puh (09) 349 9224 
fax (09 )349 9223 

Julkaisija 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry 

Aikakauslehtien 
liiton jäsen 
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Suomalaista osaamista laajentamalla 
uusia ratkaisuja Mer ivoimien tarpeisiin 

Suomessa kehitetään vedenalaisen sodan-
käynnin uusia järjestelmiä Merivoimien ja 
teollisuuden yhteistyöllä. Tämä on 

sovellusalue, joka vaatii paljon erityisosaamista. 
Patriassa tämä osaaminen on keskittynyt 
Tampereelle Systems-liiketoimintaan, joka on 
tehnyt pitkään yhteistyötä Merivoimien kanssa. 
Kokemus vedenalaistekniikasta ja akustiikasta 
on lähtöisin Hollmingin ja Finnyardsin telakoilla 
70- ja 80-luvulla rakennettujen valtamerien 
tutkimusalusten tiedevarustelusta. 

Merivoimien kanssa yhteistyötä on tehty 
noin 15 vuotta vedenalaisen valvonnan ja 
miinasodankäynnin alueilla. Tänä aikana on 
kehitetty uusia vedenalaisia valvontajärjestelmiä 
sekä Suomen olosuhteisiin että Merivoimien 
aluksille soveltuviksi. 

Tällä hetkellä sarjatoimitusvaiheessa olevien 
kiinteästi meren pohjaan asennettavien akustis-
ten valvontajärjestelmien kehitysprojekti on 
hyvä esimerkki tarvittavasta osaamisesta. 
Vedenalaisten antennien toteutus asettaa niin 
mekaanisille ratkaisuille kuin elektroniikallekin 
erityisvaatimuksia. Optinen tiedonsiirto mahdol-
listaa suurten datamäärien siirtämisen pilkissä-
kin kaapeleissa. Digitaalisen signaalinkäsittely-
kapasiteetin jatkuva kasvaminen ja uusien 
laskenta-algoritmien kehittäminen mahdollista-
vat entistä tehokkaamman datan analysointiky-
vyn. Hyvän ja helppokäyttöisen käyttöliittymän 
suunnittelu on myös erittäin haasteellinen työ, 
joka edellyttää tiivistä yhteistyötä loppukäyttäji-
en kanssa. 

Miinasodankäynnin osalla olemme tehneet 
pitkäjänteistä työtä kehittäessämme akustista 
heräteraivainta merimiinojen raivaamiseen 
peruskorjatulle Kuha-luokalle. Merimiina 2000 
on prototyyppivaiheessa, joka on teknisesti 
hyvin haasteellinen. Kehitystyössä hyödynne-
tään uusinta teknologiaa ja suunnitellaan koko 
elinkaaren aikaisia hallintaa huolto- ja testaus-
järjestelmineen. Merkittävää projektissa on 
myös tiivis yhteistyö muiden kotimaisten 
yritysten ja Merivoimien asiantuntijoiden 

kesken. 
Uutena alueena liiketoiminnassa panostetaan 

saadun kotimaisen valovahvistintilauksen myötä 
optoelektroniikkaan ja sen hyödyntämiseen 
passiivisissa valvontajärjestelmissä. Aiemman 
hyvän yhteistyön tuloksena olemme saavutta-
neet korkean osaamisen tason signaalinkäsitte-
lyssä, jota hyödynnetään jatkossa maksimaali-
sesti uudella alueella. 

Uusien järjestelmien kehittämisen edellytyk-
senä on pi tkäjänteisyys, tiivis yhteistyö 
Merivoimien eri organisaatioiden kanssa ja 

osaava sekä motivoitunut henkilöstö. Yrityksen 
kannalta tärkeää on lisäksi jatkuvuus, joka mah-
dollistaa jatkuvan osaamisen kehittämisen. 

Patrialla on yli 400 ins inöör ia jo is ta noin 
puolet on Tampereella olevia ohjelmisto-ja 
elektroniikka-asiantuntijoita. 

Patria on vastikään saanut uuden omistajan 
EADS:stä, jonka yksi merkittävä liiketoiminta-
alue on sotilasjärjestelmät (Defence and Civil 
Systems). Olemme yhdessä kartoittaneet 
potentiaalisimpia yhteistyöalueita, joissa 
kykenemme tulevaisuudessa löytämään entistä 
kilpailukykyisempiä ratkaisuja ennen kaikkea 
Suomen, mutta myös muiden Pohjoismaiden eri 
puolustushaaroille. 

Merivoimilla on suunnitteilla uusia haasteel-
lisia hankkeita, joissa uskon, että nykyistä 
yhteistyötämme voidaan entisestään kasvattaa. 
Hyödyntäen Patrian koko organisaatiota ja sen 
mukanaan tuomia nykyisiä ja tulevia verkottu-
mismahdollisuuksia uskon meillä olevan entistä 
paremmat mahdollisuudet myös nykyistä 
suurempien kokonaisuuksien ja vaativimpien 
hankkeiden hallintaan myös Prime Contractor 
asemassa. 

Patrian puolesta haluan toivottaa kaikille 
lukijoille hyvää syksyä ja loppuvuotta. 

Jorma Wiitakorpi 
toimitusjohtaja 
Patria Industries Oyj 
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TÄSSÄ NUMEROSSA 

s ivu 1 O 
S u k e l l u s v e n e e t 

s ä p ä l e i k s i 
• näillä se käy 

s ivu 1 4 
V a l v o n n a n k o l m a s 

u lo t tuvuus 
• mitä pinnan a l la? 

s ivu 2 6 
R is te i l y l l ä Ruotsissa 

• RannJP uusilla urilla 

3 Pääkirjoitus 
7 Mer ivoimat t iedottaa 
9 Terrorismi - epäsymmetristä 

sodankäyntiä 
Hanno Strang 

1 0 Sukellusveneentorjunta-
aseemme 
Juhapekka Rautava esittelee merivoimien 
sukellusveneentorjunta-aseet 

1 4 Vedenalaisten valvontajärjes-
te lmien kehitysnäkymiä 
Ari Poikonen ohjaa lukijat vedenalaisen 
maailman problematiikkaan. 

1 8 I tämeren sukellusveneiden 
käyttö 
Patrik Lillqvist kertoo, mihin ja miten 
sukellusveneitä käytetään. 

2 3 Rannikkojääkäripatal joonan 
materiaal inen kehi t täminen 
Juha Vauhkonen kertoo pataljoonaan 
uudesta sotavarustuksesta. 

2 6 Rannikkojääkäri t Ruotsissa 
Vaasan Rannikkojääkäripataljoona 
harjoitteli yhdessä läntisten virkaveljien 
kanssa, komentaja Anders Garberg 
kertoo. 

2 8 Merikul jetukset - osa EU:n 
yhteistä uiko- ja turvallisuus-
poli t i ikkaa 
Jon von VVeissenberg laskee kapasiteetti-
tarpeita kriisinhallintajoukkojen kuljetuk-
siin. 

3 0 Quo vadis Rannikkotykistö? 
Hasse Rekola 

3 2 Porkkala 2 0 0 1 - harjoitus 
käännekohdassa 
Lari P. J. Ahokas 

3 5 Rannikkotykistön perinneyh-
distys ry 
Juhani A. Niska 

3 6 Vapaaehtoiset meri- ja järvi-
pelastajat turvaavat veneilyä 
ja merenkulkua 
Suomen Meripelastusseura esittäytyy. 

3 8 Hangon varuskunnan puolesta 
4 1 Rt-tykit 26: 45 /47 N 

Ove Enqvist 

4 2 Rannikkotykistö Pohjois-
Karjalassa 
Kimmo Salo 
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* 4 6 Katanpään linnake 
Johanna Pakola 

4 9 Ahvenanmaan Storklobbenin 
l innake 
Teuvo Rönkkönen 

5 1 Pelastuuko Totleben? 
Ove Enqvist 

5 2 Ulkosaariston Utö 
Anne Valtonen 

5 5 Marskin ritari Laatokan itäpuo-
lella 
Kari Norkola 

5 6 Tutut kasvot: Emil Mäkeläinen 
Juhani Haapala 

5 8 Merivoimien johto 1 .1 .2002 
6 2 Laatikot kierrätyksessä 
6 5 Perkainpönttö 

Keisarin uudet vaatteet 

6 6 Tor juntavoit to Viipurinlahdella 
Sakari Koskentalo 

6 9 Suur-Tytärsaari toisessa maail-
mansodassa 
Jarl Storgårds 

7 4 Meripuolustuspäivä 2 0 0 1 
Jukka Tarjanne 

7 8 Ranskalainen visiitti 
Sadri Wirzenius 

8 2 KUULUMISIA 
RtUy, MY, SIRt-kilta, RtOu, Rannikkojääkärikil-
ta, HanRPsto, Hankoniemen kilta, Turun 
Rannikkotykistökilta, Selkämeren rt-kilta 

TEKNI IKKAA 
9 9 Taisteluti lan hallinta Merivoimis-

sa 
Auvo Viita-Aho 

1 0 7 YHTEYSTIEDOT 
1 0 8 Meri tor juntaohjushyökkäyksen 

tor junta 
Jussi Voutilainen 

1 1 3 TAPAHTUMAKALENTERI 
1 1 4 TIETOVISA 

s ivu 4 6 
K a u n i s K a t a n p ä ä 

l innakkeesta luonto-
matkai lukeskukseksi 

s ivu 5 1 
TOTLEBEN 

toivo vai tuho? 

s ivu 9 9 
TAISTE LIITI LA 
• hal l i t tavaako a lue t t a? 



OOPPALAISELLE 
VALLISUUDELLE 
ISI STANDARDI 

I > 1 1 I I ndustries 
Web site:nhindustries.com 

NH90 syntyi neljän eurooppalaisen 

Ne yhdistivät teknologisen voimansa tuo t taak teB^^ | 
kuljetushelikopterin ja asejärjestelmän. NH90 on monitoli 
ja joka suorittaa ne kaikissa sääoloissa. 
Maalla ja merellä. Yöllä ja päivällä. 
NH90 on nyt tuotannossa. 
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MERIVOIMAT TIEDOTTAA 

Kuha-luokal le modern i t äänira iva imet 
Merivoimat ja Patria Finavitec Oy allekirjoittivat 
21. elokuuta sopimuksen neljän AK97 -ääniraivai-
men sarjahankinnasta Kuha-luokan aluksille. Sopi-
mus sisältää myös kahden aikaisemman järjestel-
män päivittämisen ja isohkon varikko-ja alustason 
varaosapaketin. Kaupan kokonaisarvo on 24,2 
Mmk (4.1 MEUR). Herätemiinojen raivaamiseen 
tarkoitettu AK97 -järjestelmä on pitkäaikaisen koti-
maisen kehitystyön tulos. Vedenalaisen "kovaääni-
sen" avulla mereen voidaan tuottaa tarkasti laivaa 
muistuttavaa ääntä ja näin yhdessä magneettisen 
raivauskaluston kanssa muodostaa keinotekoinen 
herätekenttä miinan harhauttamiseksi. Teknisesti 
edistyksellinen AK97 -raivain kestää lähellä olevan 
miinan räjähdyksen. 

Jäähyväiset t ykk ivene Karjalal le 
Tykkivene Karjalan kunniakas vuodesta 1968 alka-
nut aktiivipalvelus päättyy tänä vuonna ja alus luo-
vutetaan siihen kuuluvine varusteineen Sotamuseol-
le. Eläkepäiviään Karjala tulee viettämään Aurajoen 
varrella osana Forum Marinum -museota. 

Jäähyväisristeilynsä Karjala suoritti kummikau-
punkiinsa Haminaan yhdessä kaupungin uuden 
kummialuksen ohjusvene Haminan kanssa syys-
kuun lopulla. 

T 2 0 0 0 - i lmatyynyta iste luvene vesille 
Merivoimien uuden T2000 -ilmatyynytaisteluve-
neen prototyyppi on laskettu vesille ja sen ensim-
mäiset merikokeet on suoritettu. Finnyardsin tela-
kan rakentama alus luovutetaan Merivoimille joulu-
kuussa. Samassa tilaisuudessa alus saa myös ni-
mensä. 

T2000 on Merivoimien Laivue-2000 -projektin 
toinen alus. Laivueen ensimmäinen alus ohjusvene 
Hamina valmistui vuonna 1998. Laivue-2000 tulee 
muodostumaan kahdesta Hamina-luokan ohjusve-
neestä ja neljästä T2000 -ilmatyynyaluksesta. 

Mer ivo imat vene 0 2 -messuil la 
Merivoimat on jälleen mukana, kun Helsingin Mes-
sukeskuksessa järjestetään vuoden 2002 Vene-mes-
sut. Osaston vetonaulana on Marine Alutechin val-
mistama rannikkojoukkojen käyttöön suunniteltu 
G-ryhmävene. Näytteillä on myös Merivoimien 
uuden T2000 -ilmatyynyaluksen pienoismalli. Vene 
02 -messut ovat avoinna 8.-17. helmikuuta. 

Kotkan komenta ja vaihtuu 
Komentaja Tapio Maijalasta tulee Kotkan Rannik-
koalueen komentaja 1. maaliskuuta 2002 nykyisen 
komentajan komentaja Sakari Martimon siirtyessä 
muihin tehtäviin. Tällä hetkellä Maijala työskente-
lee Suomenlahden Meripuolustusalueella operatii-
visen osaston päällikkönä. 

OIKAISUJA 

• • Rannikon Puolustaja -lehden numeroon 3/2001 oli 
päässyt pujahtamaan kaksi valitettavaa ja hyvin näkyvää vir-
hettä. 

Merivoimien komentajan lippueamiraali Hans Holm-
strömin kuva oli kääntynyt peilikuvaksi sekä pääkirjoitus-
sivulla että keskiaukeamalla. 

Toinenkin virhe oli osunut Merivoimien johtoa esitte-
levälle keskiaukeamalle. Kuvista oli kokonaan jäänyt pois 
"vallassa olevan" Uudenmaan Prikaatin komentajan kom-
modori Stig-Göran Grönbergin kuva. 

Toimitus pahoittelee sattuneita virheitä. Kommodori 
Gröbergin kuva on oheisena, ja hän toimii siis Uudenmaan 
Prikaatin komentajana vielä 1.12. 2001 saakka. Keskiau-
keamalla on uusi kokoelma Merivoimien johtoa, jossa tällä 
kertaa kaikki ovat toivottavasti mukana ja oikein päin. 
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TietoEnator 
Building the Information Society 

Rakennamme 
tietoyhteiskuntaa 

myös puolustusvoimien 
kumppanina. 

TietoEnator Oyj 
Järjestelmäpalvelut 

Tietotie 6 
PL 403,02101 Espoo 
puh. (09) 862 6000, fax (09) 464 803 

Ylistönmäentie 33 
PL 203,40101 Jyväskylä 
puh. (014) 415 7211, fax (014) 415 7440 

Tieteenkatu 1 
PL 95,33101 Tampere 
puh. (03) 286 6111, fax (03) 318 1003 

e-mail: info@tietoenator.com  
www.t ie toenator .com 

T I D D O D I C E | H H • i ï ï f M 
- epäsymmetristä sodank< äynti a 

Epäsymmetrinen sodankäynti - termi 
on syksyn aikana tullut tiedotusvälinei-
siin. Sillä tarkoitetaan pienen, ammatti-
taitoisen ja päättäväisen ryhmän mah-
dollisuutta vaikuttaa jopa suurvallan 
strategiseen infrastruktuuriin. 

Uhkaskenaarioissa on epäsymmetrisen sodan-
käynnin todennäköisimpänä muotona arvioi-

tu olevan hyökkäys tietoverkkoihin ja niiden kaut-
ta yhteiskunnan kriittisten järjestelmien kuten esi-
merkiksi energiantuotannon ja - jakelun tai raha-
ym. liikenteen lamauttaminen. Terroristit valitsivat 
syyskuun 11. päivänä toisen tavan. Terroristien ta-
voitteena on yllättää ja siinä he onnistuivat. 

New Yorkin iskun jälkeiset tapahtumat ovat 
tuoneet turvallisuuden aivan uudella tavalla aja-
tuksiimme. Hallinnossa tarkistetaan aiemmin teh-
tyjen suunnitelmien soveltuvuutta nyt nähtävissä 
olevia uhkia vastaan ja laaditaan tarvittavia uusia 
suunnitelmia. Tilanne puolustusvoimissa on sa-
manlainen. 

Syyskuun dramaattisten tapahtumien jälkeen 
puolustusvoimat seurasi tarkasti tapahtumia Yh-
dysvallassa ja muualla maailmassa. Koska Yhdys-
valtojen lisäksi ei mikään muu maa joutunut terro-
r ihyökkäyksen kohteeksi , ei puolustusvoimien 
valmiutta kohotettu eräitä toimenpiteitä lukuun ot-
tamatta. Tavoitteena oli olla herättämättä ylimää-
räistä levottomuutta puolustusvoimissa ja muual-
la yhteiskunnassa. Pernaruttokirjeiden innoittamat 
' jauhokirjeet ' muuttivat jossain määrin tilannetta. 

Suomessa suojelupoliisi vastaa terrorisminvas-
taisesta toiminnasta. Terrorismi ei vielä sinänsä 
Suomessa ole rikos, mutta terroriteot ovat ja siksi 
ne myös sotilaskohteissa ovat poliisiasia. 

Puolustusvoimat vastaa kaikissa ti lanteissa 
omien kohteidensa vartioinnista ja rauhan aikana-
kin vartiotehtävään asetetulla aseistetulla sotilaalla 
on tehtävässään suuret toimivaltuudet. Sotilaskoh-
teen ulkopuolella toimivaltuudet myös sotilaspo-
liiseilla ovat rajalliset. 

Puolustusvoimien ABC-sodankäynnin materi-
aalinen valmius on hyvä ja nämä välineet soveltu-
vat myös bio-terrorismia vastaan. Puolustusvoi-

mat on toimintansa luonteesta johtuen varautunut 
muuta yhteiskuntaa paremmin terroristitilanteisiin. 
Onhan yhtenä harjoiteltuna sodan ajan toiminta-
muotona taistelu vihollisen erikoisjoukkoja vas-
taan. Erikoisjoukkojen ja terroristien toimintaperi-
aatteet ovat samanlaisia. 

Lain mukaan puolustusvoimat antaa virka-
apua poliisille jos poliisin omat voimavarat eivät 
riitä. Terrorisminvastaisessa toiminnassa puolus-
tusvoimien toimintamahdollisuuksia, myös virka-
aputehtävissä velvoittaa, mutta myös rajoittaa lain-
säädäntö. Puolustusvoimat voi antaa aseellista vir-
ka-apua vain käsiasein varustettuna. Terroristitilan-
teessa saatetaan kuitenkin tarvita käsiaseita ras-
kaampia voimankäytönvälineitä. Yhteiskunnan ja 
terroristien välisessä tilanteessa ei yhteiskunnan 
tulisi jäädä alakynteen lainsäädännön asettamien ra-
joitusten vuoksi. 

Puolustusvoimilla on mahdollisuus tukea po-
liisin ja pelastusviranomaisten terrorisminvastaista 
toimintaa antamalla mm suojelu- ja puhdistuska-
lustoa sekä kuljetus- ja muonituskalustoa. Varus-
miehistä muodostettuja virka-apuosastoja voidaan 
teiToristitilanteessa käyttää vain rajoitetusti varus-
miesten koulutusvaiheesta riippuen mutta myös 
siksi, että varusmiehiä ei tule käyttää vaarallisissa 
tehtävissä. Puolustusvoimilla on kuitenkin sotilas-
poliisi tehtävissä toimivaa kantahenkilökuntaa, 
jonka koulutustaso jo nyt soveltuu vaativiinkin ti-
lanteisiin. Koulutusta ja harjoit telua voitaisiin 
suunnata toimintaan, jolla terroristitilanteissa voi-
daan tehokkaasti tukea poliisin toimintaa. Meri-
voimilla on puolustusvoimissa ainutlaatuisia re-
sursseja, joita voitaisiin käyttää erikoistilanteissa. 
Niitä ovat erityisesti monipuoliset vesikuljetus-
mahdollisuudet ja sukeltajat. 

Puolustusvoimien lakisääteisenä tehtävän on 
'puolustaa valtakuntaa ja sen oikeusjär jestystä 
sekä kansan elinmahdollisuuksia ja sen perusoi-
keuks ia ' . Muuttunut tilanne saattaa edellyttää 
myös puolustusvoimien sotaa varten varaamien 
resurssien käyttöä terrorismin vastaisessa toimin-
nassa. 

Puolustusvoimien turvallisuuspäällikkö 
Kommodori Hanno Strang 
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J U H A P E K K A R A U T A V A 

Periaate sukellus-
veneentorjunnassa 
on yksinkertainen; 
sukellusveneen 
havaitsemisen ja 
paikantamisen 
jälkeen se pakote-
taan poistumaan 
tai nousemaan 
pintaan. Tarvittaes-
sa sukellusveneelle 
aiheutetaan vauri-
oita tai se tuhotaan 
sukellusveneentor-
junta-aseilla. 

1 0 

Syvyyraketinheittimellä 
on aseistamme pisin 

kantama. Kuvassa miina-
laiva Hämeenmaan 

oikeanpuoleinen heitin. 
JUHAPEKKA RAUTAVA 

ukellusveneentoijunta-asei-
na Suomessa on käytössä 
tällä hetkellä pelkästään sy-

vyysheitteitä eli syvyyspommeja, 
sy vyysammuksia ja sy vyysraket-
teja. Toisaalta sukellusveneentor-
junta-aseina voidaan pitää myös 
merimiinoja , vaikuttavathan ne 
sukellusveneisiin käytännössä sa-
malla tavalla kuin pinta-aluksiin-
kin. Tässä artikkelissa pitäydyn 
kuitenkin vain ns. perinteisiin su-
kellusveneentorjunta-aseisiimme. 

K ä s i s y v y y s p o m m i l l a 
k e s k u s t e l u n a l k u u n 

Käsisyvyyspommeja käytetään 
varoitusaseina. Palveluskäytössä 
on kotimaiset käsisyvyyspommit. 
Käsisyvyyspommi on mitoiltaan 
noin puolen litran maitopurkin 
kokoinen kranaatti, joka heite-
tään aluksen partaan yli veteen. 
Aseessa on hidastettu sytytin, 
joka laukaisee noin yhden kg:n 
painoisen latauksen ennalta sää-
detyn ajan kuluttua. Käsisyvyys-
pommeilla ilmoitetaan havaitulle 

vedenalaiselle kohteelle, että se 
on huomattu. Pieni lataus takaa, 
ettei sillä kyetä aiheuttamaan va-
hinkoa sukellusveneelle. 

Rake t i ssa o n r u u t i a 

Tarvittaessa tuhovaikutus ulote-
taan kauimmas syvyysraketeilla. 
jotka ammutaan maalialueelle sy-
vyysraketinheittimillä. Suomessa 
on käytössä neuvostoliittolaisval-
misteinen viisiputkinen syvyys-
raketinheitin SRH-1200 (alkupe-
räiseltä mallimerkinnältään RBS-
1200). Raketin mall imerkintä 
"1200" kuvaa karkeasti aseen te-
hokasta ampumaetäisyyttä met-
reissä. Heitinpari on asennettu 
kiinteästi aluksen keulakannelle. 
joten aseen sivusuuntaaminen ta-
pahtuu vain lavettia eli alusta 
kääntämällä. Heitti-
men ohjausjärjestel-
mä mahdoll istaa 
kuitenkin koron j ^ - ^ K > 4 L 
säätämisen, jolloin | f l 
ampumae tä i syy t t ä 
voidaan suhteelli- ^ ^ ^ H t 

Käsisyvyyspommi on varoitusase. 
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meen 1970- ja 1980-luvuilla. 
Vaikka tekniikka on j o iäkästä, 
aseen teho on tunnustettu yleises-
ti. Syvyysraketin voidaankin ar-
vioida olevan taistelutehokkuu-
deltaan sukellusveneentorjunta-
aseidemme kärkeä. Yhden aluk-
sen "täyslaidallinen", kymmenen 
raketin kenttä, on nykyaikaiselle-
kin sukellusveneelle tuhoisa. Ny-
kyisin ase on käytössä Hämeen-
maa-luokan miinala ivoi l lamme 
sekä rajavartiolaitoksen valtiolai-
voilla. 

kiinteästi noin 300 metrin etäi-
syydelle keulasuuntaan. Heitti-
men putkia voidaan kuitenkin 
hieman säätää sivu- ja korkeus-
suunnassa. Säädöllä kyetään vai-
kuttamaan jonkin verran maali-
alueen pinta-alaan. 

Maalialueelle ammus ammu-
taan haulikon patruunaa muistut-
tavalla lähtöpanoksella. Ammuk-
sen osuttua veteen se uppoaa 
kunnes kohtaa kiinteän esteen 
(sukellusveneen rungon!), jolloin 
iskusytytykseen perustuva sytytin 
laukaisee taistelulatauksen. Tais-
telulatauksessa on käytetty pa-
remmin panssariaseissa tunne-
tuksi tullutta suunnattua räjäh-
dysvaikutusta. Taistelulatauksen 
tarkoituksena on tehdä reikä su-
kellusveneen painerunkoon ja 
näin aiheuttaa alukseen niin suuri 
vuoto ja muuta tuhoa, ettei vene 
kykene enää ja tkamaan tehtä-
väänsä. Asejärjestelmä hankittiin 
Suomeen 1990-luvun alussa 
Rauma-luokan hankinnan yhtey-
dessä, joten se edustaa nykyaikai-
sinta tekniikkaa varsinaisissa su-
kel lusveneentorjunta-aseissam-
me. 

Syvyysra-
ketissa on 
räjähdysai-
netta noin 
30 kg. 

A m m u s k i n a v a a p u r k i n 

Toinen Suomessa käytössä oleva 
ammuttava sukellusveneentor-
junta-ase on syvyysammus. 
Ruotsalaisvalmisteiset syvyys-
ammusheittimet (ASW-600) ovat 
käytössä neljällä Rauma-luokan 
ohjusveneellämme. Yhdelle aluk-

sen helposti muuttaa. selle on asennettu heitinpari. Yh-
Maalialueelle raketti ammu- dessä heit t imessä on yhdeksän 

taan siinä olevan ruutilatauksen putkea, joten alus voi ampua lä-
voimin. Raketti va joaa vedessä hes yhtäaikaisesti 18 ammuksen 
halutulle syvyydelle, jossa aikau- kentän. Raketinheittimen tavoin 
tussytytin räjäyttää noin 30 kg:n syvyysammushei t t imien sivu-
painoisen taistelulatauksen. Ase- suuntaaminen tapahtuu alusta 
järjestelmä eli ohjausjärjestelmä, kääntämällä. Koro on säädetty 
heitin ja raketti, on hankittu Suo- siten, että ampumaetä isyys on Jatkuu seur sivulle 

Syvyysammuksen 
kantama on 300 
metriä. 

Rauma-luokan 
ohjusveneillä on 
syvyysammusheitti-
met. Kuvassa ohjus-
vene Naantalin 
keulakantta. 
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Syvyyspommin rakenne 
on yksinkertainen: 
syvyytin, jossa yhdistetty 
vesipainevarmistin ja 
aikautussytytin, sekä 
latausosa. 

P o m m i s s a p o n t t a 

Vanhin edelleen käytössä oleva 
sukellusveneentorjunta-aseemme 
on syvyyspommi. Ase on helppo 
valmistaa ja suhteellisen yksin-
kertainen rakenteeltaan. Syvyys-
pommin käyttö ei vaadi ampuval-
ta alukselta monimutkaista am-
munnanhallintajärjestelmää. Yk-
sinkertaistettuna syvyyspommi 
on pinta-aluksesta veteen pudo-
tettu suurehko lataus, jonka rä-
jäyttää vesipaineeseen ja aikau-
tukseen perustuva sytytin. 

Aiemmin Suomessa on ollut 
käytössä syvyyspomminhei t t i -
miä. Näistä on kuitenkin luovut-
tu. Nykyisin syvyyspommit pu-
dotetaan aluksen peräkannella 
olevista syvyyspomminpudott i -
mista. Pudotin on varsin yksin-
kertainen metallinen kehikko, jo-
hon hieman nestekaasupul loa 
suuremman kokoiset, sylinterin-
muotoiset pommit on asetettu, 
ikään kuin kiskoille. Pudotin on 
kiinnitetty tyypillisesti aluksen 
kanteen tai miinakiskoihin. Pu-
dottimessa on vipu, joka vapaut-
taa yhden pommin kerrallaan pu-
toamaan pudott imesta pois ve-
teen. Pudottimet on yleensä asen-
nettu siten, että syvyyspommi 
putoaa j o k o aluksen perästä tai 

sivusta. Pudottimia on useita eri 
kokoja. Nykyisin palvelinkäytös-
sä oleviin pudottimiin mahtuu 
kolmesta kahdeksaan syvyys-
pommia. Aluksella on yleensä 
kaksi pudotinta. Syvyyspommin-
pudotti met on asennettu lähes 
kaikkiin merivoimien taistelu-
aluksiin ja rajavart iolai toksen 
valtiolaivoihin. 

Syvyyspommeja on käytössä 
useita erilaisia. Yhteistä Suomes-
sa palveluskäytössä oleville sy-
vyyspommeille on taistelulatauk-
sen määrä, joka on noin sata kilo-
grammaa räjähdysainetta. Käy-
tössä olevat syvyyspommit ovat 
pääosin neuvostoliittolaista alku-
perää, mutta käytössä on myös 
saksalaista ja kotimaista valmis-
tetta olevia pommeja. Kuten sy-
vyysraketissakin. syvyyspom-
missa on hitaasti palavaan ruuti-
seokseen perustuva aikautussyty-
tin, joka räjäyttää pommin ennal-
ta asetetulla syvyydellä. Syvyys-
pommin vaikutus perustuu pää-
osin räjähdyksen tuot-
tamaan painevaikutuk- « m m 
seen. Tuhovaikutuksen 
aikaansaamiseksi pom-
min pitää räjähtää suh-
teellisen lähellä kohdet-
ta. Aseen tuhovaikutuk-
sen kannalta olisi opti-
maalista, että räjähdys 
tapahtuisi vedenalaisen 
kohteen alla. Vieläkin 
toiminnallisesti pätevä-
nä voidaan pitää vuo-
den 1941 Miinapalve-

Syvyyspomminpu-
dottimeen mahtuu 

jopa kahdeksan 
pommia kerrallaan. 
Kuvassa miinalaiva 

Hämeenmaan 
pudotin. 

lusohjeen 35 (M.P.O. 35) totea-
musta syvyyspommista SP/41: 

"Syvyyspommin vaikutus su-
kellusveneisiin - Syvyyspommin 
räjähdysvaikutus on sitä tehok-
kaampi, mitä suuremmassa sy-
vyydessä laukeaminen tapahtuu. 
Jos syvyyspommi räjähtää sukel-
lusveneen alapuolella, on vaiku-
tus suurempi kuin räjähdyksen 
tapahtuessa samalla etäisyydellä 
sukellusveneen yläpuolella.". 

Lisäksi ohje toteaa ympäris-
tön vaikuttavan pommin ominai-
suuksiin: 

"Rä jähdys kovalla pohjal la 
(kivipohja tai kiinteä hiekkapoh-
ja) on vaikutuksel taan voimak-
kaampi kuin jos räjähdys tapah-
tuisi samassa syvyydessä vapaas-
sa vedessä. Räjähdysvaikutus 
pehmeällä, liejuisella pohjalla ei 
useimmiten ole suurempi kuin 
samassa syvyydessä vapaassa ve-
dessä." 

Eräänä nykyaikaisen sukel-
lusveneen suunnittelun perustee-

I I 
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na on lähietäisyydeltä tapahtuvan 
syvyyspommin räjähdyksen kes-
täminen. Nyrkkisääntönä voidaan 
pitää sitä, että sukellusvene kes-
tää 50 metrin etäisyydeltä tapah-
tuvan syvyyspommin räjähdyk-
sen. Tuhoavan tai vaurioittavan 
rä jähdyksen pitää siis tapahtua 
suhteellisen lähellä kohdetta. Sy-
vyyspommin heikkoutena sy-
vyysrakettiin ja -ammukseen ver-
rattuna onkin taistelulatauksen 
maaliin toimittamisen vaatimus: 
pommittavan aluksen pitää ajaa 
ennakkopisteen kautta syvyys-
pommin pudotushetkellä. 

M u i t a s u k e l l u s v e n e e n -
t o r j u n t a - a s e i t a 

On sanottu, että sukellusveneen-
torjunnassa tehokkain työkalu on 
oma sukellusvene. Sukellusve-
neiden hankkimisesta on puhuttu 
julkisuudessakin aika ajoin. Su-
kellusveneen hankkiminen, ko-
konaisen erikoisalan uudelleen 

luonti Suomeen, ei ole nyt ajan-
kohtaista. 

Sukellusveneentorjuntaan on 
kehitetty historiassa Suomessa-
kin nykyisiä asejär jes te lmiä te-
hokkaampia aseita. 1960- ja 
1970-luvuilla merivoimat kehitti 
torpedoa. Kotimainen sähkötor-
pedo pystyttiin kehittämään niu-
koista resursseista huolimatta lä-
hes käyttövalmiiksi. Resurssien 
muualle kohdentamisen ja eräi-
den teknisten vastoinkäymisten 
vuoksi torpedoaselaji ja samalla 
torpedon kehittäminen lopetettiin 
1980-luvulla. Tällä hetkellä meri-
voimilla ei ole käytössään torpe-
doja. 

Torpedo on pitkän ampumae-
täisyytensä ja nykyisten kehitty-
neiden sensorihakupäidensä ansi-
osta tehokkain pinta-aluksesta 
käytettävä sukellusveneentorjun-
ta-ase. Sukellus veneentorjunta-
torpedoja on käytössä yleisesti 
eri maiden merivoimilla. Viime-
aikoina kehitettyjä kevyitä torpe-
domalleja ovat mm. amerikkalai-
nen Mk 50, ruotsalainen Tp 45 ja 
italialais-ranskalainen MU-90. 

Nykyaikainen sukellusve-
neentorjuntatorpedo on hyvin oh-
jusmainen asejärjestelmä. Taiste-
lulatauksen koko edellä mainitun 
tyyppisillä sukellusveneentorjun-
tatorpedoilla on noin 50 kg. Eräi-
den torpedojen ominaisuuksi in 
kuuluu komentoyhteyden, toteu-
tettu esimerkiksi lankaohjauk.se-
na, säilyttäminen ampuneeseen 
pinta-alukseen. Tällöin torpedos-
ta voidaan saada tietoja maalialu-
eelta ammunnan kuluessa, muut-
taa tarvittaessa ampuma-arvoja ja 
näin lisätä osumatodennäköisyyt-
tä. 

Toinen asejär jes telmä, jo ta 
Suomessa ei ole käytössä on tor-
pedoharhamaalit. Kuten meritor-
juntaohjus ten harhauttamiseksi 
ammutaan tulkasilppuja ja infra-
punasoihtuja, voidaan pinta-alus-
ta kohti ammuttua torpedoa yrit-

tää väistää ja harhauttaa torpedo-
harhamaaleilla. Nykyaikaisia tor-
pedoja vastaan ei välttämättä rii-
tä aluksen keulan kääntäminen 
kohti lähestyvää torpedoa, vaan 
tehokkaaseen suojautumiseen on 
käytettävä varoittimia ja harha-
maaleja. 

Varoit injärjestelmä sisältää 
alukseen liitetyn vedenalaisen 
sensorin, jonka tehtävänä on va-
roittaa lähestyvästä torpedosta. 
Varoit injärjestelmä välittää tie-
don torpedoharhamaaliasei l le , 
joista laukaistaan asejärjestel-
mästä riippuen erilaisia akustisia 
harhamaaleja aluksen ympärille 
veteen. Lisäksi harhamaalit voi-
vat olla aluksen perässä hinatta-
via äänilähteitä, jo tka matkivat 
pinta-aluksen ääntä. 

L o p u k s i 

Tulevaisuuden sukellusveneen-
torjunta-aseidemme ja -lavettien 
kehittämisessä tulee ottaa huomi-
oon vedenalaisten asejärjestelmi-
en voimakas kehit tyminen yhä 
enemmän pinta-aseiden suun-
taan. Erityisesti nähtävissä olevi-
na liittymäpintatekniikoina ovat 
oh jus - j a miehittämättömien kul-
kuneuvojen teknologiat. 
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kehitysnäkymiä 
A R I P O I K O N E N 

Sukellusvene pohjan kumpareen katvees-
sa. ( Cotaras, F., Integrated Sonar Systems 
for Shallow-Water ASW. Sea Technology, 
Nov. 2000, sivu 10) 

Vedenalaiset valvontajärjes-
telmät tuottavat vedenalais-
ta tilannekuvaa, mutta niitä 

voidaan käyttää myös täydentä-
mään merialueen pintatilanneku-
vaa. Tämä on käyttökelpoinen 
menete lmä olosuhteissa, jossa 
pinta-alusten optinen ja tutkalla 
tapahtuva paikannus ei ole mah-
dollista esimerkiksi huonojen 
sääolosuhteiden tai kriisiaikana 
häirinnän takia. 

Kiinteät avomerivalvontajär-
jestelmät ovat näihin päiviin asti 
perustuneet lähes yksinomaan 
passiiviseen akustiseen havain-
nointiin. Valvottavalle alueelle on 
laskettu hydrofonikent tä , jossa 
yksittäiset hydrofonit kuuntelevat 
lähialueen vedenalaista äänimai-
semaa. Edellisen sukupolven jär-
jestelmissä hydrofonit ovat ym-
pärikuuntelevia, jolloin jatkuvaa 
ääntä lähettävästä vedenalaisesta 
kohteesta ei saada suuntatietoa. 
Lyhytkestoisten äänten tapauk-
sessa voidaan kohde kuitenkin 
suuntia hydrofonien välisten kul-
kuaikaerojen perusteella. Nyky-
aikaisissa valvontajärjestelmissä; 
esimerkiksi Sonac PFA, käyte-
tään sensoreina lineaarisia hydro-
foniryhmiä, jotka mahdollistavat 
akustisen keilanmuodostuksen eli 
suunnatun kuuntelun. Keilan-
muodostukseen perustuvan an-

Vedenalaisen valvonnan tehtävänä 
on havaita, paikantaa ja tunnistaa 

veden alla liikkuvia kohteita. Ve-
denalaisista kohteista suurimman 

uhkan meripuolustukselle muodos-
taa sukellusvene. Rauhan aikana 

vedenalainen valvonta on osa rajo-
jemme valvontaa, jolla turvataan 

valtakunnan alueellinen koskemat-
tomuus vedenalaisen toiminnan 

osalta Puolustusvoimista säädetyn 
lain mukaisesti. 
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Eräs näkemys multistaattisesta valvontajärjestelmästä. (Pihl J. et ai.. 
Multistats Sonar for Shallow Water Surveillance. FOI report, FOA-R—00 
01750-409—SE, Dec. 2000, 33 p.) 

tennin havaintoetäisyys on opti-
mitaajuuksi l la moninkertainen 
ympärikuuntelevaan hydrofoniin 
verrattuna. Yksittäisestä antennis-
ta saadaan suunta vedenalaiseen 
kohteeseen. Yhdistämällä vähin-
tään kahden antennin suuntatieto 
rist isuuntimaksi voidaan maali 
paikantaa antennin keilaleveyden 
määräämällä tarkkuudella. 

U u d e t u h k a k u v a t 
h a a s t e e n a v a l v o n t a -
j ä r j e s t e l m i l l e 

Sukellusveneiden tekninen kehi-
tys on toisen maailmansodan jäl-
keen ollut voimakasta. Kylmän 
sodan vuosina kehitys painottui 
valtamerillä liikkuviin ydinkäyt-
töisiin sukellusveneisiin. Persian 
lahden sodan jälkeisessä kansain-
välisessä sotilaallisessa asetel-
massa on rannikkosodankäynnin 
(littoral warfare) merkitys selke-
ästi korostunut. Tämä on voimak-
kaasti lisännyt yleistä mielenkiin-
toa dieselsähköisiin sukellusve-
neisiin. Kasvanut kysyntä on joh-
tanut tämän sukellusvenetyypin 
intensiiviseen kehitystyöhön. 
Uusien propulsioratkaisujen, run-
gon muotoilun ja aluksen materi-
aalivalintojen ansiosta ovat uudet 
rannikkosukellusveneet erittäin 
hiljaisia. Ilmasta riippumattomal-

la koneistolla (AIP= "Air Inde-
pendent Propulsion") ne voivat 
pysytellä veden alla vi ikkoja 
nousematta kertaakaan pintaan. 
Aiemmin tämä oli mahdoll is ta 
vain ydinsukellusveneille. Muita 
sotilaallisia uhkia vedenalaiselle 
valvonnalle ovat mm. erikois-
joukkojen käyttämät pienoissu-
kellusveneet, miehit tämättömät 
vedenalaiset kulkuneuvot (UUV) 
ja pienikokoiset sähkökäyttöiset 
sukeltajan ajoneuvot. 

S e u r a a v a n s u k u p o l v e n 
v a l v o n t a j ä r j e s t e l m ä t 

Uusien uhkien edessä on käynyt 
ilmeiseksi, että pelkästään passii-
viseen akustiseen havaitsemiseen 
perustuvien jär jestelmien suori-
tuskyky ei riitä tulevaisuuden 
"äänet tömien" vedenalaisten 
kohteiden havaitsemiseksi. Pas-
siivista valvontajärjestelmää voi-
daan tehostaa l isäämällä siihen 
aktiivisia komponentteja eli akus-
tisia lähettimiä, jolla vedenalaiset 
kohteet saadaan esiin niiden 
akustisten heijastusominaisuuk-
siensa kautta. Useamman lähetti-
men ja vastaanottimen systeeme-
jä kutsutaan bistaattisiksi (2 yk-
sikköä) tai multistaattisiksi jär-
jestelmiksi (yksikköjen lkm>2). 
Aktiivisten komponenttien käy-

töllä voidaan ihanteellisissa olo-
suhteissa havaita myös täysin ää-
nettömät ja liikkumattomat koh-
teet. Jos merenpohja ei ole tasai-
nen, voi sukellusvene kuitenkin 
hakeutua suojaan jonkin meren-
pohjan kumpareen muodosta-
maan katveeseen, jolloin sen löy-
täminen aktiivisillakaan menetel-
millä ei ole helppoa (kuva l). 

Valvonnassa ja etsinnässä on 
akustiikan lisäksi yritettävä hyö-
dyntää kaikki muu fysikaalinen 
informaatio, jo ta sukellusvene 
ympärilleen luo. Tärkeimpiä mi-
tattavia ei-akustisia fysikaalisia 
kenttiä eli herätteitä ovat mag-
neettikenttä, sähkökenttä ja pai-
ne. Muita marginaalisempia omi-
naisuuksia ovat mm. painovoima 
ja lämpöpäästöt . Ei-akustisten 
sensorien käyttö uusissa veden-
alaisissa valvontajär jestelmissä 
tulee todennäköisesti kasvamaan. 
Suurin hyöty ei-akustisista senso-
reista saadaan saariston kapeik-
kovalvonnassa, jossa alueen koko 
on selkeästi rajattu. 

Operatiivisten vaatimusten li-
säksi myös teknologian trendit 
ohjaavat valvontajär jestelmien 
kehitystä. Uusissa antureissa 
hyödynnetään entistä enemmän 
mm. kuituoptiikkaa, jolloin ke-
veitä monikanavaisia hydrofoni-
ryhmiä voidaan toteuttaa täysin 
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optisesti. Prosessorien laskentate-
hon kasvu mahdollistaa suurem-
pien antenniryhmien käytön. Täl-
löin saadaan aikaan kapeampi 
kuuntelukeila, jolloin kohteiden 
suuntimatarkkuudet paranevat. 
Suuremmalla laskentateholla saa-
daan myös laajennettua taajuus-
kaistaa, mikä lisää spektrianalyy-
sin mahdollisuuksia. Datafuusio-
algoritmeilla voidaan tehokkaasti 
hallita ja yhdistää eri sensoreilta 
ja sensorityypeiltä tulevaan tieto-
vuota. 

Uudet valvontajärjestelmät 
ottavat laskennassa aiempaa te-
hokkaammin huomioon meriym-
päristön ominaisuuksia, mikäli 
niiden mittaustuloksia on käytet-
tävissä. Ympäristöparametrien 
huomioiminen raakatiedon käsit-
telyssä parantaa merkittävästi 
valvontatiedon tarkkuutta. Tämä 
asettaa uusia vaatimuksia ympä-
ristötiedon keruulle. Valvonta-
alueelta tarvitaan todelliset ää-
nennopeusprofiilit, merenpohjan 
syvyystiedot sekä merenpohjan 
sedimenttien tärkeimmät geo-
akustiset parametrit. 

Kuvassa 2 on esitetty Ruotsin 
puolustusministeriön tutkimus-
laitoksen (FOI) laatima skenaario 
multistaattisesta valvontajärjes-
telmästä. Sensorikenttä koostuu 
sonopoijuista ja monikanavaises-
ta hydrofonikaapelista. Aktiivise-
na yksikkönä toimii helikopterin 
laskema syvyytettävä akustinen 
lähetin (dipping sonar), joka lä-
hettää ympärilleen akustisia puls-
seja. Vastaanotinyksiköt pystyvät 

havaitsemaan sukellusveneen 
passiivisesti sen äänen perusteel-
la. Jos sukellusvene kulkee lähes 
äänettömästi, voidaan se kuiten-
kin havaita aktiivisesti siitä hei-
jastuneen akustisen pulssin pe-
rusteella. 

Edellä kuvatun teknologisen 
vyörytyksen jälkeen on muistet-
tava, että uusia valvontajärjestel-
miä käyttävät edelleenkin ihmiset 
kaikkine fyysisine ja henkisine 
rajoituksineen. Järjestelmien on 
oltava modulaarisia ja helposti 
käsiteltäviä. Käyttöliittymien 
suunnitteluun tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota, jotta uusien jär-
jestelmien tuottama valtava tieto-
määrä saadaan jalostetuksi käyt-
täjän ymmärtämään muotoon. 
Uusien valvontajärjestelmien 
käyttöliittymien suunnittelussa 
tullaan hyödyntämään ihminen-
kone -rajapinta (MMI="Man-
Machine-Interface") -tutkimus-
alan viimeisintä tietämystä. 

Tulevaisuuden vedenalaisen 
valvonnan järjestelmät ovat ke-
veitä ja siirrettäviä. Ne toimivat 
moniheräteperiaatteella sisältäen 
sekä passiivisia että aktiivisia 
komponentteja. Useiden senso-
reiden ja eri sensorityyppien tuot-
tamaa tietoa hallitaan ja hyödyn-
netään erilaisilla datafuusioalgo-
ritmeilla. Käyttöliittymät suunni-
tellaan siten, että uusien järjestel-
mien kasvanut havaintotiedon 
määrä on käyttäjän hallittavissa 
mahdollisimman tehokkaalla ta-
valla. • 
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System integration is one of our strong points 

The ASRAD-R on the M113 chassis. The system can be installed on a range of tracked or wheeled carrier vehicles. 
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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. 

STN ATLAS ELEKTRONIK 

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. 

Celsius 
BOFORS MISSILES 
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ITÄMEREN 
ikellusveneiden 

Pisin sukellusaika kasvaa ny-
kyisestä noin viikosta ulko-
puolisesta hapesta riippu-

mattoman AlP-koneiston 14 vuo-
rokauteen (Gotland-luokka) tai 
j opa kuukauteen (212-luokka). 
Mutta mitä sukellusveneellä oi-
kein voidaan tehdä? 

Sukellusvenevaltioiden itsen-
sä ilmoittamien ja sotakokemus-
ten perusteella sukellusveneitä 
käytetään sangen monipuolisesti 
erilaisiin tehtäviin. Tässä artikke-
lissa käsitellään sukellusveneiden 
tehtäviä hiukan tarkemmin. 

T o r p e d o h y ö k k ä y s 

Torpedo on sukellusveneen pää-
ase. Torpedojen päähakeutumis-
tapoja on neljä: 

1 Suoraan kulkeva 
2 Passiivisesti hakeutuva 
3 Aktiivisesti/passiivisesti ha-
keutuva 
4 Vanaveteen hakeutuva 
Joissakin torpedoissa on li-

säksi lankaohjaus. 
Suoraankulkevat torpedot 

ovat usein vanhoja. Ne ammu-
taan ennakkopisteeseen eli usein 
lyhyeltä ampumaetäisyydel tä . 
Niitä ei voi häiritä, jolloin ne so-
veltuvat hyvin ankkurissa olevien 
alusten upottamiseen. Passiivi-
sesti hakeutuvan torpedon haku-
pää ohjaa torpedon maalin ääni-
herätteeseen. Torpedon loppulä-
hestyminen pyritään suuntaa-
maan maalin perän puolelta, kos-
ka voimakkaimmat äänilähteet 
ovat siellä. Maali voi vaikeuttaa 
torpedon hakeutumista pysäyttä-
mällä kuljetuskoneistonsa tai hi-
naamalla häirintälähetintä. Aktii-
visesti hakeutuva torpedo ohjau-

212-luokan sukellusvene. 
Veneessä on ulkopuolisesta 
hapesta riippumaton poltto-
kennokoneisto tavallisen 
diesel-sähköisen lisäksi. AIP 
mahdollistaa 8 solmun 
huippunopeuden. Pisin 
sukellusaika on yksi kuukausi 
ja se kykenee siirtymään 
sukelluksissa 3000 mpk. Kuva 
Jane's Underwater Warfare 
Systems 1999-00. 

tuu maaliin aktiivisen sonarinsa 
perusteella. Sonarit ovat pienen 
kokonsa takia korkeataajuisia ja 
niillä on siten lyhyt havaintoetäi-
syys aluksiin, tavallisesti 500 -
1500 metriä. Aktiivisilla ja pas-
siivisilla hakupäillä havaintoetäi-
syys maaliin pienenee torpedon 
nopeuden noston myötä, koska 
tällöin myös torpedon oma melu 
kasvaa. Aktiivisesti j a passiivi-
sesti hakeutuvassa on sekä aktii-
vinen että passiivinen hakupää. 
Useimmat uudenaikaiset torpedot 
ovat tätä tyyppiä. Vanaveteen ha-
keutuva torpedo ammutaan pinta-
aluksen perän puolelle. Hakupää 
siinä on ylöspäin suunnattu so-
nar, j oka tunnistaa vanaveden. 
Torpedo hakeutuu sik-sak kuviol-
la aluksen vanaveteen j a räjähtää, 
kun se tunnistaa aluksen tai vana-
vesi loppuu. Lankaohjaus on 
yleisimmin aktiivisesti/passiivi-
sesti hakeutuvissa torpedoissa. 

Torpedot suunnitellaan räjäh-
tämään noin neljä metriä pinta-
aluksen kölin alla. Torpedojen 

PATRIK L I L L Q V I S T 

Diesel-sähköinen sukel-

lusvene on onnistunut 

säi lyt tämään asemansa 

hyvin a jan hammasta 

vastaan. N i iden määrän 

väheneminen Itämerellä 

nykyisestä noin 28:sta 

vuoden 2 0 1 0 noin 

15:een korvaantuu uusi-

en veneiden paremmal la 

suorituskyvyllä ja huolto-

tarpeen vähenemisenä. 

Kymmenen vuotta sitten 

tarvitt i in vähintään neljä 

diesel-sähköistä sukellus-

venettä, jotta yksi niistä 

olisi a ina merellä. Raken-

teilla olevalla 212- luokal -

la samaan päästään 

kahdella veneellä. 
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kulkusyvyys ja nopeus ovat usein 
ohjelmoitavissa ja lankaohjatuissa 
muutettavissa ammunnan aikana. 
Torpedojen suurin nopeus on 
usein noin 40 solmua, mutta uu-
simmat pump-jet-torpedot voivat 
kulkea jopa yli 60 solmua. 

Ammunta edellyttää maalin 
paikantamista. Suuntima on pas-
siivisesti määritettävissä sukellus-
veneen keula- tai kylkisonarilla, 
periskoopilla tai ESM-mastol la . 
Etäisyyden määritys passiivisesti 
voi tapahtua maalin liikeanalyy-
sillä ( joka kestää vähintään 15 
minuutt ia j a joudutaan aloitta-
maan alusta maalin kääntyessä tai 
muuttaessa nopeutta), periskoo-
pilla arvioimalla maalin korkeu-
den perusteella j a lyhyillä etäi-
syyksillä etäisyydenmääri tysso-
nareilla. Jotkut lankaohjat tavat 
torpedot soveltuvat maalinosoi-
tukseen. Aktiivisia lähetteitä käyt-
tämällä maalin paikan voi määrit-
tää laseretäisyysmittarilla, tutkalla 
tai aktiivisella sonarilla. Aktiivis-
ten lähetteiden käyttö on mahdol-
lista, mikäli se katsotaan tarkoi-
tuksenmukaiseksi. Miksi ei käyt-
täisi laseretäisyysmittaria, jos vas-
tustajalla ei ole keinoa havaita sen 
käyttöä? Tai jos vastustajal la ei 
ole keinoja/aikaa torjua sukellus-
venettä, vaikka se havaittaisiin? 

Toisen maai lmansodan jä l -
keen vain kaksi pinta-alusta on 
upotettu torpedolla. Molemmissa 
tapauksissa on käytetty englanti-
laista ensimmäisen maailmanso-

SERO 14 valvontaperiskooppi (edessä) ja SERO 15 hyökkäyspe-
riskooppi (takana) norjalaisella Ula-luokan veneellä. Samat 
periskoopit tulevat 212-luokalle. Suurennos 1,5X,6X ja 12X. 
Hyökkäysperiskoopissa on laseretäisyysmittari ja etsintäperis-
koopissa IR. Kva Jane's Underwater Warfare Systems 1999-00. 

MSI-90U-taistelunjohtojärjestelmä 
tulee 212-luokan veneille. Järjestelmä 
kykenee 25 maalin samanaikaiseen 
liikeanalyysiin.Torpedomaaleja voi olla 
8 samanaikaisesti. Kuva Jane's Under-
water Warfare Systems 1999-00. 

dan aikaista Mk 8 suoraankulke-
vaa (straight-runner) torpedoa. 
Intian-Pakistanin sodassa vuon-
na 1971 pakistanilainen sukel-
lusvene Hangor (ranskalaisval-
misteinen Daphne) upotti 9. jou-
lukuuta 1971 intialaisen fregatin 
Kukrin Arabian merellä. Hangor 
ampui yhdeksän torpedoa, joista 
kolme osui upottaen Kukrin kol-
messa minuutissa. Falklandin 
sodassa 1982 brittiläinen ydin-
käyttöinen hyökkäyssukellusve-
ne HMS Conqueror upotti Ar-
gentiinalaisen risteilijän General 

Belgranon tiettävästi 2000 jaar-
din ampumaetäisyydeltä. 

Torpedojen laukaisuun sukel-
luksissa tarvitaan vettä vähintään 
20 metriä. Osa torpedoista, esi-
merkiksi ruotsalainen Tp 62, 
voidaan laukaista pohjassa maa-
tessa. Torpedohyökkäyksestä ei 
välttämättä jää mitään todisteita, 
esimerkiksi ammuttaessa miina-
lastissa olevaa pinta-alusta. 

M i i n o i t t a m i n e n 

Kaikilla Itämeren sukellusveneil-

loi 



lä on asevalikoimissaan lasketta-
via tai itse-uivia miinoja. Lasket-
tavat miinat kuljetetaan joko tor-
pedoputkissa tai ulkopuolisissa 
telineissä. Ulkopuolisten telinei-
den etuna on se, ettei miinalasti 
vähennä torpedojen määrää j a 
haittana kömpelyys ja ääniherät-
teen kasvu. Itse-uivat miinat lau-
kaistaan torpedoputkista. Torpe-
doputkeen mahtuu tavallisesti 
kolme pohjamiinaa tai kaksi ank-
kuroitua miinaa. Itse-uivat miinat 
on usein rakennettu vanhentunei-
den torpedojen pohjalle. Ruotsa-
laisten ja saksalaisten suosimissa 
ulkopuolisissa telineissä miinoja 
voi olla korkeintaan 24 (Saksa) 
tai 44 (Ruotsi). Miinojen heräte-
koneistot ovat vastaavat kuin pin-
ta-aluksista laskettavien. 

Sukellusvene soveltuu erityi-
sesti salaisiin ja tarkkuutta vaati-
viin miinoituksiin. Saaristoon tai 
rannikon läheisyyteen lasketta-
van miinoitteen lasku edellyttää 
usein periskoopin käyttöä ja kes-
tää kauan. 1971 pakistanilainen 
sukellusvene Ghazi (ex-amerik-
kalainen Diablo, rakennettu 
1944) laski miinoja Vishakhapat-
namin sotasataman edustalla, kun 
se räjähti omasta miinastaan. 

E r i k o i s j o u k k o j e n 
k u l j e t u s 

Itämeren kokoluokkaa oleva vene 
voi kuljettaa ainakin noin ryhmän 
verran er ikois joukkoja. Piranja 
pienoissukellusvene vastaavasti 

kuusi sukeltajaa. Sotilaat voivat 
poistua ja tulla sukelluksissa tai 
pintakulussa olevasta veneestä ti-
lanteen mukaan. Siirtyminen ran-
nalle tapahtuu joko sukeltaja-ajo-
neuvoilla, kumiveneillä tai uiden. 
Poistumis- ja saapumisalueeksi 
soveltuu rauhallinen ja huonosti 
valvottu alue. 

Falklandin sodassa 1982 britit 
kuljettivat sukellusveneillä SAS-
tai SBS-joukkoja Falklandin saa-
rille ja jopa Argentiinan mante-
reelle. Persianlahden sodassa he 

BGM-601 Bunny on ruotsalai-
nen pohjamiina. Ruotsalaiset 
sukellusveneet kykenevät 
kuljettamaan yhteensä 44 
miinaa ulkopuolisissa telineis-
sä. Kuva Jane's Underwater 
Warfare Systems 1999-00. 
veivät joukko ja Irakin alueelle. 
Vietnamin sodassa USA muunsi 
kaksi venettä SEAL-joukoille so-
piviksi j a mahdollisesti vei ve-
neillä joukkoja vihollisen selus-
taan. 

T i e d u s t e l u ja v a l v o n t a 

Toisen maailmansodan jälkeisis-
sä kriiseissä sukellusveneitä on 
useimmiten käytetty tiedusteluun 
ja valvontaan. Tiedustelu on koh-
distunut usein rannikon kohtei-

Seahake DM2A3 on saksalainen pinta-aluksia ja sukellusvenei-
tä vastaan tarkoitettu akt/pas lankaohjattu torpedo. Kehittynyt 
hakupää kykenee + 70 asteen sektorissa akustiseen valvontaan 
sekä ottamaan ja lähettämään ääninäytteitä. Kantama on 13-28 
km käytetystä nopeudesta riippuen (18-35 solmua).Torpedo ei 
lankaohjauksesta huolimatta rajoita aluksen liikehtimistä 
laukaisun jälkeen. Kuva Jane's Underwater Warfare Systems 
1999-00. 
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siin, kuten satamiin, miinoittei-
siin ja rantoihin, taikka vihollis-
alusten ryhmitysmuutosten sel-
vittämiseen. Sukellusveneiden 
mastot mahdollistavat monipuoli-
sen tiedustelu-ja valvontatoimin-
nan. Valvontaperiskoopissa voi 
olla IR, valokuvausmahdollisuus 
ja LLTV. Optisen alueen suuren-
nos on tavallisesti 1,5X - 6X 
(joissakin 12X). ESM-sensori t 
ovat vastaavia kuin pinta-aluksis-
sa. Rantojen, miinojen ja pohjien 
tiedusteluun soveltuvia laitteita 
ovat aktiivinen sonar ja kaikuluo-
ti. Merialueen valvontaa ja maali-
en tunnistamista sukellusveneet 

toteuttavat aina liikkuessaan, en-
sisijaisesti passiivisilla sonareilla 
ja tarvittaessa muilla menetelmin. 

Tulevaisuudessa sukellusve-
neiden varusteisiin kuuluu mie-
hittämätön vedenalainen kulku-
neuvo, jonka sensorival ikoima 
voi koostua esimerkiksi ESM-
antennista, sivuviistomittaimesta 
ja aktiivisesta sonarista. Pohjatie-
to, miinoitustilanne ja elektroni-
nen tai akustinen ympäristö voi-
daan tulkita reaaliaikaisesti tai 
jälkikäteen. 

Muita tehtäviä sukellusve-
neille ovat sukellusveneentorjun-
ta, täydennyskuljetukset saarre-

tulle alueelle (kuten Falklandilla) 
ja ennakkovaroituksen hankkimi-
nen (esimerkiksi maihinnousun 
osalta). 

Sukellusveneet toimivat ran-
nikon läheisyydessä tavallisesti 
yksin. Sukellusveneen toiminta ei 
kuitenkaan ole irrallaan muiden 
joukkojen toiminnasta, vaan se 
on yksi väline muiden joukossa 
tavoitteiden saavuttamisessa. Mi-
hin j a milloin sukellusveneitä 
käytetään? Siihen mihin ne so-
veltuvat ja mihin mikään muu ei 
sovellu. Sukellusveneellä tehdään 
sellaista, mikä halutaan tehdä sa-
lassa. • 

Kilo-luokan sukellusveneen 
mastoja. Kilon PZKG-periskoo-
peissa IR, LLTV ja laseretäi-
syysmittari. Kuva Merivoimat. 

KILO I (877) 
Kuva: CJtyutvem H«»«». / '.hnWap* 
TuMnta n Ktvela S T lk»(»m«i' UmTi, 

Torpedomäärä: 18 torpedoa, 6 x 5 3 3 mm torpedoputkea (torpedot, miinat, harhamaalit, sukeltajaajoneuvot) 
Torpedomollit: ainakin TEST 7 1 / T E S T 9 6 / 5 3 - 6 5 / SET53 / USET-80 
Miinamallit: Ainakin KDM-500, K D M - l 0 0 0 , UMO 
Laukaisutapa: Paineilma ( + yksinkertainen, suuri lähtönopeus; - äänekäs, mahdollisesti kuplia pinnalle) 
Miinamäärä: 24 (teoreettinen) torpedoputkissa 
Sonarit: MGK-400EM Rubikon 

MG-519 Alfa (Mouse Roar): korkeataajuinen akt (/pass?) miinaanajoesto+tunnistus 
- Shark Teeth: matala/keskitaajuinen pass/akt etsintä+hyökkäyssonar 
- MG-533: äänen etenemismittaussonar 
- MG-512: oman ääniherätteen seuranta 
- MG-53: sonarindikaattori 

Kokonaistoiminta-aika: 4 5 vuorokautta 
Sukellusmatka snorklaamatta: 4 0 0 m p k / 3 soi nopeudella = 133 tuntia 
Suurin teoreettinen sukellusaika: 2 6 0 tuntia ( = 1 0 vrK 20 h), minkä jälkeen hengitysilma loppuu 
Periskooppien varustus: Hyökkäysperiskooppi ja valvontaperiskooppi ynt: IR, LLTV, laseretmit, 

suurennos 1,5-BX, MRKP-60 ESM 
ESM-masto: Quad Loop D / F tai Park Lamp D / F tai Brick Pulp tai Brick Group 
Periskooppisyvyys: 17 ,5 m (samalla pienin tarvittava veden syvyys sukelluksissa) 
Korkeus: 14 ,7 m 
Taistelunjohlojärjestelmä: MVU-11 OEM; seuraa automaattisesti kahta maalia ja manuaalisesti kolmea 
Viestiantennit: VLF (Shot Gun), vastaanotto 9 m syvyyteen HF, VHF, SATCOM, INMARSAT, 

SARSAT, VLF-viestipoiju 
Tutka: MRP-25 (Snoop Tray ) : l-band, havainto ilmamaaliin 46 k m / pinta-alus 22 km tai 

MRK-50 Albatros (Snoop Tray-2): etsintä 
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Puotutusvoimien tilaamissa Sisu HMTV 6x6:ssa on Cummins M11 3B0E 
dieseimooottoh. jonka suurin teho on 27BkW/380 hv. 
Vaihteistona 6-vaihteinen Atlison-täysautomaattivaihteisto. 

www.rshansa.fi 

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 
R e n a u l t j a S i s u k u o r m a - a u t o t 
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 alustavaihtoebtojen lisäksi autojen jousitus ja vetolapa voidaan suunnitella 

asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Hansa Autolla on 15 omaa toimintakeskusta ja 28 valtuutettua huoltokorjaamoa. 
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Uisko 600 "Jurmo" Ahvenanmerellä. 

n n i kko-
jaakari-
pataljoonan 
Materiaalinen 
kehittäminen 

Merivoimien uudistamisen tilausvaltuuden 
(MUT) yksi tärkeimmistä hankkeista on ran-
nikkojääkärien suorituskyvyn kehittäminen. 
Käytännössä tämä kehitystyö konkretisoituu 
rannikkojääkäripataljoonan kehittämiseen. 

R— 
taljoonan operatii-
visen käytettävyy-

den määrit tämisen lähtökohtina 
ovat olleet mm: 

• laadullisesti ensiluokkainen 
vastustaja erikoismateriaalilla va-
rustettuna ja hyvän taktisen liik-
kuvuuden omaavana 

• tehtävät maihinnousujen ja 
maahanlaskujen torjunnassa 

• vaativa toimintaympäris tö 
rannikolla, jota korostaa jatkuva 
toiminta merellisissä olosuhteis-
sa, kallioinen maasto sekä usein 
pitkähköt ampumaetäisyydet saa-
ristossa 

• ilmastollisesti vaikeat toi-
minta-ajat (kevään kelirikkokau-
si/loka-joulukuu). 

Näin ollen kehittämisessä ko-
rostuukin liikkuvuus, tulivoima. 

J U H A V A U H K O N E N 

toimintakyky kaikissa sää- ja nä-
kyvyysolosuhteissa sekä moni-
käyttöisyys. 

Rannikkojääkäripatal joonan 
materiaalisen kehittämisen lähtö-
kohtana on ollut selkeästi kansal-
liset tarpeet sekä pyrkimys vält-
tää pitkää, resursseja vaativaa so-
tavarustuksen tutkimus- ja kehit-
tämisprosessia, vaan hankkia sel-
laista materiaalia, 

• jo ta on saatavissa j o nyt 
markkinoilta ja soveltuu yksikön 
käyttöperiaatteisiin 

• jota maavoimat hankkii val-
miusprikaatien kehittämiseen liit-
tyen ja sopii merivoimien toimin-
taympäristöön ja käyttötarpeisiin 

• jota merivoimilla on jo käy-
tössä/jonka huolto- ja koulutus-
järjestelmää voidaan sellaisenaan 
hyödyntää. 

T a v o i t t e e n a v a l m i i t 
t u o t t e e t 

Kaikkea materiaalia ei ole kui-
tenkaan kyetty hankkimaan 
"maai lman markkinoilta", vaan 
osin merivoimat on joutunut to-
teuttamaan omaa tutkimus- ja 
kehittämistyötä. Tästä esimerk-
keinä on uusi Uisko 600 -luokka 
("Jurmo-lk") sekä kelluttava sir-
paleliivi. Näistäkin sotavarusteis-
ta prototyypit ovat olleet j o ko-
keilukäytössä ja "evaluoitavina". 
Seuraava vaihe on sarjatilausten 
tekeminen, jotka nekin toteutune-
vat vielä vuoden 2001 aikana. 

Rannikkojääkäripatal joonan 
"keihään kärkenä" on kolme ran-
nikkojääkärikomppaniaa. Näiden 
komppanioiden liikkuvuus perus-
tuu Uisko 600 -lk:n veneisiin. 
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Veneiden nopeus on täydellä 
kuormalla yli 30 solmua, niissä 
on 12.7 mm:n konekivääri, sää-
suoja sekä ballistinen suojaus. 
Komppanioilla on lisäksi käytös-
sä muutama ryhmävene, ns. G-
vene. Rannikkojääkärikomppani-
oiden rannikkojääkärijoukkueet 
varustetaan rynnäkkökiväärein 
sekä kelluttavin sirpaleliivein, 
jotka korvaavat "perinteisen" 
taisteluvyön. Lisäaseistuksena 
komppanioilla on raskaita kerta-
sinkoja, keveitä konekiväärejä 
sekä kranaattikonekiväärejä. 
Komppanioiden varustukseen 
kuuluu lisäksi kotimaista valmis-
tetta olevat valovahvistimet - VV 
2000 - sekä lähiradiot. 

Rannikkojääkärikomppanioi-
den kevyet kranaatinheitinjouk-
kueet varustetaan 81 mmm kra-
naatinheittimin ja tulenjohtueet 
laseretäisyysmittareilla sekä läm-
pökameroilla. Varustukseen kuu-
luu lisäksi kelluttavat sirpaleliivit. 
Joukkueiden liikkumisvälineenä 
on Uisko 600-lk:n veneet. 

Rannikkouisko 
huol to joukkojen 
kul je tuskalustoa 

Käytössä hyväksi todettu Ran-
nikkouisko on rannikkojääkäri-
komppanioiden huoltojoukkuei-
den kuljetuskalustona. Elokuussa 
2001 Uudenmaan Prikaati osal-

listui Ruotsissa Suomen ja Ruot-
sin yhteiseen rannikkojääkärihar-
joitukseen. Tämän harjoituksen 
yhteydessä voitiin todeta, että 
komppanian huolto kykenee siir-
tymään, osin vaativissakin avo-
meriolosuhteissa, komppanian is-
kevien osien vauhdissa. 

Rannikkojääkäripataljoonan 
esikuntakomppanian komento-, 
tiedustelu-, pioneeri-, panssarin-
torjunta-, viestijoukkueet sekä 
lähi-ilmatorjuntaohjusjaos tullaan 
varustamaan osin vastaavalla ka-
lustolla kuin pataljoonan rannik-
kojääkärikomppanioilla on käy-
tössä. Esikuntakomppania liik-
kuu sekä maitse että vesitse. Ka-
lustona ovat maastokuorma-au-
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tot, maastopakettiautot, maasto-
moottoripyörät sekä ryhmäve-
neet. Tätä kirjoitettaessa, loka-
kuussa 2001, on varmaa, että pa-
taljoona saa ilmatorjuntaohjuk-
sensa. Se, mikä ohjus lopulta va-
litaan, on lopullisesti päättämättä, 
sillä uuden lähi-ilmatorjuntaoh-
juksen hankinnalla on koko puo-
lustusvoimia koskeva ulottuvuu-
tensa. 

Kranaatinheit inkomppania 
varustetaan 120 mm:n raskailla 
kranaatinheittimillä. Komppania 
on varustukseltaan tavanomainen 
ajoneuvoilla varustettu tuliyksik-

kö. Ainoa erityispiirre muihin 
vastaaviin yksikköihin venattuna 
on se, että sen tulijoukkueiden 
henkilöstö varustetaan sirpale-
suojaliiveillä. 

Pataljoonan huoltokomppani-
aa ei tulla varustamaan erityisellä 
erikoisvarustuksella. Komppani-
an joukkueet varustetaan kuiten-
kin tehtäviensä edellyttämällä 
materiaalilla määrävahvuuteen, 
kuten muutkin rannikkojääkäri-
pataljoonan yksiköt. Huolto-
komppania liikkuu maalla maas-
tokuorma-autoin sekä perävau-
nullisin kuorma-autoin. Komp-

panian venekalusto sisältää mm. 
ryhmäveneitä, sairaankuljetusve-
neitä, rannikkouiskon sekä säiliö-
/huoltoaluksen. 

Mieskohta inen varustus 
korkeal la pr ior i teet i l la 

Pataljoonan jokainen taistelija 
varustetaan taistelijanasu m/ 
91:llä, kevlarkypärillä sekä pak-
kasvaatetuksella ja makuupus-
seilla. Rannikkojääkärikomppa-
nioiden sekä eräiden esikunta-
komppanian ryhmien varustuk-
seen kuuluu lisäksi audiokuulo-
suojaimet sekä suojalasit. Ve-
neenkuljettajien sekä sairasajo-
neuvojen ja heittimien vetäjien 
kuljettajien varustukseen kuuluu 
lisäksi ns. kaksiokulaariset pi-
meänäkölaitteet. 

Edellä esitetyt materiaalisen 
kehittämisen reunaehdot ovat 
mahdollistaneet sen, että rannik-
kojääkäripataljoona on mahdol-
lista saada varsin nopeasti opera-
tiiviseen käyttöön siitä, kun pro-
jekti virallisesti aloitettiin vuonna 
1998. Pataljoonan henkilöstö on 
tuotettu ja mikäli materiaalin 
hankinnat toteutuvat suunnitellul-
la tavalla, on pataljoona operatii-
visessa käytössä vuonna 2004. • 

Tule tutustumaan 
Maarianhaminaan 

Nauti pienen pääkaupungin 
merihenkisestä ilmapiiristä. 
Perinteiset joulumarkkinat 

Maarianhaminassa 
5.-6.12.2001. 

Mariehamns stad 
Puh. 018-5310 

e-mail: info@mariehamn.aland.fi  
www.mariehamn.aland.fi 

loi 

mailto:info@mariehamn.aland.fi
http://www.mariehamn.aland.fi


Ensimmäinen askel kohti ruotsalais-
suomalaista rannikkojääkärijoukkoa 

Ruotsin lipussa 
Ruotsin rannikkojää-
käreiden tunnus 
Thorleif, Suomen 
lipussa tuttu rannik-
kojääkärien kotkan-
pää. 

SvveFin ATU etenee Tukholman saaristossa suomalaisilla Jurmoilla 
ja ruotsalaisilla Stridsbät 90:11a. Harjoituksessa venemiehistöillä oli 
mahdollisuus "ajaa tyypit" toistensa veneillä. Ajoaika harjoitukses-
sa nousi 17 ajotuntiin. Lisäksi merimarssit Ruotsiin ja takaisin 
kestivät yhteensä 14 tuntia. 

Ronnikkojääkärit RUOTSISSA 
A N D E R S G A R D B E R G • K U V A T PATRICK B A G G E 

Uudenmaan Prikaatin toi-
minnassa alkoi uusi aika-
kausi 7. e lokuuta klo 

15.22. Tällöin prikaatin kolmen 
veneen osasto - kaksi Uisko-600 
luokan (Jurmo) venettä sekä van-
hempi "sotaratsu" Rannikkouis-
ko U-316 - ylittivät aluevesirajan 
kuoppaisel la Ahvenanmerel lä . 
Ylitettyään aluevesirajan joukko 
jatkoi Ruotsin aluevesille liitty-
äkseen Tukholman saaristossa 
perustettavaan SvveFin ATU:iin 
(Swedish - Finnish Amfib ious 
Task Unit) eli ruotsalais-suoma-
laiseen rannikkojääkärijoukkoon. 

SweFin ATU:n tehtävä oli 
vaativa. Rannikkojääkäri joukko 
oli saanut tehtävän rauhoit taa 
Tukholman saaristossa riehunut 
etninen kiista. Värmdön saarelle 
oli vi ime vuosina muuttaneet 
suuri j oukko tukholmalaisia. 
Tämä uhkasi muuttaa alueen vä-
estö- ja kielisuhdetta. Värmdön 
paikallisasukkaat, värmlantilai-
set, olivat yhä kiivammiin vas-

tustaneet tukholmalaisten pyrki-
myksiä muuttaa alueen koulujen 
opetuskieltä. Kiista Lillsvedin 
yliopiston opetuskielestä oli vii-
mein johtanut aseellisiin yhtey-
denottoihin. YK:n johdol la oli 
alueelle saatu aikaan tuli tauko 
sekä solmittua sopimus osapuol-
ten välillä. Sopimuksen valvon-
taan oli perustettu VFOR (Värm-
land Force). 

Ruotsalais-suomalaisen ran-
nikkojääkärijoukon tehtävänä oli 
toimia VFOR:in e tu joukkona. 
Etujoukon tehtäviin kuului alu--
een tiedustelu, tilanteen kartoitta-
minen pääjoukon tuloa varten 
sekä yhteydenotto kiistan osa-
puoliin 

Tehtävän suorittamisella oli 
kiire, eikä aikaa saanut hukata. 
Ensimmäisen illan ja yön aikana 
suomalaiset ja ruotsalaiset perus-
tivat yhteisen t iedustelukomp-
panian. Komppania perustettiin 
monikansall iseksi komppanian 
johdosta aina taistelijaparin tasal-

"Jag tar befälet" (Joukkue 
kuuluu komentooni). Korsössä 
Tukholman ulkosaaristossa 
komentaja Anders Gardberg 
ilmoitti osaston ruotsalaiselle 
Amfibioprikaatin komentajalle 
eversti Bengt Anderssonille. 

le saakka. Seuraavana aamuna 
komppania lähtikin jo ruotsalai-
silla Stridsbät 90:11a ja Jurmoilla 
tehtäviinsä. Puolen tunnin siirty-
misen jälkeen joukot olivat toi-
minta-alueella, jossa heitä j o 
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Käskynannossa. Komppanian-
päällikkö, kapteeni Joakim 
Kindahl käskyttää tiedustelu-
ryhmien johtajia. Käskyä 
vastaanottamassa muiden 
muuassa aliluutnantti Anders 
Granfelt. 

Ruotsalais-suomalainen 
partio on kohdannut tukhol-
malaisen miliisiosaston ja 
selvittää tilannetta. 

odottivatkin epäluuloiset, muttei-
vät avoimen kielteisesti suhtautu-
vat taistelijat molemmilta puolil-
ta. 

Tämä oli SweFin01-har jo i -
tuksen lähtökohtatilanne. Harjoi-
tuksen tavoitteena oli kartoittaa 
taktisia ja teknisiä edellytyksiä 
ruotsalaisille ja suomalaisille ran-
nikkojääkäreille toimia yhdessä. 
Tavoitteen saavuttamiseksi muo-
dostettiin seka-kokoonpano, jotta 
molempien maiden kalustosta 
saataisiin kokemuksia. Jo lyhyen 
ajan jälkeen huomattiin, että sa-
nottavia eroja joukon toiminnas-
sa ja ajattelutavassa tai kaluston 
ominaisuuksissa ei ollut. Tietty-
jen komentojen ja käskyjen ym-
märtäminen vei luonnollisesti 
oman aikansa, muttei sanottavasti 
haitannut toimintaa. 

Harjoituksen "maalisosasto-
na" toimi Ruotsin Amfibiopr i -
kaatin 170 alokasta, joilla oli alo-
kasleiri käynnissä. Varustamalla 
alokkaat erilaisilla asepuvuilla, 
sovittamalla harjoitusjoukon nor-
maalit l i ikkumiset ja toiminta 
SweFin-har joi tuksen kulkuun 
sekä käyttämällä alokkaiden kou-
luttajia tietyissä vaiheissa rooli-
pelaajina saatiin pienellä vaivalla 
melko mittava maalitoiminta ai-
kaiseksi. Tällä kyettiin luomaan 
sopivia pulma- ja harjoitustilan-
teita SweFin-harjoitusjoukolle. 

Suomalainen osasto koostui 
vajaasta 30 reserviläisestä. 
Useimmat reserviläiset olivat ko-
tiutuneet varusmiespalveluksesta 
Vaasan Rannikkojääkäripataljoo-
nasta Uudenmaan Prikaatista 

vain viisi viikkoa aikaisemmin. 
Osaston runkona oli juuri kotiu-
tunut tiedustelujoukkueen runko. 
Kaikki reserviläiset olivat palvel-
leet 12 kk ja olivat sotilasarvol-
taan ali luutnanteista jääkär i in . 
Kaikki reserviläiset osallistuivat 
kertausharjoitukseen vapaaehtoi-
suuden pohjalta, koska harjoitus 
tapahtui ulkomailla. 

Idea Suomen ja Ruotsin ran-
nikojääkärien yhteistoimintaan 
lähti siitä, että molemmat joukot 
toimivat melko vastaavissa olo-
suhteissa ja samantyyppiselä va-
rustuksella ja kalustolla. Lisäksi 
joukkoja yhdistää yhteinen kou-
lutuskieli, ruotsi. 

SweFin 01 -harjoitus ei näin-
ollen ole suunniteltu irralliseksi 
tapahtumaksi. Pitkän tähtäyksen 
tavoitteena on se, että Ruotsi ja 
Suomi voisivat perustaa yhteisen 
noin 400 miehen Rannikkojääkä-
ripataljoonan Naton vuoden2006 
PtP-harjoitukseen Strong Resol-
ve. Tämän jä lkeen voisi olla 
mahdoll ista suunnitella ruotsa-
lais-suomalaisen kriisinhallinta-
joukon ilmoittamista EU:n krii-
sinhallintarekisteriin, mikäli maat 
näin päättävät. 

Seuraava askel tässä projek-
tissa on suomalaisten esikuntaup-
seerien lähettäminen ruotsalai-
seen Rannikkojääkäripataljoonan 
esikuntaan Strong Resolve 02 
harjoitukseen maaliskuussa. Ke-
sällä 2002 Uudenmaan Prikaati 
valmistautuu perustamaan yhtei-
sen Rannikkojääkärikomppanian 
Ruotsin kanssa Nordic Peace 02 -
harjoitukseen. Näin ollen Uuden-

Komppanian johtamispaikka 
toimi komentoveneessä. 
Harjoituksessa käytettiin sekä 
ruotsalaista että suomalaista 
viestikalustoa, jotta molempi-
en maiden kalustosta saatai-
siin kokemusta. Kaptl Johan 
Tillander toimi tilannepäivys-
täjänä ja kapteeni Joakim 
Kindahl päällikkönä ruotsa-
lais-suomalaisessa komppani-
assa. Oikealla evl Mikael 
Äkerström, ruotsalaisen 
RannJP:n komentaja. 

maan Prikaatissa pyritään ensi 
keväänä rekrytoimaan joukkotuo-
tettu rannikkojääkär i joukkue, 
joka varusmiespalveluksensa jäl-
keen lähtisi kertausharjoitukseen 
Ruotsiin elokuussa. Vuosina 
2003 ja 2004 on tavoitteena, että 
Uudenmaan Prikaatilla olisi pe-
rustamisvastuu vastaavissa har-
joituksissa Suomessa. • 

Harjoituksen viimeisenä 
päivänä suoritettiin ampuma-
kilpailu, jossa ruotsalaiset 
ampuivat RK:lla ja suomalai-
set ruotsalaisten AK5:lla. 
Suomalainen RK osoittautui 
paremmaksi aseeksi... 
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MERIKULJETUKSET 
osa Euroopan Unionin yhteistä 
uiko- ja turvallisuuspolitiikkaa 

JOISI von VVEISSENBERG 

Amsterdamin sopimukses-
sa vuonna 1999 Euroo-
pan Unioni hyväksyi krii-

sinhallintaan liittyvät ns. Peters-
bergin tehtävät. Näitä tehtäviä 
varten alkoi Euroopan Unioni -
Helsingissä tehdyn päätöksen 
nojalla - rakentaa armeijakunnan 
kokoisia 15 prikaatia tai 50 000-
60 000 henkeä käsittäviä kriisin-
hallintajoukkoja. EU asetti tavoit-
teeksi, että näiden joukkojen oli-
si oltava sotilaallisesti omavarai-
sia, toimintavalmiita 60 vuoro-
kaudessa ja kyettävä toimimaan 
yhtämittaisesti vuoden ajan. 
Edellä mainittujen joukkojen kul-
jettamiseen operaatioalueelle, 
huoltamiseen ja paluukuljetuk-
siin tarvitaan kuljetuskapasiteet-
tia. 

EU:n strategiset tavoit-
tee t ja maant ie tee l l iset 
to imin tara ja t 

EU:n kriisinhallinnan strategisia 
tavoitteita ei ole asetettu. Kriisin-
hallinnan maantieteellisistä toi-
mintarajoista on jäsenmaissa 
käyty keskustelua, mutta päätös-
tä ei ole tehty. Useasta lähteestä 
voidaan todeta, että EU:lla on 
globaaleja intressejä, mutta tut-
kimuksen osatuloksena ja tutki-
musolettamuksena käytettiin vaa-
tivimpien Petersbergin tehtävien 
osalta 4000 kilometrin toiminta-
sädettä laskettuna Brysselistä. 
Tämä toimintasäde kattaa Kau-
kasuksen, Mustameren alueen, 
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan. 
Esimerkiksi Norsunluurannikko 
ja Persianlahti eivät näin ollen 
kuuluisi EU:n kriisinhallinnan 
toiminta-alueeseen. 

M i t ä kul jetusmahdol l i -
suuksia EU:lla on 

Kuljetusvaihtoehtoehdot ovat 
meri-ja ilmakuljetukset sekä en-
nakkovarastointi mahdolliselle 
kriisialueelle. Henkilöstö kuljete-
taan kaikissa vaihtoehdoissa läh-
tökohtaisesti ilmateitse, Ilmakul-
jetusten nopeus ja joustavuus 
asettaa sen parhaaksi kuljetus-
muodoksi kiireellisimmille jou-
koille. Raskaan ja suurikokoisen 
kaluston - kuten taistelupanssari-
vaunujen - kuljetuksiin lentoko-
neet soveltuvat huonosti. Yhdellä 
sotilaskuljetuskoneella kyetään 
kuljettamaan vain yksi panssari-
vaunu kerrallaan. Lentokoneet 
ovat lisäksi kalliita hankkia ja yl-
läpitää. 

Taulukosta voidaan havaita, 
että eurooppalainen Airbuss 
A400M kone ei tule olemaan ko-
konaisratkaisu strategiseen kulje-
tustarpeeseen. Koneen nostoka-

Taulukko 1: Sot i las lentokoneiden kul je tuskapasi teet t i 

Malli C-130 C-141 C-5 C-17 C-160 An-124 11-76 
Hercules Starlifter Galaxy Globeraaster Transall Condor Candid 

Lastitilavuus metreinä tai tonneina 
Pituus 16 32 44 27 13,5 36 24 
Korkeus 2,7 2,7 4.1 3.8 3,15 6,4 3.46 
Leveys 3,1 3,1 5,8 5.5 2,98 4,4 3,4 
Hyötypituus 15 30 44 25 13 36 20 
Henkilöstön kuljetus meren/maan yllä 80/90 160/200 73/73 102/158 93 88 na 
Nostokapasiteetti (t) 11 22 65 45 16 150 48 

I .ähteet: US FM 55-9, options for strategic niobility p. 13; Brasseys: Military air transport operations ja A400M kotisivu 2.6.2001. 
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pasiteetti ei mahdollista esimer-
kiksi suomalaisten T-72 (paino n. 
41 t) panssarivaunujen kuljetta-
mista. 

Ennakkovarastointi on ame-
rikkalaisten suosiossa ja tarkoit-
taa raskaan materiaalin varastoi-
mista etukäteen mahdolliselle 
kriisialueelle. Se on nopea tapa 
saada kokonaisia yksiköitä kriisi-
alueelle. Huonoina puolina ovat 
mahdollisten kriisipesäkkeiden 
vaikea ennakoiminen, EU:n ha-
luttomuus pitkäaikaiseen sitoutu-
miseen tietylle alueelle ja mah-
dolliset terroritoimet varastoja 
kohtaan. Mielenkiintoisena ja to-
teuttamiskelpoisena vaihtoehtona 
on merikuljetuksen ja ennakko-
varastoinnin yhdistelmänä toteu-
tettava sotilasmateriaalin varas-
toiminen merelle kelluviin varas-
toihin. Tällöin materiaali olisi 
siirrettävissä lähemmäs kriisi-
aluetta ennakoivasti, se olisi no-
peasti käytössä ja saattaisi toimia 
osoituksena EU:n sitoutumisesta 
kriisin ratkaisemiseen. Erillisiä 
varikoita ei ruuhkaisessa Euroo-
passa siten tarvittaisi. 

Merikuljetukset ovat kapasi-
teetiltaan ylivoimaisia verrattuna 
lentokuljetuksiin. Yksi keskiko-
koinen Roro (8000 dwt) maksaa 
55 miljoonaa euroa eli puolet len-
tokoneen hinnasta ja alukseen 
mahtuu kokonainen pataljoona, 
kun taas sen kuljettaminen ilma-
teitse vaatisi noin 300 ilmakulje-
tussuoritusta. 

Mer iku l je tustarve 

Eri alusvaihtoehdoista Roro-
alukset soveltuvat parhaiten jouk-
kojen kuljettamiseen kriisialueel-
le. Yhdessä prikaatissa saattaa 
olla lähes 2000 pyörä- tai tela-
ajoneuvoa. Roro-aluksia on ra-
kennettu myös puhtaasti sotilai-
den tarpeisiin. Amerikkalaisten 
LMSR alukset ovat yli 300 met-
riä pitkiä ja niihin mahtuu lähes 
kokonainen prikaati. 

Roro-aluksia ei ole riittävästi 
vapailla markkinoilla. Lähes 
kaikki kaupalliset alukset on si-
dottu linjaliikenteen edellyttä-
miin pitkiin rahtaussopimuksiin, 
joten niiden irrottaminen kriisin-
hallinnan tarpeisiin vie aikaa. On 
muistettava, että eri maiden val-
miuslait (vast.) eivät ole käytössä 
eivätkä siten mahdollista alusten 
ottotoimintaa, kun kyseessä ei ole 
kansallinen hätätila. 

Joukkojen huoltamiseen tar-
vitaan lisäksi tankkialuksia. Esi-
merkiksi mekanisoitu prikaati 
kuluttaa vuorokaudessa jopa 
5000 tonnia polttoainetta. Jouk-
kojen muu huolto perustuu yhä 
enemmän merikontteihin, joiden 
kuljettamiseen tarvitaan erillisiä 
konttialuksia. Konttialukset eivät 
ole eurooppalaiselle kriisinhallin-
nalle ongelma, koska niitä löytyy 
runsaasti markkinoilta ja kulje-
tustarve ei ole erityisen suuri. 

Vallitseva tilanne ja kriisialu-
een infrastruktuuri saattavat edel-

lyttää myös rauhanomaista mai-
hinnousuoperaatiota eli merikul-
jetusten rantautumista muualle 
kuin satamiin. Tähän tarvitaan 
maihinnousutukialuksia ja eri-
koisvarustusta. Useat Euroopan 
maat ovat hankkineet tai hankki-
massa Landing Platform Dock 
(LPD) tyyppisiä maihinnousutu-
kialuksia. Niille on omaista 
muun muassa suuret helikopteri-
kannet ja omat proomut, joilla 
kalustoa voidaan siirtää maihin. 
Yhteen LPD alukseen mahtuu 
tyypillisesti yksi merijalkaväki-
pataljoona. 

Kapasi teet t i tarve 

EU:n kriisinhallintaan liittyvä 
merikuljetustarve on seuraava: 
- 12 maihinnousualusta, joilla 
voidaan kuljettaa maihinnousup-
rikaati kriisialueelle 14 vuoro-
kaudessa 
- 12 EU:n hallitsemaa Roro-
alusta, joilla kyetään kuljetta-
maan kriisialueelle kaksi prikaa-
tia 25 vuorokaudessa 
- 65 valmiussopimusalusta mui-
den joukkojen kuljettamiseen 45 
vuorokaudessa, 
- 50 alusta huolto-ja täydennys-
kuljetuksiin koostuen tankki-, 
kontti- ja Roro-aluksista. 

Luettelo ei ota huomioon 
mahdollisia ilmakuljetuksia. 
EU:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet 
tilaamaan noin 200 kappaletta 
Airbus 400 Military lentokonetta. 

Sea Centurion Yhdysvaltojen Yhdysvaltojen Espanjalainen 
(Brittiläinen ennakko- LMSR LPD maihinnousu-

sotilas -Ro/Ro) varastointialus Iso sotilas -Ro/Ro tukialus 
(Large Medium (Landing 
Spced Ro/Ro) Platform Dock) 

Kuljetuskapasiteetti dwt 21 000 48 000 55 000-62 000 13 800 
Hankintahinta (miljoonaa €) 55 150 200-260 170 
Lastaustila m2 8 000 11 400 24 000 -35 000 1000-2 900 
Neliömetrin hinta (€) 6 800 13 000 7 4 0 0 - 8 300 58 0 0 0 - 1 7 0 000 

Lähde: Cdr Massimo Annati. MILTECH 2/2000. 

Taulukko 2: Mer iku l je tusa lusten hinta- ja kapasi teet t iver ta i lu 
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Koneiden oletetaan olevan käy-
tössä vuonna 2010, jolloin EU: n 
kriisinhallinnan merikuljetustar-
ve putoaa kuudella EU:n hallitse-
malla Roro:lla. Kuvassa 3 on ku-
vattu kriisialueen voiman kasvat-
tamisen edellyttämä kuljetustar-
ve. 

Mer iku i je tusva ih toehdot 

Järjestääkseen tarvittavan meri-
kuljetuskapasiteetin EU voi joko 
ostaa aluksia, vuokrata niitä pit 
kiliä rahtaussopimuksilla, tukea 
erityisiä sotilaskuljetusominai 
suuksia, tehdä vaimiussopimuk 
sia varustamoiden kanssa lai 
hankkia kapasiteettia avoimilta 
markkinoilta päivän hintaan. 
EU:n todennäköisin ja paras tai 
kaisu on näiden yhdistelmä. lau-
lukossa 2 on vertailtu eri alus 
tyyppien hintaa suhteessa kapusi 
teettiin. Siviilialusten hinta riip 
puu valmiusvaatimuksista. Esi 
merkiksi Iso-Britannian Sea Cen 
turion alukset ovat käytännössä 
siviilialuksia, jotka on vuokrattu 
pysyvästi sotilaalliseen käyttöön. 
Vastaavasti amerikkalaiset mak-
savat omille sotilaskäyttöön so-
veltuville kauppa-aluksilleen 
vuosittain 10 miljoonaa dollaria / 
alus, jotta alukset olisivat asevoi-
mien käytettävissä. Alukset saa-
daan tarvittaessa käyttöön noin 
30 vuorokaudessa. • 

QUO VADIS 
Hyvät Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen 
jäsenet. 

Tämän vuoden ensimmäisessä Rannikon 
Puolustaja -lehdessä kysyin mihin 
yhdistys on menossa - quo vadis? Silloin 

pohdiskelin yhdistyksen asemaa ja itsenäi-
syyttä vuoden -98 organisaatiouudistuksen 
melskeissä. Organisaatiouudistuksen jälkeen 
oli joskus tuntunut siltä, että yhdistystä ja sen 
rannikkotykistöllisiä kumppaneita (säätiöt, 
killat jne) oltiin naittamassa eri suuntiin. 
Muutoksen tuulet ovat asettuneet ja meripuo-
lustuksen parissa toimivat osapuolet tietävät 
mitä kukin haluaa. Päädyinkin tuolloin 
toteamaan kysymyksen tarpeettomaksi. 

Olen kuitenkin saanut jäsenistöltä palau-
tetta, joka osoittaa sittenkin kysymyksen 
aiheellisuuden - mutta tällä kertaa rannikko-
tykistön osalta. Totesin aiemmin mainitse-
massani kirjoituksessa, ettemme haikaile 
entisen aselajimme itsenäisyyden perään. 
Päätökset on tehty jä sotilaina ymmärrämme, 
että marssijärjestys on päätetty. Mutta 
sotilaina emme ymmärrä marssijärjestyksestä 
poukkoilua. Eri tahoilla annetuissa lausun-
noissa on todettu, että rannikkotykistö on 
vielä voimissaan ja sen liikkuvaa komponent-
tia kehitetään voimakkaasti unohtamatta, että 
modernisoidulla kiinteällä tykistöllä on 
edelleen tärkeä tehtävä rantojemme puolus-
tuksessa vielä vuosikymmenien ajan. 

Yllätyksenä kuitenkin tulivat tuoreimman 
selonteon puolustusvoimien organisaation 
kehittämistä koskevat linjaukset, joissa 
Hangon Rannikkopatteristo lakkautetaan ja 
sen linnakkeiden valmius ylläpidetään 
kertausharj oituksi n. 

Rauhan ajan joukko-osastojen lakkautta-
misiin olemme viime vuosina ikävä kyllä jo 
tottuneet. Mutta rannikkotykkimiehinä emme 
ymmärrä, onko selonteon tekstin kirjoittaja 
ymmärtänyt mitä itseasiassa kirjoitti kirjoitta-
essaan, että linnakkeiden valmius ylläpide-
tään kertausharjoituksin. Rannikolla valmius 
on ihan jotain muuta kuin kertausharjoitus 
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RANNIKKOTYKISTÖ? 

silloin tällöin vuosien kuluessa. Quo vadis -
rannikkotykistö? 

Toinen selonteon linjauksia oli päätös 
lopettaa Uudenmaan Prikaatissa moottoroi-
dun rannikkotykistön koulutus. Näidenkin 
joukkojen valmius todetaan ylläpidettävän 
kertausharjoituksin. 

Miksi moottoroidun rannikkotykistön 
koulutus pitää lopettaa Uudenmaan Prikaatis-
sa - ainoassa paikassa, koko Puolustusvoi-
missa, jossa tätä koulutusta annetaan?! 
Koulutuksen tasoa ei ainakaan voi moittia, 
josta konkreettisina mittareina ovat palkitut 
menestymiset useina vuosina tykistöleireillä. 
Toivoa sopii myös, että tekstin kirjoittaja ei 
ole unohtanut moottoroitujen patteristojemme 
vastikään tapahtunutta kaluston uusintaa, 
uusia merimaalikranaatteja sekä unohtamatta 
valtakunnan parasta laskinta. Jos lakkauttami-
sen syynä on vetäjäkysymys, siihen voidaan 
todeta, että jyryjä metsäkuorma-autoja 
löytyisi varmaan myös rannikkotykistön 
tarpeisiin. Quo vadis - rannikkotykistö? 

Selonteon kirjoittajalla on varmasti 
lopettamiselle hyvät perusteet. Perusteiden 
tunteminen auttaisi rivirannikkotykkimiehiä 
ymmärtämään ja ehkä hyväksymäänkin 
tehdyt ratkaisut. Rivijäsenistö syystä perää 
perusteita. Quo vadis - rannikkotykistö? 

Toimin takauden saldo 
Seuraavaksi tarkastellaan mitä yhdistys on 
saanut aikaan menneellä kaudella. Palveluk-
sessa oleva nuorempi jäsenistö on aktivoitu-
nut ja osallistuu kiitokset ansaiten myös 
hallitustyöskentelyyn. Olemme saaneet 
yhdistykseen ensimmäisen naisjäsen. Yhteiset 
kerran kuussa nautittavat esitelmällä alustetut 
evp-lounaat ovat vakiinnuttaneet paikkansa 
varttuneemman jäsenistön allakoissa. Halli-
tuksen pitämät esitelmätilaisuudet eri joukko-
osastoissa ovat myös olleet suosittuja. 

Rannikon Puolustaja -lehdestä on tullut 
kustantajineen ja nimineen päivineen "koko 
kansan lehti". Rannikkopuolustukselliset 
kumppanimme - tukijoista lukijoihin - ovat 

panneet merkille julkaisumme korkean tason. 
Lukijoiden määrä yhdistyksemme jäsenistöön 
- 400 jäsentä - verrattuna on kymmenkertai-
nen. Neljä kertaa vuodessa ansiokas toimitta-
jatiimimme taikoo luettavaksemme kunnia-
mainitun aikakauslehden. 

Kuten aiemmin on todettu, yhdistyksellä 
on hienot perinteet "Valvesta Valtaseen". 
Näitä perinteitä meidän tulee vaalia ja 
tallentaa. Liian moni perinteistä tietävä ja 
niitä itse luonut jäsenemme on valitettavasti 
osallistunut viimeiseen iltahuutoonsa. Ran-
nikkotykistön Perinneyhdistys (Rannikkoty-
kistösäätiön peruskivi) on aktivoitunut hakien 
tällä hetkellä uusia toimintalinjoja, jotka 
hyvinkin voisivat palvella rannikkotykistön ja 
samalla yhdistyksemme perinteiden tallentu-
mista. 

Tarv i taan visio 
Yhdistyksen seuraavassa toimintasuunnitel-
massa peräänkuulutetaan yhdistyksen tulevai-
suuden visiota. Puolustuspoliittisesta selonte-
ossa mainitaan useassa kohdassa vuosiluku 
2008. Se sopiikin visiotyöryhmän tarkastelun 
hyväksi takarajaksi, koska tuolloin yhdistys 
täyttää 75 vuotta, mutta työn tulee olla valmis 
yhdistyksen seuraavana tasavuotismerkkipäi-
vänä vuonna 2003. 

Puheenjohtajanne Hasse Rekola 

Ps. Hevosista luopumisesta huolimatta 
rakuunahenki elää yhä - niin elää rannikko-
tykkimieshenkikin! 
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PORKKALA 2001 
-harjoitus käännekohdassa 

Sateisena kesä-
lauantaina Mäki-

luodosta kantautu-
va tykkien jyske 
kertoi Porkkala 

Harjoitusesikunta oli kokonaan reservi-
läisten miehittämä. Oikealla alil Pasi 
Forsblom ja keskellä HarjE:n päällikkö 
kapt res Juha-Veikko Kurki. (Kuva Kai 
Masalin) 

Teekkari ja viestimies Janne Kario. 

2001 -harjoituk-
sen päässeen 

vau hti in. Linnak-
keen puolustuksen 

oppeja kertasi 
Suomenlahden 

Meripuolustusalu-
een vapaaehtoi-

sessa harjoitukses-
sa (pvVEH) 8.-10. 
kesäkuuta yli kak-

sisataa reipasta 
reserviläistä. 

Teks t i ja k u v a t : 
LARI P J A H O K A S 

että vihreän linjan käyneille. Lin-
nakekomppanian tehtäviin kuului 
linnakkeen puolustaminen. Taito-
j a hiottiin sekä ta is te luammun-
noissa että tor jumalla paikallis-
osaston vartiojoukkueen maihin-
nousua. Vauhdikas maihinnousu 
rynnäköllä antoi puolustajille ko-
van vastuksen. 

Harjoi tuksen kohokohtana 
olivat rannikkotykistön merimaa-
liammunnat, joissa käytettiin hie-
man poikkeuksellisesti 76 milli-
metrin ilmatorjuntakanuunaa (76 
ItK 31). Tällä tavoin saatiin hyö-
tykäyttöä vanheneville ammuse-
rille. Ammunnoissa oppia saivat 
myös laivastojoukot, jotka hinasi-
vat maalilauttaa koululaiva Röy-
tällä. Aiemmin ammuntoihin ei 
ole liitetty tällä tavalla maalinhi-
nauskoulutusta. Röytältä lasket-
tiin myös harjoitusmiinoite. 

Ammuntojen tarkkuus ja no-
peus tekivät vaikutuksen niitä 
seuranneeseen l ippueamiraali 
Pertti Malmbergiin. 

- Ammat t imais ta toimintaa, 
Merivoimien esikuntapääll ikkö 
kehui. - Myös rynnäkkö oli olo-
suhteisiin nähden hyvä, intoa ja 
yritystä löytyi. 

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

Onnistumisen iloa ja kiinteää yh-
teishenkeä välittyi myös reservi-
läispalautteesta, pientä tyytymät-
tömyyttä aiheuttivat ainoastaan 
aikatauluongelmat. Intoa saattoi 
lisätä se, että monille vapaaehtoi-
sille harjoitus oli ensimmäinen 
varusmiespalveluksen jälkeen. 

Heistä yksi oli harjoituspatte-
rin viestiyhteyksiä hoitanut vies-
timies Janne Kario, jolle vapaa-
ehtoinen harjoitus oli ensimmäi-
nen tilaisuus päästä kertaamaan 
kolme vuotta sitten suoritetun va-
rusmiespalveluksen oppeja. 
Teekkari Kariota kiinnostaa eri-
tyisesti viestitaitojen kohentami-
nen. Harjoituksiin lähtemisen 
taustallakin oli halu verestää van-
hoja. 

- Mikäpä estäisi myöhemmin 
jatkamasta kursseilla, hän pohtii. 

Ensimmäisissä vapaaehtoisis-
sa harjoituksissaan oli myös re-
servin aliluutnantti Pasi Fors-
blom, joka toimi harjoitusesikun-
nassa täysin uudessa tehtävässä, 
nuorempana merenkulku-upsee-
rina. 

osasto "tilaa" reserviläiskoulutus-
ta meripuolustusosastolta, tiivis-
tää harjoituksen reserviläisjohta-
ja, kapteeniluutnantti Kai Masa-
lin. "On syytä muistaa, että mei-
dän tehtävämme on ensi sijassa 
palvella puolustusvoimia, eikä 
päinvastoin", määrittää Masalin 
vapaaehtoisen meripuolustuksen 
ohjenuoran. 

Suomenlahdel la yhteistyö 
harjoitusten organisoinnissa me-
ripuolustusosaston ja joukko-
osaston välillä onkin ainutlaatui-
sen tiivistä. Vastaavaan malliin 
ollaan lähivuosina si ir tymässä 
myös muualla. Porkkalassakin 
kävi Saaristomeren Meripuolus-
tusosaston tarkkail i joi ta koulu-
tuspäällikkö Matti Ketolan joh-
dolla hakemassa oppeja vuonna 
2003 Saaristomeren alueella to-
teutettavaan harjoitukseen. 

V a a t i v a a 
y h t e i s t o i m i n t a a 

Porkkala oli monipuol inen yh-
teistoimintaharjoitus, kuten vuo-
den pääharjoi tuksen kuuluukin 
olla. Sodan ajan tehtävien mu-
kaista toimintaa riitti sekä sinisen 

"Itko" ampuu ja 
"vihollisen" kannalta 
itkettävän tarkasti. 

Lippueamiraali Pertti 
Malmberg (oik), 
kapteeniluutnantti res. 
Kai Masalin ja Sininen 
Reservi ry:n puheenjoh-
taja majuri res. Reijo 
Telaranta harjoituksen 
tauolla. 

Nähtäväksi kuitenkin jää, 
kuullaanko linnaketyk-
kien jyrinää vapaaehtoi-

sissa harjoituksissa enää lähivuo-
sina. Harjoituksen johtajana toi-
mi Mäkiluodon linnakkeen pääl-
likkö, kapteeniluutnantt i Pasi 
Laaksonen, jonka tuki ja osoitta-
ma luottamus reserviläisten ky-
kyyn ja haluun hoitaa tehtävänsä 
hyvin vaikutti positiivisesti kai-
killa tasoilla. 

Porkkala 2001 oli Suomen-

lahden Meripuolustusosaston (Sl-
MeripOs) vuoden suurin voiman-
ponnistus osaston kantaessa pää-
vastuun harjoi tuksen suunnitte-
lusta ja toteutuksesta. Meripuo-
lustusosaston toiminnan suunnit-
telussa korostuvat entistäkin 
enemmän ensi sijassa Suomen-
lahden Meripuolustusalueen kou-
lutustarpeet, mikä selkeyttää huo-
mattavasti osaston tehtävää ja toi-
menkuvaa. 

- Tarkoitus on, että joukko-
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Tunkeutujat ovat 
päässeet savun 

suojassa rantau-
tumaan. 

- Harjoi tuksesta on jäänyt 
positiivinen kuva. Henki on ren-
toa, mutta asiat hoidetaan silti 
sotilaallisesti, kiittelee Forsblom 
Porkkalan ilmapiiriä. 

Viikonlopuksi luvattu satei-
nen sää aiheutti jossain määrin 
osanottajakatoa, kun osa ilmoit-
tautuneistakin jäi tulematta. Sää 
ei kuitenkaan Forsblomia masen-
tanut. 

-Vapaaehtoisen harjoituskut-
sun tullessa yritän tietysti järjes-
tää aikaa. Harjoituksiin ilmoittau-
tuminen ja lupauksen pettäminen 
ei ole suomalaiselle sotilaalle so-
pivaa, sanoo Forsblom jämäkästi. 
"Kun har joi tuksesta voi j äädä 
pois ilman seurauksia, on kynnys 

Eversti Kalle Liesinen piti 
vapaaehtoisen sektorin roolia 
hyvin merkittävänä. Keskuste-
lua käytiin mm. vapaaehtoi-
sen harjoituksen ilmoittautu-
misten sitovuudesta. 

lipsumiseen ehkä liian matala ja 
saattaa vaikuttaa suhtautumiseen 
käskettyynkin kertausharjoituk-
seen", aprikoi puolestaan Masa-
lin. 

L i i k k u v i e n y k s i k ö i d e n 
kaus i a l k a m a s s a 

Porkkalassa ammuttiin vielä kiin-
teällä l innaketykistöllä, tosin 
näillä näkymin viimeistä kertaa 
VEH:ssä. Rannikkojoukkojen 
siirtyminen liikkuviin yksiköihin 
näkyy väistämättä lähivuosina 
vapaaehtoisissa harjoituksissa, ja 
herääkin kysymys tykistön reser-
vin asemasta tulevaisuudessa. 

Harjoitukseen tutustunut Pää-
esikunnan koulutusosaston pääl-
likkö, eversti Kalle Liesinen pitää 
yhteistoimintaa erityisen sopiva-
na merelliseen ympäristöön. Hä-
nen mukaansa li ikkuvien yksi-
köiden merkityksen kasvua ei pi-
täisi mieltää muiden elementtien 
syrjäyttämisenä, vaan niiden täy-
dentämisenä. 

Myöskään lippueamiraali 
Pertti Malmberg ei usko harjoi-
tusten monipuolisuuden köyhty-
vän, pidetäänhän kiinteää tykis-
töä edelleen toimintakunnossa ja 
sen reservin taitoja yllä. 

U u d e l l e e n j ä r j e s t e l y i l l ä 
ei v a i k u t u k s i a 

Tällä hetkellä eduskunnan käsi-
teltävänä olevat joukko-osastojen 
uudelleenjärjestelyt eivät vaikuta 
huomattavast i Suomenlahden 
Meripuolustusosaston toimin-
taan. Lakkautusuhan alla on vain 
Hangon Rannikkopatteristo, jo-
ten vaikutukset kohdistuvat to-
dennäköisesti vain Hangon pai-
kal l iskomppaniaan. Myöskään 
lippueamiraali Malmberg ei pidä 
uudelleenj ärj estelyj en seurauksia 
välttämättä haitallisina. 

- Linnakkeet säilyttävät edel-
leen maanpuolustuksellisen mer-
kityksensä, ja selonteon mukaan-
han niitä pidetään toimintakun-
toisina ja käytetään juuri reservi-
läisvoimin. On mahdollista, että 
esimerkiksi Russarön linnakkeel-
la kertausharjoi tusten määrä li-
sääntyy, jos varusmieskoulutus 
loppuu, pohtii Malmberg. 

Eversti Liesinen on samaa 
mieltä. - Rannikkol innakkeet 
ovat jär jes te lminä ajankohtaisia 
vielä useiden vuosien ajan. Ne 
ovat vielä käyttökelpoisia ja kou-
lutettua reserviä riittää. On itse 
asiassa hyvä nähdä, että reservi 
on ottamassa vastuuta kansallisis-
ta investoinneista. • 
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Rannikkotykistön perinneyhdistys r y - 
kustartilleriets traditionsförening rf 

J U H A N I A . N I S K A 

Toiminta-ajatuksia 
• Viime numerossa olleeseen yhdistyksen 
tulevaa toimintaa hahmottelevassa kirjoituk-
sessa olevia ajatuksia käsiteltiin syyskuussa 
pidetyssä yhdistyksen hallituksen kokouk-
sessa. Ehdotukset täydentyivät käsittelyn 
yhteydessä uudella ehdotuksella, joten 
hallitus katsoi, että seuraavat hankkeet ovat 
virittämisen arvoiset niin nyky- kuin jälki-
polvia palvellen 

- rannikkotykistön linnakkeiden sekä 
toimipaikkojen ja niillä olleiden ja olevien 
järjestelmien ja rakenteiden dokumentointi 
esimerkiksi CD-ROM:lle, 

- rannikkotykistön ja rannikkojoukkojen 
täydellisen virkapukukokoelman a ikaan- ja 
esiinsaanti, 

- joukko-osastojen ja -yksikköjen 
perinteiden tunnistaminen, keruu ja doku-
mentointi, 

- aselajin, rannikkojoukkojen ja viiteyh-
teisöjen parissa toimineiden ja toimivien 
ihmisten "henkilölegendojen" keruu j a 
taltiointi, 

- rannikkotykistön ja rannikkojoukkojen 
käyttämien, entisissä ja nykyisissä varuskun-
nissa sijaitsevien toimipaikkojen ja koulutus-
kiinteistöjen varustaminen muistokilvillä 
sekä 

- muistomerkit "vanhoille" linnakkeille, 
mahdollisuuksien mukaan myös rajojemme 
ulkopuolella oleville. 

Yhdistys ottaa mielellään vastaan 
kommentteja ja ehdotuksia. Todettakoon, 
että yhdistys, jonka hallituksen varapuheen-
johtajaksi valittiin kommodori Hanno 
Strang, informoi paitsi Merivoimien johtoa 
ja joukko-osastoja sekä -yksikköjä niin myös 
kiltoja ja muita reserviläisyhteisöjä toiminta-
ajatuksistaan saadakseen tarvittavaa tukea ja 
voidakseen innostaa mahdollisimman monia 
osallistumaan perinteiden keruuseen. Ne 
löytyvät näet sieltä, missä toimitaan, ei 
jostakin yhdistyksemme "norsunluutornis-
ta". 

Säännöt ajanmukaistetaan 
• Hallitus on päättänyt myös tehdä ehdotuk-
sen vuodelta 1979 peräisin olevien yhdistyk-
sen sääntöjen ajanmukaistamiseksi vastaa-
maan omaksuttua toimintalinjaa ja virtavii-
vaistaakseen tiettyjä hallintorutiineja, mm 
sähköpostin käyttöönottamisesta. Niistä 
tuleva vuosikokous ensi vuoden huhtikuussa 
tekee päätökset. Muistettakoon, että alkupe-
räiset säännöt laadittiin sitä varten, että 
yhdistys saattoi toimia välttämättömänä 
lenkkinä synnytettäessä Rannikkotykistösää-
tiötä. Eivät ne huonoja ole nytkään, mutta 
ainahan parantamiseen on varaa, ainakin, 
kun yhdistys suuntautuu selkeästi nimensä 
mukaiseen toimintaan. Jäsenille tulee tiedote 
näistä asioista. Jäsenmaksulomake vuodelle 
2001 on tietysti oheistettuna. 

Muistutettakoon, että jo nykyisten 
sääntöjen mukaisesti perinneasioista kiinnos-
tunut ja jäseneksi halukas voi kääntyä 
anomuksineen hallituksen puoleen, jolla on 
oikeus hyväksyä jäsenhakemus. Sihteerin 
osoite niin tässä kuin muissakin asioissa on: 
Komkapt Kari Aapro, Merivoimien Esikunta, 
PL 105,00201 Helsinki ja puhelinnumero on 
09-181 24283 sekä sähköposti 
kari.aapro@kolumbus.fi. Hänelle pyydetään 
myös ystävällisesti ilmoittamaan niin 
yhteystiedot puhelinnumeroineen kuin 
sähköpostiosoitteet. 

Vuosikokous 
• Yhdistyksen vuosikokous pidetään 
pääesikunnan tiloissa huhtikuun 9. päivänä 
2002 kello 1600 alkaen. Siinä siis käsitellään 
tavanomaisten vuosikokousasioiden ohella 
myös sääntöjen 2., 3., 6., 7., 8., j a 9. §:ien 
muutokset, joten mahdollisimman monen 
jäsenen osallistuminen on toivottavaa. 
Pyydetään siis jo nyt merkitsemään kalente-
reihin tämä aikamäärä, joka näin kutsuna 
ilmoitetaan. Hyvää syksyä ja alkutalvea 
perinteitämme kartoitettaessa! 
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Vapaaehtoiset 
meri- ja 

järvipelastajat 
turvaavat 

veneilyä ja 
merenkulkua 

Pr Jenny. Av Antti 

J O R M A SALOPELTO 

Meripelastusmiehistöä. 

Vapaaehtoiset meri-
ja järvipelastajat ovat 

olleet ammattimai-
sen merenkulun ja 

harrasteveneilyn 
turvana jo yli sadan 

vuoden ajan, sillä 
ensimmäinen vapaa-

ehtoisten voimin 
toiminut meripelas-
tusasema perustet-

tiin Suomeen jo 
vuonna 1857. 

Nykyisin meri- ja järvipe-
lastustoiminnan keskus-
järjestönä toimiva Suo-

men Meripelastusseura on perus-
tettu jo vuonna 1897. Siihen kuu-
luu yhteensä 68 alueellista yhdis-
tystä, joista puolet merialueella ja 
puolet sisävesillä. Seuran toimin-
ta-alue kattaa koko maan, sillä 
eteläisin yhdistyksistä auttaa ja 
pelastaa Hangon vesillä j a poh-
joisin Inarin järvellä. 

Meri- jajärvipelastaj ien ensi-
sijaisena tehtävänä on merihätään 
joutuneiden pelastaminen. Lisäk-
si vapaaehtoiset avustavat aluska-
lustoa mahdollisuuksiensa puit-
teissa. Pelastus- ja avustustehtä-
vät suoritetaan itsenäisesti tai vi-
ranomaisten johdolla. 

Pelastusaluksia Suomen Me-
ripelastusseuralla on omistukses-
saan tai hallinnassaan yhteensä 
136. Aluksia löytyy pienistä apu-
veneistä aina yli 20-metrisiin pe-
lastusristeilijöihin saakka. Näi-
den alusten käytöstä ja toiminnan 
rahoituksesta vastaavat alueelliset 
yhdistykset, joihin kuuluu vajaat 
12 000 jäsentä. 

Aktiivisesti mukana pelastus-
toiminnassa on noin 2 000 hen-

keä, jo tka edustavat yhteiskun-
tamme kaikkia ammatti- ja sosi-
aaliryhmiä. Vapaaehtoiset meri-
pelastajat eivät saa työstään mi-
tään rahallista korvausta. Hyvän 
mielen lisäksi vapaaehtoiset saa-
vat erilaisilla kursseilla monipuo-
lisen ja korkeatasoisen koulutuk-
sen mm. merenkulun, navigoin-
nin ja ensiavun alueilta. Koulu-
tusta järjestetään niin alueellisten 
yhdistysten t i laisuuksissa kuin 
Meripelastusseuran koulutuskes-
kuksessa Boistön saaressa Lovii-
san ulkopuolella. 

Tukea toiminnalleen Suomen 
Meripelastusseura saa monista 
eri lähteistä. Näistä suurin yksit-
täinen on Raha-automaattiyhdis-
tys. Toinen merkittävä tulonlähde 
ovat ulkomaanliikenteen kauppa-
aluksilta kerättävät lästimaksut, 
joista osa ohjautuu lakisääteises-
ti meripelastustyöhön. Kolmante-
na tulevat yksityisiltä saatavat 
lahjoitukset. 

Meripelastusseuran yhteensä 
noin 10 miljoonan markan vuosi-
budjetista suuri osa kuluu uusien 
pelastusalusten hankintaan j a 
vanhojen peruskorjaamiseen. 
Alusten hinnan nopea nousu on-

kin pakottanut Meripelastusseu-
ran keskittymään hankinnoissaan 
yhä enemmän käytettyihin pelas-
tusaluksiin, joi ta ostetaan etu-
päässä Englannista. 

Alueelliset meri- j a järvipe-
lastusyhdistykset keräävät jäsen-
maksutulojensa lisäksi varoja toi-
mintaansa erilaisin tavoin. Tyy-
pillisiä varainhankintatapoja ovat 
vesistökuljetukset ja -hinaukset, 
viranomaisille suoritettavat avus-
tustyöt, esimerkiksi vesinäyttei-
den ot toja veneilyväylien huolto-
työt, sekä erilaisten tapahtumien 
järjestäminen. 

Uusin veneilijöiden palvelu-
muoto on muissa Pohjoismaissa 
jo käytössä oleva Trossi -palvelu. 
Trossin jäsenille turvataan have-
rin tai konevian sattuessa hinaus-
palvelut kotisatamaan ja autetaan 
korjauspaikan järjestämisessä il-
man eri veloitusta. 

Lisätietoja vapaaehtoisesta 
meripelastustoiminnasta saa esi-
merkiksi internetistä osoitteesta 
www.meripelastus.fi sekä alueel-
lisista yhdistyksistä. 

nopea varma edullinen 
sähkötarvikkeiden 
toimittaja 

Vertaa hintoja sähköasen-
nustarvikkei ta hankkiessasi . 

Tilaa 164 s. vär ikuval l inen post imyynt ih in-
nastomme. Saat sen i l m a i s e k s i 

Salo 
• \ v w J i T m p a r l l i n,'Ti 22 km 

fpst@dlc.f i 

N O U T O H A L L I Piiliojantie 1 
palvelee sinua ma - pe klo 8-17 V PERNIÖ ^ 

Kemiö Tammisaari 
2 0 k m 35 km 

"Flnnpnr uin 
Piiliojantie 1 25500 PERNIÖ 

puh 02 - 72 72 00 fax 02 - 72 72 02 
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Pro Hangon Varuskunta 
Hanko 

Hangon Varuskunnan puolesta 
lakkauttamista on jo vatvottu 

kymmenen vuotta. Ensimmäiset 

uhkakuvat alkoivat syksyllä 

1991. Keväällä 1992 julkaistiin 

ensimmäinen lakkautusvaati-

mus, jolloin tänne olisi jäänyt 

pelkkä Russarön linnake 

supistetuin voimin. Uhka saatiin 

torjuttua. Silloinen puolustusmi-

nisteri Elisabeth Rehn lupasi 

syyskuussa 1993, että Hangon 

Rannikkopatteristo säilyy, 

ainakin hänen toimikautensa 

ajan, mutta tiettyjä supistuksia 

joudutaan tekemään. 

Toinen lakkautusuhka saa-
tiin alkukeväästä 1997, 
jolloin esitettiin Hangon 
Rannikkopatteristo itse-

näisenä joukko-osastona lopetet-
tavaksi. Joukko-osasto saatiin 
muutettua Suomenlahden Meri-
puolustusalueen alaiseksi jouk-
koyksiköksi. Rakennemuutos as-
tui voimaan 1.7.1998, jolloin 
Rannikkotykistö ja Merivoimat 
yhdistettiin yhteiseksi uudistu-
neiksi Merivoimiksi. Nyt kesä-
kuun alussa 2001 annetussa puo-
lustuspoliittisessa selonteossa on 
patteriston lakkautusuhka esillä 
kolmannen kerran! 

Koko kaupungin tuk i 

Hangon varuskunnan säilyttämi-
seksi on perustettu jo ensimmäi-
sen lakkautusuhan torjumiseksi 
"Pro Hangon Varuskunta -liike", 
joka on taas herätetty henkiin. 
Liikkeessä ovat mukana kaupun-
ginjohto: kaupunginjohtaja, val-
tuuston puheenjohtaja, kaupun-
gin hallituksen puheenjohtaja 
sekä myös kaikki Hangossa toi-
mivat puolueet, maanpuolustus-
järjestöt, ammattijärjestöt, patte-
riston eri henkilökuntaliittojen 
luottamusmiehet. Hankolaiset 
tuntevat patteristonsa omakseen! 

Ihmisen unohtaminen 

Kuluneen kymmenen vuoden ai-
kana on ihminen, patteriston hen-
kilökunta unohdettu, ihmiset ovat 
olleet vain pelinappuloita. Henki-

lökunta on saanut elää epätietoi-
suudessa lupausten ja taas uusien 
uhkien välillä! 

Mi tä on tehty? 

1980-luvulta henkilökunnan 
määrä on supistettu 150:stä ny-
kyiseen 80:een virkaan. Virkoja 
on lakkautettu eläkkeelle siirty-
misten myötä, henkilöstö on siir-
retty virkoineen Tammisaaren ja 
Upinniemen varuskuntiin. On 
myös muistettava, että patteris-
tossa palvelee lisäksi parikym-
mentä henkeä; ruokaloiden hen-
kilökunta ja Rakennuslaitoksen 
kiinteistönhoitohenkilökunta, jot-
ka ovat töissä patteristossa, mutta 
"kirjoilla" Tammisaaressa. Eli 
palkatun henkilöstön kokonais-
vahvuus on 100 henkeä. Hästö-
Busön koulutuslinnake on muu-
tettu vartiolinnakkeeksi. Vanhas-
ta valtion kerrostalosta, jossa si-
jaitsi esikunta ja kerhot, on luo-
vuttu. Esikunta on siirretty val-
tion kerrostalon yhteen rappuun. 
Huoltoa on yhdistetty Uuden-
maan Prikaatin kanssa. Patteristo 
on hoitanut osuutensa supistuk-
sista! 

Ei säästöjä 

On aina erittäin valitettavaa, jos 
hyvä ja toimiva työyhteisö lope-
tetaan! Varsinkin, kun Merivoi-
mien johdon taholta on sanottu, 
että tässä ei ole kyse sinänsä 
säästöistä! 

Herättää ihmetystä, mistä on 

kyse ja mitä tällä oikein haetaan? 
Miksi pitää hyvä ja toimiva jouk-
ko lopettaa vain lopettamisen 
vuoksi? Puolustusministeri Jan-
Erik Enestam sanoi vuosi sitten 
elokuussa, että "näin pienen jou-
kon lopettamisella ei saada sääs-
töjä aikaan"! Valtionhallinnon ta-
holtahan on painotettu, että maa-
seutua ei pidä tyhjentää ja kaik-
kea keskittää pääkaupunkiseu-
dulle. Nyt näillä toimenpiteillä 
ollaan kuitenkin tekemässä juuri 
näin! 

Hankon iemen 
strateginen asema 

Väitän, että Hankoniemen strate-
ginen asema ei ole muuttunut 
mihinkään! 

Ruotsi-Suomen ajoista lähti-
en, jos Suomessa on sodittu, on 
se aina myös koskettanut Hanko-
niemeäkin! Täällä pitää olla joh-
toesikunta, joka johtaa ja suunnit-
telee valmiusasiat paikanpäällä, 
paikallistuntemus on ratkaiseva 
seikka! Valmiutta ei pidetä yllä 
vain silloin tällöin tapahtuvin 
kertausharjoituksin! 

Mistä otetaan kouluttajat ker-
tausharjoituksiin ja kuinka koulu-
tus onnistuu, jos kouluttajat "re-
vitään" ympäri rannikkoa vain 
kyseisiä harjoituksia varten! Ka-
lusto ja järjestelmät eivät pysy 
kunnossa, jos niitä ei käytetä, ei-
vät ne tykkirasvassa yksistään 
säily! Ennalta-arvaamattomien 
kriisitilanteiden ja onnettomuuk-
sien, öljyvahinkojen, metsäpalo-

jen varalta ei ole lopettamisen 
myötä enää saatavissa nopeasti 
liikkeelle hälytysjoukkoa henki-
lökuntaa ja varusmiehiä, jos va-
ruskuntaa heikennetään! Miksi 
pitää antaa ulkomaailmalle sig-
naaleja, että Hankoniemen varus-
kunta on lähes tyhjennetty?! 

Isku maanpuolustus-
jär jestöi l le 

Hankoniemen maanpuolustusjär-
jestöille ja koko maanpuolustus-
hengelle on patteriston lopettami-
nen kova menetys. Tukipilari on 
tällöin poistettu! Osoituksena 
korkeasta maanpuolustushenges-
tä voidaan todeta 1.8.2001 patte-
riston täyttäessä 80 vuotta sotave-
teraanien ja reserviläisten runsas-
lukuinen osallistuminen paraatiin 
ja ohimarssiin. Tätä henkeä ei 
pidä vaarantaa! 

Varuskunnan ja 
kaupungin hyvä 
yhte istyö 

Hangon Rannikkopatteristo on 
perustettu 1.8.1921. Perinteet 
ovat siis pitkät. Yhteistyö kau-
pungin ja varuskunnan välillä on 
ollut saumatonta ja kiinteää alus-
ta lähtien. Varsinkin vaikeiden 
sotavuosien ja sodan jälleenra-
kennusvuosien aikana kumpikin 
on tarvinnut toisiaan. Molem-
minpuoliset luottamukselliset 
suhteet ovat kestäneet näihin päi-
viin asti. Toivotaan, että näin saisi 
jatkuakin! 

Pelkkä linnake muutaman-
henkilön voimin ei tietenkään 
vastaa enää samaa, eikä sillä hen-
kilömäärällä tule olemaan sellai-
sia resursseja kuin patteristolla 
on tänä päivänä. Pienessä kau-
pungissa, kuten Hanko, toimivan 
varuskunnan menettäminen on 
aivan eri asia kuin suuremmilla 
paikkakunnilla, joissa on useam-
pia armeijan yksiköitä. Lakkaus-
toimenpiteillä ei tulla saavutta-
maan todellisia säästöjä! 

Henkilökunnan ripottamisella 
"taivaan tuuliin" eri puolille Suo-
mea on huonoja kokemuksia jo 
1950-luvulta. Esim. Kymen Jää-
käripataljoonan historiikissa ker-
rotaan, kun silloista Jääkäripatal-
joona 3:a oltiin lakkauttamassa 
Lahdessa. Tuolloin joukko-osas-
ton lakkautusta oli seuraamassa 
3. Divisioonan komentaja ken-
raalimajuri Pietari Autti. Tuolloin 
hän totesi: "Nyt minä vasta huo-
maan sen, kuinka arvokkaita si-
teitä siinä katkottiin"! 

Pitääkö Hangossa tehdä sa-
moin? 

Hangon Rannikkopatteriston 
Perinneyhdistyksen 
puheenjohtaja 
Veikko-Olavi Eronen 
Majuri evp 
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TILAELEMENTIT 
- laitesuojat ja taukotilat 

vaihtolava- tai pyöräalustalla 
- tulli-, passintarkastus, 

vartointi- ja porttisuojat 
PUUTARHATUOTTEET 

LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET 

- Liikennemerkit ja opasteet 
- Kuvalliset ja sanalliset Ilsäkilvet 
- Heijastavat tarrakalvot ja tekstit 
- Pystytystarvikkeet 
- Sulku- ja varoituslaitteet 
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- Sotilas- ja sosiaalitilakaapit 
- Liikennemerkkiaihiot 
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- ohutlevytuotteet 
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AK f l S P E R I 
RASKASOMPFLUA . KASSIMALLISTO JS 

4L C J 0 M U R I 
LUONNONMUKAISTA VILJELYÄ 

K U R S S I R U U K K O 

Alkuperäinen CAMILLUS amerikkalaisen merijal-
kaväen käyttämä puukko toisen maailmansodan 
aikana. Kaiverrusmahdollisuus terään jos esi-
merkiksi haluatte pysyvän muiston armeijan 
ajasta. Nimi + logo 70,-

s- Int. +358-9-135 1358 Fax 135 1671 
POHJOISRANTA 22 HELSINKI FINLAND 

m M AG-LITE 
LUOTTOKELPOINEN. 

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

flOiNDERNET 
Puh. (09) 7 7 4 2 2 1 0 
www.vandernet.com 
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15/47 
45 mm:n 47 kaliiperin 
puoliautomaattinen 
merikanuuna mall ia/N 
OVE ENQVIST 

Mtm j H | mm:n tykki kehi-
J J ^ k K ^ Z tettiin Venäjällä 

1930-luvun alussa. 
M T Tykistä oli monta 
eri versiota ja alaversiota. Pinta-
ja ilma-ammuntaan sopivan me-
ritykin tyyppimerkintä oli 21-K. 
Suomalaiset saivat toisessa maa-
ilmansodassa sotasaaliiksi näitä 
45 mm:n, 47 kaliiperin putkella 
varustettuja kevyitä laivatykkejä, 
jol le suomalaiseksi nimeksi an-
nettiin 45/47 N. Eräissä tilastois-
sa käytetään myös nimitystä 45/ 
47 P. 

Tykissä oli alaspäin avautuva 
kiilalukko ja puoliautomaattiko-
neisto. Laivatykkinä käytettynä 
se oli kiinnitetty kartiolavetille. 
Putkelle voitiin antaa lähes 90 
asteen korotus, joten ilmatorjun-
ta-ammuntojen suorittaminen oli 
mahdoll ista. Vaikka 45/47 N -
putki on sama kuin 45 mm:n 
panssarintorjuntatykissä käytetty, 
joustinlai t teet poikkesivat nor-
maalista 45 mmm jalkaväkitykis-

tä. Suomessa käytetyissä tykeissä 
oli ainakin jossakin vaiheessa lie-
kinsammutin. 

45/47 N -tykillä käytettiin 
ampumatarvikkeina samoja am-
pumatarvikkeita kuin vastaavilla 
panssarintorjuntatykeillä. Lisäksi 
sillä oli käytössä itsetuhoutuvalla 
iskusytyttimellä varustettu ilma-
torjuntakranaatti. 

Jatkosodan eräässä vaiheessa 
näitä tykkejä oli 16 kpl sekä kak-

si ylimääräistä putkea. 1.5.1944 
tilastossa on 11 kpl 45/47 N -ran-
nikkotykkiä. Merivoiminen vuo-
den 1950 suunnitelmassa oli 14 
tykin kaksipuolisten suuntauslait-
teiden valmistus. Tykkikalusto 
olikin jatkossa laivakäytössä ni-
mikkeellä 45 47 32-59 LT esi-
merkiksi yhteysalus Pukkiolla, 
Pansiolla ja Porkkalalla. Miinan-
raivaustehtävissä asetta käytettiin 
miinojen tuhoamiseen. 
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Varsinaista rannikkotykistöä 

ryhmitettiin Pohjois-Karjalaan 

ensimmäisen kerran vuonna 

1 9 4 4 , mutta jo tätä ennen 

oli Linnoituspatteristo 5 

osi l laan ryhmitetty suurten 

järvien rantamil le tor jumaan 

vesien yli suuntautuvaksi 

odotettua hyökkäystä. 

K I M M O SALO 

Tätä kirjoitettaessa Polvijär-
ven Huhmarisvaaran kor-
keimmalla laella seisoo 
vanhassa tuliasemassa jäl-

leen 152 mm Canet muistutta-

massa meitä nuorempia siitä ajas-
ta, jolloin kansakunnan oli ase 
kädessä todistettava tahtonsa 
elää. 

Linnoituspatter isto 5 
1 9 4 0 - 4 1 

Talvisodan taisteluiden tauot-
tua aloitettiin itärajan turvaksi ra-
kentaa linnoitusvyöhykettä, joka 
sittemmin sai nimen Salpa-asema 
(Salpa-linja, Suomen Salpa). 
Pohjois-Karjalassa Salpa-asema 
tukeutui pitkälti suuriin vesistöi-
hin noudatellen siten Pyhäselän, 
Pielisjoen ja Pielisen länsirantaa. 
Talvisodan kokemusten valossa 
pidettiinkin venäläisten hyökkä-
ystä yli Pyhäselän hyvin todennä-
köisenä varsinkin talvioloissa. 

Salpa-asemaan sijoitettiin 
myös ns linnoitustykistöä. Lin-
noitustykistöön kuulunut Linnoi-
tuspatteristo 5 sijoitettiin pääosin 

Pohjois-Karjalaan. Tykkikalusto-
na LinnPsto 5:llä oli pääosin 
1800-luvun lopulla valmistettuja 
jäykkälavettisia tykkejä. LinnPs-
to 5:n pattereita sijaitsi mm Pyhä-
selän vesistön Ukonselästä ja 
Orivedestä erottavissa Tutjunnie-
messä ja Oravisalossa. Tutjunnie-
messä Arimo toteaa olleen mm 
nelitykkiset 90 K/77 ja 120 K/78 
-patterit, ja Oravisalossa mm ne-
litykkisen 152 K/77 -patterin. 
Tuliasemissaan LinnPsto 5 ei 
koskaan joutunut taistelemaan ja 
Jatkosodan alkaminen päätti käy-
tännössä jäykkälavettisen "ran-
nikkotykistön" aikakauden Poh-
jois-Karjalan vesistöjen vartijana. 

Laatokan Rannikkopri -
kaat i 1 9 4 4 - 4 5 

Kesällä 1944 alkoi huomio uu-
delleen kiinnittyä Salpa-asemaan 
ja sen linnoittamiseen. Linnoitus-

LJNNOhTUSTYKISTO 
POHJOIS^ttAR JALASSA 
V • 194K 

5.Linnoitosti 

• 4/159 K/77 
• 4/120 K/7B 
• 4/(07 K/77 
• 4/S0K/T7 
• 4/75 K/17 

tntedou., 

Osia Unn.Psto 5:stä 
Pyhäselkä - Orivesi-
l injan länsipuolel la 
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37 Oravisalo; 
Iso-Hakkola 4/76 K/02 

38 Oravisalo; 
Vannila 4/76 K/22 

39 Tut junniemi 
2 / 7 6 K / 3 6 

40 Leskelänvaara 
(Päivilänvaara) 2/152/45-Clo 

41 Kuorevaara 
(Huhmarisvaara) 2/152/35-MK 

osasto antoikin 19.6.1944 Savon-
linnan ja Joensuun suuntien lin-
noitusrakennusjoukoille ohjeen, 
jonka mukaan työt oli keskitettä-
vä välirauhan aikana aloitetun 
aseman saattamiseksi täyteen 
taistelukuntoon. 

Selvitystyö rannikkopuolus-
tusjoukkojen käytöstä alkoi sekin 
jo kesä- heinäkuun vaihteessa 
1944. Ylipäällikkö määräsi ken-
raalimajuri E. I. Järvisen suunnit-
telemaan Laatokan Rannikkopri-
kaatin siirron sisäjärvialueen Ki-
vijärvi-Pielinen runkomiehityk-
seksi, johtamaan siirron asteit-
taista suoritusta sekä prikaatin 
uutta sijoitusta. Suunnittelu oli 
tehtävä yhteistoiminnassa Tykis-
tön tarkastajan ja Merivoimien 
komentajan sekä Linnoitustöiden 
johtajan kanssa. 

Tehtävän suorittamista varten 
kenraali Järvinen muodosti 
10.7.1944 komentamansa Ääni-
sen Rannikkoprikaatin henkilö-
kunnasta Osasto Järvisen, esi-
kuntapäällikkönä everstiluutnant-
ti Airaksinen. Eri vaiheiden kaut-
ta osaston henkilökunnasta muo-
dostettiin myöhemmin Linnoitus-
suunnitteluesikunnan Rannikko-
tykistöosasto. Osaston päällikkö-
nä toimi evl Airaksinen. 

Osasto Järvisen ensimmäinen 
tehtävä oli selvittää välirauhan 
aikaisten laitteiden kunto. Lu-
kuunottamatta Käärnemiemen, 
Juvolan, Ylisenauvilan, Pitkälän 
ja Raikuun betonisia tykkiasemia 
aniharva laite oli enää siinä kun-
nossa, että niitä olisi voitu käyt-

UNNOITUSTYKISTO 
JHJOIS-WRJALASSA 

15 C 38.Rask.Rt.Ptri (Li 
• 33:2/76 K/36 309.Mt.KPUi (Tutji 
• 38:4176 K/22 308 KevKPtn (Vara 
• 37 4/76 K/02 307.KevKPlri (Iso-Haktola) 

tää hyödyksi. Myös käytettävissä 
oleva tykkikalusto oli varsin suu-
ressa määrin erilaista kuin väli-
rauhan aikainen. 

Suunnitelma "Salpa-linjan 
varustamiseksi rannikkojoukko-
jen osalta" valmistui 17.8.1944 ja 
ylipäällikkö hyväksyi sen 21.8. 
1944. Suunnitelman hyväksyes-
sään ylipäällikkö käski suoritta-
maan suunnitelman 1. kiireelli-
syysvaiheen rakennustyöt aivan 
ensitilassa. Kenraali Hägglund 
tosin piti suunnitelmaa ennenai-
kaisesti hyväksyttynä, sillä suun-
nittelu oli tapahtunut osaksi 
muusta linnoitussuunnittelusta 
erillisenä. Suunnitelmaan sisältyi 
edellämainittujen betoniasemien 
käyttöönoton lisäksi 41 työkoh-
detta, jotka oli kenttälinnoitetta-
va. Pohjois-Karjalan alueella 
kohteita oli viisi. Ks. taulukko 
yllä. 

Pattereille oli rakennettava 
tuliasemien lisäksi ampumatarvi-
ke- ja majoituskorsut, patteriup-
seerien korsut, tulenjohtokorsut, -
tornit tai -pesäkkeet sekä kranaa-
tinheitinasemia. 

1. kiireellisyysvaiheen raken-
tamisjärjestystä täsmennettiin 
25.8.1944, jolloin ko vaihe jaet-
tiin vielä osiin a ja b. Osaan a 
kuului 16 ja osaan b 20 työkoh-
detta. Miestyöpäivinä osat vasta-
sivat 39 000 ja 17 000 päivää. 
Työmäärän pieneneminen alku-
peräisestä johtui siitä, että tykeis-
tä oli muutamia jo menetetty. 

Kenraali Hägglund hyväksyi 
29.8.44 kiireellisimmin rakennet-
tavaksi 15 kohdetta (24 000 
miestyöpäivää). Työvoiman vä-
hyyden vuoksi ei rakentamista 
kuitenkaan saatu juuri alkua pi-
demmälle ennen aselepoa. 

Linnoittaminen jatkui kuiten-
kin ja alueelle saatiin lisää työ-
voimaa Laatokan Karjalasta. 
Syyskuun aikana avattiin uudet 
työmaat mm Leskelänvaarassa ja 
Kuorevaarassa. 

Hägglund esitti 16.9.44 lin-
noitustöiden johtajalle tarkistetun 
ohjelman, jonka mukaan kaikki 
linnakkeet tulisivat kahden kuu-
kauden kuluttua vähintään sellai-
seen kuntoon, että ne voisivat 
osallistua taisteluun. Tämä tar-
koitti rakentamisen keskittämistä 
tykkiasemiin ja tulenjohtopaik-
koihin. Varsinkin korsujen raken-
tamista vähennettiin. 
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Leskelänvaara Esikunta 
Leskelänvaara 38.Rask.Rt.Ptri 2/152/45 C 
Leskelänvaara 23.TK 
Kuorevaara 39.Rask.Rt.Ptri 2/152/35 MK 
Iso-Hakkola 307.Kev.KPtri 4/76 K/02 
Vannila 308.Kev.KPtri 4/76 K/22 
Tut junniemi 309.Mt.KPtri 2/76 K/36 
Tut junniemi 26.TK 

Laatokan Rannikko-
pr ikaat i järv ia lueel le 

Päämaja antoi 3.9.1944 käskyn 
Laatokan Rannikkoprikaatille 
siirtää Laatokan saarilla oleva 
raskas rannikkotykkikalusto Sal-
pa-asemaan Höytiäisen ja Kivi-
järven välille. Saarilinnakkeilla 
olevat raskaat rannikkotykistö-
patterit kuljetettiin 4.-10.9. uu-
den ryhmitysalueen tuntumaan. 

Välirauhansopimuksen astut-
tua voimaan 19.9. annettiin käsky 
Laatokan ulkosaarten lopullisesta 
tyhjentämisestä ja mantereella 
olevien joukkojen siirtymisestä 
Salpa-asemaan. 

Laatokan Rannikkoprikaatin 
siirryttyä järvialueelle alistettiin 
sille Lin.SE:n rannikkotykistö-
osasto 30.9.1944. 

Järvialueella Laatokan Ran-
nikkoprikaatin Rannikkotykistö-
rykmentti 13 perusti Savonran-
nasta Höytiäiselle muodostetta-
van Liperin lohkon, esikunta 
Kaatamossa. 

RTR 13:n II Linnakkeisto 
ryhmittyi yllä olevassa taulukos-
sa esitetyllä tavalla. 

Lisäksi 9.RIt.K ryhmittyi alu-
eelle Leskelä-Kuore-Hankavaa-
rat. 

Linnoitustyöt lopetettiin 
24.9.44, mutta rakentamistyöt 
saatiin kuitenkin uudelleen käyn-
tiin lokakuussa. Käytettävissä 
olevien työjoukkojen määrä oli 
tuolloin n 900. 

Laatokan Rannikkoprikaati 
esitti linnoitustöiden johtajalle 

(7.10.), että koska tilanne oli 
olennaisesti muuttunut oli myös 
rakentamissuunnitelmaa tarkis-
tettava. Kaikkein tärkeintä oli ra-
kentaa valmiiksi kiinteiden ran-
nikkotykkien tuliasemat, jotta 
purettuina ao paikoille kuljetetut 
tykit saataisiin jo yksistään huol-
tosyistäkin jälleen kootuiksi. Sa-
malla esitettiin puusta rakennetta-
vaksi suunniteltujen asemien ra-
kentamista betonista. Tällaisia 
asemia olivat mm Leskelänvaa-
ran ja Kuorevaaran asemat. 

Päämaja hyväksyi esityksen 
jo seuraavana päivänä. Ohjelma 
käsitti kokonaisuudessaan n 32 
000 miestyöpäivää ja se laskettiin 
saatavan valmiiksi marraskuun 
loppuun mennessä. Ohjelmaa 
täydennettiin vielä 16.10. noin 41 
000 miestyöpäivää vaativalla oh-
jelmalla, joka kuitenkin oli tar-
koitettu pääasiallisesti joukkojen 
omaksi työksi. 

20.10.1944 Päämaja kuiten-
kin määräsi työt keskeytettäväksi 
- keskeneräiset tosin oli rakennet-
tava valmiiksi. Työt Pohjois-Kar-
jalan kohteilla oli tällöin juuri 
aloitettu; Leskelänvaara 21.10. ja 
Kuorevaara 22.10. 

Sekä Kuorevaarassa että Les-
kelänvaarassa suoritettiin tykki-
asemien maankaivuja louhinta-
työt, sekä valettiin betoniset tyk-
kikartiot. Lisäksi suoritettiin eräi-
den parakkien ja huoltorakennus-
ten rakennustöitä. 

Päämaja antoi 6.11.1944 käs-
kyn Laatokan Rannikkoprikaatin 
lakkauttamisesta 30.11.1944 
mennessä. Tämän jälkeen alkoi 

materiaalin ja kaluston siirto vali-
koihin. Kantahenkilökunta siir-
rettiin marraskuun lopussa mui-
hin rannikkojoukkoihin ja reser-
viläiset Oulun Henkilötäyden-
nyskeskukseen. 

Keskustelu siitä ehtivätkö 
Kuorevaaran ja Leskelänvaaran 
152 milliset rannikkotykit kos-
kaan nousta tuliasemiinsa jatkuu. 
Aikalaiskertomuksien mukaan 
ainakin osa tykeistä ehdittiin 
koota tuliasemaansa. 

Ti lanne 2 0 0 1 

Vuosikymmenet ovat kuluneet ja 
kallioon louhitut tykkiasemat 
ovat saaneet unohdettuina sam-
maloitua tykkikartioineen. Tuli-
asemat ovat kuitenkin löydettä-
vissä - Leskelänvaaran laella 
kohtuullisella työllä ja Kuoravaa-
ran laella nyt jo hyvinkin helpos-
ti. 

Leskelänvaara tunnetaan to-
sin nykykartoilla paremmin ni-
mellä Päivilänvaara ja nimi Kuo-
revaarakin viittaa nykykartalla 
aivan väärään paikkaan. Kuore-
vaaran tykkiasemia etsivän onkin 
syytä ajaa lomakeskus Huhma-
riin Höytiäisen länsirannalle ja 
seurata erinomaista polku-uraa 
Huhmarisvaaran korkeimmalle 
laelle, jossa 152 millinen rannik-
kotykki seisoo vanhassa tykki-
asemassa muistomerkkinä men-
neistä kovista - mutta kunniak-
kaista - ajoista. • 

Lähteet 
Arimo: Suomen linnoittamisen 
historia 1918-1944 
Jatkosodan historia 
PKarSlE:n aineisto 
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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 
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J O H A N N A P A K O L A 

Kata ri pää n 
linnake 

Kustavissa Lypertön 
saarella sijaitseva 
Katanpään linnake 
on kokenut viime 
vuosina melkoisia 
muutoksia. Aiemmin 
Pietari Suuren meri-
linnoitukseen kuulunut 
linnake on nykyisin 
Metsähallituksen 
hali innassa ja aluetta 
ollaan kehittämässä 
luontomatkailukohtee-
na, jonne veneilijöillä 
on vapaa pääsy. 

Linnakkeen venäläisiä raken-
nuksia. Kuva Johanna Pakola. 

Katanpään linnake, jos ta 
usein myös käytetään ni-
meä Lypertön linnake, ra-

kennettiin turvaamaan sisäsaaris-
toon johtava pohjois-eteläsuuntai-
nen väylä. Linnakkeen rakenta-
misen aloittivat venäläiset vuonna 
1915 j a kahden vuoden työn tu-
loksena se lopulta valmistui 
vuonna 1917. Alueen halki raken-
nettiin mukulakivettyä tietä lähes 
kaksi kilometriä sekä rakennus-
työtä että raskaan ammuskaluston 
kuljetusta helpottamaan. Työvoi-

mana tienteossa venäläiset käyt-
tivät Amurin alueelta tuotuja pa-
hamaineisia hunghuuseja, "puna-
partoja", jo iden selässä oleva 
kankipalmikko erehdytti lähive-
sillä kalastavia paikkakuntalaisia 
luulemaan heitä kiinalaisiksi 
naisvangeiksi. 

Alueen rakennustyöt suori-
tettiin lähikunnista palkat tujen 
työläisten voimin ja rakennusjäl-
ki oli poikkeuksellisen koristeel-
lista. Linnakkeelle rakennettiin 
myös kaksi tykkipatteria, luoteis-
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Toinen linnakkeen 
pattereista kesällä 2001. 
Kuva Ove Enqvist. 

kärkeen nk. pikkupatteri , jonne 
sijoitettiin neljä 120-millistä 
Armstrongia sekä pohjoisrannal-
le 6" patteri varustuksenaan neljä 
152/45 Canet- tykkiä. Patterien 
sekä niiden läheisyyteen raken-
nettujen ammussuojien rakennus-
töistä vastasi Granit Oy. 

P u n a i n e n k a u s i 

Vuoden 1918 alussa linnakkeella 
majai l ivat sekä venäläiset että 
pieni joukko Kustavin ja lähikun-
tien punaisia. Venäläiset poistui-
vat linnakkeelta helmikuussa, ja 
jä l je l le jääneet punaiset pitivät 
kyläläisiä kauhun vallassa. He te-
kivät l innakkeelta käsin ryöstö-
retkiä kylälle, jossa he ampuivat 
useita i lmiannet tuja talollisia. 
Samoin he ampuivat pikkupatte-
rin tykeillä summittain ympäri lä-
hiseutuja, ilmeisesti ainoaksi uh-
riksi jäi läheisessä saaressa nave-
tassa ollut pässi. 

Punaisten poistuttua keväällä 
1918 linnake siirtyi Turun sota-
saaliskonttorin haltuun. Paikat 
olivat venäläisten j a punaisten 
jälj i l tä lohduttomassa kunnossa 
ja niinpä linnakkeelle lähetettiin 
osasto kor jaamaan rapistuneita 
paikkoja. Linnakkeesta tuli kak-
s ikymmentä luvun alkupuolel la 
vartiolinnake, jossa toiminta kes-
kittyi lähinnä kunnostustöihin. 

Eräs alueella palvellut kertoo 
muistelmissaan Katanpään olleen 
jäniksenmetsästäjien Eldorado. 

V a n k i l a - a i k a 

Suomen vankimäärä oli kasvanut 
kaksikymmentäluvulla huimasti 
ja vankeinhoitolaitos suunnitteli 
uusien vankiloiden perustamista. 
Niinpä Katanpäähän päätettiin 
perustaa vankila, jossa vangit 
suorittaisivat nupukivien louhin-
taa. Lokakuussa 1930 Puolustus-
laitos ja Vankeinhoitolaitos sopi-
vat alueen luovuttamisesta tois-
taiseksi perustettavalle Lypertön 
varavankilalle. Alueelle tuodut 
ensimmäiset kaks ikymmentä 
vankia rakensivat luovutuseh-
doissa määrätyn ammusvaraston 
j a auttoivat puolustuslai toksen 
henkilökuntaa tarpeellisissa muu-
tostöissä. Kaikkiaan vankilassa 
oli keskimäärin sata vankia. Hei-
dän tuomionsa vaihtelivat muuta-
masta kuukaudesta kymmeniin 
vuosiin. Rikoslistalta löytyi "pe-
rinteisten" pahoinpitelyjen, tap-
pojen ja pirtunkuljetusten lisäksi 
tuomioita haureudesta, valtion 
viljan vääränlaisesta käytöstä 
sekä tarveveden laskemisesta 
väärään paikkaan. 

Vangit työskentelivät pääasi-
assa alueelle perustetussa lou-
hoksessa. Viikossa työpäiviä oli 

Linnakkeen 152/50Tampella -
patteri oli viimeinen, johon 
vaihdettiin Tampellan putket 
1980-luvun lopulla. Kuva Ove 
Enqvist. 

kuusi ja vangin viikkourakkana 
oli louhia kahdeksankymmentä 
nupukiveä. Louhoksen lisäksi 
vangit auttoivat alueella perhei-
neen asuvia työntekijöitä päivit-
täisissä askareissa, alueen kala-
rikkailta vesiltä kalastettiin jopa 
myyntiin ja vanki työvoimalla 
hoidettiin myös suutarin ja sepän 
työt. 

Vankila-aika päättyi lähes 
yhtä äkisti kuin se oli alkanutkin. 
Kolmekymmentä luvun lopun 
epävarmojen olojen takia linnak-
keen valmiutta alettiin tehostaa 
ja sodan uhan kasvaessa päätet-
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tiin vangit siirtää mantereelle. 
Joulukuussa 1939 suurin osa van-
geista siirrettiin muihin vankiloi-
hin, lähinnä Turkuun, Helsinkiin 
sekä Viipuriin ja vankilaan jätet-
tiin parinkymmenen vangin jouk-
ko auttamaan tais telukestävyy-
den parantamiseksi tehtävissä 
töissä. Viimeiset vangit siirrettiin 
mantereelle ja linnakkeen hallin-
ta palautettiin puolustuslaitoksel-
le kesäkuussa 1940. 

Sotien aikana linnakkeella oli 
melko rauhallista. Vaikka ylilen-
toja tapahtui lähes päivittäin, 
pommituksen kohteeksi linnake 
joutui vain kerran. Tuolloin koh-
teena oli rannan tuntumassa ollut 
naamioitu miinaproomu, mutta 
pommit putosivat turvallisen 
matkan päähän. 

V i i m e i s e t 
v u o s i k y m m e n e t 

Viisikymmentäluvun alussa lin-
nakkeella on koulutettu kolme 
saapumiserää, ja vuonna 1955 ta-
pahtuneen tuhoisan tulipalon jäl-
keen linnake muutettiin pysyvästi 
vartiolinnakkeeksi. Se on toimi-
nut aina viime vuosiin asti lu-
kuisten leirien ja koulutusten pi-
topaikkana. Kahdeksankymmen-
täluvulla linnakkeesta suunnitel-
tiin vielä varastoaluetta mutta 
suunnitelmien jälleen muuttuessa 
alue luovutetti in syksyllä 1999 
Metsähallitukselle. 

Linnakkeen arvokas rakennuskanta on säilynyt kohtuullisen 
hyväkuntoisena. Kuva Ove Enqvist. 

K a t a n p ä ä n 
l i n n a k k e e n 
t u l e v a i s u u s 

Metsähall i tuksen tarkoituksena 
on kehittää alueesta toimiva luon-
tomatkai lukeskus joka tar joaa 
alueen yrittäjille uusia haasteita 
mm. venesatamana, kalastusmat-
kojen tukikohtana, luontoleirien 
pitopaikkana sekä Kustavin en-
nestään runsaan kulttuuritarjon-
nan näyttämönä. Alueen meren-
rantaniityt, vanhat metsät sekä 
monipuolinen ja runsas eläinkan-
ta luovat toiminnalle hyvät puit-
teet. Oman lukunsa kehittämises-
sä muodostavat myös linnakkeen 
värikäs historia sekä alueella 
edelleen oleva upea rakennuskan-
ta. Tulevaisuus näyttää kuinka 
tässä onnistutaan. • 

' B i P 1 58 M 

Toinen linnakkeen 
patteri kesällä 

2001. Kuva Ove 
Enqvist. 

Kirjoittaja Johanna 
Pakola on kaksi 
kesää toiminut 
Metsähallituksen 
oppaana Katanpääs-
sä. Hän tutkii edel-
leen linnakkeen 
historiaa ja on 
kiinnostunut saarta 
koskevista tiedoista. 
Yhteydenotot puh 
040 588 4231. 
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Storklobbenin rannikkotykistöpatterin kasemattia. Puusto on vallannut tykkiasemat. 

Ahvenanmaan 
Storklobbenin linna ke 

Runsas vuosi sitten Alpo 
Kantola lähetti minulle 
kopion "Älands Sjöfart 
& Händel" - lehdessä 4/ 

1996 olleesta artikkelista, jossa 
kerrotaan Storklobben rannikko-
tykistöpatterista. Kenneth Gus-
tafssonin kirjoittama artikkeli pe-
rustuu neljän arkiston asiakirjoi-
hin. Olen poiminut tähän kirjoi-
tukseen oleellisimmat kohdat ar-
tikkelista noudatellen sen tekstiä. 
Väliotsakkeet ovat allekirjoitta-
neen. 

R a k e n n u s t y ö t 

Storklobbenin rannikkotykistö-
patteri kuului Suomenlahden sul-
kevan "Pietari Suuren merilinnoi-
tuksen" läntisimpien pattereiden 
ryhmään. Storklobb oli valittu 
patterin paikaksi, koska sieltä 
voitiin sulkea Föglön selän kaut-
ta Saaristomerelle johtava sisään-
tuloväylä muiden lähiseudun 
puolustusjär jes te lyjen kanssa. 
Patterin tehtävänä oli myös suo-

T E U V O R Ö N K K Ö N E N 

jata ja tukea omaa laivastoa. Ke-
sällä 1915 oli valmiina keskelle 
saarta olevalle suolle rakennettu 
vesivarasto, josta pumpun ja put-
kien avulla saatiin suolatonta vet-
tä saaren etelärannan laituriin 
saapuvien höyryalusten pannui-
hin. 

Storklobbenin patterin raken-
taminen alkoi syksyllä 1915. Ra-
kennustyö oli annettu urakointi-
liikkeen tehtäväksi. Työväkeä oli 
sekä Ahvenanmaal ta että man-
nermaalta. Palkkaa maksett i in 
miehil le 2 - 3 , 5 mk ja naisille 1 
mk päivässä. Rakennustarvikkei-
den kuljetukseen otettiin paikalli-
sia sekä Turun seudun aluksia. 

Patterilla oli arviolta 100 mie-
hen miehistö sekä lisäksi saman 
verran siviilityöväkeä. 

Kuten muuallakin, vallanku-
mous lamautti työt eikä patteri 
täysin valmistunut. Kahdessa 
vuodessa saatiin kuitenkin paljon 
aikaan: patteriasemat betoniva-
rustuksineen, kasarmi- ym. ra-
kennukset, kaksi laituria ja tiever-

kosto. 
Suuri höyrylaivojen laituri ra-

kennettiin saaren pohjoisrannalle 
kasarmien lähelle. Laiturin pituus 
oli 100 m ja leveys 6 m. Laiturilta 
johti kapearaiteinen 780 m pitui-
nen rautatie patterille sekä edel-
leen etelärannan alueelle. Vaunut 
siirrettiin hevos- tai miesvetoises-
ti. 

Saaren etelärantaan rakennet-
tiin rakennustyöväkeä sekä 
pumppuaseman miehistöä varten 
suuri parakkiryhmä. Parakit oli-
vat kevyesti rakennettuja ja tar-
koituksena ilmeisesti oli purkaa 
ne patterin valmistuttua. Para-
keista neljä oli suurempaa ja niis-
sä oli asuintilat, keittiö ja ruokala. 
Rannassa oli 8x8 m suuruinen 
höyrylaivalaituri ja sen lähellä 
varasto. Täällä oli myös joukko 
yksinkertaisia varastokojuja sekä 
sikala. 

Patterin vesihuolto oli järjes-
tetty kahden saaren pohjoisosaan 
rakennetun kaivon avulla. Kai-
voista vesi saatiin moottorikäyt-
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toisen pumpun ja vesijohtojen 
avulla suurimpiin rakennuksiin. 

Kaikkiaan Storklobbenissa 
oli n. 35 rakennusta, joiden yh-
teispinta-ala oli n. 3000 m/2. 

Storklobbenin patterin raken-
nukset muistuttivat Kökarin, Her-
rön ja Boxön pattereiden raken-
nuksia, sillä ne olivat ainakin 
osaksi samanlaisten piirustusten 
mukaan tehty. 

Patteri 

Storklobbenin patterissa oli neljä 
152 mm. Vickers- tykkiä, jotka 
olivat Obuhovin valmistamat. 
Rintamassa olleilla tykeillä oli 
120 asteen ampumasektori ja 
tykkien ampumaetäisyys oli 15-
18 km. Tykkejä suojasi sivuillaja 
edessä 120 m. pitkä rintasuojus. 
Sen takaosassa oli ammuskome-
rot. Patterin takana korkeammal-
la oli tulenjohtopaikka, jossa oli 
suunnan- ja etäisyydenmittausvä-
lineet. Ampumatarvikkeita oli n. 
1000 kranaattia ja kartussia, joita 
säilytettiin osaksi patterilla am-
muskomeroissa ja osaksi kasar-
mien lähellä kellarissa. Rintasuo-
juksen luona oli jalusta valoraket-
tien ampumista varten. Raketteja 
säilytettiin tynnyrissä läheisessä 
varastossa. Patterilta johti tie 
pohjoisrannan kasarmeille ja sa-
tamaan sekä etelärantaan. 

Patter in kohta lo 

Patterin tyhjentäminen alkoi Ve-
näjän vallankumouksen tiimel-
lyksessä v. 1917/1918 vaihteessa, 
mutta miehistö pysyi edelleen 
taistelukykyisenä. Ruotsalaisten 
noustua helmikuun lopulla mai-
hin Eckerössä patterilla myytiin 
valtion omaisuutta huutokaupal-
la. Muutamaa päivää myöhem-
min myös saksalaiset pääsivät 
Eckeröön. Aloittaessaan maalis-
kuun alkupäivinä etenemisen 
Ahvenanmaalla saksalaiset otti-
vat vangiksi alueelle jääneitä ve-

näläisiä. 
Tällöin patterin varusväki 

poistui kiireesti saaresta. Kaksi 
tykkiä räjäytettiin ja kasarmi- ja 
parakkirakennukset sytytettiin 
palamaan. Tulipalot sammuivat 
kohta itsestään. 

Miehistö siirtyi Degerbyyn, 
josta osan onnistui luultavasti 
päästä Turkuun, mutta osa jäi ky-
lään saapuneiden ruotsalaisten 
vangiksi. He luovuttivat aseista-
riisutun joukon Eckerössä saksa-
laisille. 

Joukko patterin rakennuksista 
jäi polttoyrityksestä huolimatta 
jäljelle: suurimpana melkein 290 
m/2:n ruokala sekä läheinen lei-
pomo, sauna-pesula, sairastupa ja 
santarmirakennus. Nämä kaikki 
olivat hirsirakennuksia, mutta li-
säksi säilyi joukko lautaisia va-
rastorakennuksia sekä kaksi ki-
vistä kellaria, joista toinen oli tar-
koitettu ampumatarvikkeille ja 
toinen elintarvikkeille. Poltettu-
jen rakennusten joukossa oli suu-
ri kaupparakennus sekä luulta-
vasti upseerirakennus. 

Maaliskuun 9. päivän aamuna 
ruotsalaiset asettivat patterille 
vartion. Kuitenkin jo puoleltapäi-
vin patteri luovutettiin saksalai-
sille, joiden intressipiiriin Föglö 
kuului. Saksalaisten poistuttua 
huhtikuussa Föglön suojeluskun-
ta asetti patterille vartion, kunnes 
valtion viranomaisten asettama 
"Ålands Krigsbyteskontor" tou-
kokuussa 1918 otti patterin va-
rustukset hoitoonsa. 

Kesällä 1919 suomalaiset so-
tilasviranomaiset tuhosivat patte-
rin varustukset lukuunottamatta 
kahta laituria ja kahta kellaria. 
Tykit ja ampumatarvikkeet luo-
vutettiin Merivoimille. 

Jota in jäi 

Patterin rakennukset myytiin tar-
jousten perusteella ja kahdessa 
sotasaalishuutokaupassa. Ruoka-
la, leipomo ja sauna ostettiin 

Maarianhaminaan lastenkodille. 
Rakennukset ovat Erottajan var-
rella. Laiturit olivat jäljellä vielä 
vuosia Jatkosodan jälkeenkin. 

Patterin räjäytetyt tykit (nu-
merot 4 ja 10) menivät luultavasti 
romuksi. Kaksi muuta tykkiä kul-
jetettiin varastoon Suomenlin-
naan. Toisen Maailmansodan ai-
kana nämä tykit olivat asemassa 
Kytössä. Sodan jälkeen tykit vie-
tiin varastoon Parolaan, jossa toi-
nen tykeistä (numero 11) romu-
tettiin. Patterin ainoa jäljelläoleva 
tykki (numero 16) kuljetettiin 
Suomenlinnaan, jossa se on ase-
massa Rannikkotykistömuseon 
edessä rannassa. 

1. Maailmansodan aikaisista 
Ahvenanmaan pattereista on teh-
ty monia tutkimuksia ja kirjoituk-
sia. Aseistusta koskevat tiedot 
ovat niissä yleensä pääpiirteisiä: 
tiedot tykkimallista puuttuvat, 
tykkien kaliperiksi on mainittu 
vain esim. 15 cm ja pattereiden 
tykkien lukumäärässä on eroja. 
Havaittavissa on, että eräät kirjoi-
tukset tukeutuvat muihin, jolloin 
epätarkkuudet toistuvat. 

Tässä artikkelissa kirjoittaja 
esittää uut taja yksityiskohtaista 
tietoa Storklobbenin rannikkoty-
kistöpatterista ja sen kohtalosta. 
M Isakssonin tutkimuksessa 
"Ryskä positionen Alandskaja" 
vuodelta 1983 on Storklobbenin 
aseistukseksi ja varustukseksi 
mainittu "4x15 cm, 6x12 cm 
samt strälkastare". 

Talvi- ja Jatkosodan aikana 
Storklobbenissa ei ollut patteria. 
Em. kaksi 152/50 V- tykkiä olivat 
Jatkosodan aikana Kytössä beto-
nisissa pyöröasemissa. 

Storklobbenin saari on nyt-
temmin hyväksi havaittu Meri-
vartioaseman sijaintipaikaksi. 

Kuva nyt Suomenlinnassa 
Rannikkotykistömuseon edessä 
olevasta entisestä Storklobbenin 
tykistä on RP- lehden numerossa 
3/2001 s. 51. • 
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tykki ja miten saadaan linnoitteet 
pysymään kunnossa. 

Syyskuun 12. päivänä saarel-
la vierailleet suomalaiset saivat 
vastata moneen kysymykseen. 
Miten Suomessa on onnistuttu 
kunnostamaan Kuivasaaren lin-
nake museotarkoituksiin, olisiko 
Suomesta saatavissa tykkejä lin-
nakkeelle jne? Päätöksiä ei luon-
nollisesti voitu tehdä, mutta mon-
ta hyvää ajatusta vaihdettiin. 
EU:lta olisi ehkä saatavissa apua 
Suomenlahden kansainväliseen 
linnakehankkeeseen, tai Pietari 
Suuren Merilinnoitus olisi ehkä 
jopa saatavissa UNESCO:n maa-
ilmanperintöluetteloon. Konk-
reettisin toimenpide olisi kuiten-
kin Totlebenin ja mahdollisesti 
muiden linnakkeiden rakenteiden 
korjaaminen ja rakenteita peittä-
vän kasvillisuuden raivaaminen. 
Vierailulla mukana ollut FM 
Pekka Silvast, jolla on kokemuk-
sia vastaavista hankkeista esimer-
kiksi Hangossa, lupasi tutkia 
kansainvälisen nuorisotyöleirin 
järjestämistä. 

Hankkeesta kiinnostuneita 
pyydetään ottamaan yhteyttä Sil-
vastiin, puhelin 019 2482659 ja 
sähköposti po.silvast@pp.inet.fi 

Teksti ja kuvat Ove Enqvist 

Totleben-linnake on osa 
Kronstadtia ympäröivää lin-
noitusketjua. Linnakkeen 

käyttö sotilastarkoituksiin loppui 
1960-luvulla, jonka jälkeen sen 
tulevaisuus on ollut avoin. Linna-
ketta on jo kolmentoista vuoden 
ajan vartioinut ja kunnostanut 
yksi ainoa mies, taiteilija V. F. 
Tkatshenko. Syyskuussa ryhmä 
suomalaisia rannikkotykistöhar-
rastajia pääsi käymään linnak-
keella ja vaihtamaan ajatuksia 
Totlebenin ja muiden Suomen-
lahden linnakkeiden tulevaisuu-
desta. 

Totlebenin linnake perustet-
tiin vuonna 1897 keinosaarelle 
Kronstadtin lähelle. Nimensä lin-
nake sai sotilasinsinööri E. I. Tot-
lebenin mukaan. Linnakkeella on 
ollut monenlaisia tykkejä. Talvi-
sodassa linnakkeella oli 8 tuuman 
patteri. Jatkosodan aikana linnak-
keen tärkeimmät aseet olivat il-
matorjuntatykit. Vuonna 1965 
linnakkeen käyttö varuskuntana 
loppui ja tykit romutettiin. Pai-
kalliset ihmiset varastivat kaiken 
metallin jonka saivat irti. Noin 
kolmetoista vuotta sitten taiteilija 
V. F. Tkatshenko tuli linnakkeel-

le. Linnake teki häneen niin suu-
ren vaikutuksen, että sen varjele-
misesta ja kunnostamisesta tuli 
hänen elämäntehtävänsä. 

Tkatshenko ajoi pois metal-
linkeräilijät ja muut tunkeilijat 
sekä ryhtyi pikku hiljaa kunnos-
tamaan huonossa kunnossa ole-
via kasematteja. Työt hän rahoit-
ti myymällä taulujaan. Rahat ei-
vät riittäneet pitkälle. Huhut 
Tkatshenkon tekemisistä levisi-
vät ja arveltiin esimerkiksi että 
linnakkeella myytiin huumeita! 
Eräs japanilainen ryhmä olisi ha-
lunnut perustaa saareen olutpani-
mon. Tilannetta pahensi vielä se, 
etteivät saaren omistussuhteet ol-
leet yksiselitteisen selvät. Kron-
stadtissa olivat sekä sotilas- että 
siviiliviranomaiset päättämässä 
saaren kohtalosta. 

Nyt asiat ovat pikku hiljaa 
selkiintymässä. Tkatshenko saa 
jo pientä palkkaa Kronstadtilta, ja 
tämän vuoden syksyllä on tarkoi-
tus solmia jonkinlainen hoitoso-
pimus Kronstadtin kanssa. Sen 
jälkeen on mahdollista tehdä saa-
resta virallinen museo. Ongelmat 
ovat sen jälkeen muun muassa se, 
miten saareen saataisiin edes yksi 
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Utön maisemaa hallitsee 
majakkarakennus. 

miesten majoitustilat, harrastusti-
lat, ruokasali ja sotilaskoti. Ra-
kennuksesta löytyy sekä Suomen 
eteläisin uima-allas että eteläisin 
hissi. Varusmiehiä on paikalla 
30-60 ja palkattua henkilökuntaa 
noin 20. 

Rannikkosotilaskotiyhdistyk-
sen ylläpitämässä sotilaskodissa 
ahkeroi Sirkkuli Koponen, välillä 
jopa vapaapäivinään. Varuskunta-
rakennuksen välittömässä lähei-
syydessä sijaitsevat armeijan 
henkilökunta-asunnot. Työmatka 
ei tule pitkäksi, vaikka "ihmisten 
ilmoille" Korppooseen ja Tur-
kuun onkin mittava matka. 

Toimiva huolto 
on vä l t t ämätön tä 

Meren saaressa makea vesi on 
saatava jostain. Tällä hetkellä 
Utön vesi tulee huoltoaluksella 
Turusta. Tosin se voitaisiin myös 
tislata merivedestä, mutta järjes-
telmä on varsin hidas. 

Puolustusvoimien miinalautta 
ajaa Utön rantaan kerran tai kaksi 
viikossa ja kuljettaa kaikenlaista, 

Linnakkeen 
päällikkö Raikko 
Rostedt ja Utön 
vaakuna. 

mutta varsinkin raskaita muutto-
kuormia ja kuorma-autoja. Me-
renkulkulaitoksen matkustaja-
alus m/s Aspö poikkeaa rantaa 
noin viisi kertaa viikossa ja tuo 
muun muassa täydennystä kau-
pan valikoimiin. 

Saaren, myös siviilien, ter-
veydenhuoltopalveluista huoleh-
tii linnakkeen sairaanhoitaja lää-
kintäaliupseerin avustamana. 
Lääkäri käy saarella noin 6 -10 
kertaa vuodessa. Hätätilanteessa 
apua saadaan meripelastuskes-
kuksen kautta ja potilas voidaan 
evakuoida mantereelle nopeasti 
helikopterilla. 

Kakkosasunto 
manteree l la 

Kapteeniluutnantti Rostedt tote-
aa, että useimmilla armeijan pal-
veluksessa olevilla utöläisillä on 
kakkosasunto mantereella, esi-
merkiksi Nauvossa, Paraisilla tai 
Turussa. Normaali työrytmi kul-
kee tyyliin pari viikkoa töitä, pe-
rään kolmesta neljään päivää va-
paata, jolloin on hyvä lähteä 
mantereelle hoitamaan asioita. 
Saaressa vapaa- ja työaikaa on 
hankalampi erottaa, työt ja va-
paavuoret menevät yhdessä put-
kessa. 

Raikko Rostedt kertoo, että 
henkilökunta on joka puolelta 
maata, ei vain rannikolta. Maini-
tuksi tulee paikkakuntia ympäri 
Suomea, esimerkiksi Joensuu, 
Tampere, Kotka, Kittilä ja Ivalo. 
Työntekijälle Utö on kokonaispa-
ketti - työlle, kodille, perheelle ja 

harrastuksille on löydettävä jär-
kevä sisältö saaristolaisympäris-
töstä. Mikäli sopivaa lokeroa 
omalle olemiselle ei löydy, tulee 
äkkiä mieleen haluta pois meren 
keskeltä. Toinen totuus on, että 
jotkut ovat viihtyneet linnakkeel-
la töissä jopa parikymmentä 
vuotta. 

Utössä pääsee kävelemällä 
lähes joka paikkaan, polkupyörä 
on tietysti kätevämpi ja mönkijä 
erityisen sopiva moottoriajoneu-
vo saaren kapeille teille. Huolto-
kuljetukset hoituvat usein trakto-
rilla ja sairastapauksia varten on 
ambulanssi. Pienemmät tarvik-
keet kulkevat saarelaisten tapaan 
maito- tai kottikärryillä. Helikop-
terille on oma laskeutumispaikka, 
lentokoneita näkee harvoin, mut-
ta puolen kilometrin päässä län-
teen kulkee Turun syväväylä. 25 
kilometrin päässä etelässä alkavat 
kansainväliset vesialueet. Samal-
la suunnalla lepää meren pohjas-
sa myös m/s Estonian hylky. 
Utön ympäristössä on paljon ka-
rikkoja ja vaikeakulkuiset vedet, 
joissa on vuosikymmenien aika-
na sattunut lukuisia havereita. 
Jotta todellisuus ei unohtuisi, 
muutamia laivojen ruostuneita 
rankoja näkyy aivan saaren ran-
nassa. 

Raikko Rostedt ja U tö 

Utön linnake Suomen lounaisilla 
aluevesillä osaltaan turvaa valta-
kunnan alueellisen koskematto-
muutta sekä merellä että ilmati-
lassa. Linnake on pieni sekä 

ULKO 
SAARISTON 

UTÖ 
Teksti ja kuvat: A N N E VALTONEN 

Kesäinen saaristo tervehtii 
kulkijaa ystävällisesti -
aurinko paistaa ja meri 
elää rauhallisena. Utön 

laituri on täynnä vastaanottajia, 
laivan mukana tulee aina jotain 
uutta ja mielenkiintoista. Kor-
keimmalla kalliolla maisemaa 
hallitsee puna-valkoinen majak-
karakennus, jonka valoa vilkkuva 
silmä on elintärkeä Utön karik-
koisilla vesillä. Muuten näkymä 
muistuttaa tavanomaista saaristo-
kylää punaisine tupineen ja ve-
nevajoineen. 

Tarkemmalla silmäyksellä 
saaresta löytyy vaikka mitä, esi-
merkiksi kauppa - Utö Handel,, 
museo, kirkko, päiväkoti, koulun 
ala-aste ja kahvila. Hembygds-
gården antaa tilat yhteisille ko-
koontumisille ja kirjastolle. 
Loma-aikaan Utöhön majoittuu 
jopa 300 henkilöä, suurin osa 
vanhojen utöläisten sukujen taloi-
hin. Talvisin saarella on satakun-
ta asukasta. 

92 hehtaarin Utössä puolus-
tusvoimat hallinnoi 61 hehtaarin 
maa-aluetta. Siviili-ja sotilasalu-

eet lomittuvat kätevästi toinen 
toisiinsa ja sotilasalueet on tietys-
ti helppo tunnistaa Pääsy kiellet-
ty -kylteistä. Saaren pohjoiskär-
jestä löytyy varuskunta-alue, jota 
hallitsevat tukevannäköiset beto-
nirakennukset. Näitä taloja eivät 
ihan pienet tuulet heiluttele. 

Vireä varuskunta 

Saaristomeren meripuolustusalu-
eeseen ja Turun rannikkopatteris-
toon kuuluvalla Utön linnakkeel-
la on paraikaa menossa varus-
kuntarakennuksen kattoremontti. 
Vanhaa peltiä rojahtaa katolta 
vähän väliä maahan vuonna 1978 
valmistuneen talon katolta. Ra-
kennusmiehet ovat aloittaneet 
kesäisen urakkansa vauhdikkaas-
ti. 

Linnakkeen päällikkö, kap-
teeniluutnantti Raikko Rostedt 
esittelee ympäristöä sekä lähim-
män työyhteisön, linnakkeen 
vääpeli, luutnantti Vesa Tiiran 
sekä aliluutnantti Mikko Hallan. 

Utössä kaikki on kätevästi sa-
man katon alla: esikunta, varus-

Ensikertaisesta kulkijasta 

matka Utön saarelle 

tuntuu ajallisesti pitkältä: 

Helsingin suunnalta 

ajetaan runsaat kolme 

tuntia Nauvon Pärnäi-

siin, jossa astutaan 

laivaan. Yhteysalus m / s 

Aspö kuljettaa matkusta-

jat, tavarat ja tarvikkeet 

Nötön, Aspön ja 

Jurmon kautta perille 

Utön rantaan noin 

neljässä tunnissa. 

Ol laan Korppoon 

kunnan ääri laidal la. 
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Laivaston Soittokunta kesäkiertueella Utön saarella. 

kooltaan että väkimääräl tään. 
Kesällä ympäristö on nautittavan 
kaunis, talvella luonto voi näyttää 
pahemman puolensa, kun tuulee, 
v ihmoo vettä j a p imeä ympäröi 
tienoot. Voiton puolella ollaan 
keväällä, kun aurinko alkaa olla 
taivaalla yhä p idempiä jaksoja . 
Silloin tuntuu taas mukavalta. 

Kapteeniluutnantti Rostedt on 
alun perin panssarimies Parolas-
ta, innostui sitten rannikko-tykis-
töstä ja muuttui merimieheksi 
rannikkotykistön ja merivoimien 
yhdistyessä muutama vuosi sit-
ten. Hän laskee palvelleensa yh-
teensä noin kahdeksan vuotta 
Saaris tomeren eri l innakkeilla, 
jois ta Utössä vuodet 1985-87, 
tällä erää vuodesta 1999 lähtien. 
Viihtymisen varmistaa oma per-
he, tilannevalvojana työskentele-
vä va imo ja kolmevuotias tytär. 

Mönkijä on ehdoton menopeli 
saaristo-olosuhteissa. 

"Työtehtävät ovat monipuoli-
sia ja haasteellisia, saa itse suun-
nitella j a päättää", kapteeniluut-
nantti Rostedt kuvailee. "Esimies 
käy muutaman kerran vuodessa 
tarkistamassa tilanteen." Saaris-
toluontoon ei koskaan kyllästy, 
vaikka talvi onkin joskus ankeaa. 
Pieni yksikkö on mielekäs sekä 
henkilökunnalle että varusmiehil-
le. Harrastuspuolella voi viihdyt-
tää itseään lukemisella, videoiden 
katselulla, kalastuksella ja linnus-
tuksella. Muutamat myös sukel-
tavat, käyvät jumpassa ja uimas-
sa. Joka tapauksessa kapteeni-
luutnantti Rostedt palvelee mie-
luummin kaukana meren keskel-
lä linnakkeella kuin esikunnassa 
kaupunkiympäristössä. • 
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M Marskin ritari Laatokan itäpuolella 

Merivoimien ja rannikko-
tykistön joukoissa tais-
telleiden seitsemän 

Mannerheim-ristin ritarin taiste-
lumuistot käsiteltiin pelkistetyn 
lyhyinä kuvauksina viime talven 
ja kesän aikana. En kui-
tenkaan voi olla kerto-
matta myös muiden 
"kent täarmei jan isku-
miesten" urotöistä, kuten 
kirjailijaeverstimme Jop-
pe Karhunen on heitä ni-
mittänyt kirjassaan Tais-
telujen miehet. Merellistä 
näkökulmaa niissä edus-
taa vain rannan läheisyys 
ei niinkään sen puolustus. 

Kun sain käsiini ali-
kersantti Taavi Armas 
Törmälehdon, 79, viime elokuus-
sa julkistaman kirjan, Marskin ri-
tarin tilitys, valinta seuraavan ju-
tun päähenkilöksi oli valmis. Hä-
nen Pentti Haanpään varhemmil-
ta ajoilta tuttua Kenttä ja kasar-
mi-teosta muistuttavaa kirjaansa 
myydään kirjakaupoissakin hin-
taan 195 mk. 

Jääkäri Taavi Törmälehto 
pyysi veljensä allekirjoittamaan 
isänsä nimissä luvan 17-vuotiaal-
le lähteä mukaan talvisotaan, 
missä hän osallistui mm. Lemetin 
motin, sen kuuluisan itäisen eli 
Kenraal imotin, purkamiseen. 
Sieltä hän jatkoi vielä Lavajärven 
sydänmotin itäpuolelle, mistä al-
koi katkera paluu, jota hän kuvasi 
sanoin: "Niin alkoi perääntymi-
semme asemista, jotka oli kaivet-
tu kauniin Karjalan syvään han-
keen, jotka nekin piti jättää val-
loittamattomina suurelle ja voit-
tamattomalle, joka oli saanut va-
rauksetonta apua sekä Amerikal-
ta että Saksalta! .." 

Jatkosodassa Taavi Törmä-
lehto ajoi vihollista pitkin Laato-
kan itärantaa Jääkäripatal joona 
4:n 3. komppanian konepistooli-

miehenä. Näin hänen voidaan 
katsoa olleen luomassa edelly-
tyksiä eversti Ruben Laguksen 
nimittämiselle Mannerheim-ris-
tin ritariksi n:o 1. Hän itse sai sa-
man arvon neljäkymmentä nimi-

tystä myöhemmin, mut-
ta taistelut olivat samoja 
Vilokki, Koirinoja, Tuu-
los ja lopuksi Syvärin 
voimalaitos. Kaikissa 
tapauksissa hän kulki 
kärjessä j a useimmiten 
vihollisen seassa kone-
pistooleineen ja käsi-
kranaatteineen. Tosin 
Vilokissa kaikki lippaat 
tyhjenivät ja hän joutui 
ottamaan viereensä kaa-
tuneelta ryssältä auto-

maatt ikiväärin monine lippai-
neen. 

Lainattakoon tähän kuitenkin 
ritarin omia sanoja hänen uudes-
ta kirjastaan. Ne eivät tosin kerro 
huimasta taistelusta, mutta ku-
vaavat taistelukärjen tuntoja: 
"Laatokan ranta kaartoi hiljalleen 
itään, kaakkoon j a vähitellen 
melkeinpä etelään. Samoin ranta-
tie kaartoi näille main Laatokan 
rannan mukaan, mutta Salmin tie 
erkani vasemmalle 
Laatokan rantaan 
verraten. Kaikki 
ympär i l lämme oli 
suloisen rauhallista. 
Pelottavan ja pettä-
vän rauhallista tai 
siltä se meistä silloin tuntui . . ." 

"Olimme jo niin lähellä tavoi-
tettamme (Salmia), että rajavar-
tioston kasarmit näkyivät edes-
sämme. Sopimuksen mukaan jä-
t imme pyörät rantalepikon suo-
jaan ja etenimme niin, että kasar-
mit jä ivät hieman vasemmalle . 
Kesäisen tyyni Laatokka liplatti 
meistä hieman takaoikealla. Mi-
kään ei viitannut siihen, että so-
dan viikatemies alkaisi taas pian 

korjata satoaan. Harju, jonka ta-
kana rajavartioston kasarmit etu-
vasemmalla ihan lähellä sijaitsi-
vat, peitti rakennukset näkyvistä. 
Ol imme jär jestäytyneet ket juun 
suuntana harjun takana olevat 
kasarmit. - Tähänkin olimme va-
rautuneet jo Santahaminassa. -
Pojat, vasta kun liikutte niin, että 
ette kuule edes omien askeltenne 
ääntä, olette jotakin oppineet, 
tähdensi meille Korpisen Mikko. 

Aivan kuin kuulin nuo Korpi-
sen sanat noustessani ylös rinnet-
tä. Arvasin tai melkeinpä tiesin 
vastaanottokomitean olevan val-
miina meitä tervehtimään. Koko 
joukkue nousi kuin aave kohti 
harjun lakea ja taas tuntui, että 
nyt rävähtää millä hetkellä hy-
vänsä, sillä olimmehan jo miltei 
perillä tavoitteessamme. 

Olin poistanut kp:stani var-
mist imen jo ajat sitten. Samoin 
olivat tehneet myös kaverit. - Vie-
lä muutama askel ja silloin räväh-
tää, ajattelin. Mutta mitä näin-
kään edessäni ja sivuillani! - Vain 
suuria kivääri-, automaattikivää-
r i - j a pikakiväärikekoja, eikä vie-
läkään mitään liikettä, vaikka 
olin varma, että jossakin lähellä 

aseiden käyttäjät 
ovat. Ja siellähän he 
olivatkin, harjun ka-
s a r m i n p u o l e i s e l l a 
alarinteellä, kaive-
tuissa asemissa ja 
heti huomattuaan 

meidät vetäytyivät laumana pa-
koon Salmin suurelle aavalle, en-
nenkuin olimme ampuneet heitä 
kohti laukaustakaan. Koska oli 
kerrankin varattu aseet oikein 
vanjan taholta, niin pitihän niitä 
kokeilla ja niin Emma lauloi, pis-
täen kiirettä omilleen, jotka par-
haansa mukaan kiirehtivät kohti 
Salmin kylän pelloilla lainehtivaa 
ruisvainiota, jonne heistä ainakin 

seuraavalle sivulle -> 

Taavi Törmäleh-
to elokuussa 
2001. valok. 
Elina Yletyinen. 

109 



KARJALA POIKII 
Emil Mäkeläinen syntyi Kuokkalan Ollilassa 
Karjalan kannaksella 12.12.1906. Kannak-
sella oli siihen aikaan kesäisin paljon 
venäläisiä lomanviettäjiä, joiden kanssa 
yhteiselämä sujui hyvin. Perheet saivat 
lisätuloja ja pietarilaiset kesäpaikan. Esi-
merkiksi Ollilan asemalla oli noin 500 ajuria 
pietarilaisten kuljettamista varten. 

Teksti: Juhani Haapala 
Kuvat: Juhani Haapala ja 
Emil Mäkeläisen arkisto 

T U T U T 
KASVOT 

• Rannikon Puolustajan haas-
tattelusarjassa tutustutaan ran-
nikkojoukkojen piirissä pitkään 
toimineisiin henkilöihin. Tällä 
kertaa tutut kasvot kuuluvat kulu-
van vuoden joulukuussa 95 vuot-
ta täyttävälle, pitkän päivätyön 
kenttäkouluttajana ja päällikkö-
tehtävissä "Ahvenkosken tuolla 
puolen " tehneelle kanta-aliup-
seerille ja upseerille - yliluut-
nantti ja kuljetuspäällikkö Emil 
Mäkeläiselle. 

Maamme itsenäistyttyä Kuokka-
laankin perustettiin suojeluskun-
nan osastoja.Emil Mäkeläinen, 
nuori kun oli, liittyi ns. Orava-
komppaniaan. Harjoitukset olivat 
nuorille pojille mieluisia. Lauka-
uksia simuloitiin räikillä, muiste-
lee veteraanimme. Viidentoista 
iässä päästiin jo ase - j a ampuma-
koulutukseen. Maanpuolutushen-
ki oli korkea j a suojeluskunnan 
järjestämissä harjoituksissa kului 
nuoren miehen aika. Varusmies-
aikanaankin Mäkeläinen lomal-
laan otti kouluttajana osaa näihin 
harjoituksiin. Suojeluskunnassa 

omaksut tu isänmaall isuus j a 
maanpuolustushenki vaikuttivat 
elämänuran valintaan. Asevelvol-
lisuuden Mäkeläinen suoritti Rt 
2:ssa Humal joen ja Saarenpään 
l innakkeil la vuosina 1926-27. 
Va-palvelus alkoi Ravansaaressa 
ja jatkui myöhemmin Tuppuras-
sa. Näillä linnakkeilla koulutuk-
sen pääpaino oli tykistö- ja taiste-
luharjoituksissa. 

V a n k k a a m m a t t i t a i t o 
k a i k e n p e r u s t a 

Opiskelu kanta-aliupseeriksi al-

"Hoitanut kaikki palvelustehtä-
vät esimerkillisellä palvelusin-

nolla ja huolellisuudella" 

edelliseltä sivulta -> 

osa pääsikin vain myöhemmin 
antautuakseen. 

Menetimme kahakassa yhden 
miehen, mikä minua vieläkin ih-
metyttää, sillä en kuullut vanjo-
jen ampuvan laukaustakaan, mut-
ta ehkäpä en kovassa tiimellyk-
sessä kuullut kaikkea ihan tark-

kaan ja lyöhän Emmakin hetkek-
si korvat lukkoon. Niin vaati se-
kin kahakka uhrinsa, vaikka kaik-
ki alkoikin meikäläisittäin hyvin, 
etenkin kun homma vietiin lop-
puun ilman varsinaista johtoa , 
sillä "Kostea-Kiukku" (kirjoitta-
jan nimitys joukkueenjohtajalle) 

oli uupunut lepikkoon vähän en-
nen kuin toiminta alkoi. 

Sinä päivänä, 21.7.1941, hul-
musi Salmissa taas Suomen sini-
ristilippu, vaikka viereinen vilja-
pelto aivan kuhisi ryssiä." 

Kari Norkola 
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koi syksyllä 1928 Merisotakou-
lun kapitulanttikurssilla. Kurssin 
päätyttyä v 1929 alkoi joukko-
osastopalvelus Kotkan alueella 
Rankin linnakkeella, jossa Mäke-
läinen toimi mm. ammusal iup-
seerina, tykinjohtajana sekä kaa-
sualiupseerina. Lisää oppia saa-
tiin kaasualiupseeri- ja it-kurs-
seilla. 

Keskusteltaessa joukko-osas-
topalveluksesta, varusmiehistä ja 
koulutuksen tasosta ennen sotia 
yliluutnantti Mäkeläinen innos-
tuu kertomaan: "... ylipäänsä va-
rusmiehet olivat kunnon sotilaita 
- olihan siellä mukana Haminan 
jermujakin, mutta kyllä niistäkin 
selvittiin..." Suojeluskuntalaiset 
kävivät pyhäpäivinä harjoituksis-
sa linnakkeilla. Pyhtään suojelus-
kuntalaiset saivat koulutuksen 
kevyellä patterilla ja Haminan 
suojeluskuntalaiset Canet-patte-
rilla. Ammunnat suoritettiin 57 
mmm patterilla. 

Vaatimattomista olosuhteista 
huolimatta l innakkeella vallitsi 
hyvä henki kaikkien henkilöstö-
ryhmien välillä. Linnakkeiden 
väliset kilpailut piristivät arkista 
aherrusta. Kunniakirjojakin tuli 
aina silloin tällöin postissa hyvi-
en suoritusten jä lkeen. Samoin 
rannikkotykistön ampumatekni-

nen kehittyminen teki toiminnan 
mielenkiintoiseksi. Kaiken kaik-
kiaan tykistöllistä koulutusta voi-
tiin pitää hyvänä. 

M u k a n a t a l v i s o d a s s a 

Ensimmäiset reserviläiset tulivat 
Rankin linnakkeelle j o aikaisin 
syksyllä 1939, pääosa kuitenkin 
lokakuussa. Kun Rankin linnak-
keen vääpeli siirrettiin Kirkon-
maahan, määrättiin Mäkeläinen 
hänen tilalleen Rankin vääpelik-
si. "Vaikka esimiehet eivät kerto-
neet juuri mitään sotilaspoliitti-
sesta tilanteesta, arvelin, että nyt 
on vakavaa tulossa", muistelee 
Mäkeläinen. "Tsekkoslovakian 
kriisin aikana 1939 saimme hie-
man esimakua tästä. Kun em ti-
lanne raukesi, piti l innakkeen 
päällikkö puhuttelun ja sanoi, että 
olisi se voinut tulla tännekin päin 
- meillä on kellarit täynnä am-
muksia! Näin luottavaisia oltiin", 
kertoo Mäkeläinen. "Neuvostolii-
ton hyökkäykseen ei uskottu, 
mutta kun se tapahtui, säilyi aina-
kin aliupseerien mieli luottavai-
sena. Kun alkoi kuulua tietoja, 
että oma kotiseutu on menetetty, 
mieli vakavoitui ja huoli omaisis-
ta kasvoi". 

Rankki ei joutunut talvisodan 

"Divisioonan 
herrat 
tarkastus-
matkalla 
Savonjousen 
johdolla 
Kirkonmaalla 
1956." 

aikana venäläisten hyökkäysten 
kohteeksi. Ainoastaan tammi-
kuussa, kun jäänmur ta ja Tarmo 
palattuaan Somerin valtausyri-
tyksestä, oli ki innit tyneenä lin-
nakkeen laituriin, sitä yritettiin 
pommittaa, mutta tuloksetta. 
Myöhemmin Tarmo sai vakavia 
osumia Kotkan satamassa venä-
läisten pommituksessa. Valtaus-
yritykseen osallistuneet rannik-
kojoukot ehtivät pois alukselta, 
mutta henkilötappiot aluksella 
olivat kuitenkin huomattavat. 

Rankin linnake osallistui Kot-
kan kaupungin i lmatorjuntaan. 
"Ellei näin olisi ollut, olisi Kotka 
kärsinyt huomattavasti vakavam-
pia vaurioita - kyllä sitä ammut-
tiin mahdottomia määriä", muis-
telee haastateltavamme. 

"Pakkanen aiheutti ongelmia, 
mm. tykkinesteet jäätyivät ja nii-
tä sitten sulateltiin". Linnakkeen 
vääpeli oli samalla huoltojoukku-
een johtaja . Huoltovahvuuksi in 
kuuluivat Rankin lisäksi Ristisaa-
ri, Haapasaari j a Kilpisaari. 
Huolto hoidettiin hevospeleillä. 
"Kyllä vääpelin tehtävä oli niissä 
olosuhteissa i so j a vaativa tehtä-
vä, erityisesti Rankissa", arvioi 
Mäkeläinen. 

Välirauhan aikana Rankissa 
tehtiin laajat linnoitustyöt. Sinne 
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rakennettiin tulenjohtotorni, tyk-
kiasemat ja komentoluola, am-
muskeilareita jne. Myös taistelu-
valmiuden edellyttämä koulutus 
oli etusijalla. Mäkeläinen määrät-
tiin 2. ErRtPsto:n tykkimestarik-
si ja ylennettiin sotilasmestariksi. 
"Se oli työntäyteistä aikaa -
asennettiin tykkejä uusiin ase-
miin, järjestettiin ampumatarvik-
keiden varastointi, suoritettiin 
ammuntoja jne". 

"Täytyy sanoa, että karjalai-
sena sotilaana mieli palasi usein 
menetetylle kotiseudulle. Toivot-
tiin, että alueet saataisiin takai-
sin", sanoo haastateltavamme va-
kavoituen. 

M u k a n a jatkosodassa 

"Jatkosodan alettua v. 1941 mi-
nut määrättiin 29.TK/2.Rt Psto:n 
päälliköksi. Se oli ryhmitetty 
Haapasaareen, Kilpisaareen sekä 
Kirkonmaahan. Venäläisten val-
lattua Suursaaren vuoden 1942 
tammikuussa, suomalaiset puo-
lustajat vetäytyivät Haapasaa-
reen, jossa itse silloin olin. Suur-
saaren Kiiskinkylään jäi kuiten-
kin neljä suomalaista miestä. 
Heidän kohtalostaan ei ole mi-
tään tietoa. Erään heistä tunsin -
Toimi Pitkänen nimeltään. Olles-
sani v 1943 kesällä Suursaaren 
EK/RtR 12:n päällikkönä Pitkä-
sen kihlasormus löytyi Kiiskin-
kylän raunioilta. Toimitin sor-
muksen hänen veljelleen". Tämä 
satuttava tapaus on jäänyt Mäke-
läisen mieleen. 

M u k a n a Suursaaren 
val tauksessa 

Päämaja oli päättänyt, että Suur-
saari vallataan takaisin. Tehtävä 
annettiin kenraalimajuri Aaro Pa-
jarille 10.3.1942. Suursaaren val-
tausta varten joukot koottiin Kot-
kan-Kirkonmaan alueelle hyök-
käysvalmisteluja ja koulutusta 
varten. Valmistelut tehtiin huolel-
la, mm. koulutus tapahtui yöllä. 
"Olin joukkueen johtajana Val-
pasvuon komppaniassa. Maalis-
kuussa, yöllä, aurattiin tie Suur-

saareen. Pajari tuli komentopaik-
kansa kanssa Kirkonmaahan. 26. 
päivänä lähdettiin valtamaan 
Suursaarta. Kuuluin osasto Soka-
järveen, jonka tavoitteena oli 
Pohjoiskorkea kiertäen hyökätä 
länsirannalta saareen. Osasto lä-
heni Suursaarta hiihtäen. Meitä 
ennen oli Pajarin "porukasta" 
mennyt kaksi pataljoonaa maihin 
länsirannalta. Hyökkäyksen alet-
tua joukkueeni eteni kohti Suur-
kylää. Venäläisillä oli leivänpais-
to meneillään, joten jonkinlaiseen 
yllätykseen päästiin". 

"Suurkylän valtauksen jäl-
keen jatkettiin kohti Pohjoiskor-
keata. Vastus siellä oli kova. Mi-
nulta mm. haavoittui ryhmänjoh-
taja vakavasti. Saimme sieltä 
kaksi nuorta miestä vangiksi. Aa-
mulla kun tilanne oli jo rauhoittu-
nut, tulimme majoitusteltoille. 
Huomasin, että vangit oli ammut-
tu. Siitäjoutui myöhemmin syyt-
teeseen komentajamme. Käsky 
tuli kyllä ylempää", toteaa Mäke-
läinen lakonisesti. 

"Jouduin valtauksen jälkeen 
joukkueen kanssa puolustukseen 
Suursaaren eteläosaan, Alttarikal-
liolle. Maaliskuun 29. päivänä oli 
voitonparaati Suurkylän edustal-

la. Täytyy sanoa, että ennakoiva 
koulutus oli ollut tarpeellista ja 
joukkueeni taisteli hyvin, konetu-
liaseita vain puuttui", vetää haas-
tateltava yhteen kokemukset 
näistä taisteluista. 

Keskustelu jatkuu ja uudel-
leen palataan jatkosotaan. "Suur-
saaren valtauksen jälkeen minut 
määrättiin Kilpisaareen 
204.KvPtrin päälliköksi. Kun ve-
näläiset tulivat valtaamaan Some-
ria, patterini aloitti tulen venäläis-
ten alusosastoa kohti. Näytti siltä, 
että yhteen alukseen saatiin osu-
ma. Tätä ei kylläkään ole myö-
hemmin pystytty toteennäyttä-
mään." 

"1943 minut komennettiin 
Suursaareen esikuntakomppanian 
päälliköksi ja komendantiksi. 
Olin Suursaaressa vuoteen 1944 
saakka kunnes minut komennet-
tiin Kyminlinnaan, jonne oli 
koottu vanhempia reserviläisiä. 
Minut määrättiin Kirkonmaahan 
näiden reserviläisten kanssa. 
Meidän piti miehittää lähes tyhjä 
Kirkonmaan linnake, jonka jou-
kot oli siirretty aiemmin Suursaa-
reen. Sain 22.JrPtrin päällikkyy-
den. 

Kirkonmaata pommitettiin 
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HRLston leiri 
Rankissa 1948. 
Kuvassa 1-tykin 

r a i t 3 & § m i e h i s t ö . 

melko runsaasti, mm. pohjois-
pään laiturialuetta, jossa oli mii-
navarasto. Se sai myös osumia. 
Lähdin erään vänrikin kanssa ot-
tamaan selvää tilanteesta. Päästy-
ämme lähelle miinavarastoa al-
koivat miinat räjähdellä. Sieltä 
lensi meitä kohti torpedo. Onnek-
semme emme haavoittuneet, kos-
ka halkopino suojasi meitä. Paine 
löi meidät matalaksi. Pommit oli-
vat osuneet myös laituriin kiinni-
tettyyn miinalaivaan. Eräs miina-
miehistä sai surmansa tässä pom-
mituksessa". 

Toinen tapaus, joka muistuu 
Mäkeläisen mieleen, on Kirkon-
maan ruutivaraston räjähdys. 
Haastateltava oli juuri menossa 
tarkastamaan ruutivarastoa kun 
se räjähti. Oli kuuma päivä ja 
ruuti oli herkistynyt ja räjähti it-
sesyttymällä. Mäkeläinen kumo-
aa jyrkästi huhut siitä, että räjäh-

dys olisi ollut desanttien aikaan-
saannosta. Henkilövahinkoja ei 
tästä läheltäpiti-tapahtumasta tul-
lut. 

Aselevosta rauhan 
a ikaan 

Aselevon tultua voimaan 1944 
Emil Mäkeläinen oli ensin Kir-
konmaan vartio-osaston, sitten 
Rankin ja lopulta Lehtisen vartio-
osaston johtaja vuoteen 1947 
saakka. Tänä aikana välirauhan-
sopimuksen mukaisesti yli 100 
mm:n tykit piti poistaa linnak-
keelta. Venäläiset upseerit kävi-
vät tarkastamassa toimenpiteitä. 
"Venäläiset upseerit olivat erittäin 
tarkkoja ja ammattitaitoisia", ar-
vioi Mäkeläinen. Vuodesta 1947 
vuoteen 1952 Mäkeläinen toimi 
jaosjohtajana Rankin ja Kirkon-
maan linnakkeilla. "Tämä oli sitä 
tärkeätä perustyötä, johon varus-
miesten henki ja ammattitaito 
perustui." 

Vuosina 1952-56 haastatelta-
vamme toimi Rankin linnakkeen 
päällikkönä. "Otin vastaan pääl-
likkyyden Alpo Kantolalta ja luo-
vutin Aimo Pajuselle. Vuonna 
1956 minut määrättiin Kirkon-
maan linnakkeen päälliköksi, 
mistä tehtävästä siirryin reserviin 
samana vuonna." 

Näin pitkän ja ansiokkaan so-
tilasuran varrelta on jäänyt mie-
leen monia hienoja ja hauskoja 
muistoja. Esimiehistään erikoi-
sesti Veikko Vuorela tuli Mäke-
läisen mieleen. Pilke silmäkul-
massaan hän kertoi Vuorelan toi-
minnasta Haapasaaren kirkon 
kanttorina ja jänismetsästyksestä 
Kilpisaaressa, jossa varusmiehet 
toimivat ajomiehinä. 

Jäiden vaarallisuudesta Mä-
keläisellä on omakohtaisia koke-

muksia. "Kolme kertaa olen jou-
tunut hengenvaaraan jäillä liikku-
essani. Jos ei sitä pitkää riukua 
olisi ollut, en olisi tässä nyt", to-
teaa Mäkeläinen vakavana. 

"Vaatimatonta se elämä lin-
nakkeella oli. Puutteitakin oli vä-
hän jokaisessa asiassa. Asunnot 
olivat pieniä ja jopa kasarmeissa 
asui perheitä. Ei ollut sähköä ja 
veden laatukin oli huono. Tarvit-
tiin paljon omatoimisuutta. Niin-
pä mekin ostimme Vappu-nimi-
sen lehmän Elimäeltä palvelles-
sani Lehtisen linnakkeella. Vap-
pu-lehmä oli mukanamme eri lin-
nakkeilla. Siitä oli paljon iloa ja 
hyötyä koko linnakkeen väelle. 
Kesäsunnuntaisin kaikki linnak-
keella asuvat perheet kiersivät 
yhdessä saaren. Jokainen vuorol-
laan keitti kahvit. Usein lehmät-
kin liittyivät mukaan saarikier-
rokselle", muistelee 95-vuotias 
veteraani. 

Toiminnan mies 
myös reservissä 

Emil Mäkeläinen ei jäänyt lepää-
mään laakereilla reserviin jääty-
ään. Hän hakeutui Summan teh-
taiden palvelukseen. Vuosien 
1957-1971 aikana hän eteni 
työnjohtajasta kuljetuspäällikök-
si. Yliluutnantti Emil Mäkeläinen 
on aktiivisesti ollut mukana myös 
veteraani-, reservinupseeri- ja 
kiltatoiminnassa. 

"Sotilasura on antanut minul-
le paljon, ei olisi uskonut, että 
näin hyvin on mennyt. Jo yliker-
santtina varasin kotikylästä Kan-
naksella paikan, jonne oli tarkoi-
tus eläkepäiviksi asettua. Elämä 
on kuitenkin muuttanut nuo ta-
voitteet. 

"Pärjätkää!" toivottaa Emil 
Mäkeläinen lehden lukijoille. • 

T:mi Kauko Parviainen 
Öljysäiliöiden puhdistus ja tarkastus 

Oikotie 17, 91910 Tupos 
puh. (08) 384 363, 0400 683 154 
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- Merivoimien Esikunnan mystiset laatikot 
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Siikarannantie 3, 89600 Suomussalmi 

Puh. 08-747 0200 

Laatikot 
kierrätyksessä 

Suorat laatikkorivit 
Katajanokan viinava-
rastossa vuonna 1933. 
Kuva: Alkon kuva-
arkisto. 

Kaksi laatikkoa, numerot 
16692 ja 85201, noin 70 
vuoden käytön jälkeen. Oy 
Alkoholiliike Ab:n nimi ylimaa-
lattuna. 

pauttamaan oksan pois kannesta, 
olisi kenties ollut mahdoll is ta 
imeä letkulla kohdalle osunut 
pullo tyhjäksi. Virheelliset laati-
kot palautettiin armotta tehtaal-
le." muistelee Topi. 

"Laatikkorivit pidettiin varas-
toissa ojennuksessa. Tarpeen vaa-
tiessa oikaisu tehtiin puunui jaa 
käyttäen. Joku saattoi suutuspäis-
sään kopauttaa laatikon kylkeä 
voimalla , joka aiheutti sisällön 
osittaisen rikkoutumisen. Everstit 
Talvela ja Veistaro pitivät järjes-
tystä sekä palkkasivat maan par-
haita urheilijoita varastomiehiksi. 
Voimaa j a kestävyyttä piti olla 
50-120 kiloisia laatikoita siirrel-
lessä ja pinotessa", toteaa Topi. 

U s e i t a er i 
l a a t i k k o t y y p p e j ä 

Puulaatikolta valmistettiin useis-
sa tehtaissa eri puolella maata. 
Laatikot oli luokiteltu koon ja 
käytön mukaan A, B, C, D ja E -

Oy Alkoholiliike Ab teetti 
ja käytti erikokoisia 

kuljetus- ja varastointi-
laatikoita kymmeniä, 
jopa satoja tuhansia 

kappaleita vuosien 1932 
ja n. 1960 välisenä 

aikana. Muovisiin, sa-
malla myös huomatta-

vasti pienempiin ja 
kevyempiin kuljetusko-

reihin siirryttiin 60-luvun 
taitteessa. Tuolloin 

suurin osa laadukkaasta 
materiaalista ja hyvin 

tehdyistä puulaatikoista 
myytiin mm. Puolustus-
voimille ja muille valtion 

virastoille. 

Oy Alkoholiliike Ab:n keskusva-
rasto sijaitsi Helsingin Katajano-
kalla vuosien 1932-1939 välisen 
ajan, jonka jälkeen keskusvarasto 
muutti uusiin tiloihin Salmisaa-
reen, nykyään ehkä paremmin 
tunnettuun Ruoholahden kaupun-
ginosaan, sen länsipäähän. Kata-
janokan silloinen keskusvarasto-
rakennus on peruskorjattu 90-lu-
vun alussa upeaksi hotelliraken-
nukseksi. Tänä päivänä Alko Oy 
toimii Vantaalla j a Altia Croup 
Salmisaaressa. 

Ei o k s a n r e i k i ä 

43 vuotta Alkon keskusvarastolla 
työskennellyt varastonhoitaja 
Toivo Sivunen muistelee ylpeänä 
niitä laatuvaatimuksia, joita puu-
laatikoille asetettiin. "Vain paras 
puulaatu sallittiin ja työn jä l jen 
piti olla virheetöntä. Oksanreikiä 
eikä kuivia oksia sallittu materi-
aalissa, erityisesti kansirakentees-
sa. Jos joku olisi pystynyt ko-

Merivoimien Esikunnan laatikko Lievestuo-
reen Asevarikko 4:stä. Lukitussalvassa on 
reikä blommia varten. 

E-laatikon pohjalla 50 painaumajäl-
keä kertoo pullorivistöstä, tuskin 
ammusrivistöstä. 
Kuvat: Eero Sivunen 

laatikoiksi. Kuvissa esiintyvä laa-
tikot olivat ns. E-laatikoita, joihin 
mahtui 50 puolen litran pulloa 
mm. Fennia-, Savon-, Karhu- tai 
Jaloviinaa. Muihin laatikkotyyp-
peihin pakattiin "jalompia" juo-
mia. Painavimmat täydet laatikot 
painoivat lähes 120 kiloa. Pinot-
taessa laatikoita pitkät miehet oli-
vat lattiatasolla ja lyhyet kaverit 
kasan puolessa välissä vastaanot-
tamassa. Onneksi 600 litran tam-
mitynnyreitä voitiin sentään pyö-
ritellä päällekkäin, eikä niitä tar-
vinnut nostella. Selkäsairaudet 

kirjallisuutta ja papereita mappei-
neen sekä laitteita ja varusteita. 
Joku muisteli nähneensä laati-
koissa jäämiinoja, joku jopa am-
pumatarvikkeita. 

Oletettavaa kuitenkin on, että 
nämä 30-luvulla tehdyt laatikot 
ovat tavallaan "virallisen" tiensä 
päätepisteessä j a siirtyvät yksi-
tyiskäyttöön mitä mielikuvituk-
sell isempaan käyttötarkoituk-
seen. Kierrätys on onnistunut! 

Eero Sivunen 

olivat yleisin varasto-ja kuljetus-
henkilökunnan sairastumissyy", 
muistelee Sivunen. 

Y l i 4 0 v u o t t a 
P u o l u s t u s v o i m i e n 
k ä y t ö s s ä 

60-luvun alusta alkaen osa laati-
koista on ollut Puolustusvoimien 
käytössä. Mitä niissä on säilytet-
t y j ä mitä kuljetettu, on Rannikon 
Puolustaja -lehden tekijöille hie-
man epäselvää. Oletettavaa kui-
tenkin on, että sisältönä on ollut 

Avtvjrikk I 4 
PL 24 

«401 LIE VESTI O Kt 
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PERKAIN-
PÖNTTÖ 

• Perkainpöntössäjulkai-
semme lukijoidemme mie-
lipiteitä ja kysymyksiä sekä 
vastauksia niihin. Tarttu-
kaapa kynään! 

Keisarin uudet vaatteet 

Tiistai-iltapäivä kului jälleen rat-
toisasti, kun mahtava lukupaketti 
- Rannikonpuolustaja numero 3/ 
2001 - kolahti postiluukusta. Kii-
tokset hyvästä työstä Eero Sivu-
nen ja Jussi Voutilainen - lehten-
ne parantaa tyyliään kuin sika 
juoksuaan. Mukana on tämän 
päivän asiaa, historiaa j a vi ime 
aikoina myös kiitettävästi terävää 
keskustelua. 

Eversti Juhani Niska haastoi 
tässä numerossa kaikki RT-mie-
het perinteen keräystalkoisiin j a 
sai vastauksen haasteeseensa sa-
massa lehdessä. Tuskin koskaan 
on Rannikonpuolusta jassa ollut 
näin paljon aselajin historiaan ja 
sen vanhoihin veteraaneihin liit-
tyviä juttuja valitettavat nekrolo-
git mukaan lukien. Voin puolesta-
ni rauhoit taa Juhania sillä, että 
juur i nyt on meneil lään ennen 
näkemätön buumi ase la j imme 
historian tutkimuksen saralla. 
Viime vuosina auenneet Pietarin 
arkistot suorastaan vilisevät RT-
historioitsijoita, ja menetetyn 
Karjalan rannikkolinnoitukset on 
inventoitu perusteellisesti kuten 
RP 3/2001 kertoo. 

"Virallisella puolella" amiraa-
lit vakuuttelevat kilvan sitä onnen 
auvoa, joka seuraa kun eduskun-
nassa käsittelyn alla oleva puo-
lustuspoliittinen selonteko on kä-
sitelty ja hyväksytty. Yksi keskei-
siä kohtia siinä on rannikkotykis-
töaselajin alasajo. Tämä puoles-
taan on herättänyt suurta levotto-
muutta merivoimien nuoremman 
upseeriston piirissä, kuten juuri 

valmistunut yliluutnantti Ulla 
Riikonen toteaa artikkelissaan. 
Kun esimerkiksi Gyltössä palvel-
lut yliluutnantti saattaa löytää it-
sensä pian esimerkiksi Sodanky-
lästä, on sangen luonnollista, että 
mielessä käy siirtyminen siviili-
e lämään. Merivoimia uhkaakin 
Riikosen tutkimuksen mukaan 
nuorten upseerien joukkopako 
jonkun vuoden kuluttua. 

Samaan aikaan saamme lukea 
päivän lehdistä, että maanpuolus-
tuskorkeakoulun kurssipaikoista 
jää täyttämättä lähes nel jännes. 
Mikä on tulevaisuuden puolus-
tusvoimien tilanne, kun upseerien 
viroista iso osa on täyttämättä, ja 
kadettikoulun pääsyvaatimusten 
tärkein kohta on se, että osaa 
vaihtaa Herttoniemessä metrosta 
Santahaminan bussiin. 

Suomen puolustusvoimien 
johtoon näyttää tarttuneen valta-
kunnan tasolta tuttu ainoan oi-
kean ratkaisun politiikka. Olen 
usein miettinyt mistä löytyy se 
lapsi, joka kertoo sadun tapaan, 
ettei keisarilla ole vaatteita. Mut-
ta ei siihen näköään lasta tarvita 
vaan kokenut sotaveteraani j a 
raudanluja strategi kenraali Er-
mei Kanninen. Riemastut tavan 
piikikkäästi hän tarttuu puolus-
tuspoliittiseen selontekoon ja sen 
uhka-analyyseihin - Ahvenan-
maa kun näyttää unohtuneen her-
roilta kokonaan. Aivan kuten 
kenraali Asko Kilpinen kirjoittaa 
toisaalla lehdessä tosiasia on kui-
tenkin se, että koko meripuolus-
tuksemme onnistumisen tärkein 

kysymys kriisin aikana on Ahve-
nanmaan puolustuksen järjestä-
minen ja onnistuminen. Eikä tätä 
muuta mihinkään Viron mahdol-
linen liittyminen Natoon. 

Kenraali Kanninen puuttuu 
myös toiseen tärkeään kysymyk-
seen. Puolustuspoliittinen selon-
teko pyrkii turvaamaan koko 
maan alueellisen koskematto-
muuden, mutta toisaalla korostaa 
sitä, että vähintään maan ydinalu-
eet voidaan pitää hallussa kaikis-
sa tilanteissa. Kärjistettynä tämä 
merkitsee Suomea, jonka ulkora-
ja kulkee pitkin kehä kolmosta. 
Mikä tulee olemaan nykyään niin 
innokkaiden vapaaehtoisten 
maanpuolusta j ien reaktio, kun 
tämä selviää heille! Maakunnan 
herrojen ja rouvien kuukausittai-
set vapaaehtoiset kertausharjoi-
tukset täytyy pitää jatkossa omin 
eväin ja varustein, kun varuskun-
ta ja rättivarasto ovat siirtyneet 
jonnekin valtakunnan ydinalueil-
le. 

Kun seurasin suorassa televi-
siolähetyksessä syyskuun yhden-
nentoista päivän synkkiä tapahtu-
mia New Yorkissa, minulta pääsi 
huokaus, jonka olen kuullut sen 
jälkeen monilta muilta: Onneksi 
herrat eivät ole vieneet meitä vie-
lä Natoon! Säkylän Huovinrin-
teeltä on turhan pitkä matka Af-
ganistanin aroille talebaneja tal-
laamaan, vaikka kuljetuskopterit-
kin olisi jo hankittu. 

Tykkimies Tulliniemestä 
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Edelläkävijä. 

Huippuvarustellut Toyota Land Cruiser 95 & 100. 

Määränpää mika tahansa, olosuhteet mitkä hyvänsä • perille on päästävä. Siinä syy 

tutustua maasturiluokan tiennäyttäjään. Autoon, jossa voima ja kestävyys sekä mukavuus 

ja turvallisuus yhdistyvät ennenkokemattomalla tavalla. Valittavana Land Cruiser 95 -

voimanlähteenä 3.0 litran turbodiesel ja 3.4 litran V6-moottori. 

Tai Land Cruiser 100 • voimanlähteenä 4.2 litran 24V suoraruiskutus-

turbodiesel. Molemmissa jatkuva neliveto sekä maastoon sovitetut 

väantöominaisuudet, jotka takaavat perillepääsyn myös ääritilanteissa. 

Mukavasti, turvallisesti ja tyylikkäästi. 

Tervetuloa koeajolle palvelevaan Toyota-liikkeeseen. 

Land Cruiser 100 



TORJUNTAVOITTO 
Viipurinlahdelle! kesällä -44 

SAKARI KOSKENTALO 

Venäjä ryhtyi suurhyökkäyk-
seen Suomea vastaan Kannak-
sella 9.6.44. Hyökkäys yllätti 
suomalaiset. Tästä johtui mm. 
että uusia saksalaisia pst-
lähitorjunta-aseita ei ollut 
jaettu joukoille. Ylivoimainen 
vihollinen puhkaisi päävasta-
rinta-aseman jo seuraavana 
päivänä ja lähti etenemään 
Länsi-Kannaksella tavoitteena 
aluksi Viipuri. 

oukkomme vetäytyivät viivyt-
täen tarkoituksena asettua puo-
lustukseen VKT-asemassa, 

^jonka eteen venäläiset saapuivat 
jo 19.6. Hyökkääjän tarkoitukse-
na oli murtaa VKT-asema Tali-
Ihantalan suunnassa Viipurin 
koillispuolella. Siellä käytiin 
24.6.-7.7 suurtaistelu, joka päät-
tyi armeijamme torjuntavoittoon. 

Puna-armeijan johto päätti 
tällöin saada suomalaisjoukot ir-
rotetuksi asemistaan Ihantalassa 
vasemmalta Viipurinlahden ja oi-
kealta Vuosalmen kautta saarros-
taen. Viipurinlahdesta tuli näin 
polttopistealue. 

Taistelun osapuolet 

Kesäkuun puolivälissä Viipurin-
lahden länsiranta oli lähes tyhjä. 
Sen puolustus organisoitiin kii-
reesti siten, että Viipurinlahden 
pohjukasta Nisalahteen puolus-
tuksesta vastasi Ratsuväkiprikaati 
(RvPr), jolle oli myös alistettu JR 
200. Prikaatin vahvuus oli kesä-
kuun lopussa 7500 miestä. 
RvPr:a tuki vahva tykistö; 8 1/2 
patteristoa. Sen reservinä mante-

reella oli JR 1. Nisalahdesta ete-
lään vastasivat Viipurinlahden 
alueen puolustuksesta merivoi-
mat. Tätä varten perustettiin 16.6. 
uusi joukko-osasto. Rannikkoty-
kistörykmentti 22 (RTR 22), jon-
ka komentajaksi määrättiin evers-
ti Arvo Lyytinen. Perustaminen 
tapahtui nopeasti ja tästä johtui, 
että joukkojen koostumus muo-
dostui epäyhtenäiseksi. Ryk-
menttiä tuki vain 1 1/2 patteris-
toa. Rannikkotykistöä oli käytet-
tävissä 1 kevyt patteri. RTR 22:n 
vahvuus oli 30.6. 3100 miestä. 
Verrattuna RvPr:n vahvaan tykis-
töön oli RTR 22:n tulivoima 
heikko. Rykmentin lähimpänä 
reservinä oli Vilajoella Rannik-
kopataljoona 2, joka myöhem-
missä taisteluissa saarilla näytte-
li tärkeää osaa. RTR:n pääpuo-
lustuslinja kulki mantereen ran-
nassa. Edessä olivat Teikarsaari 
ja Melansaari, joiden merkitys 
rykmentin puolustukselle oli kes-
keinen. 

Tärkeänä asiana on kerrottava 
vielä, että kesäkuun lopussa saa-
pui Viipurinlahden länsirannalle 
hyvin varustettu saksalainen 122. 
Divisioona, joka ollen alussa re-
servissä vastasi myöhemmin tor-
junnasta RvPnn kaistalla. Sen tu-
kena oli 4 patteristoa. Vahvuus 
oli 10.500 miestä. 

Hyökkäävän neuvostoarmei-
jan hyökkäyssuunnitelma Viipu-
rinlahdella käsitti sillanpäänase-
man luomisen lahden länsiran-
nalle Tervajoen-Nisalahden alu-
eelle. (Mahdollisesti myös Vila-
niemeen). Onnistuakseen operaa-
tio edellytti Uuraan suunnan 

saarten sekä Teikarin ja sen lähi-
saarten valtaamista ennen hyök-
käystä mantereelle. Tehtävä an-
nettiin 59. Armeijalle, jonka oli 
yhdessä Itämeren laivaston kans-
sa toteutettava tämä suunnitelma. 
Armeijalla oli käytössään 3 divi-
sioonaa ja lisäksi mm. 4 erilaista 
prikaatia. Edelleen Leningradin 
rintama varasi 2 - 3 divisioonaa 
tarvittaessa käytettäväksi tällä 
suunnalla. Hyökkääjällä oli käy-
tössään n. 120 maihinnousu-ja 
tulitukialusta sekä suuret määrät 
isoja veneitä. Hyökkäystä tuki 
500 lentokonetta ja n. 26 psto:a 
tykistöä. 

Hyökkäys a lkaa 

Venäläiset aloittivat hyökkäystoi-
minnan tekemällä 1.7. tunnuste-
luluonteisia, pienehköjä hyökkä-
yksiä Suonionsaareen, Ravansaa-
reen ja Teikariin. Kaikki nämä 
hyökkäykset torjuttiin. Vakava 
hyökkäys oli kuitenkin tulossa, 
sillä 3.7. havaittiin Pullinniemen 
ympäri purjehtivan n. 100 aluk-
sen laivasto-osasto. Seuraavana 
aamuna (4.7.) päähyökkäys sitten 
alkoikin siten, että Viipurinlah-
den pääsaarille - Teikariin ja 
Suonionsaareen - nousi maihin 
n. 1 rykmentti kumpaakin. 

Venäläisten hyökkäyskaava 
oli näissä - samoin kuin kaikissa 
muissakin hyökkäyksissä - seu-
raava: 

• ilmahyökkäyksiä 
• tykistökeskityksiä 
• merelle saakka sumuverho 
• laivoista suorasuuntaustulta 
• maihinnousu; aluksia, ve-
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.5AÄMA5. Vihollisen saavuttama linja 4. 7. 44. 

Teikarsaaren taistelu 4.-5.7.1944 

neitä, lauttoja 

Taistelut Uuraan saaris-
tossa 4.7. 

Maihinnousua Suonionsaareen ja 
Ravansaareen edelsivät kovat ty-
kistökeskitykset ja ilmapommi-
tukset, jotka katkaisivat käytän-
nöllisesti katsoen kaikki viestiyh-
teydet. Kun lisäksi puolustajien 
komentaja haavoittui vaikeasti 
seurasi komentoyhteyksien täy-
dellinen katkeaminen. Vihollisen 
maihinnousualusten sitten ilmes-
tyessä sumun seasta näkyviin alle 
100 m:n päässä rannasta tapahtui 
saaristotaisteluihin tottumattomi-
en puolustajien taistelutahdon ja 
-kyvyn pahajärkkyminen. Venä-
läiset pääsivät suhteellisen hel-
posti maihin ja lähtivät pyrki-
mään kohti Suonionsaaren poh-
joispäätä. 

Hyökkäys menestyi hyvin. 
Näin huolimatta siitä, että puo-
lustajan voimakas tykistö aiheutti 
hyökkääjälle melkoisia tappioita 
sekä jo merellä että saarissa. 
Taistelut saarista kestivät vain 
muutaman tunnin puolustajien 
peräytyessä osin epäjärjestykses-
sä mantereelle. Venäläisten tappi-

ot näissä taisteluissa olivat kaatu-
neina ja upotetuista laivoista ja 
veneistä hukkuneina vajaat 1000 
miestä. Mutta hyökkääjän tie 
mantereelle oli nyt auki. 

Taistelut RTR 22:n 
kaistal la 4 . -5 .7 . 

Venäläiset aloittivat operaation 
RTR 22:n kaistalla suorittamalla 
1.7. maihinnousun Teikariin. 
Hyökkäys tapahtui vahvennetun 
pataljoonan voimin ja sitä tuki 
tykistö ja lentoase. Hyökkääjä 
menestyi aluksi hyvin ja sai pää-
osan saarta haltuunsa. Saareen 
lähetettiin vastahyökkäykseen 
mantereelta 2 komppaniaa, jotka 
toimivat erinomaisesti. Ne hyök-
käsivät rohkeasti ilman tykistön 
mainittavaa tukea ja saivat työn-
netyksi vihollisen mereen. Saari 
jäi siten suomalaisille. 

59. armeijan päähyökkäys 
saarille tapahtui kuitenkin, kuten 
jo sanottu, vasta aamulla 4.7. Yh-
täaikaisesti nousi maihin yksi 
rykmentti Teikariin ja yksi Suo-
nionsaareen. Ravansaareen nousi 
maihin vahvistettu pataljoona ja 
myöhemmässä vaiheessa lisäksi 

toinenkin. Teikarin maihinnou-
suun osallistui yli 40 alusta. Siel-
lä alkoivat ankarat taistelut. Saa-
ren puolustajat, joita oli runsas 
600 miestä, tekivät kovaa vasta-
rintaa. Saareen kohdistettu vihol-
lisen voimakas tykistötuli mante-
reelta ja laivoista, sekä jatkuvat 
ilmahyökkäykset, että oman ty-
kistön vähäinen apu pakottivat 
puolustajat vetäytymään. Suoma-
laiset asettuivat puolustukseen 
saaren keskiosaan kapeahkolle 
kannakselle. Jälleen lähetettiin 
mantereelta Teikariin lisävoimia 
n. 3 komppaniaa. Niiden avulla 
alkoi vastahyökkäys. Osittain jo 
kaivautunut vihollinen puolustau-
tui sitkeästi. Konepistoolein, kä-
sikranaatein ja kasapanoksin vas-
tustaja tungettiin kuitenkin 5.7. 
aamuun mennessä jälleen mereen 
lukuun ottamatta saaren eteläkär-
keen jäänyttä pientä osastoa. 
RTR 22 sai Teikarissa suurvoi-
ton. Venäläisiä kaatui n. 1000 ja 
vangiksi joutui 110 miestä. Sota-
saalista oli paljon, mm. 16 kra-
naatinheitintä. 

Edellä kuvatun taistelun tau-
ottua ja väsyneiden suomalaisten 
levätessä alkoivat 5.7. aamupäi-
vällä yllättävästi jälleen kova ty-
kistötuli ja ilmahyökkäykset 
koko saaren alueella. Sitä seurasi 
uusi maihinnousu saaren keski-
osaan. Tähän eivät sekä fyysisesti 
että henkisesti väsyneet jouk-
komme kyenneet vastaamaan. Ne 
lähtivät peräytymään kohti saaren 
pohjoiskärkeä. Sinne saatiin 
muodostettua pitävä sillanpää, 
jonka turvin saaren puolustajat 
pääsivät osin epäjärjestyksessä-
kin itse uiden tai moottoriveneil-
lä vetäytymään mantereelle Vila-
niemeen. 

15:n minuutin kuluttua vii-
meisen evakuointimoottorive-
neen lähdöstä sillanpään puolus-
tuslinjan miehet irrottautuivat 
asemistaan ja siirtyivät nopeasti 
pohjoiskärkeen. Sieltä he lähtivät 
uimalla kohti lähimmän saaren 
rantaa. Vihollisen tykistö kohdisti 
näihinkin uimareihin jatkuvia 
tuli-iskuja. Lisää tappioita syntyi. 

Taistelut Teikarista ja Melan-
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Puna-armeijan suurhyökkäys Kannaksella kesäkuussa 1944. 

saaresta on kunniakas luku ran-
nikkojoukkojen historiassa. Jou-
kot taistelivat useimmiten uhrau-
tuvasti ja sitkeästi vailla mainitta-
vaa tykistön tukea. Niiden tappi-
ot niin lyhyessä ajassa kärsittyinä 
olivat erittäin suuret - n. 55% 
vahvuudesta. Venäläisten tappiot 
näissä taisteluissa olivat yhteensä 
lähes 2000 miestä kaatuneina ja 
yli 200 vankeina. Heidän hyök-
käysvoimansa oli ehtynyt olen-
naisesti. 

Kerrottakoon, että Manner-
heim muistelmissaan vielä kiittää 
näitä suomalaisia heidän suori-
tuksistaan Teikarissa ja Melan-
saaressa heinäkuussa -44. Venä-
läiset ovat 90-luvun lopulla julis-
taneet koko Teikarin hautuumaa-
alueeksi. 

Taistelut Rv.Pr:n 
kaistal la 6 . -8 .7 . 

Teikarin taistelujen päätyttyä ve-
näläiset vetivät henkeä. Lisää 
joukkoja ja materiaalia kuljetet-
tiin Uuraan suunnan saarille. Val-
mistelut maihinnousuyritykseen 
Viipurinlahden länsirannalle oli-
vat siten käynnissä. 

Parin päivän kuluttua 59. Ar-
meija jatkoi hyökkäyksiään yli 
Viipurinlahden tekemällä toistu-
via maihinnousuyrityksiä mante-
reelle Harjuniemeen ja sen lähi-
saarille voimakkaan tulituen tur-

vin. Ratsuväkiprikaati torjui 
nämä hyökkäykset menestyksel-
lisesti. Torjuntaa helpotti RvPr:a 
tukevan tykistön sekä lähestyviin 
vihollisaluksiin että maihin nous-
seisiin venäläisosastoihin kohdis-
tama kova tuli. Harjuniemessä 
saksalaiset rynnäkkötykit ajettiin 
ranta-asemiin, mistä käsin ne 
osallistuivat menestyksellisesti 
torjuntaan upottaen useita venä-
läisaluksia. 

Ratkaisu 
Tervajokisuul la 9.7. 

8.7. aamulla tapahtui RvPr:n 
kaistalla joukkojen vaihto. Rinta-
mavastuun otti saksalainen 122. 
Divisioona. Sitä tuki 10 patteris-
ton tykistöryhmä. RvPr siirrettiin 
reserviksi RTR 22:n kaistalle. 

Jo seuraavana (9.7.) aamuna 
neuvostoliittolaiset aloittivat rat-
kaisuun pyrkivän maihinnousu-
yrityksen Viipurinlahden länsi-
rannalle. Hyökkäys kohdistui 
Harjuniemeen ja Niemilaudan-
niemeen. Se tehtiin ensivaiheessa 
vajaan kahden rykmentin voimin 
voimakkaan tykistötulen ja ilma-
hyökkäysten tukemina. Ulapalla 
Viipurinlahden suulla oli suuri 
laivasto-osasto, jossa oli ilmei-
sesti odottamassa noin kahden 
divisioonan päävoimat pääsyä 
sillanpäähän. 

Tämäkin maihinnousu torjut-

tiin. Pääosin se tapahtui suoma-
lais-saksalaisen tykistön ja suora-
ammunta-aseiden murhaavalla 
tulella merialueella. Meressä 
maihinnousukohteiden edustalla 
oli paljon osuman saaneita laivo-
ja, joista venäläiset hyppäsivät 
mereen joutuen siellä suomaisen 
tykistötulen murjomiksi. Osin 
hyökkäykset torjuttiin rantavii-
valla ja osin saksalaisten vastais-
kut heittivät hyökkääjät mereen. 
Venäläisten menetykset kaatunei-
na olivat tässä taistelussa n. 1000 
miestä ja n. 30 maihinnousualus-
ta. 

Tämän jälkeen 59.Armeija 
lopetti hyökkäystoimintansa Vii-
purinlahdella ja asemasotavaihe 
alkoi. 

Torjuntavoitto oli saavutettu. 

Päät teeksi 
Venäläiset eivät saavuttaneet Vii-
purinlahdella operatiivista tavoi-
tettaan - sillanpäätä länsirannal-
la. Suomalaiset saivat tärkeän tor-
juntavoiton tosin joitakin saaria 
menettäen. Taistelut olivat useim-
miten paikallisesti kovia. Ras-
kaimman taakan joutui kanta-
maan RTR 22. Sen tappiot olivat 
yli 800 miestä, joista 300 kaatu-
neina ja hukkuneina. RvPr:n me-
netykset olivat runsas 500 miestä, 
joista kaatuneina ja kadonneina 
140. Saksalaisdivisioonan koko-
naistappiot olivat yli 270 miestä, 
joista kaatuneita 50. Venäläisten 
kokonaismenetykset lienevät ol-
leet reilusti yli 12 000 miestä, 
80-90 laivaa ja 70 lentokonetta. 

Tali-Ihantalan, Viipurinlah-
den ja Vuosalmen taistelut muo-
dostivat operatiivisen kokonai-
suuden. Jokaisessa näissä taiste-
luissa oli saavutettava torjunta-
voitto - tappio yhdessäkin näistä 
taisteluista olisi merkinnyt VKT-
aseman menetystä ja maamme 
joutumista Baltian maiden ase-
maan. 

Viipurinlahden puolustajien 
taistelu oli siten yksi niistä 3:sta 
torjuntataistelusta Kannaksella, 
joissa Suomen itsenäisyyden säi-
lyminen kesällä -44 ratkaistiin. • 
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JARL STORGÅRDS 
Juhani A Niska, suomennos 

Suur-Tytärsaari 
toisessa maailmansodassa 

Jarl Storgärdsin Itä-
Suomenlahden ulko-
saarien tarkastelu 
jatkuu oheisilla Suur-
Tytärsaarta koskevil-
la, diplomiekonomi 
Tor Gräsbeckin 
muisteloilla. 

Tor Gräsbeck, joka on syntynyt 
1920 ja tuli ylioppilaaksi Viipu-
rissa 1939, viimeiseltä Wiborgs 
svenska lyceum'in yliopilasluo-
kalta, kuuluu heihin, joiden koko 
nuoruus kului taistelussa isän-
maan vapauden ja itsenäisyyden, 
tämän päivän hyvinvointi-Suo-
men puolesta. Hän palveli talvi-
sodassa Viipurin suojeluskunnan 
vartiopataljoonassa. Sotasairaa-
lan kautta hänet komennettiin sit-
ten kesällä 1940 suoraan, ilman 
aliupseerikurssin käymistä Meri-
sotakoulun rannikkotykistölinjal-
le. 

Gräsbeck ylennettiin vänri-
kiksi kesäkuussa 1941 ja palveli 
jatkosodan alussa rannikkoisku-
komppanioissa vapaaehtoisena, 
ei todellakaan missään mamman-
pojan puuhissa. Hänet valittiin 
osallistumaan Suursaaren valta-
ukseen ja sieltä edelleen Tytär-
saareen, koska hänellä oli koke-
musta partiotoiminnasta ja oli 
tunnetusti hyvä hiihtäjä. Kaikki 
hänen 3.3.42 partionsa jäsenet 
olivat suurhiihtäjiä Pyhtään ja 
Virolahden väliseltä rannikolta. 

Gräsbeckin hyvä saksankie-
len taito myötävaikutti todennä-
köisesti hänen määräämiseensä 

yhteysupseeriksi Tytärsaareen. 
Saksalaiset myönsivät hänelle 
Rautaristin 2.1kja sodan jälkeen 
hän sai hyvin ansaitsemansa 
ylennyksen yliluutnantiksi. Hä-
nen muistelonsa Tytärsaaresta 
ovat ainutlaatuiset, kukaan toinen 
ei voi samalla tavalla dokumen-
toida tai kertoa elämästä ja olosta 
siellä vuosina 1942-44: 

Suur-Tytärsaaren saksalais-
miehityksen aikana kohtalo ohja-
si minut kohtuullisen näkyvälle 
paikalle sikäläiseen näytelmään 
suomalaisena yhteys-, tiedustelu-, 
meri-ja ilmavalvontaupseerinaja 
pienen, kahdestatoista maanmie-
hestä muodostuvan ryhmän joh-
tajana, Tor Gräsbeck muistelee. 

Ensiksi hieman taustatietoja: 
Suur-Tytärsaari sijaitsee keskellä 
Suomenlahtea, noin 45 km Eestin 
ja noin 55 km Suomen rannikol-
ta. Etäisyys tunnusomaisella sil-
huetilla varustettuun kolmihuip-
puiseen Suursaareen on luotee-
seen noin 20 km. Kronstadtiin on 
80 mpk:n matka. Suur-Tytärsaari 
on pyöreästi kolme kilometriä 
pitkä ja melkein yhtä leveä, lähes 
neliskulmio. Se on hyvin kaunis, 
mitä hienoimmat hiekkadyynit 
lännessä ja kaakossa, pohjoiseen 
ja itään rannat ovat kallioisia. 
Hyväkuntoinen mäntymetsä peit-
tää saarta, paitsi kauimpana poh-
joisessa, missä kasvaa tiheää 
kuusikkoa. 

Satama ja idyllinen kylä si-
jaitsivat aivan saaren eteläosassa 
kivikkoisessa maaperässä. Huvi-
lat olivat hyvässä maalissa ja hy-
vin rakennettuja. Siellä eivät 
suinkaan vähävaraiset ihmiset ol-
leet asuneet. Salakuljetusaika 
1919-1932 oli kyllä ollut omiaan 

nostamaan elintasoa. Majakka, 
jonka venäläiset olivat rakenta-
neet 1903 sijaitsi kukkulalla saa-
ren pohjoisosassa ja sen vierellä 
oli asuintaloja majakanvartijoille 
ja luotseille perheineen. Majakan 
valaisujärjestelmä oli hyvin mo-
nimutkainen ja ensimmäinen raa-
jakkamestari olikin venäläinen 
eläkkeellä oleva kenraali. 

Kylässä oli 1780-luvulla ra-
kennettu kirkko ja kansakoulu. 
Kaikesta päätellen kyseessä oli 
toimiva yhdyskunta, vaikka se oli 
ajoittain täysin eristettynä koti-
maasta. Minulla on hallussani 
valokuvia, jotka selkeästi todista-
vat Tytärsaaren omalaatuisesta 
luonnonkauneudesta; se oli todel-
linen helmi monien muiden Suo-
menlahden helmien joukossa! 

Asukkaiden pääelinkeinot 
olivat varmaankin kalastus, hyl-
keenmetsästys ja merenkulku. 
Saarella oli oma seurakuntansa ja 
pappinsa. Pappi oli muuten ainoa 
siviili, joka sai käydä saarella so-
dan aikana. 

Pien-Tytärsaari sijaitsi pää-
saaresta noin 10 km lounaaseen 
ja muodostui kokonaan hiekka-
dyyneistä, vain joitakin mäntyjä 
kasvoi niiden keskellä. Se "mie-
hitettiin" 24.5.42, mutta jäi vaille 
vakinaista miehitystä. Saarten 
pinta-ala oli yhteensä noin 8 
km2. 

Idyllinen Suur-Tytärsaari sai 
toisen maailmansodan aikana -
liittyen neuvostolaivaston sulke-
miseen Suomenlahden sisimpään 
perukkaan - huomattavan stra-
tegisen merkityksen. Tarkoitus 
oli, että kaikki ulkosaaret, myös 
Lavansaari, Peninsaari ja Seiskari 
otettaisiin suomalaisten ja saksa-
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laisten haltuun. Siispä Hitler käs-
ki 6.2.1942 , että tähän operaati-
oon irroitettaisiin kaksi alppijää-
käridivisioonaa Heeresgruppe 
Nord'ista, ensisijaisesti Lavan-
saaren ja Seiskarin valtaamiseksi 
äärimmäisenä idässä. Suomalai-
set hoitaisivat Suursaaren ja vä-
lissä sijaitseva Tytärsaari olisi sit-
ten helppo homma. Mutta, venä-
läiset olivat aloittaneet voimak-
kaat hyökkäykset Leningradin 
rintamalla ja tehneet sisäänmur-
toja Volhavassa. Divisioonat tar-
vittiin sinne ja muut suunnitelmat 
pantiin jäihin. 

Suomalaiset huolestuivat ja 
päätettiin saksalaista riippumatta 
ottaa Suursaari takaisin hyvissä 
ajoin ennen kesän tuloa. Muo-
dostettiin Taisteluosasto Pajari 
3500 miehineen ja 783 hevosi-
neen. Hyökkäys jäitse Suursaa-
reen alkoi 27.3.1942 ja saari val-
lattiin kahden päivän kovien tais-
teluiden jälkeen. Kolmas osa 180 
lentokonetta käsittäneestä koko 
hävittäjävoimastamme tuki ope-
raatiota. Maaliskuun 28. päivä oli 
suuri päivä ilmavoimillemme: 
uusi päiväennätys eli 27 alasam-
muttua viholliskonetta ilman 
omia tappioita! Vain pervitiinin 
voimalla lentäjämme pysyivät il-
massa noiden monien päivien 
kovissa koitoksissa. 

Ei vihollinen jäänyt toimet-
tomaksi. Heti 28.3. se ryhtyi vas-
tatoimiin. Silloin Stalin käski, 
että noin 2000 miestä vahva hiih-
torykmentti suunnattaisiin Orani-
enbaumin motista Lavansaaren ja 
Tytärsaaren kautta Suursaarta 
kohti. Venäläisen yliloikkarin 
avulla saksalaiset saivat vihiä täs-
tä yrityksestä ja hälyyttivät viipy-
mättä suomalaiset. Kaikki tahot 
ymmärsivät Tytärsaaren sijainnin 
strategisen merkityksen ja nyt al-
koi todellinen kilpailu siitä, kuka 
saisi saaren haltuunsa. 

Huhtikuun 1. päivänä lähti 
eversti Rajkov Lavansaaresta, 
noin 40 km itään Tytärsaaresta, 
samalla kun kapteeni Esko Laak-
sonen lähti 275 miehineen ja 32 
hevosineen Suursaaresta. Eversti-
luutnantti Behle lähti Eestin 

Aserista 200 miehen vahvuisen 
joukon (Os. Behle) kanssa. Laak-
sonen ehti ensimmäisenä perille 
saareen 2.4. aamulla, mutta vain 
puoli tuntia myöhemmin saapui 
venäläisen hiihtorykmentin 200 
miehen vahvuinen kärkijoukko. 
Laaksosella oli onni puolellaan ja 
hän löi venäläisen maihinnousun 
takaisin. Venäläinen pataljoonan-
komentaja kaatui ja radioasema 
tuhoutui. 

Seuraavana aamuna saavuin 
minä ja kärkipartioni luotsaten 88 
miestä ja 33 hevosta rekineen, 
joissa oli kranaatinheittimiä ja 
jäällä erittäin tehokkaita ilmator-
juntakonekiväärejä, käsittäneen 
avustusjoukon perille. Tulimme 
niin sanoakseni kreivin aikaan 
perille ja yhdessä hallitsimme ti-
lannetta jonkin aikaa. Saman päi-
vän iltapäivänä tuli sitten saksa-
lainen pääosasto paikalle eli kak-
si jv-komppaniaa, kaksi 88 mm 
it-patteria sekä eestiläinen ja in-
keriläinen työkomppania. Saarel-
la oli nyt 1350 saksalaista ja 350 
suomalaista. Olimme voittaneet 
kilpahiihdon. Huhtikuun 5. päi-
vänä saksalaiset ottivat rintama-
vastuun ja me muodostimme re-
servin. 

Lentotiedustelu osoitti, ettei 
venäläinen antanut periksi, vaan 
oli jälleen marssilla kohti saarta. 
Aamulla 8.4. Rajkov hyökkäsi 
uudestaan tuhannen miehen eli 
rykmenttinsä jäljellä olevin voi-
min. Kovien taistelujen jälkeen 
aseveljet saivat täydellisen voi-
ton. Hiihtorykmentin tappiot oli-
vat raskaat, niihin sisältyi ryk-
mentin komentaja itse. 

Osasto Laaksonen sai käskyn 
palata Suursaareen jäätä myöten, 
jolla oli vettä jo 20-30 cm:n ver-
ran. Itse sain täysin odottamatta 
käskyn jäädä kolmen radiomie-
hen kanssa Tytärsaaren. Osasto 
Behle poistui samaten 9.4., viime 
hetkellä, koska seuraavana päivä-
nä jää ei enää kantanut. Venäläi-
set lentohyökkäykset 13.-15.4. 
eivät aiheuttaneet tappioita ja 
14.4. Kriegsmarine otti Tytärsaa-
ressa eli saksalaisittain Tyters'ista 
rintamavastuun Puolassa, Rans-

kassa, Norjassa ja nyt Baltiassa 
laakereita niittäneen eliittijouk-
ko-osaston MAA (Marine-Artil-
lerie-Abteilung) 531:n "von 
Diest" välityksellä. Lisänimi 
"von Diest" oli myönnetty yksi-
kölle pidetyn ja urhean komenta-
jansa, komentajakapteeni Ger-
hard von D i e s f i n jälkeen, joka 
kaatui Liepajassa 25.7.1941. 

Ilmoittauduin komentajalle, 
komentaja, fil.tri. Wolfgang von 
Beekerath'ille ja vastaanotto oli 
sydämellinen. Hän oli vanhan 
kansan mies ja tuskin mikään 
osoitti häntä natsiksi. Von Becke-
rath ylennettiin myöhemmin 
kommodoriksi. Näin sain, vain 
lyhyiden Leningradin-rintamalle 
suuntautuneiden komennusten 
keskeyttämänä, tutustua saksalai-
seen sotakoneistoon aina loka-
kuuhun 1943, jolloin minut ko-
mennettiin tiedustelu-upseeriksi 
Someriin - kiinnostavaa aikaa 
nuorelle 22-vuotiaalle vänrikille, 
sittemmin heinäkuusta 1943 luut-
nantille. Von Beckerath'ia seurasi 
heinäkuusta -42 Robert Parovv ja 
häntä vuorostaan ruhtinas Karl zu 
Leinigen. Viimeksimainittu oli 
puolestaan todellinen hieno her-
rasmies. Häntä puhuteltiin (Eure) 
Durchlaucht, puhuttelu, joka alun-
perin oli varattu vain perintöruh-
tinaille, mutta aikaa myöten käy-
tetty kaikkia ruhtinashuoneiden 
jäseniä puhuteltaessa. Karl zu 
Leinigen kuoli 1945 nälkään 
neuvostosotavankileirissä. Vii-
meinen komentaja syyskuusta 
1943 katkeraan loppuun 19.9. 
1944 oli komentajakapteeni Kurt 
Schultz. 

Saksalaiset sijoittuivat nope-
asti, perusteellisesti ja täsmälli-
sesti saareen. Kohta kylän talot 
oli kunnostettu, satama laajennet-
tu niin että se saattoi ottaa vas-
taan ja siellä purkaa Asterista tu-
levia joukkoja ja materiaalia. 
"Baukomppania" rakensi ja kun-
nosti teitä, bunkkereita, tykistön 
tuliasemia ja kestäviä jalkaväen 
taisteluasemia jne. Meidän Suur-
saarella rakentamien linnoittei-
den veroisia ne eivät kuitenkaan 
olleet. Jopa urheilukenttä oli käy-
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tettävissä. Saksalaiset tekivät 
kaikkensa, jotta olonsa olisivat 
mahdollisimman siedettävät. 

Huolimatta lukuisista ilma-
hyökkäyksistä vuoden 1942 kesä 
ja syksy sujuivat suhteellisen rau-
hallisesti. Suomenlahden kaak-
koispuolisko miinoitettiin ja pu-
nalaivasto oli pakoitettu passiivi-
suuteen. Vuoden loppuessa Tytär-
saari oli vahvasti linnoitettu ja 
1350 miehen miehittämä. Tykistö 
oli vahva. Sen muodosti neljä 
raskasta ilmatorjuntatykkiä 
(88mm, samaa mallia kuin myö-
hemmin ne, jotka osaltaan auttoi-
vat pelastamaan Helsinki helmi-
kuun pommituksissa 1944) haja-
ryhmitettynä saaren eri puolille, 
satamassa raskas kuuden tuuman 
patteri ja pohjoisessa 102 mmm 
patteri, jne. Muistelen, että yh-
teensä saaressa oli kuusi raskasta 
ja keskiraskasta patteria. Ran-
noilla oli 20 mm:n it-tykkejä ran-
tatorjunta-asemissa. Majakan 
luona oli yksi 40 mmm Bofors-
tykki neliheittimisen valonheitin-
patterin ohella. Saarella oli jalka-
väkeä kolme komppaniaa ja li-
säksi pioneerijoukkue. Saari oli 
siten vahvasti varustettu ja miehi-
tetty. Majakan luona oli vielä il-
mavalvontatutka. Myöhemmin 
sillä tuli olemaan suuri merkitys 
Helsingin ilmapuolustukselle. 
Elokuussa ja syyskuussa venäläi-
set miinalaivat tulittivat Tytär-
saarta ja 4.9. pattereiden onnistui 
upottamaan niistä yhden. 

Itse asuin pienessä saunassa, 
myöhemmin lyhyen aikaa erääs-
sä huvilassa, kunnes 1.7. muutin 
yhteen jäljellä olevaan rakennuk-
seen majakan luona komentajan 
ja esikuntakomppanian yhtey-
teen. Myöhemmin meille suoma-
laisille rakennettiin parakki maja-
kan lähellä. Yhteysryhmäni muo-
dostui yleensä neljästä rannikko-
tykistön radiomiehestä ja kesä-
kuusta 1942 seitsemästä merival-
vontamatruusista ja kolmesta il-
mavoimien radistista vastaamas-
sa ilmavalvonnasta ja yhteyden-
pidosta Etelä-Suomen hävittäjiin 
lähinnä Kymissä ja Suulajärvellä. 
Nämä radiomiehet matkustivat 

sittemmin kotiin, kun saksalaiset 
ottivat vastuun ilmatilasta. Sitä 
ennen heistä oli ollut suurta hyö-
tyä meikäläisille kesän 1942 mo-
nien ja tuloksellisten Somerin, 
Lavansaaren, Tytärsaaren ja 
Suursaaren ilmataistelujen yhtey-
dessä. Naapureinamme meillä oli 
tutka ja taistelunjohtokeskus 
(Hauptgefechtstand). Venäläisten 
lukuisista ilmahyökkäyksistä 
huolimatta, jotka aiheuttivat sak-
salaisille lieviä tappioita, kaikki 
suomalaiset selvisivät hengissä. 
Marsalkan 75-vuotispäivänä 
Suomen sotalippu liehui saaren 
yllä, muulloin siellä ei liputettu 
järin usein. 

Venäläisten ilmatoiminta li-
sääntyi selkeästi 1943, mutta kii-
tos oman ilmavalvonnan ja tutkan 
saatettiin hyvissä ajoin varoitta 
meikäläisiä. Venäläisiä sukellus-
veneitä murtautui 1942 ulos Itä-
merelle suoraan Tytärsaaren ja 
Suursaaren nenien alta ja onnis-
tuivat upottamaan 27 suomalais-
ta, ruotsalaista ja saksalaista 
kauppalaivaa. Myös kesällä 1943 
livahti monta sukellusvenettä 
Suursaaren ja Tytärsaaren ohitse, 
mutta niistä ei mikään päässyt 
Itämerelle. Viimeistään ne jäivät 
kiinni sukellusveneverkkoon 
Porkkalan ja Naissaaren välillä. 
Kun olin jo lähtenyt Tytärsaares-
ta syksyllä 1943, sukellusveneet 
laskivat maihin kaksi agenttia, 
mutta ne jäivät luonnollisesti heti 
kiinni. Neuvostoliittolaiset raken-
sivat Lavansaaren tärkeäksi len-
to- ja laivastotukikohdaksi ja läh-
töpaikaksi ulosmurtautumaan 
pyrkiville sukellusveneille. Suo-
malaiset ilmavoimat ja torpedo-
veneet hyökkäsivät Lavansaaren 
tukikohtia vastaan ja viimeksi-
mainitut onnistuivat upottaman 
yhden sotalaivan Lavansaaren sa-
tamaan. 

Meillä oli hyvät suhteen 
Suursaareen, eivät ainoastaan 
teknisellä tasolla. Vierailimme 
toistemme luona ja aseveljeys 
toimi hyvin. MAA 531 oli todel-
linen eliittirykmentti, joka osasi 
asiansa. Mitään turhaa politikoin-
tia ei esiintynyt ja meitä, Suomen 

puolustusvoimien edustajina, 
kohdeltiin mitä kunnioittavim-
min ja toveruus oli aitoa. Meitä 
seurattiin arvostavan ihailevasti. 
Talvisota oli luonut armeijallem-
me sankarikehän ja Mannerhei-
min nimi mainittiin kunnioituk-
sella. Lyhyesti sanottuna: Sain 
myönteisen kuvan silloisista sak-
salaisista tovereista ja aseveljistä. 
Upseerit olivat enimmäkseen re-
serviläisiä ja akateemisesti sivis-
tyneitä miehiä, jotka eivät kos-
kaan puhuneet kanssani politiik-
ka tai muulla tavalla yrittäneet 
saada minut vakuuttuneeksi Hit-
lerin erinomaisuudesta. Päinvas-
toin, sain monta kertaa kuulla 
purevaa kritiikkiä. Siksi muiste-
len mieltymyksellä kiinnostavaa 
aikaa, jonka sain viettää heidän 
keskuudessaan tällä taustalla ole-
valla, mutta omalla laillaan hyvin 
kauniilla saarella. Saksalaiset 
hoitivat kyllä hyvin omansa, huo-
lehtivat itsestään ja kauniista ta-
loista niin hyvin kuin sota-aikana 
vain voi. Luutnantti Urho Purho-
nen, joka lienee muuttanut asu-
maan Ruotsiin sodan jälkeen, otti 
sitten tehtäväni vastaan lokakuus-
sa 1943. 

Mieltäni on kuitenkin pahoit-
tanut, että epilogista muodostui 
niin traaginen, kiitos poliittisen ja 
sotilaallisen päättömästä saksa-
laishyökkäyksestä Suursaareen 
14. syyskuuta 1944. Tähän ope-
raatio Tanne-Ost'iin otti osaa 
myös jalkaväkeä Tytärsaaresta. 
Sotilaallisesta päättömyydestä 
todistaa seikka, että jo viikon ku-
luttua venäläiset olivat Tallinnas-
sa! Saksalaisten Suursaari-tappi-
on jälkeen MAA 531 poistui 
syyskuun 19. päivänä Tytärsaa-
resta räjäytettyään sitä ennen 
kaikki sotilaslaitteensa ilmaan. 
Oliko siis kaikki ollut turhaan? 
Tuskin, sillä Tytärsaaren strategi-
nen merkitys oli liian suuri sekä 
Saksalle että Suomelle, jotta se 
olisi voitu sodan ajaksi jättää tais-
teluitta venäläisten käsiin. 

Olemiseni Tytärsaaressa sai 
kaksi epilogia, yksi siis traaginen 
ja toinen miellyttävä. Sodan lo-
pulla olin Suomenlahden itäosas-
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• Lehden lukijatapahtuma suuntautui keskiviikko-
na 5. syyskuuta 2001 Helsingin Energiaan teemana 
"Energiahuolto poikkeusoloissa". Eero Länsiluoto 
ja Aarno Laukkanen isäntinä kertoivat poikkeusolo-
jen järjestelyistä ja esittelivät Kampissa olevaa lai-
tosta. 

Tutuksi tulivat varmuusvarastot, varavoimalai-
tokset, käyttövarmuus ja monet muut asukkaan 
kannalta tärkeät asiat. Luottamus kaupungin poik-

keusolojen järjestelyihin lisääntyi, sillä esitettyihin 
kysymyksiin saatiin kysyjää tyydyttävät vastaukset. 
Paikalla oli lähes kymmenen lehden lukijaa. 

Lehden toimitus on tarjonnut mahdollisuuden 
kolmen vuoden aikana lukijatapahtumissa tutustua 
kaupungin poikkeusolojen järjestelyihin. Tässä on 
kiitettävästi avustanut Helsingin kaupungin valmi-
uspäällikkö, DI Raimo Suomio, jolle toimitus esit-
tää parhaat kiitoksensa. 
P Jlä 

Suur-Tytär... 
sa, Uuraisissa, josta minut ko-
mennettiin Kuorsaloon Kotkan 
edustalla. Siellä ottaisin yksin 
pienen jalkaväkiosaston kanssa 
vastaan Suursaaressa antautuneet 
ja internoidut saksalaiset, lähes 
1300 sotilasta. Voi vain arvata yl-
lätykseni, kun internoitujen kes-
kuudessa tapasin lukuisia entisiä 
tovereitani Tytärsaaresta. Se oli 
dramaattista ja sain kuulla Suur-
saari-seikkailusta heidän näkö-
kannaltaan esitettynä, mutta se 
on jo toinen tarina. Kahden vuo-
rokauden jälkeen "eläintenkesyt-
täjänä", kuten he minua kutsui-
vat, anoin vapautusta tästä tehtä-

västä, sillä en halunnut olla mu-
kana luovuttamassa entisiä ase-
veljiäni ja tovereitani hopeatar-
jottimella neuvostoliittolaisille. 
Päämajasta tullut delegaatio va-
pautti minut pian ja saatoin jättää 
tehtäväni kunniakkaasti. 

Vuonna 1985 eräs upseeri Ty-
tärsaaresta otti Sotatieteen Lai-
toksen välityksellä yhteyttä mi-
nuun. Hän oli selviytynyt seitse-
män vuoden neuvostovankeudes-
ta. Tämä johti uuteen jälleen löy-
dettyyn kontaktiin ja kokouksiin 
Kielissä ja Lyypekissä entisten 
tovereiden kanssa. Niin sain sit-
ten kuulla heidän kokemuksis-

taan neuvostovankeudessa, mutta 
enää ei ollut suuntaamme mitään 
"bard feelings" eli katkeruutta. 
Toveruus tuulessa ja tuiskussa oli 
kestänyt kokeensa kaikkien näi-
den vuosien jälkeen. Se on ollut 
henkilökohtaisesti huojentava 
kokemus minulle. - Olen aina 
silloin tällöin toivonut, että olisi 
eräänä päivänä mahdollista kiive-
tä yhä jäljellä olevaan Suur-Ty-
tärsaaren majakkaan ja antaa kat-
seen lipua yli horisontin kaikkiin 
ilmansuuntiin, sillä näkymät siel-
tä olivat suurenmoiset. • 
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Nyt S u o m e s s a k i n on mahdol l i suus rakentaa 

Internet- , da ta- ja puhel i ikenteen yhdistävä lähiverkko, 

j o h o n voidaan liittää yrityksen kaikki toimipisteet . 

Olivatpa ne Suomessa tai muissa Pohjoismaissa. Viestintä 

s u j u u ni in nopeasti, r uuhka t tomas t i ja edullisesti, että 

etäisyydet unoh tuva t . Esimerkiksi verkon sisäisistä 

puheluis ta ei peritä eri maksua, käyti inpä keskuste lut 

Helsingistä H a n k o o n tai Hangosta Göteborgi in . 

Utfors on pohjoismainen partneri 

korkealaatuisten ki inte iden ja mobii l ien laajakaista-, 

In t e rne t - j a puhel i ikennepalvelujen tuot ta jana . Utfors 

yhdistää Pohjo ismaiden 75 suur in ta kaupunk ia 7250 

kilometriä pitkällä laajakaistaverkolla. Verkko on to teu-

tettu edistyksellisellä tekniikalla ja se tarjoaa ainutlaatuisia 

kustannussäästöjä. Utforsin verkon avulla n i in yritykset 

ku in j u lk inenk in sektori saavat uusia mahdol l i suuksia 

to imintansa kehit tämiseen. 

ma 

utfors 
www.utfors.fi, puh. 09-351 080 

http://www.utfors.fi


MERIPUOLUSTUSPÄIVÄ 2001 Meripuolustuspäivän avasi Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja, toimitusjohtaja Reijo Telaranta. 
Alustuksista vastasivat merivoimien komentaja lippueamiraali Hans Holmström, puolustusvoi-
mien henkilöstöpäällikkö kenraaliluutnantti Antti Simola ja merivoimien operaatiopäällikkö 
kommodori Antero Karumaa. 

Merivoimien ja Sininen Reservi ry:n 

yhdessä järjestämä Meripuolustus-

päivä, josta palautteen perusteella 

näyttäisi tuleva perinne, järjestettiin 

ensimmäisen kerran lauantaina 

27.10. Merisotakoulun perinteik-

käissä tiloissa. Kutsu lähetettiin 

merivoimien ylimmän johdon ja 

Sinisen Reservin 21 jäsenjärjestön 

lisäksi muutamalle mahdolliselle 

jäsenjärjestölle sekä tarkoin valitulle 

joukolle sidosryhmien ja talous- ja 

liike-elämän vaikuttajia. 

J U K K A T A R J A N N E 
K u v a t EERO S I V U N E N 

Auditorion täyttänyt joukko, 
kaikkiaan lähes seitse-
mänkymmentä maanpuo-

lustushenkistä naista ja miestä 
kokoontui kutsun mukaisesti aa-
mupäiväksi kuuntelemaan neljää 
korkeatasoista, mielenkiintoista 
ja antoisaa alustusta, jotka herät-
tivät paljon kysymyksiä ja ajatuk-
sia. Iltapäiväksi oli jär jestet ty 
työntäyteinen keskustelu- j a in-
formaatiotilaisuus Sinisen Reser-
vin jäsenjär jes tö jen edustaj i l le , 
jo i ta oli paikalla noin kolme-
kymmentä. 

Päivä alkoi Sinisen Reservin 
koululaiva Röytällä ja merivoi-
mien L-veneillä suoritetulla me-
rimatkalla Kauppatori l ta Suo-
menlinnaan, missä t i laisuuden 
avasi tervetulokahvin jälkeen Si-
nisen Reservin puheenjohta ja , 
toimitusjohtaja majuri res Reijo 
Telaranta. Hän kertoi muutamal-
la sanalla Sinisestä Reservistä 
sekä Meripuolustuspäivän tarkoi-
tuksesta j a ohjelmasta. Puheen-
vuoro päättyi "Tehdään tästä päi-
västä yhdessä niin onnistunut ja 
antoisa, että se kelpaa tästä alka-
van perinteen ensimmäiseksi as-
kelmerkiksi". 

M e r i v o i m i e n h a a s t e e t 

Ensimmäisen alustuksen piti me-
rivoimien komentaja, lippueami-
raali Hans Holmström, jonka ai-
heena oli "Kolmannen vuositu-

hannen merivoimien haasteet". 
Hän kiteytti vastauksen lyhyesti 
muotoon: Ylläpitää ja kehittää 
kykyä suorittaa merivoimille an-
netut tehtävät. 

Tehtävät tullevat säilymään 
lähitulevaisuudessakin nykyisen 
kaltaisina. Eräänä haasteena ko-
menta ja näki kilpailukykyisen 
aseman säilyttäminen työnantaja-
na, jotta tulevaisuudessakin saa-
daan riveihin riittävästi kyvyk-
käitä merisotilaita. Suuri haaste 
on myös uudistunut päällystön 
koulutusjär jes te lmä. Se tar joaa 
entiseen verrattuna joustavuutta 
sekä valinnan mahdoll isuuksia 
määräaikaisten virkojen myötä. 
Järjestelmästä tiedottamiseen tu-
lee panostaa, jot ta tarpeellisen 
henkilöstön relaytointi onnistuu. 
Koulutusohjelmien suunnitteluun 
j a koulutuksen läpivientiin on 
panostettava, jotta uusi koulutus-
jär jestelmä tuottaisi juuri ne tai-
dot hallitsevia sotilaita, joita Suo-
men merivoimat tarvitsee. Vahva-
na tukena tässä on vapaaehtoinen 
maanpuolustuskoulutus kaikkine 
siihen liittyvine muotoineen. Sil-
lä on oleellinen merkitys ajatel-
len merivoimien koko sodan ajan 
henkilöstön ammattitaidon yllä-
pitämistä. 

Prikaatikenraali Asko Kilpi-
nen, joka kutsui itseään "rannik-
kotykistön viimeiseksi kenraalik-
si" toi keskustelussa esille huolen 
liikkuvan rannikkotykistön tilas-

ta ja kehittämisestä. Merivoimien 
johto painotti yksimielisesti, että 
liikkuvuus ja rannikkolinnakkei-
den käyttö ja tkuvat muuttuvan 
uhkakuvan asettamin mahdollisin 
muutoksin. Tämä edellyttää ve-
dettävän tykistön korvaamista 
nykyaikaisemmilla välineillä, sil-
loin kuin nykyisen kaluston elin-
kaari päättyy. Tulevaisuudessa 
eivät linnakkeet liioin autioidu, 
vaikka kiinteää tykistöä ollaan 
ajamassa alas. 

V a p a a e h t o i s e n 
k o u l u t u k s e n m e r k i t y s 

Toisena alustajana oli puolustus-
voimien henkilöstöpääll ikkö, 
kenraaliluutnantti Antti Simola, 
jonka aiheena oli "Vapaaehtoisen 
koulutuksen ja reservin merkitys 
puolustuspolii t t isen selonteon 
näkökulmasta" . Puhuja totesi 
aluksi, että selonteko on laaja 
turvallisuuspoliittinen ja puolus-
tuspoliittinen linjaus lähivuosille 
j a luonteeltaan ensimmäisen 
vuonna 1998 julkaistun selonteon 

tarkistustyö, sisältää sekä periaat-
teellisia että yksilöityjä linjauksia 
ja näkemyksiä. Pääkohtina puhu-
j a mainitsi aiheeseensa liittyen 
seuraavat: 

- Suomi kouluttaa edelleen 80 
prosenttia miespuolisesta väes-
töstä reserviin. 

- Maan puolustukseen suun-
niteltujen joukkojen ikärakenteen 
on oltava uskottava. On arvioitu, 
että 35 vuoden ikä olisi sopiva 
tavoiteikäraja sijoitettaessa reser-
vin henkilöstöä vaativimpien 
operatiivisten joukkojen tehtä-
viin. Silloin ei ole kysymys vain 
niin sanotuista valmiusyhtymistä, 
vaan laajasti kaikkien puolustus-
haarojen ja aselajien korkeampaa 
toimintavalmiutta vaativista, uu-
simmilla taiteluvälineillä varuste-
tuista joukoista . Tämän jälkeen 
sijoitus muuttuu asteittain. 

Selonteossa todetaan uudel-
leenorganisoinnin eli Maanpuo-
lustuskoulutus ry:n perustamisen 
selkiinnyttäneen sen osuutta puo-
lustusjärjestelmässämme. Selon-
teossa nähdään nyt myös mah-

dolliseksi sijoittaa alueellisiin 
yksiköihin vapaaehtoisen maan-
puolustuksen kautta koulutettuja 
reserviläisiä. Tulevaisuuden osal-
ta todetaan, että vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen tehtä-
vät vakiinnutetaan puolustusmi-
nisteriön ohjauksessa. Vapaaeh-
toinen koulutus suunnataan ensi 
si jassa suoritusorganisaation j a 
paikallisjoukkojen koulutukseen, 
mutta samalla ylläpidetään ja ke-
hitetään alueellisiin ja operatiivi-
siin joukkoihin sijoitettujen soti-
laiden tietoja ja taitoja. 

Hyvänä esimerkkinä nyt j o 
korkealla tasolla olevasta koulu-
tuksesta ja yhteistyöstä Maan-
puolustuskoulutus ry:n ja sotilas-
läänien/puolustushaarojen yhteis-
työstä kenraaliluutnantti Simola 
mainitsi merivoimat ja Meripuo-
lustuspiirin sekä niitä henkilö-
resurssein tukevan Sininen Re-
servi ry:n jäsenjärjestöineen. 

M u u t t u v a reserv i -
u p s e e r i k o u l u t u s 

Päivän kolmantena aiheena oli 
"Reserviupseerien koulutus meri-
voimissa", josta alusti Merisota-
koulun johtaja kommodori Risto 

"Rannikkotykistön viimeinen 
kenraali" - prikaatikenraali 
Asko Kilpinen tuo esiin 
huolensa rannikkotykistön 
tilasta ja kehittämisestä. 

1 75 RANNIKON PUOLUSTAJA 4 / 0 1 109 



Rasku. Esityksensä aluksi hän loi 
katsauksen reserviläisjohtajan 
koulutuksen nykyisen toteutuk-
seen, joka on muutaman viime 
vuoden aikana havaittu toimivak-
si ja hyväksi. Merivoimien Esi-
kunnan antamien tulevaisuuden 
näkymien pohjalta tullee reser-
viupseerikoulutus lähivuosina 
kokemaan sekä sisällöllisiä että 
määrällisiä muutoksia, joihin vai-
kuttavat monet eri tekijät: 

- sodanajan joukot pienene-
vät, jolloin myös johtajatarve pie-
nenee 

- kiinteän rannikkotykistön 
rauhanajan koulutus vähenee, jol-
loin myös johtajien koulutustarve 
pienenee 

- rannikkotykistöpatteristojen 
varusmieskoulutus lopetetaan, 
jolloin johtajien koulutustarve 
pienenee/poistuu 

- merivoimien aluskalustoa 
uusitaan ja teknistyy, jolloin va-
rusmiesjohtajien tarve ja käytet-
tävyys vähenee 

Toisaalta 
- rannikkojoukkojen kehittä-

minen sisältää uusia joukkoja 
- aiemmin ilmatorjunta-asela-

jissa joukkotuotettuja ilmatorjun-
tajoukkoja on koulutettava meri-
voimissa 

- merivoimien varusmiesten 
tavoitevahvuuksissa ei tapahdu 
merkittävää laskua, joten varus-
miehiä ja - johta j ia koulutetaan 
edelleen 

- sodanajan joukkojen reser-
viläisten keski-ikä laskee ja jouk-

kojen kertausharjoituskierto no-
peutuu 

- henkilökunnan saatavuuden 
ja rekrytoinnin varmistaminen 
edellyttää riittävää reserviupsee-
rikoulutettua joukkoa. 

Kommodori Raskun sanoma-
na oli, että muuttuneessa ja muut-
tuvassa vakinaisen päällystön 
koulutusjärjestelmässä on erityi-
sen tärkeätä, että saamme "omat 
miehemme" rekrytoitua merivoi-
miin. Varusmieskoulutus on tär-
keä osa tätä järjestelmää. Tässä 
on myös Sinisellä Reservillä ja 
sen jäsenjärjestöillä oma tärkeä 
osansa. 

I tämer i ja turvall isuus-
pol i t i ikka 

Meripuolustuspäivän yleisen 
osan päätti merivoimien operaa-
tiopäällikön, kommodori Antero 
Karumaan alustus "Itämeren tur-
vallisuuspoliittinen tilanne". 
Alustaja aloitti sanomalla, että 
esitys sisältää sarjan arvioita, 
ehkä ennusteita, mutta ei välttä-
mättä totuuksia. Selonteossa on 
jo mainittu, että 

- sotilaalliset tekijät eivät 
välttämättä ole tulevaisuudessa 
etualalla 

- Naton rooli vahvistuu Itä-
meren alueella 

- Suomen ja Ruotsin turvalli-
suuspoliittinen yhteistyö on li-
sääntynyt 

- Tanskan salmien strateginen 
merkitys on muuttunut 

- Itämeri ja sen rantavaltiot 
muodostavat Venäjälle elintärke-
än yhteyden muualla maailmaan. 

Suomen kannalta tärkeä teki-
jä on itäisen Suomenlahden ko-
rostunut asema. Koiviston sata-
man kehittäminen (mahdollisesti 
sukellusvenetukikohdaksi?) sekä 
Suomenlahden etelärannikon Lo-
monsovin ja Bronkan satama-
suunnitelmat vahvistavat entises-
tään Suomenlahden perukan tär-
keyttä meriliikenteen ja laivanra-
kennuksen keskittymänä (Viipu-
ri, Pietari, Kronstadt). Tällä alu-
eella rakennetaan huomattava osa 
Venäjän vientiin rakennetusta so-
talaivatuotannosta, jolla myös yl-
läpidetään potentiaalia oman 
aluskaluston uudistamiseksi. Ve-
näjän selvästi ilmoittamana pää-
määränä on edelleenkin pysyä 
johtavana merivaltiona sekä tur-
vata omat intressinsä Itämerellä 
ja sen kautta tapahtuvan kauppa-
liikenteen osalta. 

Kommodori Karumaa totesi 
alustuksessaan myös, että Ahve-
nanmaan asema ei ole ongelma-
ton. Sen puolustaminen ja puo-
lustusvalmistelut ovat siirtyneet 
merivoimille, mutta vanhat on-
gelmakysymykset ovat edelleen 
olemassa. Koska on ryhdyttävä 
ennakkovalmisteluihin? Mitä ja 
milloin kerrotaan ns. suurelle 
yleisölle. Tässä todettiin olevan 
haastetta seuraavalla selonteolle! 

Esille tuli myös kysymys sii-
tä, mitä "sota" on ollut, mitä se 
on tänään ja mitä se on tulevai-

1 77 RANNIKON PUOLUSTAJA 4 / 0 1 

suudessa viimeviikkojen tapahtu-
mien jälkeen? 

Vilkas keskustelu tuotti lukui-
sia kysymyksiä, joisia osaan saa-
tiin vastauksia, osaan ei. Merilii-
kenteen suojaaminen on reittien 
ja kuljetusten suojaamista, jossa 
kauppalaivan perässä liehuvan li-
pun väritys ei ole merkitsevä te-
kijä. 

Onnistunut seminaar i 

Päätössanoissaan lippueamiraali 
Holmström totesi seminaarin on-
nistuneen odotetulla tavalla. Mi-
ten jatkossa toimitaan jää tutkit-
tavaksi: Vuosittain vai harvem-
min? Millä foorumilla? 

Merivoimille 011 tärkeätä 
päästä kertomaan itsestään eri si-
dosryhmille ja kansalaispiireille. 
Yhtä tärkeätä 011 pilää yhteyttä 
reserviin ja kuulla sen mielipitei-
tä. Tilanne 011 tällä hetkellä hyvä, 
mutta aina löytyy jotain paran-
nettavaa ja kehitettävää. Myös 
Sinisen Reservin Säätiön puheen-
johtaja Kyösti Vesterinen ja Sini-
nen Reservi ry:n puheenjohtaja 
Reijo Telaranta toivat omissa pu-
heenvuoroissaan esille oman tyy-
tyväisyytensä onnistuneen semi-
naarin johdosta. Yhteistyö on 
voimaa myös meripuolustuksen 
alalla. • 

Järjestöasiaa 
• Maittavan yhdessä nautitun lounaan jälkeen, josta suuri kiitos 
Merisotakoululle, joukko hajaantui: puolet siirtyi takaisin mante-
reen puolelle ja puolet jäi pohtimaan alla mainittuja aiheita: 

- Sinisen Reservin ja Meripuolustuspiirin työnjakoja yhteis-
toiminta 

- vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus ja reserviläistoimin-
ta. 

Vilkas ja osin kiivaanakin käynyt keskustelu Sinisestä Reser-
vistä, Sininen Reservi ry:stä, Maanpuolustuskoulutus ry:stä, 
Meripuolustuspiiristä ja näiden välisistä suhteista oli varmasti 
hedelmällinen ja toimintaa eteenpäin vievä. Jos tavoitteet, käsit-
teet ja työnjako eivät ole kristallinkirkkaat järjestöaktivistien mie-
lissä, tilanne tuskin voi olla parempi ns. suuren yleisön keskuu-
dessa. Tässä on paljon tehtävää. Tiedotustoiminta (sisäinen ja 
ulos päin suuntautuva), internetin käyttö, resurssit ja niiden puu-
te, toimintojen ja nimikkeiden selkiinnyttäminen nähtiin tärkei-
nä asioina, joihin yhdistyksen hallituksen on jatkossa kiinnitet-
tävä huomiota. 

Monipuolinen toiminta, aktiivinen jäsenistö ja hyvät resurs-
sit muodostavat sen ikuisesti kiertävän kolmion, johon yhdistyk-
sen puheenjohtaja päätti Meripuolustuspäivän ohjelmanmukaisen 
osan. Vapaamuotoinen keskustelu jatkui silti vilkkaana ja päivän 
antia syventäen myöhään iltaan Suomenlinnan alueella. 
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Ranskalainen visiitti 
ohjussfregatti Guepratte Helsingissä I I 

Ranskan laivaston uusin 
ylpeys, ohjusfregatti Gueprat-
te teki epävirallisen laivasto-
vierailun Helsinkiin 17.-20. 
heinäkuuta. Vierailu liittyi 
aluksen kaksi kuukautta 
kestävään neitsytmatkaan. 

• Tallinnan laivat Helsingin län-
sisatamassa saivat harvinaista 
seuraa, kun La Fayette- luokan 
ohjusfregatti Guepratte kiinnitti 
Jätkäsaaren laituriin tiistaina 17. 
heinäkuuta. Helmikuussa valmis-
tunut alus poikkesi Helsinkiin 
kahden kuukauden pituisella 
neitsytmatkallaan. Nimensä fre-
gatti on saanut viime vuosisadan 
alkupuolella rohkeudellaan mai-
netta niittäneen vara-amiraali 
Guepratten mukaan. 

Aluksen päällikkö, kommo-
dori Frédéric Maurice halusi 
aluksen ensimmäisen matkan 
suuntautuvan Skandinaviaan. 
Kiinnostus mai tamme kohtaan 
heräsi 90-luvun alussa, kun Mau-
rice tutustui pohjoismaisi in vir-
kaveljiinsä opiskellessaan Yhdys-
valloissa. Helsingin vierailulla oli 
mukana myös Ranskan merivoi-
mien koeajoyksikön apulaisjoh-
taja, kontra-amiraali Bertrand Je-
vardat de Fombelle. Suomalaise-
na isäntänä toimi Suomenlahden 
Meripuolustusalueen komentaja, 
kommodori Heikki Salmela. 

P ä ä t e h t ä v ä n ä t i e d u s t e l u 
Guepratte on suunniteltu toimi-
maan avomeriolosuhteissa ja sen 
mittasuhteet ovat sen mukaiset . 
Pituutta aluksella on 125 metriä, 
leveyttä 13,7 metriä, korkeutta 45 
metriä ja sen uppouma on 3780 
tonnia. Fregatin kyljissä on eviä 
muistut tavat siivekkeet, jo iden 
avulla se pystytään pitämään va-
kaana kovassakin merenkäynnis-
sä. Aluksen varustukseen kuuluu 

myös Panther-helikopteri tarkkai-
lu- j a pelastustehtäviä varten. 
Ohjusfregatin maksiminopeus on 
25 solmua ja henkilöstöä sillä on 
153 mukaanlukien 21 naissotilas-
ta. Alus pystyy viettämään merel-
lä yhtäjaksoisesti jopa 50 vuoro-
kautta. 

Fregatin päätehtävä on tie-
dustelu osana isompaa operaatio-
ta. Nykysuuntauksen mukaan on 
aluksen havaittavutta pyritty mi-
nimoimaan. Guepratte onkin ra-
kennettu käyttäen modernia häi-
vetekniikkaa. Pintamateriaaleilla 
ja muotoilulla pienennetään aluk-
sen havait tavuutta tutkalla tai 
infrapunajärjestelmillä. 

K u n n i o i t u s t a h e r ä t t ä v ä 
ase is tus 
Gueprattella on sekä ohjus- että 
tykistöaseistus. Exocet-meritor-
juntaohjusjärjestelmä muodostaa 
aluksen pääasejär jes te lmän. 
Ranskalaisen Aerospatialen val-
mistama Exocet-ohjus on ehkäpä 
maailman tunnetuin meritorjun-
taohjus. Toimintaperiaatteeltaan 
se vastaa Suomen merivoimilla 
käytössä olevaa RBS 15 -meritor-
juntaohjusta . Crotale-järjestel-
män alus versio vastaa ilmatorjun-
nasta. Lisäksi kannella on 100 
mm:n ja 20 mm:n tykit. 

Aluksella on huippumoderni 

tiedustelu- ja valvontajärjestelmä. 
Tutkat sekä aktiiviset ja passiivi-
set sensorit muodostavat tilanne-
kuvan, joka välittyy suoraan 
aluksen hermokeskukseen. Yh-
deltä tietokoneruudulta nähdään 
kokonaist i lanne tarvitsematta 
seurata yksittäisiä tutkia. Tilanne-
kuva välittyy automaattisesti 
myös asejärjestelmien hallintapa-
neeleille. 

Keula k o h t i A t l a n t t i a 
Erikoisen näköinen sotalaiva he-
rätti ki innostusta. Yleisö pääsi 
tutustumaan tähän stealth -teknii-
kan keskivi ikkona ja torstaina. 
Kierroksella pääsi kurkistamaan 
myös aluksen sisätiloihin, kuten 
mittareiden ja navigointilaittei-
den täyttämään ohjaamoon. 

Ranskalaisil le neljän päivän 
vierailu oli työntäyteinen. Ohjel-
maan kuului muun muassa tutus-
tuminen ohjusvene Porvooseen ja 
opastettu kaupunkikier toajelu. 
Kuntoa ylläpidettiin jalkapallo- ja 
koripallo-otteluissa. Aurinkoinen 
pääkaupunkimme näytti vieraille 
parhaat puolensa. 

Per janta ina 20. heinäkuuta 
Gueprat te suuntasi Helsingistä 
Osloon, mistä se lähti ensimmäi-
selle Atlantin ylitykselleen mää-
ränpäänään Kanadan Quebec. 
Teksti: Sadri Wirzenius 

Guepratten 
aseistukseen 
kuuluvat mm. 
Exocet 
-ohjukset. 
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Puolustusjärjestelmien suunnittelua, 
valmistusta ja integrointia 
miinasodankäynti-, tiedustelu-, 
valvonta- ja johtamisjärjestelmiin 

Erityisosaamisen alueet: 
• Miinantorjunta 
• Herätteiden mittaaminen ja hallinta 
• Laitesuojatekniikka 
• Järjestelmäintegrointi 

Tuotteet: 
• Herätemiinojen raivausjärjestelmät 
• Magneettisuojausjärjestelmät 
• Herätemittausradat 
• Akustiset ja optiset valvontajärjestelmät 
• Johtokeskus- ja esitysjärjestelmät 
• Yleiskäyttöiset työasemat laiva- ja 

johtokeskuskäyttöön 
• Laitesuojat ja niiden varusteet 

Elesco Oy 
www.elesco.fi 

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

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

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

S U O D A T I N 

E K E M I R A 
" KEMIRA SAFETY OY 

PL 501, 65101 Vaasa 
Puh. 0 I 0 861 81 I 

Tehokas suojanaamari 

tämän päivän kemikaaleja 

vastaan. Erittäin miellyttävä 

käyttää. 

Kehitetty yhdessä Suo-

men puolustusvoimien 

kanssa. 
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Vanhat 
sauma-aineet 
pettivät 
• Kiviurakoitsijan työntekijä 
kaivamassa saumaraudalla 
irtonaista sauma-ainetta pois. 
• Robert Kajanuksen sauna 
tammikuisen lumimyrskyn jäljiltä. 

M e r i - i l m a s t o 
t e h n y t t e h t ä v ä n s ä 

Upinniemen kärjessä, pääasiassa 
Suomenlinnan Rannikkotykistö-
killan 1980-luvun alussa kunnos-
tama Robert Kajanuksen sauna-
rakennus on myös kokenut sa-
man kohtalon. Peruskorjauksen 
yhteydessä voimavarat eivät riit-
täneet perusteelliseen saumakor-
jaukseen , vaikka monenlaisia 
paikkausaineita ja -tapoja käytet-
tiinkin. 

Rajut meriolosuhteet tekivät 
tehtävänsä. Seinärakenteessa ole-
va kalkkipitoinen aine oli muut-
tunut osin rapautuvaksi laastiksi, 
osin "valkoiseksi, limaiseksi sa-
hanpuruvelliksi". 

O s a k o r j a t t u 

Kesällä 2000 teetti SIRt-kilta yh-
teistyössä paikallisten rakennus-
tahojen kanssa julkisivukorjauk-
sen, joka käsitti tornin ja pääsi-
säänkäynnin julkisivun. Korjaus-
tapa perustui tässäkin tapaukses-
sa Tampereen Teknillisen Kor-
keakoulun asiantuntijan ohjeisiin. 
Itse rakennuksen pääkehä odottaa 
peruskorjausta, jonka kustannus-
arvio on noin 300.000 mk. 

Tampereen Tuomiokirkon 
julkis ivuremont t ia ei ole vielä 
aloitettu. 

Teksti ja kuvat: Eero Sivunen, 
saunahoitokunnan puheen-
johtaja 2001. 

• Mitä yhtäläisyyttä on Tampe-
reen Tuomiokirkolla, Helsingin 
Kallion kirkolla ja Robert Kaja-
nuksen saunarakennuksella? 

Kaikki nämä rakennukset on 
rakennettu viime vuosisadan al-
kupuolel la ja kaikilla on ollut 
sama ongelma: Sauma-aineiden 
sideaine on pettänyt pahemman 
kerran. 

P y h ä h e n k i 

Kun Helsingin Kallion kirkon 
julkisivuremontti aloitettiin muu-
tama vuosi sitten, suunnitelmat 
perustuivat pelkästään saumojen 
uusimiseen. Työn käynnistyttyä 
todettiin melko nopeasti, että jul-
kisivun graniittikivet oli irrotetta-
va kivi kiveltä, jo t ta pystyttiin 
puhdis tamaan kivien saumat ja 
niiden taustat. 

Kalkkilaasti oli muuttunut 
käytännöllisesti katsoen kosteak-
si kalkkimössöksi , jol la ei ollut 
minkäänlaista lujuusarvoa. Pro-
jektin kustannusarvio moninker-
taistui ja työaikataulua jouduttiin 
jatkamaan vuosilla. 

Jokainen kivi, noin 15000, on 
irrotettu ja kiinnitetty uudestaan 
teräskiiloin, mekaanisin kiinnik-
kein ja nykyaikaisin erikoislaas-
tein. Työn alkuvaiheessa joku to-
tesi, että graniitt i lohkareet ovat 
pysyneet paikoillaan vain "pyhäl-
lä hengellä". Vuonna 1998 aloi-
tettu julkisivukorjaustyö valmis-
tunee kesällä 2002. 

SISSI-
PUUKKO 

M.95 

370,-
a 0 A 7 0 F I S K A / ? S 

J-P PEL10NEN 
F INLAND 

019-237 255 
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L O U H I N T A L A S S E L A A K S O N E N K Y 
Raatalantie 104, 25320 Raatala 

Puh. (02) 734 5566, 0400-226 679 

TILI - J A I S Ä N N Ö I T S I J Ä T O I M I S T O 
M A N A C O R O Y 

Mariankatu 18, 24240 Salo 
Puh. (02) 7272 901, fax (02) 7272 900 

{ j g m a n n e r 
PL 3, 10901 Hanko 
Puh. 019-222 001 
Fax 019-248 2000 
www.mannercastors.fi 

PERNAJA PERNA 
07930 PERNAJA 07930 PERNA 
P. 019-66121 TEL. 019-66121 

kunta@pernaja.fi 

TILINTARKASTUSTOIMISTO 
JORMA JOKIRANTA HTM 

Albertinkatu 22, Nummela 
(09) 222 1055, 0400-204 459 

TAMMISAAREN 
KAUPUNKI 

EKENÄS STAD 
puh./tel. 019-26 311 

KERAVAN 
KESKUSAPTEEKKI 

Kauppakaari 4, Kerava 
Puh. (09) 274 7930 

SATALASKENTA OY 
Yrjönkatu 15, 28100 Pori 

Puh. 02-641 2634, Fax 02-632 6150 

m KORSNÄS KOMMUN 
66200 KORSNÄS 
Puh. 06-347 9111, 
Fax 06-347 9190 
www.korsnas.f i 

LAKIASIAINTOIMISTO T IMO RAUNU KY 
Valtakatu 26 B 21, 45100 Kouvola 

Puh. 05-375 2584 

HAMINAN KAUPUNKI 
www.hamina.fi 

Kaapelikäsittelylaitteet 
suoraan kotimaiselta valmistajalta 

SUMETEK OY 
Kurimontie 21-23, 

89600 Suomussalmi 
Puh. (08) 713 300, fax (08) 713 302 

NOORMARKUN KUNTA 
29600 Noormarkku 

Puh. 02-540 5111 
fax 02-540 5100 

www.noormarkku.fi 

JUTRON G R O U P 

Konekuja 2, 90630 Oulu 
Tel.08-555 1100, Fax 08-555 1110 

www.jutron.fi 

SODANKYLÄN VESI OY 
Kasarmintie 10 

puh. (016) 618 248 
99600 SODANKYLÄ 

Kaarinan kaupunki 
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Rannikonpuolustajain 
päivä lauantaina 
27.7.2002 Hangossa 
Perinteinen Rannikonpuolustajain päivä järjestetään ensi vuonna Hangossa 
samanaikaisesti Hankoniemen kil lan-Hangöudds Gilles 40-vuotisjuhlien 
kanssa. 

Alustava ohjelma: 
Klo 0 9 . 0 0 seppeleenlasku sankarihaudalle 
Klo 1 0 . 0 0 - 1 4 . 0 0 meriretki Riilahden taistelun muistomerkille 

ja muistotilaisuus 
Klo 1 5 . 0 0 - 1 7 . 0 0 Päiväjuhla Haagapuiston koululla 
klo 1 7 . 3 0 - 1 8 . 0 0 Rannikonpuolustajain killan kokous 
klo 1 9 . 0 0 - Iltajuhla Motelli Silversandissa 

Tiedustelut: puheenjohtaja Risto Sariola 0 4 0 535 1791 

Tervetuloa viihtymään ja juhlimaan Hankoon. 
Varaa aika jo nyt kalenteriisi. 
Tarkemmin seuraavassa Rannikonpuolustajassa. 

Hangon Jätekuljetus Ky 
Lappohjankatu 12, 10960 Hanko 

019-248 6451 

OY COMBINENT AB 
Liukurenkaiden valmistus 

Porvoo 
Puh. (019) 529 700 

JALASJÄRVEN KUNTA 
PL 12, 61601 Jalasjärvi 
Puh. (06) 458 0111 
www.jalasjarvi.fi 

Raepuha l luskaap i t ja - la i t teet , singot sekä r a k e e t 

ROWEMA OY, PREMAC OY 
Kultasepänkatu 8, 04250 Kerava 

Puh. 09-274 7440, Fax 09-2747 4430 

Kontiolahden 
kunta 
www. kontiolahti, f i 

Forssan 
LVI -VALMISTE OY 
Perkiöntie 5, 30300 Forssa 

puh. 03-422 4144, telefax 03-422 4551 
LVI-ALAN urakointi - valmistus - myynti 
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Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry:n 

VUOSIKOKOUS 
Aika : Torsta i 2 9 . 1 1 . 2 0 0 1 , kel lo 17 .15 . 

Paikka: Suomenl innan Upseer ikerho, Suomenl inna , Helsinki . 

Kokouksessa käsi te l lään yhdis tyksen sääntöjen m ä ä r ä ä m ä t 
vuosi kokousasiat . 

Kokouksen jä lkeen Puolustusminister iön kansl iapääl l ikkö, 
kenraa l i luutnant t i M a t t i Aho la pi tää es i te lmän. Kello 1 9 . 0 0 
a lkava t i la isuus jä r jes te tään yhteistyössä Mer iupseer iyhdistys 
ry:n kanssa. 

I l tapala 

I lmo i t tau tuminen osal l istumisesta to ivo taan suoraan 
Suomenl innan Upseer ikerhol le i l tapalavarausten tak ia . Puhel in 
(09) 6 6 8 2 6 0 . R t U Y tar joaa i l tapalan jäseni l leen. 

Suomenl innan laut ta lähtee Kauppator i l ta kel lo 16 .40 , 17 .40 , 
18 .40 . 

Turusta jä r jes te tään yhte iskul je tus RtUY:n ja M Y : n jäsenil le. 
Lähtö 1 3 . 3 0 Turun kauppator i l ta . I lmo i t tau tumise t tähän 
ku l je tukseen ylil Pekka Snel lmani l le puh: (02) 1 8 1 3 6 2 0 1 , gsm: 
0 5 0 5 1 7 8 1 4 8 , sähköpost i : pekka.snel lman@pp. inet . f i 

Tervetu loa 

Rann ikkotyk is tön Upseer iyhdistys ry:n hal l i tus 

STENA ME TALLI YHTYMÄ OY 
Pajakatu 7-9, 11130 Riihimäki 

Stena Metalliyhtymä Oy Stena Metalliyhtymä Oy 
Tarvasjoki Pajakatu 7-9, 

Takamaantie 12, 11130 Riihimäki 
21450 Tarvasjoki 

Stena Metalliyhtymä Oy Stena Metalliyhtymä Oy Stena Metalliyhtymä Oy 
Seterinkulmantie 44, Klemettilä, PL 230 Sepelitie 23, 

03600 Karkkila 65101 Vaasa 40320 Jyväskylä 
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Cis 

Meriupseeriyhdistyksen jäsentiedote 5 /2001 

T iedot taminen ja 
Rannikon Puolustaja 

• Tässä tiedotteessa on loppuvuoden 2001 ja alku-
vuoden 2002 jäsenasiat. Jäsenistöä pyydetään huo-
mioimaan hieman muuttuneet ajankohdat tiedotta-
misen ja jäsentapahtumien välillä. Yhdistys ei enää 
pysty ns. täsmätiedottamiseen noin kaksi-kolme 
viikkoa ennen jäsentapahtumia vaan tiedottaminen 
on nykyisin ajallisesti pidemmälle ulottuvaa ollen 
sidottu Rannikon Puolustajan ilmestymisajankoh-
tiin. 

Meriupseeriyhdistyksen tiedotteita on luettavis-
sa nyt myös Rannikon Puolustajan internet-sivuilla, 
osoitteessa www.rannikonpuolustaja.fi. Sivuilla jul-
kaistaan mm. viimeisin jäsentiedote. 

Yhdistys tiedottaa lyhyesti myös merivoimien 
epävirallisilla sivuilla EJ:ssä. Tämä tiedotuskanava 
on ainoastaan puolustusvoimien palveluksessa ole-
vien käytössä. 

Hallitus ottaa mielellään vastaan palautetta ja 
kehittämisesityksiä nykyisen tiedotuskanavan toi-
mivuudesta. 

Rannikon Puolustaja ottaa vastaan myös Meri-
upseeriyhdistyksen jäsenien kirjoituksia. Kirjoitus-
ten osalta voi olla yhteydessä toimituspäällikkö 
komkapt Jussi Voutilaiseen. Yhteystiedot RP-lehden 
ensimmäisellä sivulla. 

Yhte iskokous RtUy:n kanssa 29.11. 

• Kokousvuoden päättävä yhteiskokous veljesyh-
distyksen kanssa järjestetään Suomenlinnan upsee-
rikerholla torstaina 29.11. klo 19.00. Lautta Suo-
menlinnaan lähtee klo 17.40 ja 18.40. Esitelmöitsi-
jäksi on lupautunut puolustusministeriön kanslia-
päällikkö kenraaliluutnantti Matti Ahola. 

MY vastaa tänä vuonna kokouksen yleisjärjes-
telyistä. Jäsenistöä pyydetään ilmoittautumaan ko-
koukseen sihteerille 27.11. mennessä. Yhdistys tar-
joaa jäsenilleen iltapalan. Tervetuloa kuuntelemaan 
mielenkiintoista ja ajankohtaista esitelmää sekä ta-
paamaan tuttuja. 

Helmikuun kuukaus ikokous 
1 4 . 2 . 2 0 0 2 

• Kokousvuosi 2002 aloitetaan Suomenlinnan up-
seerikerholla torstaina 14.2 kello 18.00. Esitelmän 
aiheena on "Merivoimien materiaalihankintojen 
edistyminen". Yhdistys pyrkii näin pitämään jäse-
nistön tiedot ajan tasalla merivoimille myönnetyn 
tilausvaltuuden käyttämisestä ja uusien hankintojen 
edistymisestä. Jäsenistöä pyydetään ilmoittautu-
maan kokoukseen sihteerille 11.2. mennessä. Yh-
distys tarjoaa jäsenilleen iltapalan. 

Mer iupseer iyhdistyksen 
80-vuot ish is tor i ikk i 

Meriupseeriyhdistys täyttää 80 vuotta syksyllä 
2003. Juhlavuoteen liittyen yhdistys suunnittelee 
80-vuotishistoriikin julkaisemista. Tähän liittyen 
yhdistys etsii ammattitaitoisia ja aktiivisia kirjoitta-
jia jäsenistöstään. Halukkaat voivat ottaa yhteyttä 
komentaja Jukka Tarjanteeseen puh. 040 5282819. 

M u u t a a jankohta is ta 

• Aktiivipalveluksessa olevia pyydetään lähettä-
mään kotiosoitteensa sihteerille. Suunnitteilla on, 
että Rannikon Puolustaja lähetettäisiin kaikille jäse-
nille kotiin vuoden 2002 alusta alkaen. 

Majavuoro t 

• Yhdistyksen Kemiön majalla on vapaana vielä 
muutamia vuoroja syksyllä sekä kaikki talven ja 
kevään vuorot viikkoon 22/2002 asti. Majavuoroja 
voi varata sihteeriltä. Vapaat vuorot löytyvät myös 
EJ:stä. 

A m p u m a j a o s t o t iedot taa 

• Kaapparilaiva Itämeren kauhu värväsi jälleen 
miehistöä 11.9 Upinniemen uusituilla ampumara-
doilla. Kapteeniksi ampui teknkaptl Torsti Annala 
ja I-perämieheksi komkapt Vesa Ennevaara. 

Kapteeni teknkaptl Torsti Annala 401 
I-perämies komkapt Vesa Ennevaara 394 
II-perämies kom Ilkka Haapalinna 253 
Muonamestari komkapt Jouko Kuukka 213 
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Samassa yhteydessä ammuttiin myös Ilmari 
Pytty-ammunta. 

1. Teknkaptl Torsti Annala 
2. Komkapt Vesa Ennevaara 
3. Komkapt Jouko Kuukka 
4. Kom Ilkka Haapalinna 

34.6 
31.7 
23,1 

9,1 

Tourin Tussari-ammunta järjestettiin 9.10 Upin-
niemen kivääriradalla. Aurinkoisessa syyssäässä 
luodikon ja "villapaidan" ampui itselleen jo toista-
miseen teknkaptl Torsti Annala. Onnea voittajalle. 

Jäsentuot te i ta 

• Yhdistyksen jäsentuotteita voi tilata sihteeriltä. 
Saatavana on seuraavat Ulotteet: 
Kirjat: 
- Uhka lännestä. Suomen meripuolustus autonomi-
an aikana 120 mk 
- Suomen laivaston rakentaminen itsenäisyyden al-
kutaipaleella 1918-1939 100 mk 
- Suojattu merenkulku elinehtonamme, miinoitus-
ten ja miinanraivauksen vaikutus meriliikentee-
seemme vuosina 1939-1950 120 mk 
Videot: 
- Suomen laivasto 1918-1993 100 mk 
- Meripuolustus ennen itsenäisyyden aikaa 100 mk 
Muut tuotteet, brodeeratulla MY:n merkillä 
- Pikee-paita 175 mk, tumman sininen 
- T-paita 135 mk, tumman sininen 
- Lippalakki 100 mk, tumman sininen 
- Klubitakkimerkki 50 mk, mustaa huopaa 
TUOTTEITA VOIVAT OSTAA MYÖS 
YHDISTYKSEEN KUULUMATOMAT. 

Seuraava jäsent iedote 

• Seuraava jäsentiedote ilmestyy Rannikon Puolus-
tajassa 1/2002 helmi-maaliskuun vaihteessa. Vuo-
den 2002 ensimmäinen tiedote pitää sisällään ke-
vään ja alkukesän jäsentapahtumia ja asioita mm. 
seuraavasti: 
• maaliskuun kuukausikokous 
• vuosikokous 
• toukokuun kuukausikokous 
• Kaapparilaiva Itämeren kauhu ja Ilmarin Pytty 

-ammunnat 
• kesäkauden majavuorojen varaaminen 

Vuoden 2002 Rannikon Puolustajan ja jäsentiedot-
teiden ilmestymisajankohdat julkaistaan tämän nu-
meron 4/2001 yhteydessä. Yhdistys lähettää näiden 
lisäksi mahdollisesti yhden erillisen jäsentiedotteen 
vuoden aikana. 

Meriupseeriyhdistyksen hallitus toivottaa jäse-
nilleen hyvää alkavaa joulun aikaa ja uutta vuot-
ta 2002. 

Yhteyshenk i lö t 

• Pääkaupunkiseutu: 
Sihteeri kaptl Kaarle Wikström 
Kalevankatu 61 G 120, 00180 Helsinki 
koti: 09- 694 5859 / 040- 544 7671 
sähköposti: wiku@dle.fi  
työ: Merisotakoulu/Korkeakouluosasto 
PL 5 00191 Helsinki 
09-181 46204 - myös EJ 

• Turku: 
Komkapt Tuomas Tiilikainen 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42111 

• Majajaosto: 
Komkapt Pentti Niskanen 
(majavaraukset sihteeriltä) 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42310 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA RY 

' t * 
* 

Soutukilpailun voittanut SIRR:n joukkue ja Jorma 
Vilokkisen tyylinäyte heittoliinan heitossa. 

Timo Elolähde: 

S o u t u k i l p a i l u 
• Suomenlinnan Rannikkorykmentin perinneyh-
distys oli haastanut lauantaina 1.9. olleeseen Ku-
ninkaansaaren soutuun joukkueen myös rannikko-
tykistökillasta. Siihen kuuluivat Kristiina Slotte, 
Timo Elolähde, Leena Hallapuro, Eero Mikkola ja 
Heli Naskali. Joukkueemme jäi viidestä joukkuees-
ta neljänneksi. Soudun voitti Suomenlinnan Ran-
nikkorykmentin joukkue, johon kuuluivat mm. ko-
mentaja Aulis Minkkinen, rouva Arja Minkkinen ja 
komentajakapteeni Juha Harjunpää. Toiseksi tuli 
Kaartin Jääkärirykmentin korjaamo ja perinneyh-
distyksen hallituksen joukkue oli kolmantena. 

G l ö g i t i l a i s u u s 2 0 . 1 2 . 
• Kuten jäsenkirjeessä ja tämän lehden viime nu-
merossa jo kerrottiin, kilta on luopunut Palacessa 
pidetyistä itsenäisyyspäivän iltajuhlista. Juhlat oli-
vat hienot, mutta kustannukset killalle alkoivat olla 
liian korkeat ja yleisömenestyskin olisi viime vuo-

sina voinut olla parempi. 
Sen sijaan satsataan enemmän glögitilaisuuteen, 

joka tänä vuonna on torstaina 20.12. klo 17-21 
Suomi-yhtiön toimitalossa, Yrjönkatu 24. Kitara-
musiikkia esittävät Juha-Matti Kemppinen ja Kalle 
Lehmus. Ohjelmassa on myös palkitsemisia. Lisäk-
si julkistetaan, kuka on valittu vuoden kiltalaiseksi. 

Killan jäsenten lisäksi myös Suomenl innan 
Rannikkorykment in ja sen perinneyhdistyksen 
edustajat sekä muut yhteistyökumppanit ovat terve-
tulleita! 

K i r j a l l i s u u t t a 
• Rauno Paananen on luopunut kirjallisuuden vä-
littämisestä. Kiitokset hänelle monen vuoden pon-
nisteluista! Jatkossa kirjoja voi tilata 
Kristiina Slottelta, Merivirta 16 as. 7, 
02320 ESPOO, 
pk (09) 801 1116, gsm 050 525 0022, 
sähköposti kristiina_slotte@yahoo.com . 

Suomenlinnan Rt-Killan 

GLÖGITILAISUUS 
Kilta t a r j oaa jäsenil leen g lög iä torstaina 2 0 . 1 2 . 2 0 0 1 kello 1 7 - 2 1 Suomi-yht iön 
toimitalossa, Yr jönkatu 24 . Myös Suomenl innan Rannikkorykment in ja sen perin-
neyhdistyksen sekä muiden yhte is työkumppaneiden edustajat ovat tervetulleita. 
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RANNIKKOTYKISTÖN OPISTOUPSEERIT RY 

S y y s k o k o u s U p i n n i e m e s s ä 

• Rannikkotykistön Opistoupseerit kokoontuivat 
ja tkokoulutuksen j a syyskokouksen merkeissä 
Upinniemessä 26.10. Päivä aloitettiin tutustumalla 
Sukeltajakurssiin kurssin pursimiehen, luutnantti 
Heikki Röntyn johdolla. Luutnantti Rönty selvitti 
meille koulutuksen lisäksi valintakriteerejä sukelta-
jakurssi l le . Toisena ja tkokoulutuskohteena oli 
Upinniemen Merivalvonta-asema, jonka esittelystä 
vastasi aseman päällikkö, luutnantti Timo Aho. 

Itse kokous pidettiin Upinniemen Varuskunta-
kerholla yliluutnantti Esa-Marko Puittisen toimies-
sa puheenjohtajana. Kokouksessa yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi valittiin jatkamaan yliluutnantti Jari 
Andersson. Hallituksen kokoonpanoon tehtiin pie-

niä muutoksia useimpien hallitusten jäsenten jatka-
essa edelleen alueittensa edustajina. 

Ensi vuoden jäsenmaksuksi vahvistetti in 90 
markkaa. Syyskokous päätti, että jokainen yhdis-
tyksen jäsen, joka hankkii ensi vuodeksi uuden jä-
senen, vapautuu samalla ensi vuoden maksusta. 
Kannattaa siis olla ahkera! 

Kokous päätettiin arpomalla palkintoja kokous-
osanottajien kesken. Palkinnot vaihtelivat leijona-
snapsilaseista 15 hengen täytekakkuun. Parhaat kii-
tokset palkintojen lahjoittajille. 

Lisää yhdistyksen ajankohtaisista kuulumisista 
löydät Rannikon Puolustajan internet sivuilta j a 
EJ:n valtakunnalliselta ilmoitustaululta. 

Tatu Vartiainen 

Syyskokous aloitettiin tutustumalla sukeltaja-
koulutukseen. 
Yhdistyksen puheenjohtaja ylil Jari Andersson 
luovutti yhdityksen standaarin Suomenlahden 
Meripuolustusalueen komentajalle kommodori 
Heikki Salmelalle. 

T&rvetuloa myös 
sunnuntaisin/ 

KIPPARI 
m a t o 7 . 3 0 - 2 0 . 0 0 
P e 7 . 3 0 - 2 1 . O O 17800 KUHMOINEN 
I » 7 . 3 0 - 1 8 . 0 0 Puh. (03) 555 3061. 040&498 754 
S U 1 2 . 0 0 - 1 8 . 0 0 Fax (03) 555 60B0 
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Myöhäisillan käskynjako jaTeikarin taistelui-
den veteraanin PaavoTeikarin palautteenanto 
meneillään ammuntojen päätteeksi Syndalenin 
leirialueella. Vasemmalla VaaRannJP:n komen-
taja Anders Gardberg. 

Rannikkojääkärikillan edustajat seuraamassa 
ammuntoja Syndalenin ampumaleirillä Hanko-
niemellä. Vasemmalta varapuheenjohtaja Viljo 
Lehtonen,Teikarin taistelijoiden puheenjohtaja 
PaavoTeikari, VaaRannJP:n komentaja Anders 
Gardberg ja puheenjohtaja Olli Ollila. 

Killan edustajat 

Vaasan Rannikkojääkäripatal joonan vieraina 

Rannikkojääkärikillan edustajat olivat maanantaina 
8.10. Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan vieraina 
Hankoniemellä, Syndalenin ampumaleirillä. Ky-
seessä oli jo perinteeksi muodostunut killan ja pa-
taljoonan yhteistyötä käsittelevä tapaaminen. Vie-
railun isäntänä oli pataljoonan komentaja Anders 
Gardberg. Killasta vierailulla olivat mukana pu-
heenjohta ja Olli Ollila, varapuheenjohta ja Viljo 
Lehtonen ja sihteeri Aarne Krogerus sekä Teikarin 
taistelijoiden puheenjohtaja Paavo Teikari. 

Vierailulla kiltavieraat pääsivät myös seuraa-
maan ammuntoja , aluksi ryhmän hyökkäystä j a 
myöhemmin i l tapimeällä ryhmän puolustusta. 
Molempien harjoitusten jälkeen Teikarin taistelui-
den veteraani Paavo Teikari kehui taisteli joiden 
osaamista kertoen samalla pojille omien sotakoke-
mustensa antamia käytännön taisteluniksejä. Vie-
raat pääsivät myös merelle ja saariston sokkeloihin 
Jurmon vauhdikkaassa kyydissä. 

Kiitokset pataljoonalle vieraanvaraisuudesta. 

Teksti ja kuvat: Aarne Krogerus 

Teikarin taistelijoiden puheenjohtaja Paavo 
Teikari (oik.) antaa palautetta ja kertoo taistelu 
niksejä ammuntoihin osallistuneille varusmie-
hille. Hyvin pojat osasivatkin. Kuuntelijana 
VaaRannJP:n komentaja Anders Gardberg. 
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Kilta kiitti 

Rannikkojääkärikil ta luovutti Venäjän Suomessa 
olevalle Venäjän rajavart iopalvelun edustajalle, 
eversti Aleksej Tshalikoville omistuskirjoituksella 
varustetun ja tammialustalle kiinnitetyn killan le-
vykkeen sekä Niilo Lappalaisen kirjan Veren kos-
tuttamat saaret kiitoksena siitä avusta, jota eversti 
Tshalikov oli antanut killalle kesäisen Teikarin 
matkan järjestämisessä. Kiitospuheessaan suomen-
kieltä hyvin taitava eversti Tshalikov kertoi luke-
vansa mielenkiinnolla Lappalaisen teoksen sekä 
olevansa tulevaisuudessakin valmis avustamaan kil-
taa matkajärjestelyissä. Levykkeen hän kertoi aset-
tavansa työhuoneensa seinälle. 

Levykkeen ja kirjan luovutus tapahtui 2.10. ra-
vintola Saslikissa lounaan yhteydessä. Killasta 

O l l i O l l i l a l l e 

R in tamana is ten l i i ton 

ansior is t i 

Rannikkojääkärikillan puheenjohtaja, eversti-
luutnantti Olli Ollila on vastaanottanut Rinta-
manaisten liiton myöntämän ansioristin tun-
nustuksena ja kiitoksena ansiokkaasta toimin-
nasta rintamanaisten päämäärien hyväksi. 

Ansioristi myönnettiin kaikkiaan 20 hen-
kilölle tai yhdistykselle. Ansioristin saivat 
muiden muassa puolustusvoimain komentaja, 
amiraali Juhani Kaskeala ja puolustusvoimain 
j a Rannikkojääkär ipata l joonan entinen ko-
mentaja kenraali Jaakko Valtanen. 

Rannikkojääkärikilta kiitti Venäjän rajavartio-
palvelun Suomessa olevaa edustajaa, eversti 
AleksejTshalikoviaTeikarin matkan järjestämi-
sen avustamisesta. Eversti Tshalikov (vas.) 
vastaanottaa rannikkojääkärikillan levykkeen 
puheenjohtaja Olli Ollilalta. 

miellyttävään tilaisuuteen osallistuivat puheenjohta-
ja Olli Ollila, varapuheenjohtaja Viljo Lehtonen, 
sihteeri Aarne Krogerus sekä Teikarin taistelijoiden 
puheenjohtaja Paavo Teikari. 

Kuten muistetaan, Teikarin saari kuuluu Venä-
jän raja-alueeseen, jonne pääsyyn vaaditaan viran-
omaisten lupa. Rannikkojääkärikilta sai kesäkuisel-
le matkalleen juohevasti vierailuluvan eversti Tsha-
likovin antamien ohjeiden ja henkilökohtaisten yh-
teyksien ansiosta suoraan Pietarista Venäjän fede-
raation rajavartiopalvelun luoteisen aluehallinnon 
päälliköltä, kenraaliluutnantti Pavel Pavlenkolta. 

Teksti ja kuva: Aarne Krogerus 

SEPPO FRISK 
Monipuolista kuljetuspalvelua 

pääkaupunkiseudulla 

GSM 0400 444 833 
FAX 09 529 293 
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• Rannikko jääkär ik i l l an j a Teikarin ta is tel i joiden 
per in te is tä T e i k a r i n m u i s t o j e n i l t a p ä i v ä ä 
v ie t e t ään l auan ta ina 1 .12 .2001 a lkaen k lo 14.00 
Hotel l i - ravintola Mar ina Palacessa Turussa . Alku-
mal jan, avaussanojen j a hiljaisen hetken jä lkeen on 
vuorossa jouluater ia . Perinteiden mukaisest i ohjel-
maan kuu luu es i te lmä, laulua, a rpa ja i se t sekä ter-
veis iä eri tahoi l ta . M y ö s j o u l u p u k k i on luvannu t 
käydä juhlassa. Luvassa on rattoisa il tapäivä vaka-
v a m m a n o h j e l m a n j a v i ih t een par i s sa , m e n n e i t ä 
muistellen j a kuulumis ia kertoen. Tilaisuus päättyy 
noin klo 18.00. Aterian hinta on 150,- m k henkilöl-
tä. 

Ti la isuudesta voi t iedustel la 
Antt i Laitakari l ta , puh. 02-239 0750 tai 
Martt i Kuivala l ta , puh. 02-231 7870 (työ), 
02 -238 9330 (koti) tai G S M 040-568 4500 . 

Katariina Krogerus esittelee 
heinäkuussa Rannikkojääkärikillan 
mökin rannasta mato-ongella 
saamaansa lahnaa, jolla oli 
pituutta peräti 55 cm. Onki oli 
katketa, mutta yhteistyöllä kala 
saatiin kalliolle. Kalan paino jäi 
arvoitukseksi vaa'an puuttuessa 
mökin varustuksesta. Muhkeita 
ovat kuitenkin Upinniemen 
kalansaaliit. 

VARMAT JA HELPOT 
TALLENNUSJÄRJESTELMÄT 

Turvallinen investointi; käytössä jo 200 järjestelmää Pärnusta Ivaloon! 
Teknisesti avoin; integroitavissa kaikkiin tietojärjestelmiin. 

TALLENNUSJÄRJESTELMÄT 
Nice-tallennusjärjestelmä puhelin-, faksi-, radio-, näyttö-, video- ja 
VOIP-tapahtumien aitoon monikanavaiseen tallentamiseen uhka-
puhelujen, tapahtumankulun, asiakaspalvelulaadun, sopimussisällön 
ja valvontavideojärjestelmien hallintaan. Tyypillisiä soveltajia ovat 
kauppa, pankit, teollisuus, tietoliikenneoperaattorit ja viranomaiset. 

TAHDISTETUT KELLOJÄRJESTELMÄT 
Automaattisesti aikatahdistuvat paikallisverkot, kellovastaanottimet ja 
minuuttipulssikellojärjestelmät. 

LANGATTOMAT VERKOT JA ETÄHALLINTA 
Langattomat suojatut verkot liikkuvien käyttäjien luomiseen ja 
vaivattomien etähallintayhteyksien rakentamiseen. 

RADIOPAIKANNUS 
Kapea-ja laajakaistaiset suuntapalvelimet. 

TUKIPALVELUT 
Tietotekniikan valmistus-, asennus-, ylläpito- ja konsultointipalveluja 
sekä tuotteisiimme liittyvää koulutusta. 

NiceLog 

t f T \ J 

S O Z - H N D O 
Scando Oy, Oulu & Helsinki 

Puh. 08-551 4550 Fax 08-551 4559 
Sähköposti: info@scando.com  

Kotisivu: www.scando.com 
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Veneiden korjaus- ja 
huoltopalvelut 

- telakoinnit 
- moottorikorjaukset huollot ja 

asennukset 
- Volvo Penta myynti huolto ja 

varaosat 
- lasikuitu- ja maalaustyöt 
- puusepäntyöt 
- venetarvikemyynti 

VE&EIRO Oy 
p. 05-3109555 fax. 05-3109550 
www.veleiro.fi 

Paras asua ja yrittää 

LIEDON KUNTA 
Puh. 02-487 3000 
www.l ieto. f i 

T I L I N T A R K A S T U S * I S Ä N N Ö I N T I Paras asua ja yrittää 

LIEDON KUNTA 
Puh. 02-487 3000 
www.l ieto. f i 

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

Kruunupyyn Apteekki 
68500 Kruunupyy 

Puh. (06) 834 5004 

OY LOVIISAN LIPPU- JA KÄSITYÖ AB 
LIPPUALAN ASIANTUNTIJA 

Suomen liput, kansallisliput, isännänviirit ja tuulipussit 
Puh. 019-532 070, fax 019-532 170 

Itäinen Tullikatu 9, 07900 Loviisa 

J TE/1 steel is our business 

TILI- JA ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO 
MANACOR OY 

Mariankatu 18, 24240 Salo 
Puh. (02) 7272 901, fax (02) 7272 900 

TURKISMUOKKAAMO OY 
FURPELS OY 

Turkistie 3, 13210 Hämeenlinna 
P u h . 0 3 - 6 2 8 1 2 1 

Felix Abba 
PL 683, 20361 Turku 

P u h . 0 2 - 4 1 0 4 1 4 
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Paraatijoukot ryhmittyneet vanhalle urheilukentälle 

• Hangon Rannikkopat ter is to 
vietti perinnepäiväänsä juhlavasti 
1.8.2001. Päivä aloitettiin perin-
teisellä lipunnostolla, jonka jäl-
keen laskettiin seppeleet sankari-
haudoille, veteraanikivelle ja pio-
neerien muistomerkille. Tilaisuus 
jatkui paraatikatselmuksella Ank-
kalammen kentällä, jossa oli läs-
nä yli 20 edustajaa sotaveteraani-
järjestöistä sekä miehiä että nai-
sia, vapaaehtoiseen kertausharjoi-
tukseen kutsuttuja noin 40 sekä 
Hangon Rannikkopatteriston yk-
siköt (Russarön linnake, Esikun-
ta- ja Huoltopatteri sekä Ohjus-
patteri). 

Ohimarssin vastaanotti Bule-
vardilla Suomenlahden Meripuo-
lustusalueen komentaja kommo-
dori Heikki Salmela. Kär jessä 
marssi lippulinna, jossa oli Suo-
men lipun lisäksi edustettuina: 
Hangon Sotaveteraanit, Svenska 
Veteraner, Hangon Rintamamies-
veteraanit , Hangon Reserviup-
seerikerho, Hangon Reserviläi-
set, Hankoniemen Kilta ja Länsi-
Uudenmaan Sinibaretit. Yksiköt 
marssivat jalan poislukien ohjus-
patteri ajoneuvoin. 

Päiväjuhla vietettiin Hangon 
Urheilutalolla. Tilaisuuden juhla-
puhujana toimi l ippueamiraal i 
Pertti Malmberg. Historiallisen 
katsauksen patteristosta piti filo-
sofian maisteri Pekka Silvast. Ti-
laisuudessa palkittiin ansioitunei-
ta jäseniä mm. patteriston pie-
noislipulla, lippukilvin ja Hanko-
niemen ristein sekä jaettiin perin-
neyhdistyksessä kaksi vuotta jä-
seninä olleille perinnekolikot. Ti-
laisuudessa luovutettiin yksiköi-

Sankarihaudalle 
laskettiin seppele 
sodissa kaatuneiden 
muistolle. 
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H A N K O N I E M E N 
K I L T A 

Joukot siirtymässä sankari-
haudoille. 
Joukot vastaanottavat 
Hangon Rannikkopatteriston 
perinnelipun. 

den päälliköille uudistetut yksik-
köviirit. Ohjuspatterin päällikkö 
vastaanotti uuden viirin. 

I l tajuhlia vietettiin perintei-
sesti Hangon Casinolla. Tilaisuu-
teen oli kutsuttu perinneyhdistyk-
sen jäsenet ja patteriston henkilö-
kunta puolisoineen sekä yhteis-
työkumppanit ja toiminnantuki-
jat. Hyvän maanpuolustushengen 
ylläpitämiseksi to ivomme, että 
vastaavanlaisia juhlia voitaisiin 
pitää Hangossa jatkossakin! 

Esikunta- ja 
Huoltopatteril-
la suoritettiin 
aamulla 
juhlallinen 
lipunnosto 

K i l t a m u k a n a k u t s u n n o i s s a 
• Hangossa pidettiin jälleen kutsunnat syys-
kyyn 17 päivänä. Vakiintuneen tavan mukaan 
myös kilta oli kutsuttuna mukana vierailemas-
sa tilaisuudessa. Uudenmaan sotilasläänin ko-
mentaja eversti Jarmo Myyrän kutsuun vastasi 
killan puheenjohta ja Risto Sariola, j oka oli 
mukana todistamassa kutsuntaa. Komentaja-
kapteeni Jarmo Valtimo johti tilaisuutta, jossa 
noin sei tsemänkymmentä nuorta ilmoittautui 
varusmiespalvelukseen. Jälleen kerran sotilas-
kotisisaret olivat valmistaneet maittavan aterian 
kutsutuille. Kaupunki avusti rahallisesti aterian 
syntymisessä. 

V u o s i p ä i v ä 
• Killan vuosipäivänä heinäkuun 27 päivänä 
2002 on killan 40-vuotispäivä. Kun ensi vuo-
delle Hankoniemen killan tehtäväksi on tullut 

järjestää myöskin Rannikonpuolustajain päivä 
on päätetty, että nämä juhlatilaisuudet järjeste-
tään samanaikaisesti . Juhlallisuudet pidetään 
lauantaina 27.7.2002 Hangossa ja Riilahdessa. 
Katso tarkemmin toisaalta tästä lehdestä. Rii-
lahden taisteluhan oli merkit tävä Ruotsin ja 
Venäjän laivastojen välinen vuoden 1714 meri-
taistelu. 

Ki l lan l ippu U u d e n m a a n 19 . m a a n -
p u o l u s t u s p ä i v i l l ä J ä r v e n p ä ä s s ä . 
• Lauantaina lokakuun 6 päivänä kokoontuivat 
Uudenmaan reserviläisjärjestöt viet tämään 
maanpuolustusjuhlaa Järvenpäähän. Kiltamme 
lippu osallistui lippuvartioon ja ohimarssiin. 

Kai Brandstack 
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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. 

®ör@sir 
Kysy lisää Turku Energiasta puhelin (02) 262 8500 tai 

www.turkuenergia.fi tai www.hyotysahko.com 

Soita Pohjolan Siniselle 
karhulle niin ei nouse 
turha haloo. 

Kun autosi on vakuutettu Pohjolassa, saat asiantuntevaa 
apua kellonajasta riippumatta, sillä hätäpalvelunumeromme 
010 55 88 112 palvelee sinua vaikka yöllä. Annamme neuvoja 
ja järjestämme tarvittaessa hinausauton paikalle. Niin ja tietysti 
korvaamme sinulle aiheutuneen vahingon. Kun sinulla on 
SuperKasko, saat uuden auton jo yli 30 % vahingosta. 

Ota autollesi vakuutukset Pohjolasta. Soita 010 55 88 00 
tai poikkea lähimpään konttoriimme. 

O L E M M E J A L K E I L L A . 

w w w . p o h j o l a . f i §> POHJOLA 
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T U R U N 
R A N N I K K O T Y K I S T Ö K I L T A Baltiassa 

• Matkailu Baltian maihin on jatkuvasti lisäänty-
nyt. Tallinnan lisäksi matkustetaan yhä useammin 
kauemmaksi Viroon sekä muihin Baltian maihin. 
Turun rannikkotykistökil ta ei halunnut olla huo-
nompi ja niinpä kilta päätti järjestää kiertomatkan 
Baltiaan: Viroon j a Latviaan. Matkaan lähdettiin 
syyskuun alussa. Matkareitti kulki via Balticaa pit-
kin Riikaan, jossa oltiin pari yötä sekä edelleen 
Vöruun, josta Tarton kautta Tallinnaan ja kotiin. 

Riika, Pohjolan Pariisiksikin mainittu kaupunki 
on kaunis. Se on tänä vuonna ollut Euroopan Uni-
onin kulttuurikaupunki. Tämä näkyi selvästi kau-
pungilla. Taloja oli restauroitu varsinkin vanhassa 
kaupungissa ja tulos näkyi. Edelliseen matkaan ver-
rattuna vanhan kaupungin keskusta oli pessyt kas-
vonsa ja työt jatkuivat. Toivoa sopii, että rahoitus 
riittää jatkossakin, sillä toki siellä vielä on paljon 
tehtävää. 

Ravintolat ovat hyviä, samoin ruoka, ei mitään 
ranskalaisia "piperryksiä" vaan saksalaisen mallin 
mukaan runsaat annokset. Kyytipoikana maistui 
olut, joka on Latviassa hyvää ja edullista. Muuten-
han Latvia ei ole kovin halpa maa. Sattuivat sito-
maan rahansa aikoinaan dollariin. Viro sitoi omansa 
Saksan markkaan. Hintaero näiden maiden väliä 
lienee 40% Viron eduksi. 

Latvia ja Viron raja ylitettiin Valka -Valga kak-
soiskaupugissa. Raja jakaa kaupungin kahteen 
osaan. Rajamuodollisuudet ovat lientyneet, mutta 
ne ovat edelleen muualla Euroopassa liikkuneelle 

melkoisen muodolliset. Eikä se koske ainoastaan 
turisteja vaan myös paikallisia asukkaita, joille ne 
ovat jokapäiväistä elämää. Molempien kaupunkien 
virkamiehet ovat käyneet ottamassa oppia Tornio -
Haaparanta rajasta, mutta ainakaan vielä käytäntö ei 
ole tuntuvasti helpottunut. 

Me pääsimme kohtuullisen nopeasti läpi Viron 
puolelle. Oltiin varmaan rehellisen näköistä jouk-
koa. Ja tkoimme matkaa Vöruun ja edelleen Ote-
pään kautta Pulsamaalle, Tartoon ja kotiin. Otepää 
on tunnettu suomalaisten hiihtäjien hemohes-tank-
kauksesta ja erikoisesta pormestaristaan sekä puus-
ta, jota kaikkien tuli halata. Antoi kuulemma, jotain 
lisävoimaa. Sitä useimmat saivat. 

Eräs tärkeä edellytys matkan onnistumiselle on 
hyvä opastus ja alueeseen hyvin perehtynyt auto-
kuljettaja. Tässä suhteessa kiltaa onnisti. Oppaam-
me Inge Kiintok, kuudennel lakymmenel lä oleva 
viron kielen maisteri oli todella ammattitaitoinen. 
Järvamaalla köyhissä oloissa syntynyt kolhoosi-
työntekijän tyttö osasi omiin kokemuksiinsa poh-
jautuen kertoa elämästä Virossa menneinä vuosina. 
Kertomukset antoivat uusia näkökulmia asioihin ja 
moni itsestäänselvyys ei ollutkaan enää niin selvä. 

Autonkuljettajamme Seppo Paimiosta ei myös-
kään ollut ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. 

Lopuksi kiitos vielä matkan järjestäneille, eri-
tyisesti matkanjohtaja Veijo Sillanpäälle. 

Ei muuta kun uusia matkoja suunnittelemaan 
Heikki Kiviranta 

Kuvassa koko 
51 hengen 
seurue. 
Edessä 
kyykistynei-
nä oikealla 
matkanjohta-
ja Veijo 
Sillanpää ja 
vasemmalla 
autonkuljet-
taja Seppo 
Santala. 
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S E L K Ä M E R E N 
R A N N I K K O T Y K I S T Ö K I L T A 

2.tykin saluuttilaukauksen savupöllähdys. 

Kuuskajaskarin luovutustilaisuus 
• Selkämeren Rannikkotykistökilta ry oli kutsunut 
allekirjoittaneen sekä muita vanhoja "jaskarilaisia" 
27.7.2001 järjestettyyn Kuuskajaskarin omistajan-
vaihdostilaisuuteen. Paikalla oli myös Rauman kau-
pungin sekä Saaristomeren Meripuolustusalueen 
edustajia. 

Kutsuvieraat kuljetettiin Suojan laiturista Kuus-
kajaskariin merivartioston aluksella. Sää suosi juh-
laväkeä. Vanha linnakesaari ja siellä sijaitsevat ra-
kennukset olivat jo hieman "ryvettyneet" ajan saa-
tossa, sillä viimeiset rannikkotykkimiehet poistuivat 
Kuuskajaskarista vuonna 1996. Kuluneet vuodet 
kaupungin päättäjät ovat miettineet saaren uutta 
käyttötarkoitusta. 

Luovutustilaisuus pidettiin 2. tykin ympäristös-
sä. Luovutuspuheen piti Suomenlahden Meripuo-
lustusalueen esikuntapääl l ikkö komenta ja Erkki 
Marttila. Vastaanottajien puolesta puhunut Rauman 
kaupunginval tuuston puheenjohta ja Vesa Heino 
kertoi myös itse palvelleensa aikanaan varusmiehe-
nä Kuuskajaskarin linnakkeella. Eniten häntä kui-
tenkin tuntui miellyttävän se, että rakkaalla "verivi-

Raumanmen lukko -niminen patsas Kuuskajas-
karissa. 

hollisella" Porin kaupungilla on nyt vähemmän tyk-
kejä kuin Raumalla. Tilaisuuden päätteeksi kiltalai-
set ampuivat tykillä kunnialaukauksen. 
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Rauman kaupunki tarjosi kahvit entisessä ruo-
kasalissa sotilaskotisisarten avustamana. Kahvituk-
sen jälkeen kutsuvieraat lähtivät saaresta. "Jaskari-
laiset" jäivät nauttimaan ruoasta ja muista hyvistä 
antimista. Ruokailun lomassa ja varsinkin sen jäl-
keen, virisi vilkas keskustelu saaren historiasta ja 
nykytilasta. Moni ihmetteli, miksi näin on käynyt? 
Kuuskajaskarin varustelu alkoi vuonna 1939, ja nyt 
62 vuotta myöhemmin, yksi aikakausi saaren histo-
riasta oli päättynyt. Illalla oli aika jättää jäähyväiset 
ystäville ja entiselle monien pitämälle palveluspai-
kalle. 

Rauman kaupunki tekee Kuuskajaskariin ranta-
asemakaavan, joka mahdollistaa tyhjilleen jäänei-
den kiinteistöjen joustavan käytön matkailutarkoi-
tuksiin. Saarella on rakennuksia kaikkiaan 9000 ne-
liömetriä. Suurin rakennus on saaren keskellä oleva 
kaksiketToksinen kasarmirakennus, jonka kerrosala 
on 5000 neliömetriä. 

Stig Lehtovaara kuvat ja teksti 

TIMANTTIHYLLYSTÖT 

HUONEKALUTEHDAS 
P. ROTOLA-PUKKILA OY 

61800 KAUHAJOKI KK, puh. (06) 230 1000 
Fox (06) 230 1060 

http://www.kauhajoki.fi/timantti  
www.timantti.com 

Finnsteve Oy Ab, Saukonkuja 5 , 0 0 1 8 0 Helsinki 
Puh. OIO 56 560, fax 09 -685 7 2 5 3 

Huolintakotu 5 , 2 0 2 0 0 Turku 
Puh. 010 233 7555 , fax 0 2 - 2 3 0 3115 

www.finnsteve.fi 

Rakennuskoneet, henki-
lönostimet, tel ineet pie-
neen ja suureen rakentami-
seen. Myös tapahtumatel-
ta t ja varastohallit. 

Timanttisahaus ja -poraus, 
sekä betonin murtaminen 
huippuluokan kalustolla. 

Kosteusmittaukset, -kartoi-
tukset, lämpökuvaukset se-
kä kuivauspalvelu. 24 tun-
nin katastrofipäivystys. 

Rakentajain Konevuokraamo Oyj 
Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa, puh. (09) 89 481, fax (09) 890 303 
Maanlaajuinen toimipisteverkosto • www.rakentajainkonevuokraamo.f i 

Vuokrausta Urakointia Kuivausta 
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Tehokkaat 
välineet! 

Tietokoneet 
näytöt 
tulostimet 
skannerit 
pelit ja 
ohjaimet 
verkkokortit 
ohjelmistot 

GB superstore 
K o t k a n k a t u 2 0 , 4 8 1 0 0 K O T K A , P U H 0 2 0 4 7 0 7 8 2 0 

Ostamisen helppoutta. www.pcsuperstore.f i 

Suomen Puolustusvoimatkin luottaa 
OFA-liukuesteketjuihin 

OFA Oy Ab, PL 16, 32201 LOIMAA 
Puh. 02-7636 720, Fax 02-7627 958 

JA K O T K A N 
m K A U P U N G I N -
~ T E A T T E R I 

Musiikkinäytelmä 
Myrskyluodon Maija 
www.kotka.fi/teatteri 

Varaukset: 
puh. (05) 234 4199, 234 4170 
LIPPUPISTE 
puh. 0600 900 900 (5,30 
min.+pvm) 

SEINÄJOEN KAUPUNKI 
Kaupunginhallitus 

Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki 
Puh. 06-416 2111 
www.seinajoki.fi 

d a 
• n RAUMAN SATAMA 

H a k u n i n t i e 1 9 2 6 1 0 0 R A U M A 
puh. (02) 834 4712, fax (02) 822 6369 

www.por to f rauma.com 
e-mai l : harbour.of f ice@portofrauma.com 
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an hallinta 
missa A U V O V I I T A - A H O 

Taistelutilan hallinta 
on joissakin yhteyk-
sissä, lähinnä maa-
v o i m i s s a (Ba t t l e -

f i e l d / s p a c e M a n a g e m e n t ) , 
ymmärretty suppeasti taisteli-
jan tai asejärjestelmän tavoit-
teena kontrolloida ympäristö-
ään taistelukentällä - integroi-
dun tekniikan tukemana. Me-
rivoimissa näitä lavettikohtai-
sia integroituja kokonaisuuk-
sia nimitetään taistelunjohto-
järjestelmiksi (CMS - Combat 
M a n a g e m e n t S y s t e m ) j a 
edel leen laajemmin (sensorit 
ja aseet ml.) taistelujärjestel-
miksi (CS - Combat System). 

Use immi ten ta is te lu t i lan 
hallinta -käsite esiintyy kuiten-
kin suomalaisessakin sotilas-
sanailussa kuvaamassa tavoi-
tetilaa, jossa uuden tekniikan 
t u k e m a n a ovat t a p a h t u m a t 
koko operaat ioalueen taiste-
lutilassa nykyistä merkittäväs-
ti paremmin ja reaaliaikaisem-
min sekä t iedossa että rea-
goi tavissa. Taistelut i lan ele-
menttejä Suomen merialueel-
la ovat i lma ( teor iassa myös 
avaruus), pinta (maa-, rannik-
ko- ja merialue) ja vedenalai-
nen maailma. Toki taistelutilan 
d imens io ih in kuuluvat myös 
ta rkas te lu a jassa ja sähkö-
magneett isessa spektrissä. 

Paremmin hall ittua taiste-
lutilaa tavoitteleva muutos on 
- me i l l ä m e r i v o i m i s s a k i n -
välttämätön. 

Johan termin lykkäsi... 
Taistelutilan hallinta. Tiedän panssarieverstin, joka 
todennäköisesti kehottaisi tunkemaan tämänkin 
termin saman tien ahteriin ja keskittymään tositoi-
miin. Sitä paitsi eversti on oikeassa - ei taistelutilaa 
voida väittää hallittavankaan kuin niissä laboratorio-
tyyppisissä erikoisolosuhteissa, joissa asetelma on 
voimakkaasti epäsymmetrinen. Tällöin hyökkääjän 
mahdollisuudet hallita taistelutilaa - ainakin joissakin 
sen dimensioista - on moninkertaisesti varmistettu 
ennen operaation aloittamista. Oletusarvoisesti käytet-
tävissä on tällöin aina sekä satelliitit että taistelunjoh-
toon erikoistuneet massiivisin tiedustelu-, valvonta- ja 
tietoliikennejärjestelmin varustetut ilma-alukset. Me 
tuskin voimme kuvitella olevamme tapahtumien 
kontrolloijan asemassa missään uhkaskenaariossa. 
Tämä äkkiseltään hieman luotaantyöntävä termi onkin 
puolustukseen keskittyvän pienen Suomen näkökul-
masta hieman harhaanjohtava. 
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E n n e n r i i t t i k u n m i e s 
t e k i p a r h a a n s a 

Ennen kaikki oli niin yksinker-
taista. Ei alkuaikojen t ietoko-
ne i takaan sen k u m m e m m i n 
tarvinnut hallita, kun laitteen 
yh teydet rajoi t tuivat vir ta- ja 
k i r jo i t inkaapel i in. Jos v ihreä 
valo ei nappia painamalla syt-
tynyt, laitettiin töpseli seinään 
- jos taas tulostus ei onnistu-
nut, sählättiin tovi kaapelin tai 
ja tko lomakkeen veto la i t teen 
kanssa, jonka jälkeen kirjoitet-
tiin juttu näytöltä paperi l le. 

Vasta lukuisten koneiden 
verkot taminen ja l isääntynyt 
r i ippuvuus t ietojär jestelmistä 
sekä t iedon saatavuudesta loi 
t a rpeen mm. verkon to imin-
nan, o ikeuks ien ja palvelu i -
den keskitetylle hallinnalle. 

Sodankäynnissäkin on pe-
r inteisest i pär jä t ty vanho i l la 
viisauksilla, kuten "tunne jouk-
kos i j a sen s u o r i t u s k y k y " , 
"tunne vihollisen toimintaperi-
aatteet" ja erityisesti "ole as-
kel edellä vastustajaasi". Kyl-
lä ainakin keskimääräistä fik-
sumpi sotapääll ikkö näitä op-
peja noudattamalla ja kelvolla 
sota joukol la i lman sen kum-
mempia hall intojakin menes-
tyi taistelukentällä. Hyökkää-
jän kaavamainen käyttäytymi-
nen mahdoll ist i omien voimi-
en oikeansuuntaisen käytön, 
vaikka tilanne olisikin ollut tie-
dossa vain ylimalkaisesti. 

N y t h o m m a r i i s t ä y t y y 
käs is tä 

Käs i t ys n y k y a i k a i s e s t a so-
d a n k ä y n n i s t ä on ku i t enk in 
merkittävästi muuttunut vi ime 
vuosikymmenen aikana. Stra-
tegisen iskun ot taminen mu-
kaan uhkakuvaan oli vain esi-
aske l t i e l l ä l a a j a m i t t a i s e n 
hyökkäyksen uhasta kohti kiu-
sallisen monimuotoisia, rajat-
t u j a i l k e y k s i ä . M u u t o k s e n 
taustal la on erityisesti teknii-
kan yhä kiihtyvä kehitys. 

L isääntynyt l i i kkuvuus ja 

Ruotsalainen 
näkemys DBA:sta. 

Oikealla näkyvä 
"ilmalaiva" on 

aerostaatti, jonka 
uskotaan useiden 

kilometrien 
korkeudesta 

toimivan sekä 
keskeisenä senso-

rina (pintaan 
integroidut tutkat 

etc) että tietolii-
kennealustana 
(FOA 6/2000). 

to im in ta -a lueen laa jentumi-
nen va i keu t taa sekä omien 
että viholl isen joukkojen seu-
raamista, tapahtumien aika-
jänne on merkittävästi lyhen-
tynyt sekä aseiden vaikutus-
etäisyys ja tarkkuus kasvanut. 
I n f o r m a a t i o s o d a n k ä y n n i n 
kasvava merk i tys hämmen-
tää. H o m m a on siis jo nyt -
h ieman yleistäen - karannut 
tuon keskimääräistä teräväm-
mänkin sotapääll ikön käsistä. 
Kerran niin main iota, josk in 
usein byrokratisoitunutta esi-

kuntaakaan ei nykymenetel -
min joudeta hyödyntämään -
monimutkaisesta kokonaisuu-
desta kun ei tuumailemalla ja 
kannanoto i l la y leensä löydy 
juonta t iukoissa aikarajoissa. 

Totuuden n imessä on to-
dettava, että nykyajan hekti-
nen ki ireell isten - joskaan ei 
aina niin tärkeiden - asioiden 
kanssa painiminen voi estää 
johtajan perehtymisen mainit-
tuihin oleellisuuksiin riittävällä 
pieteetil lä. 

Kuten sivi i l iympyröistä tie-

dämme, lisääntyy saatavissa 
o levan in fo rmaa t ion mää rä 
v o i m a k k a a s t i . S a m a p ä t e e 
pääsääntöisesti sotavoimien-
kin to imintakent tään. Tekni-
sesti yhä monimutkaisemmat 
er i l l iset to im ia la jä r jes te lmät 
sisältävät paisuvia tietokanto-
ja, jo issa o levaa t ie toa voi-
daan ainakin teoriassa jalos-
t aa p ä ä t ö k s e n t e o n tueks i . 
Teknisesti edistykselliset sen-
sorit voivat kerätä valtavia tie-
tomääriä. Usein myös kiinteä 
t i e d o n s i i r t o v e r k k o t a r j o a a 

mahdol l isuuden t iedon mas-
s i i v i s e e n h a j a u t t a m i s e e n . 
Keskimäärin tuon informaatio-
mössön reaal ia ika inen hyö-
dyntäminen päätöksenteossa 
on kuitenkin vielä päiväunta. 

A l a n t e r m i n o l o g i a lyö 
p a i k a t h a p o i l l e 

Revolut ion in Mil itary Affairs 
(RMA) on jenkkilähtöinen ajat-
te lu tapa, jo l la kuvataan yh-
te i skunnan muu t t um isen ja 
teknolog ian huiman kehityk-

sen aiheuttamaa muutospai-
net ta asevo imissa. RMA on 
otet tu use issa läns imaissa, 
korostuneesti mm Ruotsissa, 
asevoimien kehi tystä ohjaa-
vaksi doktriiniksi. Taisteluthan 
hallinta voidaan nähdä oleel-
l isimpana osana RMA:ta, joka 
yläkäsitteenä määrittelee uu-
sia tuulia niin doktriinissa, tek-
nologiassa kuin organisaat i -
oissakin. Taistelut i lan hall in-
taa voidaan jäsentää seuraa-
vasti: 

1. Dominant Bat t lespace 
Awareness (tai: in format ion 
super io r i t y ) . DBA kuvaa li-
sääntynyttä tarvetta ja kykyä 
mal l in taa to im in taympär is tö 
sekä tietää luotettavasti omi-
en ja vastapuolen joukkojen -
jopa yksittäisten taisteli joiden 
- paikka, tila ja toiminta. 

2. N e t w o r k C e n t r i c 
Command&Control (tai: deci-
sion superior i ty) kuvaa irrot-
tautumista jähmeäs tä johta-
miskulttuurista kohti jatkuvan 
t i lannet ie to isuuden sävyt tä-
mää t ietojär jestelmin todel l i -
sesti tuettua johtamista. 

3. Precision engagement 
taas kuvaa aseiden l isäänty-
nyttä kantamaa ja tarkkuutta, 
mutta myös laajemmin ottaen 
sotatoimien täsmäluonnetta. 

Asevaikutus kuvataan täs-
sä yhteydessä osaksi taistelu-
tilan hallintaa. U.S. Navy tosin 
erot te lee käsi t teen Domina-
t ing the Bat t lespace alle ko-
k o n a i s u u d e t B a t t l e s p a c e 
Control, Battlespace Attack ja 
B a t t l e s p a c e S u s t a i n m e n t 
(huolto), mutta kuten todettu, 
eivät jenkki laivaston hyökkä-
yksell isemmät määritelmät oi-
kein sovellu meille. 

Samaa asiaa eri näkökul-
mista kuvataan myös termeil-
lä Digit ized Battlefield ja Net-
work Centric Warfare. 

Näkyvimmin alan termino-
logiasta lienevät lukijan tietoi-
suuteen porautuneet ikävän 
oloiset lyhenteet kuten C3I, 
C4ISR, C4I2WS ja niiden mo-
net muunnelmat. Näitä lyhen-
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teitä käytetään kuvaamaan eri 
järjestelmät toisiinsa nivoutta-
vaa arkkitehtuuria, jolla muu-
tokseen uskotaan päästävän. 
Tavoi t teena on siis jär jestel-
mätasolla integroida johtami-
nen, valvonta, t iedustelu, tie-
toli ikenne, t ietojärjestelmät ja 
mitä milloinkin. 

Ni inpä - mitä moniselittei-
sempi ja vaikeammin hahmo-
tettava kokonaisuus on kysy-
myksessä , s i tä v a r m e m m i n 
sille kehitellään hallinta, jonka 
te rmino log ia l la s a a d a a n lo-
putkin asiaa ymmärtävät t ip-
pumaan kelkasta. 

Taistelutilan hallinnalla ku-
vataan kuitenkin tuttuja asioi-
ta, jotka vain toteutetaan tieto-
koneavusteisesti. Informaatio-
mössöstä on tavoit teena fuu-
sioida esimerkiksi seuraavan-
kaltaisia kokonaisuuksia: 

- uhkailmaisu ja uhkavaroi-
tuksen jakaminen 

- maalitilanteen reaaliaikai-
nen tuottaminen 

- automatisoi tu t i lanneku-
van muodostaminen ja jaka-
minen 

- t o im in ta -a l ueen ana ly -
sointi ja visualisointi 

- uhkien priorisointi ja vai-
kutusmekanismin valinta 

- vaikutuksen arviointi 
- t ietokoneavusteinen pää-

töksenteon ja johtamisen tuki 

D o m i n a n t B a t t l e s p a c e 
Avvareness 

Rimpui lussa kohti t i lannetie-
to isuut ta tai edes kelvol l ista 
maalit i lannetta tehdään kehi-
t y s t yö tä k a h d e l l a a luee l l a . 
Kehittyneet, taistelunkestävät 
sensorit luovat edellytykset ti-
lannekuvan muodostamiselle, 
mutta vasta sensorit iedon au-
tomaat t ise l la yhd is tämise l lä 
(sensori fuusio) vo idaan sen-
sorien tuottamaa kir javasta ja 
runsastoisteisesta informaati-
os ta rakentaa reaal ia ika is ia 
u h k a v a r o i t u k s i a ja maa l i n -
osoituksia sekä luotettavaa ti-
lannekuvaa myös häir i tyissä 

olosuhteissa. Kehittynein esi-
merkk i opera t i i v i sessa käy-
t ö s s ä o l e v a s t a m a a l i d a t a n 
fuusiosta l ienee Cooperat ive 
E n g a g e m e n t C a p a b i l i t y 
(CEC) -konsepti, joka kehitet-
tiin USS Starkin saatua 1987 
kylkeensä Irakin hävittäjäko-
neesta laukaistun 
Exocet -oh juksen. 
CEC on menete l -
mä, j ossa la ivas-
t o y k s i k k ö j a k a a 
n o p e a l l a t i e to l i i -
k e n n e v ä y l ä l l ä 
maa l ida tan , jos ta 
ede l leen fuusiol la 
rakennetaan myös 
häirityissä olosuhteista luotet-
tava maal inosoi tus alusyksi-
kön omasuoja jär jeste lmäl le . 
Ampuval la lavetilla voi siis olla 
käytet tävissä pe lkkä asejär-
jestelmä. 

Meidänkin merivoimil lam-
me on runsaasti kokemusta -
tosin kul lo isenkin tekni ikan, 
budjetin ja vallitsevan ymmär-
ryksen sa l l imissa r a j o i s s a -
yhteentoimivien sensori- ja ti-
lannekuvajärjestelmien raken-
tamisesta. Kokemukset rajoit-
tuvat kuitenkin lähinnä yhden 
taistelualuksen omasuojapai-
notteiseen ympär istöön sekä 
ei-reaal iaikaiseen pintat i lan-
nekuvajärjestelmään rannikol-
la. Edes muu taman vuoden 
pääs tä rea l i so i tuvan la ivue 
2000:n taistelunjohtojärjestel-
män myötä ei mei l lä s a a d a 
käyttöön CEC:n kaltaista ky-
kyä yhteiseen 3D ilmamaalin-
osoitukseen - merkittävän ra-
jo i tuksen muodos taa jo käy-
tet täv issä o leva si i r tokaista. 
Vaikka yhteiseen maalinosoi-
tukseen a lus ten i lmator jun-
nassa ei päästäkään, on pal-
jon tehtävissä yhteisen ja au-
tomatisoidun uhkavaroituksen 
sekä t i l annekuvan a lueel la . 
Eikä toki pelkästään alusyksi-
köiden välillä, vaan kokonais-
j ä r j e s t e l m ä s s ä , j o s s a m m 
alukset to imivat sekä t iedon 
käyttäjinä että tuottajina. 

Maaliti lanteen operaattori-

avusteisen fuusioinnin esias-
keleita merivoimissa edusta-
vat lähinnä Rannikkotykistön 
johtamis la i t te is to (Rjohla) ja 
i lmator junnan maalinosoitus-
la i t te is to ( M o s l a 8 7 ) , j o i s sa 
use iden sensore iden da taa 
voidaan pinota yhtenä maali-

na n ä k y v ä n seu -
rannan tueksi. Kiin-
te iden tutkien kau-
kokäyttöön ja tilan-
n e k u v a n käs i t t e -
lyyn merenkulun tu-
ki järjestelmän poh-
j a l t a k e h i t e t y s s ä 
MKY:ssä on maa-

iikbs««! | j n v a j h t o t u t k i e n 
seuranta-alueiden väli l lä au-
toma t i so i t u , mu t ta use iden 
senso re iden da taa ei vo ida 
h y ö d y n t ä ä seu ran to jen pa-
rantamiseksi. 

Yhteisen ja yhdistetyn au-
t o m a a t t i s e n t i l a n n e k u v a n 
moot tor ina to imivasta ohjel-
m is to ra t ka i sus ta käy te tään 
yleisesti nimitystä Multi Sen-
sor Tracking (MST). Merivoi-
mien ens immäinen MST-jär-
j e s t e l m ä s isä l t yy a i kanaan 
Lv2000 taistelunjohtojärjestel-
mään, joka siis pystyy yhdis-
tämään automaattisesti omien 
ja ulkopuol isten sensoreiden 
seurantoja ja niiden lisätieto-
ja. Merki t täväst i laa jempana 
jä r j es te lmänä suunn i te l laan 
myöhemmin käyt töönotet ta-
vaksi puolustusvoimien yhtei-
nen MST-ympär is tö , jo ta on 
määri te l ty jo jo i takin vuosia. 
Tällä MST:llä tulee kyetä ohja-
tusti kokoamaan ja jakamaan 
luotettavaa lähes reaaliaikais-
ta yhteistä tilannekuvaa, jossa 
hyödynnetään kaikkia sodan 
ajan kirjavia sensoreita. 

Va ikka myös tä rke immät 
kiinteät sensorit (tutkat, multi-
sensor i t , va-valvonta) tähän 
jä r jes te lmään pyr i tään liittä-
määnkin, on merkittävin rooli 
taistelunkestävillä sensoreilla, 
kuten rannikkotutkil la, optisil-
la tähystä j i l lä sekä ta is te lu-
a lus ten sensore i l l a . Suur in 
h a a s t e s e n s o r i p u o l e l l a on 
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kaukoa lueen va lvonta , joka 
voidaan ratkaista vain ilmaan 
nostettavi l la sensorei l la (len-
nokit, hekotutkat tai aerostaa-
tit). I lmava lvonnan merk i tys 
korostuu päivä päivältä - vaa-
t i m u k s i i n p y r i t ä ä n v a s t a a -
maan kehittämällä mm. tähys-
täj i l le a is t imaal in osoi t t imia, 
joilla lähetettävän maalit iedon 
tarkkuutta voidaan parantaa. 

DBA-käs i t e s i sä l tää si is 
er i ty isest i ta is te lunkes tävä t 
verkotetut sensorit ja järjestel-
män, joka hyödyntää kerättä-
vän sensoridatan optimoidus-
ti (MST). Teknisesti DBA aset-
taa haasteita myös oman pai-
kantamiskyvyn ja t ietol i iken-
teen kehittämiselle. 

DBA:n hedelmät kyetään 
kuitenkin poimimaan kaukana 
t u l e v a i s u u d e s s a s i in tävä l lä 
yhteentoimivien järjestelmien 
kokonaisuudella, joka ei tyydy 
esittämään pelkästään luotet-
tavaa maal i t i lannet ta , vaan 
fuusioi kaikkea taisteluti lasta 
käy te t t äv i ssä o l e v a a infor-
maatiota. Päätöksenteon tu-
eksi on kye t tävä hyödyn tä -
mään l u k e m a t t o m i e n t ie to-

kantojen tietoja, kuten kuva-
uks ia omien ja vas tapuo len 
jär jestelmien suori tuskyvystä 
sekä organisaatioista ja taktii-
kasta. To imia la jär jes te lmien 
s isä l tämä t ieto on tar jo t tava 
reaaliaikaisina ymmärrettävi-
nä raportteina ja kaavioina. 

N e t w o r k C e n t r i c 
C o m m a n d & C o n t r o l 

Verkkokeskeinen johtaminen 
kuulostaa sekin äkk ise l tään 
"hömpältä". Sitä se ei kuiten-
kaan ole. Suomeksi tällä ter-
millä halutaan ilmaista vaikka, 
että "lopettakaa jo tuo kivikau-
t inen teatter i , joka perustuu 
määräaika is ten t i lannei lmoi-
tusten perusteel la pidettyihin 
t i lanneselostuks i in ja n i iden 
perusteella annettaviin pitkän 
aikavälin mahtikäskyihin". Pe-
rinteiden lisäksi tälle johtamis-
tavan pint tymisel le löytynee 
ainakin toistaiseksi osin myös 
relevantteja perusteluja. 

Määräaikaiset tilanneilmoi-
tukset ovat epätoivoinen tapa 
edes jälkikäteen saada tietää 
jo tak in siitä, mi tä joukko on 

tehnyt - muutenhan t ietoa ei 
perinteisesti saada lainkaan. 
Vanhallakin (=nykyisellä) tek-
niikalla voitaisiin toki ahkeral-
la tasotyöskentelyllä ja tapah-
tumailmoittelul la sekä johtaji-
en aidol la ja jatkuval la kom-
munikoinnil la päästä reaaliai-
ka i sempaan ymmär rykseen 
tilanteesta. Esteenä on voinut 
o l l a v a i k k a p a t a r ve s a l a t a 
oma toiminta olemalla hiljaa, 
t ietol i ikenneyhteyksien puut-
tuminen, t i lanteen hekt isyys 
tai oma huono t i lannet ie to i -
suus. Tekniset järjestelmät ei-
vät aina anna sanottavasti tu-
kea eikä niitä hyödynnetä täy-
sipainoisesti. 

Harjoitusti lanteessa johta-
misen ongelmat tulevat vajaa-
miehi tyksessä esiin korostu-
neesti. Sekä johtavan että joh-
tamista tukevan henki löstön 
koko energia voi suuntautua 
tuntien ajan pelkästään seu-
raavan t i lannei lmoi tuksen ja 
erityisesti t i lanneselostuksen 
laadintaan. Selostusti lanteen 
merki tystä korostetaan suo-
rassa suh teessa es imiehen 
arvostukseen tai arasteluun. 

Unmanned aerial vehicles 

Lemmings - crawl into 
and out of the water 

Ground sensors 

Floating weapon 
canisters 

Weapon canisters - could contain 
remote missiles, mines or torpedoes 

Source: U.S. Navy Warfare Development Command 

USA:n laivaston näkemys mm alusten lukumäärän vähentämiseen tähtäävästä taistelutilan 
hallintakonseptista (Defence News 5/2001). 
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Esityshetkel lä jo vanhentu-
neen grafiikan hienosteluun ja 
raportin sanamuotoihin saate-
taan tuhlata aikaa suhteetto-
masti. On toki todettava, että 
merivoimien esitys- ja suun-
nittelujärjestelmän (MESI) ny-
kyversionkin ominaisuuksien 
tehokas hyödyntäminen an-
taisi jo mahdoll isuuden mm. 
naapu re iden , a la is ten ja 
ylempien johtoportaiden tilan-
teen jatkuvaan seuraamiseen 
ja niihin reagointiin. Järjestel-
män hyödyntäminen edellyt-
tää komentaj ien si ir tymistä 
MESI:n käyttäjiksi. 

Ti lanne saattaa "pyöriä" 
taustalla ilman, että sen reaa-
liaikaiseen seuraamiseen ja ti-
lanteeseen reagoimiseen voi-
daan juurikaan keskittyä. Ti-
lanteen pyörittäminen on se-
kin ilman todellisia joukkoja tai 
simulaattoria kovan työn taka-
na. Johtamisen kehittämisen 
välttämättömänä edellytykse-
nä onkin simulaattoriympäris-
tön luominen. Ke lvo l l inen 
maalitilannekuvasimulaattori 
merivoimaympäristöön on en-
simmäinen askel kohti moni-
mutkaisempia tilanne- ja joh-
tamissimulaattoreita. Tällä sa-
ralla on ensimmäisiä haparoi-
via askeleita otettu MeriSimu-
protoilulla. 

Verkkokeskeinen johtami-
nen edellyttää jatkuvaa sitou-
tumista t i lanteen seuraami-
seen ja tapahtumien ohjai-

luun. Henkilösidonnainen ko-
mentajuus selkeyttää toki teo-
r iassa vas tuukysymyks iä , 
mutta estää tehokkaasti koko-
aikaisen johtamiskyvyn muo-
dostamisen. 

Tulevaisuuden taisteluthan 
hallinnan ja johtamistapahtu-
man ilmentymä voi olla jotakin 
strategiapel in pelaamiseen 
verrattavaa - lukemattomia 
simulointeja edeltänyttä toi-
mintaa, jossa kulloinkin "pui-
koissa" oleva operaattori toi-
mii reaaliaikaisesti komenta-
jan valtuuksin. Vain simuloin-
teja ajamalla voidaan valmis-
tautua reagoimaan yllättäviin 
ja nopeatempoisi in sotatoi-
miin. Tämänkaltaiseen johta-
miseen voidaan valmistautua 
jo nyt, vaikka tietojärjestelmi-
en tuki onkin enintään välttä-
vää. 

Tietokone tekee päivä päi-
vältä yhä ihmeellisempiä asi-
oita. Miesvoimin aiemmin teh-
tyjä suoritteita automatisoi-
daan ja siirretään koneelle, 
mikä mahdollistaa yhä kasva-
van t ietomassan käsittelyn. 
Ihminen on kuitenkin moni-
mutka isen kokona isuuden 
mallintamisessa ja oleellisten 
asioiden erottelussa konee-
seen verrattuna ylivertainen. 
Tätä ominaisuutta tulee vaalia 
ja kehittää simulaatioilla kou-
luttautumisen lisäksi myös ko-
rostamalla johtajien välisen 
puheella tapahtuvan kommu-
nikaation merkitystä. 

Juuri nyt, kun alamme to-
tu te l la j oh tam issanom ien 
käyttöön ti lannekuvan auto-
mat iso inn iks i ja er i ty isest i 
sähköpostityyppiseen viesti-
tykseen (voi kunpa tuosta fak-
s is ta nyt v ie lä pääs tä is i in 

eroon), on kehitettävä myös 
johtamisen puheyhteyksiä ja 
puheentallennusmenetelmiä. 
Siirtyminen puheverkoista da-
taverkkoihin sopii hyvin tieto-
kantojen repl ikoint i in sekä 
johtamissanomi l le ja antaa 
muunkin viestityksen osalta 
mahdoll isuuden tiedon talti-
ointiin ja tehokkaaseen jake-
luun. VoIP (Voice over IP) al-
kaa tekniikkana mahdollistaa 
laajakaistaisten dataverkko-
jen hyödyntämisen myös pu-
heliikenteelle ja tallennuska-
pasiteetin halpeneminen taas 
sallii yhä paremmin myös pu-
heen säilömisen. 

Precision Engagement 

Asevaikutuksen painottumi-
nen kohti täsmäaseita on näh-
tävissä myös merivoimissa. 
Mei tä RT-miehiä h ier tänyt 
moottoroitujen tykistöyksiköi-
den selonteossa tapahtunut 
hautaaminen on yksi tämän 
kehityksen ilmentymä. 

Näidenkin yksiköiden koh-
talo olisi voinut olla osin toi-
nen, jos ajatukset hakeutu-
vasta ampumatarv ikkeesta 
olisi joskus realisoitu - toki yk-
siköillä oli tunnetut heikkou-
tensa. Nyt merivoimissa kes-
kitytään meritorjunta-, rannik-
ko- ja i lmator juntaohjusten 
hankintoihin. Maalinosoitusky-
kykin on uusien sensorihan-
kintojen myötä parantunut, 
vaikka kaukoalueen ongelmat 
ovatkin ratkaisematta. 

Kohti kaupal l ista 
tekno log iaa 

Dominant Battlespace Aware-
ness edellyttää siis verkotet-

A KUUSISTO-HYDRAULI Ky 
Keskuojankatu 13, 33900 Tampere 

Puh. (03) 265 6931 

Kymen Räjähdepalvelu Oy 
Lappeenranta 

RÄJÄHDYSAINEIDEN JA -NALLIEN TUKKULIIKE ym. louhintatarvikkeet 
Jari Semi 040 545 1171 
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tujen sensoreiden datan fuu-
siointia ja tilannekuvan jaka-
mista - Network Centric C2 
taas edellyttää mm laajojen 
tietokantojen hajauttamista. 
Puolustavalla Suomella ei ole 
suurvaltojen tapaan satelliit-
tien ja taistelunjohtokoneiden 
an tamaa tukea t ie to l i iken-
neyhteyksille. Merivoimat on 
kuitenkin siinä onnell isessa 
asemassa , et tä 
operaa t ioa lueen 
t ie to l i i kennever -
kon perusta voi-
daan rakentaa 
kiinteillä yhteyksil-
lä-puhtaast i kau-
pall iseen tekniik-
kaan tukeutuen. 
Kaupal l inen tek-
nologia kuitenkin rynnii myös 
perinteisiin sotilassovelluksiin 
ja -laitteisiin. Syy on yksinker-

tainen - kaupallisen teknolo-
gian hyödyntäminen on ainoa 
vaihtoehto selvitä skenaarios-
sa, jossa taisteluthan hallinta-
kyky ratkaisee menestyksen. 

Kaupal l isen teknologian 
hyväksikäyttöön on myös lo-
gistisia syitä, sillä pitkän elin-
kaaren sotilaselektroniikalle ei 
nykyisessä kehitysvauhdissa 
juuri löydy tukea - eikä han-

kintavaiheessa kye-
tä kaikkeen vara-
utumaan. Kehitys-
vauhtia kuvaa esi-
merkiksi matkapu-
he l in tekno log ia -
tänään ilmestyvistä 
tuot te ista on kah-
den vuoden kulut-
tua t uo tannossa 

enää 30%. 
Sama pätee elektroniikan 

lisäksi myös ohjelmistopuolel-

le - vain siviilimaailmassa laa-
jast i tuet tujen s tandard ien 
mukaisesti tehdyille ohjelmis-
toille voidaan taata ylläpito, 
joka käytännössä tarkoittaa 
järjestelmän suorituskyvyn pi-
tämistä kehityksen kelkassa. 
Tätä avoimen ohjelmistoym-
päristön periaatetta noudatet-
tiin mm. Lv2000 Linux/Corba -
pohjaisen taistelunjohtojärjes-
telmän hankinnassa. Tämän 
kot imaassa y l läp ide t tävän 
komponenttipohjaisen ohjel-
miston osia tulee kyetä hyö-
dyntämään muissakin ympä-
ristöissä. Vain tämänkaltaisel-
la yleiskäyttöisellä ohjelmisto-
ajattelulla voidaan kuvitella 
joskus saavutettavan tila, jos-
sa jär jestelmät toimivat yh-
teen taistelut i lan hal l innan 
edellyttämällä tavalla. • 

TERVEHDIMME RANNIKON PUOLUSTAJIA 

KONE-TUOMI OY 
Turku 

PIZZERIA-KAHVILA RITAS PLACE KY 
Pori 

TILI- JA VEROSUUNNITTELU TMI IRMA SYTELÄ K LT 
Kerimäki 

AUTOILIJA HEIKKI HAAVISTO 
Koski 

KIIMINGIN KUNTA 
SALON SUZANNAH 

Dragsvik 
SATAKUNNAN SÄHKÖASENNUS OY 

Noormarkku 
IMATRAN PELTI- JA RAUTALIIKE OY 

Imatra 
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Valtuutetut 
Lynx-jälleenmyyjät 

TRAXTER 
Kun aloitimme Bombardier Traxterin, nelipyöräisen 
maastoajoneuvomme kehittelyn, meillä oli kaksi selkeää 
tavoitetta. Halusimme tehdä Traxterista ATV-maailman 
kovimman ja luotettavimman työntekijän. 
Olemme saavuttaneet tavoitteemme. Traxterissa yhdistyvät 
uudella tavalla voima, ketteryys, helppokäyttöisyys ja 
luotettavuus. Kokeile, niin huomaat! 
KYSY LISÄÄ OMALTA ATV-KAUPPIAALTASI! 

^ BOMBARDIER 
BOMBARDIER _ 

W RECREATIONAL PRODUCTS 

YKKÖNEN SUOMESSA 
YKKÖNEN RUOTSISSA 
YKKÖNEN NORJASSA 

www.bombardier.fi 

t * RANNIKON PUOLUSTAJA 
YHTEINEN JULKAISUMME 

RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 
PL 160 
00131 HELSINKI 

• Puheenjohta ja Hasse Rekola 
Kluuvint ie 1 A 1 
02180 ESPOO 
gsm: 0400 426 099 
e-mai l : hans-peter. rekola@mil . f i 

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ 
•Va l t uuskunnan puheenjohta ja 
Keijo Tapiovaara 
gsm: 0400 412 600 
• Hal l i tuksen puheenjohta ja 
Hanno Strang 
gsm: 040 557 0313 
e-mai l : hanno.strang@mil . f i  
• A s i a m i e s Kari Aapro 
Mer ivE Op-os, PL 105 
00201 Helsinki 
gsm: 040 510 2016 
e-mai l : kar i .aapro@mil . f i 

MERIVOIMAT 
•T iedo t ta ja Ilpo Bergholm 
MerivE, PL 105 
00201 HELSINKI 
puh: (09) 181 0111 
e-mai l : i lpo.bergholm@mil . f i 

MERIUPSEERIYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Juha Rannikko 
MerivE, Ma t -os 
PL 105 
00201 HELSINKI 
puh: (09) 181 0111 
e-mai l : juha.rannikko@mil . f i 

RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT 
• Puheenjohta ja Jar i Andersson 
Santahamina C 35 C 
00860 Helsinki 
puh: (09) 181 44 811 

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS 
• Puheenjohta ja Ulla Var jo la 
Kata janokankatu 4 D 
00160 Helsinki 
gsm: 050 429 2725 
e-mai l : 
u l la .var jo la@or iondiagnost ica. f i 

RT-KERHO JOHTORENGAS 
• Puheenjohta ja Jukka Toukkari 
Punamäenpolku 1 D 50 
00300 Helsinki 
gsm: 0400 771 587 
e-mai l : jukka. toukkar i@bea.f i 

SININEN RESERVI 
• Puheenjohta ja Reijo Telaranta 
Rist inumment ie 43 B 
04420 Järvenpää 
gsm: 0400 412 628 
e-mai l : re i jo. te laranta@kot imaa.f i 

RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA 
• Puheenjohta ja Olli Ollila 
Bronr inne 3 as 18 
02400 Ki rkkonummi 
gsm: 040 500 2287 

RANNIKONPUOLUSTAJAIN 
KILTA 
• Puheenjohtaja Esa Terviö 
Koti lot ie 6 
48310 Kotka 
gsm: 0400 960 925 
e-mai l : esa. terv io@kolumbus. f i 

HANKONIEMEN KILTA 
• Puheenjohta ja Risto Sariola 
Suokatu 15-17 F 28 
10900 Hanko 
gsm: 040 535 1791 
e-mai l : r isto.sar iola@pp.inet. f i 

KYMENLAAKSON 
RANNIKONPUOLUSTAJAIN 
KILTA 
• Puheenjohtaja Esa Terviö 
Koti lot ie 6 
48310 Kotka 
gsm: 0400 960 925 
e-mai l : esa.tervio@kolumbus.f i 

MERENKURKUN KILTA 
• Puheenjohtaja Timo Koukku 
Hieta lahdenkatu 29 
65100 Vaasa 
gsm: 050 558 5987 

SELKÄMEREN RANNIKKOKIL-
TA 
• Puheenjohtaja Tauno Setälä 
Savenvala janvahe 4 C 25 
26100 Rauma 
gsm: 040 510 5547 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ KILTA 
• Puheenjohtaja Eero Akaan-
Penttilä 
Sepont ie 1 0 
02130 Espoo 
gsm: 050 511 3016 
e-mai l : eero.akaan-
pentt i la@eduskunta. f i 

TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 
• Puheenjohtaja Thomas Eric 
Blom 
Viskar inpolku 8 D 39 
20210 Turku 
puh: (02) 239 2697 

RANNIKKOTYKISTÖN 
PERINNEYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Juhan i A. Niska 
Kei jukaistenpolku 3 A 
00820 Helsinki 
gsm: 050 563 6124 
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Meritorjuntaohjukset voidaan jakaa mm. kantaman, nopeu-

den tai hakeutuvuuden perusteella. Tässä käsitellään 

torjuttavaa ohjusta ensisijaisesti hakeutumistekniikkaa 

arvioiden olettaen, että hyökkääjällä on maalin paikka 

tiedossa ja olettaen, että ohjus kantaa maaliin saakka. 

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

t 
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Pystylaukaisu 
mahdollistaa 360° 

torjuntasektorin. 
Kuvassa Seawolf. 

Kuva British 
Aerospace. 

• Hakeu tuvuus vo idaan ja-
kaa perinteisesti kahteen ta-
paan: itsenäisesti hakeutuva 
tai kauko-ohjat tava jär jestel-
mä. Jot ta mer i to r jun taoh jus 
hyökkäys onnistuu on seuraa-
vat perusedellytykset täytyttä-
vä: 

- hakeutumis tavasta ri ip-
pumatta on ohjusjärjestelmäl-
lä oltava laukaisuhetkellä tie-
dossa maalin paikka 

- maal i l la on o l tava jok in 
taustasta erottuva ominaisuus 
"signatuuri" ja 

- meri tor juntaohjuksen on 
kyettävä läpäisemään maalin 
vastatoimet. 

M a a l i n s i g n a t u u r i 

Yleisimmät meritorjuntaohjuk-
sen hyödyntämät signatuuri t 
ovat tutkapoikkipinta-ala (Ra-
dar C r o s s Sec t i on (RCS)) , 
lämpöti laerot (ir-signatuuri tai 
optinen silhuetti. 

Yleisin hakupäätekni ikas-
sa hyödynnet ty maal in t ieto 
on t u t kapo i kk ip i n ta -a la . Se 
mahdoll istaa hakupään lähet-
tämän tutka-aallon heijastumi-
sen takais in hakupäähän ja 
nä in i lmo i t tavan oh jukse l le 
m i s s ä k o h d e on. RCS:aan 
vaikuttaa maalin koko ja opti-
nen siluetti. Myös pintamateri-

aaleilla on merkitystä. Maalin 
suunnittelussa on voitu vaikut-
taa pintojen avulla tutkakaiun 
heijastumiseen. Tämä vähen-
tää hakupään saamaa infor-
m a a t i o t a maa l i s t a . L i säks i 
RCS:aan vaikut taa ohjuksen 
lähestymiskorkeus. 

Sea Skimmerillä hakupään 
korkeus ikkuna on lähel lä 0° 
kun taas vaakaikkunalle ei ole 
muita rajoituksia kuin mitä itse 
hakupään keilaus aiheuttaa. 
Maalin tavanomaisimpia soft-
kill vastato imenpi te i tä tutka-
hakupäätä vastaan on silpun 
käyttö. Alus ampuu si lppupi l-
ven harhauttamaan hakupää-
tä. S i lpun p i tuus määräy tyy 
oletettavan hyökkääjän käyt-
tämien aa l lonp i tuuks ien pe-
rusteella. 

Maalin ja taustan lämpöti-
laero on toinen käytettävä sig-
natuuri. Infrapunatekniikkaan 
perustuvat hakupäät hyödyn-
tävät tätä eroa. Lisäksi haku-
pää hyödyntää itse maalin eri 
kohd issa olevia lämpöt i lo ja. 
Esimerkiksi moot tor in kohta 
saattaa näkyä kyljessä lämpi-
mämpänä kuin muu runko ja 
pakoputket niinikään. 

Aluksissa pyritään käyttä-
m ä ä n h u o n o s t i e m i s s o i v i a 
pintoja vähentämään lämpö-
säteilyä ja näin vaikeuttamaan 
aluksen löytymistä. Huonosti 

emissoiva pinta tarkoittaa pin-
nan huonoa kykyä varastoida 
ja luovuttaa lämpöä. Maal in 
"infrapunajälkeä" voidaan pyr-
kiä myös muuttamaan käyttä-
mällä soihtuja tai infrapunasä-
te inä läpäisemättömiä savu-
heitteitä. Aluksen ir-signatuu-
riin vaikuttavat ensisi jaisest i 
taustasäteily, avaruussäteily, 
au r i ngon s i ja int i , p i l v isyys , 
m e r i v e d e n l ä m p ö t i l a s e k ä 
kohteen pinnan emissiivisyys, 
lämpöarvot ja erityiset kuumat 
kohteet kuten moottori, pako-
putkisto jne. 

V a s t a t o i m e t 

Onnistunut meritorjuntaohjus-
hyökkäys ede l l y t tää maal in 
vastatoimien läpäisyä. Ensim-
mäinen vaihe vastatoimien lä-
päisyyn oli kehi t tää meri tor-
juntaohjukset lentämään ma-
talalla (Sea Skimmers) ja yli-
äänennopeudel la (Subsonic). 
Mo lemmat omina isuudet ly-
hensivät maalin vastatoimien 
reaktioaikaa. Lähestyvä ohjus 
nähtiin myöhemmin ja torjun-
ta-aika oli lyhyempi. Tänä päi-
vänä myös nopeasti matalalla 
lentävä ohjus joutuu kohtaa-
maan maalin vastatoimet. Pu-
hutaan Close-ln VVeapon Sys-
t e m s e i s t ä (CIVVS). Ennen 
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RAM-järjestelmä 
kehitettiin alunperin 
ohjusten torjuntaan. 
Kuva RAM-System 
GmbH. 

CIWS:t olivat yleensä itsenäi-
siä etsintä- ja tulenjohtotutkia 
sekä suuritulinopeuksisia pie-
nikaliiperisia automaattitykke-
jä. Asekeh i t ys toi ku i tenk in 
pienikal i iperisten tykkien rin-
nalle laajan kirjon meritorjun-
taohjuksia tor jumaan kykene-
viä i lmatorjuntaohjusjärjestel-
miä. Nykyään puhua kokonai-
sesta a luksesta jär jeste lmä-
nä, jossa taistelunjohtojärjes-
telmä sensoreilta saaman tie-
don perusteel la käskee ase-
järjestelmiä vastatoimiin meri-
tor juntaohjuksia vastaan. 

Samaan aikaan kun aloi-
tettiin ohjusjärjestelmiä kehit-
tämään mer i tor juntaohjuksia 
vastaan aloitett i in Elektroni-
sen Sodankäynn in menete l -
mien keh i t täminen tor jun ta-
mielessä. Tällöin tuli tunnetuk-
si käsite "soft-kili". 

Meritorjuntaohjusten uhka 
aiheutti "hard-kill" kehityksen 
suuntautuvan herätesytytteis-
ten ammu-ja-unohda ohjusten 
kehittämiseksi. Näistä johtuen 
oli mer i to r jun taoh jukse t uu-
den haasteen edessä. Torjun-
ta oli läpäistävä. 

O h j u s t e n k e h i t y s 

Ensimmäinen askel eteenpäin 
oli i lmajäähdyt te is ten turbo-
moo t to re iden i lmes tyminen 
y l iäänennopeudel la lentäville 
ohjukselle. Tämä ei ollut mah-
doll ista ruutirakettimoottoreil-
la. Nopeudet saatiin kasvatet-
tua suihkuturbi inimoottorei l la 
jopa 2,5 Machi in. Toinen as-
kel oli lentoradan kehi t tämi-

nen. Oh jus o p p i t e k e m ä ä n 
harhautusl i ikkei tä v i imeisten 
kymmenien ki lometrien aika-
na. Seask immere is tä tuli to-
dell isia pintaliitäjiä. Tämä ai-
heutti tor juntaohjusten lento-
ominaisuuksien kehittämistar-
peen, koska tor jut taessa oh-
justa toisella ohjuksella on lii-
kehtimiskyvyn oltava noin kol-
m i n k e r t a i n e n t o r j u t t a v a a n 
nähden. 

Seuraavaksi alettiin kiinnit-
tää huomiota meritorjuntaoh-
juksen stealth-ominaisuuksiin. 
Tämä ei pelkästään vaikeuta 
lähestyvän ohjuksen havait-
semista vaan myös tor junta-
ohjuksen hakupään toiminnal-
le tu lee uus ia vaa t imuks ia . 
Maalin (meritorjuntaohjuksen) 
RCS on aikaisempaa pienem-
pi. I r-signatuuri pyr i tään vä-
hentämään pintamateriaaleil-
la ja es imerk i ks i moo t to r i n 
pakokaasujen laimentamisel-
la ilmalla. 

Tutkahakupäisten meritor-
juntaohjusten tutkat avautuvat 
y leensä vasta lähestymis- tai 
hakeu tumis len tova iheessa , 
jolloin ne lentävät "passiivisi-
na" lähes koko lentomatkan. 

Uusimmat meritorjuntaoh-
jukset käyttävät reittipistenavi-
goint ia. Ennal ta suunni te l tu 
reitti, jota ohjus lentää (ei suo-
raan kohti maal ia) ehkäisee 
i s k u h e t k e n m ä ä r i t t ä m i s e n . 
P u o l u s t a j a ei t i e d ä m i l l o in 
vas ta to ime t on a lo i te t tava . 
Toinen merkitys reittipistena-
vigoinni l la on saada meritor-
juntaohjukset iskemään lähes 
yhtäaikaisesti kohteeseen, jol-

loin vastatoimien aikaansaa-
m inen u s e a a n s u u n t a a n ja 
useaan oh jukseen on lähes 
ylivoimainen haaste puolusta-
jalle. 

Hakupäät ovat olleet jatku-
v a n k e h i t y k s e n k o h t e e n a . 
ECM:in kehittyminen toi haku-
p ä ä t e k n i i k k a a n u u t u u t e n a 
home-on-jam -toiminnon. Me-
ritorjuntaohjus ei sekoa häirin-
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nästä vaan hakeutuu häirintä-
l ä h t e e s e e n . H a r h a m a a l i e n 
väistö on parantunut ohjuksis-
sa olevien signaalikir jastojen 
avulla. Ohjus tietää minkälai-
nen tulee oikean maalin sig-
natuuri olla. 

M o n i n a i s e t v a l i n n a i s e t 
asetukset ammunnan valmis-
telussa lisäävät torjunnan vai-
keutta. 

Ehkä u u s i n t a k e h i t y s t ä 
e d u s t a a op t i sen h a k u p ä ä n 
käyttö. Tämä tekni ikka on lä-
hes immuuni häirinnälle. Ha-
kupään tieto siirretään optista 
kui tua pi tk in laveti l le, jo l lo in 
elektroninen häirintä ei vaiku-
ta ohjukseen. Toisaalta ihmi-
sen reaktiokyky rajoittaa op-
t is ten oh jus ten len tonopeu-
den nykyis iä jär jes te lmiä hi-

taammaksi ja näin heikentää 
mer i to r jun taoh juksen per in-
teistä suojaa (suurta nopeut-
ta). 

Nykyisin ajatellaan olevan 
kolme vaihtoehtoa tor jua me-
ritorjuntaohjus: 

- suuri tulinopeuksinen tyk-
ki omalla sensoril la 

- oh jus jä r j es te lmä aikai -
semmin teks t issä kuvatu i l la 
tavoilla 

- Soft kili - jär jeste lmä vai-
kuttamaan aluksen signatuu-
riin tai ohjuksen hakupäähän. 

Tarjolla on useita vaihtoeh-
toja ja näiden kombinaatioita. 
On kuitenkin selvää, että aina 
kun tulee uusi idea tor jua oh-
jus, tu l laan oh jus ta kehi t tä-
mään. Merkityksellistä on kui-
tenkin maalin havaitseminen, 
t iedon saanti sensorilta aseel-
le ja reagoint inopeus. Vasta 

t ä m ä n j ä l keen v a s t a t o i m e t 
soft- tai hard-kill voidaan aloit-
taa. 

Tekn i iko iden ta is te lun li-
säksi voidaan lopputulokseen 
vaikuttaa tämä taktiikalla. Yh-
den tor juntaohjuksen ampu-
misen s i jaan a m m u t a a n k i n 
kaksi ja lopputulos on toden-
näköisesti selkeästi parempi. 
Ammuttaessa yhden meritor-
juntaohjuksen sijasta useam-
pia ja eri suunnalta vaikuttaa 
va rmas t i myös l o p p u t u l o k -
seen. Alusten pitäminen kiin-
tomerkkialueella suojaa aluk-
sen useal ta mer i to r jun taoh-
jusjärjestelmältä. 

Aikatekijä huomioiden voi-
daan to r junnan menes tymi -
sellä todeta olevan seuraavia 
vaatimuksia: 

- reaktioaika vastatoimien 
aloittamiseen on oltava lyhyt 

- sensor in datafuus ion ja 
prosessoinnin tulee olla nope-
aa 

- jär jestelmän reaktioaiko-
jen ( m u k a a n l u k i e n pää tök -
s e n t e k o , a s e j ä r j e s t e l m i e n 
suuntaus, laukaisuvalmistelut 
ym.) tulee olla lyhyitä 

- p u o l u s t u s a s e j ä r j e s t e l -
män tulee olla riittävän teho-
kas. 

Jos ka ikk i n ä m ä tek i j ä t 
ovat kunnossa on torjunta to-
dennäköinen. • 

Exocet on maailman ehkä 
tunnetuin meritorjuntaoh-
jusjärjestelmä. Kuva 
Aerospatiale. 
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TIETOVISA 
• • • Tämänkertainen tietovisa keskittyy 
edellisen numeron tietoihin. 

1. Helsingissä vieraillut saksalainen Bremen-
luokan fregatti oli nimeltään 
a) Oberammergau 
b) Augsburg 
c) Hamburg 

2. 3/2001 lehden painos oli 
a) 2000 
b) 4000 
c) 6000 

3. Koululaiva Matti Kurki teki yhteensä 
a) 13 
b) 14 
c) 15 ulkomaanpurjehdusta 

4. Uudenmaan Prikaatin komentajana toimii 
1.12.2001 alkaen 
a) Risto Rasku 
b) Karl Storgårds 
c) Ove Enqvist 

5. Rt-golfin voitti 
a) Pirkko Aalto 
b) Pirkko Karine 
c) Pirkko Autio 

6. Korsholman linnake Vaasan tuntumassa 
on rakennettu 
a) 1100-luvun lopulla 
b) 1200-luvun lopulla 
e) 1300-luvun lopulla 

7. 152/50 V tarkoittaa 
a) Vickers-tykkiä 
b) Obuhof-tykkiä 
c) Tampella-tykkiä 

8. Järvöön lastenleirille osallistui lapsia yh-
teensä 
a) 15 
b) 16 
e) 17 

9. Kaartin Jääkärirykmentin esikuntapääl-
likkönä on 
a) Kari Mantila 
b) Hannu Valtonen 
c) Keijo Suominen 

10. 1 rp tarkoittaa keskimäärin 
a) 0,5 % ampumaetäisyydestä 
b) 0,05 % ampumaetäisyydestä 
c) 5 % ampumaetäisyydestä 

Turun Laivastokilta ry:n 

kevätkokous 
pidetään 2 8 . 2 . 2 0 0 2 . k lo 1 8 . 0 0 Turun Upseerikerholla, 
Kaivokatu 12. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat. 
Ennen varsinaista kokousta kuullaan esitelmä ajankohtaisesta 
aiheesta. 

Tervetuloa! Hallitus 
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Suomenlahden 
Meripuolustusosasto 

(SlMeripOs) 
järjestää 

Perinteisen rannikko- ja laivastojoukkojen 

sinisen reservin 

LU LOU N AAN 
Lauantaina 15.12. 2001 klo 12.00 Upinnie-

messä Suomenlahden Meripuolustusalueen 

Varuskuntakerholla. 

Ohje lmassa joulumusi ikkia , palkitsemiset j a 

tosi niukat puheet, iloista yhdessäoloa ja 

onnellista jouluun valmistumista reippaan 

työvuoden jä lkeen. Tilaisuus on tarkoitettu 

myös perheenjäsenil le j a kaikille vapaaeh-

toisen meripuolustuksen ystäville. 

Maksuton kuljetus Helsingistä klo 11.00 j a 

takaisin noin klo 15.30. Kuljetus starttaa 

Rautatientorilta, Mikonkadul ta (Fennian 

edestä). Paluu samaan paikkaan. 

I ^ A e n o ' -

f S U ^ 

Hinta: 
Entinen 130,- J o k a maksetaan joko sisään 
tullessa paikan päällä tai bussissa käteisellä, 
ei kortilla. 

Joululounaan suojelijana on kommodori 
Heikki Salmela 

° V ' m P ^ ^ ' Ilmoittautumiset: 
.. \Ö Viimeistään 10.12. mennessä Timo Vartiai-

a \ \cvJpa i
 n V s O P a ' s e l l e ' g s m 0 5 0 5 4 5 5 9 2 7 t a i K a i M a s a l i n i l l e< 

ii. e-mail, tai postitse os.Jollaksentie 30, 
rOSO»^ ' ^ ^ 00850 Helsinki. 

p g i f ^ ^ O V . ^ ' Jouluterveisin 

\ rtUy\\ Suomenlahden Meripuolustusosasto 
K a i M n s a l i n 
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