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... ilmestyy viikolla 49. 
Pääteemana on Suomen muuttuva turvallisuuspoliittinen 
ympäristö. Erikoisjoukoista esitellään rajajääkärit.Aineis-
tot toivotaan toimitukseen 24.10.2004 mennessä. Tekstit 
sähköisessä muodossa mieluiten rtf-tekstitiedostoina 
(muutkin formaatit käyvät) levykkeellä tai sähköpostilla. 
Kuva-aineisto paperi-, dia-, tai digikuvina (diaikuvat tiff-, 
eps- tai jpg). Digikuvien minimiresoluutio on 300 dpi. 
Paperikuvia ei palauteta. Muusta menettelystä on sovit-
tava erikseen päätoimittajan kanssa. 
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PÄÄKIRJOITUS 3 / 2004 

Puolustustutkimus -
teollista kilpailukykyä 
eteenpäin vievä voima 

Uudet uhat ja uudet turvallisuuden ja puo-
lustuksen toimintamallit ovat käynnis-
täneet voimakkaan teknologia- ja tuo-
tekehitystoiminnan niin Yhdysvalloissa 

kuin Euroopassakin. Puolustuksen ja turval-
lisuuden tarpeisiin tehtävä kehitystyö on niin 
merkittävää, että sen katsotaan lisäävän koko 
yhteiskunnan teollista kilpailukykyä - eli sen 
tulokset ovat sovellettavissa myös siviilituottei-
siin ja toimintatapoihin. Yllättäen puolustuksen 
ja turvallisuuden teknisestä tutkimuksesta on-
kin tullut koko teollista kilpailukykyä eteenpäin 
vievä voima - tosiasia, jota ei vielä ole yleisesti 
havaittu. Edelleenkin luullaan, että puolustus-
materiaalin kehittäminen tapahtuu käyttämällä 
jälkijättöisesti siviilielämän tuotteita ja teknolo-
gioita. Kehitystyö on käynnistynyt toisaalta Eu-
roopan muuttuneen turvallisuusympäristön ja 
toisaalta Euroopan kilpailukyvyn säilyttämisen 
tarpeista. 

Euroopan turvallisuus pyritään turvaamaan 
vaikuttamalla kriiseihin jo niiden syntyessä, jol-
loin vastustajan keinot muistuttavat usein ter-
rorismiksi yleensä nimettyjä keinoja. Uusien 
kriisien hallinta edellyttää nopeaa reagointia ja 
toimintaa ennalta arvaamattomissa suunnissa 
ja kohteissa tarvittaessa kaukana Euroopan ul-
kopuolella. Toiminnassa korostuu omien tur-
vallisuus ja suoja, peruselementteinä on nope-
us, liikkuvuus ja yksittäiselle taistelijalle viety 
reaaliaikainen tilannetieto. Olemassa oleva, 
oman alueensa ja kansalaistensa puolustukseen 
valmistautuneiden Unionin jäsenvaltioiden so-
tavarustus, järjestelmät ja toimintatavat sopivat 

tavattoman huonosti uusiin haasteisiin. Kansal-
listen joukkojen saumaton yhteistoiminta kau-
kana kotoa edellyttää aitoa yhteistoimintakykyä, 
joka on todellisuudessa saavutettavissa yhteisillä 
toimintavoilla, koulutuksella, käyttämällä yhte-
nevää varustusta ja ylläpitämällä yhteistä, jopa 
yksittäisen taistelijan saavuttamaa tilannekuvaa 
ja johtamisjärjestelmää. 

Yhteistyö Euroopan ja Yhdysvaltojen välil-
lä on opettanut, että transatlantisen yhteistyön 
ehdottomana edellytyksenä on aito teknologi-
nen kilpailukyky - Euroopan on oltava kilpai-
lukykyinen ja panostettava puolustusjärjestel-
mien tutkimukseen ja teknologiakehitykseen. 
Puolustusjärjestelmien tutkimukseen ja tekno-
logiaohjelmiin panostamisen on katsottu olevan 
avaintekijä pyrittäessä saamaan Eurooppamme 
ensi vuosikymmenellä maailman kilpailukykyi-
simmäksi tietoon perustuvaksi taloudeksi. 

Mitähän tällä kaikella on tekemistä oman 
puolustuksemme kanssa? Paljon. Tutkimus- ja 
teollisuusyhteisömme tulee olla tässä puolus-
tuksen ja turvall isuuden järjestelmien tutki-
mus- ja kehitystyössä mukana. Osallistuminen 
antaa mahdollisuudet vaikuttaa tuleviin järjes-
telmiin niin, että myös kansalliset tarpeemme 
ja olosuhteemme tulevat otetuksi huomioon. 
Osallistuminen yhteiseen kehitystyöhön turvaa 
mahdollisuuden eurooppalaiseen yhteistoimin-
taan ei vain Eurooppaa vaan myös omaa maa-
tamme puolustettaessa. Yhteisosto ja ylläpito 
säästää rahaa sitä enemmän mitä aikaisemmas-
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sa vaiheessa pääsemme vaikuttamaan. Teolli-
suutemme ja tutkimuslaitostemme osallistu-
minen tutkimus- ja kehitystyöhön lisää tietoa 
ja osaamista ja siten parantaa Suomen kilpai-
lukykyä myös siviilituotteissa ja tuotannossa. 
Kaiken hyvän lisäksi Euroopan Unioni on pa-
nostamassa huomattavasti rahaa turvallisuutta 
ja puolustusta tukevaan tutkimukseen ja tuo-
tekehitykseen. 

Vaikka vain muutama Euroopan maa on 
todell inen puolustusmateriaalin tuottaja ja 
viejä, on Suomella tarjottavana maailmanlaa-
juisestikin kilpailukykyistä osaamista ja kilpai-
lukykyisiä tuotteita. Osaamisemme on tultava 
tunnetuksi ja tunnustetuksi. Haasteenamme 
on markkinointi ja kilpailukyvyn säilyttämi-
nen, joihin Puolustusvoimat on panostanut. 
Yhteistyöllä Puolustusvoimien Teknologia-
neuvostossa ja käynnissä olevilla teknologia-
ohjelmilla varmistetaan ensi vuosikymmenen 
puolustusteollisuuden kilpailukykyjä puolus-
tusvoimien kansainvälisessä tutkimus- ja puo-
lustusmateriaaliyhteistyössä painotetaan tutki-
musyhteisömme ja teollisuutemme osaamista. 
Osoitamme olevamme ylpeä kotimaisista tuot-
teista ja osaamisesta tänä vuonna Puolustus-
ministeriön julkaiseman "Materiaalipoliittisen 
ohjelman" hengessä. 

Suomi on osoittanut poikkeuksellista ak-
tiivisuutta Euroopan Unionin Puolustusma-
teriaaliviraston - European Defence Agency 

- synnyttämisessä ja käynnistämisessä. Sen tu-
loksena on johtosääntöön saatu kirjattua Suo-
melle ja muille pienille maille tärkeitä yhteis-
työmuotoja, joiden toimeenpanosta aiomme 
myös huolehtia. Siksi toivomme, että suoma-
laisia kelpuutetaan viraston avaintehtäviin. 

Tutkimus- ja tuotekehitys kansainvälistyy 
ja siinä toiminnassa aiomme yhdessä kotimai-
sen teollisuus- ja tutkimusyhteisön kanssa olla 
mukana tarkoituksena luoda puolustuksellem-
me parhaat materiaaliset edellytykset. 

Insinööriprikaatikenraali Markku Ihantola 
Puolustusvoimien pääinsinööri 

IKIEX 
Kanervatie 6,01380 Vantaa 

Puh. 020 441134 

Silakkamarkkinat 
Klamilan kalasatamassa 
26.09.2004 klo 10.00-15.00 

järj. Klamilan seutu ry. 
Puh./fax 05-357 3103 
klamilanseutu @ inet.fi 

m Rolls-Royce 
www.rolls-royce.com 
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MERIVOIMAT TIEDOTTAA 
3/2004 

Suomen ja Ruotsin merivoimi l la 
seitsemäs yhte inen 
Loviisa-laivastoharjoitus 
• Suomen ja Ruotsin kahdenvälinen merivoi-
maharjoitus "Loviisa 2004" pidettiin Pohjois-Itä-
meren ja Saaristomeren alueella 30. elokuuta-13. 
syyskuuta. Harjoituksen tavoitteena oli maittemme 
merivoimien yhteistoimintakyvyn kehittäminen 
kriisinhallintaoperaatioissa ja se toteutettiin rau-
hankumppanuuden (Partnership for Peace) hen-
gessä. Harjoitus alkoi Ruotsista, Bergan laivastotu-
kikohdasta ja päättyi Turkuun. Harjoituksen johti 
Saaristomeren Meripuolustusalueen 6. Ohjuslaivu-
een komentaja, komentaja Jarmo Pennala. 

Loviisa 2004 -harjoitukseen osallistui yhteen-
sä 17 pinta-alusta, yksi sukellusvene ja yhdeksän 
ilma-alusta. Suomesta mukana olivat muun muas-
sa miinalaiva Uusimaa ja neljä ohjusvenettä. Ruot-
sin merivoimista harjoitukseen osallistui johtoalus 
Visborg, kolme Göterborg-luokan korvettia, sukel-
lusvene Uppland sekä vartioveneitä. Harjoituksen 
ilmatoiminnan toteuttivat Ilmavoimat, rajavar-
tiolaitoksen valvontakoneet sekä Saab Nyge Aero 
Ltd. Henkilöstöä harjoitukseen osallistui kaikkiaan 
noin 500. 

Harjoitus jakautui koulutusvaiheeseen (30.8-
6.9.) ja taktiseen vaiheeseen (7.-9.9.). 

Koulutusvaiheessa harjoiteltiin viestiliikennet-
tä, laivatykistöammuntoja sekä sukellusveneen et-
sintää, elektronisen häirinnän väistöä ja meritilan-
nekuvan muodostamista. Harjoituksen taktisessa 
vaiheessa Pohjois-Itämeren ja Suomenlahden suun 
alueella harjoiteltiin kuvitellun kriisialueen hallin-
taa, YK:n henkilöstön evakuointia ja merikulje-
tusten suojaamista. Harjoituksessa testattiin myös 
alustarkastustoiminnan järjestelyjä sekä täyden-
nyksiä ja huoltoja merellä. Kansainvälisen voiman-
käyttösäännöstön käyttö oli keskeinen osa harjoi-
tusta. 

Loviisa-laivastoharjoitukset ovat vakiinnutta-
neet paikkansa osana Suomen ja Ruotsin merivoi-
mien välistä yhteistyötä. Maat johtavat harjoituk-
sen vuorovuosittain. Loviisa-nimi juontaa juuren-

sa ensimmäisestä, vuonna 1998 pidetystä, harjoi-
tuksesta, joka alkoi Loviisan päivänä. 

Meripuolustusharjoitus "Si l ja" 
Saaristomerel lä marraskuussa 
• Merivoimien vuoden 2004 toinen pääsotahar-
joitus, taistelutekninen meripuolustusharjoitus 
"Silja", pidetään Saaristomeren alueella 8.-12. mar-
raskuuta. Harjoituksen johtaa Saaristomeren Meri-
puolustusalueen komentaja, kommodori Veli-Juk-
ka Pennala. 

Harjoitukseen osallistuvat kaikki merivoimien 
joukko-osastot sekä ilmavoimat, Utin Jääkäriryk-
mentti ja Länsi-Suomen Merivartiosto. Mukana on 
muun muassa viisi ohjusvenettä, kaksi miinalai-
vaa, miinalauttoja ja öljyntorjunta-alus sekä kaksi 
Hawk-harjoituskonetta ja kuljetushelikopteria. 

Harjoituksen tavoitteena on parantaa merivoi-
mien taisteluteknistä suorituskykyä meriliikenteen 
suojauksessa ja kehittää joukkojen S A-valmiuksia. 

Muistotaulu Suomen merivoimissa 
palvellei l le virolaisil le 
• Merivoimat, Laivaston Kilta jäsenyhdistyksi-
neen ja Maanpuolustuskiltojen liitto lahjoittavat 
Suomen merivoimissa sodan aikana vapaaehtoisi-
na palvelleille virolaisille muistotaulun. Tallinnan 
merimuseon ulkoseinään kiinnitettävä taulu pal-
jastetaan 4. syyskuuta klo 14.00. 

Suomalaista mustaa graniittia oleva taulu on 
140 cm korkea ja 70 cm leveä. Taulun muistosanat: 
Suomen merivoimissa Toisen maailmansodan aika-
na palvelleiden virolaisten kunniaksi, kaiverretaan 
suomeksi, viroksi ja englanniksi. 

Suomen merivoimissa palveli sodan aikana lä-
hes 400 vapaaehtoista virolaista. Muistotaululla 
kunnioitetaan näiden Suomi-pojiksi kutsuttujen 
merimiesten arvokasta panosta maamme puolus-
tuksessa. 

Helsingin Laivastokillan käynnistämä muisto-
tauluhanke on toteutettu yhteistyössä virolaisen 
veljeskillan Soome Mereväes Teenidud Eestlaste 
Gildin kanssa. • 
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KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU, MERENKULKU, 
JÄRJESTÄÄ AIKUISKOULUTUKSENA 

Merenkulun koulutusohjelma, 180 ov (270 ECTS) 
MERIKAPTEENIN suuntau tumisva ih toeh to 

tutkintonimike m e r i k a p t e e n i (AMK) 
• pohjakoulutus perämies/vahtiperämies, osa opintoja luetaan hyväksi 

MERENKULKUALAN INSINÖÖRIN suuntau tumisva ih toeh to 
tutkintonimike insinööri (AMK) 

• pohjakoulutus vahtikonemestari, osa vahtikonemestariopintoja luetaan hyväksi 

Opiskelu t o t e u t e t a a n lähiopetuksena 3.1.2005-31.7.2007 ja suoritettavien opintojen laajuus on 102 ov. 

Val inta t a p a h t u u hakemusten perusteella. Vapaamuotoiset hakemukset liitettyinä seuraavat asiakirjat: 
koulutodistus- ja pätevyyskirjajäljennökset, työtodistukset/meripalveluote ja lääkärintodistus meripalvelua varten. 

HAKUAIKA 6 . 9 . - 2 9 . 1 0 . 2 0 0 4 ja hakemukset tulee lähettää osoitteella: 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Merenkulku, PL 13,48231 KOTKA 
Kuoreen merkintä "Merikapteeni / Merenkulkualan insinööri" 

Lisät ieto ja opintotoimisto, puh. (05) 220 8501, opiskelijahaku@kyamk.fi  
Sv-vastaavat Merikapteenit:Toimi Sivuranta, puh. (05) 220 8541 tai 044 702 8541 

Merenkulkualan insinöörit: Pekka Salo, puh. (05) 220 8542 tai 044 702 8542 

t K Y M E N L A A K S O N 
A M M A T T I K O R K E A K O U L U 
Merenkulku • Kotka • www.kyamk.fi 

Suomen Puolustusvoimatkin luottaa 
OFA-liukuesteketjuihin 

OFA Oy Ab, PL 16, 32201 LOIMAA 

Puh. 020 144 2360, Fax 02-7627 958 

www.ofa.fi 

A FORCIT 
HANKO-VIHTAVUORI =0207 440 400 www.forcit.f i 
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PÄÄTOIMI lüHH 
"Yhä ylös yrittää, 
katolle hän ki ipeää" 

Merivoimien johtama puolustusvoimi-
en pääsotaharjoitus on menestyksel-

lisesti ohi. Siihen osallistui puolustusvoimi-
en lisäksi lukuisia yhteistyökumppaneita. 
Siviiliviranomaiset olivat keskeisesti muka-
na ja merellinen vapaaehtoistoimintakin sai 
esiintyä ainakin vapaaehtoisen meripelas-
tuksen voimin. Harjoituksen tavoitteet saa-
vutettiin ymmärtääkseni kiitettävästi ja pit-
kään tulee puheissa esiintymään käsitteet 
"aika ennen Aaltoa" ja "aika Aallon jälkeen". 
Aaltoon palaamme laajemmin seuraavassa 
numerossa. 

"Vaan yksi on joukosta poissa, Sven 
Tuuvaa siellä ei näy" lauloi Irwin aikoi-
naan. Tälläkin kertaa se oli merellisten pai-
kallisosastojen keskeinen henkilöstö, jonka 
eräitä yksittäisiä aktivisteja toki kertaus-
harjoituskutsu kohtasi. Ja olihan asia esillä 
Helsinki-päivän sateisella näyttelyosastolla 
teltan uumenissa Lyypekin laiturilla. Säälle 
emme tietenkään voi mitään. Vahinko, et-
tei merellisen maanpuolustustyön, Sinisen 
Reservin lippulaivalle, katseita kiinnittäväl-
le koululaiva Höylälle, tällä kertaa löytynyt 
tilaa. 

Miksi tämä marina? Lueskelin kesän ai-
kana kaikki käsiini saamat maakuntajouk-
kokonseptiin liittyvät julkiset dokumentit. 
Yhtenä mielestäni varsin keskeisenä asi-
ana on esiin noussut huoli motivaatiosta 
ja sitoutumisesta. Urakehitys, sa-sijoitus, 
tunnukset ja tunnustukset ovat kaikki koe-
teltuja ja käyttökelpoisia keinoja, ja niitä on 
kiitettävästi sovellettu. Aktiiville reserviläi-
selle kutsu suureen kertausharjoitukseen 
on kuitenkin kuin näkymätön kunnia-
merkki, ja varsin kustannustehokas moti-
vaattori. Näinhän eräät sotilasläänit toimi-
vat. Kulut tuskin voivat olla esteenä, kysy-
mys on kuitenkin vain muutamista kym-

menistä henkilöistä. |a niillä kustannuksilla 
he puurtavat taas vuositolkulla. Mutta kun 
passiivikaveri saa kutsun ja aktiivi seuraa 
harjoitusta katseella, se rassaa. Vaikka eihän 
mikään ole täydellistä, ei elämäkään. 

Muuten, mistä lienee syntynyt se tulkin-
ta, ettei ns. lakisääteiset KH-vuorokaudet 
palvellut voi tulla edes vapaaehtoisena kerta-
usharjoitukseen, kun hän voi kuitenkin osal-
listua samaan harjoitukseen VEH-statuksel-
la. Siinä kyllä väärin rangaistaan. Iamä on 
syytä muuttaa, kun maakuntajoukot aloitta-
vat toimintansa. 

m-

Tä m ä n lehden kannessa oleva lehden 
luonnehdin ta on muut tunu t edellisen 

lehden yläotsikosta "Meripuolustuksen tiedo-
tus-ja jäsenlehti" muotoon "Meripuolustuk-
sen ammatti- ja järjestölehti". 

Muutos ei ole semanttinen, vaan kuvaa 
lehden selkeää pyrkimystä kehittyä edelleen 
puolustushaaran ammattilehdeksi sen lukija-
ja tilaajataustaa kunnioittaen ja sen tarpeet 
huomioiden. Nämä tavoitteet ovat kustanta-
jan ja toimitusneuvoston hyväksymät. Ensi 
numerossa julkaistavat vuoden 2005 teemat 
ovat tavoitteiden konkreettinen ilmentymä. 
Olen hyvin luottavainen näiden tavoitteiden 
saavuttamisen suhteen. Niin hyvin ovat puo-
lustushaaramme päättäjät ja koko henkilöstö 
lehteä tukeneet. Tästä on hyvä jatkaa! 

Kai Masalin 
Pieni nokipoika vaan.... 
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Puolustusvoimien teknologianeuvosto 
toimii yhdyssiteenä puolustusvoimien, 
tutkimusyhteisön ja teollisuuden välillä. 
Teknologianeuvoston avulla tutkimus ja 
teollisuus pidetään tietoisena suunni-
tellusta tutkimuksen, tuotekehityksen ja 
materiaalihankintojen muodostamasta 
loogisesta ketjusta. Neuvosto suositte-
lee merkittäviä pitkän ajan kehittämis-
tä tukevia teknologioita, varmentaa 
tutkimus- ja kehitystyön päämäärät ja 
arvottaa tutkimuksen sekä kotimaassa 
että ulkomailla. 

Teknologianeuvosto 
kansallisen 
nuolustustoknisen tutkimuksen 
tiedonvalitysfoorumina 
JOUNI TAIVALKOSKI 

Puolus tusvoimien tulosta-
voi t te issa vuode l l e 2002 
oli luoda asetelma, jonka 
mukaisesti teknisen tutki-

muksen ja tuotekehityksen sekä 
teollisen valmiuden ja muiden 
tilausvaltuuksien varojen käyt-
tö muodostavat loogisen, kaik-
kien osapuolien tiedossa olevan 
ja hyvät yhteistoimintamahdolli-
suudet omaavan prosessin. 

TEKNOLOGIANEUVOSTON 
PERUSTAMINEN 

Pääes ikunnassa 21.5.2002 
järjestetyssä seminaarissa käsi-
teltiin Puolustusvoimien tulevai-
suuden suorituskykyvaateita ja 
tarvittavaa sotavarustusta. Tilai-
suuteen kutsuttu tutkimusyhtei-
sö ja teollisuus esittelivät omaa 
osaamistaan ja tu levaisuuden 

näkymiään. Seminaarissa todet-
tiin Puolustusvoimien tarvitse-
van osaavaa ja kilpailukykyistä 
kotimaista teollisuutta. On us-
kottavaa, että jatkossa kilpailu 
kotimarkkinoillakin kiristyy ja 
teollisuutemme on kyettävä tuot-
tamaan yhä parempia tuotteita ja 
palveluja sekä oltava avainaloilla 
eurooppalaisittain kilpailukykyi-
nen. 
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Seminaarissa pidett i in tär-
keänä Puolus tusvoimia tuke-
vassa teknisessä tutkimukses-
sa tu tkimusten kohdentamista 
Puolustusvoimien pitkän ajan 
tarpeisiin. Puolustusvoimien pit-
känajan suorituskykyvaatimus-
ten, tarvittavan sotavarustuksen 
ja palvelujen aikainen tunnista-
minen antaa edellytykset tarvit-
tavien teknologioiden kehittämi-
selle ajoissa. Kansallisen tutki-
muksen ja teollisuuden kilpailu-
kyky edellyttää ylivertaisen osaa-
misen tunnistamista, ylläpitoa ja 
luomista. 

Pitkäjänteisen kehittämisen 
tueksi esitettiin puolustusvoimi-
en teknologianeuvoston perus-
tamista. Neuvostossa tutkimus 
ja teollisuus pidetään tietoisena 
suunnitellusta tutkimuksen, tuo-
tekehityksen ja materiaalihan-
kintojen muodostamasta loogi-
sesta ketjusta. Tässä tarkoituk-
sessa neuvosto suosittelee mer-
kittäviä pitkänajan kehittämistä 
tukevia teknologioita, varmen-
taa tutkimus- ja kehitystyön pää-
määrät ja arvottaa tutkimuksen 

sekä kotimaassa että ulkomailla. 
Neuvosto pyrkii suosituksillaan 
luomaan ja ylläpitämään puo-
lustustutkimuksen ja teollisuu-
den kilpailukyvyn edellyttämää 
huippuosaamisen edellyttämiä 
teknologioita. Neuvoston toi-
mintaympäristöä on hahmotettu 
kaaviossa. 

Neuvosto on tarkoitettu kes-
kustelevaksi ja suosituksia anta-
vaksi riippumattomaksi elimeksi 
ja sen toimintaa linjattiin esitel-
täessä asiaa Pääesikunnan pääl-
likölle 13.8.2002. Neuvosto ko-
koontuu kolmesti vuodessa ja se 
voi valita keskuudestaan asioita 
valmistelevan työelimen. Neu-
vosto keskustelee ja antaa lau-
suntoja niistä teknologiahank-
keista, joita toteutetaan puolus-
tusvoimien to imintaa kehitet-
täessä. Val takunnan tekninen 
tu tk imus- ja teoll isuusyhteisö 
pidetään tietoisena teknologia-
neuvostossa tehtävästä työstä 
vuosittain järjestettävillä Sotata-
lous- päivillä. 

TEKNOLOGIANEUVOSTON 
TEKNOLOGIAOHJELMAT 

T e k n o l o g i a o h j e l m i e n to t eu t -
tamisella luodaan kotimaiselle 
teollisuudelle edellytykset osal-
listua keskeisenä toimijana puo-
lustusvoimien tuleviin materiaa-
lihankkeisiin (2008 -). Teollisuu-
den keskeisimmät osaamisalueet 
(tavoitetilassa) ovat: 
• Suurten ja vaativien järjestel-

mien ylläpito-osaaminen 
• Tietojärjestelmäteknologiat 

(TVJ) ja järjestelmäintegraa-
tio ja 

• Kriittisten komponenttien ja 
varaosien tuotanto. 
Tavoitteen saavuttamisen pe-

rusedellytyksenä on vahva ja kil-
pailukykyinen teollisuus, joka 
voi olla aktiivinen toimija eu-
rooppalaisilla markkinoi l la ja 
näin turvata suomalaista huol-
tovarmuutta. Tarvittava perus-
osaaminen (henkilöstö) luodaan 
yhdessä tiedeyhteisön kanssa. 

Teknologiaohjelmat ovat tut-
kimus- ja teollisuusosapuolille 

Kaavio teknologianeuvoston toimintaympäristöstä. 
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avoimia ja ohjelmilla saavutettu 
tieto pyritään jakamaan kaikkien 
osapuolten käyttöön, huomioi -
den mahdolliset immateriaalioi-
keuskysymykset. Teknologiaoh-
jelmaa johtaa teollisuus tai tie-
deyhteisö. Asiakastaho puolus-
tusvoimissa määr i t tää kullekin 
teknologiaohjelmalle vastuulli-
sen yhteyshenkilön, joka vastaa 
ohje lman ohjaamisesta kehittä-
mi soh je lman tavoi t te iden m u -
kaisesti. 

Teknologianeuvostossa 
v u o n n a 2003 m u o d o s t e t u i s t a 
yhdeksästä teknologiaohjelmasta 
aletaan toteuttaa seuraavaa viittä 
ohjelmaa: 
H Taistelukentän pyöräajoneu-

vot 
• Mieh i t t ämät tömät järjestel-

mät 
• Kevytrakenteiden eliniän hal-

linta 
• Taktiset radioverkot ja niiden 

aaltomuodot ja 
• CBN-suojelutekniikka 

( C h e m i c a l , Biological and 
Nuclear). 

TUTKIMUSYHTEISÖN JA 
TEOLLISUUDEN MUKAANOTTO 
PUOLUSTUSVOIMIEN HANKKEISIIN 

Puolustusmateriaalihankkeiden 
tehostamista suunnittelevan työ-
r y h m ä n ( M A T S I - t y ö r y h m ä n ) 
l oppu rapo r t i n mukaises t i Pää-
esikunnassa on ohjeis te t tu tut -
k imusyh te i sön ja t eo l l i suuden 
mukaanot toa Puolustusvoimien 
mate r iaa l ihankke i s i in t a r jous -
pyynnön lähettämistä edeltävis-
sä vaiheissa. 

PTS:n ( P i t k ä n t ä h t ä i m e n 
suunni te lma) va lmis tu t tua sen 
suuntaviivoista ja siinä esitetyis-

tä tu tkimus- ja mater iaal ihank-
keista, samoin ku in mahdol l i -
sesti muul la tavoin syntyneistä 
tarpeis ta , i n f o r m o i d a a n tu tki -
musyhteisöä ja teollisuutta. Tek-
no log ianeuvos to t a r j o a a e r in-
omaisen foorumin tähän. Tiedot 
annetaan turvall isuusvaatimus-
ten sallimissa rajoissa niin yksi-
tyiskohtaisina, että tutkimusyh-
teisölle ja teollisuudelle syntyvät 
edellytykset luoda alustava arvio 
osallistumisestaan tuleviin hank-
keisiin. 

Tarjouspyyntö voidaan lähet-
tää varteenotettaville tu tkimus-
ja teol l isuusosapuoli l le tai jul-
kaista muutoin kommentoimista 
varten. Saatavan palautteen pe-
rusteella, jossa yhte is työkump-
pani t voivat kuvata käy tännön 
ongelmia ja uusia mahdollisuuk-
sia tarjouspyyntöön liittyen, laa-
ditaan lopullinen versio tarjous-
pyynnöstä. 

Kot imainen tu tk imusyhte i -
sö ja teollisuus voivat osallistua 
hankittavien järjestelmien mää-
rit telyvaiheeseen ulkopuolis ina 
konsultteina. Ne voivat arvioida 
vaat imusten toteut tamiskelpoi-
suutta, teollisia seurannaisvai-
kutuksia, elinjakson hallintaa ja 
huol tovarmuusnäkökoht ia sekä 
kansainvälisiä yhteistyömahdol-
lisuuksia. Mikäli konsulttiroolis-
sa olevan yrityksen tai tutkimus-
laitoksen lisäksi on muita haluk-
kaita kot imais ia t a r joa j i a pyy-
detään heiltä lausunto tulevista 
tarjouksista kohtuullisessa ajoin 
e n n e n määr i t t e ly jen lopull is ta 
va lmis tumis ta . Tavoit teena on 
sekä antaa ennakkoinformaatio-
ta, että karsia tar jouspyynnöstä 
mahdollisesti syrjiviä vaatimuk-
sia. 

YHTEENVETO 

Puolustusvoimien tavoitteena ei 
ole lisätä omia tu tk imusresurs -
sejaan, vaan tarvittava osaamis-
p o h j a p y r i t ä ä n v a r m i s t a m a a n 
kattavin pitkäaikaisin yhteistyö-
sopimuksin kotimaisen tiedeyh-
te i sön ja t eo l l i suuden kanssa . 
Teknologianeuvoston tavoittee-
na on jakaa ja vaihtaa tietoa yh-
teistyötahojen kesken siten, että 
Suomen rajal l iset t u tk imus - ja 
t uo t ekeh i t y s r e su r s s i t s a a d a a n 
k o h d e n n e t t u a o p t i m a a l i s e s t i 
kansallisen puolustuskyvyn ke-
hittämisen kannalta. 

Tu tk imus- ja tuotekehi tys-
resurssien suuntaamisel la vaa-
t iv immi l le teknologia-a lue i l le 
voidaan osaltaan vahvistaa kan-
sallista osaamista teknologiatoi-
mi t ta jana . Suomessa on vahva 
osaaminen siviili-infrastruktuu-
r in j ä r j e s t e lm ä in t eg ro in n i s s a . 
T ä m ä an taa suomalais i l le yri-
tyksille mahdoll isuuksia toimia 
merk i t t äv i ssä kansainväl is issä 
projekteissa osa jär jes te lmäto i -
mittajana. 

Lähteet 
[1] Suomen turvallisuuspolitiikka 

2001, Valtioneuvoston selonteko 
Eduskunnalle 13.6.2001, ISBN 
951-53-2326-6 

[2] Pääesikunta, Sotatalousosasto 
(28.3.2003), Tietoyhteiskunnan 
sotatalousjärjestelmä, tutkimus-
raportti 
Teknologianeuvoston perusta-
miseen liittyvät pöytäkirjat ja 
esittelyt 
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Lähiverkon tiedostosalaus 

S a f e G u a r d L A N C r y p t 
• Vahva salaus 
• Käyttöoikeuksien hallinta 
+ Vastuun siirtäminen pois jäijestelmävalvojilta 
+ Helppokäyttöisyys 
• Läpinäkyvä salaus l o p p u k ä y t t ä j i l l e 
^ Ei vaadi loppukäyt tä j ien koulutusta 
+ Tietoturvaa kun palveluja on ulkoistettu 
^ Tietoturvaa WLAN verkkoon 
^ E h e y d e n ja l u o t t a m u k s e l l i s u u d e n 

v a r m i s t a m i n e n t i e t o a s i i r re t täessä 
työasemalta palvel imelle 

^ Vo idaan hyödyntää j o o levaa PKhtä 
+ Tuki sert i f ikaatei l le , to imikor te i l le ja 

USB tokene i l le 

S a f e G u a r d L A N C r y p t t a k a a t a r v i t t a v a n t i e t o t u r v a t a s o n , 
k u n a r k a l u o n t o i s i a sekä a r v o k k a i t a t i e t o j a t a l l e n n e t a a n ja 
käs i t e l l ään yr i tyks issä ta i yh te i sö i ssä . 

SafeGuard LANCrypt salausohjelmistol la jaat o i k e u d e t käyttäj i l le 
ja ryhmil le palvel imel la si jaitseviin t i e d o s t o i h i n sekä kans io ih in , 
ku ten avaimet ovi in. A inoastaan ne jo i l la o n tarv i t tavat avaimet 
ja o i k e u d e t pääsevät avaamaan t iedos to ja . 
Salaus tapahtuu työasemalla, eikä se näin o l len hidasta palvelinta, 
vaikka käyttäjiä olisi rajattomasti. Vahvat algori tmit mahdoll istavat 
tu rva l l i sen t i e d o n s i i r tämisen y r i t yksen ta i y h t e i s ö n verkossa. 

Sa feGua rd LANCryp t e i v a i k e u t a j ä r j e s t e l m ä v a l v o j i e n t y ö t ä , 
ja e s i m e r k i k s i v a r m u u s k o p i o i n t i t a p a h t u u k u t e n e n n e n k i n . 

utimaco 
s a f e v v & r <z 

Vapaalantie 2 A 
0 1 6 5 0 Vantaa 
puh. ( 09 ) 855 3 2 0 0 
fax. ( 09 ) 8 5 5 3 2 0 3 0 

www.salaus.fi 
www.ut imaco.com 
info@utimaco.fi 
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aasuoiasoihdm 
ELENA KUJALA 

Lämpöhakuiset oh-
jukset ovat kasvava 

uhka ilma-alusten toi-
minnalle. Jatkuva ke-

hitys on aiheuttanut 
kiihtyvän kilpajuok-

sun ohjusten ja soih-
tujen välille. Vuonna 

2003 kansainvälinen 
tutkimusyhteisö päät-

ti ottaa osaa tähän 
kisaan ja alkoi kehit-
tää omalta osaltaan 

uusia soihtuja. 

WEAG! ' Panel II 
ICEPA JP 

14.9 Advanced Flare Composi-
tions for Air Countermeasures 
eli Suomessa tut tavall isemmin 
PIREL -projekti käynnistett i in 
virallisesti vuonna 2003, parin 
vuoden suunn i t t e lun jä lkeen. 
Projektin kokonaiskestoksi on 
suunniteltu kolme vuotta, joten 
tällä hetkellä ollaan puolessa vä-
lissä. Ilmavoimien Esikunta toi-
mii Suomen edustajana, varsi-

naisena työmyyränä Suomessa 
on PvTT yhdessä Raikka Oy:n 
kanssa. WEAG Panel II CEPA 
JP 14.9 -p ro jek t i in osal l is tuu 
kuusi Euroopan maata: Alanko-
maat (puheenjohtaja), Espanja, 
Iso-Britannia, Portugali, Saksa ja 
Suomi. 

Projektin tarkoituksena on 
ilma-alusten omasuojasoihtujen 
teknisen t ietämyksen lisäämi-
nen, ominaisuuksien optimoin-
ti käyttötarkoituksen mukaan ja 

1 ^ 3 " 4 " " 5 6 7 8 9 10 11 12 
Aallonpituus [|jm] 

Intensiteetti aallonpituuden funktiona. Intensiivisin piste on mer-
kitty vihreällä, verrattavat aallonpituusalueet (a ja (3) on merkitty 
sinisellä ja punaisella. 
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Mittausjärjestely staattisessa ja liikkuvassa mittauksessa. 

mahdollinen kotimainen valmis-
tus. Tarkemmin sanottuna tut-
kitaan soihdun koostumuksen 
suhdetta syttymiseen, palomeka-
nismiin, emissioon (palamisessa 
syntyvät tuotteet ja IR-lämpösä-
teily), tehoon ja ympäristö- ja 
vaaratekijöihin. Kokeellisen työn 
ohella ja sen apuna käytetään ja 
kehitetään erilaisia mallinnusoh-
jelmia. Projekti on jaettu viiteen 
vaiheeseen, joiden kestot vaihte-
levat 9:stä 24 kuukauteen. 

I n f r a p u n a (IR) s o i h t u j e n 
käyttö ja kehittely alkoi toisen 
m a a i l m a n s o d a n jä lkeen. Sii-
tä lähtien IR-soihdut ovat olleet 
osana omasuojajärjestelmää niin 
maa-, meri- kuin ilmavoimissa-
kin. Jatkuva kehitys on tietenkin 
johtanut kilpajuoksuun lämpö-
hakuisia ohjuksia vastaan. En-
simmäiset kehitetyt soihdut eivät 
enää täyttäisi nykypäivän vaa-
timuksia, mutta voidaan sanoa, 
että yle is immin käytössä ole-
va soihtumassa on jo muutamia 
vuosikymmeniä vanha. 

Kehittelyn alkuaikoina oh-
jukset etsivät ainoastaan kuu-
minta kohdetta, jolloin riitti, että 
soihtu oli intensiivisempi kuin 
varsinainen kohde. Kehityksen 

myötä ohjukset eivät enää etsi 
intensiivisintä pistettä, vaan esi-
merkiksi vertaavat kahta aallon-
pituusaluetta (a ja |3), laskevat 
niiden suhteen ja vertaavat sitä 
koh teen vastaavaan suhdelu-
kuun. Jos aallonpituusalueiden 
suhde on huomat tavas t i suu-
rempi tai pienempi, hylkää oh-
jus mahdollisen harhautuksen ja 
jatkaa alkuperäisen kohteen seu-
raamista. Vielä uudempana tek-
niikkana voidaan mainita niin 
sanotut kuvantavat ohjukset, jot-
ka muodostavat kohteesta oikean 
kokoista kuvaa mitä lähemmäksi 
menevät. 

Magnesium, Teflon™ ja Vi-
ton™, lyhennettynä MTV, poh-
jaiset pyrotekniset massat ovat 
IR-soihtujen pääainesosia. MTV 
ei vält tämättä tarvitse happea 
palaakseen, mut ta avoimessa 
systeemissä happea on aina läs-
nä. Hapen osallistuminen MTV: 
n palamisreaktioon aiheuttaa en-
tistä enemmän lämpöä tuottavan 
reaktion. MTV:n palamislämpö 
on noin 2000°C ja palamisreak-
tio seuraavanlainen: 
m Mg + - (C 2 F 2 ) - + m/2 0 2 

2 MgF2 + m-2 MgO + 2 C 0 2 

+ hv; m > 2 

PvTT on tehnyt mittauksia 
eri massoille IR-spektroradio-
metrin avulla. Kyseisellä laitteel-
la mitataan palamisen lämpösä-
teilyä aallonpituuden funktiona. 
Saadusta datasta voidaan mää-
ritellä esimerkiksi soihdun pala-
mislämpö ja verrata sitä jonkin 
ilma-aluksen antamaan herättee-
seen. Näin pyritään kehittämään 
mahdol l i s imman paljon varsi-
naista kohdetta vastaava soihtu, 
joka kuitenkin kykenee harhaut-
t amaan oh juksen . Mit tauksia 
voidaan suorittaa joko staattise-
na tai liikkuvana. Staattiset mit-
taukset ovat huomattavasti hel-
pompia, sillä liikkuvan kohteen 
pi täminen näkökentässä vaatii 
huomattavasti enemmän. 

P r o j e k t i j a t k u u ede l l een 
suunnitelman mukaisesti ja kan-
sainvälisyys ei ole ainoastaan sa-
nahelinää, sillä yhteistyötä teh-
dään myös lyhyillä työjaksoilla 
muiden osallistujamaiden tutki-
muslaitoksissa. Lopullisena ta-
voitteena on kehittää uusi, ny-
kyistä uhkaa vastaava soihtu ja 
pysyä aina askeleen edellä kehi-
tyksen kilpajuoksussa. • 
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Tekninen tutkimus 
kansainvälisen 
puoluslusmatepiaaliyhleistyön osana 
Pekka Lopmeri, Martti Kalliomäki, Kari Patrakka 

Puolustusvoimien kan-

sainväl isel lä puolustus-

mater iaal iyhteistyöl lä 

tarkoi tetaan yhteistyötä, 

joka ei v ie lä o le edennyt 

mater iaal ihankkeeksi tai 

projektiksi. Pääasiassa 

se on osallistumista puo-

lustusmateriaalin yhteen-

sopivuuden ja turvallisuu-

den kehit tämiseen, sekä 

t iedonva ih toa tärkeim-

pien sot i lasteknologian 

aluei l ta. Tulevaisuudes-

sa se saat taa ol la myös 

osana varsinais ia puo-

lustusmateriaalin yhteis-

hankinto ja , jol loin se on 

tyypillisesti hankkeen tai 

projekt in valmistelua ja 

esiselvitystä. 

Yksilöityinä tavoitteina mate-
riaaliyhteistyön tarkoitukse-

na on: 
• ed i s tää p u o l u s t u s v o i m i e n 

kykyä osallistua kansainväli-
seen kriisinhallintaan 

• luoda edellytyksiä sotilaalli-
sen avun vastaanottamiselle 

• yhtenäistää puolustusmateri-
aalille asetettavat käyttäjän ja 
tekniset vaatimukset 

• päästä yhteiseen tuotekehi-
tykseen ja yhteisiin hankin-
to ih in m u i d e n va l t i o iden 
p u o l u s t u s v o i m i e n kanssa 
kustannusten vähentämisek-
si puolustusmateriaalin tut-
kimuksessa, kehittämisessä, 
hankintatoimessa ja ylläpi-
dossa 

• parantaa puolustusvoimien 
kansainvälistä yhteistoimin-
takykyä 
Näiden tavoitteiden saavut-

tamiseksi puolustusvoimille on 
asetettu m m seuraavat tulosta-
voitteet: 
• hankit tavan materiaalin on 

oltava NATO-yhteensopivaa 
• tarjouspyynnöt kohdistetaan 

ensisijaisesti EU-maihin tai 
muihin pohjoismaihin 

• ulkomailta hankitaan tuottei-
ta tai järjestelmiä, jotka ovat 
valmiita ja joiden toiminnal-
lisesta luotet tavuudesta on 
riittävä näyttö 

• kansallisista erityisvaatimuk-
sista on tarvittaessa tingittä-
vä yhteensopivuuden saavut-
tamiseksi, joten ulkomaisen 
materiaalin kotimainen mo-
dernisoint i tulee kysymyk-
seen vain poikkeustapauk-
sessa 

• e n n e n u u d e n h a n k i n n a n 
käynnistämistä on selvitettä-
vä mahdoll isuudet euroop-
palaiseen yhte is to imintaan 
tarjouspyynnön asettamises-
sa, hankkeen aikautuksessa 
sekä elinjakson hallinnassa 
huoltovarmuus mukaan luki-
en 

• materiaalihankkeissa on hyö-
dynnettävä täysimääräisesti 
muiden suorittamia testejä 
Tärkeänä osana mater iaa-

liyhteistyötä on tutkimusyhteis-
työ. Siihen liittyy muun muas-
sa laajaa t iedon hankkimista ja 
vaihtoa sekä yhteisiä tutkimus-
hankkeita eri valtioiden välillä. 

KANSAINVÄLISEN TEKNISEN 
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

Perinteisenä ulkomaisen tekni-
sen t iedon hankkimismuotona 
on ollut osallistuminen kansain-
välisiin puolus tusmater iaa l ia-
laan liittyviin konferensseihin 
ja näyttelyihin sekä kahdenväli-
nen materiaaliyhteistyö varsin-
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kin pohjoismaiden kesken. Vii-
meisen kymmenen vuoden aika-
na tapahtunut puolustusvoimien 
toiminnan kansainvälistyminen 
on avannut merivoimillekin uu-
sia ovia esim NATCkn ja WEA-
Gin komiteoihin ja työryhmiin 
ja n i iden t o i m i n n a n pui t te is-
sa toteutettaviin kansainvälisiin 
tutkimushankkeisiin. 

Tavoitteena näissä hankkeis-
sa on saada edullisesti kansalli-
seen käyttöön tulevaisuuden so-
tatekniikkaa käsittelevää tietoa 
sekä parantaa suomalaisen tie-
deyhteisön ja teollisuuden toi-
mintamahdollisuuksia. Ensijai-
sesti pohjoismaisten ja euroop-
palaisten kumppaneiden kanssa 
tehtävä tutkimus luo jatkuvasti 
uusia kontakteja, joita voidaan 
käyttää hyödyksi myös suoma-
laisen osaamisen markkinoimi-
seen ulkomaille. 

VASTUUT JA TOIMINNAN ORGA-
NISOINTI PUOLUSTUSVOIMISSA 

Pääes ikunnan työjär jes tyksen 
mukaisesti vastaa puolustusvoi-
mien huoltopäällikkö kansain-
välisestä materiaaliyhteistyöstä 
päät täen myös uusiin osa-alu-
eisiin ja työryhmi in osallistu-
misesta niillä alueilla, joilla vas-
tuuta ei ole muuto in määrätty. 
Merivoimia koskien päätökset 
osal l is tumisesta tekee kui ten-
kin viimekädessä merivoimien 
komenta ja . Puolus tusvoimien 
pääinsinööri johtaa puolustus-

voimien ulkomailla tapahtuvaa 
teknisen tiedon hankintaa ja ja-
kelua sekä vastaa TTK-toimin-
nan ohjeistuksesta. PEstal-os:n 
pysyväisasiakirjalla on määritet-
ty teknologia- ja järjestelmävas-
tuut, joiden mukaisesti nimetään 
edustajat kansainvälisiin tekni-
sen alan tutkimusorganisaatioi-
den työryhmiin. 

Nimetyt teknologiavastuulli-
set edustajat osallistuvat työsken-
telyyn aloitteellisesti, muodos-
tavat kotimaassa toimivan ver-
koston aihealueen parissa työs-
kentelevien kesken ja raportoivat 
puolustusvoimien matkat ieto-
kannan lisäksi myös tutkimus- ja 
teollisuuskumppanien kontakti-
henkilöille. Linkkinä toimien vie 
Suomen edustaja suomalaisten 
yhteistyökumppaneiden aloittei-
ta kansainväliseen tietoisuuteen 
ja edesauttaa kotimaisen tutki-
muksen ja teollisuuden kansain-
välistä kilpailukykyä. 

KANSAINVÄLISEN TUTKIMUS-
HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN 
SUOMESSA 

Teknologiavastuullisen velvol-
lisuus on yhteistyössä asiakas-
tahon (tässä esim merivoimat) 
kanssa määritellä tutkimusteh-
tävien yksityiskohtaiset sisältö-, 
laatu- ja aikataulutavoitteet sekä 
toteutuksen reunaehdot. Hänen 
vastuullaan on myös potentiaa-
listen kotimaisen teollisuuden ja 
tiedeyhteisön osallistujien kytke-

minen tutkimustehtävien suorit-
tamiseen. 

Vaativa asiakas on teknolo-
giahankkeissakin oleellinen tae 
sen onnistumiselle. Asiakas luo 
edellytykset tavoi t te iden saa-
vuttamiselle ja hänellä on hank-
keen ohjausvastuu. Osallistuvat 
tahot neuvottelevat yhteistyös-
tä, laativat to teutussuunni te l -
man ja sopivat kansainvälisen 
yhteistyöprojektin kansallisesta 
osuudesta. Tämän jälkeen tutki-
mushanke etenee yleensä TTK-
joh toryhmän käsittelyn kautta 
pääinsinöör in esittelyyn, jossa 
päätetään hankkeen esittämises-
tä kansainväliseksi yhteistyöpro-
jektiksi. Lopullisen päätöksen 
kansainväliseen yhteisprojektiin 
osallistumisesta tekee Puolustus-
ministeri. 

YHTEISTYÖMUODOT 

Puolustusvoimien teknisen tut-
kimuksen tärkeimpiä kansainvä-
lisiä yhteistyömuotoja ovat 
• Wes te rn E u r o p e a n Arma-

ments Group (WEAG) Pa-
neeli II:n alaisissa työryhmis-
sä tehtävä yhteistyö 

• NATOin Tutkimus ja Tek-
nologia Organisaation (Re-
search and Technology Or-
ganisat ion, RTO) alaisissa 
työryhmissä sekä puolustus-
haarojen puolustusmateriaa-
l i ryhmissä tehtävä PfP-yh-
teistyö 

• EU:n piirissä tapahtuva tut-
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kimusyhteistyö 
U pohjoismainen tutkimusyh-

teistyö 
• kahdenvälinen tutkimusyh-

teistyö 
WEAG:n tu tk imukses ta ja 

kehittämisestä vastaavan Panee-
li II:n tutkimushankkeita toteut-
tavat työryhmät toimivat yhtei-
sesti sovittuun teknologiajaotte-
luun perustuvilla yhteistyöalu-
eilla (Common European Prio-
rity Area, CEPA). Tutkimuksia 
toteutettiin aikaisemmin teolli-
suusvetoisina RTP-projekteina, 
jotka olivat kankeakäynnisteisiä 
m m siksi, että osallistujamailta 
edellytettiin niissä samansuurui-
sia panostuksia. Uudemmat ns 
JP-hankkeet (Joint Project) ovat 
joustavammin käynnistettävis-
sä ja ne toteutetaan tutkimuslai-
tosvetoisina. Hankemallista on 
sovittu aiesopimuksella WEAG 
THALES (Technology Arrange-
ment for Laboratories for Defen-
ce European Science) -ohjelman 
puitteissa. Uusin puitesopimus-
malli on Europa-MOU, jonka 
myötä näiden ns TA-tutkimus-
sopimusten (Technical Arrange-
ment) käynnistämiskynnystä on 
edelleen madallettu. Uusille so-
pimusmalleille on tyypillistä se, 
että osallistujamaiden kansalliset 
panostukset voivat olla erisuuria 
ja että tutkimukseen kansallises-
ti sidottavat rahat käytetään pää-
sääntöisesti kunkin osallistuja-
maan rajojen sisällä. 

Usei ta t ekno log i a - a lue i t a 
koskeva selvitystyö teknisestä ai-
hepiiristä voidaan toteuttaa myös 
Ad Hoe Planning Group, AGP-
työnä, jolloin selvitetään nopeal-
la aikataululla esille noussut tek-
ninen ongelma tai tehdään pe-
ruskartoitustyötä myöhemmille 
yksityiskohtia käsitteleville pro-
jekteille. Myös NATOin RTO:n 

5 O 
alaiset työryhmät on koottu tek-
nologiajaotteluun perustuen. 

Työryhmien lisäksi PLM:n 
ja PE:n edustajat osallistuvat eri-
laisten johto- ja ohjausryhmi-
en työskentelyyn, joita ovat esi-
merkiksi WEAG:n Research and 
Technology Management Group 
(RTMC), WEAO:n Financia l 
Commit tee (FNC) ja NATO:n 
Research and Technology Board 
(RTB). Suomalainen puolustus-
teollisuus on edustettuna CEPA-
ryhmiin liittyvissä teollisuusryh-
missä (CIG). 

Pohjoismaisesta tutkimusyh-
teistyöstä on tehty sopimus ke-
säkuussa 1997 ja koko materi-
aaliyhteistyön kattava puitesopi-
mus on uusittu vuoden 2000 lo-
pussa. Toimivana elimenä tässä 
yhteistyössä on NORD AC (Nor-
dic Armaments Co-operation). 
Sen tavoitteet yhtyvät pitkälti jo 
edellä kuvattuihin kansainväli-
sen yhteistyön yleisiin tavoittei-
siin. Ajatuksena on luonnollisesti 
vahvistaa pohjoismaiden yhteisiä 
etuja kansainvälisellä kentällä. 

Myös suoraan yksit täisten 
valtioiden välillä tehtävää mate-
riaaliyhteistyötä on aktivoitu ja 
PLM on solminut kahdenvälisiä 
yhteistyösopimuksia (MOU) jo 
16 maan kanssa. 

Tässä kirjoituksessa keskity-
tään kuvaamaan WEAG:n me-
rivoimien teknologiavastuulla 
olevien kahden CEPA-ryhmän 
piirissä tehtävää työtä sekä me-
rivoimien ohjauksessa käynnissä 
olevaa kolmea tutkimushanket-
ta. Huomattavaa on kuitenkin, 
että tutkimusluonteisia hankkei-
ta, joissa merivoimatkin on mu-
kana, toteutetaan myös NATO 
Pfp- yhteistyön puitteissa useissa 
Nato Naval Armaments Group -
ryhmän alatyöryhmissä. Erillis-
tutkimuksiin osallistutaan myös 

joissakin WEAGin Panel I:n 
(Harmonisation of military re-
quirements and identification) 
alaisissa materiaaliryhmissä sekä 
NORDAC- ja kahdenvälisten so-
pimuksen puitteissa. 

WEAG CEPA 9 TUTKIMUKSET 

WEAG toimialuee-
na on satelliittivalvonta ja soti-
laallinen avaruusteknologia. Toi-
mintaan osallistuvia maita ovat 
Suomen l isäksi A l a n k o m a a t , 
Belgia, Espanja, Italia, Iso-Bri-
tannia, Norja, Portugali, Rans-
ka, Ruotsi, Saksa ja Turkki. Pu-
heenjohtajana toimii maj Willy 
Tack Belgian puolustusministe-
riöstä. Suomi liittyi CEPA 9:ään 
vuonna 2000 ja nykyinen CEPA 
9 edustaja on FT Martti Kallio-
mäki Merivoimien tutkimuslai-
toksesta. 

Teollisuuskomponentin 
edus ta jana on joh ta ja Juhani 
Lehmusvirta (Patria). 

CEPA 9 tukee pitkäaikaisia 
tutkimusprojekteja, joissa kehi-
tetään sotilaallisia tai kaksois-
käyttöisiä satelliittipohjaisia sys-
teemeitä vastaamaan eurooppa-
laisiin turvallisuustarpeisiin ta-
voitteena mm: 
• parantaa maan, meren, jään, 

ilman ja avaruuden valvon-
taa 

• tukea kriisin hallintaa 
• tukea asevarustelun todenta-

mista ja rajoitusten valvontaa 
• avustaa sotilaallista tieduste-

lua 
• kehittää navigatointi- ja maa-

linosoituskykyä 
• suojata avaruuteen sijoitetut 

järjestelmät 
CEPA 9 puit teissa tehdyn 

työn vaikutus moniin eurooppa-
laisiin hankkeisiin on ollut suu-
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Kuva 1: Tutkasatelliittikuva Airistolta (Copywright (c) RSI/CSA 1999 

ri. Esimerkkinä voidaan mainita 
mm. Saksan SAR-Lupe ja Italian 
COSMO-hankkeet. CEPA 9 ak-
tiviteetit eivät suinkaan ole koh-
distuneet vain suurien maiden 
hankkeisiin. CEPA 9 on perin-
teisesti ylläpitänyt laajoja tutki-
mushankkeita, joihin osallistu-
vat käytännössä kaikki mukana 
olevat maat. Edellisen puheen-
johtajan norjalaisen Terje Wah~ 
Iin mukaan CEPA 9 muodostaa 
kohtaamispaikan, jonka merki-
tystä pienten maiden kannalta ei 
voi kyllin korostaa. 

Suomi on mukana CEPA 9: 
n laajassa tulevaisuuden satelliit-
titeknologiaa käsittelevässä tut-
kimusohjelmassa JP 9.16 Emer-

ging satellite technologies, sys-
tem trends and space utilization. 
Ohjelma käynnistyi toukokuussa 
2003 ja kestää viisi vuotta. Täl-
lä hetkellä tutkimusohjelma si-
sältää 35 eri tutkimusprojektia, 
joista kaksi on Suomesta. Pro-
jektipäällikkönä toimii TkT Ant-
ti Tuohimaa (PvTT) ja tutkimus 
suoritetaan TKK:n avaruustek-
niikan laboratoriossa professori 
Martti Hallikaisen johdolla. Suo-
men projektit ovat Radar Polari-
metrie backscatter under diffe-
rent seasonal and weather con-
ditions ja Polarimetrie aspects 
of satellite surveillance. Ensin 
mainittu tutkimus on käynnis-
sä ja siinä selvitetään pohjoisten 

alueiden luonnon muodostama 
tausta käytettäessä polarimetristä 
SAR-tutkaa. Jälkimmäinen tut-
kimus käynnistyy myöhemmin 
ja siinä tullaan hyödyntämään 
ensin mainitun tutkimuksen tu-
loksia sotilaallisesti merkittävien 
kohteiden havaitsemisessa. Pro-
fessori Hallikainen antoi ensim-
mäisen vuosiraportin tutkimuk-
sista JP 9.16 johtoryhmän koko-
uksessa Istanbulissa toukokuus-
sa 2004. Jälkimmäisen osion tar-
vitsemaa materiaalia hankittiin 
syksyllä 2003, jolloin saksalainen 
ESAR-kone suoritti mittauksia 
Suomessa. Tämä materiaali on 
nyt saatu prosessoitua käyttöön 
ja se takaa tutkimuksen jatkumi-
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sen siihen asti, kunnes Radarsat 
II satelliitti vuoden parin sisällä 
saadaan käyttöön. 

Käynnistynyt tutkimuspro-
jekti JP 9.16 tarjoaa erittäin kus-
tannusefektiivisen mallin puo-
lustusvoimia kiinnostavan tut-
kimuksen tekemiseen. Projektin 
kustannukset on sovittu siten, 
että kukin maa panostaa yhden 
tu tk i ja työvuoden/vuos i . Tällä 
panostuksella Suomi saa omaan 
sijoitukseensa verrattuna monin-
kertaisen määrän tutkimustietoa, 
joka on avoin vain mukana ole-
ville maille. Aiemmin mainitut 
35 osaprojektia ovat vain ensim-
mäisen kolmen vuoden tavoite; 
kahden viimeisen vuoden pro-

jekteista päätetään myöhemmin. 
Käytettävissä oleva tila ei sal-
li tutkimusprojektien yksityis-
kohtaisempaa tarkastelua, mut-
ta projekteissa on useita erittäin 
kiinnostavia aiheita, joiden tut-
kiminen ei välttämättä edes on-
nistu kotimaisin voimin. Projek-
tien lisäksi johtoryhmä organisoi 
workshop-tyyppisiä tilaisuuksia 
keskeisistä aiheista. Ensimmäi-
nen workshop pidettiin Pariisis-
sa tammikuussa 2004 aiheenaan 
Satellite formation flying. Seu-
raava workshop vuodenvaihteen 
tienoilla Lontoossa käsittelee sa-
telliittinavigaatioon liittyviä asi-
oita, mm. GPS:n häirintää. 

WEAG CEPA 3 TUTKIMUKSET 

SaNDI (Sota-alusten kerros-
levyrakenteiden tarkastus ja 

korjaus) on alunpitäen pohjois-
maiden kesken vuosina 1998-
1999 valmisteltu tu tkimushan-
ke, joka rahoitussyistä siirrettiin 
toteutettavaksi WEAG:n CEPA 
3:n puit teissa THALES-hank-
keena JP3.23. CEPA 3:n tekno-
logia-alueena ovat "kehittyneet 
materiaalit ja rakenteet" ja sen 
ohjausryhmässä on puolustus-
voimien edusta jana professori 
Jari Hart ikainen Puolustusvoi-
mien Teknillisestä Tutkimuslai-
toksesta. 

CEPA 3:n toimesta toteutet-
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THALES JP3.23 
Inspection and Repair of 
Sandwich Stru ctures in Naval Skips 

tiin myös RTP 3.20 "Structural 
Health Monitoring". Se oli en-
s immäinen WEAG- tu tk imus -
hanke, johon Suomi osallistui. 
SaNDI on puoles taan ensim-
mäinen tutkimushanke, joka on 
valmisteltu ja toimeenpantu me-
rivoimien toimesta. Kolmivuo-
tinen hanke käynnistyi vuonna 
2001 ja siihen osallistuu neljän 
pohjoismaan lisäksi Iso-Britan-
nia. 

Kokonaiskustannuksiltaan n 
4.7 milj euron hankkeessa Suo-
men rahoitusosuus on 638.000 
euroa, josta TEKES rahoi t taa 
275.000 euroa. 

Tutkimuksen tausta: 
Luj i t emuov ikompos i i t t e j a on 
käyte t ty so ta -a lus raken te i s sa 
pohjoismaissa 1970-luvun puo-
livälistä lähtien. Viime vuosina 
vastaavat rakenteet ovat yleis-
tyneet myös muiden , l äh innä 
Euroopan maiden laivastoissa. 
Kerroslevyrakenteet mahdollis-
tavat äärimmäisen keveyden yh-
distettynä suureen lujuuteen ja 
jäykkyyteen. 

30 v u o d e n sovel lusa jas ta 
huolimatta rakenteet ovat edel-
leenkin käyttäjille uudehkoja ja 
niiden tuntemuksessa on vielä-
kin aukkoja. Yhdeksi tällaiseksi 
aukoksi on nähty menetelmät, 
joilla voidaan luotettavasti ar-
vioida rakenteisiin joko valmis-
tuksessa tai käytön yhteydes-
sä syntyneitä valmistusvikoja ja 
vaurioita. Jo edellä mainitussa 
tutkimuksessa RTP 3.20 tutkit-
tiin ainetta rikkomattomien tar-
kastusmenetelmien (NDI) rajoi-
tuksia vikojen ja vaurioiden ha-
vainnoimisessa. Kaikissa kerros-
levyrakenteita käyttävissä laivas-

toissa onkin selväksi ongelmaksi 
nähty se, miten havaittujen vau-
rioiden vakavuutta voidaan arvi-
oida ja päätyä oikeisiin korjaus-
menetelmiin. 

Tavoitteet: 
Tutk imushankkeen tavoit tee-
na on tuottaa ohjeet ja selosteet, 
joita kukin osallistuva maa voi 
käyttää hyväkseen kehittääkseen 
erillisille alustyypeille käyttöä ja 
huoltoa ohjaavat käsikirjat. Oh-
jeet tulevat kattamaan sekä tuo-
tannon aikaisen laadunvalvon-
nan että rakenteiden vaurioiden 
tarkastamisen ja korjaamisen 

Yksilöityinä tavoitteina ovat: 
• Kehi t tää m e n e t e l m ä t sekä 

t u o t a n n o n valvontaan että 
vauriotarkastukseen alusten 
kerroslevyrakenteita varten. 
Haasteena on varsinkin kent-
täkelpoisten NDI-menete l -
mien kehittäminen. 

I ] parantaa merkittävästi tietoa 
siitä, miten vauriot kasvavat 
kuormitetuissa alusten ker-
roslevyrakenteissa 

• määrittää hyväksymiskritee-
tit sallittaville rakennevi r -
heille ja vaurioille, jotka eivät 
vielä edellytä korjaamista 

• kehittää virheiden ja vaurioi-
den korjausmenetelmiä 

• määrit tää eri ainetta rikko-
mattomien tarkastusmenetel-
mien ja rakenteiden kunnon-
seurantatekniikoiden (moni-
torointitekniikat) rajoitukset 

• k e h i t t ä ä ja p a r a n t a a näi-
tä menetelmiä ja tekniikoita 
mukaanlukien apuna käytet-
tävät modernit havainnollis-
tamisen ja signaalikäsittelyn 
tekniikat 

• raportoida tulokset siten että 

niistä voi kukin maa kehittää 
aluskohtaiset valmistus- ja 
kunnossapitokäsikirjat 

Työnjako: 
Vastuu tutkimuksen koordinaati-
osta ja administraatiosta on Nor-
jalla, jossa sitä käytännössä hoi-
taa Det Norske Veritas (DNV). 
Kaikista osallistuvista maista on 
mukana viranomaisedustuksen 
lisäksi useita tutkimuslaitoksia ja 
teollisuusyrityksiä, joille työt on 
jaettu. Suomessa hanket ta oh-
jaa Insylil Kari Patrakka MerivE: 
sta ja hankekoordinaattorina on 
DI Gunnar Holm kansallisessa 
vetovastuussa olevalta VTT:lta. 
Suomalaista teollisuutta edustaa 
FY Composites. 

Tutkimussisältö on jaettu vii-
teen työpakettiin, joilla kullakin 
on oma projektipäällikkö. Paket-
tien tutkimukset on hajautettu 
eri osallistujamaihin, ja kun pro-
jektipäälliköillä ei ole sopimus-
suhdetta eri maiden osallistujiin, 
on osatutkimusten sisällön ja ai-
kataulun hallinta muodostunut 
koko tutkimuksen kannalta han-
kalaksi. Tämä on m m näkynyt 
lievinä aikatauluviivästyksinä 
koska eri maissa tutkimus käyn-
nistyi sopimusteknisistä syistä 
eri aikaan. 
• W P 0 : J o h t o j a h a l l i n t o 

(DNV) 
• WP1: Tekninen koordinointi, 

tulosten kokoaminen ja käsi-
kirjojen koonti (DNV) 

• WP2: Vikojen ja vaurioiden 
karakterisointi ja kriittisyys 
(KTH) 

• WP3: Tuotannon laadunval-
vonta, tarkastus ja kunnon-
valvonta (InnospeXion) 

• W P 4 : K o r j a u s t e k n i i k a t ja 
k o r j a u s t e n a rv io in t i (Qi-
netiQ) 
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Tulokset: 
Tutkimustavoitteet tullaan pää-
osin saavuttamaan. Kaikki tekni-
nen tutkimus on saatu loppuun-
viedyksi ja parhaillaan on käyn-
nissä valmistus- ja kunnossapi-
tokäsikirjojen laatiminen. 

Tärkeimpänä yksittäisenä tu-
loksena on kehittää menetelmä, 
jolla arvioidaan materiaalitason 
vaurion kriittisyys koko laivan 
lujuuden kannalta. Menetelmä 
helpottaa vauriokorjauspäätös-
ten tekoa ja NDI menetelmältä 
vaadittavan tarkkuuden määrit-
telyä. Tässä työssä on Suomella 
ollut merkittävä rooli. 

Eri NDI menetelmiä on tes-
tattu ja edelleen kehitetty vastaa-
maan kenttäkelpoisuus- ja erot-
telukykyvaatimuksia. Kymmen-
kuntaa eri menetelmää testat-
tiin eri maissa koekappaleilla ja 
kenttäolosuhteissa. Menetelmien 
heikkoudet ja vahvuudet saatiin 
kartoitettua ja joitain menetel-
miä parannettua. Yhtä kaikkeen 
tarkastukseen soveltuvaa mene-
telmää ei löytynyt, vaan laitteisto 
on aina valittava kunkin tarkas-
tettavan kohteen mukaan. 

Uudentyyppis iä , vars inkin 
vaikeissa ympäristöolosuhteissa 
tapahtuvia kor jausmenetelmiä 
kehitett i in ja testatti in. Nämä 
voidaan ottaa heti käyttöön alus-
ten hätäkorjauksissa. 

Tutkimuksessa on tuotet tu 
satoja teknisiä raportteja, esityk-
siä ja pöytäkirjoja. Näistä koo-
taan lopulliset geneeriset valmis-
tuksen ja käytön aikaiset tarkas-
tuskäsikirjat, joiden perusteella 
on mahdollista tehdä aluskohtai-
set käsikirjat. 

Jotta tu tk imuksen tulokset 
saataisiin suoraan hyötykäyt-
töön, olisi tämä jatkotyö saatava 
käynnistettyä mahdoll is imman 
pian. Tällä hetkellä sille ei ole 

kuitenkaan vielä voitu osoittaa 
rahoitusta. 

WEAG CEPA 10 
TUTKIMUKSET 

"r? T ) A 1 0 toiminta ja-
VV I J -IT ./""Vkautuu kahteen 
erilliseen teknologia-alueeseen. 
V e d e n a l a i s t e k n o l o g i a ka t t a a 
kaikki vedenalaisen tieteen osa-
alueet sonareiden komponen-
teista val tamerien poh jan tut-
kimukseen. Hydrodynamiikan 
tu tkimus ulot tuu meriaal tojen 
tu tk imukses ta alusten runko-
muotojen optimointiin ja uusiin 
r u n k o r a t k a i s u i h i n . CEPA 10: 
n tavoitteena on suunnitella ja 
käynnistää WEAG maiden yh-
teisiä sotilassovelluksiin liittyviä 
tutkimushankkeita näillä alueil-
la. 

Suomen lisäksi osallistuvat 
to imin taan Espanja, Hollanti , 
Italia, Kreikka, Norja , Ranska, 
Ruotsi, Saksa, Tanska, Turkki ja 
UK. Suomen edustajana kahdes-
ti vuodessa kokoontuvassa oh-
jausryhmässä on inskomdri Pek-
ka Lopmeri, MerivTL. Veden-
alaisteknologian asiantuntijana 
kokouksiin osallistuu mahdolli-
suuksien mukaan ja asialistasta 
riippuen TkL Ari Poikonen, Me-
rivTL. Myös suomalaisen teolli-
suuden edustajia kutsutaan ko-
kouksiin asialistasta riippuen. 

Osallistuminen mahdollistaa 
kokonaiskuvan saamisen CEPA 
10 teknologia-alueilla tapahtu-
vasta toiminnasta ja sen kehittä-
misen suuntaamisesta eri jäsen-
maissa. 

Niistäkin erillishankkeista, 
joissa ei olla mukana on tiedon-
saanti yleisellä tasolla mahdol-
lista ja suomalainen näkökanta 
saadaan mukaan tutkimushank-
keiden määrittelyyn. 

Tutkimushankkeiden aihelis-
talla on jatkuvasti parikymmentä 
käynnissä tai suunnitteilla olevaa 
erillistutkimusta seuraavien pää-
otsikoiden alla. 

Vedenalaisteknologian alueella: 
• Vedenalainen lähinnä sukel-

lusveneisiin kohdistuva val-
vonta (akustiset järjestelmät) 

• Vedenalaisten asejärjestelmi-
en hakupäät ja sensorit 

• Miinat ja miinantorjunta 
• Vedenalainen sensori- ja da-

tafuusio (sukellusveneet) 
• Vedenalaiset tiedonsiirtojär-

jestelmät 
Suomea erityisesti kiinnosta-

via erityisaihealueita ovat: 
• kuituoptiikan sovellukset 

kaikumittaimissa ja hydrofo-
neissa 

• vedenalainen robotointi 
(UUV, AUV) 

• ei akustiset miinantorjunnan 
sensorit 

Hydrodynamiikan alueella: 
• Alusten propulsiolaitteet ja 

niiden aiheuttamat (akusti-
set) herätteet 

• Alusten liikkeet, niiden hal-
linta ja ennustaminen 

• Aaltovastus, aaltojen muo-
dostus ja vanavedet (myös 
vaikutukset havaittavuuteen) 

• Epäkonventionaaliset alus- ja 
propulsioratkaisut 

Sotilaallisina erityistavoitteina 
ovat: 
• operointi rannikko-olosuh-

teissa 
• alusten suorituskyvyn lisää-

minen 
• alusten käyttötaloudellisuus 
• alusten liikkuvuus, taistelun-

kestävyys ml häiveet, käytet-
tävyys, toimintamatka/aika, 
eliniän pidentäminen 
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UUV COVERT ACOUSTIC 
COMMUNICATIONS 
Uusin CEPA 10:n tutkimushanke 
on ns EUROPA MOU:n puitteis-
sa kännistettävä TA eli Techni-
cal Ar rangemen t No 110.060, 
jonka aiheena on vedenalaisen 
miehittämättömän kulkuneuvon 
(UUV, AUV) ja emäaluksen vä-
linen akustinen salattu kommu-
nikaatio. Hankkeen valmistelu 
käynnistyi vuoden 2003 syksyllä 
ja sen tutkimusohjelma hyväk-
syttiin valmisteluryhmässä maa-
liskuussa 2004. 

Hankkeen tausta: 
Miehit tämättömät vedenalaiset 
kulkuneuvot ja järjestelmälave-
tit (UUV eli Unmanned Under-
water Vehicle, AUV Autonomo-
us Underwater Vehicle) ovat jo 
nyt vakiintunut elementti usei-
den maiden vedena la i sen so-
dankäynnin järjestelmissä. Tär-
keimmät sovellusalueet ovat ve-
denalaisessa valvonnassa ja tie-
dustelussa, vedenalaisen toimin-
taympäristön tilan selvityksessä, 
kulkurei t t ien ja vedenalais ten 
kohte iden tu tk imuksessa sekä 
to iminnan valmistelussa suun-
nitelluilla toiminta-alueilla esim 
miinantorjunnassa. Lähivuosina 
tullaan ottamaan käyttöön usei-
ta uusia miehittämättömiä auto-
nomisia lavetteja, joiden myötä 
niiden käyttö tulee lisääntymään 
nopeasti sekä siviili- että sotilas-
tehtävissä. 

UUV:n käyttö lisää sensorei-
den ja asejärjestelmien tehok-
kuutta ja ulottuvuutta sekä rau-
han että sodanajan tehtävissä. 
Autonomisten vedenalaisten la-
vettien sotilaskäytön lähtökoh-
tina ovat kustannusten pienen-
täminen, miehitettyjen alusten 
riskien vähentäminen sekä toi-
minnan suojaaminen ja salaa-

minen. UUV-sovelluksilla tulee 
olemaan keskeinen asema myös 
vedenalaisen verkottuneen so-
dankäynnin komponentteina. 

Varsinkin kasvanut painotus 
to imin taan r ann ikko-o losuh-
teissa on lisännyt kansainvälistä 
ki innostusta miinasodankäyn-
tiin matalissakin vesissä. Veden-
alainen t iedustelu ja valvonta 
sekä miinojen etsintä ja tunnis-
tus ovatkin priorisoitu korkealle 
eri maiden merivoimien kehit-
tämissuunnitelmissa. Nämä teh-
tävät voidaan toteuttaa tehok-
kaasti ja suojatusti käyttämällä 
UUV-lavetteja, jotka kykenevät 
to imimaan itsenäisesti suurel-
lakin etäisyydellä emäaluksesta 
(kymmeniä kilometrejä). UUV: 
n käyttö edelläkuvatuissa tehtä-
vissä edellyttää kuitenkin tehok-
kaita ja luotettavia menetelmiä 
kommunikoida UUV:n ja emä-
aluksen kesken. I lman tällaisia 
yhteyksiä UUV:n toimintamah-
dollisuudet ovat rajoitetut ja nii-
den käyttöönotto useissa käyttö-
sovellutuksissa hidastuu. 

Jotta vedenalainen akustinen 
yhteys olisi kaksisuuntainen, sa-

lattu ja sen kantama riittävä, tu-
levat kyseeseen vain melko al-
haisen tiedonsiirtonopeuden yh-
teysmuodot. Niiden tarkoitukse-
na on antaa emäalukselta UUV-
lavetille yksinkertaisia ohjaus-
käskyjä ja tehtävään liittyviä ko-
mentoja tai lähettää takaisinpäin 
löydöstietoja (esim mahdollises-
ta miinasta ja sen sijainnista) ja 
UUV:n tilatietoja. 

Tutkimuksen 
toteuttaminen: 
Lähtien miinanetsinnän perus-
tehtävästä on käynnis te t tävän 
tu tk imushankkeen tavoitteena 
kehittää yhteysalgoritmit, integ-
roida ne olemassaolevaan UUV-
lavettiin ja testata niitä todellisis-
sa olosuhteissa. Koska teknolo-
giademonstraattorit ovat kalliita 
toteuttaa, on hankesuunnitelma 
rakennet tu niin, että suuri osa 
kokeista ja testauksista toteute-
taan osajärjestelmillä maissa ja 
vain välttämättömät merikokeet 
toteutetaan ja niissäkin tukeudu-
taan jo valmiisiin UUV-lavettei-
hin. 

Kolmivuotiseksi suunniteltu 

Kuva 3: Visio vedenalaisesta kommunikaatiosta 
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tutkimus on ensimmäinen CEPA 

10 erillishanke, jossa Suomenkin 

merivoimat on mukana . Hank-

keen tulee joh tamaan Ruotsi ja 

Suomen lisäksi siihen osallistu-

vat Nor ja , Tanska, Saksa, Hol-

lanti ja Italia. Kaikkien osallistu-

jamaiden puolus tusminis te r iö t 

ovat nyt i lmoittaneet allekirjoi-

tusvalmiudestaan ja hanke käyn-

nistyy syksyn kuluessa. 

Kokonaisbudje t t i i lman ve-

roja on noin 6 mil joonaa euroa, 

josta teollisuuden osuus on noin 

1.2 mi l j oonaa . S u o m e n T T K -

t i l ausva l tuude l l a r aho i t e t t ava 

r a h o i t u s o s u u s tu lee o l e m a a n 

430.000 euroa. Teollisena toteut-

ta jana Suomessa tulee olemaan 

Patria Advanced Solutions, jon-

ka oma laskennallinen rahoitus-

osuus hankkeeseen suoraan toi-

mitetut laitteistot mukaanlukien 

on no in 160.000 euroa . Patr ia 

edustaa hankkeen johtoryhmäs-

sä suomala i s ta teol l i suut t ta ja 

koordinoi suomalaisen teollisen 

yhteistyön. 

Tutkimuksen 
vaikuttavuus: 
Käynn i s t e t t ävän t u t k i m u k s e n 

tuloksia voidaan käyttää hyväksi 

m m seuraavissa hankkeissa: 

• Es i se lv i tysva iheessa o leva 

kansa l l inen mieh i t t ämät tö -

mien jär jes te lmien teknolo-

g iaoh je lma ja sen mer ivo i -

maosiot. 

• TMS (Torpedo Miina Senso-

r i -UUV), joka on käynnissä 

oleva m e r i v o i m i e n v e d e n -

alaisen sodankäynnin kehit-

tämishanke yhdessä Ruotsin 

merivoimien ja FMV:n kans-

sa 

• Kansa l l inen m i i n a n t o r j u n -

n a n keh i t t ämishanke , jossa 

uusien miinantor junta-a lus-

ten ja n i iden j ä r j e s t e l m i e n 

hankinta on parhaillaan tar-

j o u s t e n käs i t te lyva iheessa . 

Tässä hankkeessa miehi t tä -

mät tömät etsintä- ja raivaus-

järjestelmät ovat olennainen 

elementti. 

Lujitemuovirakenteiden 
suunnittelu, valmistus ja 

korjaustyöt 

Yhteistyötä jo kymmenen 
vuoden ajan 

NORRFIBER 
ALHOLMINTIE 62, 68600 PIETARSAARI 

Puh.(06) 723 6227, Faksi (06) 724 3227 
www.norrf iber.f i 

— e n g i n e e r i n g o f f i c e — 

Nummenkatu 18, 26100 Rauma 
Puh.(02) 838 5600, Faksi(02) 838 5666 

www.lansitekniikka.fi 

VEÙEÊRO, 
• venetarvikemyymälä 
• pienvenetelakka, nosturi 12t 
• veneiden sisäsäilytyshalli 
• vakuutusyhtiöiden auktorisoima 

lujitemuovikorjaamo 
• vaijerityöt 

Volvo Penta 

moot tor imyynt i , 

huol to ja va raosa t 

Puolanlaituri, 48200 Kotka 
Puh. 05-2109555, Fax 05-2109550 
email kari.kekkonen@veleiro.inet.f i  
www.veleiro.fi 
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ARI POIKONEN 

Kylmän sodan jälkeiset meripuolus-
tuksen uudet uhkakuvat ovat koros-
taneet puolustuksen liikkuvuutta, 
mikä on siirtänyt painopistettä ran-

nikon kiinteistä ase- ja valvontajärjestelmistä 
kevyempiin ja liikuteltavampiin järjestelmiin. 
Rannikon kiinteä vedenalainen valvonta on 
tukeutunut pääosin rannikkolinnakkeisiin, 
jotka ovat tarjonneet valvonnalle hyvät suo-
jatilat ja riittävän henkilöstön. Viimeaikai-
set puolustusratkaisut ja puolustusvoimi-
en säästötoimenpiteet ovat kuitenkin joh-
taneet rannikkolinnakkeiden toiminnan 
supistumiseen. Tehtäviä on siirretty man-
tereen valvontakeskuksiin, mikä on vä-
hentänyt linnakkeilla olevan kantahenkilö-
kunnan ja varusmiesten määrää. Kiinteitä 
valvontajärjestelmiä on kuitenkin samaan 
aikaan muutettu kaukokäyttöisiksi, joten 
toimenpiteet eivät ole laskeneet valvonta-
järjestelmien suorituskykyä. 

Uusilla kevyemmillä ja siirrettävillä 
järjestelmillä saadaan kiinteiden järjestel-
mien suorituskyky pienemmillä henkilö-

jä tilaresursseilla. Siirrettävillä järjestelmil-
lä kyetään nopeasti luomaan vedenalaisen 
valvonnan painopisteitä saaristoon johtavilla 

vedenalaisilla kulku-urilla. 
S i i r r e t t ävän u r a v a l v o n t a j ä r j e s t e l m ä n 

(SURA) määrittely ja kehitystyö on lähtenyt 
liikkeelle rannikonpuolus tuksen kansallisis-

ta tarpeista. Vuonna 2002 SURA -hanke liitettiin 



osaksi pohjoismaista TMS - y h -
teistyöhanketta, jossa on tarkoi-
tuksena kehittää uusi torpedo-
(T), miina- (M) ja miehittämä-
tön sensorilavetti (S) vedenalai-
sen sodankäynnin tulevaisuu-
den tarpeisiin. Yhteistyöhank-
keen päärahoittaj ia ovat Ruot-
si ja Suomi, mutta myös Norja 
on harkitsemassa liittymistään 
hankkeeseen. Siirrettävän ura-
valvontajärjestelmään liittyvä 
esitutkimus- ja demonstraatio-
vaihe toteutettiin vuonna 2003. 
Demonst raa t ioon osallistuivat 
kotimaisista yrityksistä ELESCO 
Oy ja Patria ADS. Vedenalaisen 
sensoritekniikan ja siihen liitty-
vät tietämyksen toimitti Thales 
Underwater Systems (TUS). De-
monstraation tuloksia julkaistiin 
vuoden 2004 Underwater De-
fence Technology (UDT) -kon-
ferenssissa pidetyssä esitelmässä 
/2/. 

SUKELLUSVENEIDEN 
HAVAITTAVUUDESTA 

Sukellusveneet ja muu veden-
alainen toiminta aiheuttavat 

ympärilleen erilaisia fysikaalisia 
kenttiä eli herätteitä, joiden ha-
vaitsemiseen vedenalainen val-
vonta perustuu. Merkittävin he-
räte jo ensimmäisen maailman-
sodan ajois ta a lkaen on ollut 
vedenalainen ääni. Muita val-
vontaan soveltuvia fysikaalisia 
herättei tä ovat sukellusveneen 
metallirungon aiheuttamat säh-
kö- ja magneettikentät. Tietyis-
sä sovellutuksissa voidaan mita-
ta myös sukellusveneen paine- ja 
painovoimakent tää tai sen ve-
teen jättämää lämpöjälkeä. 

Vedenalaisen äänen etuna on 
suuri havaintoetäisyys. Talvisin, 
jolloin vesi on tasalämpöistä ja 
äänen taipuminen siten vähäistä, 
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voidaan Suomen oloissa kaup-
palaivojen äänet kuulla kym-
menien kilometrien etäisyydel-
tä. Kesäisin mereen muodostuu 
lämpimän pintaveden ja kylmän 
alusveden väliin harppausker-
ros, jonka seurauksena lämpi-
män pintakerroksen äänet taipu-
vat voimakkaasti pohjaa kohden. 
Tällöin äänilähteiden havainto-
etäisyydet lyhenevät voimak-
kaasti. Sähköisten ja magneet-
tisten menetelmien havaintoe-
täisyydet ovat enintään satoja 
metrejä. 

Jo nykyisetkin sukellusve-
neet ovat niin hiljaisia, että nii-
den passi iviseen k u u n t e l u u n 
perustuvat havaintoetäisyydet 
jäävät melko lyhyiksi. Seuraa-
van sukupolven veneet ovat en-
tistä hiljaisempia, joten pelkkä 
passiivinen vesikuuntelu ei enää 
riitä niiden tehokkaaseen havait-
semiseen. 

Tulevaisuuden "äänettömään" 
uhkaan voidaan vastata sekä tak-
tisin että teknisin toimenpitein. 

Va lvon ta tak t i ika l l a py r i t ä än 
määrittämään uhkaan parhaiten 
soveltuvat menetelmät sekä opti-
moimaan sensorien asennuspai-
kat ja valvontasuunnat siten, että 
vedenalaisen tunkeutujan paljas-
tumistodennäköisyys on suurin. 
Valvontajärjestelmien tekninen 
kehitys johtaa moniherätejärjes-
telmään, jossa passiivista akus-
tista havaitsemista täydennetään 
aktiivisella mittauksella ja mag-
neettisilla ja/tai sähköisillä sen-
sorijärjestelmillä. 

Näiden lisäksi valvonnan ha-
vaintokykyä voidaan parantaa 
ns. datafuusiolla, jossa eri sen-
soreilta tulevaa tietoa yhdiste-
tään numeerisilla algoritmeilla 
valvontainformaation optimoi-
miseksi. Vedenalainen valvonta-
tieto voidaan yhdistää pintaval-
vontatiedon kanssa, jolloin ve-
denalaisen havainnon analysoin-
nissa voidaan sulkea pois pin-
ta-alusten aiheuttavat äänijäljet, 
kuva 1. 

Kuva 1. Vedenalaisen valvontatiedon 
yhdistäminen pintatilanteen kanssa. 



SIIRRETTÄVÄN 
VALVONTAJÄRJESTELMÄN 
TEKNIIKKAA 

Si i r re t tävän uravalvonta jär -
jestelmän kehityksessä käy-

tetään hyväksi tuoreimmat alan 
tu tk imus tu lokse t sekä uus im-
man tekniikan suomat mahdol-
lisuudet. Vanhemmat akustiset 
kuuntelujärjestelmät perustuvat 
yksittäisiin hydrofoneihin, jot-
ka ovat ympärikuuntelevia. Uu-
dempien järjestelmien sensorit 
perustuvat sen sijaan hydrofoni-
ryhmään, jolla voidaan muodos-
taa kuuntelukeila. Keilanmuo-
dostus mahdoll is ta suunna tun 
kuuntelun, jolla kohteen havait-
semista vaikeuttavaa ympäristön 
kohinaa voidaan merkit tävästi 
vaimentaa. Mitä enemmän hyd-
rofoneja ryhmässä on, sitä pa-
rempi s ignaal i-kohinasuhde ja 
suuntatarkkuus sensorilla saavu-
tetaan. Usean suuntaavan senso-
rin avulla maali saadaan paikan-

nettua ristisuuntiman perusteel-
la. 

Lähes äänet tömät tai poh-
jassa makaavat sukellusveneet 
saadaan esiin aktiivisilla mene-
telmillä, jossa valvontajärjestel-
män aktiivinen komponentti lä-
hettää etsintäalueelle akustisen 
pulssin. Sukellusveneen pinnasta 
heijastuva kaiku rekisteröidään 
valvontakentän passiivisilla sen-
soreilla. Periaate on sama kuin 
alusten kaikumittaimissa, mutta 
lähetin ja vastaanotin sijaitsevat 
eri paikassa. Tällaisia järjestel-
miä kutsutaan multistaattisiksi 
aktiivisiksi järjestelmiksi. Mul-
tistaattisia jär jestelmiä ei vie-
lä ole operatiivisessa käytössä, 
mutta intensiivistä tutkimus- ja 
koetoimintaa tehdään kaikissa 
alan merkittävissä tutkimuskes-
kuksissa. 

Siirrettävien järjestelmien tie-
donsiirto voidaan toteuttaa joko 
kaapelilla tai radioteitse. Kaape-
liyhteyden etuna on suojattu ja 
paljastumaton tiedonsiirto, mut-

ta kaapelointi on kallista ja se hi-
dastaa järjestelmän asennusta ja 
siirtoa. Nykyaikainen kaapeloi-
tu tiedonsiirto perustuu optisen 
kuidun käyttöön. Se mahdollis-
taa laajakaistaisen ja nopean tie-
donsiirron, jota tarvitaan etenkin 
akustiseen keilanmuodostukseen 
perustuvissa sensorijärjestelmis-
sä. Radioyhteys taas on nopea 
ja edullinen tiedonsiirtoväline, 
mutta se paljastaa toiminnan ja 
on altis häirinnälle. 

Siirrettävissä järjestelmissä 
voidaan raskas ja kallis kaape-
lointi välttää käyttämällä senso-
rien teholähteinä akkuja ja to-
teuttamalla t iedonsiir to kerta-
käyttöisellä optisella kuidulla. 
Tällöin on sensorien tehonkulu-
tus minimoitava, jotta akkuka-
pasiteetti mahdollistaa riittävän 
pitkän toiminta-ajan. 

Kuvassa 2 on eräs siirrettä-
vän valvontajärjestelmän toteu-
tustapa. Järjestelmä perustuu ak-
kukäyttöisten sensorien ja ker-
takäyt töis ten kui tuyhteyksien 



käyttöön. Järjestelmään on mah-
dollisuus lisätä ei-akustisia sen-
soreita. 

SONOPOIJUJÄRJESTELMÄT 

NATO; i -maiden siir-
r e t t ä v ä ve -

d e n a l a i n e n va lvon takyky to-
teutetaan ns. sonopoijuilla. Ne 
ovat s tandardikokois ia senso-
riyksiköitä, joissa on käyttötar-
koituksesta riippuva hydrofoni-
järjestelmä. Sonopoijuja pudo-
tetaan pääasiassa lentokoneesta 
tai helikopterista, jolloin valvon-
takenttä voidaan luoda painopis-
tealueelle erittäin nopeasti. So-
nopoijujen tiedonsiirto tapahtuu 
VHF- ja UHF -alueen radioyh-
teydellä ilma-aluksessa olevaan 
poijuprosessoriin. 

Poijut ovat pääosin kerta-
käyttöisiä ja niiden toiminta on 
täysin automaattista. Poiju las-
keutuu ilmasta laskuvarjon hi-
dastamana veteen, jossa se virit-
tyy kuunteluasentoon ja syvyyt-
tää itsensä ennalta asetet tuun 
syvyyteen. Poijusta vapau tuu 
kaasutäytteinen koho, joka nou-
see pinnalle. Kohossa on anten-
ni, jonka välityksellä poiju muo-
dostaa radioyhteyden poijupro-
sessoriin. Sensorit toimivat tyy-
pillisesti muutamia tunteja, jon-
ka jälkeen niiden automatiikka 
upottaa ne meren pohjaan. Ku-
vassa 3 on Barra-tyypin sono-
poiju valmiina heittoon aluksen 
kannelta. 

Sonopoijut on suunni te l tu 
pääasiassa valtameriolosuhtei-
siin, mut ta niitä voidaan käyt-
tää myös Itämeren olosuhteissa. 
Matalampiin rannikkovesiin on 
suunniteltu myös ankkuroitavia 
poijuja, jolloin sensorien sijain-
nit hallitaan tarkasti. Sonopoi-
ju jä r jes te lmiä on suunni te l tu 
myös aluskäyttöön, jolloin poi-
jut pudotetaan suoraan liikku-
vasta aluksesta eikä lentokonetta 
tai helikopteria tarvita. Kuvassa 
4 on Ruotsin merivoimien poi-
juvene, joka voi laskea mereen 
sonopoijukentän, jota käytetään 
aluksessa olevalla prosessoriyk-
siköllä. 

Sonopoijujärjestelmien etui-
na ovat kentän laskemisen no-
peus sekä sensorien standardi-
maisuus. Sonopoijuja valmista-
vat useat eurooppalaiset ja ame-
rikkalaiset yritykset ja niiden 
tuotteet ovat keskenään vaihto-
kelpoisia. Markkinoil la olevat 
sonopoijuprosessorit voivat käyt-

Kuva 3. Standardin mukainen 
sonopoiju valmiina heittoon. 

tää minkä tahansa valmistajan 
vakiopoijuja samaan tapaan kuin 
tykillä voidaan ampua oikean 
kokoisia ammuksia valmistajas-
ta riippumatta. Merkittävin so-
nopoijujen käyttöä rajoittava te-
kijä on niiden suhteellisen lyhyt 
to iminta-aika . Valvonta-aikaa 
voidaan toki pidentää laskemal-
la veteen uusia poijuja edellisten 
toiminnan loputtua. Tämä kui-
tenkin nostaa valvonnan kustan-
nuksia poijujen yksikköhinnasta 
riippuen. 
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YHTEENVETO * tehonkulutusta . Pidempiaikai- • Viitteet 
a sessa käytössä tiedonsiirto toteu- * 

S u o m i on pohjoismaisen TMS • tetaan kuituoptisella yhteydellä. • /1/ Poikonen, A., Veden-
-yhteistyön puitteissa sitoutu- * Kustannustehokkain järjestel- * alaisten valvontajärjestel-

nut kehittämään yhdessä Ruot- • mä nopean toiminnan valvonta- • mien kehitysnäkymiä. Ran-
sin kanssa si irret tävän veden- * tehtäviin on standardin mukai- | nikon puolustaja 4/2001, s. 
alaisen uravalvontajärjestelmän, • nen sonopoijujärjestelmä, jonka • 14-16. 
jossa huomioidaan nykypäivän • kokoonpano voidaan määrittää , 121 Garnier, B„ Bergogne, 
ja tulevaisuuden vedenalaisen * tehtävän mukaisesti. Sonopoiju- • C., Debaillon-Vesque, C., 
s o d a n k ä y n n i n uhkat . Helpon • järjestelmien tiedonsiirto tapah- Huoman, K., Poikonen, A., 
siirrettävyyden saavuttamiseksi tuu radioteitse. Sonopoijujärjes- • A deployable coastal sur-
ovat sensoriyksiköt akkukäyttöi- • telmä voidaan asentaa aluksille, veillance in highly reverbe-
siä. Pidempiaikaisessa valvon- helikopteriin tai lentokoneeseen, rant environments. Paper 
nassa korostuu sensorin tehota- Järjestelmä on NATO -standar- 4A-3 presented in UDT 
lous: käyttöikää voidaan piden- dien mukainen, mikä mahdollis- conference in Nice, 2004. 
tää suurentamalla akkukapasi- taa sen tehokkaan käytön myös 
teettiä ja pienentämällä sensorin kansainvälisissä operaatioissa. 
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kiinteästä puolustusjärjestelmästä 
liikkuvaan rannikkopuolustukseen 

Matti Eskola 

Kirjoitus pohjautuu "Rannikko 2 0 2 0 " -
tutkimukseen, joka on osa Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa laadittavaa "Taistelun 
kuva 2 0 2 0 " tutkimusta. Tutkimuksen ovat 
laatineet komentaja Matti Eskola ja ko-
mentajakapteeni Kari Aapro. Tutkimus 
julkaistaan syksyllä 2004 . Tässä artikke-
lissa selvitetään tutkimuksen keskeisiä joh-
topäätöksiä tulevaisuuden rännikkotaiste-
luun liittyen. 

'ylmän sodan päät tymisen 
J jälkeen laajamittaisen so-

dan todennäköisyyden on 
atsottu pienentyneen niin 

paljon, että se on käynnistänyt 
lähes kaikissa länsimaisissa valti-
oissa tehtävien tarkastamisen ja 
rakenteellisen muutoksen. Laa-
jamittaisen sodankäynnin uhkan 
pienentyminen on vapauttanut 
asevoimien resursseja ja suun-
nannut intressejä kriisinhallin-
taan, huumeiden vastaiseen tais-
teluun, terrorismin- ja järjestäy-

TULEVAISUUDEN ASEVOIMIEN KAYTTOALUE 

KRIISIN-
HALLINTA 

RAUHAN-
TURVAAMINEN - ä ^ K I 

Asevoimien teh-
tävien muuttu-
minen kylmän 
sodan jälkeen 

TERRORISMI 

HUUMEIDEN 
VASTAISET 
OPERAATIOT 

SALA-
KULJETUS 

CYBER 
WAR 

RAJOITETTU 
SOTATOIMI 

MISSA 
KULKEVAT 

ASEVOIMIEN KÄYTÖN 
RAJAT TULEVAISUUDESSA ? 

LAAJAMITTAINEN 
SOTA 

MAHDOLLISET TEHTÄVÄT 
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tyneen rikollisuuden torjuntaan 
sekä ympäristövahinkojen ja ka-
tastrofien auttamiseen. Muutok-
sen johdosta asevoimien käyt-
töalue on vähitellen laajentunut 
konventionaalista sodankäyntiä 
laajemmalle alueelle. 

Länsimaisen yhte iskunnan 
kehitys pyrkii integroimaan sekä 
julkisia että yksityisiä intressejä. 
Fuusioituminen ja yhdentymi-
nen ovat tämän päivän ja tule-
vaisuuden avainsanoja. Julkisen 
sektorin kehityksessä muutos 
näkyy valtioliittojen sekä unio-
nien vahventumisena ja lisään-
tymisenä. Ulkopolitiikan ja kan-
sainvälisten suhteiden merkitys 
kansallisten etujen turvaamisessa 
korostuu. Kansainvälisten kriisi-
en ennaltaehkäisy nähdään yhä 
laajempana ja tärkeämpänä ko-
konaisuutena. Perinteisen kan-
sallisen omaan alueeseen nojaa-
van puolustuksen ohella kriisei-
hin halutaan vaikuttaa jo maan 
rajojen ulkopuolella ennenkuin 
ne leviävät omalle "kotiovelle". 

Asevo imien k e h i t t ä m i s e n 
kannalta turvallisuuspoliittiset ja 
yhteiskunnalliset muutostekijät 
sekä yleinen teknologian kehi-
tys ovat aiheuttaneet muutosten 
vyöryn jolle ei ole loppua näky-
vissä. Tunnusomaisia piirteitä 
länsimaisen hyvinvointiyhteis-
kunnan asevoimien kehityksel-
le ovat henkilövahvuuksien pie-
nentyminen, voimakas teknisty-
minen ja ammattimaistuminen. 
Yleisen käsityksen mukaan krii-
sit syntyvät yhä nopeammin ja 
niihin on myös kyettävä reagoi-
maan nopeasti. Sen vuoksi lähes 
kaikkien valtioiden asevoimilla 
on "keihään kärkenä" omat no-
pean toiminnan valmiusjoukot 
(Rapid Deployment Forces). Is-
kukykyisten valmiusjoukkojen 
r innalla pyri tään modernisoi-

maan myös muita osia asevoi-
mista entistä korkeamman val-
miuden ja liikkuvuuden omaa-
viksi. 

Tulevaisuuden visioissa ran-
nikkojoukot ovat saaristo-olo-
suhteiden erikoisosaajia, jotka 
kykenevät vastaamaan nykyai-
kaisiin uhkiin yhdessä laivasto-
joukkojen ja muiden puolustus-
haarojen kanssa niin kotimaassa 
kuin kansainvälisissä kriisinhal-
lintatehtävissäkin. Rannikkojou-
kot toimivat etulinjan taistelijoi-
na, jolloin niiden osalta kehitys 
kulkee kohti nopeasti perustetta-
via välittömän toiminnan jouk-
koja. Rannikkojoukoi l la tulee 
olemaan lisääntyvä painoarvo 
sotaa alempiasteisten kriisien en-
naltaehkäisyssä ja torjunnassa. 

Tulevaisuuden taistelukent-
tää hallitaan yhä nopeampien ja 
liikkuvampien joukkojen avulla. 
Rannikkojoukkojen lukumäärä 
tulee pienentymään, mutta niiltä 
edellytettävä ammattitaito kas-
vaa. Entistä pienemmät asevoi-
mat voidaan rakentaa moderni-
en teknisten ratkaisujen ja am-
matt imaisuuden varaan. Vähe-
nevien joukkojen määrää korva-
taan kauaskantoisilla ja tulivoi-
maisilla täsmäasejärjestelmillä. 

Tu leva i suuden r a n n i k k o -
joukkojen runko muodostuu ke-
veistä, tulivoimaisista ja nopean 
liikkumiskyvyn omaavista yksi-

köistä. Liikesodankäyntiin siir-
tymisen johdosta rannikkojouk-
kojen rooli muuttuu taisteluken-
tällä aiempaa hyökkäyksellisem-
mäksi. Liikkuvuuden ja pitkän 
kantaman aikakaudella ei enää 
voi valita aikaa ja paikkaa, mis-
sä taistelut halutaan tai uskotaan 
tapahtuvan. Sotatoimet ratkais-
taan hyökkäystaistelun avulla. 
Molemmilla sotivilla osapuolil-
la sodankäynti perustuu hyök-
käyksellisyyteen, minkä vuoksi 
sotatoimet rakentuvat epälineaa-
risiksi sarjoiksi toimia ja vasta-
toimia. Merivoimien liikkuvien 
rannikkojoukkojen kehit tämi-
sen painopiste on 2000-luvulle 
siirryttäessä rannikkojääkärei-
den organisaation ja materiaa-
lin uudistamisessa sekä rannik-
ko-ohjusten hankinnassa. Myös 
ilmatorjunnan kehittämisellä on 
keskeinen merkitys merivoimien 
toimintakyvylle. 

RANNIKKOJOUKOT 
MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 

Suomen puolustusvoimien ke-
hittäminen on enenevässä mää-
r in r i ippuvainen yleisestä eu-
rooppalaisesta ja länsimaisesta 
turvallisuusrakenteista. Kaikki 
puolustushaarat ja aselajit jou-
tuvat tarkastelemaan kriittises-
ti oman organisaationsa ja väli-
neistönsä soveltuvuutta sekä ole-

Tämän päivän krii-
seissä aseelliset yh-
teenotot tapahtuvat 
usein siviiliyhteis-
kunnan keskellä. 
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massa olon oikeutusta huomisen 
tehtävissä. 

Uudet uhkat sekä yllätyksel-
lisyyden ja liikkuvuuden kasvu 
tuovat uudenlaisen toimintaym-
päristön ja tehtävät perinteisen 
kulutussodankäynnin rinnalle. 
Muutoksen toteuttaminen on ai-
empaa haastavampi tehtävä, sillä 
perinteisen sodankäynnin ohes-
sa asevoimien on kyettävä osal-
listumaan nykyistä aktiivisem-
min sotaa alempiasteisiin krii-
seihin ja tarvittaessa myös kan-
sainvälisiin tehtäviin. 

A s e v o i m i e n h e n k i l ö v a h -
vuuksien pienentyminen ja ka-
luston teknistyminen vaikutta-
vat sodankäyntitapaan. Asetetut 
tavoitteet pyritään saavuttamaan 
ensisijaisesti poliittisella ja talou-
dellisella painostuksella sekä so-
tilaallisen voiman näytöllä. Var-
sinaiset sotatoimet suunnitellaan 
siten, että päämäärään päästään 
yllättävällä voiman käytöllä mah-
dollisimman lyhyessä ajassa. 

Rannikkojoukkojen taktiikka 
perustuu jatkossa tiedusteluun, 
saaristovalvontaan ja -etsintään 
sekä tilannekuvan ylläpitoon ja 
välittämiseen eteenpäin. Satami-
en merkitys tulenkäytön maalei-
na pienenee. Tehtävät painottu-
vat satamien käytön turvaami-
seen satamien puolustamisen si-
jasta. Tulevat rannikkojoukkojen 
yksikkötyypit rakennetaan vas-
taamaan em. tehtäviin. 

RANNIKKOJOUKKOJEN 
JOHTAMISEEN LIIKKUVIA 
ESIKUNTIA 

Rannikkotaistelun muuttuessa 
voimakkaasti kohti operatiivis-
ten liikkuvien joukkojen taiste-
lua ja rannikkoalueiden rajojen 
merkityksen vähentyessä ja jopa 
poistuessa, joukkojen johtami-

selle asetetaan uusia haasteita. 
Liikkuvien joukkojen taistelun 
johtaminen edellyttää reaaliai-
kaiseen tilannekuvaan perustu-
vaa aktiivista joh tamis to imin-
taa. Operaat io ta idon merkitys 
korostuu verrattuna alueellisten 
joukkojen taistelun johtamiseen. 
Operati ivisten joukkojen liike 
ja vastahyökkäykset edellyttävät 
uutta johtamiskulttuuria ranni-
kolla. Joukkojen liike on enna-
koitava ja operaatiot on kyettävä 
toteuttamaan ajallisesti ja paikal-
lisesti tarkoituksen mukaisim-
malla tavalla. Liikkuvien jouk-
kojen johtaminen vaatii jatkuvan 
tilannekuvan, johtamiskyvyn ja 
mobii l ien johtamisyhteyksien 
ylläpitoa. 

L i ikkuvien opera t i iv i s t en 
joukkojen taistelulle on tyypillis-
tä radioin tapahtuva johtaminen. 
Rannikollamme on laaja kiintei-
den yhteyksien verkko, jota voi-
daan hyödyntää tulevaisuudessa 
mutta liikkuvien joukkojen joh-
tamisessa radiokaluston merki-
tys tulee lisääntymään. 

Liikkuvien rannikkojoukko-
jen johtaminen edellyttää tule-
vaisuudessa tuekseen liikkuvia 
esikuntia ja toimintaa tukevan 
johtamisjärjestelmän sekä tehok-
kaita tiedustelu, valvonta ja maa-
linosoitusyksiköitä. 

TIEDUSTELU- JA VALVONTAJÄR-
JESTELMÄÄN LISÄÄ LIIKKUVUUTTA 

Nykyinen sodanajan joukkojem-
me tiedustelukyky on mitoitet-
tu varsin pitkälle puolustustais-
telun vaat imusten mukaisest i . 
Tulevaisuuden sodankäynnissä 
tiedustelun ja valvonnan merki-
tys kuitenkin lisääntyy kaikilla 
tasoilla, minkä vuoksi olemassa 
olevaa tiedustelukykyä ei voida 
pitää riittävänä. Siten tieduste-

lun kapasiteetin ja tunkeutumis-
kyvyn nostaminen sekä sodan-
ajan joukkojen reagointiaikojen 
lyhentäminen ovat entistä tär-
keämpiä. 

Tu leva i suuden r a n n i k k o -
taistelu edellyttää tuekseen te-
hokkaan tiedustelu- ja valvon-
tajärjestelmän, jonka tuottami-
en tietojen pohjalta huolellisesti 
analysoidaan ja valitaan asejär-
jestelmien kohteet ja joukko-
jen painopisteen suuntaaminen. 
Modernin multisensoriteknolo-
gian avulla kyetään nopeammin 
vaikuttamaan havaittuihin koh-
teisiin. 

Meritulenjohtoverkon kiin-
teän osan muodos taa tulevai-
suudessa kehittyneet kiinteät ja 
miehittämättömät multisensori-
järjestelmät. Liikkuvilla operatii-
visilla osilla luodaan valvonnan 
ja maalinosoituksen painopiste. 
Operati ivisten joukkojen liike 
ja suoja tulevat olemaan keskei-
sessä asemassa rannikko-ohjus-
joukko jen ja mer i tu len joh to -
joukkojen kehittämisessä. 

OHJUSTULENKÄYTÖN 
MERKITYS KASVAA 

Suomala isen r a n n i k k o s o d a n -
käynnin operaat iotai to ja tak-
tiikka on perus tunut massiivi-
seen ja kattavaan tulenkäyttöön. 
2020-luvulla rannikkojoukkojen 
tulenkäyttö perustuu huomatta-
vasti nykyistä vähäisempiin yksi-
köihin ja keveämpään organisaa-
tiorakenteeseen, jolloin nykyi-
senkaltainen rannikkojoukkojen 
tulenkäytön "matto" häviää. 

V u o t e e n 2020 m e n n e s s ä 
poistuvat nykyiset moottoroidut 
rannikkotykistöpatteristot sekä 
kiinteästä rannikkotykistöstä ai-
nakin 100TK -kalusto. Vähäisillä 
tuliyksiköillä on kyettävä kehit-
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t ämään kantamaa , jot ta n i iden 

tu l ta voi ta is i in myös ja tkossa 

keskittää ja tulen tehoa kasvat-

taa. 

Rannikkojoukkojen tulivoi-

ma raken tuu 2020-luvulla oh-

jusaseeseen moottoroi tujen ran-

nikkotykistöpatteristojen ja kiin-

teiden ranikkotykistöpattereiden 

saavuttaessa elinjaksonsa lopun. 

M o d e r n i s o i t u j e n m e r i t o r j u n -

taohjuspat te re iden r innal le ke-

hi tetään kevyemmät rannikko-

ohjusyksiköt. Ne korvaavat pää-

osan nykyisistä tykistöyksiköistä. 

O h j u s k o m p p a n i o i d e n takt isen 

l i ikkuvuuden lisäksi yksiköiden 

operatiivista l i ikkuvuutta kehi-

tetään. Tällöin kyetään meri tse 

suuntaamaan tulivoimaa tarvit-

tavalle alueelle. Ohjusaseeseen 

perus tuvan rann ikko joukkojen 

tu lenkäytön haaste muodos tuu 

niiden ilma- ja maatoimintaky-

vyn hankkimisesta. Tulevaisuu-

dessa mer i tor juntaohjuks i l la ja 

Rannikkojääkäri-

en to iminta perus-

tuu kootun hyök-

käyskyvyn lisäksi 

a iempaa enem-

m ä n t iedusteluun, 

erikoisj ouklto j en 

etsintään ja to r jun-

taan sekä elintär-

keiden kohteiden 

suojaamiseen. 

r ann ikko -oh juks i l l a sekä ran-

nikkojoukkojen i lmatorjuntaoh-

juksilla vastataan vaihtoehtoisiin 

maalityyppeihin. 

RANNIKKOJALKAVÄEN 

TEHTÄVIEN LAAJENTUMINEN 

Rannikol le m u o d o s t u u jatkos-

sa yhä suurempia selusta-aluei-

ta. Rannikkojalkaväkiyksiköiden 

yhdeksi tärkeimmistä tehtävistä 

m u o d o s t u u k i n saar is tovalvon-

ta ja -etsintä sekä el intärkeiden 

kohte iden suojaaminen . Tehtä-

vien pa ino tuksessa koros tuva t 

jatkossa normaali- ja kiristyneen 

kansainvälisen tilanteen edellyt-

tämät toimenpiteet , joihin pitää 

kyetä osiltaan vastaamaan jo pe-

rusvalmiudessa. 

Rannikkojalkaväen toiminta-

valmiuksia kansainvälisissä krii-

sin hal l in ta tehtävissä pyr i tään 

kehittämään jatkuvasti. Kansain-

välinen kriisinhallintakyky edel-

lyttää joukkojen koulutuksen li-

säksi yhteensopivia varusteita ja 

toimintamenetelmiä toimittaes-

sa osana monikansallista kriisin-

hallintajoukkoa . 

KEHITTÄMISEN PAINOPISTE 

LIIKKUVUUTEEN 

Uusien tehtävien toteuttamiseen 

vaad i t aan ent is tä korkea taso i -

sempia ja modern in teknologian 

omaavia joukkoja. Taloudelliset 

voimavarat eivät kuitenkaan riitä 

suurien joukkokokonaisuuksien 

ylläpitoon, jolloin tulevaisuuden 

joukkojen pitääkin olla pienuu-

destaan huolimatta aiempaa liik-

kuvampia ja tehokkaampia. 

Rannikkojoukkojen uudista-

misen pääpaino on kokonaisuu-

dessaan liikkuvuuden kehittämi-

sessä. Joukkoja pyritään kehittä-

mään joustavimmiksi, jotta niillä 

kyetään toimimaan aina sotilaal-

lisesta painostuksesta laajamit-

taisen hyökkäyksen to r jun taan 

saakka. Kehittämisen hankaluu-

tena on taloudellisten resurssi-

en niukkuus. Kehit tämistarpeet 

ovat s u u r e m m a t kuin mi tä re-

surssit mahdoll istavat hankkia . 

T ä m ä n vuoksi tu levina vuosi-

na tehtäviä hank in tapää töks i ä 

suunniteltaessa onkin syytä tut-

kia tarkasti, mihin resurssit kan-

nattaa suunnata. 

Vedellävoideltavat Duramax® kumilaakerit 
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Laskuvarjojääkärikoulu! (LjK) juu-
ret ulottuvat jatkosodan aikaan. 
Tuolloin perustettiin Päämajan 
johdossa ollut Erillinen Pataljoo-
na 4, johon kuului neljä kauko-
partio-osastoa. Osastojen tehtä-
vänä oli hankkia tietoja ja tuhota 
kohteita jopa satojen kilometrien 
päässä vihollisen selustassa. 

-maavoimien 

• Laskuvarjojääkärit hyppäävät pakkolaukaistavalla T-10 joukko-
jenpudotusvarjolla. • Laskuvarjojääkäreiden monipuoliseen kou-
lutukseen kuuluu myös toiminta vesistöalueilla (yllä oikealla). 

Ensimmäinen varusmieskurs-
si astui palvelukseen Lasku-
var jo jääkär ikouluun lähes 
heti sen perus tamisen jäl-

keen 15.2.1962. Laskuvarjohyp-
pytaitoisten kaukotiedustelijoi-
den koulutus Utissa alkoi. 

Vuonna 1997 perus te t t i in 
Utin Jääkär i rykment t i , j ohon 
Laskuvarjojääkärikoulun lisäk-
si liitettiin Helikopteripataljoo-
na ja Sotilaspoliisikoulu. Saman 
aikaisesti alettiin LjK:ssa koulut-

taa perinteisten kaukotiedusteli-
joiden lisäksi hyökkäykselliseen 
iskuosastotoimintaan perehtyviä 
erikoisjääkäreitä. 

Tulevan vuoden 2005 alus-
ta koulun hallintoa organisoi-
daan jälleen. Uttiin perustetaan 
Erikoisjääkäripataljoona, johon 
nykyinen Laskuvarjojääkärikou-
lu yhtenä osana liitetään. Nähtä-
väksi jää säilyykö perinteikkään 
koulun nimi myös tulevaisuu-
dessa. Varmaa kuitenkin on, että 

vahva laskuvar jo jääkär ihenk i 
elää jatkossakin. 

VALINTAKOKEET JA KOULUTUS 

Laskuvar jojääkär ikouluun ha-
keudutaan vapaaehtoisesti. Ha-
kijoita on vi ime vuosina ollut 
500-600 , joista kou lu tukseen 
hyväksytään va l in takoke iden 
kautta noin 90 soveltuvinta. Va-
lintakokeet sisältävät fyysiset ja 
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psykologiset testit sekä lääkärin-
tarkastuksen. Fyysisen testin ra-
situsta lisää se, että kaikki testin 
osat suoritetaan peräkkäin yh-
den päivän aikana. 

Palvelusaika on kaikilla las-
kuvarjojääkäreillä 12 kuukautta. 
Kaikki saavat vähintään reservin 
aliupseerikoulutuksen. Noin 20 
prosentille annetaan reserviup-
seerikoulutus koulun omalla re-
serviupseerikurssilla. Kouluun 
otetaan vain yksi saapumiserä 

• Erikoisjääkäri rynnäkköva-
rusteissa ja köysilaskeutumis-
valjaissa. Aseena MP5 kone-
pistooli. 

vuodessa. 
Kurssin keskeyttämisprosent-

ti on ollut noin 15. Tärkeimpänä 
keskeyttämissyynä ovat edelleen 
palvelusvammat ja niiden aihe-
uttamat pitkät poissaolot palve-
luksesta. Tavoitteena on pienen-
tää poistumaa säätelemällä yhä 
tarkemmin fyysisen rasituksen 
ja levon suhdetta. 

Viime vuosina Laskuvarjo-
jääkärikoulu on tuottanut sekä 
kaukotiedustelu- että erikoisjää-
käriyksiköitä. Joukkotuotanto 
on toteutettu siten, että laskuvar-
jojääkärikurssilla on koulutettu 
vuorovuosina kaukotiedusteli-
joita ja erikoisjääkäreitä. 

Kaukotiedustelukoulutuksen 
tavoitteena on opettaa koulutet-
taville partiotiedustelun erityis-
osaamista, sissiradistikoulutusta 
sekä taidot omatoimiseen, kai-
kissa Suomen luonnonolosuh-
teissa t apah tuvaan maastossa 
liikkumiseen ja selviytymiseen. 

Erikoisjääkäreiden koulutuk-
sen painopiste on pienryhmissä 
tapahtuvassa iskuosastotoimin-
nassa. Koulutuksensa jälkeen 
heidän on hallittava monipuoli-
sesti erilaisten aseiden ja taiste-
luvälineiden käyttö, ajoneuvojen 
käsittely sekä toiminta helikop-
tereiden kanssa. Metsämaaston 
lisäksi toiminta asutuskeskuksis-
sa ja rakennuksissa sekä merelli-
sessä ympäristössä on ollut kes-
keinen osa koulutusta. 

PUNAINEN BARETTI 

Laskuvarjojääkärit ovat perintei-
sesti saaneet koulutuksen T-10 
joukkojenpudotusvarjolle. Pallo-
varjo on soveltuu joukkojenpu-
dotukseen erittäin hyvin. Vaik-
ka pallon ohjattavuus on huono, 
voidaan sillä hypätä erittäin ma-
talalta ja hyppääjän koulutusaika 

• Hyppyperuskoulutukseen 
kuuluu myös hyppy maastoon. 
Lähes 20 kiloa painavan hyppy-
varustuksen kanssa on raskasta 
kulkea suolla. 

on huomattavasti lyhempi kuin 
li i tovarjoilla. Mata lapudotuk-
sen muita etuja ovat pudotuksen 
tarkkuus ja lyhyt ajelehtima. 

Pa lve lusa jan alussa oleva 
hyppyperuskoulutus on fyysi-
sesti ja henkisesti raskas koulu-
tusvaihe, jonka aikana tulevien 
laskuvarjojääkäreiden hiki virtaa 
Utin kankaille. Hyppykoulutus-
kauden ensimmäinen jakso kes-
tää noin kaksi viikkoa. Sen jäl-
keen suoritetaan kaksi sotilaslas-
kuvarjohyppyä hyppyvarustuk-
sessa aseen kanssa 400 metr in 
korkeudesta. Ensimmäisen soti-
laslaskuvarjohypyn jälkeen soti-
lailla on kansainväliseen tapaan 
oikeus kantaa punaista barettia. 

Hyppykoulutuskauden toi-
nen jakso kestää kolme viikkoa. 
Sen aikana suori tetaan kolme 
hyppyä 350 metrin korkeudesta. 
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Tehtävään voidaan siirtyä myös helikopterista tapahtuvalla matalapudotuksella. 

Kaksi hypyistä tehdään valoisalla 
rinkan kanssa, toinen hyppyken-
tälle ja toinen maastoon. Yksi 
peruskoulutukseen sisältyvistä 
hypyistä tehdään pimeän aikaan 
aseen kanssa. 

Edellä m a i n i t t u j e n vi iden 
hypyn jälkeen on hyppyperus-
koulutus suoritettu. Merkkinä 
siitä jaetaan laskuvarjojääkäreil-
le pronssiset hyppysiivet. Mikä-
li ura puolustusvoimissa jatkuu, 
vaihtuu siipien väri 35 hypyn jäl-
keen hopeiseksi. Kultaisiin sii-
piin vaaditaan 150 sotilaslasku-
varjohyppyä. 

HYPPYJÄ MYÖS KORKEALTA 

Soti lashyppytoiminnan toinen 
ääripää on korkeahyppytoimin-
ta. Korkeahyppyto imin ta tar-

koittaa hyppäämistä 4000-10000 
metrin korkeudesta. Hyppääjät 
käyttävät happilaitetta hypyn ai-
kana. Korkeahyppytoiminta ja-
kaantuu HALO- ja HAHO- hyp-
pyihin. 

HALO (High Altitude Low 
Open ing) tarkoi t taa korkeal-
ta suo r i t e t t avaa v a p a a p u d o -
tushyppyä, jossa var jo avataan 
noin 1000 met r in korkeudes-
sa. HAHO (High Altitude High 
Opening) puolestaan tarkoittaa 
korkealta suoritettavaa vapaa-
pudotus tai pakkolaukaisuhyp-
pyä, jossa varjo avataan korke-
alla. HAHO-hypyissä ajelehtima 
varjon varassa saattaa olla jopa 
50-80 km suotuisissa tuuliolo-
suhteissa. 

Korkealta hyppäämiseen si-
sältyy riskejä, joiden vuoksi hyp-

pääjien koulutusaika on pitkä ja 
hyppäjiltä vaaditaan erityistä so-
veltuvuutta korkeahyppytehtä-
viin. HALO/HAHO-hyppäämi-
nen on erikoisjoukkojen toimin-
tamenete lmä eikä korkeahyp-
päämistä kouluteta varusmies-
joukoille tai reserviläisille. 

MUUTOKSIA KOULUTUKSEEN 

Kun Er ikois jääkär ipa ta l joona 
perustetaan vuoden 2005 alussa, 
vaikuttaa se myös laskuvarjojää-
käreiden koulutukseen. Valinta-
kokeen sisältö ja hakuaikatau-
lu tulevat ainakin vuoden 2005 
osalta säilymään entisinä. Sen 
sijaan palvelukseenastumisajan-
kohta siirtyy huht ikuun puoli-
välistä heinäkuulle yleisen pal-
velukseenastumispäivän mukai-

• Lähitaistelukoulutuksen ta-
voitteena on vastustajan mah-
dollisimman nopea lamautta-

minen tai uhan torjunta. 

* 2 * 
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I Valmiina rynnäköimään sisään. Aalto 2004-harjoitus. 

seksi. 
Myös linjajako (kaukotiedus-

telija/erikoisjääkäri) poistuu. Jat-
kossa koulutetaan vain yhden-
laisia maavoimien erikoisjouk-
kosotilaita - laskuvarjojääkärei-
tä. Varusmiesten koulutus tulee 
olemaan enemmän nykyisen eri-
koisjääkärikoulutuksen kaltaista. 

Kuitenkin erikoisjääkärik-
si kutsutaan ensi vuoden alusta 
alkaen ainoastaan sopimussoti-
laita, jotka saavat koulutuksen 
vaativiin erikoisjoukkotehtäviin. 
Tämän joukon koulutus jatkuu 
nousujohteisena siitä, mihin se 
varusmiespalveluksessa on päät-
tynyt. Joukko saa koulu tus ta 
myös rauhan ajan erityistilantei-
ta varten. Erikoisjääkärikoulu-
tukseen on pääsyvaatimuksena 
vielä tällä hetkellä laskuvarjojää-
kärinä suoritettu varusmiespal-
velus. 

TULEVAISUUDEN HAASTEET 
UTISSA 

Utin Jääkärirykmentin tehtävät 
liittyvät kiinteästi ns. strategisen 
iskun ennaltaehkäisy- ja torjun-
takyvyn luomiseen. Rykmentin 

vahvuutena on ammattitaitoinen 
ja -ylpeä henkilöstö. Mielenkiin-
toiset ja haasteell iset tehtävät 
motivoivat tekijöitään. 

Utissa valmistaudutaan ot-
tamaan käyttöön uudet kulje-
tushel ikopteri t vuodesta 2005 
alkaen. Samanaikaisesti tutki-
taan tarpeet ja mahdollisuudet 
kehittää helikopterijärjestelmää 
2020- luvun haasteita vastaavak-
si. Utin Jääkärirykmentin tavoit-
teena onkin lähivuosina kehittää 
maavoimajoukkojen ja helikop-
teriyksiköiden yhteistoimintaa ja 
taktiikkaa sellaiselle tasolle, että 
maavoimien kriisiajan helikop-
terioperaatiot kyetään toteutta-
maan menestyksekkäästi. 

Erikoisjoukkojen käyttö on 
kiinteä osa nykyaikaisia soti-
lasoperaat io i ta , ku ten maai l -
man tapahtumat toistuvasti ovat 
osoittaneet. Suomessa on perin-
teisesti keskitytty koulutukseen 
- näin on ollut myös erikois-
joukkojen osalta. Operaatioky-
vyn luominen edellyttää kuiten-
kin myös kokonaisjärjestelmän 
kehittämistä. Utin Jääkäriryk-
mentti pyrkiikin tulevina vuosi-

• Erikois jääkäri tarkastaa por-
taikkoa. Aalto 2004-harjoitus. 

na kehittämään suomalaisia olo-
suhteita ja resursseja vastaavaa 
kokonaisvaltaista erikoisjoukko-
järjestelmää. 

Utin varuskunnasta on hyvät 
edellytykset luoda moderneihin 
uhkakuvi in vastaava maavoi-
mien ilmailun ja erikoisjoukko-
toiminnan osaamiskeskus. 
Lisätietoja: www.mil.fi/utjr 

http://www.mil.fi/utjr
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Suomen meriottelujoukkue 
menestyi jälleen 
vuoden 2004 PM-|a 
EM-kilpailuissa 

Kuluvan vuoden Meriot te lun Poh-
joismaiden Mestaruuskilpailut sekä 
Mer i -5-o t te lun Euroopan Mesta-
ruuskilpailut olivat jälleen kerran 

menestys Suomen joukkueelle. Ruotsin PM-
kisoista oli tuomisina neljä viidestä mahdolli-
sesta mestaruudesta ja EM-kilpailuissa saavu-
tettiin naisten mestaruus ja miesten hopeaa. 

BMIIir 
» M Ä 

Järjestyksessä 21. Militär Nordiska Mästars-
kap i Sjösport järjestettiin suotuisissa säissä 
toukokuun viimeisellä viikolla Ruotsin Ber-
gassa. PM-lajeinahan ovat purjehdus ja meri-
5-ottelu. 

Suomen purjehduksen ykkös-teamin ol-
lessa varattuna PM-kisojen kanssa samaan ai-
kaan Espanjassa järjestettäviin MM-kilpailui-
hin, sai komentajakapteeni Stefan Sivaro haas-
tavan tehtävän koota ja valmistella joukkue 
PM-kisaan. Kokoon saadusta joukkueesta pe-
räti kahdeksan oli varusmiehiä, mutta kaikki 
toki kilpapurjehtijoita. Lyhyellä valmennuslei-
rillä Merisotakoulussa Steffi sitten opetti po-
jille varsinkin joukkuekilpailun salat. Ja opetti 
niin hyvin, että kuuden tiukan startin jälkeen 
voitiin jälleen juhlia taktisen osaamisen he-
delmää, järjestyksessään jo viidettä perättäistä 

• Terhi Pyyhtiä juhli kultaa meri-5-ottelun 
EM-kisoissa Saksassa. 
• Miesten meri-5-ottelun EM-kulta meni 
Saksaan. Hopeaa otti Suomen Sami Sorri. 
• Suomen joukkue meri-5-ottelun EM-ki-
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PM-kultaa. Venekohtaisessa kisassa paras suo-
malaisvene sijoittui neljänneksi. 

Purjehduksessa kilpaillaan kaksi eri kilpai-
lua: maa-maata-vastaan käytävä joukkuekilpai-
lu sekä erikseen venekohtainen kilpailu. Kisaan 
kukin maa saa lähettää valmentajan ja kolme 
3-henkistä joukkuetta. Yhteensä venekuntia on 
siis viivalla 12. 

Meri-5-ottelua suomalaiset hallitsivat heti 
ensimmäisestä lajista, esteradasta, alkaen. Pe-
lastus- ja esteuintien sekä merimiestaidon jäl-
keen oli hyvät asetelmat viimeiseen lajiin, amfi-
bio-ampumajuoksuun, joka sekin sujui joukku-
eeltamme mallikkaasti. Kolmen päivän uuras-
tuksen jälkeen saatoimme juhlia Sami Sorrin 
jo neljättä perättäistä ja Terhi Pyyhtiän toista 
perättäistä PM-mestaruutta sekä miehissä kol-
matta perättäistä PM-kultaa. Palkintojenjaossa 
saatoin sitten todeta, että oppihan paikallinen 
sotilassoittokuntakin soittamaan maammelau-
lun.... 

EM"KlSOIStt 
KUiZAA JA HOPEAA 

Meri-5-ottelun 5. EM-kilpailut järjestettiin elo-
kuun puolivälissä Eckernfördessä Pohjois-Sak-
sassa. Kilpailuun osallistui 10 Euroopan maata 
sekä ulkopuolisena Etelä-Afrikan joukkue. Ki-
sat vietiin läpi vaihtelevissa ja sateisissa oloissa. 

Heti ensimmäisestä lajista lähtien kävi sel-
väksi, että isäntämaan urheilijat olivat valmis-
tautuneet kisoihin erittäin hyvin. Esteratakil-
pailu ei onnistunut suomalaisilta ihan nappiin 
ja niinpä kurottavaa jäi runsaasti. Pelastus- ja 
esteuinnit onnistuivat jo omalla tasollamme 
lukuun ottamatta hallitsevalle maailmanmes-
tarille Sami Sorrille sattunutta pientä virhettä 
esteuinnissa, joka sitten lopulta maksoi koko-
naiskilpailun voiton. Merimiestaidossa saatiin 
joukkueena nappisuoritus ja kohennettiin ase-
mia viimeistä lajia varten. 

Amfibiojuoksuun Terhi Pyyhtiä lähti piik-
kipaikalta ja haki kurjasta kelistä huolimatta 
päättäväisesti ja ansaitusti juoksukisan voiton 
ja samalla ensimmäisen EM-tittelinsä - viime-
vuotisen MM-hopean jatkoksi. 

Miehissä Sami Sorri oli ennen juoksua toi-
sena selkä seinää vasten, sillä Saksan Torben 
Möllerillä oli 28 sekunnin etumatka. Ainoa 

oikea taktiikka oli lähteä riskillä ja täysillä matkaan. 
Raivoisa yritys tuotti juoksukilpailun kolmannen si-
jan ja 18 sekunnin voiton Mölleristä, mutta 10 sekun-
tia jäi vielä eroa ja mestaruus meni Saksaan. 

Viisi miehisen joukkuekisan voitti suvereenisti 
Saksa. Jukka-Pekka Nummilan jalkavamma esti hä-
nen osallistumisensa juoksuun ja niin oli viime vuo-
den MM-hopeajoukkueen tyytyminen sille vaatimat-
tomaan 6. sijaan. 

Kuitenkin saavutetut kaksi EM-mitalia olivat 
joukkueeltamme jälleen mainio saavutus ja osoitus, 
että määrätietoisella harjoittelulla ja omistautumisella 
lajilleen on amatöörinkin mahdollista päästä kansain-
väliselle tasolle. Esimerkiksi saksalaisethan ovat täysi-
päiväsiä ammattiurheilijoita! 

Tate Vanhamäki 

LOPPUTULOKSET 5 LAJIN JÄLKEEN 
miehet 
1 Torben Möller, Saksa, 6091 pist 
2. Sami Sorri, Suomi, 6070 pist 
3. Christian Schwartz, Saksa, 6008 pist 
4. Lars Apitz, Saksa, 6005 pist 
5. Klaus Hjort-Mamsen, Tanska, 5994 pist 
6. Matthias Wesemann, Saksa, 5990 pist 
7. Lars Balthasar, Saksa, 5978 pist 
8. Eduardo Scala, Italia, 5971 pist 
9. Marcus Danielsson, Ruotsi, 5965 pist 

22. Janne Paloheimo, 5692 pist 
28. Janne Vattulainen, 5608 pist 
32. Mikko Lempiäinen, 5567 pist 
46. Jukka-Pekka Nummila, 4772 pist 

(4 lajia) 

naiset 
1. Terhi Pyyhtiä, Suomi, 5824 pist 
2. Camilla lanke, Norja, 5751 pist 
3. Cevlan Ertugrul,Turkki, 5723 pist 
4. Asu Buyukdurmus,Turkki, 5704 pist 
5. Maria Lundman, Ruotsi, 5700 pist 
6. Susanne Glase, Saksa, 5629 pist 

Joukkuekilpailun lopputulokset, miehet 
1. Saksa, 24094 pist 
2. Turkki, 23485 pist 
3. Ruotsi, 23331 pist 
4. Italia, 23122 pist 
5. Norja, 23017 pist 
6. Suomi, 22937 pist 
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Muutosten kautta 
toimivaan tulevaisuuteen! 

Entisen rannikkotykistöaselajin henki-

löstöjä erityisesti akt i iv isimmat ran-

nikkotykkiväen reserviläiset ovat usein 

asettaneet itselleen kysymyksen, miksi 

rannikkotykistö yhdistett i in meri-

voimiin? Eikö rannikkotykistö voinut 

jäädä elämään itsenäisenä aselajina 

osana maavoimia? Prikaatikenraali 

Asko Kilpisen Kotkan Rannikkoalu-

een vuosipäivän juhlassa Haminassa 

8.7.2004 pitämä puhe pyrkii anta-

maan tähän kysymykseen joitakin 

vastauksia. Kyseessä ei ol lut muutos-

ten paineessa hetken mielijohteessa 

tehty ratkaisu vaan kahden viimeisen 

vuosikymmenen aikana tapahtuneen 

kehityksen tulos, jota vauhditt ivat 

Euroopassa 1990-luvulla tapahtuneet 

nopeat ja suuret turval l isuuspoli i t t i -

set muutokset. Kirjoittaja arvioi myös 

rannikkopuolustuksen tulevaisuutta 

merivoimien osana. Tämä esitettynä 

puheen pitäjän henkilökohtaisena 

näkemyksenä. 

Olen u ska l t au tunu t arvi-
o i m a a n r a n n i k k o p u o -
lus tuksen tu leva isuut ta 
osana merellisen puolus-

tuksemme kokonaisuutta - pi-
täen lähtökohtana rannikkoty-
kistöaselajin lähimenneisyyttä ja 
vuosikymmenen kuluessa tapah-
tuneita suuria muutoksia. Tule-
vaisuuden näkemysten osviitaksi 
olen ottanut lauseen komentaja 
Tapani Mattilan kirjasta "Meri 
maamme turvana." Lause kuu-
luu : "Suomi on menetetty kolme 
kertaa mitättömässä merikaha-
kassa Hankoniemen edustalla!" 
Turvallisuuspoliittiset asetelmat 
ympärillämme muuttuvat, mut-
ta Suomen sijainti Venäjän naa-
purina, maamme voimakkaasti 
merellinen asema ja rannikkom-
me maantieteellinen rakenne py-
syvät ennallaan! Näin aikanaan 
presidentti Paasikivi opetti juku-
ripäistä kansaansa! 

Puolustusvoimamme on lä-

himenneisyydessä ollut voimak-
ka iden m u u t o s t e n koh teena . 
Verrattuna muualla Euroopassa 
tapahtuneisiin ja edelleen käyn-
nissä oleviin asevoimien supis-
tuksiin ja uudelleen organisoin-
tiin ovat muutokset Suomessa 
olleet hallittuja ja rajattuja. Puo-
lustusvoimien sopeu t t aminen 
turval l i suuspol i i t t i sen ympä-
ristön ja uhkakuvien muutok-
siin tulee edelleen ja tkumaan. 
Kirveleviä ratkaisuja joudutaan 
myös hyväksymään. Maanpuo-
lustuksen perusrakenteet - ylei-
nen asevelvollisuus ja alueellinen 
puolustus - pysynevät ennallaan. 
Tähän näkemykseen tukeutuen 
rohkenen arvioida merellisten 
toimintojen tulevaa merkitystä. 
En käsittele materiaalihankintoi-
hin liittyviä teknillisiä hienouk-
sia vaan pysyttelen merivoimiin 
kuuluvien rann ikkojoukkojen 
tulevan rakenteen arvioinnissa. 
Pyrin myös tuomaan esille näke-
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mykseni meripuolustuksemme 
asemasta NATO:n sisämereksi 
muotoutuvan Itämeren kaakkoi-
sella reuna-alueella. 

FLEET IN BEEING -
KALLIOON PORATTUNA 

Voimakas ja silloisena ajankoh-
tana moderni rannikkopuolus-
tuksemme mahdollisti viime so-
tiemme aikana Suomen sotilaal-
listen voimavarojen keskittämi-
sen painopistesuuntaan maam-
me kaakkois i l le ra ja-a luei l le . 
Sodan alun hajanaisten yritysten 
jälkeen neuvostojoukot luopui-
vat maih innousuis ta m a a m m e 
etelärannikolle. Merimiinoitus-
ten ja laivaston alusten sekä ran-
nikkolinnakkeiden suojaamina 
voitiin elintärkeät merelliset yh-
teydet länteen turvata koko so-
dan ajan. Merivoimat - rannik-
kotykistö ja laivasto - onnistui 
päätehtävissään, maihinnousu-
jen torjunnassa ja meriliikenteen 
suo jaamises sa . Käyte t tävissä 
olevat maavoimat ja rannikko-
puolustuksen osia voitiin ilman 
strategisen maihinnousun muo-
dostamaa selustauhkaa keskittää 
taistelutantereille, joilla ratkais-
tiin Suomen kohtalo. "Fleet in 
beeing" - kallioon porattuna oli 
täyttänyt tehtävänsä! 

Sodan lopputulos muutti täy-
sin Itämeren turvallisuuspoliit-
tisen ja sotilaallisen asetelman. 
Neuvostoliitto liittolaisineen oli 
Itämeren valtias. Neuvostoliiton 
massiivisen maihinnousun uhka 
Helsingin alueelle tai sen länsi-
puolelle oli määräävä tekijä ase-
tettaessa 1970-luvulla suoritusta-
voitteita modernisoitavalle - nyt 
maavoimiin kuuluvalle rannik-
kotykistölle. Kynnyksen tuli olla 
niin korkea, että potentiaalinen 
hyökkääjä luopuisi maihinnou-

susta maamme ydinalueelle. Ase-
lajin kehittäminen sekä itsenäi-
sen operatiivisen aluevastuun ra-
kentaminen vauhdittuivat alueel-
lisen puolustuksen periaatteiden 
juurtumisen myötä. Rannikko-
alueet muodostuivat johtopor-
taiksi, joille voitiin alistaa myös 
merivoimien yksikköjä, jalkavä-
keä ja kenttätykistöä. Rauhan-
ajan merivalvonnan aluevastuu 
käskettiin rannikkotykistöjouk-
ko-osastoille. Rannikkotykistön 
h e n k i l ö k u n n a n ammat t i t a i t o 
kasvoi merellisen yhteistoimin-
nan sekä monipuolisen koulu-
tuksen ja harjoitusten myötä. Sa-
manaikaisesti upseeriston näke-
mys merellisen yhteistoiminnan 
asettamista operatiivisista ja tek-
nillisistä vaatimuksista avartui 
ja täsmentyi. Tätä kehitystä täy-
densivät varttuneemman upsee-
riston osalta vuoden 1952 orga-
nisaatiouudistuksesta huolimat-
ta säilytetty meripuolustuksen 
yhteinen esiupseerikurssi Meri-
sotakoulussa sekä Sotakorkea-
koulun merisotalinja. 

Pääesikunnan operatiivisen 
johdon tuki, parlamentaaristen 
puolustuskomiteoiden suosituk-
set, rannikkotykistöaselajin joh-
don kaukonäköisyys, oikein ajoi-
te tun teknillisen suunni t te lun 
luoma tilausvalmius sekä koh-
dalleen osunut rahoitus mahdol-
listivat rannikkotykistöaselajin 
voimakkaan kehityksen kahden 
vuosikymmenen aikana. Euroo-
pan suuret turvallisuuspoliittiset 
ja sotilaalliset muutokset kohta-
sivat aselajin teknillisen kehityk-
sensä huipulla 1990-luvun alus-
sa. Vanhenevalla kalustolla va-
rustettujen sodanajan joukkojen 
purkaminen sekä ikääntyneen 
kaluston hylkäys oli aloitettu jo 
vuosia a ikaisemmin. 1980-lu-
vun alkuun mennessä purettiin 

rannikkoalueisiin perustuva joh-
tamisjärjestelmä Pohjanlahden 
alueella ja vastuu merivalvonnas-
ta siirtyi merivartiostolle. 1980-
luvun lopussa lakkautettiin joita-
kin rannikkotykistön rauhanajan 
organisaation alajohtoportaita ja 
toimipisteitä. Kehittämisen pai-
nopiste siirtyi vähitellen liikku-
viin asejärjestelmiin. Jo 1970-
luvun lopul la p ä ä e s i k u n n a n 
operatiivinen johto oli yhdessä 
rannikkotykistön aselajijohdon 
kanssa asettanut tavoitteeksi me-
rialueella toimivien viranomais-
ten merialueen valvontajärjes-
telmien ja johtamistoimintojen 
yhteensopivuuden. Silloin aloi-
tettu työ jatkuu samojen kehys-
ten, mutta uusiutuvan tekniikan 
puitteissa edelleen. Operatiivi-
sen johdon kassakaappeihin il-
mestyivät 1980-luvun kuluessa 
ensimmäiset muutoshakuisuutta 
ennakoivat muistiot. Siirtymi-
nen kohti tämän päivän merivoi-
mia oli alkanut. 

KADONNUT 
MAIHINNOUSU 

"Neuvostoliitto katosi, mutta Ve-
näjä jäi", vastasi Esko Aho Sei-
näjoella Paasikivi-seuran koko-
uksessa menne i t ä YYA-aikoja 
haikailevaan kysymykseen. To-
kaisu kuvaa tämän päivän lähi-
alueemme turvallisuuspoliittista 
tilannetta. Neuvostoliiton ja sen 
liittolaisten muodostama merel-
linen uhka hävisi Itämeren yltä. 
Maih innousu la ivas to ruos tu i , 
osan jäädessä uus ien NATO-
m a i d e n h a l t u u n . Merel l i seen 
t o imin t aan koulu te tu t jouko t 
hajotettiin tai siirrettiin muual-
le. Viimeinen Itämeren punalip-
puisen laivaston suuri operaatio 
oli osallistuminen Neuvostolii-
ton Itä-Saksassa olleiden jouk-
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kojen materiaalin siirtoon Sak-
sasta Kaliningradin ja Pietarin 
satamiin. Venäjän sotilaallinen 
voima vetäytyi alueille, jotka oli-
vat Neuvostoli i ton hallinnassa 
vuonna 1939. Venäjän Itämeren 
laivasto on tänään jälleen tun-
gettu Suomenlahden perukkaan. 
Massiivisen maihinnousun var-
jo katosi rannikkotykistöaselaj in 
tutkien ja tulenjohtoasemien nä-
köpiiristä. 

Vuosien varrella Suomessa 
lähes 10.000:11a miehellä suurten 
ikäluokkien ajoista pienentyneet 
vuosittaiset saapumiserät jättivät 
tuhansia tyhjiä vuodepaikkoja 
maamme kasarmeihin. Rannik-
kotykistöaselaji oli kouluttanut 
aiempina vuosikymmeninä käs-
kettyjen valmiusvaatimusten pe-
rustella liikaa miehiä, jotka löy-
sivät hämmästyksekseen itsensä 
kenttätykistön tai jalkaväen re-
servistä. Uhkakuvan muuttumi-
sen ja pienenevien ikäluokkien 
myötä näkyvissä olevaan kehi-
tykseen mukautet tu sodanajan 
organisaat io sekä yksilöi tyyn 
j o u k k o t u o t a n t o o n pe rus tuva 
koulutusjärjestelmä edellyttivät 
rannikkotykistön saapumiseri-
en supistamista. Asetettujen ta-
voitteiden mukainen rannikko-
tykistön valvonta- ja johtamis-
jär jestelmien in tegroi tuminen 
merivoimien, merivartiostojen 
ja Merenkulkulaitoksen yksikkö-
jen toimintaan oli ollut aselajis-
sa realiteetti jo useita vuosia. Tä-
män seurauksena joukko-osas-
totason henkilökunnan koulutus 
oli osin limitetty yhteen jo ennen 
yhdistymistä. Yhteiset asejärjes-
telmien ja elektroniikan hankin-
nat lähensivät vuosien mittaan 
teknillistä henkilökuntaa toisiin-
sa. Merivalvonnan johto- ja ke-
hittämisvastuun siirto merivoi-
mille 90-luvun alussa oli selvä 

tulevan kehityksen enne. 
Ratkaisevat muutokset jul-

kistettiin vuoden 1997 puolus-
tus- ja turvallisuuspoliittisen se-
lonteon yhteydessä. Varuskunti-
en lakkauttamiset herättivät voi-
makkaita sekä valtakunnallisia 
että varsinkin paikallisia reakti-
oita. Selonteon suurin organisa-
torinen muutos - rannikkotykis-
tön ja merivoimien yhdistämi-
nen yhdeksi puolustushaaraksi -
meni suuren yleisön silmissä lä-
hes huomaamatta ohi! Sisämaan 
asukkaat ja maavoimien reservi-
läiset mielsivät laivaston, rannik-
kotykistön ja merivartiostot joh-
tosuhteista riippumatta samaan 
merelliseen pakettiin kuuluviksi. 
Merivoimien ja rannikkotykis-
töaselajin johtamiskul t tuur ien 
ero ja itsenäisten rannikkotykis-
tö joukko-osas tojen lakkautta-
minen sekä aselajin toimintojen 
ja toimipisteiden nopea supista-
minen olivat organisaatiouudis-
tuksen alkuvuosien suurimmat 
kitkatekijät. Kritisoin erityisesti 
sitä, että rannikkotykistön jouk-
ko-osastojen henkilökunnalle ei 
kerrottu ajoissa ja perustellusti 
ratkaisun taustalla jo pitkään ol-
leista ja edelleen tulevaisuudessa 
vaikuttavista tosiasioista ja kehi-
tysnäkymistä. 

Tehty ratkaisu takaa nähtävis-
sä olevassa tulevaisuudessa me-
rivoimien - käsittäen rannikko-
joukot ja laivaston - yhtenäisesti 
johdetun operatiivisen ja teknil-
lisen kehittämisen sekä tarvetta 
vastaavan henkilökunnan ja va-
rusmiesten koulutuksen. Maa-
voimien yhteydessä rannikkoty-
kistöaselaji olisi sirpaloitunut eri 
johtoportaiden ja aselajien "apu-
puolueeksi", jonka kehittämien 
ei olisi nykytilanteessa ja lähitu-
levaisuuden tiukoissa taloudelli-
sissa kehyksissä ollut kenenkään 

intresseissä. Selvät tämän suun-
taiset merkit olivat näkyvissä jo 
1980-luvun lopussa. Rannikko-
tykistön ja merivoimien yhdis-
täminen oli näissä olosuhteissa 
oikea päätös! 

TULEVA&UUDESTA -
HENKILÖKOHTAISESTI 
ENNUSTETTUNA! 

Amiraali Jan Klenberg kysyi -
Baltian maita tarkoittaen - pu-
heessaan Tampereella 1990-lu-
vun alussa: "Mitä Venäjä tekee, 
kun se saa sisäiset asiansa ja ta-
loutensa kun toon?" Jatkan si-
teeraamalla Saksan asevoimien 
pää t a rkas t a j aa (komen ta j aa ) , 
kenraali Klaus Naumannia, joka 
so t i l a sas i amieh i l l e Bonn i s sa 
vuonna 1994 pitämässään kat-
sauksessa sanoi: "Venäjä on aina 
ollut, on tänään ja on aina oleva 
sotilaallinen suurvalta Euroopan 
mit tapuun mukaan mitattuna". 
Sekä amiraali Klenbergin kysy-
mys että kenraal i N a u m a n n i n 
toteamus ovat realiteettejä, jotka 
tänään ovat unohtuneet usealta 
eurooppalaiselta turvallisuuspo-
litiikan asiantuntijalta. 

Sisäistä demokraat t is ta va-
kautta ja voimistuvaa taloutta 
kohti kulkeva, luonnonvarojaan 
ja r ikkauksiaan järjestelmälli-
sesti hyödyntävä Venäjä tarjoaa 
Suomelle ja EU:lle monipuolisia 
taloudellisia yhteistyömahdolli-
suuksia. Epävakaa ja oikukas Ve-
näjä tuo vuosisataisen mennei-
syytensä var jon EU:n rajamai-
den ylle. Tämän va ih toehdon 
mahdollisuus on nähtävä yhtenä 
realistisena tekijänä NATO:n itä-
laajentumisen taustalla. NATO: 
n uudet jäsenmaat eivät ole tätä 
liittymisperustetta peitelleet. Ve-
näjän negatiivisen kehityksen 
mahdollisuutta ei pidä Suomes-
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sakaan sivuuttaa olankohautuk-
sella maamme tulevia puolustus-
ratkaisuja hahmoteltaessa. Va-
rautuminen tähän ei toivottuun 
vaihtoehtoon tulisi näkyä myös 
r ann ikkopuo lus tuksemme ra-
kenteessa. 

Puo lus tusvo imiemme voi-
mistuva suuntau tuminen kan-
sainväliseen kriisinhallintaan ja 
yhteistoimintaan YK:n, EU:n tai 
NATO:n lippujen alla näkyy tä-
nään merivoimien yksikköjen ja 
joukkojen koulutuksessa ja toi-
minnassa . Kotkan Rannikko-
alueen yhteydet Viron rannik-
kopuolustukseen ovat yksi esi-
merkki. Uudenmaan Prikaatin 
rannikkojääkäreiden ja ruotsa-
laisten amfibioyksikköjen yh-
teisharjoittelu johtanee tulevai-
suudessa saaristo-olosuhteissa 
kriisitilanteissa to imimaan ky-
kenevän suomalais-ruotsalaisen 
joukon perus tamiseen . Meri-
voimien alusten osallistuminen 
kansainvälisiin NATOin johta-
miin harjoituksiin Itämerellä al-
koi jo 1990-luvulla ja on tänään 
jo jokavuotista rutiinia. 

Arvaamaton ja ennustamaton 
tulevaisuus voi nähdä Suomen ja 
Ruotsin NATO-jäsenyyden to-
teutuneena optiona. Asetelma 
lisäisi Itämeren rantavaltioiden 
merivoimien yhteistoimintaa ja 
harjoituksia sekä NATO:n meri-
voimien alusten liikkumista Suo-
menlahdella. Merialueen valvon-
ta ja meriliikenteen ohjaus voi-
taisiin integroida ilman poliitti-
sia ongelmia koko Itämeren alu-
eella - ehkä Suomenlahden itäis-
tä pohjukkaa lukuun ottamatta. 
Ruotsin kanssa tämä valvonnal-
linen yhteistyö on jo teknillises-
ti toteutumassa. I tämeri muo-
dostuisi NATOin hallitsemaksi 
sisämereksi, jonka meriliikenne 
olisi täysin liittoutuman kontrol-

loitavissa. Venäjälle elintärkeät 
Pietarin satamien sekä Viipurin-
lahden alueen öljyterminaalien 
liikenne ja Venäjän merivoimien 
alusten liikkeet kulkisivat ikään 
kuin NATOin seulan läpi! Var-
masti mielenkiintoinen tulevai-
suuden visio myös Moskovasta 
tarkasteltuna? 

Kar ja lan Kannaksen öljy-
satamiin ja Pietariin suuntautu-
va meriliikenne Suomenlahdella 
tulee lähivuosina voimakkaasti 
kasvamaan. Samoin myös huvi-
alusliikenne Baltian maiden ja 
Venäjän vaurastumisen myötä. 
Meriliikenteen ohjaus Suomen-
lahdella lisää merellisten viran-
omaisten valvonta- ja ohjausjär-
jestelmien yhteensopivuudelle 
asetettavia kansainvälisiä vaa-
t imuksia . Kokona i suuden on 
rauhan aikana toimittava tehok-
kaasti sekä Suomen merialueen 
ja sen lähialueiden valvonnassa 
että meriliikenteen turvallisuu-
den tukena. Tarvittaessa järjes-
telmän on nopeast i muuntau-
duttava Suomen mer ivoimien 
kriisiajan johtamista palvelevak-
si kokonaisuudeksi. Tänään Suo-
menlahdella ja Pohjois-Itäme-
rellä toimiva suomalainen meri-
valvontajärjestelmä, sekä siihen 
liittyvä Rajavartiolaitoksen me-
rivartiostojen osuus on kiistatta 
EU-maiden tehokkain merialu-
een valvontaan rakennettu ko-
konaisuus, jota täydentää Me-
renkulkulaitoksen kauppa-alus-
ten ohjaukseen tarkoitettu tutka-
verkko. Suotta ei Euroopassa ih-
metellä suomalaisten valvontavi-
ranomaisten merellistä yhteistoi-
mintakykyä ja kaukonäköisyyttä. 
Toivottavasti yhteistoimintakyky 
kestää myös tulevat teknilliset ja 
taloudelliset paineet! 

Kiinteät raskaat tornitykki-
patterit siirtyvät aikanaan histo-

riaan. Jo tänään on nähtävä, mil-
lä poistuvien pattereiden tuliteho 
ja ulottuvuus korvataan. Miina-, 
rannikko-ohjus- ja moottoroitu 
rannikkopatterikomponenteis-
ta koottu, rannikkojalkaväellä 
vahvennettu yksikkö voisi muo-
dostaa torni tykkipat ter ia kor-
vaavan liikkuvan ja siirrettävän 
tulpan. Vielä pitkän elinkaaren 
omaava mer i tor juntaohjus tuo 
u lo t tuvuut ta pa inop i s t e suun-
nilla. Kaikkien tulevaisuudessa 
poistuvien tornitykkipattereiden 
korvaaminen ei ole taloudelli-
sesti mahdollista. Tämän takia 
olisi vielä kertaalleen harkittava 
moot toroi tujen rannikkotykis-
töpatteristojen tulevaisuutta ja 
kriisiajan tarvetta sekä henkilö-
kunnan tykistöllisen ammattitai-
don ylläpidon vaatimia toimen-
piteitä. Ampumata rv ikke iden 
vanheneminen asettaa kuitenkin 
arvioinnille omat ehtonsa. Yh-
tenä vaihtoehtona on liikemaa-
liammuntaan kykenevien yksik-
köjen kehi t täminen modern i -
soitavan kenttätykistön suojissa? 
Tämä on aina ollut ja on edelleen 
ikuisuuskysymys suurella kysy-
mysmerkillä varustettuna! 

Koulutetun rannikkojalkavä-
en ja kunnollisen merikuljetus-
kaluston tarve tuli katkeralla ta-
valla esille Hangon ja Viipurin-
lahden saaristotaisteluissa. Lähi-
tulevaisuudessa hyvin varustetut 
ja koulutetut , tehokkaalla me-
rikuljetuskalustolla siirrettävät 
rannikkojääkäriyksiköt ja niitä 
raskaammin aseistetut rannik-
kokomppaniat tulevat rannikko-
ohjusyksiköiden kanssa muodos-
tamaan rannikkojoukkojen no-
peasti liikuteltavan iskuvoiman. 
Hyvin har jo i te t tuna yksikköjä 
voidaan käyttää myös kansain-
välisiin merellisiin tehtäviin. 

Meri tar joaa suor imman ja 
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152 TK 

lyhyimmän tien Suomen ydin-
alueille ja hallinnollisiin keskuk-
siin. Lähes 90 % ulkomaan kau-
pastamme kulkee meritse ja tä-
nään valitettavasti pääosin ulko-
maalaisilla köleillä. Uhkakuvien 
muutokset eivät vähennä meri-
liikenteen ja tärkeimpien ranni-
kon kohteiden merellisen suoja-
uksen merkitystä. Avainkohteet 
- pääkaupunkiseutu, Ahvenan-
maa, Hankoniemi ja Porkkalan 
kapeikko - säilyttävät jo satoja 
vuosia sitten määritetyn aseman-
sa meripuolustuksemme ensisi-
jaisesti puolustettavina kohteina. 
Itäinen Suomenlahti on aina ol-
lut ja on edelleen osa kaakkoisen 
raja-alueen turvallisuutta. Kot-
kan Rannikkoalue on tästä nä-
kyvä, kehittyvä ja vahvistuva esi-
merkki. Avainalueiden edustalla 
tai niiden välittömässä läheisyy-
dessä olevat tärkeimmät linnake-
saaret tarjoavat myös tulevaisuu-
dessa, kiinteiden pattereiden jo 
siirryttyä historiaan, erinomaiset 
harjoitusmahdollisuudet ja am-
puma-alueet rannikkojoukoille 
sekä eteen työnnetyn lavetin tu-
levaisuuden valvonta- ja asejär-
jestelmille. Kasvavista paineista 

huolimatta avainasemassa ole-
vista ja rannikkojoukkojen kou-
lutukseen edelleen tarvittavista 
saarista ei pidä luopua. Luovu-
tettuja harjoitusalueita ei takai-
sin saada! 

Kiinteä kallioon porattu ran-
nikkopuolustus muuttaa muoto-
aan. Liike ja ulottuvuus korvaa-
vat kallion ja betonin antaman 
suojan, jonka taistelukestävyy-
den tänä päivänä käytössä olevat 
ja tulevaisuudessa yhä parane-
vat täsmäaseet jo kyseenalaista-
vat. Merellisen valvonnan ja tie-
dustelun merkitys kasvaa, kun 
kahden voimakkaan vaikuttajan 
NATO:n ja Venäjän intressipiirit 
yhtyvät meidän välittömässä lä-
heisyydessämme Viron ja Venä-
jän rajalla. Yllättävän ja nopean 
terror ihyökkäyksen mahdoll i -
suus on lisääntynyt EU-maiden 
alueella. Madridin tapahtumat 
ovat hälyttävänä esimerkkinä. 
Meriliikenne ja sen vaatima inf-
rastruktuuri eivät ole poissuljet-
tuja tämänkaltaisten hyökkäys-
ten mahdollisina kohteina. Tällä 
hetkellä nopeaa iskua harkitseva 
toimija on etulyöntiasemassa. 
Pitkällä 15-20 vuoden päähän 

ulottuvalla aikavälillä ei voida 
kokonaan sulkea pois alueelli-
sesti rajoitetuin tavoittein Suo-
men rannikol le suuntautuvan 
hyökkäyksen mahdol l i suu t ta . 
Miten yllättävän iskun etulyönti-
asema tulevaisuudessa kiistetään 
rannikkomme avainkohteissa ja 
pääkaupunkiseudulla, säilyttäen 
myös kykymme tor jua saman-
aikainen laa jempi merel l inen 
hyökkäys, on tulevaisuuden me-
rivoimien yksi varteen otettava 
ongelma. 

Arvoisat lukijat! Komentaja 
Mattilan kirjan lausetta sovelta-
en. Älkäämme koskaan, muut-
tuneista turvallisuuspoliittisista 
olosuhteista huolimatta, menet-
täkö Suomea mitättömässä me-
rikahakassa Hankoniemen edus-
talla! Tämä vertauskuvallisesti 
mer ipuolus tuksemme tulevai-
suudesta päättävien eteen heitet-
tynä! 

Rannikkotykistöaselajin ai-
nutlaatuiselle historialle kunniaa 
tehden ja yhdistyneille Merivoi-
mille myötätuulta toivottaen! 

Asko Kilpinen 
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Patria 
Yhteistyömme Merivoimien kanssa on jatkunut 
lähes 20 vuoden ajan mm. seuraavilla alueilla: 

Vedenalainen valvonta 
Kiinteät, siirrettävät ja hinattavat vedenalaiset 
valvontajärjestelmät. 

Merimiinasodankäynti 
Miinantorjuntaan ja miina-aseeseen liittyvät 
teknologiat ja järjestelmät. 

Vedenalaiset sensorit ja äänilähteet 
Sensoreita ja äänilähteitä koulutus- ja 
testauskäyttöön. 

Optroniikka 
Valonvahvistin- ja IR-teknologiaa erilaisiin 
sovelluksiin ja ympäristöolosuhteisiin. 

Johtamisjärjestelmät 
Taktisen tietoliikenteen ja johtamisen järjestelmät. 

Järjestelmäintegroinnit 
Kokonaisratkaisuj a puolustusvoimille. 

Koko elinkaaren aiKamen IUKI toimitetuille 
järjestelmille. 

Palvelemme asiakkaitamme Patrian arvoihin no-
jautuen. Haluamme menestyä ja asiakkaamme 
menestyvän. Yhteistyö luo onnistumisen edelly-
tykset. 

Patria Advanced Solutions Oy 
Defence Solutions 

Naulakatu 3 
33100 Tampere 
Puh. 020 4691 
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• Kotiutuvien upseerikokelai-
den ylentämistilaisuus. 
• Merivoimien komentajan 
p araatikats elmus. 

Miinalaiva Uusimaa juhlali-
putuksessa. 
• Kalustonäyttely kiinnosti 
yleisöä. 

Merivoimat vietti 
vuosipäiväänsä 
Upinniemessä 
Suomenlahden 

Mer ipuo lus tusa luee l l a 9. hei-
näkuuta . Tapahtumaan osallis-
tui joukkoja ja kalustoa kaikista 
merivoimien j oukko - osastoista. 
Vapaaehtoista maanpuolus tus -
toimintaa edusti tuttuun tapaan 
Sininen Reservi ry ja koululaiva 
Röyttä. Pilvettömältä taivaalta 
paistanut aurinko helli vuosipäi-
vän viettäjiä tänäkin vuonna. 

Päivä käynnistyi juhlallisel-
la lipunnostolla ja Merivoimien 
komenta jan paraat ikatselmuk-
sella so tasa tamassa . Juhlapu-
heessaan kontra-amiraali Holm-
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pääsi m u u n muassa mi ina la i -
va Uusimaalle sekä Hamina- ja 
Rauma-luokan ohjusveneille. Va-
ruskunnan urheilukentän näyt-
telyalueelle oli ajettu MTO-85 -
ohjuslavettiajoneuvo, 130 mm:n 
tykki ia Pasi-panssariajoneuvo. 
Uudenmaan Prikaatin rannikko-
jääkäreiden maihinnousunävtös 
ja sukeltajien taidonnäytt 
ruskunnan uimahallissa keräs 
vät runsaasti yleisöä, iltapäivällä 
kuultiin Laivaston Soittokunnan 
säveliä näyttelykentän konsertis-
sa. 

TAPAAMISIIN HAMINASI 

Upinniemessä vallinnut rei 
iloinen merivOimahenki tatti 
jokaiseen vuosipäivän viett^ji 
lärjestelyt sujuivat mallikka 
ia aikataulut pitivät. Siltä k: 
tunteja laskematta uurasta 
järjestäjille! Ensi vuonjnjS"! 
voimien vuosipSvääjuhlis 
Haminassa. Tapaamisiin! 

11 
Teksti: Sadri Wirzenius 
Kuvat: Sari Saimi ja SÄ-Euva. 

Ile 
eri-

ström kiitti sotiemme veteraane-
ja itsenäisyytemme puolesta teh-
dyistä uhrauksista ja loi katsauk-
sen merivoimien tämän päivän 
toimintaympäristöön ja suurim-
piin haasteisiin. 

Ohjelma jatkui upseerikoke-
laiden vlentämistilaisuudella Pe-
rinneaukiolla. Juhlalounas nau-
tittiin aluksilla ia varuskunnan 
muonituskeskuksessa. Merivoi-
mien komentajan juhlavastaan-
otolla miinalaiva Uusimaalla ja 
miinalautta Porkkalalla oli väli-
tön tunnelma ja kuului iloinen 
puheensorina. Ilta jatkui Varus-
kuntakerholla Sinisen Reservin 
järjestämissä Merivoimatanssi-
aisissa, missä heitettiin sekä kan-
nat että tunnelma kattoon. 

MERIVOIMAT ESITTÄYTYI 
YMPÄRISTÖN ASUKKAILLE 

Vuosipäivänä myös suurella ylei-
söllä oli mahdollisuus tutustua 
U p i n n i e m e n va ruskun taan ja 
merivoimien toimintaan. Sota-
sataman täyttivät juhlaliputetut 
alukset ja esi t telykierroksel le 
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• Rannikko jääkärit nousivat maihin. 

• Puolustusvoimain komenta-
ja, amiraali Juhani Kaskeala ehti 
kiireiltään juhlistamaan merivoi-
mien vuosipäivää. 

• Merivoimien komentaja, kont-
ra-amiraali Holmström ja Suo-
menlahden Meripuolustusalueen 
komentaja, kommodor i Karumaa 
rouvineen nauttivat tanssiaisten 
tunnelmasta. 

• Laivaston Soittokunta viihdytti 
yleisöä näyttelykentällä. 

• Sukeltajakurssi esitteli taitojaan 
uimahallissa. 
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Rannikkotykistövideo 
- jokaisen videokokoelmaan 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tuot-
tama itsenäisen Suomen rannikkotykistöä 
esittävä noin 36 minuutt ia pitkä video val-
mistui syksyllä 2003. Vielä on muutamia 
kappaleita jäljellä. 

Video kertoo rannikkotykistöstä vuodesta 
1918 alkaen aselajin 
lakkauttamiseen saakka. Kuvamateriaalina 
on käytetty muun muassa harvinaisia TK-fil-
mejä, asiantuntijoiden haastatteluja ja jon-
kin verran varta vasten videota varten ku-
vattua uutta materiaalia. Videota myydään 
omakustannushintaan 20 euro + mahdolliset 
postituskulut. 

Videon vastuuhenkilöt ovat olleet: 
Ohjaus: Jukka Heinonen 
Käsikirjoitus: Jukka Heinonen ja Pekka Sil-
vast 

Kuvaus ja editointi: I lmo Lintonen 
Työryhmä: Ove Enqvist, Jukka Heinonen, 
Pekka Silvast ja Kimmo Ylitalo 
Musiikki: Meri Peura 

Tuotanto: Suomenlinnan Rannikkotykistö-
killan perinnejaos 

Suomenlinnan KOTTnikko-
Slot îR 

lisistä 

Myynnistä vasta: 
tykistökillan^ifiil 
Merivirta 
pk (ff 

. gsm 0: 
^kris t i ina 

^ i s ä k s i p y i ^ f 
^ftyyntimiehistä. Hangossa videota on luvan-
m t myydä 
I^kka Silvast, 

0f£,2482659, ^ r i d Ö 

t/5 

MERffiLE 
Lauttasaaren Marinaltamme: 

• uudet moottorit 
• vaihto moottorit 
• moottoriasennukset 
• huollot 
• varaosat ja tarvikkeet 
• telakointi ja talvisäilytys 

A - P E N C E N T R A 
M A R I N C E N T E R 
VOLVO PUNTA 

Veneentekijäntie 9, 0 0 2 1 Ü Helsinki 
Puh. 0 2 0 7 3 1 4 0 4 2 , fax 0 2 0 7 3 1 4 0 5 0 

www.pencentra.fi 

Myydään kirjoja 
Supistan arkistoani ja myyn ylimääräisiä 
kirjojen kaksoiskappaleita (uusia) 

• Venäjän laivatykit (venäjänkielinen, 74 si-
vua) 

• Venäläinen tykistöensiklopedia (venäjän-
kielinen, noin 1200 sivua!) 

• Krepost Vladivostok (venäjänkielinen) 
• Rannikkotykit rautatiellä (venäjänkieli-

nen, 63 sivua) 
• Tahtoa ja tekoja. Maanpuolustuskiltojen 

liitto 1963-1993 
• Tsitadel-julkaisuja erilaisia (venäjänkieli-

nen, noin 100 sivuinen julkaisu) 

Ove Enqvist 
Suomenlinna C 54 B11, 00190 Helsinki 
09-668253, 040 5524136 
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HARMAAT LAIVAT 
Kuusikymmenluvulta >uosituhannen vaiht.ee 

Teksti ja kuvitus Alpo Tuurnala 
Graafinen suunnittelu Tommi Jokivaara 
Koko 265 x 210,102 sivua, 45 akvarellia 
Hinta 42 euroa 
Kustantaja John Nurmisen Säätiö 

Alkuperäiset Alpo Tuurnalan maalaukset ovat nähtävinä Turussa Forum 
Marinumissa osana merimuseon näyttelyitä. 

Insinöörikommodori evp Alpo Tuurnalan kiriä Harmaat laivat on tai-
dokkaasti kuvitettu kronikka merivoimien aluksista viimeiseltä neljäl-

tä vuosikymmeneltä. Tuurnalan herkät akvarellit paljastavat karuihin olo-
suhteisiin suunniteltujen sota-alusten hienoimmat piirteet. Meri ia saaris-
toluonto ovat myös taiteilijalle rakkaita aiheita. 

Alpo Tuurnalalla on ollut kaikkiin laivoihin poikkeuksellinen, hyvin 
henkilökohtainen suhde. Hän on pitkän uransa aikana osallistunut eri 
tehtävissä lähes kaikkien kirjassa kuvattujen alustyyppien suunnitteluun, 
rakentamiseen ja koeajoihin. Hänen tekstiään sävvttääkin humoristinen, 
lempeän nostalginen kiintymys kuvaamiinsa "harmaisiin laivoihin". 

Harmaat laivat on kiehtova meritaidekiria, mielenkiintoinen merihis-
torian kirja sekä hakuteos. Se on nautinnollinen lukuelämvs niin asian-
harrastajille kuin kaikille merestä, laivoista ja historiasta kiinnostuneille. 

Harmaat laivat jatkaa Tohn Nurmisen Säätiön ansiokkaiden meriai-
heisten kirjojen sariaa. 
Sininen Reservi rv:n jäsenjärjestön jäsenillä on mahdollisuus hankkia 
tämä upea kirja jäsenhintaan 36 euroa suoraan kustantajalta. Ohessa 
tilauslomake ja tiedot. 
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H A R M A A T L A I V A T 
kuusikymmenlu\ uita vuosituhannen vaihteeseen 

Määrä Hinta 36 € 
Tilaan kirjan/kirjat 

Tilaajan nimi 

Osoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelin 

Päiväys Allekirjoitus 

Kirjoja voi tilata myös sähköpostitse. Kirjoittakaa viestiin viite Sininen Reservi, jolloin saatte 
kirjan 20%:n alennuksella hintaan 36 € kpl. Alennus koskee vain yhtä kirjaa. 

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ 
Pasilankatu 2, 00240 Helsinki 
faksi 010 545 2429, puhelin 010 545 2436 
sähköposti: kaarina.pohjola@johnnurminen.com 
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• • • Ulkosaaristoyhdistys ry 
on pääasiassa Saaristomeren ja 
ns. pohjoisen saaristo-osan, eli 
Kustavin-Uudenkaupungin väli-
sellä saaristoalueella toimiva aat-
teellinen yhdistys Vuonna 2000 
yhdistys hankki omistukseensa 
maan vanhimman tunnusmaja-
kan, yli kaksikymmentä metriä 
korkean Lyökin pookin, joka on 
alun perin rakennettu jo 1757. 
H a n k k i a k s e e n va r j a p o o k i n 
kunnostamiseksi sen 250-vuotis-
juhlaan yhdistys julkaisee mm. 
saaristosta kertovia kirjoja. Täs-
sä esiteltävät ovat Altti Holm-
roosin käsialaa. Suunnattoman 
mielenkiintoisia, hienosti kuvi-
tettuja. 

Altti Holmroos on kirjoitta-
nut ja toimittanut 1980-luvulta 
alkaen lukuisia mereen ja saaris-
toon liittyviä kirjoja. 

Saariston salaisuuksia 
• • • Laajan saaristomme lu-
kuisia nähtävyyksiä ja käymisen 
arvoisia kohteita esittelevän kir-
jasarjan ensimmäinen osa "Saa-
riston salaisuuksia" tutustuttaa 
lukijansa noin vii teenkymme-
neen kohteeseen, kaikki toinen 
toistaan mielenkiintoisempia. 

Moni esiteltävä saaristos-
sa oleva kohde avautuu tekstin 
myötä aivan uudella tavalla, an-
taen myös mahdolliselle käyn-
nille mielenkiintoisan lisän. 

Kätevään koko sopii veneen 
kir jastoon ja kir jaan on saatu 
mahtumaan yllättävän paljon 
myös sellaista materiaalia, jota 
ei vuosia saaristoa kiertänytkään 
ole taatusti tiennyt. 

Kirjan tekijä on selvästi sinut 
tekstinsä kanssa, tietää mistä on 
kyse. Tavanomaisten kohde-esit-
telyjen sijaan hän kertoo myös 
niiden menneen historian lisäksi 
myös taustoja ja tapahtumia. 

Todettakoon kuitenkin sel-
vyyden vuoksi, että kirja ei ole 
mikään purjehdus- tai satama-
opas, vaan nimensä mukaisesti 
tuntemattomia tai vähän tunnet-
tuja näkemisen arvoisia kohteita 
esittelevä opas. 

Väylien varsilta 
• • • Saaristokirjailija Altti 
Holmroos saattaa tällä kirjallaan 
ehkä yllättää monet tutut luki-
jansa, sillä tämän kirjan kansien 
välin hän on mahduttanut mo-
nien saaristohistorian tietojensa 
lisäksi myös varsin tunnelmalli-
siakin lukuja. 

Toki kirjasta löytyy myös hä-
nelle tyypillisiä tietoja saarien 
menneisyydestäkin, on vanhoja 
kalliopiirroskohteita ja komei-
ta kuvauksia monista menneistä 
saaristopersoonista. 

Jollakin tavalla juuri viime-
maini tu t ovatkin ehkä ki r jan 
parasta antia, sillä perin harval-
la lienee hallussaan hänen nyt 
esille tuomia tietoja. Varsinkin 
Korppoon Gyltön eteläpuolisella 
merialueella olevan Brunskärin 
saaren menneisyys avautuu Edit 

Grönroosin ja Anders Daniels-
sonin henkilökuvauksien myötä 
ihastuttavan selkeästi. 

Yhtä ihastuttavia ja suoras-
taan myös eräällä tavalla saaris-
toromanttisia ovat myös monet 
muut luvut, joissa kosketellaan 
menneitä vuosia, saaristolais-
ten monia taitoja. Luku Borstön 
Gummasta on suorastaan nau-
t innoll inen ja persoonal l inen 
kuvaus tästä yhdestä saariston 
"ihmeestä". 

Tuttu Korpoströmin väylä on 
selvästi ollut kirjoittajalle mielui-
nen kohde ja harvoin tästä van-
hasta merireitistä onkin voinut 
lukea näin selvän kuvauksen. 
Tuskinpa kovin paljon erehtyy, 
jos olettaa kirjoittajalta olevan 
lähivuosina tästä jo viikinkien ja 
kuninkaiden käyttämästä väyläs-
tä olevan tulossa aivan oma kir-
jansa. 

"Väylien varsilta" kuuluu ai-
nakin Saaristomerta kiertävien 

\ RISTO N & SALAIS 

1 1 O 
RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 4 



[ 'SKIRJALLISUUSKIRJALLISUUSKIRJALLISUUSKIRJALLISUUSKIRJALLISUUSKIRJALLISUUl 

veneilijöiden kirjahyllyyn, mutta 
antaa se kummasti siellä harvoin 
käyvillekin hyvää ja antoisaa li-
sätietoa tuolta laajalta alueelta. 

Salaisuuksien saaristo 

• • • Toinen osa saaris ton 
kohteita esittelevä kirja jatkaa 
siihen mihin sen ykkösosa "Saa-
riston salaisuuksia" jäi, vain sil-
lä poikkeuksella, että tämä kir-
ja esittelee nyt saaristokohteita 
idästä länteen; Terijoelta Kokko-
laan. 

Lähes parisataa mielenkiin-
toista sivua nelivärikuvineen ja 
teksteineen ei ykkösosansa jäl-
keen enää yllätä, Altti Holmroos 
tuntee ja tietää asiansa. Yllättä-
vän monta ja monipuolista koh-
detta laaja saaristomme tarjoaa-
kin, varsinkin kun tekijä vielä 
tuntuu tietävän niiden taustois-
ta varsin paljon ennen kuulema-
tonta. 

On myös lukijaa hienosti pal-
veleva oivallus laittaa myös koh-
teita esittelevien tekstien otsik-
koihin viittausnumeroita, joista 
selviää missä tekijän ennen kir-
joittamassa kirjassa on lisää ky-
seessä olevasta kohteesta. 

Mielenkiinnolla jään odotta-
maan, millaisen kolmannen osan 
tekijä työstää marraskuussa saa-
ristonkiertäjien iloksi. Jos jota-
kin lisää toivoa saisi, ehdottaisin 
kohteiden koordinaattien kirjaa-
mista vieraampienkin paikkojen 
löytämiseksi ilman muita haku-
teoksia. 

• • • Kirjoja voi tilata osoit-
teesta Ulkosaaristoyhdistys ry, 
e-mail : saku@wakkanet . f i tai 
altti.holmroos@luukku.com, tai 
puhelimitse 0400-824437 sekä 
0400-826522. 

KM 

Graham Robins 
Bomarsund. Imperiumin 
etuvartio 
Ålands landskapsregering 2004 

• • • Bomarsundin linnoitus 
on maamme näyttävimpiä lin-
noituksia, tai oikeastaan oli, sillä 
sehän tuhottiin lähes kokonaan 
Kr imin sodan aikana kesällä 
1854 eli 150 vuotta sitten. Lin-
noituksesta ei tuhon jälkeen juu-
rikaan ole kirjoitettu tai julkaistu 
teoksia. Sopivasti vuoden 2004 
kesän 150-vuotisjuhlallisuuk-
sia varten linnoituksesta on kui-
tenkin julkaistu uusi linnoitusta 
esittelevä 32-sivuinen kirjanen. 
Runsaasti värikuvin ja piirroksin 
kuvitettu kirjanen ei luonnolli-
sestikaan pysty olemaan kattava 
teos linnoituksesta ja sen histori-
asta, vaan se on lähinnä tarkoi-
tettu turistiesitteeksi. Kirjanen 
sisältää kuitenkin kaiken, mitä 
yleensä linnoituksesta kannattaa 
tietää mukaan lukien Ahvenan-
maan aikaisemmat puolustus-

suunnitelmat heti vuoden 1809 
jälkeen sekä viime vuosina pal-
jastuneet aikaisemman bastioni-
linnoituksen suunnitelmat, joita 
ei koskaan toteutettu. Mukana 
on myös taitavasti alkuperäis-
ten piirustusten pohjalta tieto-
koneella tehtyjä kuvia linnoituk-
sesta. 

Kirjanen on saatavissa suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi 
3,50 euron hintaan. Lisäksi on 
maksettava pakkaus- ja postitus-
kuluja 1 tai 2 kirjasta 1,5 euroa, 
3-5 kappaleesta 2,0 euroa. 
Tilausosoite 

graham.robins@ls.aland.fi tai 
Graham Robins 
Museibyräns platskontor 
i Kastelholm 
22520 SUND 
Äland 

Ove Enqvist 

Harry Halen 
Viaporin marketentteja ja muita 
kauppiaita 1808-1918, 
omakustanne 2004, 10 euroa 
Pihlajasaaren vaiheita, 
omakustanne 2003, 7 euroa 
Kasakat Suomessa 1712-1924, 
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LSHOIAS AITTA li 

Viaporin 
marketentteja j a muita kauppiaita 

1808-1918 

msMossM 

omakustanne 2004, 20 euroa 

• • • Olen esitellyt H a r r y 
Halenin mielenkiintoisia pieniä 
tutkimuksia aikaisemmin leh-
temme sivuilla. Haleninilta on 
jälleen ilmestynyt kolme pientä 
tutkimusta, joista ainakin kah-
della saattaa olla mielenkiintoa 
rannikkopuolustuksen historias-
ta kiinnostuneille. 

Viaporin marketentteja ja 
muita kauppiaita 1808-1918 kä-
sittelee 60 sivulla linnoituksis-
samme ja erityisesti Viaporis-
sa toimineita marketentteja eli 
kauppiaita. Kauppiailla oli suuri 
merkitys linnoituksille ja eräille 
myös niille paikkakunnalle, jossa 
toimivat. Esimerkiksi Viaporista 
toimintansa aloittaneen Nikolai 
Sinebrychoffin perustaman yhti-
ön tuotteet ovat melkein kaikil-
le Suomalaisille vieläkin tuttuja. 
Teoksessa esitellään ensin mar-
ketenttien toimintaa yleisesti, ja 
sitten jokaisen lyhyt elämänkerta 
kerrallaan. 

Pihlajasaaren vaiheita -teos 
on julkaistu aikaisemmin, mut-
ta vuonna 1981 julkaistu painos 
on kauan sitten myyty loppuun. 
Vaikka Helsingin edustalla sijait-

seva Pihlajasaari tänään lähinnä 
tunnetaan Helsingin ulkoilusaa-
rena ja uimarantana, saaren vai-
heet ovat myös koskettaneet ran-
nikonpuolustustamme. Jo en-
simmäisen maailmansodan aika-
na saaressa sijaitsi kevyt patteri, 
ja raskaampaa patteria suunni-
teltiin. Tuloksena syntyi viralli-
sissa asiakirjoissa Tunneli-alu-
eeksi kutsuttu puolustusvoimi-
en haltuun pitkäksi aikaa jäänyt 
raskaamman patterin linnoitteet, 
joihin toisessa maailmansodassa 
sijoitettiin Helsingin ilmapuo-
lustukseen liittyneitä joukkoja. 
Vaikka Halenin 46-sivuinen kir-
janen pääosin käsittelee Pihla-
jasaaren siviilivaiheita, siitä saa 
myös hyvän kuvan saaren osuu-
desta rannikko- ja ilmapuolus-
tuksesta kautta aikojen. 

Kolmas kirja, 126-sivuinen 
Kasakat Suomessa 1712-1924, 
on lähinnä eräänlainen matrik-
keli mainittuna ajanjaksona Suo-
messa toimineista kasakka-yk-
siköistä jopa yksityiskohtaisine 
henkilöluetteloilleen. Rannikon-
puolustuksesta kiinnostuneille 
voi esimerkiksi olla mielenkiin-
toista lukea, mitkä kasakka-yk-
siköt oli sijoitettu Viaporiin ja 
milloin. 
Teoksia voi ostaa suoraan teki-
jältä, osoite: 
Harry Halen 
c/o AAKKL, 
JP59 (Unioninkatu 38), 
00014 Helsingin Yliopisto, 
puh. 191 22224, 
sähköposti harry.halen@helsinki. 
fi 

Ove Enqvist 

Tauno Niklander 
Meidän panssarilaivamme 
Gummeruksen kirjapaino 1996, 
290 sivua 

• • • Panssarilaivamme Ilma-
rinen ja Väinämöinen ovat var-
masti laivastomme kuuluisimpia 
aluksia. 1990-luvun alussa ei nii-
den vaiheista vielä ollut olemassa 
kattavaa selvitystä. Kommodori 
Erik Wihtol ryhtyi talvella 1991 
tarvittaviin arkistotutkimuksiin, 
mutta hän ei muiden tutkimus-
tensa takia ehtinyt syventyä his-
tori ikin kir joi t tamiseen, vaan 
tehtävän otti vastaan Merenkul-
kulaitoksen entinen pääjohtaja 
Tauno Niklander. Vuonna 1996 
ilmestyi Nik lander in Meidän 
panssari laivamme-teos, jonka 
painatuksen kustansi Kvaerner 
Masa-Yards. Kirja sai valitetta-
van vähän huomiota osakseen 
ottaen huomioon teoksen laa-
juus ja sisältö, joten sen esittely 
tässä vaiheessa on paikallaan. 

Kovin yksityiskohtaiset tutki-
mukset voivat usein olla raskai-
ta lukea. Niklanderin teos tekee 
tästä poikkeuksen, sillä vaikka 
hän on selvittänyt panssarilai-
vojemme vaiheet hyvin yksityis-
kohtaisesti, teos on helppolukui-
nen. Sain kirjoitusvaiheessa itse 
olla mukana vastaamassa tällä 
hetkellä 92 vuotiaan Niklande-
rin lukuisiin kysymyksiin kos-

MEIDÄN 
PANSSARILAIVAMME 

1 
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kien mm. järeätä tykistöä, joten 
tiedän että asiat tuli selvitettyä 
mahdollisimman tarkkaan. Kir-
jan parhaimpia puolia onkin ai-
heen syvällinen käsittely lisät-
tynä kirjoittajan omilla pohdis-
keluilla. Niklander ei myöskään 
tyydy käsittelemään pelkästään 
panssarilaivoja, vaan kuvaa alus-
ten hankintaan johtuneita teki-
jöitä kuten Itämeren merisoti-
laallista tilannetta ja Suomen eri 
laivasto-ohjelmia itsenäisyytem-
me alussa. Myös rannikkolin-
noitusten osuus Suomen meri-
puolustuksessa on esitetty. 

Panssarilaivamme rakenta-
misen vaiheet on kuvattu yksi-
tyiskohtaisesti käsitellen erik-
seen eri kokonaisuuksia kuten 
tykistöä, suojausta ja koneistoa. 
Kirja päättyy eräänlaiseen 20-
sivuiseen lopputilitykseen, jossa 
Niklander arvioi panssarilaivo-
ja ja niiden rakentamista eri nä-
kökulmista. Liitteessä on esitetty 
hajanaisia tietoja muista saman-
tyyppisistä sotalaivoista ja meri-
taisteluista. Kirjaa lienee vaikea 
löytää kirjakaupoista, mutta itse 
onnistuin jokin aika sitten hank-
kimaan sen kirjoittajalta itseltään 
puhelinnumerosta 091464100. 
Kirja on ehdottomasti hankki-
misen arvoinen niin kauan kuin 
sitä vielä saa. 

Ove Enqvist 

Olof af Hällström 
(täydennys Magdalena af Häll-
ström) 
Matkailijan Suomenlinna 
Olof af Hällströmin perilliset, 56 
sivua, Helsinki 2004, 8 euroa 

• • • Suomenlinnasta eli Vi-
aporista on julkaistu kymmeniä 
ellei satoja kirjoja ja kirjoituk-
sia. Suomenlinnan edesmennyt 

in tendent t i Olof af Hällström 
(1916-1990) oli yksi tuotteliaim-
mista kirjoittajista. Hänen peril-
lisensä ovat muokannet hänen 
kirjasestaan Look at Sveaborg, 
the Island Fortress off Helsinki 
uusintapanoksen täydennetyillä 
tiedoilla. 

Kirja on tarkoitettu lähinnä 
turistien oppaaksi, ja se on jul-
kaistu sekä suomeksi, ruotsiksi 
että englanniksi. Kirjan taitto ja 
kuvitus ovat selkeitä, ja kirjas-
sa on käytetty paljon karttoja ja 
Päivi Paunun kauniita vesiväri-
piirroksia Suomenlinnasta. Kir-
jan jäsentely on tavanomainen, 
pääpaino on linnakkeen ruot-
salaisajassa, toiseksi eniten on 
kirjoitettu venäläisajasta ja vuo-
den 1918 jälkeisestä varuskunta-
ajasta vain sivun verran, vaikka 
kaikki kaudet ovat olleet karke-
asti yhtä pitkät. Linnakkeen ty-
kistöstä on joitakin mainintoja, 
joista tosin ainakin englannin-
kielisessä versiossa on käytet-
ty jonkin verran vääriä termejä. 
Kirjassa on hyvä hakemisto ja 
linnoitustermien lyhyt kuvaus, 
joka usein on puuttunut aikai-
semmista kirjoista. Kirjasen hin-
ta, 8 euroa, tuntuu hieman liian 
korkealta ottaen huomioon sen 
suppeus ja pääkohderyhmä eli 
Suomenlinnan turistit. 

Ove Enqvist 

SUOMEN LI N N 

Fortress 

FY-COMPOSITES 

FIND 
YOUR 
COMPOSITES WITH 
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JAAKKO PÖYRY 

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

Projektipalvelut 
Prosessisuunnittelu 
Tehdassuunnittelu 

Automaatiosuunnittelu 
Sähkösuunnittelu 

Kone- ja laitesuunnittelu 
Kenttäpalvelut 

CT33 SERTIfnorrv 
E E LAATU-

JÄRJESTELMÄÄ 

SFS-EN ISO 9001 

JP-Suunnittelu Oy 
Etelä-Suomen toimistoryhmä 
Raisio Vantaa Kotka 

02-436 8400 09-894 733 05-2192 111 
Lohja 

019-345 180 

MERIDIESELITJA 
APUKONEET 

Meridieseleitä, dieselgeneraattoreita, 
merivaihteita ja säätölapapotkureita akseleineen 

W I T R A K T O R PT1 Wihuri Oy Witraktor CATERPILLAR 
• a a l Power Systems 

Kiitoradantie4. 01530 Vantaa 
p. (09)415 815. faksi (09) 4158 2582 w w w . w i t r a k t o r . f i 

ALUMIINIA 
ISOT PINOT.. 
tai tarpeen mukaan. 
VOIMME TOIMITTAA TEILLE ALUMIINILEVYT, 
TANGOT JA PROFIILIT SAHATTUNA, 
MUOTOLEIKATTUNA TAI JOPA VALMIIKSI 
KONEISTETTUINA OSINA. 
ERIKOISTERÄKSET, MAALIT JA 
VOITELUAINEET VAATIVAAN KÄYTTÖÖN 
MYÖS MEILTÄ. 

SOITA APOLLOON!!! 

Fax: 
Sähköposti: 
www-sivu: 

03-47 45 400 
03-47 45 440 
skangasjarvi@apollomaterials.fi  
www.apollomaterials.fi ja 
www.apollometals.com 

1 1 O 
RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 4 

http://www.witraktor.fi
mailto:skangasjarvi@apollomaterials.fi
http://www.apollomaterials.fi
http://www.apollometals.com


OVE ENQVIST 

Isoveli Canet 
203 mm:n 45 kaliiperin merikanuuna mallia Canet ja 
203 mm:n 50 kaliiperin merikanuuna mallia Vickers 
Canet lavetilla (203/45 C ja 203/50 VC) 

Kun Venäjä oli h a n k k i n u t 

Cane t - tykk ien p i i rus tuk-
set Ranskasta aloitettiin näiden 
perusteella 75 mm:n, 120 mm: 
n ja 152 mm:n pikatykkien val-
mistus Obuhov-tehtaalla. Evers-
ti A. E Brink suunnitteli vuon-
na 1892 näiden mallien mukaan 
Obuhov-tehtaalla 8- tuumaisen 
Canet-tyyppisen pikatykin, jon-
ka putken pituus oli 45 kaliipe-
ria, ja kapteeni A.R Meller suun-
nitteli tykille kansilavetin rans-
kalaisten piirustusten pohjalta. 
Tykkiä valmistettiin Obuhovin 
tehtaalla 1890-luvun puolivälis-
tä alkaen vuoteen 1907 saakka ja 
myöhemmin vielä yksi erä vuon-
na 1916. 

203/50 V-tykin kehitti alun 
perin Vickers-yhtiö. Ensimmäi-
nen ammunta Englannissa teh-
dyllä tykillä oli vuonna 1905. Ke-
hitettäessä 203/50 rannikkotyk-
kejä Pietari Suuren merilinnoi-
tusta varten päätettiin yhdistää 
venäläisen ja englantilaisen tykin 
parhaat ominaisuudet. Obuho-
vin tekemät 203/50 V-tykit poik-
kesivat siten hieman Vickersin 

mallista. Mäkiluotoon valmistui 
ens immäisen maa i lmansodan 
aikana 4-tykkinen 203/50 V-pat-
teri, kun taas Boxön linnakkeelle 
4-tykkinen 203/45 C-patteri, jos-
ta kuitenkin puuttui yksi putki. 

Punaisten poistuessa Mäki-
luodosta keväällä 1918 he tuho-
sivat 203/50 V-patterin, eikä sitä 
voitu kunnostaa. Suomeen jäi si-
ten neljä Boxön 8-tuumaista ran-
nikkotykkiä tsaarinvallan ajalta. 
Yksi neljästä Suomeen jääneistä 
tykeistä oh mallia 203/50 VC ja 
kolme mallia 203/45 C, joten yh-
teen Boxön tykkiin saatiin josta-
kin V-mallinen putki. Todennä-
köistä on, että yksi Mäkiluodon 
V-putkista jäi ehjäksi vuoden 
1918 räjäytyksessä ja asennet-
tiin C-tykin lavetille. Pukkion 
linnakkeelle saatiin 203 mm:n 
patteri ampumakuntoon vuon-
na 1924 kahdella sotasaalisvaras-
tosta kunnostetulla 203/45 C-ty-
killä. Ennen talvisotaa siirrettiin 
kaksi muuta tykkiä Pukkiosta 
Mäkiluotoon, jossa ne olivat käy-
tössä jatkosodan loppuun. Puk-
kion tykit ammuttiin talvisodan 

loppuvaiheessa loppuun, mutta 
Mäkiluodon kaksi tykkiä, jossa 
toisessa siis oli 45-kaliiperin put-
ki ja toisessa 50-kaliiperin putki, 
evakuoitiin jatkosodan päätyttyä 
Mäkiluodosta. 

M e r i v o i m i n e n E s i k u n t a 
päätti vuonna 1945 hylätä kaksi 
jäljellä olevaa 8-tuumaista tyk-
kiä, mutta 1960-luvulla tykkien 
käyttöä ryhdyttiin harkitsemaan 
uudestaan. Kun tykit oh perus-
korjattu, ne vietiin Miessaareen 
elokuussa 1963. Tykit asennet-
tiin paikoilleen vuonna 1964, 
mutta patterin kehittäminen jäi 
sikseen eikä patterilla ammuttu 
taisteluammuntoja. Tykit hylät-
tiin vuonna 1982, irrotettiin ase-
mistaan ja evakuoitiin kesäkuus-
sa 1983 Santahaminaan. 203/45 
C-tykki on t änään yksityisen 
asekokoelman hallussa ja 203/50 
VC-tykki Sotamuseon kokoel-
missa odottamassa siirtoa Kui-
vasaaren. 

Ove Enqvist 
Kuvassa 203 mm:n Canet Ah-
venanmaalla (yksityiskokoel-
ma) 
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Elettiin huhtikuun loppua, 

kun puhel imeni soi ja soit-

ta jana oli Vaasan Mer i -

osaston pääl l ikkö Jorma 

Kuntsi. Hän kyseli haluk-

kuuttani osallistua vaasa-

laisten kanssa purjehduk-

seen, jonka tarkoituksena 

oli siirtää vanha Mer ivo i -

mien Nuo l i 1 2 -alus Hel-

singistä Vaasaan touko-

kuun 1 0 . - 1 1. pä iv inä . 

Vaasala inen VVasa Spe-

c ia l Cruis ing O y oli hank-

kimassa aluksen omistuk-

seensa pääkaupunkiseu-

dulta. 

ämmästys oli tieten-
kin omal ta osal tani 
melkoinen ja lupasin 
laittaa miet intämys-

syn päähäni ja jäin poht imaan 
asiaa. Eihän siltä reissulta voinut 
poiskaan jäädä, toista vastaavaa 
tilannetta on vaikea kuvitella ta-
pahtuvan. 

Suomen kesä osuikin aivan 
toukokuun alkuun ja reissumme 
alkoi Tampereelta 9.5., jolloin 
lämpömittari osoitteli lähes 25 
astetta. Oli hieman outo tunne 
pakata matkavarusteisiin lasket -
teluhaalaria, kaikenlaista talvista 
alusvaatetta, villapaitaa ja -pipoa, 
hanskoja ym. 

Matkaan lähti Tampereel-
ta myöskin TAMRU:n ja TRES: 
n yhteisen Meriosaston Meritoi-
mikunnan puheenjohtaja Jorma 
Joenpolvi. Tapasimme Tampe-
reen rautatieasemalla tarkoituk-
senamme nousta samaan junaan 
vaasalaisten kanssa. Parkanon 
seudulla oli tuolloin kova ukon-
ilma, joten juna joutui pysähty-

Merta vahditaan silmät kovina. 

mään siellä n. tunnin ajaksi. Pää-
simme lähtemään siis n. tunnin 
myöhässä, VR kuljettaa, kunhan 
ennättää! 

Hels inki in saavu t tuamme 
siirryimme parilla autolla Län-
sisatamaan, jossa aluksella jo oli-
vat loput vaasalaiset. He olivat 
tulleet Helsinkiin suoraan Airis-
to Centeristä, alan koulutuksen 
parista. Illan ja seuraavan aamun 
aikana alus tarkastettiin, tankat-
tiin ja varustettiin purjehdus-
kuntoon. Siirto Vaasaan suoritet-
tiin MPK ry:n Meripuolustuspii-
rin Vaasan Meriosaston järjestä-
mänä nopean aluksen merenkul-
ku- ja käsittelyharjoituksena. 

Miehistössä olivat edustettui-
na: VaaMeriOs, Merireserviläi-
set ry VaaPaikOs, Pohjanlahden 
Merivartiokilta ry, Pohjanlahden 
Laivastokilta ry ja Tampereen 
Meriosasto. Kaikki ovat joko 
suoraan tai pääyhdistyksensä 
kautta myös Sininen Reservi ry: 
n jäsenyhdistyksiä. 

Siirtopurjehduksella olivat 
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mukana myös aluksen entiset 
omistajat. Päällikkönä toimi KL 
Röytän päällikkö, mvmest evp 
Hannu Wallius Vaasan Meri-
osastosta. 

Merel le 
Aurinkoisena maanantaiaamuna 
10.5. klo 10.25 irrotettiin köydet 
ja merimatka kohti Vaasaa alkoi. 
Meri oli vielä niin kylmä, että 
helteessä pakatut talvivarusteet 
olivat tarpeen, eikä yhtään liikaa 
lämmintä vaatetta ollut mukana. 

Päällikkö suuntasi aluksen 
keulan kohti etelää Helsingin 
majakan kiertäen, tarkoitukse-
na ajaa ulkomerellä 20 solmun 
nopeutta Utön eteläpuolelle ja 
sieltä pohjoiseen Saaristomeren 
läpi väyliä pitkin kohti Isokaria. 
Ajo suoritettiin merivahdeissa ja 
vaihdot olivat tunnin välein. Pai-
kannus suoritettiin 15 min vä-
lein, kirjattiin aluksen laivapäi-
väkirjaan ja ajettu reitti piirret-
tiin kartalle. 

Meri oli tyyni, mutta ajovii-
ma kylmä. Vanhan torpedove-
neen kolmen moot tor in melu 
oli sellaista luokkaa, että kannel-
lakin kuulosuojainten käyttö oli 

välttämätöntä ja keskustelu sujui 
parhaiten viittomalla ja/tai huu-
taen. 

Matka eteni tasaiseen tahtiin, 
kunnes Hankoniemen ohituksen 
jälkeen tuuli alkoi voimistua luo-
teen puolelta ja pikkuhiljaa aal-
lokkokin kasvoi. Avo-ohjaamoon 
ryöpsähteli aika ajoin ämpärilli-
siä merivettä ja Utön kaakkois-
puolella saimme seuraksemme 
sumun. Pikainen paikannuksen 
tarkistus ja ajonopeuden hiljen-
nys. Päällikön ohjeiden mukaan 
jatkoimme länttä kohti, kunnes 
saapuisimme Utön syväväylälle. 

Tankatt i in TB:llä 
Sumu häipyi yhtä nopeasti kuin 
oli tullutkin juuri sopivasti en-
nen Utön väylälle tuloa. Poltto-
aineen kulutusta oli tarkkailtu 
koko matkan ajan ja sen riittä-
vyyden varmistamiseksi pääl-
likkömme Hannu Wallius kyseli 
SmMepan Utön linnakkeen PU: 
lta lupaa rantautua Utön ran-
taan. Lupa saatiin ja alus kiinnit-
tyi laituriin. 
Todettiin, että polttoaine ei rii-
tä Vaasaan asti. Alueella vallitsi 
kohtalainen luoteistuuli, jonka 

piti iltaa kohden tyyntyä. Muu-
ten oli poutasää, voimakkaita sa-
teita näkyi idempänä Turun saa-
ristossa. 

Päällikkö teki päätöksen, että 
j a tkamme Uuteenkaupunki in 
yöpymään. Ilta-auringossa mat-
kamme jatkui Kökarin itäpuolit-
se sekä Korppoon ja Houtskarin 
länsipuolitse Kihdin selälle kohti 
pohjoista. Katanpään tasalta jat-
koimme 10 m:n väylää luotee-
seen Isokarin eteläpuolitse Uu-
denkaupungin tuloväylälle aina 
Hepokarin satama-alueen laitu-
riin, tuloaikamme oli n. klo 23 ja 
pimeys oli jo laskeutunut maise-
maan. 

Me tamperelaiset o l imme 
tehneet päätöksen jäädä pois 
alukselta täällä Uudessakaupun-
gissa. Kiitimme aluksen päällik-
köä ja muuta miehistöä mieleen-
painuvasta ja hienosta purjeh-
duskokemuksesta ja siirryimme 
hotelli Aquariukseen ansaitulle 
levolle. 

Aamupalan nau t i t tuamme 
lähdimme Hepokarin satamaan 
hyvästelläksemme miehistöä jat-
komatkalle, kun alus juuri irrotti 
laiturista kohti Uudenkaupungin 

Merkittävää osaa Nuoli-luokan moottoritykkiveneiden toiminnassa ovat kautta niiden elinkaaren 
näytelleet huolto ja täydennykset. Poikkeusta ei tähän näy vielä reservissäkään. Vasemmalla täyte-
tään voiteluöljyjä ja oikealla huoltoasemanpitäjän iloksi polttoainetta. 
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Raumalla 

Meri-TB:n laituria tankkaamaan. 
Ajo imme paikalle ja aseman 
henkilökunnan avustuksella vä-
litimme luotaustietoja miehis-
tölle laiturin edustan syvyyksis-
tä. Nuoli 12 oli varsin juhlallinen 
näky pienvenesataman polttoai-
nelaiturissa. 

Taisi asema myydä yli puolet 
kesän myynnistään yhdellä ker-
taa isännän ilmeestä päätellen, 

vaikkei tankat tukaan täyteen. 
Pa ine i lmakäynnis tys a iheut-
ti monelle paikalliselle ihailevia 
väristyksiä ja aseman kesätyön-
tekijätyttö totesikin aidosti: "Vau 
mitkä äänet siinä on!" 

Alus hävisi näkyvistä ja jälki-
käteen saimme kuulla, että me-
rellä oli ollut muutaman metrin 
aallokko, jossa etenemistä 7 sol-
mun vauhdilla ei ollut mielekästä 

jatkaa Raumaa pidemmälle, var-
sinkin kun aallokossa avo-ohjaa-
moon tuli kuutiotolkulla kylmää 
merivettä hyytävässä tuulessa. 

. . . ja bussilla koti in 
Vaasalaiset jatkoivat yötä myö-
den linja-autolla kotiin. Vanhat 
ja uudet omistajat pääsivät Vaa-
saan vihdoin 12.5. 

Jokaisella tarinalla on ope-
tuksensa, niin tälläkin: vaik-
ka kuinka hyvin esivalmistelee, 
tulee yllätyksiä aina. Silloin on 
paljon helpompi toimia ja tehdä 
ratkaisuja, nimittäin hyviä sellai-
sia! Parempi antaa periksi omal-
le luonnolle, kuin luonnonvoi-
mille. 

Parhaat kii tokset mieleen 
painuneesta matkasta aluksen 
vanhoille ja uusille omistajille 
sekä Vaasan Meriosastolle! 

Matkan mustavalkoiseksi sepitti 
Timo Väätäinen 
Tampereen Meriosasto, jäsen 

Viestiliput järjestykseen 
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"Nuoli 12 / / 

Rakennusvuosi: 
Tyyppi: 

Rakennemateriaali: 

1964, Laivateollisuus, PansioTurku, Suomi 
Torpedovene, palveluksessa 1996 saakka, nyk. yksi ty inen museo ja charteralus, 
katsastettu 12 matkustajal le + 3 miehistön jäsentä. Alus myös Suomen Merihisto-
riallisen museon katsastama perinnealusrekisteriin. 
Runko neljään kerrokseen rist i laminoitu Vi mahonki alumiinispanteil le. Mäntykan-
si päällystetty lasikuidulla. Kansirakenne alumiinia. 
22,00 m 
6,50 m 

Suurin pituus: 
Suurin leveys: 
Syväys: 1,50 m 
Korkeus vedenpinnasta: 4 m masto kaadettuna. 
Uppouma: 
Koneet: 
Apukoneet: 
Polttoaineen kulutus: 
Bunkkerit: 
Deaktivoitu aseistus: 

30-40 tn 
3 x M50 F6-L a ä 1200 hv. Kiinteät kolmelapaiset pronssipotkurit . 
Ford Strömberg 2701 E, 4 syl diesel, STIL DK366B generaattori 36 kW, 380/220V 
250-300 l /h /25-30 soi. Merkittävästi enemmän nopeuden kasvaessa yli 40 soi 
DO 9x750 I, Vesi 1x7501 
1x40mm Bofors kanuuna peräkannel la, syvyyspommin pudo t i n peräkannel la, 
1x20mm Madsen konetykki keulakannella, 
Furuno tutka, C Plath magn kompassi, Sperry hyrräkompassi, Garmin GPS, ICOM-
VHF, kannettava ICOM VHF, uusi a lkuperäinen tutka, jo ta ei ole asennettu, MOB-
vene 9,5 hv Johnson perämoottor i , Viking 16 henki lön pelastuslautta mm. 
Keulaosastossa kolme kaksoishyttiä, pääll ikön hytti, wc, keitt iö "byssa"ja messi, ra-
diohyt t i sekä komentokeskus. Peräosastossa 8 miehistön jäsenen hytti, ruorikone-
huone jossa apukone sijaitsee. Alus ohjataan avonaiselta komentosi l lal ta, mut ta 
pieni ohjaamo myös sisätilassa. 

Alus harvinainen ja ainoa kulkukannalla oleva 
hyvässä alkuperäiskunnossa! 
Edelleen charterkäytössä! 

Meren kulkuvarustus: 

Miehistöti lat: 

Nykyinen ja edellinen omistaja 
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Koululaiva Röytän 
Saaristo 2004 kou-
lutuspurjehdus suun-
tautui tänä kesänä 
Helsingistä itäisen 
kautta Saaristome-
relle päättyen meri-
voimien vuosipäivän 
viettoon 9.7. Upin-
niemessä. Meripuo-
lustuspiirin/1 .Koulu-
laivaviirikön toimeen-
panema kurssi oli 
lähes loppuunmyyty. 
Jutun kirjoittaja Taru 
Sillanpää osallistui 
matkaan kurssin op-
pilaana. 

Merimiesromantiikkaa aidoimmillaan - Eemeli laulaa trumpetin 
säestyksellä 

Mitä syntyy, kun sisämaan 
kasvatti, maavoimien pa-

rissa pyörinyt pakkaa merivoi-
mien vil lapaidan kassiinsa ja 
suuntaa elämänsä ensimmäisel-
le purjehdukselle ahnehtien heti 
alkuun 11 päivän annoksen me-
rielämää? 

Laivalla olemisen alkeet op-
pii ensimmäisenä päivänä, kun 
seuraa kansimiesten toimintaa 
alkaen ensimmäisestä irrotus-
hälytyksestä ja yrittää parhaansa 
mukaan hoitaa itselle jakokirjas-
sa osoitetut tehtävät. Kun köydet 
on ohjatusti irrotettu pollareista, 
kiinnitetty ja peitetty köysikeloil-
le, matka merille voi alkaa. 

Merivahdissa ja 
vapaavahd issa 
"Vasen vahti merivahtiin järjes-
ty". Vasempaan sijoitetut kapu-
avat kuuntelemaan ensimmäi-
sen tehtävänsä. Yksi pääsee pi-
tämään ruoria ohjaajan ohjeiden 
mukaan. Toinen ohjataan ala-

ohjaamoon perehtymään laiva-
päiväkirjan pitoon sekä tutka- ja 
karttatyöskentelyyn. Kaksi pää-
see havainnoimaan tähystyspai-
koille kaikkea mahdollista, mitä 
ohjaajan olisi hyvä huomioida 
antaessaan ruorikäskyjä. 

Tähystäjät pääsevät tehtävän-
sä ohella parhaiten nauttimaan 
upeista maisemista. Toisaalta pa-
himmassa vesisateessa ja tuules-
sa tähystäjät ovat ne, jotka kastu-
vat ja palelevat varmasti, jos va-
rustus ei ole tehtävään sillä het-
kellä sopiva. 

Ruorin pitäminen oli tehtä-
vistä aluksi vaikein. Taka-alalla 
toimintaa seurasi ja vahti aina-
kin yksi silmäpari. "Viisi vasem-
paan." "Viisi vasempaan." Ruo-
ria piti kääntää niin, että ruori-
kulmaa osoittava mittari näytti 
5 vasempaan. Tämä oli helppoa. 
"Keskelle." "Keskelle", toisti ruo-
rin kääntäjä ja käänsi ruoria niin, 
että mittari osoitti nollaa. "Oi-
kealle suuntaan 136" "Oikealle 
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suuntaan 136" - Tämä olikin jo 
vaikeampaa. Helposti kompassin 
sai näyttämään 130:aa, mutta 6: 
n tarkkuuden saaminen olikin jo 
sitten vaikeaa aloittelijalle. Kom-
passi pyöri milloin 130:ssa, mil-
loin 139:ssä. Kun vihdoin sai an-
netun suunnan pysymään, antoi 
ohjaaja jo uuden suunnan. 

Röytän kiitäessä 13 solmun 
nopeudella auringon porottaessa 
kansi muuttui miellyttävän läm-
pöiseksi ja vapaavahdissa olija 
saattoi kellahtaa auringon pol-
tettavaksi, jos ei halunnut levätä 
omassa punkassaan. Vapaavahti-
vuoro ei aina ollut täysin vapaa-
ta, vaan auringon paistaessa oli 
hyvä ehostaa laivaa varsinkin, 
kun Merivoimien vuosipäivän 
vietto Upinniemessä odotti pur-
jehduksen viimeisenä päivänä. 

Alusta ei jätetty hetkeksikään 
yksin, vaan öiseen aikaan aina oli 
joku valveilla ja vahti aluksessa 
olijoiden turvallisuutta. Kylmän 
kelin yllättäessä mikään ei ole 

mukavampaa kuin yösydämen 
vahtivuorossa laskeutua kone-
huoneen lämpöön tarkistamaan, 
että siellä kaikki on kunnossa. 

Satamasta s a t a m a a n 
Osa miehistöstä vaihtui matkan 
aikana, mutta yhteishenki lai-
valla säilyi ja kaikki viihtyivät 
hyvin toistensa seurassa, vaikka 
miehistön ikähaitari venyi 17: 
sta 65:een. Vahtipalvelun lisäksi 
kansioppilaat saivat tietoa ja tai-
toja mm. erilaisista hälytyksistä, 
alushuollosta, ankkuroinnista, 
palotorjunnasta, vauriotorjun-
nasta ja pelastuspalveluksesta. 

Vuotomatto vedetti in ker-
taalleen laivan kölin alle ja pe-
las tuspuvut joka inen kansi-
miesoppilas puki ylleen. Mikäs 
Itämeressä oli kelluessa, kun pe-
lastusliivit kannattelivat ja peias-
tuspuku piti ihon ja vaatteet lä-
hes kuivina. Ryhmäkelluntaakin 
tuli kokeiltua Lappohjan hiekka-
rannalla, johon Röyttä oli ajettu 
keulastaan kiinni. 

Matkan aikana tutustuttiin 
monipuol ises t i suomalaiseen 
merenkulkuun. Kuultiinpa Val-
kon satamassa pari merenkulun 
historiaan liittyvää esitelmääkin 
ja museoiltakaan ei matkan ai-
kana vältytty, sillä mm. Kotkas-
sa vierailimme jäänmurtaja Tar-
molla ja merimuseossa. Nykyiset 
merenkulkua turvaavat palvelut 
tulivat tutuksi useilla rajavartios-
ton asemilla vierailtaessa sekä 
Saaristomeren VTS asemaan tu-
tustuttaessa. 

Mi tä jäi käteen? 
Hyvästelimme toisemme Upin-
niemessä vuosipäivän juhlalli-
suuksien ollessa ohi ja luovutim-
me 1 l:sta päivässä kodiksi muut-
tuneen aluksen seuraaville. Pitkä 

rupeama oli ohi ja monen mieli 
muut tunut merenkulkua koh-
taan, sillä moni meistä ilmoittau-
tui käytettäväksi Röytän tuleviin 
lähtöihin. Metsien mies muuttui 
merien mieheksi ja omien sinis-
ten varusteiden hankinta alkoi. 

Kuvat ja teksti: Taru Sillanpää 
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Ra rt n I kkota i steli jat eteni 
Marssin pituus oli 30 + 30 kilometriä, reitti kulki kulttuurimaisemissa Tuusulan ja Keravan alueilla. 
Olosuhteet olivat marssille hyvät; kestopäällystettä ja poutainen mutta viileähkö sää. 

Kotkasta mukana 
kuusi joukkuetta 
Harjoittelu aloitettiin yksiköis-
sä jo varhain kevään 2004 aika-
na ja päämäärä oli selvä: marssin 

"Hiilarit" kuntoon. Armeija 
marssii vatsallaan, todettiin jo 

ennen muinoin Napoleonin ai-
kana. Marssilla olivat mukana 

mm. yliluutnantit Jan Airisvaara 
ja Mika Salminen sekä luutnantti 

Tuukka Lehtinen. 

Toimintakäskyä laadittaes-
sa viime vuonna nimettiin 

Kotkan Rannikkoalueen vuoden 
2004 fyysisen koulutuksen pää-
teemaksi marssikoulutus. Jotta 
tavoite olisi myös mahdollisim-
man konkreettinen, tehtiin pää-
tös osallistua koko joukko-osas-
ton voimin komentajan haasta-
mana Kesäyön marssi 2004 -ta-
pahtumaan. 

osallistujista mahdoll is imman 
monen oh kyettävä läpäisemään 
marssi. Aiempien vuosien koke-
musten pohjalta laadittiin yksi-
köittäin marssia varten harjoitte-
luohjelma, jonka noudattaminen 
oli myös pääsyvaatimuksena itse 

päätapahtumaan. 
Kesäyön m a r s s i n p i t uus 

oh 30 km + 30 km ja reitti kul-
ki Tuusulan ja Keravan alueella 
pääsääntöisesti kestopäällystei-
siä teitä ja kevyenliikenteen väy-
liä pitkin. Olosuhteista ei jäänyt 
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moitteen sijaa, varsinkin kun täl-
lä kertaa poutainen mutta vii-
leähkö keli suosi marssijoita. 

Lopull inen marssil le läh-
tövahvuus KotRa:lta oli kuusi 
marssijoukkuetta, joissa oli yh-
teensä 81 marssijaa. Lisäksi keit-
täjä Ira Keveri Rankin linnak-
keelta osallistui siviilisarjaan. 
Varusmiesmarssijoita oli kaikista 
perusyksiköistä ja henkilökun-
nan joukkueen runko muodos-
tettiin esikunnasta. 

Maaliin asti 
marssilaulukisan voittajina 
Marssi oli Kotkan rannikkoalu-
een osalta menestys . Marssi-
joistamme keskeytti ainoastaan 
kuusi soturia, joten suorituspro-
sentti oli erinomainen 93%! Eri-
tyismaininnan "taistelustaan" an-
saitsee Kirkonmaan linnakkeen 
komento-ja huoltojouklcue, jon-
ka 10-miehinen joukkue taaper-
si, lopun vaikeuksista huolimat-
ta, hitaasti mutta varmasti 100%: 
sti maaliin saakka. 

Kuin pisteenä i:n päälle, kor-
jasi Kotkan Rannikkoalue myös 
marssilaulukilpailun kirkkaim-
mat mitalit. Kirkonmaan linak-
keen rannikkoj alkaväkij oukkue 
voitti toisen kilpailupäivän aa-
muna suoritetun kilpalaulannan 
esittäen Sillanpään marssilaulun, 
ja kolmaskin sija tuli Kotkaan, 
kun Aliupseerikoulun rannikko-
jalkaväkilinja esitti itse sanoitta-
mansa kappaleen Marssikärpä-
nen (sävel Baarikärpäsestä). 

Lisää sotilasjoukkueita 
mukaan marssiin 
Vaikka joukko-osas tona Kot-
kan Rannikkoalue voi olla yl-
peä osallistumisestaan Kesäyön 
marssille, jäi marssi-tapahtuman 
tulevaisuus hieman askarrutta-
maan. Tänä vuonna marssijouk-

kueita oli sotilassarjassa kaiken-
kaikkiaan 14, joista siis lähes 
puolet oli Kotkan Rannikkoalu-
eelta. Lisäksi vielä kaksi muuta-
kin joukkuetta oli Merivoimista, 
joten mm. maavoimien edustus 
oli varsin ohkaista. Liekö sama-
na viikonloppuna järjestetty Ju-
kolan viesti tai juuri marssin alla 
päättynyt Merivoimien johtama 
pääsotaharjoitus johtanut osal-
listujakatoon? 

Toivottavasti tämä erinomai-
nen marssitapahtuma ei kuihdu 
kasaan tulevina vuosina. Vain 
sotilasjoukkueiden määrän li-
sääntymisen kaut ta Kesäyön 
marssi saavuttaa sen alkuperäi-
sen tarkoituksen mukaisen van-
kan aseman massasotilasurheilu-
tapahtumana. 
Teksti ja kuvat: 
komkapt Pasi Ahti 

Pisteenä i:n päällä Kotkan Rannikkoalueen 81 hengen marssiru-
peamalle olivat voitto ja pronssisija kilpalaulannassa. Voittoisat 
esityskappaleet olivat Sillanpään marssilaulu ja AuK:n oma sanoi-
tus, Marssikärpänen. 
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AuK:sta Merisotakouluun 
Muistelmia armeija-ajalta v. 1943 - 1 9 4 5 

Veijo Eravuo 
Muokkaus ja kuvat 
Ove Enqvist 

Ensimmäinen osa Veijo Eravuon 
artikkelista julkaistiin Rannikon 
Puolustajassa 1/2004. Nyt tämä 
pitkän linjan rannikkotykkimies 
muistelee aliupseerikoulun vai-
heitaan. 

ALIUPSEERIKOULU 

V A N H A N K Y L Ä N M A A S S A 

Vanhankylänmaa n iminen 
saari sijaitsee Haapasaaren 

naapurina. Kurssin mielenkiin-
toisin aine lienee ollut eri ampu-
mamenetelmät. Tykkiharjoituk-
sissa perehdyimme perusteel-
lisesti 6" Canet- tykkiin. Tässä 
meitä koulutti kantahenkilökun-
taan kuuluva vänrikki Virkki, 
joka löysi joukostamme suoja-
tin. Tätä oppilastoveriamme ru-
vettiin sitten kutsumaan "Pikku 
Virkiksi". Luonnollisesti palve-
lusohjesäännöt kerrattiin. Jalka-

väki-sulkeisissa ja maastoharjoi-
tuksissa toimi siis joku meistä 
ryhmän johtajana. Tässä saimme 
usein kuulla arvostelua huonos-
ta komentotaidosta, mutta pa-
rantuihan sekin puoli vähitellen. 
Kerran maastoharjoitusten tauol-
la ollessamme näimme Kotkaan 
saapuvan saksalaisen sotalaivan. 
Sen perään ilmestyi kaksi venä-
läistä lentokonetta aikomukse-
naan pommittaa saksalaista. En-
simmäinen kone syöksyi kohti 
laivaa, mutta sai osuman laivan 
it-tulesta ja syttyi palamaan. Me 
hurrasimme. Toinen kone kaar-
si kesken syöksyn oikealle ja ka-
tosi itään. Kurssin loppupuolella 
meillä oli kovapanosammunnat 
edellä mainitulla Canet- tykillä. 
Maalilautta oli ulkona ja ensim-
mäisen laukauksen piti lähteä, 
kun laukaisija veti narusta. Mi-
tään ei kuitenkaan tapahtunut. 
Vänrikki Virkki komensi meidät 
suojaan. Puolen tunnin kuluttua 
hän ja "Pikku Virkki" avasivat 
tykin lukon ja vetivät panoshyl-

Virtuodok 

Vanhankylänmaa 

fflMM 

Kalastajakylä 
^ H a a p a s a a r i 

c Kilpisaari 

Vanhankylänmaan ja Haapasaaren sijainti (GTSuomi) 

syn ulos. Hylsyn sisältä he veti-
vät ruudit esille, jolloin Virkki 
totesi, että kiekon muotoinen vi-
rikepanos oli ladattu väärin päin. 
Vir ikepanoksessa on toisella 
puolella harsomainen kangas ja 
toisella puolella jäykkä ja paksu 
kangas. Pääsimme katsomaan ti-
lannetta, jolloin totesimme, että 
nallin tulisuihku oli tukehtunut 
paksuun kankaaseen. Kaikki pa-
nokset avattiin ja virikepanokset 
käännettiin. Nyt ammunta jatkui 
normaalina. Lataamo oli tehnyt 
suuren virheen. Kurssin päätyt-
tyä meidät nimitettiin korpraa-
leiksi. Seurasi kurssiloma sopi-
vasti jouluksi vuonna 1943. Lo-
malta paluu oli varsin myrskyi-
sä. Kookkaan hinaajan kapteeni 
harkitsi puolisen tuntia ennen 
kuin päätti lähteä liikkeelle koh-
ti Vanhankylänmaata. Päästy-
ämme merelle laiva keikkui voi-
makkaasti sekä pituus- että var-
sinkin poikkisuunnassa. Itse olin 
sijoittunut keulakannen alla si-
jaitsevaan hyttiin viiden toveri-
ni kanssa. Matkan aikana heis-
tä neljä tuli pahoin voiviksi. He 
ryntäsivät kannelle. Perille pääs-
tyämme kannella olleet toverim-
me olivat läpimärkiä ja enem-
män tai vähemmän merisairaita. 
Päivälliselle ilmestyi meitä vain 
kourall inen. Parin päivän ku-
luessa vaatteet kuivattiin ja ko-
mennuspaperit selvitettiin. Taas 
Kotkaan, jossa joukkomme hajo-
si eri palveluspaikkoihinsa. Äyrä-
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Ranskalainen vanha 75 K 97-tykki Suursaaren puolustuksessa (SA-kuva) 

pään Paavo ja minä jouduimme 
Suursaareen. Nyt olimme I/RTR 
12:n alaisia, tarkemmin sanottu-
na Kev.Ptri 202:n miehiä. 

Vuosi 1 9 4 4 JA SUURSAARI 

Kun sitten t ammikuussa 1944 
Suurkylän laiturilla tiedustelim-
me, missä 202 KevPtri mahtoi 
sijaita, sa imme kuulla, että se 
oli saaren länsirannalla ja mat-

- — ~ ~ 
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/ y .J38ztini! \ 
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Gogland 

\ Suursaari 
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\ l Lj Yuznnyy GoglandsKiy 

Suursaari (GTSuomi) 

kaa s inne oli noin 6 km. Huh 
huh. Pääsimme perille ja ilmoit-
tauduimme patterin päällikölle 
luutnantti Piutulalle, joka mää-
räsi minut lähetikseen ja Paavon 
tykinjohtajaksi. Asuimme venä-
läisten rakentamissa hirsisissä 
korsuissa, jotka sijaitsivat kallion 
halkeamassa Selkäapajanniemen 
tyvessä. Yöllinen vartiopaikka si-
jaitsi lähellä niemen kärkeä. Kor-
sussa meillä oli t avanomainen 
rintamakorsujen vaiva eli luteet. 
Eräänä päivänä ilmestyi paikal-
le kaksimiehinen partio, jolla oli 
varusteinaan valurautainen pata, 
rikkiä ja liimapaperirulla. Petit 
avattiin ja patjat nostett i in ko-
holle. Korsun lattialle asetettiin 
muu tamia kiviä, ni iden päälle 
pata, jonka sisälle pantiin rikkiä. 
Ikkunat ja ovi tiivistettiin liima-
paperilla. Rikki sytytettiin pala-
maan. Parin tunnin kuluttua lu-
teet olivat kuolleet, jolloin korsu 

tuuletettiin. Saimme sitten elää 
jonkin aikaa näistä kiusaajista 
vapaana. Täisaunakin Haukka-
vuoren lähellä kuului ohjelmaan. 
Aseistuksena meillä oli 3":n van-
hanmalliset kenttätykit. Tykki-
asemassa oli noin puoli metriä 
korkea betoninen sylinteri, jon-
ka halkaisija oli pa r ikymmen-
tä senttiä suurempi kuin tykin 
pyörien raideväli . Sen keskel-
lä oli tukeva keskustappi, johon 
ylösnostetun tykin pyörien ak-
seli kiinnittyi. Alhaalla tykkipi-
halla oli laudoista tehty piiruke-
hä. Tämä rakennelma mahdol-
listi suuremman korotuksen ja 
epäsuoran ammunnan. En tiedä, 
oliko tämä viritys suomalaisten 
vai venäläisten keksimä. 

Edellisen vuoden joulukuus-
sa oli myrsky heittänyt saksalai-
sen kuljetusaluksen patterimme 
viereisen lahden poh jukkaan , 
jossa se lepäsi tukevasti kivien 
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päällä. Vartiomiehistönä oli ali-
upseeri ja kaksi matruusia. Hei-
dän kanssaan pelasimme sileällä 
rantajäällä jääpalloa i lman luis-
t imia. Kuukauden a lkupäivinä 
oli vilkas l i ikenne saksalaiseen 
laivaan. Syy oli selvä, saksalaiset 
olivat saaneet muonav i inansa . 
Kevään tu l tua saksalaiset pio-
neeri t ja kaksi suur ta h inaa jaa 
pelast ivat haaks i r i kkou tuneen 
merelle. Näin päättyi hyvä ase-
veljeytemme. Helmikuussa sain 
luku lomaa k a h d e k s a n n e n luo-
kan suor i t t amis t a va r t en . Lo-
mal l e l äh töä ede l l i senä yönä 
olin vartiossa. Kuulin lentoko-
neiden ääniä saaren pohjois- ja 
eteläpuolelta ja taivas Helsingin 
suunnassa punoit t i . Oli Helsin-
gin toinen suurpommitus . Kuu-
k a u d e n p i t u i s en l o m a n i lop-
pupuolella oli saaren ympäri l le 
m u o d o s t u n u t ahtojäävyöhyke, 
joten j oudu imme yöpymään si-
viileistä evakuoidussa Haapa -
saaressa, kunnes sopiva ajoreitti 
Suursaareen löytyi. E m m e kui-

tenkaan päässeet ahtojäävyöhyk-
keen läpi, vaan laiva jätti meidät 
vyöhykkeen ulkopuolelle. Sieltä 
sa imme kömpiä jäälohkareiden 
ja Suursomer ikon yli maantiel-
le. Matkaa patterilleni oli jäljellä 
viisi kilometriä. Sillä hetkellä tuo 
matka tuntui aika rankalta. 

KOEAMMUNTA JA DESANTTIJAHTI 

Kevään tul len jär jes te t t i in pat-
terilla eräänla inen k o e a m m u n -
ta. Siinä a m m u t t i i n m a k u u l l a 
tuelta. Maal ina oh syöksykuvio 
noin 300:n met r in päässä. Am-
munta suoritettiin 6,5 m m Mau-
ser- kivääreillä, jotka kuuluivat 
rannikkotykistön vakioaseistuk-
seen. Maali tauluja oli kaksi, jo-
ten yhteen maaliin ampui kym-
menkunta miestä. Aseita ei ollut 
tarkkuutettu, joten tulos oli sur-
kea. Vain m u u t a m a osuma nä-
kyi. 

Pari ker taa j o u d u i m m e de-
santtijahtiin. Siinä kuljettiin har-
vassa rivissä noin kolmen kilo-

met r in matka, joka oli me idän 
osuu temme. Mi tään saalista ei 
ku i t enkaan löytynyt . Urhei lu-
puol ta edust i r y k m e n t i n yksi-
köiden välinen joukkuesuunnis-
tuskilpailu. Minäkin olin edus-
tamassa pat ter iamme, mut ta si-
joi tusta en muista . Kesäkuussa 
1944, kun olin lomalla Helsingis-
sä, venäläiset aloittivat suurhyök-
käyksensä. Kaikki lomat perut -
tiin ja sotilaiden oli välittömästi 
i lmoi t taudut tava yksiköissään. 
Rautatieli ikenne oli pääradoilla 
sekaisin, jolloin isäni päätti, että 
otamme polkupyörän ja menem-
me junalla Porvooseen. Sieltä oli 
lyhyempi matka polkea. Meillä 
oli onnea Porvoossa, Manne r -
heiminkadul la seisoi pitkä jono 
kuorma-autoja , jotka olivat me-
nossa e v a k u o i m a a n Kar ja laa . 
Sain kyydin Kyminlinnaan, jos-
ta toisella autolla Kotkaan. Pää-
sin siis yksikkööni hyväksytyssä 
ajassa. He inäkuun lopulla sain 
komennuksen Merisotakouluun 
reserviupseerikurssille 16. 

Felix Abba 
www.felixabba.fi 
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PORIN SATAMA -PORT OF PORI 
Merisatamantie 1 3, 28880 PORI 

Puh. (02) 621 2600, Fax (02) 621 2630 
www.pori. f i /port/ 

NAANTALIN KAUPUNKI 
Puh. (02) 434 5111 
www.naantali.fi 
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Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ja 
Meriupseeriyhdistys 

järjestävät 

P E R I N T E I S E N E S I T E L M Ä T I L A I S U U D E N 

17.1 1.2004 klo 19.00 Suomenlinnan Upseerikerholla 

Esitelmän aihealueena on Ruotsin viimeaikaiset puolustuspoliitti-
set ratkaisut. Esitelmän pitää Ruotsin sotilasasiamies eversti Ossi 
Koukkula. 
Esitelmän jälkeen yhdistykset tarjoavat jäsenilleen iltapalan. Juo-
mat omakustannehintaan. 

• Ilmoittautumiset I 5.1 1.2004 mennessä Kari Salin EJ:llä tai 
puhelimella klo 17.00 jälkeen 040-5674149 Tervetuloa! 
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Kantolan haudal la 

Rannikkotykistösäätiön hallituk-
sen puheenjohta j ina toimineet 

laskivat kesäkuun lopulla säät iön 
kukkalaitteen Rannikkotykistösää-
t iön perus ta jan kenraal i luutnant t i 
Alpo Kantolan haudalle Kotkan Kau-
nissaaren idyllisellä hautausmaalla. 

Kenraaliluutnantti Alpo Kanto-
la haudattiin kotisaarelleen heinä-
kuussa 2001 vain läheisimpien läsnä 
ollessa. 

Tilaisuudessa olivat läsnä ulko-
maanmatkalla ollutta eversti Jukka 
Karvista lukuun ottamatta kaikki 
Rannikkotykistösäätiön hallituksen 
puheenjohtajat; eversti Juhani A Nis-
ka, eversti Risto Sinkkonen, kommo-
dori Jorma Vuohelainen ja kommo-
dori Hanno Strang. Rannikkotykis-

tön tarkastaja on perinteisesti ollut 
Rannikkotykistösäätiön hallituksen 
puheenjohtaja. Meripuolustuksen 
rakennemuutoksen jälkeen vuodes-
ta 1998 alkaen puheenjohtajana on 
toiminut kommodori Hanno Strang. 
Mukana oli myös Alpo Kantolan 
virkauran alkuvuosien palvelustoveri 
eversti Olavi Aspinjaakko ja Kotkan 
Rannikkoalueen komentaja komen-
taja Tapio Maijala. 

Kenraaliluutnantti Alpo Kantola 
toimi rannikkotykistön tarkastaja-
na vuosina 1976-79 ja sen jälkeen 
puolustusvoimien huoltopäällikkönä 
1979-84, jolloin siirtyi täysinpalvel-
leena reserviin. Reservissä ollessaan 
Alpo Kantola oli rannikkotykistöpii-
rien arvostama taustavaikuttaja. 
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TULEVAA JÄSENTOIMINTAA 
• SYYSKUUN KUUKAUSIKOKOUS 29.9. 
Syyskuun kuukausikokous järjestetään vierailuna 
Suomenlahden Merivartioston uuteen johtokes-
kukseen, joka sijaitsee Helsingin Katajanokalla. 
Tutustuminen keskukseen keskiviikkona 29.9. klo 
17.00 alkaen. Keskus sijaitsee osoitteessa Kataja-
nokan laituri 4, terminaalissa K6. Kokoontuminen 
terminaalin edessä 16.50. Yhdistys tarjoaa iltapa-
lan. Ilmoittautumiset sihteerille torstaihin 23.9. 
mennessä. Tervetuloa! 

• TOURIN TUSSARI -AMMUNTA 
Perinteinen Tourin Tussari -ammunta suoritetaan 
Upinniemen rk-radalla 3. Ajankohta on torstaina 
lokakuun 7. päivänä klo 17.00 alkaen. Ilmoittau-
tumiset suoraan ampumajaoston puheenjohtajal-
le teknkaptl Torsti Annalalle ma 4.10. mennessä, 
puh. 040-702 4751. 

• VUOSIPÄIVÄN KOKOUS 26.10. 
Yhdistyksen perinteinen, järjestyksessään 81. vuo-
sipäivänkokous pidetään Merisotakoululla tiistai-
na 26.10. Koulun isosauna lämpiää kello 17 alka-
en, kokousesitelmä alkaa auditoriossa kello 18.15. 
Esitelmän pitäjä ja aihe ovat vielä avoinna, mutta 
ne tulevat noudattamaan tämän vuoden Turvalli-
suus Merellä -teemaa. Esitelmän jälkeen syödään 
iltapalaa ruokalassa. 

Lautat Suomenlinnaan Kauppatorin rannas-
ta kello 16.40 ja 17.40. Ilmoittautumiset sihteerille 
19.10. mennessä. Tervetuloa! 

• MARRASKUUN ESITELMÄTILAISUUS 
Meriupseeriyhdistys ry ja Rannikkotykistön Up-
seeriyhdistys ry järjestävät yhteisen esitelmätilai-
suuden Suomenlinnan Upseerikerholla marras-
kuun aikana. Tarkennetut tiedot yhteisessä ilmoi-
tuksessamme tämän lehden sivuilla. 

• SYYSMATKA: PIETARI-KRONSTADT 
Tämän lehden jo ilmestyessä yhdistyksen syysmat-
ka Pietariin ja Kronstadtiin on tehty, ajankohtana 

oli viikonloppu 17.-19. syyskuuta. Seuraavaan nu-
meroon on suunnitteilla matkakertomus. 

• 70. MERI KADETTIKURSSI 
Yhdistys on palkinnut menestyneitä kadetteja ke-
säkuussa valmistuneelta 70. Merikadettikurssilta. 

Yhdistys jakaa vuosittain Kurt Tourin stipen-
din Merisotakoulun Korkeakouluosastolla eli van-
halla Kadettiosastolla annettavaa johtamistaidollis-
ta koulutusta edistäviin tarkoituksiin. 

Stipendin jakoperuste on seuraava: "Stipen-
di annettakoon Merisotakoulun kadettiosastolla 
opiskelevalle vanhimman vuosikurssin merikade-
tille, joka kadettiaikanaan on osoittautunut johta-
jaominaisuuksiltaan ja -kyvyiltään kurssinsa par-
haaksi. Arvostelussa otettakoon huomioon varsin-
kin käytännössä punnittu johtajan taito sekä sen 
ohella johtamistaidon samoin kuin kasvatus- ja 
opetusopin tietopuolisessa osassa saavutetut arvo-
sanat." Palkintoa on jaettu vuodesta 1964 lähtien. 
Tänä vuonna stipendin saajana oli kadettiyliker-
santti Mikko Hirvi. 

Toinen perinteisistä palkinnoista on Reilun Ka-
detin Kiikari, jonka Meriupseeriyhdistys lahjoittaa 
sille upseeriksi valmistuvalle merikadetille, joka on 
osoittautunut reiluimmaksi toveriksi omalla kurs-
sillaan. Valinnan palkinnon saajasta tekevät kade-
tit itse keskuudestaan suljetulla lippuäänestyksel-
lä. Kiikari on jaettu vuodesta 1959 lähtien ja tänä 
vuonna Reilun kadetin kiikarin arvoinen oli ka-
detti Sami Jalonen. 

AMPUMAJAOSTO TIEDOTTAA 
Kaapparilaiva Itämeren Kauhusta ja Ilmarin Pytys-
tä ammuttiin Turussa Pansion pistooliradalla 6.5.. 
Paikalla oli ainoastaan neljä jäsentä. 

• Kaapparilaiva Itämeren Kauhu 
Komentaja Vesa Ennevaara voitti ammunnan jo 
kolmannen kerran peräkkäin ja pitäen upeaa kie-
ropalkintoamme edelleen hallussaan. Tässä vielä 
tulokset: 
1) Kaapparikapteeni 
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kom Vesa Ennevaara 372 pistettä 
2) I perämies 

kaptl Eino Kostian 337 pistettä 
3) II perämies 

kom Ilkka Haapalinna 284 pistettä 
4) Muonamestari 

kaptl Mika Mäkilevo 276 pistettä 

Samassa yhteydessä ammuttiin myös Ilmarin Py-
tystä: 
1) kom Vesa Ennevaara 36,5 pistettä 
2) kaptl Mika Mäkilevo 30,5 pistettä 
3) kaptl Eino Kostian 16,8 pistettä 
4) kom Ilkka Haapalinna 16,1 pistettä 

Onnittelut komentaja Vesa Ennevaaralle, joka 
korjasi koko potin! 

MAJA-ASIAA 
• Kesäkauden vuorot olivat lähes kaikki käytössä. 
Syksyn viikoista osa on edelleen vapaana. Vapaita 
majavuoroja voi tiedustella sihteeriltä. Aineisto-
päivään mennessä vapaina olivat mm. seuraavat 
viikot 41 ja 45-53, varattuina on yleensä viikonlop-
pu, joten arkiviikkoja kannattaa tiedustella. 

JÄSENREKISTERI 
• Jäsenrekisterimme päivitetään jatkuvasti. Mi-
käli yhteystietosi muuttuvat, niin ilmoitathan sih-
teerille. Tätä kautta menee ilmoitus myös Ranni-
kon Puolustaja - lehden osoiterekisteriin. Jäsen-
rekisteriin kerätään myös sähköpostiosoitteita, 
sekä työ- että kotiosoitteet. Jos et ole saanut sih-
teerin lähettämään sähköpostia tämän vuoden ai-
kana, niin todennäköisesti sähköpostiosoitteesi 
ei ole jäsenrekisterissämme. Joten lähetä sihtee-
rille sähköpostia yhteiskokeilun merkeissä (jyrki. 
myllyperkio@tapiola.fi), niin saamme myös säh-
köpostiosoitteesi yhdistyksen tietoihin. 

JÄSENTUOTTEITA 
I Yhdistyksen jäsentuotteita voi nyt siis tilata sekä 
sihteeriltä, että internetin välityksellä osoitteesta 
www.rannikonpuolustaja.fi Sihteeriltä saa kaikkia 
tuotteita. Internetin kautta voi tilata toistaiseksi ai-
noastaan kirjat. 
• Kirjat: 

Uhka lännestä, Suomen meripuolustus autono-
mian aikana, 20 € 

- Suomen laivaston rakentaminen itsenäisyyden 
alkutaipaleella 1918-1939, 17 € 

- Suojattu merenkulku elinehtonamme, miinoi-
tusten ja miinanraivauksen vaikutus merilii-
kenteeseemme vuosina 1939-1950, 20 € 

- Baltian kuvernementtien ja Suomen merkitys Ve-
näjän keisarilliselle laivastolle v. 1856-1914, 20 € 
Meriupseeriyhdistys 80 vuotta, 15 € 

• Videot: 
- Suomen laivasto 1918-1993, 17 € 
- Meripuolustus ennen itsenäisyyden aikaa, 17 € 

• Muut tuotteet, brodeeratulla MY:n merkillä 
- pikee-paita, tumman sininen, 30 € 
- t-paita, tumman sininen, 23 € 
- lippalakki, tumman sininen, 17 € 
- klubitakkimerkki, mustaa huopaa, 8 € 

Hintoihin lisätään postituskulut. 
TUOTTEITA VOIVAT OSTAA MYÖS YHDIS-
TYKSEEN KUULUMATTOMAT! 

MERIUPSEERIYHDISTYKSEN HALLITUS TOI-
VOTTAA JÄSENILLEEN HYVÄÄ JA VÄRIKÄS-
TÄ SYKSYÄ! 

YHTEYSHENKILÖT 

• Pääkaupunkiseutu: 
Sihteeri ylil Jyrki Myllyperkiö 
Huvilakatu 20-22 C 25, 00150 Helsinki 
työpuhelin: 09-453 4117 
gsm: 050-552 0244 
sähköposti:jyrki.myllyperkio@tapiola.fi 

• Turku: 
Kaptl Mika Mäkilevo 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42111 

• Majajaosto: 
Kaptl Jarmo Holopainen, 
majan kehitysesitykset jne. 
(majavaraukset edelleen sihteeriltä) 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42111,040-541 7117 
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Isosaaressa tutustuttiin rannikkotykistön käyttämään kalustoon. 
Tutustumiskohteena 130 53 TK. 

Kesäretki salaisiin saariin 
Kiistellyt saaret 
Helsingin edustalla olevat puolustusvoimien saa-
ret nousevat aina säännöllisin väliajoin keskuste-
lun kohteeksi sanomalehtien palstoilla. Niitä vaa-
ditaan yleiseen virkistyskäyttöön kuitenkaan sen 
kummemmin miettimättä, miten niillä sijaitsevat 
etenkin rannikkojoukkojen käyttämät ja pääkau-
punkimme puolustamisen kannalta elintärkeät 
ase- ja valvontajärjestelmät voitaisiin korvata. Toi-
saalta saaret herättävät runsaasti uteliaisuutta - on-
han Helsingissä kasvanut kokonaisia sukupolvia, 
joilla ei ole koskaan ollut tilaisuutta rantautua näil-
le "kielletyille" saarille. Vasta viime vuosina on tar-
jottu mahdollisuutta siviileille vierailla Helsingin 
linnakesaarilla opastetuilla kiertokäynneillä. 

Kesäinen r e t k e m m e 
Rannikkotykistön Opistoupseerit haluaa yhdistyk-
senä vaalia rannikkotykistön kunniakkaita perin-
teitä. Siksi olikin luonnollista valita kesäretkemme 
kohteeksi kaksi linnakesaarta, joista toinen edustaa 
rannikkotykistön nykyaikaa konkreettisimmillaan 
ja toinen muistorikkaita vuosikymmeniä. Ylpei-
nä omasta aselajistamme halusimme tarjota myös 
perheillemme ja ystävillemme mahdollisuuden tu-
tustua merivoimien kiinteään pintatorjuntaan. 

Lauantaina 21.8. starttasimme Santahaminas-

ta linnakeveneellä kohti Isosaarta. Yhdistyksen 
puheenjohtajan Jari Anderssonin toimiessa mat-
kanjohtajana suoritimme hallitun maihinnousun 
Isosaareen, jossa pääsimme heti kättelyssä ruoka-
pöytään. Jälleen kerran tuli todistettua erikoinen, 
mutta yleinen luonnonilmiö: mantereella satoi vet-
tä, mutta saaressa paistoi aurinko. Jo lyhyen siir-
tymisen aikana laiturilta ruokalaan saarella aikai-
semmin käymättömät saivat kokea yllätyksiä: sota-
saarellahan on hiekkaranta ja golfrata! 

Saaren puolustuksellinen profiili pääsi lounaan 
jälkeen paremmin esille. Suomenlinnan Rannik-
korykmentti osana Suomenlahden Meripuolustus-
aluetta ja etenkin Isosaari sen valmiuslinnakkeena 
esittäytyivät multivision välityksellä. 

Seurueellemme esiteltiin käytännön toimipai-
koilla merivalvontaa Rikaman merivalvonta-ase-
massa, jossa esillä oli myös uutta tulenjohtokalus-
toa. Allekirjoittanut taas pääsi vauhtiin esitellessä-
ni vanhaa rakasta ystävääni, 130 millistä tornika-
nuunaa. Ajanmukainen kalusto, korkea valmius ja 
ammattitaito sen käyttämiseen uskoakseni vakuut-
ti vieraamme tämänkin salaisen saaren toteuttavan 
koko kansaamme palvelevaa tärkeää tehtävää - se 
ei ole turhaan olemassa. 

Isosaaren kiertokäynti päätettiin iltapäiväkah-
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veille linnakkeen kerholle, jonne valveutuneimmat 
retkemme osanottajat olivat kaukaa viisaasti va-
ranneet mukaan myös kolikoita... 

Historiaa jä reän tyk in saaressa 
Nykyajan ymmärtämiseen sanotaan vaadittavan 
historian tuntemusta. Sitä olikin yllin kyllin tarjol-
la Isosaaren naapurissa, Kuivasaaressa. Retkipäi-
vänämme oli sattumalta Suomenlinnan Rannikko-
tykistökillan järjestämä yleisöpäivä Kuivasaaressa. 
Pääsimme mukavasti nauttimaan killan opastus-
järjestelyistä heti saareen saavuttuamme. 

Mikko Lahtinen Suomenlinnan RT-killasta otti 
joukkomme komentoonsa ja johdatteli osastom-
me Kuivasaaren pääkohteellemme, 12 tuumaiselle 
Obuhov-tykille. Vuodesta 1934 Kuivasaaressa si-
jainnut järeä tykki mykisti mittasuhteillaan. Sodan 
jälkeen tykki evakuoitiin saaresta pois, mutta pa-
lautettiin sinne 60-luvulla. 

Täydellisesti kunnoste t tu ja entisöity van-
ha rouva kiinnosti erityisesti siviilivieraitamme -
Mikko Lahtisen asiantuntevan innostunut esitys 

Iiro ja Jari Laakko 
edustivat uuden su-
kupolven rannikon-
puolustajia. Tässä 
otetaan tuntumaa 
Obuhov-tykkiin Kui-
vasaaren linnakkeella. 

löysi helposti yleisönsä. Paitsi tykistä, kuulimme 
lisäksi saaren historiasta. Myös pienempiin saares-
sa nyt museoituina oleviin tykkeihin tarjoutui ti-
laisuus tutustua. 

Kiitän Rannikkotykistön Opistoupseerit ry:n 
hallituksen puolesta retken järjestelyihin osallis-
tuneita tahoja sekä Isosaaressa että Kuivasaaressa. 
Kiitos myös retkelle osallistuneille jäsenillemme ja 
vieraillemme - kiitos hyvästä seurasta. 

Syksyn saapuessa 
Pian on menneestä kesästä enää muistot jäljellä. 
On aika katsoa eteen päin. Yhdistyksemme seu-
raava tapahtuma on jatkokoulutus- ja syyskokous-
päivä, jonka pitämistä on suunniteltu Turun suun-
taan. Ajatuksena on ollut, että menisimme seuraa-
maan jääkiekko-ottelua kokousta edeltävänä päi-
vänä. Tästä tapahtumasta tarkempia tietoja lähem-
pänä ajankohtaa. 

Teksti: Tatu Vartiainen 
Kuvat: Kari Laakko 

Isosaaren kierros päättyi linnakkeen kerholla nautittuihin päiväkahveihin. 
Tässä koko iloinen joukkomme. 
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Kotkan Rannikkoalue 
rantautui vuosipäivän 

viettoon Haminaan 

Ihanan aurinkoinen kesäsää juh-
listi Kotkan Rannikkoalueen vuo-
sipäivää Tervasaaressa. Taustalla 
on monen Haminan kävijän tuttu, 
nykyisin ravintolana toimiva ma-
jakkalaiva Hyöky. 

Kotkan Rannikkoalue vietti vuosipäiväänsä 8.7. Haminan Tervasaaressa, näköetäisyy-
den päässä tulevasta esikuntarakennuksestaan. Juhlaa kunnioittivat läsnäolollaan 

merivoimien komentaja, amiraali Hans Holmström, juhlapuhujana kenraali Asko Kil-
pinen ja ilahduttavan suuri määrä kutsuvieraita sekä omaa palkattua henkilöstöä. Varsi-
naisena Kotkan Rannikkoalueen vuosipäivänä 9.7. juhlittiin koko Merivoimia Upinnie-
messä. 

Teksti ja kuvat 
Ulla Parviainen 

Menneen vuoden 
aikana ansioitunei-
den palkitseminen 
on aina yksi juhlan 

kohokohdista. Hyvä 
työ ja tekijät sekä si-

toutuminen yhteisiin 
tavoitteisiin pääsevät 

ansaitusti esille. 
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Laivastovierailujen ohjelmaan 
kuuluu aina tervehdyskäynti vie-
railun isännän luona. Latvialai-
sen LVNS Lingan päällikkö Ar-
tis Tirzmalis antaa Kotkan Ran-
nikkoalueen komentajalle Tapio 
Maijalalle aluksen plaketin. 

T o perinteisiksi kesäjuhliksi muodostunut-
I ta Kotkan Meripäiviä juhlittiin Kotkassa 22.-

25.7.2004. Juhliin saatiin aitoa laivastohumua, kun 
Kotkaan saapui laivastovieraita neljän aluksen 
voimin. Torstaiaamuna 22.7. kiinnittivät vartio-
vene Ristna Virosta ja niinikään vartiovene, Linga 
Latviasta sekä kaupungin nimikkovene ohjusvene 
Kotka. Seuraavana päivänä vieraileviin aluksiin 
liittyi miinalautta Porkkala kiinnitettyään Kotkan 
Kantasatamaan aivan Meripäiväareenan tuntu-
maan. 

Laivastovieraat näkyivät vahvasti kaupungin 
katukuvassa aina Meripäivien avajaisparaatista 
juhlien loppuun asti, sillä vierailun ohjelma oli ra-
kennettu monipuoliseksi ja tapahtumia oli paljon 
eri puolella Kotkan kaunista kaupunkia. Ohjel-
maan kuului laivastovierailujen virallista ohjelmaa 
sekä hieman vähemmän virallista ohjelmaa. Päivi-
sin vierailla oli mahdollisuus kohottaa merimies-
kuntoaan liikkumalla mm. golfin, tenniksen ja 
sulkapallon muodossa tai käydä vaikkapa kosken-
laskussa Kymijoen varrella. Koskenlasku ja uimi-
nen Katariinan uimalassa olivatkin suosituimmat 
liikuntamuodot alusten henkilöstön keskuudessa. 
Tähän vaikutti varmasti Meripäiviä hellinyt aurin-
gon paiste? Päivän aktiviteettien jälkeen oli vierai-
lun eri osapuolten välisiä vastaanottoja ja yhteistä 
kansainvälistä yhdessäoloa. 

Lauantaina järjestettiin Meripäiväalueella ka-
tukoristurnaus, joka huipentui Kirkonmaan Lin-
nakkeen ja Lingan väliseen finaaliin. Tiukan tais-

ENS Ristnan päällikkö Toivo 
Arumäe tapasi aluksen vastaan-
otolla meripäiväneuvoksettareksi 
valitun näyttelijä Jaana Saarisen. 

ton jälkeen turnauksen järjestäjät luovuttivat voit-
topokaalin latvialaisen aluksen miehistölle. 

Vierailun virallinen isäntä oli Kotkan Rannik-
koalue ja sen komentaja, komentaja Tapio Maijala. 
Kotkassa on useiden vuosien ajan käynyt lukui-
sia laivastovieraita Rannikkoalueen ja kaupungin 
vieraina. Rannikkoalueen ja kaupungin välinen 
vuosien mittaan tiiviiksi muuttunut yhteistyö on 
ollut hedelmällistä ja tämänkin vuotinen vierailu 
toteutettiin hyvässä hengessä yhteistyötä tehden. 
Kotkassa on hyvä olla laivastovieraana! 
Teksti: Lari Pietiläinen ja Mika Salminen 
Kuvat: Ulla Parviainen ja Lari Pietiläinen 

Vieraat pääsevät 
tutustumaan alu-
eeseen monella 
eri tavalla. Olavi 
Jantunen kertoo 
Johan Seljamaalle 
Kotkan saariston 
historiaa. 
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•RK MESTARUUSKILPAILUT ^ f e 
UPINNIEMESSÄ 4.9.2004 ^ 
Tatu Korhonen 

Jo seitsemäntenä syksynä kokoontuivat Sinisen 
Reservin rynnäkkökiväärimestaruutta tavoitte-

levat jäsenyhdistysten nimeämät ampujat ja jouk-
kueet yhteen, tällä kertaa Upinniemeen. Sotilaan 
perusaseen, rynnäkkökiväärin, käsittelytaito pe-
rinteisessä kolmiasentoisessa rata-ammunnassa on 
kilpailun perusidea. 

Suoraan asevarastosta saadun rynnäkkökivää-
rin ampumakuntoon saattaminen ja kohdistami-
nen sekä 10 kilpailulaukausta makuulta, polvelta 
ja pystystä kustakin on vaativa suoritus monille 
reserviläisille jo sinänsä, puhumattakaan kilpailu-
paineista, mikäli jollakulla sellaisia oli. Rento mut-
ta asiallinen suhtautuminen sekä hurtti huumori ei 
ainakaan siitä kielinyt. Kilpailu oli myös MPK ry:n 
kurssi "Ammuntapäivä 2" 2004. 

Puheenjohtaja m u k a n a paukuttelussa 
Kilpailun johtajana toimi Sukeltajakillan puheen-
johtaja Keijo Karimäki. Sinisen Reservin puheen-
johtaja Matti Kaskeala osallistui kisaan kilpailijana, 
mikä ei ole ollut aivan yleistä tähän asti. Ja vieläpä 
ampui kelpo tuloksen. 

Suurin osa ampujista oli jo konkareita tässä 
kilpailulajissa, mutta oli mukana myös ensikerta-
laisia. Ei kuitenkaan ensikertalaisia rynnäkköki-
väärin käsittelyssä. Mukana oli meitä laivastossa 
varusmiehenä palvelleita, jotka emme aikoinaan 
päässeet edes moisella aseella ampumaan. Parabel-

lum, Ukko-Pekka, Lahti-Saloranta ja Suomi-kone-
pistooli kuuluivat vielä 70-luvun puolivälin jälkeen 
silloisten tynkä-merivoimien perusarsenaaliin. 
Onhan se rynkkykin sittemmin tullut varttuneena 
reserviläisenä tutuksi, vaikkakin henkilökohtaises-
ti tuntuma on jäänyt heikommaksi kuin pystykor-
vakiväärillä ammuttaessa. 

Korkea taso aur ingosta huol imatta 
Upinniemen, kuten monien muidenkin Etelä-
Suomen rannikkoseutujen sotilasratojen ampu-
masuunta on etelän puolelle. Nykyvaatimusten 
mukaiset korkeat suojapenkat jättävät taulun var-
joon, mutta aurinko paistaa häikäilemättä ampu-
jaa vastaan. Onneksi tilanne on kaikilla kilpailijoil-
la sama. 

Kun vertailee kymmenen parhaan kilpailijan 
tulosten keskiarvoja eri vuosina, voidaan havaita, 
että tällä kertaa tulostaso oli keskimäärin varsin 
korkea: 229,3 pistettä. Ainakin vuoden 2002 kil-
pailuissa saavutti 10 parhaan kärki huomattavas-
ti korkeamman tuloksen (235,4 pistettä). Yleensä 
keskiarvot ovat pyörineet 200-218 välillä (ikävä 
kyllä vuoden 1999 Raasin kilpailun tulokset puut-
tuvat tiedostostani). Voittajajoukkueen tulos tänä 
vuonna oli 695 pistettä. Santahaminan kilpailussa 
vuonna 2001 voitti Kymenlaakson Rannikonpuo-
lustajainkilta joukkuekilpailun huippupisteillä 713. 
Tämän eniten mestruuksia kahmineen joukkueen 
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tähtiampuja Jari Hakola saavutti samassa kilpai-
lussa lajin ennätyksen 254. Tänä vuonna hän voitti 
pistemäärällä 241. 

Pää l lekkä isyydet harvensivat r ivejä? 
Sekä henkilökohtaisen että joukkuekilpailun voit-
to meni siis tänä syksynä jälleen Kymenlaaksoon. 
Kolme parasta Merireserviläisten ampujaa (yh-
teensä 700 pistettä) kyllä ylitti joukkuekilpailussa 
Kymenlaaksolaisten pistemäärän, mutta ennak-
koon valitun toisen joukkuekokoonpanon vuok-
si heltisi ainoastaan joukkuehopeaa. Henkilökoh-
tainen hopea (Jari Luostarinen) ja pronssi (Jukka 
Soini) tulivat Helsinkiin. Joukkuepronssi meni se-
kin Kymenlaaksoon, Kymen Laivastokillalle. 

Henkilökohtaisen kilpailun osanottajamää-
rät ovat olleet ensimmäisen, Merireserviläisten 
vuonna 1989 pitämän kilpailun (33 osanottajaa, 
10 joukkuetta) jälkeen pyörineet parinkymmenen 
ampujan ja 5 -7 joukkueen nurkilla. Ottaen huo-
mioon Sinisen Reservin jäsenyhdistysten määrän, 
on osanottoprosentti mielestäni aivan liian mata-
la. Liekö syynä ollut tiedottaminen vai yksinkertai-
sesti ajan tai kiinnostuksen puute. Jälkimmäiseen 
en usko lainkaan. Tämän vuoden kisaosanottoa 
verottivat mm. muut samanaikaiset tapahtumat, 
esim. merikilpailut Uudessakaupungissa ja me-
ripuolustuspiirin valmiuskurssi Suomenlahdella. 
Koordinointia päällekkäisyyksien karsimiseksi siis 
totisesti tarvitaan. 

niaksi. 

Tervetuloa 
Upinniemeen! 

TULOKSET 
Henkilökohtainen kilpailu 

1. kers Jari Hakola 

Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta ry 
2. korpr Jari Luostarinen 

Merireserviläiset ry 
3. y l im Jukka Soini 

Merireserviläiset ry 
4. vääp Jouni Toivanen 

Merireserviläiset ry 
4 . alik Tero Palokuja 

Helsingin Laivastokilta ry 
5. kers Vesa Mikkola 

Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta ry 
6. ylik Eero Hakola 

Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta ry 
7. kapt Mat t i Kaskeala 

Sininen Reservi ry 
7. alik Jorma Maurinsalo 

Laivaston Sukeltajakilta ry 
8. kapt Kaarlo Makkonen 

Kymen Laivastokilta ry 
9. kapt Ari Falkenberg 

Kymen Laivastokilta ry 
10. kers Michael Smee 

Laivaston Sukeltajakilta ry 
11. pursim Keijo Karimäki 

Laivaston Sukeltajakilta ry 
12. alik Timo Tepponen 

Kymen Laivastokilta ry 
13. alik Vel i-Mani Santala 

Helsingin Laivastokilta ry 
14. sotmestTatu Korhonen 

Merireserviläiset ry 
15. sotmest Raimo Häyrinen 

Laivaston Sukeltajakilta ry 
16. alik Juhani Hulmi 

Laivaston Sukeltajakilta ry 
17. ylik Hannu Anttila 

Merireserviläiset ry 
18. matr Pekka Reijonen 

Helsingin Laivastokilta ry 

Joukkuekilpailu 

1. Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta ry 
(Hakola+Hakola+Mikkola) 

2. Merireserviläiset ry 
(Soini+Toivanen+Korhonen) 

3. Kymen Laivastokilta ry 
(Makkonen+Falkenberg+Tepponen) 

4. Laivaston Sukeltajakilta ry 
(Häyrinen+Maurinsalo+Karimäki) 

5. Helsingin Laivastokilta ry 
(Palokuja+Santala+Reijonen) 

7 8 + 8 6 + 7 7 = 2 4 1 

9 1 + 8 4 + 6 4 = 2 3 9 

9 2 + 8 2 + 6 4 = 2 3 8 

8 6 + 7 8 + 6 9 = 2 3 3 

8 6 + 7 9 + 6 8 = 2 3 3 

9 2 + 7 5 + 6 2 = 2 2 9 

8 6 + 8 2 + 5 7 = 2 2 5 

7 8 + 7 3 + 6 8 = 2 1 9 

8 7 + 6 7 + 6 5 = 2 1 9 

9 0 + 6 7 + 6 0 = 2 1 7 

9 0 + 6 7 + 5 8 = 2 1 5 

9 3 + 7 0 + 5 0 = 2 1 3 

8 6 + 6 9 + 5 4 = 2 0 9 

8 0 + 6 3 + 6 5 = 2 0 8 

8 4 + 6 4 + 5 8 = 2 0 6 

8 8 + 6 2 + 5 4 = 2 0 4 

8 1 + 7 4 + 3 8 = 1 9 3 

8 3 + 6 1 + 4 5 = 1 8 9 

7 7 + 6 3 + 4 8 = 1 8 8 

5 8 + 6 1 + 3 9 = 1 5 8 

695 

675 

640 

621 

597 

Missä sitten syksyn 2005 Rk-mestaruuskilpailut 
tullaan pitämään. Turussa, Tampereella vai jossain 
muualla, se jää nähtäväksi. Kevään 300m perinne-
kiväärin ja pistoolin mestaruuskilpailujen vapaaeh-
toiseksi pitäjäksi on kuitenkin ilmoittautunut Me-
rireserviläiset ry-Sjöreservister rf. Reserviläisliiton 

50-vuotisjuh-
lavuoden kun-



RANNIKKOTYKISTÖN PERINNEYHDISTYS RY -
KUSTARTILLERIETS TRADITIONSFÖRENING RF 

Jos on pari kesää aurinkoa vaikka vieraille 
jakaa, niin ennen pitkää tulee vettä kaata-

malla. Kun siihen liittää tämän kesän helteet 
maamme pohjoisosissa, niin monet sikäläi-
set kylmät kesät siinäkin samalla kuittaantui-
vat. Eli: ajan mukana kaikki tasoittuu osaksi 
keskimääräisiä olosuhteita. Hyvä niin, emme 
pääse pitkästymään kauniissa Suomessam-
me. 

Yhdistyksemme pyrkii kunnioittamaan 
rannikko- ja meripuolustuksen perinteitä. 
Siksi suhtaudumme lämpimästi keskuudes-
samme toimiviin yhteisöihin, jolloin ran-
nikkojoukkojen omat perinneyhdistykset 
ovat aivan erityisasemassa. Niiden toimenpi-
teet, kun ne pitävät esillä omia paikallisia pe-
rinteitään, rakentavat ja ylläpitävät rannik-
kopuolustuksemme henkistä kokonaisuutta 
ja perustaa. 

Tänä kesänä yhdistystämme on henki-
lötasolla edustettu lukuisissa tilaisuuksissa 
ja yhteydessä. Jo 12.5. vietettiin Suomenlin-
nan Rannikkorykmentin:n perinnepäivää 
Isosaaressa. Saman kuukauden 27. päivänä 
onniteltiin Suomen Sotilasperinteen Seuran 
perustajaa ja ensimmäistä puheenjohtajaa 
Markus Anajaa hänen 60-vuotispäivänään, 
Aalto 2004:än tutustuttiin 16. kesäkuuta ja 
Kotkan Rannikkoalueella käytiin 29. pnä, 
niin Laitilan "torpeedomuistomerkillä", 
Mustasaaren sankaritaululla kuin Kaunis-
saaren hautausmaalla osoittamassa kunni-
oitusta yhdistyksemme perustajan ja ensim-
mäisen puheenjohtajan, kenraaliluutnantti 
Alpo Kantolan viimeisen leposijan ääressä. 
Kommodori Hanno Strang laski yhteisöj em-
me puolesta Rannikkotykistösäätiön kukka-
tervehdyksen haudalle. 

Heinäkuun viimeisenä kokoontuivat Iso-
saaressa palvelleet saarelleen omalle päiväl-
leen ja elokuun toisena oli vuorossa Hangon 
Rannikkopatteriston perinnepäivän vietto 

Russaröön linnakkeella säteilevän auringon 
paistaessa. Arvovaltaisia vieraita oli tullut 
kumpaankin tilaisuuteen läheltä ja kaukaa, 
m m entinen PV:n komentaja, kenraali Jaak-
ko Valtanen esitti Russarön keskijaoksella 
muistojaan saaresta ja asetti nuorille varus-
miehille velvoitteen turvata osaltaan maam-
me itsenäinen tulevaisuus. Menneisiin ai-
koihin palattiin sitten Lappeenrannassa ja 
Lemillä 24.8., jossa vietettiin Laatokan Puo-
lustajien Perinneyhdistyksen vuositapaa-
mista ja pidettiin yhdistyksen vuosikokous. 
Kunnia veteraaneille, joita ilman ei siniristi-
lippumme vapaana liehuisi! 

Elokuun 27. päivänä oli juhlava sotilas-
valatilaisuus Upinniemessä. Joukko nuoria 
ottivat omalta osaltaan valallaan ja juhla-
valla vakuutuksellaan vastuun maanpuolus-
tusvelvoitteestan. Kyseessä on juhlavin soti-
laallinen perinnetilaisuus yksilön kannalta. 
- Kiitos kaikille onnistuneiden tilaisuuksien 
järjestäjille. Lisää löytynee toisaalta lehdes-
tämme. 

Keskeiseen hankkeeseemme, perinne-
muisteloiden keruuseen, antoi kapteeni evp 
Eino Lehtonen, joka täytti 19.7. peräti 92 
vuotta, velvoittavan panoksensa. Hän oli lu-
kenut ilmoituksen asiasta ja otti oma-aloit-
teisesti yhteyttä. Saatoimme Ossi Kettusen 
kanssa haastatella häntä hänen Forssan ko-
dissaan. - Toivomme, että mahdollisimman 
moni häntä nuoremmista rannikkopuolus-
tuksen parissa toimineista siviileistä ja soti-
laista, miehistä ja naisista, joukolla kirjaavat 
muistelonsa ihan omin sanoin. Vain näin 
vastuullisesti tekemällä estetään tapahtu-
mien ja ihmisten vaipuminen unholaan. 
Nobel-kirjailijoita emme hae. Kiitos Teille, 
jotka olette jo kutsuumme vastanneet. Ai-
kaa on toki lokakuun loppuun, mutta miksi 
turhaan viivytellä? Siis hihat ylös ja toimeen 
tarttukaa! (JAN) 
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Seminaariyleisöä Syndalenissa 

RIILAHDEN TAISTELUSTA 
290 VUOTTA 

" T ) iilahden taistelussa ottivat yhteen ylivoimai-
X v n e n Pietari Suuren kaleerilaivasto ruotsalai-

sen amiraalin Nils Ehrenskiöldin laivasto-osaston 
kanssa. Kahden ensimmäisen hyökkäyksen aikana 
ruotsalainen laivasto-osasto pystyi vielä puolus-
tautumaan, mutta vasta kolmas hyökkäys koitui 
Ruotsin laivasto-osaston tuhoksi. Koko ruotsalai-
nen osasto tuhottiin. Ehrenskiöld haavoittui ja jäi 
vangiksi ja vapautui vasta vuonna 1721. Pietari ar-
vosti häntä ja kirjoitti kirjeenkin amiraalin vietä-
väksi, jossa hän ylisti tämän rohkeutta. Venäläisillä 
oli kaleereissaan noin 10.000 miestä Ehrenskiöldin 
tuhatta miestä vastaan." näillä sanoilla aloitti juh-
laesitelmänsä professori Pavel Krotov Pietarin yli-
opistosta, joka oli tällä kertaa seminaarin pääpuhu-
jana. Hän oli tutkinut lukuisia niin venäläisiä kuin 
myös ruotsalaisia lähdeteoksia ja toi esitelmässään 
esille ennen julkaisematonta tietoa taistelun kulus-
ta. Professori Krotov kertoi kaikkien alusten aseis-
tuksen todeten, että kaikilla aluksilla oli tykkejä ja 
haupitseja. Professori Krutov toi esiin näkemykse-
nään, että taistelupaikalla tulisi tehdä kenttätutki-
muksia, jotta nämä hänen tekemänsä kirjallisuus-
selvitykset saisivat vahvistuksen. 

Erittäin mielenkiintoinen selvityskohde olisi 

professori Krutovin esittämä kallioon hakattu Pie-
tari Suuren puumerkki. Hän kertoi löytäneensä 
tietoja vuodelta 1743, jolloin eräs venäläinen insi-
nööriupseeri muisteli, että Lappvikin kalliossa on 
risti ja keisarin P-kirjain hakattuna sille kohdalle 
rantaa, josta venäläiset lähtivät vetämään aluksi-
aan Hankoniemen poikki. 

Seminaarin eri esitelmissä niin Krotov kuin 
erityisesti Hangon rintaman sotaveteraani Samuil 
Tirkeltaub Pietarista kertoivat itse Riilahden tais-
telun paikasta. Paikasta kiistellään edelleen. Sa-
notaan, että Riilahdella ei olisi ollut tilaa taiste-
luihin. Todennäköisempänä paikkana pidetään 
Kadermon ja Byön saarten rajoittamaa selkää. Tä-
hän ajatukseen yhtyi myös Lehtori Väinö Hyvönen 
Santalasta. 

Venäjällä p ide tään tätä "Gangut in" taiste-
lua suuressa arvossa ja sitä pidetään Venäjän en-
s immäisenä merivoi t tona ja alkuna ja tkuvaan 
ha luun tu rva ta Pie tar in k a u p u n k i viholl isel-
ta. Tämä historiallinen pyrkimys elää edelleen 
ja seminaarissa professori Nikolai Barishnikov to-
tesi, että on kuullut kaavailuja NATOin tukokoh-
dasta tulevaisuudessa Hankoniemellä (Russarö?) 
ja sanoi, että tässä tapauksessa epäilemättä "Pieta-
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dalenista Riilahden taistelun muistomerkille, jossa 
meitä odotti yli satapäinen Riilahden muistomerk-
kiyhdistyksen, Bromarvin seurakunnan ja lähiseu-
dun kesäasukkaiden joukko. Tästä tilaisuudesta 
muistomerkillä on kerrottu erikseen Hankonimen 
Killan Hangöudds gille ry:n palstalla. 

Ilta jatkui edelleen illanvieton merkeissä Han-
gossa, johon jälleen saavuimme Jurmoilla. Lukui-
sin maljapuheiden, puheiden naiselle ja tykinlau-
kauksen jälkeen saatoimme kaikki todeta histori-
allisen 290-vuotisjuhlapäivän painuvan historiaan. 
Jääkäämme odottamaan mitä 300-vuotisjuhlassa 
tapahtuu. 
Kai Brandstack 

Hangon suomalaisen 
kerhon puheenjohta-
ja luovuttaa amiraa-
lille Marskista kerto-
van CD-romin. 

Amiraali laukaisee 
pienoistykin 

Hankoniemen veteraani Tirkelbaum esitelmöi 

rissa vedetään asiasta johtopäätökset" 
Todettakoon, että seminaari herätti taas uusia 

ajatuksia taistelleiden joukkojen koosta, taistelu-
paikasta ja aseistuksesta. Jokohan 300-vuotisjuh-
liin saadaan yksityiskohtaista ja yksimielistä tietoa 
tästä Suomenkin kohtaloon vaikuttaneesta taiste-
lusta. 

Seminaari in osal-
listui reilu kolmekym-
men tä as ian tunt i jaa 
Venäjältä Pietarin me-
riakatemian amiraali 
Viktor Rosovin joh-
dolla ja nel isenkym-
m e n t ä s u o m a l a i s t a 
rannikonpuolustajaa 
aina Vaasaa ja Hyvin-
käätä myöten. Semi-
naarijärjestelyjä tuki 
Uudenmaan Prikaati. 
Pr ikaat in komenta ja 
Kommodori Karl Gus-
tav Storgårds adjutant -
teineen oli myös mu-
kana seminaarissa. 

S e m i n a a r i n j ä l -
keen n o u s i m m e Jur-
moihin. Neljän aluk-
sen saat tueena teim-
me merimarssin Syn-
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H A N K O N I E M E N KILTA ry Puheenjohtaja Aimo Forss laskee 
H A N G Ö U D D S GILLE rf Hankoniemen Killan kukkalaitteen 

Hankoniemen Killan Hangöudds Gille ry:n 
vuosipäivä 27.7.2004 valkeni aurinkoisena 

ja lämpimänä. Killan jäsenistö lähti Itäsatamasta 
kohti Riilahden muistomerkkiä uudenmaan Pri-
kaatin järjestämällä kuljetuksella. 

Muistomerkillä olivat jo lähiseudun kesäasuk-
kaat vallanneet omilla veneillään kaikki rannat ja 
muistomerkkitasanteella seisoi lähes sata ihmistä. 
Killan kymmenkunta jäsentä mahtui kuitenkin hy-
vin mukaan. Varttitunnin odotuksen jälkeen saa-
puivat myös Riilahden taistelun 290-vuotisjuhla-
seminaarin osanottajat paikalle ja muistotilaisuus 
saattoi alkaa. Muistomerkillä oli killan lippu ja Pri-
kaatin asettama kunniavartio. 

Sotilaspastori Markus Weckström piti kenttä-
hartauksen ja Riilahden muistomerkkiyhdistyksen 
varapuheenjohtaja juhlapuheen. Kukkalaitteita ja 
seppeleitä laskivat tänä juhlavuonna ainakin Ruot-
sin puolustusvoimat, Pietarin meriakatemia, Uu-
denmaan prikaati, Bromarvin seurakunta, Hanko-
niemen kilta Hangöudds gille ry, sotaveteraanit ja 
kunnan edustajat. 

Tilaisuutta myötäseurasi lukuisena paikalla ole-
van katsojamäärän lisäksi kaunis kesäinen ilma. 

Tilaisuuden järjestivät Rannikon puolustajien 
kilta, Hankoniemen Kilta Hangöudds gille, Rii-
lahden muistomerkkiyhdistys ja Bromarvin seura-
kunta. Kuljetuksista huolehtivat Uudenmaan Pri-
kaatin autot ja uiskot. 

NIKLASHIPPING OY LTD 
Itätuulentie 1, 02100 ESPOO 

Puh. 09-478 29 300 

Raepuhalluskaapit ja -laitteet, singot sekä rakeet 

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

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

TUHOLAISTORJUNTA OY 
DESTRUCTOR AB 

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

EKENÄS BOKFORINGSBYRA AB 
Rautatienkatu 15, 10600 Tammisaari 

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



Kuvassa Keltaisen Rykmentin veteraaneja Saarenpään entisessä 10 tuuman 
tykkiasemassa kukitetun muistolaatan äärelle ryhmittyneenä vasemmal-
ta Toivo Ryhänen, Reino Iivonen, Olavi Palmolahti, Tauno Tetri, Olavi 
Kopra, Lauri Martikainen, Tenho Temonen ja Lauri Vyyryläinen. 

Keltainen Rykmentti 
ja sen veteraanit kesällä 2 0 0 4 

Keltainen Rykmentti syntyi keväällä 1942,kun 
5.Rannikkoprikaat i muutet t i in Rannikko-

tykistörykmentti 2:ksi (RTR 2). Rykmentti vasta-
si Kannaksen koko etelärannikon puolustukses-
ta Kannaksen Ryhmän komentajalle alistettuna. 
Rykmentin komentajana oli evl Toivo Reponen ja 
sen vastuualue oli jaettu kolmen eri Linnakkeiston 
vastuualueiksi. Rykmentin itäisin rannikkotykistö-
patteri oli Kellomäessä Kronstadtin pohjoispuolel-
la ja läntisimmät Koiviston saarilla Saarenpäässä ja 
Tiurin saaressa. 

Asemasodan vuodet olivat Keltaisessa Ryk-
mentissä puolustusasemien kiireistä linnoittamis-
ta ja varustamista ja henkilöstön kouluttamista. 
Monipuolinen tykistötoiminta ja erityisesti talvis-
aikaan partiotoiminta olivat omiaan pitämään yllä 
rykmentin henkilöstön koulutustasoa ja reipas-
ta mielialaa. Neuvostoliiton aloitettua kesäkuus-
sa 1944 suurhyökäyksensä siirtyi Keltaisen Ryk-
mentin toiminnassa painopiste mereltä mantereen 

suuntaan. Aluksi Rykmentin tykistö tuki tulellaan 
jalkaväkiyksiköiden taistelua ja niiden joutuessa 
perääntymään siirtyivät Rykmentin joukot idästä 
alkaen viivytykseen sitä mukaa kun rintama Kan-
naksella siirtyi kohti Viipuria. Keltainen Rykment-
ti sai tunnustuksen ylipäälliköltä menestyksekkäis-
tä taistuluistaan Inossa ja Vitikkalassa. Yleistilan-
teen muuttua nopeasti Kannaksella sai Rykmentti 
käskyn sirtyä puolustukseen Koiviston saarille ja jo 
neljän vuorokauden kuluttua sieltä edelleen Viro-
lahdelle ja Haminaan. Molemmat siirrot onnistui-
vat vaikeissa olosuhteissa varsin vähäisin tappioin. 

Tässä tilanteessa Keltainen Rykmentti, RTR 2, 
lakkautettiin ja sen henkilöstöstä muodostett i in 
Rannikkorykmentti 2, johon kuului mm. Jalkavä-
kipaljoona ja kaksi moottoroitua patteria. Tilapäis-
joukko-osastoksi tarkoitettiin RR 2:n henkilöstö-
vahvuus oli noin 1200. 

Entisen Keltaisen Rykmentin miehet taistelivat 
kunniakkaasti vielä mm. RTR 2:n riveissä Viipu-
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rinlahdella. Rykmentin miehet kunnostautuivat 
Teikarin ja Melansaaren ankarissa taisteluissa. En-
tisisistä Keltaisen Rykmentin miehistä korpraali 
Viljo Vyyryläinen nimitettiin ansioistaan Mannr-
heimristin ritariksi. 

Keltaisen Rykmentin hieman yli kaksivuotinen 
historia päättyi siis Viipurin-lahdella, siellä missä 
se oli alkanutkin. 

Keltaisen Rykmentin perinteitä vaalii perinne-
toimikunta jonka vetäjänä on Tauno Tetri. Keltai-
sen Rykmentin aseveljet ovat omana yksikkönään 
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan jäsenenä. 

Keltaisen Rykmentin veteraanit osallistuvat 
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan toimintaan 
ja järjestävät omia asevelitapaamisia. Perinteisek-
si tapahtumaksi on tullut mm keväinen bussimat-
ka, joka useimmiten on suuntautunut viime sotien 
taistelupaikoille Karjalassa. Viime keväänä (2004) 
veteraanit ystävineen kävivät jälleen katsomassa 
entisiä taistelupaikkoja Kannaksella ja Koiviston 
saarilla. Matkan järjestäjänä oli - niin kuin ennen-
kin - Koivistolta lähtöisin oleva Kari Hämäläinen 
busseineen. 

Koiviston saaressa Saarenpään linnakkeella 
vietettiin 01.06.2004 juhlahetki 10 tuuman lop-
puun palvelleessa entisessä tykkiasemassa. Kunni-
oitettiin viimeiseen iltahuutoon ehtineitä asevelji-
äja, asetettiin kukat kuuden vuosikymmen takai-
sista tapahtumista kertovan muistolaatan viereen. 
Perinnetoimikunnan puheenjohtaja Tauno Tetri 
päätti tilaisuudessa pitämänsä puheen: 

Keltaisen Rykmentin 
veteraanit omaisineen 
kokoontuvat Suomenlinnaan 

juhlatilaisuuteensa 18.11.2004. 

Käydään rykmentin muistolaatalla, juhla-
lounas nautitaan Suomenlinnan Upseeri-
kerholla. 

Asiasta tietää tarkemmin 
Tauno Tetri, puh. 09-87 27 826 tai 

09-82 34 167. 
Myös Kaarlo Martikaiselle voi soittaa 

040-50 47 149. 

5 ' I n t e r n a t i o n a l 
Laiva- ja korroosionestomaalit 

Oy International PaintAb 
Malmarintie 20, 01300 VANTAA 

Puh. 0207 501 501 
Fax. 0207 501 507 

www.international-marine.com 

- M e uskoimme oikeuteemme elää itsenäse-
nä ja vapaana maana. Kaikki asekuntoiset miehet 
olivat maatamme puolustamassa. Koko Suomen 
kansan tahto oli taistella kaikin keinoin hyökkää-
jää vastaan. 

Taistelu ja sen uhrit eivät eivät olleet turhia. 
Pitkäaikainen per inneto imikunnan puheenjoh-
tajamme Onni Kauppila puki silloiset tuntomme 
heti Teikarsaaren ankarien taistelujen päätyttyä sä-
keeksi 

"He eivät turhaan taistelleet 
He eivät turhaan kaatuneet 
He toivat suurimman voiton 
He jättivät maallemme vapauden koiton." -

Torsti Lahti 

A. ja M. Kinnunen Ky 
Rauta-Maatalous 
Tehdastie 31 8, 82600 Tohmajärvi 

Puh. ( 0 1 3 ) 6 2 1 1 5 0 Maatalous (013)621 351 
Rauta (013) 621 950 Telefax ( 0 1 3 ) 6 2 1 5 0 7 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry 

RETKI NAISSAAREEN 
YLITTI ODOTUKSET 
Aamuvirkkujen RT-kiltalaisten joukko 

tapasi lauantaina 14.8. Helsingin länsi-
satamassa josta retkemme Viron Nais-
saareen alkoi. Kun sekä matkanjohta-

jamme Martti Holman laatima nimilista osallis-
tujista että sierainparien määrä täsmäsivät jaettiin 
asiaankuuluvat matkustusasiakirjat ja astuimme 
Tallinkin Autoexpress-katamaraaniin. Noin kym-
mentä yli yhdeksän aamulla saavuimme Tallinnan 
satamaan, jossa selvitimme pikaisesti tullimuodol-
lisuudet ja suunnistimme terminaalin ulkopuolella 
odottavaan linja-autoon, jonka tuulilasiin oli kiin-
nitetty suuri lappu jossa luki: "Suomenlinnan RT-
Kilta ry." Tässä vaiheessa joukkoomme liittyi myös 
John Lagerstedt, joka tutki parhaillaan Tallinnas-
sa arkistojen kätköissä Suomenlahden sotahistori-
aa. John on perehtynyt työnsä ohella Naissaaren ja 
Aegnan tykistökohteisiin sekä saarten historiaan. 
Koska mukanamme oli asiantuntijoina myös ko-
mentaja Ove Enqvist sekä Turun maakuntamuse-
on amanuenssi Johanna Pakola, oli retkellä mu-
kanamme melkoinen määrä historiatietoa ja -tun-
temusta. Siirryimme esittelyjen jälkeen bussiin ja 
lähdimme ajelemaan kohti Piritan satamaa, josta 
m/s Monica ajaa reittiä Pirita-Aegna-Naissaar-Pi-
rita kolme kertaa päivässä. 

Monica irtosi laiturista aikataulun mukaan ta-
san klo 10.00. ja suunnisti reitistä poiketen suo-
raan Naissaareen kulkematta Aegnaan liian kovan 
tuulen vuoksi. Päästyämme avomerelle pohjoisesta 
puhkuva voimakas tuuli antoi matkustajille etuma-
kua siitä millaisia aaltoja Tallinnan edustan syvän-
teissä pääsee syntymään kun oikeasta suunnasta 
tuulet puhaltavat. Pääsimme kuitenkin onnellisesti 
Naissaaren satamaan aallonmurtajan suojiin. Mai-
sema Naissaarelle saavuttaessa oli henkeäsalpaa-
van kaunis, sillä pitkä valkea hiekkaranta ja siellä 

täällä kasvavat käkkyräiset männyt suorastaan kut-
suvat auringonpalvojia ja retkeilijöitä. Mukanam-
me aluksella olikin paljon paikallisia retkeilyväkeä, 
jotka pystyttivät telttansa ja pallogrillinsä Naissaa-
ren aavoille rannoille. Siirryimme jalkamarssina 
Naissaaren luontokeskukseen, joka samalla toimii 
turisti-infona ja ravintolana ja tapasimme siellä 
oppaamme Jaanus Kivisaaren. 

Lähtömme Naissaaren kiertoajelulle viivästyi 
ajoneuvoteknisistä syistä noin tunnin verran, jo-
ten kulutimme aikaamme tutustumalla Naissaaren 
luontokeskuksen lähimaastoon. Kun Steyer-merk-
kinen nelivetoinen kuorma-automme viimein saa-
pui paikalle kapusimme sen lavalle, jonne oli ra-
kennettu istuimet yleisökyydityksiä varten. Oli-
viinvihreä kuorma-auto paljasti matkan aikana to-
dellisen luonteensa kun kuljettajanamme toimiva, 
aikoinaan Naissaaren sotilashenkilöstöön kuulunut 
entinen venäjän armeijan edustaja, otti autovan-
huksesta kaiken irti - kirjaimellisesti, kuten myö-
hemmin ilmeni. Kuorma-automme muuttui kus-
kimme käsissä autosta lyhyen kantaman raketiksi 
kun kiisimme Naissaaren yksikaistaisia hiekkatei-
tä kohti tykkipattereiden raunioita. Ensimmäisek-
si pysähdyimme 120 m m tykin avoasemassa joka 
sijaitsi lähitorjuntaa varten rakennetun tunneli- ja 
kk-torni - tuk ikohdan yhteydessä. Pääsimme tu-
tustumaan tunnelijärjestelmään pintaa syvemmäl-
tä ja kulj imme maan alla pitkin sokkeloisia tun-
neleita jotka yhdistivät tykkiasemat, varastot ja 
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Miinatehtaan tuotanto-
linja on pysähtynyt ja 

ruosteesta päätellen lo-
gistiikkakin hidastunut 

voima-asema olivat edelleen pystyssä ja tornin ka-
tolta avautui mahtava näkymä Suomenlahdelle. 

Lähtiessämme kiitämään jälleen kuorma-au-
tomme lavalla koti Naissaaren vuonna 1993 sul-
jettua miinatehdasta kuului täydessä vauhdissa 
kuorma-automme perästä pamaus, kolinaa ja ar-
motonta rutinaa jonka jälkeen ajokkimme jäi kol-
men tien risteykseen seisahduksiin. Voimansiirto-
eli kardaaniakseli oli irronnut taka-akselista koko-
naan mikä ei kuljettajan kiroilusta päätellen tapah-
tunut ensimmäistä kertaa. Aiemmin sattuneen vii-
västyksen "tekniset syyt" selvisivät meille siis ihan 
käytännössä. Seisoimme keskellä tietä noin 15 mi-
nuuttia auringonpaisteessa ja poimimme sieniä ja 
mustikoita sillä aikaa kun kuljet tajamme ruuva-
si kardaaniakselin loppuosankin irti autosta. Kun 
kuorma-auton neliveto laitetaan päälle myös etu-
pyörät vetävät, joten jatkoimme matkaa vauhdin 
lainkaan hidastumatta etuvetoiseksi muuttuneella 
kuorma-autollamme. 

Pääsimme etuvedollakin kuoppaisia teitä pitkin 
50-luvulla rakennetun miinavaraston maastoon, 
jossa edelleen oli lastauslaitureilla satoja tyhjiä me-
rimiinoja ja raivausesteitä jotka oli koottu lähei-
sellä miinatehtaalla. Merimiinat kuljetettiin laivoi-
hin kapearaiteista rautatiejärjestelmää pitkin jonka 
jäljellä olevat radat risteilivät saaren joka kolkaan. 
Miinavarasto oli ollut niin salainen ja suojeltu koh-
de ettei sinne päästetty töihin kuin luotettuja up-
seereita ja insinöörejä. Alue oli suljettu kaksinker-

Kiltalaisia Naissaa-
ressa 

majoitustilat toisiinsa. 
Vaikka asemat olivat-
kin suurimmalta osin 
räjäytetty kappaleiksi 
olivat tunnelit edelleen 
suhtee l l i sen hyvässä 
kunnossa. 

Seuraavana kohtee-
namme olivat 14-tuu-
maiset kaksois tykki-
tornit Naissaaren meri-
vartioston tukikohdan 
lähettyvillä, jonne siir-
ry imme jälleen vauh-
dikkaasti kuorma-au-
ton kyyditseminä. Ra-
javartijat eivät yleensä 

päästä vierailijoita alueelleen, mutta tekivät meidän 
kohdallamme poikkeuksen. Alueelle oli rakennet-
tu kaksi massiivista tykkikasemattia 14-tuumaisil-
le kaksoistykkitorneille joista toinen oli ensimmäi-
sen maailmansodan päätyttyä jäänyt keskeneräi-
seksi. Rakenteet olivat suurimmalta osin ehjinä, 
mutta kaikki aseet ja muu rautaromu oli alueelta 
polttoleikattu irti uusiokäyttöön. Tämän jälkeen 
suuntasimme aivan Naissaaren kärkeen tulenjoh-
tokeskukseen jonka yhteydessä oli myös sijainnut 
12-tuuman kaksoistykki-
torni. Tykkitornin rauniot 
olivat lohduton näky, sillä 
se oli räjäytetty perusteel-
lisesti kappaleiksi tykin 
oman ammusvaraston rä-
jähdysaineilla. Paikoittain 
3 metr iä vahva sementt i 
oli antanut periksi ja lojui 
valtavina lohkareina tor-
nin jäännösten ympärillä. 
Ainoastaan tornin juon-
tokerros oli säästynyt suh-
teellisen ehjänä. Tulenjoh-
totorni ja sen alla sijainnut 
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täisellä, lähes 3 metriä korkealla piikkilanka-aidal-
la johon oli sidottu peltipurkkeja jotka kolinallaan 
ilmaisivat mahdolliset aitaa ylittävät tai leikkaavat 
sabotöörit. Aitojen välissä juoksenteli koiria jotka 
hoitelivat ne onnettomat jotka ensimmäisestä ai-
dasta olivat läpi päässeet. Alueen vartiotornit sei-
soivat synkkinä edelleen paikoillaan ja olivat hyvä-
kuntoisen näköisiä. Itse vanha miinatehdas ja sen 
irtaimisto oli tuhottu täysin vuoden 1993 jälkeen, 
jolloin viimeiset venäläissotilaat saarelta poistui-
vat. Oppaamme Jaanus Kivisaar kertoi että jos alu-
eella oleva räjähdysaine ja miinat olisivat syystä tai 
toisesta räjähtäneet olisi koko Naissaar ja suuri osa 
Tallinnaa tuhoutunut räjähdyksessä täysin. Näh-
tyämme tehtaan ja merimiinat oli tämä toteamus 
helppo uskoa. 

Kiertoajelumme päätteeksi kiitimme kuljetta-
jaamme vauhdikkaasta kyydityksestä ja siirryim-
me Naissaaren luontokeskuksen ravintolaan syö-
mään herkullista seljankaa. Kylläisinä jä imme 
odottamaan m/s Monican paluulähtöä kohti Tai-
linaa ja Piritan satamaa. Kuulimme kuitenkin että 
yhteysalus oli joutunut jättämään päivävuoronsa 

kokonaan väliin, sillä päivän aikana pohjoispuhu-
ri oli yltynyt eikä alus voinut lähteä merelle lain-
kaan. Alunperin aluksen oli tarkoitus lähteä pa-
luumatkalle klo 19.00, mutta kapteeni teki viisaasti 
odottaessa tuulen tyyntymistä. Pääsimme viimein 
irtautumaan laiturista klo kahdeksan jälkeen illal-
la. Monican kapteeni ja miehistö varoittelivat vie-
lä pistämään matkatavarat tukevasti paikoilleen ja 
pitämään kiinni sillä tuuli ole edelleenkin varsin 
voimakas. Koska aluksen pöytiä tai istuimia ei oltu 
pultattu kiinni aluksen rakenteisiin oli paluumat-
kamme aluksi varsin mielenkiintoinen sillä aallo-
kon voimakkuudesta johtuen huonekalut liikkuivat 
keinumisen tahdissa. Käännettyämme keulamme 
etelään, seilasimme vauhdikkaasti myötätuules-
sa takaisin Piritan satamaan. Saavuimme takaisin 
mantereelle noin tunnin ja 20 minuuttia aikatau-
lusta myöhässä. Saatuamme jälleen kovaa maata 
jalkojemme alle palasimme tilausbussilla Tallinkin 
terminaaliin josta katamaraanimme kohti Helsin-
kiä lähti klo 22.15. 

Väsyneinä, mut ta onnell isina re tkes tämme 
Naissaareen totesimme että matka oli onnistunut 
yli odotusten. Pienet vastoinkäymiset ja merelliset 
mainingit toivat retkeen elämysmatkan tunnelmaa, 
jota ei rahalla saa. Totesimme myös että Naissaaren 
tykistöbunkkerit, miinavarasto, kylät, luonto sekä 
kapearaiteinen rautatieverkosto vaativat vähintään 
viikon verran aikaa jotta jokaiseen kohteeseen eh-
tisi tutustua rauhassa ja ajan kanssa. 
Jussi Wirtanen 

Tulenjohtokeskus Naissaaressa 
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KUIVASAAREN YLEISÖRETKET 
OLIVAT MENESTYS 
• Tänäkin kesänä järjestettiin neljänä viikonlop-
puna mahdollisuus tutustua Kuivasaaren linnak-
keen ainutlaatuiseen luontoon ja rannikkotykistö-
museoon asiantuntevien oppaiden johdolla. Suu-
ren suosion aikaisempina vuosina saavuttaneet 
retket olivat tänäkin kesänä kysyttyjä eikä sateinen 
alkukesä jarruttanut yleisömäärää millään tavoin. 
Kun mantereella satoi ja salamoi paistoi Kuivasaa-
ressa aurinko täydeltä terältä. 

Paras kukinta- ja pesimäkausi osui jälleen tou-
ko-kesäkuuhun ja iloksemme havaitsimme että 
harvinaisemmat kasvit kuten nuokkukohokki oli-
vat levinneet ja yleistyneet saaren eri kolkkiin. 
Useita kesiä Kuivasaaressa pesinyt kyhmyjout-
senpari sai keväällä kolme poikasta joista valitet-
tavasti vain yksi on enää tätä kirjoitettaessa hen-
gissä. Runsas lintukanta houkuttelikin erityisesti 
lintualan harrastajia kesäiselle retkelle Kuivasaa-
reen sankoin joukoin. Muun muassa valkoposki-
ja kanadanhanhet sekä merimetsot olivat vieraili-
joiden kiikareiden kohteina. Valkoposkihanhien 
määrä Kuivasaaressa oli tänä kesänä vähentynyt 
radikaalisti sillä vain 3-4 paria poikasineen tavat-
tiin saaren lähialueilta. Suurin osa hanhista oli siir-
tynyt pesimään tänä kesänä ilmeisesti mantereen 
puolelle, jossa valkoposkihanhista on jo ylitarjon-
taa. Muun muassa Vuosaaressa ja Sörnäisissä han-
hia yritettiin käännyttää takaisin saaristoon ripot-
telemalla heinikkoon niin sanottua kanelihappoa, 
jonka hajusta ja mausta hanhet eivät pidä. Sen si-
jaan teeri pesi Kuivasaaressa jälleen onnistuneesti 
ja haahkoja sekä merimetsoja näkyi myös edellis-
vuosia enemmän. 

Retkiviikonloppujen tuotto käytetään perin-
teiden mukaisesti lyhentämättömänä Kuivasaaren 
rannikkotykistömuseon ylläpitoon ja kehittämi-
seen. Muun muassa vanhan kasarmin ja komen-
tajan asuinrakennus maalataan tämän syksyn ku-
luessa kesän yleisöretkistä saaduilla tuloilla. Myös 
Kuivasaareen asennettavat kolme uutta rannikko-
tykkiä saadaan kustannettua menneen kesän tu-
loilla. 

Suurkiitokset kaikille kiltalaisille ja talkoolaisil-
le sekä SlRR:n henkilöstölle kesän 2004 Kuivasaa-
ri-viikonloppujen onnistumisesta! 

Lisätietoja Kuivasaaren retkiviikonlopuista saa 
tiedottaja Jussi Wirtaselta, puh. 040-824 9462 sekä 
osoitteesta www.rt-kilta.net. 

KUIVASAARI KUNNIOITTI 
HELSINKI-PÄIVÄÄ 12 .6 . 
• Edes sateinen ja kylmä keli ei onnistunut latis-
tamaan tunnelmaa kun Kuivasaaren järeä 12-tuu-
mainen kaksoistykkitorni ampui jälleen saluut-
tilaukaukset, tällä kertaa Helsinki-päivän kunni-
aksi. AALTO 2004 -sotaharjoituksen yhteydessä 
järjestetty yleisöpäivä avasi mahdollisuuden ylei-
sölle päästä seuraamaan Kuivasaaren linnakkeel-
le saluuttilaukausten ammuntoja. Lyypekinlaitu-
rista lähtenyt kuljetus toi saarelle sadeviittoihin ja 
-takkeihin pukeutunutta yleisöä, jolla oli tunnel-
ma korkealla vaikkei kesäsää juuri suosinutkaan. 
Normaalisti ammuntojen aikana Kuivasaareen ei 
päästetä kuin puolustusvoimain henkilöstöä ja 12-
tuumaisen tykkitornin tykkiryhmän jäsenet, joten 
kyseessä oli erittäin harvinainen tilaisuus todeta 
"Wanhan Rouvan" taistelukunto kunnialaukausten 
muodossa. 

Myös mantereen puolella ammunnat kiinnos-
tivat uteliaita. Kaivopuiston rantaan kerääntyi hy-
vissä ajoin ennen klo 11 ja 15 ammuttuja saluutti-
laukauksia sankka joukko yleisöä kuuntelemaan ja 
katselemaan ääni- ja valoefektejä. Ammunnat kiin-
nostivat myös AALTO-sotaharjoitukseen osallis-
tuneita reserviläisiä ja muun muassa Merisataman 
tuntumaan rakennetun Camp Kaivo -konttileirin 
väki hiljentyi kuuntelemaan 70-vuotiaan tykkivan-
huksen jyrähdyksiä. 

Kuivasaaren kaksoistykki torn i 
vart io inut Suomenlahtea jo 70-vuot ta 
Kuivasaaren linnakkeen 12-tuumainen 305/52 0 2 
(Obuhov)-kaksoistykkitorni vihittiin 12.05.1934. 
Läsnä olivat muun muassa Tasavallan President-
ti P.E. Svinhufvud, pääministeri T.M. Kivimäki, 
puolustusministeri Arvi Oksala, sotaväen päällik-
kö kenraaliluutnantti Hugo Österman ja meripuo-
lustuksen päällikkö kenraalimajuri Väinö Valve. 
Mäkiluodon torni ampui kunnialaukaukset mo-
lemmilla putkilla Kuivasaaren eteen n. 500 met-
rin päähän saaren eteläkärjestä ja tornin betonipe-
rustaan laskettiin perustamiskirja ja rahanäytteitä 
käytössä olevista metallirahoista kaikki suljettuna 
57 mm:n Nordenfelt -hylsyyn. 

JÄRVÖN TOIMINTA 
JATKUU SYKSYLLÄKIN 
• Järvön palveluja voivat killan jäsenten lisäk-
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si toivottavasti jo kesällä 2004 käyttää myös muut 
Suomenlahden Meripuolustusalueen vastuualueel-
la toimivien Sininen Reservi ry:n jäsenjärjestöjen 
henkilöjäsenet sekä Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentin perinneyhdistyksen jäsenet ja Suomen-
lahden Meripuolustusalueen henkilökunta. Myös 
uusien käyttäjien on suoritettava normaalit Järvön 
liittymis-, vene- ja vierailumaksut mutta Suomen-
linnan Rannikkotykistökillan jäsenmaksua heidän 
ei tarvitse maksaa. 

Kiltalaiset pääsevät Järvöhön omalla veneellä. 
Tämä edellyttää kertaluonteisen liittymismaksun 
maksamista ja lisäksi venemaksun suorittamista 
ennen kunkin vuoden ensimmäistä käyntiä. Ker-
taluontoinen liittymismaksu on 170 euroa ja vene-
maksu 90 euroa vuodessa. Venemaksuun sisältyy 
20 euron vierailumaksu. Näillä maksuilla ylläpi-
dämme Järvön laitureita, grillikatoksia ym. Jär-
vö on puolustusvoimien aluetta ja sinne tarvitaan 
kulkulupa. Lupa saadaan kuluneen kesän alussa 
maksunsa maksaneiden nimistä. 

Tänä vuonna kokeiltiin mahdollisuutta maksaa 
yhden päivän oleskelusta 5 euron kertamaksu, jon-
ka tuli olla maksettuna ennen saareen saapumista. 
Kertamaksu sisälsi oikeuden vierailla Järvössä il-
man yöpymistä. Koska kokeilu sujui joustavasti on 
todennäköistä että samaa päivämaksua käytetään 
myös tulevina purjehduskausina. 

Lisätietoja toiminnasta antaa Järvön isän-
tä Matti Hil tunen, gsm 040 342 7064, matti. 
hiltunen7@luukku.com. 

RANNIKKOTYKISTÖN PERINTEET 
TALTEEN JA KIERTOON! 
• Jokainen mies tai nainen, joka on osallistunut 
rannikkopuolustukseen varusmiehenä, reserviläi-
senä, kantahenkilökuntaan kuuluvana sotilaana tai 
siviilihenkilönä, näiden omaisena ja läheisenä, kil-
talaisena, lottana ja sotilaskotisisarena niin rauhan 
kuin sodan aikana. Nyt, muutosten tuulien puhal-
taessa, on oikea aika kerätä, järjestää ja tallentaa 
rannikkopuolustuksen eri tehtävissä olleiden ja 
olevien sotilaiden ja siviilien, naisten ja miesten, 
henkilökohtaiset muistelot ja kokemukset. Mikään 
asia ei ole liian suuri tai pieni taltioitavaksi! RAN-
NIKKOTYKISTÖN PERINNEYHDISTYS ry:n 
asettama raati palkitsee ansioituneimmat kirjoi-
tukset ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 
yllätyspalkinto. 

MITÄ HAEMME? 
Mitkä tekijät loivat rannikkojoukkojen, rannik-
kotykistön, rannikkojalkaväen ja -jääkäreiden 
vahvan aselajihengen ja -identiteetin sotien, 
miinanraivauksen ja rauhan aikoina? 

- Mitkä asiat ja tapahtumat itsenäisyytemme ai-
kana saivat sanomaan ja tuntemaan "RT ON 
TERÄSTÄ JA TEKNIIKKAA" 

- Miten palvelu ja elämä linnakkeilla, merival-
vonta-asemilla, moottoroidussa rt-patteristos-
sa, esikunnissa ja joukoissa, eri tehtävissä muo-
vasi meitä joukkoina ja yksilönä? 

KIRJOITA: 
- Käsin, kirjoituskoneella tai tietokoneella yhdel-

le puolelle A4-kokoista arkkia 
- Jätä arkin vasemmalle puolelle 4 cm:n margi-

naali 
- Kirjoita jokaisen vastauksen yhteyteen, onko 

se omakohtaisesti koettu tai keneltä olet tiedon 
saanut 
Kaikki vastaukset kootaan ensin Rannikkoty-

kistön Perinneyhdistys ry:n arkistoon ja siirretään 
sitten taltioitavaksi Sota-arkistoon tai Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon si-
sältönsä perusteella. 

MERKITSE VASTAUKSESI ALKUUN: 
Suku- ja etunimesi, syntymäaikasi ja -paikkasi 
Joukko-osastosi, yksikkösi, tehtäväsi, sotilas-
arvosi ja paikkakunta kirjoituksesi kuvaamana 
ajankohtana, 

- Postiosoitteesi, puhelinnumerosi sekä sähkö-
postiosoitteesi, 

- Allekirjoittamasi suostumus siihen, että aineis-
to saadaan arkistoida nimelläsi edellä mainit-
tuihin arkistoihin. 

- Kirjoitustasi kuvaava otsikko varsinaiselle tek-
tille. Nämä tiedot kerätään, jotta materiaalia 
voitaisiin mahdollisimman laajasti analysoida 
esim. tutkimuskäytössä. Ellet halua omaa tai 
muiden nimiä julkisuuteen, ilmoita asiasta. 

- Jos haluat äänittää haastattelun ota yhteys Ossi 
Kettuseen (050-3300596, ossi.kettunen@welho. 
com). 

JOS LÄHETÄT VALOKUVIA: 
- Merkitse selvästi pitääkö valokuvat (vast) tai 

negatiivit palauttaa, jolloin ilmoita palautus-
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osoite; numeroi kukin rajaamaton kuva omalla 
numerollaan 

- Liitä mukaan arkki, jossa kerrotaan kunkin nu-
meroidun kuvan osalta kuvausaihe ja kuvaus-
paikka, tilaisuus, henkilöt kuvassa ja valoku-
vaajan tiedot, jos nämä ovat tiedossa 
Lähetä sähköisessä muodossa aolevat kuvat 
"jpg"-muodossa CD-rom:lla, mukaan myös pa-
peritulosteet. 

LÄHETÄ VASTAUKSESI 31.10.2004 
MENNESSÄ OSOITTEESEEN: 

Juhani A. Niska 
Keijukaistenpolku 3 A 12 
00820 Helsinki 
Kuoreen: "RT-perinne" 

JULKAISEMINEN 
Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry:llä on ai-
neiston julkaisuoikeus eikä erillisiä tekijänoike-
uspalkkioita makseta. 
Jos et halua jotakin muistiinpanoa tai kuvaa 
julkisuuteen, mainitse siitä keruun yhteydesä 
kirjallisesti vastauksessasi, 
Ensisijaisena julkaisemismediana on tarkoitus 
käyttää Rannikon Puolustaja-lehteä 
Mahdollisen kokoomateoksen julkaisemisesta 
tehdään aikanaan eri päätös 

LISÄTIETOJA ANTAVAT: 
Juhani A. Niska, 

09-786 351, juhani.niska@detto.inet.fi  
Anu Vuorinen, 

040-502 5926, anu.vuorinen@av-taitto.net  
Ossi Kettunen, 

050-300596, ossi.kettunen@welho.com 

RT-KILLAN HIHAMERKKI 
VALMISTUNUT! 
• Killan jäsenillä on oikeus lunastaa itselleen kil-
tamme ikioma hihamerkki, jota käytetään ohje-
säännön mukaisesti maastopuvussa m/91 killan 
mustan baretin kera. Komeasti brodeerattu kan-
gasmerkki tunnustaa rannikkotykistön värejä, 
jossa merkkiä kiertää punainen reunus ja mustal-
la pohjalla on kultainen (keltainen) Ehrensvärdin 
kypärä, kuten barettikokardissa, ristissä olevat ty-
kinputket, sekä teksti: "Suomenlinnan RT-Kilta". 
Merkki on tarrapohjainen ja mitoitettu maastopu-

vun m/91hihaan. Merkin hinta on 5 euroa ja sen 
saa tilattua osoitteesta: Matti Hiltunen, gsm 040 
342 7064, matti.hiltunen7@luukku.com. 

Baretti m e r k k i 
• Kaikilla kiltamme jäsenillä on oikeus käyttää 
mustaa barettia ja siinä hopeanväristä 3. luokan 
merkkiä, jossa on killan tunnus (sama kuin tä-
män kirjeen alussa). Merkin mukana tulee myös 
pikkutakin kaulukseen kiinnitettävä pinssi, jossa 
on sama kuvio. Ansioituneille killan jäsenille voi-
daan myöntää oikeus käyttää 2. tai 1. luokan baret-
timerkkiä ja vastaavaa pinssiä. Mustia baretteja voi 
ostaa Valtion pukutehtaan myymälästä tai Maan-
puolustusyhtiön MP-myymälästä. Barettimerkke-
jä (3. lk) ja pinssejä voi tilata Kristiina Slottelta yh-
teishintaan 8 euroa. 

KAJANUKSEN S A U N A A N 
SYYSLÖYLYIHIN 
• Suomenlinnan Rannikkotykistökillan jäsenet 
perheineen voivat käyttää Kajanuksen saunaa 70 
euron hintaan. Käytä etua hyväksesi, mutta muista 
jättää paikat vähintään siihen kuntoon kuin ne oli-
vat ennen saunaan tuloasi. Näin voimme jatkossa-
kin pitää kiltalaisten saunamaksun edullisena. 

Kajanuksen saunaa käyttävät myös yritykset ja 
muut upean löylypaikan tarvitsijat. Yrityksille, yh-
distyksille ja muille yhteisöille hinta on 420 euroa. 
Ei-kiltalaisten perheille, puolustusvoimien yksi-
köille ja muille sidosryhmille hinta on 120 euroa. 
Kaikki hinnat ovat kertamaksuja. Perhe tarkoittaa 
tässä todellakin perhettä (jossa on enintään seitse-
män jäsentä) eikä esim. urheiluseuraa tai työkave-
reita. 

Sauna sijaitsee Upinniemen varuskunnan alu-
eella ja sinne tarvitaan kulkuluvat. Jos seurueeseen 
kuuluu ulkomaalaisia vieraita, heillekin on anotta-
va kulkuluvat vähintään viikkoa ennen vierailua. 
Kajanuksen saunan hoitaja on sotilasmestari evp 
Mauri Harju (puhelin 0400 443 749), jolta vara-
taan kaikki saunavuorot. Häneltä saa myös lisätie-
toa mm. kulkulupamenettelystä. 

MUUT KILTA-ASIAT 
Kil lan w w w - s i v u t 
• RT-Killan kotisivut löytyvät osoitteessa: http:// 
www.rt-kilta.net/ 
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Killalla on sivusto myös 
osoitteessa Maanpuolustuskilto-
jen Liiton portaalissa osoittees-
sa: http://www.mpkl.fi. Valitse 
vaihtoehto "Jäsenyhdistykset ja 
kiltapiirit" ja yhdistyksen nimi. 
Sivuston sisältö koostuu lähinnä 
uutis- ja yhteystieto-osioista. 

Kirjall isuutta 
• Kristiina Slottelta voi tilata 
neljää Ove Enqvistin kirjoitta-
maa historiikkia: Järvö, Kuiva-
saari, Robert Kajanuksen sauna 
ja huvila sekä Vallisaari ja Ku-
ninkaansaari. Kunkin hinta on 
3,50 euroa + postikulut. Muuta-
ma kappale Isosaari-Kuivasaa-
ri -historiikkiakin vielä löytyy. 
Hinta on sama kuin edellä. 

Lisäksi myydään Ove En-
qvistin kirjaa Itsenäisen Suomen 
Rannikkotyki t 1918-1998 ja 
Markus Mannisen teosta Viapo-
ri, Merilinnoitus ensimmäises-
sä maailmansodassa 1914-1918. 
Kummankin hinta on 12 euroa + 
postikulut. 

Rannikkotykistövideo 
• Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökillan tuottama itsenäisen 
Suomen rannikkotykistöä esittä-
vä noin 40 minuuttia pitkä video 
kertoo rannikkotykistön histo-
riaa vuodesta 1918 alkaen aina 
aselajin lakkauttamiseen saak-
ka. Kuvamateriaalina on käytet-
ty muun muassa harvinaisia TK-
filmejä, asiantuntijoiden haastat-
teluja sekä jonkin verran varta 
vasten videota varten kuvattua 
uutta materiaalia. Videota voi ti-
lata Kristiina Slottelta hintaan 20 
euroa + postituskulut. 
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Leirikasteen 
kauhuja 

T kahdeksannen kerran Suomenlinnan Ran-
I Unikkotykis tök i l ta ry järjesti leirin Järvössä 

juhannuksen jälkeisellä viikolla 28.6-1.7. Tässä lei-
ristä Kivenlahden Karhunvartij öiden lippukunnan 
nuorten ohjaajien, Sallan, Sannan ja Emmin, ker-
tomana ja kuvittamana 

MAANANTAI 
Matkamme kohti Järvöötä alkoi Varukan venesata-
masta. Ongelmia ei ehtinyt kehkeytyä reilun puo-
len tunnin venematkan aikana. Rantauduttuamme 

Helminauhan valmistusta 
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Rastien 
ihmeitä 

Huomio -
nosta lippu! 

kannoimme tavaroitamme läheisen lipputangon 
luo, jossa oli pientä infoa leiristä ja sen vetäjistä 
Sannasta, Sallasta, Emmistä sekä aikaisemmin lei-
rillä olleille tutuiksi tulleista Bennistä, Kristiinasta, 
ja Eetusta, sekä Matista, Jasusta ja Penasta. 

Infon jälkeen leiriläiset liikkuivat kohti varsi-
naista leiripaikkaa. Tarkoituksenamme oli ruokail-
la heti leiripaikallemme saavuttuamme, mutta kos-
ka ruoka ei ollut vielä saapunut, aloimme tutustua 
toisiimme leikkien avulla. Pienen leikkitauon jäl-
keen saimme ruokaa, jonka voimilla jaksoimme 

ryhtyä telttojen pystytykseen. 
Loppupäivä kuluikin telttoihin asettuessamme 

ja tutustuessamme toisiimme sekä leikkiessämme. 
Illan hämärtyessä Emmi, Salla ja Sanna olivat ke-
hittäneet leirikasteen yllätyksiä täynnä, leiriläisiä 
varten. 

TIISTAI 
Herätyksen jälkeen oli hetki aikaa valmistautua li-
punnostoon, jonka hoitivat leirimme aamuvirkut 
Emmi ja Sanna. Lipunnoston jälkeen pääsimme 
nauttimaan ravitsevaa aamupalaa. Luvassa oli au-
rinkoinen päivä, jonka aikana kiersimme rasteja. 

Rasteilla oli ohjelmassa mm. uintia hyisessä 
meressä, jonne kumminkin yllättävän moni us-
kaltautui sekä kädentaitojen testailua leiripaidan 
teon ja helmikorujen tekemisen muodossa. Päivä 
vierähti mukavasti rasteja kierrellessä ja leikkiessä. 
Illemmalla Eetu uskaltautui näyttämään meille tai-
tonsa muurinpohjalettujen paistossa. 

Kohta herkutellaan... 

KESKIVIIKKO 
Herättyämme tihkusateeseen päätim-
me kummink in pitää l ipunnoston ja 
infohetkisen, mutta pukeutuneina sa-
devaatteisiin. Vaikka aamupäivä tih-
kuikin, leikimme silti leikkejä. Lou-
naaseen mennessä vettä tuli jo täydeltä 
taivaalta ja meille kehkeytyi ongelma, 
kun pojat eivät halunneet laittaa sade-
vaatteita päällensä. 
Lounaan jälkeen suun tas imme kul-
kumme kohti Mäkiluotoa, jossa tutus-
tu imme mm. tykkeihin, sotilaskotiin 
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ja sukellusvene altaaseen. Sateen jatkuessa suun-
tasimme sotilaskodin jälkeen takaisin leiriimme. 
Vaikka vettä satoikin ja ilma oli hieman kolea, oli 
päivällisemme onneksi maittavaa ja kuumaa. 
Päivällisen jälkeen saimme vieraiksemme meripe-
lastajat jotka kertoivat meille merellä liikkumisesta 
ja tapaturmista. Saunan jälkeen saimme makkaraa, 
leipää sekä kuumaa mehua. Pientä päänsärkyä ai-
heuttivat meidän telttamme, jotka vuotivat pahas-
ti, joten ainoa vaihtoehto oli mennä taloon nukku-
maan. Talomme oli hetkessä täyttynyt koko lattial-
taan pienistä nukkuvista lapsista. 

TORSTAI 
Tänään ei enää satanut, kun me herättiin aamul-
la ja aamupalakin maistui oikein mainiolta lipun-
noston jälkeen. Kun kaikki olivat saaneet mahan-
sa täyteen, Salla ja Sanna olivat kehittäneet hienon 
aarteenetsintä jutun, jossa jokaiselta rastilta sai sen 
suoritettuaan jonkun palkinnon (mm. mukin, lu-
sikkahaarukkaveitsi-systeemin ja namia). Ennen 
kuin aarteenetsintä päästiin aloittamaan, leiriläi-
set olivat kehittäneet Sallalle ja Sannalle oman lei-
rikasteen, jonka seurauksena puolet leiriläisistä oli 
märkiä, vetäjien halattua heitä vesiämpärin kaa-
duttua heidän päälleen. 

Aarteenetsinnän jälkeen vielä leikittiin ja sitten 
olikin jo aika lähteä kohti Varukkaa ja odottavia 
vanhempia. Venematka sujui oikein hyvin ja kaik-
ki pääsivät turvallisesti rantaan. 

Tänä vuonna oli erittäin hauska leiri, toivot-
tavasti nähdään myös ensi vuonna samoissa mer-
keissä. 

Salla, Sanna ja Emmi 

Muistoksi jää itse tehty leiripaita 

HANGON RANNIKKOPATTERISTON 
PERINNEPÄIVÄ 
ROSSARÖN LINNAKKEELLA 
Hangon Rannikkopatteriston perinnepäivää ja 

samalla patteriston perustamisen 83. vuosi-
päivää vietettiin maanantaina elokuun toisena päi-
vänä yhteistoiminnassa Suomenlahden Meripa-
taljoonan ja Hangon Rannikkopatteriston Perin-
neyhdistyksen kanssa. Patteriston perustamispäi-
vä on virallisesti elokuun ensimmäinen, patteristo 
perustettiin 1.8.1921, nimi oli tuolloin Turun Eril-
linen patteristo. Sää suosi tilaisuutta, aurinkoinen 
jakso alkoi sopivasti kesän sateiden jälkeen. 

Perinnepäivän tilaisuuksiin oli kutsuttu yhdis-
tyksen jäsenistö, hankolaisten maanpuolustusjär-
jestöjen edustajat, kutsuvieraita ja entisiä russarö-
läisiä sekä Meripataljoonan ja linnakkeen henkilö-
kuntaa. Päivän juhlavieraana oli puolustusvoimain 
entinen komentaja kenraali Jaakko Valtanen. Hän 
kertoi asuneensa elämänsä viisi ensimmäistä vuot-
taan Russaröön linnakkeella, jolloin hänen isän-
sä oli siellä linnakkeen päällikkönä. Myöhemmin 
1940- luvun lopulla hän oli täällä Hankoniemellä 
sodan jälkeisessä miinanraivaustoiminnassa tuol-
loin jo aktiiviupseerina. 

Juhlallisuudet alkoivat aamulla klo 9.00 seppe-
leenlaskulla Hangon sankarihaudalla. 

Seppeleen laskivat Suomenlahden Meripatal-
joonan komentajan sijainen komentajakapteeni 
Jukka Alavillamo, Hangon Sotaveteraanien pu-
heenjohtaja Ahti Paananen ja Perinneyhdistyksen 
puheenjohtaja majuri evp Veikko-Olavi Eronen. 
Seppeleenlaskuun osallistuivat kaikki hankolai-
set maanpuolustusjärjestöt lippuineen, ml Suo-
menlahden Meripataljoonan lippu, lippujaoksen 
muodosti Russarön linnakkeen varusmiesten osas-
to linnakkeen päällikön kapteeniluutnantti Timo 
Kalliotien johdolla, kunniavartiossa olivat linnak-
keen varusmiehet. 

Paraatikatselmus ja päiväjuhla pidettiin Russa-
rön linnakkeella keskijaoksen katolla, saaren nä-
köalapaikalla vanhojen järeiden tykkien suojassa. 
Seppeleenlaskussa ja päiväjuhlassa soitti Dragsvi-
kin Perinnesoittokunta kapellimestari Helge Dah-
lin johdolla luoden tilaisuuksille juhlavan tunnel-
man. Päiväjuhlan aluksi otettiin vastaan lippulin-
na, jonka muodostivat hankolaisten maanpuolus-
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Suomenlahden Me-
ripuolustusalueen 
komentajan sijainen 
kommodor i Jaakko 
Tikka tarkastaa paraa-
tiin ryhmittyneet osas-
tot seurassaan paraatin 
komentaja komkapt 
Jukka Alavillamo. 

Vapaan sanan aika-
na käytti puheenvuoron 

Kutsuvieraita ja Perin-
neyhdistyksen edus-
tajia kenttälounaalla 
"kenraalin pöydässä". 
Pöydän päässä etualal-
la Hangon Reservi-
läisten puheenjohtaja 
Risto Sariola ja linnak-
keen päällikkö kaptl 
Timo Kalliotie, oi-
kealla komkapt Jarmo 
Valtimo. 

ensin kenraali Jaakko Valtanen, todeten mm, että 
tänä kesänä tulee kuluneeksi tasan 60 vuotta, kun 
Suomen kohtalo ratkaistiin Karjalan Kannaksella 
suomalaisten onneksi päättyneeseen torjuntavoit-
toon. Kenraali Jaakko Valtanen kohdisti puheensa 
myös varusmiehille painottaen maanpuolustuksen 
ja maanpuolustustahdon merkitystä edelleenkin. 
Puheensa lopuksi hän kiitti saamastaan kutsusta 
linnakkeelle ja toivotti kaikille hyvää juhlapäivää. 

Hangon kaupungin tervehdyksen toi kaupun-
ginjohtaja Tom Axberg, toden alkuun, kuinka vali-
tettavaa oli Hangon Rannikkopatteriston lakkaut-
taminen m m Hangon kaupungille. Mutta hänestä 
on hyvä asia, että on perustettu perinneyhdistys, 
joka jatkaa Patteriston perinteitä ja voimme näin 
kokoontua viettämään edelleenkin yhteisiä juhla-

tusjärjestöjen liput kantajineen sekä Suomenlah-
den Meripataljoonan lippu ja Suomenlahden Me-
ripuolustusalueen lippu, joka otettiin vielä erikseen 
vastaan. Paraatikatselmuksen suoritti Suomen-
lahden Meripuolustusalueen komentajan sijainen 
kommodor i Jaakko Tikka, katselmusta komensi 
komentajakapteeni Jukka Alavillamo. Paraatikat-
selmuksen aluksi pidettiin kenttähartaus, jossa pu-
hui Suomenlahden Meripuolustusalueen sotilas-
diakoni Sami Mäntylä. Kommodori Jaakko Tikka 
luovutti Hankoniemen ristit maanpuolustustyössä 
ansioituneille sotaveteraaneille ja myös nuorempi-
en maanpuolustusyhdistysten aktiivisille jäsenille 
sekä kahdelle linnakkeen varusmiehelle erinomai-
sesta varusmiespalveluksesta. 

Perinneyhdistyksen perinnekolikot luovutti yh-
distyksen puheenjohta-
ja Veikko-Olavi Eronen 
sääntö jen mukaises t i 
kaksi vuot ta jäsenenä 
olleille henkilöille. 
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Eversti Juhani Niska onnittelee hra Rudolf Erikssonnia Hankoniemen rististä, vasemmalla Hangö 
Krigsveteranernas ordförande Ossian Österlund, oikealla eversti Matti Lappalainen. 

hetkiä. 
Maittavan kenttälounaan jälkeen juhlayleisöllä 

oli mahdollisuus tutustua kasarmilla kalustoesitte-
lyyn ja perinnetupiin sekä käydä majakalla. Sotilas-
koti oli myös auki koko päivän ajan. Linnakkeella 
Perinnepäivän viettoon osallistui yli sata henkeä. 
Kiitokset kaikille juhlavieraille, juhlan järjestelyi-
hin osallistuneille ja erityisesti kiitoksia keittiöhen-
kilökunnalle joukon muonittamisesta ja Sotilasko-
din hoitajille! 

Per innepäivänä luovutetut 
H a n k o n i e m e n ristit: 
Alik res Hannu Aho, tkm Mikko Airamaa, hra Ru-
dolf Eriksson, alik res Sampsa Hallikainen, alik res 
Hans-Rune Holmberg, kers res Jaakko Huvinen, 
korpr res Ulf Johansson, vääp res Hannu Kekko-
nen, tkm Juha Koponen, alik res Jouni Kytöläinen, 
vääp res Harri Nuutinen, hra Paul Nyman, hra Nils 
Nyström, korpr res Erkki Peri, stm res Erkki Pihl, 
tkm res Tapio Tuutijärvi, ylik res Markku Vesteri-
nen. 
Veikko-Olavi Eronen 
Kuvat toimittaja Mirjam Majava 

Kenraali Jaakko 
Valtanen kiittää 
linnakkeen keit-

tiöhenkilökuntaa, 
Mirja Muuroa 

(kättelyvuorossa) 
ja Kristiina Vou-

tilaista seurassaan 
kommodori Jaak-
ko Tikka ja Perin-
neyhdistyksen pu-

heenjohtaja maj 
evp Veikko-Olavi 

Eronen. 
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R T - G O L F 
I O - V U O T I S K I S A 

Tämän vuotinen juhlakilpailu 17.8.04 Tuusu-
lan Golfklubilla oli innoittanut ennätysmää-

rän kilpailijoita mukaan, 31 rannikonpuolustajaa. 
Kenttä oli loistavassa kunnossa, mutta pelisää oli 
sitäkin vaativampi, sadetta oli kerrankin ennus-
tusten mukaan koko kilpailun ajan. Mutta me kes-
t imme sen. Kilpailun järjestäjä luovutti Tuusulan 
Golfklubille Johtorenkaan standaarin kiitokseksi 
hyvästä ja pitkäaikaisesta yhteistyöstä. 

Kilpailu ISON MALJAN-kiertopalkinnosta oli 
kova ja jyvät karsiutuivat akanoista. 

Voittaja oli Risto Pakarinen Isosaaresta, uusien 
näin viimevuotisen voittonsa. Hän sai kiertopalkin-
non lisäksi komean pokaalin ja edestakaisen mat-
kan Niitväljan golfkentälle helikopterilla. Toinen he-
limatka arvottiin kaikkien pelaajien kesken ja onne-
tar suosi sinäkin Isosaarelaista, Sauli Ketosta. 

Kaikki kilpailijat palkittiin ja Krapin Ateljeeri 
ravintolassa nautitun maittavan ja runsaan päiväl-
lisen jälkeen golfarit poistuivat tyytyväisinä päivän 
kokemuksiinsa. 

Onnittelut kaikille voittajille ja parhaat kiitok-
seni kaikille mukana olleille. Allekirjoittaneella 
on ollut suuri ilo olla järjestämässä näitä kisoja 10 
vuoden ajan. Luopuessani nyt tästä tehtävästä, toi-
von Rt-Golfin jatkuvan edelleenkin yhtenä meitä 
rannikon maanpuolustushenkisiä yhdistävänä te-
kijänä jonkun uuden vetäjän innoittamana. 

Kiitokset kaikille näistä vuosista ja hyviä svin-
gejä. 
Pertti E. K. Aalto 
Rt-Kerho Johtorengas ry 

Tulokset: 
Naiset 
Sija Nimi 

1 Pirkko Aalto 
2 Asta VVallander 
3 Pirkko Karine 

Miehet 

Bogeypisteet 

27 
23 
13 

Risto Pakarinen 
Petri Virtanen 
Mauno Rautio 
Juha Ravanti 
Olli Saravuo 
Olli Laurila 

Paras sratch-tulos 
Sören Isaksson 

Lähimmäs lippua 
Sauli Ketonen 

Pisin draivi 
Hanno Strang 

38 
38 
33 
32 
32 
32 

83 lyöntiä 

3,10 metriä 

180 metriä 

Joukkuekilpailu: 
Isosaari, Johtorengas, Killat, RtUY, 
Sininen reservi, Sm-Mepa, Dop 

1 Sm-Mepa 
(Virtanen, Ravanti, Saravuo) 102 

2 Isosaari 
(Pakarinen, Ketonen, Vuorinen) 99 

3 Johtorengas 
(Rautio, Lähtevä, Hagman) 92 
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Ränni kkojääkäri-
killassa tapahtuu 
syksy 2004 

Marraskuu 
Keskiviikko-Torstai 3.-4.11.2004: Perinteinen 
barettimarssi Dragsvikin ja Hankoniemen maas-
tossa. Katso erillinen ilmoitus Rannikon Puolusta-
ja-lehdessä 2/2004. 
Marraskuu 
Keskiviikko 17.11.2004: Sääntömääräinen syys-
kokous Santahaminan upseerikerholla Helsingissä. 
Katso erillinen ilmoitus tässä lehdessä. Rannikko-
jääkärikillan jäsenille tulee myös erillinen kokous-
kutsu. Tilaisuuteen on ilmoittauduttava etukäteen. 
Joulukuu 
Lauantai 4.12.2004: Teikarin muistojen iltapäivä 
Turussa. Katso erillinen ilmoitus tässä lehdessä. 
Tilaisuuteen on ilmoittauduttava etukäteen. 

KOKOUSKUTSU 
Rannikkojääkärikilta ry:n 

sääntömääräinen 
syyskokous 

• Rannikkojääkärikilta r.y:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään 
keskiviikkona 
17.11.2004 klo 18.00 
Santahaminan upseerikerholla Helsingis-
sä. 

• Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. 

• Virallisen kokouksen jälkeen on ajankoh-
taiseen aiheeseen liittyvä esitelmä. 

• Kulkulupien järjestämiseksi kokoukseen 
on 
ilmoittauduttava 
10.11.2004 mennessä 
killan sihteerille Jyrki Härkille mieluiten 
sähköposti tse jyrki.harkki@teliasonera. 
com. Puhelimitse GSM 040-550 0082. 

Tervetuloa! 
Rannikkojääkärikilta r.y:n hallitus 

* i 

M 7 J * I' L. - . , i \ 

[ R ^ D T Q U D B TEDSCO)-

T u n n u k s i a 
Barettimerkki 8,5 € 
Solmioneula 17 € 
Jäsenmerkki 8,5 € 

Julka i suja 
Rannikkojääkärit-historiikki 17 € 
Rannikkojääkäripataljoonan 
historiikki 7 € 
Veren kostuttamat saaret 8,5 € 

A s u s t e i t a 
Lippis 12 € 
T-paita 12 € 
Kassi 26 € 

Tuotteita voi tiedustella Juha Karvo-
selta, puhelin 040-501 0843 ja sähkö-
postitse 
juha.karvonen@sanomamagazines.fi 

1 1 O 
RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 4 

mailto:juha.karvonen@sanomamagazines.fi


Rannikkojääkärit 
Säkylässä 

Rannikkojääkärikilta järjesti jäsenilleen tutus-
tumisvierailun Porin Prikaatiin, Säkylään lau-

antaina toukokuun 8. päivänä. Vierailun isäntänä 
toimi kiltaveljemme, yliluutnantti James Mashiri. 
Matkalla olimme Helsingistä pikkubussilla ja Tu-
rusta henkilöautolla. 

Ohjelmaamme kuului elokuvasalissa tapahtu-
neen Porin Prikaatin yleisesittelyn jälkeen tutus-
tuminen Suomen kansainvälisen valmiusjoukon 
kouluttamiseen. Kasarmialueelta siirryimme saat-
tueena Camp Kalle -nimiselle tarkastuspisteelle, 
jossa saimme nähdä todentuntuisena harjoitusesi-
tyksenä, kuinka pisteelle tullut auto tarkastetaan ja 
kuinka luvattoman aseen löytymisen jälkeen au-
tossa olleet henkilöt pidätetään. 

Camp Kallelta siirryimme leirialueelle, joka on 
rakennettu kriisialueelle rakennettavan leirin kal-
taiseksi. Koulutettavat henkilöt asuvat ja toimivat 
leirillä juuri samoin kuin "kriisipesäkkeessä". He 
tulevat leirille ikään kuin he tulisivat suoraan Suo-
mesta, asuvat parakeissa ja tekevät annetut tehtä-
vät kriisitilanteen asettamien rajoitusten puitteis-
sa. Leirin komentokeskuksessa radioliikenne hoi-
detaan englanniksi. Leiriltä lähdetään ikään kuin 
lähdettäisiin takaisin Suomeen. 

Kolmantena vierailukohteena meillä oli "etni-
nen kylä". Se on rakennusryhmä, joka esittää jo-

Rannikkojääkäreitä Porin Prikaatin portilla vie-
railun isännän seurassa. Vasemmalta Ahti Poh-
jonen, Harri Kalaja, Pekka Taipale, yliluutnantti 
James Mashiri, Johanna Krogerus, Aarne Kroge-
rus, Henrik Krogerus ja Paavo Teikari. Kameran 
takana oli Seppo Mäntymäki. 

takin "eksoottisen" maan kylää, jossa elämä soljuu 
paikalliseen tapaan. Koulutus on järjestetty niin, 
että kukin koulutettava ryhmä vuorollaan on ky-
län asujaimisto toisen ryhmän toimiessa kansain-

Miinakoulutusta 
"etnisessä kylässä". 
Vasemmalla eng-
lanninkieliset kou-
luttajat ja oikealla 
"kyläläisiä". (Kuva: 
Seppo Mäntymäki.) 
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välisenä joukkona. Saimme muiden muassa seu-
rata koulutustilannetta, jossa muutamat valmius-
joukkolaiset opettivat englanninkielellä paikallista 
väestöä käsittelemään miinoja oikein. Kylässä on 
myös rakennuksia, joita käytetään talojen valtaa-
mista harjoiteltaessa. 

Vierailuumme kuului myös simulaattoriam-
munta rynnäkkökivääreillä sekä tutustuminen Po-
rilaismuseoon, joka on Suomen mittavin joukko-
osastomuseo. Rankan päiväohjelman jälkeen nau-
timme päivällisen Upseerikerholla. 

Kiitokset vieraanvaraisuudesta Porin Prikaatil-
le sekä ennen kaikkea isännällemme, kiltaveli Ja-
mekselle. 
Aarne Krogerus 

Yliluutnantti James Mashiri tekee "mallisuori-
tuksen" eli näyttää, miten simulaattoriammunta 
toimii. Paavo Teikari ja Ahti Pohjonen seuraa-
vat. (Kuva: Johanna Krogerus.) 

Simulaattoriammunta 
meneillään Hornin hal-
lissa. Ampujat vasem-
malta Seppo Mäntymä-
ki, Henrik Krogerus, 
Aarne Krogerus, Ahti 
Pohjonen, Pekka Taipa-
le ja Harri Kalaja. Taus-
talla tulostaulua seuraa 
Paavo Teikari. Näyttö-
päätteen takana yliluut-
nantti James Mashiri. 
(Kuva: Johanna Kroge-
rus.) 

Teikar in muis to jen i l t a p i v ä 
• Rannikkojääkärikillan ja Teikarin taistelijoiden perinteistä itsenäisyyspäivän ajan juhlaa eli 
Teikarin muistojen iltapäivää vietetään lauantaina 4.12.2004 klo 14.00 

kylpylähotelli Holiday Club Caribiassa, Kongressikatu 1,20540TURKU. 
• Alkumaljojen, avaussanojen ja hiljaisen hetken jälkeen on vuorossa kohtuuhintainen joulu-
ateria. Perinteiden mukaisesti ohjelmaan kuuluu esitelmän ohella laulua, arpajaiset sekä ter-
veisiä eri tahoilta. Myös joulupukki on luvannut käydä juhlassa. Luvassa on siis jälleen kerran 
rattoisa iltapäivä vakavamman ohjelman ja viihteen parissa menneitä muistellen ja kuulumi-
sia kertoen. 

Si tova t i l m o i t t a u t u m i s e t 1 5 . 1 1 . 2 0 0 4 m e n n e s s ä . 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 
Martti Kuivala, puh. 02-231 7870 (työ), 02-238 9330 (koti) tai GSM 040-568 4500. 
Antti Laitakari, puh. 02-239 0750. 
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Paavo leikarista 
RannikkojaaUarihillan 

kunniajäsen 
Paavo Teikari 

80 vuotta 
5.7.2004. 

(Kuva: Kuva-
komppania.) 

Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan perinne-
päivänä 5.7.2004 kutsuttiin Teikarin taisteli-

joiden puheenjohtaja, merikapteeni, luutnantti res 
Paavo Teikari Rannikkojääkärikilta r.y:n kunniajä-
seneksi ja samalla hänelle myönnettiin kunniaran-
nikkojääkärin arvonimi. Paavo Teikari kutsuttiin 
killan kunniajäseneksi hänen 80-vuotissyntymä-
päivänään, sillä hän on syntynyt 5.7.1924 Teikarin 
saarella. Heinäkuun 5. päivänä 2004 tuli myös ku-
luneeksi 60 vuotta Teikarin taisteluista. 

Lukiolainen Paavo Teikari osallistui talvi- ja 
jatkosotaan vapaaehtoisena, varusmiehenä ja re-
serviläisenä rintamajoukoissa. Merisotakoulun re-
serviupseerikurssin nro 15 tykistölinjan hän suo-
ritti 4.1.-18.6.1944. Kurssin jälkeen hänet määrät-
tiin tuoreena vänrikkinä suoraan kotisaarelleen 
Teikariin, jossa heinäkuun alkupäivinä käytiin jat-
kosodan kiivaimmat rannikkotaistelut. Paavo Tei-
kari haavoittui näissä taisteluissa, johtaen 35 % so-
tainvaliditeettiin. 

Sotien jälkeen Paavo Teikari hakeutui merille 
teikarsaarelaisten perinneammatti in, aluksi kan-
sioppilaaksi loviisalaiseen Nordströmin varusta-
moon. Ura kansioppilaasta nousi kauppalaivan 
kapteeniksi. 

Vuonna 1971 Nordst römin laivasto omista-
janvaihdosten takia siirtyi Finnlinesin lipun alle. 
Finnlinesin palveluksessa laivanpäällikkyys vei 
Paavo Teikarin linjaliikenteessä Keski-Euroopan, 
Välimeren ja Amerikan satamiin. Eläkkeelle hän 
siirtyi vuonna 1982. Luutnantiksi hänet ylennettiin 
vuonna 1970. Hänelle on myönnetty useita kun-
niamerkkejä niin sodan kuin rauhan aikana. 

Eläkkeellä ollessaan Paavo Teikari on toiminut 
aktiivisesti vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä, 
muiden muassa Rannikkojääkärikillassa. Teika-

rin taistelijoiden puheenjohtajana hän on toiminut 
vuodesta 1994. 

Mainittakoon tässä, että Paavo Teikari on vasta 
viides Rannikkojääkärikillan kutsuma kunniajäsen 
ja kunniarannikkojääkäri killan nelikymmenvuoti-
sen historian aikana. Aiemmat ovat kenraali Jaak-
ko Valtanen, kenraaliluutnantti Magnus Haaksalo, 
Teikarin taistelijoiden aiempi puheenjohtaja, ta-
lousneuvos, majuri res Dan von Weissenberg sekä 
Maanpuolustuskiltojen Liitto r.y:n nykyinen pu-
heenjohtaja, majuri res Erkko Kajander. 
Aarne Krogerus 

Paavo Teikari (vas.) vastaanottaa Rannikkojääkä-
rikillan kunniajäsenyyden ja kunniarannikkojää-
kärin tunnukset Dragsvikissä 5.7.2004. Oikealla 
killan puheenjohtaja Aarne Krogerus. Kättely-
vuorossa killan varapuheenjohtaja Viljo Lehto-
nen. (Kuva: Henrik Krogerus.) 
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Rannikkojääkärimuseon sisustusryhmä asettuneena kuvausta varten kesäkuussa 2004. Va-
semmalta sotahistorioitsija Antti Juutilainen, Rannikkojääkärikillan varapuheenjohtaja Viljo 
Lehtonen takanaan tämän päivän rannikkojääkäriä esittävä nukke. Seuraavina Henrik Kroge-
rus, luutnantti Jari Kuiro VaaRannJP:n esikunnasta ja arkkitehti Erkki Juutilainen. Taustalla 
seinällä Upinniemessä esilläollut täytetty merikotka. (Kuva: Aarne Krogerus.) 

Rannikkojääkärimuseo avattiin Dragsvikissä 

Museon sisustus käynnis-
sä. Luutnantti Jari Kuiro ja 
arkkitehti Erkki Juutilainen 
kiinnittävät tauluja seinälle. 
(Kuva: Henrik Krogerus.) 

seen, joka sijaitsee Dragsvikin varuskunnan Pe-
rinnekukkulalla. Torppaa on kunnostettu yli viisi 
vuotta pääasiassa talkoovoimin Rannikkojääkäri-
killan ja Nylands Brigads Gillen taloudellisella tu-
ella. Maanpuolustuskiltojen Liitolta on myös saatu 
avustusta museorakennuksen kunnostamiseen. 

Rannikkojääkärimuseon aineiston kerääminen, 
näyttelykuntoon saattaminen ja esilleasettaminen 
tapahtui Rannikkojääkärikillan ja Vaasan Rannik-
kojääkäripataljoonan esikunnan välisenä yhteis-
työnä kuluneen alkuvuoden aikana. Mukana mu-
seon sisustamisessa on ollut sotahistorioitsija Antti 
Juutilainen, jolla on laajalti kokemusta suuristakin 
museoprojekteista, muiden muassa Sotamuseosta. 

Rannikkojääkärimuseossa esitellään suomalais-
ten rannikkojääkärien tarina Teikarin taisteluista 
alkaen. Rannikkojääkärikoulutuksessahan on ollut 
monta eri vaihetta, joista jokainen vaihe on saanut 

Rannikkojääkärikil lan monivuot inen tavoite 
toteutui Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan 

pe r innepä ivänä eli Teikar in 
päivänä 5.7.2004, kun Rannik-
kojääkärimuseo avattiin Drags-
vikissä. Avajaispäivänä tuli ku-
luneeksi tasan 60 vuotta Viipu-
rinlahdella sijaitsevalla Teika-
rin saarella käydyistä kiivaista 
taisteluista. 

Rannikkojääkärimuseo on 
rakennettu Perinnetorppa-ni-
men saaneeseen r a k e n n u k -
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museoon oman osionsa. Koulutuksen eri vaiheet 
esitellään museossa aikajärjestyksessä valokuvin, 
kartoin ja esinein. Valokuvia ja esineitä on saatu 
Puolustusvoimilta ja yksityisiltä henkilöiltä. Osa 
aineistosta siirrettiin Jalkaväkimuseosta, Mikke-
listä. Museoon tuli myös Upinniemessä aikanaan 
esillä ollut täytetty merikotka, joka kertoman mu-
kaan on ammuttu jatkosodan aikana Laatokalla. 

Kaikkea näyttelykelpoista aineistoa ei, ikä-
vä kyllä, saatu nyt sijoitettua museoon nähtäville, 
mutta tarkoitus on kartuttaa museossa esilläole-
vaa aineistoa tulevaisuudessa. Esilläolevaa aineis-
toa voidaan myös vaihtaa. Uutta aineistoa otetaan 
myös edelleen ilomielin vastaan. Jos Sinulla on jo-
tain sellaista aineistoa, joka mielestäsi sopisi muse-
oon, niin ota yhteys killan hallituksen jäseniin. 

Museossa on mahdollista vierailla sopimuksen 
mukaan. Yhteydenotot Vaasa Rannikkojääkäripa-
taljoonan esikuntaan. 

Aarne Krogerus 

Rannikkojääkärikilta luovuttaa Rannikkojää-
kärimuseon Uudenmaan Prikaatin hoitoon mu-
seon avajaisissa 5.7.2004. Museon oven edessä 
vasemmalla U u d P n n komentaja, kommodor i 
Karl Gustav Storgårds ja oikealla Rannikkojää-
kärikillan puheenjohtaja Aarne Krogerus. (Kuva: 
Johanna Krogerus.) 

Rannikkojääkär ien a lkuvuoden per in te inen 
barettimarssi järjestettiin tänä vuonna aiem-

mista vuosista poiketen kesäolosuhteissa tiistaina 
ja keskiviikkona 1.-2.6.2004 Dragsvikin lähimaas-
tossa. Aiemminhan marssi on pidetty keväällä, 
maalis-huhtikuussa. Rannikkojääkärikillalla oli ta-
pahtumassa mukana oma kymmenhenkinen jouk-
kue, joka menestyi jälleen erinomaisesti. Joukkoa 
johti kiltaveli, luutnantti Marcus Nybergh. Rasti-

tehtävissä toimi neljä kiltalaista. Barettimarssi sai 
huomattavaa julkisuutta lehdistössä ja televisiossa, 
koska marssiin osallistuivat PR-mielessä Bluesin ja 
HIFK:n jääkiekkoilijoista muodostetut joukkueet. 

Kuvassa Rannikkojääkärikil lan joukkue yh-
dessä rastitehtävissä toimineiden kiltalaisten kans-
sa eräällä tehtävärastilla "siellä jossakin". Oikeal-
la marssin järjestelyorganisaatiossa mukana ollut 
luutnantti Harri Paukku UudPnsta. 
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Teikarin taistelijoiden standaari 
käyttöön Teikarin päivänä 

Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan perinne-
päivää eli Teikarin päivänä vietettiin maanan-

taina 5.7.2004 kauniissa kesäsäässä. 
Päivän juhlallisuudet alkoivat jo aamulla, kun 

Rannikkojääkärikillan ja Teikarin taistelijoiden 
edustajat kävivät Upinniemen varuskunnassa si-
jaitsevalla Teikarin kivellä. 

Dragsvikissä juhlallisuudet alkoivat kello 14 
Teikarin kivellä. Tilaisuus oli kerännyt paikalle 
erittäin suuren osanottajajoukon. Teikarin taisteli-
joita paikalle oli saapunut 20. 

Juhlapuheen piti VaaRannJP:n pataljoonaup-
seeri, majuriksi palvelusarvolla komentajakapteeni 
4.6.2004 ylennetty Tommy Högström, VaaRannJP: 
n komentajan, komentaja Jukka Tuonosen oltua 
estyneenä virkamatkan johdosta. 

Juhlapuheen jälkeen olivat vuorossa seppel-
tenlasku ja palkitsemiset. Rannikkojääkärikillan 
kunniajäseneksi ja kunniarannikkojääkäriksi kut-
suttiin Teikarin taistelijoiden puheenjohtaja Paavo 
Teikari. 

Koska 5.7.2004 tuli kuluneeksi 60 vuotta Viipu-
rinlahden kiivaista rannikkotaisteluista, haluttiin 
Teikarin taisteluiden muistoa alkaa kunnioit taa 
erityisellä, uudella palkitsemismuodolla, Teikarin 
taistelijoiden standaarilla. Standaarissa musta-pu-
naisella pohjalla on keskellä kuvattuna kultaisena 
Teikarin taistelijoiden asevelimerkki. Standaarin 
ovat suunnitelleet killan varapuheenjohtaja Viljo 
Lehtonen ja killan hallituksen jäsen Juha Karvo-
nen. Standaari voidaan sääntöjen mukaan luovut-
taa paitsi Teikarin taistelijoille, myös henkilöille, 
jotka ovat toimineet ansiokkaasti Teikarin taiste-
luiden muiston vaalimiseksi. 

Teikarin taistelijoiden standaari jaettiin päi-
vämäärällä 5.7.2004 seuraaville henkilöille: Jaak-

ko Valtanen, Nikolai Arbus, Olavi Heponen, Ru-
nar Hirn, Jouko Koli, Lauri Laine, Antti Laitakari, 
Antti Juutilainen, Erkko Kajander ja Paavo Teikari. 
Standaari luovutettiin myös Vaasan Rannikkojää-
käripataljoonalle. Standaarit luovutti Teikarin tais-
telijoiden puheenjohtaja Paavo Teikari. 

Rannikkojääkärimital in vel jeskunnan suur-
mestari, eversti Tapio Partanen myönsi mitalitoi-
mikunnan esityksestä seuraavat mitalit päivämää-
rällä 5.7.2004: 

Rannikkojääkärikillan kultainen ansiomitali 
VaaRannJP:n komentajalle, komentaja Jukka Tuo-

VaaRannJP:n komentajan sijainen, pataljoo-
naupseeri Tommy Högström tarkastaa Teikarin 
taistelijoiden osaston. Teikarin taistelijoita pai-
kalla oli vielä 20. (Kuva: Henrik Krogerus.) 
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VaaRannJP:n komentaja, ko-
mentaja Jukka Tuononen sai 
vastaanottaa Rannikkojääkäri-
killan mitalin jo ennen Teikarin 
päivää, koska tiedettiin hänen 
olevan virkamatkalla NATO:n 
päämajassa varsinaisena jouk-
ko-osaston juhlapäivänä. Mi-
talin luovutti komentaja Tuo-
noselle (oik.) Rannikkojääkä-
rimitalin veljeskunnan aiempi 
puheenjohtaja Antti Juutilainen 
(vas.). Killan varapuheenjohtaja 
Viljo Lehtonen keskellä. (Kuva: 
Aarne Krogerus.) 

Rannikkojääkä-
rikillan kultaisen 
ansiomitalin evers-
ti Tapio Partasel-
ta. (Kuva: Johanna 
Krogerus.) 

nen johtaja (joh-
tajana 1979-84) 
everstiluutnantti 
evp Matti Mökkö-
nen vastaanottaa 

noselle, Rannikkojääkärikillan edelliselle puheen-
johtajalle Olli Ollilalle, Rannikkojääkärikoulun en-
simmäiselle johtajalle Matti Mökköselle ja koulun 
toiselle johtajalle Seppo Suontaustalle. 

Rannikkojääkärikillan hopeinen ansiomitali 
VaaRannJP:n ensimmäiselle pataljoonaupseeril-
le Sture Fagerströmille ja VaaRannJP:n pataljoo-
naupseereinakin toimineille Caj Holmbergille, Sö-
ren Isakssonille ja Ari Jussilaiselle. 

Rannikkojääkärikillan pronssinen ansiomitali 
Teikarin saaren kyläläisten asioista huolehtineelle 
Viljo Aronniemelle. 

Teikarin kivellä tapahtuneiden juhlallisuuksien 
jälkeen vieraat siirtyivät busseilla Perinnekukku-
lalle, jossa tapahtui Rannikkojääkärimuseon avaa-

Paavo Teikari (vas.) luovuttaa VaaRannJP:lle 
myönnetyn Teikarin taistelijoiden standaarin 
VaaRannJP:n pataljoonaupseerille Tommy Hög-
strömille. (Kuva: Johanna Krogerus.) 

minen ja buffet-ruokailu. Perinnekukkulalla mo-
net eri tahot onnittelivat Paavo Teikaria hänen 80-
vuotissyntymäpäivänsä johdosta. 
Aarne Krogerus 

Rannikkojääkäri-
koulun ensimmäi-

Rannikkojääkärikillan palkitsemisvälineet odottavat pöy-
dällä jakamistaan. Vasemmalla rivissä uudet Teikarin tais-
telijoiden standaarit. (Kuva: Henrik Krogerus.) 
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LAIVASTON KILTA RY 

13. Pohjoismaiset Laivastokiltapäivät 
Tanskan Nyborgissa 4 . -6 .6 .2664 
Tanskalaisittain 13. Nordiske Orlogsstaevene pidettiin 
kesäkuun alussa Fynin saarella. Suomesta osallistui 16 
kiltalaista maan eri osista. 

Suomalaisten pääretkikunta kokoontui tors-
tai-iltana Turun lentoasemalle. Tänne oli 
saapunut koko vaasalaisten ryhmä ja ky-
miläisten kaksikko sekä turkulaiset. Hel-

singin kiltalaisia ja pääkiltaa edustaneet Liisa ja 
Jukka Tarjanne olivat jo kaikessa rauhassa autoil-
leet Ruotsin läpi ja olivat kaikkia muita ennen saa-
puneet jo Tanskaan maaperälle. Suomen lippu kul-
ki heidän mukanaan, koska sitä emme halunneet 
viedä lentokoneessa. Lentoasemalla oli siis iloisel-
la ja odottavalla mielellä 14 kiltalaista, Kymen Lai-
vastokillasta kaksi, Pohjanlahden Laivastokillasta 
viisi, Turun Laivastokillasta seitsemän ja Helsin-
gistä kaksi. Turusta lensimme suoraan Kastrupin 
kentälle, jossa Ib Ketler oli meitä vastassa. Ib oli 
ystävällisesti puolestamme hankkinut meille kai-
kille junaliput Nyborgin asemalle ja sopinut jo val-
miiksi taksikyydeistä Slipshavniin. Meidän ei siis 
tarvinnut Kastrupissa muuta kuin istua oluelle ju-
nan lähtemistä odottelemaan. Kaukojunat lähte-
vätkin nykyisin kätevästi lentoaseman "kellarista", 
eikä siis erillistä matkaa Kööpenhaminan päärau-
tatieasemalle tarvinnut tehdä. Ilma oli Tanskaan 
tultaessa pilvinen ja jo siihen kellonaikaan mel-
ko pimeä, joten junamatka oli lähes yhtä tunnelia, 
vaikka oikean tunnelin läpi myös menimme. Juna-
rata alittaa 75 metrin syvyydessä osan Ison Beltin 
salmesta ylittäen muun osan uutta siltaa pitkin. 
Siirryimme näin ilman entisaikojen lauttamatkoja 
kätevästi Sjadlannin puolelta Fynin saarelle, jossa 
Nyborgin kaupunki sijaitsee. 

Slipshavn 
Majoituspaikkaan Slipshavniin tulimme yöllä kah-
den paikkeilla. Paikalla oli väkeä vielä siihen ai-
kaan pelkästään meitä vastassa ja ohjaamassa tu-

lijat oikeisiin tupiin. Punkat olivat valmiina odot-
tamassa, joten siitä vain yöpuulle. Meille suoma-
laisille oli järjestetty ylimääräinen aamiainen per-
jantaille, koska muut tulivat vasta puolenpäivän 
paikkeilla. Aamu oli pilvinen ja lämpöä ehkä kym-
menkunta astetta. Jaloittelimme ajoittaisessa tihku-
sateessa ympäristöä tutkiskellen Slipshavnin Ison 
Beltin salmeen työntyvässä kapeassa niemenkär-
jessä. Paikka on luonnonkaunis merelle suunnat -
tuine vanhoine tykkivarustuksineen. Tykit näytti-
vät olevan samaa aikakautta kuin Suomenlinnan 
valleilla olevat hieman suuremmat mörssärit. Sjel-
lannin puolta rannikkoa ei juurikaan aamunihkeän 
taivaanrannan takana erottunut. Sen verran mat-
kaa saarelta toiselle kuitenkin oli. Slipshavnin his-
toria lähimerialueen valvonnassa Fyn ja Sjasllandin 
välillä ulottuu vuosisatojen taakse. Jo vuonna 1656 
aloitettiin linnoitustyöt ja 1808-14 valleille tuotiin 
14 kpl 36:n ja 18 paunan kanuunoita sekä kaksi 
peräti 100 paunan "mörssäriä". Joitakin vuosia toi-
sen maailmansodan aikaisen saksalaismiehityksen 
jälkeen perustettiin Tanskaan kodinturvajoukot, 
jonka yhteyteen perustettiin Det martime Hjem-
mevaern, kodinturvajoukkojen meriosasto myös 
Fynin saareen. Seuraavien vuosien aikana raken-
nukset restauroitiin. Miehityksenaikainen iso mie-
histöparakki ja rautatien alkuaikojen rakennukset 
otettiin uuteen käyttöön. Vanha meriasema Slips-
havn palvelee isänmaataan nykyisin Marinehjem-
mevaernetin kouluna. Uudet ja vanhat rakennuk-
set täyttyvät aktiivisten naisten ja miesten kodin-
turvakursseista. 

Marssia ja tat toota 
Perjantaina klo 15.00 oli vuorossa juhlallinen lip-
pujen nosto pohjoismaisten kansallislaulujen saat-
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telemana. Tervetulotoivotuksen ja Laivastokilta-
päivien avauksen suorittivat Tanskan pääkillan, 
Marineforeningenin puheenjohtaja, komentaja 
Otto Lichtenberg ja Marinehjemmevaernetin pääl-
likkö, kommodor i Karsten Riis Andersen. Siir-
ryimme muodollisuuksien jälkeen välittömästi 
busseihin, jotka veivät meidät Nyborgin satamaan 
ja paikalliseen Marinestueen eli kiltataloon. Jär-
jestäydyimme marssia varten maittain paikallisen 
Laivaston Soittokunnan perään tarkoituksenam-
me marssia kaupungin läpi Nyborgin vanhaan 
linnaan pormestarin vastaanotolle. Marssi liput 
liehuen sai kaupunkilaiset pysähtymään katujen 
varsille ja seuraamaan ohimenevää rivistöä. Suo-
malaisia sykähdytti marssin aikana erityisesti se, 
että Porilaisten massi pärähti komeasti satamasta 
kaupunkialueelle saapuessamme ja vielä toisenkin 
kerran se kaikui marssiessamme Nyborgin linnan 
porttikäytävästä sisään. Syy tähän oli ilmeisesti sa-
maan päivään osunut Puolustusvoimien lippujuh-
lapäivä. Laivastokiltapäivien ajanjaksoon sattuivat 
osumaan myös 5.6. Tanskan kansallispäivä ja 6.6. 
Ruotsin kansallispäivä. 

Nyborgin linnan pihalla saimme seurata vie-
lä soittokunnan taidokasta Tattoo-esitystä. Soitto-
kunta ei yksistään hoitanut leipätyönsä soittamisen 
varsin mallikkaasti, vaan myös Tattoo sujui, kuten 
myös vähän yllättävä moniääninen lauluesityskin. 
Itse linnassa, jonka rakentaminen oli aloitettu jo n. 
vuonna 1170, piti pormestari Jörn Terndrup kil-
tapäivien osanottajille puheen. Nyborg on vanha 
Tanskan hallintokaupunki 300 vuoden ajalta en-
nen Kööpenhaminan tuloa Kalmarin Unionin ai-
koihin maan hallinnolliseksi keskukseksi. Linnan 
läheisyydessä olevan Kuningattaren Bastionin luo-
na ohjelmassa oli saluuttilaukaukset vanhoilla ko-
meankokoisilla kanuunoilla. Mustaa ruutia paloi 
6,5 kiloa isolla jysäyksellä joka laukauksella luoden 
vallin eteen mahtavat savupilvet. Palasimme esi-
tyksen jälkeen satamaan ja Marinestuen sisätiloi-
hin, jonne oli katettu päivällinen. Laivakellon voi-
makas kilaus lopetti vilkkaan puheensorinan het-
kessä. Suoritettiin juhlallinen Dannebrogin nosto 
pursimiehen pillin merkistä totutusti laulun saatta-
mana pieneen tankoon, jollainen jokaisessa Mari-
nestuessa oli sijoitettu kunniapaikalle. Puheet sekä 
pohjoismaisten kiltojen puheenjohtajien huomioi-
miset kuuluivat illan kulkuun. Myös pääkiltaamme 
edustaneelle Jukka Tarjanteelle ojennettiin puulaa-
talle kiinnitetty paikallisen killan tunnus. Puolen 

Suomalaisia lounastamassa Korsorin Marines-
tuessa. 

yön aikoihin palasimme Slipshavniin, jossa oli vie-
lä mahdollisuus jatkaa seurustelua kerholla muun 
pohjoismaisen kiltaväen kanssa vaikkapa biljardia 
pelaillen. 

Täyttä oh je lmaa 
Lauantaiaamu alkoi normaalein aamutoimin ja 
taas runsain aamiaisin ennen ryhmittymistämme 
ulos lipunnostoa varten. Tänään oli ohjelmassa 
kokopäiväretki salmen vastarannalla sijaitsevaan 
Korsorin kaupunkiin. Matkaan lähdimme kolmel-
la kodinturvajoukkojen meriosaston, Marinehjem-
mevaernetin aluksilla. Alukset muistuttivat rannik-
kovartioaluksia, vaikka ovatkin näille joukoille 
suunniteltu ja rakennettu. Tanskan kodinturva-
joukot käsittävät 60.000 henkeä joista 3500 kuuluu 
meriosastoon. Marinehjemmevasrnetillä on käy-
tössään 30 alusta. Veneemme miehistöön kuului 
12 henkeä. Suuntasimme kohti edessä häämöttä-
vää mahtavankokoista Ison Beltin yli Nyborgin ja 
Kors0rin välille viime vuosikymmenen lopulla val-
mistunutta yhdistettyä maantie- ja rautatiesiltaa. 
Aluksi silta vaikutti olevan lähellä, mutta huoma-
simme kolmen vartin ajon jälkeen, että kyllä sinne 
matkaa oli. Mahtavat mittasuhteet hämäävät tun-
netusti merellä etäisyyksiä. Silta on peräti 18 km 
pitkä ja sen riippusiltaosuuden pylonit kohoavat 
merestä 254 metrin korkeuteen. Suurin sillan va-
paa aukko on 1624 metriä pitkän riippusillan kan-
nen kohdalla, jossa alituskorkeus on 65 metriä. Tä-
hän alle ja väliin mahtuisi 60-luvun alussa valmis-
tuessaan suomen pisintä Kirjalansalmen riippusil-
taa, jonka kesäisin lukemattomat kerrat ylitän, aika 
monta. Ajoimme sillan suuntaisesti salmen toiselle 
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rannalle ohi vanhojen junalauttalaiturien ja kau-
niin kunnostetun vanhan rautatieasemankin sekä 
laivastoaseman laitureissa seisovien korvettien ja 
ohjusveneiden. Korsor Marineforening otti meidät 
vastaan liput laiturissa liehuen pienen kanuunan 
laukauksin. Lähdimme jalan kohti laivastotuki-
kohtaa. Tukikohdassa ryhmä jaettiin kahtia toisten 
jatkaessa laivoille, toisen ryhmän jäädessä kuun-
telemaan selostusta sisätiloissa tukikohdan ruo-
kalassa. Puolivälissä oli kohteiden vaihto. Kävin 
korvetti Nils Juelilla, joka oli varustettu 120 mm 
keulatykillä ja neljällä meritorjuntaohjuksella. Nils 
Juel oli mielestäni lähes meidän miinalaiva Poh-
janmaan kokoluokkaa, mutta tilauksessa oli kuu-
leman mukaan tätä suurempi 5000 tonnin alus-
luokka. Pitäähän tanskalaisten käydä myös isoilla 
merillä ja näyttämässä lippua Grönlannin vesillä 
asti. Satamassa oli tätä hieman pienempiä kompo-
siittirunkoisia ohjusveneitä, joiden aseistusta voi-
daan muuttaa helposti. Tornitykkikin lähtee kon-
tista ulos nosturilla ja toinen ase tilalle. Painelet-
kut, sähköt ja ohjauselektroniikka kannen alla vain 
kiinni ja tulivalmius on päällä. Kannella oli myös 
helposti vaihdettavaa järjestelmää. Sukellusvene-
torjunta voidaan vaihtaa ilmatorjunnan tarpeisiin. 
Peräkannella oli myös miinakiskojen pultinreiät 
valmiina ja ymmärsin, että torpedoase voitaisiin 
myös asentaa tarpeen tullen. Veneiden pintamuo-
toilu ja -käsittely oli toteutettu näissä veneissä tut-
kamaalin pienentämiseksi tutulla tavalla. 

Siirryimme jalkaisin takaisin saapumislaitu-
rin lähellä olevaan Korsor Marinestueen lounas-
tamaan. Ruokailuun oli varattu hyvin runsaasti 
aikaa, mutta kyllä siinä aikaa vierähtikin. Seisova 
pöytä notkui ja paikallinen kilta oli järjestänyt mu-
siikillista ohjelmaa. Meille suomalaisille rasvanpel-
koon totutetuille kiltalaisille yllätykseksi ruislei-
välle täkäläiset vetäisivät sipulilla höystettyä sian-
rasvaa. Kokeilin - ei hullumpaa. Tanskalaiset eivät 
rasvoja muutenkaan pahemmin näyttäneet ruoka-

pöydässä hyljeksineen. Tarjolla oli näet myös mel-
ko mehevän oloista siankylkeä, johon jätetty nahka 
oli tanskalaisille erityisesti mieleen. Huomasimme 
että aikaa oli varattu myös baarin käyttöä varten. 
Se on ymmärrettävää, koska paikalliset killat, ku-
ten täällä Korsor Marineforening, ylläpitävät osak-
si juuri ravintolatuotoilla tällaisia hienoja perinne-
tiloja. Vieressäni istunut ja Koivistolla syntynyt, jo 
vuosikymmeniä sitten tanskalaistunut Teuvo Villa-
nen kertoili minulle kiltojen toiminnasta. Kiltara-
kennuksissa järjestetään monenlaisia tilaisuuksia, 
myös talkoita ja arpajaisia pidetään ylläpitokustan-
nusten kattamiseksi. Jäsenmaksut ovat meikäläisiä 
maksuja korkeammat, jopa 50 - 80 euroa vuodes-
sa. Laivastokiltoja on Tanskassa hyvin tiheästi, lä-
hes jokaisella vähänkin suuremmalla paikkakun-
nalla on omansa. Marineforeningen julkaisee myös 
4 kertaa vuodessa nelivärisenä ilmestyvää Under 
Dannebrog-lehteä. Myös muutamalla paikalliskil-
lalla on oma julkaisunsa. Tämän kiltatalon vieressä 
oli Overfartsmusaset, joka esitteli ennen sillan ra-
kentamisen jälkeistä lakkauttamistaan yli satavuo-
tiseksi ehtinyttä junalauttaliikennettä. Museoon oli 
meillä vapaa pääsy. 

Tanskalaiset ampuivat taas lähdön merkiksi ty-
killä saluuttilaukauksen. Emme huomanneet nur-
kan takana tapahtuvia tanskalaisten aikeita. La-
sasen Ekin johdolla astuimme mitään arvaamat-
ta esille juuri laukauksen pamahdettua. Tykki oli 
suunnattu kymmenisen astetta ohi kulkusuunnas-
tamme rakennuksen nurkalta. Eki hyppäsi isok-
si mieheksi edessämme melko ketterän näköisesti 
jonkinlaisen balettikuvion. Voin kertoa että mie-
hen ilme oli paljon puhuva, meillä muilla oli vas-
taavasti vaikeuksia saada koottua itsemme takai-
sin jonkinlaisiin peruslukemiin. Astuimme lopul-
ta kuitenkin busseihin, jotka veivät meidät takaisin 
Nyborgiin ja Slipshavniin. Näin pääsimme tutus-
tumaan myös Ison Beltin sillanylitykseen. - Ko-
meat näkymät. Laivoja lähestyy salmen kummas-

OLETKO PIENOISMALLIEN TEKIJÄ? 
KIINNOSTAVATKO MERIVOIMIEN 
ALUKSET? 
Merivoimien alusten piirustuksia pienoismalli-
en harrastajille. Voi tiedustella, minkä alusten 
piirustukset löytyvät. Hinta selviää tilatessa. 
Yhteydenotot kiltaveli Arto Tarvonen puh. 
0 5 0 - 3 2 8 6134 . HUOM! Korjattu puhelinnumero, 
joka numerossa 2/2004 oli virheellisesti. 

SHELL-NARPIO 
Närpiöntie 16, 6 4 2 0 0 Närp iö 
puh. (06) 2 2 4 1527 

Pesukone, huolto 
Kortt i /Setel iautomaatti 
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Kuningattaren Bastionin luona Nyborgin linnan 
vieressä ohjelmassa oli saluuttilaukaulcset van-
hoilla komeankokoisilla kanuunoilla. 

takin suunnasta lähes jonossa. Liikenne salmessa 
on hyvin vilkasta, kuutisen laivaa tunnissa vuoden 
ympäri. 

Il taseitsemäksi oli Slipshavnin Spisestueen 
eli ruokalaan katettu juhlaillallinen. Protokolla 
oli koodattu istumapaikkoihin erivärisillä lautas-
liinoilla. Näin isännät olivat varmistaneet, että joka 
pöytään istuu tasaisesti kaikkia maita. Vieressäni 
istui siis tanskalainen ja ruotsalainen, pöydän vas-
tapuolella suomalainen. Tämä tilaisuus oh tieten-
kin varsinainen puheiden tilaisuus, jossa isäntävä-
ki kertoi näkemyksiään ja kokemuksiaan ja vastaa-
vasti vierailijoilla oli tilaisuus kiittää isäntäväkeä 
vieraanvaraisuudesta ja pohjoismaisen laivastokil-
tayhteistyön toteuttamisesta omalta osaltaan. Pu-
heiden järjestystä ja puheenpitäjän esittelyn hoiti 
hyvin jämäkästi, kuten paikallaolijat huomasivat, 
sitä varten valittu isäntämaan kiltaveli. Suomalai-
silla oli myös tässä tilaisuus ottaa kantaa asioihin. 
Pohjanlahden Laivastokillan edustajana Teuvo Ro-
den luovutti isännille Pohjanlahden Laivastokillan 
standaarin ja Turun Laivastokillan puheenjohtaja 

Veikko Kuivala yllätti erikoisnumerollaan Slips-
havnin Spisestuen juhlaillallisyleisön erikoisilla 
instrumenteillaan. 

Olavi Niskanen luovutti yhteyshenkilönämme kii-
tettävällä tavalla toimineelle Ib Ketlerille killan an-
sioristin. Pääkillan puheenjohtaja, Jukka Tarjanne 
piti kiitospuheen suomalaisten puolesta luovutta-
en sekä Nyborgin että Korsorin kiltojen edusta-
jille Laivaston Killan pronssisen levykkeen. Tilai-
suuden ohjelmallisen osuuden päätti suomalaisten 
ryhmään kuuluva Veikko Kuivala yllättävällä yli-
määräisellä musiikkiesityksellään. Instrumentti-
naan hän käytti kahta itse suunnittelemaansa ja ra-
kentamaansa puulusikkaa. Vaikka me suomalaiset 
olimme kuulleet Veikon erikoisia esityksiä usein 
ennenkin, olivat muut hyvin iloisella tavalla yllät-
tyneet ohjelmasta ja ehkä heistä hieman eksootti-
sistakin soittimista. 

O h i on 

Sunnuntaiaamun valjettua keräännyimme viimei-
sen kerran ulos muotoon. Oli vuorossa lippujen 
lasku tämän vuoden Pohjoismaisten Laivastokil-
tapäivien osalta. Tanskan pääkillan puheenjohtaja 
Otto Lichtenberg kiitti kaikkia päivien järjestelyi-
hin osallistuneita sekä myös kaikkia vieraita ja ju-
listi kolmannettoista Pohjoismaiset Laivastokilta-
päivät päättyneeksi. Ruotsalaisen Flottans Män-yh-
distyksen puheenjohtaja Gunnar Bengtsson toivot-
ti pohjoismaiset kiltasisaret ja -veljet tervetulleeksi 
vuoden 2006 Pohjoismaisille Laivastokiltapäiville 
Ruotsin Norrköpingiin kesäkuun puolivälissä. 

Teksti Seppo Kaila. 
Kuvat Jukka Tarjanteen kokoelmasta. 

Olavi Niskanen luovutti suomalaisten yhteyshen-
kilönä toimineelle Ib Ketlerille ansioristin. 
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K y m e n Laivastokilta 4 0 vuotta 
• Toinen Meri-Karjalan alueen killoista, Kymen 
Laivastokilta ry, juhli 7. toukokuuta 40-vuotistai-
valtaan Haminassa laajan ystäväkaartin ympä-
röimänä. Paikalla olivat mm. veljeskillat Helsin-
gistä, Turusta ja Vaasasta unohtamatta tietenkään 
yhteistyökumppania, Kymenlaakson Rannikon-
puolustajain kiltaa. Valtakunnallisten reserviläis-
järjestöjen ohella paikalla pistäytyivät monet muut 
yhteisöt, lähiseutujen kunnat sekä tietysti Kotkan 
Rannikkoalue ja Reserviupseerikoulu. 

Juhlapäivä käynnistettiin perinteisellä syök-
syllä Haapasaareen, jossa juhlivan killan edustajat 
kunniapj Sakari Brofors, pj Tapio Riikonen ja vpj 
Rauno Hollanti yhdessä Kotkan Rannikkoalueen 
esikuntapäällikön, komkapt Olavi Jantusen kanssa 
laskivat kukkalaitteen miinamiesten karulle muis-
tomerkille. 

Arvokkaan päiväjuhlan kohokohtia olivat Lai-
vastokilta ry:n puheenjohtajan Jukka Tarjanteen 
suorittama kiltatyössä ansioituneiden palkitsemi-
nen sekä komdri evp Seppo Reinivuon juhlapuhe. 

Kotkan Mer ipä ivä t 
• K1 Röyttä oli jälleen mukavasti huomion kohtee-
na, kun Meripäivien viralliset laivastovieraat, viro-
lainen Ristna ja latvialainen Lingva olivat kiinnit-
tyneet Kotkan Kantasatamaan. Erityisesti Ristnan 
miehistön mieliala kohosi, jos mahdollista,vielä 
entisestään, kun he saivat konkreettisesti tutustua 
suomalaiseen sisaralukseensa ja sen laivaväkeen. 

Ystävyyssuhteita solmittiin ja ajatukset jatko-
yhteistyöstä saivat lisää pontta. Tulevien purjeh-
duskausien yhteisiä kuvioita suunniteltiin tositar-
koituksella. 

H a m i n a Tattoo 
• Tattoon ajaksi oli puolustusvoimat koonnut toi-
mintaansa esittelevän näyttelyn Haminan Terva-
saareen, jonne kl Röyttäkin oli asettunut Haminan 
kaupungin lcummilaivan, ohjusvene Haminan, vä-
littömään läheisyyteen oman Itäsaaristo 2 harjoi-

Mer ivo imien vuosipäivät 
• Kotkan Rannikkoalue vietti vakiintuneen tavan 
mukaisesti omaa vuosipäiväänsä "päivän etuajassa" 
Haminan Tervasaaressa 8. heinäkuuta. Kuten tun-
nettua, KotRalla on oma perinnepäivänsä Ruot-
sinsalmen taistelun vuosipäivänä 9. heinäkuu-
ta eli merivoimien vuosipäivänä. Alueelliset syyt 
järjestää oma joukko-osastojuhla ovat kuitenkin 
niin painavat, että kahden juhlan viettäminen on 
enemmän kuin perusteltua. 

KotRan komentajan, komentaja Tapio Maija-
lan puhe paraatikatselmuksessa kosketteli erittäin 
seikkaperäisesti Meri-Karjalan alueen reserviläis-
koulutusta ja perinteiden vaalimista. Me paikalla 
olleet reserviläiset saimme syyn röyhistää hieman 
rinnuksiamme. Niin hienosti meitä tämän tason 
tilaisuuksissa on harvoin huomioitu. 

Edellisenä päivänä virinnyt juhlamieli säilyi 
mukavasti merivoimien päivänä Upinniemessä, 
kun huomasimme kl Röytän saaneen kunniapai-
kan vastaanottoalustana toimineen laiturin päässä. 

"Tuttu tunne ja vielä tutummat äänet", totesi 
ENS Ristnan, kl Röytän sisaraluksen, päällikkö, 
yliluutnantti Toivo Arumäe kokeiltuaan Röytän 
ruorinpitoa. Vasemmalla kotkalainen veteraani 
Äke Nykänen. 



"Amiraalien kokoontuminen". Hamina Tattoon aikana Siniseen Reserviinja koululaiva Röyttään tu-
tustui mm. Tattoon suojelija, amiraali Juhani Kaskeala seurueineen. Kuvassa vasemmalta Rajavartio-
laitoksen komentaja, amiraali Jaakko Smolander, Viron puolustusvoimien komentaja, amiraali Tar-
mo Kouts sekä Puolustusvoimien komentaja, amiraali Juhani Kaskeala. Esittelemässä Meri-Karjalan 
paikallisosaston Tapio Riikonen ja Esa Terviö (selin). 

tuksensa ohjelman mukaisesti. 
Tat too on per inteel l ises t i k o o n n u t paikalle 

paitsi h i enon läpileikkauksen maai lman sotilas-
soittajista, myös laajan ja maanpuolustustyöstä ak-
tiivisesti ki innostuneen yleisön. Viikon aikana ehti 
Röytällä ja esittelyteltassa merireserviläiskoulutuk-
seenkin tutustua tuhansia ihmisiä. 

K1 Röytän miehistö koki merkit tävän huomi-
onosoituksen, kun Tattoon suojelija, puolustusvoi-
mien komentaja, amiraali Juhani Kaskeala marssit-
ti paikalle arvovaltaisen seurueensa. Seurueeseen 
kuuluivat mm. Viron puolustusvoimien komenta-
ja, amiraali Tarmo Kouts, rajavartiolaitoksen ko-
mentaja, amiraali Jaakko Smolander ja Reserviup-
seerikoulun johtaja, eversti Asko Kohvakka. Erityi-
sen lämmittävää oli nähdä paikalla myös Sinisen 
Reservin "pioneeri", k o m m o d o r i evp Aslak Savi-
ranta, joka esittäytymisvaiheessa siirtyikin näyttä-
västi Meri-Karjalan paikallisosaston rivistöön. 

Entisenä Röytän kipparina amiraali Kaskeala-
kin viihtyi paikalla mainiosti. Tunne siitä, että "sa-
massa veneessä ollaan" vahvistui. 

Vi ikon aikana suor i t t i Mer ipuo lus tusp i i r in 
päällikkö Matti Mäkinen koulutustarkastuksen ja 
Kymen sotilasläänin esikunta pääsi maistelemaan 

Röytän täkillä itäisen Suomenlahden pärskeitä. 
Reserviläistoiminta oli näyttävästi esillä, mutta 

kyllä riitti reserviläisilläkin ihmettelemistä. Jokai-
nen päivä toi uusia vieraita ja tapahtumia. 

Väy läa jo Kotka-Helsinki 
• Lauantaina, 14. elokuuta siirtyi Röyttä vajaaksi 
viikoksi Helsinkiin. Siirto tapahtui väyläajoharjoi-
tuksena, jossa KotRan talvella Meri-Karjalan pai-
kallisosastolta ti laaman kurssin sa-sijoitetut reser-
viläiset saivat tyyppikoulutusta entisen vartiolai-
van meriarjesta. 

Ajon keskeinen tavoite oli terästää tutka-ajotai-
toja, pyyhkiä pölyt merkintälaskun päältä ja lopuk-
si totutella Röytän ruoriin, joka tunnetust i tarjoaa 
oivallisia mahdoll isuuksia harjoitella S-kir jaimen 
piirtelyä aavalla merellä. 

Koulu tuksen peri l le m e n o a seurail i sivusta 
Maanpuolustuskoulutus ry:n hallituksen jäsen, Si-
ninen Reservi ry:n puheenjohtaja Matti Kaskeala. 
Itsekin paikalla olleena voin helposti yhtyä hänen 
näkemykseensä kouluttajien rautaisesta ammatt i -
taidosta ja uusröyttäläisten oppimishalusta ja -ky-
vystä. Kerta kaikkiaan upea päivä, joka päättyi tyy-
likkääseen rantautumiseen navakassa pohjoistuu-
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HELSINGIN LAIVASTOKILTA RY 

TIEDOTTAA 

HELSINGIN LAIVASTOKILTA PITÄÄ 25-VUOTIS JUHLAKOKOUKSEN 
LAUANTAINA 30 .10 . KLO 1 3 . 0 0 - 1 6 . 0 0 
MERIVARTIOSTON PERINNETILASSA LAIVASTOKATU 3, 0 0 1 6 0 HELSINKI 

OHJELMA 
KLO 13.00 TERVEHDYSTEN VASTAANOTTO 
KLO 14.00 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 

KAHVITARJOILU 

LISÄTIETOA Timo Vartiainen puh. 09-321 2131 0 5 0 - 5 4 5 5 9 2 7 

TERVETULOA 

PERINTEINEN KILLAN JOULUSAUNA LÄMPIÄÄ 
TORSTAINA 9 PÄIVÄ JOULUKUUTA KLO 1 8 . 0 0 - 1 9 . 3 0 
MERISOTAKOULUN ISO SAUNA SUOMENLINNA 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA JOUKOLLA M U K A A N 

Kymen Laivastokilta ry jatkuu 
lessa Suomenlinnan päälaituriin. 

Paluu k o t i k o n n u i l l e KotRan j ä r j e s t ä m ä l l ä 
Kaartin Pataljoonan edustusbussilla kruunasi hie-
non päivän. 

Horisontissa 
• Purjehduskausi on vielä kesken. Lähihorisontis-
sa siintelevät jo mm. Meri-Karjalan alueen kiltojen 
yhteinen valtakunnallinen junailu, laivasto- ja ran-
nikonpuolus ta jaki l to jen Sininen Kiltapäivä sekä 
vajaa viikko m y ö h e m m i n alkava a lueemme oma 
"pääsotaharjoitus", Mustamaa 2004. Tekemistä riit-
tää, mutta niin tekijöitäkin. 
Teksti: Tapio Riikonen 
Kuvat: Esa Terviö 

"Parras miehitä". Yleisöä seuraamassa "Öölan-
nin sota"- näytöstä ld Röytän kannella H a m i n a n 
Tervasaarella. 
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POHJANLAHDEN LAIVASTO KILTA RY. 

Pohjanlahden Laivastokillan edustajat 
Slipshav'issa. Vasemmalta Mauno Hintsala, Erk-
ki Lehtimäki, Mikael Pasto, Martti Laitala ja 
Teuvo Rodén. 

Kiltalaisia lähdössä kesäpurjehdukselle vartiolai-
va Tiiralla. Laskusillalle nousemassa killan pu-
heenjohtaja Tauno Rewell. 

TOIMINTAA POHJANLAHDELLA 

POHJALAISET 
LAIVASTOKILTAPÄIVILLÄ TANSKASSA 
• Pohjanlahden kilta osallistui tänä vuonna Poh-
joismaisiin Laivastolciltapäiviin viiden hengen voi-
min , koko Suomen osa l l i s tu jamäärän olessa 16 
henkeä. Majoitus ja loppujuhla oli Marinehjemme-
vaernetin koulutuskeskus Nyborgin Slipshavn'issa, 
mut ta tutustumiskäyntejä tehtiin itse kaupunki in 
ja koko lauantaipäivä vietettiin Korsörin laivasto-
asemalla. Majoitustilat Slipshavn'issa eivät olleet 
viiden tähden hotellin tasoa, p ikemminkin karua 
sotilasmajoitusta, mutta täysin tyydyttävät. Vaikka 
sää ei aluksi kovin suosinutkaan muodos tu i mat-
kasta varsin mielenkiintoinen kokemus. Kaikesta 
huomasi , että Suomen Laivastonkillan kollegalla, 
Danmarks Marineforeningilla, oli paremmat mah-
dollisuudet ja resurssit tarkoituksensa toteuttami-
seen kuin meillä, mm. Marinehjemmevaernetin eli 
Merellisten kodinturvajoukkojen koulutusalukset 
olivat vapaaehtoisten käytettävissä, vaikkakin tans-
kalaiset itse tuntuivat väheksyvän voimavarojaan. 
Ainakin heillä tuntu i olevan joka puolella maata 
kiltataloja, Marinstue ' ja , mitä meillä taas ei ole. 

Seppo Kaila on kirjoit tanut tähän lehteen var-
sin kattavan matkaker tomuksen , joten en ryhdy 
tois tamaan siinä esitettyjä asioita. Kerro t takoon 
kuitenkin, että päivät huipentaneilla juhla-illallisil-
la killan varapuheenjohtaja Roden sai ojentaa Poh-

jan lahden Laivastokillan pöytäviir in jär jestävän 
killan puheenjohta ja l le . Tilaisuudessa oli läsnä 
päivien osanottajien lisäksi maan korkea-arvoista 
sotilasjohtoa. 

Me Pohjanlahden killan edustajat ol imme kii-
tollisia matkaan ja järjestelyihin, erityisesti tans-
kalaiselle ystävällemme Ib Ketlerille, joka huoleh-
ti si irtymisestämme Kastrupin kentältä Nyborgiin 
ja kotimatkalla vielä varmisti, että me suomalaiset 
todella poistuimme maasta. 

Kahden v u o d e n ku lu t tua tava taan Ruots in 
Norrköpingissä. 

VARTIOSTOLLA UUSI ALUS 
18 kiltalaista tutustui tiistaina 29.6. Länsi-Suomen 
merivar t ioston Vaasan merivartioalueella toimi-
vaan uuteen vart iolaivaan Tiiraan. Parin t u n n i n 
p u r j e h d u k s e n a ikana s a i m m e tu tus tua a luksen 
monipuol is i in to iminto ih in . Matkalla näytet t i in 
m m . mi ten aluksen vesitykki ampuu jopa sadan 
metr in päähän ja miten avon - v e n e lasketaan ve-
teen ja nostetaan takaisin aluksen sen pysähtymät-
tä. Laivan päällikkö, kapteeniluutnantt i Sami Jär-
venpää kertoi aluksen tulleen käyt töön kuluvan 
vuoden toukokuussa ens immäisenä kolmesta sa-
m a n luokan aluksesta. Tiira korvaa merivoimille 
luovutetun vartiolaiva Kurjen. 
Teuvo Roden 
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Ranskala inen mi inan to r jun ta -a lus LAigle vieraili toukokuussa Turussa. Val takunnal l isen 
M i i n a n r a i v a a j a k a a n veteraaneja vieraili aluksella. Yllä raivaajat kuva t tuna aluksen edes-
sä. Viides vasemmal t a on aluksen pääl l ikkö k o m e n t a j a Chr i s tophe Öttl . Neljäs oikealta 
on yhteysupseeri , y l i luutnant t i H e n r i Kummala . 
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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 

ü k 
TARKIAINEN 

Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI 
Puh. 686 0430 Fax 656 015 



Helsingin 
Miinanraivaajaki l ta ry 

Kuvassa Helsinki-päi-
vänä 12.6.2004 pal-

jastettu miinanraiva-
uksen muistomerkki 

Katajanokan Laivasto-
puistossa. 

me mielestämme jatkosodan jatkosodassa. Teim-
me vaarallista ja vaativaa, r in tamapalvelukseen 
verrattavaa työtä. 

Miinat raivattiin vuosina 1945-1950 Suomen 
eteläisellä rannikkoalueella, Viipurinlahdelta Nar-
vanlahdelle ja Porkkalan editse Pohjoiselle Itäme-
relle aina Ahvenanmerta myöten. 

Olimme ylpeitä siitä ettei yksikään kauppalaiva 
ajanut miinaan, kun kauppamerenkulku alkoi. Hy-
vänä esimerkkinä on Pauligin kahvilaiva Herakles, 
joka toi turvallisesti ja vahingoi t tumattomana en-
s immäisen sodan jälkeisen kaivatun kahvilastin 
Brasiliasta Turkuun helmikuussa vuonna 1946." 

Kii tämme kaikkia, jotka osallistuivat muisto-
merkki-hankkeeseen. 

Helsingin Miinanraivaajakilta ry 
Höyläämötie 18 A, 00380 Helsinki 
09-5605 7145 ja 0400-503 099 

ME TEIMME SEN 

Helsinki-päivänä 12.6.2004 paljastett i in mii-
nanraivauksen muis tomerkki Laivastopuis-

toon Kata janokal le . M u i s t o m e r k k i pystyte t t i in 
yhteistyössä Suomenlahden meripuolustusalueen 
kanssa ja luovutettiin Helsingin kaupungille. 

Itse mu i s tomerkk i S/39 sarv imi ina saati in 
Suomenlahden meripuolustusalueel ta t ähän tar-
koitukseen kunnostettuna. 

Ensijulkaisu 
Samassa yhteydessä pidetyssä juhlat i laisuudessa 
Katajanokan Kasinolla Kenraali-salissa julkaistiin 
historiikki "Me raivasimme Suomenlahden". Kir-
jassa on 140 sivua ja 200 valokuvaa. Kirjaa voi ti-
lata Helsingin Miinanraivaajakillasta, puhelin 09-
5605 7145 tai www.erwes.com, hinta 20 €, posti-
tuskuluilleen hinta on 25 €. 

Ote puheen joh ta j a Er ik Erweksen puheesta: 
"Me, silloin 19- ja 20-vuotiaat nuorukaiset , olim-

Helsingin Miinanraivaajakilta kokoontuu joka kuukauden toinen tiistai. 
Alkaa ruokailulla klo 12-12.30. Ruokailun hinta 5 euroa. Kokous alkaa 
kello 13.00. 
Helsingin Sotilaskohtiyhdistys 
Mechelininkatu 32, Helsinki 

Terveisin Helsingin Miinanraivaajakilta ry 
Erik Erwes pj, 0400-503 099 
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KON PUOLU 

RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 

PL 160 
00131 HELSINKI 
• Puheenjohtaja Hasse Rekola 
Laurintie 6 
02180 ESPOO 
GSM 0400 426 099 
e-mail: hans-peter.rekola@mil.fi 

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ 
• Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Keijo Tapiovaara 
GSM 0400412 600 
• Hallituksen puheenjohtaja 
Hanno Strang 
GSM 040 557 0313 
e-mail: hanno.strang@mil.fi 
• Asiamies Jukka Leikos 
Merivoimien Esikunta 
PL 105,00201 HELSINKI 
GSM 040 828 0384 
e-mail: jukka.leikos@milnet.fi 

MERIVOIMAT 
• Tiedottaja Sadri VVirzenius 
Merivoimien Esikunta 
PL105,00201 HELSINKI 
GSM 0400 720131 
e-mail: sadri.wirzenius@mil.fi 

MERIUPSEERIYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Juha Rannikko 
Pääesikunta 
PL 919,00131 Helsinki 
Puh (09) 181 22740 
e-mail: juha.rannikko@mil.fi 

RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT 

• Puheenjohtaja Jari Andersson 
Santahamina C35C 
00860 HELSINKI 
Puh (09) 18144811 

u m m e 

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Eija Paananen 
Tehtaankatu 8 C 54 
00140 HELSINKI 
GSM 050 300 9819 
e-mail: eija.paananen@nordea.com 

RT-KERHOJOHTORENGAS 
• Puheenjohtaja Kimmo Kinos 
Laajakorvenkuja 4 B14 
01620 VANTAA 
GSM 050 388 0282 
e-mail: kimmo.kinos@scribona.com 

SININEN RESERVI 
• Puheenjohtaja Matt i Kaskeala 
Klovinmäki 10 C 5,02180 ESPOO 
GSM 050 5981271 
e-mail: puheenjohtaja@sininenreservi.fi 

SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖ 
• Asiamies Aslak Saviranta 
Saunakuja 4,00730 HELSINKI 
GSM 040 503 0875 
e-mail: aslak.saviranta@srs.fi 

RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA 
• Puheenjohtaja Aarne Krogerus 
Ukonhauentie 2 D 36,02170 ESPOO 
GSM 0405451426 
e-m: aarne.krogerus@edu.nurmijarvi.fi 

RANNIKKOJÄÄKÄRIPATALJOONAN 
PERINNEYHDISTYS 

• Puheenjohtaja Aimo Laaksonen 
Leppäkuja 1,02460 KANTVIK 
GSM 0400813603 
e-mail: aimo.laaksonen@kolumbus.fi 

RANNIKON PUOLUSTAMIN KILTA 
• Puheenjohtaja Kai Brandstack 
Niittomiehentie 7,02760 ESPOO 
GSM 0500 900 797 
e-mail: kai.brandstack@kolumbus.fi 

HANKONIEMEN KILTA 
• Puheenjohtaja Aimo Forss 
Rantakatu 5 A 3,10900 HANKO 
GSM 040 557 8326 

KYMENLAAKSON 
RANNIKONPUOLUSTAJAIN KILTA 

• Puheenjohtaja Esa Terviö 
Kotilotie 6,48310 KOTKA 
GSM 0440 837 846 
e-mail: esa.tervio@luukku.com 

MERENKURKUN KILTA 
• Puheenjohtaja Timo Koukku 
Hietalahdenkatu 29 as 15,65100 VAASA 
GSM 050 558 5987 

SELKÄMEREN RANNIKKOKILTA 
• Puheenjohtaja Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25,26100 RAUMA 
GSM 0405105547 
e-mail: tauno.setala@kolumbus.fi 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 

• Puheenjohtaja Pekka Ahtola 
Merivirta 16 as 4,02320 ESPOO 
GSM 0400468380 
e-mail: pekka.ahtola@pp.inet.fi 

TURUN RANNIKKOTYKISTÖKILTA 
• Puheenjohtaja Thomas Eric Blom 
Venekuja 6 as 7,21160 MERIMASKU 
GSM 040 732 0137 

RANNIKKOTYKISTÖN 
PERINNEYHDISTYS 

• Puheenjohtaja Juhani A. Niska 
Keijukaistenpolku 3 A, 00820 HELSINKI 
GSM 050 563 6124 

HANGON RANNIKKOPATTERISTON 
PERINNEYHDISTYS 

• Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen 
Narvikinkatu 20,10900 HANKO 
GSM 0408248679 
Puh (019)2481163 

LAIVASTON KILTA 
• Puheenjohtaja Jukka Tarjanne 
Kristianinkatu 8 B 32,00170 HELSINKI 
GSM 040 528 2819 
e-mail: tarjanne@nettilinja.fi 
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KYMEN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Tapio Riikonen 
Hietakatu 7,49400 HAMINA 
GSM 050 540 5417 
e-mail: tapioriikonen@surfeu.fi 

HELSINGIN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Lars Eklund 
Anianpellontie 10 B17,00700 HELSINKI 
GSM 050 552 2756 
e-mail: lars.eklund@starckjohannsteel.fi 

TURUN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Olavi Niskanen 
Pläkkikaupunginkatu 36,20320 TURKU 
Puh(02) 2391642 
e-mail: olavi.niskanen@pp.inet.fi 

POHJANLAHDEN 
LAIVASTOKILTA 

• Puheenjohtaja Tauno Rewell 
Koulukatu 10,65100 VAASA 
Puh (06) 317 3135 

MERIRESERVILÄISET 
• Puheenjohtaja Seppo Vihersaari 
Pienenvillasaarentie 13 C11, 
00960 HELSINKI 
GSM 0400 253 380 
e-m:seppo.vihersaari@dfait-maeci.gc.ca 

LAIVASTON SUKELTAJAKILTA 
• Puheenjohtaja Keijo Karimäki 
Keulatie 39 B, 00980 HELSINKI 
GSM 0500 207815 
e-mail: keijokar@saunalahti.fi 

HELSINGIN 
M I I N A N R A I V A A J A L T A 

• Puheenjohtaja Erik Erwes 
Mannerheimintie 57 A 7, 
00250 HELSINKI 
GSM 0400503 099 
e-mail: erwes@erwes.com 

2004 

7.10. 

26.10. 

30.10. 

3.-4.11. 

17.11. 

17.11. 

18.11. 

4.12. 

9.12. 

17.12. 

RANNIKON 
PITOLUSmiAn 

l a M / i i u m ä k a l a d a i 

MY:n Tourin Tussari ammunta, Upinniemi (sivu 72) 

MY:n vuosipäivän kokous, Merisotakoulu (sivu 72) 

Helsingin Laivastokillan 25-juhlakokous, Helsinki (sivu 112) 

Rannikkojääkärien barettimarssi (sivu 98) 

RtUY:n ja MY:n yhteinen esitelmätilaisuus, 
Suomenlinnan upseerikerho (sivu 70) 

Rannikkojääkärikillan syyskokous, 
Santahaminan upseerikerho (sivu 98) 

Keltaisen Rykmentin veteraanit, 
Suomenlinnan upseerikerho (sivu 85) 

Teikarin muistojen iltapäivä,Turku (sivu 100) 

Helsingin Laivastokillan joulusauna, 
Merisotakoulu (sivu 112) 

Sinisen Reservin joului l lal l inen, 
Suomenlinnan upseerikerho (sivu 118) 

Seuraa lehtemme kotisivuilta Merivoimien ja eri yhdistysten tiedotteita: 

w w w . r a n n i k o n p u o l u s t a j a . f i 

RANNIKON PUOLUSTAJA 2 0 0 4 
ilmestyy 

4/2004 aineistopäivä 24.10. ilmestyy viikolla 49 
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m 
perjantaina 17.12.2004 klo 1800 

Suomenlinnan Upseerikerholla. 

Ohjelmassa jouluista yhdessäoloa, 
maistuva joulupöytä ja lyhyet puheet. 

Tilaisuus on avoin kaikille 
meripuolustuksen piirissä toimiville. 

Lautta lähtee Kauppatorilta kello 1740. 

Joulumenun hinta vahvistuu 1.10.2004. 

Tarkemmat lisätiedot Sininen Reservi ry:n 
tapahtumakalenterista osoitteesta 
www.sininenreservi.fi 

Ilmoittautumiset: 
Viimeistään 26.11.2004 mennessä 

Anja Räisänen 050 307 2663 iltaisin tai 
ilmoittautuminen@sininenreservi.fi 

Tavataan jouluillallisella 
Suomenlinnassa! 
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F I N N E T O N S U O M A L A I N E N T l E T O L I I K E N N ERYH M Ä , J O K A T A R J O A A A S I A K K A I L L E E N K A I K K I 

P A I K A L L I S E T JA V A L T A K U N N A L L I S E T P U H E - , D A T A - , I N T E R N E T - JA D l G l - T V - R A T K A I S U T . 

Kysy lisää valtakunnallisesta palvelunumerostamme 0 8 0 0 30109. 

FINNET 
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L A U T T A P A I N O , 

K A S V U K U M P P A N I S I 

r > ? 

Lauttapaino on laatupaino, jolla on jo 
AO vuoden kokemus painotuotteiden valmistuksesta. 

Erikoisalanamme ovat lehdet, mainospainotyöt, 
tuote-esitteet, julisteet, luettelot, oppaat ja 

vuosikertomukset. 

V 
lauttapaino oy 

PL 130, FIN-32701 Huittinen 
puh OS- 5BO 5200 • fax 02- 5B9 695 

lsuttapaino@lauttapaino.fi • www.lauttapaino.fi  
Aineistot: reppo@lsuttapsino.fi 

mailto:lsuttapaino@lauttapaino.fi
http://www.lauttapaino.fi
mailto:reppo@lsuttapsino.fi

	2004_3

