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3 Pääkirjoitus
4 Hangossa kaikki toimii...
6 HANGON RANNIKKOPATTERISTO - jotakin vanhaa,
jotakin uutta, jotakin omaa,
jotakin lainattua
8 TAMMISAARI - kuninkaan
kaupunki 1 5 4 6 - 1 9 9 6
1 0 Rannikonpuolustajien päivät 29.-30.7.1995
1 3 TriHero: Integroitua logistiikkaa
1 4 RTR 2:n taistelupaikoilla
1 6 RTR 4:n veteraanien matka
Ääniselle
1 8 Suomen ilmatorjunta 70
vuotta
1 8 Suomen aluevesien laajennus rajavartioinnin kannalta
2 2 Kuulumisia
3 6 12,7 mm:n tarkkuuskiväärien käyttö lisääntyy

• 3 7 Kroatia rakensi
ohjuspatterin
• 3 8 100 5 6 TK-hankkeen
vaiheita
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•
•
•
•
•

2 4
26
28
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Suomenlinnan killan kesä
Souturetki Venäjällä
Kotka on laskeutunut
Rt:n RUKki uudistuu
Tuloksia Golf-kentältä
Milloin reservistä nostoväkeen
• 3 3 Pimeää, kylmää, märkää
• 3 4 Ranta-järjestelmä tulee oletko valmis?
• 3 2 Milloin reservistä nostoväkeen

3/1995
Rannikonpuolustajat
kustantajina ja
markkinamiehinä
Rannikkotykistön joukko-osastoista kirjoitetaan historiikkeja.
Kotka j a Turku ovat saaneet omat kirjansa j o myyntiin. Lisäksi
vuosi sitten ilmestyi ns. Yleinen osa. Työn alla ovat Vaasa,
H a n k o j a Suomenlinna, joista viimeksi mainittu ilmestynee sarjan viimeisenä - keväällä 1997.
Historiikkiprojektimme on mittava. Julkaistujen historiikkien myyntiä on edistettävä j a julkaistavien ennakkomyyntiä
lisättävä. Sitä ei kuitenkaan edesauta tuotteiden säilyttäminen
joukko-osaston suljetussa siivouskomerossa. Markkinoinnin pitää olla oma-aloitteista j a aktiivista. M y ö s näillä julkaisuilla on
o m a elinkaarensa. Kotkalaiset, jotka saivat historiikkinsa sarjan ensimmäisenä myyntiin, osoittivat aktiivisuutensa myymällä
lähes puolet painosmäärästä suoraan omille jäsenilleen j a sid o s r y h m i n e e n . T ä m ä osoittaa vastuuntuntoa niin tuotteen tekijöitä kuin asiakkaitakin kohtaan.
Rannikon Puolustaja -lehti on ilmestynyt j o 38 vuotta. Lehteä ovat tehneet oman toimen ohella lukuisat rannikkotykistön
eri tehtävissä olleet henkilöt. Perimätiedon mukaan toimittajat
ovat "liimailleet j a leikelleet" juttuja j a kuvamateriaalia saaden
aikaiseksi tuotteita, joita on odotettu j a luettu. Oleellista on
ollut asioiden kiinnostavuus, mielenkiintoiset tapahtumat j a tutut henkilöt. Joskus on kirjoiteltu hieman etäisistä asioista suppealle kohderyhmälle, mutta eihän kaikkea voi kohdistaa kaikille.
Jotta tämä on ollut mahdollista, on tarvittu - paitsi juttuja
j a toimitusta - rahaa lehden tekoon. Avainsana rahoituksen
hoitamisessa on ollut j a tulee olemaan ilmoitusten hankinta.
L e h t e m m e ilmoitushankkijana on parin v u o s i k y m m e n e n ajan
toiminut Salon pariskunta. Viimeiset kahdeksan vuotta Kaarina Salo o n hoitanut tehtävää yksin. Hän on ahkerasti j a tunnollisesti taannut lehtemme ilmestymisen. Rannikon Puolustaja lehti kiittää Kaarinaa tähänastisesta panoksesta.
Rannikon Puolustaja -lehti ei kilpaile joukko-osastojen lehtien kanssa. L e h t e m m e päätavoitteena on j a k a a tietoa rannikonpuolustajien yhteisistä asioista, kertoa eri toimintalohkoista, tapahtumista j a tekniikan kehityksestä. T a v o i t t e e n a m m e on
m y ö s kehittää lehteä keskustelufoorumiksi, j o h o n t o i v o m m e
mielipiteitä j a ajatuksia yhteisestä asiastamme - rannikon puolustamisesta.
H y v ä ä alkanutta syksyä
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Eero Sivunen
päätoimittaja

RANNIKKOPUOLUSTUKSEN
ASELAJILEHTI

Päätoimittaja
Eero Sivunen
puh
90-129 9256
fax
90-129 9214

Toimitussihteeri
T i m o Kaukoranta
puh
90-161 5200
fax
90-161 5250

Toimitusneuvosto
J o r m a Vuohelainen, eversti
T i m o Sario, everstiluutnantti
Ulla Varjola, rouva
T i m o Kaukoranta, everstiluutnantti
Kaj Brandstack, diplomi-insinööri
Reijo Telaranta, toimitusjohtaja
Heikki Tiilikainen, everstiluutnantti
Kari Laakko, luutnantti

Toimituksen osoite
Rannikkotykistökoulu
PL 8
00861 Helsinki

Tilaushinnat
Kiltojen ja yhdistysten jäsenet 50 mk
Ulkopuoliset tilaajat 80 mk

Ilmoitushinnat mv/4-väri
III kansi
2 500/4 500 mk
IV kansi
3 300/5 000 mk
Sisäsivut
1/1 s. (147x215 mm) 2 700/3 700 mk
1/2 s. (147x105 mm) 1 700/2 600 mk
1/4 s. (70x105 mm) 1200 mk, m v
1/8 s. (70x52 mm) 800 mk, m v
1/16 s. (70x25 mm) 500 mk, m v
Rivi-ilmoitukset sopimuksen
mukaan.
Värierottelut veloitetaan erikseen.
Lehteä kustantava yhdistys ei ole
verovelvollinen.
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa

22%.
Kirjapaino
Lauttapaino Oy, Huittinen
Taitto Kari Merilä

Kansi
Rannikon puolustajia tutustumassa
Hankoniemen silmään. Kuva VKA
Lange.
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englantilaisten käsiin. Seuraavana vuonna venäläinen pataljoona
lähti niemeltä, joka nyt jäi lähes
autioksi Hangon kaupungin perustamiseen saakka 1874.
- Hanko on Suomen eteläisin kaupunki ja sijaitsee strategisesti tärkeällä paikalla, pitkälle Itämereen
työntyvän Hankoniemen kärjessä, mistä syystä se talvisodan välirauhanehtojen vuoksi luovutettiin tukikohdaksi Neuvostoliitolle, mutta vallattiin takaisin j o
vuonna 1941. Kaupunki tuhoutui
pahasti taisteluissa.

Satama ja teollisuutta

Suuri osa hankolaisista saa elantonsa teollisuudesta. Täällä toimi
j o ennen toista maailmansotaa
useita suurehkoj a teollisuuslaitoksia, joista kaikki eivät kuitenkaan
rauhan tultua palanneet kaupunkiin. Niemen asemaa ei kaiketi
tunnettu turvalliseksi.
Metalliteollisuus on nykyisin
suurin teollisuuden ala. Täällä
valmistetaan m m terästä, polkupyöriä, kaapeleita, keinosuolta,
alumiinitölkkejä ja - tuubeja, teräsputkia, räjähdysaineita, polymeeridispersiota, lääkeraaka-aiHuolia myös
neita jne.
rauhan aikana.
Kaupunkimme sijainnin johHankolaiset olivat jokin aika sit- dosta ovat jääolosuhteet satamisten huolestuneita patteriston su- samme suotuisat. Täältä on myös
pistamissuunnitelmista, koska he lyhin matka manner-Eurooppaan.
ovat aina joutuneet kärsimään Hangossa toimii Suomen ainoa
mainituista sotatoimista. Ei kat- v a p a a s a t a m a , j o s t a liikennöi
sottu hyväksyttäväksi antaa sel- myös kolme junalauttaa Tralaisia signaaleja, että Hankonie- vemiindeen.
men puolustusta ollaan jossain
Tunnettu vanha satamamme
suhteessa heikentämässä. Kau- on Hauensuoli, joka on kahden
punginvaltuustossajätettiin kaik- kallioluodon väliin jäävä salmi.
kien valtuutettujen allekirjoitta- Luodon kallioihin, "saariston
ma aloite, jossa tällaisia suunni- vieraskirjaan", ovat merenkävitelmia vastustettiin.
jät aina 1500-luvulta lähtien suoHankkeen vastustus saikin tuisia tuulia odotellessaan hakanHangossa kansanliikkeen luon- neet vaakunoitaan j a nimiään.
teen, johon osallistuivat kaikki
Näihin kallioihin on hakattu
kansalaisjärjestöt sekä runsaasti myös Hangon Rannikkopatterisyksityisiä kaupunkilaisia. Erityi- ton vaakuna kuin merkkinä siisen tehokkaasti patteriston puo- tä, että patteristo turvaa kaupunlesta työskentelivät veteraanit, kia valvomalla päivittäistä toijotka olivat olleet mukana Han- mintaa. Se kuvaa myös hankokoniemen taisteluissa 1941. Han- laisten suhtautumista patteriskolaiset ovat tyytyväisiä siitä, toonsa.
että Hangon Rannikkopatteristo
Arvi Suvanto
on itsenäinen joukko-osasto.
kaupunginjohtaja
MUSEOVIRASTO

Hangosta tuli jo 1800-luvulla suosittu
kesäkaupunki, jonka pitkille hiekkarannoille, aaltojen sileiksi huuhtomille kallioille ja
terveelliseen meri-ilmastoon mm venäläinen yläluokka tuli kylpemään ja viettämään iloista elämää. Nykyisin täällä lasketaan vuosittain käyvän noin 300 000 matkailijaa. Hankoon on aina tultu myös
veneillä, niin tehdään nytkin. Suosittu
vierasvenesatamamme Itäsatama on yksi
maamme suurimmista ja parhaiten varustetuista vierasvenesatamista.
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istoria kertoo, että
Hanko on ollut osallisena Itämerellä
käydyissä sodissa.
Näistä mainittakoon
seuraavat tapahtumat:
- Vuonna 1714 Hankoniemen
pohjoispuolisessa saaristossakäytiin "Riilahden taistelu" ruotsalaisen amiraali Nils Ehrenskiöldin johtaman laivasto-osaston j a
venäläisen amiraali Apraxinin
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kaleerilaivaston välillä. Tsaari
Pietari Suuri osallistui taisteluun.
Venäläinen laivasto löi ruotsalaiset. 1790-luvulla Hankoniemeä
alettiin linnoittaa.
- Krimin sodan aikana Englannin
laivasto tulitti Hankoniemen linnoituksia ja poltti myös Gunnarsinrannan kylän. Taisteluissa linnoitukset saivat torjuntavoiton,
mutta menestyksestään huolimatta venäläiset räj äy ttivät linnoituksensa 1854 etteivät ne joutuisi

Hankolaiset ovat sotien vuoksi
joutuneet moneen kertaan
lähtemään kodeistaan. Kuva
esittää Hangon evakuointia
maaliskuussa 1940.

Ruotsalainen ja venäläinen
laivasto kohtasivat Riilahden
taistelussa Hankoniemellä 1714.
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mistä on seurauksena matkat Syndaleniin ja Baggbyn radalle Tammisaareen.
Patteriston koulutusyksiköiden
vähetessä on koulutettavien määrä lisääntynyt (Hästö-Busössä varusmieskoulutus loppui vuoden
1993 alussa). Parissa vuodessa on
saapumiserävahvuus noussut noin
100 miehestä 160 mieheen. Lisäys on ollut tervetullut.
Nyt pystytään muodostamaan
kunnollisia koulutusosastoja eikä
vain ylläpitämään itseään huoltavaa joukko-osastoa. Seurauksena
on luonnollisesti ollut Russarön
laajennetun ja peruskorjatun kasarmin jääminen liian pieneksi. Hyvin näyttää kuitenkin 300 miestä
mahtuvan 188:lle suunniteltuun tilaan. Näillä vahvuuksilla Russarö
on todella elävä linnake, ja haaste
nuorelle päällikölle.

HANGON
RANNIKKOPATTERISTO
jotakin vanhaa, jotakin uutta,
jotakin omaa, jotakin lainattua
Muutos on ajan tunnus niin
Hangon Rannikkopatteristossa kuin koko puolustusvoimissa. Joukko-osaston
toiminnan jatkumisen
huumassa ja rationalisoinnin pyörteissä olo on kuin
morsiamelta, ei tiedä pitäisikö onnesta itkeä vai nauraa.
Lujaa mennään joka tapauksessa.

P

uolustusministeriön päätöksessä viime vuoden
keväältä todetaan, että
patteriston toimintoja rationalisoidaan, Bulevardin kiinteistöstä luovutaan, Hästö-Busö muutetaan vartiolinnakkeeksi, koulutus
keskitetään Russarön linnakkeelle
ja osassa yleishuoltoa tukeudutaan
Tammisaareen. Edelleen päätöksessä sanotaan, että Tammisaari - H a n ko suuntaa kehitetään rannikkopuolustuksen lähtökohdista. Jotain onkin jo tapahtunut.
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Uusi kokoonpano
Patteristolle vahvistettiin uusi rauhan ajan kokoonpano kuluvan vuoden alusta. Patteristoon kuuluu komentaja, esikunta, Russarön linnake, Ohjuspatteri, Huoltopatteri ja
huoltokeskus. Hästö-Busö ja Tulliniemi ovat vartiolinnakkeita. Tämä
joukko muodostuu runsaasta 130
palkatusta henkilöstä ja varusmiehistä. Peruskoulutettujen kouluttajien puute vaivaa patteristoa niin
kuin monia muitakin joukko-osastoja. Tällä joukolla valvotaan, turvataan, tuotetaan ja torjutaan Hankoniemellä.

Russarö
Russarön linnake vastaa lähes koko
patteriston varusmieskoulutuksesta. Rannikkotaistelijoiden koulutuspaikkana Russarö kaksine tornikanuunapattereineen on hyvä. Puutteena on kuitenkin peruskoulutuskaudella liian pieni ampumarata,

Ohjuspatteri
Ohjuspatteriin kuuluu pelkästään
kantahenkilökuntaa ja se on vahvuudeltaan pieni. Joukko-osaston
valmiuden kannalta tämä moderni,
liikkuva ja tulivoimainen yksikkö
on kuitenkin ensiarvoisen tärkeä.

Huoltopatteri
Huoltopatteri vastaa patteriston
maa- ja merikuljetuksista, sotilaspoliisitoiminnasta sekä veneenkuljettajakursseista. Se on toimeenpannut myös ilmatorjuntamiesten täydennyskursseja ampumaleireineen.
Lisäksi patterin päällikön vastuulla
on vartiolinnakkeet valvontajärjestelmineen ja rannikkotykistöpattereineen. Kyseessä ei siis ole pelkkä
huoltoyksikkö.
Mereltä Hankoon tultaessa patterin kasarmi, "mau-mau", erottuu
selvästi korkeimpana rakennuksena kaupungin parhaalla paikalla.
Eikä taida yksikön miehillä olla
mitään sitä vastaan, että kesäkaupungin parhaat terassit ovat vain
kivenheiton päässä.

Itäsatama
Patteriston huoltokeskus, eli varastot j a huoltopaikat, on pääosin Hangon Itäsatamassa, kesäkaudella tu-
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Korkeavuorenkadun Mau-mau ja alkuvuodesta 1932 valmistunut Russarön kasarmi rakennus
peruskorjattiin ja laajennetiin nykyiseen muotoonsa vuosina 1982-1987.
ristikaupungin sydämessä. Huoltokeskukseen kuuluu lisäksi vielä
"mau-maussa" toimivat varuskuntasairaalaja Hangon ruokala. Itäsatamassa on myös patteriston alusten laituri, joka tosin on käymässä
ahtaaksi. Kun paikan päällä katselee Vänötä, Kampelaa, Lohea, nopeaa Torsötä, kahta kelirikko venettä, uiskoja ja linnakeveneitä, on
vaikea ymmärtää miten ennen vanhaan oikein tultiin toimeen rannikkotykistössä. Silloin vielä asuttiinkin linnakkeilla.

Bulevardi
Bulevardi 20, vanhojen hankolaisten "stenhuset", kaupungin keskustassa torin laidalla, on vuosikymmenet tarjonnut tilat patteriston esikunnalle ja varuskunnan kerhoille.
Vuonna 1897 valmistunut ja sotien
jälkeen peruskorjattu rakennus on
vuosien saatossa pahasti rapistunut
ja huonokuntoinen.
Rakennuksen ylläpitokustannukset ovat käyneet ylivoimaisiksi. Esikunnalle ollaankin suunnittelemassa uusia tiloja Nycanderinmäen yhteen asuinrakennukseen
korttelin päähän nykyisestä esikunnasta. Nyt on vielä keksittävä miten voidaan säilyttää hienot kerhotilat.

Eteläkärki - Sydspetsen
Hanko on todella maan ääri. Tänne
tullaan vasiten eikä vain läpikulkumatkalla käymään. Täältä on pitkä
matka joka paikkaan. Siltä ainakin
kävijästä tuntuu, kun ainakuljetaan
yhtä ja samaa mutkaista Hangontietä. Pieni kaksikielinen kaupunki

eteläkärjessä ei kaikkien mielestä
ole toivottu palveluspaikka, mikä
näkyy rekrytoinnin vaikeutena.
Tänne tulleet ovat täällä yleensä
viihtyneet, useat asettuneet pysyvästi.
Pienessä kaupungissa pienikin
joukko-osasto on merkittävä tekijä. HanRPsto on Hangossa kuudenneksi suurin työnantaja. Varuskunta näkyy kaupunkikuvassa ja
ennen kaikkea kaupunkilaiset ovat
ottaneet sen omakseen.
Yhteiskuntasuhteiden hoitaminen Hangossa on siten helppoa.
Tukea saadaan ja annetaan kun sitä
tarvitaan. Tammisaaren suunnassa yhteistoiminta Uudenmaan Prikaatin kanssa tullee nykyisestään
vielä tiivistymään huollon rationalisoinnin myötä.
Maanpuolustusjärjestöjen toiminta Hangossa on aktiivista. Erityisen ilahduttavaa on ollut Hankoniemen Killan viimeaikainen
profiilin nostaminen. Näin pienessä kaupungissa kannattaakin aktiivien toiminta yhdistää. Siihen Kilta tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden.

Johtajia on riittävästi
Hanko ei ole pelkästään maantieteellinen pussin perä. Johtamis- ja
hallintoj ärjestelmä on antanut j oukko-osastolle neljä ylempää johtoporrasta, jotka toimialasta riippuen
käskevät meitä, tai mikä pahinta,
vaativat jatkuvasti jos jonkin näköisiälausuntoja.Työjoukko-osastoissa on muuttunut kovasti viime

—rasi..

Russarön 9" kanuuna todellinen sotaveteraani.

vuosina ja tahti on kiristynyt. Nyt
on vain katsottava pää kylmänä
mikä on päätehtävä, sillä muitakin
töitä on enemmän kuin tekijöitä.
Jos hyviä puolia etsitään on sanottava, että nykyinen tulosjohtaminen ja siihen kuuluva rahan ja
muiden resurssien antaminen joukoille on ollut erinomainen asia.
Yksi iso toimintamenomomentti
antaa toimintavapautta ja mahdollisuuden todella itse ratkaista miten tulos tehdään.
Tämäkin hyvä järjestelmä ontuu kiinteistöalan osalta, kun ylläpito- ja korjausvaroja ei ole sisällytetty suoraan joukon toimintamenoihin. Kukahan vihdoin saisi jotain järkeä puolustushallinnon
kiinteistöalaan. Nyt se on lähinnä
vain byrokratiaa ja "no-money".

Tulevaisuudesta
Lähitulevaisuudessa on haasteita
riittävästi. Mainittakoon tässä ensi
vuodesta rannikkotykistön yhteisleirin järjestäminen Hankoniemellä, esikunnan siirto ja patteriston
75-vuotisjuhlat.
Pidemmällä tähtäyksellä käy
pohdinta vakavaksi. Perinteissä on
voimaa, mutta ei niiden varassa voi
ikuisesti elää. Nyt HanRPsto jatkaa itsenäisenä joukko-osastona ja
hyvä niin. On kuitenkin huomattava, että sotilaallisessa tilanteessa tapahtuu muuttumista ja aseteknologia ja taktiikka kehittyvät
koko ajan. On hyväksyttävä se
seikka, että nykyinen rauhan ajan
kokoonpano nykyisine joukkoosastoineen ei ehkä ole tarkoituksenmukainen, kun rakennetaan
2000-luvun rannikkopuolustusta.
Siinäpä on pelikenttää kolpakkoja muille strategeille.
S-G Grönberg
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Tammisaari - kaupunki, missä maa ja vesi kohtaavat.

TAMMISAARI
- kuninkaan kaupunki 1 5 4 6 - 1 9 9 6
Tammisaaren kaupunki valmistautuu
juhlaan - ensi vuonna
tulee kuluneeksi 450
vuotta siitä, kun
Kustaa Vaasa vuonna
1946 myönsi Tammisaarelle kaupunkioikeudet. Tammisaaressa kulttuurihistoriallisesti arvokas kaupunkimiljöö sulautuu
kauniisti sitä ympäröivään luontoon.

10

vuodessa Tammisaari
on kehittynyt pienestä
kalastajakylästä elinvoimaiseksi yhteisöksi, jossa toimii lukuisia ammattioppilaitoksia. Vuoden 1993 alusta lähtien
Tammisaari on ollut pinta-alaltaan Uudenmaan läänin suurin
kunta. Sen pinta-ala on 1 716 neliökilometriä, mistä yli puolet on
vettä.
Tammisaaren vanha kaupunki, jonka rakennuksista vanhimmat ovat peräisin 1700-luvulta,
on kuin elävä museo, jossa kunnioitetaan vanhoja perinteitä.
Siksi koko kaupunginosa onkin
rauhoitettu. Hansikkaantekijän-

katu, Hatuntekijänkatu, K a m mantekijänkatu j a monet muut
kadunnimet muistuttavat meitä
entisaikojen käsityöläisistä.

Ruotsinkielinen miljöö
kaksikielisine
palveluineen
Noin 83 % kaupungin väestöstä
puhuu ruotsia äidinkielenään.
Palvelua Tammisaaressa saa kuitenkin molemmilla kotimaisilla
kielillä ja tarpeen vaatiessa muillakin kielillä.
Nykyään Tammisaari on kehittynyt, hyvin toimiva suurkunnan keskus, jossa vanha j a uusi,
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perinteet j a nykyaika viihtyvät
rinta rinnan. Ammattikoulutus on
yksi kaupungin v a h v i m m i s t a
puolista. Kaupungista löytyvät
sekä tekniikan, sosiaali- j a terveydenhuollon, kaupan hallinnon, käsi- j a taideteollisuuden
että metsätalouden oppilaitokset.
Tammisaaressa toimii myös Uudenmaan Prikaati, joka on Suomen ainoa ruotsinkielinen joukko-osasto.
Kaupungissa on myös kaksi
sairaalaa: Länsi-Uudenmaan
aluesairaala, jota valkovuokkolehdot kauniisti ympäröivät j a
joka on saanut tunnustusta edistyksellisten, pehmeiden synnytysmenetelmiensä ansiosta, j a
Tammiharjun psykiatrillinen sairaala, joka on yksi kaupungin
suurimmista työnantajista.
Kaupungin väestöstä noin
puolet on kaupan j a muiden palveluelinkeinojen palveluksessa.
Teollisuus työllistää kaupungin
väestöstä noin 28 %. Kaupungin
suurin teollisuuslaitos on IDO
Kylpyhuone Oy, joka valmistaa
saniteettiposliinia. Noin 8 % kaupungin väestöstä harjoittaa maaja metsätaloutta.

Saaristo
luonnonpuistoineen
Tammisaaren saaristoon kuuluu
1 298 saarta. Kunnassa on kaikkiaan runsaat 3 900 vapaa-ajan asuntoa, mikä on toiseksi eniten koko
maassa. Kun Tenholaja Bromarv
vuonna 1993 liitettiin Tammisaareen, kasvoi kunnan koko entisestään. Rantaviivan kokonaispituus on nyt 1 671 km. Osa saaristosta kuuluu kansallispuistoon,
joka on pinta-alaltaan noin 3 900
hehtaaria.
Tammisaarta
ympäröivä
luonto on ainutlaatuinen j a sen
linnusto monipuolinen. Vain kivenheiton päässä kaupungin
ydinkeskustasta sijaitsee Hagenin
j a Ramsholmenin muodostama
luonnonpuisto. Keväisin tämä 50
hehtaaria käsittävä luonnonpuisto on täynnä valkovuokkoja, keltavuokkoja ja käenrieskoja. Alu-

eella kasvaa myös maamme suurin yhtenäinen tervalepikkö.
Meren läheisyyden, luonnon
ainutlaatuisuuden j a ympäristön
rauhallisuuden ansiosta Tammisaari on viime vuosina houkutellut yhä enemmän matkailijoita. Myös suuret musiikkitapahtumat ovat keränneet kaupunkiin
valtavia yleisömääriä.
Torin laidalta alkava Kuninkaankatu - Suomen vanhin kävelykatu, jolla moottoriliikenne
kiellettiin 1966 - johtaa kohti
Asematien varrella sijaitsevaa
arkkitehti Alvar Aallon piirtämää
marmorirakennusta. Aallon elämänkertoja Göran Schildt asuu
Tammisaaressa omakotitalossa,
jonka Aalto niin ikään on piirtänyt.

Suomenruotsalaisten
oma prikaati
Vanha sanonta "Uudenmaan Prikaati - miesten koulu" ei enää
pidä paikkaansa, sillä naisetkin
voivat nykyään saada prikaatissa
sotilaskoulutuksen. Myös reserviläisiä osallistuu aikaisempaa
enemmän kertausharjoituksiin.
Prikaatissa palvelee myös moni
ulkomailla asuva Suomen kansalainen.
Uudenmaan Prikaatin aselajit ovat jalkaväki (Vaasan Rannikkojääkäripataljoona) j a tykistö (Raaseporin patteristo), jotka
keskittyvät rannikko- j a saaris-

to-oloissa tapahtuvaan toimintaan. Noin joka kolmas varusmies saa komennuksen aliupseerikouluun, missä heistä koulutetaan ryhmänjohtajia. Johtajakoulutukseen parhaiten soveltuvat
saavat komennuksen reserviupseerikouluun, joka sijaitsee Haminassa.
Dragsvikissä prikaatin käytössä ovat prikaatin läheisyydessä sijaitsevat harjoitusalueet sekä
Hankoniemellä sijaitseva Syndalen ja Jussarö.
Uudenmaan Prikaati vaalii
ylväitä perinteitään, jotka ulottuvat aina vuoteen 1626 asti, jolloin Kustaa II Aadolf asetti Suomeen k a h d e k s a n r y k m e n t t i ä ,
joista yksi oli Uudenmaan Rykmentti, ensimmäinen lenkki ketjussa, jossa Uudenmaan Prikaati
on viimeisin. Varuskunta-alueella sijaitseva 1700-luvulla rakennettu kapteenintalo on näkyvä ja
elävä osa prikaatin historiaa.
Sotilaskoulutusyksikköjen lisäksi Uudenmaan Prikaatissa toimii myös monia muita erikoisyksikköjä. Yksi niistä on Uudenmaan Sotilassoittokunta, j o k a
koostuu kantahenkilöstöön kuuluvista ammattimuusikoista j a
varusmiehistä. Soittokunta juhlistaa usein paraateja ja juhlallisuuksia, osallistuu aktiivisesti
seudun musiikkielämään ja tekee
hyvää PR-työtä prikaatin hyväksi.
Regina Landén

Janoan tietoa
Valmistelen Sotamuseon aloitteesta kirjasta Suomen rannikkotykeistä.
Pyydän kaikkia niitä, jotka voivat olla auttamassa esimerkiksi kertomalla meidän rannikkotykkien vaiheista, ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen
Ove Enqvist
Suomenlinna C 54 B 11
00190 Helsinki
puh 90-668253.
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Moni tapasi vahoja tuttuja vuosikymmenien t a k a a j a vielä useampi huomasi maailman olevan
pienen. Yhteisiä tuttavia, niin
eläviä kuin j o keskuudestamme
pois siirtyneitä tuntui olevan jokaisella.
Lisäväriä tilaisuuteen toivat
virolaiset vieraat, jotka Hiidenmaan suojeluskunnan tiedostuspäällikön Urmas Selirandin johdolla olivat iltajuhlassa mukana.
Tilaisuudessa luettiin tervehdyksiä j a vaihdettiin huomionosoituksia puolin j a toisin. Eversti
Pentti Silvast piti sykähdyttävän
puheen muistuttaen mieliin Merisotakoulun aikaisen entisen
opettajansa eversti Aarre Kurjen
legendaariset ohjesanat silloisille nuorille kadeteille, "jollet tiedä mitä teet, niin tiedustele!".
Kiltalaisia Russarön laiturilla. Laiturissa on L-luokan yhteysvene.

Rannikonpuolustajien Päivät
2 9 - 3 0 . 7 . 1 9 9 5 Russarön linnakkeella ja Hangossa
Teksti ja kuvat VKA Lange
Rannikonpuolustajien
päiviä v i e t e t t i i n kirkkaassa auringonpaisteessa ja
leudossa merituulessa.
Russarön linnakkeella oli
kiltajoukon v a h v u u s
v ä h ä n vaille 130. Iltajuhlassa ravintola Maretissa
Hangossa oli m u k a n a
m u u t a m a vaille sata
kiltalaista.
M u k a n a päivillä oli edustajia kaikista rannikkotykistökiiloista. Lisäksi
Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen jäsenistä
olivat paikalla HanRPston
entiset k o m e n t a j a t everst i t Aarre Kurki, Pentti
Silvast ja Torsti Lahti
sekä e v e r s t i l u u t n a n t t i
T i m o Sario. M y ö s k i n
säämies- ja suojelukilta
oli e d u s t e t t u n a .

10

K

iltalaiset siirtyivät yhteys
alus Vänöllä Hangon länsisatamasta Russarön linnakkeelle puoliltapäivin
lauantaina. Samaan aikaan lähtivät myös seppelepartiot uiskolla
Riilahden meritaistelun muistomerkille Bromarviin Hankoniemen pohjoispuoliseen saaristoon.
Kiltojen kukkalaitteiden ohella
seppeleen laskivat Bromarvin
veteraanit, jotka olivat saapuneet
paikalle maitse.
Päivien ohjelma alkoi Suomenlinnan Rannikkotykistökillan
järjestämillä vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta, kiltatoimintaa j a reserviyksikkötoimintaa
esittelevillä koulutusluennoilla.
Painopiste oli rannikkotykistökiltojen toimintamallien esittelyssä,
mutta yleinenkin maanpuolustuskoulutus tuli esiteltyä, joten aiheita riitti jokaiselle.

Hernekeittoa ennen
päivällistä
Luentojen jälkeen seurasi linnakkeen esittely j a tutustuminen Hangon majakkaan linnakesaaren eteläkärjessä. Patteriston komentajan everstiluutnantti Stig-Göran
Grönbergin tervehdyksen j a yleisesittelyn jälkeen kiltalaiset nousivat järeän patterin keskijaokselle kuulemaan linnakkeen varapäällikkö yliluutnantti Petri IIvesaron esitystä linnakkeesta ja
sen vaiheista.
Perinteistä ei tälläkään kertaa poikettu, joten lounaaksi nautittiin hernekeitto ja pannari.
Ilta vietettiin mantereella
hankolaisessa Maret-ravintolassa
aluksi saunoen j a sittemmin juhlapäivällisen j a tanssin merkeissä. Illan humussa saattoivat kiltaveljet j a -sisaret tutustua toisiinsa j a vaihtaa mielipiteitä.

RANNIKON PUOLUSTAJA 2 / 9 5

Päivät päättyivät sunnuntaina. Paluumatkalla tutustuttiin
Hangon rintamamuseoon Lappohjassa.

Sotahistoriapainotteista
kiltatoimintaa
Hangossa
Hankoniemen killan toimiessa
päivien järjestäjänä oli luonnollista, että sotahistoria j a historia
olivat vahvasti esillä päivien ohjelmassa. Kilta on maisteri Pekka
Silvastin johdolla tehnyt järjestelmällistä työtä Hankoniemen ja
Itämerenmaiden sotahistoriallisten tapahtumien selvittämisessä.
Hankoniemen vaiheiden selvittely venäläisten vuokra-ajan
1940-41 osalta on saanut runsaasti uutta ilmettä venäläisten
veteraanien vierailujen myötä.
Ensimmäinen venäläisten veteraanivierailu tapahtui rannikonpuolustajien päivillä jo 1990. Sittemmin ovat tapaamiset olleet
vuosittaisia. Niiden aikana käydyissä keskusteluissa on moni
mieliä vaivannut yksityiskohta
saanut selityksensä. Mm. Hangon talojen käytöstä vuokra-aikana tiedetään nyt paljon enemmän.
Vuonna 1991 laskivat venäläiset, ruotsalaiset j a suomalai-

Patteriston komentaja seuraa päivien tapahtumia.

set seppeleen Riilahden meritaistelun muistomerkille Bromarvissa.

Vuonna 1992 Hankoniemen
kilta toimeenpani Suursaariristeilyn, johon liittyi sotahistoriallinen seminaari venäläisellä tutkimusaluksella, sekä tutustuminen
Kronstadtiin. Suursaaressa tutustuttiin vuoden 1944 taistelupaikkoihin sodanaikaisten suomalaisten johtajien j a taistelijoiden
opastuksella. Vuonna 1993 venäläiset veteraanit kävivät epävirallisella vierailulla Hangossa.
Riilahden taistelun 280-vuotisjuhlaa vietettiin vuonna 1994
killan j a Hangon kaupungin toi-

miessa järjestäjinä. Tapahtumaan
liittyi venäläisen koulualus Askoldin vierailu Hangossa j a sen
merioppilaiden
matkasoutu
Kronstadtista Hankoon.
Tämän vuoden kohokohtana
on ollut Hankoniemen killan 10
jäsenen soutu Novgorodista Laatokalle sekä nyt vietetty rannikonpuolustajien päivä Hangossa.

Merenkulkijoiden
suojapaikka
Hankoniemen killan toiminta tulee jatkossakin painottumaan sotahistoriallisten tapahtumien j a
aiheiden piiriin. Se lienee aivan

1 1

ta, ilmoitti "Tiltu" propagandaradiossa suomalaisten valehtelevan väittäessään ampuneensa
osuman risteilijä Kiroviin. Tiltu
tiesi kertoa, että suomalaisten tykeillä saattoi ampua vain 15 km.
Tämä osoitti sen, että venäläiset
eivät olleet selvillä tykkien parannustöistä.

Tykkien monet vaiheet

Kiltalaisia järeällä keskijaoksella
luonnollista, koska alueen historia on itse asiassa ollut vain sotahistoriaa.
Autio Hankoniemi muodosti
luonnollisen esteen ikivanhalle
purjehdusreitille, joten sitä alettiin käyttää ankkuri- j a suojapaikkana, ja aikaa myöten luotsi-, tulli- j a sotilastukikohtana.
1700-luvun lopulla H a n k o j a sen
lähisaaret linnoitettiin.
Satamapaikkaa alettiin tällöin
nimittää Kuningattarenvuoren
kaupungiksi j a Hangon linnoitukseksi. Hanko ei ole koskaan
ollut luonnollinen kirkonkylä
markkinapaikkoineen j a sitä ympäröivine maaseutuineen. Se on
alusta lähtien ollut merenkulkijoiden suojapaikka j a sittemmin
varuskunta ja Suomen ensimmäinen talvisatama.
Hangon strategista merkitystä ei tarvinne perustella. Hauensuolen ankkuripaikan kallioon
1 4 0 0 - 1 8 0 0 - l u v u i l l a hakatut
mahtimiesten vaakunat, Riilahden taistelu 1700-luvun alussa,
Suomen sodan laivasto-operaatiot 1808-09, Englannin ja Ranskan laivastojen operaatiot Itämerellä Krimin sodan aikana 1854—
55, Saksan Itämerendivisioonan
maihinnousu Vapaussodassa
1918, talvisodan jälkeen pakkovuokraus sotilastukikohdaksi
NL:lle 1940 osoittavat Hankoniemen olleen sotilaallisesti merkittävän kohteen.
Sellainen Hankoniemi on vielä varmasti tänäänkin, mutta tukevasti suomalaisten käsissä.
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Russarön linnakkeen järeät 234
mm:n järeät yhdeksäntuumaiset
Russarössa.
kanuunat oli keisari vallan toimestahankittujuuri ennen ensimmäistä maailmansotaa j a osin sen aiRussarön taistelu
kana. Putket on valmistettu vuon1.12.1939
na 1914 Betlehem Steel CompaTalvisodan toisenapäivänä 1. jou- nyn tehtailla Yhdysvalloissa. Tilukuuta 1939 kävi Russarön lin- laajana on ollut Chilen valtio.
nake tykistötaistelun risteilijä KiMerirosvot kuitenkin kaapparovin kanssa. Russarön linnakeen sivat laivan ja tykkikalusto pää9":n järeät Betlehem-tykit olijoi- tyi C a s a b l a n c a a n A f r i k k a a n .
takin vuosia aikaisemmin moder- Tuohon aikaan sodan kynnykselnisoitu ampumaan yli 20 km ai- lä kaikki halusivat ostaa aseita,
kaisemmasta 15 kilometristä. mutta mikään valtio ei ollut niiNL:n Itämerenlaivaston uusin ris- tä myymässä. Valtioiden valuuteilijä Kirov lähestyi linnaketta tatkin olivat menettäneet luotetkahden hävittäjän saattamana kaa- tavuutensa. Maksuvälineeksi kelkosta. Linnake avasi tulen laivoja pasi vain kulta, jalometallit, javastaan n. 24 km:n etäisyydeltä.
lokivat j a tunnustetut taideaarS a k s a l a i s e n k a u p p a l a i v a n teet.
kapteenilta saadun tiedon muKeisari venäjän aseostajat oskaan linnakkeen pattereiden am- tivat tykkikaluston Casablancaspuma neljäs laukaus osui ristei- sa suorittaen maksun vaaditulla
lijän takakannelle. Risteilijä al- tavalla. Tämä selittänee osaltaan
koi kääntyä ja laskea suojasavua sen, miksi Venäjän hovin taideja vastasi 180 mm:n tykistöllään aarteita on niin runsaasti ulkotuleen. Toinen saattohävittäjäjäi mailla. Niitä on on käytetty makristeilijän taakse savun suojaan. suvälineitä aseostoista. •
Sen arveltiin saaneen osuman ja
u p o n n e e n , k o s k a sitä ei sen
koommin enää nähty poistumassa savun hälvennyttyä.
Linnake ampui taistelun aikana 15 laukausta j a Kirov vastasi niihin 18 laukauksella. Tulitus ei aiheuttanut vahinkoja linnakkeella, vaikka muutama kranaatti putosi aivan kasarmin läheisyyteen. Ulkomaisten lehtitietojen mukaan Kirov oli vaurioitunut j a se jäi korjattavaksi Tallinnan sotasatamaan.
Komkapt res Kari Tarkiainen
Mielenkiintoista asiassa on seurasi innolla tapahtumia.
se, että heti kun suomalaiset leh- Taustalla HanRPston tunnus
det julkaisivat tiedon taistelus- ya Vänön "korsteenissa".
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TriHero
Integroitua logistiikkaa
Muutama viikko sitten minulla oli ilo istua
kahden kapteenin kanssa iltapäiväkahvilla.
Ne olivatkin tosi fiksuja herroja. Ajatukset
eivät olleet jämähtäneet kehä kolmosen
sisäpuolella, vaan he katselivat maailmaa
avarin silmin.
Siinä pöydässä ei puhuttu mistään
nippeleistä tai lillukan varsista. Käsittelyssä
olivat suuret tulevaisuuden asiat. Niiden
puheiden rinnalla bititkin ovat kovin pieniä
ja tehottomia (tosin en ole vielä koskaan
nähnyt yhtään bittiä). Ei sillä, että asiantuntemusta ei olisi riittänyt. Päin vastoin.
Jälkeenpäin jäin t u u m i m a a n , että
tuossa keskustelussa oli jotain vialla.
Aikani mielessäni muita syyteltyäni oivalsin, että vika taisi olla minussa itsessäni.
Välillä en oikein tahtonut pysyä kärryillä
siitä, miten nuo kaksi kapua oikein suunnittelivat maailmaa parantavansa. En yksinkertaisesti y m m ä r t ä n y t heidän sanojensa
sisältöä ja merkitystä.
Ennenvanhaan nämä sotahommatkin
olivat paljon yksinkertaisempia. Alaiset
olivat tyytyväisiä, kun esimiehet säätelivät
yksikön valmiutta tilanteen mukaisesti
seisottamatta miehiä kaiken päivää turhan
panttina tykillä värjöttelemässä. Karttaharjoituksissa taas saattoi aina kerätä halpoja
irtopisteitä, kunhan muisti varata riittävästi
reserviyksiköitä ja taistelukenttäkin oli
käsitteenä aivan selvä.
Vaan toista se on nykyisin. Kapteenien
puheista korvani poimi käsittämättömän
määrän kaikenlaisia termejä. Puhuttiin
valmiusyksiköistä ja reserviyksiköistä. Heti
perään asiaa sotkettiin puhumalla valmiusjoukoista ja reserviläisyksiköistä. Juuri kun
meinasin päästä perille toisen kapteenin
puheesta, heitettiin kehiin tarinaa tuotantotehtäväluettelon suhteesta perustamistehtäväluetteloon.
Vielähän tämän kaiken saattoi jotenkin
ymmärtää, kun asia maltillisesti selitettiin.
Sitten kuitenkin pamahti. M i n u n vaatimaton, mutta rajallinen käsityskykyni loppui
täysin, kun herrat ryhtyivät puhumaan
nelidimensioisen taistelutilan hallinnasta.

Kun tähän vielä sotkettiin taistelutilan
logistiikan integrointia ja taistelukentän
suhteellisen tyhjyyden aiheuttamia ongelmia, rupesi kahvikin maistumaan jotenkin
jalolta juomalta.
Sitä jäin pohtimaan, että liekö tässä
hienojen käsitteiden viidakossa kyse
strategiasta, taktiikasta vai perätikö insinööritieteistä tai jopa psykologisesta
sodankäynnistä ? Oli miten oli, niin ainakin ne jutut kuulostivat oikein hienoilta ja
vaikuttavilta. Siitä en kyllä päässyt selville,
kyetäänkö näillä teorioilla käymään sotaa,
vai tarvitaanko siihen edelleenkin ihan
tavallista johtamista ja maalaisjärkeä
ilman nelidimensionaalisen taistelutilan
logistiikan integrointia. Tai voidaanhan
sitäkin jotenkin ehkä hoitaa, jos se on
tarpeellista, ja jos se vain jotenkin onnist u u ihan tavallisilla käytännön toimenpiteillä.
Samana iltana ei jostain syystä meinannut uni tulla silmään. Mietin monenlaisia moderneja asioita. Sieluni silmillä
kuvittelin, millainenkohan rytinä ja pauke
siinäkin kävisi, kun rannikkotykistö hallitsisi yhdellä rysäyksellä ja kaikilla välineillään koko taistelutilan kaikissa neljässä
dimensiossa.
Kyllä siinä j o saattaisi olla vaikea
erottaa vieraita omista, kun siihen sotkeutuisi vielä se integroitu logistiikkakin.
Saattaisi siinä viuhinassa mennä viestimiesten pädit ja netitkin niin sekaisin, että
tarvittaisiin ihan vanhanaikaista lähettiä
tärkeimpiä juttuja hoitelemaan. Sitten kun
ainakin joissakin dimensioissa vähän
rauhoittuisi, kuvittelin, että olisi perin
mukavaa, jos ihan tavallinen huoltomies
toisi ihan perinteisessä peltimukissa
kupillisen kahvia. Saattaisi se taas maistua
jalolle juomalle.
PS
Kirjoittaja ei yleensä ole katunut sanojaan
tai tekojaan. Mitä nyt muutamia pikku
juttuja hamassa menneisyydessä. Nyt
kuitenkin vähän kaduttaa.
Olen kuullut, että eräät henkilöt ovat
loukkaantuneet verisesti aikaisemmasta
kirjoituksestani. Pyydän nöyrimmästi
anteeksi. Tarkoitukseni ei ollut loukata
ketään. Myöskään tarkoitukseni ei ollut
halventaa YK-miehiä tai -tehtäviä. Pois se
minusta. Teen heille kunniaa.
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lavalle mahtui muutama veteraani, mutta kuljettajan ajokyky sananmukaisesti sammui j o kilometrin päässä. Viitisentoista matkailijaa käveli helteisessä kevätsäässä tasaisen mäntykankaan
halki olevaa tieuraa linnakkeen
kasarmille asti. Reitin varrella
hiekkaisessa maaperässä näkyi
kymmenittäin pommikuoppia,
joista suurimmat olivat 7 - 8 metriä halkaisijaltaan.
Kolmikerroksisen kasarmin
runko seisoi sankkaan metsään
kätkeytyneenä. Rakennuksen
rappaukset olivat karisseet j a ikkunanpuitteet viety. Kasarmin
ympäristön entisistä rakennuksista oli vain kivijalat jäljellä.

Pommiosuma
tykkiasemaan
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Saarenpään linnakkeen vuonna 1937 valmistunut kasarmirakennus seisoo yhä ajan kuluttamana
paikallaan.

RTR 2:n taistelupaikoilla
Keltaiseksi rykmentiksi sanotun Rannikkotykistörykmentti 2:n veteraanit tekivät toukokuussa 1995
kahdessa ryhmässä matkan jatkosodan aikaisille
palvelus- ja taistelupaikoilleen. Ryhmien kokoajana
ja oppaana oli keväällä 1944 nuorimman ikäluokan
miehistä Koiviston edustalle Koivusaareen koottuun koulutusosastoon kuulunut Tauno Tetri,

T

oukokuun 24.-25. päivinä
matkan tehneessä ryhmässä oli 30 henkilöä, joihin
kuului miehiä useista rykmentin yksiköistä, lottia j a sotilaskotisisaria sekä rauhanaikaisia
rannikkotykkimiehiä edustaneet
kaksi reserviläistäja allekirjoittanut.
Näkymät ja elämänmeno
myös Kannaksen etelärannikolla oli tuttua missä tahansa menetetyillä alueilla käynneille.
Pääasiana olikin käydä Keltaisen
rykmentin joukkojen taistelualu-
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eella ja sijoituspaikoissa.
Koivistolla ryhmä kokoontui
sodassa säilyneen, harmaagraniittisen kirkon viereen pystytetyn muistomerkin luo, mihin rykmentin edustajat laskivat kukkavihkon.

Betonilla paikattu
hinaaja
Sen jälkeen kierrettiin katsomassa Keltaisen rykmentin j a sen edeltäjien toimipaikkoja. Kirkon viereisestä laiturista lähdettiin hinaa-

jalla Koiviston salmen yli Koivusaaren koillisrannalla olleen kylän rantaan. Betonilla paikkailtu
laiva päätynee piakkoin vastapäisen laiturin tuntumaan uponneiden kahden ohjusaluksen ja muiden saman kohtalon saaneiden
seuraksi.
Koivusaaressa maihin pääsy
laiturin virkaa toimittavien uponneiden ponttonien j a laakonkien
yli kahden laivamiehen avustuksesta huolimatta tuotti monelle
vaikeuksia. Kylän rakennuksista
osa oli suomalaista perua täydennettynä muutamalla jo aikoja sitten harmaantuneella. Vain parin
talon pihapiirissä askarteli eläkeläisiä kasvimaallaan.
Muuten aution j a luonnontilassa olevan saaren kaakkoisosassa sijainneelle Saarenpään
linnakkeelle oli matkaa kuusi kilometriä. Kylän pienen traktorin
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Kasarmilta kahdeksan henkilöä
jatkoi matkaa vajaan kilometrin
eteenpäin rannassa olleelle kaksitykkiselle Canet-patterille. Paikalla oli alunperin Pietari Suuren
merilinnoitukseen kuulunut nelitykkinen 10 tuuman patteri kasemattiasemissa.
Kun suomalaiset hajauttivat
kuusitykkiseksi laajennetun järeän patterin kasarmin luoteispuoliseen maastoon, kasematin kah-

teen asemaan sijoitettiin ennen
Talvisotaa Humaljoen Canet-patterista siirretyt tykit.
Järeään patteriin kuului Jatkosodan aikana kolme 10 tuuman tykkiä. Raskaalta patterilta
jatkoi sinne matkaa neljä henkilöä, joista kaksi oli patterin veteraaneja. Tykkiasemat löytyivät
helposti kasarmilta lähteneen
kenttäradan varrelta. Tasaiseen
maastoon rakennetut asemat kohosivat kosteahkosta ympäristöstään pari metriä korkeina kumpareina.
Mukana oli 1. tykillä palvellut viestimies, joka oli 19.6.1944
pommin osuessa iltapäivällä tykkiasemaan sen ulkopuolella j a
pelastui. Tuolloin tykkiryhmän
miehistöstä 6 kaatui ja 18 haavoittui. Ulkoapäin tykkiasema oli
ehjä, mutta sisäpuolella kasa betonikappaleita oli yhä merkkinä
tapahtuneesta. Muuten kummankin patterin tykkiasemat olivat
tyhjät.
Paluumatkalla ohitimme järeän patterin betonisen tulenjohtotornin rauniot. Venäläiset räjäyttivät Koiviston saarilta poistuessaan 31.10.1941 illalla tornin,
jolloin myös räjäytysryhmä tuhoutui. Tornin jäänteisiin oli
kiinnitetty kaksi muistolaattaa.

Saarenpään linnakkeen kasematin oikeaa päätä saaren kaakkoisrannassa.

Kylät vain nimiä
kartalla
Seuraavana päivänä kävimme
kääntymässä Kellomäellä Merikadun kohdalla. Läksin järeältä
patterilta viimeisenä 11.6.1944
aamuyöllä poistuneen 1. tykin
johtajan Aleksanteri Kutun kanssa kävelemään metsätietä kohti
runsaan kilometrin päässä ollutta
patteria, mutta kummankin pettymykseksi meidän oli käännyttävä
kohta takaisin ehtiäksemme sovittuna aikana Vammelsuuhun
ruokailupaikkaan.
Vammelsuusta ajoimme Kannaksen etelärannikon tietä kohti
Koivistoa. Saman tien suunnassa Keltaisen rykmentin joukot
olivat käyneet kesäkuussa 1944
viivytystaistelunsa. Inon linnoitusalueesta näkyi vilaus puiden
lomasta. Nyt Puumala, Vitikkala, Toni j a Jukkola olivat vain
nimiä vanhalla kartalla. Kylät
olivat poissa ja niiden sijainnin
voi tunnistaa tasaisessa mäntymetsässä parista kohtaa erkanevien entisten kyläteiden perusteella
Rannikkotykistörykmentti
2:n esikunta siirtyi Koivistolta
Seivästölle kesällä 1942. Esikunnan sijaintipaikka löytyi siellä
palvelleiden lottien ansiosta kylän kohdalta rannikkotietä myötäilleen harjanteen päältä. Silloiset rakennukset oli purettu j a nyt
alueella oli useita vallitsevasta
rakennuskannasta läntiseen suuntaan poikkeavia taloja, kaikki
keskeneräisiä.
Kannaksen etelärannikon
tiellä ei ollut sanottavasti liikennettä eikä siihen näyttänyt olevan tarvettakaan, sillä teollista
toimintaa ei Muurilan uutta voimalaitosta lukuunottamatta ollut
ja parempina päivinä rannan tuntumaan harvakseen erilaisten yhteisöjen käyttöön rakennetuissa
lomapaikoissa oli hiljaista.
Paluumatkalla kuultiin veteraanien muistelmia runsaan puolen vuosisadan takaisista tapahtumista.

Teuvo Rönkkönen
1 1

ajelun Petroskoissaja näimme sen
suuresti kasvaneen. Vaikka kaupungista löytyi jotakin sotavuosilta tuttuakin, se on ulkonäöltään
täysin erilainen kuin "Äänislinna".
Asukkaita on nykyään 260 000.
Muutamat meistä yrittivät löytää Uusiselässä asemasodan alkupuolella olleen Viljakaisen Canetpatterin paikan ja Gyllingin huvilan, mutta niitä ei löytynyt. Vanhat rakennukset ovat saaneet väistyä uusien asuin- ja teollisuusalueiden tieltä.
Kolmantena matkapäivänä
ajettiin Petroskoista Vosnesenjaan.
Tietä on oiottu monin paikoin,
minkä seurauksena tien viereen
rakennettu avojohdinlinja poikkesi
nykyisen tien reunasta. Vain harvat linjan pylväistä seisoivat pystysuorassa.
Väliniemen Canet-patterin on kasvillisuus jo vallannut. Tykkiaseman takana puolen vuosisadan
jälkeen luultavasti ensimmäiset patterilla käyneet veteraanit, oikealta patteriupseeri Osmo Saari,
jv- ja tykkijoukkueen johtaja Gustav Thule ja rykmentin viestijoukkueen johtaja Aimo Merisalo.

RTR 4:n eli Vepsärannan
rykmentin veteraanien

MATKA ÄÄNISELLE
Matkan järjestämisestä
sovittiin RTR 4:n upseerien vuosilounaalla 1994.
Sen suunnittelua varten
muodostettu toimikunta
pyysi matkan valmistelijaksi ja johtajaksi Teuvo
Rönkkösen, joka on
aikaisemminkin tehnyt
matkoja Karjalaan.
Matka tehtiin 12.-17.6.1995 linjaautolla ja siihen osallistui 27 veteraania, lottaa, sotilaskotisisarta ja
perheenjäsentä. Rajaylitettiin Niiralassa, jossa yksi nykyään ulkomaalainen karsiutui joukosta samana päivänä muuttuneiden ukaasien johdosta.
Menomatkalla tehtiin kierros
Sortavalassa, josta jatkettiin Laatokan rantatietä ensimmäiseen yö-
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pymispaikkaamme Suojärvelle.
Kollaanjoella pysähdyimme muistelemaan talvisodan tapahtumia,
joihin yksi mukana ollutkin oli
täällä osallistunut.

Kuusinen
kaupungintaloa
vahtimassa
Toisena päivänä jatkettiin Suojärveltä Hyrsylän mutkan ja SäämäjärvenkauttaPetroskoihin. Ajoimme samaa tietä, jota Ään.RPnnjoukot vetäytyivät Ääniseltä kesä-heinäkuun vaihteessa 1944.
Petroskoissa m a j o i t u i m m e
kolmeksi yöksi hotelli Pohjolaan
(Severnaja), joka sotavuosina ei
ollut käyttökuntoinen kuten sen
viereinen "Kuusisen palatsi". Näiden ohi johti Äänisen rantaan Leninin valtakatu. Rannan tuntu-

maan rakennetun kaupungintalon
eteen on pystytetty k o o k a s
O.V.Kuusisen patsas.
Suoraan idässä näkyi Lukkosaari. jossa sijainneen Canet- patterin päällikkönä irtautumisvaiheessa ollut Yrjö Ratia oli matkalla mukana.
Lyytisen/Järvisen esikunnan,
"Loiskeen" (Ään.RPnn esikunta)
rakennus on ehostettuna paikoillaan. Sitä vastoin kesään 1942
myös Petroskoissa ollut Kosken
"Lokero" (aluksi RPsto Ä:n, sitten I Lsto/Ään.RPr:n ja kesäkuusta 1942 RtR 4:n esikunta) on osaksi sortuneena keskellä rantapuistoa.

Petroskoikin on
kasvanut
Oppaan johdolla teimme kierto-
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Soksussa ja Soutjärvellä
Syvärinniskalla ei ole siltaa leveän
virran yli. Sejohtunee Syvärin vilkkaasta laivaliikenteestä. Kaupungin pohjoislaidalla pysähdyimme
vielä harjanteella, jossa oli ollut
Miettisen Canet-patteri ennen sen
siirtoa Väliniemen patterin yhteyteen. Samalla alueella oli ryhmittymisvaiheessa myöskin matkalla
olleen Eljas Purhosen yksitykkinen moottoroitu raskas patteri.
Monien rannikolla olleiden
rykmentin yksiköiden sijaintipaikat jäivät tiestön puuttuessa muisteluiden varaan.
Väliniemessä palvelleet lähtivät Stheleikin kylän eteläpuolelta
Äänisen rantaa kohti suuntautunutta tienpohjaa Aromaan Canetpatteria etsimään, mutta matka
päättyi suolle. Sinä aikana muut
etsivät tuttuja paikkoja kylästä,
joka vaikutti hiljaiselta. Kylän
puukirkko on paikallaan.
Vepsäläiskylien talot näyttivät
kohtalaisen hyvin hoidetuilta. Kylistä Sokso j a Soutjärvi ovat suurimmat. Puujoen (Derevjannoje)
kylä on kasvanut teollisuuslaitoksensa ansiosta. Siellä olleen rykmentin aliupseerikoulun johtajan,
Aarne Helmisen pyytämää valokuvaa koulusta ei enää ollut saa-

tavissa, kylästä kylläkin.

Satelliittivastaanotin
tykkiasemassa
Kesällä 1942 lyhyen aikaa Stheleikissä ollut Kosken/Valtasen esikunta siirtyi Ruoppaojalle, missä
rykmentin käytössä olleita rakennuksia yhä on. Tien varrella olleen
esikunnan kohdalla kivilouhos on
toiminnassa.
Mäellä sijainneen "Pakan" eli
Maunun/Reinilän moottoroidun
raskaan patterin betoniset asemat
löytyivät kylän innokkaiden pikkupoikien opastuksella. Yhden
tykin asemaan on rakennettu koppi satelliittivastaanotinta varten.
Kontaktit asukkaiden kanssa
jäivät kielivaikeuksien vuoksi vähiin. Ne vanhemmat naiset, joiden kanssa keskusteltiin, olivat
ystävällisiä. He näyttivät elävän
vaatimattomasti: eräskin 76-vuotias kertoi saavansa eläkettä 127
000 ruplaa kuukaudessa (n 130
mk).
Seuraavana päivänä käytiin
uudelleen rykmentin entisellä alueella. Nyt Väliniemen patteria hakeneet läksivät toista mahdollista
uraa rantaa kohti j a pääsivät 3,5
km kävelyn jälkeen patterialueelle sankan paarmaparven saattelemana. Matalan tulenjohtoaseman
betonikorsu oli räjäytetty. Tykkiasemat löytyivät tiheän kasvillisuuden seasta. Yhtään rakennusta
ei ollut jäljellä.

Graniittia vesitse ?
Soutjärven keskustan komeassa
vepsäläistalossa on hyvin järjestetty kotiseutumuseo, jossa poiket-

Stheleikinin kylän
vanha puukirkko
Äänisen rannalla.
RTR 4:n esikunta oli
kylässä kesällä 1942.

tiin. Soksun niemessä olleen Siimeksen Canet- patterin lähistölle
ei päästy, sillä tiellä ollut silta ei
olisi kantanut bussiamme. Mikäli
Soksun kuulua punagraniittia (porfyyri) tuottanut kivilouhos toimii,
sen tuotanto kuljetetaan markkinoille vesitse.
Viidennen matkapäivän ohjelmana oli 450 kilometrin ajo Petroskoista Laatokan eteläpuolitse
viimeiseen yöpymispaikkaamme
Pietariin. Pysähdyimme Aunuksen
kaupungissa, Lotinanpellossa j a
Pähkinälinnassa.
Aikamme ei riittänyt tarkempaan tutustumiseen ulkopuoleltaan
upeisiin keisariajan rakennuksiin.
Monesta tuntui siltä, että tänne
kannattaisi tulla uudelleen ajan
kanssa.

Vilskettä Viipurin torilla
Viimeisenä matkapäivänä ajoimme Pietarista Karjalan Kannaksen
rantatietä Viipuriin. Pysähdyimme
Kuokkalassa (Repino), Terijoella
(Zelenogorsk) j a Humaljoella.
Aikaisempien päivien tapaan näimme runsaasti taistelujen muistomerkkejä.
Liekö johtunut lauantaipäivästä, kun Viipurin kauppatori oli
täynnä kaupustelijoita ja enimmäkseen suomalaisia turisteja.
Viipurista matka jatkui Nuijamaan
rajanylityspaikan ja Lappeenrannan kautta Helsinkiin.
Matkaa voitiin pitää erittäin
onnistuneena, sillä joukon henki
oli hyvä. Matka sujui odotetulla
tavalla ja kaikenlaisilta vahingoilta
vältyttiin.

Osmo Saari ja
Pentti Myyryläinen

;

V
17

Ilmatorjunnan tarkastaja eversti Ahti Lappi puhumassa Suomenlinnassa
ilmatorjunnan vuosipäivänä.

Suomen ilmatorjunta
70 vuotta 1.7.1995
Ohessa julkaistaan
ilmatorjunnan tarkastajan, eversti Ahti Lapin
aselajin vuosipäivän
juhlassa pitämä puhe
kokonaisuudessaan
(väliotsikot toimituksen). Samalla rannikkotykkiväki lähettää itmiehille ja -naisille
parhaimmat, joskin
myöhästyneet onnittelunsa.
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Olemme kokoontuneet tänään
Suomenlinnaan, paikkaan jossa
Suomen ilmatorjunta sai alkunsa
päivälleen 70 vuotta sitten. M e
emme ole unohtaneet aselajimme
juuria emmekä niitä miehiä, joiden ansiota aselajimme syntyminen on.
Aselajimme historiikissa "IImatorjuntajoukot 1925-1960" on
lyhyt, elävä kuvaus aselajimme
syntytapahtumista 70 vuotta sitten. Lainaan sitä:
"Vaikka ilmatorjunnan tarve
jo itsenäisyytemme alkutaipaleella kävi ilmeiseksi, kului vuosia
ennen kuin aselaji sanan varsinaisessa merkityksessä syntyi.
Venäläisiltä jääneitä ilmatorjuntaan sopivia tykkejä (Putilovit)

ei kukaan osannut edes käyttää.
Ensimmäisen askeleen varsinaisen ilmatorjunnan kehittämisessä otti vuonna 1924 patteriston
komentajaksi R T Leen määrätty
etevä j a toimintatarmoa pursuava kapteeni Ake Törnroos.

Kuivasaaren kanuunat
antavat uskoa
Hän löysi Kuivasaaren linnakkeelta kaksi pienikaliiperista automaattikanuunaa, jotka oli tarkoitettu ilmatorjuntakäyttöön.
Nuori patteriston komentaja halusi saada nämäkin aseet toimintavalmiuteen, mutta asiantuntija
apua hän ei saanut mistään. Käyttämällä hyväksi kielitaitoaan j a
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matemaattisia lahjojaan kapteeni
poimi ulkomaalaisista ammattilehdistä ja -kirjoista tarvittavat
perustiedot.
Syyskesällä 1924 hän jo yritti
suorittaa ammuntaa mainituilla
tykeillä (juuri täällä Suomenlinnassa, Länsi-Mustalla). Tosin
maaliksi tarkoitettu, moottoriveneen hinaama leija tuhoutui jo
ennen kuin ilma-ammunnan piti
alkaa, mutta yritys tuotti kuitenkin tuloksia. Silloinen rannikkotykistön (va) komentaja eversti
(jääkärievl) Valve innostui asiaan j a ryhtyi viemään aloitetta
eteenpäin.
Seuraavana vuonna, tarkemmin 25.6.1925, kapteeni Törnroos sai everstiltä kiertokirjeen,
jossa Ilmapuolustuskomennuskunta määrättiin perustettavaksi.
Se aloitti toimintansa 1.7.1925
Rannikkotykistön kapitulanttikouluun hallinnollisesti j a huollollisesti kuuluvana. Komennuskunnan päälliköksi (oto) määrättiin jääkäriluutnantti PE Ottelin.
Kapteeni Törnroos sai tehtävän
laatia komennuskunnalle koulutussuunnitelman j a valvoa sen
toteuttamista.
Tarkoituksena oli opettaa konekivääriammuntaa ilmamaaliin.
Komennuskunnan miehistön
muodosti Erillisen Rannikkotykistöpatteriston (Hanko-Örö)
kaksi kapitulanttialiupseeria, vääpeli U Aarni j a kersantti A Suomi sekä 30 miestä. Aluksi komennuskunnan aseistukseen kuuluivat yksinomaan konekiväärit
(Maxim-09), joihin oli konstruoitu amerikkalaisen mallin mukaan soikiotähtäimet. Jalustat oli
saatu jostain romuvarastosta.
Maalilaitteina käytettiin pilotpalloja. Liikkuvia harjoitusmaaleja rakennettiin niin ikään."

seereita, on ollut innovaatiokykyä ja tarmokkuutta.
Tämän ansiosta Suomen ilmatorjunta ehdittiin ennen Talvisotaa saada valmiuteen, joka
mahdollisti osallistumisen taisteluun ylivoimaista vihollista vastaan. Jatkosota vakiinnutti ilmatorjunnan aseman itsenäisenä
aselajina muiden joukossa. Ilmatorjunta-aselajin nykyinen asema
on saavutettu 70 vuoden aikana
kaikkien ilmatorjuntasukupolvien työllä.
Tänään me osoitamme kiitollisuuttamme menneille sukupolville, niille miehille, joiden ansiosta aselaji syntyi j a kehittyi.
Olemme kiitollisia rannikkotykistölle, jonka piirissä ilmatorjunnan kipinä sai konkreettisen
muodon.

Ilmatorjunnan isä
Majuri Ake Törnroos ansaitsee
"Suomen ilmatorjunnan isän" arvonimen. Juuri edesmennyt jääkärikenraali Väinö Valve ansaitsee kiitoksemme avarakatseisuutensa johdosta. Teemme kunniaa
myös tänä vuonna joukostamme
poistuneelle sotilasmestari Arvo
Suomelle, ensimmäisten ilmatorjuntamiespolvien kouluttajalle ja
hengen luojalle.
Olemme nöyrästi kiitollisia
kaikille niille ilmatorjunnan so-

taveteraaneille, miehille j a naisille, jotka taistelivat maamme
vapauden puolesta j a hankkivat
torjuntavoiton.
Tämäkin päivä on voiton
päivä. Osoitamme kiitoksemme
kaikille niille, jotka ovat olleet
mukana rakentamassa Suomen
ilmatorjuntaa ja kehittämässä siitä juuri sellaisen, kuin se nyt on.
Uskon, että menneiden sukupolvien ei tarvitse kääntyä haudassaan.

Perinteiden
kunnioituksesta
tulevaisuuteen
Lainaan lopuksi Suomenlinnan
rakentajan, sotamarsalkka j a kreivi Augustin Ehrensvärdin runoa
pojalleen tämän päästessä 8-vuotiaanaoppilaaksi Kadettikouluun:
"Älä unhota, että Isänmaa j a
Sinä olette erottamattomat, että
milloinkaan et voi onnellinen
olla ilman, että Isänmaa onnellinen on, mutta Isänmaa voi onnensa löytää sinuttakin."
Sanotaan, että kansalla, joka
ei tunne menneisyyttään, ei ole
tulevaisuuttakaan. M e ilmatorjuntamiehet tiedämme juuremme
ja kunnioitamme perinteitämme.
Uskon, että meillä on myös tulevaisuus. Viettäkäämme tätä ilmatorjuntamme 70-vuotissyntymäpäivää ylpeinä ja onnellisina.

Valokuvia etsitään
Suomenlinnan Rannikkorykmentin historiikkiin etsitään valokuvia. Erityisesti kaivataan valokuvia sotien
ajalta sekä 1940-ja 1950-luvuiltajokapäiväisistä tapahtumista eri linnakkeilta joukko-osaston alueelta (Uudenmaan Rannikkoprikaati, aikaisemmin mm 1. Rannikkoprikaati, sotien jälkeen muun muassa Suomenlinnan Rannikkolinnakkeista j a RT 1).

Intoa, kykyä ja tarmoa
Jos voit lainata kuvia, pyydän ottamaan yhteyttä.
Näin sai alkunsa Suomen ilmatorjunta. Mukana olivat kaikki ne
ainekset, joita tarvitaan, kun luodaan jotain uutta. On oivallettu
ilmatorjunnan tarve, on ollut innokkaita j a ammattitaitoisia up-

Ove Enqvist
Suomenlinna C 54 B 11
00190 Helsinki
puh 90-668253
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syyt: Suomenlahdella olisivat
Suomen j a Neuvostoliiton aluemeret joutuneet kiinni toisiinsa
huomattavan pitkältä matkalta ja
tämä olisi aiheuttanut ongelmia
mm kolmansien maiden valtionalusten ja ilma-alusten liikkumisen kannalta.
Nyt laajennushankkeen takana oli mm tarve taata suomalaisten kalastajien edut Euroopan
yhteisöön liittymisen varalta. Tämänkertainen työryhmä luovutti
työnsä maaliskuussa 1994 ja päätyi yksimielisesti kannattamaan
aluemeren laajentamista.

Mutkat pois

Ulkovartiolaiva Tursaksenkin purjehdukset pitenevät laajenevien aluevesien myötä. Tursas on
rakennettu Rauma-Repola Oy:n Uudenkaupungin telakalla vuonna 1986. Aluksen uppouma on
850 tonnia, pituus 49,0 metriä ja leveys 10,2 metriä. Laivassa on kaksi 1 200 kW:n tehoista moottoria, joilla saadaan aikaan 15 solmun nopeus. Aseistuksena on yksi kaksiputkinen 23 mm:n
ilmatorjuntakanuuna sekä kaksi syvyyspommin pudotinta.

Kauko Lehtinen

Suomen aluevesien laajennus
rajavartiolaitoksen kannalta
Heinäkuun 1995 lopulla tapahtunutta
aluevesien laajennusta valmisteltiin kaikkiaan yli vuosi: ulkoasiainministeriön
johtama valmistelutyöryhmäaloitti työnsä tammikuussa 1993. Työryhmään kuului edustajat kaikilta hallinnonaloilta,
joita suunniteltu laajennus koskisi.

A

luevesien laajennus on
ollut esilläaiemminkin.
1970 luvun lopulla j a
1980 luvun alussa oli
koottu vastaava työryhmä selvittämään aluevesien laajentamisen
perusteita. Laajentamisajatus heräsi Ruotsin valtiopäivien tehtyä
vuoden 1976 lopulla periaatepäätöksen aluemeren laajentamisesta. Tuolloin hankkeen kaatumisen syynä olivat ulkopoliittiset

Rajavartiolaitos oli nykyisen laajennushankkeen takana alusta alkaen. Ympäristössämme on tapahtunut runsaasti muutoksia,
joista rajavartiolaitoksen kannalta tärkeimpiä ovat olleet vene- ja
laivaliikenteen lisääntyminen Viron uuden itsenäisyyden myötäja
matkustamisen vapauduttua Venäjällä.
Rajavartiolaitos kannatti
aluevesien laajennushanketta,
koska sen myötä oli mahdollisuus lisätä aluetta, jolla maamme lähellä tapahtuvaan laittomaan toimintaan oli mahdollista
päästä vaikuttamaan kauempaa
rannasta kuin aiemmin. Samoin
työskentelyn aikana hahmoteltu
uusi aluevesiraja vaikutti rajanvartioinnin kannalta yksinkertaisemmalta: uudessa rajassa olisi
huomattavasti vähemmän hankalia mutkia, joissa on aiemmin
helposti sattunut luvattomia rajanylityksiä. Lisäksi suunnitellut
laajennuksen rajoitukset jättäisivät rajanvartioinnin painopistesuunnalla, Suomenlahdella, vapaaksi selvän kansainvälisen kulkutien.
Ratkaisu vaikutti rajanvartioinnin kannalta hyvin myönteiseltä. Yksi kuukausi uusien aluevesien valvonnassa ei tietenkään
vielä anna kovin hyvää kuvaa siitä, mitä kaikkea laajennus tuo
tullessaan, mutta toisaalta j o nyt
on eräissä tapauksissa voitu ryh-

tyä toimenpiteisiin ulompana
kuin ennen aluevesien laajennusta. Toisaalta laajennettuja aluevesiä ei ole loukattu sen useammin kuin aiempiakaan aluevesiä.
Sisäisiä aluevesiä, jotka, kuten tiedämme myös laajenivat,
voidaan ajatella lähes samanlaisena alueena kuin valtion maaaluetta. Sen sijaan aluemerellä
rantavaltion oikeuksia on rajoitettu muun muassa sallimalla
alusten viaton kauttakulku.

Kauttakulku sallittua
Vuoden 1982 merioikeusyleissopimus sallii viattoman kauttakulun ilman e n n a k k o i l m o i t u s t a
myös valtionaluksille. Tämä aiheuttanee muutoksen aluevalvonta-asetuksen mukaiseen ilmoitusmenettelyyn kunhan merioikeusyleissopimus on Suomessa ratifioitu. Ilmoitusmenettelyä ei enää
muissa maissa juurikaan ole käytössä viimeisinä maina Ruotsi on
siitä luopunut ja Tanska valmistelee luopumista.
Ilmoitusmenettelystä luopuminen aiheuttaisi sen, että pääsisimme eroon vuosittain muutamista rajatapahtumista, joilla ei
ole Suomen sisäisen turvallisuuden kannalta mitään merkitystä.
Sotilaallinenkin merkitys lienee
mitätön: Suomea ei valloiteta
valtionaluksella, j o k a kulkee
aluemeren poikki kaukana rannikosta.
Aluemeri on rajavartiolaitoksessa nähty sisäisen turvallisuuden kannalta - merioikeusyleissopimuksen hengessä- lähinnä
eräänlaisena valtion puskurivyöhykkeenä. Rantavaltiolla on oikeus toimenpiteisiin sellaisia
aluksia kohtaan, jotka loukkaavat siellä tiettyjä valtion etuja.
Toisaalta rantavaltiolla ei ole oikeutta puuttua toimintaan, joka
ei sitä vahingoita.

listä, koska se laajensi merkittävästi aluetta, jolla voimme puuttua laittomaan toimintaan. Rajavartiolaitos on lisäksi rakentanut
1990-luvun alkupuoliskolla valvontajärjestelmän, joka palvelee
nimenomaan maahantulon j a
maastalähdön valvontaajaparantaa mahdollisuuksiamme toimia
nykyisessä tilanteessa.
Järjestelmä palvelee myös
puolustusvoimien aluevalvontaa
siten, että rajavartiolaitoksen järj e s t e l m ä kykenee keskustelemaan MEVAT-järjestelmän
kanssa ja rajavartiolaitoksen järjestelmällä saadut uudet tiedot
voidaan syöttää tarkoituksenmukaisilta osiltaan puolustusvoimien merivalvontajärjestelmään.
Kaikkiaan uudet rajat j a niistä aiheutuneet muutokset ovat rajanvartioinnin sekä henkilöiden
maahantulon j a maastalähdön
valvonnan kannalta myönteinen
asia, j a se palvelee rajavartiolaitoksen j a muiden sisäisestä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten tarpeita, parantaa toimintamahdollisuuksiamme ja
näin ollen on omiaan lisäämään
arkipäiviemme turvallisuutta.®

Kirjoittaja, komentaja
Kauko Lehtinen, palvelee rajavartiolaitoksen
esikunnassa raja- ja
meriosastolla, vastuualueenaan mm merirajan vartiointi. Palveluskokemusta hänelle on
kertynyt nykyistä
palveluspaikkaa ennen
Suomenlahden ja
Saaristomeren merivartiostoissa.

Turvallisuus paranee
R a j a v a r t i o l a i t o k s e n tehtävien
kannalta aluemeren j a sisäisten
aluevesien laajennus oli hyödyl-
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RTUY:SSÄ TAPAHTUU

RANNIKKOTYKISTÖN
OPISTOUPSEERIT ry

tt?

Vuosikokous
Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään
keskiviikkona 15.11. Turussa. Vuosikokous pidetään Sampo-ryhmän auditoriossa Puutarhakatu 1 Turku. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
13 § mukaiset asiat sekä muut jäsenten hallitukselle sääntöjen mukaisesti
esittämät asiat.
Lähtö Helsingistä Postin ja Rautatieaseman välistä klo 12.30. Tulo Helsinkiin
noin 23.00. Ilmoittautumiset (ml kuljetukset) yhteyshenkilöille ma 10.11. mennessä
Turku:
Hanko:
Kotka:
Vaasa:
Helsinki:

Kapteeni Hannu Heinonen
Majuri Kari Valli
Ylilluutnantti Jukka Leikos
Kapteeni Juha Kokkonen
Majuri Hasse Rekola

695 111/nh
6 781/nh
281 333/nh
3262 111/nh
161 5231 tai 803 5550

Mahdolliset muutokset ja tarkennukset kerrotaan syksyn jäsenkirjeessä.

Evp-lounas
Evp- ja varttuneempien aktiivi- ja reserviupseerien yhteinen lounas nautitaan
perinteiseen tapaan Katajanokan Upseerikasinolla. Pöytä on katettu tiistaina
3.10. klo 12. Alkupaloiksi saamme jotakin ajankohtaista aselajistamme.

Rannikkotykistön Opistoupseerit ry perustettiin 1986 nimellä Rannikkotykistön
Toimiupseerit ry. Sääntöjensä mukaisesti yhdistyksen tarkoituksena on:
- Yhdistää jäsenensä lujaksi ja itsenäiseksi opistoupseerikunnaksi kehittämällä
ja kasvattamalla sen keskuudessa isänmaallisuutta ja aselajihenkeä
- Edistää yleis- ja ammattisivistystä ja luoda opistoupseerikunnalle sellainen
yhteiskunnallinen asema kuin sille kuuluu
- Vaalia ja edistää meripuolustuksen ja etenkin rannikkotykistön kunniakkaita
perinteitä
- Toimia rannikkotykistön opistoupseerien yhdyssiteenä, valvoa ja edistää jäsentensä ammatillista järjestäytymistä ja edunvalvontaa paikallisten opistoupseeriyhdistysten ja Päällystöliiton kautta.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
- Harjoittamalla tiedotus-, valistus- ja julkaisutoimintaa
- Järjestämällä jäsenilleen kokouksia, luentoja, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia,
retkiä ja muita tapahtumia.
Jäseneksi voi liittyä vakinaisessa palvelussuhteessa puolustusvoimiin tai rajavartiolaitokseen oleva tai ollut ali-, toimi-, opisto- tai erikoisupseeri, jonka voidaan saamansa koulutuksen perusteella katsoa kuuluvan rannikkotykistöön.
Näkyvimpänä toimintamuotona ovat olleet syys- ja kevätkokouksien yhteydessä järjestetyt opetus-, tutustumis- ja tapaamistilaisuudet, joissa olemme laajasti
tutustuneet rannikolla toimiviin sidosryhmiin sekä suomalaiseen teollisuuteen.

Syysesitelmä
Meriupseeriyhdistyksen kanssa järjestetään perinteinen esitelmätilaisuus Suomenlinnassa Meripuolustuksen perinnekerholla keskiviikkona 22.11. klo 18.
Lautta Kauppatorilta Suomenlinnaan lähtee klo 17.30. Esitelmän aihe käsittelee mielenkiintoisia asioita meiltä ja muualta (eli on vielä avoin). Esitelmän
jälkeen on mahdollisuus omakustanteiseen (n 50,-) iltapalaan. Paluumarssit
aloitamme noin klo 21.00. Ilmoittautuminen sihteerille 17.11. mennessä.

Muuta
Eräät jäsenistä ovat unohtaneet jäsenmaksun maksamisen. Kaikkia jäseniä
pyydetään tarkistamaan asia omalta kohdaltaan. Mahdollisen unohduksen voi
korjata maksamalla 100,- yhdistyksen postisiirtotilille 800023-4106353. Syksyn jäsenkirjeen mukana lähetetään vihoviimeiset karhut. Maksunsa laiminlyöneiden katsotaan eroavan yhdistyksestä.
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Tilaisuuksien onnistumisen on taannut yhdistyksen saama tuki aselajin johdolta, joukko-osastoilta, paikallisilta päällystöyhdistyksiltä sekä Päällystöliitolta.
Yhdistyksen aluejako ja yhdyshenkilöt:
Helsingin alueen erillisyksiköt Kari Laakko
Arto Koljonen
Santahamina, Isosaari
Harri Sorvisto
Upinniemen alue
Juha Åberg
Turun alue, Örö
Petri Kallomäki
Gyltö, Utö
Harri Koski
Rauman alue
Timo Koskinen
Vaasan alue
Ari Vihreäluoto
Kotkan alue
Eero Savikko
Hangon alue
Uudet jäsenet joukolla mukaan
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SUOMENLINNAN
RANNIKKOTYKISTÖKILTA

Killan k e s ä ä vietettiin
Hankoniemellä ja pääkaupunkiseudulla
Teksti ja kuvat: Jouni ja Katri Grönroos
Heinäkuun
lopussa
pidettyjen
Rannikonpuolustajain
päivien
koulutusesittelystä vastasi
Suomenlinnan
rt-killan
koulutusjaos
eli (vas) SamiPetri Halme,
Esko Järvi ja
Jukka Toukkari.

Killan perhepäivää vietettiin 19.8.
tutustuen Kajanuksen graniittisaunan
lisäksi Järvön kiitasaareen, jonne
matka taittui uiskolla aurinkoisen sään
kruunatessa 50 kiltalaisen merihenkisen päivän.

Mika Pyyskänen valvoo ilmapistoolikilpailua ja ampumassa on Jyri Hagman.
Killan naisjaoston organisoimaan tapahtumaan kuului
leikkimielisiä kilpailuja tikanheitosta "maihinnousun
torjuntaan", saunomista, grilliherkkujen valmistusta
sekä kuvassa käynnissä olevat arpajaiset ja palkintojen
jako.

Killan puheenjohtaja Jouni Grönroos (oik)
luovutti vierailun yhteydessä killan esittelyvideon Hankoniemen killan puheenjohtajalle
Risto Sariolalle (yllä).
Hankoniemen ja Suomenlinnan killat laskivat
seppeleet Riilahden taistelun muistopatsaalle
Rannikonpuolustajain päivien yhteydessä
Hangossa (oikealla).
10

42 RANNIKON PUOLUSTAJA3 / 9 5TEKNIIKKA43

Känsät häviää, muistot ei
Soutamisen lomassa saattoi tarkastella myös maisemia, jotka muuttuivat sitä viljavammiksi mitä lähemmäksi Laatokkaa tultiin. Volhovissa nukuttiin
hyvät yöunet j a soutu jatkui. Kädet olivat niin tunnottomat, ettei niissä tuntunut kipua. Parantelimme
käsiämme aina kun siihen oli suinkin mahdollisuus.
Söimme matkalla myös samaa "sapuskaa", mitä
kadetit söivät; puuroa, vehnäleipää j a teetä. Nämä
tulivat tämän viikon aikana hyvin tutuksi.
Sitten, ainoan sateisen päivän päätteeksi alkoi
lähestyä soudun päätepiste Novaja Ladoga. Täällä
hyvästelimme isäntämme. Olimme hyvin iloisia
siitä mitä meille oli järjestetty: ainutlaatuinen mahdollisuus soutaa pitkin Olhava-jokea Venäjän kadettien j a upseerien vieraana viikinkien idän tiellä.
Soutamisesta tulleet känsät paranevat pian,
mutta muisto tästä matkasta ei unohdu koskaan.
Isäntiä kiittäen Hankoniemen Kilta!

Hankoniemen Kilta
Jouko Ahonen
Virta venhettä vie - venekunnat lähdössä Olhavajoelle Volhovin voimalaitospadon sulusta

Hankoniemen Killalla oli ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua Venäjän laivaston mukana suureen
soututapahtumaan, joka käytiin soutaen Olhavajokea pitkin kohti Laatokkaa. Matkan kokonaispituus oli 235 km, joten reitille mahtui kaikenlaista
tapahtumaa. Hankoniemen Killasta lähti matkalle
kymmenen hengen ryhmä, johon kuului myös lääkintä- j a huolto-osasto.
Lähtöpaikka soudulle oli Novgorodissa, jossa
majoituimme vanhaan armeijan huoltoalus "Sasha
Kovaljeviin". Näytimme alusta alkaen olevan osa
systeemiä, niin majoituksen kuin ruokailunkin suhteen; tee j a tattaripuuro maistui niin meille kuin
kadeteillekin!
Lähtö souturetkelle oli juhlava: Kolme venekuntaa suuntasi suomalaisineen kohti Novaja Ladogaa iltahämärissä j a valorakettien räiskyessä.

taakaan ei pystynyt olemaan, koska äkäiset paarmat olivat heti kimpussa, illan hämärtyessä tulivat vielä itikatkin kiusaksemme. Mutta matka jatkui j a seuraavana päivänä saavuimme Kirishiin,
jossa majoituimme yli yön.
Aamulla jatkoimme soutamista kohti seuraavaa määränpäätä Volhovia. Sinne saavuimme iltapäivällä. Soudun aikana huomasi, että aamupuolella lähdettäessä kuului iloinen puheensorina. M e
puhuimme suomea j a kadetit venäjää, mutta silti
kaikki tuli ymmärretyksi. Mitä myöhempään illalla soudettiin sitä harvemmaksi puheet kävivät.

Puhehalut häviää
Tunnelma veneessä oli välitön, joskin oli aistittavissa Venäjän armeijan kuri, josta veneen kippari silloin tällöin muistutti. Soutaminen tapahtui kolmella
airoparilla; lisäksi veneessä oli kippari j a perämies
eli venekuntaan kuului kahdeksan henkeä.
Itse soutamisessa ei paljon taukoja pidetty - se
mitä hätäisesti syötiin j a hoidettiin rikki menneitä
käsiä. Päivällä oli erittäin kuuma, mutta ilman pai-
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Hangon kiltaveljet Jouko Parviainen (vas.),
Vesa Tiainen ja Paavo Kokko Olhavajoella.
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MITALLIT

Laajasta valikoimasta löytyy laadukkaita
sekä edullisia palkintoesineitä.
Palkintoesineiden ja mitallien suunnittelu
ja valmistus.
* **
Nopeat käsi- ja konekaiverrukset.

A

n uin o ranaci

TARKIAINEN
Mikonkatu 3,00100 HELSINKI
puh. 90 - 661916 fax. 90 - 656015

Killan s y k s y

Souturetki Venäjällä

PALKINNOT

Hankoniemen Killan kulunut vuosi on ollut lievästi
sanoen kiireinen. Eipä ihme, että tuntuu kuin takki
olisi todella tyhjä syksyn tullen. Keväällä käytiin
Mikkelissä Marskin maljoillajakesäkuussa soudettiin Olhava-joella, jossa sielläkin juotettiin Marskin
maljat venäläisille meriupseereille. Mutta vuoden
j a kesän päätapahtuma oli ilman muuta Rannikonpuolustajien päivä Hangossa.
Mutta syksy saa, j a lehdet kellastuvat puissa.
Se merkitsee väistämättä perinteisiä kiltasaunailtoja Maretissa. Ensimmäisen kerran kokoonnutaan
lauantaina 30. syyskuuta kello 15. Sen jälkeen sauna on lämpimänä 28.10. j a 25.11., joulusaunaan
kokoonnutaan aatonaattona. Hangon saunaillat ovat
avoimia kaikille kiltaveljille kautta rannikon.
Syksy tuo Hankoon myös uudenlaista toimintaa. Yhteistyössä Hangon Rannikkopatteriston
kanssa aloitetaan reserviläisyksikkötoiminta, kun
lyhyemmän saapumiserän tykkimiehet kotiutuvat
tänä syksynä.
Viime keväänä käytiin Hiidenmaalla todistamassa sekin ihme, että sateen tai lumipyryn sattuessa sotaharjoitukset pidetään sisällä. Syksyllä lähdetään varmaan uudemman kerran ottamaan mittaa eteläisistä naapureista, mutta vasta sitten kun
tuuli ulvoo kunnolla j a räntä lentää vaakasuorassa.
Kiltaterveisin

SOTAINVALIDIEN
VELJESLIITON
ADRESSI- JA
KUNNIAMERKKIPALVELU
hoitaa kaikki adresseja ja kunniamerkkejä koskevat asiat.
Asiakaspalvelumme on avoinna
maanantaista perjantaihin
klo 9.00-15.00.

Osoite: Kasarmikatu 34 A
00130 Helsinki
puh (90) 478 500
telefax (90) 4785 0100

Pekka Silvast
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KOTKAN
RANNIKKOPATTERISTO

Kotka on laskeutunut virastotaloon
Kesä on vierähtänyt nopeassa tahdissa helteiden
rasittaessa enemmänkin työn ääressä ahertavia kuin
lomalaisia. Kesän alkajaisiksi elikkä juuri toukokesäkuun vaihteessa Esikunta muutti pitkällisen
soutamisen j a huopaamisen jälkeen Kotkan ydinkeskustassa sijaitsevaan Valtion Virastotaloon.
Muutto sujui jouhevasti kahden päivän aikana j a
kesäkuun ensimmäisenä olimme toimintavalmiina.
Kunnianarvoisaa Kyminlinnan linnaketta jäi vartioimaan ainoastaan muutama henkilökuntaan kuuluva sekä varusmiehiä. Samoihin aikoihin ajoittui
myös henkilökunnan kesälomakausi, joka aiheutti
pientä sutinaa käytävillä. Taidettiinpa näinä aikoina nähdä sellainenkin ihme kuin juokseva virkamies.
Patteristoa on kesän ajan työllistänyt sen tulevan organisaation muokkaaminen j a erityisesti siihen liittyvä henkilöstörakenne. Suuret herrat suuressa viisaudessaan ovat nimenneet Kotkan Rannikkopatteriston kehitettäväksi joukko-osastoksi j a
tämä on poikinut mittavia muutoksia sekä henkilökunnan lukumäärään että tehtäviin. Varusmiesvahvuudet tulevat huomattavasti kasvamaan ja tästä
johtuen Kotkassa otetaan käyttöön uusi varusmieskoulutusta antava yksikkö. Muutaman vuoden hiljaiseloa viettänyt Rankin linnake avataan uudelleen koulutuskäyttöön vuoden -97 alussa. Yksi pai-

nopisteistä vuoden -96 aikana onkin patteriston
henkilökunnan lisääminen. Etenkin sopiville eri
koulutushaarojen mukaan koulutetuille sotilashenkilöille on tarjolla työpaikka merellisessä ympäristössä. Nyt on elämänne tilaisuus hakeutua töihin perinteikkääseen varuskuntaan, joka on täynnä haasteita j a yllätyksiä. Komeat j a karismaattiset tervetuloa nuorekkaaseen j a dynaamiseen joukkoomme!!
Heinäkuussa patteriston vahvuus lisääntyi noin
150 uudella varusmiehellä, jotka astuivat palvelukseen Kirkonmaan linnakkeelle. Alokkaista tehtiin tykkimiehiä pitkästä aikaa Rankin linnakkeella. Sää suosi valan tekijöitä j a vieraita, joita oli
saapunut runsaslukuisesti maistelemaan perinteistä herkkua - hernekeittoa.
Kesän viettoon kuuluivat tietysti olennaisena
osana myös erinäiset vierailut j a juhlat. Olemme
vastaanottaneet vieraita ympäri maailmaa, m m
laivastovieraita Hollannista. Kesäkuun viimeisellä
viikolla Kotkaan saapui neljä "paatillista" hollantilaisia merisotilaita, jotka saivat kotkalaisneitosten päät pyörälle charmillaan j a kohteliaalla käytöksellään.
Patteriston vuosipäivää vietettiin 7.7. perinteisin menoin Kyminlinnassa j a iltaa jatkettiin Varuskuntakerholla, jonne oli saapunut ennätysmäärä juhlijoita.
Olemme itse vierailleet kesän mittaan useissa
paikoissa. Ensimmäiseksi tutustuimme Taipalsaaressa sijaitsevaan Puolustusvoimien virkistysalueeseen "Sinisiin aaltoihin". Ilma suosi retkeilyporukkaamme auringon paistaessa kirkkaalta taivaalta. Vierailimme ensin Husaarin j a Rakuunan
valmistuspaikassa; Lappeenrannan panimossa.
Sieltä matka jatkui Taipalsaarelle. "Siniset Aallot" todettiin erittäin toimivaksi j a viihtyisäksi virkistysalueeksi. Ilta vietettiin viihtyisästi rannalla,
eväitä grillaten j a saunoen. Ja meillä kaikilla oli
niin mukavaa, että innokkaimmat jatkoivat iltaa
Kotkan Meriniemessä aamuun asti.

Kesän aikana tehdyistä vierailuista haluamme näin lehden
välityksellä välittää erityiset kiitokset m m . Utön linnakkeelle,
jossa Kotkan merivalvonta-ala
kävi "tarkastusmatkalla". Matka
oli "kaikin puolin" antoisa joten
kiitokset järjestelyistä Turun saaristoon. Terveiset kiitosten kera
lähetämme myös Kymen Sotilasläänin Esikuntaan jossa, vietimme ratkiriemukkaan iltapäivän j a
samalla saattelimme Ramin j a
Maurin tyylikkäästi eläkepäivien viettoon.

pienoislippuja laivan lipuessa nenän edestä kohti kotisatamaa.
Tästä ei tietenkään selvitty ilman
kansainvälistä selkkausta, koska
sattumalta näiden viiden "onnellisen" joukossa oli gramofonineulalla rokotettu savolainen,
joka piti huolen siitä, että patteriston pieni ydinryhmä tuli huomattua. Kuuluisuutta hankittiin
jopa valtakunnallisessa lehdistössä, kun Hesari julkaisi ryhmästä
kuvan j a tulikiven katkuiset
kommentit.

Lopuksi haluaisimme lähettää terveisiä maailmalle opiskeV i e r a i l u j e n lisäksi r y h m ä
lemaan lähteneille patteriston
rohkeita vieraili Kotkan ystäedustajille, elikkä Grönin Hanvyyskaupungissa - Tallinnassa.
nulle Lappeenrantaan, VainionMatkasta muodostui ikimuistoipään Matille Helsinkiin j a Salonen, josta riittää muisteltavaa
maan Kimmolle. Erikoisterkut
vielä pitkään. Kävi nimittäin niin Patteriston komentaja majuri
hauskasti, että Tallinnan päässä Taavitsainen ja henkilöstöosas- ex-osastopäällikkö Tarmo Korhoselle Tuusulan järven rannalviranomaiset päättivät että laiva ton tytöt Rankissa valalla.
le. Tsemppiä j a muistakaa nosstarttaa Tallinnan satamasta aitaa KotRPston profiilia!
kataulun mukaisesti riippumatta
siitä onko kaikki risteilyvieraat laivassa vai ei.
Niinhän siinä sitten kävi, että noin 250 henkeä H Y V Ä Ä SYKSYÄ KAIKILLE
jätettiin rannalle ruikuttamaan. Näiden henkilöi- RANNIKON PUOLUSTAJAN
den joukossa oli 5 patteriston työntekijää, jotka LUKIJOILLE
iloisesti jäivät heiluttamaan juuri hankittuja Viron
Kotkan tytöt ja pojat

Kyminlinnan Rannikkotykistökilta ry
Jäsentiedote
Teemme 15.10. sieni/saunaretken Kirkonmaahan. Lähtö klo 8.00 Kuusisesta ja paluu klo
15.20 tai 16.40. Omat eväät mukaan (sotilaskoti ei ole auki).
Järjestämme yhteistyössä Sotilaskotisisarten ja "harmaiden veljien" kanssa illanvieton
Kyminlinnan varuskuntakerholla 14.10. klo 19.00 alkaen. Musiikista vastaa Esa Honkanen +
ystävät. Ohjelmassa kilpailuja, arvontaa, tanssia ja yhteislaulua.
Ilmoittelemme tämän tiedotteen lisäksi Kiltamme tapahtumista sekä syksyisten tykistöammuntojen mahdollisesta seuraamisesta ainoastaan paikallislehdissä. Olkaapa siis tarkkoina.
Kiitämme Hankoniemen Kiltaa erinomaisista rannikonpuolustajapäivien järjestelyistä.

Johtokunta

Osa painopistesuunnan merivalvojista selustassa lepäämässä.

42

Valan yhteydessä luovutettiin myös patteriston
ristejä. Vasemmalta Päivi Ropponen, Timo
Hemminki, Pasi Ahti ja Jussi-Pekka Hämäläinen.
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RT-KERHO
JOHTORENGAS

RANNIKKOTYKISTÖKOULU

Tuloksia
golf-kentältä

Rt:n RUKki
uudistuu

RT-golfin osallistujia mailoineen ja kärryineen.

Oppilaan kahvitauko opintojen äärellä.
Varusmieskoulutuksessa on tapahtumassa melkoisia muutoksia. Saapumiseriä tulee vastaisuudessa
olemaan enää neljä kahdessa vuodessa aikaisempien viiden j a sitä aikaisempien kuuden sijaan. Tytöt
tulevat murtamaan raja-aitoja aloittamalla varusmiespalveluksensa rt:ssä vuoden kuluttua-erikoisjoukoissa j o tänä vuonna. Reserviupseereiksi koulutettavat aloittavat alokaskauden jälkeen suoraan
reserviupseerikurssilla käymättä aliupseerikurssia.
Puhumattakaan muista muutoksista: simulaattorit
valtaavat alaa j a R Y T tekee tuloaan jne.
Rt:n rukki toimeenpannaan edelleen Rannikkotykistökoululla. Linjajakoon on tullut joitakin
muutoksia. Entiset laskin- j a tykkilinjat on yhdistetty yhteiseksi tuliasemalinjaksi, jolla linjalla annetaan kaikille oppilaille yhteneväinen koulutus
niin tykki- kuin laskinasioissakin.
Tulenjohtolinja säilyy pääosin entisellään. Tulenjohto- j a merivalvontakoulutusta ei siis jaeta
omiksi linjoiksi. Eräässä vaiheessa viestilinja toimeenpantiin vain tarvittaessa eli noin kerran vuodessa, mutta juuri tuosta "tarpeesta" johtuen linja
tullaan järjestämään toistaiseksi joka kurssilla. Tulevat linjat ovat siis tj-, tuas- j a viestilinja.

Kurssi pitenee vai lyheneekö
Kurssin pituus tulee olemaan n 17 viikkoa, mikä on
noin neljä viikkoa enemmän kuin aikaisemmin.
Todellisuudessajohtajakoulutukseen käytettävä aika
kuitenkin lyhenee tuon neljä viikkoa, sillä aikaisemmin rauk j a ruk kestivät yhteensä n 21 viikkoa.
Kokonaistuntimäärä tulee olemaan n 600 tuntia.
Aselajista riippumattomiin yhteisesti koulutettaviin Pääesikunnan käskemiin asioihin käytetään
yli kolmannes. Erikoiskoulutukseen eli aselajioppiin tullaan käyttämään vajaa puolet. Käytettävissä olevalla tuntimäärällä ei kaikkea nippelitietoutta oppilaille kyetä opettamaan. Koulutuksen painopiste tulee olemaan johtajakoulutuksessa. Joukkoihin pyritään saamaan pystyvä johtaja, joka it-
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seopiskelulla hankkii kulloinkin tarvittavan erikoistietämyksen.

Varusmiehet mukaan valintoihin
Reserviupseereiksi koulutettavat valitaan soveltuvuuden j a peruskoulutuskaudella osoitetun kyvykkyyden perusteella. Perinteisten valintakriteereiden
lisäksi tullaan käyttämään tupakavereiden j a varusmiesesimiesten arviointeja yhdessä henkilökunnan
arviointien kanssa, joiden painoarvo lopullisissa
pisteissä on lähes neljännes.
Tämä ns toveriarviointi on käytössä useiden
maiden armeijoissa. Jälkirukkilaisten kanssa tullaan menettelemään kuten aikaisemminkin. Aliupseeriksi koulutettu varusmies voidaan kouluttaa
seuraavan saapumiserän reserviupseerikurssilla.
Ansioituneesti palvellut tykkimieskin voidaan tietyin edellytyksin hyväksyä jälkirukkiin. Jälkirukkilaisten osuus ei saa olla enempää kuin 15 %.
Tällä kompensoidaan mahdolliset virhevalinnat,
joita melkoisella todennäköisyydellä ainakin alkuvaiheessa syntyy.

Ison-malja.

Jatkokoulutusta ei saa unohtaa
Reserviupseerikurssin jälkeen alkaa peräti viiden
kuukauden pituinen johtajakausi. Näin pitkä johtajaharjoittelukausi on eräs tärkeimmistä uudistuvan
varusmieskoulutuksen tuomista eduista. Johtajakauden päämääränä on harjaannuttaa upseerikokelaat toimimaan sodan ajan joukkonsa johtajina j a
kouluttajina sekä antaa tarvittavaa j a t k o - j a lisäkoulutusta. Yleisten sotilastietojen j a erityisesti johtajalta vaadittavien tietojen j a taitojen opetusta sekä
fyysisen suorituskyvyn ylläpitämistä j a kehittämistä jatketaan koko johtajakoulutuksen ajan niin, että
koulutettavilla on palvelusajan päättyessä valmiudet selviytyä hyvin kaikista sodan ajan tehtävistään.

Hasse Rekola
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Ensimmäinen rt-golf kilpailu "ISON-MALJAST A " pidettiin Tuusulassa 17.8.95. Kaunis ilma,
rento kilpailujännitys j a
mahtava rt-yhteishenki
kilpailijoiden kesken tekivät kilpailusta mieleen
painuvan golftapahtuman.
K i l p a i l u u n oli ilmoittautunut 15 golffaajaa, joista 13 uskaltautui myös kilpailuareenalle. Kilpailu oli erittäin jännittävä j a tasavertainen. Kaikki osallistujat palkittiin suorituksestaan.
Ensimmäisen kiinnityksen ISON-MALJAAN sai parhaan pistemäärän saanut Pirkko
Aalto (31 pistettä).
Kaikki kilpailijat

tuntuivat olevan tyytyväisiä päivän viettoon j a lupasivat osallistua mittelöön ensi vuonnakin. Silloin kilpailu pidetään laajempana koko rt:n piirissä.
Tulkaapa kaikki rt-golffarit silloin mukaan!
Parhaat kiitokset kaikille mukana olleille

Pertti E.K. Aalto
Tulokset:
Ladyt
1. Pirkko A a l t o
2. Leena Rekola
3. Leila M a l m b e r g
Miehet
1. Jyri H a g m a n
2. Hasse Rekola
3. Petri Aalto
4. Pertti E.K. A a l t o
5. Petri Parviainen
6. Pertti M a l m b e r g
7. Vilho H y v ö n e n
8. Ossi K e t t u n e n
9. Pentti Jänkälä
10. Kari A a p r o

31

pistettä

26
18

31 pistettä
30
30
30

28
28
26
26
25
24

Koulun historiikki
Rannikkotykistökoulun historiikkia on vielä saatavavilla. Ulkoasultaan kirja on samanlainen kuin
rannikkotykistön joukko-osastojen historiasarjan teokset.
Edelliseen numeroon pujahti tilaustietoihin
virheelliset puhelinnumerot. Tässä korjatut numerot, joista kirjaa voi tilata:

90-161 5203 tai
90-161 5206
Kirjan hinta on 100,- mk (+postikulut)
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Milloin reservistä
nostoväkeen
Vuoden 1994 lopulla annetulla asetuksella (A 1032/
94) korotettiin upseerin virassa sekä puolustusvoimien siviilivirassa olevien eläkeikää vastaamaan
muiden valtion palveluksessa olevien korotettua,
uutta eläkeikää (65 vuotta).
Uuden asetuksen mukaan (56 §):
"Virkamiehen eroamisikä on 65 vuotta, paitsi:
1) puolustusvoimain komentajalla 63 vuotta;
2) pääesikunnan päälliköllä, kenraaliluutnantilla,
vara-amiraalilla, kenraalimajurilla, kontra-amiraalilla, everstillä j a kommodorilla 60 vuotta;
3) muulla upseerilla, opistoupseerilla sekä sotilasammattihenkilöllä 55 vuotta;
4) lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä kenraaliluutnantilla j a kenraal imaj uri 11a 5 5 vuotta, e verstillä 52 vuotta, everstiluutnantilla 50 vuotta ja muilla 45 vuotta; sekä
5) erikoisupseerilla sekä kenttäpiispalla, kenttärovastilla j a sotilaspapilla 60 vuotta."
Asetuksen voimaantulosäännöksessä on puolustusvoimain siviilivirassa 31. joulukuuta 1992
palvelleen virkamiehen eroamisikää nostettu asteittain 60 vuodesta 65 vuoteen.

Reservi supistuu, koulutustarve
kasvaa
Sodan taikka kriisin aikainen Suomen maanpuolustus pohjautuu pitkälle koulutettuihin reserveihin.
Reservistä nostoväkeen siirtymisikä vaihtelee annetun sotilaskoulutuksen mukaan. Yleisimmät iät
ovat 50 vuotta j a upseereilla 60 vuotta kuitenkin
niin, että everstit/kommodorit j a kenraalit/amiraalit
ovat reservissä aina. Reservinupseeri kuuluu reserviin sen vuoden loppuun, jona hän täyttää kuusikymmentä vuotta sotilasarvostaan riippumatta (L
452/50).
Suomen väestökehityksessä on tapahtunut voimakas syntyvyyden vähentyminen vuosien 1946
j a 1947 yli 100 000 ikäluokasta nykyiseen hieman
yli 60 000 ikäluokkaan. Samanaikaisesti automaatio j a teknologinen kehitys, huolimatta koulutustason noususta, on lisännyt reservissä olevien koulutustarvetta. Viimeksi mainittua ei kuitenkaan valtion nykyisen taloudellisen tilanteen vuoksi voida
toteuttaa suunnitellun mukaisena.
Eräiden lähteiden mukaan maassamme olisi j o
noin 30 000 reserviläisen koulutusvajaus. Valtion
taloudelliseen tilanteeseen ei ole nähtävissä muutosta lähimmän 5 - 1 0 vuoden aikana. Lisäksi on
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60 v

Pimeää, kylmää,
markaa

nostoväen
I luokka

• •

50 v miehistö
reservissä
(kh:t max
40 tai 75 pv)

30 v

330 pv
285 pv

20 v 240 pv
varusmiespalvelus
19 v
18 v
Kutsunnat

17 y

nostoväen III luokka

m

• • • •

Tätä kaikkea tarjosi merivalvontakurssi, joka järjestettiin 24.-29.4.95. Kurssimme alkoi teoriaosuudella Rt-koululla. Maanantaista torstaihin opiskelimme illat merivalvonnan teoriaa.
Ohjelmaan kuului merivalvonnan perusteita.
Opimme tunnistamaan erilaisia aluksia, tekemään
silhuettipiirustuksia sekä täyttämään merivalvontapöytäkirjaa. Keskiviikkona kurssi harjoitteli sanomalaitteiden käyttöä. Suurimmalle osalle kurssilaisista laitteet olivat lähes tuntemattomia, joten
harjoiteltavaa riitti. Illan päättyessä sanomat kulkivat j o laitteelta toiselle.
Torstaina oli "kenraaliharjoitus" viikonloppua
varten. Kannoimme voimalaitteen sekä muun raerivalvontakaluston Saharan laitaan, jonne pystytimme valvonta-aseman viestivälineineen kylmäharjoittelua varten.

Sitten tositoimiin
Asevelvollisuusajan määrittelyt.
odotettavissa, että puolustustarkoitukseen varatut
määrärahat vähenevät edelleenkin.
Reserviläiskoulutusta on yritetty hoitaa osittain vapaaehtoisilla maanpuolustuskursseilla. Nämä
liitettäneen lähivuosina kiinteämmin puolustusvoimien koulutusorganisaatioon niin, että SA-sijoitetuilla tulee etuoikeus/velvollisuus osallistua koulutukseen.

Perjantaina kurssi kokoontui orastavan jännityksen
nipistellessä vatsanpohjia, olihan edessä viikolla
opittujen asioiden toteuttaminen. Ensiksi oppilaat
kuittasivat itselleen sissitakin, päähineen j a sadeasun. Lastasimme merivalvonta-aseman kaluston
sekä majoitusteltat traktoriin. Merimarssi linnakkeelle oli alkamassa. Traktorin purku yhteysveneeseen j a suunnaksi Isosaari.

Esitys muutokseksi

Kuivasaari

Nostoväkeen siirtämisen alhaista ikää voitaisiin tarkistaa edellä kerrotuista syistä. Siksi voimassa oleva asevelvollisuuslaki olisi muutettava seuraavasti:
"Upseeri kuuluu reserviin sen vuoden loppuun,
jona hän täyttää kuusikymmentä vuotta, kuitenkin
niin, että kapteenin, kapteeniluutnantin, majurin,
komentajakapteenin, komentajan taikka everstiluutnantin sotilasarvon omaava kuuluu reserviin sen
vuoden loppuun, jona hän täyttää kuusikymmentäviisi vuotta sekä everstin tai kommodorin j a niitä ylemmän sotilasarvon omaava kuuluu edelleenkin reserviin, kunnes hänet vapautetaan kokonaan
asevelvollisuuden suorittamisesta."
Keskustellaan asiasta. Samansisältöisen kirjeen
on H R U P lähettänyt keväällä 1995 Rt-kerho Johtorenkaan aloitteesta RUL:oon. Asia on vireillä.

Ove Enqvist on jälleen julkaissut
eri linnakkeiden historiaa käsittelevässä tutkielmien sarjassa uuden kirjasen. Tällä kertaa on käsittely vuorossa Kuivasaari.
Kuivasaarta Ove Enqvist on
käsitellyt jo aikaisemminkin "Isosaari j a Kuivasaari" (julk. 1982,
2. painos 1991) nimisessäjulkaisussaan. Nyt koko Kuivasaariprojektin ollessa loppusuoralla,
oli otollinen aika laatia uusi kokonaisesitys tästä aiheesta. Kirjoitustyön Ove Enqvist on tehnyt
Sotamuseon toimeksiannosta.
Kirjasessa keskitytään käsittelemään tiiviillä j a hyvin luetta-

Pentti Jänkälä
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Linnakkeella varusteet odottavaan traktoriin j a
marssi asemapaikalle. Osasto jaettiin kolmeen
osaan. Yksi pystytti j a naamioi merivalvonta-aseman, toinen rakensi viesti- j a sähköyhteydet voimakoneineen, kolmas pystytti majoitusteltan.
Illan taittuessa yöksi oli kaikki valmista. Viestit kulkivat sanomalaitteilla, mittauksia tehtiin lasulla j a merivalvontapöytäkirjan tyhjät sivut alkoivat täyttyä merkinnöistä.
Huolimatta kylmästä ilmasta j a räntäsateesta,
olivat oppilaat innolla mukana harjoituksissa. Valvontavuoron loputtua pääsi telttaan nukkumaan
muutamaksi tunniksi. Mikäs teltassa nukkuessa kipinän pitäessä tulta yllä.

Lopussa kiitos seisoo
Aamu tuli oppilaiden mielestä aivan liian nopeasti,
merkitsihän se harjoituksen päättymistä j a purkua.
Kurssille osallistui 14 oppilasta, joista kaksi
oli naisia. Kurssin johtajana toimi Jukka Toukkari. Kouluttajina olivat Jyri Favorin, Esko Järvi sekä
Sami Halme.
Erityinen kiitos kurssista kuuluu luutnantti Kari
Laakolle. Hän oli omaa aikaansa ja vaivojaan säästelemättä järjestänyt sekä valmistellut mieleenpainuvan j a hyödyllisen kurssin.

Sami Halme

mm

valla tavalla Kuivasaaren 12" tornia j a muita tykkejä. Täten uusi
teos ei pyrikään korvaamaan em
"Isosaari ja Kuivasaari" historiikkia, vaan mieluumminkin täydentää sitä. Uuteen tutkielmaan on
liitetty runsas ja mielenkiintoinen
kuva-aineisto.
Kirjaa myyvät ainakin Sotamuseon toimipisteet sekä Suomenlinnan Rannikkotykistökilta.
Kirjaa voi tilata sotilasmestari
Katajaiselta, puh 90-161 4931 tai
90-318 460 tai killan sihteeriltä
Kimmo Ylitalolta puh 90-5061
142. Hinta on 2 0 , - mk + postikulut.
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Porvoota
koskeva
oikaisu

RANNIKON
PUOLUSTAJAIN
KILTA

fä

Edellisen numeron Porvoota käsittelevässä artikkelissa puhuttiin
Runebergin karkkitehtaasta. Tässä yhteydessä kuitenkin tarkoitettiin porvoolaisten ylpeyttä,
Brunbergin tehdasta.
Runebergin makeistukku kylläkin sijaitsee Porvoossa, mutta
se ei ole samalla tavoin tunnettu
kuin Brunberg.
Pia Ginström

Rantajärjestelmä
tulee oletko valmis?
Rt-koulun tiloissa järjestettiin 21.26.8.1995 "Rannikkopatteriston toiminta" nimeä kantanut vapaaehtoin e n lisäkurssi. Kurssin k o k o o n t u e s s a
herätti ihmetystä mihin olivat jääneet
o m a n killan jo kurssille i l m o i t t a u t u neet jäsenet.
Maanantaina keskusteltiin kurssilaisten kanssa vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta sekä
erityisesti RYT-toiminnasta. Loppuillan ohjelmasta huolehti Timo Elolähde esitelmöiden sääpalvelusta. Ensimmäistä kertaa kurssilaiset saivat selvityksen "sääpallojen" toiminnasta, joka tähän mennessä oli ollut kurssilaisille täyttä yläpilveä. Elolähde esitteli illan päätteeksi sääkontin.
Tiistaina Pekka Mäkelä kertoi yleisesti rannikkotykistön toiminnasta. Illan harjoittelimme sanomalaitteiden käyttöä. Sanomalaitekoulutus lienee
hyvä sisällyttää kaikille rt-kursseille. Harjoittelun
tarvetta on !!

Kurssilaisia bittien mahtia hämmästelemässä.

si, mikä järjestetään joka vuosi. Huolimatta oppilaskadosta, kurssi oli antoisa yhdeksälle osallistuneelle, joista kahdeksalla on sa-sijoitus rannikkotykistössä.
Sami Halme
Kurssin johtaja

O y WESTERN SHIPYARD LTD

Ranta tutuksi
Keskiviikkona kuulimme kapteeni Tommi Raition
ansiokkaan esitelmän Ranta-järjestelmästä. Loppupäivän tutustuimme harjoitellen uuteen laitteistoon.
Lauantaiksi olivat kapteeni Tommi Raitio j a
yliluutnantti Petri Pääkkönen rakentaneet kurssille verkon, jonka avulla pystyimme harjoittelemaan
tulitoimintaa uudella järjestelmällä vasta omaksutuin opein. Osa oppilaista toimi tulenjohtajina, osa
laskinupseereina. Kehysharjoittelu oli mielekästä
j a opettavaista. Olihan tämä monelle ensimmäinen tutustuminen patterilaskimeen sekä MAS-laitteeseen.
Ranta-järjestelmäkurssi on yksi ns peruskurs-
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puh. 924-366 511. telex 6877 teijo sf
telefax 924-366 515
Alusten korjaus- ja muutostyöt
sekä vuositelakoinnit.
Suuret teräsrakenteet.

R A N N I K O N PUOLUSTAJA

Pohjoismainen
yhteistyö
tiivistyy
Rannikkotykistön joukko-osastojen kanssakäyminen ruotsalaisten
vastaavien organisaatioiden kanssa on saamassa aivan uutta vauhtia j a ilmettä.
RtK:n edustajat olivat loppukesällä Härnosandissa seuraamassa hienosti onnistunutta meritorjuntaohjusammuntaa.
TuRR:ssä oli ruotsalainen rtupseeri vierailulla viikolla 37 j a
toinen upseeri naapurimaasta tutustuu pääkaupunkiseudulla rannikkopuolustukseen viikoilla 38
j a 39.
Sekä Suomenlinnan että Turun Rannikkorykmentistä on lähdössä upseerit vastavierailuille
aivan lähiaikoina. Toivottavasti
saamme jatkossa lukea kummankin maan edustajien kokemuksista.

R A N N I K O N PUOLUSTAJA
-LEHDEN JULKAISIJAYHTEISÖJEN
YHTEYSTIETOJA
RANNIKONP U O L U S T A J A I N KILTA

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ

Erkki Salmi
Västervikin huvilatie 4 C
65280 Vaasa

Valtuuskunnan puheenjohtaja
Pankinjohtaja Erkki Karmila
Hallituksen puheenjohtaja
Ev Jorma Vuohelainen
Asiamies
Maj Pentti Miettinen
PL 919
00101 Helsinki

SUOMENLINNAN
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ

Jouni Grönroos
Kantokaskenpolku 4 C
02340 Espoo
fax 4213899
TURUN
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ

Toivo Veriö
Aurakatu 15 A 1
20100 Turku
H A N K O N I E M E N KILTA

Risto Sariola
Satamatie 58-62 A 5
10900 Hanko
KYMINLINNAN
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ

Esa Terviö
Kotilotie 6
48310 Kotka
M E R E N K U R K U N KILTA

Erkki Salmi katso Rp-kilta
RT-KERHO J O H T O R E N G A S

Pentti Jänkälä
Teinitie 18 C
00640 Helsinki
RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS

Ulla Varjola
Katajanokankatu 4 D
00160 Helsinki
RANNIKKOTYKISTÖN
OPISTOUPSEERIT

RANNIKKOTYKISTÖN
UPSEERIYHDISTYS

Puheenjohtaja
Timo Sario
Laajaniityntie 10 F 81
01620 Vantaa
Sihteeri
Hasse Rekola
RtK/SIRR PL 5
00861 Helsinki
puh 90 1615231,
fax 1615250
Yhteyshenkilöt

SIRR
kapt Juhani Karjomaa
TuRR
kapt Hannu Heinonen
KotRPsto
kapt Tarmo Korhonen
HanRPsto
maj Kari Valli
VaaRPsto
ylil Markku Laine
RtK
maj Hasse Rekola
MpKK
maj Tapio Maijala
Killat
kapt Eero Sivunen
Johtorengas
Itn Kaj Brandstack
PErt-os
maj Jukka Tilli
Evp-ups
evl Heikki Tiilikainen

Esko Haapala
RtK/SIRR
PL 5
00861 Helsinki
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12,7 m m

rin luodille 2,66 m poikkeaman
915 metrin ampumaetäisyydellä,
syntyy saman suuruinen poikkeama 12,7 m m luodille vasta 1 800
metrin etäisyydellä.

tarkkuuskiväärien
käyttö lisääntyy
Viime aikoina on useissa maissa
hankittu 12,7 m m kivääreitä tarkka-ampujien j a erikoisjoukkojen
aseistukseksi. Lisääntyvän suosion syynä ovat olleet sotakokemukset. Amerikkalaiset joukot käyttivät tällaisia aseita menestyksellisesti m m Panamassa vuosina 1989—
90 Manuel Noriegan lentokoneiden tuhoamisessa kentälle sekä
vuosien 1990-91 G u l f i n sodassa
merivoimien erikoisjoukkojen
aseistuksena. M y ö s ranskalaisia
YK-joukkoja Somaliassa, Bosniassa j a Sarajevossa on varustettu
12,7 m m tarkkuuskivääreillä.
Taktisessa mielessä amerikkalaiset vertaavat 12,7 m m tarkkuuskivääriä 60 m m kranaatinheittimeen. Molempien tehokas kantam a on jokseenkin sama, mutta
tarkkuuskiväärillä katsotaan olevan eräitä etuja puolellaan. Ensiksikin se on tulitoiminnan aikana
vähemmän haavoittuva j a toiseksi tarkkuuskiväärin ensimmäisen
laukauksen osumatodennäköisyys
on paljon suurempi. Lisäksi 12,7
m m kiväärillä voidaan vaikuttaa
sellaisiin kohteisiin, mihin 60 m m
heittimen kranaatilla ei ole tehoa.

vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta j a osoittaa sen,
että viimeaikaisten sotakokemusten pohjalta on tämän tyyppisten ohjusjärjestelmien maalavettien taisteluarvo ymmärretty laajasti. Oheisen kuvan lisäksi
ei muita tietoja järjestelmästä ole vielä julkaistu.
Tiettävästi kroatialaiset ovat rakentaneet systeeminsä ilman järjestelmän valmistajan (Saab Missiles) apua entisen Jugoslavian ohjusveneistä puretuista komponenteista. Lavetin alustana on k ä y tetty Slovakiassa valmistettua Tatran kuusipyöräistä kuorma-autoa.
Vertailtaessa meidän k ä y t ö s s ä m m e olevaa lavettia ( M T O 85) kroatialaisten vastaavaan rakennelmaan, j ä ä kuvasta etsimään lavetin tukijalkoja
sekä voimakonetta. Ehkäpä näiden puuttumiseen
saadaan j o s k u s selitys. Lisäksi kuvan perusteella
voidaan todeta, että entisessä Jugoslaviassa tai sen
seuraajamaissa on ammuttu ainakin kaksi kovaa
ohjusta, koska lavetin päällä näkyy olevan kaksi
aitoa ohjussäiliötä tyhjinä.

Räjähtää ja polttaa

Tehoa uusilla
ampumatarvikkeilla
Eräänä syynä 12,7 m m tarkkuuskiväärien lisääntyneeseen käyttöön
on uusien, entistä tehokkaampien
ampumatarvikkeiden kehittämisessä. Luotien vaikutusta erilaisia kohteita vastaan on parannettu j a erityisesti ballistisiaominaisuuksiaon
parannettu tarkkuuden lisäämiseksi.
12,7 m m luotien lähtönopeudet ovat jonkin verran yli 800 m/
s. 12,7 m m luodin nopeus on 1
9 6 0 metrin etäisyydellä sama,
kuin 7,62 m m tarkkuuskiväärin
luodin nopeus on 550 metrin etäisyydellä. 7,62 m m tarkkuuskiväärin luoti saavuttaa epästabiilin vaiheen (= äänen nopeus) 800 metrin etäisyydellä. 12,7 m m luoti
lentää kaksinkertaisella äänen nopeudella vielä 1 150 metrissä j a
saavuttaa epästabiilin vaiheen vasta yli 3 000 metrin etäisyydellä.
12,7 m m luodin ominaisuudet
helpottavat tarkka-ampujien toimintaa. Kun 4,5 m/s sivutuuli aiheuttaa 7,62 m m tarkkuuskivää-

Panssaria j a muita rakenteita läpäisevien luotien vaikutusta maalissa
on onnistuttu lisäämään merkittävästi. Tarkkoja panssarin läpäisyarvoja ei ole kerrottu, mutta on
julkaistu tieto, että uusilla räjähdyslatauksen sisältävillä 12,7 m m
panssariluodeilla saavutetaan 2 000
metrin etäisyydellä sama läpäisy,
k u n 7 , 6 2 m m ( M l 18) luodeilla 250
metrissä. Kaikkien tyypil 1 isten mieh i s t ö n k u l j e t u s v a u n u j e n panssarointi kyettäisiin läpäisemään arviolta vähintään 850 metrin etäisyydellä.
Uudet 12,7 m m panssariluodit räjähtävät maalin sisällä noin
20 c m läpäisyn jälkeen j a muodostavat enemmän kuin 20 kappaletta tehokkaita sirpaleita.
Lisäksi panssariluodin kärjessä on sytytysmassa, mistä syntyy
200.. .300 partikkelia. N e lentävät
25.. .30 asteen kartiossa maalin sisään. Näissä partikkeleissa on riittävästi energiaa muutaman millimetrin pehmeän teräksen läpäisyyn. Partikkelit palavat yhden sekunnin, mikä riittää sytyttämään
esimerkiksi polttoaineen.

12,7 m m t a r k k u u s k i v ä ä r i ä
käytetään sekä henkilöstöä että
materiaalia vastaan. Luotiliivien
lisääntynyt käyttöjä asutuskeskustaistelun tarjoamat suojapaikat eivät ole ongelmia käytettäessä raskasta kivääriä. Tulitettaessa pieniä kohteita hyvin suurilla ampumaetäisyyksillä, tulee ampujan ottaa tarkasti huomioon etäisyys, sivutuuli, ilmapaine j a -lämpötila.
Esimerkiksi 5,5 asteen lämpötilan
muutos vaikuttaa 12,7 m m luodin
lentoradan korkeuteen 66 c m 1
800 metrin etäisyydellä.

MTO 85 -lavetin kroatialaisversio (kuva JDW).
Viime kesäkuussa Kroatia esitteli oman R B S 15 järjestelmälle rakennetun maalavettinsa. Ratkaisu

Rannikkotykistön
joukko-osastojen historiasarja
Käytä oheista t i l a u s k o r t t i a t a i o t a y h t e y t t ä j o u k k o - o s a s t o i h i n näin:
SIRR/koultsto - PL 5 - 00861 HELSINKI
TurRR/kntotsto - PL 5 - 20811 T U R K U
KotRPsto/koultsto - PL 5 - 48701 KOTKA
HanRPsto/koultsto - PL 35 - 10901 H A N K O
VaaRPsto/koultsto - PL 61 - 6 5 1 0 1 VAASA

puh
puh
puh
puh
puh

(90) 161 4811
(921) 695 111
(952) 281 333
(911) 6781
(961) 326 2111

TILAAN S E U R A A V A T T E O K S E T
Yleinen osa
SIRR historia
TurRR historia
KotRPsto historia
HanRPsto historia
VaaRPsto historia
Koko sarja

150,-kirja on valmis
150,150, kirja on valmis
150,-kirja on valmis
150,150,800,-

Ho

<«l>st„

%/J
_?»
*"•<•»

i o

Nimi

Lähios
Postitoimip

12,7 m m panssariluodin sytytysvaikutus. 15
mm:n teräslevu (HB400) on läpäisty 40°
kulmassa ja 200...300 sytytyspartikkelia
lentää aina 15 metrin etäisyydelle (kuva IDR).
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Kroatia rakensi ohjuspatterin

P a l a u t a tilauksesi j o h o n k i n
yllä mainituista j o u k k o osastoista.

KotRPston jaTurRR:n historiat sekä yleinen osa "Kivilinnoista karkaistuun teräkseen" ovat valmiit,
VaaRPston, HanRPston ja SIRR:n historiat ovat kirjoitustyön alla.
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Vuonna 1996 tulee
kuluneeksi 30 vuotta
siitä, kun silloinen yliluutnantti Juhani A
Niska ideoi 100 TK -tykin
yhdessä muutaman
muun henkilön kanssa.
Samana vuonna tykin
perushuoltohanke lähestyy loppuaan. Tämän
takia on sopiva hetki
tarkastella hankkeen
vaiheita.

100 5 6 TK -hankkeen vaiheita

J

atkosodan jälkeen kevyet
kiinteät rannikkotykistöpatterit oli varustettu pääosin 76 ItK 16 V j a 7 6 I t K
31 -kalustolla. N ä m ä tykit eivät
k u i t e n k a a n v a s t a n n e e t tulivoimansa, k a n t a m a n s a tai taistelunkestonsa puolesta aj an vaatimuksia. R a n n i k k o t y k i s t ö u p s e e r i t
muun m u a s s a Pääesikunnan tykistöosastolla olivatkin kauan pitäneet entisiä ilmatorjuntatykkejä soveltumattomina keveiden
rannikkopattereiden kalustoksi.
Näiden korvaajiksi eräänä vaihtoehtona suunnitellut, romutettavat englantilaiset C o m e t - tai Charioteer-panssarivaunutornit eivät
olisi monestakaan syystä tarjonneet kestävää ratkaisua.
Ensimmäiset yksilöidyt esitykset rannikkotykistön kiinteän
tykkikaluston uusimiseksi sodan
jälkeen tehtiin 1960-luvulla. Yliluutnantti Juhani A Niska sai tehtäväkseen miettiä korvaavia
vaihtoehtoja. Keskustelussa
everstiluutnantti Pentti Silvastin
kanssa nousi esille panssarivaunutornien käyttö kevyenä rannikkotykkinä.
Tarjolla olisikin ollut j o mainittuja englantilaisia torneja. N o -
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pea tarkastelu osoitti kuitenkin,
ettei näitä muun muassa erikoislaatuisen kaliperin takia ollut järkevää käyttää. Lisäksi ei tuntunut järkevältä taas hankkia rannikkotykistölle muiden hylkääm ä ä kalustoa.

Idea - kokeilu hankinta
Yliluutnantti Niskalle tuli mieleen NL:n Riga-luokan saattajien
100 m m m kalusto, j o t a eräin muutoksin oli käytetty sekä ilmatorjuntatykkinä että varsinkin T - 5 4 panssarivaunun pääaseena. L a a timassaan muistiossa vuodelta
1966 N i s k a esittikin k e v e i d e n
pattereiden kalustoksi panssarivaunun tornia modifioituna 100
m m m tornikanuunaksi.
Muistiossa verrattiin T-54:n
pohjalta tehtyä ratkaisua ruotsalaiseen Boforsin 7 5 : m m tykkiin
j a 7 6 ItK 31 -tykkiin. Boforsin
tykki oli aivan liian kallis Suomelle. Kokeiluvaiheiden kautta
päädyttiin esitettyyn T - 5 4 -vaihtoehtoon.
Katajaluodossa suoritettiin T 54:n 100 m m : n panssarivaunutornilla onnistunut k o e a m m u n t a

noin 10 k m : n etäisyydellä olevaan maaliin, j o s s a Rannikkotykistön K o e a m p u m a - a s e m a n värvätyt säilyttivät toimintakykynsä huolimatta kiihkeän tulirytmin
aiheuttamasta ruudinsavusta,
j o k a sai heidät j o p a voimaan p a hoin. K o e a s e m a s s a ei ollut tuuletusta.
Onnistuneiden k o e a m m u n t o jen perusteella - joissa torni eräiden ennusteiden vastaisesti p y syi tukevasti betoniin kiinnitetyllä p e r u s k e h ä l l ä ä n - ryhdyttiin
SNTListä hankkimaan T-55 panssarivaunun tykkitorneja ilman vakautinlaitteita j a modifioimaan ne 100 5 6 T K -kalustoksi.
Asiaa auttoi monen esimiehen suopea suhtautuminen hankkeeseen j a erityisesti Pääesikunnan suunnitteluosastolla j a Puol u s t u s n e u v o s t o n yleissihteerinä
palveleva everstiluutnantti/eversti (myöhemmin kenraaliluutnantti) Kai Särmänne omaksui asian
j a vaikutti ratkaisevasti hankkeen
sisällyttämiseen ns. NL:n kauppaan todella vauhdikkaasti.

Torni ilman vakauttimia
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Aseteknillistenkonstruktiotöiden
yksityiskohtaista suunnittelua
varten yksi torni asennettiin Suomenlinnan korjaamolle puurakenteisen telineen päälle. Täällä kokeiltiin m y ö s tykin s ä h k ö - j a puhelinlaitteet.
E n s i m m ä i n e n 100 T K -patteri rakennettiin vuosina 1968—
69. T ä m ä n jälkeen rakennettiin
nopeasti useita pattereita S u o menlahden rannikolle j a Saaristomerelle. Suunnitelluista pattereista Storlandetin j a Gäddbergsön patterit jäivät toteutumatta.
Kun sarjatuotantoon pitikin ottaa T-55:n eikä T-54:n tornit, oli
insinöörieverstiluutnantti Boris
Heimburgerin tuki korvaamaton,
kun myyjäosapuoli piti saada vakuuttuneeksi systeemin toimivuudesta ilman erittäin kalliita
vakautinlaitteita!
E n s i m m ä i n e n rakennusvaihe
käsitti yleensä vain tykkiasemat
suojatiloineen. 1970-luvun loppupuolella aloitetun toisen rakennusvaiheen tavoitteena oli tehdä
pattereista taistelunkestäviä ko-

konaisuuksia rakentamalla puuttuvat komento-, keskiö- j a varastotilat sekä täydentämällä ilmatorjunta- j a lähipuolustusasemia.

Perushuolto 1980luvulta alkaen
Koska v a n h i m m a t 100 5 6 T K patterit asennettiin 1970-luvun
alussa Pääesikunnan taisteluväline-osasto j a rannikkotykistötoimisto ryhtyivät 1980-luvulla kaavailemaan 100 T K -pattereiden
perushuoltoa. Samalla harkittiin
tarpeellisten muutosten j a modernisointien tekemistä. Hanke käynnistettiin 1980-luvun loppupuolella. Kaksi suurinta kysymystä
olivat tykin uusittava sähköjärj e s t e l m ä j a tykkiperi skooppi.
Suunnitelmien mukaan tykki
varustettiin tähtäysperiskoopilla,
j o s s a on sisäänrakennettu laseretäisyysmittari. Periskooppi hankittiin Jugoslaviasta juuri ennen
maan hajoamista. Periskoopin
rinnalle asennettiin joihinkin tykkeihin pimeänäkökykyä paranta-

va optroninen laite, eli niin sanottu lämpökamera.
Tykin sähköjärjestelmä uusittiin tarvittavilta osin j a tykit sekä
tykkiasemat perushuollettiin.
Tykki varustetaan lisäksi tykkilaskimella osana rannikkotykistön laskinjärjestelmien kehittämistä tykkikohtaista a m m u n t a a
varten.
100 T K - k a l u s t o n ikää o n
näin suhteellisen halvalla saatu
jatkettua 10, ehkä 20 vuotta. Voidaanko 100 TK:ta vielä tämänkin jälkeen pitää relevanttina asejärjestelmänä vai korvataanko se
esimerkiksi ohjuksilla, j ä ä nähtäväksi.

Ove Enqvist
Käytetyt lähteet:
Tuhantein Rantain Partahilta, R t U Y
1983
Evl O v e Enqvistin muistiinpanot
Mikola ym: Kivilinnoista karkaistuun
teräkseen, RtUY 1994
Ylil Juhani A Niskan m u i s t i o
10.10.1966
Haastattelut
J A Niska 21.8.1995

Puolustuksen lenkki, joka pitää.

ALUMIINIVENEET
Suomen puolustusvoimat
luottaa OFA-liukuesteisiin.

G-VENE
OFA Oy Ab

Marine
Oy Ab
SF-25570 TEIJO, ' 358-(9)24-366 566, TELEFAX 358-(9)24-366 568

31600 JOKIOINEN
Puh. (916) 438 3422
Fax (916)438 3248
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FINNYARDS OY ELEKTRONIIKKA
VALVONTA
Asiakaskohtaiset
sovellutukset
avaruustoimituksista hankitulla
tietotaidolla.

Vedenalaiset akustiset
valvontajärjestelmät
Passiivinen ilmavalvonta
SUOJAUS
Ballistinen suojaus
Komposiittikypärät

r-

Tutkasuojaus

FINNYARDS " 7
ELEKTRONIIKKA
Naulakatu 3
33100 TAMPERE
Puh. (931) 2450 111
Fax. (931) 2130 188

Erityisosaamista vuodesta 1975
luotettavalta järjestelmä- ja
laitetoimittajalta

Erityisosaamisen alueet:
• Akustiikka
• Elektromagnetismi
• Elektroniikkaa vaativiin olosuhteisiin
• Sovellusohjelmointi
• Järjestelmäintegrointi

Ranskalainen Aerospatialen valmistama Exocet-ohjus on ollut myyntimenestys valmistumisestaan saakka. Tänä
päivänä se onkin käytössä useammassa maassa
kuin mikään toinen
meritorjuntaohjus.
Suuren yleisön tietoisuuteen ohjus ponnahti
Falklandin sodan aikana
1980-luvun alkupuolella
näyttävien upotustensa
ansiosta. Myöhemminkin ohjuksen eri kehitysversiot on pääosin
onnistuttu testaamaan
todellisissa taistelutilanteissa.

Trauman purkamista tai ei,
mutta englantilainen best
seller -kirjailija
Jack Higgins
kirjoitti jopa
ohjuksen nimeä kantavan
jännitysromaanin. Ohjuksella
tuhottiin Falklandin sodassa
mm englantilainen ensilinjan
fregatti HMS Sheffield. Sheffieldiä kohti laukaistiin kaksi
ohjusta argentiinalaisista lentokoneista.
Toinen ohjus osui maaliin
noin viiden metrin korkeudelle vesirajasta, mutta ohjuksen

sytytysjärjestelmä ei toiminut.
Osuman seurauksena alus
syttyi kuitenkin tuleen ja tuhoutui lopulta täysin. Toisen
ohjuksen kohtalosta ei ole
varmaa tietoa. Maaliin saakka se ei kuitenkaan koskaan
päässyt.
Oliko vihollinen väärä?
Vaikka alus saatiin siis tuhottua, aiheutti ohjusten epävarma toiminta myöhemmin paljon keskustelua ja kritiikkiä
järjestelmän todellisesta kyvystä ja toimintavarmuudesta. Tragikoomista kyllä, mut-

AEROSPATIALE

Elescon ruggeroidut työasemat johtokeskussovelluksessa
PL 128
(Luomannotko 4)
02201 ESPOO
puh. (90) 420 8600
fax (90) 420 8610

PL 198
(Ahlsiröminkatu 12)
78201 VARKAUS
puh. (972) 552 8950
fax (972) 552 8941

Tuotteet:
• Herätemiinojen raivausjärjestelmät
• Magneettisuojausjärjestelmät
• Herätemittausradat
• Akustiset valvontajärjestelmät
• Johtokeskus- ja esitysjärjestelmät
• Ammunnanhallinta- ja laskinjärjestelmät
• Suuntaus- ja laiteohjausjärjestelmät
• Digitaaliset puheensalauslaitteet
• Siirrettävät laitesuojat
• Tutkajärjestelmien apulaitteet
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Exocet ohjusperhe,
vas. M M 3 8 , A M 3 9 ,
S M 3 9 ja M M 4 0 . Oikealla M M 4 0 järjestelmän ohjuslavetti.
TEKNIIKKA
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Exocet lentää juuri ja juuri
alle äänennopeudella (n 0.95
M). Ohjuksen taistelulataus
painaa 165 kg aseen koko
massan ollessa 735 kg/M 38
tai 850 kg/M 40. Lähtömoottoreina ohjuksessa on kaksi
ruutirakettia ja matkamoottorina suihkuturbiini.
Lisäksi ohjuksesta on kaksi muuta mallia: AM 39, joka
laukaistaan ilmasta (lentokoneesta tai helikopterista) sekä
SM 39, joka voidaan laukaista sukellusveneestä.

Rannikkotykistön uuden
laskinjärjestelmän esittelysanassa on nyt
vuorossa tulenjohto- ja
mittauslaskin (TUMILA).
Kyseessä on meritulenjohtoryhmän käyttöön
suunniteltu kenttäkelpoinen tietokone, joka
tehostaa sekä ammuntaan että valvontaan
kuuluvia tehtäviä.

Melkein kuin M T O 8 5
Ohjus lentää matkalentovaiheensa inertiaohjauksen avul4 1 0 0 tonnin H M S Sheffield Exocet-osuman
la. Loppuvaiheen hakeutumijäljiltä ennen uppoamistaan keväällä 1 9 8 2 .
nen tapahtuu Dassaultin valmistaman tutkahakupään
ta juuri Englanti hankki aika- muuten tähän saakka ainoa avulla. Ohjus käyttää korkenaan ensimmäisenä ulko- kerta, kun meritorjuntaohjus- ustutkaa lentokorkeutensa
maana Exocet M 38-ohjuksia, ten maalavettiversiolla on tuo- määrittämiseen. Pintalentovaiheessa ohjus lentää ainojoten aseen tekniset tiedot oli- tettu hyökkääjälle tappioita.
astaan 2-3 metrin korkeudelvat englantilaisten hallussa
la merenpinnasta. PeriaatFalklandin sodan aikana. M a a l t a , m e r e l t ä
teellisilta ratkaisuiltaan (mootErään tiedon mukaan Shef- ja i l m a s t a
torit, ohjautuminen, hakeutufieldin ilmatorjunta-/ohjustorjuntajärjestelmä oli kytketty Myös Qatarin ja Thaimaan minen) Exocet muistuttaa
pois päältä ohjushyökkäyksen valtiot ovat hankkineet M 40- hämmästyttävän pitkälle meiaikana, sillä alus otti juuri sa- pattereita rannikonpuolustuk- dän meritorjuntaohjus 85:ttä
telliittiyhteyttä kotimaahansa. seensa. Kaiken kaikkiaan oh- (Saabin RBS 15). Minkälaiset
Myös lähi-idässä Exocet- juksen maalta, mereltä ja il- ovat erot näiden ohjusten sigohjuksia on käytetty menes- masta laukaistavia versioita naalin käsittelyssä ja muissa
tyksellisesti useassa eri vai- on toimitettu noin 3 000 kap- hakupään ominaisuuksissa ?
heessa tuottaen merkittäviä paletta noin 30:een maahan. Näitä asioita me voimme vain
tappioita niin sota-aluksille
Exocet ohjuksen ensim- arvailla, mutta vielä toistaisekkuin kauppa- ja säiliölaivoil- mäinen versio M 38 otettiin si kuvittelisin omaamme telekin.
operatiivisen käyttöön jo v hokkaammaksi.
Brittiläiset modifioivat 1974. Pian tämän jälkeen
Aerospatiale on ottanut
hankkimansa M 38-ohjukses- aloitettiin seuraavan M 40- toisen merimaaliohjusjärjesta Excalibur-nimeä kantaneen version suunnittelu. Uudessa telmän AS 15 TT:n suunnitmaalavettiversion, jollainen versiossa mm siivekkeet tai- telussa huomioon myös Exosijoitettiin esimerkiksi Gibral- tettiin säiliön sisälle, jolloin cetin tarpeet: AS 15 TT:n hetarille. Myös Argentiina kehit- säiliöiden koko ja samalla ti- likopteriin asennetulla maaliti Falklandin sodan aikana lantarve lavetilla pieneni. M osoitusjärjestelmällä kyetään
Exocet M 38:n pohjalta maa- 38:n pituus on n 5.2 m, kun lähettämään maantietoja
lavettiversion. Patterin tulta M 40 on 5.8 m pitkä. Vastaa- myös Exocet-järjestelmällä
käytettiin brittiläiseen DDG vat kantamat ovat noin 40 ja varustetuille aluksille ja patGlanmorganiin. Tämä on 70 kilometriä.
tereiden laskentakeskuksille.
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Tulenjohto- ja mittauslaskin

TUMILA
Tulenjohto- ja mittauslaskimen (TUMILA) tehtävänä on
välittää tulenjohdon mittausarvot ja tulikomennot rannikkotykistölaskimille sekä valvontatiedot merivalvontajärjestelmälle. Lisäksi TUMILAIla voidaan automatisoida tähysteisten rannikkomiinojen
laukaisu.
TUMILAan kytketään normaalitilanteessa laseretäisyysmittari, sanomalaite ja tulostin. Tarvittaessa laitteeseen on kytkettävissä myös
rannikkomiinojen laukaisulaite tai GPS-laite.
Tiedonsiirto TUMILAIta
ammunnan laskimille ja muille järjestelmille tapahtuu sanomalaitemuodossa. Käyttö-

liittymä mahdollistaa vapaaja määrämuotoisen sanomaviestityksen sanomalaitteen
tapaan.
TUMILA kytketään tavallisesti parikaapeliyhteydellä lähimpään keskussanomalaitteeseen, jonka kautta liikenne ohjautuu sanomalaiteverkon välityksellä vastaanottajalle. Liityntä sanomalaiteverkkoon voidaan tehdä myös
radioteitse. Tarvittaessa TUMILA voidaan kytkeä suoraan
rannikkotykistölaskimeen.
Tärkeimpiä ominaisuuksia
- automaattinen mittausarvojen välitys laser-suuntimelta
- maalin liiketekijöiden tarkkailu ja esittäminen tulenjohtajalle

- tulikomentojen muodostaminen "pikanäppäimillä"
- tulensiirtojen ja maalinvaihtojen toteuttaminen "pikanäppäimillä"
- valmiin tulenkorjausehdotuksen esittäminen tulenjohtajalle
- valvonta- ja maalinosoitussanomien automaattinen
muodostaminen ja lähettäminen
- rannikkotykistölaskimen automaattisten ilmoitusten esittäminen tulenjohtoryhmälle.
Tommi Raitio

Valmistaja
Nokia Telecommunications,
Erikoisjärjestelmät
Käsiteltävyys
Vedenpitävä, kestää voimakkaita iskuja ja m u u t a
mekaanista rasitusta
Käyttölämpötila -40...+50 °C
Paino varusteineen 4 kg
Virransyöttö
10-30 DC / akut / paristot
Akkujen pika- tai ylläpitolataus

TEKNIIKKA
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vyillä on luonnossa
- hyvä valon kestävyys.
Kokonaisuudessaan naamiomaaleille asetetut vaatimukset ovat sellaisia, että
maalit joudutaan valmistetaan
tehtaalla erikoismaaleina.
Tämä tarkoittaa myös sitä,
että naamiomaaleja ei voida
sekoittaa myymälöiden automaateissa.
Naamiomaalien laadunvarmistus toteutetaan tehtaalla ottamalla jokaisesta valmistuserästä näytteet, jotka tutkitaan ennen maalien toimittamista asiakkaille.
Kotimaiset
naamiomaalit
Kuvassa oikealla oleva levy on m a a l a t t u korkeakiiltoisella t u m m a n vihreällä maalilla ja keskellä oleva mattapintaisella naamiomaalilla.
V a s e n levy o n kuvioitu naamiomaaleilla.

naamiomaaleista ja -maalauksesta
Oikein suoritettu naamiomaalaus on tärkein
perusnaamioinnin osatekijä. Tämä toimenpide
on vakiintunut käyttöön
myös meillä. Naamiomaalausta käytetään
liikkuvissa ja kiinteissä
kohteissa. Asian yleisyydestä johtuen aiheesta
keskustellaan runsaasti
ja joskus jopa väitellään
miten se tulisi tehdä ja
millaisia värisävyjä
käyttää. Lisäksi keskustellaan kuvionaamiomaalauksen tarpeellisuudesta verrattuna
yksiväriseen naamiomaalaukseen.
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M

itä ominaisuuksia
naamiomaaleilta
sitten vaaditaan?
Ominaisuudet
voidaan selkeästi jakaa käyttö- ja maastouttamisteknisiin
ominaisuuksiin. Tärkeimpiin
käyttöteknisiin ominaisuuksiin
kuluu:
- kestävyys mekaanista ja
kemiallista rasitusta vastaan
- hyvä sään kestävyys
- soveltuvuus eri pintamateriaaleissa käytettävien korroosionestomaalausjärjestelmien
osaksi
- hyvä peittävyys
- soveltuvuus eri materiaaleihin
- soveltuvuus eri levitysme-

netelmiin (sivellin, ruisku ja
tela)
- ympäristö- ja työturvallisia
(esim ei haitallisia liuoteaineita)
Jo näistä esitetyistä vaatimuksista huomataan, että
käytännössä tarvitaan useita
eri maalityyppejä, jotta nämä
vaatimukset voidaan täyttää.
Maastouttamisteknisiin
ominaisuuksiin kuuluvat:
- maastoon soveltuvat värisävyt (yleisesti käytetään neljä eri värisävyä / maalityyppi)
- alhainen kiillon aste (mattapinta)
- samanlaiset heijastusominaisuudet lähi-infrapuna-alueella, kuin vastaavilla värisä-
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Kotimainen maaliteollisuus
valmistaa naamiomaaleja kaikille pintamateriaaleille, joita
liikkuvissa ja kiinteissä kohteissa esiintyy. Näin naamiomaalien
valmistuksessa
olemmekin täysin omavaraisia.
Metsämaastoon tarkoitettuihin kohteisiin valmistetaan
maalit alkydi- ja polyuretaanipohjaisina, joita on saatavana seuraavat värisävyt:
- tummanvihreä, joka on perusvärisävy
- vaaleanvihreä
- ruskea
- musta.
Lisäksi valmistetaan polyuretaanipohjaisena metsämaastoon tarkoitettujen PVCpintaisten kuomujen kuviomaalaukseen (lisäväreiksi)
Vinctick-erikoisnaamiomaali.
Valmistettavat värisävyt ovat:
- tummanvihreä
- vaaleanvihreä
- musta.
Kiinteiden kohteiden naamiomaalaukseen valmistetaan seuraavat värisävyt:
- tummanvihreä
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- tummanharmaa
- tummanruskea
- musta.
Maaleja valmistetaan peltipinnoille alkydipohjaisena,
kiviainespinnoille akryylipohjaisena ja puupinnoille pehmitetty lateksipohjaisena, joista kaksi viimeistä tyyppiä ovat
vesiohenteisia.
Laivaston alusten naamiomaalaukseen valmistetaan alkydi- ja polyuretaanipohjaisina seuraavat värisävyt:
- keskiharmaa, joka on perusvärisävy
- vesilinjanharmaa
- vaaleanharmaa
- tummanharmaa
Erikoisnaamiopinnoitteina
käytetään myös eräitä reaktiomaalityyppejä, joihin sekoitetaan tiettyjä lisäaineita ja
näin saadaan valmistettua
tutkavaimennusominaisuukia
sisältäviä pinnoitteita. Pinnoitteet ovat naamiomaalattavissa halutuilla naamiomaaleilla.

töä helpottamaan on olemassa ohjekansiot, joissa on yksityiskohtaiset maalausjärjestelmäohjeet. Suoritettaessa
maalauksia kannattaa ennakkoon tutustua huolella mainittuihin ohjeisiin, jotta välttyy
suoritusvirheiltä.
Naamiomaalauksia suoritetaan yksivärisenä (perusvärisävyllä) ja kuviollisena. Kuviomaalauksessa käytetään
perusvärisävyn lisäksi kahta
tai kolmea lisävärisävyä.
Yleisohjeena kuviomaalaukseen pidetään sitä, että kooltaan suuret ja tärkeät kohteet
maalataan kuviollisiksi. Kuviomaalauksella saavutetaan
kohteeseen kontrastivaihtelua, jolloin se ei ole niin helposti havaittavissa. Lisäksi eri
olosuhteissa (ympäristö ja
vuodenajat) ainakin joku kuviomaalauksessa käytettävä
värisävy soveltuu hyvin myös
heijastusominaisuuksiensa
puolesta olevaan ympäristöön.

Erikoismaalit

Kuvioiden koot on suunniteltava kohteen kokoon siten,
että yksittäisen kuvion koko
on 1/4-1/6 kohteen koosta.
Oheinen valokuva kertoo
havainnollisesti, mitä merkitsee naamiomaalille liian korkea kiillon aste ja mitä vaikuttaa kuviomaalaus havaittavuuteen.
Eino Härkönen

Erikoismaaleista yleisin on
talvinaamiomaali, joka on
käyttöominaisuuksiltaan sellainen, että se on poistettavissa keväällä normaali pesumenetelmin. Maalin ominaisuuksiin kuuluu myös Korkea
UV-heijastus samoin kuin lumella. Tällä hetkellä ei ole kotimaista talvinaamiomaalin
valmistusta. Viimeisimmät
maalihankinnat on tehty Ruotsista.
Ulkomailta on viime vuosina markkinoille tullut lämpösuojausta antavia matalaemissiivisiä maaleja.
Naamiomaalausten
suoritus
Naamiomaalien teknistä käyt-
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TEKNIKIIM
YHTIÖT OY
SUOMEN SUURIN TEKNISTEN
KUMITUOTTEIDEN VALMISTAJA
Teknikum Yhtiöt Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi
monipuolisen valikoiman kumi- ja TPE-tuotteita. Vahva
kumiteknologian tuntemus ja tuotekehitys takaavat luotettavat ratkaisut vaikeissakin olosuhteissa.
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t K Y M E N P U H E L I N OY
FINNET-YHTIOT
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Jo 400 miljoonaa
maailman kansalaista
maksaa Visalla.

