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A

rvoisat Rannikon Puolustaja -lehden lukijat. Puolustuksemme merellisellä elementillä ja ilmavoimilla on paljon yhteistä.
Molempien lehtävät liittyvät alueemme valvontaan ja vartiointiin, molemmilla on oltava jatkuva valmius puuttua havaittuihin loukkauksiin
myös aseellisesti ja molemmilla on päivittäinen
kosketus ulkovaltojen sotilasalusten ja sotilasil
ma-alusten kanssa. Meripuolustus suojaa tietenkin kohteensa myös ilmatorjunnalla ja tässä suhteessa toimimme molemmat osana ilmapuolustusta ja saman tulenkäytön johtamisjärjestelmän
piirissä.
Toimintaamme sävyttää tavanomaisen koulutuksen ja sodan ajan suunnittelun lisäksi nopeaan
reagointiin kykenevän keskeytymättömän valmiuden ylläpito. Tämän tehtävän kunnollinen ja tinkimätön hoitaminen antaa ulkopuolisille selkeän
kuvan uskottavista puolustusvoimista, jotka haluavat ja kykenevät tarvittaessa tehokkaasti puolustautumaan myös joutuessaan hyökkäyksen kohteeksi.
Ilmavoimat saa meripuolustukselta jatkuvasti
tietoja omaan valvontajärjestelmäänsä j a tukee
puolestaan meritilannekuvan ylläpitoa omilla välineillään. Koulutukseen liittyen ilmavoimat tuoltaa erilaisia palveluja maalilentotoiminnasta ja
maalinhinauksesta elektronisen sodankäynnin
toiminnan harjoitteluun. Tärkein ilmavoimien
tuote on kuitenkin meripuolustuksen kohteiden
suojaaminen sekä ilmatilannekuvaa jakamalla
että konkreettisesti suojaamalla tärkeimmät merelliset toimintavaiheet hävittäjätorjunnalla ilmoitse tulevilta hyökkäyksiltä.
Tähänkin tehtävään ilmavoimilla on nykyisin
entistä paremmat valmiudet. Hävittäjäkalusto on
juuri uusittu vastaamaan kaikkia asetettuja vaati-

muksia, valvonta-ja johtamisjärjestelmä on siirtymässä uuden sukupolven sensori- ja esitysjärjestelmään ja tietotekninen kehitys tekee entistä
sujuvamman ja reaaliaikaisemman tilannekuvan
luomisen j a vaihdon puolustushaarojen kesken
mahdolliseksi.
Rannikon puolustajien ongelmana on aina ollul riittävän ennakkovaroituksen saaminen mereltä suuntautuvasta uhkasta. Ilmapuolustuksen
kannalta ongelma on tietenkin vielä kertaluokkaa
suurempi. Uuden hävittäjäkaluston ulottuva asejärjestelmä mahdollistaa maalihavainnot ja tarvittaessa tulenavauksen entistä kauempaa, jolloin mahdollisuudet torjua myös mereltä lähestyvä! ilmoitse suuntautuvat hyökkääjät on lisääntynyt merkittävästi.
Ilmavoimat on hyvää vauhtia toipumassa oh
jaajapoistuman aiheuttamasta upseerivajauksesta. Koulutusjärjestelmä toimii täysillä kierroksi!
la ja uusia liyvin koulutettuja lentoupseereita
valmistuu vuosittain maksimimäärä. Muutaman
vuoden kuluessa poistuu liian niukasta henkilöstöstä johtuva uhka suorituskyvylle ja ilmavoimat
kykenee täysimääräisesti suoriutumaan suojaamistehtävästään, myös rannikolla ja merellisessä
ympäristössä olevien suojattavien kohteiden
osalta.
Arvoisat lukijat, aktiivit ja reserviläiset, toivotan teille antoisia lukuhetkiä laadukkaan lehtenne parissa. Uskon, että tämä teemanumero
täydentää sopivasti tietojanne ilmavoimista ja
sen nykyaikaisesta suorituskyvystä.
Yhteistyöterveisin
Ilmavoimien komentaja
Kenraalimajuri Jouni Pystynen
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TASSA NUMEROSSA
3

Pääkirjoitus
Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri
Jouni Pystynen.

6 Ilmavoimat kohti 2000-lukua
Uusi aikakausi on alkanut - mitä muuta se
on kuin Hornetit...

1 O S u o m i elää merestä - ja m e r e n
yllä o n ilmaa
Mikko Lappalainen tarkastelee merivoimien ilmatorjuntaa.

1 3 Ilmatorjuntaa rannikolla ennen
ja n y t
Ahti Lappi luo katsauksen 85 vuoden
takaisiin oloihin, joissa rannikkotykistö
synnytti suomalaisen ilmatorjunnan.

1 8 Ahvenanmaa - demilitarisoitu
vyöhyke Itämeren polttopisteessä
Olavi Jantunen alleviivaa velvoitettamme
puolustaa demilitarisoitua Ahvenanmaata

2 0 Taistelusukeltajaksi Suomessa
Janne Paloheimo vie lukijat nojatuolimatkalle Suomenlahden Meripuolustusalueen
Sukeltajakurssille.

2 2 Harrastussukellus - pintaa
syvemmälle
Ismo Korhonen kertoo mm. elämysmatkoista pinnan alla.

2 4 M e r i v o i m i e n v u o s i p ä i v ä Helsingissä
Merivoimat juhli näyttävästi.

sivu 1 8
AHVENANMAA
• Onko demilitarisointi
edelleen toimiva puolustusratkaisu?

• 2 6 Sotilasvalat Uudellamaalla
Eero Sivunen kameroineen Isosaaressa
Hangossa ja Dragsvikissä.

3 2 Lastenleiri Järvössä
Lauri Kaski palauttaa mieliin kesän
jänittävimmät hetket.

35

Huomispäivän rannikkojoukot

Reijo Telaranta

5 0 M S T K - palveluspaikka palvelualttiille varusmiehille
Mitä kuuluu Merisotilastoimikunnalle?

5 3 Keltainen Rykmentti
• 5 4 Tutut kasvot
Ossi Kettunen tapaa veteraanit Sakari Koskentalon ja Paavo Teikarin.

5 8 M u i s t o m e r k k i Teikarin saareen
6 0 Suomenlahti 2 0 0 0
Vapaaehtoinen harjoitus Hangossa.
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K o u l u j e n j o h t a j a t Ruotsissa
A r v o i s a l u k i j a - Ossi K e t t u n e n
Rt-tykit 2 1 : Pikkuveli 120/45 C
C u t t y Sark Tall Ships' Race

7 2 Esiupseerikurssi 5 3 esittäytyy
7 4 Merivoimien valiotaistelija
Sotilasmestari Toimi Ovaskainen.

7 6 Koululaiva Röytän neitsytmatka
7 8 Isonmalja jaettiin
8 0 Rannikkotykistölinjasta rannikkojoukkolinjaksi
Opistoupseerikoulutuksen muutoksia.

8 2 Suomenlinnan Rannikkotykistökilta
8 5 Rannikkojääkärikilta
8 7 Hangon Rannikkopatteristo
8 8 Turun Rannikkopatteristo
8 9 Tapahtumakalenteri

Sanomalaitejärjestelmän esittelyssä vuorossa
ohjelmistot.

9 2 Ohjukset: BUK M l - Ilmatorjunnan
uusi u l o t t u v u u s

... kysyy Teemu Leivo ja vastaa tutustuttaen lukijat saaren menneisyyteen ja
nykypäivään.

9 4 Julkaisijayhteisöjen yhteystiedot

Aulis Minkkinen
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K E S Ä N VALAT
• Isosaari, Hanko,
Dragsvik

9 0 Testipenkissä optroniikka
9 1 S A N L I j a EETI - s i s k o k s e t

K i r k o n m a a - s u u r i n ja k a u nein?

4 6 Tasapuolisesti keikkuen etenee

sivu 24
MERIVOIMAT
• Vuosipäivä
Helsingissä

Yhteysupseerit kertovat purjelaivatapahtumasta.

Mitä on moderni sodankäynti rannikolla,
tarkastelee Kari Aapro.

* 40
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4 7 Luottavaisesti tulevaisuuteen

95

Tietovisa

sivut 91
SANLI&EETI
• Mitä kätkee
taakseen
sanapari?
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nepohjaista ohjausjärjestelmää
voidaan parantaa. Lisäksi koneessa olevia asejärjestelmiä voidaan päivittää tai jopa muuttaa
nykyaikaisemmaksi. Ensimmäisenä päivityksen kohteeksi tulee
todennäköisesti lähitaisteluun tarkoitetut infrapunaohjukset jo senkin takia, että tuolla sektorilla
kehitys menee nopeasti eteenpäin.
F-18 Hornet koneen etuna aikaisempiin torjuntahävittäjiimme
verrattuna on kauemmaksi ulottuva asejärjestelmä, tehokkaampi
tutka sekä pitempi toiminta-aika
ja -matka. Lisäksi taistelunjohdon ja hävittäjän välinen uusi salattu tietovuoyhteys antaa paremmat resurssit tehokkaan torjunnan tekemiseen. Nyt kun Hornet
torjuntahävittäjä on ottanut operatiivisen vastuun Suomen ilmatilan puolustamisesta, voidaan tyytyväisin mielin todeta taistelujär-

PETRI L E H T O L A

ILMAVOIMAT KOHTI 2000-LUKUA
Uusi vuosituhat on alkanut ja voidaan
sanoa, että ilmavoimatkin on siirtynyt
uuteen aikakauteen. Vanhat sotaratsut
Mig 21 Bis ja Saab 35 Draken on kunniallisesti saatettu täysinpalvelleina eläkkeelle
ja näiden, nyt jo nostalgisia tunteita herättävien hävittäjien tehtävät on ottanut
vastaan Amerikkalaisen Boeing-yhtiön
(entinen McDonnell Douglas) valmistamat
F-18 Hornet torjuntahävittäjät.
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S

uomen hävittäjäuusintaaloitettiin keväällä 1989 ja ensimmäiset neljä kaksipaikkaista F-18D Hornetia laskeutuivat 7.11.1995 Satakunnan lennostoon Pirkkalan lentokentälle.
Tuosta päivästä voidaan laskea
"Hornet ajanlaskun" alkaneen.
Viimeinen F-18 Hornet kone luovutettiin juhlallisin menoin ilmavoimille 8.8.2000 Kuoreveden
Hallissa - noin kuukausi alkuperäistä suunnitelmaa aikaisemmin.
Nyt ilmavoimilla on 57 yksipaikkaista (F-18D) j a 7 kaksipaikkaista (F-18C) modernia etulinjan torjuntahävittäjää. Ilmavoimat on suunnitellut käyttävänsä
uutta hävittäjäkalustoa aina vuoteen 2030 asti.

Operatiivinen vastuu
Horneteille
Kaikki kaksipaikkaiset Hornetit
koottiin Amerikassa. Yksipaikkaiset F-18C mallit kokoonpantiin Kuorevedellä Patria Finnavitecin tehtailla. Tällä menettelyllä
saavutettiin se etu, että Suomessa
on nyt täydellinen valmius huoltotoimintaa sekä vauriokorjauksia varten.
Vaikka viimeinen kone on j o
luovutettu ilmavoimille, ei se tarkoita sitä, että työ olisi valmis.
Tulevaisuudessa koneen taistelukykyä tullaan pitämään yllä eri
järjestelmien
päivittämisellä.
Näitä päivityksiä ("midlife update") tullaan tekemään mahdollisesti kaksi kertaa. Toinen niistä
ajoittuu 2 0 0 7 - 2 0 1 0 j a toinen
2017-2020 aikaväleille. Tuolloin
esimerkiksi F-18 koneen tietoko-
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jestelmän olevan valmis vastaamaan haasteisiin.
Ilmavalvonnan
perustana t u t k a t
Ilmavalvonnan rauhan ajan perustan muodostaa tutkailmavalvonta. Tällä hetkellä käytössämme on lähi- (etäisyys 100 km/
korkeus 5 km, Ericsson), keski(350/15, kotimainen) j a kaukovalvontatutkia (500/30, Thomson). Tulevaisuudessa valvontajärjestelmäämme tultaneen täydentämään passiivisilla sensoreilla.
Sodan aikana valvontajärjestelmää täydennetään edelleenkin
ilmavalvontajoukoilla. Ilmavoimien johtokeskuksissa on otettu
käyttöön u u s i j a parempi esitysjärjestelmä, jonka avulla valvontatietoa voidaan analysoida ja käsitellä monipuolisesti. Tulevai-

suudessa valvontajärjestelmää
tullaan kehittämään siten, että eri
sensorijärjestelmien tuottamaa
tietoa voidaan yhdistää ja muokata niin, että kaikki valvontatietoa
tarvitsevat käyttäjät saisivat entistä täydellisempää tietoa valvontajärjestelmän kautta.
Doktriini edellyttää
hajauttamista
Ilmavoimien doktriinin mukaan
ilmavoimien on kyettävä hajauttamaan hävittäjät koko valtakunnan alueelle ja tekemään keskitetty isku vihollisen torjumiseksi.
Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia tukeutumisjärjestelmälle.
Tukikohtien tulisi olla rakenteellisesti sellaisessa kunnossa,
että ne voivat taata toiminnan
kaikissa olosuhteissa. Tällä hetkellä ne ei sitä ole. Tukeutumisorganisaatioita on myös tarkistettava raivausta ja suojelua ajatellen. Ilmavoimat pystyy parantamaan tukikohtien raivauskykyä,
kun se saa ensi vuoden puoliväliin mennessä 10 Raisu-raivausajoneuvoa. Tukeutumisjärjestelmän kehittäminen tuleekin olemaan yksi pääkehityskohteista
tulevina vuosina.
Ilmavoimat
kansainvälistyy
Viime vuosina ilmavoimien toiminta on kansainvälistynyt yhä
enemmän. Ilmavoimien upseereita on vieraillut Naton pfp-harjoituksissa kokemusta saamassa j a
haistelemassa kansainvälistä ilmapiiriä. Open Skies -tarkastuksiinkin ilmavoimat on osallistunut muutamia kertoja.
Huhtikuussa ilmavoimat järjesti Aurora Borealis -koulutustilaisuuden Rovaniemellä. Harjoitukseen osallistui Ruotsin ilmavoimista viisi Viggen-hävittäjää.
Koulutustilaisuudessa harjoiteltiin lentokieltoalueen valvontaa.
Tämä oli ensimmäinen kerta kun
Suomen ilmavoimien hävittäjät
harjoittelivat toisen valtion hävit-
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Tukeutumisjärjestelmä on eräs ilmavoimien tulevien vuosien
pääkehityskohde. SA-kuva.

täjien kanssa. Harjoitus pohjusti
14.-25.8.2000 Ruotsissa rauhankumppanuuden hengessä pidettyä kansainvälistä Baltic Link2000 -lentotoimintaharjoitusta.
Suomi lähetti harjoitukseen kolme F-18C hävittäjää. Suomalaiset hävittäjät osallistuivat tässä
harjoituksessa ensimmäistä kertaa kansainväliseen harjoitukseen
Suomen rajojen ulkopuolella.
Kansainvälisyys tulee lisääntymään tulevina vuosina ja se tulee sitomaan henkilöstöä yhä
enemmän.
Lentäjät
myötätuulessa
Paljon julkisuudessa puhuttu ohjaajapoistuma näyttää olevan voitettu. Uudet kurssit ovat täynnä ja

seuraavillekin kursseille näyttää
olevan halukkaita. Lisäksi valtiovallan taholta tehty päätös aloittaa valtion tukema ammatillinen
lentäjäkoulutus luo turvaa ilmavoimien tulevaisuuden ohjaajatilannetta ajatellen.
Puolustusvoimien uusi koulutusjärjestelmä tulee muuttamaan myös ilmavoimien koulutusta. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että uuden koulutusjärjestelmän myötä ohjaajat saavuttaisivat valmiusohjaajan pätevyyden
myöhemmin kuin nykyisellä järjestelmällä. Tämä ei ole ilmavoimien edun mukaista. Nähtäväksi
jää miten uusi koulutusjärjestelmä voidaan ottaa ilmavoimissa
käyttöön. •
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MIKKO LAPPALAINEN

Usein toistetun sanonnan
mukaan Suomi elää metsästä.
Maalla on kuitenkin hyvä muistaa, että Suomi elää myös
meren kautta. Ulkomaankauppamme tapahtuu pääosin
meritse. Huomattava osa valtakunnan rajasta on veteen
piirrettyä viivaa. Ilmoitse Suomen ydinalueille saapuva
pääsee ihailemaan taivaan
sinen tai ainakin sinilevän
heijastusta Itämerestä.

SUOMI ELAA MERESTÄ
MEREN YLLÄ ON

M

ILMAA

erivoimat vastaa joka
hetki alueellisen koskemattomuuden valvonnasta ja turvaamisesta merirajoilla yhteistoiminnassa muiden viranomaisten kanssa. Kriisitilanteessa Merivoimat suojaa valtakuntaa merellisiltä hyökkäyksiltä
ja kiistää hyökkääjältä merialueen vapaan käytön. Merivoimat
vastaa Ahvenanmaan puolustuksesta.
Meripuolustuksen
monialaosaaja
Merivoimat on nykyisellään entisen puhtaan laivastovoiman sijas-
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tulee ilmatorjunta-aselajista.
man it-kaaderin vähäinen määrä ei mahdollista nykyistä laajempaa
joukkotuotantoa ja haittaa toimintaolosuhteiden mukaisen taistelutekniikan sekä taktiikan kehittämistä.
Alusyksiköiden tärkeimpiä ilmatorj unta-aseita ovat taistelunjohtojärjestelmien monipuolisten
sensorien perusteella ohjaamat
automaattitykit (40 j a 57 mm)
sekä lähi-ilmatorjuntaohjukset
(Mistral).
Aluksilla on myös huomattava määrä kevyitä, moottorisuunnattavia ilmatorjuntakanuunoita
ja perinteisiä ilmatorjuntakonekiväärejä. Ohjusveneiden ja miinalaivojen ilmatorjuntaa voi verrata
kohdeilmatorjuntapatteriin.
Alusten ilmasuojaan tuovat
merkittävän ilmasuojelulisän erilaiset varottimet, omasuojaheitteet ja havaittavuutta pienentävät
ratkaisut ja laitteet. Tutkaheijas23 ltk muodostaa rannikkotuspinta-alan minimoimisen lipuolustuksen ilmatorjunnan
säksi käytetään erikoispintamaterungon. Kuva Reijo Telaranta.
riaaleja, räätälöityjä maastouttamisvälineitä. Erikoisuutena mainittakoon mahdollisuus suojasumuttaa alus vedellä lämpöherätteen minimoimiseksi.
Alusten ilmapuolustuksen
vahvuutena on kantahenkilökunnan suuri määrä ja laitekohtainen
ammattitaito, ammattilaisuus.
Henkilökunnan nopea kierto ja
vaihtuvuus haittaavat kuitenkin
gon Rannikkopatteristossa Suo- vaativien järjestelmien hallintaa
menlahden Meripuolustusalueel- ja kokemuksesta syntyvän perinla sekä Rankin Linnakkeella Kot- teen siirtämistä. Nykyiset ilmakan Rannikkoalueella. Huomat- maalijärjestelyt eivät mahdollista
tava osa joukkotuotannosta ta- kaikkien järjestelmäominaisuukpahtuu kuitenkin ilmatorjunta- sien käytön harjoittelua.
joukko-osastoissa, erityisesti Varsinais-Suomen Ilmatorjuntaryk- Y h t e i s t y ö n m e r k i t y s
mentissä. Myös HelItR:n ja k o r o s t u u
KymItR:n tuki on ilmatorjunnan
toimintavalmiuden kehittämiselle Merivoimien valmiusvaatimusvälttämätöntä. Esimerkiksi it-yk- ten, toimintaympäristön ja uusien
siköiden kertausharjoitusten jär- tehtävien takia yhteistyö Ilmavoijestäminen ylittää Merivoimien mien kanssa on aikaisempaakin
muutaman peruskoulutetun ilma- tärkeämpää. Puolustushaarojen
torjuntaopistoupseerin voimava- yhteistoiminnalle on ollut helppo
rat. Lähes kaikki sa-joukkoihin löytää hyvä lähtökohta osin yhsijoitettava ilmatorjuntakaaderi distyvistä aluevalvonta-ja valmi-

ta meripuolustuksen monialaosa- M a a v o i m i e n k a a v a a n
aja. Rannikkotykistön ja Uudenmaan Prikaatin liittäminen toi Rannikkojoukkojen ilmatorjunta
Merivoimille vastuualueen j a on järjestetty hyvin maavoimia
moninkertaisti sen rauhan ja so- vastaavalla tavalla. Pääosassa
dan ajan vahvuudet. Yhdessä joh- ovat kevyet ilmatorjuntapatterit.
dossa olevat laivasto- ja rannik- Ominaispiirteenä on erityisesti
kojoukot mahdollistavat merival- linnakkeille sijoitettujen yksiköivonnan j a meripuolustuksen te- den osalta vähäinen mahdollisuus
hokkaan ja saumattoman järjestä- suojan hakemiseen asemanvaihmisen.
doilla. Taistelunkestävyyttä haeIlmatorjunta on Merivoimissa taankin linnoitteilla ja kiinteillä
osa ilmapuolustuksen kokonai- johtamisyhteyksillä. Painopiste
suutta. Ilmatorjunnan lisäksi il- muodostetaan lähi-ilmatorjuntamasuojelulla j a hävittäjätorjun- ohjuksilla j a kohdeilmatorjunnalla on merkittävä osuus puolus- tayksiköillä.
tushaaran toimintaedellytyksien
Merivoimat kouluttaa kevyitä
turvaamisessa.
ilmatorjuntajaoksia (23 ItK) Han-
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usvelvoitteista. Merivoimat osallistuu valvontaan ja alueellisen
koskemattomuuden torjuntaan
myös alueensa ilmatilassa. Ilmavoimat tukee Merivoimia merivalvontalennoin
Valmiutta kohotettaessa Ilmavoimien tuki on välttämätöntä
Merivoimien toimintaedellytysten turvaamiseksi. Ilmatorjuntayksiköillä tai alusten ilmatorjunnalla ei yksin kyetä tyydyttävästi suojaamaan Merivoimien
operaatioita. Ilmasta tapahtuvalla
valvonnalla voidaan tukea Merivoimien asejärjestelmien mahdollisimman tehokasta käyttöä.
Merivoimien osallistuminen
ilmavalvontaan, ilmatorjuntavalmius, ilmatilannetietoisuus j a
vähintään omien aluevesien hallinta kaikissa tilanteissa parantaa
Ilmavoimien toimintaedellytyksiä rannikko- j a merialueilla.
Puolustushaaroilla on hyvä perinne yksiköiden ja joukko-osastojen välisessä yhteisessä harjoitustoiminnassa.
Puolustushaarojen yhteistoiminnan kehittämisen haasteena
on uhkamalli, joka vaatii pitkäkestoista alueellisen koskemattomuuden tehostettua valvontaa
hyvin vähäisillä joukoilla. "Luonnonvoimat" turvaisivat valtakunnan rajaa samoilla painopistealueilla. erityisesti pääkaupunkiseudun edustalla. Valvonta- j a torjuntatilanteisiin saattaa liittyä
useamman ulkopuolisen valtion
sekä ilma- että pinta-alusten samanaikaista toimintaa. Tämä
asettaa suuren vaatimuksen puolustushaaroj en j ohtamisj ärj estelmän j a erityisesti tilannekuvan
yhdenmukaisuudelle j a reaaliaikaisuudelle.
Kummankaan puolustushaaran lavettien ja sensori- tai asejärjestelmien kyky tulee voida täysimääräisesti ilman rajoituksia
käyttää hyväksi. Ja niiden on
myös täysimääräisesti tuettava
toisiaan yhteisen tehtävän täyttämiseksi. Eli joukkuekilpailussa
saa ampua kaverinkin tauluun tai
voi ainakin kertoa mitä taulua pitää ampua.
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Merivoimien ilmapuolustuksen haasteiden ratkaisu löytyy
johtamisjärjestelmän kehittämisestä. Viestimateriaalihankkeet
tulevat vähitellen mutta varmasti
parantamaan tiedonvälitystä. Pitkäjänteisintä työtä vaatii kuitenkin erilaisten tietojärjestelmien
yhdistäminen johtamisen perustaksi tarvittavan yhteisen tilannekuvan luomiseksi. Merivoimien
ilmatorjunnan johtamista kehitettäessä on yhdistettävä Merivoimien, Ilmavoimien j a Maavoimien (ilmatorjunnan ja helikopteritoiminnan) hyvin eritasoisia ja vaiheisia järjestelmiä sekä kehityshankkeita. Tämän kehitystyön
jälkeen Merivoimien eritasoisilla
johtamispaikoilla on kyky johtaa
joukkojensa ilmatorjuntaa ja ilmasuojelua sekä tukea niitä suojaavaa Ilmavoimien toimintaa.
Johtamisjärjestelmän kehittäminen mahdollistaa ilmatorjunnan
ja ilmasuojelun johtamisen alu-

eellisena kokonaisuutena, järjestelmänä, nykyisen uhkaan ja tehtäviin nähden riittämättömän yksikkö- ja lavettikohtaisen toiminnan sijasta. Kehittyneempi j a
taistelunkestävämpi johtamisjärjestelmä on myös perusedellytys
tulevaisuudessa hankittavien sensorien, asejärjestelmien ja teknisten ilmasuojelulaitteiden tehokkaalle käytölle.
Henkilöstöpulaa
Tekniikan kehittyessä johtamisjärjestelmän tärkeintä osaa, eli
sotilasjohtajaa, on valmisteltava
uudenlaiseen
toimintatapaan.
Puolustushaarassa palvelee tällä
hetkellä vain yksi peruskoulutettu ilmatorjuntaupseeri ja muutamia opistoupseereita.
Ilmapuolustus ei kuitenkaan
ole aselajiasia, vaan taistelukenttä
vaatii ilmauhkan ja ilmapuolustuksen hallintaa ja huomioimista
kaikissa tehtävissä. Tämän lisäksi

ilmapuolustusspesialistien määrää on kasvatettava.
Merivoimien on omista henkilöstökiintiöistään alettava kasvattaa enemmän ilmapuolustusupseereita perus- j a jatkokoulutuskursseilla. Tämä mahdollistaa
riittävän joukkotuotannon, kertausharjoitukset ja ennen kaikkea
meripuolustuksen ominaispiirteiden mukaisen teknisen j a taktisen kehittämisen sekä sodan ajan
johtajiston asianmukaisen sijoittamisen.
Joukkotuotantoon ja joukkorakenteeseen nähden väärän henkilöstörakenteen korjaaminen peruskoulutuksen kautta vie vuosia.
Merivoimat tarjoaakin tällä hetkellä ilmatorjuntaupseereille loistavia palveluspaikkoja. Paraikaa
molemmilla meripuolustusalueilla
on vapaana ilmatorjuntaupseerin
paikka. Jos olet aktiivinen ja itsenäistä työtä kaipaava ilmatorjuntaupseeri niin otapa yhteyttä. •

AHTI LAPPI

T ä s t ä se alkoi - r a n n i k k o t y k i s t ö n i l m a t o r j u n t a m i e h e t
k o n e k i v ä ä r i h a r j o i t u k s e s s a e n n e n sotia ( I l m a p u o l u s t u s
sanoin ja kuvin, 1937).

ILMATORJUNTAA

RANNIKOLLA

Merivalvontajärjestelmiä päivä* ja yökäyttöön

ennen ja nyt
K

iinteän rannikkotykistön
kantalinnoitetut
asemat
ovat tarjonneet voittamattoman vastuksen koko historiansa ajan, siitä huolimatta myös ilmatorjunnan kehittäminen aloitettiin ensimmäisenä maassamme. Sotateknillinen ja strateginen
kehitys on aiheuttanut suuria
muutoksia rannikkojoukkojen sotavarustukseen j a taktiikkaan myös vastustajan hyökkäystavat
ovat muuttuneet. Passiivisen j a
aktiivisen suojan merkitys ei silti
ole vähentynyt.

OY SOFFCO AB • Karapellontie 11 • 02610 ESPOO
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Kirjoittaja on eversti evp,
joka on palvellut mm.
ilmatorjunnan tarkastajana pääesikunnassa

Rannikkotykistön
ilmatorjuntaa jo
85 vuotta
Joku saattaa ihmetellä, miten
Suomessa on voinut olla ilmatorjuntaa missään j o 85 vuotta sitten. Suomessa olevilla venäläisillä miehitysjoukoilla oli ensimmäisen maailmansodan aikana
tarve suojata Helsinkiä saksalaisten mahdollisilta hyökkäyksiltä,
joiden tavoitteena olisi Pietari.
Venäjällä oli kolme merkittävää
linnoitusta: Sevastopol, Kronstadt ja Viapori, joiden ilmatorjuntaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Tiedämme, että ainakin jo
tammikuussa 1915 Viaporissa oli
ilmatorjuntatykkejä. 1.6.1916 nelitykkisiä ilmatorjuntapattereita
oli kolme: 75 mm patterit Kuiva-

Etulinja-asema
on rannikkojoukoissa aina
otettu vakavasti.
Rannikkotykistössä ymmärrettiin ensimmäisenä Suomessa
sekä aktiivisen
että passiivisen
suojaamisen
merkitys ilmauhkaa vastaan.

saaressa ja Meikissä sekä 76 mm
patteri Pihlajasaaressa. Venäläisestä 76 mm "zenit"-tykistä m/
1914 Putilov tulikin myöhemmin
Suomen ilmatorjunnan ensimmäinen tykkimalli. Venäläisillä
oli lisäksi ilmatorjuntakonekiväärejä ja pimeäammuntaa varten
valonheittimiä. Vesitasoja olisi
voitu käyttää myös "lentotorjuntaan". Helsingin ilmapuolustus
oli varsin hyvin järjestetty.
Ilmauhkan pelko ei ollut aivan aiheeton, sillä saksalainen ilmalaiva SL 9 (tyyppiä Schiitte
Lanz) pommitti heinäkuussa
1916 venäläisiä laivoja Turun
saaristossa j a Ahvenanmaalla.
Nämä olivat ensimmäisiä ilmahyökkäyksiä Suomen alueella.
Joulukuussa 1916 saksalaiset
suunnittelivat ilmalaivahyökkä-
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ystä Pietariin ("Operaatio Rautaristi") .jota ei huonon sään vuoksi voitu toteuttaa. 28.12.1916 ilmalaiva L 38 lähti ensimmäiselle
sotalennolleen tehtävänä pommittaa Revalia (Tallinna) ja Helsinkiä. Ilmalaiva joutui kuitenkin
huonon sään uhriksi ja tuhoutui
ehtimättä suorittaa tehtäväänsä.
Näin Helsinki säästyi historiansa
ensimmäiseltä ilmahyökkäykseltä.
Suomalaisen
ilmatorjunnan synty
rannikkotykistössä
v. 1 9 2 5
Tänä vuonna 75-vuotisjuhlaansa
viettävä Suomen ilmatorjunta on
kiitollinen
synnyttämisestään
emoaselajilleen rannikkotykistölle. Jo vuonna 1920 laadittiin
Rannikkotykistörykmentti l:ssä
suunnitelma nelitykkisten 75 mm
it-patterien ryhmittämisestä Kuivasaareen, Pihlajasaareen ja Vasikkasaareen sekä kaksitykkisen
patterin ryhmittämisestä Ryssänkarille. Rannikkopuolustuskomitea esitti 28.10.1922 pääkaupungin ilmapuolustuksen järjestämistä ryhmittämällä 20 it-patteria
kahteen linjaan rannikolle. Nämä
suunnitelmat eivät kuitenkaan toteutuneet. Byrokratia viivästytti
hankkeita.
Kaksi rannikkotykistön upseeria, kapteeni (myöhemmin
majuri) Ake Törnroos, jota voimme nimittää "Suomen ilmatorjunnan isäksi", ja hänen esimiehensä
eversti (myöhemmin kenraali)
Väinö Valve, ansaitsevat omatoimisuudellaan jälkipolvien kunnioituksen. Heidän ansiotaan on,
että Suomen ensimmäinen ilmatorjuntayksikkö
perustettiin
1.7.1925 Suomenlinnassa. On
kyllä melko harvinaista, että
erään aselajin syntysanat lausuttiin näin omaehtoisesti - ilman
päämajan ja esimiesten käskyjä!
Rannikkotykistön upseerit olivat
aiheellisesti huolissaan pääkaupungin puolustamisesta myös ilmauhkaa vastaan j a ryhtyivät
konkreettisiin toimiin asian hoita-
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Kevyet ilmatorjuntaohjukset ovat parantaneet rannikon
ilmatorjuntaa merkittävästi. Kuvassa ItOhj 86 M Igla (NATOkoodi SA-18 Grouse).

miseksi. Tästä sai alkunsa aselajin kehittyminen.
Rannikkoilmatorjunta
tositoimissa
14 vuotta myöhemmin ilmatorjuntajoukot - silloin j o aselajin
tunnusmerkit täyttäen -joutuivat
sotaan suurvallan ilma-asetta vastaan. Siitäkin selvittiin kunnialla.
Merivoimien
ilmatorjunnalla
(pääosin rannikkojoukkojen voimin) pudotettiin talvisodan aikana 41 viholliskonetta. Ilmatorjunnan kokonaissaldo oli 404 pudotusta, lentojoukkojen 190 (epävirallisesti yli 200). Neuvostoilmavoimien kokonaistappiot olivat
talvisodassa yli 1000 konetta,
ehkä jopa 1200.
Jatkosodassa rannikkojoukkojen ilmatorjunnalla oli suuri
merkitys sekä kenttäarmeijan
alueella että kotialueella. Laatokan ja Äänisen Rannikkoprikaatien ilmatorjuntajoukot lopussa
patteristokokoonpanossa - osallistuivat kenttäarmeijan ankariin
torjuntataisteluihin kesällä 1944.
Kotialueella rannikkoilmatorjuntapattereiden tulella oli oma
osuutensa mm. torjuntavoittoon
Helsingissä helmikuussa 1944.
Isosaaren 13. Rask. Rt.Ptrin 152
mm tykit (152/45 CR) olivat raskaimmat ilmatorjuntaan käytetyt
aseet Suomen sodissa.
Suomi sai lopulta torjuntavoiton kesällä 1944. Neuvostoliitto
menetti Suomen rintamalla vv.
1941-44 suomalaisten tilastojen
mukaan yhteensä 2792 konetta,
joista lentojoukkojen osuus oli

1600 konetta, ilmatorjuntajoukkojen 1031 ja merivoimien ilmatorjunnan (rt-it ml.) 75. Ei-taistelutappiot mukaan lukien (> 50
%) venäläisten kokonaistappiot
lienevät olleet noin 5500 konetta.
On ainutkertaista, että Suomen käymissä sodissa 1939-44
ilmaylivoimainen vihollinen kärsi merkittävästi suuremmat konetappiot kuin alivoimainen puolustaja. Ilmatorjunnan suuri osuus
tasoitti voimasuhteita.
Ilmauhka rannikolla
tänään - helikoptereita
ja t ä s m ä a s e i t a
Helikoptereiden laajamittainen
käyttömahdollisuus maahanlaskuhyökkäyksiin rannikolla 1960luvulta alkaen toi 3D-uhkaan uuden elementin. Helikoptereiden
torjuminen ei sinällänsä ole koskaan ollut ilmatorjunnaninen ongelma, varsinkaan rannikolla,
missä ei ole katveita. Rannikkojoukkojen runsaalla kevyellä ilmatorjunta-aseistuksella tällaiset
maalit voidaan torjua helposti.
Kevyillä it-ohjuksilla (aiemmin
Strela, nykyään Mistral ja Igla)
varustetut yksiköt ovat tehneet
helikoptereiden käytön todella
riskialttiiksi. Sama pätee rynnäkkökoneiden matalahyökkäyksiin.
Kysymys on pikemminkin vain
hyvästä ilmavalvonnasta ja tulivalmiudesta.
Vasta ns. ilmavoimien täsmäaseiden kehittyminen nykytasolle
1970-luvulta alkaen on tuonut
uusia haasteita rannikkojoukkojen ilmapuolustukselle. Kyseisten
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aseiden alkuperäinen nimitys
"stand-off-weapon" tarkoittaa
pysymistä poissa ilmatorjunnan
tulen vaikutuspiiristä. Konventionaalisilla pommituksilla oli hyvin
vaikea saada täysosumia kantalinnoitettuihin rannikkotykistön
asemiin. Osuman saamiseksi
20x30 m (600 m2) maaliin 90 %
varmuudella keskikorkeudesta
900 kg pommeilla tarvittiin
- toisessa maailmansodassa 9070
pommia/3024 konetta
- Koreassa 1100 pommia/550
konetta
- Vietnamissa 176 pommia/44
konetta
- Persianlahden "täsmäsodassa"
30 pommia/8 konetta.
Useimmat rannikkolinnakkeiden kohteet ovat pienempiä maaleja, joihin osuminen on vieläkin
vaikeata. Trendi on silti uhkaava.
Rannikkojoukkojen kantalinnoitetut kohteet ovat ns. kovia
maaleja, joiden lamauttamiseen
voidaan käyttää lähinnä isoja ohjattavia liitopommeja. Laukaisuetäisyys riippuu maalin havaittavuudesta j a lentokorkeudesta,
yleensä se on 5 - 8 km. Yleisimmin käytetyn laserpommin ohjautuminen perustuu ilmassa tai
maassa olevan tulenjohtajan maalinosoitukseen lasersäteellä; se ei
onnistu, jos maali on hyvin piilossa. Huonomman taistelunkestävyyden omaavan moottoroidun
rannikkotykistön, ohjusyksiköiden, yms. kohteiden lamauttamiseen voidaan käyttää aluevaikutteisia kasetti-, sirote- tai aerosolipommeja. Hyökkäystapana on
matala- tai syöksypommitus.
Myös taktillisten risteilyohjusten
käyttö tällaisia pehmeitä maaleja
vastaan tulee kysymykseen. Liikkuvia aluksia vastaan voidaan
käyttää rynnäkkö- tai merimaaliohjuksia, joiden laukaisuetäisyys
voi olla kymmeniä kilometrejä.
Asevalintaan vaikuttavat siis
maalin koko ja kovuus (haavoittuvuus), havaittavuus ja liiketila.
Näihin tekijöihin voi myös puolustaja ennalta vaikuttaa.

M a a s t o u t t a m i s t a , valelaitteita, suojasavuja
Ilmahyökkäysten
vaikutukset
voidaan minimoida sekä aktiivisin keinoin (ilma- ja hävittäjätorjunta) että passiivisin keinoin (ilmasuojelu). Mitä parempi passiivinen suojausaste on, sitä vähemmällä aktiivisella suojalla tullaan
toimeen - ja päinvastoin. Esimerkiksi ajoneuvoon sijoitetun rannikko-ohjuslavetin passiivinen
suoja (ja tuhoutumisriski) on selvästi pienempi kuin merellä olevan ohjusveneen. Tästä voisi synnyttää vaikkapa matemaattisen
mallin. Suomen s ä ä - j a maastooloissa voidaan passiivisia keinoja hyödyntää maksimaalisesti.
Paras tulos saavutetaan keinovalikoiman sopivalla yhteiskäytöllä.
1980-luvun alussa mietti Pääesikunnassa työryhmä (1 it-ups, 1
rt-ups, 1 pion-ups) kiinteän rannikkotykistön passiivisen suojaamisen keinoja ilmahyökkäyksiä
vastaan. Kantalinnoittamisen ei
enää katsottu takaavan yhtä hyvää turvaa kuin aiemmin. Työryhmän suositukset olivat aivan
ajan hermolla, jopa vähän aikaansa edellä. Lähtökohtana oli
fakta: maalia, jota ei löydä, ei voi
tuhotakaan. Tehtiin mm. seuraavia esityksiä:
- maastouttamisen parantaminen
myös lämpökameratiedustelua
vastaan (lämpösuojaus)
- teknillisesti korkeatasoisten valelaitteiden rakentaminen (tykkitornit, yms.)
- sota-aluksilla käytössä olevien
suojasavutuslaitteiden ja harhautussoihtujen (vast.) käyttöön ottaminen linnakkeilla
- uusien aseiden ja laitteiden hajaryhmittäminen ja maastollisesti suojaisempi sijoittelu.
Tarkoituksena oli vaikeuttaa
oikeiden maalien löytämistä optisesti ja infrapunatekniikalla, lisätä väärien maalien määrää, lisätä
vihollisen asevaikutuksen hajontaa j a tehokkuutta, pakottaa
hyökkääjä tulemaan lähemmäksi
ja alemmaksi sekä lisätä viholli-

sen resurssitarvetta ja tappioriskiä. Hyvä passiivinen suoja lisää
myös aktiivisen torjunnan mahdollisuuksia.
Esityksiä ryhdyttiin myös toteuttamaan. Ilmasuojelukeinojen
teknillisessä kehittämisessä rannikkojoukot ovatkin sen jälkeen
olleet muita aselajeja edellä. Viime vuosina myös laivasto on
näyttänyt tällä sektorilla hyvää
esimerkkiä - sota-alusten haavoittuvuus antaa siihen kyllä aihettakin!
Liikkuvuus korvaa
linnoittamisen
Rannikkojoukkojen kehitys on
vähitellen kääntynyt kiinteästä
linnakejärjestelmästä liikkuvan
järjestelmän suuntaan. Monissa
maissahan on kiinteä rannikkotykistö jo lopetettukin. Liikkuvuuden etuna on mahdollisuus voiman joustavaan keskittämiseen ja
painopisteen nopeaan siirtämiseen. Erityisesti rannikko-ohjusten suuri ulottuvuus j a tarkkuus
puoltavat uutta doktriinia. Mantereen suojasta voidaan suorittaa
tulitehtäviä, joihin ennen tarvittiin eteen sijoitettuja linnakkeita
tai sota-aluksia.
Liikkuvia ase-ja muita järjestelmiä ei voida rakenteellisesti
suojata yhtä hyvin kuin kiinteitä,
mutta vastapainoksi ne voidaan
ryhmittää maaston suojaan ja ne
voivat nopeasti vaihtaa paikkaan.
Hyökkääjälle tämä on hyvin hankala asetelma. Saimme tästä
näyttöjä sekä Persianlahden sodasta että Jugoslavian "ilmakampanjasta". Ilmahyökkäyksillä ei
onnistuttu tuhoamaan yhtään Irakin liikkuvaa Scud-rakettilavettia
eikä Silkworm -rannikko-ohjuslavettia, vaikka maasto tarjosi
vähemmän suojaa. Serbien panssarivaunuista, ajoneuvoista j a
aseista onnistuttiin tuhoamaan
vain vähäinen osa. Ilmatorjuntaohjusten pelko saneli ilmahyökkäysten alarajaksi 4500 m lentokorkeuden, josta on hyvin vaikea
löytää niin pieniä maaleja. Taisteluhelikoptereita ei uskallettu

TEKNIIKK

Helsingin aluetorjuntaohjusyksiköiden (ItOhj 79)
"sateenvarjo"
u l o t t u i kauas
m e r e l l e 1980-90 luvuilla. U u d e n
ohjuskaluston
k a n t a m a o n vielä
suurempi.

NOKIA
T U O
käyttää ollenkaan. Hyvä passiivi- tä voidaan pitää aktiivisen torjunnen j a aktiivinen suoja yhdessä nan runkoaseina. Painopistettä
takasivat serbeille edullisen lop- luodaan ohjuksilla.
putuloksen.
Kun olkapääohjuksia 10
Tässä valossa voidaan väittää, vuotta sitten saatiin riittävän palettei rannikkojoukkojen mootto- jon, voitiin osa yksiköistä ryhmitroitujen tykkipatteristojen ja oh- tää rannikolle. Näin saatiin tärjusyksiköiden löytäminen ja tu- keimmät rannikkolinnakkeet ja
hoaminen ilmasta Suomen olois- laivaston kohteet "ohjussateensa ole kovinkaan helppoa - päin- varjon" alle. Iglu-ohjuspatterin
vastoin.
torjuntakorkeus on jopa 3,5 km ja
vaikutusala yli 200 km2, joten viRannikkojoukot
holliselle muodostuu merkittävä
"ohjussateenvarjon"
riski. Ohjusten osumatodennäalla
köisyys ammunnoissa on yli 95
%. Kuten Jugoslaviasta opittiin,
Saaristoon sijoitettujen etulinjan ilmahyökkäykset jopa täsmäasein
rannikkojoukkojen ilmatorjunnan vaikeutuvat oleellisesti.
tarve on kiistaton. Jos viholliselAinakin pääkaupungin suojala ei olisi riskiä joutua ilmator- na ja tarvittaessa muissakin ranjunnan tuleen, se voisi käyttää nikon kohteissa on kriisiaikana
esteettä sille edullisimpia hyök- ylijohdon Crotale-ja Buk -ohjuskäystapoja. Rannikkojoukoillam- yksiköitä, joilla on kyky torjua
me on ollutkin käytössään mer- kaikki hyökkäystavat. Niiden tukittävä määrä kevyttä ilmatorjun- len vaikutus ulottuu tällöin rantaa. Tykkikalusto on nyt painottu- nikkojoukkojenkin alueelle. Näinut 23 mm aseisiin 12,7 mm it- den hyvin liikkuvien ohjusvaunukonekivääreitä unohtamatta. Näi- jen sijoittaminen jopa etupainoi-
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sesti saarille olisi teknillisesti
mahdollista, mutta on eri asia
onko se taktillisesti järkevää. Esimerkiksi operatiivisesta käytöstä
poistuneista Ilmatorjuntaohjus 79
(S-125 Petsiora) -yksiköistä yksi
oli sijoitettu Miessaareen, koska
tehokas kantama oli pienempi
kuin Bykin.

Kukaan ei mukise enää, vaikka oletkin
aina ensimmäisenä jonossa. Hoida
asiasi ilman odottelua. Puhelimellasi.
• Nokia 7110 -matkapuhelimellasi
voit ottaa vastaan uusia palveluja ja
tietoa, jota palvelujen tarjoajat
t u o t t a v a t internettiin. Voit maksaa
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Pankki
puhelimessa.

laskuja, ostaa lippuja, nähdä elokuvat a r j o n n a n , tarkistaa sähköpostisi.
Puhelimella. Nokia 7110 -puhelimen
omistajana olet huipulla. • Sinulla

Torjuntavoiton avaimet

on puhelin täynnä maailmanluokan

Rynnäkkökoneet, helikopterit,
maihinnousualukset ja panssarivaunut ovat hyökkääjän työkaluja. Torjuntavoitto on mahdollista
saavuttaa, jos puolustaja kykenee
estämään niiden tehokkaan toiminnan. Siihen tarvitaan erityisesti ilma-, panssarin-ja meritorjunta-aseita. Niitähän meillä on!
Perimmäinen kysymys onkin,
onko meillä riittävästi päteviä ja
sisukkaita sotilaita, ammattilaisia
ja reserviläisiä toivottavasti on.
Hyvä koulutus on avainkysymys.
Maan puolustuskyky on koetuksella joka päivä. •
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ominaisuuksia: 1000 nimen puhelin-

II

muistio, paino vain 141 grammaa,
kaksitaajuustoiminta j a tehoakulla
jopa 18 päivän valmiusaika. • Kun
pitelet Nokia 7110 -puhelinta kädessäsi, on koko maailma ulottuvillasi.
www.nokia.fi

I M O K I A
CONNECTING PEOPLE
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maassa puolustuspolitiikan näkökulmasta muuhun Suomeen verrattuna on sen demilitarisoitu
asema. Ahvenanmaan sopimuksien mukainen demilitarisointi j a
linnoittamattomuus ei kuitenkaan
poista Suomen velvoitetta tarvittaessa puolustaa Ahvenanmaata.
Päinvastoin! Tehdyt sopimukset
asettavat Suomelle asiasta velvoitteen.
Ahvenanmaa rauhan valtakunta

Bomarsundin linnoituksen rauniot.

- demilitarisoitu maakunta
Itämeren polttopisteessä
Ahvenanmaa sijaitsee valtakuntamme ja
Itämeren hallinnan kannalta erittäin tärkeällä
paikalla. Suomalaisen merenkulun ja sen
kautta talouselämämme ratkaisevan tärkeä
valtasuoni kulkee Ahvenanmaan läheisyydestä. Lisäksi Ahvenanmaan kautta kuljetaan
Pohjanlahdelle ja sen kautta kulkee myös
tärkeä meritie Suomenlahdelle.
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A

hvenanmaata on usein
verrattu Gotlantiin. Ken
hallitsee Gotlantia, haihtu a » s e e Itämerta, ken hallitsee Ahvenanmaata, hallitsee pohjoista Itämerta, Pohjanlahtea ja
Suomenlahtea. Väittämää voidaan asettaa monelta kulmalta
kyseenalaiseksi mutta yhtä monelta kantilta sitä voidaan tukea.
Kiistatonta kuitenkin on. että Ahvenanmaa on Suomelle elintärkeä. Poikkeuksellista Ahvenan-

RISTEN SAHA KY

MAALAUSLIIKE AUTO OY

3 2 8 0 0 RISTE
Puh. (02) 5 4 6 2 0 6 7

S a m p s a n k a t u 4, 2 0 5 2 0 T U R K U
P u h . (02) 2 3 1 4 7 0 8
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Ahvenanmaa tunnetaan rauhan
valtakuntana. Näin voidaan hyvällä syyllä sanoa. Demilitarisointi ja linnoittamattomuuskielto määritettiin ensi kerran vuoden
1856 sopimuksessa.
Vuoden 1922 sopimuksessa
viitataan edellä mainittuun sopimukseen ja annetaan määräyksiä
demilitarisoinnin ja linnoittamattomuuden ylläpidosta. Saarivaltakunnan alueella ei saa sopimusten mukaisesti olla sotilaallisia
rakenteita eikä sinne saa minkään
valtakunnan sotavoimat tunkeutua. Vuoden 1922 sopimuksen ja
sen 4§:n mukaisesti sotavoimien
saapuminen
saarivaltakunnan
alueelle on kokonaisuudessaan
kielletty. Suomi voi edellä mainitun sopimuskohdan b-osan mukaisesti lähettää aluetta tarkastamaan 1-2 kevyttä veden pinnalla
kulkevaa sota-alusta. Jos erityisen tärkeät seikat niin vaativat,
alusten lukumäärää voidaan sopimuksen mukaisesti kasvattaa vedenpinnalla kulkevin aluksin,
mutta niiden kantavuus ei saa
ylittää 6000 tonnia.
Muuta sotavoimaa ei voi alueelle tuoda eikä pitää siellä pysyvästi, ellei oloja voida todeta siten poikkeuksellisiksi, että se on
välttämättömän tarpeellista järjestyksen ylläpitämiseksi. Suomi
voi myöntää luvan yhdelle vieraan valtion sota-alukselle kerrallaan saapua Ahvenanmaan alueelle. Sopimuksen 6§ ja 7§ taas
velvoittavat Suomen ryhtymään
tarvittaviin toimenpiteisiin Ahvenanmaan puolueettomuuden tur-

vaamiseksi ja hyökkääjän torjumiseksi sekä pysäyttämiseksi.

niot sekä myöhemmät rauniot I ja
II maailmansodan ajalta puhuvat
tänä päivänäkin karua kieltään
suursotien ja suurvaltapolitiikan
kovuudesta. Demilitarisointia ei
aina välttämättä kunnioiteta sodan oloissa, jos muut intressit
ajavat edelle.
Historia ei aina kykene antamaan meille vastausta siitä mitä
tulevaisuus tuo tullessaan. Se kuitenkin on aina kyennyt antamaan
meille vihjeen, jos vain olemme
kyenneet sitä kuuntelemaan. Ahvenanmaan puolustus on meille
historian osoittama haaste, johon
on kyettävä vastaamaan kaikissa
olosuhteissa. Jos joku ei kunnioita Ahvenanmaan sopimuksia,
alueen puolueettomuutta sekä sen
demilitarisointia, on Suomen sopimusten velvoittamana huolehdittava Ahvenanmaan koskemattomuuden ja sitä koskevien sopimusten kunnioittamisesta.
Olavi Jantunen
Puolustusministeriö

Toimiiko demilitarisointi
Neuvostoliiton kanssa vuonna
1940 tehty sopimus tarkensi Ahvenanmaan
demilitarisoitua
aluetta sekä antoi Neuvostoliitolle oikeuden perustaa Ahvenanmaalle konsulivirastonsa, jonka
toimivaltuuksiin kuuluu valvoa
demilitarisointia ja linnoittamattomuutta koskevien sopimusten
noudattamista. Sopimus vahvistettiin voimassaolevaksi Suomen
ja Venäjän välillä 11.7.1992.
Onko Ahvenanmaan demilitarisointi ja linnoittamattomuus
sitten toiminut toivotulla tavalla?
Tähänkin asiaan voidaan vastata
kahdella tavalla. Rauhan aikana
demilitarisointi on toiminut hyvin. Valitettavasti sodan oloissa
demilitarisointi ei ole kyennyt pitämään Ahvenanmaata irti sodan
kurimuksesta. Bomarsundin rau-
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ovat yleensä juoksua, uintia, kuntopiiriä tai lihashuoltoa.
Perusta
allaskoulutuksella
Seuraavat neljä viikkoa ovat allaskoulutusta. Näiden viikkojen
aikana luodaan perusta sukeltamiselle avovedessä paineilmalaitteilla ja säätötilavuuspuvulla.
Koulutus lähtee uintiharjoituksista ja päättyy vaaratilanneharjoitteluihin sokkomaskin kanssa.
Näiden viikkojen aikana fyysinen
rasitustaso nousee varsin korkeaksi. Keskimääräinen päiväohjelma allaskoulutusjaksolla sisältää reilut viisi tuntia liikuntaa
(mm. aamureippailut, hikijumpat

ja varsinainen allaskoulutus) ja
kolme tuntia oppitunteja.
Toukokuussa siirrytään kahden viikon avovesi paineilmasukellusjaksolle Utön. Tämän kahden viikon jälkeen aloitetaan sukelluskoulutus saksalaisella Drägerin LAR V-happilaitteella. Tällä laitteella varusmiehet sukeltavat loppupalvelusaikansa sukellukset. LAR V on suljetunkierron
sukelluslaite eli siitä ei tule sukellettaessa ollenkaan kuplia pintaan. Maksimisukellussyvyys on
10 metriä. Laitteen paino on noin
11 kg ja vedessä se on neutraali.
Heinäkuun lopussa kurssi jakaantuu erikoisaloihin. Seuraavien viiden viimeisen palveluskuukauden aikana yksittäinen taiste-

lusukeltaja syventyy muita enemmän joko viesti-, pioneeri- tai
tarkka-ampuj atoimi n taan.
Sovellettuun vaiheeseen
syksyllä
Varsinaiset sovelletut harjoitukset alkavat syyskuun lopussa.
Nämä harjoitukset ovat kaikki
vähintään viiden päivän mittaisia
ja ne sijoittuvat rannikkoalueelle
aina Kotkasta Saaristomerelle.
Taistelusukeltaja koulutettuja reserviläisiä pyritään kertausharjoittamaan muutaman vuoden
välein. Puolustusvoimien sukeltajien vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö on Laivaston sukeltajakilta ry. •

Lisätietoja:
S u o m e n l a h d e n Meripuolustusalue
Sukeltajakurssi
PL 5
02471 U p i n n i e m i
puh 09-181 67111

Taistelusukeltajia sukeltamassa. Kuva Osku Paakila

JANNE PALOHEIMO

Taistelusukeltajaksi
Sukeltajakurssi
(SukK) on laivastojoukkoihin kuuluva
perusyksikkö Suomenlahden meripuolustusalueen 5. Miinalaivueessa, joka antaa
puolustusvoimien
sukelluskoulutuksen.
SukK:n oppilaina on
sekä varusmiehiä että
kantahenkilökuntaa.
Varusmiehet saavat
koulutuksensa joko
raivaaja- tai taistelusukeltajalinjalla.
90

äiden kahden linjan koulutusta jäljestetään vuorovuosina. Palvelukseenastuminen tapahtuu tammikuun
alussa Upinniemeen. Palvelusaika on 12 kuukautta, joista kaksi
ensimmäistä kuukautta peruskoulutuskaudella muiden Upinniemen alokkaiden kanssa sukeltajakouluttajan johtamassa alokasjoukkueessa ja loput 10 kuukautta SukK:lla. Kaikki varusmiessukeltajat saavat koulutuksen vähintään reservin aliupseereiksi.
Kantahenkilökunnan oppilaat
koulutetaan lähinnä erilaisia työsukellustehtäviä varten.

N

M i t e n pääsen kurssille
SukK:n kolmipäiväiset valintakokeet järjestetään kerran vuodessa.

Suomessa
lokakuussa. Valintakokeet sisältävät fyysiset ja psykologiset testit
sekä lääkärintarkastuksen. Hakupaperit (hakemus erikoisjoukkoihin, lääkärintodistus, jäljennös
viimeisimmästä koulutodistuksesta) tulee toimittaa SukK:lle
31.7. mennessä. SukK:lle pääseminen ei edellytä aikaisempaa
sukelluskokemusta. Tänä vuonna
koulutuksessa oleva kurssi on
SukK 76 ja se on taistelusukeltajalinjan kurssi. Peruskoulutuskauden jälkeen on kuuden viikon
mittainen koulutusjakso, joka
muodostuu lähinnä tiedustelu-,
räjäytys-, asekäsittely- sekä liikuntakoulutuksesta. Koko varusmiespalvelusajan (12 kk) on kouluttajien vetämät ohjatut aamureippailut, jotka ovat kestoltaan
45-90 minuuttia ja sisällöltään ne

Yllä: SukK 76 sukelluskoulutuksessa. SukK-kuva.
Yllä oik.: A m p u m a k o u l u t u s t a
paineilmakoulutusjaksolla
Utössä. SukK-kuva.
Oik.: SukK:lla käytössä olevat
valonvahvistimet kestävät
sukeltamista. SukK-kuva.
Ä ä r i m m . oik.: Lähitaistelukoulutusta SukK 76:lla on noin 60
tuntia. SukK-kuva.

RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 0TEKNIIKKA91

W&mtf.

Harrastussukellus
- pintaa syvemmälle

S

ukelsin yli ehjän keulan ja
kohta leijuin laivan hajonneen rungon ja lukuisten
ehjien sellupaalien päällä. Vilkaisin kelloa, sitten paine- ja syvyysmittaria ja totesin, että aikaa
sovittuun pinnalle nousuun oli
vielä jäljellä. Päästin ilmaa liiveistä laskeutuakseni tutkimaan
laivan runkoa lähemmin kun tunsin nykäyksen ranteessani. Unohtunut sukeltaja parini se vain oli.
Tutkimme yhdessä hetken runkoa, kun käteeni osui esine. Mikä
aarre se mahtoikaan olla? Oli
aika nousta pintaan.
Ensimmäinen Calypson järjestämä avovesisukellukseni oli
ohi. Ihailin kotonani aarretta,
joka osoittautui s/s Rigelin hytin
messinkiseksi oven saranaksi.
Lienee kapteenin hytin ovesta?
Jo 5000 vuotta sitten sukellettiin kaupallisessa tarkoituksessa
noutamaan sieniä, koralleja j a
helmiä. Ihmisen tarve päästä veden alle on liittynyt paitsi kaupallisiin tarkoituksiin myös haluun
laajentaa tietämystä ympäröivästä todellisuudesta. Ensimmäiset
tiedot sukelluskellon käytöstä
vedenalaiseen tehtävään ovat
1500 luvulta. 1800 luvun alkupuoliskolla August Siebe kehitti
ensimmäisen käyttökelpoisen sukelluspuvun joka on perustana
nykyisille raskassukell us varusteille.
Ensimmäiset SCUBA -Laitteet (Self Contained Underwater
Breathing Apparatus) ilmestyivät
1900 luvun alussa. Laitteet olivat
suljettuun kiertoon perustuvia
happilaitteita joita käytettiin mm
I maailmansodan aikana pelastauduttaessa sukellusveneistä.
Vuonna 1943 ranskalaiset kapteeni Yves Cousteau ja insinööri
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Viidentoista metrin syvyydessä näin kajastuksen. Vihreän veden keskeltä paljastui lähes
kymmenmetrinen laivan
keula. Pulssi alkoi kohota. Mielessäni näin kuinka Saksan Kriegsmarinen sukellusvene U 242
laski herätemiinat väylälle Porkkalan selän
pohjoisosaan ja poistui
vaivihkaa paikalta. Kohtalokkaana lokakuun
päivänä 1944 FÄA:n s/s
Rigel sellu- ja puukenkälastissa
suuntana
Neuvostoliitto, ajoi herätemiinaan ja upposi
Upinniemen Eteläkärjen
edustalle.

ISMO KORHONEN
Emil Cagnan saivat kehitettyä
ensimmäisen avoimeen kiertoon
perustuvan hengitysrytmin mukaan säätyvän paineilmalaitteen.
Nykyään heidän kehittämän laitteen eri variaatioita käytetään urheilusukelluksessa ympäri maailmaa.
Elämysmatkailua
v e d e n alla
Vedenalainen maailma tarjoaa
mahdollisuuden elämysmatkai-

luun. Ikä tai sukupuoli ei ole este.
Ennen kuin ostaa laitteet ja ryntää veteen, on huomioitava seuraava. Sukeltaminen vaatii kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa sukeltamisen liittyvien painevaikutusten vuoksi.
Sukeltajassa ei saa olla sellaista
sairautta tai vikaa, joka voisi aiheuttaa veden alla tajuttomuuden
tai muuten tehdä sukeltajan toimintakyvyttömäksi. Lisäksi sukeltajalta on oltava kohtalainen
tai hyvä uimataito. Ennen sukellusharrastuksen aloittamista on
käytävä lääkärintarkastuksessa.
Laitesukellusta ei tule aloittaa
ilman asiaan kuuluvaa koulutusta. Sukelluskursseista eri kuntien
alueilla sekä muuta tietoa sukeltamisesta saa Suomen Urheilusukeltajat liitto (SUSL) RY:stä
Sukelluskurssit sisältävät teoria, allas ja avovesijaksot. Kursseilta saa riittävät tiedot ja taidot
pinta-ja laitesukelluksen aloittamiseksi. Kurssien kautta avautuu
mahdollisuus
sukellusretkille
vaikka omaa venettä ei olisikaan.
Jatkokurssien kautta on mahdollisuus nostaa sukellusluokitustaan ylemmäksi aina kouluttajaksi asti. Suurimmat sallitut sukellussyvyydet eri luokissa ovat
viidestätoista metristä aina viiteenkymmeneen.

tilalle on saatavissa kokokasvomaski joka sisältää annostajan.

Kotimaasta
Cayman-saarille

Hyvä tietää
sukeltamisesta

Urheilusukeltajan varustukseen kuuluu vähintään:
- kaasusäiliö
- tasapainotusliivi
- kaksi annostajaa
- painemittari
- syvyysmittari j a kello tai
vaihtoehtoisesti sukeltajan tietokone
- turvaköysi eli köysiyhteys
pinta-avustajaan tai sukelluspariin
- puukko
Suomen vesissä märkä- tai
kuivapuku on välttämätön. Sukeltaja tarvitsee edellä mainitun
varustuksen lisäksi räpylät, maskin, snorkkelin, painovyön,
neopreenikäsineet sekä sukeltajan lipun. Jostain pitää myös löytää luotettava sukeltajapari tai
pinta-avustaja.

Turvallisin ja helpoin tapa päästä
mielenkiintoiselle avovesisukellukselle on lähetä SUSL:oon
kuuluvan seuran sukellusretkelle.
Kun taidot kehittyvät voi harkita
sukellusmatkaa kotimaahan tai
ulkomaille. Kotimaassa meri j a
lukuisat kirkasvetiset järvet tarjoavat kiinnostavia sukelluskohteita.
Internet
osoitteesta
www.hylyt.net löytyy tietoja
Suomenlahdella j a Saaristomerellä olevista hylyistä. Ulkomailla Norja tarjoaa kirkasvetisiä
vuonoja ja vuonoissa lojuvia hylkyjä. Kyproksella Ayia Napassa
ja Larnakassa voi harrastaa hylky- ja luolasukellusta , Egypti ja
Israel tarjoavat Punaisen meren
kirkkaat vedet j a upean meren
eläimistön. Florida ja Cayman
saaret tarjoavat sukeltajalle monia virikkeitä.

Sukeltamista ei ole säädelty millään erillisellä lailla tai asetuksella, vaan sukeltamista koskevia tai
sivuavia määräyksiä on useissa
laeissa, asetuskissa, standardeissa
ja ministeriön päätöksissä.
Näitä ovat esimerkiksi Ahvenanmaan maakuntalaki, asetus
Suomen alueen valvonnasta ja
sen alueellisesta koskemattomuuden turvaamisesta, valtioneuvoston päätös Suomen alueella olevista suoja-alueista j a ulkomaalaisten ja ulkomaisten alusten
liikkumisesta ja oleskelusta niillä, löytötavaralaki, muinaismuistolaki, kalastusasetus ja rikoslaki.
Sukellusvarusteita koskevia lakeja ovat paineastialaki j a asetus
sekä erinäinen määrä paineastioita koskevia standardeja jotka täsmentävät edellä mainittuja lakeja
ja asetuksia.
Ei muuta kuin tavataan veden
alla.

Kulta- ja kellosepänalan erikoisliike

J.A.Tarkiainen Oy
Perustettu 1918 Viipurissa

Antiikkihopea sekä antiikkikorut
Arviointipalvelu
Yrityslahjat
Yrityslahjojen suunnitteluja valmistus
Koru- ja hopeaesineet, kellot
Palkinnot, mitalit
Kaikki alan korjaukset

Mitä tarvitaan
Tavanomaisin sukelluslaite, jolla
aloitteleva urheilusukeltaja pääsee alkuun on 200 tai 300 barin
yksipullolaite. Yleisin ja käytännöllisin säiliökoko vaihtelee 1012 litran välillä. Myös kaksipullolaitteita esim 2 x 7 1 on saatavilla. Perinteisen annostajan (regulaattorin) ja maskiyhdistelmän
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Merivoimien
vuosipäivän
vietto alkoi
merivoimien
mestaruuskilpailuilla.
Kuva
soutukilpailun alkuhetkiltä. (SAkuva)

. jaau • .;•

JUSSI

Merivoimat juhli näyttävästi vuosipäiväänsä 450-vuotiaan Helsingin
kanssa. Viikonlopun kaikki tapahtumat keräsivät runsaasti yleisöä.
Onnistuneet järjestelyt ja kesän ehkä kauneimmat päivät olivat
yhdistelmä, josta ei voinut olla nauttimatta. Laivaston soittokunnan
säestämä viikonloppu alkoi perjantaina Merivoimien mestaruuskilpailuilla ja päättyi sunnuntaina alusten poistumiseen.

Laivastotanssiaiset vietettiin Sinisen
Reservin järjestämänä Grand Marinassa.
Väki viihtyi ja ruoka maistui.

Viikonloppu päätettiin "laivastokokkareilla" miinalaivoilla.
Kuvassa Pohjaanmaan päällikkö Timo
Stählhammar
vastaanottamassa
S u o m e n Boforsin
toimitusjohtajaa
Hannu Äyräväistä.
RtUy voitti Laivastotanssiaisissa järjestetyssä huutokaupassa
itselleen, tiukan
huutokilvan päätteeksi "loiston".

Puolustusvoimien
näyttely keräsi ennalta
arvioitua s u u r e m m a n
osallistujajoukon. (JVo)
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• Omaiset m u k a n a runsaslukuisesti
(Äärimmäisenä vasemmalla).

VALATILAISUUKSIA
KESÄLLÄ 2 0 0 0

• Juhlallinen vala (vasemmalla).
• K o m m o d o r i Heikki Salmela onnittelee
ylennettyjä kersantteja ja alikersantteja
(yllä).

Varusmiespalvelukseen heinäkuun alussa saapuneiden
nuorten miesten ja naisten sotilasvalatilaisuudet pidettiin
muutaman yhteistilaisuuden jälkeen jälleen joukkoyksiköissä. Näin on tarkoitus tehdä myös ensi kesänä. Helmikuinen valatapahtuma järjestettäneen taas SIMepan
joukoissa yhteisenä.
Seuraavilla kolmella aukeamalla Eero Sivunen kertoo

• Rykmentin lipun edessä komentaja
Aulis Minkkinen (vas.), valan lukija Esko
Toivonen ja kenttärovasti res Henri
Kivijärvi (alla vasemmalla).
• Ohimarssi sateessa (alla).

kesän tilaisuuksista kuvin ja sanoin.

Suomenlinna n Rannikkorykmentti

H

einäkuun 17. päivänä Isosaaressa antoi sotilas vakuutuksen ja
vannoi sotilasvalan yhteensä noin 130 alokasta. Mukana oli
vat SlRR:n Isosaaren ja Mäkiluodon linnakkeiden joukot. SIMepan komentaja, kommodori Heikki Salmela ja SlRR:n komentaja,
komentaja Aulis Minkkinen ottivat joukot vastaan paraatikentällä.
Kenttähartauden piti kenttärovasti res Henri Kivijärvi ja valalukijana
toimi Suomenlinnan Rannikkotykistökillan ansioitunut jäsen, monelle
Kuivasaaren oppaana tuttu Esko Toivonen.
Valatilaisuuden aikana Helsingin yllä oli voimakas ukkosrintama,
joka yhteistyössä Katajaluodon koeammuntojen kanssa antoi tilaisuuteen unohtumattoman tunnelman. Omaisten siirtyessä seuraamaan
valajoukkojen ohimarssia entiselle "särkyneiden jalkojen bulevardille", alkoi voimakas sade. Tilaisuus vietiin läpi kuitenkin upeasti. Oli
mieliin painuvaa seurata ryhdikkäitä, tahdissa marssivia j a rivinsä
suorina pitäneitä joukkoja. Hetki sitten tykkimiehiksi nimitetyt nuoret miehet ja naiset olivat ottaneet harjoituksista opikseen. Ja sen huomasi.
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• Valan lukijan t o i m i Hangon kaupunginjohtaja Tom
Axberg (vasemmalla).
• Hangon Rannikkopatteriston komentaja, komentaja
Kari M ä k i n e n aurinkoisessa säässä (yllä).
• Välähdyksiä ohimarssista (alla).

• Vala Hangon kirkossa (yllä).
• Ohimarssin vastaanottajat. Hangon
kaupunginjohtaja Tom Axberg ja S u o m e n lahden Meripuolustusalueen komentaja
k o m m o d o r i Heikki Salmela (oikealla).

Hangon Rannikkopatteristo

L

auantaina 19. heinäkuuta, ennen valatilaisuutta,
joukko nuoria miehiä antoi sotilasvakuutuksen
kaupungintalolla. Kello 10.00 Hangon kirkko oli
lähes viimeistä istumapaikkaa myöten täynnä varusmiehiä j a heidän omaisiaan.
Hangon Patteriston lipun saavuttua alttarin viereen kenttärovasti res Henri Kivijärvi piti valajumalanpalveluksen, jonka jälkeen Hangon kaupunginjohtaja Tom Axberg toimi valan lukijana yli 120 alokkaalle. Tunnelma oli voimakas - juuri sellainen, jonka sen pitää ollakin. SlMepa:n komentaja, kommo-
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dori Heikki Salmela piti valapuheen j a nimitti
alokkaat tykkimiehiksi.
Auringossa kylpevän Hangon bulevardi oli
äärimmäinen vastakohta Isosaaren "bulevardille". Patteriston komentaja, komentaja Kari
Mäkinen johti ryhdikkäitä joukkojaan tervehtien vastaanottajiaan. Paraatijoukkojen jälkeen
esittäytyi moottoroitu kalusto. Virallisen osuuden jälkeen omaisilla oli mahdollisuus tutustua
Russarön linnakkeeseen ja olosuhteisiin, joissa
nuoret varusmiehet saavat koulutusta.
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DRAGSVIK

R

aaseporin Patteriston j a
Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan, yhteensä yli
800 alokkaan joukko vannoi sotilasvalan 19.8.2000 kello 12.15
kesäisissä olosuhteissa Dragsvikin varuskunnassa. Paraatijoukoissa oli mukana myös aliupseerikoulun oppilaat. Paikalle oli
saapunut runsaslukuinen omaisten joukko seuraamaan päivän tapahtumia.
Kenttärovasti Hannu Kivijärven piti valajumalanpalveluksen
ja rouva Margitha Cavonius toimi
valan lukijana. Uudenmaan Prikaatin komentaja, kommodori
Stig-Göran Grönberg piti j o u koilleen valapuheen, j o n k a lopuksi hän nimitti alokkaat tykkimiehiksi ja jääkäreiksi.
Myös paraatijoukkojen ohimarssi toteutettiin sotilaallisessa
järjestyksessä. Omaisten ihailevat
katseet suuntautuivat tahdikkaasti
marssivien sotilaiden rintamaan.
Virallisten tapahtumien j ä l keen yleisö jakautui eri puolille
varuskuntaa tutustumaan varuskunnan olosuhteisiin j a toimintaan.

• Valantekoasennossa - baretit päässä.

• Sotilaskodissa oli jatkuva jono (yllä vas).
• Raaseporin Patteriston komentaja, komentaja Jukka Tilli (yllä oik).

m
• Ohimarssin vastaanottajat U u d e n m a a n Prikaatin komentaja k o m m o d o r i Stig-Göran
Grönberg ja rouva M a r g i t h a Cavonius (yllä vas).
• "Katse oikeaan - päin" (yllä oik).
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Hauskaa oli.

Suomenlinnan Rannikkofykistökillan

Lastenleiri Järvössä

Leiriläiset jäivät odottamaan jännittävää kokemusta, kipinämikkovuoroa joltain tulevalta, talvisemmalta leiriltä.
"Tuli r ä i s k y y n u o t i o s s a ,
s a v u hiljaa leijailee..."

Leiri alkoi Gvenekuljetuksella
kovassa kaatosateessa.

Leirillä järjestetyt iltanuotiot jäävät monelle varmaan päällimmäisiksi muistoiksi Järvöstä, sillä perinteiset nuotiolaulut ja iltanuotiotavat tuntuivat monelle leiriläiselle olevan täysin uusia kokemuksia. Iltanuotioiden teemat
pyörivät nekin leirin yleisen teeman, eli neuvotteluosapuolien tekemisten ympärillä.. Ohjaajat panivat iltanuotiolla parastaan j a
lapset osallistuivat täysillä.
Huudot ja laulut kiirivät ulapalle ja vastapainoksi kuusen
kuiske soi nuotiolla.

L

apset leireilivät kesäisessä
Järvössä tänäkin vuonna.
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan monipuoliseen toimintaan kuuluu vuotuinen Järvössä rannikkopuolustushenkisille lapsille järjestettävä elämysleiri. Viime vuosina telttailemaan
on lähtenyt suurin odotuksin 3 0 40 iältään 7 - 1 4 -vuotiasta lasta
nauttimaan saariston tunnelmasta
ja kokemaan uusia asioita. Tämän vuoden leiri jatkoi kunniakkaasti perinteitä - tapahtui paljon
uutta j a tuttua vanhaa uusissa
puitteissa...
S u o m e n kesä esitteli
monimuotoisuutensa
Suomen kesä saattaa joskus yllättää, niin kävi myös tällä kertaa.
Leiri alkoi G-venekuljetuksella
kovassa kaatosateessa, mutta jo
muutaman tunnin kuluttua aurinko paistoi täydeltä terältä, kuivasi sateen jäljet j a lähes jokainen
39:stä leiriläisestä haaveilikin j o
uimisesta. Sää vaihteli viikon aikana sateesta aurinkoiseen ja tyynestä kovaan tuuleen. Nopeasti
muuttuva sää ei lopulta leirin ohjelmaa ja toimintaa millään tavalla häirinnyt neuvokkaiden ohjaajien improvisoidessa olosuhteiden mukaisesti.
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K o t i a k o h t i , j a ensi
vuonna uudestaan

"...ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi..."

Leirillä järjestetyt iltanuotiot jäävät monelle v a r m a a n päällimmäisiksi muistoiksi.

Teemana Zangurian ja
Borman neuvottelut

kysynnän. Leirin loppua kohti
myrkkypitoisuus taisi saavuttaa
kyllästyspisteen, ainakin hyttyset
kyllästyivät, sillä leiriläisten ja
ohjaajien menoa eivät nämä lentävät otukset enää siinä vaiheessa
häirinneet ollenkaan.

Leirin ohjelma rakentui kahden
saarivaltion välisten kuvitteellisten neuvottelujen teemalle. Neuvottelut oli sovittu pidettäväksi
neljän päivän ajan puolueettomalla Järvön kalliosaarella 2 6 . 29.6.2000 Porkkalan niemessä.
Leiriläiset jakaantuivat ohjaajien opastuksella kahteen joukkueeseen zangurialaisiin j a bormalaisiin, jotka tutustuivat itse ja tutustuttivat toisensa maittensa

kulttuureihin ja tapoihin. Pitkin
viikkoa kilpailtiin maidenvälisistä mestaruuksista olympialaishengessä niin ruumiin kuin hengen kulttuurin saralla.
H y t t y s i ä leirillä r i i t t i
vaikka muille jakaa.

Muona ja majoitus
Suuret, luotettavien silmämääräisten arvioitten mukaan lähes
sentin mittaiset inisevät ötökät,
joita yhdellä iskulla saattoi onnistua nitistämään kolme kappaletta,
aiheuttivat hyttysmyrkyn kovan

Leirin huolto toimi tehokkaasti
ammattitaitoisen muonitusryhmämme j a huoltohenkilöstön
osaavissa käsissä.. Ruoka valmistettiin ja nautittiin ulkotiloissa.

Joskus sateella keittoa tuli lopulta
nauttineeksi yhden tuhdin annoksen asemesta kaksi laimeampaa,
kun vesipisarat lusikoidessa tuntuivat vain nostavan sopan pintaa
lautasella. Leirillä motto "ruoka
oli hyvää ja sitä oli riittävästi"
päti tänäkin vuonna.
Leirillä majoituttiin neljään
puolijoukkuetelttaan, joista kaikkiin riitti sekä tyttöjä että poikia.
Telttoihin viritettiin kamiinat
kaukonäköisesti käyttövalmiiksi.
Sillä tavoin saatiinkin varmistetuksi, ettei niitä tarvinnut käyttää.

Viimeisenä aamuna järjestelyt
olivat kiireisiä, ei ehditty ikävöidä ja muistella mennyttä leiriviikkoa, sillä kaikki piti purkaa j a
pakata. Lopulta lounaan jälkeen
järjestyttiin leirin viimeiseen lipunlaskuun j a paluukuljetus
mantereelle alkoi.
Onnettomuuksia ei sattunut,
ja viestejä on nyt jälkeenpäinkin
kantautunut leiriläisiltä: 'JJauskaa
oli!' Leirin onnistumisesta vastasivat ansiokkaasti itse päähenkilöitten eli leiriläisten lisäksi 6
ohjaajaa, 2 keittiöhenkilöä, 1
huoltohenkilö, 2 veneenkuljettajaa, sekä lukuisat yhteistyökumppanit ja tahot. Kiitokset Teille
kaikille!
Lauri Kaski
leirinjohtaja
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RASKONE
PITAA
KALUSTON
KUNNOSSA
mm

Huomispäivän rannikkojoukot

after sales

\ARKOL

mm

varaosat ja
huolto

päällirakennus
ja huolto

NORBR

Autot, työkoneet,
perävaunut, lisälaitteet

A

sevoimien käyttöä leimasi
kylmän sodan aikakaudella m a s s a m a i n e n v o i m a n
käyttö j a miesmääräisesti suuret
organisaatiot. Taisteluissa menestyminen perustui materiaalisen j a
lukumääräisen ylivoiman saavuttamiseen vastustajaan nähden.
Miesmääräisesti suuret organisaatiot j a raskas kuljetuskalusto
kanalisoivat h y ö k k ä ä j ä n etenemistä ja korostivat maantieteellisten solmukohtien merkitystä. So-

• moottori, voimansiirto, jarrut, diesel-laitteet
• hydrauliikka, sähkö- ja elektroniikkatyöt
• runko• ja alustalaitteet, päällirakenteet

R
f

Riiltimäeutie 4
Timperintie 7
KasilanpstkD. PL 25
Virranniementie 14. PL 1420
Kasaframmäki, PL 16
Rokkamaenlie 1, PL 39
Korjaamunkalu 3. Pursiala
Moreenikllja 2
Honkaluolo, PL 90
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JYVÄSKYLÄ
KAJAANI
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Teknologian kehitys sekä erityisesti ilma- ja täsmäaseiden merkityksen
kasvu ovat lisänneet liikkuvuuden ja suojan merkitystä taistelukentällä.
Asejärjestelmien liikkuvuuden ja kantaman kasvun myötä taistelualueen
koko on kasvanut entisestään. Perinteiset rintamalinjat ovat poistumassa.
Joukkojen käytön osalta muutos merkitsee sitä, että taistelukentällä ei ole
enää olemassa turvallisia sivusta tai selusta-alueita. Sen vuoksi tulevaisuuden joukoilta vaaditaan entistä korkeampaa valmiutta reagoida nopeasti yllättäviinkin toimintasuuntiin.
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Ahjotie 7
Kuorlaneenlie 6. PL 82
Perkkoonkalu 11
Tiemeslarinkalu 5, PL 700
Meiietikaiu 2-4, PL 307
Toinen savu 0, PL 205
Ouluntie 30. PL 44
Juntusrannantie 9
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ROVANIEMI
SEINÄJOKI
TAMPERE
TURKU
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0621
0641
0371
0301
0701
0250
0541
0591

KARI AAPRO
dankäynnin luonne j a kehitys oli
hyvin ennustettavissa, k o s k a
u h k a - a s e t e l m a s s a ei tapahtunut
merkittäviä m u u t o k s i a vuosikymmeniin. Suomen puolustuksen kehittämisen kannalta tilanne
mahdollisti syvän j a kuluttavan
rannikkopuolustuksen j ä r j e s t e l mällisen sekä pitkäjänteisen kehittämisen. O h j u s , merimiina.

keskitetty tykistötuli, satamien
puolustus j a reservien käyttö loivat vaikeasti läpäistävän esteen
hyökkääjälle.
Materiaalisen j a miesmääräisen ylivoiman tavoittelu johti
suurvallat vuosikymmeniä kestäneeseen varustelukilpaan. Kilpailussa voimavarat venytettiin äärimmilleen, kunnes toisen voimat
ehtyivät j a tuli äkillinen romahdus. Neuvostoliiton j a Varsovan
Liiton h a j o a m i s e n m y ö t ä kulu-

Yhdysvaltain
maavoimien
joukkojen
kalustoa
koottu laivattavaksi
kylmänsodan
päättymisen
jälkeen
Germersheimin
tukikohdasta
Saksasta
(Proceedings
Nov 1994).
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vesiä" ja pyrkii kiertämään miinoitteita keveällä kuljetuskalustollaan - nopeat ja keveät kuljetusalukset pienentävät tykistön
osumatodennäköisyyttä ja luovat
monimaalitilanteen - monimaalitilanne ja hajautettu rantautuminen estää keskitetyn tykistötulen
käytän - rantautumista ei kyetä
estämään satamien puolustuksella - hajautettu hyökkääjän eteneminen mantereella estää reservien painopisteisen käytän - puolustajaan vaikutetaan kaiken aikaa kaukovaikutteisilla tykistöjä ilma-aseilla.
Kehittyvät
ränni k k o j o u k o t

Moderniin liikesodankäyntiin perustuva maihinnousuoperaatio (Proceedings S e p t 1999)

tussodankäynti tuli tiensä päähän.

liikkuu hajautetusti, mutta iskee
kootusti. Hajauttamisen avulla
Nykypäivän haasteet
väistetään vastustajan tulivaikutusta sekä estetään painopisteinen
Liikkuvuuden ja pitkän kantaman voimankäyttö. Muutos korostaa
aikakaudella ei enää voi valita ai- sodankäynnin operatiivisen tason
kaa j a paikkaa, missä taistelut merkitystä. Moderni liikesodanhalutaan tai uskotaan tapahtuvan. käynti edellyttää tuekseen tehoSotatoimet ratkaistaan hyökkäys- kasta tiedustelu- ja johtamisjärtaistelun avulla. Molemmilla so- jestelmää sekä keskitettyä johtoa.
tivilla osapuolilla sodankäynti
Ilma- j a kaukovaikutteisten
perustuu hyökkäyksellisyyteen, aseiden merkitys on jatkuvasti
minkä vuoksi sotatoimet rakentu- kasvanut. Sotatoimesta yhä suuvat epälineaarisiksi sarjoiksi toi- rempi osa katetaan kaukovaikutmia ja vastatoimia.
teisien asejärjestelmien tuli-isSodankäynnin päämäärien j a kuilla (ilmavoimat, tykistä- j a
keinojen muutos on havaittavissa ohjusaseet). Tuli-iskut kohdistemyös joukkojen kehityksessä. taan puolustajan kriittisiin kohteiLukumäärän sijaan kehittämisen siin pyrkimällä tuhoamaan vaspainopiste on keveydessä, jousta- tustajalta johtamis- ja sodankäynvuudessa, tulivoimassa, pitkässä tikyky. Maajoukkojen käyttö on
kantamassa j a operatiivis-takti- aiempaa rajoitetumpaa ja joukkosessa liikkuvuudessa. Sotaa ei jen turvallisuuden takaamiseen
käydä enää kaiken aikaa ammus- kiinnitetään entistä enemmän
kellen, vaan yllättävinä ja nope- huomiota. Maajoukkojen taisteasti suoraan tavoitteeseen suun- luun tuomisessa yllätys j a harnattavina keskitettyinä iskuina hautus ovat keskeisiä komtaistelukentän tyhjyyttä hyväksi ponentteja. Hyökkäysjoukot ovat
käyttäen. Tulevaisuuden taistelu- aiempaa itsenäisempiä, pienemkentällä hyökkääjä ryhmittyy j a piä ja yksiportaisia. Maajoukko-
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jen vapaa eteneminen taataan tehokkaan tiedustelu- ja tulitukijärjestelmän avulla.
Modernin liikesodankäynnin
periaatteiden mukainen maihinnousuoperaatio rantauttaa joukot
pieninä kuljetuserinä useista rantautumispisteistä. Pienten kuljetuserien sekä nopeiden maihinnousuveneiden, ilmatyynyalusten
ja kuljetushelikopterien vuoksi
rantautuminen ei ole väyliin tai
satamiin sidottua. Rantautumisen
jälkeen joukot suunnataan hajautetusti tavoitteeseen puolustajan
tyhjyyttä hyväksi käyttäen. Puoiustajan operatiivisten joukkojen
väliintulo estetään ilmavoimilla,
taisteluhelikoptereilla ja kaukovaikutteisilla tykistöasejärjestelmillä. Tavoitteeseen isketään
kootusti ilma-aseen sekä laiva-/
sukellusvenesijoitteisen tykistöjä ohjusaseen tukemana.
Perinteisen rannikkopuolustuksen kannalta tämä merkitsee
seuraavaa: - perinteisiä meritorjuntaohjusten "lihavia" maaleja ei
ole tai ne jäävät horisontin taakse
- hyökkääjä hyödyntää "keltaisia
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Rannikkojoukkojen kehittämisen
kannalta edellä esitetty taistelun
kuva edellyttää merialueella hakeutuvia, keveitä ja liikkuvia asejärjestelmiä, joilla kyetään reagoimaan nopeasti yllättäviinkin
toimintasuuntiin. Rannikko-ohjus
ja suora-ammuntaan kykenevä
tykkikalusto edustaa tämän kaltaisiin tehtäviin soveltuvaa kalustoa vaikutettaessa amfibioaluskalustoon. Tulitukiosastoina ja tukeutumisalustoina toimivien suurempien alusten tuhoaminen on
entistä vaativampi haaste raskail-

le meritorjuntaohjuksille, joilta
edellytetään kauaskantoisempaa
tunkeutumiskykyä.
Tykistöaseen käytän edellytykset heikkenevät merialueella
maalien keveyden ja nopeuden
vuoksi. Sen sijaan taistelualueen
laajentumisen vuoksi tykistöaseen merkitys rannikolla ja rantamaalla korostuu "tyhjyyden
vartijana". Tämän kaltaisiin tehtäviin edellytetään liikkuvia, pieniä ja hajautetusti ryhmittyviä tulivoimaisia tykistöyksiköitä. Ampumatarvikevalikoiman tulee olla
aiempaa laajempi käsittäen muun
muassa sirotemiinoitteiden levityskyvyn j a meriammunnassa
hakeutuvat ampumatarvikkeet.
Tämänkaltaiseen toimintaan soveltuvimpia välineitä ovat raskas
raketinheitin sekä pyörillä tai teloilla liikkuvat panssarihaupitsit.
Tykistö-ja ohjusase hankkii
tulevaisuudessa aikaa ja tarjoaa
tulitukea liikkuvien reservien

ryhmittymiselle ja hyökkäykselle. Hyökkäykseen tarvitaan nopean operatiivis-taktisen liikkumiskyvyn omaavia joukkoja, joilla
on käytössään tulivoimaiset j a
keveät tulitukijärjestelmät. Kehitteillä oleva rannikkojääkäripataljoona käyttää merta liikkumistilanaan eikä sitoudu tiestöön, siltoihin ym. muihin maantieteellisiin solmukohtiin, jotka tuhoutuessaan rajoittavat etenemistä.
Raskaiden suora-ammunta-aseiden lisäksi Amos-järjestelmän
kaltaiset
kranaatinheitinaseet
ovat nopean käytettävyytensä
vuoksi soveltuvimpia rannikkojääkärien tukemiseen.
Kriittisten kohteiden puolustamisesta ei voida tulevaisuudessakaan luopua. Puolustuksellisen
luonteensa vuoksi Merivoimilla
on käytössä tehtäviin soveltuvia
rannikkojalkaväki- ja tykistöyksiköitä. Ilma-aseen ja kaukovaikutteisten aseiden merkityksen kas-

Panssarihaupitsi PZH 2000
( K M W esite, T o m o r r o w ' s
Technology Today).

Rannikko-ohjus (KAR 1998).
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Nopea venekalusto
mahdollistaa rannikkojääkärien hajautetut
siirrot rannikolla (KAR
1998).

vu korostaa i l m a p u o l u s t u k s e n
osuutta rannikkopuolustuksessa.
Tehtävien toteuttaminen edellyttää ilmatorjuntaohjusaseistuksen
määrän lisäämistä huomattavasti
rannikkojoukoissa.
Rannikkojoukot jakautunevat
tulevaisuudessa a i e m p a a enemmän paikallisiin j a operatiivisiin
liikkuviin joukkoihin. Paikallisten joukkojen avulla puolustetaan
kriittisiä kohteita rannikollamme

sekä tuotetaan alueellista tiedustelu- j a tilannekuvaa sekä maalinosoitusta. Rannikkojoukkojen
iskevä osa painottunee operatiivisiin j o u k k o i h i n j o t k a ovat
hyökkäyksellisiä (merijalkaväen
kaltaisia j o u k k o j a , j o i t a j o h d e taan tilanteesta riippuen j o k o
erillisyksiköillä tai yhtymänä).
Operatiivisten joukkojen johtaminen edellyttänee liikkuvan
e s i k u n n a n kehittämistä, j o k a

mahdollistaa
liikesotatoimien
johtamisen.
Muutos on kokonaisvaltainen
j a pitkä prosessi, j o k a tulee ulottumaan pitkälle tulevaisuuteen.
Osa muutoksen mahdollistamista
seurannaisvaikutuksista on vielä
kartoittamatta. Kenties n ä e m m e
tulevaisuudessa suomalaisia rannikkojoukkoja myös kansainvälisissä kriisinhallintajoukoissa. •

THINK
BIG.

ELESCO
Puolustusjärjestelmien suunnittelua,
v a l m i s t u s t a j a integrointia
maalle, m e r e l l e ja v e d e n alle

_J_! O»

E r i t y i s o s a a m i s e n alueet:
• Hydroakustiikka
• Elektromagnetismi
• Elektroniikka vaativiin olosuhteisiin
• Sovellusohjelmointi
• Järjestelmäintegrointi
Tuotteet:
Herätemiinojen raivausjärjestelmät
Magneettisuojausjärjestelmät
H e räte m ittau s rad at
Akustiset ja optiset valvontajärjestelmät
Johtokeskus- ja esitysjärjestelmät
Ammunnanhallinta- ja laskinjärjestelmät
Suuntaus- ja laiteohjausjärjestelmät
Digitaaliset puheensalauslaitteet
Siirrettävät laitesuojat
Tutkajärjestelmien apulaitteet

Volkswagen Passat
[a Passat Variant.
Auton hankintaa kannattaa ajatella

pitkällä

tähtäimellä.

Volkswagen Passat o n sijoitus, j o k a k a n n a t t a a . Se o n s u u r e n
luokan auto turvallisuudessa, a j e t t a v u u d e s s a j a tiloissa.
Se o n a i t o V o l k s w a g e n , j o n k a l a a t u u n v o i t l u o t t a a . Ja j o s
haluat

ajatella entistä

taloudellisemmin,

Passat tarjoaa ainutlaatuisia

Volkswagen

dieselmoottorivaihtoehtoja.

Elesco O y
Raivauksenhallintajärjestelmän käyttäjäliityntä toteutettuna 20"
litteillä värinäytöillä, äärimmäisenä oikealla
magneettisuojajärjestelmän käyttäjäliityntä.
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PL 128
(Luomannotko 4)
02201 ESPOO
puh. (09) 525 9060
fax (09) 525 90660

PL 198
(Kampikuja 4)
78201 VARKAUS
puh. (017)366 5100
fax (017)366 5111
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Myynti:W-AutoOy,Dipiomaattimyynti,puh. (09) 75831,fax (09) 7583388.

Paras ajaa varmasti. Volkswagen
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Kirkonmaan (aikaisemmin Kirkkomaan) saari sijaitsee itäisellä
Suomenlahdella Kotkan edustalla,
n. 10 km Kotkasta kaakkoon.
Nimensä Kirkonmaa on saanut
saaren pohjoisosassa sijaitsevan
hautausmaan mukaan. Kirkonmaa

Tykit puhuvat

muodostaa yhdessä Kuutsalon

Talvisodassa Kirkonmaan linnake kuului Kotkan Lohkoon. Linnake muodosti Rankin kanssa
Kirkonmaan alalohkon. Talvisodassa Kirkonmaa joutui lähinnä
ilmapommitusten kohteeksi. Pääaseistustaan linnake pääsi käyttämään maaliskuun alussa 1940,
jolloin neuvostojoukot aloittivat
suurhyökkäyksen Viipurinlahden
yli. Tähän operaatioon liittyi
Suursaaresta lähteneen noin rykmentin vahvuisen osaston yritys
murtautua Haapasaariston kautta
Kotkaan.

saaren kanssa mantereelta avomerta kohti työntyvän "saaristoKirkonmaa t o i m i kenrm A Pajarin j o h t a m a n Suursaaren
takaisinvaltausoperaation tärkeänä tuki- ja harjoitusalueena.
Kuvassa Pajarin komentopaikka 27.3.1942 klo 03 aamulla
jäälakeudella Kirkonmaan luoteispuolella. (SA-kuva).

niemen", jonka ulompana jatkeena
on Haapasaariston saariryhmä.

Kirkonmaa - suurin ja kaunein?

N

ykyään Kirkonmaan linnake kuuluu Kotkan Rannikkoalueeseen ja on
Suomen itäisin koulutuslinnake.
Pinta-alaltaan Kirkonmaa on
Suomen suurin linnakesaari, hieman yli 700 hehtaaria. Saaren pituus pohjois-eteläsuunnassa on
yli 4 km ja leveys itä-länsisuunnassa parhaimmillaan lähes 3
km. Perinteisestä koulutuslinnakkeesta Kirkonmaa poikkeaa
oleellisesti siten, että suurin osa
saaresta on siviiliomistuksessa.
Saarella sijaitsee n. 30 kesämökkiä. Puolustushallinnon omistuksessa on vain n. 1/3 pinta-alasta.
Yhteiselo siviilien kanssa on kuitenkin vaivatonta. Joukko-osasto
saa käyttää Kirkonmaan koko
m a a - j a vesialuetta harjoituksissaan, kunhan ei aivan mökkien
pihoihin asti mennä.
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Kirkonmaa
linnakesaareksi
Kirkonmaa sijaitsee puolustuksellisesi merkittävällä paikalla.
Kirkonmaan kahta puolta kulkevat tärkeät Haminan j a Kotkan
väylät. Tämä osaltaan vaikutti
päätökseen varustaa Kirkonmaa
linnakesaareksi jo varhain. 1920luvulla laadituissa arvioissa Kotkan suunnan rannikkotykistön
tehtäväksi nähtiin vihollislaivaston hyökkäysten ja maihinnousujen torjunta alueella. Kotkan
edustan suojana olivat tällöin ainoastaan vanhaan Pietari Suuren
merilinnoitukseen
kuuluneet
Rankin sekä ulompana sijaitsevan Kilpisaaren raskaat patterit.
Yleisesikunta katsoi, että Kirkonmaa oli sopiva paikka järeän
patterin sijoituspaikaksi. Linnak-

vät kuitenkin rakentamatta. Näihin tarkoituksiin käytettiin linnoitustyömaan vanhoja rakennuksia.
Kirkonmaa jäi vartio-ja harjoituslinnakkeeksi. Muun muassa
joukko-osaston miinakomppanialle muodostettiin harjoitusalue
saaren pohjoiskärkeen. Lisäksi
linnakkeella järjestettiin paljon
kertausharjoituksia. Kunnollisten
majoitustilojen puutteessa reserviläisiä majoitettiin tilapäisesti
puutavaran lastaukseen tarkoitettuihin proomuihin. Nämä saivat
lempinimen "uivat hotellit".

keen suunnittelu ja maiden pakkolunastukset aloitettiin vuonna
1925. Kirkonmaa muodosti yhdessä Rankin raskaan patterin
kanssa toisiaan hyvin täydentävän linnakeparin. Samalla päätettiin luopua Kilpisaaren raskaasta
patterista ja käyttää sieltä vapautunut tykkikalusto muualla.
Kirkonmaalle suunniteltiin jo
vuonna 1927 koulutusyksikköä.
Järeä patteri rakennettiin vuosina
1927-29. Siitä lisää tuonnempana. Linnoitustyömaa ei rajoittunut ainoastaan tykkiasemiin,
vaan metsän peittämään ja tiettömään saareen oli aluksi rakennettava mm. laituri saaren pohjoispäähän sekä kapearaiteinen kenttärata laiturilta patterialueelle. Pituutta kenttäradalle tuli yli 5 km.
Saareen suunnitellut majoitus-, korjaamo-ja huoltotilat jäi-
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Hyökkäävä osasto eteni jäällä
aivan Haapasaarten eteen, jolloin
Kirkonmaan järeä ja Rankin raskas patteri avasivat tulen. Parikymmentä tuli-iskua löi vihollisjoukot hajalle ja pakotti ne suurin
tappioin vetäytymään linnakkeiden tulen saattelemana. Kaiken
kaikkiaan viholliselle aiheutuivat
noin 800 miehen tappiot. Omia
tappioita ei tiettävästi tullut lainkaan. Järeän patterin ammuskulutus oli hieman toista sataa laukausta. Taistelussa kulunut vihollinen yritti myöhemmin vielä
noin pataljoonan vahvuisena uusia hyökkäystään siinä kuitenkaan onnistumatta. Molemmat
hyökkäykset torjuttiin nimenomaan linnakkeiden tykistötulella.
Jatkosodassa
Kirkonmaa
osallistui merkittävästi Suursaaren takaisinvaltaukseen toimimalla hyökkäyksen tärkeänä harjoitus- ja tukialueena. Tähän kenraalimajuri Aaro Pajarin johtamaan menestyksekkääseen sotatoimeen osallistui myös Kirkonmaan linnakkeen taistelijoita.
Kirkonmaa toimi myös laivasto-osien tukikohtana. Saaren
pohjoispäässä sijainneet miinava-

rastot joutuivat lukuisten pommitusten kohteeksi. Kesäkuussa
1944 tuhoutui tukikohdan miinavarasto ilmapommituksessa j a
laiturissa ollut saksalainen miinankuljetusalus "Otter" upposi.
Varsinaisiin meriammuntoihin tai tykistötaisteluihin vihollisen laivastoyksiköiden kanssa ei
Kirkonmaa joutunut, kuten ei talvisodassakaan. Osasyynä oli patterin "säästäminen" ja sen pitäminen viholliselta salassa.
Paluu rauhaan Kirkonmaasta
koulutuslinnake
Sotien jälkeen Kirkonmaan järeän patterin kalusto evakuoitiin
välirauhanehtoihin liittyneiden
tykkikaluston rajoitusten johdosta Kyminlinnaan ja linnake muutettiin vartiolinnakkeeksi.
Sotien jälkeiseen puolustuslaitoksen uudelleenjärjestely ihin
liittyen joukko-osaston Haminassa sijainnut esikunta siirrettiin
vuonna 1949 Kyminlinnaan. Siirron yhteydessä Haminan edustalla sijainnut Mustamaan linnake
uhkasi jäädä muusta ryhmityksestä syrjään. Tällöin heräsi aja-

Emälaiva Sisu
tukeutuneena
Kirkonmaan
pohjoisrannalla. (SA-kuva).
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tus Mustainaan muuttamisesta
vartiolinnakkeeksi ja koulutuksen
siirtämisestä
Kirkonmaahan.
Hanke eteni nopeasti ja 5.7.1949
tehtiin päätös Kirkonmaan miehittämisestä koulutuslinnakkeeksi. Virallisesti Kirkonmaan linnakkeen toiminta alkoi 1.9.1949.
Kehityksen kausi
Kirkonmaalla alkoi voimakas
nousukausi.
Koulutuslinnake
vaati kunnon tiestön. Vanha kenttärata korvattiin tiestöllä vuosina
1954-55. Henkilökunnan perheiden sosiaaliset olot paranivat, kun
saaren pohjoispäässä sijaitseva
entinen sairastupa kunnostettiin
kansakouluksi vuonna 1954. Kesällä 1957 valmistui ajanmukainen kasarmi 170 miehelle. Linnakkeelle rakennettiin harjoituskenttä j a ampumarata. Saaren
länsirannalle rakennettiin tie ja
laituri, mikä mahdollisti suurempien alusten käytön yhteysliiken- Kirkonmaa t o i m i jatkosodassa m y ö s tärkeänä laivastotukikohteessä. Saaren pohjoisosaan val- tana. Kuvassa sukellusvene Vesihiisi Kirkonmaan pohjoispään
mistui henkilökunnalle rivitalo- laiturissa. (SA-kuva).
alue vuonna 1958, jota laajennettiin 1960-ja -70 -luvuilla.
Suotuisasti edistynyt rakenta- T y k k i e n h i s t o r i a a
minen ja olosuhteiden parantuminen johtivat koulutuksen keskit- Kirkonmaan järeän patterin ratämiseen Kirkonmaalle. Linnak- kennustyöt aloitettiin elokuussa
keella annettiin joukko-osaston
1927. Järeä tykkikalusto saatiin
alokaskoulutus sekä tykki- j a Helsingin edustalta Isosaaresta.
keskiökoulutus kokonaisuudes- Järeän patterin rakentamisessa
saan. Naapurin eli Rankin vas- otettiin huomioon aselajin uusin
tuulla olivat erikoiskurssit, varus- tekninen ja taktinen kehitys. Kirmiesjohtajien yhteiset koulutusti- konmaan nelitykkinen 254 mm:n
laisuudet sekä osa tykistön ja il- järeä Durlacher-patteri voitiin ramatorjunnan ammunnoista. Toi- kentaa "neitseelliseen" maastoon
minta jatkui pääpiirteittäin näin ilman vanhan venäläisen linnoiaina vuoteen 1986, jolloin Ran- tusjärjestelmän rasitteita. Tykit
kissa lopetettiin koulutus ja siitä sijoitettiin hajaryhmitettyihin
tehtiin vartiolinnake. Näin Kir- asemiin vanhan venäläisperäisen
konmaan rooli joukko-osaston kootun tykkirintaman sijasta.
pääkoulutuslinnakkeena korostui Tällä tavoin hajaryhmitetty patteentisestään. Tilanne "palautui en- ri oli ensimmäinen Suomessa.
nalleen" 1.1.1997, jolloin Rankin Vuoden 1929 syyskuussa amlinnake avattiin virallisesti uudel- muttiin patterilla koeammunnat.
leen koulutuslinnakkeeksi.
Tulenjohto-ja mittaustorni valmistui 1930-luvun alussa.
Järeä patteri evakuoitiin sotien jälkeen Kyminlinnaan. Kirkonmaa tyhjeni tykeistä. Pariisin
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rauhansopimuksen myötä v. 1947
rannikkotykistön kalustolliset rajoitukset poistuivat. Tykkien palauttaminen edistyi kuitenkin tahmeasti. Ensimmäiset Kirkonmaahan palautetut tykit olivat kaksi
57/48-No -tykkiä, jotka asennettiin harjoitustykeiksi vuonna
1955.
Tampella pääkalustoksi
Kirkonmaan järeää patteria ei palautettu asemiinsa, koska järeän
kaluston kohtalo oli koko valtakunnassa ratkaisematta. Korvaavana kalustona linnakkeelle ryhmitettiin nelitykkinen 76 mm:n
Vickers-patteri vuonna 1956
(korvattiin myöhemmin venäläisellä 76 ItK/31 -kalustolla). Lisäksi linnakkeelle asennettiin
vuonna 1957 kaksi 152 m m m
Canet-tykkiä, joilla taattiin raskaan kaluston koulutuksen jatkuvuus.
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Järeän patterin kohtalo ratkesi
lopullisesti 1960-luvun alussa,
kun rannikkotykistössä päätettiin
luopua 254 mm:n järeästä kalustosta. Kirkonmaan pääkalustoksi
tuli 152 mmm Canet-tykistä modifioitu Tampellan tykki. Kirkonmaan raskas patteri laajennettiin
nelitykkiseksi 152/50 T-patteriksi j a saatiin ampumakuntoiseksi
vuonna 1967. Kyseinen patteri
on edelleen toimintakunnossa.
Kirkonmaan tykistöaseistus
täydentyi nykyaikaiselle tasolle
1960- j a 70-lukujen vaihteessa,
jolloin linnakkeelle valmistui 100
56 TK -patteri.

ammunnat aina joukkueen hyökkäysammuntaan asti. Harjoitusmaastoa on riittävästi, sillä puolustusvoimilla on oikeus käyttää
myös siviilimaita tietyin rajoituksin. Päivätaipaleen mittainen jalkamarssikin onnistuu mainiosti
ilman että tarvitsee kulkea samoja polkuja edestakaisin. Saaren
suuri koko konkretisoituu varusmiehille lomille lähdön yhteydessä. Alokasaikana vahvuuden ollessa suurimmillaan alokkaat nimittäin joutuvat marssimaan kasarmilta laiturille. Matkaa taitetaan jalan yli neljä kilometriä ennen kuin ollaan edes aluksessa!

Nykyaikainen linnake

Monipuolista
koulutusta

Kirkonmaan linnake on valtakuntamme suurimpia perusyksiköltä,
niin vahvuudeltaan, pinta-alaltaan kuin toiminnoiltaan. Linnakkeen varusmiesvahvuus on koulutuskaudesta riippuen n. 80-250
henkilöä. Parhaimmillaan linnakkeella on ollut jopa 340 varusmiestä. Palkattua henkilökuntaa
linnakkeella palvelee n. 40 henkilöä. Näkyvimmän toiminnan eli
koulutuksen lisäksi muita toimialoja linnakkeella edustavat muonituskeskus, terveysasema, varus-, elektroniikka- ja asevarastot
sekä maakuljetuksista vastaava
koneasema. Lähes mantereellisista olosuhteista johtuen linnakkeella on yli kymmenen moottoriajoneuvoja. Linnakkeen alaisuuteen kuuluu hallinnollisesti
myös Haapasaaren merivalvontaasema. Lisäksi Kirkonmaalla toimii esikunnan alainen merivalvontakeskus. Kaiken kaikkiaan
voisi puhua taskukokoisesta
joukkoyksiköstä.
Koulutusolosuhteet ovat linnakesaareksi erinomaiset. Kasarmilta löytyvät hyvätasoiset liikunta- ja kuntosalit, luokkatilat,
iso harjoituskenttä sekä esterata.
Linnakkeella on uudenaikaiset
pistooli- j a kivääriampumaradat
sekä taisteluampumarata, joka
mahdollistaa kaikki jalkaväen
ampumaohjelmiston mukaiset

Kirkonmaan koulutustehtävät
ovat monipuoliset. Linnakkeella
koulutetaan nykyisin n. 2/3 Kotkan Rannikkoalueen alokkaista.
Loput saavat peruskoulutuksen
Rankissa. Joukko-osaston kaikki
naisvarusmiehet astuvat palvelukseen Kirkonmaan linnakkeelle. Parhaimmillaan naisia on ollut
yhteensä yli 20. Peruskoulutuskauden jälkeen Kirkonmaalla
koulutetaan pääasiassa rannikkojalkaväen kiväärimiehiä sekä merivalvontamiehiä. Edellä mainituista kiväärimiehet palvelevat
loppuajan Kirkonmaalla, mutta
merivalvojat siirtyvät kurssien
jälkeen Haapasaaren j a Orrengrundin merivalvonta-asemille. Kiväärimiehistä vastaavasti
koulutetaan joukkotuotantotehtävien mukaisesti rannikkojalkaväen kivääri-ja konekiväärimiehiä,
tiedustelijoita, tarkka-ampujia ja
panssarintorjuntamiehiä.
Kansainvälistä
yhteistoimintaa
Rannikkojalkaväkitaistelijan taistelukoulutukseen kuuluvat olennaisesti vesistökoulutus, iskuosastohyökkäykset ja taistelu
kantalinnoitteissa. Kirkonmaan
linnake onkin ollut rannikkojalkaväkikoulutuksen kehittämises-

sä voimakkaasti mukana. Tästä
eräänä osoituksena voidaan pitää
keväällä 2000 aloitettua "ystävyysyksikkötoimintaa" Viron
merivoimien Rannakaitsekomppaniin kanssa.
Vaikka Kirkonmaalla ei tällä
hetkellä koulutetakaan varsinaisia rannikkotykkimiehiä, elävät
taidot ja perinteet vahvana. Joka
saapumiserässä palvelee muutama rannikkotykistökoulutettu varusmiesjohtaja. Kiväärimiesten
sotilasarvo on edelleen tykkimies. Lisäksi joka ikinen linnakkeella palveleva varusmies saa
peruskoulutuksen 100 56 TK -tykin miehistötehtäviin. Valmius on
jatkuva ja tuli tarkkaa. Rannikkotykistötaitoja harjoitellaan yhä
muutaman kerran vuodessa kovapanosammunnoin.
Vireä yhteisö
Henkilökunnan viihtyvyydessä ja
linnakkeen sosiaalisessa elämässä on tapahtunut kehitystä 1990luvun alun hiljaiselon jälkeen.
Linnakkeen virkoamisesta kertoo
muun muassa se, ettei yksikään
asuntoalueen reilusta paristakymmenestä asunnosta ole tyhjänä.
Etenkin kesäaikaan asuntoalue
on varsin eloisa. Linnakkeen
asuntoalueella on j o viihtyisä
"sosiaalitila", jonka yhteyteen
valmistui keväällä 2000 viimeisen päälle tyylikäs "perinnehuone" joukko-osaston perinneyhdistyksen käyttöön. Monien tuntema savusaunakin on edelleen
paikoillaan.
Kirkonmaan linnakkeen työilmapiiri ja yhteishenki on hyvä.
Kouluttajahenkilöstö on nuorta,
mutta siinä piilee myös voimavara. Turhia menneisyyden rasitteita ei ole ja aktiivisuutta löytyy.
Yhteen hiileen puhaltamalla saadaan mukavia tuloksia aikaan,
niin koulutuksellisesti kuin kasvatuksellisestikin. Muotista pullahtelee kelpo sotureita reserviin.
Aika moni tulee takaisinkin. •
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MERISOTAKOULU

K

uten tunnettua viettää Merisotakoulu

Apulaisprofessori, majuri res.

PENTTI V Ä H Ä K A L L I O

70-vuotisjuhliaan kuluvan vuoden
lokakuussa. Koululla järjestetään varsinaisena vuosipäivänä keskiviikkona 18.10.
päiväjuhla, johon on tarkoitus kutsua
edustaja jokaiselta koululla toimeenpannulta merikadettikurssilta, peruskurssilta
(kanta-aliupseerit, toimiupseerit, opistoupseerit) j a reserviupseerikurssilta. Samana
aamuna on juhlallinen lipunnosto, paraatikatselmus ja ohimarssi Kirkkokentällä.
Seuraavana lauantaina, siis 21.10. ovat
Merisotakoulun ovet avoinna kaikille
koulusta kiinnostuneille. Kello yhdestoista
alkaen ovat erityisesti entiset oppilaat j a
työntekijät tervetulleet Sairaalasaarelle.
Tällöin on tilaisuus tutustua Merisotakoulun nykypäivään j a pitää kurssitapaamisia.
Valmistuneiden merikadettikurssien
määrä on 66 (lisäksi 5 rt-kurssia), peruskursseja on valmistunut eri nimisinä 84 kpl
ja reserviupseerikursseja 136 kpl. Peruskoulutuskurssien määrä on siis 286.

Kursseilta valmistunut runsaasti yli 10 000
merisotilasta.
Koska järjestelytoimikunnan on
mahdotonta muulla tavoin saada yhteys
kaikkien edellä mainittujen kurssien
yhteyshenkilöihin, pyydetään heitä ottamaan yhteyttä Merisotakoulun tiedotussihteeri Marjo Pohjolaan (puhelin 09 1814 61 24, f a x 0 9 - 1814 61 18) tai
komentaja (evp) Jukka Tarjanteeseen
(puhelin 040 - 528 2819 tai sähköposti
tarjanne@nettilinja.fi) mahdollisimman
pian ja ilmoittamaan kurssinumeronsa j a
yhteystietonsa. Tämän lukijoita pyydetään
myös levittämään tietoa avoimien ovien
päivästä. Kurssitapaamisia suunnittelevia
pyydetään ottamaan yhteys tiedotussihteeri
Pohjolaan tilavarausten sopimiseksi.
Tarkempia tietoja sekä vuosipäivän että
avoimien ovien päivän ohjelmasta saa
edellä mainituilta henkilöiltä sekä Suomenlinnan kotisivulta:
www.suomenlinna.fi.

on nukkunut pois
OIKAISUJA

P

entti Vähäkallio kuoli 14. toukokuuta 80
vuotiaana.
Hänet tunnettiin aselajiinsa rannikkotykistöön liittyvien henkilöiden keskuudessa miehenä, joka kiinnostuneena
seurasi aselajinsa kehitystä. Hänestä
pidettiin rauhallisen j a sovittelevan
luonteensa vuoksi, jolla hän selvitti monet
visaiset tilanteet. Kiintymystä aselajiinsa
kuvaa mm. se, että hän oli jäsenenä
kaikissa kolmessa aselajinsa yhdistyksessä. Varsinaisen päivätyönsä hän suoritti
Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla apulaisprofessorina. Tähän toimeen
liittyen hän on pitänyt monia esitelmiä ja
laatinut lukuisia artikkeleita alan lehtiin.
Johtorenkaan jäsenenä hän oli yli 55
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vuotta ja suoritti sinä aikana mittavan työn
Johtorenkaan hyväksi mm. puheenjohtajana.
Niinpä hänet oli valittu kerhon kunniajäseneksi. Hän oli naulaamassa ja luovuttamassa Rannikkotykistökoululle sen lippua ja
Johtorenkaan lahjana päivystäjien kilpiä.
Hän on kirjoittanut myös Rt-kerho Johtorenkaan historian kerhon 50-vuotisjuhlajulkaisuun. Historia kuuluikin hänen lempiharrastuksiinsa. Vuonna 1969 hänet valittiin
RtUY:n hallitukseen, jossa hän toimi lähes
20 vuotta.
Ansioistaan eri toimissa hänelle on
myönnetty useita ansio- ja kunniamerkkejä.
Pentti Vähäkalliossa menetimme hyvän
rannikkotykkimiehen.
Veijo Eravuo

• • Lukijoilta saamme palautteen mukaan
edellisessä numerossa Tutut kasvot -palstalla esitelty eversti Veikko Vuorela on toiminut myös Rannikon Puolustaja -lehden päätoimittajana vuosina 1957-65.
Toimitus
• • Rannikon Puolustajan erikoisnumerossa 9.7.2000 julkaistu kiltaluettelo oli jäänyt
puutteelliseksi. Tässä täydennystä:
MeriSK 20. UK-kilta ry
Pj. Keijo K o m p p a
(Siht. Henry Johansson)
Kaartintorpantie 4 A 5
00330 Helsinki
puh (09) 587 4418

Kilta on 10 vuotta vanha ja viime helmikuussa tuli kuluneeksi 50 vuotta kurssista.

• • Viime lehden sivulla 68 kuvatekstiin oli tullut nimivirhe. Petri Kolumäen kohdalla pitää lukea Petri Karhumäki.

TILINTARKASTUS * ISÄNNÖINTI

V T o l o n e n Oy
H ä m e e n k a t u 18 B 10 11100 Riihimäki
Puh. (019) 721 0 7 1 j a 0 4 0 - 5 4 0 5 3 3 0

JORMA JÄRVIMÄKI KY
Sorvaukset, hitsaukset, putkien taivutukset,
jyrsinnät, rautarakenteet
Kallioportintie 2, H a n g a s m ä k i , 1 3 2 1 0 H ä m e e n l i n n a
Puh./fax 03-653 6613
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Tasapuolisesti
keikkuen etenee!

Luottavaisesti tulevaisuuteen

vät peitä niiden takana vallitsevaa
epäluuloa, kateutta ja riitaa.
Ossi: "Samoin on valitettu,
että varoja on ollut rannikkopuolustusjoukoissa käytettävissä niukemmin, kuin silloin..." Tulkinta:
Merivoimissa rahaa riittää vain
laivastojoukoille.

koulutus haluttiin rakentaa omaksi kokonaisuudekseen. Käytännössä niin kouluttajat kuin koulutettavatkin tulivat edelleen suurelta osalta maanpuolustusjärjestöistä. Uusi järjestelmä ei siis
karsinut järjestöjen kontaktipintaa puolustusvoimiin vaan laajensi sen koskemaan vahvasti myös
sotilasläänejä.
Uusien merivoimien perustaminen ei tuonut epätietoisuutta
eikä säröjä reserviläisten koulutustoimintaan. Kun tieto tulossa
olevasta rannikko- j a laivastojoukkojen yhdistämisestä alkuvuodesta 1998 tuli, asiaan reagoitiin nopeasti j a myönteisesti.
RanPAT:n johto sopi j o keväällä
Sinisen Reservin Suomenlahden
Laivueen kanssa koulutusorganisaatioiden
yhdistämisestä
1.9.1998 alkaen. Kahden kuukauden viive "kesähäihin" verrattuna johtui molempien osapuolten kyseiselle kesälle jo valmiiksi rakentamista erillisistä harjoituksista ja koulutustapahtumista.

kaavoittumaton ja kuvitteelliset
reviirirajat rikkova käyttö. Tässä
suhteessa uudistuneet merivoimat
on siirtymässä mielestäni hyvälle
polulle. "Mustilla, punaisilla j a
vihreillä" korteilla pelataan kierros kierrokselta enemmän sekaisin, jolloin eri koulutustaustan
omaavat voivat kaikki oppia tehn aio arvailla, oliko artikkeli täviltään ja myös toisiltaan jotatuotettu kommunikeoiden kin uutta.
tapaan luettavaksi, vai onko
On totta, että vierestä katsottulkinta syntynyt vasta vastaanot- tuna maanpuolustusalueen alaitopäässä. Otan kuitenkin kantaa silla joukoilla näyttää menevän
eräisiin kirjoituksen teemoihin, taloudellisesti paremmin. En ole
jotta julki tulee myös yksi rivissä viime aikoina kuullut kenenkään
istuvan rannikkojoukkojen up- harmaapukuisen kollegan valittaseerin mielipide.
van esimerkiksi sotaharjoitusraMielestäni liitoksen onnistu- hojen puutetta. Pikemminkin
mista ei ole kehuttu suotta. Meri- huolena vaikuttaa jo olevan toivoimien uudelleenorganisoimi- minnan laadun säilyttäminen j a
sesta aiheutunut muutos oli aina- henkilöstön jaksaminen.
kin pääkaupunkiseudulla todella
Merivoimissa toimintamääräiso, ja siitä on kulunut vain noin rahat eivät näytä riittävän rasitkaksi vuotta. Tästä huolimatta jo teeksi asti. Varusmieskoulutuk70% koko merivoimien palkatus- selle asetetuista maastovuorokauta henkilökunnasta kokee liitty- sitavoitteista jäädään monessa
misen hyväksi asiaksi.
yksikössä kauas, ja "nurkat" raLuku osoittaa mielestäni sen, pistuvat vuodessa keskimäärin
että liitoksen yhteydessä ei ole noin vuotta vastaavan määrän.
tehty ratkaisevia virheitä. Pääosa
Tomintamäärärahojen suhtyytymättömyydestä kohdistu- teellinen vähäisyys on kuitenkin
neekin pikkuasioihin liittyviin mielestäni koko merivoimia kos"vähemmän hyviin päätöksiin", keva asia. Ainakin joukko-osasjoiden oikaiseminen kokemusten ton sisällä puutteen jakaminen
pohjalta oli tutkimuksen tekoai- kohdentuu nykyisin kohtuullisen
kaan vasta käynnistymässä.
tasapuolisesti sekä tukiorganisaaErilaisten toimintatapojen ja tioon, rannikkojoukkoihin että
johtamiskulttuurien sekoittumi- laivastoyksiköihin.
nen tulee kestämään vielä vuosia.
Muodollisesti merivoimien
Muutoksen hitaus ei ole merivoi- organisaatiouudistus
tapahtui
mien erityispiirre, vaan kuuluu
1.7.1998, mutta varsinainen työ
asiaan.
Merita-Nordbankenin kolmesta osapuolesta rakennettasuomalaisten osapuolten yhdistä- van puolustushaaran muodostamisestä on jo noin 5 vuotta, mut- miseksi jatkuu. On ollut huojenta syvien rivien kertoman mu- tavaa havaita, että työtä merivoikaan pankissa nähdään edelleen missa tehdään asiallisessa, rakenkoppilaisten kummallisuuksia ja tavassa j a oikealla tavalla tasasyppiläisten sävellyksiä.
puolisessa hengessä.
On tärkeää, että uutta merivoimakulttuuria luodaan yhteisel- Lippurykmentin komentaja
tä pohjalta. Perustan tälle työlle Komentaja Aulis Minkkinen
luo eri taustaisten henkilöiden

E

O

ssi Kettusen kirjoitus
Rp-lehden numerossa
2/00 (s 24) on osoittautunut kesän keskusteluiden kestohitiksi, jonka tarkoitusperiä kovin
moni on kysellyt. Moni on arvioinut, että venettä keikutetaan
turhaan. Muutamat ovat jopa
epäilleet, että jutun takana muhii
laajempikin kapinamieliala.
Ossin teksti kirvoitti niin
monta keskustelua, että sen pariin
oli palattava vielä ensilukemisen
jälkeenkin. Jouduin lukemaan artikkelin moneen kertaan uudestaan, ennenkuin sen suosion syy
selvisi: Ossin ajatuksista tulee
meheviä, kun ne lukee vanhojen
suomalais-neuvostoliittolaisten
loppukommunikeoiden tapaan,
rivien välit ja muut sanomattomat
asiat mukaanlukien. Pari esimerkkiä selventänee kommunikeakielen tulkintaa niillekin, jotka eivät itse ole kylmän sodan
veteraaneja.
Ossi: "Liitoksen onnistumista
ovat kehuneet lehdessä mm merivoimien joukko-osaston komentaja j a entinen merivoimien komentaja ". Tulkinta: Liitoksen
onnistumista ei ole kehunut eikä
kehu- yksikään rannikkotykistöupseeri.
Ossi: "Liittymisprosessi ei
kuitenkaan ole ollut niin mutkatonta ja sujuvaa, millaista kuvaa
julkisuuteen on haluttu antaa".
Tulkinta: Potemkinin kulissit ei-
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R

annikonpuolustajan numerossa 2/2000 RTUY:n puheenjohtaja arvioi meripuolustuksen organisaatiouudistuksen onnistumista. Kirjoituksessa käsitellään uusia merivoimia myös reserviläisten ja vapaaehtoisen koulutuksen näkökulmasta.
Ossi Kettusen kirjoituksessa
reserviläistoiminnasta piirretty
kuva poikkeaa varsin paljon niistä havainnoista, joita olen itse
tehnyt. Omat kokemukseni perustuvat toimintaan vapaaehtoisessa koulutusorganisaatiossa sen
perustamisesta lähtien. Ensin rannikkojoukkojen vapaaehtoisen
koulutusorganisaation Rannikon
Paikallisosaston eli RanPAT:n
päällikkönä ja yhdistämisen jälkeen merivoimien reserviläisten
yhteisen organisaation Suomenlahden Meripuolustusalueen Paikallisosaston eli SlMeriPOs:n
päällikkönä.
Uusien merivoimien perustaminen ei tuonut muutoksia Johtorenkaan, kiltojen tai muiden reserviläisjärjestöjen koulutustoimintaan. Muutos oli nimittäin tapahtunut j o paria vuotta aikaisemmin, kun puolustusministeriö
ja pääesikunta olivat ohjeistaneet
vapaaehtoisen koulutustoiminnan
ja sotilasläänit sen käynnistäneet.
Tuolloin käytössä olleet RYT ja
PAT merkitsivät uudenlaista
työnjakoa, jossa sotilaallinen

Merivoimien reservin yhteinen koulutusorganisaatio rakennettiin Suomenlahden alueella
RanPAT:n hyväksi koetun ja selkeän johtamisjärjestelmän pohjalle. Yhteiseen esikuntaan tuli
luonnollisesti mukaan riittävä
määrä laivastojoukkojen osaamista.
Vanhojen
paikalliskomppanioiden rinnalle piirrettiin yhteiseen organisaatiokaavioon laivueet.
Ensimmäisiin
kuukausiin
mahtui varmasti mukaan myös
samanlaista hevosenleikkiä, jota
varusmiehetkin ovat aina harrastaneet. Omana varusmiesaikanani
Porkkalan alueella me »muita paremmat» rannikkotykkimiehet
kutsuimme laivaston kavereita
estoitta silakoiksi ja rannikkojääkäreitä sorsapoliiseiksi. Sama
tapa, jolla myös otetaan tavallaan
miehestä mittaa, lienee käytössä
varusmiesten kesken edelleenkin.

Alussa jotkut olivat tarkkoja
kiintiöistä laskien tarkasti organisaation johtoon ja esikuntaan nimitettyjen vihreiden j a sinisten
määriä. Meillä kaikilla on kun tapana vahtia tarkasti kaikkia ns.
saavutettuja etuja.

E

ntä tänään kahden aktiivisen toimintavuoden vuoden
jälkeen?
Jos RanPAT oli monien mielestä edelläkävijä j a esimerkki
muille niin organisaationsa toimivuuden kuin koulutuksensa määränkin puolesta, niin samaa voitaneen ujostelematta sanoa myös
nykyisestä SlMeriPOs:sta. Koulutusvuorokausien
vuotuinen
määrä sekä reserviläisiltä ja puolustusvoimilta saatu palaute antavat aiheen uskoa näin.
Kiintiöiden laskeminen ja hevoshuumori ovat loppuneet, kun
joukot ovat oppineet tuntemaan
toisensa. Kuhunkin tehtävään
niin organisaatiossa kuin harjoituksissakin on jo pitkään valittu
väriä kyselemättä se, joka homman parhaiten o s a a j a myös hoitaa. Moni on ehkä yllätyksekseenkin huomannut, että innostus, maanpuolustushenki, oppimishalu ja tunnollisuus ovat puhtaasti henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka eivät ole sidottuja
koulutustaustaan tai asepuvun
väriin.
Työnjakoja yhteistyö toiminnan onnistumisen kannalta elintärkeän järjestökentän kanssa on
sujunut kitkattomasti. Lähes
kaikki kontaktipintaan kuuluvat
järjestöt ovat liittyneet Sininen
Reservi ry:n jäsenjärjestöiksi,
mikä on vain entisestään selkiyttänyt tilannetta.
Valtakunnallinen koulutusorganisaatio MPK ry, johon meripuolustuspiirimme paikallisosas-

Jatkuu seuraavalla

sivulla
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SUODATIN

Tehokas suojanaamari
tämän päivän kemikaaleja
vastaan. Erittäin miellyttävä
käyttää.
Kehitetty yhdessä Suomen puolustusvoimien
kanssa.

m

KEMIRA
KEMIRA SAFETY O Y

KEMIRA
Edelliseltä

SAFETY

PL 501, 65101 Vaasa
Puh, 010 861 81 I
Fax 010 863 6591
www.kemira.com/safety

sivulta

töineen kuuluu on niin toimiva j a selkeä, kuin
mitä se nykyisen lainsäädännön puitteissa voi
olla. Seuraavien askelten ottaminen järjestelmän kehittämiseksi on poliitikkojen j a eduskunnan käsissä.

O

n selvää, että näin suureen j a nopeasti toteutettuun organisaation muutokseen mahtuu monenlaista opittavaa ja
uudelleen arvioitavaa. Esimerkiksi reservin arvojen kirjavuus odottaa vielä selkiinnyttämistään ja merivoimien erityistarpeiden j a -piirteiden erot maanpuolustuspiireihin nähden kaipaavat nekin linjauksia. Kokonaisuutena kaikki
on kuitenkin sujunut hämmästyttävän sujuvasti, yhteishenki toimivien aktiivireserviläisten
keskuudessa on erittäin hyvä, ongelmat on haluttu ratkoa yhdessä ja niin uusien merivoimien
kuin sen reservinkin tulevaisuuteen uskotaan
vankasti.

Suomalaiset
öljy- ja kaasupolttimet
Valmistus j a tekninen neuvonta:
O i l o n Oy, P L 5 , 1 5 8 0 1 L A H T I
Puh. 03-85 761
M y y n t i : LVI- j a ö l j y p o l t i n l i i k k e e t

s»««»»

- S

Reijo Telaranta
m a j res, SIMeriPOs päällikkö

Building on a distinguished CSAR mission record forged in the Balkans
conflict, Eurocopter is proud to present the new COUGAR MK2+.
Originally designed to tough French Air Force specifications, the MK2 +
offers more power, a de-iced 5-blade Spheriflex'" rotor to cut vibration,
and increased speed and range
An all-new LCD avionics suite frees pilots to fly the mission, not just the
aircraft. MK2+ users will also appreciate a one-ton gain in useful load,
a lull complement of survivability and weapon systems, and dramatically;
t educed lite cycle costs.
j ^ J j H
Available in land and maritime configurations, the MK2+ is ideally suited
tor NOE tactical transport, ASW, and-iAR,missions, too.

www eurocopter.com
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TAINA VÄÄNÄNEN

Varuskunnan ruokalasta katsottuna "Veksin mäellä" ei näy kuin
varuskuntasairaala. Vieressä
kyyhöttää kuitenkin pieni, omakotitalonnäköinen rakennus. Talon
takaosasta kuuluu tasainen humina kun basso laulaa ikäväänsä
siviiliin. Välillä rumpusoolo katkaisee tasaisen huminan.

MSTK - palveluspaikka
palvelualttiille varusmiehille
Hetken voisi luulla olevansa nuorisotalon pihalla. Bändikämpän,
jota myös sosiaalikeskukseksi
kutsutaan, kapeasta ovesta astuu
ulos kolme hikistä miestä, jotka
sytyttävät tupakat.
Tämäkö on
nykyarmeijaa?
Bändikämppä, kuten muutkin varusmiesten henkiseen virkistykseen sopivat artikkelit löytyvät
MSTK:n tiloista. Mutta mikä
on MSTK? MSTK eli Merisotilastoimikunta palvelee
varusmiehiä
Suomenlahden meripuolustusalueella
Upinniemessä, Mäkiluodossa, Isosaaressa, Russarössa ja Hangossa. Varusmiehiä alueella on parisen tuhatta eli
tekemistä riittää, jotta kaikille voitaisiin tarjota edes jotain
viihdykettä.
Bändikämppä on vain yksi
MSTK:n tarjoamista palveluista.
Ilmainen Internet-yhteys ja laaja
videokirjasto ovat MSTK:n käytetyimpiä palveluita. "Monet varusmiehet hoitavat yhteyksiään
siviiliin sähköpostin kautta, koska puhelinlaskujen päätähuimaa-

90

vat summat ja pienet päivärahat
eivät sovi samaan yhtälöön", toteaa MSTK:n puheenjohtaja alikersantti
Taina
Väänänen.
MSTK:n videokirjasto on myös
monien varusmiesten käytössä.
"Televisionelokuvatarjonta ei oikein palvele meitä, koska jossain
vaiheessa katselu katkeaa iltavahvuuslaskennan tai hiljaisuuden
takia. "Onkin helpompaa laittaa
nauha koneeseen j a säädellä itse

msth
taukoja", jatkaa Väänänen. Vähemmän käytettyjä palveluita
ovat harrastevälinekirjasto j a
playstation-kirjasto. Näitäkin palveluita käytettäisiin enemmän,
mutta rahat uusien välineiden ja
pelien hankkimiseen ovat tiukassa eikä tarjonta enää kohtaa kysyntää.

11/00 saapumiserän
alokkaat osallistuivat
Dunk-katukoristurnaukseen.

Palveluja pulmiin
Harraste-ja vapaa-ajan ilojen tarjoamisen lisäksi MSTK hoitaa
varusmiesten työ-, sosiaali- j a
opintoasioita. Näitä asioita hoitamaan on nimetty tykkimies Janne
Mattila. "Toimistomme hyllyiltä
löytyy hakuoppaita, esitteitä j a
pääsykoekysymyksiä, joista varusmiehet voivat etsiä paikkoja
seuraaviin elämänvaiheisiin",
kertoo Mattila. Pelkkien papereiden lisäksi Mattila antaa opastusta hankalissa hakuprosesseissa
ja
neuvoo uusista mahdollis uu ks i s ta
kouluttautua.
"Yhteishaun järjestäminen keväisin j a
syksyisin on suurin
opintoihin liittyvä tapahtuma
varuskunnassa. Silloin päivystämme sotilaskodissa esitteiden
kanssa j a muistutamme seuraavaksi kotiutuvia opinto- tai työpaikan tärkeydestä." Jokaiselle
saapumiserälle tehtävä koulutusja työllisyyskysely antaa suuntaa
kuinka paljon kussakin saapumiserässä on opintoja työneuvontaa
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tarvitsevia varusmiehiä.
MSTK:n toimintaan voivat
päästä sivustakatsojiksi tai paremminkin sivusta kuulijoiksi
myös kaikki Radio Plus Lännentien kuuluvuusalueen sisäpuolella asuvat "siviilin miehet ja naiset". Taajuudella 98.00 Mhz kuuluu jokaisena tiistaina Laivastoradio. Laivastoradion äänenä j a
MSTK:n varusmiestoimittajana
toimii tykkimies Juuso Kinnunen. "Ohjelma on tarkoitettu lähinnä varusmiehille, mutta taitaa
sitä siviilikansakin kuunnella,"
toteaa Kinnunen. Ohjelma koostuu musiikista, hauskoista tj-luvuista, pääesikunnan tiedotteista
ja tietysti katsauksesta uusimpiin
puolustusvoimia tai sen aihepiiriä
käsitteleviin julkaisuihin.
Toimittaja puuhaa toki paljon
muutakin kuin heittää hauskaa
juttua radiossa. Toimittajan vastuulla on kerran kuussa ilmestyvä
What's up in niemi-tiedote. Tiedote jaetaan jokaiseen tupaan ja
varusmiehet voivat seurata tiedotteesta varuskunnan tapahtumia.
Myös alokasoppaan toimittaminen kuuluu varusmiestoimittajan
tehtäviin.
Rahaa t a r v i t a a n pienikin summa auttaa
Kolme kokopäivätoimista varusmiestä hoitaa siis parin tuhannen
taistelijan hyvinvointia edellä
mainituilla tavoilla, mutta olemassa on vielä paljon muutakin.
"Yritämme pitää yksiköiden
messit kohtalaisen hyvin varusteltuina ja hankkia viihdykkeitä
kuten uusia televisioita ja muuta
'olohuonetavaraa' messien viihdykkeeksi", tiivistää Väänänen.
Rahapula on aina ongelma,
mutta puhuttaessa varusmiehistä
se vieläkin suurempi ongelma.
Raha ei vain yksikertaisesti tahdo
riittää mihinkään ja tämän hetkisestä tilanteesta ansaitsevat yhteistyökumppanimme kiitoksen.
Suurin yksittäinen rahoittaja on
Rannikkosotilaskotiyhdistys,
joka tukee toimintaa vuosittain
annettavalla
avustuksella.

"RSKY:tä saamme kiittää myös
tämän vuoden loistavasti onnistuneesta alokasjuhlasta, jossa pääesiintyjänä keikkui itse Nylon
Beat", kertoo alokasjuhlan puuhamies Kinnunen. "Lisävaroja
tarvitaan, jotta kaikki varusmiehet voisivat nauttia samantasoisista mukavuuksista ja palvelusviihtyvyydestä. Pienikin avustus
piristää rahatilannettamme, sillä
jo sata markkaa riittää moneen
pingispalloon ... j a niitähän kuluu", jatkaa Kinnunen.

Vakavampiakin asioita, kuten
esimerkiksi yksiköiden eriarvoisuutta, on kokouksissa ruodittu.
"Kokoukset ovat se paikka, jossa
voimme kuulla jokaisen varusmiehen äänen, sillä usein tieto
kulkee esimerkiksi alokkaalta alikersantille, joka kertoo yksikköedustajalle, joka taas kertoo asiat
sitten kokouksessa. Tosin tietojen
tulee myös suoraan toimistolla
käyviltä varusmiehiltä tai heidän
soittaessaan toimistolle", kertoo
Väänänen.

Kaiken varusmiehille näkyvän ja tarjottavan lisäksi tehdään
toimiston 12-tuntisina päivinä
paljon paperityötä. Kaikki hankinnat ja esitykset kiertävät monen pöydän kautta ennenkuin varusmiehet saavat osansa. "Suurintyö retken järjestämisessä on
kaikenlaisten papereiden järjestäminen", tilittää Mattila. Itse retket sujuvatkin helpommin, sillä
varusmiehet osaavat käyttäytyä ja
ovat haluttuja asiakkaita "Pari
hyvää esimerkkiä retkistä antavat
veneenkuljettajien retki Kuivasaareen, joka järjestettiin yhdessä
Rannikkotykistökillan kanssa.
Mukana olleet veneenkuljettajat
saivat kokeilla uusien G-veneiden ajamista, perillä tutustuttiin
tykkeihin, saunottiin ja paistettiin
makkaraa. Toinen vielä tulossa
oleva retki on erään yksikönmatka sotamuseon kautta Linnanmäelle", kertoo Väänänen. Retket ja
muu ohjelma eivät häiritse palvelusta, sillä ne järjestetään aina iltapäivisin ja siten ettei koko yksikön ohjelma häiriinny.

Kokouksissa on myös mahdollista esittää asioita, jotka halutaan esille valtakunnallisesti.
Läntisen maanpuolustusalueen
varusmiestoimikuntapäivillä käsitellään aloitteita, jotka sitten
viedään
valtakunnallisille
VMTK-päiville. "Päätöksen teko
on tosin hidasta, mutta aina kannattaa yrittää. Jos ei itseämme
varten, niin ainakin tuleville palvelusluokille. Ehkä vireillä olevasta kotiutusrahan palauttamisesta pääsevät edes lapsemme
nauttimaan", pohtii Kinnunen".
12-tuntisiin päiviin mahtuu
siis paljon ja monenlaista tekemistä. Aika kuluu hyvinkin nopeasti ja aina eivät tahdo tunnit riittää. Sosiaalikeskuksen toimistosokkelossa, Veksin mäellä puurtavat varusmiehet jatkavat palvelustaan vielä muutaman kuukauden, kunnes taas kerran uudet
miehet ja naiset astuvat ruotuun
ja jatkavat maineikkaan Merisotilastoimikunnan kunnianhimoista
työtä. •

Monentasoisia murheita
Mutta kuinka kolme ihmistä voi
hoitaa parin tuhannen varusmiehen asioita? Kerran kuukaudessa
jokaisesta yksiköstä valitut yksikköedustajat ja toimihenkilöt kokoontuvat yhteen. "Näissä kokouksissa kuuntelemme yksikön
huolia ja murheita. Yleensä asiat
ovat hajonneita biljardikeppien
päitä tai messin sohvien huonoa
kuntoa" kertoo kokouksien sihteeri Mattila.

Tykkimies Mattila työnsä
ääressä MSTK:n toimistolla.
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Ole oman laskusi herra.

Keltaisen R y k m e n t i n p e r i n n e t o i m i k u n n a n p u h e e n j o h t a j a Kalle M a r t i k a i n e n (vas.), V e r n e r
T o r v i n e n , Lauri P a l m o l a , Toivo S i v u n e n , sihteeri Tauno Tetri, V i l h o Laine, I r m a Karjalainen,
A n j a H a m m e r b e r g , - , Liisa S a n t a l a ja SIRt-killan e d u s t a j a T i m o Elolähde t a k a n a a n t u m m u n u t m u i s t o l a a t t a ja v e t e r a a n i e n l a s k e m a seppele.

Kaatuneiden muistopäivätilaisuus Suomenlinnassa

K

eltaisen Rykmentin - RTR

2:n veteraanit laskivat seppeleen Suomenlinnan kirkon seinustalla olevalle muistomerkille
21.5.2000. Muistolaatan, johon
on kirjoitettu teksti "Sodassa
1941-44 kaatuneiden rannikonpuolustajien muistoksi", paljasti
edesmennyt kenttärovasti Olavi
Ojala 15.9.1984 Keltaisen Rykmentin sodan päättymisen 40vuotisjuhlatilaisuudessa.
Keltaisen Rykmentin "lunnaat" lunastettiin j o Hästön taisteluista lähtien, Kannaksen, Koiviston saarien j a lopulta kesällä
1944 Viipurinlahden torjuntataisteluissa.

Onko itsepäinen ja kurittomasti käyttäytyvä puhelinlasku oliut sinun tai läheisesi ongelma? Saanemme
huojentaa mieltäsi kahdella uutuustuotteella.
Saldomuistutus muistuttaa kohteliaasti silloin kun itse määrittelemäsi saldoraja on ylittymässä.
Saldorajoitus menee hieman pidemmälle, eli liittymällä ei voi enää soittaa tai lähettää tekstiviestejä,
mikäli annettu raja täyttyy. Rajoja voit muutella 50 markan portaissa.
Molempien palvelujen avaaminen onnistuu nettiosoitteessa www.radiolinja.fi. Radiolinjan edustajan luona tai puhelimitse numerossa 0800 95050.
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Voimakkaan itätuulen puhaltaessa j a auringon paistaessa
kirkkaalta taivaalta ryhdikkäät
veteraanit kuuntelivat ev Verner
Torvisen juhlapuhetta. Torvinen
puhui lyhyesti, mutta painokkaasti edesmenneistä tapahtumista. Puheensa lopussa hän totesi:
"On hyvä, että tänään kaatuneita
veljiämme muistaessamme voimme samalla antaa kiitosta joukkomme nuoremmille ikäluokille
perinteidemme vaalimisesta j a
yhteydenpidosta muihin yhteisöihin. On myös ilahduttavaa, että
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan jäsenet ovat ylläpitäneet
hyviä suhteita j a muistaneet mei-

tä monella tavalla. Toivottavasti
linja jatkuu j a kilta pystyy myös
ulospäin, varsinkin nuorisoon
päin vaikuttamaan puolestamme.
Kiitoksemme ansaitsee myös
Suomenlinnan
Rannikkorykmentti. Muistot sota-ajoista,
myös menetetystä Karjalasta
kuuluvat muisteluihimme. Ne
antavat myös pontta jaksaa eteenpäin niin yksin kuin yhdessä
muidenkin kanssa.
- Pyydän, että teemme kunniaa kaatuneille aseveljillemme.
Heidän ansiostaan Suomen lippu
liehuu vapaana".
Teksti ja kuva: Eero Sivunen

radiolinja
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Sakari Koskentalo (vas.) ja Paavo Teikari toukokuussa 2000. Kuva Ossi
Kettunen.

"He kaikki olivat valiosotilaita"

O

tsikko Tutut kasvot on
TUTUT
tällä kertaa todella moKASVOT
nikossa, sillä haastateltavina on kaksi merkittävää vete• Rannikon
Puolustajan
raaniamme, joiden panos varsinhaastattelusarjassa
tutustukin Viipurinlahden puolustustaistaan rannikkojoukkojen piiteluissa on ollut esimerkillinen.
rissä pitkään
toimineisiin
Molemmat haastateltavamme,
henkilöihin. Tällä kerralla
Sakari Koskentalo j a Paavo Teikari osallistuivat Teikarin saaren
tapaamme kaksi Viipurinlahtaisteluihin nuorina, 22- j a 20den taistelujen
veteraania
vuotiaina reservinupseereina.
Sakari Koskentalon ja Paavo Teikarin.
Sakari Koskentalo oli talvisodan alussa vapaaehtoisena suojeluskuntajoukoissa ja hänet siirrettiin vielä sodan aikana suorittaOSSI KETTUNEN
maan varusmiespalvelusta Ahvenanmaalle, missä hän palveli rannikkotykistön tykkilinjalla. Jatkosodan alkaessa Koskentalo sai korauhan" rajalla sodan alussa ja
siirron Viipurinlahdelle, jossa hän siitä edelleen Kannaksen valtauktoimi mm Koivistolla noin puoli- sessa aina Sommen mottiin asti,
toista vuotta Canet-patterin patte- jolloin hän haavoittui ensimmäiriupseerina. Sodan loppuvaihees- sen kerran 28.8.1941. Kun alle
sa hän toimi Viipurinlahdella ras- 18-vuotiaat kotiutettiin ylipäällikaan krh-joukkueen vanhimpana. kön päiväkäskyllä 30.9.1941 rin"Se ei sodan loppuvaiheessa ollut tamajoukoista, hän lähti takaisin
paljon toiminnassa, joten sodin jatkamaan kesken jäänyttä koulua
lähinnä jalkaväkimiehenä", ker- oppikoulun 6. luokalle Hamitoo veteraanimme. Hän koki Tei- naan. Hän joutui kutsuntoihin olkarin kiivaat taistelut jalkaväki- lessaan 7. luokalla vuonna 1943,
joukkueen johtajana.
jolloin hän jo rintamakokemusta
Toinen haastateltavistamme, runsaasti saaneena lähti suorittaPaavo Teikari lähti sotaan vuonna maan varusmiespalvelusta ran1941 vapaaehtoisena ja oli osasto nikkotykistössä. Jatkosodassa
Nuorassa 8. divisioonassa "pak- hän toimi Viipurinlahdella torjun-
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tajoukkueen johtajana j a tulenjohtajana niin kauan kun yhteys
säilyi mantereelle. Teikarin saaren taisteluihin hän ennätti osallistumaan
jalkaväkijohtajana
23.6.-1.7.1944, jolloin hän haavoittui toisen kerran.
"Suoraan sanottuna
koulutuksen puutteen
takia moni tapatti
itsensä..."
Kuta koulu kovempi,sitä... Keskustelu käynnistyy koulutuksesta
ja oman alueen tuntemisesta, joita molemmat haastateltavamme
haluavat korostaa. Paavo Teikari
toteaa Viipurinlahden olosuhteista, että hänellä oli erittäin hyvä
paikallistuntemus, sillä sekä hän
että hänen isänsä olivat syntyneet
Teikarissa, joten hän tunsi sekä
Tuppuran että Teikarin saaren
erittäin hyvin. Ennen jatkosotaa
annettua rannikkojoukkojen koulutusta molemmat haastateltavamme pitivät kohtalaisen hyvänä. Paitsi rannikkotykistökoulutusta myös jalkaväkikoulutusta
oli annettu Merisotakoulussa sen
painottuessa maihinnousu- j a
maihinnousun torjuntaharjoituksiin, jotka vastasivat todellisuutta
melko hyvin.
"Kouluttajina ja koulutusali-
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upseereina oli miehiä, joista
muutamilla oli j o rintamakokemusta. Koulutus oli valtaosin
erittäin asiallista j a käytännön
harjoituksia oli paljon. Oli ammuntoja, opimme heittämään käsikranaatteja ja meitä koetettiin
totuttaa kaikkeen rintamatoimintaan. Mutta rintamaolosuhteet
olivat kuitenkin toisenlaiset kuin
varusmiespalvelus, varsinkin tykistötulen j a ilmapommitusten
alla olemistahan ei voi harjoitella, joten niiden kokeminen jäi sitten rintamalle. Kyllä nuorellekin
miehelle tuli kovissa paikoissa
aivan rehellinen pelko, j a kysymys oli pitkälti siitä, miten sen
voittaa ja miten vahvana sen kokee", hän muistelee saamaansa
koulutusta j a sen antamia valmiuksia rintamaolosuhteisiin.

niin hyvä tuuri, että yksi 81
mmm heittimen ammus putosi
aivan viereen eikä räjähtänyt",
veteraanimme kertoo omista
kriittisistä sodan alkuvaiheista.
"Ei pelko koskaan
h ä v i ä , m u t t a se s i i r t y y
taustalle..."

Pelkoja pakokauhu kuuluvat sotaan eikä rintamakokemuksia voi
sivuuttaa keskustelematta pelosta
ja sen hallitsemisesta. Molemmat
veteraanimme tunnistavat pelon
ja kokivat sen rintamalla. Sakari
Koskentalo toteaa, että "minusta
tuntui, että kesään 1944 saakka
ammunnat ja pommitukset eivät
niin paljon hätkähdyttäneet, mutta kesällä -44 olikin sitten ihan
eri tahti. Ei pelko koskaan häviä,
Sakari Koskentalo korostaa mutta se siirtyy taustalle, kun on
myös kovan ja asiallisen koulu- tottunut sodan ajan tilanteisiin.
tuksen merkitystä. "Meillä oli Pelko laittaa toimimaan tietyllä
Teikarissa useita 19 vuotiaita ja tavalla. Esimerkiksi edetessä
muutama jopa 18 vuoden ikäinen syöksyt tehdään niin nopeasti
mies, jotka olivat olleet vasta pari kuin mahdollistaja haetaan mahkuukautta alokkaina ja koulutet- dollisimman hyvää suojaa. Vaiktavina ja kun sotilaita tarvittiin, kei sitä suoranaisesti tajuakaan
niin näinkin nuoria otettiin. Suo- niin pelko on kaikessa taustalla ja
raan sanottuna koulutuksen puut- se saa aikaan myös huolellisuuteen takia moni tapatti itsensä, den taisteluissa".
kun heillä ei vielä ollut käsitystä,
Jatkuvan tulen alla oleminen
miten soditaan."
oli sodassa kaikkein vaikeinta.
"Myös minä olin vähällä "Tulitus Teikarissa oli niin ankakuolla kokemattomuuttani sodan raa j a jatkuvaa, että toivoi edes
alussa. Lähdimme Santahaminasta Hangon rintamalle, jossa olimme asemissa Elgön alueella j a
minä olin lähettialiupseeri. Minun piti lähteä käymään ensimmäisenä päivänä pataljoonan esikunnassa. Matkan varrella oli
niitty, jossa oli lappu, että 'vihollisen tähystyksen ja tulen alaisena varokaa'. Minä ajattelin, ettei
tässä mitään hätää ole j a lähdin
vain kävelemään siitä ohi, niin
eikös venäläisen kranaatinheittimen tulenjohtaja ollut havainnut
minut ja avasi tulen. Minulla oli

pientä taukoa, jotta saisi välillä
hengittää. Kokemistamme kaikkein kriittisimpiä tilanteita oli,
kun venäläiset valmistautuivat
maihinnousuun määrätylle rantaalueelle, jolloin he tulittivat aluetta maataistelukoneilla, raskaalla
tykistöllä ja laivastolla suoralla
suuntauksella. Oikein odotimme,
että tulisivat lähemmäksi, jolloin
niskassamme oleva tulitus vähenisi!"
Saarten huono linnoittamisaste sai myös tuomion molempien
miesten muistellessa tulen alla
oloa. "Näiden hyökkäysten alla
useat toverimme menivät aivan
sekaisin, kun ei ollut mitään kunnollisia asemia. Ei pelkästään
kranaattien ja muiden ammusten
räjähtelyssä ollut tarpeeksi, vaan
kivikkoisessa maastossa kranaatinsirpaleet sinkosivat täysin arvaamattomiin suuntiin ja lisäksi
pitivät ilkeää ääntä kun ne viuhahtelivat korvien ohi". Linnakeolosuhteissa korostuu kantalinnoitteiden merkitys alleviivaavat
haastateltavamme.

"...alijohtajat eteen..."
Johtajan rooli ja oman esimerkin
velvoitus korostuu sodan aikana,
sillä johtaminen sodan kiivaissa
käänteissä ei ole nuorelle johta-

Kapteeni Fridellin komppania
lähdössä Teikarin taisteluun
5.7.1944. SA-kuva.

TEKNIIKK

"Joukkueenjohtajalla ja komppanian päälliköllä on tavattoman
suuri merkitys taistelijoiden kestävyyteen"
90

jalle helppoa. Haastattelun aikana
esiin tulevat myös hyvinkin radikaalit keinot tilanteen hallitsemiseksi. Voiko johtaja auttaa miehiä
kun heiltä alkaa mennä hermot?
Paavo Teikari kertoo: "Torjuntajoukkueessani melkein puolet
olivat Merisotakoulun kanta-aliupseerikurssin oppilaita sotilasarvoltaan alikersantista vääpeliin ja
pursimieheen, joten minulla ei
ollut suuremmin ongelmatilanteita. He hoitivat asiat itse keskuudessaan ja lähettivät minulle vain
ilmoituksen, että se-ja-se henkilö
olisi parasta siirtää pois."
"Muutamalla taas ei mennyt
hermot, vaan sisu j a heidätkin
kurssilaiset hoitivat siten, että ylikersantin arvoinen mies otti niskasta kiinni, löi korville ja ilmoitti, että seuraava vaihe on 'nikkeliä', ellei tämä auta. Esimerkiksi
haavoittuessani ylikersantin arvoinen joukkueen vanhin otti automaattisesti joukkueen johdettavakseen. Se joukkue oli korvaamatonta porukkaa ja oli vain vahinko, että heidät kaikki oli laitettu samaan joukkoon, heidät olisi
pitänyt hajauttaa muihinkin yksiköihin. Komppaniamme oli muodostettu siis edellä mainituista
kurssilaisista sekä Helsingin j a
Turun laivastoasemien lähettämistä 'jermuista'. He olivat loistotappelijoita. Sen kurssin tappiot
olivat 87%, kun Teikarissa keskimääräiset tappiot olivat 55 %."
Ryhmästä ja joukkueesta
erottuvien
avaintaistelijoiden
merkitys joukkoa j a taistelua
eteenpäin kuljettavana moottorina on kiistämätön. Koskentalon
mielestä avaintaistelijat tulevat
esiin kiperissä tilanteissa, jolloin
joukkueesta erottuvat valiomiehet. Tällainen taistelija on yleensä melko hiljainen ja usein konepistooliampujana kunnostautunut
'jermu', joka ottaa vapaaehtoisesti 'hoitaakseen tämän jutun'.

Nopeasti pystyi huomaamaan,
kuka on ns. luottomies eli kehen
voi kaikissa tilanteissa luottaa.
Yleensä joukosta tällaisia avainsotilaita on noin 20-25% muiden
ollessa enemmän tai vähemmän
passiivisia taistelijoita. Esimerkiksi Teikarin taisteluissa avaintaistelijoiden merkitys oli aivan
ratkaiseva. Paitsi avaintaistelijoiden esimerkki sekä hyvän hengen ylläpito keskeisenä menestyksekkään joukon piirteenä on
tahto, motivaatio. Ilman sitä
joukko ei saavuta voittoja korostavat veteraanimme yhdessä analysoidessaan Teikarin saaren rajuja taisteluja.
Avaintaistelijoista kääntyy
puhe luonnostaan joukon komentajan ja päällikön rooliin, jolloin
molemmat haastateltavamme innostuvat. Kuvatessaan onnistuvia
johtajia kumpikin toteaa, että komentajan tulee kyetä antamaan
toiminnassaan henkistä tukea alijohtajille. Komppanian päällikön
rauhoittavalla ja miehiä tukevalla
käynnillä rintamalinjalla on erittäin suuri merkitys kriisitilanteessa miehiin. Molemmat veteraanimme toteavat yhdessä, että ellei
komentaja kykene antamaan alijohtajille luottamusta j a toimimaan etulinjan tuntumassa ja tukemaan heitä, tulee komentaja
vaihtaa mitä pikimmin.

toteaa Koskentalo. Usein on todettu, että suomalaista miestä
johdetaan rintamalinjan tasalta.
Tätä myös Paavo Teikari korostaa: "Pahassa tykistötulituksessa totesin, että se mitä vuonna
1941 jalkaväessä olin jo hyväksi
kokenut, päti myös saaristo-olosuhteissa. Pienimmänkin tauon
tullessa yritin mennä asemissa
miehen luota toisen luokse j a
vaihtaa muutaman sanan. Vuonna
1941 olimme hyvinkin ikävissä
paikoissa ja kun joukkueenjohtaja kiersi ja vaihtoi muutaman sanan tulen tauotessa, se rauhoitti ja
antoi tunteen, että esimies välittää ja on rauhallinen. Sotilas kiinnittää esimieheen aivan tavattomasti huomiota j a uskoo, ettei
tässä nyt mitään hätää ole, kun
esimieskin on leppoisan oloinen.
Esimies joutuu toisaalta hyvin
lujille, kun pelkoa ja pientäkään

Sakari Koskentalon mielestä
myös on tärkeää, että esimies antaa mahdollisimman paljon turvallisuuden tunnetta niin, että
alaiset tuntisivat etteivät ole yksin
sekä ylläpitää porukkahenkeä,
joka on koossapitävä voima. Tätä
toimintaa hän toteutti myös Teikarista vetäytymisen aikana, jolloin hän pohjoisosan ainoana upseerina myös ehti kulkea miehen
luota toisen luokse. "Joukkueenjohtajalla ja komppanian päälliköllä on tavattoman suuri merkitys taistelijoiden kestävyyteen",
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hermostuneisuutta ei saa näyttää."
Molempien veteraaniemme
mieleen on jäänyt esimiehistä
myös huonoja yksilöitä. "Jos esimies livisti mantereelle niin melkein koko joukkue oli kohta lähdössä", korostaa Paavo Teikari
joukon johtajan ja päällikön roolia pysyä joukkonsa luona. Samaten Sakari Koskentalo vieläkin
muistaa vähän pahalla esimiestään, joka viihtyi mantereella.
Koskentalon joukkue näki hänet
taistelun aikana ensimmäisen
kerran vasta kun heidät oli kuljetettu pois Teikarista! "Siinä oli
esimies, joka taisi pelätä ", sanoo
Koskentalo, vieläkin moitteen
sävy äänessään.
" M i e h e t yleensä
menettävät hermonsa
tykistötulessa, eivät
kaatuneiden
näkemisestä"
Kaatuneet ja haavoittuneet kuuluvat sotaan j a pohdittaessa paineensietokykyä sekä sen menet-

tämistä keskustelu kääntyy kaatuneiden näkemiseen j a kuoleman kohtaamiseen rintamalla.
Miten johtajaan vaikuttaa se, että
omasta joukosta kaatuu ja haavoittuu miehiä, miten siitä pääsee
yli, oppiiko sitä kestämään? Molemmat miehet ovat sitä mieltä,
että siihen turtuu j a siihen on
pakko oppia, vaikka se tuntuu
pahalta kun kaveri kuolee. Taistelun aikana näitä ei sen enempää
ehdi tuumia, mutta hiljaisempana
aikana alkaa miettiä kuka missäkin kaatui tai haavoittui ja miksi
juuri heille kävi näin ja alkoi käydä tappiolistaa läpi. Alitajunnallisesti hyväksyy, että sodassa käy
näin. Molemmat toteavat edelleen, että miehet yleensä menettävät hermonsa tykistötulessa, eivät kaatuneiden näkemisestä.
Oppikirjoissa
korostetaan
pelkoreaktion ja pakokauhun hallinnassa klassisen toverikurin
merkityksen lisäksi myös lepoa
ja ruokaa. Tähän Koskentalo
huudahtaa, että "kovassa painetilanteessa ei ole lepoa ja ruokaa!
Varsinaisia pelkureita ei ollut

niinkään paljon kuin selkärangattomia hiippareita, jotka eivät ajatelleet muuta kuin itseään ja jotka
yrittivät pelastaa nahkansa ja vähät välittivät porukasta. Teikarissa jouduimme ampumaan yhtä
alikersanttiporukkaa, joka yritti
paeta kumiveneellä. Hiippareiden
kuriin saamiseksi tarvitaan kaikkia keinoja, jopa aivan radikaalimpien käyttöönottoa. Heille
muilta ei löydy ymmärtämystä
laisinkaan. Näitä yksilöitä löytyi
kaikista ryhmistä yksittäisistä sotilaista aina upseereihin saakka."
" M i k ä oli pahinta?"
Lopuksi tulee esille tuttu klassinen kysymys: "Mikä oli pahin
paikka sodassa". Molemmat miehet vähän ensin katsahtavat toisiinsa ja hetken emmittyään Paavo Teikari toteaa, että kyllä kaksi
paikkaa on jäänyt hänelle mieleen ylitse muiden, toinen oli
Sommen motti ja toinen Teikari.
Molemmissa miesten taistelunkestävyys oli venytetty äärimmilleen.
Sakari Koskentalo muistelee
Teikarin saaren taistelujen viimeisiä hetkiä, jolloin hän oli ainoana upseerina noin 40-50 miehen kanssa linjassa viivyttämässä, jotta haavoittuneet saatiin evakuoiduiksi pois saarelta. Lupa oli
lähteä 15 minuutin kuluttua sen
jälkeen pois, mutta rannassa ei
ollutkaan yhtään venettä. Siinä
riisuttiin nopeasti vaatteet rannalle, päälle jäi vain tuntolevy, hypättiin veteen j a lähdettiin uimaan Melansaarta kohden. Venäläiset avasivat tulen kranaatinheittimillä heidän ollessa salmessa. "Monta hyvää miestä jäi matkalle, kaikki eivät osanneet edes
uida", toteaa veteraanimme jäyhästi. "He kaikki olivat valiosotilaita." •

Teikarsaaresta
saatuja
sotavankeja.
SAkuva.
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Viipurinlahdella oli tärkeä
merkitys sekä talvi- että
jatkosodassa sen muodostaessa Karjalan kannaksen
rintaman oikean sivustan.
Sen kautta koukkaamalla
venäläiset olisivat kyenneet
iskemään selustaamme tai
ainakin sitomaan reservistämme suuren osan rannikolle taisteluihin ja näin
heikentämään Kannaksen
puolustusta.

Teikarin saaren
muistomerkki

M u i s t o m e r k k i sijaitsee
kauniissa koivikossa saaren
keskeisellä paikalla

M

hin osallistui noin 1500 suomalaistaja heidän kokonaistappionsa olivat kaatuneina ja haavoittuneina tai kadonneina 829 miestä
eli 55 %. Hyökkääjän tappioiksi
saarella on arvoitu noin 1500
miestä kaatuneina ja lähes 200:n
vangeiksi jääneinä. Lisäksi Viipurinlahdella venäläiset kärsivät
ilmapommituksissa ja tykistön

yös suomalaiset käyttivät
Viipurinlahtea hyökkäysreittinään elokuussa 1941 koukaten Viipuria puolustavien venäläisten selustaan. Kesällä 1944
käytiin rajuja taisteluja Viipurinlahden saarten omistuksesta ja vihollinen kohdisti toimintansa varsinkin 4.-5.7.1944 Teikarin ja
Melansaaren alueelle. Taistelui-

tulessa myös suuret, noin sadan
aluksen tappiot, jotka pääasiallisesti olivat maihinnousualuksia.
Alueella käytyjen kiivaitten
taistelujen muistoksi on Teikarin
saarelle pystytetty yhteistoiminnassa venäläisten veteraanien
kanssa patsas. Venäläiset ovat
rauhoittaneet saaren vuonna 1998
hautasaareksi. Saarelle on haudattu venäläisten tietojen mukaan
1400 venäläistä ja 100 suomalaista taistelijaa. Patsas paljastettiin 9.6.2000 suomalaisten veteraanien j a heidän omaistensa
sekä venäläisten veteraanien j a
Viipurin kaupungin edustajien
läsnäollessa.
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Puh.: 686 0030
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Erkko Kajanderin suunnitteleman 210 cm korkean Antrean
harmaasta graniitista valmistetun
patsaan tekstiksi on kaiverrettu
molemmilla kielillä: "TEIKARIN TAISTELUJEN 1.-5.7.1944
MUISTOKSI" ja paaden toiselle
sivulle "TÄMÄ SAARI ON
RAUHOITETTU TEIKARIN
TAISTELUJEN SANKARIVAINAJIEN KUNNIAKSI". Patsaan
molemmilla sivuilla on sama
teksti venäjäksi.
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20.000 m 3 varastostamme saat kaiken mitä tarvitset suoraan hyllyltä.
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Tilaa 164 sivuisen n. 3000 tuotteen
värikuvin varustettu riettohinnnastomme. Saat sen
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"Porukka oli todella innostunutta. Jotkut olivat jopa saapuneet harjoitukseen Karjaalta taksilla, kun VR oli yllättäen muuttanut aikataulujaan muutamia
päiviä aikaisemmin. Koulutus oli
tiivistä ja toiminta fyysisestikin
erittäin rankkaa, mutta kukaan ei
silti valittanut," vakuutti erinomaiseen suoritukseen yltäneen
joukon pääkouluttaja vänrikki res
Janne Kylliäinen. Tiivistä oli tahti
myös
kaikkialla
muualla.
SlMeriPOs:n vartiojoukkueista ja
sa-joukoista kootut vartiojoukkueet joutuivat suojaamaan perustamista ja käskettyjä kohteita sekä
torjumaan ärhäkän uutteria tunkeilijoita. Vauhtia riitti runsaasti
mutta yöunta vastaavasti niukemmin. Linnakekomppania harjoit-

Russarön linnakkeella oli
pauketta ja vauhtia, kun
reserviläiset hioivat
taitojaan merivoimien
vuoden suurimmassa
vapaaehtoisessa harjoituksessa 16.-18.6..
Harjoituksen painopiste
oli tällä kerralla linnakkeen taistelussa, ja
juonikas vastaosasto piti
huolen siitä, että opittuja
taitoja testattiin vuorokauden kaikkina aikoina.

T

änä vuonna harjoituspaikkana oli vuorossa Hanko,
Suomenlahden Meripuolustusosaston SlMeriPOs:n vastuualueen läntinen reuna. Harjoituksen johto, kouluttajat, kuljetusviirikkö ja Vaarlahden paikalliskomppanian harjoitusta tukeneet joukot saapuivat paikalle jo
perjantaina. Lauantaina harjoitukseen saapuivat koulutettavat
eli sodan ajan joukkoihin sijoitetut reserviläiset. Harjoituksen reserviläisjoukkojen vahvuus oli
tuolloin noin kolmesataa. Harjoituksen pv johtajana toimi komentajakapteeni Veijo Auvinen ja reserviläisjohtajana majuri res Reijo Telaranta.
Etukäteissuunnittelu
korostuu
Suomenlahti 2000 harjoitukseen
osallistuivat sekä rannikko- että
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It-joukkojen lisäksi myös
kaikki m u u t linnakkeen
joukot saivat koulutusta 12.7
raskaan konekiväärin käsittelyssä. Aseella m y ö s a m m u t tiin kovilla. Kouluttajana
kersantti res Jaakko Granlund.

laivastojoukot. Kun alueella toimi samaan aikaan rannikkotykistöpatteri, linnakekomppania, ilmatorjunta, kevyt kranaatinheitin, vartiojoukkue, paikalliskomppania, miinaviirikkö, kuljetusviirikkö, sekä aktiivinen vastaosasto, linnakkeella riitti säpinää
kaiken aikaa.
"Näin suuressa, monipuolisessa ja lyhyenä aikana toteutettavassa harjoituksessa kaikki on
suunniteltava tavattoman huolellisesti. Eri osien aikatauluttaminen siten, että kuljetukset, koulutus ja huolto toimivat ja eri puolilla saarta toteutettavat kovapanosammunnat voidaan turvallisesti viedä läpi. on melkoinen
palapeli. Harjoituksen esikunnalle tämä merkitsee ympäri vuorokauden tapahtuvaa tiivistä tilanteen seuraamista ja suunnitelmien jatkuvaa päivittämistä. Palautteesta päätellen tässä onnistuttiin

teli vastahyökkäyksiä, suojasi
vastuulleen saamia kohteita j a
riensi vauhdikkaasti apuun, kun
esikuntaa suojannut ja taistelukosketukseen joutunut vartiojoukkue tarvitsi apua.
Taisteluammunnat
Taisteluammunta kuului linnakkeen kaikkien joukkojen ohjelmaan, ja se suoritettiin rynnäkkökivääreillä ja 12.7 konekiväärillä.
Taistelua tuki kevyt kranaatinheitin, jonka maalit oli suunniteltu
siten, että ne saatiin mukaan samaan taistelukentän kuvaan.
"Kantahenkilökunnan asenne
ja tuki olivat todella kiitoksen arvoisia. Lyhyellä ja nopeatempoisella koulutuksella joukkojen
osaamisen taso oli hieman kirjavaa. Ryhmittäin ammuttaessa
ryhmänjohtajan osuus oli lopputuloksen kannalta merkittävä.
Vahva motivaatio ja kova innostus korvasivat osaamisen puutteita. Koulutuksen merkitys tuli hyvin esille myös siinä, että paikallisosaston oman ja jo useissa har-

hyvin," kertoi harjoituksen esikuntapäällikkö kapteeniluutnantti
res Kai Masalin.
Rt-patteri osana
linnakkeen taistelua
"Kerrankin rt-patteri pääsi kunnolla harjoittelemaan linnakkeen
taistelua. Yleensä nuo asiat tahtovat unohtua, kun koko huomio
keskittyy tykistöammuntoihin.
Harjoitus käynnistyi ripeästi,
vanhat taidot palautuivat kiitettävästi mieleen, ja ammattitaitoisen
vastaosaston ansiosta myös soveltavasta vaiheesta muodostui
mielekäs j a vauhdikas," tiivisti
kokemuksiaan rt-joukon pääkouluttaja yliluutnantti res Kare Vartiainen. Uutta harjoituksessa olivat myös it-joukot. Heidän harjoituksensa huipentui kovapanosammuntoihin 12,7 mm ja 23 mm
aseilla.
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Armeija marssii
vatsallaan
vapaaehtoisissakin harjoituksissa. Vaarlahden
paikalliskomppanian
muonitusryhmä
oli rakentanut
suojaisan ja
t o i m i v a n kenttäkeittiön.
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Sa-joukot saapumassa Russarön
linnakkeelle
vapaaehtoiseen
harjoitukseen.
Taustalla koululaiva Röyttä, joka
palveli ensimmäistä kertaa vapaaehtoisessa harjoituksessa.

joituksissa kouliintuneenvartiojoukkueen suoritukset olivat aivan omaa luokkaa verrattuja sajoukkojen taitoihin", arvioi taisteluammunnoista vastannut ja ne
ryhmänsä kanssa oivallisesti läpi
vienyt kapteeni res Jaari Haapanen.
Röytän
ensiesiintyminen
Harjoitusta varten perustettiin
kuljetusviirikkö, jonka päällikkönä toimi sotilasmestari res Tatu
Korhonen. Kalustoa isossa harjoituksessa tarvittiin runsaasti.
Koululaiva Röyttä oli ensimmäistä kertaa mukana vapaaehtoisessa
harjoituksessa hoitaen kuljetustehtäviä, toimien miinaviirikön
miinalaivana ja antaen merenkulkukoulutusta. Sotilasveneenkuljettajakurssia suorittaneet saivat
koulutusta linnakeveneellä ja Gveneillä. Edellä mainittujen lisäksi viirikköön kuului vielä Kilstar.

olla enemmänkin. Ympärivuorokautinen kymmenen minuutin
lähtövalmius merkitsee toisaalta
aina myös runsasta luppoaikaa ja
odottelua. Tämän hyödylliseksi
käyttämiseksi on oltava omat
koulutussuunnitelmat ja -tavoitteet," pohdiskeli Tatu Korhonen
harjoituksen vaiheita.
Kokonaisuutena
Suomenlahti
2000 osoitti jälleen kerran suurten yhteistoimintaharjoitusten

mielekkyyden j a tärkeyden. Samalla se osoitti merivoimien reservin hitsautuneen yhtenäiseksi
ja hengeltään hyväksi kokonaisuudeksi. Talvikauden koulutus
tapahtuu yleensä pienissä ryhmissä erilaisilla erikoistaitoihin
keskittyvillä kursseilla. Kokonaiskuvan säilyttämiseksi on siksi erittäin tärkeää koota joukot
välillä yhteen toimimaan samassa
suuressa harjoituksessa. •
Kuvat ja teksti Reijo Telaranta

Taisteluammunnassa vihollista torjuttiin rynnäkkökiväärein, raskaalla konekiväärillä
ja kevyellä kranaatinheittimellä.

M e r i v o i m i e n komentaja varaamiraali Esko llli ja M P K ry:n
hallituksen puheenjohtaja L.
J. Jouhki kuuntelevat, kun
harjoituksen pv johtaja
k o m e n t a j a k a p t e e n i Veijo
Auvinen ja harjoitusesikunnan
päällikkö kapteeniluutnantti
res Kai Masalin kertovat
harjoituksen tapahtumista.

"Kuljetustehtäviä olisi voinut
Vartiojoukkue lähdössä
suojaamaan Hangon Itäsatamassa t a p a h t u n u t t a joukkojen perustamista. G-veneellä
m a t k a taittui vauhdikkaasti.
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MeriSK:n apulaisjohtaja
komentaja J a r m o Jaakkola
seuraamassa tilannekuvia.

Koulujen johtajat Ruotsissa
Rannikkotykistökoulujen johtajien perinteinen
kesätapaaminen
järjestettiin tänä
vuonna 1 3 16.6.2000 Ruotsissa. Tapaamiseen osallistuivat Suomesta
MeriSK:n apulaisjohtaja komentaja Jarmo
Jaakkola ja komentajakapteeni
Petri Parviainen.
Muut osallistujat
tulivat Ruotsin
lisäksi Norjasta.
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T

iiviiseen ohjelmaan kuuluivat mm. käynnit rannikkotykistökoulussa Tukholman
Näsbyparkissa sekä KA 1 :ssä
Vaxholmassa. Lisäksi tutustuttiin
upseerikoulutukseen Villingsberginampumakenttäalueella sekä
puolustusvälineteollisuuteen Bofors-Celsiuksen tiloissa Karlskogassa. Päivillä ehdittiin ohjelman
lomassa keskustella pohjoismaisesta upseerivaihdosta sekä erilaisista mahdollisuuksista kehittää yhteistyötä maiden välillä.
Ruotsissa muutos jatkuu puolustusvoimissa ja väistämättä se
jättää jälkensä myös rannikkotykistöön. Paikallinen rannikkotykistökoulu siirtyy vielä tämän
vuoden kuluessa Vaxholmaan,
mutta kovan kädenväännön jälkeen se säilytti itsenäisyytensä.
Nimi muuttuu Kustartillerie
Stridsskolan:sta
Amfibie
stridsskolan:ksi (AmfSS). Samaan aikaan ajoittuu KA l:n nimenmuutos Vaxholms amfibieregemente Amf l:ksi. Lisäksi molemmat joukko-osastot muuttavat
organisaatioitaan. AmfSS:aan
kuuluu pienen esikunnan lisäksi
simulaattori-, taktiikka- ja amfibio-osastot. Osastot ovat varsin

Pohjoismaista koulun johtoa.

vahvoja (n. 2 5 - 3 0 henkeä/osasto), joten opettajavoimaa on tarjolla rutkasti. Erona Suomen entiseen RtK:uun on, että Ruotsin
AmfSS ei kouluta kadetteja, vaan
tarjoaa valmistuneille upseereille
jatko-ja täydennyskoulutusta.

Uusinta
uutta,
kuljetusilmatyynyalus.

"Amfibiekären"
Amf l:n organisaatio muuttuu
myös virtaviivaisemmaksi. Pienen esikunnan lisäksi rykmenttiin
kuuluu kaksi koulutusta antavaa
pataljoonan, joilla kummallakin
on omat erikoisosaamisalueet.
Vaikkakin organisaatio näennäisesti kevenee, tulee siitä yksi
Ruotsin suurimmista rykmenteistä, johon kuuluu 500 upseeria,
150 siviilityöntekijää ja 1000 varusmiestä. Yhteistyö AmfSS:n
kanssa arviointiin muodostuvan
hedelmälliseksi, sillä Amf 1 voi
tarjota esimerkiksi maaliosastoja
ja koulutusryhmiä koulun oppilasharjoituksiin.
Rannikkotykistö nimenä alkaa olla häviämässä ja nyt terminä onkin "Amfibiekären", johon
kuuluu siis aiemmin mainittujen
AmfSS:n j a Amf 1 :n lisäksi
Älvsborgs
amfibieregemente
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Rannikkojalkaväkeä koulutetaan myös taistelijan simulaattoreilla.

Amf 4 (ent. KA 4). Nimen-, organisaatioiden-ja paikanmuutokset
eivät ole kuitenkaan itseisarvo,
vaan osaltaan kuvastaa ajatustavan muutosta Ruotsissa. Kiinteä
rannikkotykistö ajetaan muutamassa vuodessa alas j a j o nyt
aloitettu kehitystyö liikkuvien
rannikkopuolustusjärjestelmien
suuntaan jatkuu entistä kiivaampana.
Kehitystyön kärkenä
amfibioprikaati
Sodanajan organisaation kehitystyön kärkenä on nyt j a tulevai-

suudessa amfibioprikaati, johon
kuuluu viisi komppaniaa (johtaminen, tiedustelu, viesti, pioneeri ja huolto) sekä varsinaisina
taistelevina osina kolme amfibiopataljoonaa. Pataljoonia tukee
kaksi telahaupitsikalustolla varustettua rannikkotykistöpatteristoa. Lisäksi prikaatille voidaan
alistaa panssarijalkaväki- ja/tai
jalkaväkipataljoona. Keskeisiä
kalustohankkeita on käynnissä
lukuisia, joista mainittakoon mm.
telahaupitsitykit, merimiinat, ilmatorjuntaohjukset, johtamisajoneuvot, tiedustelulennokit, ilmatorjunnan tutkat sekä ilmatyynyalukset. Luonnollisesti kokonaisuus ei synny vuodessa tai parissa vaan suunnittelu-ja hankintajänne on n. 10 vuotta. Prikaatia

TEKNIIKKA

kehitettäessä on huomioitu mahdolliset kansainväliset kriisinhallintatehtävät.
Koulunjohtajien kesätapaamisen annin summasi tutustuminen
Bofors-Celsiukseen. Lähes kaikki ne ajatukset, jotka rannikkotykistön upseerit esittelivät kehittämissuunnitelmina, realisoituivat
insinöörien esittelykelmuissa,
esittelyvideoissa, protoversioina
ja valmiina tuotteina.
Puolustusvälineyhteistyö rannikkotykistön ja teollisuuden välillä on kiinteätä ja laaja-alaista,
joten suunnitelmien toteutuminen
lähitulevaisuudessa näyttää siis
varsin todennäköiseltä. •
Teksti ja kuvat:
Petri Parviainen
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OVE ENQVIST

Arvoisa
Lukija

rt-tykit

21
"Joko vihdoinkin on suurten harjoitusten aika"

E

ienen maan parasta omaisuutta on
terävä pää, osaaminen. Sotilasmaailmassa se merkitsee johtajien, päälliköiden ja komentajien teorian osaamisen lisäksi
myös heidän harjaantumistaan sekä alaisten
johtamiseen että oppimistaan joukon toimintojen koordinointiin. Myös kantahenkilökunnan tulee harjaantua hallitsemaan joukkoja ja
siihen luo mahdollisuuden vain riittävän
suuret kertausharjoitusjoukot. Tätä ovat
alleviivanneet toisaalla tässäkin lehdessä
haastattelemamme veteraanit.

B Q g ertausharjoitusvuorokausien supistuttua
voimakkaasti yhdeksänkymmentäluvulla syntyi sekä reservin että kantahenkilökunnan koulutukseen vakava aukko. Sen vaikutukset ulottuvat usean vuoden ajalle. Pataljoonan komentajan koulutus kestää kadettikoulussa neljä vuotta, johon tulee lisätä
joukoissa toteutettu harjoittelu. Yhtymän
komentajaksi ja aselajipäälliköksi kouliintuminen kestää noin 35 - 3 8 ikävuoteen saakka.
Suurten joukkojen liikuttelu, johtaminen
taistelussa, aselajitoimintojen yhteenliittäminen ja huolto opitaan vain harjoittelemalla
joukkojen kanssa. Kun vuosia kestävä tauko
syntyy koulutukseen kantahenkilökunnan
siirtyessä silti yhä korkeampiin virkoihin niin
riittävän suurten ja monipuolisten perusharjoitusten puuttuessa on vaarana sodan
johtamisen taidon rapistuminen.

Rannikolla suoritettavat taistelut ovat aina
"kolmiulotteisia". Maa - meri ja ilmaelementin kohtaaminen ja hallitseminen ja siinä
ympäristössä menestyksellisten taistelujen
käyminen edellyttää paitsi laajaa teoriapohjaa
myös suurten kertausharjoitusten johtamisen
tuomaa kokemusta, toimivia ja vakiintuneita
johtosuhteista sekä erinomaista huoltoverkostoa.
nneksi meillä reserviläiset heräsivät
oikeaan aikaan toimintaan ja ottivat asian
omakseen. Aktiiviset reservinjohtajamme
ryhtyivät junailemaan vapaaehtoisia harjoituksia, jopa kovapanosammuntojakin on suoritettu. Tämä on tapahtunut kuitenkin kertausharjoituksiin verrattuna varsin pienimuotoisena,
mutta kuitenkin sitäkin tärkeämpänä toimintana. Kantahenkilökunnalle se ei kuitenkaan
muodosta sodankäynnin johtamisen tarvitsemaa laajaa harjoituskehystä. Eikä vapaaehtoisen koulutuksen tavoitteeksi ole asetettukaan
kertausharjoitusten korvaamista.
Niukkuutta on jouduttu jakamaan j o useita
vuosia tässäkin asiassa ja nyt olisi vihdoinkin
vuoro panostaa kunnollisiin ja riittävän
laajoihin harjoituksiin, joissa sekä reserviläiset
että henkilökunta joutuvat kohtaamaan sodankäynnin ongelmat tositilanteessa eikä simulaattorin näppäinten ja tietotekniikan ruutujen
välityksellä.
Ossi Kettunen
RtUY:n puheenjohtaja

Pikkuveli
120/45 C
120 mm:n 45 kaliiperin merikanuuna mallia Canet

K

un Venäjä oli hankkinut Canet-tykkien
piirustukset
Ranskasta, aloitettiin näiden perusteella myös 120 mm:n pikatykkien valmistus Cbuhov-tehtaalla vuonna 1892. Tykkejä käytettiin eri sota-aluksissa. Myöhemmin myös Permin tykkitehdas valmisti 120 mm:n Canettykkejä. Venäjän vallankumouksen aikana tykkimallia käytettiin
laajasti aluksissa, rautatietykkeinä ja rannikkotykkeinä.

120 mm:n Canet-tykkejä jäi
vuonna 1918 Suomeen suhteellisen vähän, 1920-luvun tilastojen
mukaan viisi. Tykkit korjattiin ja
laitettiin ampumakuntoon Helsingin Laivastoasemalla 1930-luvulla. Kehdot käännettiin, lukkoja, tähtäinlaitteita, nestepumppuja, istuimia ja muita osia uusittiin

ja haarukat korotettiin suuremman korotuksen saamiseksi. Lisäksi hankittiin ilmeisesti tässä
vaiheessa tykeille muutamia Lokomo-lavetteja, jolloin tykistä
käytettiin nimitystä 120/45 CLo.
Jatkosodan lopussa rannikkotykistöllä oli edelleen kaksi Cmallista ja kolme CLo-mallista
tykkiä. Tykkien putket olivat sotien jälkeen loppuun kuluneita,
minkä takia ne suunniteltiin sisäputkitettaviksi. Yksi putki laajennettiinkin 122 mm:ksi, mutta rihlat jäivät takapäästä vajaiksi. Tästä tykistä käytettiin tyyppimerkintää 122/44 C. Tykillä suoritettiin kohtalaisen onnistuneet koeammunnat. Ainakin vielä vuonna
1950 merivoimien esikunnan
suunnitelmissa oli viiden 120/45
C-tykin varustaminen 122 mm:n
irtosisäputkilla ja kahden uuden

Silakkamarkkinat
Klamilan kalasatamassa
1.10.2000 klo 10.00-15.00
järj. Klamilan seutu ry.
Puh./fax 05-357 3103
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Lokomo-lavetin hankinta, millä
toimenpiteellä olisi saavutettu 60
asteen korotus. Tykkien modifiointiin ei kuitenkaan ryhdytty.
Niin sanottuina vaaran vuosina (1944-1947), jolloin Liittoutuneiden Valvontakomissio oli
kieltänyt 120 mm:ä suuremmat
rannikkotykit Porkkalasta itään.
120/45 C-tykit olivat tarpeen.
Vaaran vuosien jälkeen tykit olivat käytössä eri paikoissa muun
muassa Rannikkotykistökoulussa
ja Merisotakoulussa harjoitustykkeinä. Tykin hyviä puolia oli se,
että sillä voi harjoitella isompien
Canet-tykkien tapaan.
Nykyisin Rannikkotykistökoululla ollut tykki on museoituna Kuivasaaressa. Kuivasaaren
tykin lisäksi muun muassa yksi
tykki on yksityisomistuksessa
Hyvinkäällä.

Proteesiasioissa Teitä palvelee
erikoishammasteknikko

Juha Nepponen
V ä i n ä m ö i s e n k a t u 6 B, 3 2 2 0 0 L o i m a a , p. 0 2 - 7 6 2 2 3 9 3
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"Tjutty
^ a r k

Tall
Ships'
Race
Suuret purjelaivat kokoontuivat Helsinkiin
14.-17.7. Pääkaupunkimme toimi Cutty Sark Tall
Ships' Racen yhtenä
välisatamana. Jo viidettä
kertaa nämä meren
ylväät kyntäjät kokoontuivat Suomen vesillä.
Tämän huomiota herättävän kilpailun tavoitteena
on saattaa maailman
purjehtiva nuoriso yhteen.

V

aikka tapahtuma ei ollutkaan ensimmäistä kertaa
Suomen maaperällä, eikä
edes Helsingissä, ei se
tarkoittanut sitä, että kaikki olisi
ollut valmista. Suunnittelutyö
vastuuhenkilöiden osalta alkoi jo
Turun TSR-tapahtuman jälkeen.
Työmäärä ja tekijöiden määrä lisääntyi koko ajan tilaisuuden lähentyessä. Toimivien johto-ja tukijärjestelmien luominen vaati
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Meksikon laivaston ylpeys,
koulupurjelaiva Cuauatemoc.

Saksalainen koulupurjelaiva
Alexander von H u m b o l d t .

Juhlaliputus. S u u r i m m a t
alukset ovat kaikki saapuneet
perille (vas).

monen henkilön täysipäiväistä
työskentelyä.
Kadetit
yhteysupseereina
Tärkeänä osana koko tapahtumaa
ja sen onnistunutta läpivientiä
toimivat alusten yhteysupseerit.
Tämä työtä kaihtamaton joukko
koostui nuorisopurjehtijoista,
meripartiolaisista, reserviläisistä
ja 67. merikadettikurssin kadeteista. Kadetit toimivat yhdessä
reserviläisten kanssa valtionalusten yhteysupseereina. Yhteysupseerien voimakkaana taustajoukkona toimi satamakeskus.
Satamakeskus oli koko tapahtuman hermokeskus. Satamakeskus koostui viranomais-, nuoriso-,
ja tukisektorista. Sektorit toimivat yhteistyössä ratkoen yhteysupseereiden ongelmia parhaan
kykynsä mukaan. Satamakeskukseen oli luotu massiiviset puitteet
ongelmatilanteiden ratkaisuja
varten. Yhteysupseerit lähettivät
kysymyksensä tai ongelmansa
tekstiviestinä satamakeskukseen
missä ne tulivat tietokoneelle näkyviin, josta ongelmat ohjattiin
oikealle ratkaisijalleen. Toiminta
satamakeskuksessa oli reipasta ja
joustavaa ja kaikista ongelmatilanteista selvittiin kunnialla. Satamakeskuksessa toimi viisi kadettia vuoroluettelon mukaisesti

kaksi kerrallaan. Vuorot muodostuivat pitkiksi ja raskaiksi, mutta
hyvät työkaverit saivat ajan kulumaan siivillä.
Voittaja arvioimalla
Tapahtumaa edeltävä viikko sekä
tapahtuman alkuviikko oli työtäyteistä jokaiselle tapahtuman
järjestämiseen osallistuville. Kun
alukset oli jaettu yhteysupseereille sekä johtamis-ja tukijärjestelmät luotu, oli aika korjata tehdyn
työn hedelmä j a vastaanottaa
alukset.
Itse kilpailussa ei voittajaksi
julisteta aina osuuden nopeinta
alusta. Ensimmäisen palkinnon
saa alus, joka parhaiten kilpailun
tuomariston mielestä on edistänyt
nuorisopurjehduksen päämäärien
saavuttamista ja kansainvälistä
yhteistoimintaa. Kilpailu on tarkoitettu kaiken kokoisille purjealuksille pienemmistä veneistä
suuriin purjelaivoihin.
Kaukaisimmat
osanottajat Australiasta
Itämerellä järjestettyyn kilpailuun otti osaa yli seitsemänkymmentä alusta ja kaukaisimmat
osanottajat tulivat aina Australiasta j a Meksikosta asti. Alukset
lähtivät ensimmäiselle kilpailuosuudelle Gdanskista lauantaina
8.7. tavoitteenaan saapua maaliin
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Helsinkiin perjantaina 14.7. Suotuisat tuulet kuitenkin jouduttivat
matkantekoa j a ensimmäiset
aluksista ylittivät maalilinjan j o
keskiviikkona 12.7. Osa maalilinjan ylittäneistä aluksista purjehti
saman tien Pohjois-satamaan Katajanokalle, mutta osa kääntyi takaisin avomerelle jatkaakseen
harjoittelua vielä pari päivää ennen virallisen ohjelman alkamista.
Katajanokalla, jonne alukset
kiinnittivät, oli pystytetty kauppakatu sekä useita huvitelttoja
yleisölle ja alusten miehistöille.
Neljän päivän aikana alueella oli
ohjelmaa aamusta iltaan. Alueella
vieraili tuona aikana joidenkin
lähteiden mukaan jopa yli puoli
miljoonaa ihmistä. Suurin osa
aluksista oli yleisölle auki joka
päivä. Vetonauloina alusten joukossa olivat tietenkin kaikkein
suurimmat purjelaivat, jotka olivat kiinnittäneet aivan pohjoissataman suulle. Näihin merten
kulkureihin lukeutuivat muunmuassa ruotsalainen koulupurjelaiva
Falken, saksalainen Alexander
von Humboldt vihreine purjeineen sekä Meksikon laivaston ylpeys Cuauatemoc.
Yhteysupseerin arkea
Hyvä yhteysupseeri tekee aluksen päällikön lähes toimetto-

maksi hoitamalla yli 90 prosenttia aluksen juoksevista asioista.
67. Merikadettikurssin kadetit ja
reserviläiset pyrkivät parhaansa
mukaan toteuttamaan tuota em.
ajatusta ihanteellisesta yhteysupseeri toiminnasta. Yhteysupseerit
selvittivät aluksensa täydennystarpeet ja suorittivat niihin liittyen tarpeelliset tilaukset. Monilla
aluksilla oli tarve perushyödykkeisiin, kuten makean veden j a
muonan täydennyksiin, mutta erikoislaatuisempiakin
toiveita
esiintyi. Yhteysupseeri saattoi
joutua ratkaisemaan esimerkiksi
ongelman, mistä hän perjantaina
klo 16 jälkeen hankki kovaa arvopuuta, jota hänen aluksensa
halusi korjaustarpeisiinsa. Mitään
ylitsepääsemätöntä ongelmaa ei
kuitenkaan missään vaiheessa
esiintynyt ja arvopuutakin löydettiin, vaikkakin se vaati kohtuullisen määrän puhelinsoittoja moniin mielenkiintoisiin paikkoihin.

tin ja muun materiaalin. Alukselle päästyään yhteysupseeri selvitti aluksen päällikön kanssa päivän ohjelman ja mahdolliset
aluksen tarpeet. Päällikön kanssa
suoritetun aamupalaverin jälkeen
yhteysupseeri johdatti aluksensa
miehistön päivän seikkailuihin.
Miehistöille oli järjestetty runsaasti erilaisia tapahtumia ympäri
Helsinkiä ja sen lisäksi, että yhteysupseeri huolehti oman miehistönsä perille pääsystä eri tapahtumiin, hän myös pyrki täyttämään
ohjelman ulkopuoliset toiveet
esimerkiksi metsäretkestä kaupungin ulkopuolelle. Yhteysupseeri vieraili aluksellaan seuraavan kerran iltapäivällä, jolloin
hän jälleen koukkasi aluksensa
lokeron kautta tarkastamassa
mahdollisen toimitettavan postin.
Käytännössä toinen vierailu suoritettiin heti, kun se oli mahdollista kaikilta kiireiltä.

Yhteysupseerien päivärutiinit
alkoivat joka aamu klo 0830 organisaatiopalaverilla TSR-keskuksessa, jossa selvitettiin alkavan päivän ohjelma, annettiin palaute edellisestä päivästä sekä
tuotiin esille kiireisimmät hoidettavat asiat juuri sillä hetkellä. Palaverin jälkeen yhteysupseerit
kävivät aluksen lokerolla ottaen
sieltä alukselle toimitettavan pos-

Kokemusta kansainvälisestä t o i m i n n a s t a
Valtionaluksilla toimineet yhteysupseerit, tässä tapauksessa 67.
Merikadettikurssin kadetit, saivat
toimia kaikkien muiden velvollisuuksiensa lisäksi alustensa päälliköiden adjutantteina erilaisilla
kohteliaisuuskäynneillä, jotka
suoritettiin Helsingin apulaisylipormestarin, Helsingin sotilaslää-
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Turvallisuus on
välittämistä
• Maanpuolustuksen Tuki ry:n
Tuemme Turvallisuutta kansaon
päättynyt
laiskeräys
13.03.2000 Senaatintorilla pidettyyn tilaisuuteen. Helsingin keräysalueen tulokseksi muodostui
yhdistysten, kerhojen j a kiltojen
keräystilitysten mukaan 949.550
mk. Määrässä on mukana myös
MPT:lle tulleet viitteelliset sekä
Helsingin Reservin Sanomien
10/99 numeron mukana lähetetyn
keräyskirjeen lahjoitukset.
Tulos on 71 % meille asetetusta 1.320.000 mk:n keräystavoitteesta. Lopullinen tulos saadaan kuitenkin vasta kun viimeinenkin yhdistys on tehnyt tilityksensä.
Elinkeinoelämälle kohdistettuna keräys jatkuu aina vuoden
2000 loppuun saakka. Tähänkin
keräykseen voivat yhdistykset
osallistua
puheenjohtajille
15.06.2000 annetun ohjeen mukaan.

nin edustajan ja merivoimien esikunnan esikuntapäällikön luokse,
sekä sen maan suurlähetystöön,
josta alus oli kotoisin. Nämä vierailut suoritettiin kaikki perjantaina 14.7. Huolimatta kovasta kiireestä, osoittautuivat kohteliaisuuskäynnit yhdeksi mielenkiintoisimmista osista koko tapahtumaa. Vieraan vallan delegaation
mukana liikkuessa pääsi osalliseksi kansainvälisestä toiminnasta parhaimmillaan.
Cruice-ln-Company
Yksi tapahtuman kohokohdista
oli Cruice-ln-Company -osuus,
jonka tarkoituksena oli purjehtia
ryhmissä Helsingistä pitkin Suo-
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Mestarisaavutukset
Kun on tahtoa, niin tulee myös
tulosta! Keräyksen tilittäneiden
yhdistysten tulosten mukaan alueen kolme parasta kerääjää olivat: Kiltasisaret Ritva Korhonen
153.960 mk, Kaartin Kilta ry
Arto Pekkola 64.340 mk ja Rannikkojääkärikilta ry Erkko Kajander 41.550 mk. Parhaat kiitokset ja onnittelut hyvästä tuloksesta!
Alla olevassa tilastossa selviää Merivoimien reserviläisyhdistysten keräystulokset. Nylands

Brigads Gillelle ei ole laskettu
jäsenmäärään perustuvaa tavoitetta.
Maanpuolustuksen Tuki ry:n
Helsingin keräysalueen johto
kiittää kaikkia keräyksessä mukanaolijoita erittäin hyvästä j a
tuloksellisesta työpanoksesta.
Kiitos, että välititte!
Työ vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi jatkuu!
Maanpuolustuksen tuki ry
Helsingin keräysalue
Keräyspäällikkö
Viljo Lehtonen

Yhdistys
Helsingin Reservimeriupseerit
RT-kerho johtorengas ry
Helsingin laivastokilta ry
Nylands Brigads (iille rf Helsingfors
Suomenlinnan RT-kilta ry
Rannikkojääkärikilta ry

men ainutlaatuista saaristoa j a
rannikkoa
Maarianhaminaan.
Matkan aikana järjestettiin mm.
illanvietto historiallisesti mielenkiintoisella Högsäran saarella.
Tapahtuman tarkoituksena oli,
että yhteysupseerit pääsisivät CI-C -osuudelle mukaan, mikäli
aluksella vain oli kapasiteettia
ottaa yhteysupseerinsa mukaan.
Tarkoituksena oli myös leppoisa
ajanviete ja toisiinsa tutustuminen tällä siirtymäosuudella. Kadeteilla ei ollut mahdollisuutta
osallistua tähän osuuteen koulutuskiireiden takia, joten viranomaisalusten edustaminen jäi reserviläisten harteille, josta he selviytyivätkin kunnialla.

tavoite
23.115
18.975
57.270
35.305
10.810

tulos
7.590
9.550
20.630
40.093
22.100
54.360

Kaiken kaikkiaan yhteysupseerit onnistuivat tehtävissään
erinomaisesti. Kaikilla aluksilla
oltiin tyytyväisiä heidän panokseensa. Kun alukset lähtivät Helsingistä maanantaina 17.7. muodostaen "purjeiden paraatin", lähes jokainen alus otti mukaansa
yhteysupseerinsa, mikäli tälle
löytyi tilaa. Alukset suuntasivat
eskaaderipurjehdusosuudelle (CI-C) jatkaakseen uudelle kilpailuosuudelle, joka alkoi Tukholmasta. 67. Merikadettikurssin kadetit
hyvästelivät aluksensa j a jäivät
Helsinkiin jatkaakseen uusiin
tehtäviin.
Teksti: Toni Koskinen, Heikki
Rahikainen, Mika Salin
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Päätöspäivänä Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori kenraalimajuri Seppo
Tanskanen palkitsi kurssin priimuksena kapteeniluutnantti J a n n e Huuskon.
Avustamassa on opintotoimiston päällikkö majuri Erkki Lyly ja taustalla
esiupseerikurssin johtaja everstiluutnantti Reijo Seppänen.

Esiupseerikurssi 53 esittäytyy

E

siupseerikurssi 53 j a sen
Merisotalinja 19 aloitti yhdeksän kuukautisen urakkansa 30.8.1999 Maanpuolustuskorkeakoulun jatkotutkinto-osastolla. EuK 53 vahvuus oli 88 oppilasupseeria, joista Merisotalinjalla opiskeli 13. Yhteisten opintojen opetus oli koko merisotalinjalle sama aikaisemmasta palvelusurasta riippumatta. Yhteisten
opintojen painopiste oli operaatiotaidossa ja taktiikassa, jota tukivat muut oppiaineet. Syventävien
opintojen aikana kukin oppilas
perehtyi omaan aihealueeseensa,
joka voi olla operaatiotaito ja taktiikka, johtamisoppi, strategia j a
kansainvälinen yhteistyö, sotahistoria tai tekniikka.
Opiskelu esiupseerikurssilla
oli monipuolista. Rannikkoalueen ja meille rannikonpuolustajille vieraampien yhtymien - lippu-
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een ja jääkäriprikaatin - operaatiotaidon j a taktiikan opiskelusta
riitti jokaiselle jotain uutta. Lisäksi useammalle meistä oppilaista yhtymän esikunnan toiminta, suunnitteluprosessi j a muut
yhtymän operaatioissa huomioitavat asiat olivat osittain outoja.
Luentojen j a ryhmätöiden ohella
opiskeluun kuului luonnollisesti
harjoituksia, joista tärkein oli
toukokuussa 2000 järjestetty esikunta- j a johtamisharjoitus.
EJH:n aikana pääsimme soveltamaan käytännössä rannikkoalueen esikunnan, lippueen tai peliryhmän toimintaan vuoden aikana oppimiamme asioita. Keväällä
esiupseerikurssi tutustui Karjalan
kannakselle suuntautuvalla sotahistorian opintomatkalla perinpohjaisesti jatkosodan taistelupaikkoihin, niin suomalaisesta
kuin neuvostoliittolaisestakin nä-

kökulmasta. Annettu sotahistorian paketti tuntui erityisen konkreettiselta, kun taistelujen kulkuun perehdyttiin aidoilla tapahtumapaikoilla.
Esiupseerikurssin 53 päätöspäivänä 31.5.2000, merisotalinjan j a samalla koko esiupseerikurssin priimuksena palkittiin
kapteeniluutnantti Janne Huusko.
Esiupseerikurssin oppilaskunta
järjesti päätöspäivän iltana Maanpuolustuskorkeakoulun tiloissa
mieleenpainuvan kurssijuhlan,
joka ei jättänyt epäilykselle sijaa
oppilaskunnan kyvystä järjestää
hyvät juhlat.
Haluamme esittää lämpimät
kiitokset kuluneesta talvesta j a
saadusta opista linjamme johtajalle komentajakapteeni Matti
Eskolalle sekä komentajakapteeni Rami Peltoselle. Heidän isällisessä ohjauksessaan oppilaisiin
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tartutettiin niin rannikkoalueen
kuin lippueenkin johtamiseen tarvittavat tiedot ja taidot.
Merisotalinjan 19 rannikonpuolustajat

Rannikonpuolustajat Huusko,
Tuominen ja Torkkeli Karjalan
kannaksella Murokallion
harjalla. Taustalla metsän
siimeksessä näkyvä t i e on
Tali-lhantalan teiden risteys.
Kuvasta p u u t t u u kapteeniluutnantti M a u r i M i k k o n e n ,
joka oli tutustumassa Kannaksen olosuhteisiin toisen
r y h m ä n m u k a n a viikkoa
aikaisemmin.

Ote Esiupseerikurssi 53:n
sarjakuvahahmon, kapteeni
Sian sarjakuvasta.
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KARI NORKOLA

Rannikkotykistön opistoupseerit ry:n

Merivoimien
valiotaistelija

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
SYYSKOKOUS
pe 27.10.2000 klo 12.00
Gyltön linnakkeella Korppoossa

Merivoimat näyttelivät merkittävän osan Suomen
puolustuksessa ylivoimaista vihollista vastaan viime
sodissamme, vaikkeivät niiden toimet näkyneetkään
Päämajan päivittäisissä katsauksissa samanlaisilla
liuskamäärillä kuin maavoimien ja ilmavoimien
taistelut. Samassa mittakaavassa Päämaja näki
meripuolustuksemme myös jatkosodassa jakaessaan nimityksiä Mannerheim-ristin ritareiksi.

V

iisi taistelijaa nimettiin merivoimien
yksiköistä ja
kaksi rannikkotykistöstämme. Merivoimien valiotaistelijoina palkittiin komentajakapteeni Jouko Arho, sotilasmestari
Toimi Ovaskainen, kapteeniluutnantit Osmo Kivilinna, Jouko
Pirhonen ja Kaarlo Salo (myöh.
Kajatsalo) sekä rannikon puolustajista everstiluutnantti Martti
Miettinen ja korpraali Viljo Vyyryläinen.
Ritarin nimityksiin ylti ensimmäiseksi kaksi Merivoimien
valiotaistelijoista. Maaliskuun
8.:na päivänä 1941 nimitettiin
näet Jouko Arho miinalaivoilta ja
Toimi Ovaskainen moottoritorpedoveneiltä.

silmä. Hän oli saanut palvella jo
rauhan aikana moottoritorpedoveneillä ja ihastunut niiden ominaisuuksiin niin, että hän kuului
siihen merivoimien henkilöstön
osaan, joka piti nopeita taisteluveneitä tehokkaimpina meripuolustukselle. Toinen osahan nojautui isojen taistelulaivojen kykyihin.
Kanta-aliupseerikoulutuksen
saaneena ja alalleen innostuneena
Ovaskainen omasi vielä erin-

omaiset opettajan ominaisuudet
ja pystyi luomaan venemiehistöihinsä oikean taisteluhengen. Paljolti hänen ansiostaan alettiin uskoa torpedon purevuuteen.

- käsitellään sääntöjen 9§ määräämät asiat
Tarkempi ohjelma lähempänä ko. ajankohtaa.
Asialistaesitykset hallitukselle 13.10.2000 mennessä.
Ota huomioon työaikoja suunniteltaessa!

tiin hänelle ritarinimitysesityksessajo silloin vanhentuneen 12
tonnisen moottoritorpedovene
Syöksyn päällikkönä. Päättäväisesti j a häikäilemättömästi hän
upotti useita aluksia sääolosuh-

Häikäilemätön
hyökkääjä
Sodan aikana j o yli 30-vuotias
Ovaskainen asteittain sotilasmestariksi ylenneenä teki kaikkiaan
96 partiomatkaa, joista 60 lasket-

Erinomainen taktikko
ja o p e t t a j a

m

Suomalaisten moottoritorpedoveneiden iskujen rajuutta pidettiin
yllättävän voimakkaina sodan
alusta alkaen. Vielä yllättävämmäksi nähtiin pohjoissavolaisen
soturin, Karttulasta lähteneen
Toimi Ovaskaisen, merellisen
taistelun taitavuus j a taktillinen
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teita hyväkseen käyttäen ylivoimaisiltakin
vihollisosastoilta.
Näin hän upotti kaksi vm-venettä
6.7.41 Hangon tukikohdan edustalla ja 19.7.41 Jumindan niemen
luona hän hyökkäsi torpedoilla
Storoshevoj-luokan hävittäjää
vastaan pelastaen siten oman liikuntakyvyttämän aluksen. Koiviston salmessa hän tuhosi 2 000
tonnin kuljetusaluksen 2.9.41 ja
kolmea viikkoa myöhemmin
Suursaaren satamaan pyrkivän
800 tonnin vartiotykkiveneen.
Sotien jälkeen Ovaskainen
toimi varastonhoitajan tehtävissä
Kuusinen Oy:llä vuosina 194550, Korpivaara Oy:llä 1952-62 ja
Hankkija Oy:llä 1962-70. Asunto-osakeyhtiö Vilhovuorenkatu
5:n isännöitsijänä hän työskenteli
23 vuotta, t o i m i Ovaskainen
ylennettiin yliluutnantiksi vuonna 1966. Hän on levännyt Piikkiön hautausmaalla 29.11.1991
lähtien. •

APURAHA
Rannikkotykistösäätiö myöntää
vuonna 2000 yhden 45 000 markan
apurahan rannikkopuolustuksen
piirissä tapahtuvan
tutkimustyön
tukemiseksi (esim
väitöskirja vast).
Hakemukset tutkimussuunnitelminen tulee osoittaa
säätiön asiamiehelle komentajakapteeni Jyrki Vikströmille. MerivE opos,
PL 105,
00201 Helsinki.
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Matka oli antoisa ja sää suotuisa muutamaa ukkoskuuroa lukuun ottamatta. Ensimmäisenä päivänä
ajoimme Upinniemeen, jossa tankkasimme ja jatkoimme Hangon ohi Hiittisten saaristoon. Ankkuroimme yöksi Högsäran saaren Kejsarhamneniin.
Aamulla jatkoimme Turun Pansion laivastotukikohtaan, jossa tutkamme korjattiin. Korjauksen aikana
kävimme tutustumassa miinalaiva Hämeenmaahan
laivan komentajan johdolla.
• Harri Kalaja
suuntimia
ottamassa
Pohjanlahdella.

L

ounaan jälkeen jatkoimme
kohti Raumaa, j o n n e saavuimme myöhään yöllä
rankan kaatosateen saattelemana.
Laivan päällikkö sanoi, että mikäli luulen pysyväni sisääntuloväylän poijujen välissä saan ajaa
satamaan. Väylä oli hyvin merkitty j a tuntui hieman siltä kuin
olisi laskeutunut kiitoradalle.
Laiturin lähellä sataman valoja
alkoi kuitenkin olla j o niin paljon, että päällikkö komensi kokeneen, eläkkeellä olevan merivartijan ruoriin, joka ajoi aluksen laituriin.
Keskiviikkona herättyämme
tutustuimme pikaisesti Raumaan
ja kävimme oluella torin varrella.
Söimme lounaan taas laivalla j a
j a t k o i m m e Vaasaan. Meidät oli
jaettu kahteen vuoroon, joita kutsutaan laivaston perinteiden mukaan vasemmaksi j a oikeaksi
vahdiksi, joista toinen vastaa laivasta ja toinen on vapaana eli lepovuorossa.
Kuuluin alussa vapaavahtiin,
sää oli tyyni ja istuskelimme kannella. Maalailimme aikamme kuluksi laivan kansirakenteita. Rauman suunnalla ukkosti ja salamoi
j a ajattelin, että olipa hyvä kun
kerkesimme alta pois. Pilvet kuitenkin saavuttivat laivaa, vaikka
ajelimme noin 14 solmun matka-
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• Röyttä kohti
länttä ja auringonlaskua
Hangon läntisellä
selällä. Aurinkolasit olivat todella
tarpeen.
• Komentaja
Hannu Luukkonen ja k o m m o d o ri Kauko Lehtinen
aluksen juhlalounaalla Vaasassa.
•

Pohjanlahden
Laivastokillan
puheenjohtaja
Tauno Revvell
(oik) ja Sinisen
Reservin puheenjohtaja Timo
Vartiainen.
• Aluksen
konepäällikkö
Leo Pietilä
Kokkolasta,
försti Kai
Masalin ja
päällikkö Pekka
Aarniaho
valmiina Vaasalaisten vastaanottoon.

• M y r s k y n jälkeen. Koulutusta
käytännön tilanteessa, keulapilssin
tyhjennys palopumpulla.
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vauhtia, joten päätimme lopettaa
maalaamisen, eikä aikaakaan kun
ukonilma oli jo suoraan päällämme. Onneksi olin vapaavahdissa
ja pääsin kannelta sisään sateelta
suojaan.

kannelle ei ollut mitään asiaa j a
komentosillan kautta keittiöön
kulkeminenkin vaati sadepuvun
päälle laittoa, mikäli ei halunnut
kastua, koska aallokko löi välillä
yli koko laivan.
Sadepuvusta huolimatta kasun merivahti vaihtui sade tuin kuitenkin kun meidän merioli j o lakannut j a aurinko vahtimme alkoi. Onneksi vesi ei
alkoi painua taivaanrannan ollut kovin kylmäiija vahtipäällitaa. Vaasalainen merivartija opetti kön kanssa mietimme milloin
minua ajamaan melkoisella vauh- vesi tulee yllä olevista pilvistä,
dilla läpi karikkoisten vesien, jot- milloin meren pärskeistä. Tämä
ka ovat Pohjanlahdella matalia ja ei ollut kuitenkaan kovin helppoa
on tiedettävä tarkkaan missä pelkästään maistelemalla, koska
mennään. Siinä olikin oltava molemmista lähteistä tullut vesi
tarkkana, ison sotalaivan ohjaa- sekoittui keskenään.
minen kun ei ole aivan samaa
Osa miehistöstä ruokki Pohkuin perämoottorilla ajaminen, janlahden kaloja, johon merenmutta pärjäsin kuitenkin hienosti. käynnillä ja edellisen illan juhlilLoppumatkasta ruoriin tuli toinen la oli epäilemättä oma vaikutukkokenut merivartija, pääsin kah- sensa. Seuraavan päivän Helsinville j a reimareita hipoen saa- gin Sanomien mukaan Pohjanvuimme myöhään yöllä Vaasaan. lahdella oli mitattu jopa 8,5 metTorstainajynssäsimme laivan rin aaltoja. Olipa aaltojen korkekannen, koska lounaalle oli kut- us sitten mikä tahansa komentosuttu arvovaltaisia vieraita, mm. sillalle roiskuvilla vesillä oli kuiPohjanlahden merivartioston ko- tenkin virkistävä vaikutus ja saumentaja j a Vaasan sotilasläänin najuhlien huurut hälvenivät.
esikuntapäällikkö. Myös meidät
Vahtivuoroja vaihdellen saaoli kutsuttu vastavisiitille j a kä- vuimme lopulta perjantaiaamuna
vimme Pohjanlahden laivastokil- Utön linnakkeelle. Olin jällen
lan puheenjohtajan tarjoamalla ruorivuorossa j a hieman ennen
saunaillassa.
linnakkeelle
saapumistamme
Miehistöstä osa vaihtui Vaa- Röyttä oli vahtipäällikön mukaan
sassa. Juhlien jälkeen oli hieman juuri rikkonut tuhannen merimainuutunut o l o j a lisäksi Pohjanlah- lin rajan. Ankkuroimme lahdelle
delle oli annettu perjantaiksi ko- ja odotimme vuoroaluksen lähvan tuulen varoitus. Olimme on- töä, jolloin laituripaikka vapauneksi alussa ensimmäisenä lepo- tui. '
vahdissa, joten lähdön jälkeen
Kiertelimme saaressa j a käsain hieman levähtää. Meren- vimme merimieskappelissa, jossa
käynti alkoi kuitenkin olla sen Hannu soitti suvivirren. Tuuli oli
verran kova, että punkassa pysy- tyyntynyt, mutta samalla oli alkaminen ilman turvavöitä alkoi nut tihuttaa ja jatkoimme matkaa.
käydä hankalaksi. Ruokailemi- Bengtskärin kohdalla kiertelimnenkaan keinuvassa laivassa ei me jonkin aikaa valokuvia napsiole kovin helppoa, vaikka silloin en j a suuntasimme sitten kohti
voikin helposti pistää poskeensa Upinniemeä. Vielä viimeiset ha- nimittäin haarukalla. Toisaalta laukset kokkityttömme kanssa j a
sitten kotimatkalle autokyydillä.
Onnellisena, kokemuksista rikkaana ja merenkulun saloihin pe• Harras hetki U t ö n
rehtyneenä vaivuin vihdoin ankappelissa, jossa
saittuun uneen, vaikka sänky tunEstonian kohtalo
tui vielä hieman keinuvan. Merinousi kaikkien
vahti oli päättynyt.
mieleen. Hannu
Teksti j a kuvat: Harri Kalaja
soitti suvivirren.
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24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää vuodessa • useita lääkäreitä
tarkoituksenmukaiset laitteet - ammattitaitoiset potilaskuljetukset
» useita ambulanssikoneita
nopein yhteys entisiin IVY-maihin

MIE*

Isonmafja
jaettiin
kuudennen
kerran
Rt-golfissa
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M y ö s o m a M a t k a A p u P a l v e l u , M.A.P. - j ä s e n y y s o h j e l m a , j o k a takaa
m a t k u s t u s t u r v a l l i s u u d e n kaikkialla maailmassa. V o i t t u t u s t u a

Petri Parviaisen tyylinäyte väylällä 18.

M.A.P. -jäsenyysohjelmaan sivuilla www.medevacpartners.
Puh. 0 9 - 6 8 6 0 210

T

uusulan golfkenttä näytti parhaat puolensa. Syysilmoista
ei ollut tietoakaan kun aurinko
hemmotteli 2 2 kisaan osallistunutta pelaajaa. Hyvät olosuhteet
takasivat korkean tulostason.
Tasaväkisen miesten sarjan
voitti Jyri Hagman tuloksella 38
bogey-pisteellä. Lauri Kasurinen
oli toinen j a Tim Livson kolmas.
Naistenkin sarjaan saatiin uusi
voittaja. Leila M a l m b e r g voitti
ennen Hilkka Kettusta j a Leena
Rekolaa.

P i e n i m m ä l l ä lyöntimäärällä
kentän selvitti Lauri Kasurinen,
kisan ainoa sigle-pelaaja, Kotkasta. Hänen lyöntimäärä 83 lyöntiä
oli selkeästi kisan paras.
P i s i m m ä n lyönnin, reilusti
kolmatta sataa metriä löi väylällä
15 Tim Livson. Edellisen väylän
" l ä h i m m ä s lippua" kisan paras
oli Kari Siren.
Toimituskin pääsi nauttimaan
tästä miellyttävästä j a urheilullisesta tapahtumasta. Menestyminen antaa kuitenkin vielä odottaa
- tänäkin vuonna.

,

K i s a s a u n a n j a palkintojen
jaon jälkeen kokoonnuttiin Krapihoviin nauttimaan pöydän antimista j a k e r t a a m a a n kierroksen
huippuhetkiä.
Kiitokset kaikkien osallistujien puolesta jälleen kerran hyvistä
järjestelyistä Pertti E.K. j a Sirkka
Aallolle. Tavataan
taas ensi vuonna.

Urakointia

Kuivausta
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Vuokrausta

!

Lappeenrannantie 6 3 8
52420 Pellosniemi
Puh. ( 0 1 5 ) 6 6 7 2 2 0
Fax (015) 667 219
www.pellosmarin.fi

Pellos JRftrift Ot)

Fax 0 9 - 6 8 6 0 2 1 4 4

Rakennuskoneet, henkiTimanttisahaus ja-poraus,
lönostimet, telineet piesekä betonin murtaminen
neen ja suureen rakentami- huippuluokan kalustolla.
seen. Myös tapahtumatelt a t ja varastohallit.

Kosteusmittaukset, -kartoitukset, lämpökuvaukset sekä kuivauspalvelu. 24 tunnin katastrofipäivystys.

Rakentajain Konevuokraamo Oyj
-
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Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa, puh. (09) 89 481, fax (09) 890 303
Maanlaajuinen toimipisteverkosto • www.rakentajainkonevuokraamo.fi
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• Yliluutnantti Hannu Roponen ja
aliluutnantti M a r k k u Sipilä opettavat tilapäisvälineistä donitsin
tekoa.
• Alla v a s e m m e l l a aisteluhaudan
vyörytys rannikkojalkaväkiharjoituksessa.
• Alla r y h m ä n ylimenoharjoitus
kahlaamalla huhtikuisessa merivedessä.

Rannikkojoukkolinja kajakkikoulutuksessa.
Alla r a n t a u t u m i n e n veneestä vesistönylityksen jälkeen vesistökoulutuksessa.

pjf

Rannikkotykistölinjasta
rannikkojoukkolinjaksi

Sadat rannikkotykistön opistoupseerit ovat suorittaneet perusja jatko-opintonsa rannikkotykistölinjalla Rannikkotykistökoulussa. Vuosien varrella opistoupseerikoulutuksen muuttuessakin
säilytti linja nimensä.

E

delleen useiden rannikkotykkimiesten muistissa ovat
linjan pitkäaikaiset kouluttajat kapteeni evp Timo Kulmala,
yliluutnantti evp Heikki IsoSomppi j a yliluutnantti Jari Andersson sekä heidän persoonalliset
opetusmenetelmänsä. 1990-luvun
lopulla Merivoimien ja Rannikkotykistön yhdistymisen yhteydessä
siirtyi henkilökunnan koulutus jälleen Merisotakouluun Suomenlinnaan. Peruskurssista 56, mikä alkoi Maanpuolustusopistossa syksyllä 1998, alkaen muutettiin rannikkotykistölinjan nimi rannikkojoukkolinjaksi.
Uudistukset tätä päivää
Perinteikkäästä nimestä luopumisesta huolimatta uusi nimi kuvaa
paremmin tämänhetkistä linjan
opetussisältöä. Merisotakoulun
johtaja hyväksyi uudistetun opetussuunnitelman 15.3.1999 käyttöönotettavaksi. Peruskurssi 56:n
rannikkojoukkolinja, mikä valmistuu tammikuussa 2001 on ensimmäinen linja joka koulutetaan
uudistetun opetussuunnitelman
mukaisesti. Aselajijakson opetus-
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suunnitelma sisältää 78 opintoviikkoa. Uudistukset kuvaavat hyvin tätä päivää, kiinteän rannikkotykistön koulutusta supistettiin
reilusti ja uutena opintokokonaisuutena tuli rannikkojalkaväkikoulutus mitä on yhteensä viisi
opintoviikkoa. Liikkuvan rannikkotykistön sekä johtamistaidon
koulutusaikaa lisättiin. Opetussuunnitelman muutosten tulisi parantaa koulutettavien valmiutta
toimia valmistumisen jälkeisissä
joukkotuotannon mukaisissa koulutustehtävissä nyky Merivoimissa. Koulutettavat pääsevät opiskeluaikanaan harjoituksissa toimimaan useita kertoja tykistöyksikön päällikkönä ja oppivat rannikkojoukkojen tulenkäytön johtamisen ja valvonnan perusteet, mikä
luo hyvän pohjan sodanajan tehtäville sekä jatko-opinnoille.
Koulutusta Kotkassa
Viime keväänä linjalle pidettiin
opetussuunnitelman mukainen
rannikkojalkaväkikoulutus ensimmäisen kerran. Merisotakoulun
koulutusta tuki Kotkan Rannikkoalue joka on rannikkojalkaväen

koulutuksessa
edelläkävijä rannikkojoukoissa.
Kotkan Rannikkoalue antoi ammattitaitoisia kouluttajia Merisotakoulun käyttöön sekä järjesti
rannikkojoukkolinjalle Kirkonmaan linnakkeella vesistökoulutuksen ja rannikkojalkaväkiharjoituksen. Koulutustapahtumia analysoitiin ja hieman laajennettuna
vastaava koulutus toteutetaan peruskurssi 57:n rannikkojoukkolinjalle syksyllä 2000.
Keväinen rannikkojalkaväkikoulutus aloitettiin huhtikuun toisella viikolla Kuivasaaressa pintauintiharjoituksella. Tuolloin Helsingin edustalla oli vielä runsaasti jäälauttoja, joten emme vaivautuneet mittaamaan veden pintalämpötilaa. Pintauimarin varusteet
osoittautuivat kuitenkin hyviksi ja
ensimmäinen uintirupeama hyisessä merivedessä kesti 45 minuuttia. Koulutuksen tarkoituksena oli antaa perusteet pintauimarin
toiminnasta tiedustelussa. Koulutuksessa tukeuduttiin yhden kurssilaisen erikoisosaamiseen. Pintauintiharjoituksessa majoittuminen
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tapahtui maastossa tilapäisvälinein tehdyissä laavussa, kodassa
ja louvessa.
Vesistökoulutusta
Rannikkojalkaväkikoulutus jatkui
seuraavaksi Kirkonmaan linnakkeella vesistökoulutuksella. Koulutuksen tarkoituksena oli opettaa
vesistön ylitys saaristossa olosuhteista, tilanteesta ja materiaalista
riippumatta. Koulutuksessa tu-
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tuiksi tulivat kajakit, buster-kalusto, tilapäisvälineet sekä tarvittaessa kahlaaminen. Ja jotta vesielementti tulisi kaikille linjalaisille
varmasti tutuksi, niin päivät harjoituksessa aloitettiin uimalla Kirkonmaan länsilaiturilla huhtikuisessa merivedessä.
Rannikkojalkaväkikoulutus
huipentui huhtikuun viimeisellä
viikolla Kirkonmaan linnakkeella
pidettyyn rannikkojalkaväkihar-

joitukseen. Harjoituksen alussa
perustettiin väyläntiedustelupaikka jolloin samanaikaisesti linnakkeella joukkotuotannossa olleet
tiedusteluryhmät toimivat vastatiedustelijoina. Seuraavaksi siirryttiin kohteentiedusteluun, mikä
edellytti linjalaisilta vesistön ylitystä. Harjoitus jatkui hyökkäyksen taisteluammunnalla, missä linjalaiset saivat hyviä esimerkkejä
tulevaisuutta varten maalitoiminnan järjestämiseksi vähin resurssein. Harjoituksen lopussa opeteltiin taistelua linnoitteissa ensin
itse tekemällä ja sitten suunnittelemalla vastahyökkäys linnoitteisiin. Lopuksi vastahyökkäys harjoiteltiin ja toteutettiin Kirkonmaan linnakkeen varusmiesosaston kanssa.
Tykistöllistä arvoa
vaalitaan
Vaikka linjan nimi ja opetussuunnitelma ovat muuttuneet, niin linjalla pyritään edelleen vaalimaan
tykistöllisiä arvoja. Itse oppimalla
noudattamaan kellokulttuuria on
sitä helppo tulevaisuudessa vaatia
myös alaisiltaan. Iltapäivä - aamupäivä ja kaapelimittojen sijasta
pyritään käyttämään sekuntia j a
piirua. Alussa mainittujen linjan
pitkäaikaisten kouluttajien työtä
jatkaa nykyisin opistoupseereista
yliluutnantti Markku Kaukoranta
ja luutnantti Kari Laakko. •

RANNIKKOTYKISTÖN UPSEERIYHDISTYKSEN
VUOSIKOKOUS TURUSSA 22.11.2000
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 22.11.2000, kello 18.00
Turku, Pansion Meriupseerikerho

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Ennen vuosikokousta SmMepan esittely Pansiossa, kello 17.00-18.00.
Kokouksen jälkeen yhdistyksen jäsenilleen tarjoama iltapala.
Yhteiskuljetus Helsingistä lähtee Kasarmintorilta kello 14.00.
Paluukuljetus Turusta Helsinkiin lähtee iltapalan jälkeen noin kello 21.00.
Arvioitu saapumisaika Kasarmintorille noin kello 23.30.
Ilmoittautumiset suoraan kaptl Hannu Heinoselle, puh: (02) 181 42260, fax
(02) 181 42229., EJ.
RtUY:n hallitus
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Salaiset saaret
yleisömenestys

SUOMENLINNAN
RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry

• Perinnepäivä
Suomenlinnan Rannikkorykmentin perinnepäivää
vietettiin perjantaina 12.5 Suomenlinnassajuhlavin
menoin.
Päivä alkoi lipunnostolla Kustaanmiekassa klo
8:00. Kello 9:30 paljastettiin Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin Esikunnan muistolaatta upseerikerhon pohjoispuolella olevassa rakennuksessa. Kello 10:20 laskettiin seppele S u o m e n l i n n a n
kirkon eteläseinällä olevalle viime sodissa kaatuneiden muistolaatalle. Paraatikatselmus alkoi Ehrensvärdin haudan ympärillä kello 11:00 j a sen jälkeen
oli ohimarssi jalan. Timo Elolähde kantoi killan lippua kaikissa näissä vaiheissa. Airueena olivat Helenia Mäkelä j a Kristiina Slotte. Kiltalaisia oli mukana sekä paraatiosastossa että yleisönä.
Kaatuneiden muistopäivänä 21.5 Keltaisen rykmentin veteraanit laskivat seppeleen Suomenlinnan
kirkon pohjoisseinällä olevalle rykmenttinsä muistolaatalle. Timo Elolähde kantoi killan lippua.
• Nuorisoleiri Järvössä
Huippusuosittu nuorisoleiri oli jälleen 26-29.6 Järvössä. Kohderyhmänä olivat 6-14-vuotiaat pojat j a
tytöt. Leiristä enemmän toisaalla tässä lehdessä.
• Varusmiehiä muistettiin
Kilta järjesti 27.6 Kuivasaaressa kaksi varusmiehille suunnattua tilaisuutta. Iltapäivällä museoalueeseen j a killan toimintaan tutustui 50 Isosaaresta kotiutuvaa v a r u s m i e s t ä . O p p a i n a j a isäntinä olivat
Esko Toivonen, K i m m o Y l i t a l o j a Timo Elolähde.
Alkuillasta paikalle saapui killan G-veneillä 20
kotiutuvaa Suomenlahden Meripuolustusalueen j a
Merisotakoulun varusmiesveneenkuljettajaa. Tarkoituksena oli antaa heille tietoa G-venetoiminnasta
j a rekrytoida uusia sotilasveneenkuljettajia. Tilaisuus onnistui hyvin j a mukaan ilmoittautuikin viisi
varusmiestä. Järjestelyistä vastasivat Kimmo Ylitalo
ja Lauri Kaski yhteistyössä Merisotilastoimikunnan
kanssa. Lisäksi m u k a n a olivat Jari Kanervo, Timo
Airaksinen j a Martti Helamaa.

...mutta myös yleisökatoa oli
• Järvön veteraanipäivä 10.6, perheretki 12.8 j a
kiltalaisten tutustuminen G-veneisiin 19.8 jouduttiin peruuttamaan vähäisen ilmoittautujamäärän takia.
• Varapuheenjohtaja vaihtui
Anne Haikonen lähti töihin ulkomaille, joten johtokunnan k o k o u k s e s s a 8.6 valittiin Kristiina Slotte
varapuheenj ohtaj aksi.
Kristiinan yhteystietoja:
puhelin (09) 801 1116 tai 050-525 0022,
sähköposti kristiina_slotte @ yahoo.com
Timo Elolähde

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry:n
johtokunnan 2000 jäseniä ja toimihenkilöitä:
Eero

Akaan-Penttilä

puheenjohtaja
Sepontie 1 O, 02130 ESPOO
pt 580 4321
pk 455 2670
gsm 050-511 3016
Timo

Elolähde

tiedotusjaos
Malmin raitti 5 A 10, 00700 HELSINKI
pt 1561 371
pk/fax 3859 532
Kristiina

Viljo
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Markkanen

taloudenhoitaja, jäsenrekisteri, postitus
Kontulankaan 11 C 89, 00940 HELSINKI
pk 309 501
Kimmo

• Salaiset saaret olivat
yleisömenestys...
Kulttuurikaupunkivuoden 2 0 0 0 tapahtumien j o u kossa oli kesä-elokuussa neljä retkeä otsikolla "Tutustuminen salaiseen saaristoon". Kilta vastasi järjestelyistä Kuivasaaressa. Retkille osallistui yli 700
siviiliä j a moninkertainen määrä jäi rannalle. Enemmän retkistä toisaalla tässä lehdessä.

Slotte

varapuheenjohtaja
Merivirta 16 as 7, 02320 ESPOO
pk 801 1116
gsm 050-525 0022

Ylitalo

sihteeri
Sammonkatu 6 C 75, 00100 HELSINKI
pt 4370 2240
fax 4370 2440
pk 454 8879
gsm 040-547 8729

• Helsingin kulttuurikaupunkivuoden tapahtumana
Puolustusministeriö järjesti kesän aikana neljä retkeä Helsingin edustan linnakkeille. Käytännön toteutuksesta vastasivat Suomenlinnan Rannikkorykmentti j a Suomenlinnan Rannikkotykistökilta. Yliluutnantti Tuomo Mero Merisotakoulusta otti yleisön vastaan Kauppatorilla j a toimi ansiokkaasti risteilyisäntänä kaikissa neljässä retkessä. Risteilyt
suuntautuivat Kuivasaaren j a Isosaaren linnakkeille missä kaupunkilaisille esiteltiin monipuolisesti
saarten j a rannikkotykistön historiaa ja nykypäivää.
Kuivasaaressa opastuksesta jajärjestelyistä vastasivat kiltalaiset.
K u i v a s a a r e s s a p ä ä k o h t e e n a oli entisöity 3 0 5
m m m kaksoistykkitorni, joka mahtavuudellaan teki
yleisöön lähtemättömän vaikutuksen - varsinkin
kun yllättäen komennettiin tulikomentoja j a torni
lähti pyörimään j a putket nousivat ampumakorotukselle. Yleisön joukossa kyseltiin j o hätääntyneenä
korvatulppia, mutta pian komennettiin tulitauko j a
torni kääntyi hiljaa jälleen perusasentoon. Saaren
historian j a tykin esittelystä vastasi Esko O. Toivonen, j o n k a asiantuntevaa j a hauskojakin yksityiskohtia sisältävää esitystä kuunneltiin kiinnostuneina.
Samaan aikaan tykkiesittelyn kanssa oli puolet
yleisöstä sotilaskodissa munkkikahvilla j a tutustumassa killan myyntipisteeseen. Kuivasaari-pinssit
j a -historiikit kävivätkin mukavasti kaupaksi. Moni
pikkupoika oli varmasti ikionnellinen voituaan ostaa aidon ilmatorjuntakonekiväärin hylsyn.
Retket herättivät suurta kiinnostusta niin kaupunkilaisten kuin tiedotusvälineidenkin keskuudessa. Ilmaiset liput loppuivat j o k a kerta hetkessä kun
niitä ryhdyttiin jakamaan Jugendsalissa viikkoa ennen kutakin retkeä. Rannalle jääneiden j a pettyneiden määrä oli varmasti suuri. Viimeiselle, elokuun 5. päivän retkelle oli j a ossa 110 lippua j a niitä j o n o t t a m a s s a
k u u l e m a n m u k a a n n. 1500 ihmistä.
Kaikkiaan risteilyille pääsi m u k a a n
noin 720 kaupunkilaista. Ehkä osaltaan
kiinnostusta lisäsi samaan aikaan Helsingin Sanomien yleisönosastolla käyty kirjoittelu Santahaminasta ja puolustusvoimien saarista.
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan vastuulle oli luotettu retkien suun-

Kaikki valmista ja vieraita odotellaan saapuviksi. Kuvassa järjestelytehtävissä toimineita
kiltalaisia.

nittelu j a käytännön hoitaminen Kuivasaaressa. Isosaaren henkilökunta j a varusmiehet vastasivat osaltaan Isosaaren järjestelyistä. Killalla oli aiempaakin
kokemusta vastaavan kokoluokan tapahtumien hoitamisesta Kuivasaaressa, esimerkkinä vuoden 1997
itsenäisyyspäivän kunnialaukausammunnat. Nyt tapahtumia oli neljä suhteellisen lyhyen ajan välein j a
vieläpä parhaimpaan kesäloma-aikaan. Siitä huolimatta saarelle saapui joka kerta riittävästi vapaaehtoisia suorittamaan valmisteluja ja ottamaan vieraat
vastaan mistä suuri kiitos kaikille paikalla olleille.
Moniin asioihin oli etukäteen varauduttava kuten
mahdollisiin sairastapauksiin, tulipaloihin j a häirikkökäyttäytymiseen. Kuivasaaressa ensiavun tarve
jäi lopulta yhteen haavan sitomiseen.
Suomenlinnan Rannikkorykmentti tuki kiltaa
j ä r j e s t e l y i s s ä m m . muonituksin j a kuljetuksin j a
kilta haluaakin osoittaa erityiset kiitokset rykmentin komentajalle, komentaja Aulis Minkkiselle sekä
Isosaaren linnakkeelle j a sen päällikölle komentajakapteeni Ahti Kannistolle.
Vesibussiristeilyt sotilassaariin ovat nyt tältä
erää ohi. Nähtäväksi jää toteutetaanko tulevina vuosina vastaavia, suurelle yleisölle avoimia risteilyjä.
Nyt saatu palaute ja julkisuus on ainakin valtaosaltaan ollut myönteistä j a saarten arvo niin sotilaallisesti kuin luonnonsuojelullisestikin tullut esille.
K i m m o Ylitalo
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan sihteeri

Yleisöä Kuivasaaren
sotilaskodin luona.
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RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA

Naiset siivosivat
Kiltamajan
• Suomenlinnan Rt-killan naiset
tempaisivat lauantaina 13. toukokuuta siivoamalla Järvöön kiltamajan. Ennen majan siivous kuului jokakeväisiin talkootöihin. Nyt
päätimme Grönroosin lipin toivomuksesta jälleen suorittaa oikein
suursiivouksen. Aamulla Matti ja
Teija Hiltunen hakivat Kristiinallansa meidät viisi kiltasisarta, lipin, Ursulan, Mainin, Raijan ja allekirjoittaneen, Varukan rannasta. Saaressa odotti
meitä Erja innokkaana aloittamaan ikkunan pesun.
Puoli päivää huiskittiin. Matot tampattiin, patjat
piiskattiin, täkit tuuletettiin ja lattiat luututtiin. Sen
jälkeen tuvassa tuoksui ainoastaan Tolu! Illalla olikin sitten hyvä mennä pesemään siivouksen pölyt
pois lämpöiseen saunaan
ja ihailemaan upeaa merimaisemaa Grönroosin
Jukan tekemästä saunan
uudesta "panoraama"ikkunasta. Taisi illan hämärtyessä vielä kiltasi-

sarten laulukin kaikua rantakallioilla! Sunnuntai oli
sitten äitienpäivä ja niinpä me "äidit" hemmottelimmekin itseämme mansikoilla, kermavaahdolla ja
kuohuviinillä heti herättyämme. Oli kaunis aurinkoinen päivä ja Matti ystävällisesti lupasi meille halukkaille meriajelun veneellään Kivenlahteen saakka. Siitä suurkiitos Matille ja Teijalle! Päätimme,
että tästä lähtien pyrimme joka kevät suorittamaan
suursiivouksen Kiltamajassa
Täten voimme samalla viettää mukavan viikonlopun kauniissa Järvöön saaressa ja tutustua myöskin paremmin toisiin kiltasisariin.
Kristiina Slotte

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

Energiaa ihmisille. Ei lämpöä harakoille.

Turku Energia
http://www.turkuenergia.fi
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• Teikarin matka
Kesäkuun 10. päivänä vietettiin Teikarin saarella
juhlavia ja historiallisia hetkiä. Teikarin taistelijoiden j a venäläisten veteraanien yhteinen muistomerkki paljastettiin. Pari vuotta kestänyt monivaiheinen hanke saatiin päätökseen. Suomalaisia oli
paikalla yli 30 henkilöä. Veteraanimme vastaanottivat Uuraassa venäläisen Meriprikaatin ohimarssin.
Ainutlaatuinen tapahtuma. Siirtyminen saareen suoritettiin prikaatin aluksilla.
Viipurin kaupungin edustaja lupasi kaupungin
pitävän huolta muistomerkistä. Suomalaiset pääsevät käymään saaressa kunhan kaupungin edustajiin
ollaan ajoissa yhteydessä. Saari on rauhoitettu hautasaareksi.
Seuraava Teikarin matka on suunnitteilla touko
- kesäkuuksi 2001. Asiaa valmistelee kiltamme sihteeri. Valmistelujen edetessä kuulemme asiasta lisää.
• Teikarin päivä
Heinäkuun 5. päivänä vietettiin Vaasan Rannikkojääkäripataljoonassa Teikarin päivää. Päivä aloitettiin seppelten laskuilla Upinniemellä. Tammisaaressa oli paikalla linja-autollinen kiltalaisia ja vetreitä
Teikarin taistelijoita. Rintamamuseo palautti mieliin 60 vuoden takaiset tapahtumat. Syndalenin ruokalan hernekeittoja pannukakku maistuivat hyviltä.
Vauhdikas uiskoajelu saaristossa palautti mieliin
vanhat ajat. Kalusto oli uuttaja vauhti sen mukaista.
Sää oli lämmin ja suosiollinen. Järjestelyistä kiitokset pataljoonalle.
Päivän päätteeksi muistettiin ja kiitettiin seuraavia henkilöitä:
Hopeinen kiltaristi Paavo Teikari
Kultainen Rannikkojääkärimitali Alexander
Aminoff
Pronssinen kiltaristi Seppo Mäntymäki
Hopeinen Rannikkojääkärimitali Kjell Hermansson, Jouko Nilsson
Pronssinen Rannikkojääkärimitali Jussi Lempiäinen, Olavi Heponen, Mika Pyöriä
Kiltaristit luovutti everstiluutnantti Olli Ollila.
Rannikkojääkärimitalit luovutti everstiluutnantti
Antti Juutilainen avustajanaan Viljo Lehtonen.
• P a t a l j o o n a l l e uusi k o m e n t a j a
Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan komentaja
vaihtui 1.8.2000. Pataljoona oli koko vahvuudessaan 400 miehen voimin toivottamassa uuden komentajan Anders Gardbergin tervetulleeksi ja lähettämässä edellisen komentajansa Alexander Aminoffiin uusiin vaativiin tehtäviin. Killan puheenjoh-

taja ojensi komentaja Aminoffille killan pöytästandaarin kiitokseksi hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä kanssamme. Tilaisuudessa olivat läsnä killan
varapuheenjohtaja Vil jo Lehtonen ja Teikarin taistelijoiden puheenjohtaja Paavo Teikari.
Killan ja pataljoonan välisen yhteistyön syventämiselle on olemassa hyvät edellytykset. Näistä
keskustellaan uuden komentajan kanssa syyskuun
aikana.
• Syyskokous 2 8 . 1 1 . 2 0 0 0
Killan syyskokous pidetään Katajanokan Kasinolla
28.11.2000 klo 18.00. Kokousasioiden lisäksi kuulemme Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan komentajan Anders Gardbergin kertovan pataljoonan ajankohtaisista asioista j a tulevaisuuden näkymistä.
Merkitkää jo nyt aika almanakkoihin. Tervetuloa.
• Jäsenistö
Killassa on tällä hetkellä 350 jäsentä ja uusia tulee
kuukausittain noin kymmenen. Meillä on nuoria,
keski-ikää lähestyviä ja keski-iän ylittäneitä jäseninä. Ryhmillä on yhteneviä sekä hieman toisistaan
poikkeavia näkemyksiä toiminnan määrästä ja laadusta. Toivon killan jäsenten esittävän rakentavia
ehdotuksia siitä, miten hallitus voi palvella jäsenistöä parhaalla mahdollisella tavalla voimavarojensa
puitteissa.
Uudet jäsenet ovat tervetulleita Rannikkojääkärikiltaan. Liittyminen on helppoa. Tarkempia tietoja
saa sihteeriltämme Aarne Krogerukselta puh koti
09-412 6241, työ 09-2500 2792.
Olli Ollila
Puheenjohtaja

Teikarin päivän vauhdikasta menoa Tammisaaressa.

TEKNIIKK
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Rannikkojääkärikillan
L-S osasto, Turku
• Rannikkojääkärikillan Lounais-Suomen osaston
toiminta elvytettiin jäsenistön pyynnöstä 9.6.1992.
Paikalle olivat saapuneet killan silloinen puheenjohtaja Erkko Kajander, varapuheenjohtaja Viljo Lehtonen, sekä noin kolmekymmentä Turun alueen
rannikkojääkäriä. Erkko Kajander selvitti killan tilannetta ja toimintasuunnitelmia, sekä vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta. Keskustelussa kävi
ilmi, että Lounais-Suomen osaston toiminta oli ollut viime vuosina lähes täydellisessä lamassa. Kokouksessa toimintaa elvyttämään valittiin seuraavat
henkilöt.
Jorma Rajala puheenjohtaja
Jussi Lempiäinen sihteeri
Martti Kuivala rahastonhoitaja
Tapio Siiri ekskursiot
Seppo Mäntymäki jäsenhankinta.
Tämän jälkeen toiminta Turun alueella on ollut
hyvin aktiivista. Toimintaamme ovat kuuluneet erilaiset tutustumiskäynnit, seinäkiipeily sekä ampumaillat. Myös pääkillan toimintaan olemme osallistuneet, erilaiset jotokset ja kilpailut ovat olleet varsin suosittuja. Lounais-Suomen edustaja on toiminut pääkillan hallituksessa noin viitenä peräkkäisenä vuotena.
Tapahtunutta...
Vaikkakin killan toiminta on Turun alueella vuosien varrella jonkin verran hiljentynyt, haluamme
edelleen kehittää ja aktivoida jäsenistöämme. Va-

RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA

Kutsu
sääntömääräiseen
kokoukseen:
Syyskokous on tiistaina 28.11. klo
1 8 . 0 0 Katajanokan Kasinolla.
Kokouksessa käsitellään m m .
sääntömääräiset asiat.
Virallisen
kokouksen jälkeen komentaja
Anders Gardberg esitelmöi Vaasan
Rannikkojääkäripataljoonan
tulevaisuuden näkymistä.
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kiotapahtumiakin on vuosien mittaan kertynyt,
muutamia mainitakseni:
- Kiltapiirin kevät ja syyskokoukset
- Kevättalvella olemme saaneet kutsun osallistua Sinisen Reservin järjestämälle EK/Sotapelikurssille jo viidettä kertaa
- Pataljoonan vuosipäivänä 5 .7. on ollut myös
edustajamme paikalla
- Turun Messuilla on meillä ollut oma osasto
muutamana vuotena
- Teikarilaisten Joulujuhla joka on perinteisesti vietetty Turussa.
...Ja t u l e v a a
Suunnitteilla on tällä hetkellä elvyttää ampumatoimintaa tai, jos innostusta vielä riittää, järjestää melontaretkiä Turun saaristoon. Asiaa kehitellään!
Tiedottaminen
Jotta edellä mainitut tapahtumat onnistuisivat, tarvitsemme uusia ja aktiivisiajäseniä mukaan toimintaan. Lounais-Suomen osastossa on tiedottaminen
tapahtunut ns. puhelinketjusysteemiä käyttäen, joka
toiminut kohtalaisen hyvin. Tarvittaessa käytämme
Turun Sanomien kiltapalstaa tiedottamiseen. Ne
jäsenet jotka haluavat olla mukana puhelinketjusysteemissä, toisin sanoen, ne jotka ovat kiinnostuneita
L-S osaston toiminnasta, tulee ilmoittautua Seppo
Mäntymäelle puhelimitse tai postitse 15.10.2000
mennessä. Tapahtumia voi myös tiedustella suoraan
allekirjoittaneelta taikka osastomme sihteeriltä Jussi
Lempiäiseltä osoite ja puhelintiedot löytyvät Rannikon Puolustajan Rannikkojääkäri kilta sivuilta.
Haluan tässä lopuksi vielä kiittää pitkäaikaista
rahastonhoitajaamme Martti Kuivalaa joka nyt on
siirtynyt muihin tehtäviin, ja jaksanut aktiivisesti
olla mukana L-S osaston perustamisesta saakka ja
näin toiminut osastomme kantavana voimana.
Rannikkojääkäri terveisin
Seppo Mäntymäki
L-S osasto
Katteluksenkatu 4 b 51
20610 Turku
Puh 02-244 4669

VAASAN
~ Z
Tm
RANNIKKOJAAKARI- K
PATAUOONAN
Barettimarssi
Dragsvik 22.-23.9.2000 ,
Rannikkojääkärikilta on
"marssimassa
"rastilla
Tervetuloa osallistumaan, -rai
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HANGON
RANNIKKOPATTERISTO

Perinteet kunniaan
4.5.2000 yhteiskuvassa
perinnetykin muistomerkillä
Patteriston k o m e n t a j a ,
palkittavat kutsuvieraat ja
Perinneyhdistyksen hallituksen jäsenet.

• Vuosi sitten perustetun Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistyksen yhtenä päämääränä on
patteriston henkilökunnan ja yhdistyksen jäsenistön
yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen
sekä rannikkotykistön perinteiden kunnioittaminen
ja vaaliminen.
Perinneyhdistys jatkaa Hangon Rannikkopatteriston kunniakkaita perinteitään ottamalla käyttöön
uuden tunnuksen, Perinnekolikon. Hankoon idean
kolikosta toi patteriston komentaja komentaja Kari
Mäkinen. Vastaavia yhteisiä tunnuksia on eri tehtävissä toimivilla yksiköillä ja sotilailla ympäri maailmaa.
Perinnekolikko luovutetaan luovutuskirjan kera.
Arvokkain kolikko on tammialustaan kiinnitetty,
samannumeroisella irtokolikolla varustettu. Se luovutetaan yrityksille, yhteisöille ja henkilöille yhdistyksen tukemisesta ja sen hyväksi tehdystä erityisen
ansiokkaasta työstä.
Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys
jakoi 4.5.2000 ensimmäiset perinnekolikot "kolikon
Isälle" komentaja Kari Mäkiselle sekä yhdistystä
tukeneille yrityksille
ja henkilöille. Lisäksi tilaisuudessa kapteeni evp Reijo Kankaristo luovutti Perinneyhdistykselle
Russarön linnakkeelle sijoitettavan taulun. Taulu kuvaa
Russarön ykkös 234
mmm
Betlehemin
kovapanosammuntoja vuosien takaa.
Tilaisuuden isäntinä toimivat Patteriston komentaja komentaja Kari Mäkinen ja Perinneyhdistyksen puheenjohtaja
majuri evp VeikkoOlavi Eronen. Molemmat olivat tilai-

suuden päättyessä tyytyväisiä kaikkien järjestelyiden onnistumisesta ja eritoten uudesta symbolista
Perinneyhdistyksen tärkeänä osana. Ensimmäiset
kaksikymmentä perinnekolikkoa kiertävät nyt Hangossa ja sen lähiympäristössä viemässä viestiä Hangon Rannikkopatteristosta.
Hangon Rannikkopatteriston perinnepäivänä
1.8.2000 numeroidun irtokolikon saivat kaikki yhdistyksen jäseniksi vuoden 1999 aikana liittyneet.
Kolikon jakamisella osoitetaan jäsenistölle yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta.
Perinnekolikkoon liittyy seuraavan lainen pelisääntö: "Pidä kolikko aina mukanasi, jos kohtaat
henkilön, jolla on vastaavanlainen kolikkoja hän
pyytää sinua näyttämään kolikkosi, eikä sinulla ole
sitä mukanasi, niin joudut tarjoamaan kysyjälle
esim. drinkin, kahvit ja pullat tilanteesta riippuen.
Mikäli kysytyllä on kolikko mukana, kysyjä maksaa drinkin!"
Sotilasmestari Risto Muuro
Perinneyhdistyksen hallituksen jäsen

Taiteilija kapteeni evp Reijo Kankaristo
Lahjoitti m a a l a a m a n s a 234 m m tykin
öljyvärimaalauksen Russarön linnakkeen
ruokasaliin. Kuvassa Risto Kankaristo
oikealla paljastamassa taulua sotilasmestari Risto M u u r o n avustamana.

Hangon Rannikkopatteriston
Perinneyhdistys jakoi perinteiden tukijoille ja vaalijoille
perinnekolikon tammialustalla. Ensimmäisessä kolikon
paljastus- ja luovutustilaisuudessa oli k o m e a joukko
palkittavia.

TEKNIIKKA

TURUN
RANNIKKOPATTERISTO

0

Terästä tekniikkaa ja peräksiantamattomuutta Saaristomereitä
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TAPAHTUMAKALENTERI
• Turun Rannikkopatteristossa
keskitytään heinäkuussa henkilöstövoimavarojen uudelleen lataukseen kiireisen kevätkauden
jälkeen. Takanapäin on monet
haasteet, joita ovat asettaneet niin
oma joukko-osasto. Merivoimat
kuin myös siviiliyhteisöt.
Liikkuvien yksiköiden
toimintavapauden
takuujoukko
Patteriston "koulutuskeskuksena"
toimiva koulutuspatteri, entinen
Gyltön linnake, toteuttaa varusmiesten peruskoulutuksen, aliupseerikoulutuksen ja osan joukkotuotantosuunnitelman mukaisesta
miehistön erikoiskoulutuksesta.
Valmiuslinnakkeemme, Utön j a
Örön linnakkeet, vastaavat alueellisen koskemattomuuden valvonnasta ja turvaamisesta j a
eräistä miehistön erikoiskursseista. Esikunta- ja huoltopatteri Gyltössä vastaa tukipalvelujen tuottamisesta sekä materiaalivirtojen
ja tarvitsijoiden kohtaamisesta.
Kaikkea tätä johtaa ja tukee Gyltössä oleva esikunta.
Patteriston sodan ajan joukkojen tuottaminen ja valmiustehtävät ovat kärsineet varusmiesikäluokkien suuresta vajeesta. Tavoitevahvuutemme saapumiserittäin on 200 varusmiestä, josta
olemme saaneet vuoden ensimmäisessä saapumiserässä noin 60
% ja nyt heinäkuussa 80 %. Suuri
vaje haitannee toimintaamme,
mutta onneksi näyttänee , että
meille annetut lupaukset toteutuvat j a vaje jatkossa kutistuu. Varusmiehestä on uudessa koulutusjärjestelmässä
muodostunut
"kriittinen elementti" järjestelmän toiminnalle.
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Taistelu on
tulenkäyttöä
Patteristossa on panostettu henkilökunnan tykistöllisen ammattitaidon ylläpitoon. Kiitos Merisotakoululle pätevästä kouluttajaavusta ranta-järjestelmäkurssin
toteuttamisessa Utön linnakkeella. Henkilökunnan taso tykistöasioissa on todettu kurssin jälkeisissä kovapanosammunnoissa hyväksi.
Patteristossa on kevään aikana toteutettu useita vierailuja.
Mieliinpainuvin vierailu ainakin
1/00 aliupseerikurssin osalta oli
sotilasasiamiesvierailu toukokuussa. Vierailuun liittyi tykistöllinen osa, näytösammunta, johon
aniharvalla oppilaalla oli kurssin
myötä tuntemusta. Aliupseerikurssilla ei näet ole tuliasemalinjaa, koska joukkotuotannossa ei
ole rannikkotykistöpatteria. Siten
heidät pikakoulutettiin tehtäviin
edellisellä viikolla j a kun vielä
onnistuttiin saamaan riittävästi
ampumatarvikekiintiötä ammunnan toteuttamiseen niin suut olivat messingillä onnistuneen suorituksen jälkeen.
Puolustuksen
portinpylväät
Utön linnake jatkaa tällä hetkellä
voimakasta kehittymistä kiinteistötekniikan alalla. Jäteveden puhdistamon ja saaren viemäröinnin
sekä valtakunnan verkosta tapahtuneen sähköistyksen jälkeen otetaan juomaveden tuotannossa lähitulevaisuudessa käyttöön oma
porakaivo. Siten päästään vihdoinkin j o vuosia tavoiteltuun
Utön vesihuollon omavaraisuuteen. Vedentuotanto riittää myös
saaren siviiliyhteisön tarpeisiin

tuotannon ollessa 40 kuutiota
vuorokaudessa.
Örön linnakkeen sijainti,
maastolliset olosuhteet ja ympäristö koulutukselle ovat loistavat.
Saari tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet niin rannikkojalkaväen kuin tykistöjoukkojen koulutukseen.
Saaressa on taisteluammuntoihin tarvittavat radat ja vaihtelevaa maastoa riittävästi sovellettujen harjoitusten toteuttamiseen.
Rannikkotykistö- j a ilma-ammuntoihin alue on erinomainen,
koska Örön edustan merialue on
yleensä vähäliikenteinen j a helposti valvottavissa. Siten ammunnat kyetään toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti. Tyytyväisinä
ollaan todettu myös merivoimien
ulkopuolisten joukko-osastojen
huomanneen alueen edut.
Merivalvonnan keskittämisen
jatkaminen, kouluttajapula sekä
raharesurssit merkitsevät pitkällä
aikajänteellä valmiuslinnakkeiden organisaatioiden kaventumista. Gyltö on ottamassa "koulutuskeskuksen" ohella myös valvonnallista roolia Saaristomeren alueella.
Alkusyksyn
ponnistukset
Patteriston syyskauden tapahtumia ovat saapumiserän 11/00 vala.
Vala pidettiin tällä kertaa Korppoossa 18.8. klo 10.00 alkaen.
Patteriston perinnepäivää syyskuussa vietetään näillä näkymin
retkeilemällä Saaristomeren alueella ja tutustumalla todennäköisimmin Jurmon idylliseen, ainutlaatuiseen luontoon.
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Vuosi 2 0 0 0
11.10.00
15.10.00
18.10.00
20.10.00
21.10.00
25.-29.10
27.10.00
29.10.00
01.11.00
03.11.00
06.11.00
12.11.00
22.11.00
26.11.00
28.11.00
30.11.00
02.12.00
04.12.00
06.12.00
06.12.00
06.12.00
07.12.00
07.12.00
31.12.00

Rt -kerho Johtorenkaan syyskokous klo 19 Suomenlinna
MeriSK:n ru-kurssi no 138 alkaa
MeriSK:n vuosipäivä (70 vuotta, perustettu 1930)
Rannikonpuolustajan aineistopäivä
MeriSK:n vuosipäivä eri kursseille
KRISO-int
Rannikkotykistön Opistoupseerit ry:n syyskokous Gyltössä
Kesäaika päättyy
Rannikkotykistökoulun perinnepäivä
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen vuosipäivä
Svenska Dagen -juhlallisuudet Nylands Brigad
Isänpäivän lounas Suomenlinnan Upseerikerho klo 14
RtUy:n vuosikokous Turussa, Pansio klo 18
Rannikonpuolustajan ilmestymisviikko
Rannikkojääkärikilta ry:n syyskokous Katajanokan Kasino, klo 18
Talvisodan (1939) alkamisesta 61 vuotta
RUL:n liittovaltuusto, Helsinki
Raaseporin Tykistörykmentti/UudPr perinnepäivä
Itsenäisyyspäivä
Itsenäisyyspäivän illallinen Suomenlinnan Upseerikerho
SIRt-killan Itsenäisyyspäivän iltajuhla, Palace
Joulutulet (RES), koko maa
Rt -kerho Johtorenkaan perinteinen joulupuuro
klo 18 Suomenlinna
Saapumiserän 1/00 (362 vrk) ja H/00 (180 vrk) kotiutuspäivä

Vuosi 2 0 0 1
18.01.00
02.02.00
10.02.00
13.03.00
18.04.00
27.04.00
27.04.00
12.05.00

Rt -kerho Johtorenkaan vuosipäivä (1937)
Pääesikunnan vuosipäivä
Pariisin r a u h a n s o p i m u s 10.02.1946
Talvisodan (1939-40) päättymispäivä
U u d e n m a a n Prikaatin vuosipäivä
Lapin sodan (1944-45) päättymispäivä
Kansallinen veteraanipäivä
SIRR:n perinnepäivä

TERVEHDIMME RANNIKON PUOLUSTAJIA
S A T A K U N N A N S Ä H K Ö A S E N N U S OY, N O O R M A R K K U
SALON SUZANNAH, DRAGSVIK
K O T K A N V E N E K U O M U J A S U O J A P E I T E OY, K A R H U L A
TAKSI KOITTO SALONEN, LAITILA
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A U V O VIITA-AHO

SANLI ja EETI - SISKOKSET
Suojasavutesteissä
kokeiltiin myös
infrapuna-alueen
valon läpäisy.

Testipenkissä optroniikka
JUSSI VOUTILAINEN
• Puolustusvoimien testaustoiminta jakautuu perinteisesti kentt ä - j a laboratoriokokeisiin. Kenttäkokeet ovat käyttäjille tutumpia
kuin se mitä tapahtuu suljettujen
ovien takana laboratoriossa. Lievestuoreen varikko edustaa huippuosaamista Puolustusvoimissa.
Siellä kyetään tekemään vaativiakin testejä mahdollisista tulevista
järjestelmistä. Optroniikan lisäksi
se kykenee testaamaan monia
muitakin teknisiä järjestelmiä.
Optroniikka, läpäistyään kenttäkokeet, toimitetaan yleensä Lievestuoreen optroniselle osastolle
jatkotestauksia varten. Siellä sen
tekniset ominaisuudet arvioidaan
ja tulokset saatetaan numeerisen
helposti vertailtavaan muotoon.
Laseretäisyysmittareista testataan pulssin energiaa, jotta voidaan todeta esimerkiksi tarjottujen järjestelmien teknisten tietojen
paikkansapitävyys.Silmäturvallisuutta
arvioitaessa on energiamäärä tärkeä tekijä. Toinen arvioitava tekijä on energian riittävyys tietyillä
mittausetäisyyksillä.
Suurempi
energia läpäisee paremmin epäpuhtaan ilman. Tiedettäessä tarkasti energiamäärä, maalin koko
ja heijastuskerroin sekä vastaanottimen herkkyys saadaan laskettua luotettavasti teoreettinen maksimimittausetäisyys ja arvioitua
sen heikkenemistä sateessa, sumussa tai pölyisessä ilmassa.

Vaimennus desibeleinä
Herkkyys mitataan "ampumalla"
energiaa vastaanottimeen ja selvittämällä kuinka paljon energiaa
voidaan vaimentaa, jotta vastaanotin kykenee muodostamaan mittaustiedon. Mitattu energiataso
tarkastetaan mittaamalla eri etäisyyksillä oleviin maalitauluihin.
Suurin sallittu vaimennus ilmoitetaan desibeleinä.
Pulssintoistotaajuus eli mittausrytmi on helppo tarkistaa. Mitataan ja katsotaan kuinka usein
laite kykenee mittaamaan. Mittausrytmiä lasereissa rajoittaa lähettimen lämpeneminen ja sen
vaatima jäähdytysaika. Joissain
tekniikoissa tiuhaan mittaus kuitenkin aiheuttaa lähtevän energian putoamisen ja näin mittausetäisyyden pienenemisen. Tästä
syystä pulssintoistotaajuutta mitattaessa on syytä mitata myös
lähtevä energia. Mitattaessa tunnettuihin maalitauluihin saadaan
myös tarkastettua etäisyysmittaustarkkuus. Mittauskokeet voidaan suorittaa myös talviolosuhteissa vaikka keskellä kesää. Järjestelmät jäädytetään yön aikana
esimerkiksi -20°C:n pakkasessa,
jonka jälkeen niillä mitataan suoraan kylmähuoneesta.

Tavoitteena toimivat
järjestelmät
Kiikarit, laseretäisyysmittarit ja
monet muut tähystyslaitteet sisältävät jonkinlaisen katselukaukoputken. Kaukoputkista mitataan
niiden erotuskyky, eli kuinka monta viivaparia milliradiaania kohden
kaukoputkella kyetään erottamaan. Käytännössä tämä arvo
kertoo kuinka kauaksi kyetään
maali testattavalla optiikalla tunnistamaan tai luokittelemaan.
Kaukoputkien läpäisyn mittauksella selvitetään kuinka monta
prosenttia siihen saapuvasta valosta läpäisee putken. Läpäisy
mitataan käyttäen silmän herkkyyttä vastaavaa suodinta ilmaisimien edessä. Testi osoittaa järjestelmän hyvyyden hämäräolosuhteissa.
Se, että järjestelmämme ovat
kentällä toimivia ja luotettavia on
osoitus toimivasta testausjärjestelmästä. Vastaanotettaessa tilattuja järjestelmiä testataan ne vielä
uudestaan. Tällöin todetaan niiden toimivuus sopimuksen edellyttämällä tavalla. Tällä saadaan
varmuus yllätyksettömästä toiminnasta kentällä.
Testit ovat osoittaneet tarpeellisuutena tapauksissa, joissa valmistajien esittämät arvot eivät ole
aina päteneet. •

• VIIME N U M E R O S S A alkanut
sanomalaitejärjestelmän esittely
jatkuu nyt ohjelmistopainotteisena
- a j a n hengen mukaisesti. Esittelyvuorossa ovat siskokset Sanli ja
Eeti, joista Sanli on vanhempi ja
siten helpommin lähestyttävissä.
Eeti taas on nuorempana hieman
hankalampi luonteeltaan, mutta
täynnä lupauksia. Siskokset tulevat Tampereelta, Instrumentointi
Oy:stä.

neiden mukana tulivat 90-luvun
alkupuolella Sanlit merivoimien
johtokeskuksiin ja aluksille sekä
rannikkotykistön merivalvonta-ja
torjuntakeskuksiin. Sanlin hienoutena oli joustavan näpyttelyn lisäksi erityisesti saapuneiden ja
lähetettyjen sanomien automaattinen taltiointi. Sanli sinällään palveli alusta asti hienosti, mutta toki
PC toi mukanaan "ohittamaton
sovellusvirhe
muistipaikassa
C03647749" -tyyppiset ongelmansa, joita VVindovvs-käyttäjät
ovat kiroilleet aina näihin päiviin
asti.
Ohjelma on käytössä useina
eri versioina, joista eniten käytetään edelleen 16-bittiselle Windovvsille (3.x) tehtyä Sanlia. 16bittisestä Sanlista on lisäksi käytössä reitittävä versio MEVAT 2 ympäristössä. Myös RaMaDa 3 järjestelmästä löytyy oma Sanliversionsa. Viime vuodet kehitystyötä on kuitenkin tehty enää vain
32-bittisille
käyttöjärjestelmille
(95/98/NT) tarkoitettuun Sanliin.
32-bittisessä Sanlissa uusina
ominaisuuksina ovat käytettävissä mm johtamissanomien luominen ja tulkinta lomakkeilla, liiken-

Sanliin saa koskea
Sanli (Sanomaliikenneohjelmisto)
on niitä työkaluja, jotka ammattitaitoaan ylläpitävät sotilaat merivoimissa hallitsevat. Sanli onkin
monille merivoimissa ja rannikkotykistössä 1 palvelleille tuttu sanomaeditori.
Perustapauksessa
Sanli-ohjelmalla varustettu PC liitetään sarjaportistaan sanlan tai
kesanlan laskinporttiin ja sitten
vaan lähettelemään viestejä toisille sanloille/sanleille. Viehätys tästäkin touhusta on tosin hieman
hävinnyt sähköpostin ja tekstiviestien tultua yleisesti käyttöön
rauhan ajan verkoissa.
Kun maavoimissa vielä totuteltiin sanomalaitteen kuminäppäimien paineluun, otettiin rannikkotykistössä ja merivoimissa jo
käyttöön PC:t elämää helpottamaan. Ensimmäisten Win3.0 ko-

c

SANLI

nöinti lähiverkossa sekä osoiterekisterin käyttö.

N ä p i t irti E e t i s t ä !
EETkä näpelöivät vain viestialan
ammattilaiset. Nimi on väännetty
- jollakin logiikalla - sanasta erikoistietoliikenne. EETI onkin nippu ohjelmia. Pelkistettynä EETI
pitää sisällään lähiverkossa käynnistettäviä palveluja, joiden kautta mm Sanli-asiakkaat voivat olla
yhteydessä toisiinsa, sanomalaiteasiakkaisiin ja mihin tahansa
EETI-asiakkaana toimivaan ohjelmistoon. Tyypillisimpiä EETI-asiakkaita voisivat olla mm johtamisjärjestelmät (JOTI, MESI...), esitysjärjestelmät (MEVAT..) sekä
muut sähköpostijärjestelmät kuten EJ (Lotus Notes) ja internet
(SMTP).
EETI yhdistää sanomalaiteverkot siihen TCP/IP-pilveen, jonka yleisesti uskotaan ratkaisevan
mm useimmat puolustusvoimienkin tietoliikenteen haasteet. EETI
tarjoaa siis rajapinnan useiden
tulevienkin järjestelmien liittämiselle puolustusvoimien johtamisjärjestelmään. •

1) aselaji maavoimissa 1998 asti
2) MEriValvonnan Automaattinen Tietojärjestelmä
3) Radio Management and Data system (radioiden kauko-ohjaukseen j a datan välitykseen tehty ohjelmisto). Tähän palataan myöhemmin.
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• B U K M 1 -järjestelmä edustaa
ohjusalalla täysin uutta ns. kolmatta sukupolvea, eikä sitä ominaisuuksiltaan vastaavaa länsimaista järjestelmää ollut hankintapäätöstä tehtäessä edes olemassa. Korvattuun Petshoraan
verrattuna BUK M1:n tuliyksikkö
kykenee hallitsemaan entistä ohjusjärjestelmää
huomattavasti
suuremman määrän maaleja. Aikaisempaan verrattuna BUK M1
kykenee valvomaan kuusinkertaa
suuremman ilmatilan ja hallitsemaan kolminkertaisen määrän
maaleja kuin entinen järjestelmä.
Ohjuksia sillä on käytössään.
Petshoraan verrattuna kolminkertainen määrä.

Ilmatorjunnan
uusi ulottuvuus

B U K

M l

Pääkaupunkiseudun
suojaksi tulleen
uuden ilmatorjuntaohjusjärjestelmän
toimitukset aloitettiin
vuoden 1996 loppupuolella. Hankitut
kolme ilmatorjuntajärjestelmän tuliyksikköä eivät ole
venäläistä hyllytavaraa vaan edustavat
täysin uutta sukupolvea. Niillä korvattiin
ikääntynyt venäläinen Petshora-ohjusjärjestelmä.

Monimaaliohjus
Järjestelmän johtokeskuksen tietokoneet muodostavat automaattisesti uhka-analyysin perusteella
samanaikaisesti uhkaavien maalien torjumisen tärkeysjärjestyksen. Järjestelmä lisää myös torjuntaulottuvuutta sekä korkeusettä vaakasuunnassa. SA-11 nimellä tunnettu BUK on tarkoitettu
tavanomaisten maalien kuten lentokoneiden ja helikoptereiden lisäksi torjumaan risteilyohjuksia.
Edellä mainittujen maalien lisäksi
järjestelmä soveltuu rajoitetusti
myös ballististen maalien torjuntaan. Sen ulottuvuus on vaakasuunnassa yli 30 kilometriä ja korkeussuunnassa yli 20 kilometriä.
Vaikka BUK -järjestelmä on hankittu suurkohteen suojaamista
varten, soveltuu se erinomaisesti
myös maavoimien yhtymien suojaksi. Oikein ryhmitettyinä lavetit
kykenevät suojaamaan myös toisensa.

Hyvä l i i k k u v u u s
Liikkuvuus on yksi BUK:in erityisominaisuuksia. Tuliasemaan
meno kestää vain noin viisi minuuttia ja telaketjujen ansioista se
kykenee liikkumaan vaikeakulkuisessakin maastossa. Vaikka yksikkö luokitellaan alueilmatorjuntaohjusjärjestelmäksi, vastaa se

liikkuvuudeltaan moderneimpiakin kohdeilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. Tuliyksikkö koostuu telaketjuilla varustetuista valvonta- ja
maalinosoitustutkasta, johtokeskuksesta, ohjuslavetista, latausja laukaisulaveteista sekä ohjusten kuljetusajoneuvoista. Lisäksi
yksikköön kuuluu huolto-ja korjausajoneuvoja. J v o •

Buk suojaa Helsinkiä luotettavasti
• Ensimmäinen erä venäläistä it-ohjusjärjestelmää Buk M1 tuli
Suomen it-aseistukseen vuoden 1997 tammikuussa. Siitä lähtien
kuluneina kuukausina Permin alueella, it-ohjusjoukkojen koulutuskeskuksessa suoritti suomalaisten sotilaiden ryhmä kurssin, missä opetettiin heille uutta tekniikkaa.
Äskettäin heille tarjottiin mahdollisuus soveltaa saatuja tietoja
käytännössä Emban ampumaradalla. Kuten Jekaterinburgin M. I.
Kalinille nimetyn koneenrakennustehtaan pääjohtajan sijainen
ensimmäisillä raja-etäisyyksillä tehdyillä laukaisuilla kaksi ilmamaalia - liikkuvan pikalentokoneen ja pienikokoisen itseohjautuvan
ohjuksen, mikä on todisteena sekä miehistöjen hyvästä oppimisesta että venäläisen taistelukaluston luotettavuudesta. Eli taivas Suomen pääkaupungin yllä tullaan suojelemaan luotettavasti,...
(Leonid Pozdejev, Krasnaja Zvezda 12.9.97)

Ohjuksen tekniset tiedot
Ohjautusmenetelmä: puoliaktiivinen hakeutuminen
kulmanopeusmenetelmällä
Pituus:
5550 mm
Paino:
690 kg
Halkaisija:
400 mm
Moottori:
2-vaiheinen ruutirakettimoottori
Maksimi nopeus:
1250 m/s
Herätesytytin:
toimintaetäisyys 30 m
Taistelulataus:
70 kg
Sirpaleiden määrä: 6000 kpl

Maalinosoitukseen ja valvontaan on järjestelmässä 3D-tutka.
Se edustaa tutkatekniikan uusinta kehityssuuntausta ja mahdollistaa hyvän torjuntakyvyn myös
elektronisen sodankäynnin alaisena. Häirittynäkin järjestelmä kykenee tarvittaessa ampumaan
ohjus passiiviselle seurannalle
optroniikan avulla.

(SA-kuva)
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RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ
Valtuuskunnan puheenjohtaja
Keijo Tapiovaara
Hallituksen puheenjohtaja
Kommodori
Hanno Strang
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PL 105, 00201 Helsinki
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Kotilotie 6
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KILTA
Esa Terviö
Kotilotie 6
48310 Kotka
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RANNIKKOTYKISTÖILTÄ
Eero Akaan-Penttilä
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RT-KERHO JOHTORENGAS
Pentti Jänkälä
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HANKONIEMEN KILTA
Risto Sariola
Suokatu 15-17 F 28
10900 Hanko

RANNIKKOTYKISTÖN
OPISTOUPSEERIT
Jari Andersson
Santahamina C 35 C
00860 Helsinki

TURUN
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ
Petri Siljanmäki
Rautalankatu 2 A 8
20320 Turku

RANNIKKOJÄÄKÄRI KILTA
Tero Mäkinen
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00530 Helsinki

MERENKURKUN KILTA
Timo Koukku
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Kai Masalin
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5. Saksan laivaston taistelualusten lukumäärä on noin
v) 100 alusta
0) 150 alusta
1) 200 alusta

9. Ohjusvene Naantalin kylkinumero on
k) 71
i) 72
a) 73.

2. Keskeisin M e r i v o i m i e n
aluskalusto on kehitetty
s) strategista ohjusasetta...
e) strategista miina-asetta...
p) taktista miina-asetta varten

6. Kotkan R a n n i k k o a l u e e n
komentaja on
a) Mikko Taavitsainen
0) Sakari Martimo
1) Jukka Vaaja

10. Venäjän laivaston itäisin tukikohta on Hangon
m) länsipuolella
a) itäpuolella
y) pohjoispuolella

3. Merivoimien rauhan ajan
tärkein tehtävä on
m) virka-apu
a) yhteistoiminta muiden viranomaisten kanssa
T) merivalvonta

7. Sininen Reservi ry:n muodostaa
1) 19...
i) 21...
0) 22 laivasto- j a rannikkojoukkojen maanpuolustus- ja
reserviläisjärjestöä

• Oikea rivi julkaistaan seuraavassa numerossa.
• Edellisen tietovisan oikea
rivi oli vuosipaevv.

4. M e r i v o i m i s s a
opistoupseereita
y) 700
v) 900
i) 800

palvelee
8. Rt-golf pelataan tänä vuonna
a) Sarfvikin golfkentällä
m) Tuusulan golfkentällä
1) Talin golfkentällä.

KARHULA

V-P HUOTARI K Y

• Myymme höyryä 1500 kg per tunti, max. tuotto
• Haemme pilssivedet ja öljyt - pesemme
öljyvahingot ym.
• Nosturiautopalveluja

1. Merivoimien komentaja on
palvellut varusmiehellä
m) Upinniemessä
a) Vekaranjärvellä
y) Pansiossa

SELKÄMEREN
RANNIKKOKILTA
Tauno Setälä
Savenvalajanvahe 4 C 25
26100 Rauma

OY TRANSTEK AB
Vuoritie 3, 20320 Turku, Puh. (02) 439 9609

• • Lehtemme lukijoiden tarkkaavaisuus on jälleen koetuksella. Vastaukset tähän tietovisaan löytyvät Merivoimat M / 2 0 0 0
extra -numerosta.

MIEHIKKÄLÄN
OSUUSPANKKI
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Kaapelikäsittelylaitteet
suoraan kotimaiselta valmistajalta
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Yhteistyössä maailman johtavien
laitevalmistajien kanssa ylpeänä
esittelemme...

Mobile data shop avattu!
Tervetuloa tutustumaan tehokkaisiin
etätyön- sekä ajanhallinnan ratkaisuihin
... Langattomasii

IMOKIA
CONNECTINO PEOPLt

kommunikaattorit - kämmenmikrot - tietokoneet - digitaalikamerat
Luotettavasti linnanmaalla,
jo 11 vuotta!
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