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Rannikkotykistön tarkastaja eversti Alpo
Kantola siirtyy puolustusvoimien huolto
päälliköksi 1.10.1979. Eversti Pentti Aulaskari on samalla päivämäärällä määrätty
rannikkotykistön tarkastajaksi.
Tehtävien luovutus ja vastaanotto ta
pahtuu ajankohtana, jolloin aselajimme
on ottamassa yhtä historiansa mittavimmista kehitysaskeleista. Edellisten tarkasta
jien alkuun saattama aselajimme teknilli
sen kehittämisen päämäärä ja erillisten
projektien tavoitteet kristallisoitiin ja lin
jattiin eversti Alpo Kantolan toimikautena
1976—1979. Koordinoitu ja systemaat
tinen aselajimme kehittäminen perustuu
tällä hetkellä selväpiirteisiin pitkän täh
täyksen suunnitelmiin.
Näiden suunnitelmien toteuttaminen ja
saattaminen käsinkosketeltavaksi todelli
suudeksi rannikkotykistön joukko-osas
toissa tulee olemaan eräs uuden tarkasta
jamme päätehtävistä. Samanaikaisesti ta
pahtuvat muut muutokset aselajimme toi
minnoissa tulevat vaatimaan sekä tarkas
tajaltamme että hänen alaisenaan toimi
valta aselajimme johdolta voimakasta
näkemystä ja otetta rannikkopuolustuksen
tehtäväkentästä yhtenä maanpuolustuksen
osana.
Pienen aselajin voima on sen yhtenäi
syydessä ja aselajiylpeydessä. Rt on te
rästä!
Rannikonpuolustajat kiittävät eversti
Alpo Kantolaa rannikkotykistön hyväksi
tehdystä työstä sekä toivottavat hänelle
menestystä uudessa tehtävässään.
Eversti Pentti Aulaskarille toivotamme
onnea, menestystä ja sitkeyttä aselajimme
johtajana.

Siirtyessäni rannikkotykistön
tarkastajan paikalta toisiin
tehtäviin toivon voivani ta
voittaa hajaryhmitelyn asela
jimme kaikki henkilöstöryh
mät seuraavin ajatuksin.

Syntynyt Kotkassa 09.06.1924.
18. Merikadettikurssi 1944—46. Merivoimien
luutnanttikurssi 1951—52, Meripuolustuksen kap
teenikurssi 7 1953, Sotakorkeakoulun MeSL 6
1955—57.
9. Raivaajalaivueen VII Raivaajaosastossa eri
tehtävissä 1947—49. Laivaston Aliupseerikoulun
opetusupseerina 1947. Laivaston Esikunnan adju
tanttina 1947. Koulutusupseerina Mustamaan ja
Rankin linnakkeilla 1948—52. Rankin linnakkeen
päällikkönä 1952—55. Pääesikunnan rannikkotykistötoimiston, operatiivisen osaston ja meripuolustustoimiston toimistoupseerina 1957—61. Järjestely
toimiston päällikkö 3. Divisioonan esikunnassa
1961—65. YK:n palveluksessa Kyproksella 1965—
66. Opetusupseerina Sotakorkeakoulussa 1966—69.
Suomen sotilasasiamiehenä Varsovassa 1969— sekä
lisäksi Bukarestissa —1972. Kotkan Rannikkopatte
riston komentajana 1972—74. Pääesikunnan ope
ratiivisen osaston päällikkönä 1974—76 ja rannik
kotykistön tarkastajana 7.6.1976—1.10.1979.
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MERIVALVONTAMIES yk
sinäisellä vartiopaikallaan on
pantu paljon vartijaksi. Hä
nen takanaan oleva koneisto
on lähes voimaton ilman etu
reunasta tulevaa tietoa. Ol
koon merivalvonta aina sille
uskotun tehtävän arvoinen.
Aselajin muut VALMIUS
TEHTÄVÄÄ
suorittavat
osat
alkaen
yksinäisestä
päivystäjästä valmiuslinnakkeisiin muodostavat moni
muotoisesti toimivan järjes
telmän. Taitavien johtajien
sa käsissä ulapan äärellä ne
vastaavat alituisesti alueelli
sesta koskemattomuudestam
me asetettujen velvoitteiden
mukaisesti.
Koko ajan lisääntyvät,
korkealuokkaista TEKNIL
LISTÄ TASOA edustavat
välineemme niin johtamisen,
valvonnan kuin asejärjestel
mänkin alalla eivät suinkaan
vähennä henkilöstön panos
ta. Ihmisen on saneltava
mitä automaatti tekee. Tästä
seuraa jyrkästi kasvava kou
lutustarve,
joka
ulottuu
KAIKKIIN H E N K I L Ö R Y H 
MIIN. Uskon jokaisen rannikkotykkimiehen alttiuteen
omaksua uutta tietoa.
Kaikki
kuljetusmuodot
merellä/jäällä, maalla ja il
massa sisältävä rannikkoty
kistön
HUOLTOJÄRJES
T E L M Ä palvelee hajaryhmitettyä aselajia. Se toimii
voimavarojen alarajalla var
sinkin varastoissa. Haltuum
me annettu monipuolinen
sotavarustus vaatii meidän
kaikkien jatkuvaa ponniste
lua ollakseen toimintakun
toinen. Uusiutuva merikulje-

EVERSTI
ALPO KANTOLA

Saatesanat
rannikkotykkiväelle 1.10.1979
tuskalustomme haastaa M E RENKULKUHENKILÖSTON kehittämään itsensä
saavuttamaan entistä kor
keampia pätevyysvaatimuk
sia.
Suhteemme
saaristoon,
sen L U O N T O O N , VÄES
T Ö Ö N ja sen harjoittamiin
ELINKEINOIHIN on kaik
kialla oikea. Meidän tulee
edelleen tukea tätä suomalai
sille jo muinoin annettua
omaleimaista
valtakunnan
osaa ja sen väestöä. Valtio
valta pyrkii saaristolaisasutuksen
säilyttämiseen
ja
odottaa kaikkien siellä toi
mivien viranomaisten yksi
löityä apua.
Meripuolustuksen liikku
van voiman, so MERIVOI
MIEN kanssa on toiminta
kenttämme yhteinen. Lukui
sat keskinäiset tukitoimet niin
rauhan kuin kriisinkin aika
na vaativat yhteistoimintatasojen täydentämistä alim
masta tasosta alkaen. Monil
la aloilla sopeutuva rinnak

kainen koulutus tulee lisään
tymään ja entisestään var
mentamaan yhteistoiminnan
tuloksellisuutta.
MERIVARTIOSTOJEN
kanssa, erityisesti merival
vonnan puitteissa, molem
minpuolinen apu on kiitettä
vä. Lähihistoriastamme juon
tuva rinnakkaisuus paljolti
samoissa tehtävissä ei ole
heikkous vaan rikkaus. Tä
män rinnakkaisuuden kai
kista muodoista tulee saada
irti molemminpuolinen, eri
hallinnonhaaroja
palveleva
hyöty.
Rannikkomme V I H R E Ä T
SISARET kuuluvat meille ja
meihin. Joka on kokenut toi
mipaikan ilman kanttiinia
sotilaskodin
puuttumisesta
puhumattakaan,
ymmärtää
sotilaskotityön arvon.
Lopuksi ja kaikille yhtei
sesti. Poikkeuksellisissa olois
sa toimivan aselajin henki
löstön jälkikasvun turvaami
nen on kaikkien rannikkotykkimiesten yhteinen asia.

Oikean ja rehellisen tiedon
jakaminen työstä, työympä
ristöstä ja sosiaalisista olois
ta on jokaisen tehtävä.
Erityisesti johtaja-asemas
sa olevien on omalta kohdal
taan luotava selkeä käsitys
rekrytoinnin tarpeesta, kei
noista ja kohderyhmien tavotettavuudesta. Käsitykseni
mukaan olemme asioissa hy
vällä alulla ja rannikkotykkimieheksi hakeutuminen on
kääntynyt nousuun.
Toivotan kaikille aselajiin
jääville tarmoa ja menestystä
tehtävissään.
•

RT O N TERÄSTÄ
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Rannikkotykkiväki —
rannikkomme
puolustajat
Olen päivämäärällä
1.10.1979 ottanut vastaan
rannikkotykistön tarkastajan
tehtävät.

Eversti Pentti Aulaskari
rannikkotykistön tarkastaja
1.10.1979
Rannikkotykistön tarkastaja eversti Pentti Aulas
kari on syntynyt Antreassa 7.2.1932. Suoritettuaan
Merisotakoulun vuosina 1951—52 hän on toiminut
seuraavissa tehtävissä: Nuorenpana upseerina 2.
ErRtPsto:ssa 1952—54, 3. ErRtPsto:ssa 1954—56
ja nuorempana upseerina ja patterin päällikkönä
KotRPstossa 1957—1960, MeriSK:ssa opettajana
1960—61, SKK:n Merisotalinja 1961—63, P E
rttsto:ssa 1963—64, RAuK:n johtajana SIRtRrssä
1965—66, P E rttsto:ssa 1966—1971, I/TurRtR:n
komentajana 1971—72, I/SlRtR:n komentajana
1972—74 ja KotRPsto:n komentajana 1974—76
sekä TurRtR:n komentajana 1976—1979.
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Edeltäjieni toimikausina on
luotu perusteet rannikkoty
kistön kehittämisen pitkän
tähtäyksen
suunnittelulle.
Kehittämissuunnitelman tek
nilliset tavoitteet ovat osit
tain jo edenneet toteuttamis
vaiheeseen. Vuosikymmenen
suunnittelun ja valmistelun
tulokset ovat saavuttaneet
joukko-osastotason.
Lähes
kymmenen vuotta olen toi
minut
komentajatehtävissä
aselajimme joukko-osastois
sa. Tämän kauden aikana
olen usein todennut annettu
jen tehtävien ja henkilöre
surssien välisen epäsuhteen.
Aselajimme teknillisen kehi
tyksen toteuttamisen ohella
pidän yhtenä tärkeimpänä
tehtävänäni
rannikkotykis
tön laajan tehtäväkentän ja
henkilöstömäärän epäsuhteen
tasoittamista.
Mahdollisuudet lisätä ase
lajimme henkilökuntaa ovat
rajoitetut. Toimintoja ratio
nalisoimalla ja yhdistämällä
voidaan joukko-osastoittain
ratkaista paikallisia ongel
mia, mutta pitävä kokonais
ratkaisu saavutetaan vain
yhteistoiminnassa
muiden
aselajien ja puolustushaaro
jen kanssa.
Kiitän edeltäjiäni siitä pe
rustasta, jolta voin jatkaa
aselajimme kehittämistä sekä
toivotan
rannikkotykistön
joukko-osastoille menestystä
vaativassa työssään jokahetkisen valmiuden ylläpitäjinä
ja aselajimme kehityksen toi
meenpanijoina.

VOIMAKKAAN
TIEDOTTAMISEN
VAUHDITTAMANA
TOIMEENPANTIIN
RPsto 6:n KERTAUS
HARJOITUS H E L 
SINGIN EDUSTALLA
20.8.—31.8.1979.
Harjoitusta suosi parin
päivän sadepuuskia
lukuunottamatta erin
omainen sää. Ampumaohjelma voitiin
viedä lähes kokonai
suudessaan läpi.
Ainoastaan loppuhetken keskitysammunnat
kangertelivat eräiden
sinnikkäiden veneili
jöiden ansiosta. Muu
ten voi sekä tiedotta
miselle että Helsingin
seudun veneilijöille
lausua parhaat kiitok
set — yhteistoiminta
sujui hyvin em pikku
hankaluuksia lukuun
ottamatta.
Harjoituspatteristo
oli usean arvovaltaisen
seurueen perehtymisen
kohteena. Puolustus
voimien komentaja tar
kasti harjoitusjoukot
28.8. Helsingin kau
pungin ylin johto kävi
harjoitusalueella 29.8.
Muiden seurueiden
luettelo oli myös mittava.
Patteriston toimi
paikat ja taisteluase
mat miehittäneet reser
viläiset onnistuivat
tehtävissään hyvin.
Harjoituksen johdon
ja patteriston komen
tajan usko rannikkotykkiväen reservien
toimintakykyyn on
vankkumaton.
Kiitos reserviläiset
erinomaisesta toimin
nasta !

Rannikkopatteristo 6
kertausharjoituksissa
Helsingin edustalla
20.—31.8.1979

P u o l u s t u s v o i m i e n ylintä j o h t o a RPsto 6:n esikunnassa
2 8 . 8 . Ylil
S a r i o l a e s i t t e l e e t u l e n kokonaiskäyttöä.
Vas: e v l Vehmas,
kenrl
Valtanen, kenrl K a n n i n e n , kenr Sutela, k e n r l Pajula, k e n r m
Stewen,
evl S i m o l a j a e s i k u n n a n tstoups ups k o k C a n t e l l . SA — k u v a .
A l l a : H e l s i n g i n k a u p u n g i n ylintä j o h t o a Isosaaressa
m e s t a r i Teuvo A u r a n j o h d o l l a .
SA-kuva.

29.8. ylipor
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MATTI O J A L A

Sivulla maali —
korolla maali —
huomio — tulta!
RPsto 6:n ilmatorjunta
vaikeissa olosuhteissa
näyttävään tulokseen

Tiedotussihteeri, toi
mittaja, luutnantti res
Matti Ojala on ohei
sessa artikkelissa ku
vannut RPston 6:n ker
tausharjoituksen tun
nelmia it-miehen sil
mällä. Rt:n it on vai
kea tehtävä — usein
hämmästyttävissäkin
olosuhteissa. Totutut
ratkaisut ja mallit eivät
aina päde kaikilla
kivillä, mutta it-Ojalan
joukko oppi, mukautui
ja toimi tehokkaasti.
"Sergei" ja "Bofors"
tekivät tarkkaa työtä
— ja sitä tarvitaan —
sillä nykyaikainen
hyökkääjä tulee ensin
ilmasta ja sitten
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Puolustusvoimien DC 3:n
hitaasti vetämä oranssi maalihiha lähestyy oikealle, tai
vas on kirkas, aurinko pais
taa suoraan kohti, meri on
edessä vielä tyyni, pari lok
kiakin vaaputtaa ohi laiskas
ti. Lyhyet komennot rikko
vat lentokoneen ääntä lu
kuunottamatta hiljaisen Iso
saaren linnakkeen Peniniemen hiljaisuuden. — Sivulla
maali, korolla maali, HUO
MIO — T U L T A .
Kevyen ilmatorjuntatykin
lyhyt repivä sarja lähtee tai
vaalle kohti maalihihaa. Iso
saaren Sergeijaos ampuu.
Tykinjohtajat korjaavat, hie
man oikealle, uudet sarjat
räjähtävät kohti häikäisevää
aurinkoa. Täysosuma, orans
si, osumaindikaattorilla va
rustettu pussi irtaantuu äkkiä
vanhan ilmajuhdan vaijeris
ta, "Sergein" kranaatit oli
vat katkaisseet.

Tuli seis! Aamurupeaman
tehtävä on suoritettu, vaikka
tarkoitus ei ihan ollutkaan
koko
kalliin
maalihihan
mereen pudottaminen. Me
neillään oli Suomenlinnan
Rannikkotykistörykmentin
kertausharjoitus 20.—31.8.
1979 Suomenlinnan lähisaa
rissa. Siviilistä hetkeksi har
joitteluun komennetut reser
viläiset olivat oppineet lais
kanläksynsä nopeasti.
Koulutusaikaa oli vain
muutama päivä ennen kovapanosammuntoja. Otteet tyk
kien käsittelyssä varmenivat
lyhyessä ajassa ja joissakin
tykkiryhmissä näkyi selvästi
veteraanien varma, mutta
samalla toimintaa helpottava
rento ote.
Käsky tuli
keltaisella kortilla
Meneillään oli tämän vuosi-

I t : n kasautuma
Isosaaren
Peniniemessä 3 0 . 8 . It-osat
koottiin
Isosaareen
ilma- j a pintamaaliammuntoja
varten.
A m m u n t o j a j o h t i a m m a t t i t a i d o l l a H e l I t R : n m a j Nykänen a p u n a a n pston
itupseeri.
SA-kuva/
Ruotuväki.

kymmenen suurin reserviläis
ten yhteisharjoitus. SlRtR:n
harjoitukseen
käskytettiin
noin 700 miestä, heidän jou
kossaan lähes kaksikymmen
tä it-tykkiryhmää. Mukana
harjoituksessa oli lisäksi run
saasti laivaston reserviläisiä,
sekä ilmavoimiin kuuluvia
joukkoja. Odotuksia jo jou
kon koosta johtuen oli sekä
reserviläisillä että vakinai
silla puolustajilla.
Itse sain keltaisen käskykortin huhtikuun lopulla.
Merkintä
sijoituskohdassa
oli lyhyesti Itups. Tehtävä
oli itselleni uusi, samoin se
näkyi olevan tuore koko ran
nikkotykistön kokoonpanos
sakin. Merellä ja linnakkeilla
toimiminen oli itselleni täy
sin uutta, samoin usealle it-

jaosjohtajalle ja osalle mie
histöäkin.
Elokuun 20. päivän, maa
nantain, aamu valkeni syn
kän sateisena pitkän poudan
jälkeen. Kello soitti kotona
kuudelta, vaimo lupautui
kolmansiin kertausharjoituk
siin lähtevän miehensä au
tonkuljettajaksi, ja niin mat
ka, tosin lyhyt, alkoi Mellunmäestä,
Itä-Helsingistä,
kohti perinteisesti hyvin soti
laalliselta kalskahtavaan San
tahaminaan.
Aseistettu vartiomies pysäytti
siviiliajoneuvon Santahami
nan sillankorvassa, keltainen
kortti kelpasi pääsylipusta ja
matka jatkui kohti perusta
mispaikkaa. Klo 7.30 joukko
paikalle käskettyjä oli jo
odottamassa, enin osa kui

tenkin vielä tulematta. Tämä
vaihe kävi nopeasti: Terve
tuloa, kuulut esikuntaan,
oletko terve, paikkasi täällä
on Alatupa 10, lähdemme
huomenna 18.00 Vallisaa
reen tervemenoa varusvaras
tolle. Turhia puheita ei tar
vittu. Asiaa oli harjoiteltu
monesti jo, puolin ja toisin.
Kas, pastori!
Ensimmäinen
kahdenkym
menen ryhmä lähti sekaisessa
avomuodostelmassa
kohti
varusvarastoa. Ikäiseni mies
vieressä kysäisi, monesko
harjoitus? Kolmas, vastasin.
Hänellä kaikki tämä oli vielä
uutta, ensimmäinen kerta re
serviläisenä rivissä. Kysyin
tehtävää. — Pastori, oli sel9

keä vastaus. Mistä seurakun
nasta? Vartiokylästä. Oli siis
pakko tunnustautua hänen
siviililaumaansa kuuluvaksi.
Mukavampi tutustua näin
kuin kaukaa saarnatuolista
katsoen. — Tavataan var
masti vielä näiden kahden
viikon aikana. Ja tavattiin
kanssa.
Toivottavasti jälkeenkinpäin.
Outo organisaatio
silti tutut käytännöt
It-upseerien
sovittaminen
rannikkopatteriston esikun
taan oli uutta näissä kertaus
harjoituksissa. Sinänsä ilma
torjunnan sisäänajo RPston
esikuntaan ei ollut pulma.
Toiminta liittyy suoraan ko
ko rannikkopatteriston joh

Tykkimies
hajonneena
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O l l i Wasenius,
2 km päässä.

tamiseen ja puolustustaiste
lun suoritukseen. Ainoa mikä
nykyaikaisen ilmatorjunnan
osalta tässä harjoituksessa
puuttui, oli ilmavalvontaviestien
luku
ula-radion
kautta johdolle. Nyt vihollislentojen seuraaminen jäi ko
konaan jaosten ja rannikkopattereiden tähystysten va
raan. Patteristotasolla tulisi
kiinnittää erityistä huomiota
it:n tulenjohtoyhteyksiin sillä
tositilanteessa aikaa hälytyk
sen tekoon esikunnasta lin
nakkeille on olemattomasti.
Tykkiryhmien kunnioitettava
koulutusurakka
Tähän harjoitukseen osallis
tui neljä linnakesaarta ja
niitä
suojaavat
it-osat.

26puhdistamassa
Tuli olitarkkaa.

Vallisaaressa, Kuivasaaressa
ja Itä-Villingissä oli kussakin
oma it-yksikkönsä. Isosaa
ressa oli sekä 40 mm että
23 mm it:tä. Miehistöllä oli
sisääntulon jälkeen (viikko
upseereiden tulon jälkeen)
muutama päivä aikaa palaut
taa entiset kokemuksensa itkalustosta jälleen käyttökel
poiseksi tiedoksi mieliinsä.
Sen jälkeen olisi vuorossa
tosi koitos, kovapanosammunnat. Kahdelle jaokselle
tilanne näytti aluksi ylivoi
maiselta, niiden ryhmissä ei
ollut ainuttakaan "sergeimiestä". Tulos oli ehkä sit
tenkin yllätys, sillä kaikki ty
kit pystyivät kovapanosammunnoissa
rekisteröityihin
osumiin. Villingin yksikössä
eivät kaikki edes olleet tykki-

asettaan
"Sergeitä". 1 m x l m kokoinen
SA-kuva/Ruotuväki.

maalilautta kelluu

miehiä, ja Kuivasaaressakin
kaikki osoittautuivat Boforsmiehiksi.
Kun kovapanosammunnat
päättyivät it:n osalta Isosaa
ressa
30.8.
puolipäivältä
olimme kaikki tyytyväisiä.
Aamun suora-ammunnoissa
maalilautta oli ammuttu ha
jalle ja siitäkin vaijeri poik
ki.
Seilaava
lauttahylky
osoitti ainakin sen, että ol
tiin osuttu. Tulos oli sama
kuin maalihihan kohdalla.
Rannikkotykistö on ja pysyy,
mutta ilmatorjunta liikkuu
Ilmatorjuntamiesten kannal
ta rannikkotykistön harjoitus
oli sikäli erikoinen, että lin
nakkeet ovat ja aina pysy
vät siinä missä ovat, mutta
ilmatorjuntaa voidaan näis
säkin olosuhteissa liikutella.
It:n tehtävä on suojata rt:n
tuliasemat, mutta maantie
teellisistä syistä johtuen lin
nakkeiden it sijoittuu poik
keavasti. Tykkejä ei aina voi
viedä torjuntakehille ja nii
den asemat saattavat olla sel
laiset, että ampumaetäisyys
saadaan juuri ja juuri veny
mään siihen kohtaan, jossa
hyökkäävät lentokoneet vakavoittavat lentonsa ennen
rakettien laukaisua. Täten
it:n nopeuden ja tarkkuuden
tarve korostuu entisestään
kin.
Koulutusmielessä koko itkalusto koottiin harjoituksen
aikana kovapanosammuntoihin Isosaareen. Tässä kuljetuslautta K A M P E L A osoitti
Kovapaerinomaisuutensa.
nosammuntoihin siirryttäes
sä Sergeit pantiin lautalle
ampumakuntoon. Laskimme
leikkiä uivasta it-patteristosta
ja meitä miellytti tämän aluk
sen arvioitu tulivoima. Itkalustoa voidaan
käyttää
linnakkeilla paitsi linnoite

tuissa asemissa, myös mai
hinnousun torjumisasemissa,
sekä uivana ampumavalmiina kalustona. Jaoksia voi
daan myös varsin helposti
toiminnan aikana siirtää lin
nakkeelta toiselle suojauksen
niin vaatiessa.
Varusteet kasaan ja
taas kerran passit käteen
Harjoitustahti oli tietenkin
tiivis, kuten se aina kertaus
harjoituksissa on. Jälkeen
päin kaikki näytti sujuneen
tarkoituksenmukaisesti.
Se
mitä ei ehditty oppia, sel
kiintyi ihan ymmärrettäväksi
toiminnan osaksi lopussa,
kun asiat koottiin yhteen ja
asiapaperit ja kartat pantiin
mappiin.
Toden tuntua tähän har
joitukseen toi paljon se, että
toiminta oli monelle uutta,
varsinkin aselajien yhteis
toiminta. Varmasti moni ti
lanne tuli eteen sellaisena,
mikä se olisi ollut todelli
sessa SA-hälytyksessä. Koko
harjoitusta pidän itse ehdot
tomasti
monipuolisimpana
ja eniten koulutusta antava
na, mitä kohdalleni on tähän
•
mennessä osunut.

"Siniset
veljet"
seuraamassa
a m m u n t o j a Isosaaressa:
Matr
alil H a n n u
R a i m o Kyllönen,
Karhu.
SA-kuva/Ruotuväki.
Alla:
" H o m m a t on hoidettu",
Ittkin
j o h t a j a a l i k P e r t t i Sinisalo,
meri
ja
aurinko.
SA-kuva/Ruotu
väki.
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MAJURI
ASKO KILPINEN

Miina-ase rannikko
puolustuksen osana
"Merivoimien ja
ran
n i k k o t y k i s t ö n taistelul
la on kyettävä rajoitta
maan ja
hidastamaan
hyökkääjän
toimintaa
ja tuottamaan sille tap
pioita edellytysten luo
miseksi maavoimien torjuntaoperaatioille''.
Meripuolustus — sen
liikkuva
komponentti
merivoimat ja sen kiin
teä komponentti rannik
kopuolustus — häirit
see, kuluttaa, torjuu, ja
l y ö . Meripuolustus voit
taa aikaa, sitoo ja hei
kentää hyökkääjää mah
dollistaen
taistelullaan
maavoimien
pääosan
suuntamisen
ratkaisu
taistelu iiii n„

SAATOMIINA
EROTTAA
YSTÄVÄN
VIHOLLISESTA.
MIINA O N
TEHOKAS ASE.
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Meri- ja rannikkopuolustuk
sen toiminnan perustana on
asetetun päämäärän mukaan
mitoitettu valmius, taistelunkestävyys sekä kyky toimia
suhteellisen vähäisellä henki
löstöllä
myös
yllättävissä
kriisitilanteissa.
Asetetut
operatiiviset
vaatimukset
edellyttävät teknillisesti kor
keatasoisia ja toimintavar
moja asejärjestelmiä, joita
voidaan käyttää tehokkaasti
myös pienellä henkilömääräl
lä.
Miina-ase täyttää pääosin
yllä hahmotellut taktilliset,
taloudelliset
ja
teknilliset
vaatimukset, kun sitä käyte
tään täydentämään jo olevaa
rannikkopuolustusjärjestelmää.
Artikkelissa tarkastellaan
rannikkotykistöaselajiin
si
sällytetyn miina-aseen opera
tiivisia ja taktillisia käyttö
mahdollisuuksia rannikko
asetettujen
puolustukselle
vaatimusten valossa. Kirjoit
taja on pääosin turvautunut
ruotsalaiseen lähdeaineistoon
sekä RtKssa palvelevan kapt
Tynkkysen suorittamiin tut
kimuksiin. Artikkelin pää
määränä on esitellä eräs vaih
toehto, kun pyritään torju
vaan vaikutukseen — mah
dollisimman halvalla, vähällä
henkilöstöllä ja toimintavar
malla tekniikalla.
Rannikkotykistön
miina-aseelle asetettavat
operatiiviset
vaatimukset
Merivoimat vastaavat kaukotorjunnan alueelle lasketta
vien merimiinoitteiden toi
meenpanosta.
Väylätorjunnan alueella — saaristossa ja
satama-alueilla — lasketaan
merimiinoitteita tilanteen ja
suorituskyvyn
rajaamissa

puitteissa.
Rannikkotykistö
tukee merivoimien toimintaa
suojaamalla
miinoitteiden
laskun sekä estämällä tai
vaikeuttamalla kantamansa
rajoissa laskettujen miinoit
teiden raivausta. Rannikko
tykistömme
organisaatioon
ei kuulu itsenäisiin miinoitustehtäviin pystyviä yksikköjä.
Naapurimaamme Ruotsin
meripuolustukseen
kuuluu
sitä vastoin sen yhtenä oleel
lisena osana rannikkotykis
tön miina-ase. Sen operatii
vinen käyttö on rajattu väy
lä- ja rantatorjunnan alueel
le — saaristoon ja sen ka
peikkoihin sekä satamiin.
Merivoimat vastaavat avomerimiinoitteista.
Naapurimaamme rannik
kotykistön miina-aseelle on
asetettu mm seuraavia ope
ratiivisia vaatimuksia:
"Yllätyshyökkäyksessä on
miina-aseemme
pystyttävä
vaikuttamaan
hyökkääjään
väyläkapeikoissa ja satamaalueilla rauhanajan organi
saation miehittämänä yhdes
sä muiden valmiusyksikköjen
kanssa. Miina-aseen ylläpito
ja nopea käyttö on oltava
mahdollista rajoitettujen rau
hanajan resurssien puitteis
sa."
Esitetyt vaatimukset ovat
johtaneet
— pääosin maista laukaista
vien kiinteiden säätömiinoitteiden rakentamiseen,
— tärkeimpien miinoitteiden
laskuun ja ylläpitoon jo
rauhan aikana.
— liikkuvan säätömiinajärjestelmän kehittämiseen,
— tykki-, ohjus- ja miinayksikön sisältävän liikku
van torjuntapataljoonan
kehittämiseen.
Vaatimukset
korostavat
nopeaa ja varmaa toimeen
panoa sekä maksimoitua vai
kutusta taktillisesti oikein va-

Artikkelin kirjoittaja
on suorittanut Ruotsin
Sotakorkeakoulun vuo
sina 1971—1974 sekä
tutustunut rt:n miinoitusyksikköön RtRLssä
Vaxholmissa kesällä
1972. Kiinteitä säätömiinoituksia (tähysmiinoja) ja niiden
käyttöperiaatteita käsi
teltiin Ruotsin SKK:ssa
kaikissa rannikon puo
lustukseen liittyvissä
harjoituksissa sekä saaristoisella että avoi
mella rannikolla.

RAJNNIKKOTYKISTÖ
ON TERÄSTÄ
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SIVUSTA M

lituissa
väyläkapeikoissa.
Miina-ase on tällöin aina
osa laajemmasta torjuntajär
jestelmästä.
Rannikkomme maantiede
sekä rannikonpuolustuksemme rakenne mahdollistavat
samankaltaisten operatiivis
ten vaatimusten soveltamisen
myös meidän olosuhteisiim
me.

PATT€
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Kalusto

Taktilliset
käyttöperiaatteet
Miina-ase häiritsee, kuluttaa
tai torjuu riippuen miinoitteen tiheydestä, laskupaikas
ta ja sen sijainnista muiden
asejärjestelmien
vaikutuspii
rissä. Väylätorjunnan alueel
le lasketuilla
miinoitteilla
tulee aina pyrkiä torjuvaan
tai vähintään
kuluttavaan
vaikutukseen. T ä m ä on mah
dollista vain yhteistoiminnas
sa muiden asejärjestelmien
kanssa.
Rannikkotykistöaselajiin
sisältyviä kiinteitä tai liikku
via miinayksikköjä voidaan
käyttää
— tärkeiden väyläkapeikkojen sulkemiseen yhdessä
keveiden pattereiden tai
moottoroidun rannikko
tykistön kanssa,
— sivustojen
varmistami
seen yhdessä johdinohjusjoukkueiden tai torjuntapattereiden kanssa,
— satama-alueiden sulkemi
seen alistettuna esim. torjuntapataljoonille.
Väylien ja satama-alueiden
sulkeminen voidaan toimeen
panna käyttäen kiinteitä —
mahdollisesti jo rauhan ai
kana laskettuja säätömiinoja. Sivustojen varmistamisen
voidaan käyttää joko veneil
lä tai amfibiokuorma-autoilla varustettuja liikkuvia mii
nayksikköjä. Rannikkopuo

etS.TO»o

Merivoimien miinakaluston
yksipuolisuus sekä kotimai
sen kokemuksen puute oi
keuttanevat
tarkastelemaan
Ruotsin rannikkotykistön ke
hittämien organisaatioiden ja
teknillisten ratkaisujen sovel
tumista meidän olosuhtei
siimme.
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lustuksen miina-aseella on
mahdollista — taktillisesti
oikein käytettynä
— tuhota
tai
vahin
goittaa
hyökkääjän
aluksia meille edullisissa
väyläkapeikoissa,
— h i d a s t a a ja h ä i r i t ä
maihinnousijan
liikettä
sen haavoittuvimman vai
heen aikana,
— suojata
tärkeät sata
mat j a merivoimiemme
tukeutumisalueet,
— s u o j a t a omien yksik
köjen liikkeet saaristo
alueella ja rannikon lä
heisyydessä.
Rannikkotykistön
miinaase
muodostaa
oleellisen
osan naapurimaamme Ruot
sin rannikkopuolustusjärjestelmästä. Taktilliset puitteet
ovat olemassa myös oman
valtakuntamme
saaristossa
ja rannikkoalueella — ka
peat sisääntuloväylät, laajat
avoimet sivustat painopiste
alueiden ulkopuolella ja ah
taat satama-alueet — mutta
toteutus puuttuu!
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Teknilliset toteuttamis
mahdollisuudet
Miina-aseen
käyttöönotto
omana taktillisena kokonai
suutena rannikkopuolustuk
sessa ei voi tapahtua ilman
perusteellista
valmistelua.
Toisena vaihtoehtona tulee
nähdä merivoimiin tukeutu
van miinoitustoiminnan ulot
taminen entistä syvemmälle
väyläja
rantatorjunnan
alueelle. Kalustolliset edelly
tykset tähän ovat syntymässä
rannikkotykistön
saadessa
uutta merikuljetuskalustoa.
Kummankin
vaihtoehdon
tarkastelussa tulee ottaa huo
mioon
— r a h a l l i s e t resurssit,
— k a l u s t o n tekninen ke
hittäminen tai hankinta
ulkomailta
sekä
sen
h u o l t o ja y l l ä p i t o ,
— miinoitustoimintaan tar
vittavan
organisaa
tion
kehittäminen tai
uuden luominen,
— henkilökunnan ja reservi
läisten k o u l u t u s .
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Rannikkotykistön
miinaaseen luominen tai merivoi
mien nykyisen miina-aseen
käyttöalueen
laajentaminen
edellyttävät kaluston osalta
— miinalaskuun ja miinoitteiden huoltoon soveltu
van aluskaluston hankin
taa,
— miinojen määrällisen tar
peen sekä
miinatyypin
määrittämistä ja hankin
taa,
— miinojen varastointiin ja
huoltoon sekä alusten y l 
läpitoon sitoutuvien re
surssien määrittämistä ja
hankintaa.
Miinojen laskuun soveltu
vat alustyypit ovat työn alla.
Uudet
"Valas"-lk:n
yhteysalukset sekä " K a m p e l a " lk:n
kalustolautat soveltu
vat hyvin miinoitustehtäviin
saaristossa. Miinatyöveneeksi sopinee parhaiten ruotsa
laisten kehittämä 502 -vene.
Veneen hankintakustannuk
set lienevät noin 2 m m k / k p l .
Minimitarve on 1 alus ja
1—2 miinatyövenettä
ran
nikkoaluetta kohti.
Miinojen tarve voidaan
laskea keskitetysti uhka-ana
lyysin perusteella. Tällöin tu
lee ottaa huomioon hyökkäysurien lukumäärä, maa
lien arvioitu määrä sekä vaa
dittu tuhoutumisprosentti —
miinoitteen vaikutus. Näin
saatu miinojen lukumäärä ei
kustannuksiltaan muodostu
kynnyskysymykseksi, mikäli
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hintaa verrataan esim. miinanlaskukaluston
aiheutta
miin hankinta- ja ylläpito
kustannuksiin.
Miinojen varastointi ja
huolto tulisi hajauttaa rannikkoalueittain, jotta saavu
tettaisiin tarvittava operatii
vinen käyttövalmius ranni
kon tärkeimpien kohteiden
edustalla.
Hajautettu varastointi vai
keuttaa huollon rationalisoin
tia ja lisää henkilöstökustan
nuksia. Kiinteitä rauhan ai
kana laskettuja säätömiinoja
huolletaan Ruotsissa vain
kerran vuodessa. Tällöin tar
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kastetaan sekä miina että
laukaisujärjestelmä kaapeleineen. Kustannuksia on vai
kea arvioida.
Organisaatio, henkilöstö ja
koulutus
Ruotsin rannikkotykistön or
ganisaatioon kuuluvat seu
raavat miinayksiköt
— miina-aluksista muodos
tettu miinanlaskuviirikkö,
— rannikkoalueen
kiinteät
tai liikkuvat miinajoukkueet,

— rannikkopatteriston kiin
teät miinaosastot,
— torjuntapataljoonan liik
kuva miinaosasto (varus
tettu amfibiokuorma-autoilla)
— liikkuvan torjuntakomppanian
miinajoukkue
(johdinohjusjoukkue
ja
miinajoukkue).
Liikkuvien miinayksikköjen
henkilövahvuus
vaihtelee
8—20:een mieheen. Kalus
tona on joko veneitä (502)
tai
amfibiokuorma-autoja.
Kiinteiden
miinaosastojen
vahvuus on 5—8 miestä. Or
ganisaatio ei sido kovinkaan
paljon henkilöstöä verrattu
na sen todennäköiseen taisteluvaikutukseen kriisitilan
teessa.
Huoltohenkilöstön arvioi
tu tarve on noin 1—2 toimi
upseeria ja 4—5 asentajaa,
jotka kiertävät varastot ja
mahdolliset säätömiinoitteet
määrävuosina.
Koulutus voidaan keskit
tää merivoimille tai sisällyt
tää
Rannikkotykistökoulun
koulutusohjelmiin. Koulutta
jien lisätarve on kummassa
kin tapauksessa noin 4—5
henkilöä. Kuhunkin rt-joukko-osastoon tulisi kouluttaa
2—3 miinaupseeria sekä mii
na-alusten ja työveneiden
henkilöstö ja varusmiehet.
Nykyisten alusten ja venei
den miehistö
muodostaisi
pääosan koulutettavasta hen
kilöstöstä.
Miina-aseen
liittäminen
rannikkotykistön organisaa
tioon ei sanottavammin li
säisi nykyistä henkilövah
vuutta.
Yhteistoiminnalla
merivoimien
kanssa
sekä
käyttämällä hyväksi jo ole
vien alusten miehistöjä voi
daan henkilökunnan lisätarve
minimoida.
Teknillisten
toteuttamis
mahdollisuuksien kynnysky-

symykseksi ei muodostune
miinakalusto eikä myöskään
henkilöstö vaan miinanlaskuun tarvittava aluskalusto,
miinatyöveneet ja varastointikustannukset sekä erityises
ti pysyvien säätämismiinoitteiden laskuun liittyvät asen
nekysymykset.

Kustannukset
Käytettävissä olevien lähtei
den perusteella voidaan olet
taa, että kiinteään säätömiinoitteeseen sisältyy noin 2—3
Mmk kiinteitä kustannuksia.
Tällöin on otettu huomioon
— miinatyöveneet,
— linnoitteet (miina-asema,
laskinasema),
— kaapelikustannukset,
— tutka ja laskin,
— organisaation luominen,
ylläpito ja koulutus noin
10 vuoden ajan.
Miinoitteiden
liittäminen
esim. valmistumassa olevaan
RAVAL-järjestelmään laskisi
kustannuksia noin 1,0 Mmk
miinoitetta kohti (tutka ja
laskin).
Erittäin karkeana arviona
voidaan todeta säätömiinan
olevan kevyttä tornipatteria
edullisempi, kun uran leveys
on alle 1500 m ja raskasta
tornipatteria edullisempi uran
leveyden ollessa alle 4500 m.
Miina-aseen käyttö on erit
täin edullista, jos suljetta
vana on vain yksi ura. Ver
tailevat järjestelmät
eivät
kuitenkaan korvaa — vaan
täydentävät
toisiaan.
On
myös useita tehtäviä, joihin
miina-ase ei sovellu ollen
kaan; esim.
varoitustulen
ampuminen tai tulen paino
pisteen nopea siirto. Kehi
tystä arvioitaessa ja vaihto
ehtoja valittaessa on aina
nähtävä
meripuolustuksen
kokonaisuus.

Ruotsin

500-luokasta

R t : n miina-asema

kehitetty

L i i k k u v a n miinaosaston
MARELD-tj-laitteisto.
vesitse h i n a a m a l l a .

sisältä.

miinatyövene

laskemassa

säätömiinoitetta.

a m f i b i o k u o r m a - a u t o . Perävaunussa
on
Perävaunu
on k e l l u v a j a voidaan
siirtää
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Yhdistelmä
Rannikkopuolustus — käsit
teeseen sisällytetään ensisijai
sesti rannikkotykistöaselaji ja
sille alistettujen osien toi
minta ja taistelu. Merimiinoitteet eri toteuttamismuotoineen ovat sotien jälkeises
sä kehityksessä jääneet pois
rannikkopuolustuksen
toi
mintakentästä.
Tulevaisuudessa on nähtä
vissä merivoimien sitoutumi
nen rajoitettuihin, mutta val
takuntamme
olemassaolon
kannalta ensiarvoisen tärkei
siin taistelutehtäviin. Meri
voimien niukkaa miinoituskapasiteettia ei tällöin tule
sitoa paikallisiin torjunta
taisteluihin.
Tältä kannalta tarkastel
tuna palvelee rannikkotykistöaselajin miina-aseen luomi
nen ja kehittäminen myös
merivoimien miinoituskapasiteetin tarkoituksenmukais
ta käyttöä. Rannikkotykistön

tulee vastata paikallisesta
saaristosta ja satama-alueilla
tapahtuvasta
miinoitustoiminnasta, jolloin merivoi
mien miinayksiköt voidaan
keskittää valtakunnan ole
massaolon kannalta tärkeille
meri- ja rannikkoalueille.
Miina-aseen torjuntatehon
edellytyksenä on kuitenkin
monipuolisesti kehitetty me
ripuolustus, joka kykenee
— estämään
miinoitteisiin
kohdistuvan
raivaustoiminnan,
— pitämään säätömiinajärjestelmän miina- ja laskinasemat sekä
huoltamaan
— tarvittaessa
ja täydentämään laskettu
ja miinoitteita.
Meripuolustuksen eri ase
järjestelmät yhdessä luovat
sen torjuntakynnyksen, jon
ka ylitys on tehtävä hyök
kääjälle niin
sotilaallisesti
kuin poliittisestikin mahdol
•
lisimman kalliiksi.

SÄÄTÖMIINA
(TÄHYSMIINA)
EROTTAA
YSTÄVÄN
VIHOLLISESTA.
MIINA O N
TEHOKAS ASE.

VISUAALINEN APUVÄLINE JOKA TOIMII
"Olen käyttänyt erityyppisiä visuaalisia suunnitteluapuvälineitä
yli 15 vuotta ja Efficienta on ensimmäinen, todella toimiva."
Toimitusjohtaja Matti Mäntynen, Woodpecker Filmi Oy (tuotan
non suunnittelu).
Lisätietoja Efficienta-järjestelmistä: EFFICIENTA OY
Ohjaajantie 15, 00400 Helsinki 40 puhelin 90-573003.
•
•
•
•
•
•

HALUAN ESITTEET
KESKUSTAULU
MYYNTITILASTO
TILAUSTEN S E U R A N T A
KOULUTUS
SUUNNITTELU
HUOLTOSEURANTA

Henkilö
Yritys .
Osoite.
Puhelin
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•
•
•
•
•
•

15 MIN. ESITTELYN
HENKILÖSTÖVALVONTA
KUSTANNUSTILASTO
OSTOVALVONTA
KONEKUORMITUS
ATK-VALMISTELU

•
•
•
•
•
•

M A R K K I N . KOORDINOINTI
TYÖVUOROSUUNNITTELU
PROJEKTISUUNNITTELU
PROJEKTISUUNNITTELU
VARASTOVALVONTA
TUOTANNON
SUUNNITTELU

Rannikkotykistö on oma
leimainen, teknisesti pitkälle
varustettu ja nopeasti
kehittyvä aselaji.
Itsenäiset toimintayksiköt ja tehtävät
asettavat sekä ihmiselle että tekniikalle
ankarat vaatimukset. Siksi sekä ihminen
että tekniikka ovat avainasemassa
rannikkotykistössä. Rannikkotykistö
tarjoaa eriasteisen koulutuksen saaneille
henkilöille monipuolisen tehtäväkentän.
Jo ennen asevelvollisuutta kannattaa
ottaa selkoa rannikkotykistön tarjoamista
mahdollisuuksista. Varusmiespalvelu
rannikkotykistössä antaa kuvan
mahdollisesta tulevasta ammatista.
Rannikkotykistö tarvitsee ennen
kaikkea tekniikasta ja koulutustehtävistä
kiinnostuneita ja erikoisiin olosuhteisiin
sopeutuvia henkilöitä. Rannikkotykistö
tarjoaa vaihtelevaa toimintaa saaristossa

ja mantereella, koulutustehtävissä ja
tekniikan parissa, laivoilla ja veneissä,
tutka-asemilla ja pääaseistuksen raskaiden rannikkotykkien parissa.
Koulutus ammattiin ja valittuun toimi
alaan tapahtuu täydellä palkalla.
Koulutus takaa varman ja suhdanteista
riippumattoman työn sekä linnakkeilla
palveltaessa yleensä ajanmukaisen ja
halpavuokraisen asunnon.
Rannikkotykistöön voi hakeutua
Kotkassa, Helsingissä, Hangossa, Turussa,
Korppoossa, Uudessakaupungissa ja
Vaasassa. Tarvittavat tiedot avoimista
toimista, palkoista, erikoistumis
mahdollisuuksista jne saat lähimmästä
työvoimatoimistosta tai sotilaspiiristä ja rannikkotykistön joukko-osastoista.

Rannikkotykistö on
omaleimainen elämänmuoto.

RT ON TERÄSTÄ JA TEKNIIKKAA

Rt-kadettien "ryhmätyö"

RANNIKKOTYKISTOKOULU

Rannikkotykistön kadetit
Pohjoismaisilla
merikadettipäivillä
Pohjoismaiset merikadettipäivät järjestettiin tänä vuonna
Tanskassa 2.8.—6.8. välise
nä aikana. Perinteiseen ta
paan osallistuivat myös suo
malaiset rt-kadetit kadettipäiville, joiden pitopaikkana
oli pohjoistanskalainen sa
tamakaupunki, Fredrikshavn.
Suomalaisia kadetteja mat
kalla oli 33, joista 15 oli
rannikkotykistöstä loppujen
ollessa merivoimista. Sekä
vanhempi että nuorempi rtkadettikurssi olivat mukana.
Tilanne tänä vuonna oli
sikäli erikoinen, että vierai
lulle lähdettiin merivoimien
uudella koululaivalla, kesä
kuun alussa luovutetulla miinalaiva Pohjanmaalla. Koska
kyseessä oli merivoimien uu
simman alusyksikön ensim
mäinen
ulkomaanvierailu,
ymmärtää sen suuren kiin
nostuksen, jota sitä kohtaan
osoitettiin. Matkan aikana
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oli myös tarkoitus kokeilla
aluksen ominaisuuksia suu
remmilla vesillä, sillä reitti
kulki
aina
Pohjanmerelle
asti kiertäen Englannin poh
joispuoliset Shetlannin saaret.
Sää ei vaan juuri suosinut
kokeita. Se oli nimittäin
liian hyvä. Vain menomat
kalla Itämeri hieman keinutti
alustamme.
Merivahtia rt-miehille
Matka alkoi Suomenlin
nasta sunnuntaina 29.7. erit
täin hyvän sään vallitessa.
Kadettien osalta alkoi heti
pakollisten hälytysharjoitusten jälkeen normaali aselajikoulutus.
Tämän
ohella
kaikki osallistuivat koulutus
tasoaan vastaaviin tehtäviin
merivahdissa.
Rt-kadeteille
esiteltiin lisäksi osin merivahtiin liittyen osin oppitun
neilla aluksen nykyaikaisia

merenkulkulaitteita ja ase
järjestelmiä. Suotuisa sää ei
kuitenkaan jatkunut kuin sa
man päivän iltaan, jolloin
Itämeri näytti huonomman
puolensa. Aluksemme sel
viytyi ensimmäisestä kokees
taan ilman huomautuksia.
Samaa ei voi sanoa koko sen
miehistöstä. Sisukkaasti kui
tenkin kaikki — ainakin lä
hes,
suoriutuivat tehtävis
tään, vaikka välillä käytiin
kin "haukkaamassa raitista
ilmaa".
Matkalle lähdettäessä oli
rt-kadettien
keskuudessa
kiertänyt epämääräisiä hu
huja jostakin kasteesta, jon
ka jokainen ensimmäistä ker
taa
Itämerelle matkustava
saisi läpikäydä. N ä m ä huhut
leimattiin yleensä täysin pe
rättömiksi tai vähintäänkin
suuresti liioitelluiksi. Saavut
tuamme Gotlannin eteläkär
jen tasalle, tarkemmin sa-

nottuna Hoburgin matalan
luo, alkoi laivassa kuitenkin
tapahtua kummia. Peräkannella näkyi hiekkaisia jalan
jälkiä ja laivan uumenista
kuului äkäisiä murahduk
sia. " M a a haisee!" Saimme
kuulla, että kyseessä oli U k 
ko Hoburg. H ä n kuulemma
tarkastaa jokaisen alueensa
halki kulkevan aluksen et
sien niitä onnettomia maa
krapuja, jotka eivät vielä ole
saaneet Itämeren kastettaan.
Laivakellon lyödessä iltapäi
vän ensimmäiset puolitoista
lasia astui itse U k k o Hoburg
tyttärensä
kera
alukseen.
U k o n orjat alkoivat oitis raa
hata meitä maakrapuja kas
tettavaksi. Perinteisin me
noin meistä pestiin inhotta
va maanhaju pois. Tapahtu
mia sen yksityiskohtaisem
min selostamatta voin mei
dän kaikkien mukana ollei
den puolesta vakuuttaa: " S i 
tä emme koskaan tule unoh
tamaan!"

tä päin. Ollessamme juuri
kaupungin kohdalla käväisi
tanskalainen
torpedovene
tervehtimässä meitä. Huo
mattavasti meitä nopeammin
se pyyhälsi ohitsemme ja
häipyi horisonttiin.
Lähestyimme pian jo määr ä n p ä ä t ä m m e , Fredrikshavnia. Tämänvuotinen isäntä
kaupunkimme on noin 30000
asukkaan
satamakaupunki,
jossa sijaitsee myös laivasto
asema. Perille saavuimme
täsmälleen aikataulun mukai
sesti 2.8. klo 08.00. Välittö
mästi jälkeemme saapuivat
sekä norjalainen että ruotsa

lainen laivasto-osasto. Näin
olivat puitteet kadettipäiviä
varten valmiina: toistakym
mentä alusta sekä noin 700
upseeria, kadettia ja varus
miestä.
Kadettipäivien ohjelma oli
monipuolinen käsittäen ur
heilukilpailuja,
iltajuhlia,
kiertoajeluja ja muuta ajan
vietettä. Osanottajilla oli tie
tysti mahdollisuus itse tutus
tua isäntäkaupunkiinsa. Suo
malaisten menestys urheilu
kilpailuissa oli hyvä ottaen
huomioon
huomattavasti
pienemmän lukumäärämme.
Parhaimmista
suorituksista
mainittakoon kadetti Ecksteinin voitot 100 metrillä ja
korkeudessa
sekä
kadetti
Vakkurin 1500 metrillä. Viestiuintijoukkueemme sijoittui
kovassa seurassa toiseksi ja
kadetti Haimila oli toiseksi
paras pelastusuinnissa. T o i 
nen ja kolmas sija tulivat
kotiin maastojuoksussa ka
dettien Vakkuri ja Villanen
toimesta. T ä m ä n lisäksi pe
rinteisessä
epävirallisessa
muistoesineiden
"hankin
nassa" suomalaiset
olivat
vailla vertaa. Sen voivat var
masti muun muassa ruotsa
laiset todistaa.

Määränpää Fredrikshavn
Matka jatkui kohti Tans
kan salmia. Niiden läpi kul
jimme Juutinrauman kaut
ta, jolloin meillä oli tilaisuus
nähdä Kööpenhamina merel
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Tanskalaiset
isäntämme
hoitivat järjestelyt kiitettä
vällä tavalla ja osoittivat
koko päivien ajan suurta vie
raanvaraisuutta. Päivien ku
luessa saimme paljon uusia
tuttavia ja ystäviä muista
Pohjoismaista.
Leppoisa Pohjanmeri
Kadettipäivät
päättyivät
sunnuntaina 5.8. yhteiseen
jumalanpalvelukseen ja pa
raatiin
kaupungin
halki.
Lähtöpäiväksi oli määrätty
maanantai 6.8. Aamupäivällä
ehti vielä hankkia viimeiset
matkamuistot
kaupungista.
Aluksemme irtosi satamasta
klo 13.30 ja matkamme jat
kui Pohjanmerelle. Tiistaina
olimme jo keskellä Pohjan
merta. Täällä kohtasimme
ensimmäiset öljynporauslau
tat, joiden huipussa palavat
tulet näkyivät jo kauas. Pa
hamaineinen Pohjanmeri py
sytteli
yllättävän
kesynä.
Miltei koko ajan puhalteli
vain leuto tuulenhenki saa
den aikaan hitaita maininke
ja, jotka verkkaiseen tahtiin
keinuttivat Pohjanmaata.
Illalla saimme näkyviin
Shetlannin saaret, jotka vai
voin saatoimme erottaa su
mun ja usvan takaa. Näky
mä oli varsin karua. Myö
hemmin näimme myös vi
lauksen Skotlannin rannikos
ta, joka ei juuri Shetlannista
eronnut.
Tulomatkalla
ajoimme
Tanskan salmet Ison Beltin
kautta. Keskellä Iso Beltiä
kohtasimme uljaan näyn,
Länsi-Saksan laivaston purjekoululaivan, Gorch Fochin.
Asiaankuuluvat tervehdykset
suoritettuamme saimme ihail
la raakatakila-aluksen sula
vaa menoa. Varmasti monen
mieleen tuli, että olisipa meil
läkin . . .

Sivuutettuamme Tanskan
salmet olimme jo ikäänkuin
omalla takapihalla. Aluksemmekin tuntui vaistonneen
sen ja näytti nyt parastaan.
Koulutus jatkui kuitenkin tii
viinä aina Helsingin edustalle
saakka. Rutiinin katkaisi
ainoastaan nuorempien ka
dettien toimesta ansiokkaasti
läpiviety perinteinen "Peräkannen show". Tällöin tuli
vat esiin kadettien ja osit
tain varusmiestenkin kyvyt
viihdyttäjinä.
Siinä saivat
osansa niin "försti" kuin
muutkin.
Vihdoin lähestyimme Hel
sinkiä. Kasuunilta käännyim
me kohti kaupunkia. Har
maja lipui ohitsemme ja
pian olimme Merisotakou
lun laiturissa. Vielä tullitar
kastus ja sen jälkeen mai
hin. Yhdentoista vuorokau
den matka oli takanapäin.
Mukava reissu
Kaikenkaikkiaan matkas
tamme jäi mukava kuva.
Olihan
aluksemme
aivan
uusi ja sää miltei koko ajan
suotuisa. Rt-kadetille oli mel
koinen elämys päästä näke
mään merivoimien toimintaa
itse paikan päältä. Siinä
ohessa opimme hieman me
rimiestaitojakin. Paalusolmu
onnistuu jo miltei joka kerta.
Ehkä antoisin kokemus oli
päästä tutustumaan muiden
Pohjoismaiden meri- ja ran
nikkotykistön
kadetteihin.
Näin luotiin perustaa ystä
vällisille suhteille naapurimaiEikä
demme
asevoimiin.
unohtaa sovi myöskään sitä,
että nyt oli mahdollisuus
oppia tuntemaan omatkin
merikadettimme
ja
näin
hankkia hyvät edellytykset
tulevalle
yhteistoiminnalle
rannikkopuolustuksemme pii
rissä. Mukava reissu!
•

EVERSTI VEIKKO HASSINEN
30.9.1906—24.6.1979
Yleisesikuntaeversti Veikko H a s s i n e n kuoli 24.
kesäkuuta Hauholla. Hän oli syntynyt 30. syys
kuuta 1906 Ilomantsissa.
Veikko Hassinen tuli ylioppilaaksi Joensuun
Yhteiskoulusta 1925, suoritti KadK:n MPO:n ja
ylennettiin vänrikiksi 1929. Hän kävi Sotakorkea
koulun Merisotaosaston 1935—37 ja sai yleisesikun
taupseerin arvon v. 1939. Everstiksi hänet ylennet
tiin v. 1960.
Eversti Hassinen suoritti elämäntyönsä rannikko
tykistön piirissä. Hän palveli nuorempana upseerina,
koulutusupseerina ja patterin päällikkönä RT 2:ssa
sekä RT l:ssä. Talvisotaan hän osallistui RT 5:ssä
linnakkeiston komentajana. Jatkosodan aikana hän
toimi Vahv Bromarvin Lohkon komentajana,
Hangon Ryhmän ja Itä-Suomenlahden Rannikkoprikaatin esikuntapäällikkönä sekä RTR 22:n ko
mentajana apulaisena. Sodan päätyttyä hän osal
listui miinaraivaukseen VI RaivOsm päällikkönä.
Myöhemmin hän toimi erilaisissa vastuunalaisissa
tehtävissä Merisotakoulussa, linnakkeiston komen
tajana TRT:ssä, Porin Sotilaspiirin päällikkönä ja
LounSuoSl:n esikuntapäällikkönä. Turun Rannikko
tykistörykmentin komentajana hän toimi vv. 1960—
1966, jolloin siirtyi eläkkeelle.
Eversti Veikko Hassinen hoiti lukuisia erilaisia
luottamustehtäviä. Ampumaurheilu oli hänen lähei
nen harrastuksensa. Hän oli Rannikon Puolustajain Turunmaan Killan perustajajäsen. Hänet pal
kittiin mm. VR 4, VR 3, VR 2, SVRR 1 ja Virkaansiomerkki XXX:lla.

Kesäboolin aika

emi

6 pulloa White Cap omenasiideriä
1/2 pulloa Rose's Lemon sitruunamehua
omena-, appelsiini- ja sitruunapaloja

TERVETULOA
GRILLIIMME

Kaada sitruunamehu hedelmäpalojen
päälle ja anna seistä pari tuntia. Lisää
hyvin jäähdytetty siideri juuri ennen
tarjoilua. Tähän perusbooliin voit lisätä
valkoviiniä tai maustamatonta viinaa
makusi mukaan.

A-oikeudet
Mäkelänkatu 52

HANKINTALINJA OY
Alankotie 11, 00730 Hki 73

profiililevyjä ja alihankintatöitä
Valmistamme ovia ja ikkunoita
kaikenlaiseen rakentamiseen.

MUOVI-SIMOLA
P L 27, 06530 Kerkkoo
Puh. 915-28587

^EJUUSTO"
grynost

RAEJUUSTOSSA
on paljon arvokasta
vallIkuaista.

O Y
emaen

PUUNJALOSTUSTEHDAS KV
62420 KORTESJÄRVI -
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FOTO-NYBLIN
OY AB

Veneitä lipputankoja, rakennus-

RAK.TOIMISTO

Loviisa, Tullisilta 2, puh. 52 011

Kaikkia tuotteita myös osamaksulla,
maksuaikaa jopa 18 kk.

RAKENTAJAT

Lujitemuovialan töitä:

Y k s i asiakkaistamme on mm.
Puolustusvoimat.

T. KOVANEN OY

Foto-nybliniltä

Helsinki, Turku, Tampere,
Lahti, Kouvola, Kuopio,
Oulu, Jyväskylä. Seinäjoki,
Hämeenlinna, Uusikaupunki

Marli
TIESITTEKÖ?
Hankintalinja Oy on ruuvi- ja te
rä salan tukkuliike, jonka myyn
tiohjelmaan kuuluu:
ERIKOISRUUVIT JA NIITIT.
Puh. 385 588,735 353

Kun tarvitset kameraa,
projektoria tai mitä tahansa
fotoalan välinettä,
löydät sen

P u h . 964-85 061

Li

OSUUSKUNTA MAITO-AURA TURKU SALO

MATKAVENDITO on
Sinun matkatoimistosi,
TVK-lainen.
T V K : n jäsenenä saat
koista a l e n n u s t a .

useimmista

mat

anitaikelni-ntusao
Kalliolinnantie 14 — Kaivopuisto
Helsinki - Puhelin 635 443
A u k i joka arkipäivä paitsi maanantaisin,

H o i d a m m e lomamatkasi huolella.
Voit valita seuramatkan tai laivaristeilyn.
Välitämme kaikkien s u o m a l a i s t e n mat
kanjärjestäjien tuotantoa.

kello 9 - 1 5 .
A u k i sunnuntaisin kello 1 1 - 1 6 .

Lisäksi saat kaikki lento-, laiva-, juna- ja
linja-autoliput alkuperäishinnoin.

Kysy lisätietoja t o i m i s t o s t a m m e .

1/lntUnf i'i
Hl/oruHrf^

'irenano

Hämeentie 20
00530 HELSINKI 53
p u h e | j n

7 0 1

2 2 4 4

VERTA
ei saa apteekista
eikä sitä voi tehtaassa valmistaa

VAASA-lehti
maakunnan ykköslehti
LEVIKILTÄÄN YLIVOIMAISESTI SUURIN
MARKKINOINTIALUEELLAAN
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auta siis Sinäkin omalta osaltasi,
ettei Veripalvelun kaapit tyhjene milloinkaan.

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VERIPALVELU

RANNIKON

PUOLUSTAJIA

TERVEHTIVÄT

Palace Hotel

Suomen Väri- ja
Vernissatehdas Oy

Peiteala Oy
Herman Andersson Oy

Keskinäinen Yhtiö
Teollisuusvakuutus

Säästöpankit
Pitäjänmäen Konetehdas Oy

Arpajaisyhdistys ry

Televa Oy
Oy Kolster Ab

Pohjolan Kaapeli Oy

Asea-Skandia Oy
TV-Huolto Kortman

Polar-Rakennusosakeyhtiö

Rakennus- ja Insinööritoimisto
Teräsbetoni Oy

Kouhi Oy

Rakennusliike Eino Fasta Oy

Thomesto Oy

Oy Laivateollisuus Ab

RPT-Yhtiöt

Auraprint Oy
AURAPALVELU

AURAYHTIOT
Suomen olympiakomitean
virallinen tukija

86100 Pyhäjoki, puh. 983-33693

Oy Tools Ab

Lohjan Puhelin Oy
Autonovo Oy

Oy Saab-Valmet Oy

Tukkukauppojen Oy

Saarioinen Oy

Jälleenvakuutus Oy Ursa

Oy Sten & Co Ab

Vaasan Osuuspankki

Lännen Tehtaat Oy
Enso-Gutzeit Osakeyhtiö

Monen Toimen Talo

Farmos-Yhtymä Oy

Insinööritoimisto Lang Oy

Hacklin-Yhtiöt

Medipolar Oy

Haminan Laivaus Oy

Oy Ensio Miettinen Ab

Huoneistomarkkinointi Oy
Aleksia

Meijeriosuuskunta Milka

Strömberg Oy Vaasa
Sunila Osakeyhtiö

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Oy Wiik & Höglund Ab
Suomen Forsiitti- ja Dynamiitti Oy
Vikinglinja Oy

Neste Oy

Katajanokan Kasino
Laivastokatu 1, Helsinki 16, puh. 653 401

Suomen Hypoteekkinotariaatti Oy
Neste Oy

Yhteisvarasto Oy
Suomen 3 M Oy

Porvoon Tuotantolaitokset
Suomen Rakennusteollisuusliitto

Oy Kaukas Ab

OK-Liha

Kemira Oy
Vihtavuoren Tehtaat

Oulun Aluesäästöpankki

Yhtyneet Kuvalehdet Oy

Suomen Teollisuuden Vartiointi Oy Yhtyneet Paperitehtaat Oy
Suomen Varustamoyhdistys ry

Ovako Oy
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Veitsiluoto Osakeyhtiö

Oy Suomen Bofors Ab
Myllykoski Oy

Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Kalervo

Valtion Polttoainetoimisto Vapo

Oy Yleinen Insinööritoimisto

Trinovid-kiikareista kirkkaasti paras
Trinovid 7 x 4 2 B
Trinovid 7 x 42 B on todellinen yökiikari, erittäin kevyt
ja kätevä.
Kiikarissa käytetään 6 mm:n suuruinen ulostulopupilli
täysin hyödyksi silmän oman pupillin laajentuessa
huonoissa valo-olosuhteissa. Siksi Trinovid on
tehokas yökiikari.
6 mm:n ulostulopupillin ansiosta on näkökenttä vakaa.
Trinovid-kiikareilla on 10 vuoden takuu.

viihtymään

Eluue oy
02170 E S P O O 17
Puh. 90-423 455

Ravintola

TULLI H PUOJVII

N—'

viisipataa

QWWdW

Mannerheimintie 118. ouh. 412 058 Sturenkatu 32—34, puh. 775 006 g
• TEOLLISUUSELEKTRONIIKKA suunnitte
lee ja valmistaa ohjaus-, mittaus- ja valvontajärjestelmiä
teollisuuden vaativiin tarpeisiin.

IR

• TUOTANTO-OSASTO huoltaa ja valmistaa
sekä konepaja- että instrumentointituotteita.
•

ILMAILU-OSASTO myy ja huoltaa lento
koneiden mittareita ja radiolaitteita.
SARANKULMANKATU 20
33900 TAMPERE 90 PUH. 931 - 653 400

TALOUS-OSU KE KUUPPA

TAMROVAC-TYHJIÖ

PATJA

U U S I K O T I M A I N E N APUVÄLINE T U R V A L L I S E E N , V A I V A T T O M A A N
POTILASKULJETUKSEEN
—
—
—
—
—
—
—

nopeasti ja helposti käyttövalmis
patjasta muodostuu potilaan vartalon mukainen kantopaari
patjan pinta on muovitettua nailonia
pohjakangas on treviraa
tukevat kädensijat patjan sivuilla ja päissä
tarraremmit potilaan kiinnittämiseen
kevyt kuljettaa, vie vähän tilaa
(voidaan taittaa kaksin- tai kolminkertaiseksi)
— patjan pituus 188 c m , leveys 65 c m , paino 10 kg

T A M RO - L A S T A

SPR-LÄÄKÄRILAU KKU

I L M A L L A TÄYTETTÄVÄ E A - L A S T A

ELVYTYSLAUKKU
KÄYTTÖÖN

— helppo asettaa paikoilleen
— turvallinen käyttää
— antaa kivuttoman tuen ja estää
pintaverenvuodon
häiritsemättä
raajan verenkiertoa
— materiaali läpinäkyvää muovia
— vetoketjukiinnitys
— röntgenkuvaus lastaa poistamatta

r

LÄÄKÄRIN

Sisältää välineet
— hengityksen toiminnan ylläpitämi
seen
— verenkierron varmistamiseen ja
injektioiden antamiseen
— potilaan sitomiseen, lastoittamis e e n ja suojaamiseen
L a u k u s s a on lisäksi suositukset
elvytyksessä tarvittavista lääkkeistä
ja infuusioliuoksista.

OY TAMRO AB
Sairaalatarvikeosasto
HELSINKI
puh. 90-544011

TAMPERE
puh. 931-654311

KOUVOLA
puh. 951-17271

OULU
puh. 981-334211

TURKU
puh. 921-331333

VAASA
puh. 961-241222

KUOPIO
puh. 971-124422

