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Rannikkosotilaskotiyhdistys on täyttänyt 70 vuotta
tänä samana vuonna kuin Puolustusvoimat ja Rannikkotykistöaselaji. Koko ajan ovat vihreät sisaret olleet tuomassa kodin tuntua linnakkeille, kasarmeihin,
sotaharjoituksiin ja sotiinkin. Sotku on koti — ei
pelkkä kahvila.
Sotilaskotityö on ainutlaatuista. Erityisen omaleimaista se on Rannikkosotilaskotiyhdistyksen piirissä
laajalla alueella, lukuisissa pienissä toimipisteissä,
olosuhdeongelmissa. Aivan alusta alkaen on rannikolla ollut selkeä vihreä linja mennä aina sinne, missä
meri- ja rannikkosotilaat ovat isänmaata palvelemassa. Rannikkosotilaiden Huoltoyhdistys nimellä ennen
sotia 44 lukutupaan eri linnakkeille ja sotien aikana
Ääniseltä Ahvenanmaalle 564:ään toimipisteeseen.
Taival alussa syntyneestä Saaristosotilaiden Joululahjakomiteasta nykyisiin videosaleihin, musiikkikirjastoihin ja sotilaskotiautoihin on ollut pitkä — henki
kuitenkin sama. Aina on kahvi ollut kuumaa, munkit
maittavia ja hymy herkässä. Joululahjapaketteja toki
on jaettu tänäkin jouluna. Vain yritteliäs, reipas ja
vaikeuksia kaihtamaton vapaaehtoisuushenki on voinut tehdä tämän mahdolliseksi. Kiitos!
Vapaaehtoisen työn lisäksi palvelee Puolustusvoimissa yhä enenevä määrä naisia vakinaisissa tehtävissä. Puolustusvoimien palkatusta henkilöstöstä on
noin puolet siviilejä ja näistä yli puolet — 6500 — naisia. Toimistojen, ruokaloiden ja sairaaloiden lisäksi
naisia on mitä moninaisimmissa muissa tehtävissä.
Viestittäjinä, tilannevalvojina, lennonjohtajina jne.
Todella miesten rinnalla töissä. Rinnalle heidät tulisi
myös nostaa koulutuksessa, palkkauksessa ja sosiaalisissa etuisuuksissa, sillä ilman heitä ei enää pärjätä.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta aseveljelle ja sen siskolle!
Timo Sario

Rannikkosotilaskotiyhdistys
70 vuotta 3.11.1988
Rannikkotykistön

Puheenjohtaja Eila Walden vastaanotti onnittelijat ja kukat.
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Rannikkotykistön
Sario.

komentajisto rttarkastajan, eversti J A Niskan johdolla.

Upseeriyhdistys luovutti Canet-pienoistykkinsä.

Torsti Lahti, Ola Lyytinen ja Timo
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Iltajuhlassa Katajanokan Kasinolla oli täysi sali ja tunnelma korkealla.

Iloinen hallitus oli juhliin

tyytyväinen.
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Rannikkosotilaiden
Huoltoyhdistys (RSHY)
Tammikuussa 1920 kokoontui joukko pääkaupungin naisia Saaristosotilaiden Joululahjakomitean
aloitteesta
pohtimaan sellaisen yhdistyksen perustamista, joka muulloinkin kuin jouluna tukisi ulkolinnakkeilla palvelevia sotilaita. Päämääränä oli löytää
rannikkotykistön erikoisolosuhteisiin soveltuvat sotilaskotityön toimintamuodot.
Rannikkosotilaiden Huoltoyhdistys aloitti toimintansa
hankkimalla keräys- ja lahjoitusvaroin linnakkeille kirjoja,
seurapelejä, levysoittimia ja
urheiluvälineitä, sekä järjestämällä ohjelmallisia illanviettoja
kahvitarjoiluineen.
Toiminta jatkui tässä muodossa pari vuotta.

Lukutuvat
Linnakkeiden
upseeriston
myötävaikutuksella yhdistyksen suorittama työ sai uusia
toimintamuotoja. Lukutupa
todettiin sellaiseksi paikaksi,
jossa tykkimies voisi viettää
vapaa-aikaansa. Niinpä yhdistys perusti linnakkeille lukutupia,
joihin
tilattiin
sanoma- ja aikakausilehtiä.
Sittemmin niihin sijoitettiin
yhdistyksen hankkimia kirjoja ja seurapelejä. Vähitellen
näistä lukutuvista muodostui
viihtyisästi kalustettuja paikkoja. Ensimmäinen lukutupa
kunnostettiin vuonna 1923.
Ensimmäinen valtionapu
Rannikkosotilaiden
Huoltoyhdistyksen (nyk. RSKY)
toiminta oli tähän asti perus-

tunut yksinomaan tarmokkaiden naisten vapaaehtoiseen
työhön. Yhdistys sai vastaanottaa ensimmäisen valtionapunsa vuonna 1924. Valtiovallan tunnustus työlle oli
moninkerroin saatua apurahaa arvokkaampi. Varsinainen
rannikkosotilaskotityö
ulkolinnakkeilla alkoi tästä.
Neljä ensimmäistä
linnakesotilaskotia
Ensimmäinen linnakesotilaskoti perustettiin Isosaareen v.
1925 ja pian avasi ovensa
myös Kuivasaaren sotilaskoti.
Tästä "Impilinnaksi" kutsutusta rakennuksesta on enää
perustus jäljellä. Tämän jälkeen ryhtyi yhdistys suuriin
hankkeisiin ja rakensi Rysäkarille vuonna 1926 sotilaskodin, jonka juhlallisia vihkiäi-

Juhlapäivänään RSKY muisti perustajaansa Anna-Liisa Rewelliä. Mukana oli myös amiraali Jorma
Haapkylä.
RSKY:n Suomenlinnan paikallisosaston puheenjohtaja
Pirjo Lange

Linnakesotilaskotien
alkuvaiheista

Vuoden 1918 syksyyn mennessä oli maa-armeijan piirissä perustettu sotilaskotiyhdistyksiä huolehtimaan lähinnä
kaupunkeihin
sijoitettujen
varusmiesten vapaa-aikojen
hyvinvoinnista. Viihtyisät sotilaskodit eivät kuitenkaan
mitenkään palvelleet rannikkotykistön
ulkolinnakkeilla
palvelevia sotilaita. Linnakesaarilla palveltiin tuohon aikaan vielä kurjissa ja alkeellisissa oloissa. Myös kulkuyhteydet olivat usein varsin hankalat. Kanttiinipalveluja, seurapelejä ja lukunurkkauksia
ei ollut.

Naiskomitea asialla
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Joukko isänmaallisia naisia
kokoontui syksyllä 1918 pohtimaan Suomen pääkaupungin edustan ulkolinnakkeilla
palvelevien sotilaiden viihtyvyyttä. Lähestyvä joulu muodosti ensimmäisen tavoitteen.
Naistoimikunta päätti tehdä
ulkolinnakkeiden rannikkotykkimiesten
ensimmäisestä
joulusta juhlan. Ohjelmallisten joulujuhlien ja kahvitarjoilujen lisäksi jaettiin jokaiselle
rannikkotykkimiehelle
oma joulupaketti, joka sisälsi
lämpimän sukkaparin, kirjoi-

tuspaperia, kynän, makeisia,
tupakkaa ym. Keräystoiminnasta ylijäävillä varoilla hankittiin elokuvakone Suomenlinnassa palveleville tykkimiehille.
Sittemmin naiskomitea jatkoi työtään Saaristosotilaiden
Joululahjakomiteana.
Seuraavana jouluna vuonna 1919
saivat yksinäiset tykkimiehet
sekä sairaaloiden potilaat vastaanottaa tervetulleet joulupaketit. Linnakkeilla järjestettiin nytkin ohjelmalliset
joulujuhlat
kahvitarjoiluineen.
Siskoja ja veljiä. Pukukavalkadi

juhlaohjelmassa.
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siä presidentin rouva Signe
Relander kunnioitti läsnäolollaan. Uudisrakennus oli tarpeen, sillä saarella ei ollut mitään muuta tarkoitukseen sopivaa rakennusta. Samana
vuonna 1926 vihittiin myöskin käyttöön Miessaaren sotilaskoti, jonka yhdistys kunnosti rykmentiltä käyttöönsä
saamaan vanhaan huvilaan.
Näin oli rykmentin neljä
suurinta linnaketta saanut
oman sotilaskodin.
Mäkiluodon
kaukainen
vartiolinnakekkaan ei jäänyt
toiminnan ulkopuolelle. Sieltä saatu suuri huone kalustettiin ja varustettiin sotilaskodiksi, joka kuitenkin varsin
pian tuhoutui palossa. Toimintaa jatkettiin jonkin aikaa
entisessä vartiomajassa tuulisen kallion laella. Sittemmin
saatiin tarkoitukseen sopivat
tilat osasta kasarmin ruokalaa. Aikaisemmin Rannikkolaivastolle
kuuluneeseen
Meikkiin perustettiin sotilaskoti vuonna 1929.
Rykmentin
ylläpitämät
kenttäkaupat
luovutettiin
yleisesikunnan määräyksestä
vuonna 1931 Rannikkosotilaiden
Huoltoyhdistykselle.
Linnakkeiden
kenttäkaupat
olivat käytännössä jo aikaisemmin siirtyneet yhdistyksen
huoltoon ja liitetty sotilaskoteihin. Luovutustoimenpiteiden
yhteydessä
saatettiin
myös Itä-Villingin pieni sotilaskoti viihtyisään kuntoon.
Rannikkosotilaiden
Huoltoyhdistyksellä oli näin ollen
seitsemän sotilaskotia toiminnassa rykmentin alueella ennen talvisotaa 1939—40.
Leirisotilaskotitoiminta
Kertausharjoitusten ja leirien
yhteydessä perustettiin erillisiä myyntipaikkoja, kalustettiin tilapäisiä sotilaskoteja ja
10

paikoin tukeuduttiin telttakatoksiin. Rykmentin rouvat ja
isänmaalliset ylioppilasneitoset olivat tässä toiminnassa
avainasemassa. Tätä Suomen
naisten vapaaehtoista maanpuolustustyötä on aina sävyttänyt komentajien ja päällystön myötämielinen suhtautuminen sotilaskotiaatteeseen.
Linnakesotilaskodit
tänään
Rannikkosotilaskotiyhdistys
ylläpitää nykyisin linnakesotilaskoteja lähes jokaisella va-

kinaisesi i miehitetyllä linnakesaarella.
Sotilaskotien
säännöllinen toiminta nojaa
ensisijaisesti palkatun henkilöstön varaan, mutta viikonloput, lomat ja leirit hoidetaan vapaaehtoisin sisarpäivystyksin. Poiketen muista
sotilaskotiyhdistyksistä Rannikkosotilaskotiyhdistys
jakaantuu paikallisosastoihin,
jotka
kukin
toimintaalueellaan vastaavat vapaaehtoisesta
sisarpäivystyksestä.
Rannikon vihreät sisaret toimivat myös merivoimien parissa.
•

KOTKAN POJAT KÄRKEEN!
RANNIKKOTYKISTÖN VUODEN 1988
KILPAILUAMMUNTOJEN TULOKSET
A. RANNIKKOTYKISTÖN PARAS JOUKKO-OSASTO
("Karhulan malja")
1. KotRPsto
2319
2. HanRPsto
2180
3. SIRtR
2101
4. VaaRPsto
2014
5. TurRtR
1995
B. PARAS RASKAS RANNIKKOPATTERI
("Tykistönkenraali V P Nenosen kiertopalkinto")

VERIPALVELU

TARVITSEE

SINUA
Alä siis viivyttele, sillä
SINUN veresi voi pelastaa elämän

1.
2.
3.
4.
5.

TERVEEN IHMISEN MERKKI

PUNAISEN RISTIN
VERIPALVELU

KotRPsto
HanRPsto
TurRtR
SIRtR ja VaaRPsto

1230
1065
1030
990

D. PARAS TULENJOHTAJA
("Tulenjohtajan malja")
1.
3.

SUOMEN

1115
1111
1089
1024
965

C. PARAS KEVYT RANNIKKOPATTERI
("Kenraaliluutnantti A A Kantolan tykki")
1.
2.
3.
4.

VERIPALVELUMERKKI —

HanRPsto
SIRtR
KotRPsto
VaaRPsto
TurRtR

Itn
ylik
Itn
vääp

J Suomalainen
S Äke
J Uusitalo
E Kujanpää

KotRPsto ja
KotRPsto
HanRPsto ja
VaaRPsto

615
590

E. PARAS VARUSMIESTULENJOHTAJA
("Tulenjohtajan hylsy")
1.
2.
3.

upskok P Rautio
upskok M Immonen
upskok M-R Lahdes

SIRtR
HanRPsto
KotRPsto

600
560
520
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Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen vuosikokous
Kotkan Rankissa 10.11.1988

Matkalla kokouspaikalle tutustui kokousväki Mussalon
laajamittaiseen syväsatamahankkeeseen ja nautti Rankkiin saavuttuaan Rannikkosotilaskotiyhdistyksen tarjoamat perinteiset munkkikahvit.
Puheenjohtajan
matkan
vuoksi kokouksen avasi evl
Timo Sario. Avauspuheenvuorossa hän toivotti runsaan
osanottajajoukon
tervetulleeksi kokoukseen mainiten
yhdistyksen erityisesti arvostavan kenrl Alpo Kantolan ja
rannikkotykistön
tarkastajan, ev J A Niskan osallistumista.
Evl Ahti Tukiaisen haluttua jättää rt-evp upseerien
edustuksen nuoremmille, yhdistyksen hallitus oli päättänyt luovuttaa Ahdille hänen
poikkeuksellisen pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnastaan yhdistyksen hyväksi
yhdistyksen hopeisen ansiomerkin numero 2.
Yhdistyksen toiminnan todettiin olleen toimintasuunnitelman mukaisen, talouden
vakaan ja erityiseksi päämääräksi asetetun Rannikkotykkimieskirjan 6. painoksen
olevan valmiin, kuitenkin
vasta nitomattomana joten sitä ei vielä ollut kokouksessa
saatavissa. Asko Kilpisen,
Kalle Langen ja Tapani Virkin mittava työsaavutus ansaitsee kiitokset ja hyvän
myyntimenekin.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin KotRPston ko12

Valittiin seuraaviksi kahdeksi vuodeksi:
Ev A Kilpinen
Evl J Haapala
Evl U Tirronen
Kapt S Kinnarinen
Ylil J Vauhkonen
Ylil J Pallaspuro
Ltn P Hietasalo

SIRtR
Pääesikunta
Rt evp upseerit
TurRtR
SIRtR
VaaRPsto
RtK

YLILUUTNANTTI
HEIKKI RAUHALA

Kotka panostaa
satamatoimintaan
Mussalo-projekti

Rakennamme syväsatamaa....
*

*

-

1987..-89

Toimihenkilöinä jatkavat toistaiseksi:
Taloudenhoitaja: Kapt R Hannikainen SIRtR
Sihteeri: Kapt H-P Rekola
SIRtR
Hautausapurenkaan asiamies: Evl A Tukiainen

TOIMINTASUUNNITELMA
56. TOIMINTAKAUDELLE

"m*

mentaja, evl Jukka Vaaja joka johti kokouksen rauhallisen asiallisesti sopuisan yksimielisiin tuloksiin.
Yhdistyksen puheenjohtajana oli lupautunut jatkamaan Torsti Lahti, joka valittiin yksimielisesti.
Kokous hyväksyi tilinpäätöksen erityisellä kiitoksella
taloudenhoidosta vastanneelle Rainer Hannikaiselle.
Vilkkaan keskustelun jälkeen hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja meno-

arvio seuraavalle toimintakaudelle. Jäsenmaksu mk
50:— päätettiin säilyttää ennallaan.
Ev K J Mikolan kiitettyä
kokouksen
puheenjohtajaa
siirryttiin veljesaterialle ja
vietettiin kerhoiltaa kunnes
ya Vahakari suuntasi kulkunsa kohti Kotkaa ja osanottajajoukko hajaantui eri puolille Suomen rannikoita.
Yhdistyksen hallitus sai
seuraavan kokoonpanon:

Hallituksessa jatkavat toisen vuoden:
Evl T Sario
Evl J Vuohelainen
Maj P Vähäkallio
Kapt L Arlander
Maj T Virkki
Ylil H Rauhala
Ylil V Taipalus

Rannikon Puolustaja -lehti
SKK
Johtorengas
Rannikkotykistökillat
HanRPsto
KotRPsto
VaaRPsto

1. Markkinoidaan
Rannikkotykkimies-kirjan uutta 6. painosta yhdistyksen taloudellisen tilan pitämiseksi edelleen vakaana.
2. Järjestetään perinteinen kevät-ja/tai syysretki sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia rannikon eri osilla.
3. Saatetaan Suomenlinnan Upseerikerholla,
Meripuolustuksen perinnekerholla oleva
Rannikkotykistön Perinnehuone jäsenistön käyttöön.
4. Vaalitaan aselajiperinteitä osallistumalla
mm rannikkotykistöjoukko-osastojen historioiden aikaansaamiseen.
5. Jatketaan muita perinteisiä toimintatapoja ja -muotoja yhdessä Meriupseeriyhdistyksen, aselajikiltojen, Johtorenkaan sekä
sotilaskotiyhdistysten kanssa.

Suomessa on tällä hetkellä
kaksi varsinaista syväsatamaa, Porin Tahkoluoto sekä
Nesteen Sköldvik, joihin voivat purjehtia kaikki laivat jotka mahtuvat Tanskan salmista Itämerelle.
Kotkan kaupunki rakennuttaa parasta aikaa maamme kolmatta syväsatamaa
Mussaloon kaupungin länsipuolelle.
Investoimalla
yli
245
milj.mk syväsatamaan ja ratayhteydellä varustettuun teollisuusalueeseen Kotka tavoittelee suurempaa osuutta
alati kasvavista liikennevirroista.
Kaupungin satamien yhteinen kapasiteetti kasvaa 6
milj. rahtitonniin vuodessa.
Kylkiäisinä saadaan satamatoimintoja pois Kotkan
keskustasta ja runsaasti uusia
työpaikkoja.
4,5 miljoonaa kuutiota
täyttömaita
Mussalon sataman 57 ha:n
kuiva alue rakennetaan 8 ha:n
suuruisen saaren päälle.
Alueelle tulee kaksi n. 70
m:n nestelaituria ja 450 m:n
pituinen kuivalastilaituri.
Laitureiden reunat rakennetaan valtavista, rannalla
valettavista kulmaelementeistä, joista kookkaimmat painavat yli 400 tonnia.
Varastoalueita vienti- ja
tuontitavaroille rakennetaan
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n. 20 ha ja nestemäisille aineille 28 ha.
Lähes puolet 4,5 milj. täyttömaakuutiosta on merihiekkaa, jota tuodaan tällä hetkellä Hietakarista Kirkonmaan länsipuolelta Hollannista vuokratulla proomulla.

VALMISTAMME
V I N Y P L A N I S T A
•
•
•
•
•
•
•

Liikenne syväväylällä 1990
Vesisyvyys satamassa tulee
olemaan 15—17,5 metriä. Sataman edellyttämän 17,3 m:n
syväväylän rakennuttaa Merenkulkuhallitus.
Väylän ruoppaustöitä on
ollut vähän ja ne ovat loppusuoralla.
Suurempi työ onkin väylän
merkitseminen.
Väylällä voidaan liikennöidä jo vuonna 1990, joskin joitakin turvalaitteita lienee silloin vielä rakentamatta. Pääurakoitsijana on Rakennuskunta Hakan ja YIT:n muodostama Yhteenliittymä Mussalo.
Helmikuussa 1987 alkaneet
rakennustyöt etenevät aikataulussaan.
Sataman toiminta alkaa
nestelaiturissa jo tämän vuoden lopussa, ja rakennusteknisesti satama on valmis vuoden 1990 alkupuolella.

•

KEHITETTY YHTEISTOIMINNASSA
PUOLUSTUSVOIMIEN KANSSA

Kesän aikana lähes koko Suomen ruoppauskalusto uurasti Mussalossa.

TUNNUS,
LAHJA,
PALKINTO,
MUISTO...
Viiri sopii aina!
Pöytälippujen ja -viirien, kantolippujen ja kangasmerkkien
suunnittelu ja valmistus

MERKKI JOHON LUOTETAAN
Lippuvarusteet, kansallisliput ja
isännänviirit suoraan varastosta

<8> PROTAN
Protan Oy PL 38
70701 Kuopio Finland
puh. 971-451 399
tlx 42239 tupla sf

LIPPUTAITO OY
Pinninkatu 57
PL 14 33541 Tampere 54

vaihde 931-112622
myynti 931- 112281

MENNEN
450 metrin kuivalastilaiturin reuna. Enimmillään 403 tonnin painoiset
kulmaelementit mereen laskettuina.

RANNIKKOTYKKEMIES
Marraskuussa on saatu painosta Rannikkotykkimieskirjan 6. painos. Kirja on täydellisesti uusittu ja siten aivan ajantasainen. Se on nyt A5 kokoinen, 269-sivuinen,
runsaasti kuvitettu rautaisannos rannikkotykistöstä. Aselajin varusmiehille ja reserviläisille se on lähes välttämätön. Siksi sen kustantaja RtUY ei pyri myynnillä voittoon vaan kustannusten peittämiseen.
Kirjoittajat ja toimittajat ovat jo tehneet lahjoituksensa aselajille. Nyt on kaikkien rannikkotykkimiesten vuoro antaa tukensa tälle aselajin koulutusta edistävälle
hankkeelle ostamalla kirjan yhteysupseereilta tai sihteeriltä 35 markalla. Kirjaa kehtaa hyvin suositella myös tuttavilleen muistakin aselajeista. Toimi nyt heti, olemme
yhteisvastuussa aselajillemme.
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NAAMION/ERKOT
NAAMIOVARJOT
TELTTAPATJAT
AHKIOPEITTEET
AMPUMA-ALUSTAT
HUOLTOTELTAT
VARIKKOHALLEJA JA
-HALLIKATTEITA

MIKA MIEHEN OLO
INSINÖÖRITOIMISTO

( r

fUORIKN

MERIKASARMINKATU
10
00160 HELSINKI 90-177 676
HEVOSHAANTIE
5 E4
01200 VANTAA 90-876 5897

V SAHKOALAN
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI

Hyvää Joulua
Rannikon Puolustajille!

INSINÖÖRITOIMISTO LÅNG OY

SAKO-VALMET OY

LÄHETTIRENGAS OY

SALON KAUPUNKI

MAKEIS JA MEHU OY

STARCKJOHANN-TELKO OY

ARVO AALTONEN OY

JOUTSEN APTEEKKI, Turku

MEIJERIOSUUSKUNTA MILKA

SUNILA OY

ALAVUDEN PUUNJALOSTUS OY

KARSKE OY

OY MERIKIITO AB

SUOMEN HENKEL OY-AB

AURAJOKI OY

KATAJANOKAN KASINO

METALLI TUOMINEN OY

SUOMENLINNAN LIIKENNE OY

OY EHO AB

KESKI-POHJANMAAN
KIRJAPAINO OY

OY MÖLNLYCKE AB

SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO RY

OSUUSKUNTA MAITO-AURA

OY SUOMEN PÅGENS AB

OSUUSLIIKE ELANTO

SUOMEN RAKENNUSTEOLLISUUSLIITTO RY

NAANTALIN SATAMALAITOS

SUOMEN SILKKIKUTOMO OY

NATTA OY

SUOMEN SOKERI OY
Jokioisten tehdas

ENSTO-INVEST OY
OY A.E. ERICKSON AB
ETELÄ-SUOMEN SANOMAT
FISONS OY
FORSSEN & SALOMAA OY
OY HACKMAN AB
Puolustusvälineryhmä
HANGON KAUPUNKI
HANGON RADIO JA TV HUOLTO

K-KAUPPIAAT JA TURUN KESKO
KOIVUNEN OY
MATTI KOIVURINTA OY
KONE-TUKKU OY
KOPIOLA OY
KORPIVAARA OY
ITÄKESKUKSEN AUTOTALO
KULTA- JA KELLOSEPÄNLIIKE
TARKIAINEN

NESTE OY
TMI YNGVE NYMAN

SUOMEN TEOLLISUUDEN
VARTIOINTI OY

PELTISEPÄNLIIKE
VILJO KUULA

SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN
KESKUSLIITTO RY

TMIPOREX

TAPIOLA-YHTIÖT

HANGON SÄÄSTÖPANKKI

KUNTOUTUMIS- JA
LIIKUNTAKESKUS PEURUNKA

OY HELO-TEHTAAT AB

KUSTANNUS OY OTAVA

HELSINGIN SUOMALAINEN
SÄÄSTÖPANKKI

LAHDEN MAANSIIRTO
J. UNELIUS KY

RAUMAN KAUPUNKI

HESAVISIO

LAPPEENRANNAN
LÄMPÖVOIMA OY

RIIHIMÄEN SANOMAT
RIIHIMÄEN KIRJAPAINO OY

HUONEKALUTEHDAS
KORHONEN OY

LAPUAN PATRUUNATEHDAS

OY ROHTO AB

GHÄMEEN OSUUSMEIJERI

LIHA JA SÄILYKE OY

ROSTENIN LEIPOMO

TUOTTAJAIN KONE OY

HÄMEEN SANOMAT

LOUHINTALIIKE KARPPINEN OY

P. ROTOLA-PUKKILA KY

TURUN SATAMA

RAKENNUSPALVELU
O. VIRKKI KY
RAKENNUSTUOTE OY
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TASOKALUSTE OY
OY TEBOIL AB
TEOLLISUUSSAVIO OY
TEOSTO
TIKKURILA OY
TUNTURIPYÖRÄ OY

KAPTEENI
MATTI KAUTONEN

daan samalla havaita, että
suurien järjestelmien ulkopuolisen ATK:n hyödyntäminen aselajissa on melko sattumanvaraista ja tapauskohtaista. Ne henkilöt, jotka laitteita osaavat käyttää, käyttävät niitä vaikka matkankin
päästä. Ne, jotka eivät ole
" s i n u j a " laitteiden kanssa,
pyrkivät myös välttämään niiden käyttöä. Osiltaan tämä
johtuu yksinkertaisesti laitteistojen puutteesta, mutta
myös asenteissa ja osaamisessa on vielä runsaasti toivomisen varaa. Kuten tunnettua,
laitteita saa rahalla ja osaamista koulutuksella. Asenteisiin voidaan vaikuttaa lisäämällä tietoa mahdollisuuksista, mutta lopullinen asennelääke lienee valitettavasti aika.

ATK:n käyttö rannikkotykistön järjestelmissä
ja kehitysnäkymät
Automaattinen tietojenkäsittely on aikamme ilmiöistä
kenties se, joka eniten on vaikuttanut sekä jokapäiväiseen
elämään että toimintaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla ja
osa-alueilla.
Kuten
moni
muukin uusi ilmiö myös ATK
on hiipinyt ikään kuin varkain ihmisten elämään ja jäänyt sinne. Kuten niin monesta
muustakin, alkuun yleisesti
hupina pidetystä asiasta siitäkin on tullut pakko, jota ilman ei toimeen tulla.
Yleisessä haluamisen huumassa on kuitenkin syytä
muistaa, että ATK, kuten mikä tahansa työkalu, sopii joihinkin tehtäviin paremmin,
joihinkin huonommin ja eräisiin ei lainkaan.
Hyvin automaattinen tietojenkäsittely soveltuu rutiinien
ja vakiotoimenpiteiden suorittamiseen,
matemaattisluontoisten ongelmien ratkaisuun sekä laajojen tietomäärien hallintaan ja käsittelyyn.
Esimerkkeinä näistä mainittakoon toimistorutiinit, erilaiset tilastolliset ja matemaattiset ohjelmat sekä laajat tiedostot kuten henkilörekisterit.
Huonosti ATK soveltuu —
ainakin toistaiseksi — intuitiivistä päättelyä vaativiin tehtäviin ja ns inhimillisiä, ei mal18

Tekstinkäsittely laite.

Mikro Mikko 3.
linnettavissa olevia tekijöitä
sisältävään päätöksentekoon.
Apuväline ATK toki kyllä
näissäkin on.
Rannikkotykistöaselajikaan ei ole säästynyt automaattiselta tietojenkäsittelyltä. ATK muodostaa tämänpäivän rannikkotykistön järjestelmien erään peruselementin. Rannikkotykistön ammunnan ja valvonnan laskin
RAVAL, MTO-järjestelmä,
meriammunnan simulaattori
RAKSI, 130 TK — tässä
muutama esimerkki käytössä
olevista laitteistoista, joissa
ATK:ä käytetään laajamittaisesti hyväksi.

Myös ns normaali ATK on
saanut jalansijan aselajissamme. Esikunnissa on laitteistoja ja ohjelmia toimistorutiinien hoitoa varten. Nämä
laitteet, yleensä MikroMikko
3 pienoistietokoneet j a / t a i
erilaiset
tekstinkäsittelylaitteet, mahdollistavat vakiomuotoisten ja -sisältöisten
asiakirjojen, luetteloiden, rekisterien yms ylläpidon ja tarvittaessa tulostuksen aiempaan verrattuna pienemmin
kustannuksin. Laajojen töiden, esimerkiksi ohjesääntöjen ja koulutusohjeiden, laadinta ja muokkaaminen painokelpoiseksi sopivalla teks-

tinkäsittelymenetelmällä
on
huomattavasti joustavampaa
ja työn tekijälle miellyttävämpää kuin perinteinen "pyyhin mitä juuri kirjoitin"
-paperintuhoamismenetelmä.
Erilaisia laskenta- ja tiedonhallintaohjelmia on käytetty sekä uusien, kokeiltavana ja kehiteltävänä olevien
laitteistojen ja järjestelmien
että jo käytössä olevan kaluston testaukseen, saatujen tulosten analysointiin sekä optimaalisten toimintamallien etsimiseen niin tutkimuksessa
kuin koulutuksessa. 130TK:n
mittalaiteohjainta on käytetty
myös tykin suuntaajien koulutustason mittaamiseen vertaamalla suuntaajan suuntaamia arvoja niihin, jotka tykillä olisi pitänyt olla. Vesikuunteluhavaintoina saatuja tietoja on pyritty analysoimaan ja
laatimaan tunnistamista hel-

pottava äänikirjasto. Operaatioanalyysin keinoin on haettu ohjusyksikölle parasta toimintamallia. Yksittäisiä esimerkkejä löytyy lukuisia.
Vaikka tämän päivän rannikkotykistössä käytetäänkin
ATK:ä melko runsaasti, voi-

Tämän vuosisadan loppuun mennessä tullee aselajin
käyttöön
erinäisiä
uusia,
ATK-elementin sisältäviä järjestelmiä. Merivalvonta siirtyy reaaliaikaisen tilannekuvan automaattiseen ylläpitoon
ME V AT-j ärj estelm än
käyttöönoton myötä. Vedenalainen valvonta
säätänee
ATK:n piiriin ja vedenalainen
paikantamismenetelmä kehitettyä.
RAVAL-järjestelmä

130 TK:n huoltopääte.
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tullaan modifioimaan valvonnan ja johtamisen apuvälineeksi. Ampuma-arvojen laskenta tullaan hajauttamaan
kehittämällä sekä kiinteälle
että moottoroidulle rannikkotykistölle tuliyksikkö- ja tykkikohtaiset laskimet. Viestijärjestelmää tullaan kehittämään keskussanomalaitteita
ja sanomalaitteita sekä viestiyhteyksien kytkentälaitteita
hyväksi käyttäen.
Ns "tavallinen" ATK tulee
1990-luvulla
voimakkaasti
yleistymään koko puolustusvoimissamme. Visio on laaja
ja kunnioitettava. Eri alojen
— materiaalihallinto, henkilöstöhallinto,
koulutusala,
jne — ohjelmistot integroidaan koko valtakunnan kattaviksi järjestelmiksi. Myös
sodan ajan ATK-järjestelmät
tulevat käyttövalmiiksi. Lisääntynyt
laitteistomäärä
mahdollistaa erilaisten simulaatio- ja sotapeliohjelmien monipuolisen käytön
tutkimukseen ja koulutukseen sekä tutkimustulosten
entistä tehokkaamman ja monipuolisemman analysoinnin.
Yhtenäinen, koko puolustusvoimat käsittävä tietoliikenneverkko mahdollistaa säh-

Vanha tuttu RA VAL uusiutuu.
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Kenttätykistön

patteri/askin.

köisen, datamuodossa tapahtuvan tiedonsiirron korvaamaan suurelta osin perinteisen papereiden lähettelyn paikasta toiseen.
Aselajin " o m i a " ATK-kehityskohteita ensi vuosikymmenenä tulevat olemaan erilaiset koulutussimulaattorit,
eritasoiset taktiikan opetukseen ja tutkimukseen liittyvät
sotapelit sekä rannikkojoukkojen RA- ja SA-johtamisverkkojen luominen. Myöskin muiden ATK-järjestelmien ja ohjelmistojen kehittämiseen osallistuminen siten,

että aselajin tarpeet otetaan
huomioon, tulee kuulumaan
lähivuosien tehtäviin.
Koulutussimulaattoreista
kiireellisimpänä voitanee pitää rannikkorykmentin tulenkäytön johtamisen simulaattoria. Laitteistolla on tarkoitus kouluttaa kapteenikurssilla opiskelevat upseerit toimimaan rannikkorykmentin tulenjohtokomentajina. Erilaisia ja eri uhkaisia maalitilanteita sekä oman joukon toimintakyvyn eri asteita simuloimalla
harjaannutetaan
koulutettavat ottamaan huomioon kussakin tilanteessa
oleellinen ja valitsemaan optimaalinen toimintamalli.
Jo nyt on RAKSI-simulaattorin avulla mahdollista pitää
yhteisharjoituksia, joissa samanaikaisesti
koulutetaan
niin tulenjohto-, laskentakuin
tykkitoimintaakin.
RAKSI:n edelleen kehittäminen tulee jatkumaan siten, että entistä monipuolisempien
ja todentuntuisempien koulutustilanteiden luominen on
mahdollista.
Tarkoituksena
on yhdistää tulenkäytön johtamisen simulaattori ja RAKSI siten, että simulaattoriohjelmistojen mahdollistamissa

olosuhteissa voidaan harjoitella koko rannikkorykmentin tulenkäyttö alkaen sen
johtamisesta ja päätyen yksittäiseen tulenjohto- ja ammuntasuoritukseen. Näin on
myös mahdollista tutkia tulenkäytön viiveitä ja virheitä
eri osajärjestelmissä ja etsiä
entistä parempia toimintatapoja ja laitteita joukoille.
Rannikkotykistökoulussa
käytössä oleva maa-ammuntojen tulenjohtosimulaattori
alkaa olla vanhentunut, vaikka vielä onkin käyttökelpoinen. Uuden simulaattorin, jos
ja kun se saadaan, tulee rakenteeltaan ja toiminnaltaan
olla sellainen, että se sekä teknillisesti että ohjelmallisesti
on helposti modifioitavissa
kulloistakin
kehitysvaihetta
vastaavaksi. Erään varteenotettavan kehittämisvaihtoehdon tarjoaa moderni video-

Tykistökoulun uuden maa-ammuntasimulaattorin
tekniikka yhdistettynä mikrotietokone-ohjelmistoihin.
Videonauhalla on
haluttu
maastopohja ja tietokone luo
sähköisesti halutut symbolit
oikeassa mittakaavassa ja

käyttölaitteet.

synkronoidusti kuvan päälle.
Kuvallinen esitys näkyy joko
tavallisesta televisiosta tai se
voidaan videotykillä heijastaa
todellisen tuntuisessa mittakaavassa esimerkiksi seinälle

Meriammuntasimulaattori RAKSI:n käyttöpäätteellä Rannikkotykistökoulun

luutnantti Petri Hietasalo,
15

tai kankaalle. Myös laajakangasesitys on mahdollinen. Samanlaista laiteratkaisua voitanee periaatteessa soveltaa
myös joukko-osastoissa tapahtuvan
tulenjohtokoulutuksen järjestelyissä.
Muita mahdollisia simulaattorihankkeita ovat erilaiset viestialan harjoituslaitteet.
Näiden avulla voidaan harjoitella esimerkiksi radioliikennettä häirityissä oloissa siten,
että pitkät yhteysvälit sekä
häirintä saadaan aikaan keinotekoisesti ja siten, ettei liikenne kuulu ulkopuolisille.
Tykki-, laskin- ja ohjussimulaattoreiden tarve ei ole järin suuri, sillä kyseisillä järjestelmillä itse toimiva laite
muodostaa oman simulaattorinsa.
Sotapeliohjelmista
tärkeimpänä
kehityskohteena
lienevät kapteenikurssin koulutusta palvelevat yhtymä- ja
rannikkorykmenttitasan taktiset sotapelit. Näiden pelien
tarkoitus on yhtäältä palvella
johtamistaidon
koulutusta
antamalla j o h t a j a n a toimivalle ongelmatilanteita ratkottavaksi, toisaalta kehittää esikuntatyöskentelytaitoa tuottamalla tietoa vallitsevasta tilanteesta ikään kuin alajohtoportaat, naapurit tai ylempi
johtoporras sitä antaisi.
Alemman tason sotapeliä
voidaan harkita palvelemaan
kadetti- ja opistoupseerikurssien linnaketasan taktiikan
koulutusta. Tällaisen sotapelin tarkoituksena olisi opettaa
koulutettavat näkemään eri
tilanteiden keskeiset vaikuttavat tekijät ja tehtyjen ratkaisujen vaikutus tilanteen kehittymiseen. Varsinaisen linnaketasan johtamisen kouluttamiseen tietokoneilla ja peliohjelmilla voi suhtautua varauksellisesti, sillä linnakkeella
johtaminen tapahtuu pitkälti
22

Keskussanomalaite.
henkilökohtaisesti,
suullisin
käskyin, ja tämän toiminnan
' ' koneellistaminen''
saattaa
johtaa koulutettavan turhan
mekaaniseen johtamistapaan.
Näiden " o m i e n " sotapelien kehittämisen ohella on
tärkeää osallistua valtakunnallisten sotapelien kehittämiseen. Tällä
varmennetaan
rannikkopuolustuksen riittävä ja oikea mallintaminen sekä sen tarpeiden huomioon
ottaminen myös laajemmissa
harjoituksissa. Samaten on
yhteistoiminnan merivoimien
kanssa yhteisten, meripuolustuksen kumpaakin osapuolta
ja yhteistoimintaa hyödyttävien sotapelien aikaansaamiseksi oltava tiivistä.
Rauhan- ja sodanajan johtamisen ATK-verkkojen kehittämisen ensimmäinen vaihe on tarpeen kartoittaminen.
Kun on päästy yksimielisyyteen siitä, millainen verkko
tarvitaan,
on
ratkaistava
tiedonsiirto-ongelma eli viestiyhteydet. Lopuksi on päätettävä, mitä asioita ja missä
muodossa ATK-verkossa siirretään.
Rannikkojoukoissa
nimenomaan tämä ei ole itsestäänselvästi muiden aselajien

toimintojen kopioimista, sillä
paljon tietoa kulkee rannikkopuolustuksen muissa järjestelmissä ja saman tiedon
moninkertainen lähettäminen
on tässä tapauksessa turhaa
kapasiteetin tuhlausta. Kuitenkin esimerkiksi käskyjen,
tilanneilmoitusten yms. lähettäminen datamuodossa ATKverkossa lienee sovellettavissa
myös rannikkojoukoissa.
Jotta edelläkuvattuja laitteita ja ohjelmia voitaisiin tehokkaasti hyödyntää, on oltava olemassa ammattitaitoisia käyttäjiä. Käyttäjiä saadaan
vain
kouluttamalla.
Koulutus on suoritettava siellä, missä on koulutettavia —
rannikkotykistöaselajin osalta käytännössä Rannikkotykistökoulussa.
Ase-, valvonta- ja muihin
ATK:n piiriin luettaviin järjestelmiin kouluttaminen tapahtuu palkatun henkilökunnan ja reservin upseeriksi
koulutettavien osalta Rannikkotykistökoulussa.
Tämän
hetkistä laite- ja koulutustilannetta voidaan pitää tyydyttävänä. Kaluston lisääntyessä
ja tilojen ikääntyessä voidaan
kuitenkin jo nyt nähdä lähes-

tyvän sen hetken, jolloin nykyiset tilat on korvattava uusilla tai ainakin perusteellisesti kunnostettava ja samalla tiloja laajennettava. Niin paradoksaaliselta kuin kuulostaakin, on pienen miesmäärän
tehokkaan
kouluttamisen
vaatima tila suurempi kuin
mitä vaatii suuren joukon
kouluttaminen.
Varsinaista ATK-koulutusta saavat tällä hetkellä vain
kadetit, joille Kadettikoulussa on opetettu ATK:n alkeet.
Tilapäisjärjestelyin on kapteenikurssille saatu samaten
opetetuksi ATK:n perusteet
(lähinnä peruskäsitteistö ja
tärkeimpien valmisohjelmien
käyttö).
Toimiupseerikursseille ja reserviupseerikursseille ei opetusta ole annettu.
Helpotusta
tilanteeseen
laitteistojen osalta on tiedossa. Aivan lähiaikoina on kokeilu- ja kehittämistoimintaan luvassa muutama pienoistietokonelaitteisto, joita
voidaan myös käyttää opetuksessa hyväksi. Ensi vuoden aikana säätänee — ainakin näin toivotaan — koululle
varsinaiset opetuksessa tarvittavat laitteet.
Mitä sitten eri henkilöstöryhmille ATK:sta koulutetaan? Varusmieskoulutus tulee säilymään ennallaan siten,
että koulutusjaksottelun ja
koulutushaaran
mukaisesti
kullekin miehelle annetaan
tehtäväkohtainen
laitteistokoulutus.
Siviilihenkilöstön
ja värvättyjen sekä erikoisupseerien koulutus tapahtuu
edelleenkin työpaikkakoulutuksena sekä myös muualla
kurssittamalla siten, että näiden henkilöstöryhmien kyky
käyttää laitteita ja kehittää
toimintamenetelmiä
säilyy.
Opistoupseerien ja kadettien
koulutuksen painopiste tulee
olemaan laitteistojen tunte-

muksessa ja valmiiden ohjelmien käytön opettamisessa.
Kapteenikurssilla
tullaan
opiskelemaan — edellä mainittujen lisäksi — systeemien
luomista ja ylläpitoa aselajin
tarpeita vastaavalla tavalla.
Koulutusta suunniteltaessa
on otettava huomioon, että
vähitellen alkavat eri kursseille tulla ikäluokat, jotka ovat
saaneet jokseenkin
hyvän
ATK-koulutuksen jo koulussa. T ä m ä mahdollistaa osaltaan ATK:n entistä laajemman hyödyntämisen puolustusvoimissa, koska perusasioiden opettamiseen ja ATK:n
käytön motivoimiseen ei tarvitse " t u h l a t a " aikaa.
Koulutus vaatii koulutustilat. Tänä päivänä Rannikkotykistökoulu ei tilojen puolesta kykene t a r j o a m a a n parasta
mahdollista palvelua koulutettavilleen. Toimeen tullaan,
mutta paremminkin voisi olla. Parhaimman — tai pikemminkin optimaalisen — koulutustuloksen
edellytyksenä
ovat kouluttajien ammattitaito, koulutukseen sopivat laitteistot j a koulutustapahtuman mahdollistava, sopiva
koulutustila.

Tietoa, taitoa ja tahtoa
Rannikkotykistökoulussa on,
laitteet ja tilat toivottavasti
saadaan.

•

Reserviupseerioppilaita RA VAL:lla ammunnan laskennassa.
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JARVO
"linnakesaari" —
josta ei tullut
linnaketta

MAJURI
OVE ENQVIST

Johdanto
Järvön "linnakesaaren" kohtalo on aika erikoinen. Ainoastaan Porkkalan vuokraaikana 1944—1956 se on jollakin tavalla ollut linnoitettuna. Vaikka suuri osa saaresta
Porkkalan palautuksen jälkeen jäikin puolustusvoimien
haltuun, suomalaiset eivät sitä jonkinlaisista suunnitelmista huolimatta linnoittaneet.
Järvön itäosan omisti 1800luvulla Ivar Korkman Kirkkonummen Mellangärdin tilalta. Länsiosa kuului Bölen
kylään. Saari oli kuitenkin
vuokrattu kalastajille. Ennen
ensimmäistä maailmansotaa
mainitaan saaressa asuneen
vakituisesti kaksi kalastajaperhettä. Toinen näistä oli
kalastaja Dahlströmin perhe
ja toinen kalastaja Ähmanin
perhe. Kalastajien lisäksi saarella asui lähinnä kesäisin
vaihteleva määrä
ihmisiä.
Tiedetään muun muassa kirjailija Juhani Ahon ja professori Christian
Sibeliuksen
viettäneen kesiään saaressa.
Vuonna
1933 kalastaja
Dahlströmin tytär Svea meni
naimisiin
Einar
Eklundin
kanssa. Einar muutti saarelle
ja
kolmekymmentäluvulla
perheeseen syntyi kaksi poi24

kaa. Elämä saarella sujui
verkkaisesti perheen saadessa
elatuksensa
kalastuksesta,
metsästyksestä, kotieläinhoidosta ja puutarhasta. Väriä
elämälle antoivat harvoin tapahtuneet kauppamatkat purjealuksella Helsinkiin.

Talvisodasta Porkkalan
palautukseen
Talvi- ja jatkosodan aikana
suomalaisilla oli Järvössä valvonta-asema. Eklundin perhe
asui saaressa syksyyn 1944
saakka
jolloin
Porkkala
vuokrattiin venäläisille. Einar

Eklund toimi noin vuoden
saaren vartijana. Saaressa oli
myös muita asukkaita sotien
aikana, ainakin tilapäisiä.
Porkkalan
vuokra-alueen
palautuksen jälkeen syntyi
kiista Puolustusvoimien ja siviiliväestön välillä palautettujen alueiden hallinnasta. Puolustusvoimat näkivät mahdollisuuden siirtää joukkoja Helsingin alueelta, jossa tilanahtaus oli suuri, Porkkalan alueelle. Varsinkin ruotsinkielinen väestö ja lehdistö vastustivat tätä hanketta.
Jo Porkkalan alueen ensimmäiset puolustusvoimien
tiedustelijat esittivät mm Jär-

Jf

Maisema Järvöstä 1920-luvulla. Vasemmalta Thure Malmström jonka vaimon suku oli kotoisin Järvöstä,
hänen poikansa Pehr sekä Ernst ja Ellen Ahman.
vön aivan lähellä sijaitsevine
luotoineen pakkolunastettavaksi. 30.1.1956 päivätyssä
asiakirjassa Järvöseen esitettiin ainakin tulenjohto- ja
mittausasemaa.
Ensimmäiset
tiedustelijat
inventoivat myös saaren rakennukset ja muut rakennelmat. Todettiin että saaressa
olleista rakennuksista neljä
oli jäljellä. Näistä kolme oli
hyvin rappeutunutta ja neljäs kohtalaisessa kunnossa.
Vuokralaiset olivat rakentaneet saareen ison tiilisen rakennuksen joka oli osittain
keskeneräinen. Hirsistä oli rakennettu ulkorakennus jota
epäiltiin talliksi. Saaren keskellä pohjoispuolella oli ollut
hirsinen kasarmi, joka oli puJärvön rakennuksia ennen
rettu. Lisäksi saaressa oli oltalvisotaa:
lut erilaisia taistelulaitteita
— Kalastaja
Söderlingin
jotka oli räjäytetty.
mökki, hävisi kauan ennen talvisotaa
Ilmeisesti ensimmäisten tie— Sauna
dustelutulosten
perusteella
— Kalastajatalo, jossa kesälPuolustusministeriö
esitti
lä oli vuokralaisia
— Kesämökki
maaliskuussa 1956 aluevaati— Kalavaja
muksensa johon sisältyi mai— Korkmanin
1930-luvun
nittu Järvön alue. Vaatimukalussa rakentama kesäset herättivät suurta vastusmökki
— Kalustovaja, jossa pertusta
Porkkalan
entisissä
heen tytöt asuivat kesäisin
asukkaissa.
— Idtarmen (Säynävälahti)
Kesällä 1956 suoritettiin
j o h o n säynävät joskus tutarkempi tiedustelu ja invenlivat

tjpKp" ^

^ „
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Järvön

inventoinnin

1
2
3

Venäläisten ruokala
Venäläisten kasarmin kivijalka
Suomalaisten eimen vuokra-aikaa
rakentamia rakennuksia
4-6 Räjäytetty venäläisten bunkkeri
7 Räjäytetyt mittaus-ja voimakoneasemat
8 Neljä räjäytettyä venäläisten tykkiasemaa

tointi Porkkalan
alueella.
Järvössä
arvioitiin
olleen
4/105—130 m m m patteri.
Muut saaren inventoinnissa
todetut laitteet on esitetty kuvassa. Samalla kaavailtiin jo
tulevien omien rakennelmien
sijoitusmahdollisuuksia. Järvötä varten oli kaksi vaihtoehtoa, joko 4/122 50 T patteri tai 4/76 ItK 31 patteri.
Molempiin vaihtoehtoihin sisältyi tulenjohtotornin ja laiturin rakentaminen.
Palautuksen jälkeinen aika
9.8.1956 hallitus teki pakkolunastuksesta lähinnä periaatepäätöksen. Tähän sisältyi
26

tulos

1956

9 Venäläinen it-tkiasema
10 Suomalainen vaja
11 Kaapelikoppi
12 Laituri,kunnostettavissa
13 Suomalaisten taisteluhauta
14 Venäläisten verkkoaidan
jätteitä yipari saarta
15 Keskeneräinen venäläinen
talli

vain osa Järvön pääsaaresta,
lähisaaret oli jätetty pois. Tämä johtui ilmeisesti siitä, että
koko saari osoittautui tarkemman harkinnan jälkeen
tarpeettomaksi. Suunnitellut
laitteet sijaitsivat lähinnä saaren etelärannalla. Lisäksi tehtiin muun muassa huvilanomistaja Finnilän ja hänen
vaimonsa kanssa sopimus
pääsystä lunastuksen ulkopuolelle
jääville
alueille.
Myös toisen omistajan, Äke
Bäckmanin kanssa sovittiin
rajojen vetämisestä ja kauttakulkuoikeuksista. Ivar Korkmanin osuus Järvöstä siirtyi
maanviljelijä Degerthille palautuksen aikoihin.

Kalastaja Eklundin, joka
1956 oli saanut muuttaa takaisin Järvön saarelle, kanssa
sovittiin 1957 saaren vartioinnista. Muita vakituisia saaren
asukkaita saareen ei tiettävästi muuttanut. Palkka muodostui lähinnä oikeudesta kalastaa ja pitää karjaa lunastettavalla alueella. Puolustusministeriö taas vuokrasi Eklundin alueella sijaitsevan
ison, puolivalmiin tiilirakennuksen. Järvön lunastettavan
alueen pinta-ala oli 40 hehtaaria maa-alueita ja 30 hehtaaria vesialueita eli yhteensä 70
hehtaaria.
Eklundilla kodin kunnostus vei kaksi vuotta. Eklundin
pojat käynnistivät huviveneiden telakointitoiminnan; sinänsä saavutus saarella jolla
ei ollut sähköä. Sittemmin
hankittiin generaattori, jota
pyöritti vanha venemoottori.
Puhelin saatiin vuonna 1959.
Vuonna 1968 Eklundin perhe
siirtyi asumaan Torsnäsiin,
mutta viettää osan ajastaan
edelleen Järvössä.
Pakkolunastetun
alueen
korvauskysymys oli vaikea ja
sen ratkaiseminen kesti kauan. Valtion edustajat olivat
eri mieltä eräiden entisten
omistajien kanssa alueen arvosta. Maan arviointi saatiin
valmiiksi
vuosina
1962—
1963, jonka jälkeen maanviljelijä Degerth, joka oli omistanut osan lunastetusta alueesta, valitti liian pieniksi katsomistaan korvauksista ja onnistuikin saamaan ne hieman
korotetuiksi. Eräs suku, joka
vasta 1960-luvulla heräsi vaatimaan korvauksia menetetyistä rakennuksista, epäonnistui yrityksessään. Degerthin tapaus päättyi vasta vuoden 1966 lopulla korkeimmassa oikeudessa.
Jostakin syystä Järvötä ei
koskaan linnoitettu, vaan se

oli miltei käyttämättä kunnes
Suomenlinnan
Rannikkotykistökilta sai rakentaa saareen kiltamajan. M a j a vihittiin käyttöön 7.9.1985 ja on
sen jälkeen ollut kiltalaisten
ahkerassa käytössä. Osa saaresta on kuitenkin edelleen
Puolustusministeriön hallinnassa ja maihinnousu saarelle
on ilman lupaa kielletty.
Käytetyt lähteet

1. Kirjallisuus ja lehdet
Appel, E: Kampen för Porkala, Helsinki-Porvoo 1967
Björn: Kylän vanhin (Svea
Eklundin haastattelu), Porkkalan Venekerhon jäsenlehti
2/1988
Enqvist, O: Mäkiluoto (historiikki), Helsinki-Järvenpää
1986
Silaste, R: Kiltamajan avajaiset Järvössä 7.9.1985, Linnake 3/1985

SELITE
(j) KEVYT TYKKI

•

(£) RASKAS TYKKI

f

O

KORJATTAVA LAITE
RÄJÄYTETYT LAITTEET

VARAPAIKKA

Järvön linnoittamissuunnitelma vuodelta 1956.

2. Arkistolähteet
PEop-os:n Porkkalan palautukseen liittyvät asiakirjat,
Sota-arkisto
Puolustusministeriön kiinteistöosaston arkiston Järvöseen liittyvät asiakirjat

3. Haastattelut
Eklund, Svea 21.6.1988
Malmström, Pehr 14.6.1988
liltomajt

•

->Mun7

Järvö tänään.
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Puolustusvoimaa kylmyyttä
ja kosteutta vastaan
Termo-lämpökerrasto pitää Sinut kuivana
liikkeessä ja lämpimänä levossa.
Kylmällä ilmalla liikattaessa tavanomaisen vaatetuksen suurin
pulma on hikoilusta aiheutuva paleleminen levon ja taukojen
aikana.
Termo-lämpökerrastossa olo on aivan toista. Termon hengittävä
kanavakudottu Folycolon-kerros siirtää k o s t e u d e n iholta
asun ulkopinnan puuvillakerrokseen. Siten ihoa v a s t e n
oleva neulos p y s y y miellyttävän lämpimänä ja kuivana,
niin l i i k k e e s s ä kuin levossakin.
Termo on erikoisvahvistettu polvista ja takamuksesta. Hiertäviä
saumoja ei ole eivätkä vetoketjut p ä ä s e koskettamaan paljasta
ihoa. Ja mikä tärkeää, Termo-asussa
liikut joustavasti ja kevyesti, sillä yksi
vaatekerta riittää.
Tutustu Termoon hyvin varustetussa
urheiluliikkeessä!

-ettei pakkanen pure!
Vitalis on ihanteellinen suojavoide
kylmää ja paleltumista vastaan.

MAAHANTUOJA

3HJORTH,

Valmistaja Valkoinen Risti

• URHEILUTUKKUI puh. (931)443133

RF-tekniikan asiantuntija
maalla
merellä
ja ilmassa

KSMU

i

Т01Ц0ТАШЕ

RAUHALLISTA JOULUA
SISU
SUOJAA SUOMALAISTA

JA

MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA !

ELI I CöM
Ala portti 1 B, 02210 ESPOO
Puh. (90) 8 0 3 0257, Fax (90) 8 0 3 1955
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Defence
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T RÖNKKÖNEN

Rannikkotykistörykmentti 2:n perinnehistoriaa

II R A N N I K K O T Y K I S T Ö P A T A L J O O N A N
JA N I I D E N K O M E N T A J A T

AIKA
1918
28,5
4,6,

27,7
4,8.

PATTERISTOT

UURAANSAARI
VÄNR RAASSINA
LTN INKINEN

I JA I I P/
VLTR 1)
^/"MERIRINTAMA"
ESIK SORVALIIN,

HUMALJOKI-PUUMALA-HÄRKÖLÄ-TUPRA
VÄNR RAASSINA

VP/SRTR 2 )
HUMALJOKIPUUMALA
JÄÄKKAPT
DANIELSSON

ML INO
HUMALJOKIKOIVISTO

HÄRKÖLÄ-TUPPURA-RYÖVÄLINNIEMI
VÄNR RAASSINA
ML TEIKARI
AL IL BARONIN

RAVANSAARI~UU"
RAANSAARI"SUONI ONSAARI
KAPT HELLMAN

"MAARINTAMAN"PATTERIT VIIPURISSA
3)
LTN KUURINMAA

Rankki

4/152/45 C

Kilpisaari

4/152/45 C

Numerot
1.9.1919-

Numerot
Numerot
Numerot
23.4.1920- 3-11.1921- 6.6.19231

VÄNR SYRJÄNEN

4/152/45 C
2/57/58 H

53
54

4/152/45 C
2/57/58 H

55
56

2/203/45 C
2/57/58 H

60

2/152/45 C

2/152/45 C
4/152/35 M
3/57/58 H

61
63

4/152/45 C
4/152/35 M
2/57/58 H

Härkölä

6/152/35 M
4/57/58 H

64

6/152/35 M

13,10,

Humaljoki

4/152/45 C
4/152/35 M
8/57/58 H

70
7T
72

4/152/45 C
4/152/35 M
2/57/58 H

18,11,

ML UURAANSAAREN
PATTERI N:0 3

1919
14,2,

Saarenpää

valmisteluja

73
74

4/254/45 D
2/57/58 H

Seivästö

rata tehty

Puumola

6/152/45 C
2/75 vt

Ino

1/305/52 D
2/152/45 C

Lavansaari

4/254/45 D
4/152/45 C

Someri

perustat
2/75 vt

Ravansaari
Uuras
- Lompka
- Pinkeli
- Ryövälinniemi

Tuppura

ML RANKIN
PATTERI
I I RANNIKKOTYKI STÖPATALJOONA
ENT.RYÖVÄLIN"
NIEMI

Tykit
6.6.1923

51
52

Suonionsaari

PUUMALA 4 )
LTN RAASSINA
INO-PUUMALAJUKKOLA-SEIVÄSTÖ
LTN KUURINMAA

LTN KUURINMAA

8.10

1

perustat
4/76 kt
4/152/190 p
6/229
4/229

4/152/190 p
2/57/58 H

62

Koivisto
ESIKUNTA TERVANIEMEEN,
ML KILPISAAREN PATTERI

15,3,
31,3,

JÄÄKKAPT DANIELSSON
LTN KUURINMAA
VÄNR SYRJÄNEN
JÄÄKKAPT DANIELSSON

LTN KUURINMAA
RANNIKKOTYKISTÄRYKMENTTI 2

ENSIN 8,5,1918 KARJALAN 2,RASKAS PATTERI MÄÄRÄTTIIN VIIPURIN LINNOITUSPATALJOONAKSI,TÄLLÖIN JAKAUTUMAA PATTERISTOIHIN EI VIELÄ OLLUT,
1) VIIPURIN LINNOITUS-TYKISTORYKMENTTI
2) VIIPURIN PATALJOONA/SUOMEN RANNIKKOTYKISTÖRYKMENTTI
3) II PATALJOONA/VIIPURIN LINNOITUS~TYKISTÖRYKMENTTI
4 ) ENT IV PATTERISTO SORVALISSA LAKKAA,VASTUU "MAARINTAMASTA' PÄÄTTYY

31

Tykit
v. 1918

Pukkio

2,10,

1,4.
19,4,
2,5,
7,5,

Patterin
sijainti

I P A T T E R I S T O II P A T T E R I S T O III P A T T E R I S T O IV P A T T E R I S T O H U O M

27,8.
1,9,
18,9

Rannikkopatterien numerointi

o

2/152/45 C

10
11

15

Saatavana:

S e l i t e :
1

=

2
3
t
5
6
7
8

=
=
=
=
=
=
=

3antarnji-

Rannikkotykistörykmentti 2

kasarmi

Uuraansalmi

ups rakennus
vahtitupa
ruokala
sähköasema
konehuone
varasto
kellari

RT 2:n perustaminen —
toiminta — Talvisodan tapahtumat — linnakkeet —
tykkikalusto — henkilöstöä.
126 sivua A 5 -koossa. Kuvia, piirroksia j a taulukoita.
Historiikkia on saatavana
tekijältä 60-,/kpl postikuluineen.

Tilaajan nimi ja osoite
pyydetään merkitsemään
pankkisiirtokorttiin.

Uuraansaaren
4/1987).

pohjoispäässä

venäläisen

1941—1944

1918—1940
Historiikki

Tilaukset:
T Rönkkönen
Tili: P P 561150-4

Lompkan patterialue
sen mukaan (kts RP

KELTAINEN RYKMENTTI KANNAKSELLA

piirrok-

Keltainen rykmentti (RTR 2) vastasi jatkosodan aikana
vuosina 1941 —1944 Karjalan kannaksen Suomenlahden
rannikko-osan puolustuksesta. Suhteellisen rauhallinen asemasotavaihe päättyi kesäkuussa 1944 puna-armeijan suurhyökkäykseen ja Kannaksen tyhjentämiseen ja menetykseen.
Tämä teos kertoo sanoin ja kuvin Keltaisen rykmentin
alueen sotatapahtumista ja sen taisteluista. Kirja sisältää lisäksi katkelmia alueelle palanneitten siviiliasukkaiden elämästä sekä kertomuksia tapahtumista ja elämästä rykmentissä pitkinä sodan vuosina. Kaikki tässä kirjassa esiintyvä
on lähtöisin Keltaisessa rykmentissä noina aikoina palvelleiden kynistä.
Rykmentissä palvelleet olivat kotoisin pääosin Suomen
rannikkoalueilta ja Karjalan kannakselta.
Kirjaa voi tilata seuraavilta:
Paavo Toivonen

Laajasuontie 17
00320 HELSINKI
P: 90-579 423

Sakari Koskentalo

Gyldenintie 14
00200 HELSINKI
P: 90-674 562

Kirjan hinta ilman lähetyskuluja on:
Nidottuna 100 markkaa ja
Sidottuna 130 markkaa.
Rinkelin 9'' mörssäripaiteri toukokuussa
1918. Patteri määrättiin
sin valmiuspatteriksi
ja purettiin vanhentuneena
v 1920.
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Sarja jatkuu . . .

MIELIPITEITÄ

MIELIPITEITÄ

Venelakki — päähän!

Kyminlinnan puolustus

Olen ihmetellyt miksi kiellettiin venelakin (suikan) käyttö
rannikkotykistössä. Olihan se
koekäytössä
kaartilaisilla
muodoltaan
vääristeltynä
korkeana painoksena. Olen
keskustellut varsin monen rtmiehen kanssa asiasta, mutta
ainoat kieltoa puoltavat syyt
lienevät kuuluminen maavoimiin ja ettei se muka sovi kaikille?
Esitän seuraavassa muutamia näkökohtia, jotka mielestäni ovat kiistattomat ja toivon, että asia herättää hedelmällistä keskustelua:
1. Venelakki on perinteinen,
tyylikäs ja käytännöllinen
päähine, joka on ollut
" k o e k ä y t ö s s ä " vuosikymmenet tuhansilla miehillä.
2. Venelakin käyttö rannikkotykistöjoukoilla
olisi
omiaan kohottamaan aselajihenkeä. Perusteena venelakin käyttöluvalle voisi
olla: Kantahenkilökuntaan
kuuluvan pitää olla peruskoulutettu,
varusmiehen
taistelijakokeen läpäissyt
ja
erikoiskoulutettu
ja
osallistuttuaan ensimmäisen kerran rannikkotykistöammuntoihin
merivalvonta-, tykistö- ja aluspalveluksessa myöntäisi joukko-osaston komentaja oikeuden pitää ja hankkia
venelakki (vrt baretit erikoisjoukoissa).
3. Sotilaalle kuuluu lakki
myös merellä ja tuulessa.
Jokainen tietää, että lipaton lakki pysyy huomatta34

vasti paremmin
päässä
myös tuulella ja merellähän tuulee lähes aina.
4. Sotilaan lakin pitää olla
suorassa, mutta mitenkäs
on, kun katsotaan kiikarilla tai lasulla. Kenttälakin
lippa voi olla vain tiellä tai
vinoon käännettynä, kun
venelakki samassa tilanteessa on
sotilaallisesti
suorassa.
5. Entäpä, kun liikutaan matalissa paikoissa, joita ovat
kaikki alukset ja useimmat
linnoitteet täynnä. Rannikkotykkimiehenkään terävä katse ei läpäise lakin
lippaa ja näin todennäköisyyslakien mukaan on törmäys oven karmeihin ja
muihin mataliin reunoihin
väistämätöntä.
6. Venelakin
valmistuskustannukset ovat halvem-

mat, koska ei tarvitse tehdä lippaa.
7. Valtion pukutehtaalta löytyy valmis malli venelakille, kuten monelta vanhemmalta rtmieheltäkin kaapistaan.
Esitän, että RtUY tutkii ja
mahdollisesti esittää eteenpäin venelakin saamista rannikkotykkimiehen päähän takaisin ainakin pukujen malli
-65, -83 ja maastopuvun yhteyteen.
Onhan rannikkotykistö erikoisaselaji, jos mikään ja venelakki olisi ylpeä ammattitaidon merkki!

Yliluutnantti
Risto Kosonen

Lehdistä on viime aikoina
voitu lukea, että Puolustusministeriö aikoo luovuttaa
Kyminlinnan linnoituksen ja
että siellä olevat Kotkan Rannikkopatteriston esikunta ja
esikuntapatteri toimintoineen
siirretään muualle, "huolto
Haminaan ja muu toiminta
hajautettuna Kotkan keskustaan tai sitten Haminaan, mikäli tiloja Kotkasta ei löydy".
Kyminlinnan linnoitus on
rannikkotykistön ainoa alkuperäisessä käytössä säilynyt
linnoitus. Sen tulisi olla sotilaskäytössä niin kauan kuin
on sotaväkeäkin.
Museoviraston
edustajat
ovat eri yhteyksissä todenneet, että linnoitus on sotaväen sijoituspaikkana ollessaan parhaassa käytössä ja että virastolla ei ole linnoitukselle käyttöä.
Luonnollisesti Kotkassa on
aina ollut museotoiminnan
harrastajia, joita on kiehtonut Kyminlinnan saaminen
museoksi muusta toiminnasta
ja kustannuksista välittämät-

tä. Museoita tarvitaan, mutta
kaikkiin ei riitä edes satunnaisia matkailijoita ainakaan talvikausina. Sitäpaitsi vastaavista kohteista on kaakkoisessa Suomessa ylitarjontaakin.
Olisi myös otettava huomioon, että sotaväki on sopiva
historiallisten kohteiden suojelija. Kyminlinnan kaksoislinnoituksesta — Kotkan merilinnoituksesta — on enää
vain jäänteitä
nähtävissä.
Puolustushallinnon
vuosikymmeniä sitten Kyminlinnasta luovuttamilla jokivarsialueilla — jotka eivät aina
edes ole alunperin tarkoitetussa käytössäkään — ei juuri
enää näy merkkejä historiasta. On selvää, että alueen luovutus käynnistäisi alkuperäisen veroisena kohta 200 vuotta säilyneen lähialueenkin rakentamisen ja turmelemisen.
Puolustusministeriö on todennut, että Kotkan keskustaan rakennetaan "esikunnan
toimisto". Tarvitaan
toki
monia muitakin toimipaikkoja ja toimintoja, jotka kaikki

TUNNETUT
INFRAMETRICS-LÄMPÖKAMERAT
Maahantuonti ja huolto

Orion-yhtymä Oy

medion
Teollisuusosasto

Sodanaikaista rtupseeristoa. Virkapukuohjeet näyttävät silloinkin eläneen ylimenokautta. Venelakki kuitenkin oli yleistymässä.

Nilsiänkatu 10—14, 00510 HELSINKI
Puh. 90-39371

osm

LlII

sujuvat Kyminlinnan oloissa
huomattavasti
tehokkaammin ja taloudellisemmin kuin
mantereella olevissa erillisissä
pisteissä ja niiden välillä. Ei
ole mitään järkeä rakentaa
uusia sijoituspaikkoja — varsinkaan entisen viereen —
kun samalla puhutaan saapumiserien pienenemisestä ja
määrärahojen niukkuudesta.
Asian luonteeseen näyttää
kuuluvan, että ensin päätetään linnoituksen luovutuksesta ja vasta sitten ryhdytään
miettimään, mihin suuntaan
pitäisi mennä ja mitä tulisi
Kyminlinnan tilalle. Myöskään ei ole esitetty, mitä historiallisen
linnoitusalueen
luovutus toisi kompensaationa luovuttajilleen: "Kultaa
vai k u n n i a a " .
Historiallista perintöä ja
vuosikymmenien työtä sekä
veronmaksajien rahoja ei saisi tuhlata. Pitäisi vielä olla
mahdollista miettiä asia uudelleen.

T Rönkkönen

•

AUTOTARVIKKEIDEN
EDULLINEN
(JS I OPAIKKA

T:mi Ossi Holopainen
Isoympyräkatu 6,
49400 Hamina
952-40505
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Puolustusvoimat on ottamassa käyttöön joulukuussa 87
sotavarustukseen hyväksytyn
sään mittaukseen tarkoitetun
automaattisen luotauskaluston. Sillä voidaan mitata ilmanpaine, lämpötila ja kosteus maan pinnalta jopa 30
km korkeuteen saakka. Mittausanturit sisältävä radioluotain nousee vedyllä täytettyyn
luotauspalloon kiinnitettynä.
Pallon sivusuuntaisen liikkeen perusteella määritetään
eri korkeuksilla vallitsevan
tuulen suunta ja nopeus. Mittaustiedot viestitetään maaasemalle luotaimessa olevan
radiolähettimen avulla.
Luotauskalustolla
laaditaan automaattisesti mm. tykistön ja heittimistön sääsanomat, laskinsääsanoma sekä
normaalit sääpalvelun sääsähkeet.
Kaluston tärkeimpiä ominaisuuksia ovat:
— vastaanottimen
taajuusalue 1670—1700 MHz
— mittausetäisyys 90 km,
korkeussuunnassa luotauspallosta johtuen noin 30
km
— konttiin on
rakennettu
kiinteästi tuulimittari
— kontti on EMP-suojattu
— standardimitoitetun kontin paino on 4,8 tn (6,4 tn
teliversiona)
— kontissa on kiinteä nosto-/
laskulaitteisto
— kontin voimalähteenä on 8
kW kolmivaihdedieselgeneraattori
Automaattinen luotauskalusto on kehitetty Sähköteknillisen
Tutkimuslaitoksen
johdolla. Luotausautomatiikan on toimittanut Vaisala
Oy ja kontin antenneineen on
valmistanut Fiskars Oy.

Hyvää Joulua
Rannikon Puolustajille!
TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI
TUUSULAN KT K OY

JANTRONIC Oy
03870

VAASAN SATAMALAITOS —
H A M N V E R K E T I VASA

Hyönölä

Puh. (913) 6 6 5 6 2 telex

122680 Jan

SF

OYKOLMEKSAB
WALLAS MARIN

PL 2, 01741 VANTAA
KATUOSOITE: TUUPAKANTIE 4• VANTAA
PUH. (90)8784566' TELEX 121103

A utomaattinen sääluotauskalusto.

VALTION MARGARIINITEHDAS

P.S.

V A N H A APTEEKKI, VAASA

V u o d e n Rannikon Puolustajaksi vuonna 1988 nimettiin Rannikkojääkäripataljoonan
komentaja,
evl
Martti Kuivala, jolle rannikkotykistön
tarkastaja
ojensi
rannikkotykistön
komentajiston läsnäollessa
Upinniemen
Upseerikerholla 13.12. pidetyssä tilaisuudessa S Y P : n lahjoittaman arvokkaan kiertopalkinnon. Perinne on uusi,
mutta tärkeä.

Tavataan Härässä
joka päivä klo 9.00—1.00

KULTAINEN HÄRKÄ

OY VEHO AB, Raisio

Uudenmaankatu 16 20. Dun (90! 644 981

V I H D I N KUNTA

H L M Y L L Y K O S K I OY

O N N I VILKAS OY
YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY
1
* OY HERMAN
^^JtnLeMUmy
OULU

ERICSSON
Joulun valojen
jälleen syttyessä
tervehdimme
kiitollisin mielin
ystäviämme

Saarktinen Cv

O y LM Ericsson A b
0 2 4 2 0 Jorvas,
Puh. ( 9 0 ) 2 9 9 1 , Telex 124546

G Y P R O C

PAASIVAARAN
KEITTIÖPALVELU
Becel Flora

O Y

PL 44
02401 K i r k k o n u m m i
Puh. 90-298 5011
Poh|anmaan

TTEfA

KV K. HARTWALL KB
01150 S ö d e r k u l l a

36

J

Puh.90-221833

Telex 125681 Telefax

90-221829

Sepänkyläntie 7
65100 Vaasa
Puh. 961-121155
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Hyvää Joulua
Rannikon Puolustajille!

AJATTELE PERHEESI
VAKUUTUSTURVAA

n

SILJA UNE.

rakennusosakeyhtiö
Pasilanraitio 9 00240 HELSINKI 24
Puhelin 90-15081 Telex 123270 porak sf

SÄÄSTÖPANKITffis k o p
Rakennus- ja insinööritoimisto

LIIKEOIKEUDELLISET ONGELMANNE

TERÄSBETONI OY

IPtLDTTTÄ
O V
VARATUOMARI TIMO PUTTA

Opastimilta 8 B, 0 0 5 2 0 Helsinki, Puh. 9 0 - 1 4 0
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KAUPPIASKATU 11 E 45 20100 TURKU PUH. 921-13 153

RIISLA O Y
Rauma-Pori-Turku-Hki
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ARKKITEHTITOIMISTO
Näsilinnankatu 50 A 33200 TAMPERE PUH. 931-148244

[Vj V I Ä T E K O Y

Tampere

^ ^
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anrn TäHTinen Ky

PUUTVÖTEHDflS TURKU

SUUNNITTELUA
KONSULTOINTIA
POHJANTIE
3.
0 2100
TAPIOLA
P U H E L I N 9 0 - 4 B 0 511

VIKING LINE

POHJOLA §> YHTIÖT
S A M P O

-VHTlörr

KALEVA
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P0HJ0IA

SUOMI-SALAMA
EUROOPPALAINEN
ILMARINEN

Sari©

TIbso

Laajaniityntie 10 F 81
01620

VANTAA

62

HALUTUIMMAT!
Lynx G L X 5900 on pohjoismaiden myydyin kelkkamalli. Sen kärkiasema rakentuu
ammattitaidolle ja kokemukselle, joka on hankittu Napapiirin ankarissa testioloissa. Lumen
ja jään keskellä.
UUSI Lynx Easy Ride-telasto - parempi
kantavuus pehmeässäkin lumessa.
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