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Meripuolustuksen integraatio 
tuo selkeyttä johtosuhteisiin ja 
lisää tehoa Saaristomeren ja 
Ahvenanmaan puolustukseen 
Puolustusvoimiemme kehittämisen tavoitteena on vastata lähialueen 
turvallisuustilanteen sekä kriisin ja sodan kuvan muutoksiin. Itämeren 
alueen strateginen painopiste on siirtynyt Pohjois-Itämerelle, ja Ahve-
nanmaan merkitys Suomen kriisiaikaisten yhteyksien turvaamisessa 
on entistäkin suurempi. Asevoimien kehitystä Euroopassa leimaa puo-
lestaan jo rauhan aikana toimintavalmiiden joukkojen liikkuvuuden ja 
tulivoiman kasvattaminen. 

Merivoimien ja rannikkojoukkojen liittäminen yhteen vähentää 
meripuolustuksen johtoportaiden määrää ja saattaa kaikki meripuo-
lustuksen komponentit yhteiseen johtoon. Integraation hyöty näkyy 
erityisen selvänä Lounais-Suomen puolustuksessa. 

Turun ja Porin Sotilaslääni vastaa nykyisellään Saaristomeren, 
Ahvenanmaan ja Selkämeren puolustuksesta yhteistoiminnassa meri-
voimien kanssa. Yhtymätason johtoportaita on runsaasti. Yhteistoi-
minta perustuu yleensä yhteysupseerien käyttöön. Rannikkojoukot sekä 
paikallispuolustus ovat sotilasläänin operatiivisessa johdossa. 

Puolustusuudistuksen myötä Saaristomeren meripuolustusalueelle 
annetaan kokonaisvastuu Ahvenanmaan ja Saaristomeren puolustuk-
sesta. Merivoimat myös tuottaa itse puolustuksen vaatimat joukot aina 
rannikkojalkaväkeä myöten. Sotilasläänin vastuulle jää joukkojen pe-
rustaminen sekä selustana pidettävän Selkämeren rannikon puolustus. 
Se liitetään nykyistä keveämpänä osaksi sotilasläänin paikallispuolus-
tusjärjestelmää. 

Uudet johtosuhteet merkitsevät meripuolustuksen tulenkäytön te-
hostumista niin kaukotoijunnassa kuin saaristoalueillakin. Merisulut-
taminen sekä rannikkotykistö- ja ohjusyksiköiden tulen käyttö osoite-
taan yksiin käsin. Rannikkojoukkojen liikkuvuutta lisätään kiinteän 
rannikkopuolustuksen kustannuksella. Vain muutama linnake säilyte-
tään avainalueiden puolustuskeskuksina. Rannikkojoukkojen kehittä-
misen painopisteenä on liikkuvien yksiköiden muodostamisessa. 

Turun ja Porin Sotilaslääni tukee meripuolustuksen integrointia ja 
kehittämistä parhaan kykynsä mukaan. Operatiivinen vastuu Saaristo-
merestä ja Ahvenanmaasta luovutetaan meripuolustusalueelle, kun sii-
hen ollaan molemmin puolin valmiina. 

Muutoksen vaatimia rauhan ajan järjestelyjä valmistellaan hyvällä 
vauhdilla ja osin jo toteutetaankin. Sotilaslääni on tehnyt mm esitykset 
tarpeettomiksi jäävien kiinteistöjen ja alueiden käytöstä. Niihin kuuluu 
myös Saaristomeren ja Selkämeren alueen linnakkeita, joista luopumi-
nen ei ole rannikkotykkimiehelle eikä merimiehellekään helppoa. Tämä 
luopuminen ei kuitenkaan aina merkitse sitä, etteikö linnakesaarta voi-
taisi käyttää edelleenkin rannikkojoukkojen harjoituksiin tositoimista 
puhumattakaan. Uuden sukupolven rannikkojoukkojen myötä vanhois-
ta asejäijestelmistä ja niihin liittyvistä rakenteista voidaan luopua. 

Turun ja Porin Sotilasläänin komentaja 
Lippueamiraali 
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J O R M A V IRTANEN 

Toissa vuonna Arma Aboa ry:n ollessa järjeste-

lyvastuussa neljän asehistoriallisen seuran 

kevätretken järjestämisestä, vierailukohteena 

oli Örön linnake, jossa mm yhtenä kohteena 

Örön 12 tuuman Obuhov-tykit. Tällöin tehtiin 

aloite tykkien kunnon kartoittamisesta ja kun-

nostamisesta vapaaehtoisvoimin. 

Urpo Saari kisko-
massa kiinnijuut-
tunutta korotusau-
kon saasuojaa Esa 
Saviojan (oikealla) 
ja Pauli Rosvallin 
avustamana. 
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Kesällä 1996 tehtiin kuntokar-
toitus ja ehdotus toimenpi-
teistä. Asian saatua myöntei-
sen vastaanoton, hanketta 

ryhdyttiin toteuttamaan keväällä 
1997. Siihen osallistuvat Arma 
Aboa ry, Satakunnan Asehistori-
allinen seura ry ja Turun Rannik-
kotykistökilta ry. Johtamisvastuu 
on Turun Rannikkorykmentillä. 

Vuoden 1997 tavoitteeksi 
asetettiin 1. tykin kuvun lämpö-
eristäminen, jolla pyritään saa-
maan lämpötilan vaihteluiden ai-
heuttama kosteuden tiivistymi-
nen vähäisemmäksi. 

Työ tehtiin hitsaamalla kier-
retankoja tykin suojakupuun ja 
kiinnittämällä näihin puiset juok-
sut. Juoksujen välit täytettiin mi-
neraalivillalla ja päälle kiinnitet-
tiin pellitys. Kuvun katto pääl-
lystettiin konesaumatulla galva-
noidulla pellillä ja sivut uritetul-
la peltiprofiililla. Työ valmistui 
syyskuun lopulla. Vapaaehtois-
työtä tehtiin noin 70 miestyöpäi-
vää. Päällystettävää pintaa oli lä-
hes 100 m2. Keväällä 1998 pel-
tipinta saa päälleen naamiomaa-
lauksen. 

Vanhat puhal letaan pois 

Kuvun ulkopuolisen eristeen te-
keminen on antanut mahdol lisuu-
denjatkotöille sisällä. Ensimmäi-
senä tehtävänä on kosteuden pois-
ton saaminen tykkipihaan ja va-
laistuksen kunnostaminen niin, 

että varsinainen puhdistus- ja 
maalaustyö voidaan aloittaa ensi 
kesänä. 

Aikaisemmin suojakupu on 
päällystetty insuliittilevyllä ja 
kattohuovalla. Kiinnityspuut ovat 
olleet ruuveilla kiinni kuvussa. 
70-luvulla viimeiset jäänteet 
näistä pintamateriaaleista on 
hiekkapuhallettu pois ja paljas 
metallinen kupu on maalattu naa-
miovärillä. Pinnan rakentaminen 
entisellä menetelmällä todettiin 
ratkaisuna epävarmaksi tuulen ja 
sään vaikutusta vastaan. 

Talkootyö tehtiin neljänä 
noin viikon mittaisena työrupea-
mana. Sopivan kokoiset metalli-
ja puutyöt hallitsevat osastot saa-
tiin jo yhdellä tiedustelulla ase-
historiallisen seurojen jäsenistä. 
Työnjärjestelyistä vastasi teknik-
ko kapteeni evp Urpo Saari, joka 
jo virkatehtävässään on joutunut 
vastaamaan tykin kunnosta. 

Porista mukana talkoissa oli-
vat Mauri Railamaa, Antti Kul-
mala, Tauno Laukkanen, Pekka 
Peltola, Raimo Sandberg, Jorma 
Salo, Raimo Suominen ja Aarne 
Siikarla. Turkulaisia edustivat 
Esa Savioja, Juha Savonen, Juk-
ka Lehtinen ja Jorma Virtanen. 

Sää oli suosiollinen kuten il-
meisesti aina ulkosaaristossa ke-
sällä. Kaikki olivat tyytyväisiä 
rykmentin ja linnakkeen tarjoa-
mista järjestelyistä, kuljetuksis-
ta, majoituksesta ja tietysti rim-
astakin. Kiitos on myös annetta-

JORMA VIRTANEN 

Tykkikuvun päällä "saumauskoneen" kahvoissa Pekka Peltola 
Porista. 

va auliista avusta ja ymmärryk-
sestä rykmentin henkilökunnalle 
pikku toivomustemme täyttämi-
sestä kuten retkestä Bengtskäriin. 
Kaikki mukana olleet tunsivat 
suurta ylpeyttä päästessään mu-
kaan tähän projektiin Örössä. 

Bitumia pintaan 

Sotamuseo on varmistanut jatko-
rahoituksen. Kosteuden mini-
moi mi nen tyki n laitteistoissa edel-
lyttää Munters-kuivaimen käyt-
töä. Katseet tässä asiassa suun-
tautuvat Puolustusvoimiin. 

Sähkölaitteet uusitaan, jotta 
saadaan riittävä valaistus sisätöi-
den tekoon. Nämä työt ovat ns. 
ammattitöitä, joihin tulee käyt-
tää puolustusvoimien omaa hen-
kilökuntaa. Apuna voi tietysti 
olla myös talkooväkeä. 

Mukana projektissa ovat Tu-
run Rannikkotykistökilta ry ja 
asehistorialliset seurat Arma 
Aboa ry ja Satakunnan Asehis-
toriallinen seura ry, joiden jä-
senet voivat ilmoittautua mukaan 
oman yhdyshenkilönsä kautta. 
Yhdyshenkilönä Turun Rannik-
kotykistökillassa on Jorma Vir-
tanen, puh 0400-829 139. Työt 
toteutetaan viikoilla 24 ja 27. 

Kesän aikana tykkivanhus 
saa tykkitornin putken korotus-
aukon lasikuituisen sääsuojan. 
Kunnostusta vailla ovat sisäpuo-
liset puhdistus- ja maalaustyöt, 
kääntölavetin kannen bitumisau-
mausten tiivistäminen uudelleen 
jne. Töitä löytyy kunkin taidon 
mukaan riittävästi. 

Toivottavasti jo ensi syksyyn 
mennessä mahtava tykkivanhus 
on siinä kunnossa, että sen esit-
tämiseksi vieraille ja myös va-
rusmiehille on paremmat edelly-
tykset kuin nyt. 
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nko Utön koulu toiminnassa 
kymmenen vuoden kuluttua? 
Minulle tehtiin jälleen ker-
ran tällainen kysymys pari 

päivää sitten. Ennustajaksi en us-
kalla, mutta olemassaolon perus-
teista voin jotakin kertoa. 

Pitkät perinteet 

Utön koulu perustettiin tsaarin 
luvalla 1883 jo ennen yleistä op-
pivelvollisuutta. Silloiset saarel-
la asuvat valtion virkamiehet ha-
lusivat kouluttaa lapsiaan. 

Ensin merenkulku oli tärkein 
työllistäjä, myöhemmin puolus-
tusvoimat toi oman lisänsä vir-

kamieskuntaan. Nykyään kaikki 
perheet ovat "rykmentin" perhei-
tä, merenkulun teknistymisen ja 
keskittämisen myötä kaikki ns. 
siviiliperheet ovat muuttaneet 
pois. Niinpä koulun toiminta on 
täysin riippuvainen armeijan 

henkilövalinnoista ja asuntojen 
määrästä. 

Toisaalta koulun loppuminen 
vaikuttaisi henkilökunnan viihty-
miseen ja Utöstä tulisi vähitel-
len pelkästään reppuihmisten 
työpaikka. Sehän on nykyisin 

"Utön koulussa on yleensä kivaa, koska ei 
ole niin paljon oppilaita. Syömään pitää 
mennä kassun ruokalaan. Pystyn itse pa-
rantamaan kouluani kun olen hajottamatta 
paikkoja. Täällä ei ole koulukiusausta mitä 
muualla on. Kaikista parasta oli kun oltiin 
luokkaretkellä Ruotsissa." 
By: Jani.E 
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"Täällä on hyviä kavereita." Ipe V. 

"Koulun paras puoli on kivat 
kaverit ja kiva ope. Koulun 
huonoin puoli on liian vähän 
oppilaita ja opettajia. Koulua 
voisi parantaa jos ostettais 
kivempiä koulu kirjoja. Pa-
remmin täällä on kuin jossain 
muualla se että täällä teh-
dään paljon pitkiä retkiä. 
Mun paras koulu muisto on 
kun ruotsi alkoi kolmannella." 
Essi Salminen 10 vuotta, 
luokka 3. 

yleinen suuntaus huolimatta kai-
kista maaseudun elvyttämispu-
heista. Lehdissä jopa kirjoitel-
laan, että olisi parempaa (= hal-
vempaa), että kaikki suomalai-
set muuttaisivat taajamiin. 

Lähempänä manteretta mei-
dänkin koulu olisi varmasti jo lo-
petettu, kuten niin moni suurem-
pikin koulu taajamien ulkopuo-
lelta. 

Koulu mit tat i lauksena 

Nykyhetkestä on helpointa kir-
joittaa. Pidän työtäni mielenkiin-
toisena. Yhteistyö kotien kanssa 

on läheistä, voimme pyrkiä jon-
kinlaiseen mittatilaustyöhön. 

Lähiympäristömme eli ryk-
mentti on helpottanut meitä mo-
nissa käytännön järjestelyissä, 
ruokailemme linnakkeen ruoka-
lassa, saamme käyttää liikunta-
tiloja , kuljetuksia jne. 

Täällä on ollut aina pakko 
käyttää "uusia" työtapoja; yksi-
löllisyyttä, luokattomuutta, luku-
järjestyksen joustavuutta ja kou-
lun ulkopuolista opetusta. 

Olen pyrkinyt kehittämään 
koulua niin, ettei vanhempien 
tarvitsisi pelätä lastensa jäävän 
jotenkin vähemmälle kuin mui-

den isoissa koulussa opiskelevi-
en lasten. 

Suuri koulumaailma iloineen 
ja ongelmineen jää toki kokemat-
ta, mutta olemme pyrkineet sen-
tään tutustumaan muihin koului-
hin vierailujen ja yhteisten ret-
kien avulla. Nyt voimme laajen-
taa piiriämme sähköpostin myö-
tä vaikka muille maille. Vastaus 
alun kysymykseen on tarve. 

Tarvetta on riittänyt tähän 
mennessä sadaksiviideksitoista 
vuodeksi. 

Brita VVillström, 
Utön koulun opettaja 

YANMAR 
POWER 
Veininlaaksont ie 1, PL 1, 0 2 6 2 1 ESPOO 
Puh. 0 9 - 5 9 1 9 1 Fax. 0 9 - 5 9 1 9 6 6 9 

PHILIPS 
CSS-VIESTINTÄ- JA TURVAJÄRJESTELMÄT 
p. (09) 615 800, Fax. (09) 6158 0954 

Sunds Defibrator 
PanelhandEing Oy 

PL 15, 15561 Nastola 
Puh. 020 480 172 
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Kellontarkkaa kuljetuspalvelua 
Suomen suurimmalta. 

Varmuus aikataulusta on 
rahan-arvoinen tieto. Se 
tekee kuljetustoiminnas-
ta kilpailukeinon ja logis-
t i ikasta valttikortin. Juuri 
siksi niin monet valitsevat 
kuljetus-kumppanikseen 
Transpointin. 

Transpoint ei ainoastaan 
vie tavaroitasi perille, se 
tekee sen myös tarkalleen 
sovitulla tavalla. Sinne, mi-
hin haluat. Silloin kun halu-
at. Jos aikataulu muuttuu, 
se korkeintaan aikaistuu. 

T r a n s p o i n t 

Turun saaristo on vaatinut vuosien saatossa uhrinsa. 

la ennen Estoni 
Meripelastuksen johtaminen, 

koordinointi ja kehittäminen 
kuuluvat nykyään yksiselit-

teisesti merivartiostolle. Alaa hoi-
detaan korkealla ammattitaidolla 
ja huippuluokan varustuksella. 
Valmius toimiin pidetään jatku-
vasti korkeana. 

Puolustusvoimat osallistuu ti-
lanteen niin vaatiessa pelastus-
toimiin. Viimeksi rannikkotykis-
tö oli merkittävässä roolissa mu-
kana Estonian pelastusoperaati-
ossa syksyllä 1994. On syytä pa-
lauttaa mieleen myös menneiden 
polvien työ meripelastuksen ko-
vissa tehtävissä. 

Park Victoryn 
haaksir ikko 

Ennen meripelastushelikopterei-
ta pelastustöissä urakoi vat linnak-
keen väki, luotsit ja Utön kyläläi-
set. Tunnetuin tällainen "yhteis-
operaatio" liittyy amerikkalaisen 
Park Victoryn haaksirikkoon jou-
luna 1947. 

Park Victory oli saanut uu-
deksi määränpääkseen Helsingin. 
Alus odotti yön yli Utössä, kos-
ka Porkkala oli vielä raivaama-
ton miinavyöhyke. 

Aluksen ankkuri petti. Jou-
lukuiseen kylmään veteen huk-
kui kymmenen ihmistä, joista osa 
paleltui sitä ennen letolla. Aluk-
sesta pelastui 38 henkeä. 

Park Victoryn haaksirikosta 

tuli viime jouluna kuluneeksi 50 
vuotta. Vuosipäivää vietettiin 
Utön linnakkeella pienimuotoi-
sesti. Pelastustöissä mukana ol-
leet veteraanit vierailivat Utössä 
käytännön syistä jo kesällä. Yh-
dysvaltain suurlähettiläs Derek 
Shearer laski seppeleen Park 
Victoryn muistokynttelikölle vie-
raillessaan Turun Rannikkoryk-
mentissä viime lokakuussa. 

Kolme laivaa 
samana päivänä 

Syyskuun 30. vuonna 1875 on 
synkkä päivä Utön historiassa. 
Kolme laivaa haaksirikkoutui sa-
man vuorokauden aikana. Tans-
kalaisen alus tuhoutui Kökarsör-
nissä. Aluksen miehistö pelastui 
pelastusveneellä Utöseen. 

Tanskalaisen aluksen lisäksi 
samana päivänä tuhoutui vielä 
kaksi norjalaista alusta. 

Moot tor ikuunar i Draken 

Moottorikuunari Draken tuhou-
tui Utön eteläpuolella olevalle 
letolle. Puutavaralastissa ollut 
kuunari joutui yhdeksän boforin 
myrskyn kouriin. Pyrkiessään 
Utön suojaan alus ajautui tuhoon. 

Miehistö joutui olemaan pe-
lastusvälineiden puutteen takia 
kolme vuorokautta noin 200 met-
rin päässä rannasta olevalla sile-
ällä letolla. Aallot imivät viisi 

miestä mereen. Yksi miehistön 
jäsenistä yritti uimalla rantaan, 
mutta murskaantui rantakiviin. 

Kuusi miestä saatiin pelas-
tettua. Pelastuneiden joukossa 
ollut aluksen päällikkö, kapteeni 
Niilo Saarinen otti tapahtuman 
jälkeen meripelastustyön elämän-
tavakseen. 

Vankienkul jetusla iva 
Hindenburg 

Marraskuussa 1942 saksalainen 
vankienkuljetuslaiva "Hinden-
burg" oli matkalla Uuteenkau-
punkiin Utön ja Isokarin kautta. 
Alus sai Utön ulkopuolella katti-
lahuoneen kohdalle torpedo-osu-
man. 

Toinen saksalaisista apuun 
tulleista troolareista sai Snögub-
benin luona hinausvaijerin pot-
kuriinsa, jolloin tietojen mukaan 
noin 1000 sotavankia pyrki vä-
kisin kannelle. Osa vangeista 
ammuttiin. 

Myöhemmin vangit siirrettiin 
"Asistanssin" hinaamalla proo-
mulla Turkuun. Tallinnalainen 
hinaaja "Pernania" yritti auttaa 
"Hindenburgia" karilta, jolle se 
oli ajautunut. Yritys epäonnistui 
ja Hindenburg upposi 19.11. 
Lohmin salmeen ja makaa nyt 
väylän sivussa 55 metrin syvyy-
dessä. 

Vuoden 1967 marraskuussa 
ruotsalainen hinaaja "Östersjön" 
ajoi sumussa karille. Neljän bo-
forin tuulesta ja 25 asteen pak-
kasesta huolimatta Utön luotsi-
vene onnistui pelastamaan neljä 
miestä ja yhden naisen. 

Pääosassa onnettomuuksia 
suurilta henkilövahingoilta on 
vältytty osin hyvän onnen ja osin 
Lounais-Suomen saariston asuk-
kaiden ansiosta. Utön alueen me-
rihistoria on haaksirikkoinen. 
1800- ja 1900-luvuilta löytyy 
kertomuksia yli neljästäkymme-
nestä laivan haaksirikosta. 

Esitetyt haaksirikot on koot-
tu luotsi Karl Öhmanin päiväkir-
jasta (1819-1906) ja eri arkisto-
lähteistä. • 
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Kolmiputkinen 11" 
tornikanuuna on 
kunnostettu ampuma-
kuntoiseksi. (Kuva 
NAMIKO-Jon Aalbu) 

Norjalaisten järeä mu-
seotykki sijaitsee Lunda-
haugenissa. Kolmiputki-

nen tykkivanhus ei ole 
koskaan taistellut osana 
rannikkotykistöä, vaikka 

alkuperäisessä käytös-
sään se osallistui usei-

den liittoutuneiden 
alusten upotuksiin. 

Alkuaan tykki oli osa saksalai-
sen sotalaiva Gneisenaun 
aseistusta. Kielin telakalla ra-
kennetun Gneisenaun raken-

nustyöt alkoivat 1935. Vuoden 
1936joulukuussa telakka luovut-
ti osin vielä varustamattoman 
aluksen tilaajalle. 

Toukokuussa 1938 alus oli 
aseistuksen ja sotavarustuksen 
puolesta täysin valmis. Aluksen 
pääaseistuksena oli yhdeksän 11" 
putkea asennettuna kolmeen tyk-
kitorniin. Fort Austrättin museo-
tykki on yksi näistä torneista. 

Gneisenau kärsi vakavia vau-

rioita englantilaisten pommiko-
neiden hyökkäyksessä huhti-
kuussa 1942, minkä jälkeen alus-
ta käytettiin alusupotteena Go-
tenhafenissa. Aseet irrotettiin ja 
kuljetettiin maihin. 

Rakennustyöt 
sotavangeil la 

Rakennustyöt aloitettiin yli kol-
men tuhannen sotavangin voi-
min. Tykin vaatimat räjäytystyöt 
tehtiin nopeasti. Maan alle tehtiin 
ammusvarastot, polttoaine-ja ma-
keanveden säiliöt. Tykin miehis-

HANGON KAUPUNKI 
HANGO STAD 

Tekee työtä paremmin pakatun puolesta 

Hj. JOUSI OY 
PL 16, 20781 KAARINA 

Puh. (02) 282 11 Fax (02) 242 1166 
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Etäisyystieto hankittiin 
10,5-metrisellä stereo-
etäisyysmittarilla 
(Kuva NAMIKO-Jon 
Aalbu) 

Aseen tekniset tiedot: 
Aseen kok.pituus: 21,72 m 
Putken pituus: 15,42 m 
Kääntösäde: 360° 
Paino: 53.2 t 
Kaliiperi: 28,3 cm (11") 
Vuosimalli: 1934 
Max. amp.et. 42,6 km 
Ammuksen paino 313/330 kg 
Panoksen paino 76/41 kg 

tön majoitustilat rakennettiin ty-
kin yhteyteen. 

Tykin suojaksi rakennettiin 
tehokas suoja-asejärjestelmä. Ty-
kille johtavan tien varteen asen-
nettiin kiinteästi 1,8 tuuman 
panssarintorjuntatykki. Linnoi-
tuksessa oli kolme 400 mm:n 
Boforsin ilmatorjuntakanuunaa ja 
kuusi 20 mm:n ilmatorjuntaka-
nuunaa. 

Tykistä noin kolme kilomet-
riä pohjoiseen rakennettiin pat-
terin "tulenjohtokeskus". 

Rakennustyöt saatiin päätök-
seen 1943. Saman vuoden syys-

kuussa tykin toimivuus todettiin 
koeammunnoissa. 

Troendelagin 
rannikkotykistöpr ikaat i 

Saksalainen tykkimiehistö koos-
tui kymmenestä upseerista ja 107 
sotilaasta. Tulenjohdon tarvitse-
man etäisyystiedon hankkimi-
seen käytettiin 10.5 metrin ste-
reoetäisyysmittaria. Tulenjohto 
oli järjestetty neljällä eteentyön-
netyllä tulenjohtoasemalla. 

Vuoden 1945 keväällä torni-
tykki siirtyi norjalaisten ja eng-

lantilaisten hallintaan. Sodan jäl-
keen aseistus testattiin saksalais-
ten johtamilla koeammunnoilla. 
Patterista tuli tämän jälkeen Tro-
endelagin rannikkotykistöprikaa-
ti, myöhemmin tunnettu Fort 
Austrätt. 

Koulutus aloitettiin 1948 ja 
kertausharjoituksia pidettiin kes-
kimäärin joka toinen vuosi. 
Vuonna 1953 toteutetuissa täys-
kaliiperiammunnoissa ampumae-
täisyytenä oli noin 22 kilomet-
riä. Miehistö näissä ammunnois-
sa oli kuten saksalaisilla aikai-
semmin. 

Patteri poistettiin organisaa-
tiosta 1968, vaikka huolto-ja yl-
läpitotöitä jatkettiin aina vuoteen 
1977 saakka. 90-luvun alussa 
Puolustuslaitos lahjoitti 1,1 mil-
joonaa Norjan kruunua tykin 
kunnostustöihin. Lopputuloksena 
on lähes uudenveroinen kolmi-
putkinen tornitykki. 

Tykkivanhus eikä sen tulen-
johtokeskuskaan ole koskaan 
osallistunut taisteluun osana ran-
nikkotykistöä. Sillä tosin on usei-
ta upotuksia varhaisemmilta vuo-
siltaan osana saksalaista sotalai-
vaa. 

(Lyhennelmä kapteeni Odd T. Fjeldin 
kirjasesta Fort Austträtt/JVo) 

OY TRANSTEK AB 
OY TRANSLIFE, V-P HUOTARI KY 

Vuorikuja 3, 20320 Turku, Puh. (02) 439 9609 
• Myymme höyryä 1500 kg per tunti, max. tuotto 

• Haemme pilssivedet ja öljyt - pesemme öljyvahingot ym. 

• Nosturiautopalveluja 

TEAM OV R N N F L A R E 

PL 12, 24101 SALO 

Puh. 02-777 440 

Fax. 02-7774 430 
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HARJAVALTA KOTKA LÜBECK MOSKOVA PIETARI TALLINNA RIIKA 

(N) NIINIVIRTA-YHTIÖT 
• • • • • 

NURMES 

VIIDEN TÄHDEN KULJETUSPALVELUA LIEKSA*» 

OY KULJETUSLIIKE 
K U O P I O / ^ / 

SUONENJOKI J ^ s. f \̂ _̂JOENSUU 

JYVÄSKYLÄ L / ) 
T. NIINIVIRTA LTD /Or^ KEURUU y PIEKSÄMÄKI I KITEE,/ 

^ J U V A L - / - / 
M Ä N T Y L U O T O / / S A V O N L I N N A ^ / 

JU US TOKI VEN KA TU 1, ^^ tAmV 
H A R J A V A L T A VAMMALA R / FIN-29200 HARJAVALTA, ^ / 

puh. (02)522244, O'^^vS^V ^ 
fax (02) 5222280 «-T 
JYLPYNTIE 29-33, ™„V_ N ^ 

• SALO \ Y FIN-48230 KOTKA, -»-f 
puh. (05)342244, 
fax (05) 3422380 i 

RFWVINKÄÄ / s • V E N Ä J Ä 

— P O R V O O KOTKA 

ELSINKI 
BALTIA 

M Konepaja 
.Lipponen Oy 

Orikedonkatu 7 20380 TURKU 
Puh. (02) 255 0050 Fax (02) 255 0040 

Tammisaaren 
Kaupunki 

EKENÄS STAD 
p u h . / t e l . ( 0 1 9 ) 2 6 3 1 1 

Langattomaan tiedonsiirtoon 
SATELLINE radiomodeemit. 

Lisät ie toja t u o t t e i s t a m m e s a a t : S a t e l Oy, 
Merinii tynkatu 17, Pl 142, 2 4 1 0 1 S A L O 
P u h . (02) 7 7 7 7 8 0 0 , Fax: (02) 7 7 7 7 8 1 0 

«p> 
WÄRTSILÄ NSD 

CORPORATION 
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| l | METALLIYHTYMÄ OY 

Pajakatu 7-9, 11130 Riihimäki 
Puh. 010802323, fax. 019-736642 

Metalliyhtymä Oy 
Hakintie 2, 

PL 67, 01301 Vantaa 
P u h . 0 1 0 8 0 2 3 2 3 , 
f a x ( 0 9 ) 8 7 3 1582 

Metalliyhtymä Oy 
Seter inkulmant ie 44, 

0 3 6 0 0 Karkkila 
P u h . 0 1 0 8 0 2 3 2 3 , 
fax (09) 226 4 7 1 8 

Metalliyhtymä Oy 
Klemettilä, PL 230 

65101 V a a s a 
Puh . 010802323 , 
f a x ( 0 6 ) 317 8 7 4 8 

Metalliyhtymä Oy 
Sepelit ie 23, 

4 0 3 2 0 Jyväskylä 
P u h . 0 1 0 8 0 2 3 2 3 , 
fax (014) 2 8 4 419 

KEMIRA SAFETY 
Hengityssuojaimet 

É K E N I M 
^ ^ K E M I R A S A F E T Y O Y 

PL 5 0 1 
6 5 1 0 1 V A A S A 

HIERONTAPALVELU 

HS. SALO 
Kuntopalatsi (Välkkylä) 
puh. (08) 313 6387, 0400 581 569 

SEPPO SALO 

M S U O M E N J Ä Ä K Ä R I M U S E O 
KORTESJÄRVI 

SUOMEN JÄÄKÄRILIIKKEEN SYNNYSTÄ, TOIMINNASTA JA 
HISTORIASTA KERTOVA NÄYTTELY O N A V O I N N A 15.6.-15.8. KLO 11-18 

M U U N A AIKANA SU KLO 11-14 JA ARKIPÄIVISIN 
K U N N A N V I R A S T O N AUKIOLOAIKOINA 

Tiedustelut: 
KORTESJÄRVEN KUNTA 06 - 4 8 3 2111 
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Meripuolustuksella ja sen osana 
rannikkotykistöllä on tänä vuonna 
1998 edessään mittava haaste. 
Hallitus antoi 17.3.1997 turvalli-
suus- ja puolustuspoliittisen selon-
tekonsa, "Euroopan turvallisuuske-
hitys ja Suomen puolustus". 

J O R M A VUOHELAINEN 

Eduskunnan selonteon mukaan 
"merivoimat ja rannikkoty 
kistö liitetään yhteen ja meri-
puolustusta kehitetään kahden 

operaatiosuunnan - Saaristome-
ren ja Suomenlahden - vaatimus-
ten mukaisesti. Saaristomeren 
suunnalla meripuolustuksen pai-
nopiste on laivastoyksiköiden toi-
minnassa ja Suomenlahden suun-
nalla rannikkojoukkojen toimin-
nassa. Meripuolustus organisoi-
daan uudelleen yhdistämällä ny-
kyiset laivastot ja rannikkoalueet 
meripuolustusalueiksi." 

Joukko-osastot uusiksi 

Suunnittelu on edennyt ja joukko-
osastot ovat saaneet hahmon. Puo-
lustushaaran kokonaisvahvuus on 
lähes 2 500 vakinaisesti palkattua 
ja 4 000 varusmiestä. 

Uusien merivoimien valmius-
joukot ovat Saaristomeren ja Suo-
menlahden Meripuolustusalueet 
sekä Kotkan Rannikkoalue. Näil-
lä joukko-osastoilla on selvä alue-
vastuu ja valmiustehtävä jo rau-
han aikana sekä koulutustehtävä. 

Merivoimien sotilaskoulutus-
ta päätehtävänään antavat joukot 
ovat Merisotakoulu ja Uudenmaan 
Prikaati. Merisotakoulu vastaa 
puolustushaaran henkilökunnan ja 
reserviupseereiden koulutuksesta. 

Ruotsinkielinen Uudenmaan 
Prikaati tuottaa rannikon olosuh-

teisiin koulutettuja rannikkojääkä-
ri-, jalkaväki-, kranaatinheitin-, 
pioneeri- ja viestiyksiköitä. 

Vaasan Rannikkopatteriston 
koulutustehtävä siirretään Uuden-
maan prikaatille, joka siten tuot-
taa myös moottoroituun rannikko-
tykistöön kuuluvat rannikkotykis-
töpatteristot. Vaasan Rannikkopat-
teriston toiminta loppuu vuoden 
1998 aikana. 

Hangon Rannikkopatteristo 
liitetään joukkoyksikkönä Suo-
menlahden Meripuolustusaluee-
seen. 

Organisaatioiden yhdistämi-
nen aloitettiin 31.12.1997, jolloin 
Pääesikunnan rannikkotykistö-
osasto lakkautettiin ja sen henki-
löstö siirtyi Merivoimien Esikun-
taan. Suunnittelutyö jatkuu koko 
kevätkauden ajan kunnes uudet 
organisaatiot astuvat voimaan 
1.7.1998. 

Liikkuvuus 
avainasemassa 

Hallituksen selonteko määrittelee 
myös meripuolustuksen materiaali-
selle kehittämiselle pitkän aika-
välin kehittämistavoitteet vuosik-
si 2000-2008. Sen mukaisesti 
"Meripuolustuksen materiaalisen 
kehittämisen painopiste on miinoi-
tus-jamiinantorjuntakyvyn paran-
tamisessa sekä rannikkojoukkojen 
liikkuvien asejärjestelmien hankin-

noissa. Kiinteän rannikkotykistön 
merkityksen vähentyessä osasta lin-
nakkeita voidaan vähitellen luo-
pua. 

Meripuolustuksen iskuvoima 
ylläpidetään modernisoimalla me-
ritorjuntaohjukset ja jatkamalla 
uusien alusten tutkimus- ja kehit-
tämistyötä ikääntyvien ohjusve-
neiden korvaamiseksi. Meripuo-
lustuksen tulenkäytön johtoportai-
ta ja merivalvontaa kehitetään." 

Valtioneuvoston ja eduskun-
nan tahto on varsin selkeästi il-
maistu. Meidän tehtävämme on 
suunnitella, miten se toteutetaan. 

Kohti suurta muutosta 

Tämä muutos on suuri ja se vaatii 
kaikilta uusiin merivoimiin kuu-
luvilta tietoista halua sopeutua ja 
tehdä parhaansa sen läpiviemisek-
si. Meidän on rakennettava yh-
dessähyvähenkinen puolustushaa-
ra Meri voimat, joka vastaa maam-
me meripuolustuksesta mahdolli-
simman kustannustehokkaalla ta-
valla. 

Muita vaihtoehtoja ei ole. Tä-
hän tarvitaan kaikkien tulevissa 
merivoimissa palvelevien yhtei-
nen tahto. Erityisen tarkkana on 
oltava siitä, että edes yksilötasol-
la ei synny ristiriitoihin johtavaa 
nokittelua palkatun henkilökunnan 
eikä varusmiesten kesken. 

1 O RANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 9 8 

Henkilösuhteet kunniaan 

Työympäristöstä tulee tehdä mah-
dollisimman haastava ja kannusta-
va kaikille henkilöstöryhmille. 
Kehittäminen on kohdennettava 
mahdollisimman tasapuolisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti kaikkiin 

Rannikkoty-
kistöosasto 
lakkautettiin 
3 1 . 1 2 . 1 9 9 7 . 
Entiset 
osastolaiset 
kohtaavat. 
Kuva Ove 
Enqvist 

uuden organisaation osiin. Tasa-
puolisuuden on toteuduttava myös 
kaikissa henkilöstö- ja resurssirat-
kaisuissa. 

Kun rannikkotykistö liitettiin 
maavoimiin 1.12.1952, se tehtiin 
alueellisen puolustusjärjestelmän 
nimissä. Takana olivat kuitenkin 

hyvin merkittävänä henkilönimi-
tysten aiheuttamat tulehtuneet 
henkilösuhteet. On kaksi asiaa, 
joihin hyvissä merkeissä alkanut 
yhteistyö voi kariutua: henkilöni-
mitykset ja raha. 

Kun meripuolustus oli orga-
nisaatiomuutosten kynsissä 1930-
luvulla eversti Keijo Mikolan mu-
kaan jääkärikenraali Väinö Valve 
sanoi Merivoimien komentajana 
ollessaan: "Ei ole niin hyvää or-
ganisaatiota, että huonot ihmiset 
eivät saisi tuotua siihen kitkaa. 
Eikä ole niin huonoa organisaati-
ota, että hyvät ihmiset eivät saisi 
sitä toimimaan". 

Miten hyvä onkaan sitten hyvä 
organisaatio, jossa toimivat hyvät, 
ajattelevat ihmiset. Se olkoon 
kaikkien tavoitteena tulevissa me-
rivoimissa. • 

• 
• 
• 

I 

• 
H a l u a t k o 

auktor isoidun 
isännöitsi jän 

p a l v e l u j a 
Helsingissä? 

Pyydä 
t a r j o u s t a m m e . 

Säveltie 5 
00720 Helsinki 

Puh. 345 1399,639 740. 
Fax 356 993. 

n 

• 

• 
KI IRAVA O Y 
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TriHero 
m Seikka on saletti 

Niin sitä taas kerran vanha vuosi saatiin 
siirtää osaksi historiaa ja on ollut pakko 

opetella kirjoittamaan uusi numerosarja. Nyt 
se sujuu jo aika luontevasti, eikä enää kovin-
kaan usein käsi ihan itsekseen kirjoita vuosilu-
vuksi 1997. Onneksi on taas oikea talvikin 
tullut ja jäät kantavat kalamiestä. 

Pilkkimisessä on muusta elämästä poike-
ten sellainen vekkuli ilmiö, että reiän ääressä 
kökötellessä ajatukset kiitävät niin lustikkaasti 
sinne tänne. Edesvastuutontahan se toki on 
niitä kaikkia mietteitä paperille pistää, mutta 
kun ei Ahti ole oikein saalistakaan suonut, 
niin jostakinhan sitä on kirjoitettava, kun 
kerran olen tyhmyyksissä n i luvannut niin 
tehdä. 

Vaikka maailma menettikin Dianan ja 
rannikkotykistö päätettiin poistaa aselajien 
kunniakkaasta joukosta, niin oikein tarkkaan 
kun fundeeraa, taisi viime vuodessa jotakin 
hyvääkin olla. Jos ei kuuman kesän lisäksi 
muuta ihan heti mieleen juolahdakkaan, niin 
ainakin televisio vihdosta viimein päätti uskoa 
suomalaisten sivistyneisyyteen. Tätä osoittaa 
kyllä selvästi se, että tuossa joulun alla Olli 
Santanen ja hänen iki-ihana vaimonsa Kerttu 
seikkailivat ihmeellisessä sarjassa, jossa 
puhuttiin vieraita kieliä ihan sujuvasti ilman 
käännöstekstejä. Tosin vierasta kieltä pamla-
sivat vain nuo todelliset tontut, Kauko, Hande 
ja Toivo vähän väliin kuin mausteeksi. 0'shit, 
let's look at the kirja. Mutta tästähän on hyvä 
aloittaa suomalaisten sopeuttaminen Euroop-
paan. 

Mahotonta meininkiä on ollut sotaväessä-
kin. Kun lehdissä kertoillaan harva se päivä 
uusista valmiusjoukoista, helikoptereista, 
sotalaivoista ja taisteluajoneuvoista, niin 
vähän väkisinkin herää mieleen epäilys, että 
puolustusvoimatkin on tainnut sekaantua 
tavalla tai toisella tähän surullisen kuuluisaan 
kasvuhormonijupakkaan. Ei tämmöistä kas-
vun oireilua muuten voi ymmärtää. Ei onnek-
si sentään ole uutisoitu Amerikan mallin 
mukaan seksisyytteistä, vaikka kuulemma 
onkin kovasti koetettu risteyttää ruotsalainen 
panssarivaunu ja suomalainen kranaatinhei-
tin. Ja pakotetaanhan laivasto ja rannikkoty-
kistökin uudestaan naimisiin, vaikka silmä 
mustana, mutta vaatteet harmaina edellinen-

kin liitto päättyi. Tällä kertaa laivasto kuulem-
ma tyrkyttää uudelle partnerille häälahjaksi 
kauniita vaatteita. Liekö rannikkotykkimiehet-
kin ottaneet oppia television kulttuuriohjelmis-
ta, kun näyttäisi vähän siltä, että osa väestä on 
jo ottanut käyttöön joulukalanterin Toivon 
mielilauseen; "mene sinä kun sulia on rumim-
mat kuteet ja pisin naama". 

Eihän tämä ulkoisen kauneuden tavoittelu 
tietty mikään iso probleemi ole, mutta sisältyy 
osana kyllä siihen ihmislasten olemassaolon 
hirvittävän järkyttävään peruskysymykseen; 
kumpi on elämän tarkoitus, kauneus vai hy-
vyys? Näiden molempien ihmissielun mahtien 
luonnon mukaista on. että ne melkein aina 
ovat taistelussa keskenään. Kauneus tahtoo 
itseään ja aina vain itseään; hyvyys ei koskaan 
tahdo itseään ja sen päämääränä on aina ei-
minä. Kauneus on muotoa ja pelkkää muotoa; 
hyvyys on sisällystä ja pelkkää sisällystä. 

Ö'shit, se on suomea ja järkyttää kyllä 
tällaista vanhaa jäärää. Luulisi että työtä olisi 
kädet niin täynnä, jottei aikaa edes jäisi vaate-
tuskysymysten pohdintaan. Vaan ei. Tärkeim-
piähän nämä kauneuden kategoriaan kuuluvat 
asiat tuntuvat olevan. Jos joku niitä rationaali-
silla syillä perustelee, niin saa kyllä lukea 
itsensä esivedenpaisumuksellisten tuumailijoi-
den joukkoon. Kyllä ne sodat on sodittu, missä 
koreilla vaatteilla vaikutettiin lopputulokseen. 
Lopputuloshan on kaikessa tekemisessä ainoa 
tärkeä asia, eikä pienen ja köyhän maan sota-
väellä voi olla muuta tavoitetta kuin armotto-
man kovatasoinen osaaminen pikkuruisten, 
taatusti kasvuhormoneista vapaiden puolus-
tusbudjettien mahdollistamalla materiaalisella 
pohjalla. Eikä tätä tärkeintä tavoitetta kyllä 
tehokkaimmin tueta kauniilla vaatteilla ja 
aselajin identiteetin romuttamisella. 

Toisen maailmansodan kuvasatoa katselles-
sa pistää silmään sellainen lystikäs yksityis-

kohta, että mitä huonommin neuvostoarmei-
jalla meni, sitä suuremmiksi kasvoivat herrojen 
koppalakit. Voitaisiinkohan tästä ottaa oppia, 
vai olisiko parempi välttää näitä oppeja? Vaan 
mitäpä me vanhat jermut täysin ulkopuolisina 
näistä asioista ymmärtäisimme. Vedetään 
vaan pilkkihaalarit niskaan ja mennään kairai-
lemaan yhteysaukkoja Ahdin valtakuntaan. 
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TERVEHDIMME 
RANNIKON PUOLUSTAJIA 

COMPOSTRUCT OY 
Kerava 

YLIVIESKAN KAUPUNKI 

NOPTEL OY 
Oulu 

LIMINGAN OSUUSKAUPPA 
Liminka 

P.T.A. GROUP OY 
Kuopio 

ANNULAN PUUSEPÄNLIIKE OY 
Urjala 

NOCTIFER KY 
Kauniainen 

KONEPAJA P & K OY 
Pirkkala 

OY LÄNGSTEDT AB 
Kirkkonummi 

IS-VÄLITYS OY LKV 
Tampere 

MOSARI OY 
Kajaani 

RAUMAN RANTA-SÄHKÖ OY 
Rauma 

OY JOHNSON METALL AB 
Pirkkala 

VÄRI LAITINEN 
Rovaniemi 

CONLOG OY 
Ylikiiminki 

U:GIN KULJETUS KY 
Uusikaupunki 

NESTE-MYYNTIPISTE U. KARJALA 
Paavola 

CONTAINERSHIPS LTD OY 

PAIKALLIS-SÄHKÖ OY 
Kajaani 

OY INSALKO AB 

KLEENTEK OY 
Jyväskylä 

EHON LEIPOMO OY 

MAANRAKENNUSLIIKE HELANDER OY 
Loviisa 

ESA JA MIKA SUOMALAINEN KY 
Savonlinna 

KARHULA 

CITYMARKET 

p. 05-26 54 35 

KYMENLAAKSON 
M A A N P U O L U S -
TUSHENKISIN KO-
DINTEKNI IKKA-
KAUPPA 

Hitsaustyöt - Teräsrakenteet 
- Teollisuuden kunnossapito 

OY RAASEPORIN METALLI AB 
Raasepori 10600 Tammisaari 

Puh. (019) 241 6710, 
Fax (019) 241 6720 
Auto 0400-955 160 

MUSTA 
PÖRSSI 
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Helsingin Uusi Telakka. 

Suomalaista huippuosaamista 

KVAERNER MASA -YARDS OY 
JUSSI VOUTILAINEN 

Kvaerner Masa-Yardsilla 
on Suomessa kaksi uu-
disrakennuste lakkaa: 

Turun Uusi Telakkaja Helsingin 
Uusi Telakka. Telakoilla on pitkä 
kokemus teknisesti vaativien lai-
vojen rakentamisessa. Helsingin 
toimipiste on toiminut jo vuodes-
ta 1865 Hietalahdessa. 

Tässä jutussa keskitytään 
Helsingin Uuteen telakkaan ja 
siellä meneillään olevaan suur-
hankkeeseen Fantasy-luokan 
loistoristeilijään M/S Elationiin. 

Helsingin telakka perustettiin 
vuonna 1865. Tänään telakka on 
uudenaikainen tuotantolaitos, 
jossa laivat rakennetaan lähes 
kokonaan sisätiloissa. Telakka on 
erikoistunut teknisesti vaativien 

erikoisalusten kuten risteilylaivo-
jen, ro-ro -matkustajalauttojen ja 
jäänmurtajien rakentamiseen. 

Fantastinen 
Elation 

M/S Elation on osa kahdeksan 
Fantasy-luokan aluksen tilausta. 
Edellinen alus luovutettiin 1996 
ja nyt kaksi vuotta myöhemmin 
tullaan kuluvan vuoden aikana 
saamaan valmiiksi sisarukset Ela-
tion ja Paradise. Elationin val-
mistukseen osallistuu noin 1800 
Masa-Yardsin omaa työntekijää 
ja yli 1000 aliurakoitsijaa. Ali-
urakoitsijoiden rooli on Masa-
Yardsilla korostunut entisestään. 

Elation on maailman ensim-

mäinen sähköisellä Azipod-ruo-
ripotkurilla varustettu risteily-
alus. Azipod-ruoripotkuri on 360 
astetta kääntyvä ruoripotkuriyk-
sikkö, johon kuuluu potkurin na-
vassa sijaitseva vaihtovirtakäyt-
töinen sähkömoottori. Elationis-
sa on kaksi 14 MW:n Azipod-
yksikköä. Koematkalla tehdyis-
sä kokeissa Elationin kääntösä-
teen todettiin pienentyneen 30 % 
sisaraluksiin verrattuna. Myös 
värähtelytasot pienenivät aikai-
semmasta. 

Lohkoista 
laivaksi 

Elationin matka kohti Karibiaa 
alkoi Rautaruukin tehtailta, josta 
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Reikä kylkeen ja 
tavarat sisään 

TIMO LIUKKO tua voi todeta kaiken olevan jär-
jestäytynyttä ja tehokasta. Teat-
teri lähes valmis, porraskuilu 
keskeneräinen ja hytit sisätöitä 
myöten valmiina. Aluksesta nä-
kee, että siitä on tulossa taas ker-
ran ehkä maailman upein ristei-
lyalus. 

minaaliin, jossa alkavat varsinai-
set sisätyöt. Tuhannet työntekijät 
ja sadat aliurakoitsijat ovat esi-
merkki hyvin toteutetusta projek-
tista. 

Sivullisesta aluksella saattaa 
aluksi näyttää vallitsevan täysi 
kaaos. Roikkuvien johtojen, 
maalinkäryn ja valtavien tavara-
määrien keskellä työskentelevät 
alan ammattilaiset näyttävät kui-
tenkin tietävän tarkasti, mitä te-
kevät. Hetken työmaata seurat-

Lohkot yhdistetään sisätiloissa. Kuvassa Elationin sisaralus 
Paradise. 

laivan rungon vaatimat teräslevyt 
toimitettiin Helsingin Uudelle 
Telakalle. Teräslevyt leikattiin ja 
valmistettiin lohkoiksi. Jopa 300 
tonnin painoisia suurlohkoja lii-
kuteltiin hydraulisilla vaunuilla. 
Tämän jälkeen lohkot raepuhal-
lettiin ja maalattiin. Ennen kuin 
lohkot olivat valmiita kiinnitettä-
viksi niille tehtiin tarvittavat il-
mastointi-, sähkö-ja putkityöt. 

Rakennusaltaassa alus saa 
muotonsa. Lohkojen kiinnityksen 
yhteydessä asennetaan Piikkiön 
tehtaalla tehdyt hyttimoduulit 
paikalleen. Pääosassa moduuleis-
ta kaikki sisustustyöt kaappeja ja 
kylpyhuoneen hanoja myöten 
ovat valmiina. Suuremmat hytit 
kootaan useammista moduuleis-
ta. Rakennusallas mahdollistaa 
suurimmillaan 34 m x 280,5 m 
kokoluokan aluksen rakentami-
sen. Tämä mahdollistaa Panaman 
kanavan läpäisevien alusten val-
mistuksen. 

Omaan 
elementt i in 

Rakennusaltaan jälkeen alus nä-
kee ensimmäisen kerran päivän-
valoa. Alus uitetaan varusteluter- Sisätyöt tehdään varusteluterminaalissa. 

Tavaravirtojen siirtäminen aluk-
seen ja sieltä pois rakennusvai-
heessa luulisi olevan logistinen 
ongelma. Ratkaisu on yksinker-
tainen: aukko kylkeen ja tavarat 
sisään. Kun kulkuaukkoa ei enää 
tarvita, se hitsataan kiinni osaksi 
runkoa. 

Sisustusmateriaalit poikkea-
vat suomalaisille totutuista Ruot-
sin laivoista. Ylellisen aluksen 
kaikki lattiat, ulkokansia myöten 
tulevat olemaan kiveä tai puuta. 
Sisätiloja koristavat kuparityöt ja 
pilarit sekä värikkäät tapetit. 

Tällä hetkellä M/S Elation on 
lähes valmis. Onnistunut koeajo 
on tehty jo joulukuussa ja alus 
on jo luovutettu tilaajalle ennen 
tämän lehden ilmestymistä. 

Matka teräslevyistä Karibial-
le kestää kokonaisuudessaan 
noin kaksi vuotta. • 

Seuraavassa numerossa esi-
tellään valmis M/S Elation. 
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120/50 V2 
jatkosodan 

aikana. 
SA-kuva. 

Tuntematon 
VICKERS 

120 mm:n 5 0 kal i iperin merikanuuna mall ia Vickers (120 /50 V) ja 
mall ia Vickers kaksoislaveti l la (120 /50 V2) 

Venäjän-Japanin sodan ai-
kana Venäjän laivasto ti-
lasi Vickersiltä 120/50 V 

-mallisia tykkejä ja niihin ampu-
matarvikkeita. Tykit saapuivat 
Liepajaan kesällä 1905, mutta ei-
vät enää ehtineet mukaan sotaan, 
vaan kulkeutuivat pikku hiljaa eri 
paikkoihin, myös rannikkotykeik-
si esimerkiksi Kronstadtiin. 

Myöhemmin Vickers valmis-
ti Venäjälle lisää 120/50 V -tyk-
kejä, jotka olivat tehokkaampia 
kuin alkuperäinen vanha malli. 
Tämän jälkeen Venäjän laivasto 
tilasi Obuhovilta näitä samoja 
tykkejä. Myös Suomeen jäi va-
paussodan jälkeen kyseisiä tyk-
kejä. Tykit olivat sekä vanhem-
paa että uudempaa mallia ja kak-
soistykkiversioita. Kaksoistykki-

versiossa toinen putki oli vasen-
kätinen ja toinen oikeakätinen. 
Lukkona oli kierrelukko. Suo-
men alunperin laivatykeiksi 
suunnitellut versiot ampuivat ir-
topanoslaukauksia. Ennen talvi-
sotaa kolmen jäänmurtajan aseis-
tukseksi oli varattu kymmenen 
120/50 V ja V2 -tykkiä. 

Laivoilta l innakkei l le 

Tykit olivat erittäin painavia ja 
raskaita suunnata. Nämä ominai-
suudet yhdistettynä merellisiin 
toimintoihin tekivät tykistä hitaan. 
Tykin suuri perääntymisvastus ja 
raskaus teki asentamisen aluksiin 
vaikeaksi. Lyhyen kantaman ja 
pienen tulinopeuden takia ne to-
dettiin aluskäyttöön soveltumat-

tomiksi ja ne siirrettiin rannikko-
tykistölle. Tykkejä käytettiin mm. 
Laatokan linnakkeilla. 

Sotien jälkeen Vickersin 
puutteista tuli etu. Kun Liittou-
tuneiden Valvontakomissio mää-
räsi, että suurin kaliiperi Pork-
kalan itäpuolella sai olla 120 
mm, Vickersin tulevaisuus oli 
selkeä. Useat Porkkalan itäpuo-
liset linnakkeet saivat evakuoi-
dun raskaan kaluston tilalle 120/ 
50 V -tykkikaluston. Rannikko-
tykistöjoukotkaan eivät ihastu-
neet raskaaseen ja kömpelöön 
tykkiin. Niitä ei varsinaisesti 
edes käytetty sen jälkeen, kun 
LVK:n rajoitukset purettiin Pa-
riisin rauhansopimuksen jälkeen. 

Tykit hylättiin 1940-luvun 
lopulla. • 
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TUTUT 
KASVOT 

• Rannikon Puolustajan 
haastattelusarjassa tutustu-
taan aselajimme piirissä pit-
kään toimineisiin henkilöi-
hin. Vuorossa on Jaakko 
Valtanen. 

Kenraali 
JAAKKO 
VALTANEN 
syntyi rannikkotykistöön Kenraali Jaakko Valtanen 

tutustumassa Utön torjunta-
keskukseen syksyllä 1986. SA-
kuva. 

Puolustusvoimain komentajana kenraali Jaakko Valta-
nen oli juuri sellainen kuin siinä virka-asemassa tuolloin 
tulikin olla: Iso mies, tiukka ilme ja puheet enemmänkin 
virallisia lausuntoja kuin henkilökohtaisia näkemyksiä. 

Reservin kenraali Valtasen 
silmään on etsiytynyt pil-
ke, joka kertoo, että ran-

nikkotykistöstä alkaneella ja 
maan korkeimpaan sotilaalliseen 
tehtävään johtaneella virkauralla 
on ehtinyt nähdä ja kokea monen-
laisia inhimillisen elämän puolia. 
Ja sitäkin edeltäneestä ajasta: Val-
tanen on rannikkotykistöupseeri 
toisessa polvessa, kymmenen en-
simmäistä vuottaan linnakesaa-
rilla elänyt. 

- Muistan kuinka pikkupoi-
kana Ravansaaren linnakkeella 
seurasin linnakkeen vääpelin joh-
tamaa alokkaiden tutustuttamis-
kierrosta. Missä asui vääpeli, 
missä talouspäällikkö, kaikki pai-
nettiin mieleen. Mutta sitten tuli 
kohokohta: Vääpeli viittasi dra-

maattisesti kädellään ja sanoi: Ja 
tuolla on - Linnakkeen Päällik-
kö! Ja aivan oikein - kaukaisen 
karin kupeessa killui vene, jossa 
päällikkö oli ongella, niinkuin 
yleensä.. . Rannikkotykistöön 
mahtui tuolloin monenlaista ori-
ginellia. 

Kenraali Valtasen nuoruus-
vuosia leimasivat yhteen punou-
tuneet vapaaehtoinen maanpuo-
lustus, koulunkäynti ja sota, niin-
kuin monen muunkin hänen ikäi-
sensä. Radioaliupseerin koulutus 
johti 16-vuotiaan alikersantin en-
sin Karjalan kannakselle, sitten 
Viroon ja Inkerinmaalle saksalai-
sen ja suomalaisen ilmavalvon-
nan yhteyselimeen. Jatkosodan 
tuloa nuori Jaakko Valtanen to-
disti Lapissa, kirjaimellisesti. 

- Olin tietöissä Iitossa Käsi-
varren tiellä "pankkimiehenä" eli 
hiekkakuormia levit tämässä, 
muistelee kenraali. - Kaikille 
siellä oli selvänä se, että tie tar-
vitaan saksalasisia varten ja että 
sota alkaa juhannuksena. Olen 
joskus hiukan ihmetellyt sitä 
ponnekasta keskustelua, jota on 
käyty siitä, miten vähän sodan 
tulosta kukakin tiesi. 

Lukion sotahommien välissä 
tenttinyt Valtanen kirjoitti yliop-
pilaskirjoitukset 1944 yhdeksän-
toista vuotiaana vänrikkinä ja 
kuukauden vanhana "simppu-
na", nuorempana kadettina. Al-
koi sotilasura, joka erkani ran-
nikkotykistöä laajemmille aloil-
le raivaustehtävien ja linnakkeen 
päällikkyyden jälkeen. Valtanen 
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näkyi alkuun julkisuudessa puo-
lustusvoimain komentajan adju-
tanttina ja tuli paremmin tunne-
tuksi mm. puolustusvoimien tie-
dotustoiminnan kehittäjänä. Tuli 
kenraalinarvoja ja vihdoin kor-
kein komentajuus. 

Vaikka vaativan ajan komen-
tajatehtävän kireät valjaat 

ovat kirvonneet, kenraali Valta-
nen seuraa nykykehitystä enti-
sen yleisjohtajan viisaudella, 
mutta rannikkotykkimiehen sy-
dämellä. 

- Kyllähän se on pakko tun-
nustaa, että rannikkotykistön ja 
merivoimien yhteenmeno on joil-
lekin vanhemmille ajatuksena 
hiukan vieras. Vaikka tilanne 
menee siihen, missä alun perin 
kasvoimme, ehdimme sisäistää 
vuosikymmenien mittaan sen 
ajatuksen, että rannikkotykistö 
on osa maavoimia. Muuta vaih-
toehtoa ei juuri ollutkaan - ilma-
ja merivoimien senhetkiset ka-
lustolliset edellytykset jättivät ne 
tukijan rooliin. 

- Rannikkotykistön ja laivas-
ton ero oli aikoinaan tuskallinen. 
Ensin yritettiin jonkinlaista yh-
teistykistöä ilmatorjunnan ja 
kenttätykistön kanssa. No, ilma-
torjunta ei halunnut takaisin ran-
nikkotykistön hoiviin ja kenttä-
tykkimiehet eivät pitäneet rt-mie-
hiä oikeina tykkimiehinä. Sitten 
eriydyttiin, tuli omat aselajikou-
lut ja muu sellainen, ja asiat al-
koivat luistaa. 
- Ympyrä on nyt sulkeutumassa, 
ja järjellä ajatellen on pakko 
myöntää, että ehkä oli nyt oikea 
aika tehdä sotilaspoliittisesta ja 
teknisestä kehityksestä johtopää-
tökset. Rannikkotykistön tykistöl-
linen rooli vähenee, eivätkä oh-
jukset ole sidoksissa aselajeihin. 
Hyvät perinteet antavat yhteistoi-
minnalle hyvän pohjan. Tärkeintä 
on, että organisaatioiden yhdistä-
minen hoidetaan nyt tyylikkäästi 
eikä anneta sijaa tai aihetta sellai-
sille epäilyksille, että jompikumpi 
osapuoli hautoisi hegemoniapyr-
kimyksiä. Kaiken kaikkiaan odo-
tukseni ovat optimistiset. 

Kenraali Valtanen seuraa myös 
vapaaehtoisen kentän liikah-

teluja tarkasti. Jo siksikin, että 
hän vuoden 1995 keväällä johti 
toimikuntaa, joka etsi ratkaisua 
vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn järjestämiseen sen alettua 
rönsyillä miten sattui. Työn tulos 
nimettiin sittemmin Vapaaehtoi-
seksi maanpuolustusjärjestelmäk-
si. Tai osa siitä. Valtanen ei ole 
täysin tyytyväinen kehitykseen. 

- Vaikka teimme työn muu-
tamassa kuukaudessa, saimme 
tutkittua asioita aika perusteelli-
sesti ja näimme selvästi jo sil-
loin, että vapaaehtoinen maan-
puolustustyö tarvitsee "hahmon". 
Se tarvitsee keskusjohdon, alu-
eelliset avainhenkilöt ja toimipis-
teet. Haimme nimeäkin, ja löy-
simme käsitteen puolustusvoimi-
en aluejärjestö, joka oli aikanaan 
puhtaasti puolustusvoimien pii-
ristä syntynyt alueellisen toimin-
nan kehys. Olin hiukan pettynyt, 
kun vain osa ehdotuksestamme 
toteutettiin Vapaaehtoisen maan-
puolustusjärjestelmän nimen alla 
ilman sitovia rakenteita. 

- Näen asian näin: Pienessä 
maassa yleinen asevelvollisuus 
on välttämätön paitsi taloudelli-
sista, myös puolustustahtoon liit-
tyvistä syistä. Mitään muuta rea-
listista vaihtoehtoa meillä ei ole 
näköpiirissä. Kun näin on, meil-
lä ei ole varaa olla käyttämättä 
kansan alttiutta tukea puolustus-
ta. Siksi on luotava järjestelmä, 
joka oikealla tavalla purkaa va-
paaehtoisen talkoohengen puo-
lustusvoimien suorituskyvyn hy-
väksi. Suojeluskunta se ei ole, 
jos ei haluta takertua loputto-
maan vuoropuheluun kahdeksan 
vuosikymmenen takaista asiois-
ta. Teoriassa ihanteellisinta oli-
si, että voitaisiin suoraan perus-
taa uusi ja ajan haasteisiin vas-
taava vapaaehtoisuuteen nojaava 
kodinturvatyyppinen järjestelmä. 

- Mutta tässä on mutta! Meil-
lä on jo lähes 300.000 reservi-
läistä käsittävä paikallispuolus-
tus. Se on koulutettu, sijoitettu, 
varustettu ja organisoitu alueel-

liseen taisteluun. Ei sitä voida 
noin vain poistaa, se on osa puo-
lustustamme. Vapaaehtoisuus pi-
tää ensisijaisesti saada toimimaan 
tämän rakennelman hyväksi. 
Kehitys johtaa epäilemättä kou-
lutuksen myötä tähän suuntaan, 
jos on malttia odottaa. 

- Paikallispuolustuksen täy-
dentämisvelvoite tuo mukanaan 
toisen ehdon: siihen liittyvät toi-
met eivät voi olla järjestöjen joh-
tamia. Olisi ehkä vielä kerran 
syytä tutustua toimikuntani mie-
tintöön. Vaikka ajat ovat jo jos-
sain määrin toiset, perusperiaat-
teisiin liittyvää kartoitusta löy-
tyy sieltä. 

- En oikein usko siihen, että 
poliittinen tahto syntyy ennen 
kuin kenttä on pannut itsensä jär-
jestykseen ja näyttänyt mihin se 
pystyy tai voi pystyä, sanoo ko-
kenut kenraali. - Sitten poliiti-
kotkin vasta innostuvat, kun nä-
kevät, että toiminta ei jaa kan-
saa ja säästää rahaa. Sitten tulee 
asetuksia ja lakeja, joilla asioita 
voidaan hoitaa järkiperäisesti. 
Tarvittaisiin esimerkiksi sellai-
nen säädös, että evp-henkilöstöl-
le voidaan antaa virkamiesval-
tuudet ja -vastuu siksi ajaksi kun 
he ovat vapaaehtoisissa maan-
puolustustehtävissä. Naisten ase-
ma ja rekrytointi tarvitsee myös 
säädöspohjan. 

Paljasjalkainen rannikkotykki-

mies, suojeluskunta-ja sota-
veteraani, kokenut neljän leijo-
nan kenraali puhuu vapautunees-
ti ja lämmöllä vapaaehtoisuudes-
ta ja omasta rannikkotykistöase-
lajistaan. Muutosten keskellä on 
turvallista tietää, että taustalla on 
raskaimman sarjan reserviä, joka 
valpaasti seuraa tapahtumia ja 
asettaa osaamisensa ja kokemuk-
sensa uudistajien käyttöön. 

Heikki Tiilikainen 
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TARMO JA SUUR TOLL HELSINKIIN 

Suomen merimuseon järjestämä 
höyryjäänmurtajien TARMON ja 
virolaisen SUUR TÖLLIN 
yhteisnäyttely on Helsingissä 
Katajanokalla 18.-26.4. 

Näyttely on avoinna 
arkisin klo 11-19 
la-su klo 12-18 

S U O M E N L I N N A 
S V E A B O R G 

Suomen l inna Sea Fortress 
New Visi tor C e n t r e i n the old 

Inventory C h a m b e r s 
O p e n f r o m the I 2 t h of May 1998 
H i s t o r i c a l e x h i b i t i o n , D r a m a t i c a u d i o v i s u a l p r e s e n t a t i o n , 

G i f t s h o p , I n f o r m a t i o n a n d g u i d e d t o u r s 

O p e n da i ly : M a y 9—19, J u n e — A u g u s t IO—20, S e p t e m b e r IO—18 

W e e k e n d o p e n i n g : O c t o b e r — N o v e m b e r IO—18 

C l o s e d i n D e c e m b e r 

E n q u i r i e s : S u o m e n l i n n a C 7 4 . 0 0 1 9 0 H e l s i n k i 
T e l . + 3 5 8 - 9 - 6 6 8 8 8 0 

VANTAAN RETKEILYHOTELLI 

1 mainio majoituspaikka Tikkurilan urheilupuistossa • 

• Tiedekeskus Heurekan läheisyydessä • 

• hyvät kulkuyhteydet Helsingin keskustaan • 

• yhteensä 100 siistiä vuodepaikkaa 

2-8 hengen huoneissa • 

F cf n l i i s i c* s t^ i : 
» 2 li huone 260 mk 

ryhmähinnat alk. 90 mk/h 
• sisältävät aamiaisen 

Varaukset puh. 09-839 3310, fax 09-839 4366 

S U O M E N MERIMUSEO HYLKYSAARESSA on avoinna 1.3.-30.4. 
v i i k o n l o p p u i s i n klo 10-15 , 2 .5 . -30 .9 . j o k a pä i vä k lo 11-17. 

Yli 1 00-vuotias perinteinen ravintola hyvän 
ruoan [a juoman ystäville. 
Merellisessä ympäristössä 
klo 9:stä alkaen valomerkkiin. 
TERVETULOA 
P U H . / F A X (09 ) 6 0 3 4 5 5 

T u l l i m u s e o 
Suomenlinnan Susisaaressa 

Auki ke säkuukaus ina klo 12.00-16.45. 

Esi l lä sa lakul je tuksen eil istä j a tätä pä ivää . 

V a p a a pääsy. - Te rve tu loa ! 

T iedus te lu t puh. (09) 6 1 4 2 2 7 4 

FORTRESS RESTAURANT 

PIZZERIA 

TERRACE 

LINNAKERAVINTOLA 

PIZZERIA 

TERASSI 

WALHALLA 
00190 SUOMENLINNA HELSINKI FINLAND PUH/FAX 09-668 552 
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SOTAMUSEO 
Avoinna su-pe klo 11 -16 

Maurinkatu 1, Helsinki, puh. (09) 1812 6381 
Suomenlinnan kohteet: 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö M U S E O 
S U K E L L U S V E N E V E S I K K O 

M A N E E S I 
Suomenlinnan kohteet ovat avoinna: 

9.5.-30.8. päivittäin 10-16.45 
Tiedustelut puh. (09) 1812 6381 
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KIRJAT 

The Lion's C laws 

Furio Lazzarinin ja Carlo Clericin kirjoittama 
kirja "The Lion's Claws. The Amalfi Battery and 
Venice's Coastal Fortifications During the Two 
World Wars", joka ilmestyi syksyllä 1997, ker-
too Venetsian alueen rannikkotykistöstä keskit-
tyen maailmansotien aikaan. Kielenä on sekä 
italiaettä englanti. A4-kokoinen ja 165-sivuinen 
kirja alkaa noin vuodesta 1880 kertomalla alueen 
rannikkopuolustuksen rakentamisesta. Pääluvut 
käsittelevät alueen rannikkotykistöä ensimmäi-
sessä ja toisessa maailmansodassa. Yhdessä lu-
vussa neuvotaan, miten kyseisiin paikkoihin voi 
tutustua tänään. Viimeisessä luvussa on esitelty 
käytetyn tykkikaluston tärkeimpiä ominaisuuk-
sia kuvin, piirroksin ja taulukoin. Kirjassa on 
erittäin runsas kuvitus. Noin puolet kuvista ja 
piirustuksista on värillisiä. 

Kirja on tilattavissa osoitteesta Ermanno Al-
bertelli Editore, 43100 Parma Italia, Casella 
Postale 395, telefax (0521) 290 387, Kirjan hin-
ta on 75 000 liiraa. 

Valitettavasti yhtiö ei hyväksy luottokortte-
ja, vaan maksu on suoritettava esimerkiksi she-
killä. 

» 
Suomenl innan 
I tsenäisyysajan va iheet 

Suomenlinnaseura julkaisee vuonna 1998 Mik-
ko Härön ja Ove Enqvistin kirjoittaman kirjan 
"Varuskunnasta Maailmanperinnöksi. Suomen-
linnan Itsenäisyysajan vaiheet". 

Kirja kertoo Suomenlinnan kehityksestä sul-
jetusta varuskunnasta museoalueeksi, "kaupun-
ginosaksi" ja maailmanperintökohteeksi. Kirja 
sisältää 200-250 sivua ja runsaasti valokuvia. 
Kirjan koko on B5. 

Kirjan painos on suhteellisen pieni. Kirjan 
hinta 115 mk. Hintaan lisätään mahdolliset pos-
tikulut. Varmista Suomenlinnan itsenäisyysajan 
historiikin saanti ennakkovarauksella tilaamal-
la kirja osoitteesta: sihteeri Juulia Saarinen, E 
4 A 4, 00190 Helsinki. 

Procul et A l te 

Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerho 
täytti 50 vuotta 28. lokakuuta 1997. Kerhon aset-
tama työryhmä, johon kuuluivat kapt Matti Hei-
nänen, ylil Ukko Kiviharjuja maj Jorma Lahti-
nen, toimitti kerhon 50 - vuotishistoriikin nimel-
tä "Procul et Alte" eli kauaksi ja korkealle. Toi-
mikunnan alkuperäinen tarkoitus oli laatia seik-
kaperäinen historiikki kerhon toiminnasta, mut-
ta työryhmä päätyi kuitenkin monista syistä jul-
kaisuun, jossa eri kirjoittajat kuvaavat kerhon 
toimintaa, ilmatorjunta-aselajin tilannetta ja tu-
levaisuutta. 

Työryhmän alkusanojen jälkeen tervehdyk-
sen ja onnittelut 50 vuotiaalle kerholle esittä-
vät puolustusvoimainkomentaja kenraali Gus-
tav Hägglund, ilmatorjunnan tarkastaja eversti 
Kalervo Sipi, RUL:n puheenjohtaja Pekka Se-
lin ja HRUP:n puheenjohtaja Ari Iskanius. His-
toriikissa, jonka sivumäärä on 150, käsitellään 
aiheita ilmatorjuntakerhon perustamisesta ilma-
torjunnan nykykuvaan. 

Historiikissa on runsas kuvitus niin. Mallik-
si sopivaa kerhohistoriikkia on rahoitettu ilmoi-
tuksilla. 

$ 

Veteraan ien per intö -
I tsenäinen isänmaa 

Suomen itsenäisyyden 80-vuotisjuhlan kunniak-
si on toimitettu kirjanen "Veteraanien perintö -
Itsenäinen isänmaa". Julkaisun toimituskuntaan 
on kuulunut puheenjohtajana Kalevi Serejajäse-
ninä Kalevi Aula, Ritva-Sini Härkönen, Heikki 
Koskelo, Raimo Lehtinen, Matti Lukkari, Lars 
Rönnquist ja Martti Turola. Teoksen on toimitta-
nut eversti Matti Lukkari sekä kuvittanut Kari 
Nyström. Kuvat on saatu PvKK/Kuvaosastolta. 
Kirjanen, joka on tarkoitus toimittaa eri kanavia 
pitkin mahdollisimman monelle 15-25 -vuoti-
aalle suomalaiselle nuorelle, on painettu UPM-
Kymmene Oy:n lahjoittamalle paperille. Teosta 
on jaettu vuoden 1997 lopulla jo 130 000. Lisä-
painos otettiin loppuvuodesta. 

1 O 
RANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 9 8 

PERKAIN-
PÖNTTÖ 

• Perkainpöntössä julkaisemme lukijoidemme mielipiteitä ja kysymyksiä 
sekä vastauksia niihin. Tarttukaapa kynään! 

Rannikon Puolustaja 
kysyy 

• Retkeillessäni Porkkalan länsi-
rannalla "löysin" tällaisen pesäk-
keen. Minulla heräsivät kysymyk-
set: Kenen rakentama? Koska? 
Mikä aseistus? Olisin kiitollinen 
vastauksista, mikäli mahdollista. 

Parhain terveisin. 
Caj Grönholm 

• Vastaukset voi lähettää toimitukselle tai suoraan Caj 
Grönholmille, Kanavarannantie 3, 00200 Helsinki 

Caj Grönholmin Porkkalanniemeitä 
löytämä pesäke. 

• Iltasanomien pakinoitsija Bisquit kirjoit-
ti 15.7.1976 artikkelin Rannikkotykistön tornitykki-
tilauksesta 
Puolustusvoimat on tilannut Tampellalta rannikko-
puolustukseen raskaan tornitykin prototyypin. Tila-
us perustuu parlamentaarisen puolustuskomitean 
suositukseen. Muutamia tietoja prototyypistä, on jo 
tihkunut julkisuuteen: 

Prototyyppi on rakennettu tieteen uusimpia saa-
vutuksia hyväksikäyttäen ja sen kotimaisuusaste on 
korkea. Turvallisuuteen ja käyttövarmuuteen on 
kiinnitetty erinomaista huomiota. Tornitykin katol-
la on ILS-varustettu helikopterikenttä, joten mah-
dollisen onnettomuuden ja mikseipä sodankin sat-
tuessa voi pakeneminen tapahtua pikaisesti. 

Välittömästi kentän alla on jaoksenjohtajan 
sviitti sekä sauna ja uima-allas. Kerroksessa on 

myös kokous- ja kongressitiloja. Sirpalesuojan kat-
to on varustettu nivelletyillä akustiikkaelementeil-
lä. 

Urut tilataan Tanskasta. Tornikuilunkuntohal-
liin liittyy tst-ampumarata, jolla on mahdollista 
simuloida hyökkäyksiä tulivatpa ne sitten koilli-
sesta, idästä tai kaakosta. 

Hidastinhydrauliikan öljy varastoidaan kallio-
luoliin, jotka louhitaan tykkitornin läheisyyteen 
meren pohjan alle. Väylät naarataan 16 metriin ja 
varustetaan suunnatuin reittimajakoin. Ammusra-
dan veturit ovat kotimaisia ja itse rata liitetään 
koneellisesti porttirahasteisena yhteistariffiin. 

Alalavettiin sisustetaan pysyvä Etyk-näyttely 
kiinteine ja vaihtuvine esitteineen. Lukkopesään 
majoittuu Rauhanpuolustajien toimisto. Yleisöä va-
roitetaan. 

Finn Sonic 
Parikankatu 8 
15170 Lahti 

Puh. 03-883030 
Fax. 03-8830300 

KULJETUS P. SEDIG KY 
Liljakatu 5, Lappeenranta 

Puh. (05) 452 7210, 040-563 7140 

MIKKELIN HINAUSKULJETUS OY 
Koivukatu 4, 50130 Mikkeli 

Puh. (015) 211 820, 049-656 478 

JORMA JARVIMAKI KY 
Sorvaukset, hitsaukset, putkien taivutukset, 

jyrsinnät, rautarakenteet. 
Kallioportintie 2, Hangasmäki, 13210 Hämeenlinna 

Pu h./fax 03-653 6613 
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Kotkalle 
Nenosen 

Tykki 

Rannikkotykistön kilpailuam-
munnat 1997 olivat sääntö-

uudistuksen myötä uudentyyppi-
set. Vuoden 1997 ammunnoissa 
oli kolme ammuntaa: kaksi meri-
ammuntaajayksi maa-ammunta. 
Meriammuntoihin ampuva jouk-
ko-osasto sai käyttää yhteensä 
korkeintaan 54 laukausta entisen 
18 sijasta. Tulenjohtokomentaja 
päätti itse maalitoiminnan ja pää-
erotuomarin tilannekuvauksen pe-
rusteella ampumatehtävän tai -
tehtävät. Kahden maalilautan si-
jasta lauttoja oli neljä. Osuma-
alue oli muutettu pituussuunnas-
sa ±2 piirusta-1-+2 piiruun, jotta 
ammuksen pyyhkäisyalatulisi pa-
remmin huomioitua. 

Maa-ammunnoissa tähystyse-
täisyys oli aikaisemmasta noin 
seitsemästä kilometristä muutet-

tu 1300-2500 metriin. Oikeisiin 
suorituksiin kiinnitettiin aikai-
sempaa enemmän huomiota. 

Pistelaskussa korostui edel-
leen osumien määrä. Uudella pis-
telaskulla osumat laskettiin suh-
teessa käytettyyn aikaan. Ohje-
sääntöjen vastaiset toiminnat tai 
sääntörikkomukset vähensivät 
pisteitä reilusti. Sääntörikkomus-
ten takia pistevähennyksiä ei on-
neksi tullut. 

Kaikki joukko-osastot suoriu-
tuivat tehtävästä kunnialla. Pa-
ras meriammunnoissa oli selke-
ästi Kotkan Rannikkopatteristo. 
Yli 90 %:n osumamäärä ja aika-
rajojen selkeä alittuminen taka-
sivat kotkalaisille Tulenjohtajan 
Hylsyn ja Maljan. Edes neljäs 
sija maa-ammunnoissa ei kyen-
nyt pudottamaan Kotkaa kor-

keimmalta korokkeelta. 
Maa-ammuntojen paras jouk-

ko-osasto oli odotetusti Vaasan 
Rannikkopatteristo. Sen ylivoi-
maisuutta osoittaa lähes kaksin-
kertainen pistemäärä muiden 
keskiarvoon verrattuna. Koko-
naistuloksissa Vaasa jäi kolman-
neksi Suomenlinnan Rannikko-
rykmentin jälkeen. 

Tulokset ammunnoissa olivat 
seuraavanlaiset: 

KotRPsto 1843 pistettä 
S1RR 1571 pistettä 
VaaRPsto 1284 pistettä 
TurRR 887 pistettä 
HanRPsto 499 pistettä. 
Parhaina tulenjohtajina pal-

kittiin upseerikokelaat Tikander 
(KotRPsto) ja Rannila (VaaR-
Psto). 

JVo 

M90-D1 

TAISTELUKAASUNILMAISIMET 

ENVIRONICS OY 
Työmiehenkatu 2, PL 349 
50100 MIKKELI 
puh. 015-177011, f ax 015-177013 

Vain Osuuspankissa 
voit liittyä 

pankkisi jäseneksi. 

Saat rahanarvoisia etuja. 

Tuttu ja turvallinen 
paikallispankki 

© OSUUSPANKKI 
Hamina Kotka Virolahti 
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KVAERNER 
MASA-YARDS OY 

TURUN UUSI 
TELAKKA 

PL 666 
20101 TURKU 

Puh. (02) 266 6111 
Fax (02) 266 7488 

V 
SUORASELKAINE 

BENE 

Benefon on maai lman ainoa 

matkapuhelinvalmistaja, jolla on 

oikeus käyttää Suomalaisen Työn 

L i i t on a v a i n l i p p u t u n n u s t a . 

Valmistamme matkapuhelimia 

ihmis i l le , j o t k a a r v o s t a v a t 

l i ikkumisen vapau t ta mu t ta 

haluavat olla tavoitettavissa. 

Ajat tele tulevaisuutta, valitse 

suomalais in matkapuhel in -

Benefon. 

№ B E N E F * № 
BENEFON 0 \ • PL S4 • 2 h I 0 1 SALO 
• PUH. 02 77 400 • FAX 02 735 2633 

• Internet: http://www.benefon.com 

P.O. E K M A N 

Risteilijä Kirov -
I tämeren Laivaston ylpeys sodassa 

Marraskuun 30. päivänä 1936 laskettiin Leningradissa 
vesille risteilijä. Alus nimettiin 1934 murhatun kaupun-
ginpuoluesihteerin S.M. Kirovin mukaan. Kaksi vuotta 
myöhemmin syyskuussa upea alus nosti sotalipun. Sisar-
alus Maksim Gorkij valmistui syyskuussa 1940, joten 
Kirov osallistui yksin talvisotaamme. 

Ensiesiintyminen 
Joulukuun ensimmäisenä päivänä 1939 Kirov kävi kah-
den hävittäjän saattamana Russarön linnakkeen kimp-
puun. Russarö vastasi tuleen sillä seurauksella, että ristei-
lijä sai osuman ja syttyi tuleen. Aluksen päällikkönä ollut 
N.E. Feldman ohjasi heti vaurioituneen aluksensa savu-
verhon suojassa pois tulialueeltajapalasi Tallinnan kautta 
takaisin Liepajaan. 

Tappiot aluksella olivat 17 kaatunutta ja n. 30 haa-
voittunutta. Ensiesiintyminen ei ollut kehuttava. 

Kirov sodassa 
Sodan syttyessä kesäkuussa 1941 Kirovja neljä hävittäjää 
olivat Riianlahdella. Saksalaishyökkäyksen lähestyessä 
sen oli vetäydyttävä Suomenlahdelle. 

Hiidenmaan edustalla vallitsevan miinavaaran ta-
kia ainoa mahdollinen reitti oli ahdas ja matala Muhun-
salmi. Kommodori Suhorukovin onnistui ohjata suuren 
aluksensa vaikean kapeikon läpi Tallinnaan. Sisaralus 
Maksim Gorkijin kohtalona oli kärsiä vaurioita Hiiden-
maan miinoitteista. 

Kirov tukee taisteluita 
Tallinnan evakuoinnin aikana Kirov toimi päävoimien 
lippulaivana. Sen mukana lähti kaupungista Itämeren 
Laivaston komentaja vara-amiraali Tributs esikuntineen. 
Jumindan miinakentästä ja ilmapommituksista se selvisi 
täpärästi. Tulellaan se esti Jumindan niemen saksalaisty-
kistöpatterin vaikutuksen ja Ju 88 -pommittajien syöksyt. 

Kirov jäi Leningradiin sodan loppuun saakka. Syys-
kuussa 1941 ja huhtikuussa 1942 alus vaurioitui saksa-
laisten ilmahyökkäyksissä, mutta korjausten jälkeen se 
oli taas tukemassa tykistöllään kaupungin puolustusta. 
Kirovin tulta käytettiin Leningradin joukkojen tukemi-
seen niiden hyökätessä Baltian suuntaan ja Kannaksen 
suurhyökkäyksen tukemiseen.Ansioistaan sodassa 

Kirov palkittiin Punaisen Lipun kunniamerkillä. So-
dan jälkeen se teki useita laivastovierailuita, viimeisen 
kesällä 1970 Puolan Gdyniaan. 
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KOTKAN 
RANNIKKO-
PATTERISTO 

Haasteellinen 
vuosi edessä 

Patteriston uusi komentaja, evl 
Timo Junttila aloitti työnsä Kot-

kassa 1.1. Vaihtokatselmus pidet-
tiin Kyminlinnan varuskunta-

alueella 31.12. Taustalla evl Mikko 
Taavitsainen, joka oli patteriston 
komentajana vuosina 1995-1997. 

Kotkan Rannikkopatteristossa on ollut muuta-
mina viime vuosina huimia muutoksia, uhka 

lakkautuksesta on muuttunut vahvaksi kehittämi-
seksi. Vuosi 1998 on patteristolle jälleen uusien 
haasteiden ja muutosten vuosi. Muutokset alkoivat 
vuoden vaihteessa, kun patteriston uudeksi komen-
tajaksi nimitettiin everstiluutnantti Timo Junttila. 

Tänä vuonna 80-vuotta täyttävää patteristoa 
odottaa liittyminen osaksi uudistuvia merivoimia, 
toimintaedellytysten kehittäminen ja mahdollinen 
aliupseerikoulutuksen aloittaminen sekä koko puo-
lustusvoimia koskeva palvelusaika- ja koulutus-
järjestelmän uusiminen. 

Vuoden suurin muutos patteristossa on liitty-
minen osaksi uudistuvia merivoimia. Joukko-osas-
ton nimen on suunniteltu olevan 1.7. jälkeen Kot-
kan Rannikkoalue. Merivoimiin liittymisen myötä 
joukko-osaston vahvuudet ovat kasvamassa: saa-
pumiserän 11/98 tavoitevahvuus on noin 310 va-
rusmiestä ja kantahenkilökuntaakin saataneen li-
sää. 

Kyminl inna hyvä kehi t tämiskohde 

Patteristo on esittänyt Kyminlinnan linnoituksen 
alueen kehittämistä varuskunta-alueena. Puolustus-
ministeriön päätökset asiasta kuitenkin puuttuvat 
vielä. Kyminlinnan alueesta oltiin luopumassa ko-
konaisuudessaan. Parhaimmillaan historiallinen lin-
noitus on kuitenkin alkuperäisessä merkityksessään 
puolustusvoimien käytössä. 

Lopullinen päätös alueen käytöstä vaikuttaa 
myös suunnitelmiin aliupseerikoulutuksesta Kot-
kassa. Kyminlinnassa koulutetaan tällä hetkellä so-
tilaspoliiseja ja merikuljetusjaoksen taistelijoita. 
Jatkossa alueella voitaisiin patteriston ehdotuksen 
mukaan kouluttaa rannikkojalkaväkeä. Aliupsee-
rikoulutusta annettaisiin vuosittain noin sadalle va-
rusmiehelle. 

Teksti: Ulla Parviainen 

OY COMBINENT AB 
Liukurenkaiden valmistus 

Porvoo 
Puh. (019) 529 700 

AB SKARGARDSVAGEN 
SAARISTOTIE OY 

21660 Nagu 
Puh. 02-465 1589, fax 02-465 1715 
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K Y M E N L A A K S O N 
RANNIKONPUOLUSTAJAIN 
KILTA 

Kymenlaakson Rannikonpuolustajain killan 
syyskokous pidettiin 15.11.1997 Kyminlin-

nassa entisellä varuskuntakerholla. Nykyisin kerho 
toimii Maanpuolustuskerho-nimisenä. 

Killan puheenjohtajana jatkaa Esa Terviö, jo-
ten tältä osin jatkamme entisin kuvioin. Muuten 
johtokunta uudistui hiukan. Ahkera, pitkäaikainen 
tiedottajamme Ilmari Pusan jätti sujuvan sulkaky-
nänsä allekirjoittaneen kankeisiin nakkisormiin. 
Toivottavasti jatkossakin saamme kuitenkin lukea 
itäisen maanpuolustusalueen epävirallisia kirjoituk-
sia lehdissämme. Kauhun tasapaino säilyy, sillä 
pienen suostuttelun jälkeen kunniapuheenjohtaja 
Eero Pekkola palasi jäseneksi antamaan meille 
nuoremmille vauhtia. Myös naisjäsenistössämme 
tapahtui muutos Tuula Salmen jättäessä ja Eila 
Aatolan tullessa hänen tilalleen johtokuntaan. Vii-
mevuotisen sihteerimme Janne Fältin muutettua 
pois paikkakunnalta periytyivät tehtävät vieressä 
istuneelle etunimikaimalle Janne Pasoselle. 

Killan talouspuolella päädyttiin perinteiseen 
ratkaisuun, jäsenmaksu säilyy ennallaan. Varsinai-
sia killan omia tapahtumia ei ole merkittävästi li-
sätty. Paikallisten maanpuolustusyhdistysten, 
Maanpuolustuskoulutus ry:n sekä Sinisen reservin 
tarjoamat kurssit ja muut tapahtumat ovat entises-
tään lisääntyneet Kotkankin alueella, joten kilta 
on omissa tapahtumissaan keskittynyt lähinnä eri-
laisiin ulkoilutapahtumiin. Ehkä merkittävimpänä 
syys-lokakuussa järjestettävä kiltojenpäivä, jolloin 
Etelä-Kymenlaakson alueella toimivien kiltojen 
kesken järjestetään Kotkassa tapahtumailtapäivä 
illanviettoineen ja siihen liittyvine kiemuroineen. 

Varuskuntakerhosta 
Maanpuolustuskerhoksi 

Maanpuolustustuskerhosta on muodostumassa koko 
Kotkan alueen maanpuolustustoiminnan keskipiste 
järjestöjen perustettua kerholle kannatusyhdistyk-
sen. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja ke-

« N 
A n u n d i l a n k a t u 8 

R A U M A 
Puh. 0 2 - 8 6 6 6 7 0 0 

Idyl l inen Kel lar i ravin to la V a n h a s s a R a u m a s s a 

hittää rakennuksen ja ympäristön käyttöä kurssi- ja 
kokouspaikkana. Maanpuolustushistoriallinen men-
neisyys ja keskeinen sijainti antaa tähän hyvät mah-
dollisuudet. Varsinaisesta ravintolatoiminnas-
ta vastaa ulkopuolinen yrittäjä, jolta palvelut tila-
taan tarpeen mukaan. 

Maanpuolustuskerhon toiminta on alkanut vilk-
kaana. Viime vuoden aikana talkootoiminnalla sekä 
rakennuksen että ympäristön kunnostuksessa on 
saatu hyviä tuloksia. Usko tulevaan vuoteen yhtä 
hyvänä on korkealla. 

Vuosikokouksen alussa majuri Lasse Kivinen 
loi katsauksen Kotkan Rannikkopatteriston tule-
vaisuuden näkymiin sekä paikallisella että valta-
kunnallisella tasolla. Lakkautusuhan alla olleen 
patteriston tulevaisuus näyttää valoisalta. Nyt ke-
hitettäviin varuskuntiin kuuluva Kotka on EU:n 
itärajan vartija. 

Ensimmäinen kunniajäsen 

Everstiluutnantti Mikko Taavitsaisen luovuttaes-
saan tehtävänsä seuraajalleen kilta palkitsi poisläh-
tevän perinteen mukaan rannikkopuolustajain kil-
lan hopealevykkeellä. Killan johtokunta kutsui It-
senäisyyspäivänä Mikko Taavitsaisen ensimmäi-
seksi kunniajäseneksi kiitoksena hänen erityisen 
merkittävästä tuestaan killan toimintaedellytysten 
parantamiseksi. Kiltaveli Taavitsaisen kautena yh-
teistoiminta patteriston ja killan välillä toi uusia 
tuulia, erityisesti patteriston näkymisenä siviilivä-
estön suuntaan. Suurkiitos vielä kerran. Samalla 
kilta haluaa toivottaa uuden komentajan eversti-
luutnantti Timo Junttilan tervetulleeksi Kotkaan. 

Esa Terviö 

Kun tarvitset tehokasta lähettipalvelua... 

... Soita (05) 2601211 KOTKA 

050-560 5650 
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YLANEEN APTEEKKI 
21900 Yläne 

Puh. (02) 256 3259 

O y R. N O R D S T R Ö M & C o Ä b 

PL 67, 07901 LOVIISA (019) 51 51 33 

LOUNAIS-KULJETUS OY 
Laaleistentie 119, 21270 NOUSIAINEN 

Puh. 02-431 5390 

Muutot ja kuljetukset 
PIKAJAKO 
Puh. (02) 567 641 

0500-886 041, 049-839 771 
HUITTINEN 

SATALASKENTA OY 
Isolinnankatu 28, 28100 Pori 

Puh. (02) 641 2634, Fax (02) 632 6150 

J j Q j ^ UPM-Kymmene Seaways Oy Ltd 
Kotka Kouvola Lappeenranta Pietarsaari 

UPM 

/ ^ - V A R I S S U O N - ^ 

Littoistentie 81, 20610 Turku, Puh. (02) 275 2250 
Puh./fax (02) 244 245 

VM-CARPET 
63630 Karvala 

puh. 06-566 3098, fax 06-566 3274 

Myymälä 

POMERANSSI 
Ark. 7-17.00, Ia 9-15.00 
Porvoonkatu 1. 00510 Helsinki 
Puli. (09) 726 2520 

Tuore t t a pu l l aa j a l e ipää • M y ö s v o i l e i p ä - j a t ä y t e k a k k u j a 

KIINTEISTÖHUOLTO 
JAUHIAINEN OY 

AMMATTITAITOISTA KIINTEISTÖNHOITOA 
PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 

Veturitie 7, 01300 Vantaa 

Vikapäivystys 24 h/vrk, 
puh. 700 17840 

SEINÄJOEN KAUPUNKI 
Kaupunginhall i tus 

Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki 
Puh. (06)416 2111 

[FT/VOIMALAITE AGGREGAATIT 
DIESELMOOTTORILLA 1 ... 2000 kVA 
BENSIINIMOOTTORILLA 0,6... 12,5 kVA 
AIVÖS KAASUKÄYTTÖISET 
• Käsikäytöt • automaattiset * huipunieikkaus • iaivakäytot 

• murskauskäytöt • ajoneuvoasennukset • hitsouskäytöt yms. 

• Hinattavat • sääsuojatut • kort i t • koteloidut yms. 

VOIMALAITE OY p. 03-3685 001, fax 03-3685 030 

1 O 
R A N N I K O N PUOLUSTAJA 1 / 9 8 

KONEPAJA LAIKKO Oy 
Teivaalantie 7, 33400 Tampere 40. 

Puh. (03) 3475 900 Telefax (03) 3475 950 

• KONEISTUKSET • TERÄSRAKENTEET 
-Aarporaukset • Polttoleikkaukset 
-CNC-sorvaukset • Plasmaleikkaukset 
-Karusell isorvaukset • Hitsaukset 
-Työstökeskuskoneistukset 
-Trapetsi kie rrejy rsi ntä 
-Jyrsinnät 
-Hionnat 
-Poraukset 
-Ym. koneistukset 

PL 5, 15801 LAHTI 
03-85761 

9 

Merelle aidolla laivalla 
M/S KRISTINA REGINA 
•Norjan vuonoristeily 

•Itämeren kierros 
»Pietarin risteilyt »Visbyn risteilyt 

sekä Kotkasta risteilyt 
•VIIPURIIN ja •TALLINNAN 

Puh. (05) 2181 011 uusiE&Et 
^KRISTINA CRUISES 

K o r k e a v u o r e n k a t u 2. K o t k a 

Paikallista palvelua 
ja 

valtakunnallista 
yhteisvoimaa! 

OI. 
Oo 
!<-

Vatajankosken Sähkö Oy 
Vuohiniityntie 2, PL 12, 38701 KANKAANPÄÄ 
Puh. (02) 578 257 Fax (02) 5782 5202 

POHJOIS-SUOMEN 
TURKISELÄINTEN KASVATTAJAT R.Y. 

Pajalantie 3, Himanka 
Puh. (06) 875 405 

VARSINAIS-SUOMEN KAUKOKIITO OY 

1 
KRISTIINAN KAUPUNKI 
PL 13, 64101 KRISTIINANKAUPUNKI 
Puh./Fax. 06-221 6200 

49270 PYHTAA 
p u h . 0 5 - 3 5 3 3 3 8 4 f a x 0 5 - 3 4 3 3 9 2 4 

IMATRAN PELTI- JA RAUTALIIKE OY 
Sulatt imonkatu 12, Imatra 

Puh. 05-432 1320 
049-152 643 

O 
KAAVIN KUNTA 
PL 13, 73601 KAAVI 
Puh. (017) 664 111, Fax (017) 662 970 

TAMFELT OYJ ABP 
PL 427, 33101 TAMPERE 

Puh. 03 -363 9111 
fax. 03-356 0120 

N C - P O I N T OY 

Myllynummentie 15, PL 34, 04251 Kerava 
Puh. 294 4400 
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"Kädet konepellille..." 

S U O M E N L I N N A N 
RANNIKKORYKMENTTI 

Naiset varusmiehinä 
Suomenlinnan 

Rannikkorykmentissä 

Saapumiserässämme aloitti varusmiespalveluk-
sen SlRR:ssä yhteensä 19 naista, joista neljä 

keskeytti jo palveluksen alkuvaiheessa. Useimpien 
keskeytysten taustalla oli jokin fyysinen vamma tai 
yksinkertaisesti liian huono kunto. Jos lisäksi vai-
kuttimet armeijaan tulolle ovat epävarmat tai väärät 
ja odotukset kovin suuret, armeijan arki on vaikea 
kestää. Näissä tapauksissa on varmasti kaikkien 
kannalta hyvä, että keskeyttämisen mahdollisuus 
on olemassa. Naiset voivat lopettaa 45 päivän kulu-
essa palvelukseen astumisesta. 

Sisu ratkaisee 

Syyt vapaaehtoiseen varusmiespalvelukseen ovat 
todella moninaiset. Yhteistä useimmille naisvarus-
miehille on määrätietoinen luonne, sisukkuus ja 
voitontahto. Alokasaikana tuvasta saattoi kuulua 
melkoinen meteli, kun kaksi oikeassa olevaa jäärä-
päätä kävi keskustelua. Ajan mittaan armeija on 

hionut useimmat niistä särmistä pois, ja on opittu 
väkisinkin nöyryyttä. 

Fyysiseltä suorituskyvyltään naiset eivät kes-
kimääräisesti pärjää miehille. Toki joitakin kova-
kuntoisia urheilijoita vauhti ei pelota, mutta useat 
naiset painivat palveluksen alkuajat suorituskykyn-
sä äärirajoilla. Harvoin löytyy kuitenkaan suori-
tusta, johon kaikki eivät pystyisi, kunhan vaan si-
sua riittää. Käytännön tasolla fyysisiä esteitä aset-
tavat mm. välineet, jotka on yleensä tehty keski-
vertomiehelle. 

Tasa-arvo vall itsee 

Usein kysytään, miten armeijassa toteutetaan tasa-
arvoa. Syrjitäänkö meitä, tylytetäänkö enemmän 
kuin miehiä, ahdistellaanko jne? 

Vuosisatoja vanha organisaatio, jolla on piin-
tyneet toimintatavat ja arvot, on tuskin todennä-
köinen paikka etsiä tasa-arvoa. Ehkäpä juuri ku-

Autojen varaosat: 
YLIVIESKAN VARAOSA 

Asemakatu 4 
84100 Ylivieska 
Puh. 08-420840 

KERAVAN 
KESKUSAPTEEKKI 

Kauppakaari 4, Kerava 
Puh. (09) 274 7930 

ESSO JAKELUASEMA JA KAHVILA 2 4 h 
Veikko Lahtinen Ky 

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

Hyvät pysäköintitilat raskaalle kalustolle. 
70 asiakaspaikkaa TERVETULOA! 

KONGINKANGAS Lintulahti 
PUH. 014-584 120 
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"... ja raudat käsiin". Sotilaspoliisikoulutusta 
SIRR:ssä. 

rinalaisuuden ja vanhojen arvojen takia armeija 
on kuitenkin muutamassa vuodessa onnistunut 
mukauttamaan naiset luontevaksi osaksi varusmies-
joukkoa. 

Koulutus on kaikille samaa, jokainen taistelija 
pärjätköön henkilökohtaisilla avuillaan. 

Aivan varmaa ja luonnollista on, että kaikki 
sotilaat eivät vieläkään hyväksy naisia armeijaan. 
Kohtelussa tai käytöksessä ei kuitenkaan voi huo-
mata mitään sellaista. 

Ongelmiakin löytyy 

SlRR:ssä käytännön järjestelytkin ovat pelanneet 
varsin hienosti. Tuvat ja sosiaalitilat ovat toimivia. 
Esimiehet ovat rakentavasti tukeneet ja auttaneet. 
Suuri ongelma on tuvat. Koska naiset ovat majoitet-
tuina erilliseen tupaan, tiedon kulku on joskus pät-
kinyt pahasti. Varsinkaan alokasaikana tupiin ei 
synny samanlaista yhteishenkeä yhtä helposti kuin 

miehille, sillä naiset ovat usein eri aikoina eri harjoi-
tuksissa omien joukkueidensa kanssa. 

Toinen ongelma on varusteet. Sopivien saami-
nen saattaa kestää kohtuuttoman kauan. Ajan mit-
taan tämä ongelma poistunee naisten määrän li-
sääntyessä. 

Koulutuksella pohja tuleval le 

Päätös tavoitella paikkaa aliupseerikoulussa oli hyvä. 
Fyysisesti se oli varsin raskasta - polkupyörämars-
sit, täyspakkausmarssit, ryhmätaitokilpailut, leirit 
... Kaikki minkä miehet tekivät, jouduimme me 
naisetkin tekemään. Vaatimukset olivat aivan sa-
mat. Fyysisiä vaatimuksia rankempaa oli henkinen 
paine. Pinna kuitenkin kesti. Näin jälkikäteen aja-
teltuna se antoi erittäin hyvän pohjan tälle nykyisel-
le koulutukselle ryhmän johtamiseen käytännössä. 

Nykyiset tehtävät ovat kahtalaiset, toisaalta toi-
mimme vartiostossa vartiopäällikön apulaisena, toi-
saalta joukkueenjohtajan yliluutnantti Martinin, 
varajohtaja ylikersantti Armisen sekä upseeriko-
kelas Seppälän oikeana (tai vasempana) kätenä tyk-
kimiesten koulutuksessa - samalla itse koko ajan 
oppien. 

Kaikille naisille armeijaa ei voi suositella. Ne, 
joilla on kyky sopeutua kuriin, jonkin verran kun-
nianhimoa ja hyvä fyysinen kunto, tuntuvat tule-
van toimeen parhaiten. Tärkein ominaisuus niin 
miehillä kuin naisillakin on sopeutumiskykyjä en-
nen kaikkea sitkeys. 

Toivottavasti naiset, jotka ovat tämän päätök-
sen tehneet, ovat tyytyväisiä valintaansa. 

Me ainakin olemme. 

Alikersantit Minna Räty ja Hanna Anttila 

S U O J A S A U M A 
SUOJAUSASIANTUNTIJA 

• ilmakaariteitat -
• kuivavarastointisuojat -

• esikunta-, ja huoltoteltat -
- erikoiskuomut ja -peitteet -

SUOJASAUMA <J>Y 
Tclkkinlonlic <•. 70IGO Kuopio 

Puh. O I I 3355 Telefax O 17-263 2455 

O Toijalan Osuuspankki 
Valtatie 8, 37800 Toijala 
Puh. (03) 574 5500 

Tampereen 
KAUPPAKAMARI 
Kehräsaari, 33200 Tampere, puh. (03)214 1444 

ARKKITEHTITOIMISTO TÄHTI-SET OY 
PYHÄJÄRVENKATU IA 3 3 2 0 0 TAMPERE PUH. 03-214 8 9 6 6 F AX. 0 3 - 2 2 2 9 2 4 5 

18 1 



Alle kolmekymmentä vuotta 
sitten - 1.9.1969 - everstiluut-
nantti Pentti Elomaa naulasi 
RtK:n nimikilven; miten jatkos-
sa? 

RANNIKKO-
TYKISTÖ-
KOULU 

Koulu valmistautuu 
muutokseen 

Rannikkotykistökoulun viimei-
nen puolivuotinen on lähtenyt 
käyntiin. Koulutusrintamalla 
tämä näkyy koulutusresurssien 
maksimaalisena hyödyntämise-
nä. Koulu pyrkii toteuttamaan 
henkilökunnan täydennyskoulu-
tuksen hyvin etupainoisesti. 

Oy WESTERN SHIPYARD LTD 

puh. 02-736 6511, telefax 6877 teijo sf 
telefax 02-736 6515 

Alusten korjaus- ja muutostyöt 
sekä vuositelakoinnit. 
Suuret teräsrakenteet. 

Kunnianhimoisena päämääränä on toteuttaa lä-
hes tulkoon kaikki järjestelmäkoulutus, yh-

teensä 17 opetustilaisuutta, ennen yhdistymistä 
Merisotakouluun. Lisäksi toteutetaan perinteiset 
eri osastojen vastuulla olevat virkaura- ja reser-
viupseerikurssit. Oppilasmääränä tämä merkit-
see lähes 300 henkilön kouluttamista tänä aikana 
eri kursseilla. 

Kevään koulutuksellinen päätapahtuma on 
toukokuussa pidettävä perinteinen koulun me-
rileiri Upinniemen edustalla. Koska aselajin yh-
teisleiriä ei tänä vuonna järjestetä tullaan tähän 
harjoitukseen liittämään myös laajalti aselajin 
kehitys-ja tutkimustoimintaa. Koulun tutkimus-
ja kehittämisosaston eri projekteihin liittyen lei-
riltä pyritään saamaan kokemuksia ainakin uu-
desta KAMALA:sta (katso tekniikkasivut), RT-
JOHLA:sta, aurinkopaneeleista, antenneista, 
passiivisesta suojauksesta sekä suojasavuista ja 
infrapunailmaisimista. 

Kesää kohti edettäessä erilaisten työryhmi-
en muodostaminen yhdistymiseen liittyen on 
koulullakin in-asia. On koulutussuunnitelmien 
laadintatyöryhmiä, materiaalityöryhmiä, arkis-
tointityöryhmä jne.. Monissa tapauksissa perus-
teet työryhmien toiminnalle ovat puutteellisia, 
jolloin työryhmätyöskentely vaatii ylimääräistä 
aikaa ja henkilöstöpanostusta pois koulun pää-
tehtävästä, koulutuksesta. 
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Yhd is tyminen käynnis tyy 

Muuttoaikataulu alkaa olla valmis. Etujoukkona 
Merisotakouluun lähtee kesäkuun alkupuolella 
korkeakouluosaston 82. kadettikurssi kouluttaji-
neen. Opistoupseeri seuraa kadettikurssia kulu-
van vuoden loka-marraskuussa. 

Merisotakoulun reserviupseerikoulutus siir-
tyy syksyn loppupuolella kokonaisuudessaan 
Santahaminaan nykyisiin reserviupseerikurssin 
tiloihin. Tuolloin reserviupseeriosastoon siirtyy 
nykyinen Merisotakoulun reserviupseerikurssi 
laivastolinjaksi muutettuna. 

Vaikka suurin osa nykyisistä Rannikkoty-
kistökoulun päärakennuksen tiloista siirtyykin 
Merivoimien Tutkimuslaitokselle jäljelle jää-
neitä koulutus- ja majoitustiloja tullaan hyö-
dyntämään rannikkojoukkokoulutuksessa. 

Sodan ajan k o m e n t a j i a 

Korkeakouluosasto järjesti marraskuussa päät-
tyneen viimeisen Rannikkotykistökoulussa pi-
dettävän sodan ajan komentajakurssin viiden vii-
kon mittaisena tiiviinä koulutuspakettina. Tällä 
tykistöpäällikkökurssilla annettiin perusteet 18 
oppilaalle toimia tulen käytön johtokeskuksen 
tulenjohtokomentajana ja hallita tulen kokonais-
käytön suunnittelu. Kiinnostus aselajia kohtaan 
näkyi seitsemänä aselajin ulkopuolelta tulleena 
upseerina. Viisi merivoimien ja kaksi Uuden-
maan Prikaatin upseeria haki tuntumaa asela-
jiimme. 

Entistä kapteenikurssia korvaava upseerien 
täydennyskoulutus on nyt toteutettu 79. kadet-
tikurssiin saakka. Rannikkotykistö on koulutus-
uudistuksen edelläkävijä. Jatkossa vuonna 1999 
alkaen toteutetaan Merisotakoulussa vuosittain 
sodan ajan komentaja- ja ampumaharjoituksen 
johtajakurssit. 

Ensi kesäkuussa valmistuu 81. kadettikurs-
sin seitsemän kadettia. Vuoden vaihteessa aloitti 
82. kadettikurssin yhdeksän kadettia kouliintu-
misen rannikkotykistön upseereiksi. 

Uusia sodan ajan yks ikön 
pää l l ikö i tä 

Rannikkotykistökoulun järjestämä viimeinen 
opistoupseerien luutnanttikurssi päättyi joulun 
alla. Kurssi toteutettiin kapteeni Veijo Auvisen 
johtamana4.8.-19.12. välisenä aikana. Kurssilla 
opiskeli kymmenen oppilasta. Kurssin päämää-
ränä oli saavuttaa oppilaille sodan ajan yksikön 
päällikön, linnakeupseerin ja tulitoimintaupsee-
rin pätevyys. Kurssin opintomenestys oli kor-
kea. Kaikki oppilaat saavuttivat vähintään hyvän 
yleisarvosanan. Priimukseksi selvisi kiitettäväl-

lä arvosanalla luutnantti Tapio Alho Vaasan Ran-
nikkopatteristosta. 

Ensi lippujuhlapäivänä valmistuvat opisto-
upseeriosastolla opiskelevat PK 54 rt-linjan kol-
metoista oppilasta. Jatkossakin peruskurssin op-
pilasmäärät säilynevät samansuuruisina. Juuri 
alkaneella PK 55 rt-linjalla oppilaita on neljä-
toista, joista kuusi jatkaa opiskelua kesän jäl-
keen huollon eri linjoilla. 

Reservi v o i m a v a r a m m e 

Maavoimien reserviupseerikurssi 211 rannikko-
tykistölinjan opinnot päättyivät 15.1. Kurssin 
suoritti hyväksytysti 67 mies-ja kaksi naisoppi-
lasta. Kurssin priimukseksi selvisi pistemäärällä 
230.50 upseerioppilas Karri Lehtovuori Suomen-
linnan Rannikkorykmentistä. 

Tämä oli viimeinen koulun kokonaisuudes-
saan toteuttama reserviupseerikurssi. Maalis-
kuussa alkava kurssi siirtyy kesken kurssia Me-
risotakouluun ja valmistuu sieltä Merivoimien 
vuosipäivänä 9.7. 

SOKOS ̂  HOTGL 
KUUSAMO 

SOKOS ^ HOTEL KUUSAMO 
• • • • 1 II * 

93600 KUUSAMO 
T? (08)85920 

Fax (08) 852 1263 
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X RT-KERHO 
J O H T O R E N G A S 

Johtorenkaasta kuultuna 
• Rt-kerhon syyskokouksessa 11.11.1997 valittiin 
kerhon puheenj ohtaj aksi edelleen kapteeni Pentti Jän-
kälä, I varapuheenjohtajaksi luutnantti Jukka Touk-
kari ja II varapuheenjohtajaksi luutnantti Kai Brand-
stack sekä muiksi hallituksen jäseniksi yliluutnantti 
Pertti E. K. Aalto, vänrikki Toni Aalto, luutnantti 
Tapani Larikka sekä yliluutnantti Kare Vartiainen ja 
heille varamiehet. Kerhon tilejä tarkastavat jatkossa-
kin yliluutnantti Jukka Lindfors sekä kapteeni Matti 
Haro. 
• Selinin lautaskilpailun voitti pistooli- ja kivääri-
osuuden jälkeen toistamiseen yliluutnantti Lasse Kos-
kela. 
• Rannikon Paikallisosasto (RanPAT) järjestää va-
paaehtoisen harjoituksen "ISO 98" 20.-22.5.1998. 
Harjoitukseen on vierailumahdollisuus helatorstaina 
21.5. Ilmoittautumiset ottaa vastaan Ensio Selin (09) 
783 475. Nyt on aika tehdä päätös osallistumisesta 
vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan PAT:ssa 
(=RYT+PYT). Ilmoittautuminen Helsingin sotilas-
läänin PAT-toimistoon (09) 454 3150. 
• 6.6.1998 Johtorengas järjestää perheretken Suo-
menlinnan 25-vuotisjuhlan kunniaksi. Retkestäenem-
män Reservin Sanomissa. Rt-golf kisataan tänä vuon-
na 18.8.1998 Tuusulassa. 

Hyvä Rt-Golfari 
• Tämän vuoden Rt:n Golfmestaruus rat-
kotaan Tuusulan Golfkentällä elokuun 18. 
päivänä, klo 10.00 alkaen. Silloin on taas 
uusjaossa komea ISON MALJA kiertopal-
kintoja arvaamattomasti kunniaa. Et suin-
kaan voi olla pois tästä tilaisuudesta. Varaa 
j o nyt kalenteriisi tämä päivä, j oka rt-golfa-
rilla tärkeydessään ohittaa työn ja levon. 
Puolisosi on myös tervetullut kisaan. Tässä 
katsotaan keitä ja kuka vicisee! 
Tarkempia tietoja ja ilmoittautumiset: 
Rt-Kerho JOHTORENGAS, 
Pertti E. K. Aalto, 
puh. työ 09-782733, 
koti puh/fax 09-333 325, 
GSM 0500-213 554 

• Rt-kerho Johtorenkaan yhteistyökumppanina on 
korostunut lippurykmentti, Suomenlinnan Rannik-
kotykistörykmentti, koska siihen kuuluva Rannik-
kotykistökoulu on viime vuosikymmenien aikana 
kouluttanut lähes kaikki reservin rannikkotykistö-
upseerit. Näin koulu on luonut pohjankerhomme 
olemassaololle. 

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan, on toistaiseksi 
avoinna. Rannikkotykistön perinne kuitenkin säilyy 
ja sitä vaalivat kerhomme jäsenet, hieman ylpeinä-
kin saamastaan koulutuksesta teräksisessä ja mo-
dernissa rannikkotykistössä. 

Rt-kerho Johtorengas haluaa onnitella 12. tou-
kokuuta 1998 Suomenlinnan Rannikkotykistöryk-
menttiä sen juhliessa 80-vuotista taivaltaan ranni-
kon puolustuksessa. 

Kun on ilta Saimaalla, unhoitan muun, 
kaisloihin tuulikin jää haaveiluun... 

• rantasaunasta Saimaan aaltoihin 
• venerefkiltä nuotioiltaan 
• bocciasta lentopalloon 
• Ruokolahdella Imatralle 
• patikkaretkeltä ruokapöytään 

Saimaan Loma-Hovi 
Kaljaniementie 8 5 , 5 6 1 0 0 RUOKOLAHTI Puh. (05) 4341 133 
Tervetuloa viihtymään 

kanssamme! 

HAMINAN SATAMA 
PORT OF HAMINA 
Tel. (05) 749 5400 
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Pelastetaanko viimeinen 12" rautatietykki!? 

Epävirallisten, mutta luotettavien lähteiden 
mukaan on päätetty, että Venäjällä vielä va-

rastoituna olevat 12" rautatietykit romutetaan 
keväällä 1998! Toimenpiteen siirtäminen syk-
syyn lienee mahdollista. 

Suomessa näitä tykkejä oli Hangossa vielä 
jatkosodan aikana. Sotien jälkeen patteri jou-
duttiin luovuttamaan Venäjälle. On jopa mah-
dollista, että osa Krasnaja Gorkan alueella va-
rastoiduista tykeistä on Suomesta lähtöisin. 

Hangossa on vielä olemassa näiden tykkien 

Jatkosodassa palveli 12" 
rautatietykkipatteri. Kuva 
Leonid Amirhanow: 
Rautatietykistö. 

tuliasemia, joihin tykki sopisi muistomerkiksi. Teol-
lisuuden, eri museoiden ja yksityisten yhteispro-
jektilla lienee nyt mahdollisuus pelastaa Suomeen 
maailmassa ainutlaatuinen muistomerkki. Hankkees-
sa mukana oleville yrityksille se toisi arvokasta jul-
kisuutta. 

Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa 
yhteyttä Pekka Silvastiin 
puh 019 2482659. 

Kulta- ja kellosepänalan erikoisliike 

J.A.Tarkiainen Oy 
Perustettu 1918 Viipurissa 

Antiikkihopea sekä antiikkikorut 
Arviointipalvelu 

Yrityslahjat 
Yrityslahjojen suunnitteluja valmistus 

Koru- ja hopeaesineet, kellot 
Palkinnot, mitalit 

Kaikki alan korjaukset 

A m fcg^n nrocam 

TARKIAINEN 
Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI 

Puh. 661 916 Fax 656 015 
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S U O M E N L I N N A N 
1ANNIKKOTYKISTÖ-

KILTA 

Kuivasaari 
onnitteli 

80-vuotiasta 
Suomea 

Rykmentin varusmiesten osuus Kuivasaaren 
kunnostustöissä on ollut merkittävä. 

Itsenäisyyspäivän iltana kello 17.10 ja 17.11 jy-
rähtivät Kuivasaaren 12 tuuman putket onnitellen 

juhlivaa isänmaatamme. Tapahtuma herätti laajaa 
mielenkiintoa rannikkotykistöä ja vapaaehtoista 
maanpuolustusta kohtaan. 

Kuivasaaren saluuttilaukauksia oli todistamas-
sa lähes seitsemänsatainen yleisö. Valtaosa ylei-
söstä pääsi aistimaan tykkivanhuksen paineaallon 
lähikallioilla. Loput yleisöstä oli linnakkeen edus-
talla aluksilla. Kiltalaisten, rykmenttiläisten ja re-
serviläisten lisäksi tapahtuma sai myös tavalliset 
kaupunkilaiset liikkeelle. Jälleen kerran oli kysyntä 
tarjontaa suurempi. Kaikki halukkaat eivät mahtu-
neet mukaan. Kaivopuiston rannat olivat mustan-
aan ihmisiä, jotka olisivat halunneet mukaan. 

Vanhus valmistautuu 

Laukauksia oli valmisteltu koko vuoden. Tykkivan-
hus käytiin läpi osa osalta ja sen toimivuus varmis-
tettiin. Olihan edellisistä laukauksista kulunut jo 
viisi vuotta. Katajaluodon koeasema kapteeni Jar-
mo Partasen johdolla toteutti koeammunnat hyvissä 

ajoin marraskuun 11. päivänä varmistaakseen itse-
näisyyspäivän laukauksien onnistumisen. Rykmentti 
ja erityisesti Isosaaren linnake päällikkönsä johdol-
la teki mittavan työn tapahtuman onnistumiseksi. 

Yleisö kuljetettiin Kuivasaareen tuulisissa olo-
suhteissa vesibusseilla jo hyvissä ajoin ennen lau-
kauksia Rannikon Paikallisosaston hoitaessa läh-
töselvityksen. Kilta tarjosi kaikille pullakahvit 
näyttelijä Keijo Kompan selostaessa kaiuttimien 
välityksellä, mitä tykin sisällä milloinkin tapahtui. 
Kellon lähestyessä 17:aa yleisö oli pakkaantunut 
seurantapaikoilie ja tunnelma oli odottavan jän-
nittynyt. 

Peruskall io tärisee 

Kello 17.10 ensimmäisen laukauksen jyrähtäessä 
taivaalle yleisö huokaisi ihastuksesta ja odotti seu-
raavaa laukausta. Toisen laukauksen täräytettyä 
peruskalliota yleisö alkoi tyytyväisenä valua kohti 
laituria. Todistuksenakäynnistä Kuivasaaressaheillä 
oli mukana 12 tuuman unohtumaton jyrinä mieles-
sään sekä tykkitornista tehty pinssi. 

Hyvät valikoimat kevätesikoita 
ja muita ruukkukukkia 

RAUHANIEMEN PUUTARHA 
VIRANMAA Lukonmäentie 35, 

37600 Valkeakoski 
Puh. (03) 588 7213, 040-596 9210 

/ K 
PÖYTÄSTANDAARIT 

} JA -L IPUT, 

TKANGASMERKIT, / 
OMMELLUT 5 J 

KULKUELIPUT 

SUUNNITTELEE 
JA VALMISTAA 

^ J L I P P U T A I T O O Y d 
PL 14 , 3 3 5 4 1 T A M P E R E 

PUH. VAIHDE 0 3 - 2 1 4 2 6 2 2 
FAX. 0 3 - 2 1 4 2 0 9 6 
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Kuivasaaren varotoimenpiteet järeän laukaus-
ten varalle: ikkunat irti paineiskun takia. 

Juhla ja tkuu 

Kiltalaiset ja kutsuvieraat puolestaan siirtyivät Pa-
lacen perinteiseen iltajuhlaan, josta mieleen jäi ai-
nakin eversti Torsti Lahden upea puhe sekä Esa 
Piisilän valinta vuoden kiltalaiseksi. 

Julkisuutta Kuivasaari ja rannikkotykistö sai 
usealla saralla. Illan uutislähetys näytti väläyksen 
laukauksista. TV teki useampia dokumentteja saa-
reen liittyvästä historiasta ja lisäksi kaikki merkit-
tävät lehdet kirjoittivat tapauksesta. 

Olimme jälleen tehneet merkittävää rannikko-
tykistöhistoriaa. Siitä suuri kiitos kaikille mukana 
olleille erityisesti Isosaaren linnakkeelle, Rt:n Koe-
asemalle ja killan sekä RanPAT:n vapaaehtoisille. 

Seuraavan kerran Kuivasaaren järeä pääsee ot-
sikoihin 12.5.1998, jolloin Suomenlinnan Rannik-
korykmentti viettää 80-vuotispäivää. Tällöin Kui-
vasaaren tykit huokaisevat uudelleen kunnioittaen 
myös Suomenlinnan 250-vuotista historiaa. Kilta 
on silloin kunniatehtävässä tervehtimässä Ryk-
menttiään Kuivasaaren kasematista käsin. 

Mika Pyyskänen 

OYJ FINNSCREW FINLAND PLC 
PL 19 

14201 TURENKI 
Puh. 03-628 110 Fax 03-628 1111 

email sales@fscrew.fi 

n PAARMAN-KALUSTE OY 

PEEKOO 
k e i t t i ö t 

Rantatie 10 
64350 KARIJOKI 
© (06) 268 0590, 268 0411 
Telekopio (06) 268 0594 

UUSI 
ILME KOTIISI! 

UIT-NORDIC 
-ikkunat ja -ovet 

Hämeenkyrön 
Ikkunatehdas Oy 

Mustajärventie 21, 39100 HÄMEENKYRÖ 
Puh. (03) 371 9444, fax (03) 371 9470 

SEGERSTRÖM 

Ohutlevyosia auto-, elektroniikka-
ja kodinkoneteollisuuteen. 

Segerström & Svensson Oy 
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RANNIKKO-
TYKISTÖN 
UPSEERI-
YHDISTYS 

RTUY 
kokoontui 
Kotkassa 
Yhdistyksen puheenjohtaja everstiluutnantti 

Timo Sario avasi RTUY:n vuosikokouksen 
kiittäen jo etukäteen kaakonkulmalaisia hienoista 
kokousjärjestelyistä. 

Kokouksessa palkittiin everstiluutnantti Uole-
vi Tirronen jo edellisessä vuosikokouksessa myön-
netyllä kultaisella ansiomerkillä. Hopeisen ansio-
merkin sai toimitusjohtaja, luutnantti Kaj Brand-
stack. Majuri Hasse Rekolan suunnittelema yhdis-
tyksen uusi standaari sai hyväksynnän ja jopa ihai-
lun osakseen. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin isäntä-
joukko-osaston komentaja everstiluutnantti Mik-
ko Taavitsainen, sihteereiksi hallituksen sihteeri 
majuri Hasse Rekola ja paikallinen yhteysupseeri 
yliluutnantti Jukka Leikos. Pöytäkirjan tarkasta-
jiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin kapteeni Jussi 
Suomalainen ja yliluutnantti Marko Karppinen. 

Vuosikokous hyväksyi seuraavan toimintasuun-
nitelman: 

1 .Toimintakauden pääprojektina saatetaan ran-
nikkotykistöjoukko-osastojen historioiden julkai-
seminen päätökseensä. 

2.Tutustumisretkiä vastavierailuineen järjeste-
tään - jäsenistön toivomuksesta tarvittaessa myös 
ulkomaille. 

3.Esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien järjestä-

mistä jatketaan yhdessä Meriupseeriyhdistyksen 
kanssa etsimällä myös uusia toimintamahdollisuuk-
sia yhtyvissä Merivoimissa. 

4. Yhdistys julkaisee Rannikon Puolustaja -leh-
teä neljä kertaa vuodessa sekä kehittää sitä edel-
leen rannikkotykistön yhteisenä tiedotuslehtenä. 

5.Jatketaan muita perinteisiä toimintatapoja ja 
-muotoja yhdessä kiltojen, RT-kerho Johtorenkaan 
sekä sotilaskotiyhdistysten kanssa. 

6.Vaalitaan henkilöstön jatkuvuuden ylläpitä-
vää rekrytointitoimintaa yhteistoiminnassa asela-
jin johdon kanssa. 

Uuteen hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: 
eversti Ossi Kettunen evp 
everstiluutnantti Mikko Mäki evp 
everstiluutnantti Timo Kaukoranta MerivE 
majuri Jukka Tilli RtK 
majuri Timo Saastamoinen MpKK 
majuri Eero Sivunen rt-killat 
majuri Jussi Voutilainen Rp-lehti 
kapteeni Hannu Heinonen TurRR 
kapteeni Petri Parviainen S1RR 
kapteeni Vesa Aalto VaaRPsto 
kapteeni Pentti Jänkälä Johtorengas 
yliluutnantti Mauri Mikkonen S1RR 
yliluutnantti Kari Salin HanRPsto 
yliluutnantti Jukka Leikos KotRPsto 

Asianajotoimisto Olli Visakas 
Aleksanterinkatu 33 B, 33100 Tampere 

Puh. 03-214 0989, fax 03-212 7981 

Armeka Oy 
Kaivolankatu 4 

37630 VALKEAKOSKI 
Puh./Tel. (03) 5841440 
Telefax (03) 584 0330 

• Tärinänvaimennus • Erikoislaukut 
• Kuljetuskotelot • Muovituotteet 

www.armeka.sci . f i 
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Timo Sario luovuttaa RTUY:n 
standaarin Pentti Huhdalle. 
(Kuva Jukka Leikos) 

Lopuksi vuosikokous päätti perinteiseen tapaan 
lähettää sähketervehdykset mm. kunniajäsenillem-
me, puolustusministerille, puolustusvoimain ko-
mentajalle, maanpuolustusalueen komentajalle sekä 
Rannikkosotilaskotiyhdistykselle ja tietysti Meri-
upseeriyhdistyksel le. 

Vuosikokouksen jälkeen siirryimme Enson teh-
taille Kotkan saarelle. Tutustumiskohteena oli Enso 
Timber Oy:n uusi saha. Vierailun isäntänä toimi 
Laminating Papers Oy:n toimitusjohtaja Pentti 
Huhta. Sahan johtaja Matti Mikkola kertoi meille 
tuhdin tietopaketin sahateollisuuden historiasta ja 
nykypäivästä, markkinoiden kehittymisestä sekä 
uuden sahan prosessin kulusta ja tekniikasta. 

Esitelmän jälkeen teimme kierroksen sahalla 
ja seurasimme raakatukin kulkua laitoksen läpi 
päätyen valmiin sahatavaran kuivaamoon. Kier-
roksen jälkeen palasimme tehdasalueella sijaitse-
vaan Jugend-taloon, jossa Enso tarjosi kokousvä-
elle maittavan iltapalan. 

Ennen paluumarsseja yhdistyksemme puheen-
johtaja kiitti isäntiämme mielenkiintoisesta esityk-
sestä luovuttamalla Enson tehtaille yhdistyksen 
uuden standaarin. (HPR+JVo) 

INSTRUMENTOINTI OY 
Sarankulmankatu 20, 33900 TAMPERE 
puh. (03) 265 91 1 1 

SOTILASVARUSTEITA SÄKYLÄSTÄ 
POSTIMYYNTI 
SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ TÄYNNÄ 
army-varusteita Suomesta, Nato-maista ym. maastojalkineita, 
maasto- ja pakkaspukuja, kenttäpaitoja, molskihousuja, vöitä, lakkeja, 
pilottitakkeja, makuupusseja, sadevarusteita, maiharitakkeja, villapaitoja, 
naamioverkkoja, merkkejä, ym. 

OYMILPROLtd 
TALVI- JA JATK0S0TAMUSE0, SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ 

Avoinna: ti-pe 10-17 , la 10-15 
Köörnummi, 27800 Säkylä, 
TULE OSTOKSILLE 

TILAA ILMAINEN ESITE 
Puh (02) 867 0431 , fax (02) 867 1731 

Email: milpro@satanet.pp.f i   
lnternet:http:/ /www.satanet.f i /mi lpro  

N R V I D E C D Y 

Merenkulkuelektroniikan 
maahantuonti ja huolto 

PL 326, 00151 Helsinki 
Puh. 09-7001 7780 

LEICA NILOMARK OY 
Sinimäentie 10 C, 02630 Espoo 

Puh. 09-615 3555 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT 

Turussa 

3,5 Machin nopeudella lentävä ohjus vaati vain 
6,5 s:n reaktioajan havainnosta laukaisuun. 
Kuvassa Crotalen laivaversio. 

Rannikkotykistön Opistoupseerit ry:n syysko-
kous pidettiin 14. marraskuuta 1997 Turun 

Päällystökerholla. Päivä alkoi tutustumalla Varsi-
nais-Suomen Ilmatorjuntarykmentin toimintaan. 
Meille esiteltiin CROTALE-kohdeilmatorjuntajär-
jestelmä. Esitystä väritti yhdistyksemme jäsenten 
omakohtainen simulaattorikokeilu. 

CROTALE-esittelyn jälkeen Turun Päällystö-
kerholla syyskokous valitsi uuden hallituksen. Ko-

kouksessa päätettiin toimintasuunnitelmasta ja ta-
lousarviosta. Rannikkotykistön ja merivoimien yh-
distymisen vaikutusta yhdistyksen toimintaan on 
vielä vaikea sanoa, mutta tämä kuluva vuosi pää-
tettiin jatkaa nykyisellä pohjalla. 

Toiminta keskittyy kahden yleisen kokouksen 
ympärille, ja niihin pyritään saamaan mielenkiin-
toinen tutustumisohjelma. Jäsenmaksuksi päätet-
tiin 80 mk, joka sisältää myös Rannikon Puolusta-
ja -lehden vuosikerran. Kokouksessa kuulimme 
myös yhdistyksemme vaasalaisen hallituksen jä-
senen Timo Kurjen selvityksen Vaasan Rannik-
kopatteriston nykytilanteesta. 

Kokous valitsi yhdistykselle seuraavan halli-
tuksen: 
Puheenjohtaja: Aapo Tokkola 
Vaasa: Timo Kurki varalla Markku Lehtimäki 
Turku: Heimo Lempiäinen varalla Juha Saarinen 
Saaristomeri: Jyki Runola varalla Petri Kalliomäki 
Hanko: Eero Mehtälä varalla Heikki Palin 
Upinniemi: Harri Sorvisto varalla Jyrki Hokkila 
Helsinki: Kari Laakko varalla Tom Bergman, Esko 
Haapala varalla Markku Kaukoranta 
Kotka: Ari Vihreäluoto varalla Riku Lehtinen 
Evp: Stig Lehtovaara varalla Matti Kokoi 

Rannikkotykistön opistoupseerit ry:n kevätko-
kous päätettiin pitää Upinniemessä 24.04.1998. 
Ennen kokousta osallistujilla on mahdollisuus ruo-
kailuun Upinniemen ruokalassa kello 11.00 alka-
en. Tilaisuus aloitetaan tutustumalla harjoituslai-
tekeskukseen kello 12.00. Lisätietoja antaa tarvit-
taessa luutnantti Harri Sorvisto puh. 09-181 68442. 
Tervetuloa mukaan. 

Hyvää lihaa ja 
paljon muuta! 

SSKLMNEN^ 
KIVIPYYKINTIE 1, 01260 VANTAA 26 

Puh. 09-876 8100 iei 

Forssan 
LVI-VALMISTE OY 

Perkiöntie 5, 30300 Forssa 

puh. 03-422 4144, telefax 03-422 4551 

LVI-ALAN urakointi - valmistus - myynti 

Tilintarkastustoimisto 
Sillanpää & Suuripää Oy 

KHT-yhteisö 
Itsenäisyydenkatu 17 A 

33500 Tampere 
Puh. (03) 261 7870 

Telefax (03) 253 2420 
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S P A R ® market KAUHAJOKI 

61800 Kauhajoki, puh. 06-231 2666 
Edullisuuden laatukauppa 

KuuerusuiKtmmm 
SEPPO RAJALA 

Mesikuja 3, 62200 Kauhava 
Puh. (06) 434 1898, auto 0400 320 354 

SILVA SHIPPING OY AB 
Syväsatama, 64260 Kaskinen 

Puh. (06) 222 7651, Telefax (06) 222 8064 

Rauman kaupunki 

Raisio kasvaa luonnostaan 

Box 74 21421 Lieto, Finland 
Puh. 02-489 600 
fax. 02-489 6026 

KUU&ETUSPÄLVEÜÜT: 
Tilaus 0400 816147 

Puh/Fax (09) 855 0558 
erjari@kolumbus.fi 

Rannikko-
sotilaskoti-
yhdistys ry 

ASEKO-YHTIÖT 
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Pääesikunnan Rannikkotykistöosaston lakkauttaminen 

Pääesikunnan rannikkotykistö-
osaston toiminta päättyi 

31.12.1997. Osaston henkilöstö 
siirtyi 1.1.1998 kokonaisuudes-
saan Merivoimien esikuntaan, 
jossa se jatkaa ainakin alkuvai-
heessa nykyisten tehtäviensä hoi-
tamista esikunnan henkilöstönä, 
materiaal i - j a operati i visella osas-
toilla. Samalla rannikkotykistön 
tarkastajan tehtävä päättyy, mut-
ta tehtäviä hoitaa merivoimien 
apulaiskomentaja ainakin meri-
puolustuksen joukko-osastojen 
yhdistymiseen 1.7.1998 saakka. 

Tulevissa merivoimissa ran-
nikkopuolustuksen kynnysarvon 
säilyttäminen sekä rannikkojouk-
kojen liikkuvuuden ja joustavuu-
den edelleen kehittäminen edel-
lyttävät tulevaisuudessakin tiivis-
tä yhteistyötä erityisesti maavoi-
maesikunnan, sen aselajiosasto-
jen ja maavoimien materiaalialan 
kanssa. Pääosa rannikkojoukko-
jen materiaalista on maavoimien 
materiaalia ja säilyy edelleen 
Puolustusvoimien materiaalilai-
toksen kehittämis-, varastointi ja 
huoltovastuulla. 

Kiitämme kaikkia yhteistyö-
kumppaneitamme hyvin su-

juneestaja tuloksekkaasta yhteis-
työstä. Maamme merivalvonta ja 
rannikkopuolustus on 1980- ja 
1990-luvuillarakennettu verraten 
pienin kustannuksin taistelunkes-
täväksi, valmiudestaan kansain-
välisestikin tunnustusta saaneek-
si kynnysasejärjestelmäksi. 

Rannikkotykistön tarkastaja 
Eversti Jorma Vuohelainen 

RAVINTOLA 91,1 
Kumpulantie 7, 00520 Helsinki 
Puh. 146 1427 

TUHOLAISTORJUNTA OY 
DESTRUCTOR AB 

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

INVATAKSI 
Juha-Pekka Elmola 

Puh. 05-4153 608, 0400-258 565 

PAULI MARTIKAINEN 
KY 

PUUTAVARAN VALMISTUSTA JA KULJETUSTA 
METSÄMAAN MUOKKAUSTA 

Puh. 015-468 1393, puh. korjaamo 015-468 1675 
NMT 049-158 066 Vanha Puumalantie 27 

KOTKAN DPTIIKKH 
KOTKANKATU 12 
48100 KOTKA 
P. 05-212 951 

K Y M E N PUHELIN OY 
F I N N E T - Y H T I Ö T 

LABOR , FIDES 

HUMANITAS 

MAAILMAN 
MERKKIEN 

J A 
SUOMALAISEN 

LAADUN 
BEIQfER^ Yliskyläntie 3 

Arkisin: 09-19 (kesällä 09-18) 
Lauantaisin: 09-14 

Puh: 698 51 33 
698 50 34 

Fax: 698 54 24 
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H A N G O N 
RANNIKKO-
PATTERISTO 

Eteläkärjen kuulumisia 

Tällä hetkellä patteristossa eletään kiireisiä het-
kiä. Kaikkialla valmistaudutaan tulevaan yh-

distymiseen, jossa meistä tulee osa suurta joukko-
osastoa, Suomenlahden Meripuolustusaluetta. Töi-
tä riittää kaikille. 

Tokihan Hangon Rannikkopatteristossa tapah-
tuu myös paljon muuta. Rannikkoilmatorjuntapat-
teri osallistui vuoden ensimmäiselle valtakunnal-
liselle ilmatorjuntaleirille Lohtajalle. Leiriyksik-
köön oli perinteisesti koottu ilmatorjuntakoulute-
tut varusmiehet rannikkotykistön eri joukko-osas-
toista. 

Leiriajankohta sattui - kuinkas ollakaan - vuo-
den kylmimpään jaksoon. Luontoäiti soi kirkkaita 
ja raikkaita kelejä. Siinä oli etelän miehillä vähän 
aikaa suut messingillä kun lämpötila putosi par-
haimmillaan 33 pakkasasteeseen. Kävipä Hangon 
Rannikkopatteriston komentaja everstiluutnantti 
Stig-Göran Grönberg seuraamassa ammuntoja tyk-

kipihan raikkaassa ja virkistävässä ulkoilmassa. 
Myös ajoneuvon kuljettajille leiri oli opettavai-
nen. Ei se auto käynnisty heti ensi yrittämällä jos 
käynnistyksen eteen ei mitään muuta tee kuin kään-
nä virta-avaimesta! 

Ilmatorjuntaleirin ilma-ammunnat ovat rannik-
kotykistön miehille koulutusammuntoja. Pari en-
simmäistä päivää menee pitkälti ilma-ammuntaan 
totuttelussa. Leirin edetessä saavat miehet punai-
sesta langasta kiinni. Koulutusolosuhteet linnak-
keilla eivät ole yhtä hyvät mitä ne ovat varsinai-
silla ilmatorjuntajoukko-osastoilla. Koulutusolo-
suhteet huomioonottaen rt-miehet ovat leirillä me-
nestyneet hyvin. 

Saapumiserä 1/98 aloitti palveluksensa 13. tam-
mikuuta ja on tätä kirjoitettaessa ensimmäisellä 
leirillään Syndalenin harjoitusalueella. Leimaa an-
tavaa saapumiserälle oli miehistövajaus. Monet oli-
vat varmasti hakeneet lykkäystä lyhemmän palve-
lusajan toivossa. 

Alokaskoulutuksen ohella laaditaan saapumi-
serälle 2/98 uusia koulutussuunnitelmia, jotta kaik-
ki on valmista kun he astuvat palvelukseen ensi 
kesänä. 

Kaikille rannikon puolustajille ja tukipilareille hy-
vää kevättä toivottaen 

hankolaiset 

, „ (09) 7 3 0 9 7 3 _ , 
f a x (09) 761 8 2 2 v T 

^ J O K * * 

Vattuniemenkatu 25, 00210 Helsinki 
puh. 09-673 145, f ax 09-674 818 
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T U R U N 
RANNIKKO-
RYKMENTTI 

Turussa tapahtuu 

Valvonta, AKT, koulutus ym pyörivät rykmen-
tissämme vakaasti ja varmalla rutiinilla. Kaik-

kien rykmenttiläisten ajatukset ovat kohdistuneet 
organisaatiouudistukseen ja sen mukanaan tuomiin 
uusiin haasteisiin. 

Viimevuoden lopulla henkilöstölle ilmoitetut 
palveluspaikat tulivat yllätyksenä kovin harvoille. 
Lähes kaikki olivat päässeet suunnilleen toivomiin-
sa tehtäviin. Ansion tästä uskon keskeisesti kuu-
luvan rykmentissä valitulle hyvin avoimelle tie-
dotustoiminnalle. Kaikista asioista, joista erikseen 
ei sovita pidettävän poissa tiedotuksesta, voidaan 
kertoa vapaasti. Näin kokouksissa käsitellyt asiat, 
näkemykset, erimielisyydet, päätökset ym ovat pe-
riaatteessa kaikkien tiedossa. 

Linnakkeilla elämä jatkuu jokseenkin entisel-
lään. Gyltöötä hieman vahvennetaan. Uusien työs-
kentelytilojen samoin kuin asuntojen puute tai ah-
taus on ilmeinen ongelma. 

Rykmentin esikunnan henkilöstö on käynyt 
yleisellä tutustumismatkalla Pansiossa jo parikin 
kertaa. Johtokeskuksen ja merivalvonta-aluekes-
kuksen henkilöstö käy toistensa luona tekemässä 
myös kokonaisia työpäiviä. Näin käytännön tutus-
tuminen tehtäviin, ihmisiin, välineisiin ja paikkoi-
hin toteutuu sujuvasti. 

Kuuskaj askarin linnakkeen pakomatka ei nyt 
sitten päättynytkään esikuntapatteriksi Pääskyvuo-
reen vaan jatkuu meripataljoonan osaksi Pansioon. 

Tavaraa lastataan, puretaan ja lasketaan. Latoka-
rista luopumista valmistellaan. Laitureiden käyt-
töoikeudet ilmeisesti jatkuvat, kun uusiksi isän-
niksi tulevat nykyiset naapurit, merivartijat. 

Tulevaan virkapukuun rykmentillä otettiin sel-
vä kanta. Jos mennään yhteen, niin kaikilta osin! 
Tässä henkilöstön ajatusmaailman kehittyminen oli 
komentajallekin melkoinen yllätys. Samoin ilma-
piiri, jossa tulevan meripuolustusalueen perinteitä 
selvitettiin, oli erittäin myönteinen. Molemmille 
osapuolille tarjottiin mahdollisuus säilyttää omat 
perinteensä oman halunsa mukaan. Asia toki pää-
tetään Pääesikunnassa merivoimien komentajan 
esityksestä. 

Vaikka komentajana olen voimakkaasti ajanut 
myönteistä ilmapiiriä, korostanut tulevaa muutos-
ta myös mahdollisuutena jne, niin jäljet alkavat jo 
hieman hirvittää. Tulossa ei nimittäin ole pelkkä 
juhlamarssi. Paljon on edessä vielä vaikeuksia, on-
gelmia, sopeutumisvaikeuksia ja ymmärtämättö-
myyttä. 

Jäljellä olevan ajan taidankin käyttää pelotte-
luun ja henkilöstön palauttamiseen maan pinnalle. 

Muutoin: Turku on Suomen ensimmäinen kaupun-
ki! 

Pertti Malmberg 

M e r c a n t i l e p u l t t i 

KAIKEN KIINNITTÄÄ 

HAKKILAN TOIMINTAKESKUS 
PUH. (09) 34501 F AX (09) 8733 662 

v # 
h t t p : / / W W W 

Hakua ika 
a l k a a : 2 . 3 . 1 9 9 8 

p ä ä t t y y : a r k k i t e h t i o s a s t o t 1 4 . 4 . 1 9 9 8 
i n s i n ö ö r i o s a s t o t 6 . 5 . 1 9 9 8 

O p i n t o t o i m i s t o (09 ) 4 5 1 2911 , 4 5 1 2 0 4 6 , 4 5 1 3 9 3 3 
Hakulomak^aglve lu (09 ) 4 5 1 4 5 5 4 , PL 1100 0 2 0 1 5 TKK 
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Killan toimintaa 
Kuuskajaskarin 
linnakkeilla. Rau-
manmeren Jotok-
sen rasti (v. 1996). 
Partio tulenjohto-
tehtävä rastilla. 

Selkämeren 
Rannikkokillan 
kuulumiset 

Länsirannikolla eletään suuressa epävarmuuden 

ja tulevaisuuden odottelun tunnelmissa. Epä-
varmat tulevaisuuden näkymät johtuvat 1.7.1998 
tapahtuvasta rannikkotykistön ja merivoimien yh-
distämisestä, jolloin myös "omakummijoukko-osas-
tomme" Turun Rannikkorykmentti kokee toivotta-
vasti kunniakkaan lakkauttamisensa. Täytyy vain 
toivoa, että lakkauttamistilaisuudesta tulee joukko-
osaston arvonmukaiset juhlat. 

Jos allekirjoittaneella olisi ennustajan taito, tus-
kin henkilökohtaisesti olisin ollut perustamassa 
1992 Selkämeren alaosastoa ja itsenäistämässä sitä 
vuoden 1996 alusta, koska tuolloin vielä sinisil-
mäisesti uskoimme, että perustamiselle oli olemas-
sa edellytyksensä. Ensin vietiin Raumalaisten "oma 
fästningi" Kuuskajaskarin linnake, jota kiltamme 
pyrki hyödyntämään toiminnoissaan monin eri ta-
voin. 

Ikäänkuin pisteenä iin päälle "oma joukko-osas-
tomme" lakkautetaan. Selkämeren kilta ei tätä taus-
taa vasten syntynyt onnellisten tähtien alla. Kilta 
on alunperinkin toiminnassaan panostanut muu-
hun kuin "ympäristöoppiin ja askarteluun", osal-
listumalla voimakkaasti vapaaehtoisen maanpuo-
lustuskoulutuksen järjestämiseen Raumalla, jolle 
oli olemassa selvä markkinarako vaikka on täällä 

toki muitakin maanpuolustusyhdistyksiä. 
Kun lisäksi vielä vahva "sotilashuhu" tietää 

kertoa, että puolustusvoimilla ei tulevaisuudessa 
ole käyttöä Kuuskajaskarin linnakkeelle ja jopa 
myynnistä puhutaan niin killan toiminnan kannal-
ta tärkeää tukikohtaa ei voida enää hyödyntää. 
Mitä? Missä? Miten ja Kenen kanssa tulevaisuu-
dessa? Epävarmuutta ei suinkaan helpota koko va-
paaehtoisen maanpuolustuksen järjestökentän eri-
puraisuus ja erilaiset näkemykset vapaaehtoisen 
maanpuolustusjärjestelmän tulevaisuudesta. Olem-
meko valmiita ottamaan vastaan tulevaisuuden 
haasteet? Olisikokilloilla mietintämyssyn päähän-
panon aika? Kirjoitukseni sävyn pessimistisyydestä 
huolimatta tai ehkä juuri siitä syystä kiltamme ei 
ole ensimmäisenä "heittämässä kirvestä kaivoon". 
Jäsenistöstä loppujen lopuksi riippuu onko tule-
valle toiminnalle olemassa edellytyksiä. 

Kaikesta huolimatta kevät tulee tämänkin tal-
ven jälkeen ja rannikon puolustajat saavat kohta 
nauttia merellisistä olosuhteista omilla toimialu-
eillaan. 

Kevään odottelun merkeissä hyvää alkavaa ke-
vättä. 

Tauno Setälä 
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V A A S A N 
RANNIKKO-
PATTERISTO 

Patteriston komentaja evl 
Hannu Luukkonen myöntää 
kansanedusta Heikki Koski-
selle ja rouva Marianne 
Vainiolle joukko-osastoristit 
päiväjuhlassa 28.11.1997. 

Vaasassa tapahtunutta 

Viime vuoden syyskuulle ajoittuneeseen Vaasan 
Rannikkopatteriston viimeiseen kertausharjoi-

tukseen kutsuttiin kahden rannikkotykistöpatteris-
ton reserviläisiä. Varusmiehistä perustettiin harjoi-
tuspatteristo. Itse harjoituksessa ammuttiin runsaassa 
kolmessa vuorokaudessa yli tuhat laukausta 130K54 
-kalustolla. Pääasiassa meriammunnoista koostuvi-
en ammuntojen haasteellisimmat maalit liikkuivat 
20 m/s nopeudella yli 20 kilometrin etäisyydellä. 

Teknoa kaupungintalossa 

Marraskuun alkupuolella järjestetyissä varusmies-
tanssiaisissa pantiin jalalla koreasti. Juhlat järjestet-
tiin 6.11. Vaasan Kaupungintalon juhlasalissa. En-
siluokkaisista valmisteluista vastasivat VMTK ja 
Seinäjoen Sotilaskotiyhdistys. Juhlissa tuli todistet-
tua, että myös teknoaminen onnistuu loma-asussa 
m/91. Esiintyjäkaartin nimekkäin artisti oli Jasmi-
ne. 

Patteriston viimeistä vuosipäivää 1.12.1997 
juhlittiin jo 28.11. Juhlaohjelmaan kuului paraatin 
lisäksi päivä-ja iltajuhla. Päiväjuhla vietettiin pe-
rinteisellä, mutta normaalia juhlavammalla taval-
la. Olihan kyseessä itsenäisen Vaasan Rannikko-
patteriston viimeinen vuosipäivä. Tilaisuudessa 
muistettiin patteriston oman väen lisäksi patteris-
ton puolesta työtä tehneitä yhteiskunnan vaikutta-
jia. Päiväjuhlan ehkä vaikuttavimman puheenvuo-
ron piti patteristomme entinen komentaja, eversti-
luutnantti Pentti Väyrynen. 

I loinen vart t i isänmaalle 

Iltajuhla oli rajattu vain patteriston omalle väelle; 
nykyisille ja entisille patteristolaisille. Iltajuhlasta 
tulikin lämminhenkinen, välitönjahaikeakin tapah-
tuma, jonka menestyksestä kielii sen venyminen 
hyvin pitkään. 

80-vuotiasta isänmaata kunnioitettiin aloitta-
malla itsenäisyyspäivän vietto jo 5.12. kohotta-
malla maljoja "Iloisessa vartissa isänmaalle". Sa-
massa tilaisuudessa sotiemme veteraanit luovutti-
vat varusmiehillemme Veteraanien perintökirjat. 
Iloisen vartin jälkeen veteraanit jäivät ruokalaan 
keskustelemaan samana aamuna valmistuneen ali-
upseerikurssi 121 :n kanssa. Erityisesti veteraaneja 
tuntui kiinnostavan naisten hyvä menestys kurs-
silla, olihan priimus nyt ensi kertaa nainen. 

Itsenäisyyspäivänä patteristo oli osana paraati-
joukkoa, jonka vastaanotti Vaasan torilla Suomen 
Vapaudenpatsaan kohdalla sotilasläänin komenta-
ja, prikaatikenraali Asko Kilpinen. Paraatia varten 
Vaasan ainoa kävelykatukin joutui "antamaan pe-
riksi". Eräs alikersantti totesikin autonlavalta että 
"Taitaa olla ensimmäinen ja viimeinen kerta kun 
saa painaa pitkin puistikkoa Krazilla tykki pers..". 

Ikäluokka 1/98 jää patteriston viimeiseksi. Sii-
hen tuntui olevan pohjalaisilla nuorilla kovasti 
"tunkua". Tavoitevahvuus ylitettiin ja Sotilaslää-
nin mukaan paljon halukkaita jäi vielä "rannalle". 

Keväällä patteristo "normaalin" toimintansa li-
säksi osallistuu mm Jääkäripäivän ja Valtakunnal-
lisen Veteraanijuhlan järjestelyihin. 
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Mikään ei saa jääkiekon ystävää niin hilpeäksi kuin voitto kotiluolassa. 

Korkeintaan tuomarin runttaaminen kirvoittaa yhtä makeat naurut. 

Mutta kirsikka kerman päälle on se, että on pannut muutaman kolikon 

onnistuneesti likoon Pitkä- tai Tulosvetoon. Hillot lunastat seuraavana aamuna. 



Kamala Turun vesillä. 

ERKKI LAURILA 
tekst i ja kuvat 

KAMALAsta 
tuli vieläkin 
kamalampi! 

Vuonna 1995 Rannikko-
tykistökoulu sai PErt-

osastolta tehtävän, 
jossa määrättiin kehittä-

mään kauko-ohjattava 
maalilaite KAMALA 

vastaamaan paremmin 
todellista merimaalia. 

Tavoitteena oli havaita 
Kamala paremmin ja 

samalla pitää se turvas-
sa rannikkotykistön 

tarkalta tulelta. 

• Rannikkotykistökoulun uu-
rastuksen tuloksena on saa -
tu valmiiksi prototyyppi, jota 
hankitaan jo tämän vuoden 
aikana joukoille. Uuteen Ka-
malaan laitteiston ja ohjelmis-
ton integroinnin on tehnyt tur-
kulainen Navidec Oy. 

O h j a i l u k a r t t a p o h j a l l a 

Uusi Kamala yhdistää perin-
teisen maalihinauksen ja kau-
ko-ohjatun maalilautan edut. 
Kamala hinaa kevyttä maali-
lauttaa, johon ammunta ta-
pahtuu. Yksinkertaista, mutta 
t e h o k a s t a . Näin p ä ä s t ä ä n 
koulu tusammunnoissa tilan-
teisiin, joissa maali tulee suo-
raan kohti ja samal la jopa 
mutkittelee. 

Käyttäjäystäväll isemmän, 
uudistuneen Kamalan ohjailu 
tapahtuu digitaalisella kartta-
pohjalla. Näytöllä kartta liik-
kuu Kamalan liikkeiden mu-
kaisesti. Esimerkiksi Kamalan 
ohi t taessa loiston väylän var-
rella, sen sektori muuttuu kar-
talla väriltään samaksi kuin 
K a m a l a s t a k a t s o t t u n a k i n 
näyttää. 

K o l m e v a i h t o e h t o a 

Autopi lot t i -ohjaus vanha l la 
menetelmällä on kuten perin-
teinen ohjaus digitaalisen kar-
tan tuomalla lisällä. KAMALA 
kääntyy käänne t t äessä ohja-
u s a s e m a n ruoria. Liikkeet 
näytetään karttanäytöllä. KA-
MALA jatkaa ruorin antamaan 

52 RANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 9 8 

Ohjelmisto sisäl tää kym-
menittäin eri ominaisuuksia, 
joiden luetteleminen t ä s s ä on 
mahdotonta. 

Yksi mielenkiintoinen omi-
naisuus on karttakuvan tallen-
nus kovalevylle yhdellä näp-
päinpainalluksella. Karttapoh-
jalla esi tetään Kamalan paik-
ka aluskuviona, nuolivektoril-
la kulkusuunta ja -nopeutta 
kuvaa vektorin pituus. Lisäk-
si kartan sivulla esitetään kel-
lo-aika, paikka koordinaattei-
na, poikkeama reitiltä, ajo-
suunta, a jonopeus jne.. Lisäk-
si kartalle voidaan itse piirrellä 
ohjailualueita, omia tarkistus-
pisteitä ja symbol ikir jas toa 
hyödyntäen kaikkia merikor-
tin karttamerkkejä. 

Kehi t tynyt v i e s t i y h t e y s 
mahdollistaa luotettavan 30 
kilometrin ohjai luetäisyyden 
Ainoaksi rajoittavaksi tekijäk-
si jää optinen näkyvyys, kos-
ka edelleenkin ohjailtava alus 
tulee nähdä. • 

O m i n a i s u u k s i a r i i t t ä ä 

suuntaan kääntymistä kunnes 
uusi komento annetaan . 

A u t o p i l o t t i - o h j a u k s e s s a 
anne taan a josuunta as te ina 
kaukokäyttöpaikasta uudella 
menetelmällä siten, että an-
netaan potentiometrillä ajo-
suunta asteina kaukokäyttö-
paikasta, jonka KAMALA säi-
lyttää ja liikkeet näy te tään 

karttanäytöllä. Menetelmä on 
ohjailijalle helpoin, koska s e 
on s a m a kuin ajaisi lauttaa 
itse venees tä . Tätä menetel-
mää on käytetty ammunnois-
sa , koska näin ohjailijalla on 
kaikki mahdollisuudet tehdä 
ammunta haasteell isemmak-
si muuttamalla nopeasti suun-
taa tai nopeutta, sitä lisäämäl-
lä tai vähentämällä ja tietysti 
vaikeimpana tekemällä mo-
lempia yhtaikaa- "ja jo vain 
m e n e e ennakot pieneen!" 

K o l m a s m e n e t e l m ä on 
käyttää reittimenetelmää, jol-
loin KAMALA a jaa etukäteen 
suunni te l tua ja ohjelmoitua 
reittiä. Ohjailija sää te lee vain 
ajonopeutta erikseen. 

Digitaalinen karttapohja 
helpottaa ohjailua). 

Navigointi- ja karttaohjelmis-
to on kaupallinen tuote ja s e 
on käytössä yleisesti kauppa-
merenkulussa, joten sen toi-
mivuus on taattu. 

Koko ohjailuasema mahtuu kätevästi kuljetuslaukkuun. 
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SAAB 

RBS15 
Mk3 

Saab Dynamicsin 
uuden sukupolven 
meritorjuntaotijus 
on saanut tyyppi-
merkinnän Mk3. 

Yritys kuuluu 
Saab-konserniin ja 
on tuottanut lukui-

san joukon eri 
tyyppisiä ohjusjär-

jestelmiä yli 50 
vuoden aikana. 

Yritys on aikaisem-
min toiminut ni-

mellä Saab Missi-
les ja sen toimi-

paikkana on Linkö-
ping Ruotsissa. 

U u d e n s u k u p o l v e n 
ohjusta suunniteltaes-
s a on läh tökohtana 

ollut maalien nopeasti kehit-
tyvät ja pitkälle erikoistuneet 
vastatoimenpiteet niin asevai-
kutuksen kuin elektronisen 
sodankäynnin keinojen avul-
la. Uhkakuvien muutoksen on 
nähty joh tavan k a s v a v a a n 
vaat imukseen ohjuksen kan-
t a m a s t a s e k ä erittäin tark-
kaan kykyyn luokitella maalit. 
Rannikko-olosuhteet vaativat 
ohjukselta myös erityispiirtei-
tä. Ohjuksen p e r u s r a k e n n e 
on kuitenkin säilynyt ennal-
laan; s e on tutkahakuinen ali-
ääniohjus, jonka voimanläh-
t eenä on suihkumoottori. 

Rbs15 Mk3 on suunnitel-
tu toimimaan use issa erilai-
s i s sa käyttötilanteissa. Am-
munnanhallintajärjestelmä ky-
k e n e e t u k e m a a n n o p e a a 
pää töksentekoa ja näin kye-
tään vähen tämään reaktioai-
kaa yllättävissä tilanteissa. 

Suuren kantaman (> 200 
km) avulla voidaan ammunta 
suorittaa stand-off etäisyydel-
tä. Maihinnousuhyökkäyksen 
torjunnassa on keskeistä kyky 
luokitella ja valita oikeat maa-
lit. Ohjuksen hakupää tä on 
tältä osin kehitetty. Rannikko-
olosuhteita ajatellen ohjuksen 
lentorata on monipuolisesti 
oh je lmoi tav issa s e k ä sivu-
e t t ä k o r k e u s s u u n n a s s a ja 
myös hyvin lähel lä kiinto-
merkkialuetta oleviin maalei-
hin kyetään vaikuttamaan. 

Ä l y k k y y s l i s ä ä n t y y 

Uuteen o h j u k s e e n kuuluu 
keske i senä kokonaisuutena 
uudistettu ammunnanhallinta-
järjestelmä, josta käytetään 
nimitystä MEPS (Missile En-

gagement Planning System). 
S e perustuu teoll isuusstan-
dardien mukaiseen Unix-työ-
a s e m a a n ja graafiseen käyt-
töliittymään. Jär jes te lmä tu-
kee päätöksentekoa antamal-
la suosituksia operaattorille. 

Jokainen ammuttava me-
ritorjuntaotijus kyetään myös 
valmistelemaan yksilöllisesti. 
Taktinen simulointi on mah-
dol l is ta e n n e n a m m u n t a a 
sekä ammunnan jälkeen. Si-
muloinnin tulokset voidaan 
tallettaa kirjastoon, josta jär-
jestelmä kykenee poimimaan 
kunkin uhkatilanteen mukai-
sesti parhaan ammuntasuo-
situksen. Maalitietoja voidaan 
vaihtaa ammunnanhallintajär-
jestelmien välillä ja järjestel-
mä tukee tulen keskittämistä 
useal ta ampuvalta yksiköltä 

samanaikaisest i . 
Ohjuksen hakupään tut-

kan ominaisuuksia on kehitet-
ty parantamalla signaalipro-
sessointia. Valinta-algoritmiin 
vo idaan vaikut taa u s e i d e n 
parametrien avulla. Loppulä-
hestyminen toteutetaan erit-
täin matalal la , noin yhden 
metrin lentokorkeudella, mikä 
vaikeuttaa ja osittain e s t ä ä 
torjunnan tietyillä asejärjestel-
millä. 

R u u t i k a a n e i s a v u a 

Ohjuksella on myös ns. uu-
de l leenhyökkäyskyky , joka 
voidaan toteuttaa joko ennal-
ta ohjelmoidusti tai automaat-
tisesti, mikäli ohjus ei löydä 
hakualueelta maalia. Lento-
nopeus on säilytetty alisooni-
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s e n a , joka t a k a a pitkän kan-
t a m a n ohel la jous tava t liikeh-
t imisominaisuudet . Valmista-
jan analyysit ovat oso i t t anee t 
heille, ettei yl isooninen meri-
to r jun taoh jus ole kus t annus -
t e h o k a s . 

O h j u k s e n h a v a i t t a v u u t t a 
on p i enenne t ty kehi t tämäl lä 
muotoi lua ja käyt tämällä ab-
s o r p t i o m a t e r i a a l e j a . Läh tö-
moot tore i ssa käyte tään savu-
tonta ruutia. 

U u d e n o h j u s j ä r j e s t e l m ä n 
keh i tys työssä on tavoi t teena 
ollut a lha ise t e l inkaar ikustan-
nukse t s e k ä 30 v u o d e n käyt-
töikä. 

Uuden sukupolven ohjuk-
s e n R b s 1 5 Mk3 kehitystyö on 
e d e n n y t varsin pitkälle. J ä r -
j e s t e l m ä ä on a k t i i v i s e s t i 

Suurempi kantama mahdollistaa maalavettien 
käytön syvemmältä sisämaasta. 

r \ S l F= 5? T A /=P I T 

Kokonaisvaltaista 
kunnossapitopalvelua teollisuudelle 
Suunnittelusta toteutukseen 
• k o n e - j a laiteasennukset 
• pneumati ikkaa j a hydrauliikkaa 
• sähkölaitteet A-urakointioikeudet 
• hitsauskoneet 
Tänäänkin 35 huoltoasentajaamme palvelevat 
1000 asiakastamme erilaisissa 
kunnossapitoon liittyvissä tehtävissä. 

TEPA-MESTARIT OY 
Puunaulakatu 9, 28100 Pori 
Puh. ( 0 2 ) 6 4 1 8 400 
Fax ( 0 2 ) 6 3 3 2 402 

Mäntyluoto, 28880 Pori 
Puh. (02) 6383 400 
Fax ( 0 2 ) 6 3 8 3 222 

Pihlava PL 24, 28801 Pori 
Puh. ( 0 2 ) 6 2 5 5 665 
Fax ( 0 2 ) 6 2 5 5 666 

• Maakaasu - luonnon-
energia putkessa 

mu 
HELSINKI K A A S U OY 
K a a s u t e h t a a n k a t u 1, Helsinki 

puh. 020 4501 
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markkinoitu a s e n ä y t t e l y i s s ä 
ja sitä on esitelty usea l l e val-
tiolle Suomi mukaanlukien . 

Ruots in Merivoimat mo-
dernisoi tällä hetkellä nykyi-
s iä R b s 1 5 oh juks iaan ja tu-
leva i suus näy t t ää , löytääkö 
S a a b Dynamics os ta j ia uu-
delle jä r jes te lmäl leen . • 

Saab RBS15Mk3:n uudistunut 
ohjuskanisteri ja ohjus. 

R A N N I K O N PUOLUSTAJA 
- L E H D E N J U L K A I S I J A Y H T E I S Ö J E N 
Y H T E Y S T I E T O J A 
RANNIKON-
PUOLUSTAJAIN KILTA 
Jouni Grönroos 
Kantokaskenpolku 4 C 
02340 Espoo 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 
Mika Pyyskänen 
Nokitontunkuja 1 C 24 
02200 Espoo 

TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 
Heikki Kiviranta 
Lankakatu 15 C 10 
20660 Littoinen 

HANKONIEMEN KILTA 
Jari Aspinen 
Köydenpunojankatu 2 G 26 
10940 Hanko 

KYMENLAAKSON 
RANNIKONPUOLUSTAJAIN 
KILTA 
Esa Terviö 
Kotilotie 6 
48310 Kotka 

MERENKURKUN KILTA 
Timo Koukku 
Hietalahdenkatu 29 
65100 Vaasa 

SELKÄMEREN 
RANNIKKOKILTA 
Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25 
26100 Rauma 

RT-KERHO JOHTORENGAS 
Pentti Jänkälä 
Teinitie 18 C 
00640 Helsinki 

RANNIKKO-
SOTILASKOTIYHDISTYS 
Ulla Varjola 
Katajanokankatu 4 D 
00160 Helsinki 

RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT 
Aapo Tokkola 
KotRPsto, PL 203 
48101 Kotka 

RANNIKKOTYKISTÖ-
SÄÄTIÖ 
Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Toimitusjohtaja 
Keijo Tapiovaara 
Hallituksen puheenjohtaja 
Ev Jorma Vuohelainen 
Asiamies 
Maj Juha Vauhkonen 
PL 105, 00201 Helsinki 

RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 
Puheenjohtaja 
Timo Sario 
Laajaniityntie 10 F 81 
01620 Vantaa 

Yhteyshenkilöt 
SIRR 
kapt Petri Parviainen 
TuRR 
kapt Hannu Heinonen 
KotRPsto 
ylil Jukka Leikos 
HanRPsto 
ylil Kari Salin 
VaaRPsto 
kapt Timo Ikonen 
RtK 
maj Jukka Tilli 
MpKK 
maj Timo Saastamoinen 
Killat 
maj Eero Sivunen 
Johtorengas 
kapt Pentti Jänkälä 
MerivE 
maj Jussi Voutilainen 
Evp-ups 
evl Mikko Mäki 
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Piranha 10x10:n 
korotettu 
peräosa mah-
dollistaa 
johtamis- ja 
tiedustelujärjes-
telmien sijoitta-
misen ajoneu-
voon. (Kuva 
Jane's Defence 
Weekly). 

Piranha 10x10 ACV 
Ruotsin rannikko-
tykistölle 

Ruotsin rannikkotykistö 
on tehnyt sopimuksen 
S v e i t s i l ä i s e n MO-

VVAG-yhtiön kanssa Piranha 
10x10 panssaroitujen ajoneu-
vojen toimittamisesta. Kaksi 
tilatuista ajoneuvoista toimite-
taan miehistönkuljetusajoneu-
voina ja kolmas sensorilavet-
tiversiona (Armoured Sensor 
Vehicle (ASV)). Piranha tulee 
olemaan Ruotsin LIRKA ran-
nikkotutkan lavettiajoneuvo. 
Kaksi s e u r a a v a a P i r anhaa 
toimitetaan syyskuussa . Toi-
nen syyskuisista ajoneuvois-
ta varuste taan tiedustelu- ja 

tutkavarustuksella. Kaikki kol-
me Piranhaa tulevat sisältä-
mään johtamisen ja tieduste-
lun vaatimat järjestelmät. 

Tilatuissa ajoneuvoissa tu-
lee olemaan useita modifioin-
teja ennen varsinaista käyt-
töönottoa. Jo ennen toimitus-
ta niihin on tehty laajennetut 
katetut sisätilat p e r ä o s a a n . 
Voimanlähteenä järjestelmille 
toimii 40 kW:n generaattori. 
Voimanlähteet kuuluvat toimi-
tukseen . Kuljettajan t akana 
sijaitsevaan johtajan paikkaan 
on sijoitettu 7.62 mm:n kone-
kivääri. 

Kaupan jatko-optioksi on 
suunniteltu kokona i suudes -
s a a n 4 4 a j o n e u v o a , . 2 7 
ASV:ta ja 17 komentoajoneu-
voa. P ä ä o s a optiossa esite-
tyistä ajoneuvoista on 10x10 
ja kymmenen 8x8 suojauk-
seen käytet tävää Armoured 
Escort Vehicle (AEV). Lopul-
lista aseis tus ta tilattaviin ajo-
neuvoihin ei ole vielä päätet-
ty. Ensimmäinen optioon liit-
tyvä tilaus on tarkoitus toteut-
taa ensi vuoden aikana. 

Jane's Defence Weekly/JVo 
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RBS 2 3 Bamse -
ilmatorjunnan uusi ulottuvuus 

• RBS23 Bamse on Bofors 
Ab:n kehittämä ilmatorjuntaoh-
jusjärjestelmä. Järjestelmään on 
yhdistetty kaikki ilmatorjunnan 
ohjustulenkäytön keskeisimmät 
elementit. 

RBS23 Bamsen prototyyppi 
on valmis ja toinen valmisteilla. 
Testiammuntoihin päästään tä 
män vuoden keväällä Järjestol 
mällä on jokasään toimintakyky 
ja sen maksimitorjuntakorkeus 
on 12 kilometriä ja vaakaetäisyys 
15 kilometriä. Se on suunniteltu 
ensisijaisesti lentokenttiin. •..11.1 
mien ja suurten esikuntien suo 
jäämiseksi. Liikkuvuutensa ansi 
osta se soveltuu myös liikkuvien 
yhtymien suojaamiseen loqun 
taetäisyydet on määritetty hyök-

käävä )n ilmama; itu )t i toimintaetäi-
syyksion mukaisiksi. 

I tson i i inon y k s i k k ö 
Bamse |ai|estelm;iän kuuluu ko-
mentoajeneuvo (Surveillance 
Coordination Centre, SCC) ja 
k, il nti" .t. 11 к il], I. n i ammuntayksik-
keä (Missile Control Centeriä, 
MCC). 

SCC n valvontavälineenä on 
I ncs:,on Microwave Systems 
ЛИ n kehittämä 3D-tutka. Anten-
ni on sijoitettu 12 metriä korke-
aan mastoon kuorma-auton la-
v a l l a olevan kontin katolle. SCC 
on yi iti 'y( t i" ;ä MCC:aan kaape-
li i. и radioyhteydellä. Järjestel-
män osien etäisyyden on ajatel-
tu olevan alle 10 kilometriä. 

M o n i p u o l i n e n t u l e n -
j o h t o 
MCC pitää sisällään kaikki tar-
vittavat elementit torjuntatehtä-
vän onnistumiseksi. Kahdeksan 
metrin maston päässä olevat tu-
lenjohtotutka, lämpökamera, 
omatunnuslaite ja sääsensorit 
antavat riittävän informaation 
ammunnan valmistelua ja itse 
ammuntaa varten. Ohjusten oh-
jauskomentojen välittämiseen 
käytetään Ericssonin Eagle tut-
kaa. 

Bamse järjestelmään on in-
tegroitu koulutussimulaattori. Si-
mulaattori mahdollistaa koko yk-
sikön yhtäaikaisen koulutuksen. 

Jussi Voutilainen 

Komentoajoneuvossn on monipuolinen valvonta- ja viestikalusto 
(vas). Hinattava ohjusyksikkö sisältää ammunnanhallintajärjestelmän. 
(Kuvat Bofors Missiliis) 
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