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Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja yksilöiden virkauran ohjaaminen ovat komentajien ja henkilöstöryhmäpäälliköiden keskeisimpiä tehtäviä. Henkilöstön rekrytointi on jokaisen palveluksessa olevan tehtävä. Vain aktiivisella rekrytoinnilla voidaan taata
merivoimien rannikkojoukoille lukumääräisesti riittävä ja laadukas henkilöstö. Rekrytoinnin kohteena ovat ennen kaikkea varusmiehet. joiden palvelusajaltaan muodostama mielikuva ratkaisee
vakinaiseen palvelukseen hakeutumisen. Jokainen kouluttaja ja
varusmies on siten joukkonsa PR-mies, mikä edellyttää myönteisen ja reilun me- hengen luomista ja ylläpitämistä.
Yksilöiden virkauran kehitys riippuu monesta tekijästä ja voi
näyttää joskus sattumanvaraiseltakin. Omat kyvyt, toiveet ja saavutukset ovat olleet rannikkotykistössä yksilön kannalta hyvin ratkaisevassa asemassa. Ne kartoitetaan tulos-, arvio- ja kehityskeskusteluissa. Seuraajasuunnitelmia laaditaan joukko-osastoissa,
merivoimien esikunnassa ja keskitetysti henkilöstöpäällikön johdolla henkilöstöryhmäpäälliköiden neuvotteluissa. Uuteen tehtävään määräämistä edeltää aina henkilökohtainen yhteistoimintaneuvottelu, jossa yksilön ja yhteisön edut yritetään saada kohtaamaan toisensa. Sattumanvaraisuus tulee ajanmittaan vähenemään,
kun uudet eläkkeelle siirtymistä koskevat säädökset koskevat yhä
suurempaa osaa henkilöstöstä. Toistaiseksi kuitenkin yllättävät
eläkkeelle tai siviilitehtäviin siirtymiset vaikeuttavat suunnitelmallista henkilöasioiden hoitamista.
Esimiesten tehtävänä on myös selkeästi kannustaa kutakin yksilöä kehittämään taitojansa ja hankkimaan mahdollisimman hyvä
koulutus. Itsensä kehittämiseen on luotava mahdollisuuksia ja
osoitettava resursseja myös varsinaisten virkaurakurssien ulkopuolelta. Omalla aktiivisuudella on toki tässäkin keskeinen merkitys, mutta määrätynlaisella kannustejärjestelmällä on myös merkitystä. Esimerkiksi sopii hyvin: "Ulkomaisiin virkatehtäviin osallistuvat vain ne, joilla on hyvä kielitaito."
Rannikkotykistö työympäristönä on tarjonnut hyvin monipuolisen ja haasteisen työympäristön. Uusissa merivoimissa tehtävien monipuolisuus lisääntyy edelleen. Osassa perusyksiköltä ja
joukkoyksiköitä edellytetään edelleen, että pääosalla henkilöstöstä on joko laivasto- tai rannikkojoukkolinjan mukainen koulutus,
mutta pääosaan merivoimien tehtävistä ei tällaisia rajoituksia ole.
Ratkaisevaan asemaan nousevat silloin yksilön kyvyt, saavutukset
ja toiveet. Jokainen meistä on loppujen lopuksi oman onnensa
seppä. Esimiesten on vain annettava jokaiselle samanlainen tilaisuus takoa kykyjensä mukaan.
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nuista, niin Utö on loistopaikka
palvella. Muuttoaikoina täällä
näkee monenmoisia harvinaisuuksia. Myös perhosia ja muita
pieneliöitä löytyy saaresta. Harvinaisia kasveja on, mutta myös
sieniä ja marjoja esim karpaloa.
Mikäli haluaa kasvattaa henkistä pääomaa, niin siihenkin on
mahdollisuus. Saaressa on oma
kirjasto, joka hankkii tarvittavia
kirjoja. Etäopiskelu on kaikkien
saatavilla. Voi suorittaa erinäisiä
arvosanoja tai jopa koko tutkinnon. Kaikki on kiinni omista
henkseleistä ja niiden venyvyydestä. Ja kun on omasta mielestään oikein paljon viisastunut
(jotkut ovat tietysti tienneet kaiken jo syntyessään) , niin tarvittaessa voi käydä kolpakkostrategiaa omalla kerholla.

U

liin linnake on ulkolinnake
sanan varsinaisessa merkityksessä. Merimatka Turun
Pansiosta Utuseen kuljetusaluksella kestää noin viisi tuntia.
Käytännössä tässä menee yksi
vapaapäivä matkustamiseen. Jos
on kiireisempi ihminen, niin ran
nikkouiskolla pääsee Pärniiisislii
Utöseen hyvällä kelillä tunnissa.
Tällöin oma yhteys Pärnäisiin
pitää olla kunnossa.
Utön linnake on valmius linnake, joka antaa myös varusmieskoulutusta. Merivalvontakurssi pidetään Utössä jokaiselle
saapumiserälle. Henkilökuntaa
linnakkeella on kolmisenkymmentä ja varusmiehiä noin seitsemänkymmentä. Henkilökunta
koostuu tutkamittaajista, muonituskeskuksen työntekijöistä, varastomiehestä, sairaanhoitajasta
sekä tietysti varsinaisesta sotilashenkilöstöstä. Mukaan on laskettu myös rakennuslaitoksen
sekä Korppoon kunnan työntekijät sekä merenkulkupiirin veneenkuljettajat.

Täyttä elämää

Pienoisyhteiskunta
Utön linnake suorittaa sille käsketyt tehtävät niin hyvin kuin
mahdollista niillä resursseilla,
jotka sille on annettu. Tämä on
selkeä lähtökohta. Tästä pidetään kiinni. Tämä puolestaan
edellyttää, että jokainen sitoutuu
omaan tehtäväänsä, hoitaa sen
kokonaisvaltaisesti ja itsenäisesti.
Utön linnake on "pienoisyhteiskunta", joka tuottaa itse
omalla henkilöstöllään lähes
kaikki ne palvelut, joita se tarvitsee. Rakennuslaitoksen työntekijät huolehtivat siitä, että vesija sähköasiat toimivat ja siisteyttä riittää. Muonituskeskus pitää
vatsat täynnä. Kirurginen sektori antaa piikin sitä tarvitsevalle.
Valvontakeskuksen henkilöstö
vastaa merialueen tilannekuvan
reaaliaikaisuudesta ja kuljetusala siitä, että uisko liikkuu. Ja
tietysti sotilaat hoitavat omat
tehtävänsä, ne tehtävät, joiden
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ympärille kaikki muu rakentuu.
Työskentely
itsenäistä
Mikään osa tästä yhteisöstä ei
saa pettää, koska se vaikuttaa välittömästi jonkun muun toimintaan. Päällikön tehtävänä on
koordinoida ja valvoa, että linnakkeelle käsketyt tehtävät tulevat hoidetuiksi. Linnakkeella
työskentely vaatii oma-aloitteisuutta ja itsekuria. Täällä on paljon oman alansa asiantuntijoita,
joiden on hoidettava omat tehtävänsä varsin itsenäisesti. Omaa
erikoisalaa on myös jatkuvasti
kehitettävä ja ideoitava, tehtävä
esityksiä päällikölle mahdollisis-

ta parannuksista. Tulen alle ei
saa jäädä makaamaan!
Yhteistoiminta eri viranomaisten kanssa korostuu ulkolinnakkeella. Apua tarvitaan ja
apua annetaan. Merenkulkupiirin kanssa toimitaan yhdessä veneiden telakointiasiassa. Merivartiostolla on passintarkastuspiste Utössä. Meripelastukseen
osallistutaan tarvittaessa. Avustetaan ja tuetaan saarella työskenteleviä urakoitsijoita huollollisesti. Tuetaan koulua ja päiväkotia. Suhtaudutaan positiivisesti oikealla asialla oleviin luonnontutkijoihin. Tuetaan saaressa
asuvaa paikallisväestöä. Kaikessa tässä tarvitaan avoimuutta ja
ymmärrystä. Kaikkihan me kui-

tenkin työskentelemme saman
päämäärän hyväksi. Siis oman
isänmaamme parhaaksi.
Monipuolisesti
harrastaen
Jos aikoo tulla isona maratoonariksi, niin en välttämättä suosittele palveluspaikaksi Utön linnaketta. Muttajos vartalo on mallia
perustyyppi ( kuten nykyisellä
päälliköllä ), pitkä selkä ja lyhyet jalat sekä pitkät kädet kuten
Yogi - karhulla (jalat käyvät alla
kuin ompelukone, mutta vartalo
pysyy melkein paikallaan... ) ,
voin erityisesti suositella palveluspaikaksi Utön linnaketta.
Täällä voi harrastaa varsin

monia asioita. Meillä on hyvin
varusteltu kuntosali, jossa voi
tarvittaessa purkaa paineita.
Kuntosalin jälkeen on mahdollista pulahtaa omaan uimahalliin
ja sitten lämpöisiin löylyihin.
Kesäaikaan voi pelata sekä jalkapalloa että lentopalloa. Lenkkeilyynkin on mahdollisuus, jos
ei tähtää maratoonariksi.
Meri luo monet harrastusmahdollisuudet. Voi kalastaa,
metsästää ja sukeltaa. Jos on taiteilijan lahjoja, niin maalaamaan
mars. Mikäli on sattunut voittamaan lotossa, niin veneilyäkin
voi harkita. Jos taas tuntee itsensä misteriksi tai missiksi, lainelauta voi olla kova sana.
Jos taas on kiinnostunut lin-

Kaikki on rajallista. Joka päivä
kannattaa elää täyttä elämää,
koska huominen on aina epävarmaa. Olla tyytyväinen siihen
omaan tilanteeseen, joka vallitsee sillä hetkellä. Osata nauttia ja
iloita pienistä asioista. Ei haluta
kuuta, jos pystyy saamaan auringon.
Sotilaallisesti ajatellen pienin
solu on taistelijapari. Taistelija
tarvitsee toisen tukea, yksin ei
pärjää. Siviilissä pienin solu on
oma perhe. Siihen kannattaa uhrata aikaa, vaikka työelämässä
työt jatkuvasti lisääntyvät. Me
olemme äärimmäisen taitavia
työllistämään itse itsemme. Jos
taustat ovat kunnossa, niin työkin todennäköisesti maistuu paremmin.
Jos haluaa tulla työskentelemään ulkolinnakkeella, niin kannattaa kurkata saappaaseen ; jospa sinne olisi jäänyt kivi, joka
hiertää ikävästi.... Tämä kivi on
syytä poistaa saappaasta ennen
merimatkan alkamista.
Jo joulun odotuksissa
Linnakkeen päällikkö
Majuri K Kallio
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ovat siinä innolla mukana ja tuntevat saaneensa korvaamatonta
kokemusta.
Ainutlaatuinen
saaristomme

Rannikkotykistö työympäristönä on ainutkertainen ja ainutlaatuinen. Se on
sitä s e k ä myönteisessä, että kielteisessä mielessä. Allekirjoittaneella on k o k e m u s t a t ä s t ä t y ö y m p ä r i s t ö s t ä yli 2 6 v u o d e n a j a l t a , j o s t a n o i n 2 0 v u o t t a t a p a h t u i

Ulkoisilta olosuhteiltaan ja luonnoltaan linnakkeet poikkeavat
toisistaan karun kallioisesta,
vehmaisiin ja luonnoltaan rikkaisiin saariin, jotka kukin omalla erikoisella tavallaan viehättävät ja antavat puitteet joissajoko
viihdytään tai sitten ei. Kun vielä muistetaan, että saaristoamme
on kehuttu ainutlaatuiseksi maailmankin mittapuussa on selvää
että palvelusympäristö on ainutlaatuinen. Viihtyvyyteen olennaisesti vaikuttava seikka on ollut ja on edelleen asuntojen kunto, taso sekä riittävyys. Nykyisin
ei asuntojen suhteen liene valitettavaa. Enää ei tarvitse aamulla hakea kahvivettään eteisen
jäätyneestä vesiastiasta, johon
piti ensin hakata reikä. Äitienkään ei enää tarvitse lähteä mantereelle synnytykseen varusmiesten vetämässä ahkiossa.

L

On huomattava, että puhun
kokemuksista, jotka on hankittu
50-luvun lopulta aina 80-luvun
alkuun saakka. Ajalta jolloin ei
ainakaan nykyisessä mielessä
usein läsnä oleva pyrkyryys ja
oman edun tavoittelu, jota valitettavasti esiintyy nykyisin jonkinverran myös puolustusvoi-
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on antanut vapaa-ajalle myös linnakkeilla uusia ulottuvuuksia.
Satelliittiantennit j a internetyhteydet ovat tuoneet linnakkeelle
nykyajan. Kuljetuskaluston kehittyminen on myös mahdollistanut mantereelliset harrastusmahdollisuudet. Esimerkkinä 60-luvulta eräs komentaja tarkastusmatkansa yhteydessä piti henkilökunnalle puhuttelun, jossa hän
suorastaan kielsi TV:n hankkimisen sen turmiollisuuden j a kalleuden takia.
Kaikesta huolimatta tai ehkä
juuri sen takia mitä itse ja vaimoni olemme kokeneet linnakkeella tapahtuvasta palveluksesta suosittelen rannikkotykistöä
edelleen aselajina, joka suo henkilöstölleen todella ainutlaatuiset
olosuhteet, joihin kannattaa pyrkiä suorittamaan elämäntapapalvelusta.
Tauno Setälä

L i n n a k e luontaisetuna

linnakkeella.
innakepalvelu tapahtui kuitenkin nykyilmaisun mukaan "kaupunkilinnakkeella", mutta se ei mielestäni vähennä millään lailla saatua
myönteistä kokemusta, joka on
sekä henkilö että perhekohtainen. Ne joilla on ollut ilo, onni
tai pakko palvella ja asua joidenkin mielestä niinsanotuilla todellisilla linnakkeilla monen tunnin
vene- tai laivamatkan etäisyydellä sivistyksestä kokemukset
saattavat olla hyvinkin toisenlaisia, eikä välttämättä aina pelkästään myönteisessä mielessä.

sa vallitseva ilmapiiri, koska se
"pienoisyhteiskunnassa" heijastui koko linnakkeella asuvaan
yhteisöön eli siis myös perheisiin.
Linnakkeen päällikkö oli
"iso herra", jolle oli ja on annettu paljon v a l t a a j a vastuuta. Häneen oikeastaan henkilöityi linnakeyhteisön hyvinvointi. Aikana ennen työaikalakia päällikkö
saneli ehdot myös perheen tai
poikamiehen vapaa-ajan käytölle tai esimeriksi sille, pääsevätkö
he hoitamaan omia yksityisasioitaan mantereelle. Valitettavan usein päälliköiksi määrättiin
suoraan kadettikoulusta valmistuneita upseereita, jotka usein
tahtomattaan joutuivat "hyppäämään liian suuriin saappaisiin".
Hyvähenkisille
linnakkeille
muodostui ja muodostuu edelleenkin oma ilmapiirinsä "linnakehenki", joka heijastuu myös
varusmiesten keskuuteen hyvänä ja innostuneena palvelualttiutena ja hyvinä koulutustuloksina.

missa on saanut piirteitä, jotka
esiintyessään heijastuvat negatiivisessa mielessä työympäristöön. Ei niin etteikö "työmies
ole aina palkkaansa ansainnut".
Lentävä lause ja ehkä hieman
kulunutkin oli, että rannikkotykistössä ei olla palveluksessa
eikä töissä. SE ON ELÄMÄNTAPA. Elämäntavaksi se ehkä
muodostui koska, palvelus linnakkeella sitoi kokonaisvaltaisesti myös perheen tähän ympäristöön ja antoi puitteet hoitaa
myös yksityiselämään kuuluvia
asioita.
Rannikkotykistö haastava
työympäristö
Rannikkotykistöstä työympäristönä puhuttaessa tulee mielestäni erottaa selkeästi linnakepalvelu mantereella tapahtuvasta, tai
lähes vastaavissa olosuhteissa

palvelustaan suorittavien henkilöiden työolosuhteista, jotka eivät sanottavasti ole erilaisia muihin aselajeihin verrattuna. Tosin
peikkona aiemmin oli siirto linnakkeelle ja mukavan "kaupunkielämän" etujen häviäminen.
Rannikkotykistö on kouluttajille mielenkiintoinen ja haastava "työympäristö" koska monet aselajit pienoiskoossa ovat
edustettuina ja oikeastaan kaikki
tulisi "hallita". Se on siis toisaalta aikamoinen rikkaus, mutta
myös vaaliva haaste niille, jotka
haluavat sen ottaa vastaan. Linnakkeella ei voi mennä siitä missä aita on matalin. Jalkaväen
taistelukoulutuksen järjestäminen pienellä kallioisella linnakkeella voi asettaa kouluttajan
mielikuvitukselle lähes ylitse
pääsemättömiä vaikeuksia toteuttaa sitä ohjesääntöjen mukaisesti ja siten, että koulutettavat

M e r e n keskellä
Sähkönsaantikin on turvattu ympäri vuorokauden valtakunnan
verkosta ja lämmitystäkin voi
säätää asunnossa. Ehkä ainoastaan vuokrataso aiheuttaa nykyisin "purnausta", koska kuitenkin
kaikista mukavuuksista huolimatta asutaan "meren keskellä"
eristyksissä. Sitä ei aina haluta
ymmärtää mitä hankaluuksia se
tuo koko perheen elämään. Tärkeimpänä lasten koulunkäynti.
Perin harvassa taitavat olla ne
kunnat, jotka ovat järjestäneet
koululaiskuljetuksen linnakkeelle tai että päivittäin on lapsille
järjestetty kuljetukset linnakkeen toimesta. Joillakin linnakkeilla on ja on ollut mahdollisuus ainakin ala-asteen oppimäärän suorittamiseen.
Linnakeyhteisön henki muodostui pääosin siitä minkälainen
oli kantahenkilöstön keskuudes-

Aiemmin asuminen linnakkeella
kuului ikäänkuin "luontaisetuihin", myös kaupunkilinnakkeilla. Päälliköllä oli näin ollen valta määrätä myös siitä missä vapaa-aikaa vietettiin. Linnakkeelta ei voinut poistua ilman lupaa.
Oman elämän suunnittelu pidemmällä tähtäimellä ei ollut
mahdollista. Vain harvoissa tapauksissa oli mahdollista asua
mantereella ja kulkea päivittäin
edestakaisin, mikä nykyään on
yleistä. Kuinkahan moni nykyisin olisi valmis silloisilla ehdoilla asumaan linnakeolosuhteissa.
Vapaa-ajan viettomahdollisuudet ovat luonnollisesti olosuhteista johtuen hyvinkin rajalliset, koska kaikki eivät kuitenkaan kalasta tai metsästä, jotka
aiemmin olivat ympäristön mukanaan tuomia luonnollisia harrastuksia. Ulkoisten olosuhteiden paranemisen myötä myös
teknisen kehityksen hurja vauhti

Aika ennen valasluokkaa. Väyläsilta, linnakkeen henkireikä.

Kantahenkilökunnan kranaatinheitinkoulutusta Kuuskajaskarissa
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Torniossa syntynyt saaristolainen

sonera

Esko on vannoutunut Jokerien kannattaja. Esko oikealla.

K

irkonmaan linnake on Suomen suurin linnakesaari.
Linnakkeen aikaisemman
vireän elämän jälkeinen hiljaiselo on viime vuosina kääntynyt uuteen kukoistukseen. Asunnot ovat lähes kaikki asuttuja ja
etenkin kesäisin Kirkonmaa on
vireä yhteisö. Sotilastehtävissä
olevat siirtyvät usein muutaman
vuoden välein. Siviilitehtävät
kuitenkin säilyvät ja joukkoosastojen ja yksikköjen arkirutiinien historia onkin juuri tästä
syystä useimmiten siviilityöntekijöiden mielissä paremmin kuin
sotilaiden.
Kirkonmaan monitoimimies
Esko Kähkölä on uurastanut saaressa jo toistakymmentä vuotta.
Kuvaavinta työstä on Eskon
oma
toimenkuvan
kuvaus:
"Työnkuvaan kuuluvat putkityöt, jätelaitosten hoito teiden
auraukset, varavoimakoneiden
huolto, ilmastointityöt, lämmitys
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ja monenlaiset korjaustyöt. Oikeastaan kaikki kiinteistönhoitoon liittyvät toimet aamuin, päivin, illoin ja öin. Ja tietysti myös
lomalla."

ja Kähkölät. Nyt on asiat toisin.
Tänä päivänä lähes kaikki asunnot ovat asuttuja. Elo on tasaantunut.
Luonto lähellä

Kirkonmaalle
Alunperin Kotkaan Esko tuli
isän työn perässä. Ennen saaristolaiselämää kuuluivat kuvioihin
varusmiespalvelus Haminassa ja
työt Haminan varuskunnassa.
1980-luvun puolessavälissä oli
vaihtoehtoina Haminaan jääminen tai Kirkonmaalle tulo. Lähes
tarkalleen 12 vuotta sitten oli
edessä muutto saareen. Kaupunkielämään tottuneelle oli saaristolaiselämä aluksi vähintään lievä kulttuurishokki. Pelkän paikanvaihdoksen totuttelun lisäksi
oli sopeuduttava 80-luvun lopulla saaren "autioitumiseen". Koulu lakkautettiin. Asukkaat katosivat. Jäljellä olivat vain Kurjet

Vapaa-ajan aktiviteetteihin saaressa kuuluvat kalastus, hirvestys, sienestys, marjastaminen ja
kaikki luontoon ja mereen liittyvä. Tietysti harrastuksiin kuuluvat myös muut saaren elämään
liittyvät "virkistysmuodot".
Hyviä puolia Kirkonmaalla
työskentelyssä ja elämisessä
ovat vapaa ja vaihteleva työ ja
luonto on lähellä.
Huonoina puolina Esko näkee yhteisön pienuuden ja tiiviyden aiheuttamat satunnaiset "ahdistukset". Tulevaisuutta leimaa
pieni epävarmuus työn jatkuvuuden suhteen. Eläkkeellekin
pitäisi jäädä 12 vuoden kuluttua.
Petri Eronen
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PÄÄTOIMITTAJA

Arvoisa lukija
T
Onnittelut

Haasteellinen yhteistyö

Rannikkosotilaskotiyhdistys täytti 80 vuotta
3.11.1998. Rannikon Puolustaja -lehti esittää
parhaimmat onnittelut vielä näin jälkikäteen.
Toimintanne saarilla ja mantereella on ainutlaatuista. Ystävällisesti ja huolehtivasti palvelevat sotilaskotien henkilöstöjä vihreät sisaret
antavat korvaamattoman panoksensa niin varusmiehille, reserviläisille kuin kantahenkilökunnallekin. Syksyn rajuista myrskyistä ja talven arktisista olosuhteista huolimatta palvelu
pelaa. Aina ei ole työpareja sotilaskodin toiminnan ylläpidossa, vaan yksittäiset sisaret
keittävät kahvia, leipovat munkkeja ja muistavat keskustella leppoisasti asiakkaittensa kanssa. Henki sotilaskodeissa on miellyttävä ja
rauhoittava. Toivomme menestystä toiminnallenne seuraavillekin vuosikymmenille.

Ensi vuoden alusta alkaen lukijakuntaamme
liittyvät Rannikkojääkärikillan jäsenet. Näin
on alustavasti sovittu. Arvostettu Rannikkojääkärilehti lopettaa ilmestymisensä ja rannikon puolustukseen oleellisesti kuuluvat rannikkojääkärit kirjoittavat artikkelinsa meidän
kaikkien luettavaksi. Lehtemme aihepiiri laajenee entisestään ja vuorovaikutus eri joukkojen kanssa paranee. Lehden tekohan ei aina ole
pelkkää auringonpaistetta, mutta onnistuessaan voi saada jopa lievän hyvän olon tunteen.
Toivomme molemminpuolista onnistumista
orastavalle yhteistyölle.

Aina roiskuu, kun rapataan
Kulunut vuosi on ollut muutosten vuosi —jälleen kerran. Rannikkojoukkojen toimintoja on
lopetettu, eriytetty ja yhdistetty. Reserviläiset
ja kantahenkilökunta ovat yrittäneet pitää itseään ajan tasalla eri muutostilanteissa. "Kabinettikeskusteluja" on käyty runsaasti ja mielipiteet ovat vaihdelleet puolesta ja vastaan, keskustelijoiden taustoista ja intressitarpeista riippuen. Kuten organisaatiomuutoksissa yleensä,
välistävetoyrityksiltä ei ole nytkään täysin vältytty. Aina ei ymmärretä tai haluta ymmärtää
yhteistyön jatkuvuuden merkitystä. Pääsääntöisesti voitaneen kuitenkin todeta, että organisaatiouudistus on saanut myönteisen vastaanoton ja aika omalta osaltaan parantaa haavat.
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Vuosi 1 9 9 9
Rannikon Puolustaja -lehti ilmestyy ensi
vuonna neljä kertaa. Pääteemoina ovat pohjoismaiden rannikonpuolustus, jokainen valtio
omassa numerossaan. Lisäksi teemoihin kuuluvat Suomen rannikko- ja merialueet kukin
vuorollaan.
Mediakortin, josta ilmenee mm. lehden
tarkat ilmestymisajat ja teemat, voi tilata lehtemme päätoimittajalta tai toimituksesta. Pääasia on, että teemme lehteä yhdessä lukijakuntamme kanssa.

TEKNILLINEN KORKEAKOULU
1'EKNISKA H Ö G S K O L A N
HELSINKI UNIVERSITY O F T E C H N O L O G Y

O y W E S T E R N SHIPYARD LTD

Haluatko diplomiinsinööriksi, arkkitehdiksi
tai maisema-arkkitehdiksi?

Hyvää Itsenäisyyspäivää, Rauhallista Joulua ja Menestystä Vuodelle 1999

Hakuaika Teknilliseen korkeakouluun alkaa 1.3 .1999 ja päättyy

Eero Sivunen

insinööriosastoille

päätoimittaja

7.5.1999,

arkkitehtiosastolle 12.4.1999Lisätietoja opintotoimistosta,
puh. 02-736 6511, telefax 6877 teijo sf
telefax 02-736 6515
Alusten korjaus- ja muutostyöt
sekä vuositelakoinnit.
Suuret teräsrakenteet.
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"Tule tänne linnakkeelle vääpeliksi kun minä
jään eläkkeelle."
Näin totesi minulle sotilasmestari
Aulis Takala noin
kolme ja puoli
vuotta sitten
Mäkiluodossa.

TULE MUKAAN KYLPYLÄMATKA1LE VIROON!
Tule suosittuun TERV1S KYLPYLÄÄN, Pärnuun.
Vuoden 1999 matkat
varattavissa!
2.730 mk/henkilö
2.730 mk/henkilö
3.140 mk/henkilö
11.04.-21.04.99
3-140 mk/henkilö
21.04.-01.05.99
3.140 mk/henkilö
13.06-23.06.99
3.140mk/henkilö
15.08-25-08.99
3.140 mk/henkilö
05.09.-15.09.99
3.140mk/henkilö
15.09-25.09.99
Kysy myös syksyn aikoja!
Yhden hengen hameen lisähinta 800 mk.
11 matkapäivää.
11.03.-21.03.99

21.03.-3iO3.99

Hintaan sisältyy: Matka Helsingistä, majoitus, täysihoito,
lääkärintarkastukset, lääkärin määräämät hoidot.

K£Rpxm

iBpreeih'

Lisähintaan erikoislääkäreiden palvelut, runsaasti retkiä ja
muuta vapaa-ajan ohjelmaa.
Ilmoittaudu mukaan yksin, kaksin tai ryhmänä!
Jäljestämme myös kiertoajeluja Virossa tyhmille toivomusten
mukaisesti. Esim. Saarenmaa, Pärnu, Tartto, Lahemaa.
Pyytäkää tarjous.

AHTI NOKELA

KAUPPAKAARI 11 puh. 242 6322
KAUPUNGINTALOSSA

MATKATOIMISTO

Vääpeli on linnakkeen päällikön oikea
käsi

JE

Elämäntapana linnake

M

oinen ajatus ei ollut käynyt mielessäni edes unissani. Täisinkin tuolloin
vastata, etten taida olla kiinnostunut koko asiasta. Asia jäi hautumaan, eikä siitä ollut puhetta
pitkään aikaan. Takala soitti minulle 1995-96 vuodenvaihteessa
ja kysyi olenko ajatellut asiaa.
Kohta pitäisi ilmoittaa kiinnostuksesta tehtävää kohtaan. Alitajunta on ihmeellinen asia. Olin
ilmeisesti tehnyt mielessäni j o
päätöksen, sillä ilmoitin komentotoimistoon olevani käytettävissä kyseiseen tehtävään.
Linnakkeen vääpelinä toimiminen on aivan jotain muuta
kuin olla mantereella tavallisen
perusyksikön vääpelinä. Sitäkin
on tullut kokeiltua melkein viisi
vuotta. Varusmiesten kanssa toimiminen on jokseenkin samanlaista kuin mantereella. Keskeisimmän poikkeuksen toiminnassa aiheuttaa se että linnake on
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suljettu yhteisö, jossa erilaiset
ihmiset eri ammattikunnista
työskentelevät yhteisten tavoitteen hyväksi. Ihmeellisiä asioita
tulee eteen kuten ihmisten työja siviilimurheet. Milloin keskutellaan linnakkeen henkilökunnan saunavuoroista, milloin vuoroveneen aikataulusta. Ruokailuajat linnakkeen ruokalassa aiheuttavat monesti mielenkiintoisia keskusteluja. Jopa postin
kulkeminen aiheuttaa välillä
omia jännitteitään.

luetaan päivän lehteä sekä keskustellaan
päivänpolttavista
asioista. Mahtuupa mukaan aina
jokunen sana työasiaakin.
Onpa aina välillä niitäkin
päiviä, jolloin tuuli on niin kovaa, että alus pääsee lähtemään
liikkeelle myöhemässä tai ei ollenkaan. Vastapainoksi on niitäkin päiviä, jolloin mantereella on
täysi tymä, mutta linnakkeella
paistaa aurinko.

S ä ä n armoilla

Linnakkeella työskentely on
enemmän elämäntapa kuin pelkkää työtä, mikä jokaisen rt-miehen pitäisi ehdottomasti saada
itse kokea. Puolentoista vuoden
kokemuksella en varmasti pysty
kuvaamaan koko toimintakenttää. Ehkä muutaman vuoden kuluttua olen vieläkin "muutamaa"
kokemusta rikkaampi.

Kesäaikaan linnakkeelle kuljetaan siviilivesibussilla, jolloin
matkan teko on nopeaa ja vaivatonta verrattuna kelirikkoaikaan
tapahtuvalla haukiluokan "kellarikuljetuksilla". Talvisin linnakkeen vuoroliikenne suoritetaan
valasluokan aluksella. Matkan
aikana katsellaan televisiota ja

Linnake elämäntapana

SUVANTO

OY

Raappavuorenreuna 4 A 12
01620 VANTAA
puh./fax (09) 891319

TEKNILLINEN KORKEAKOULU
TEKNISKA HÖGSKOLAN
HELSINKI UNIVERSITY O F T E C H N O L O G Y

Haluatko diplomiinsinööriksi, arkkitehdiksi
tai maisema-arkkitehdiksi?
Hakuaika Teknilliseen korkeakouluun alkaa 1.3.1999 ja päättyy
insinööriosastoille 7.5.1999,
arkkitehtiosastolle 12.4.1999.
Lisätietoja opintotoimistosta,
PL 1100,02015 TKK
puh. (09) 451 2911, 451 3933,
451 2046

SÄÄSTÄKÄÄ SAKARaiHNA
SAA AMPUA !
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Toisen polven patteristolainen
K
aisu Heinonen aloitti työnsä
Hangon Rannikkopatteristossa vuonna 1980 merivalvonta-aluekeskuksessa,
jossa
edelleen työskentelee. Työpaikan nimi on tosin muuttunut
vuosien saatossa valvontakeskukseksi.
Patteristo oli Kaisulle tuttu jo
entuudestaan äidin työn kautta.
Nykyinen työpaikka tuli Kaisun
tietoon aviomiehen kautta.
Mitä pidän työstäni?
Työni on ollut koko ajan kolmivuorotyötä ja se on aiheuttanut
erikoisjärjestelyjä lasten hoidossa. Aloittaessani ei iltahoitopaikkoja ollut, joten isovanhempien rooli lastenhoidossa on ollut
keskeinen aina koulujen alkuun
asti. Puolustusvoimat ja rannik-

kopuolustus, vaikka on haasteellinen ja miellyttävä työpaikka aiheuttaa usein varsinkin perheelliselle ongelmia. Äiti töissä ja isä
puolustusvoimien kursseilla lasten ollessa pieniä, miten selvitä.
Ongelmia on ollut, mutta aina on
selviydytty.
Kysyttäessä Kaisu Hienonen
sanoo pitävänsä työstään ja että
patteristo on ollut oma elämäntapansa. Isänmaallisena henkilönä
itsenäisyyspäivä, Puolustusvoimain lippujuhlapäivä ja oman
joukko-osaston vuosipäivät ovat
vuosien saatossa syöpyneet mieliin ja niistä on paljon mukavia
muistoja.

kolmivuorotyö. Ihminen joka
työskentelee kellarissa, maan
alla osaisi myös arvostaa ikkunaa työhuoneessaan. Vuoron alkaessa ja sen päättyessä saattaa
keli olla täysin muuttunut.
Kokonaisuutena olen viihtynyt
hyvin ja perhe sopeutui ja selviytyi äidin vuorotyöstä. Tyttäreni
on opiskellut jo usean vuoden
Turussa ja poikani, suoritettuaan
varusmiespalveluksensa Laskuvarjojääkärikoulussa Utissa, on
aloittanut opiskelun Huittisissa.
Nyt on helpompaa ja mieheni
kanssa selviydymme hyvin jatkossakin.
Haastattelija J Valtimo

Ikkuna puuttuu
Varjopuolia, jos niitä täytyy hakea, voidaan mainita jo mainitut

Rcannikkopuolustajat menestyivät golfissa
Ring Siden kenttä Espoossa oli
näyttämönä Merivoimien Esikunnan golfmestaruuskisoille.
Aurinkoinen ilma ja vieno syksytuuli olivat vastakohta aikaisemmin tänä vuonna pelatun rtgolfin olosuhteille. Hyväkuntoinen kenttä ja loistava keli takasivat korkean tulostason.
Voiton vei Ari Uttula 33 bogey-pisteellä.
Kiertopalkinto,

upea tinahylsy sai ensimmäisen
kaiverruksen kylkeensä. Seuraavat sijat menivätkin rannikonpuolustajille. Toiseksi sijoittunut
Jussi Voutilainen jäi vain kaksi
pistettä voittajasta. Pronssimitali
luovutettiin Juha Vauhkoselle.
Naisten sarjan paras oli Pirkko
Karine. Lähimmäksi lippua kisan voitti Jussi Voutilainen.
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Ballistiset suojamateriaalit
Hesco Bastion linnoitteet
Luotisuojamateriaalit
Läpivalaisulaitteet
Miinan rai vausvarusteet
Nato-lankatuotteet

JVo

Oikaisu
Viime lehden numerossa (sivulla
5) kirjoituksessa uusista
merivoimista oli epätarkkaa tietoa
Merisotakoulun vaiheista. Kirjoituksessa mainittiin Merisotakoulun
rannikkotykistökoulutuksen
siirtyneen S a n t a h a m i n a a n 1963.
Rannikkotykistön henkilökunnan
koulutus siirtyi Merisotakoulusta
Tykistökouluun
Santahaminaan
15.11.1963. Tykistökoulun siir-

O outokumpu

tyessä Niinisaloon perustettiin
Rannikkotykistökoulu oma koulu
1.9.1969. Reserviupseerikoulutus
siirtyi merisotakoulusta rannikkotykistökouluun 3.4.1970.
P ä ä k i r j o i t u k s e s s a esiintyneet
"kirjoitussotkut" aiheutuivat taittovaiheessa tapahtuneessa tekstiskannakuksessa.
Pahoittelemme virheitä.
Toimitus

Komposiitti kypärät
Luodinsuojalasit
Laservaroittimet
Miinakoulutusmateriaalia
Taktiset suojalasit ja visiirit

FinnProtec Oy
PL 43, 02721 Espoo, puh. 09-554 334, 0400-554334, telefax 09-548 3344
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7 6 mm:n ilmatorjuntakanuuna
vuodelta 1 9 1 6 mallia

VICKERS

( 7 6 ITK/16 V)

Ensimmäiset Vickersit
rannikkotykistö sai 50-luvulla
(SA-kuva)
varten. Jotkut aseet jaettiin heti
1950-luvun puolivälissä rannikkotykistöjoukko-osastoille, toiset vasta 1960-luvun puolella.
Vickersit olivat alussa keveiden pattereiden varauskalustona,
kunnes ne siirrettiin harjoituska-

Vickersin kömpelölle ajolaitteelle ei juuri ollut käyttöä
rannikkotykistössä. (SA-kuva)

Sotilasarvojen muuttaminen on alkanut. Uudet
arvot tullaan myöntämään pääsääntöisesti vaatehankintaoikeuden yhteydessä. Kaikilta peruskoulutusta antavilta kursseilta valmistuvat tulevat
saamaan oikeuden merivoimien sotilasarvon ja
pukuunt.
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NC - P O I N T

H E N K I - JA ELÄKEVAKUUTUS
PL 133 • 20101 TURKU. PUH. 0 1 0 5 5 0 1 0
www.verdandi.fi

lustoksi. Tykillä ammuttiin paljon ja se oli varmatoiminen. Viimeiset rannikkotykistön 76
mmm Vickersit hylättiin vasta
vuonna 1989 Kotkan Rannikkopatteristossa.

Yhteiset merivoimat, yhteiset v a a t t e e t

Sotilasarvot yhteisiksi

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

VERDANDI

K i i n t e i s t ö O y
V a n t a a n
V a / i t a u i i
H e t h e i i y h o t e l i i

Vaateuudistus etenee. Rannikkotykistöosaston
henkilöstö aloitti uudistuksen vaihtamalla asusteensa heti vuodenvaihteen jälkeen. Arvomerkkien välinen vihreä sarka oli vain siirtymävaiheen
ilmiö. Rannikkotykistön peruskoulutuksen saaneilla ei vihreä sarkaa enää ole. Muilla maavoimakoulutetuilla vihreä säilyy.
Vaateuudistus koskee koko merivoimien palveluksessa olevaa palkattua henkilöstöä. Tämän
vuoden aikana on hiukan yli 200 oikeutettuja
vaateuudistukseen. Tavoitteena on saada uudistus loppuun mahdollisimman nopeasti.

TUHOLAISTORJUNTA OY
DESTRUCTOR AB

Rauhankatu 27
06100 Porvoo
Puh. 019-66 131

O V E ENQVIST

76 ItK/16 V oli ensimmäinen
englantilainen nimenomaan ilmatorjuntaan tarkoitettu tykki.
Alkuperäinen versio kehitettiin
ennen ensimmäistä maailmansotaa j a valmistui vuonna 1914.
Mk 3, jossa kiilalukko oli vaihdettu kierrelukkoon, valmistui
vuonna 1916.
Maahamme nämä aseet, yhteensä 24 kpl, tulivat vuoden
1940 maaliskuun lopulla. Jatkosodan jälkeen aseet olivat siinä
määrin vanhentuneet, että ilmatorjunta-aselaji luopui niistä
huolimatta niiden suuresta ampumatarvikemäärästä. Tykit siirrettiin 1950-luvun puolivälissä
Asevarikko 5:een, jossa tehtiin
muutostyöt
rannikkotykistöä

Porvoon
Osuuspankki

OY

Myllynummentie 15, PL 34, 04251 Kerava
Puh. 294 4 4 0 0

XJ^Jheilxxtalo

Vantaan Retkeilyhotelli tarjoaa virikkeellisen, viihtyisän ja edullisen majoituksen
Tikkurilan urheilupuistossa Vantaan kaupunkikeskustan välittömässä läheisyydessä.

Reservin arvot e n n a l l a a n
Reserviläisten sotilasarvomuutoksista ei ole vielä
tehty päätöksiä suuntaan eikä toiseen. Entisen
rannikkotykistön reserviläiset tulevat säilyttämään maavoimien arvot. Vaatetus niinikään säilyy ainakin toistaiseksi ennallaan. Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö on käskenyt jatkaa Merivoimien sotilasarvokysymyksen selvittämistä
mm reserviläisten osalta. Selvitystyön tulee olla
valmis 1.12. mennessä.
Varusmiehiin vaateuudistus on vähäinen. Laivapalveluksessa olevat varusmiehet käyttävät jatkossakin merimiehen asusteita. Rannikkolinjalaiset siirtyvät käyttämään siirtymäkauden puitteissa lomavaatetuksenaan maastopukua m91 ja merivoimien barettia. Vähitellen palveluspuvuksikin
vakiintuu maastopuku.

Vantaan Retkeilyhotelli sijaitsee Tikkurilan urheilupuistossa Urheilutalon yhteydessä.
Urheilupuistosta o n 8 0 0 metrin kävelymatka Tikkurilan a s e m a l l e j a 1300 metrin matka Tiedekeskus H e u r e k a a n .
H e l s i n k i i n j u n a m a t k a kestää 15 m i n u u t t i a ja lentokentälle a u t o m a t k a kestää 5 - 7 minuuttia.
Urheilutalossa on kahvila-ravintola, keilahalli, biljardisali, kuntosali, a m p u m a r a t a 2 5 m, paini- ja tatamitiloja ja
iso täysimittainen palloiluhalli sekä tarvittavat p u k u - ja pesutilat.
Retkeilyhotellin välittömässä läheisyydessä o n uimahalli, kaksi jäähallia, kaksi squashkenttää, golf-simulaattori ja
useita ulkokenttiä eri palloilulajeille. Hiekkaharjun tenniskeskus, squash- ja sulkapallohalli sekä golf-kenttä sijaitsevat
1500 metrin etäisyydellä H i e k k a h a r j u n aseman läheisyydessä.

Vantaan retkeilyhotellissa ja -majassa on yhteensä 100

Majoitusliike k u u l u u valtakunnalliseen S u o m e n Retkeilymajajärjestön S R M ry:n -hostelliketjuun ja edelleen
kansainväliseen (IYHF) hostelliverkostoon. S R M : n luokitusjärjestelmässä hotelli o n luokiteltu ylempään (****)
tasoluokkaan.
H i n n a t alkaen 9 0 m k / h e n k i l ö
Vantaan Retkeilyhotelli
Valkoisenlähteentie 52
0 1 3 0 0 Vantaa

Jari VVetterstrand
Soita Hotelli 0 9 - 8 7 2 0 0 6 7
Fax 0 9 - 8 7 2 0 0 6 8
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Uretacmipojat

TriHero

I

Loviisan kaupunki
Lovisa stad

Strateginen isku

stuin taas syksyn kuluessa kahdessakin
hienossa palaverissa, vai mitähän ihmeen work gruppeja ne oikein olivatkaan.
Ei näiden tapaamisten nimistä enää mitään
ymmärrä, mutta pääasiahan on, että silloin
puhutaan asiaa kun pitää ja muulloin on
sitten taas mukava jaaritella niitä näitä.
Nämä tämän syksyn tapahtumat olivatkin sieltä paremmasta päästä. Molemmissa oli edustettuina upseereita niin luonnonvoimista kuin armeijastakin. Toisessa tilaisuudessa oli pääasiassa kapuja ja majureita. Toisessa taas herrat olivat vähän varttuneempia, tai ainakin ikävuosia oli kertynyt
keskimäärin vähän reilummin. Oli siellä joukossa joitakin ihan aitoja everstejäkin.
Näissä kokouksissa sitä puhuttiin niin
hienoja ja monimutkaisia asioita, että meinasi tällainen vähän vanhempi ja enemmänkin kalastukseen keskittynyt kuulija
ihan tipahtaa kärryiltä. Kaikkien puhujien,
niin nuorempien kuin vanhempienkin, huulilta soljui sujuvasti sellaiset termit kuin
strateginen isku sekä informaatiosodankäynti. Ja vaikka kuinka tivasin, kukaan ei
loppujen lopuksi osannut täsmällisesti
määritellä, mitä ne tarkoittavat. Vastauksiksi sain kyllä toinen toistaan pidempiä teoreettisia lätinöitä, mutta en yhtään konkreettista tosi sotilaan käsitystä.
Kun sitten kotona oikein fundeerasin
näitä juttuja, niin juolahti mieleen oikein
malliesimerkki strategisesta iskusta. Se ei
kuitenkaan ollut se vanha juttu pressan
kaappaamisesta, sillä minä pitäisin sitä
aika raukkamaisena tekona. Ajatelkaa nyt,
onhan se perin epäreilua että nuoret, huippukuntoiset miehet tulee ja kaappaa jo vähän huonojalkaisen herrasmiehen, joka ei
kykene edes karkuun juoksemaan.
T ä m ä minun ideani havainnollistaa
k o k o juttua paljon paremmin. Funtsikaa
sellaista tilannetta, että Suomi on yllättäen
päässyt olympialaisten jalkapalloilussa niin
pitkälle, että edessä on ratkaisuottelu siitä,
että päästääkö kisoihin vai ei. Sitten, heti

ensimmäisten peliminuuttien aikana vastustaja potkaisee Jari Litmasta polveen
niin, että se turpoaa kuin vesimeloni. Jari
on poissa pelistä ja vastustaja selviää varoituksella, kun se näyttikin niin kovasti vahingolta. Mutta se oli todellinen strateginen
isku. Siinä meni heti kättelyssä niin usko
kuin kykykin.
Informaatiosodankäynti onkin sitten
paljon vaikeampi juttu. Siitä on vaikea keksiä mitään konkreettista. Mutta en ole siitä
huolissani, sillä näissä tapaamisissa minun
annettiin ymmärtää, ettei koko puolustusvoimissakaan ole kuin kaksi upseeria, jotka
tuntevat tätä käsitettä vähän paremmin. Eivätkä hekään kuulemma kuin noin hypoteettisen teoreettisesti vain.
Näin ne asiat vaan muuttuvat ja mutkistuvat. Eikä näissäkään uusissa kuvioissa
ole takana mitään muuta, kuin vanhojen
uhkakuvien katoaminen tuhkana tuuleen.
Kun eri puolilla maailmaa pannaan riittävästi käytännön elämästä vieraantuneet,
teoreettiset upseerit uusia uhkia fundeeraamaan, niin syntyyhän siinä toki mitä
mielikuvituksellisempia juttuja. Se on sitten
taas ihan toinen juttu, kuinka sitä sotaa
loppujen lopuksi käytäisiinkään.
Väkisin tulee mieleen ajat hamasta
menneisyydestä. Silloin elektroninen sodankäynti, eli asiaan perehtyneiden kesken
tuttavallisesti elso, oli samanlainen muotiilmiö. Silloin jokaisen, joka halusi osoittaa
elävänsä ajan hermolla, tuli kaikissa käänteissä puhua elsosta ja korostaa sen kaikkivoipaisuutta.
Mitään ratkaisevaa ei sitten kuitenkaan
tapahtunutkaan. Sotia käytiin siellä sun
täällä ja kai niissä vähän elsoakin on roiskittu menemään. Kaikista niistä huikeista
elso-visioista huolimatta sodankäynti on
jatkunut eri puolilla palloamme jotakuinkin
perinteisin keinoin.
Saas nähdä kuinka nämä uudet visiot
vaikuttavat!
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järjestelmät
• Lavausjärjestelmät ja
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ELESCO
Erityisosaamista vuodesta 1975
luotettavalta järjestelmä- ja
laitetoimittajalta

Erityisosaamisen alueet:
• Akustiikka
• Elektromagnetismi
• Elektroniikka vaativiin olosuhteisiin
• Sovellusohjelmointi
• Järjestelmäintegrointi
Tuotteet:
• Herätemiinojen raivausjärjestelmät
• Magneettisuojausjärjestelmät
• Herätemittausradat
• Akustiset ja optiset valvontajärjestelmät
• Johtokeskus- ja esitysjärjestelmät
• Ammunnanhallinta- ja laskinjärjestelmät
• Suuntaus- ja laiteohjausjärjestelmät
• Digitaaliset puheensalauslaitteet
• Siirrettävät laitesuojat
• Tutkajärjestelmien apulaitteet

Elesco Oy

Elescon kaukovalvontajärjestelmän työasema
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ERISTÄÄ:

PL 128
(Luomannotko 4)
02201 ESPOO
puh. (09) 525 9060
fax
(09) 525 90660

PL 198
(Kampikuja 4)
78201 VARKAUS
puh.(017) 366 5100
fax (017) 366 5111
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Syksyn 1968 epävirallinen
laivastovierailu" Hangossa

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

ne Euroopassa kiristyi jälleen
kerran äärimmilleen.
Jännitys kasvaa
Itämerellä

Yliluutnantti Heikki Rinne ja majuri Tapani Virkki seurasivat
tilanteen kehitystä patteriston esikunnassa.

K

un pääministeri Kosygin
tuli presidentti Kekkoselle
kylään sotalaivalla. Vuosi
1968 oli eräällä tavalla "vallankumouksen" vuosi koko maailmassa. Vietnamin sodan vastustaminen Amerikassa j a LänsiEuroopassa sai aikaan suuria
nuorisomellakoita ympäri maailmaa. Myös opiskeleva nuoriso
kapinoi lähes kaikkialla. Sosialismia ja Maon punaista kirjaa
ihannoitiin samalla, kun sodan
jälkeen syntyneet suuret ikäluokat olivat muutenkin kapinassa
vanhempiaan vastaan. Neuvostoliitto ja punainen Kiinan kansantasavalta tukivat tätä nuorison
liikehdintää, koska se oli edullista heille. Länsimaissa nuoriso
muodosti eräänlaisen "viidennen
kolonnan", josta kommunistit

10

katsoivat olevan hyödyksi itselleen. Sama vallankumouksellinen henki pääsi kuitenkin leviämään myös osittain ns. sosialistimaihin, jotka koittivat toki pitää
rajansa suljettuna tältä "kapitalismin hapatukselta". Kaikkein
pisimmälle tämä "rapautuminen" eteni Tsekkoslovakiassa,
jossa alettiin pääministeri Aleksander Dubcekin johdolla puhua
ns. ihmiskasvoisesta sosialismista. Vapaampien tuulten puhaltaessa puhuttiin ns. Prahan keväästä. Tämä kevät sai kuitenkin äkkilopun, kun Varsovan liiton sosialistimaat antoivat veljellisen
apunsa Tsekkoslovakian kommunisteille 21. elokuuta 1968.
Käytännössä tämä merkitsi koko
Tsekkoslovakian miehitystä. Samalla yleinen sotilaallinen tilan-

Länsimaiden pääkaupungeissa
myös Helsingissä puhkesi suuria
osittain väkivaltaisiakin mielenosoituksia Neuvostoliittoa ja sen
liittolaisia vastaan. Helsingin kaduillakin marssittiin viikon verran kauniin intiaanikesän vallitessa tsekkejä kannattavia iskulauseita huudellen. Neuvostoliiton laivaston liikehdintä Itämerellä kiihtyi syyskesän ja syksyn
aikana huomattavasti. Tämä
huomattiin Suomessa, ja yleisesti pelättiin vaikeuksia Suomellekin, jolla oli YYA-sopimus Neuvostoliiton kanssa. Tsekkoslovakian tietähän oli tarjottu Suomelle aikaisemminkin vuonna 1948.
Itämeren jännittynyt tilanne ja lisääntynyt liikenne näkyivät hyvin syyskuusta aina joulukuuhun
1968 saakka Hangossa.
Hangon Rannikkopatteristo
joutui 7. lokakuuta 1968 tosi koetukselle. Presidentti Urho Kekkosen presidenttikaudella Suomessa saatiin yhä enenevässä
määrin tottua siihen, että presidentti hoiti maan ulkomaan suhteita sangen suvereenisti, ja monesti aivan yksin. Varsinkin Neuvostoliiton kanssa tehtiin ilmeisesti useamminkin erilaisia sopimuksia ilman, että niistä erikseen tiedotettiin edes eduskunnalle, puhumattakaan Suomen
kansalle.
Vieras sota-alus lähestyy

A
TARKIAINEN
pufrm n nramm

Mikonkatu 3, 00100 H E L S I N K I
Puh. 661 916 Fax 656 015

Maailman pienin apina.
Maailman harvinaisin leopardi.
Maailman suurin papukaija
+ 170 muuta eläinelämystä!

OPEL OY

KORKEASAARESSA
YMPÄRI
YUODEN
J o k a päivä:
t o u k o - s y y s k u u 10-20
l o k a k u u s t a 10-16
Info: 0 6 0 0 - 9 5 911 ( 2 , 2 0 / m i n +- p p m )

Jostain tällaisesta järjestelystä oli
kysymys, kun Russarön merivalRANNIKON PUOLUSTAJA 3/98
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vonta-asemalla huomattiin 7. lokakuuta 1968 kello 12.25 vieras
sota-alus, joka kulki länteen noin
kaksi kilometriä aluevesirajamme ulkopuolella. Alus otettiin
tarkkaan seurantaan ja Russarön
tutka pantiin käyntiin kello
12.40; Jussarön tutka käynnistettiin kello 13.15. Kello 12.44 alus
kääntyi suuntaan 330 astetta
kohti Russarötä. Kello 12.50
vieras sota-alus ylitti aluevesirajan ja samalla liittyi aluksen rinnalle tai edelle "Saaristen-niminen alus, joka oli tullut aluevesirajalle Hangosta; Saaristo kuului
merenkulkuhallitukselle. Molemmat alukset jatkoivat kulkuaan kohti Russarötä. Kello 13.05
hälytettiin paikalle Hangon merivartioaseman vene RV 10,
joka lähti Tulliniemestä kello
13.15 päällikkönä pursimies
Lautamies. Kello 13.33 merivartioston vene yritti käännyttää
vieraan sota-aluksen, joka todettiin Riga-luokan alukseksi ja jolla oli kyljessään tunnusnumero
515. Ensimmäinen tunnistus oli
virheellinen, sillä kyseessä oli
ohjushävittäjä "Slavnyij" Alus
jatkoi kulkuaan merenkulkuhallituksen aluksen kanssa kohti
Russarötä. Merenkulkuhallituksen Saaristossa oli merivartijoiden havaintojen mukaan tasavallan presidentti Urho Kekkonen.
Samaan aikaan Russarö viestitti
vieraalle alukselle vilkulla:
"Olette Suomen aluevesillä"
toistaen sanoman ilman että vieras olisi vastannut. Edellä kulkevalla Saaristolla oli ylhäällä
viestiliput H J T.

Taisteluhälytys
Kun aluevesirajan ylitys oli tapahtunut, Hangon Rannikkopatteristossa oli suoritettu hälytys ja
Russarössä oltiin valmiudessa
voimatoimiin tarvittaessa. Patterin päällikkö kapteeni Rauno
Laakso käski miehittää ampuvan
patterin, jolla varauduttiin varoitustulen ampumiseen vieraan sotalaivan eteen. Kohti ei tietysti
olisi ammuttu, koska lupa siihen
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oli korkeammalla taholla. Samaan aikaan Hangon esikuntapatterilta lähetettiin joukkue
miehiä kuorma-autolla Länsisatamaan siltä varalta että vieras
sota-alus laskee satamaan. Kello
13.07 Hangon Rannikkopatteriston esikunnassa käymässä ollut
everstiluutnantti I Ruutu oli ottanut yhteyttä Pääesikunnan operaatiokeskukseen ja ilmoitti, että
kyseessä oli merihätätapaus, jossa oli otettu valvonta-asetuksen
18 §:n mukainen yhteys merenkulkuviranomaiseen, joten voimakeinoja ei käytetä. Kello
13.45 vieras sota-alus 515 ankkuroitui Gustafsvörnin alueelle
ja "Saaristo" ajoi sen viereen.
Samantien molempien alusten
ympärille muodostui melko voimakas savuverho, joka haittasi
näkyvyyttä. Kello 14.02 numero
515 kääntyi ja suuntasi kulkunsa
kohti aluevesirajaa ja ylitti aluevesirajan kello 14.46 poistuen
Suomen alueelta. Sen jälkeen se
suuntasi kulkunsa suuntaan 100.
Saaristo puolestaan jatkoi matkaansa kohti Örötä. Hangon
Rannikkopatteristo teki tapauksesta ilmoitukset Merivoimien
esikuntaan ja Etelä-Suomen Sotilasläänin esikuntaan sekä lähimmälle merivartioston yksikölle.

Hangon patteristoa
pidetty pimennossa
Kello 13.30 patteriston esikuntaan saatiin merivoimien esikunnasta puhelinsanoma, jonka oli
lähettänyt kapteeniluutnantti Teles: "Aluksen nimi oli Slaavni,
jota oli vastassa merenkulkuhallituksen alus Saaristo. Slaavni toi
vieraita merenkulkuhallitukselle,
ja Saaristolla oli paikalla muunmuassa merenkulkuneuvos Helge Jääsalo. Tapausta ei käsitellä
alueloukkauksena. Tieto oli saatu merivoimien esikuntaan Rajavartioston esikunnasta." Sanoman sisällön vahvisti yliluutnantti Asko Kilpinen soittamalla
kapteeniluutnantti Telekselle.
Tieto välitettiin välittömästi pat-

teriston komentajalle. Alueloukkauksen aikana ei aluevesien läheisyydessä tapahtunut mitään
muuta tavallisuudesta poikkeavaa. Kyseessä oli ilmeisesti jälleen presidentti Kekkosen tapa
hoitaa maan asioita. Tarkoitus oli
ottaa Slavnyjillä ollut Neuvostoliiton pääministeri Aleksei Kosygin tarkastusalus Saaristoon
aluevesirajojen ulkopuolella, ja
käydä sen jälkeen neuvottelut
Hiittisten saaristossa. Kun Hankoniemellä vallitsi tuolloin noin
4 Beaufortin tuuli, joka nousi
ajoittain jopa kuuteen Beaufortiin, olisi vaihto merellä ollut
hankalaa ja jopa vaarallista, ja
tämän takia pelättiin tulla sisään
Hankoniemen suojaan. Tyypillistä tuon ajan tavalle oli, ettei
Hangon Rannikkopatteristoon
otettu etukäteen mitään yhteyttä
korkean tason vierailusta. Hangon satamakapteeni sen sijaan
tiesi vierailusta. Samoin asian
tunsi Hangon Rannikkopatteriston tuolloin lomalla ollut majuri
Erkki Saramo, joka oli presidentin adjutantti Urpo Levon käskystä ollut Hiittisissä valmistelemassa kalastusretkeä. Tutut Hangon kalavedet vedet olivat presidentti Kekkoselle jo entuudestaan tuttuja, koska hän kalasti
usein täällä ystävänsä vuorineuvos Aarne Karjalaisen kanssa. Ilmeisesti tämän takia nämä vedet
oli varattu salaisen neuvottelun
pitopaikaksi. Kovasta merenkäynnistä johtuen suunnitelma
kuitenkin tuli julkisuuteen.
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Salaisia neuvotteluja
Presidentti Kekkonen ja pääministeri Kosygin vierailivat Örössä ja kalastivat Hiittisten vesillä
käyden samalla neuvotteluja.
Niiden jälkeen palattiin Hankoon jäänmurtajalla. Sitä oli
Länsisatamassa vastassa useita
satoja hankolaisia. Vastaanotto
oli synkkä, koska yleisesti pelättiin, mitä tuleman piti. Hangossa
korkeat vieraat piipahtivat vielä
Kekkosen ystävän vuorineuvos
Karjalaisen luona Hopearannas-

TOYOTA

Luotettava Toyota vuokra-auto
tarpeittesi mukaan

TOYOTA RENT ITÄKESKUS
Puh. 8518 3202
Henkilö- ja pakettiautot, pienoisbussit

Rent a Car
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sa Hyvon-Kudeneuleen alueella
ja jatkoivat sitten matkaa Helsinkiin. Tieto siitä, keitä aluksilla
oli, tuli Hangon Rannikkopatteristoon huhujen mukana, kukaan
ei virallisesti ilmoittanut molempien maiden korkeiden johtajien
käynnistä alueella. Ohjushävittäjä Slavnyijn (tunnus 515) laivastovierailu Hangon sataman redillä kesti niin vähän aikaa, ettei
sitä ehtinyt valokuvaamaan ilmeisesti kukaan muu kuin Hangon Rannikkopatteriston merivalvontaupseeri ylivääpeli Osmo
Jokela. Jokela joutui kuitenkin
luovuttamaan harvinaiset kuvansa negatiiveineen merivoimien
esikuntaan j a pääesikuntaan,
eikä niitä toistaiseksi ole julkaistu muualla kuin Hangon Rannikkopatteriston historiateoksessa.
Vierailun jälkimainingeissa pidettiin Hangossa kuitenkin marraskuun 1968 lopussa merivalvonnan koulutus j a harjoitustilaisuus "Myrskytuuli", jossa aikaisemmin syksyllä saadut kokemukset analysoitiin.

Puolueettomuus
kyseenalaiseksi
Kansainvälistä kohua Kosyginin
"ex tempore" tekemä vierailu

sotalaivalla Hankoon herätti valtavaa kansainvälistä huomiota
kaikkialla maailmassa j a ennen
kaikkea Euroopassa,
italialialaiset lehdet arvostelivat
vierailua pitkään ja asettivat
Suomen puolueettomuuden kyseenalaiseksi. Kun
tieto neuvostoliittolaisen
sota-aluksen tulosta Hankoon levisi maailmalle.
Monet uskoivat, että nyt
oli Suomen vuoro joutua
Neuvostoliiton
miehittämäksi.
Presidentti Kekkonen
itse
selvitti vierailua julkisui
dessa myöhemmin
syksyllä.
Hän kertoi, että
kalastusretkestä
oli sovittu jo keväällä 1968, kun
hän oli ollut
retkellä Venäjällä. Kalastusmatkan oli ollut määrä toteutua elokuussa 1968, jolloin pääministeri Kosyginin oli tarkoitus lomailla Virossa. Elokuussa tapahtunut
Tsekkoslovakian miehitys oli
kuitenkin sotkenut koko neuvostojohdon aikataulun, eikä kala-

| l |
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retkestä Hiittisiin ollut tullut mitään. Vasta lokakuun tuulisilla
säillä siihen oli aikaa. Näin ainakin presidentti Kekkonen asian
julkisuudessa selvitti.
P e k k a Silvast
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Puolustusministeri
Anneli
Taina
- puolustusjärjestelmässämme on
tarvetta vapaaehtoistyölle

P

uolustusministerin tehtävään ministeri Taina tuli
ympäristöministeriön asuntoministerin tehtävästä. Ministerin asema kruunaa vuodesta
1981 alkaneen kunnallisten ja lukuisten muiden yhteiskunnallisten luottamustehtävien kautta
kehittyneen aktiivisen kokoomuspoliitikon uran. Hän on ollut
kansanedustaja vuodesta 1987
alkaen hoitaen samalla myös
merkittäviä valiokuntatehtäviä.
Puolustusta lähellä olevista
tehtävistä - monien muiden
ohella - mainittakoon erityisesti
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan jäsenyys 1986-95
(eli 10 vuotta), Naiset ja sotilaallinen maanpuolustustoimikunnan jäsenyys 1992-93, hallituksen uiko- j a turvallisuuspoliittisen valiokunnan jäsenyys j a
Puolustusneuvoston varapuheenjohtajuus.
Ministeri Tainalla on lisäksi
muuan arvostettava kytkentä:
Hänen isänsä, JR 27:n KKK:n
vänrikki Toivo Jussila oli henkilö, jonka ehdotuksesta Suomen
marsalkka Mannerheim myönsi
kaikille Suomen äideille Vapaudenristin (VR 4). Itsekukin saatamme nähdä sen omassa kotikirkoissamme. Tämän haastattelun tekijälle tuotti mielihyvää
kertoa ehdotuksen tekijän tyttärelle siitä vaikutuksesta, jonka
mainittu kunnianosoitus tekee
kaikkiin ulkomaisiin vieraisiin.
N a i n e n puolustusministerinä
Kysymykseen, miten maailmalla
reagoidaan j o toiseen suomalaiseen, perättäiseen naispuoliseen
puolustusministeriin ministeri

aa". Jatkokysymykseen, miten
se vaikuttaa itse tehtävissä, Taina
totesi, ettei millään lailla, asiat
hoidetaan kaikkien toimesta
asioina - kuten hyvä onkin.
Entä onko puuttuvasta varusmiespalveluksesta ollut haittaa
ministerin tehtävien hoidossa?
Taina hymyili ja sanoi lyhyesti:
"Ei sitten minkäänlaista. Varusmiespalvelus ei anna valmiuksia
ministerin tehtävien hoitoa varten. Tuntumaa tämän päivän varusmiehen elämään puolestani
saan tarkastus- ja vastaavilla
käynneillä."
Entä tulo tehtävään, sujuiko
se aikanaan hyvin? Ministeri
Taina nyökkäsi pontevasti ja korosti 130-henkisen puolustusministeriön hyvää ja täsmällistä
työilmapiiriä. Ministeriön ja
puolustusvoimien kulttuuri nyt
on kerta kaikkiaan kurinalainen
ja nopea kaikissa toiminnoissaan. "Taitaa olla kaikkein paras
ministeriöittemme joukossa" oli
ministerin yleisarvio.
Tehtävien luonne?

Ministeri Anneli Tainalla on pitkä kokemus maanpuolustustyöstä (SA-kuva)
M a a i l m a s s a o n tällä

syntynyt ja vuonna 1975

hetkellä vain yksi nai-

yhteiskuntatieteitten

n e n , jolla o n p u o l u s t u s -

maisteriksi valmistunut,

ministerin vaativa salkku

tamperelainen Anneli

vastuullaan. Hän on

Taina. H ä n e t n i m i t e t t i i n

pääministeri Lipposen

puolustusministeriksi

hallituksessa, Imatralla

13.4.1995.

Taina hymyili: "Ainakin minut
huomataan ja eritoten suomalaisena ministerinä. Tunnettavuusarvo on suuri! Se sallii samalla
kertoa esimerkiksi ulkomaisille

mieskollegoille Suomen naisten
merkittävistä panoksista aikojen
saatossa niin sodan ajan kuin
rauhan töissä ja kuvastaa maassamme vallitsevaa demokrati-

Ministeri Taina ilmaisi ilonsa siitä, että hän on juuri tämän ajan
saanut olla puolustusministerinä.
"Haasteet ovat olleet melkoiset.
Valtavasti kasvanut kansainvälistyminen, erityisesti Naton rauhankumppanuusohjelman puitteissa, mahdollinen yhteispohjoismainen helikopterihankinta,
puolustuspolitiikan ja puolustusvoimien kehittäminen hallituksen kevään 1998 selonteon linjausten pohjalta, siihen liittyvät
puolustusvoimien rakenneuudistus, varusmiesten uusi koulutusjärjestelmä, vain joitakin mainitakseni. Sen lisäksi tulevat normaalit hallintotoimet budjetteineen jne. Kaiken kaikkiaan, tehtävien mittavuudet ja laajuudet
ovat yllättäneet. Työ on mielenkiintoista ja ..." ministeri Taina
katsoi vakaasti silmiin " sille on
ollut poliittisesti tavattoman
merkityksellistä, että se on voitu
hoitaa viiden eri hallituspuolueen puitteissa ja tuella. Kaikki

ovat nähneet maanpuolustuksen tiostaan yhteistyöosapuolet järtärkeyden"
jestelmän ohjaamiseksi ja tukeOnko ollut j a onko ongel- miseksi. Jotta vapaaehtoinen
mia? Vastaus oli mitä odotetuin: maanpuolustuskoulutus palvelisi
"Valtion tiukka taloudenpito ai- tehokkaimmin kokonaismaanheuttaa puolustushallinnon alal- puolustusta on selvää, että yhle ongelmia. On kuitenkin pai- teistyön on oltava saumatonta.
nokkaasti todettava, että jatkos- Vapaaehtoinen toiminta on eritsa kasvatetaan puolustusvoimien täin tärkeä osa maanpuolustustoimintamenoja ja mm. kertaus- tamme."
harjoitukset palautetaan vastaaMikä on ollut vaikeinta, entä
maan laskettuja tarpeita. Ei voi- miellyttävintä? "Rakenneuudisda välttää, etteikö puolustusvoi- tus sinänsä ei ole ollut hankala
mienkin ole sopeuduttava pyrki- asia, minä olen sen takana. Mutmyksiin osaltaan tukea valtion ta kyllä varuskuntien lopettamitalouden tilan tervehdyttämistä, nen ja sitä kautta syntyneet erivelaksi ei voida elää." Entä va- laiset vaikeudet henkilöstölle
paaehtoinen maanpuolustuskou- ovat mietityttäneet. Taloudellilutus, onko se löytänyt linjansa? sesti niukkoihin raameihin soMinisteri Taina totesi, että em. peutuminen ei ole helppoa. Rasselonteossa otetaan jo selkeästi kain tehtäväni on kyllä ollut Makantaa vapaaehtoisen maan- kedonian rauhanpuolustajien hepuolustuskoulutuksen puolesta. likopterionnettomuuden vainaMaanpuolustuskoulutuksen tulee jien vastaanotto takaisin kotitukea erityisesti paikallispuolus- maahan." ministeri Taina totesi
tusjärjestelmäämme. Paikallis- vakavana. Mikään päätöksentej o u k k o j e m m e koulutus nojaa koon liittyvä asia ei ole jäänyt
yhä selkeämmin vapaaehtoisten kuitenkaan kaivertamaan. Ei
kansalaisten tekemään maan- saattohelikopterikiistelykään."
puolustustyöhön. Vuosikymme- "Miellyttäviä piirteitä ovat kyllä
nen alussa aloitetun vapaaehtoi- olleet tehtävät sinänsä, runsaat
sen maanpuolustusjärjestelmän kansainväliset tehtävät, puoluskehittäminen on edennyt hyvin. tus- ja maavoimien kehittämisOn tärkeää, että puolustusvoimat toimet ja - niin koko toimialan
on määritellyt omasta organisaa- dynaamisuus! Koko ajan mennään kuitenkin eteenpäin. Onhan
aika lyhyessä ajassa tapahtunut
todella paljon.", Taina luonnehti.
Miten tuttu rannikkopuolustus on Teille? "Olen vieraillut
joillakin rannikkolinnakkeilla.
Rannikkopuolustuksen liikkuvia
komponentteja on tarkoitus jatkossa kehittää. Haluan tässä antaa tunnustusta Suomenlinnan
Rannikkotykistökillan suursaavutukselle, 12 tuuman tykkitornin kunnostamisesta jälkipolville. Se on sotahistoriallinen kulttuuriteko. Käytän tässä mielelläni tilaisuutta toivottaakseni rannikon puolustajille menestystä
vastuullisissa toimissaan."

Ministeri Taina maanpuolustuskurssin avajaisissa (SAkuva)

Kiitos haastattelusta ja menestystä myös Teille, Ministeri
Anneli Taina!
Eversti Juhani A. Niska
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Kiltakisa Santahaminassa
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iltakisan tavoitteena on kannustaa kiltalaisia aktiivisesti
ylläpitämään taistelutaitojaan, tutustua alueella toimiviin
kiltoihin ja ennenkaikkea killoissa toimiviin ihmisiin ja näin luoda uusia väyliä yhteistyöhön
ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta. Suomenlinnan
Rt-killan joukkueen voitettua
viime vuoden kiltakisan olimme
tänä vuonna sen tosiasian edessä,
että me järjestämme kilpailun.
Kiltakisan järjestely ja toimihenkilöiden kerääminen laskettiin
Pekka Mäkelän ja Kristiina Slotten harteille. Kiltalaiset olivat
kiitettävästi mukana kisan kokoamisessa. Suurempaa huolta
tuotti saada killoista joukkueita

mukaan. Ei auttanut, vaikka tänä
vuonna oli uusi houkutin - Helsingin kiltapiiri oli luvannut voittavalle joukkueelle 1000 mk:n
kilta-avustuksen. Pitkän soittokierroksen jälkeen kisaan lähti
kolme joukkuetta: Länsi-Helsingin Maanpuolustus ry, Kaartin
Jääkärirykmentinkilta ry ja Laskuvarjojääkärikilta ry:n Helsingin paikallisosasto.
Kranaatti lentää
Sateisena
sunnuntaiaamuna
11.10 kokoonnuttiin Santahaminaan Jääkäritalolle, josta pienen
esittelykierroksen jälkeen siirryttiin Mäkelän Pekan jakaman kartan avulla eri rasteille ja kilpailu

alkoi. Rasteja oli kuusi ja yksi
yhteinen viestirasti. Kilpailevien
joukkueiden vähyyden vuoksi
rasteilla jouduttiin välillä pitkiinkin odotteluihin. Mutta onneksi
sade oli lakannut, ilma oli melko
lämmintä ja juttuseura mukavaa.
Ykkösrastilla ammuttiin makuualustalta ilmakiväärillä ja katsottiin, kuinka pitkälle kranaatti
lentää. Kakkosrastilla purettiin ja
koottiin rynnäkkökivääriä. Rasti
kolme koostui kahdesta tehtävästä.
Miinanetsintää
Ensin piti tietyltä alueelta tunnistaa erilaisia esineitä: pakki, hylsyjä ym., sitten koetettiin löytää
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RTK:n johtoryhmä myrskyssä
Orrengrudilla
R
VEIKKO MYLLYPERKIO

akennusteollisuuden Keskusliiton kahdeksan henkisen johtoryhmän kehitysseminaari tukeutui Orrengrundin
linnakkeen palveluvarustukseen
15.-16. 10. 1998. Olosuhteet tarjosivat työrauhan ja sotilasympäristö johdatteli sopivasti taloudellisen maanpuolustuksen aihealueelle. Johtoryhmän jäsen
RTK-Fakta Oy:n toimitusjohtaja,
reservin majuri Eero Sivunen
toimii rakentajapoolin sihteerinä.
Hän esitelmöi seminaarin aikana
—" myös linnakkeen varusmiehille
varautumisesta eri kriisiskenaarioiden mukaiseen poikkeusolojen rakentamiseen.

Voittajajoukkue tuntee rynnäkkökiväärin
miinakentältä mahdollisimman
monta sakaramiinaa. Nelosrasti
oli vanha tuttu esterata. Rikkinäiseen rakennukseen oli vedetty naru, josta kiinni pitäen juostiin rata ympäri. Paikanmääritys
ja tulenjohto oli tehtävänä viidennellä rastilla. Täällä myös
koeteltiin sotilastietoutta kysymysten muodossa.
Rastilla kuusi oli tapahtunut
onnettomuus, jossa sydänkohtauksen saanut mies tönäisi autollaan polkupyöräilijää. Tämä
oli ollut lähdössä hakemaan
apua naisautoilijalle , jonka auto
oli sammunut tielle. Onnettomuuden tapahtuessa naiskuskilta
vielä leikkaantui peukalo irti ja
siinä oli kilpailijoilla miettimistä, mitä tehdä. Kierrettyään kaikki kuusi rastia kiltalaiset pääsivät tauolle; kahvia, lämpöisiä
piirakoita ja makkaraa oli tarjolla. Syönnin lomassa vaihdettiin
vähän mielipiteitä eri kiltojen
toiminnasta ja tutustuttiin toisiin
kiltalaisiin.
Ratkaisu viestissä
Ennen viimeistä viestiä tilanne
oli tiukka, - kaksi kiltaa samoilla
pisteillä. Joten viimeinen osuus
ratkaisi kisan. Laskuvarjojääkärikiltalaiset jaksoivat juosta kovimmin vielä pyörittyään kolme
kierrosta kepinkin ympäri. Kisan
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Jukka Taran tyylinäyte
kranaatinheitossa.

RTK:n johtoryhmä oli oli
ensimmäinen Orrengrudissa
vieraillut yritysryhmä

jälkeen siirryttiin Jääkäritalolle,
jossa Kiltapiirin puheenjohtaja
Matti Kojonen juhlallisesti ojensi voittaneelle joukkueelle shekin ja kiltakisan kiertopalkinnon
(45 mm piiskatykin ammus puualustalla) seuraavaan kisaan asti.
Siis onnea voittaneelle joukkueelle ja suurkiitos kaikille kisan
järjestelyyn osallistuneille kiltalaisille! Ensi vuonna voimme sitten osallistua Laskuvarjojääkärikilta ry:n järjestämään kisaan.
Teksti:
Kristiina Slotte
Kuvat: Asta Ruuskanen

Vaikka Orrengrundissa ei tällä
kertaa kalasteltu oli johtoryhmällä aikaa muistella menneitä kalareissuja.
RANNIKON PUOLUSTAJA 3/98

Johtoryhmän miespuoliset
jäsenet ovat kaikki reservin upseereita. Linnakkeen päällikön
yliluutnantti Seppo Kangasmäen
havainnollista puolustuksen ja
merivalvonnan esittelyä seurattiin näin ollen erityisellä mielenkiinnolla.
Naisvarusmiehen täsmällinen merivalvontatehtävän esittely ja vastaukset kysymyksiin lisäsivät selvästi myös johtoryhmän naisjäsenten kiinnostusta ja
keskustelua naisten osuudesta
maanpuolustuksessa.
Myrskyn kourissa
vierailumme Orrengrundilla tapahtui
navakoiden tuulten ja vaihtelevan pilvisen syyssään aikana.
Tulopäivän aamulla 24 metriä
sekunnissa puhaltanut
tuuli
tyyntyi sen verran, että vain 45
minuutin viivästyksellä päästiin
aloittamaan merimatka turvamääräysten mukaisissa olosuhteissa, joita kuljetusaluksen varusmiehistöt jämäkästi noudattivat. Myös paluumatkalla todettiin, että ulkomerellä liikkuvan
on totuttava merenkäyntiin.
Saimme seminaarin aikana
havainnollisen käsityksen siitä
karusta ympäristöstä, jossa Orrengrundin sotilaat, merivartijat
j a luotsit tekevät kaikissa olosuhteissa arvokasta työtään merenkulun ja alueemme koskemattomuuden turvaamiseksi.
RTK:n johtoryhmä oli ensimmäinen yritysryhmä, j o k a
vieraili saarella. Ryhmä saavutti
asettamansa tavoitteet mieliinpainuvassa ympäristössä. Siitä
kiitos mainiolle emännällemme
Terttu Rautopurolle, linnakkeen
päällikölle, yliluutnantti Seppo
Kangasmäelle ja Kotkan rannikkoalueen komentajalle, everstiluutnantti Timo Junttilalle.
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ROBERT M M N US M M N EN SAUNANSA
Juomalasi harppina
Tarinan mukaan ajatus graniittisaunan rakentamisesta syntyi huvilalla juhlitun yön jälkeen kesällä 1910 (?). Jean Sibeliuksen ehdotuksesta Eliel Saarinen piirsi
Robert Kajanukselle saunan
luonnospiirustukset
käyttäen
apunaan juuri tyhjennettyä lasia.
Kolmikon ideoinnin tuloksena
rakennustyöt käynnistettiin, mutta lopulliseen käyttökuntoon sauna ei Kajanuksen aikana valmistunut. Neljän eri avioliitton kokemuksen omaavan kapellimestarin mielestä ei saunalla ollut sittenkään niin väliä, olihan graniitti muuri komea.
Robert Kajanuksen kuoltua
vuonna 1933 alue siirtyi muille
omistajille, jotka rakensivat saunarakennuksen erikoisine torneineen käyttökuntoon. Myös huvilarakennus rakennettiin käytännöllisesti katsoen uudestaan.
Tuhon aika
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R

obert Kajanus (s. 2.12.
1856) oli tavoitteellinen
mies. Hän opiskeli nuorena
musiikin teoriaa ja viulunsoittoa.
Vasenkätisyyden takia Robertilta
kariutui viulistin ura ja hän keskittyi musiikin teorian ja säveltämisen opintoihin. Valmistuttuaan Euroopan opinahjoista Kajanus sävelsi paljon, perusti Helsingin
orkesteriyhdistyksen
(myöhemmin Helsingin kaupunginorkesteri), sinfoniakuoron ja

orkesterikoulun.
Jean Sibelius oli samaan aikaan nouseva säveltäjälahjakkuus. Kajanus tunsi jäävänsä Sibeliuksen varjoon, jolloin hän
ryhtyi kapellimestariksi tulkiten
säveltäjämestarin teoksia. Vuonna 1900 Kajanus soitti Suomen
maailman kartalle Pariisin maailmanäyttelyssä.
Kesäisin Robert Kajanus
purjehti paljon. Eräänä syyskuun
päivänä vuonna 1897 purjevene

ajautui sumussa Obbnäsin kallioiseen rantaan. Sumun hälvettyä ilmestyi kapellimestarimme
silmien eteen luonnonkaunis
rantamaisema. Ihastus paikkaan
oli välitön. Vaikeiden kauppaneuvottelujen jälkeen 25 hehtaaria, myyjän mukaan kelvotonta
maa-aluetta, vaihtoi omistajaa.
Vuonna 1898 valmistui metsikköön maailmankuulun arkkitehdin Eliel Saarisen suunnittelema
huvila.
RANNIKON PUOLUSTAJA 3/98

Porkkalan alue oli "vuokrattuna"
Neuvostoliitolle vuodet 19441956. Tuona ajanjaksona huvilaja saunarakennus oli tuhottu
käyttökelvottomiksi.
Huvilan
jäänteet poistettiin 1950-luvun
lopulla suomalaisten toimesta.
"Vuokra-aikana" mahdollisesti
sellinä toiminut saunarakennus
jäi raunioina paikoilleen. Kajanuksen aikoinaan ostama, myöhemmin muiden omistama alue,
kuului osana vuonna 1956 Suomen puolustusvoimille pakkolunastettuihin alueisiin.
Y h t e i s h e n g e n näyttö
30.11.1979 evl Pekka Uski oli
järjestämässä valatilaisuutta Kajanuksen saunan raunioiden läheisyydessä. Valonheittimet tekivät kruunun alueen päälle ja ter-

ARTIKKELIN KIRJOITTAJA:
Eero Sivunen
- Suomenlinnan Rannikkotykistökillan puheenjohtaja
1989-1992
- Kajanuksen hoitokunnan
jäsen/puheenjohtaja
1985LÄHDEAINEISTO:
Ove Enqvist, Robert Kajanuksen sauna ja huvila, 1990.
SAUNAN VARAUSTIEDOT:
Mauri Harju,
puh: (09) 1816 7541,
gsm: 0400 443 749k

Liljeberg OY ja
Oy leikkasivat
rakennukseni

vapata paloi rapistuneen tornin
huipulla. Tunnelma oli vaikuttava. Samalla syntyi ajatus saunarakennuksen kunnostamisesta.
Jälkeenpäin on kerrottu, että ideoita oli syntynyt muillekin kuin
rt-miehille, mutta ne olivat jääneet vain ideatasolle.
Projektin käynnistysvaikeusten jälkeen evl Heikki Tiilikainen kollegoilleen kokosi Helsingin rannikkotykistökillan edustajista johtoryhmän, joka otti työn
haltuunsa. Arkkitehti Olli Saatsi
laati rakennussuunnitelmat noudattaen Eliel Saarisen tyyliä, eri
suunnittelutoimistot tekivät rakennekuvat ja LVIS-suunnitelmat. Organisoijina toimivat mm.
killan puheenjohtaja Reijo Telaranta ja Helmut Hess. Työmaan
vetäjäksi lupautui Pekka Ahtola.
Yhteistyö Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin ja Rannikkotykistökoulun edustajien
kanssa oli rakentava.
R t - m i e h e t asialla
Tuhannet talkootunnit, killan
omat rahoitusjärjestelmät sekä
yritysten myönteinen suhtautuminen eri tukimuodoin mahdollisti Kajanuksen saunarakennuksen peruskorjaustöiden toteuttamisen. Epämääräisestä kivikasasta oli pala palalta rakennettu
upea luomus. Runsaan kahden
vuoden työn tulosta juhlittiin
vihkiäistilaisuudessa 14.10.1983
puolustusvoimien komentajan,
kenraali Jaakko Valtasen kun-

nioittaessa läsnäolollaan. Mukana olivat myös kenraali Väinö
Karvinen, hankkeen aktiivinen
tukija, rykmentin komentaja ev
Torsti Lahti, idean "isä" evl Pekka Uski ja yritysedustajien puheenvuoron pitänyt teollisuusneuvos K H Pentti Lemminkäinen Oy:stä sekä lukuisa määrä
muita projektiin osallistuneita.

kruunajaistilaisuudella, jota arvovaltainen yleisö yritysedustajineen ja lehdistö kunnioittivat
läsnäolollaan. Kuusi vuotta kestäneen projektin vetäjänä toimi
silloinen killan puheenjohtaja
Eero Sivunen apunaan mm. Olli
Saatsi, Kauko Pyyskänen ja Kalevi Hiili.

Merenkurkussa haikeat mutta
haastavat tunnelmat

M i t ä vuonna 2 0 1 0
R a k e n t a m i n e n ei lopu
koskaan
Muutaman käyttövuoden jälkeen
alkoivat ongelmat, jotka eivät
ole outoja tänäkään päivänä. Vettä tuli sisälle ikkunoiden pielistä,
seinistä ja tietenkin katosta. Graniittilohkareiden saumalaastit eivät pitäneet vettä. Vuonna 1985
aloitetut
korjaustoimenpiteet
saatiin päätökseen eri vaiheiden
jälkeen vuonna 1991, jolloin torni sahattiin poikki j a eristettiin
lyijylevyllä. Korjaustöiden aikana saunan aitokiuas oli jouduttu
muuttamaan sähkölämmitteiseksi, jonka takia myös koko sähköpääkeskus jouduttiin uusimaan.
Ilmastointijärjestelmä ja vesipumppu vaihdettiin, huonetilat
maalattiin moneen keitaan, kattorakenteita korjattiin ja ulkoseinien laastisaumat uusittiin.
Koska rakennuksen
vihkiäisiä ei haluttu pilää toista kertaa (olihan kyse samasta kohteesta), juhlistettiin Suomenlinnan Rannikkotykistökillan toteuttamaa ja kustantamaa korjausoperaatiota 10.9.1991 tornin

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta on tottunut mittaviin rakennushankkeisiin. Kajanuksen sauna, Järvön kiltamaja ja Kuivasaaren 12" kaksoistykkitorni
oheisrakennelmineen.
Kaikki
upeita suorituksia, vastuullisesti
hoidettuja ja käyttökunnossa olevia. Toivottavasti kaikkien eri
intressitahojen käsitykset rakennusten käytöstä j a kunnossapidosta ovat yhtenevät projektit toteuttaneen Suomenlinnan Rannikkotykistökillan
käsitysten
kanssa. Todellisia ja pitkäaikaisia vastuunkantajia on sittenkin
harvassa.

Rannikonpuolustajia Vaasan kaupungin vastaanotolla 24.5. (Kuva Jussi Kero)

M

erenkurkun killan 34. toimintavuosi on ollut työntäyteinen, mutta sitä on
varjostanut nimikkojoukko-osastomme Vaasan Rannikkopatteriston toiminnan päättyminen
kotikaupungissamme. Olemme
kuitenkin vakuuttuneet siitä, että
kiltatyötä tarvitaan nyt entistäkin
enemmän, kun joudumme taistelemaan ilman vakinaista sotaväkeä päämääriemme saavuttamiseksi. Otamme haasteen vastaan
luottavaisin mielin: Maakuntamme vahvaa maan puolustustahtoa
ei suinkaan ole nujerrettu.
Killan vireän toimintavuoden
tärkein tapahtuma oli valtakunnallisten Rannikon Puolustajain
Päivien järjestelyvastuu. Iki-
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muistoista viikonloppua vietettiin 23 - 24. toukokuuta. Saapuvilla oli noin 80 kiltasisarta ja veljeä Merenkurkun lisäksi Kotkasta, Helsingistä j a Turusta.
Tervetuliaistilaisuutta kunnioittivat mm. Vaasan Sotilasläänin
komentaja, rannikkotykkimies,
prikaatikenraali Asko Kilpinen
ja Vaasan Rannikkopatteriston
komentaja everstiluutnantti Hannu Luukkonen. Nimikkojoukkoosastomme komentajalle Luukkoselle, Kilta luovutti Taistelijan maljan kiitokseksi yhteiseksi
hyväksemme tekemästä sitkeästä
työstä.
Lauantai iltapäivänä kiltaväki tutustui sotaveteraani, taiteilija Edvin Hevonkosken luomuk-

seen Edvinin polkuun Asevelikylän kaupunginosassa. Saimme
käydä sisällä mm. autenttisessa
asemasodan aikaisessa korsussa
ja kappelissa. Vaasa on aina arvostanut maanpuolustustyötämme. Niinpä kiltaväki sai nytkin
nauttia itsenäisen Suomen ensimmäisen pääkaupungin tarjoamasta
cocktail-tilaisuudesta,
joka järjestettiin silmänruokaakin tarjoavassa Tikanojan taidekodissa.
Tanssiaiset Upseerikerholla
päättivät onnistuneen lauantain.
Sunnuntaina linja-autot koukkasivat vielä Suomen pisimmän,
Raippaluodon sillan j a Pohjanlahden merivartioston Sommarön vartioaseman kautta, missä
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meitä hellittiin ansiokkain esittelyin. Kiltamme haluaakin esittää lämpimimmät
kiitokset
myös merivartiostolle panoksesta yhteisen tapahtumamme järjestelyihin!
Elokuun lopulla vietimme
Kiltatalolla perinteistä kesän
huipentumaa Vaasan Sinibarettien järjestämänä ja lokakuun lopulla piipahdimme Uumajassa
jo tavaksi tulleella syysristeilyllä.
Tervetuloa Kalle Ruutu ja
patteriston perinneyhdistys Prikaatikenraali Asko Kilpinen siirtyi reserviin syyskuun lopussa.
Kiitokseksi hedelmällisestä yhteistyöstä yhdistyksemme luovutti kiltaveljelle arvokkaimman
tunnustuksensa, Killan standaarin. Toivotamme kenraalille leppoisia eläkepäivä ja sotilasläänimme
uuden
komentajan
eversti Kaarle Ruudun tervetulleeksi valtakunnan maanpuolustushenkisimmän alueen sotilasjohtoon.
Edessä ovat vielä pikkujoulujuhlat 12.12. Kiltatalolla jouluruokineen, kinkkuarpajaisineen ja leikkeleineen. Mukaan
ovat tulossa myös Sinibaretit
sekä Vaasan Rannikkopatteriston perinneyhdistys, jonka jäsenet otamme ilomielen vastaan
kiltaamme.
Vaikka Vaasan Rannikkopatteriston valot kaupunkimme
keskellä sammuvatkin tämän
kuun lopussa, vapaaehtoinen
maanpuolustustyö jatkuu: Haluamme edelleen olla keskeinen
osa meri- ja rannikkopuolustusta. Aselajin uudet toimintaympäristöt ja -mallit ovat omiaan
ylläpitämään ja kasvattamaan
innostustamme meille niin tärkeisiin isänmaan puolustamistehtäviin.
P e k k a Kurvinen
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Viimeinen
rannikkotykistöRouiun
kadettikurssi
Q

pintomme maavoimien 82.
kadettikurssilla alkoi syksyllä 1995. Samaan aikaan
aloittivat myös m e r i - j a ilmavoimien kadetit. Ilmavoimien kadetit lähtivät Ilmasotakoululle jo
seuraavana keväänä, mutta merikadetit opiskelivat ennen Suomenlinnaan siirtymistään Santahaminassa lähes
puolitoista
vuotta. Maavoimissa aselajit valittiin puolitoista vuotta kestäneiden yleisten opintojen jälkeen ja
aselajikouluihin siirryttiin vasta
kahden ja puolen vuoden opiskelun jälkeen.
Jo aselajeja valittaessa tiesimme rannikkotykistön ja merivoimien tulevasta fuusiosta.Yhdistymisen vaikutukset tuleviin
opintoihimme olivat vielä tuntemattomat. Rannikkotykistöön
pääsi yhdeksän onnellista, joista
ainoastaan neljällä oli rannikkotykistötausta varusmiesajoilta.
P a i k k a a vaihda
ammikuussa 1998 toteutui odotettu muutto Santahaminan eteläosiin, Rannikkotykistökoululle. Aselajiopinnot aloitettiin perusteista, mikä oli kyllä, ainakin
allekirjoittaneelle tarpeen. Jalkaväkitaustalla ei paljoa rannikkopuolustuksesta tiedetä. Hiljalleen alkoi palasista muodostua
kokonaisuus, jota kutsutaan rannikkopuolustukseksi. Rannikkotykistöpatterin johtaminen alkoi
tuntua selkeältä tehtävältä. Kevät ja alkukesä vietettiin rannik-

kopuolustuksen
eksoottisissa
kohteissa leireillä. Tänä aikana
syntyi kurssimme sisällä rannikkotykkimieshenki.
Kesäkuun lopussa, ennen kesälomaa, "pakkasimme" rakkaan
opinahjomme kuorma-autoihin
ja matka kohti Suomenlinna alkoi. Yhdistymistä odotimme pelonsekaisin odotuksin. Suhtautumisemme yhdistymiseen oli
tuolloin enemmän kuin varauksellista. Heinäkuu j a sateinen
loma oli kuitenkin hyvää aikaa
totutella
ajatukseen
"merimieselämästä".
Merikadettipäivät
Ensimmäinen Iomanjälkeinen
viikko vietettiin urheillen. Tavoitteena oli saavuttaa menestystä seuraavalla viikolla Ruotsin
Lysekilissä järjestettävillä pohjoismaisilla merikadettipäivillä.
Totuttujen Silja Linen ja Vikingin sijaan matkamme tehtiin
miinalaiva Hämeenmaalla. Matkan aikana oman kurssin laivastolinja ja kouluttajat perehdyttivät meidät merisotataidon saloihin. Ukko Hoburgin tuli meille
tutuksi. Yhteinen urheiluviikko
j a mieliinpainuvat merikadettipäivät poistivat meiltä turhat ennakkoluulot tulevaisuudesta.
Laivasto- ja rannikkotykistökadetit käyttivät syksyn opiskellen omia eriytyviä opintojaan.
Taas eriytyvät opinnot tarkoitti
meille leirielämää. Linnakesaaret ovat yksi toisensa jälkeen tulRANNIKON PUOLUSTAJA 3/98

Kadettialikersantti Collin sekä kadetti Antila tutustumassa Betlehem-tykkiin Russarössä.
leet tutuiksi. Parhaillaan olemme
taas merisotakoululla laivastoveljiemme kanssa yhteisellä perusyksikön päällikkökurssilla ja
seuraavan kerran yhteisiä opintoja onkin sitten vasta ensi keväänä.
Y h t e i n e n tulevaisuus
aselajiylpeys säilyttäen
Suurin pelkoni Merisotakoululle
siirryttäessä oli, että rannikkotykistölle jää koiran kohtalo, kun
laivaston miehet porskuttaa. Nyt
muutaman kuukauden jälkeen
tuntuu ettei mikään ole oikeastaan muuttunut. Harmaa asu
muuttui vain mustaksi. Yhteiset
opinnot ja yhteinen majoitus laivastolinjan kanssa on tuonut en-

tistä enemmän aselajiylpeyttä ja
tervehenkistä aselajien kisailua
paremmuudesta.
Olemme viimeinen Rannikkotykistökoulussa opiskellut kadettikurssi ja vuosikymmeniin
ensimmäinen Merisotakoulussa
opiskellut Rannikkotykistön kadettikurssi. Yhteiset opintomme
laivastokadettien kanssa ovat yhden käden sormilla laskettavissa,
mutta tulevaisuudessa koulutukset lähenevät yhä enemmän toisiaan. Tänä syksynä Maanpuolustuskorkeakoulussa alkaneelle kadettikurssille haettiin jo
ilmavoimiin, maavoimiin sekä
merivoimien laivasto- tai rannikkojoukkolinjalle. Rannikkotykistökadetit aloittavat siis aselajiopintonsa tulevaisuudessa jo

puolentoista vuoden yleisopintojen jälkeen, kun aikaisemmin
aselajikouluun siirryttiin kahden
ja puolen vuoden jälkeen. Rannikkotykistön kadettien opinnot
tulevat tulevaisuudessa sisältämään yhä enemmän yhteisiä
kursseja laivastolinjan kanssa.
Merisotakoulussa opiskelulla
on tietysti omat huonotkin puolensa, kuten hankalat kulkuyhteydet ja vaikeudet lähteä harjoituksiin. Kaikki tarvitsemamme
kalusto, aseet ja ajoneuvot täytyy
aina ennen leirille lähtöä noutaa
Santahaminasta. Lisäksi entisen
rannikkotykistökoulun harjoitustykit ja simulaattorit jäivät Santahaminaan.
Kadettialikersantti
Ville V ä n s k ä
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SOTILASARVOT JA SOTILAALLINEN ARVOJÄRJESTYS MERIVOIMISSA
UPSEERIT
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<9111

Luutnantti

Aliluutnantti
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Kapteeniluutnantti

Yliluutnantti

Komentaja kapteeni

OPISTOUPSEERIT
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Aliluutnantti
sukellusala

MERIVOIMIEN
SOTILASARVOT JA
SOTILAALLINEN
ARVOJÄRJESTYS

Sotilasmestari
koneala

Luutnantti
ohjusala

Yliluutnantti
viestiala

Kapteeniluutnantt
taistelunjohtoala

RINNASTETTAVUUDET JA ARVOJÄRJESTYS
MAA-, MERI- JA ILMAVOIMISSA

ALIUPSEERIT (varusmiehet/reserviläiset

A
Alikersantti
viestimies

Upseerioppilas

Kersantti
merkinantaja

Upseerikokelas

Ylikersantti
viestiala

SOTILASPAPIT Ja DIAKONIT

m
Sotilasdiakoni
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Sotilaspastori

Pursimies
taistelunjohtoala

Sotilasmestari
koneala

Amiraali (amir) - Kenraali
Vara-amiraali (v-amir)- Kenraaliluutnantti
Kontra-amiraali (k-amir)- Kenraalimajuri
Lippueamiraali - (l-amir)Prikaatinkenraali
Kommodori (komdri) - Eversti
Komentaja (kom) - Everstiluutnantti
Komentajakapteeni (komkapt) - Majuri
Kapteeniluutnantti (kaptl) - Kapteeni
Yliluutnantti (ylil) - Yliluutnantti
Luutnantti (Itn) - Luutnantti
Sotilasmestari (sotmest) - Sotilasmestari
Aliluutnantti (alil) - Vänrikki
Pursimies (pursim) - Vääpeli
Ylikersantti (ylik)- Ylikersantti
Kersantti (kers) - Kersantti
Alikersantti (alik) - Alikersantti
Ylimatruusi - (ylim) Korpraali
Matruusi (matr) - Sotamies
SOTILASPAPIT
Kenttäpiispa - Kontra-amiraali/Kenraalimajuri
Kenttärovasti - Komentaja/Everstiluutnantti
Sotilaspastori - Komentajakapteeni/Majuri

Kenttärovasti
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Saariston taisteluissa
kaatuneille oma muistomerkki
Mustamaahan

M

ustamaan Sankarivainajien
Muistomerkkitoimikunta
ja veteraanit paljastivat
29.8. Mustamaan saaressa muistomerkin saaressa kaatuneiden
yhdentoista sotilaan muistoksi.
Virolahden edustalla itäisellä
Suomenlahdella sijaitseva Mustamaan saari oli viime sotien aikana olennainen osa rannikkopuolustusjärjestelmää. Saari oli
osa rannikon linnoitusketjua Sydänkylä - Mustamaa Ulko-Tammio - Haapasaaristo eli kenttäarmeijan Salpalinjan merisivustajatke.
Eversti evp. Olavi Aspinjaakko kertoi kutsuvierastilaisuudessa Mustamaan historiasta sotien
aikana ja toivoi muistomerkin
kautta tiedon välittyvän myös
jälkipolville.
-Sotiemme jälkeen Mustamaalla palvelleiden varusmiesten
taholta on jälkeenpäin ihmetelty
sitä, että linnakkeen sodanajan
tapahtumista ei puhuttu silloin
heille juuri mitään. Näin varmaankin oli mm. vuonna 1947
palvellessani itse täällä nuorena
upseerina.
- Vaikeneminen johtui ilmeisesti sodan ajallisesta läheisyydestä, aseethan olivat vaienneet
vasta kolme vuotta aiemmin.
Muistomerkkitoimikunta toivoo,
että nyt paljastettava Mustamaan
sankarivainajien muistomerkki
korjaa osaltaan tilanteen niin,
että nykyiset varusmies-ja reserviläispolvet saavat tämän muistomerkin kautta olennaisimman
tiedon sotiemme ajan tapahtumista tällä alueella.
Muistomerkin luovutti talousneuvos Kalervo Hauhio ja
vastaanotti Kotkan Rannikkoalueen komentaja, everstiluutnantti
Timo Junttila.
- Täällä koulutettavat nuoret
varusmiehet ja reserviläiset sekä
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muutkin Mustamaalla kävijät
voivat todeta sankarivainajien
muistomerkistä, kuinka suuren
uhrin on vaatinut täällä taistelleilta miehiltä, että me nyt saamme elää vapaassa ja hyvinvoivassa Suomessa, sanoi talousneuvos
Hauhio luovutuspuheessaan.
Luovutustilaisuuteen oli kutsuttu mm. kaikki tavoitetut Mustamaalla kaatuneiden sankarivainajien omaiset, puolustusvoimien edustajia ja saaressa harjoituksessa olleet reserviläiset.
Mustamaan
rakentaminen ja
varustaminen
Merivoimien komentajan alaisuudessa olevaan Kotkan Lohkoon (nyk. Kotkan Rannikkoalue) kuuluneen Mustamaan linnakkeen varustaminen ja rakentaminen aloitettiin vuonna 1939.
Saareen sijoitettu kolmetykkinen
kenttäl innoitettu raskas Canetpatteri sekä tulenjohtotorni saatiin valmiiksi juuri ennen Talvisotaa. Kotkan Lohkon joukkojen
vahvuus oli sodan alussa noin
2300 miestä.
Talvisota
Talvisodassa linnake joutui ilmahyökkäyksen kohteeksi, jolloin
se osallistui ilmatorjuntaan Neuvostoliiton ilmavoimia vastaan.
Raskaalla patterillaan Mustamaa
osallistui myös arviolta 6000
miehen vahvuisten neuvostojoukkojen hyökkäyksen torjuntaan Huovariin ja Kinnariin maaliskuussa 1940. Vihollinen menetti taistelussa arviolta 800
miestä ja loput peräytyivät tykkien kantaman ulkopuolelle. Torjuntavoitto oli ratkaiseva, sillä
Kotkan Lohkolla oli vähän jalkaväkijoukkoja ja ilman rannikko-

SOTILASVARUSTEt
SÄKYLÄSTÄ

KOTKAN OPTIIKKA

P0STIMYYN
SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ TÄYNNÄ
mesta, Nato-

tykistön tuli-iskuja suomalaisten
puolustus olisi mahdollisesti
murtunut.

a. pilotidevaaitoja,
naamioverkkoja, merkkejä, y m .

OYMHPRO

VARATTU

ltd

Forssan
LVI-VALMISTE OY

TALVI- JA J A T K 0 S 0 T A M U S E 0 ,
SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ
Avoinna: ti-la 1 0 - 1 7 , su 1 2 - 1 6
Köörnummi, 27800 Säkylä,

Välirauhan aika
Välirauhan aikana aloitettiin saaren kantalinnoittaminen. Rakenteet ovat peräisin vuosilta 1940 41. Saareen valmistui mm. kaksi
kantalinnoitettua raskaan patterin
tuliasemaa, useita huoltotunneleita, valonheitinasema, kantalinnoitettuja raskaan konekiväärin
tuliasemia,
tulenjohtoasemia
sekä runsaasti kallioon louhittuja
taisteluhautoja asepesäkkeineen
ja suojatiloineen.
Jatkosota

TULE OSTOKSILLE

Perkiöntie 5, 30300 Forssa
puh. 03-422 4144, telefax 03-422 4551

TILAA ILMAINEN ESITE
Puh (02) 867 0431, 049-325 143
fax (02) 867 1731
Email: milpro@satanet.pp.fi
lntemet:http://www.satanet-1i/milpro

LVI-ALAN urakointi - valmistus - myynti

Mirador-ratakaukoputket
Maahantuoja: Stamy Oy
Pihlajatie 50-52, 00270 Helsinki, Puh. 09-477 1077

Rauhan jälkeen
Valvontakomission määräyksestä mm. Mustamaalta jouduttiin
poistamaan raskaat tykit vuonna
1945. Mustamaa jatkoi toimintaansa koulutuslinnakkeena vuosina 1945 - 49. Syksyllä 1949
saari jäi vartiolinnakkeeksi koulutuksen siirtyessä Kirkonmaalle.
Nykyisin Mustamaa kuuluu
edelleen sotilasalueena puolustusvoimiin. Saaressa pidetään
vuosittain sekä Haminan että
Kotkan joukkojen harjoitusleirejä-

KERAVAN
KESKUSAPTEEKKI
Kauppakaari 4, Kerava
Puh. 09-274 7930

JUHLAPALVELU
SIRUMAARIA OY

NRVIDEC DY
Merenkulkuelektroniikan
maahantuonti ja huolto

Jatkosodan avauslaukaukset ammuttiin Mustamaalla 25.6.1941
aluevesirajan ylittänyttä vihollisalusta kohti. Saaren miesvahvuus
oli tuolloin 505 miestä. Raskas
patteri kävi kiivaita tykistötaisteluja heinä- ja elokuussa 1941
Pukkiossa sijainnutta neuvostojoukkojen tykistöä vastaan. Vuosina 1942-1944 saaressa sijaitsi
myös Iinnakkeiston esikunta
sekä alokaskoulutuspatteri.

•CO

KOTKANKATU 12
48100 KOTKA
P. 05-212951

Tärkkisten Rantatie 125, 21160 Merimasku
Puh. 02-439 8096

PL 326, 00151 Helsinki
Puh. 09-7001 7780

PL 81, 00391 Helsinki, Finland
09-548 4044, telefax 09-548 1439

TILINTARKASTUSTOIMISTO
JORMA JOKIRANTA HTM
Albertinkatu 2 2 , Nummela
09-222 1055, 0400-204 4 5 9

Raepuhalluskaapit ja -laitteet, singot sekä r a k e e t

STOCKMANN
Väli ittäiskanppaa
vuodesta 1862

ROVVEMA OY, PREMAC OY
Palopellonkatu 1 C, 0 4 2 5 0 Kerava
Puh. 0 9 - 2 7 4 7 4 4 0 , Fax 0 9 - 2 7 4 7 4 4 3 0

PHILIPS
CSS VIESTINTA- JA TURVAJÄRJESTELMÄT
p. 09- 615 800, Fax 09-6158 0954

Ulla Parviainen.
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MERIDIESELIT
JA APUKONEET
Meridieseleitä Dieselgeneraattoreita Merivaihteita - Säätölapapotkureita akseleineen
CATERPILLAR
MYYNTI, HUOLTO JA VARAOSAT

Kuuskajaskarin vanhan sotilaskotirakennuksen edustalla Ulla Varjola, Kaija Vesa ja Mirja
Rintala.

S

elkämeren Rannikkokillan puheenjohtaja Tauno Setälä antoi hallituksen kokouksessa tehtäväkseni kirjoittaa kokemuksistani sotilaskotisisarena olemisesta Rannikkotykistön "kainalossa".
Liityin Rannikkosotilaskotiyhdistyksen Rauman paikallisosaston sisareksi yli 21 vuotta sitten.
Toimittuani pari vuotta sisarena pääsin Rauman
paikallisosaston johtokuntaan, 80-luvun alussa minut valittiin varapuheenjohtajaksi ja vuonna 1992
puheenjohtajaksi. Puheenjohtajana ollessani toimin
myös Turun ja Porin läänin aluetoimikunnassa.
Tehtävämme oli parantaa varusmiesten vapaa-ajan
viihtyvyyttä Kuuskajaskarin linnakkeella. Tässä
työssä tärkeitä yhteyshenkilöitä olivat linnakkeen
päällikkö, yhteysupseeri ja varusmiestoimikunnan
puheenjohtaja.
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Sotilaskotisisaren työhön Kuuskajaskarin linnakkeella kuului päivystykset sotilaskodissa, jolloin huolehdittiin tilojen siisteydestä, munkkien leipomisesta, myyntityöstä ja ystävällisestä läsnäolosta varusmiesten seurassa. Sisaret järjestivät
säännöllisesti alokkaiden tulojuhlat ja joulujuhlat
saarella. Sisarten pääsy saarelle kävi aina vaivattomasti, vaikka aikataulut eivät aina olleet samat yhteysveneiden kanssa. Neuvottelemalla kuljetukset
hoituivat vaivattomasti niin saarelle kuin mantereellekin päin. Omastakin jaksamisesta piti pitää
huolta, joten järjestimme sisarten kesken kerran
vuodessa pikkujoulun ja saunaillan Reilan saunalla.
Päällikkö majuri Kari Toivonen ehdotti, että
teettäisimme kaksi erilaista grafiikkataulua linnakkeelta ja Kuuskajaskarin mukeja varojen hankintaa
varten. Toinen tauluista oli "Raumanmeren Lukko"
(kuvassa) ja toinen "Sotilaskoti". Sotilaskotirakennus on vihitty käyttöön kesäkuussa 1941. Liikekannallepano annettiin sotilaskotirakennuksen vihkiäisten aikana.
Varusmiesten joulujuhlia ja Veteraanikuoro Iskun iltoja olen jäänytkaipaamaan. Iskun illoissa tarjoilimme kahvia ja kuuntelimme varusmiesten
kanssa mielenkiinnolla veteraanien sotamuistoja.
Kun Veteraanikuoro Isku lauloi Veteraanin iltahuudon niin ei sitä evakkotyttö voinut kyynelittä kuunnella.
Lämmin kiitos Kuuskajaskarin linnakkeen henkilökunnalle ja sotilaskotisisarille hyvästä yhteistyöstä!
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille lukijoille!
Selkämeren Rannikkokillan hallituksen jäsen ja
sotilaskotisisar
, .
'vo,
Mirja Rintala
RANNIKON PUOLUSTAJA 3/98
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"HURI0Y
Kiitoradantie 4, Vantaa
p. (09) 825 851, (09) 8258 5472,
(09) 8258 5478.

SOTILASKOTITYÖ 80 VUOTTA
Kokkolan Sotilaskotiyhdistys ry
Säkylän Sotilaskotiyhdistys ry
Luonetjärven Sotilaskotiyhdistys ry
Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistys ry
Oulun Sotilaskotiyhdistys ry
Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys ry
Helsingin NMKY:n Sotilaskoti

m

Rajasotilaskotiyhdistys ry
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KIRJAT

80-vuotisen aselajin historia

Rannikkosotilaskotiyhdistys ry

Rannikkotykistön joukko-osastojen historiaa käsittelevä kirjasarja on valmis
Y h d i s t y m i s e n m y ö t ä aselajin i t s e n ä i n e n historia o n p ä ä t t y m ä s s ä . K o k o 8 0 - v u o t i s e n a s e lajimme historia o n nyt tilattavissa y h t e n ä kirj a s a r j a n a . Hinta o n 1 5 0 m k / kirja.
Sarjan on kustantanut Rannikkotykistön
upseeriyhdistys.
T i l a a o s a kirjoista tai k o k o s a r j a itsellesi
tai ainutlaatuiseksi lahja- tai m u i s t o e s i n e e k s i .
Kirjoja m y y v ä t r a n n i k k o t y k i s t ö j o u k k o - o s a s t o t .
Katso y h t e y s t i e d o t l e h d e n lopusta.

Rannikkotykistökoulu

"S (09)730 973
fax (09) 761 822

T e o s kertoo siitä, miten R a n n i k k o t y k i s t ö k o u lu o n v u o s i e n s a a t o s s a kehittynyt n y k y i s e e n ,
arvostettuun aselajikoulun asemaan.

Hangon
Rannikkopatteristo

Myymälä

1921-1998
Sarja sisältää seuraavat

L ä h e s 1 5 0 0 teksti-, kartta- j a k u v a s i v u a käsittävän i t s e n ä i s y y s a i k a m m e rannikkotykistön
j o u k k o - o s a s t o j e n historiasarjan yleinen o s a .
Kirjoittajat e d u s t a v a t r a n n i k k o p u o l u s t u k s e n
historiallisen, strategisen j a t e k n i s e n kehityksen laajaa a s i a n t u n t e m u s t a

Suomenlinnan
Rannikkorykmentti

1918-1998
T ä m ä mielenkiintoinen, e l ä m ä ä j a t a p a h t u mia u h k u v a teos kertoo, kuinka S u o m e n rannikkotykistön lippurykmentti syntyi, k u i n k a s e
valmistautui tuleviin koitoksiin, k u i n k a s e n e
selvitti j a kuinka s e h e r k e ä m ä t t ä turvasi p ä ä kaupungin sotien jälkeistä kehitystä kohti kest ä v ä m p ä ä rauhaa.

Kotkan
Rannikkopatteristo

1918-1993
K o t k a n R a n n i k k o p a t t e r i s t o n historia k u v a a
patteriston j a sen edeltäjien t y y n e t j a m y r s k y t
v u o d e s t a 1918 n y k y p ä i v ä ä n asti.

P e k k a Silvastin kirjoittama kiehtova t e o s historian itsenäisyyden ajan H a n k o n i e m e l t ä , s e n
y m p ä r i s t ö s t ä j a puolustajista.

Turun
Rannikkorykmen ti

1939-1994

•

Th

P e r u s t a m i s e s t a a n lähtien L o u n a i s - S u o m e n
r a n n i k k o j o u k k o - o s a s t o toimi milloin lohkona,
milloin prikaatina, milloin rykmenttinä. Y m p ä ristö j a s e n s a n e l e m a t t e h t ä v ä t olivat kuitenkin a i n a s a m a t . Niin oli m y ö s henkilöstön laatu. N ä i s t ä ihmisistä, h e i d ä n v a i h e i s t a a n j a
ponnistuksistaan s o d a n j a rauhan oloissa kert o o t ä m ä kirja yli 2 0 0 sivullaan j a k y m m e n i e n
kuvien avulla.

Ark. 7.30-16.00, la 9-15.00
Porvoonkatu 1, 00510 Helsinki
Puh. 09-726 2520

Yliskyläntie 3
Arkisin: 09-19 (kesällä 09-18)
Lauantaisin: 09-14

Puh: 698 5133
698 5034
Fax: 698 5424

SUOMEN MERIMUSEO
HELSINKI
Avoinna tilauksesta 1.10.-2.5.

Tiedustelut ja varaukset:

Tuoretta pullaa ja leipää • Myös voileipä- ja täytekakkuja
• Arkeen ja juhlaan, pieniin ja suurempiinkin tilaisuuksiin

TIISTENJOEN
OSUUSPANKKI
Kuortaneentie 1506, 62165 TIISTENJOKI
Puh. 06-437 7098

Suomen merimuseo.

Vaasan
Rannikkopatteristo

Hylkysaari, 00570 Hki, puh. 09-135 5379

1952-1994
T e o s t a r k a s t e l e e m o o t t o r o i d u n rannikkotykist ö n kokeilu- j a k e h i t t ä m i s t o i m i n t a a S u o m e n
itsenäisyyden alkuvuosista sotakokemusten
kautta t ä h ä n päivään. Perinteisesti m a a n p u o lustushenkinen Etelä-Pohjanmaa j a m a a n p u o lustusta lähellä olevat yhteisöt ovat keskein e n tekijä patteriston vaiheissa.

Kirjasarjaa voi tilata everstiluutnantti
Rekolalta (puh. 09-1812 2284).
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teokset:

Kivilinnoista
karkaistuun
teräkseen

-fo
v

Hasse
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SOTAMUSEO
Maurinkatu 1, 00170 Helsinki

Suomalaiset
öljy- ja kaasupolttimet
Valmistus ja tekninen neuvonta:
Oilon Oy, PL 5, 15801 LAHTI
Puh. 03-85 761
Myynti: LVI- ja öljypoltinliikkeet

Suomen sotahistorian
erikoismuseo
Erikoisnäyttely 31.1.1999 saakka
"Kovaa ilmasotaa ilman julkisuutta".
Suomen tiedusteluilmakuvaus
vuosina 1918-1945
Avoinna sunnuntaista perjantaihin klo 11-16
lauantaisin suljettu
Puh. (09) 1812 6381
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9 SAT EL
Suomenlinnan itsenäisyysajan historia
yksissä kansissa
Suomelinnaseura ry on julkaissut kirjan "Varuskunnasta Maailmanperinnöksi. Suomenlinnan
Itsenäisyysajan vaiheet". Tämä
350-sivuinen kirja valottaa ensimmäistä kertaa Viaporin j a
Suomenlinnan vaiheita ajalta jolloin linnoitus muuttui varuskunta-alueesta Helsingin asuinalueeksi, suosituksi turistinähtävyydeksi ja Unescon maailmanperintökohteeksi.
Kansalaissodan
aika
Suomen kansalaissodassa Helsinki vallattiin huhtikuussa 1918.
Huhtikuun 14. päivänä venäläiset luovuttivat Viaporin linnoituksen suomalaisille. 22.4.1918
saarille määrättiin saksalainen
miehitys, jonka tehtävänä oli
muun muassa vartioida sinne
koottuja punaisten vankeja. Saksalaiset vastasivat vankileirin
vartioinnista kesäkuun
1918
puoleenväliin saakka, vaikka
toukokuun 18. päivänä saarille
tuli myös suomalainen vartioosasto. Eversti Boris Gyllenbögel nimitettiin Viaporin linnoituksen ensimmäiseksi itsenäisyyden ajan komendantiksi. Komitean, jonka tuli vastaanottaa
linnoitus valtion puolesta, puheenjohtajaksi määrättiin eversti
W. Schvindt. Suomenlinnassa
sekä lähisaarilla sijaitsevat rakennukset ja irtaimisto muodostivat merkittävän osan vapaan
Suomen "sotasaaliista" kansalaissodan jälkeen. Varsinaisella
linnoituksellahan ei enää ollut
sitä merkitystä maan puolustukselle, joka sillä oli tai olisi pitänyt olla vielä Krimin sodan aikana.
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Viaporista
Suomenlinnaksi
Kansalaissodan jälkeen vuonna
1918 voittajat sijoittivat noin 80
000 punavankia eri vankileireihin. Eniten vankeja oli pääkaupungissa; Suomenlinnassa, Santahaminassa ja Isosaaressa. Viimeiset vangit poistuivat Suomenlinnasta maaliskuussa 1919.
Heti sodan päätyttyä heräsi kysymys Suomenlinnan tulevaisuudesta. Huhtikuun 17. päivänä
1918 senaatti julkaisi asetuksen,
jolla Viapori liitettiin Suomen
valtioon ja Uudenmaan lääniin,
ja saman vuoden toukokuun 12.
päivänä linnoitukselle annettiin
uusi nimi, Suomenlinna.
Linnoitus säilyi edelleen sotilasalueena 8.4.1919 valtioneuvosto kuitenkin päätti, että Kustaanmiekka ja Susisaari linnoituksineen ja laitoksineen olivat
toistaiseksi, sitä mukaa kun ne
vapautuivat puolustusvoimien
käytöstä, säilytettävä historiallisina muistoina ja niiden sotilaallinen käyttö oli järjestettävä sopusoinnussa tämän tarkoituksen
kanssa. Puolustusvoimat ei kuitenkaan luopunut linnoituksesta,
vaan sai päin vastoin takaisin
käyttöönsä jo museotarkoituksiin luovutettuja tiloja.
Se, ettei puolustusvoimat
kansalaissodan jälkeen halunnut
ja ennen kaikkea voinut luopua
Suomenlinnasta, johtui Suomenlinnan edullisesta sijainnista
muihin varuskuntiin verrattuna
sekä siellä olevista rakennuksista
ja laitteista. Suomenlinnaan voitiin ainakin tilapäisesti sijoittaa
joukkoja ja laitoksia, jotka eivät
mahtuneet muualle tai olisivat
vaatineet huomattavia rahasum-

mia muualle sijoitettuina. Lisäksi nuoren itsenäisen valtion puolustuksen järjestäminen
vei
oman aikansa, eikä puolustusvoimat pystynyt selvästi määrittelemään kantaansa Suomenlinnaan. Vuosina 1918-1923 istunut
Suomenlinnan tulevaisuutta pohtinut komitea ei koskaan saanut
selvää vastausta puolustusvoimilta ja joutui lopettamaan työnsä tuloksettomana.

* OF

^

PORIN SATAMA -PORT OF PORI
Merisatamantie 13, 28880 PORI
Puh. 02-621 2600, Fax 02-621 2630
http://www.pori.fl//port/index.html

Konepaja

.Lipponen Oy

Toimivana yhteisönä
Puuttuvasta käyttösuunnitelmasta sekä puolustusvoimien ja muiden viranomaisten, mm. museoviranomaisten, välisistä ristiriidoista huolimatta Suomenlinnassa kehittyi suhteellisen toimiva yhteisö 1920-ja 1930-luvuilla. Valtion lentokonetehdas sijoitettiin Suomenlinnaan j a Suomenlinnan telakan laitokset liitettiin osaksi Katajanokalla sijainnutta Valtion laivatelakkaa.
Poliisikoulu aloitti toimintansa
Suomenlinnassa. Muinaistieteellisen toimikunnan (nykyisen
Museoviraston) korjaustoimenpiteet aloitettiin huolimatta linnoituksen epäselvästä asemasta
museon ja varuskunnan välimuotona. Asunto-olot olivat linnoituksessa vaatimattomat kunnostustoimenpiteistä huolimatta.
Asukasmäärä kasvoi kuitenkin
muutamasta sadasta yli tuhanteen. Helsingin kaupungin huonot palvelut saarelaisille saivat
kuitenkin aikaiseksi ajatuksen
oman Suomenlinnan kunnan perustamisesta. Eräät saarelaiset
ryhtyivät j o p a
verolakkoon
1920-luvulla protestiksi huonoista palveluista.

Langattomaan tiedonsiirtoon
SATELLINE radiomodeemit.
Lisätietoja t u o t t e i s t a m m e saat: Satel O y
M e r i n i i t y n k a t u 17, P L 142, 2 4 1 0 1 S A L O
Puh. 0 2 - 7 7 7 7 8 0 0 , Fax: 0 2 - 7 7 7 7 8 1 0
www.satel.fi
E - m a i l : info@satel.fi

UPM-Kymmene Seaways Oy Ltd

Orikedonkatu 7 20380 TURKU
Puh. 02-255 0050 Fax 02-255 0040

Kotka Kouvola Lappeenranta Pietarsaari

•
9

HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

t K Y M E N P U H E L I N OY
FINNET-YHTIOT

\ S /

TAMMISAAREN
KAUPUNKI
EKENÄS STAD
puh./tel. 019-26 311

HAMINAN SATAMA
PORT OF HAMINA
Tel. 05-749 5400
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TÄHTÄÄ KORKEALLE!
Maakaasu - luonnonenergia putkessa

nassa oli vaikeaa, koska käyntiin
vaadittiin kulkulupa. Matkailu
näyttää olleen ennen talvisotaa
säännöllistä mutta määrältään
melko vähäistä. Eri ammattiryhmät tekivät mielellään käyntejä
Suomenlinnaan. Lisäksi useat
valtionpäämiehet ja muut arvovieraat kunnioittivat saaria vierailuillaan. Suomenlinna oli kuitenkin ennen talvi- ja jatkosotaa
selvästi varuskunta joka eli puolustusvoimien ehdoilla.
Suomenlinnaan sijoitetuista
joukoista merkittävin oli Rannikkotykistörykmentti 1, joka
kulki monella eri nimellä itsenäisyyden alussa. Jalkaväkeä Suomenlinnassa tuolloin edusti ruotsinkielinen Uudenmaan Rykmentti eli Nylands Regemente,
joka vuonna 1921 muutti Suomenlinnaan. Vuonna 1930 meriaselajin kursseja yhdistämällä
perustettiin Merisotakoulu, joka
edelleen toimii Suomenlinnassa.
Näiden joukkojen lisäksi saarilla
toimi useita erilaisia puolustusvoimien joukkoja vaihtelevia
ajanjaksoja.

Evakuointi
Talvisodan alkaessa annettiin
kaikille niille henkilöille, joiden
ei välttämättä tarvinnut olla Suomenlinnassa, määräys muuttaa
pois. Siviilit evakuoitiin Järvenpäähän, josta ne sitten hajaantuivat ympäri maata. Lokakuun 6.
päivänä matkailijoiden pääsy
Suomenlinnaan kiellettiin.
Jatkosodan alussa ei poistumismääräystä Suomenlinnassa
kuitenkaan annettu. Helsingin
toisen suurpommituksen jälkeen
lapset evakuoitiin Suomenlinnasta. Koulujen loputtua lapset
palasivat. Sotien aikana varuskuntaelämän vilkkaus määräytyi
kulloisenkin tilanteen mukana.
Välirauhan aika oli Suomenlin-
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nassa lähes rauhanaikaisen elon
kaltaista.

Venäläisten
pommitukset
Venäläiset ilmapommitukset saivat aikaan tuhoja myös Suomenlinnassa. Sunnuntaina 4.2.1944
raskas pommi putosi aivan Aliupseerikerhon nurkan lähelle rakennuksen luoteispäähän, jolloin
pommin sirpale- ja painevaikutus tuhosi kerhon keittiön kalustoineen täydellisesti ja vaurioitti
pahastu rakennuksen pohjoispuolisia rakenteita. Kuin ihmeen
kaupalla kerhohuoneistossa ollut
juhlaväki säilyi vahingoitta. Rakennuksen pohjoispää purettiin
myöhemmin. Myös niin sanotun
Inventaariokamarin (C 74) pohjoispää, pyöröpuuvarasto, vaurioitui vuoden 1944 pommituksissa korjauskelvottomaksi.

Sotien
jälkeen
Sodan jälkeen tapahtui saariyhdyskunnan rakenteessa suuri
muutos, kun entiset joukko-osastot jäivät palaamatta sotien jälkeen. Suomenlinna oli huomattavana muinaismuistoalueena
käynyt sangen hankalaksi ja epätaloudelliseksi sotilasalueeksi.
Linnoituksen tärkeimmät joukot
jatkosodan jälkeen olivat Suomenlinnan Rannikkolinnakkeisto, joka myöhemmin sai nimen
Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti sekä 1950-luvulla perustettu Vaasan Rannikkopatteristo. Merisotakoulun toiminta
Suomenlinnassa jatkui. Myös
osia Rannikkopataljoonasta oli
Suomenlinnassa.
Laaditut selvitykset osoittivat
kuitenkin tarpeen siirtää sotilaslaitokset pois Suomenlinnasta

sitä mukaa, kun niille voitiin
osoittaa tiloja muualta. Vasta
vuonna 1956 selvisi alustavasti,
mitkä joukko-osastot siirtyisivät
ja mitkä jäisivät vanhoihin varuskuntiin.
Pääesikunnan valmisteltua
pitkälle tulevaisuuteen tähtäävän
tavoiteohjelman Etelä- ja Kaakkois-Suomen alueella olevien
joukkojen ja laitosten uusista sijoituspaikoista, puolustusministeriö hyväksyi sen elokuussa
1966. Pääesikunnan suunnitelman tultua hyväksytyksi puolustusvoimat ilmoitti vetäytyvänsä
pois Suomenlinnasta noin 10
vuoden kuluessa, ja Helsingin
kaupunki asetti toimikunnan selvittämään linnoituksen tulevaisuutta.
Varsinaisen sotilaallisen kauden voidaan katsoa päättyneen
Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin lähtöön syksyllä
1972. Jäljelle jäi ainoastaan Merisotakoulu ja Koeampumalaitoksen esikunta.
Tänään Suomenlinna on Helsingin tärkein matkailukohde,
elävä kaupunginosa ja huomattava kulttuurikeskus. Alueella toimii museoita, gallerioita, ravintoloita ja kahviloita. Sotilaallisesta menneisyydestä muistuttaa
yhä Pikku Mustasaarella toimiva
Merisotakoulu. Historiallisella
telakalla kunnostetaan puulaivojaSuomenlinnassa
vierailee
vuosittain lähes puoli miljoonaa
ihmistä. Alueella on noin 900
asukasta ja 350 ympärivuotista
työpaikkaa. Saarten ja Helsingin
keskustan välillä on säännöllinen
lautta- ja vesibussiliikenne.
Vuonna 1991 Suomenlinna hyväksyttiin Unescon maailmanperintölistalle ainutlaatuisena sotilasarkkitehtuurin muistomerkkinä.
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TULE HELSINGIN
KAUPPAKORKEAKOULUUN

uui

HELSINKI KAASU OY

http://www.hkkk.fi

Kaasutehtaankatu 1, Helsinki
puh. 020 4501

ERIKOISMAALIT ERIKOISKOHTEISIIN
-Tietysti
Teknoksesta!

Finnsteve Oy Ab, Saukonkuja 5,00180 Helsinki
Puh. 010 56560, fox 09-685 7253
Finnlines-yhtiö

]S

?TEKNOS

TEKNOS WINTER OY
PL 107, 00371 HELSINKI
PUH. (09) 506 091

KOTIMAINEN LUMIKKO 2250
Tehokkaaseen latujen ja rinteiden kunnostukseen
»täysin hydrostaattinen voimansiirto
• 8-toiminen puskulevy
• murskain/takalana
• kaksi säädettävää latuhöylää
• moottori IVECO 4,0 turbo 115 hv
• työleveys 2250 mm

Pyydä tarjous !
Valmistus ja markkinointi:

SUMETEK OY
Kurimontie 21 -23 89600 Suomussalmi
. Q

,Q:

KEMIRA SAFETY
Hengityssuojaimet

^
^ ^
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KEMIRA SAFETY OY

PL 501
65101 VAASA

p u h . 08-713 300, Fax 08-713 302

Vain Osuuspankissa
voit liittyä
p a n k k i s i jäseneksi.
Saat rahanarvoisia etuja.

HYRYLÄN
KOTIPIZZA

<23D
PIZZA

Tuttu ja t u r v a l l i n e n
paikallispankki.

©OSUUSPANKKI
Hamina Kotka Virolahti

Nahkurintie 2
0 4 3 0 0 TUUSULA
Puh. 0 9 - 2 7 3 1 0 0 1

M A TO 11-21, PE-LA 11-22, SU 12-21
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Somerin kesällä 1944

K

aikille merivoimissa palvelleille on Someri varmaan
tuttu - pieni kalliosaari ItäSuomenlahdella. Lähin etäisyys
omaan tukikohtaan, Ulko-Tammioon oli 18 kilometriä. Lähimpään vihollistukikohtaan Narviin, jonka venäläiset miehittivät
alkukesällä 1944, oli etäisyys
myös 18 kilometriä. Tärkein vihollistukikohta lähietäisyydellä
oli Lavansaari 22 kilometrin
etäisyydellä.
Lavansaaressa oli useita venäläisiä pattereita, lentokenttä ja
hyvä sotasatama. Somerin puolustajat tunsivat Lavansaaren
pohjoisosassa sijainneen Kukourin niemen patterin, johon todennäköisesti kuului 4 - 6 kiinteästi asennettua viiden tuuman
tykkiä. Tämä patteri ampui jatkuvasti häirintätulta Someriin,
todennäköisesti tykkien tarkkuuttamiseksi. Narvin majakka
oli Lavansaaren patterin paras
tulenjohtopaikka. Lavansaaressa
oli tuolloin noin 1000 miestä ja
Narvissa 200.

Pirunsaari
Eristäytynyt Someri oli rannikkotykkimiesten
keskuudessa
"Pirunsaaren" maineessa. Kenraali Henrichs tarkastusmatkallaan 1943 Somerissa totesi "Kyllä minun täytyy sanoa, että tämä
on Suomen armeijan ikävin
paikka." Somerin puolustajatkin
tunsivat saarellaolonsa yksinäiseksi ja hyljätyksi. "Saaristotaudin" välttämiseksi miehistövaihto tehtiinkin puolivuosittain.
Linnake oli jaettu viiteen tukikohtaan. Tärkein ja vahvin tukikohta oli itäpää, joka muodosti tavallaan erillisen osan muusta
saaresta. Sen kallioiset rannat
olivat erittäin otollisia maihinnousulle.
Lavansaaren Kukourin patterin ammunnat tuottivat jatkuvaa
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harmia Somerin linnakkeella. 22
kilometrin ampumaetäisyyden
ansiosta saatiin kuitenkin hälytys ajoissa. Lentoaika oli 60-65
sekuntia, minkä aikana miehistö
ehti suojautua korsuihin. Narvin
valtauksen jälkeen kaikenlainen
kokoontuminen suurempiin ryhmiin esimeriksi töissä aiheutti lähes poikkeuksetta tykistöpommituksen.

Somerin vastatoimet
Someri vastasi Lavansaaren tykistötuleen savutuksella. Eri
puolille saarta sijoitetut savutuspisteet ja tukikohtien savutusryhmän toteuttivat savutuksen.
Savutuspisteiden savutus kyettiin hoitamaan sähköisesti linnakkeen
komentopaikalta.
Yleensä Kukourin patteri lopetti
tulituksen savuverhon noustessa,
mutta jatkoi sitä savun hälvettyä.
Itätuulella ei savutuksella kyetty
saaren itäosia suojaamaan joten
jouduttiin toimimaan toisin.
Rantaveteen oli sijoitettu räjähdyspanoksia, joilla saatiin aikaan
"valeiskemiä" ja näin harhautettua Narvin tulenjohtoa. Rannalla
olevat "valeiskemät" olivat sähköllä laukaistavia miinoja. Vuoden 1944 aikana Lavansaaren
ammunnat aiheuttivat yhden
kaatuneen ja kahden haavoittuneen tappiot sekä kahden varaston tuhoutumisen ja useita pienempiä vaurioita linnakkeen
kaapeliverkossa.
Positiivisia
puolia Kukourin tulessa oli "Pietarin kalansaaliit".
Somerin linnakkeella oli tärkeä tehtävä merivalvonta-asemana sen erinomaisen asemansa
puolesta. Saari oli viholliselle
kiusallinen monessa tilanteessa.
Tästä syystä venäläisillä oli ainainen halu eliminoida tämä
kiusankappale suunnitelmiensa
tieltä. Tätä osoittivat mm. kesällä 1942 tehty maihinnousu So-

TOIMITAMME
PUOLUSTUSVOIMILLEMME M M :
merille. Jatkuva tiedustelu ja
partiointi Somerin vesillä kiihtyi
erityisesti Kannaksen hyökkäysvaiheen aikana.

• Naamiointiverkot ja

Tulitaistelu

• Varastohallit

maastouttamisjärjestelmät (yhteistyössä Barracuda Technologies Ab:n
kanssa)

Heinäkuussa 1944 venäläiset
ryhtyivät raivaamaan Somerin
eteläpuolella n. 5-10 km:n päästä linnakkeelta. Raivausta tehtiin
yli kahdellakymmenellä apuraivaajalla sekä torpedoveneillä.
Raivaus varmistettiin noin kymmenellä muulla aluksella. Raivaukseen Someri reagoin tykistötulella, mikä aiheutti tulitaistelun alusten ja linnakkeen välillä.
Raivaajat poistuivat linnakkeen
tykistötulen ulottumattomiin.
Joskin meritoiminta oli kesällä 1944 vilkasta, oli ilmatoiminta sitäkin vilkkaampaa. Lähes päivittäin 3-4 koneen partio
lensi linnakkeen läheisyydestä
välillä hyökäten linnakkeelle.
Partioon kuului yleisimmin kaksi maataistelukonetta ja yhdestä
kahteen hävittäjää. Nämä partiot
aiheuttivatkin linnakkeelle suurempia ongelmia kuin Lavansaaren tykistö. Linnakkeella ollut ilmatorjuntajaos ja -joukkue eivät
kyenneet torjumaan hyökkäyksiä.
Jokainen meistä ymmärtää Somerin merkityksen itäisen Suomenlahden rannikko- ja meripuolustukselle. Erinomaiset tähystysmahdollisuudet siirsivät
pääpuolustuslinjaamme 20 kilometriä etelään turvaten siten sisemmän saaristomme. Somerilaiset olivat yhtä mieltä siitä, että
mikäli maihinnousu olisi tullut,
olisi se torjuttu.
Kirjoitus on lyhennelmä
luutnantti E. Tirrosen Suomenlinnassa 25.9.1946 pidetystä esitelmästä.
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M90-D1

• Varastojen sisäkatteet
• Telttapatjat ja ampuma-alustat

TAISTELUKAASUNILMAISIMET
i »

• Peite-, kuomu- ja hai li materiaalit
• Ym. PVC-kankaasta tehdyt tuotteet

»

E N V I R O N I C S OY

* Työmiehenkatu 2, PL 349
. 50100 MIKKELI
* puh. 015-177011, fax 015-177013

KEHITETTY YHTEISTYÖSSÄ
PUOLUSTUSVOIMIEN KANSSA

SCANTARP
Oy Scantarp Ab, PL 1766, 70421 Kuopio
Puh. 017-288 1188, Fax 017-4651 762

HINNASTO
EHKÄ SUOMEN EDULLISIN

^ V O I M A L A I T E AGGREGAATIT
DIESELMOOTTORILLA
BENSIINIMOOTTORILLA
MYÖS KAASUKÄYTTÖISET

1 . .. 2000 kVA
0,6...
12,5 kVA

SUKELLUSVÄLINEKAUPPA!

Puvut

Sporasub
1300,U.S. Drivers/OMER Glasier
1000,Dakor Arctica puolikuiva
1500,Starter 7 mm
1000,Mares Titan 7 mm
1500,Shortie 2mm
lyhyet lahkeet ja hihat
400, Jumpsuit 2 mm
600, Arctic hansikkaat 6,5 mm
200, Arctic kengät 6,5 mm
300, 5-sormihansikas 3 mm
200,Aquasport kuivapuku
3100,Laitepakettitarjoukset
Viking Pro kuivapuku
5500,Poseidon Jetstream 300 bar 5550,Viking Pro PU
3500,Arctic 200 bar
5300,Viking aluspuvut alk.
400,Abyss 22 300 bar
5700,Finfill aluspuku
700,OMER 300 bar
4800,905-Polar
kuivapuku+alusp.
4200,Storm 200 bar
3900,Märkätossut 6,5 mm
300, Apex TX50 300 bar
_
5300,Märkähanskat 3-sormi, 6,5 mm 200,KAUPALLISET EHDOT: käteiskauppa, matkahuolto tai
postiennakko, posti/ matkakulut lisätään hintoihin.
Hinnat sisältävät ALV 22 %.
Takuut/korjaukset: WASSER SPIELEN.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
TUOTEKUVIA
INTERNETISSÄ:

Perus välinesetti Omer
300,
Perusvälinesetti Mares/Tigullia 450,
(setit sisältävät maskin, snorkkelin,
umpikantaräpylät)
Räpylät Playa, Stratos ym.
Avokantaräpylät
Blades, Reeflex, Igarus
400,Asia, Deep
200,Linssit maskiin 1 kpl/
150,Star, Air, Flex Purge alk.
50,-

200,-

' Käsikäytöt • automaattiset • h u i p u n l e i k k a u s • laivakäytöt
' murskauskäytöt • ajoneuvoasennukset " hitsauskäytöt yms.
• H i n a t t a v a t • sääsuojatut • kontit • koteloidut yms.

1986-1998
12

VUOTTA
LUOTETTAVAA
PALVELUA

Perusvälineet

Kuvassa 2 0 0 kVA
hinattava malli

.//members. tripod. com/Wasserspielen
Sukellus kauppa-auto liikennöi kaikkialla.

V O I M A L A I T E OY

\Vasser Spieler!

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

Sulkavantie 218
51900 Juva
Puh. 015-452 902, 050-517 8351

1 123

RANNIKON PUOLUSTAJA
-LEHDEN JULKAISIJAYHTEISÖJEN YHTEYSTIETOJA
RANNIK0NPUOLUSTAJAIN KILTA
Timo Koukku
Hietalahdenkatu 29
65100 Vaasa
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uonna 1985 ilmestyneen Rannikkojääkäripataljoonan historian jatko-osa, Rannikkojääkärit Kustjägarna 1985 - 195 on valmis ja julkaistu.
Jatko-osan kirjoittaja on Rannikkojääkäripataljoonan entinen komentaja, tunnettu sotahistorioitsija, everstiluutnantti Antti Juutilainen. Kirja on kaksikielinen. Kääntämisen ruotsiksi on
hoitanut entinen Uudenmaan Prikaatin komentaja, eversti Olof Thoden.
Historiikki kattaa rannikkojääkärikoulutuksen suurten muutosten vuosikymmenen. Upinniemessä 30 vuotta kestänyt rannikkojääkäri-

historia

saa

jatkoa

koulutus lopetettiin ja siirrettiin Dragsvikiin.
Samalla Rannikkojääkäripataljoona itsenäisenä
joukko-osastona lakkautettiin ja Vaasan Rannikkojääkäripataljoona aloitti toimintansa Uudenmaan Prikaatissa Dragsvikissä. Koulutuskieli
muuttui ruotsiksi. Kouluttajahenkilökunta vaihtui kokonaan. Koulutuksen aloittaminen edellytti uuden infrastruktuurin rakentamista. Kyse
oli siis monimutkaisesta muutoksesta puolustusvoimien kokonaiskehittämisen osana.
JVo
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Pyydä
tarjoustamme.

•
•

Säveltie 5

PENCENTRA
MARIN C E N T E R
VOLVO PENTA
Veneentekijäntie 9, 00210 Helsinki
P.09-684 11430 Telefax 09-684 11450

TERVETULOA MAANKUULULLE
ROVANIEMEN
VARUSKUNTAKERHOLLE
-

Hotellitason majoitus
Huoneissa televisio ja puhelin
Korsukabinetti / sauna
Herkullista ruokaa

Huollot
Korjaukset
Modernisoinnit
Ennakkohuoltomittaukset
Kokonaisvaltaista kunnossapitopalvelua teollisuudelle
Suunnittelusta toteutukseen

TALVISIN HYVÄT HIIHTO- JA
LASKETTELUMAHDOLLISUUDET
Tiedustelut:
Puh. (016) 181 4910
Avoinna viikolla joka päivä
klo 16.00-alkaen
la-su klo 14.00-alkaen

* kone- ja laiteasennukset
* pneumatiikkaa ja hydrauliikkaa
* sähkölaitteet A-urakointioikeudet
* hitsauskoneet
Tänäänkin 35 huoltoasentajaamme palvelevat asiakkaitamme erilaisissa kunnossapitoon liittyvissä
tehtävissä.
TEPA-MESTARIT OY

ROVANIEMEN VARUSKUNTAKERHO
Someroharju
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Talvisäilytys
Veneen keväthuolto

Uistelumahdollisuus
Ounasjoki-Kemijoki

Rannikkojääkäripataljoonan

•
Haluatko
auktorisoidun
isännöitsijän
palveluja
Helsingissä?

Puunaulakatu 9
28100 PORI
puh. 0 2 - 6 4 1 8 4 0 0
fax 0 2 - 6 3 3 2 4 0 2

Mäntyluoto
28880 PORI
puh.02-6383 400
fax 0 2 - 6 3 8 3 2 2 2

Pihlava P L 24
28801 P O R I
puh. 02-6255 665
fax 0 2 - 6 2 5 5 6 6 6
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Aluksen huippunopeus on 38 solmua

Öljyntorjunta
Saves Our Shores
Brush
Chains

Cleaned Water

LORI harjakasetin

toiminta

Brush

• ••/

•

LORI harjateknologiaan perustuvat öljyntorjuntalaitteet ovat k ä y t ö s s ä j o yli 190
aluksessa ympäri maailmaa.
Harjakasetin
m u o d o s t a m a n k u l j e t t i m e n avulla s a a d a a n
v e d e s t ä t e h o k k a a s t i ylös niin öljy kuin sen
seassa olevat r o s k a t j a m m . levä.
Eräs
LORI
järjestelmän
merkittävistä
eduista on sen k e r ä y s n o p e u s , n. 3 - 4 kertain e n perinteisiin k e r ä y s j ä r j e s t e l m i i n verrattuna. T ä m ä m e r k i t s e e vastaavasti l a a j e m p a a p u h d i s t e t t u a aluetta.
Juuri se on
tärkeää, e n n e n k u i n öljy ehtii s a a s t u t t a m a a n
rantoja !

Jib

UUTUUS
! LORI Mini Skimmer LMS-20,
j o n k a kapasiteetti yltää aina 25 m Vh.
L O R I tuotteita: H a r j a k a s e t i n avulla toteutetut k e r ä y s j ä r j e s t e l m ä t a s e n n e t t u i n a aluksen k e u l a a n , sivuille tai
s i s ä ä n r a k e n n e t t u n a . Lisäksi kelluvat k e r ä ä j ä t ,
rantojen
puhdistussarjat, öljypuomit jne.

Oil Boom

Sisäänrakennetun
toimintaperiaate
harjoituksessa kokeilukäytössä ollut G-vene kuljetti partiota Isosaaren laituriin. Vartiomies ei kuullut tulijaa. Valonheittimen avulla vartiomies katsoi oliko rannassa
jotain. Havaittuaan aluksen hän totesi: "Sehän liikkuu kuin mörkö". Alus ristittiin Möröksi
"Mörkö" on tarkoitettu saaristossa tehtäviin kalusto- ja henkilöstökuljetuksiin. Upi 98 ja ISO 98
olivat alustyypin ensiesiintyminen suurelle yleisölle. Suomenlinnan Rannikkorykmentin 80-vuotisjuhlapäivän ohimarssiin Kustaanmiekalla osallistui Suomenlinnan kilta "Mörköllä".
M o n i p u o l i n e n varustus
8,10 metriä pitkän veneen leveys on hiukan yli
kaksi metriä ja syväys vain 40 cm. Lähes 40 solmun nopeutensa "Mörkö" saa 230 hevosvoiman
Yanmarin dieselistä. Ohjauksena on vesipropulsioohjaus. Merenkulkuvarustuksesta mainittavina
normaalin GPS-laitteiston lisäksi on DGPS.

LORS

järjestemän

DGPS:n avulla alus kykenee hyödyntämään maaasemia paikanmäärityksessä lisätarkkuuden saamiseksi. Mörkö 10:ssä oleva merenkulkututka on kytketty Digitaaliseen karttaan, josta aluksen paikka
on nähtävissä ajon aikana.
Kuljetuskapasiteetti
Mörkö kykenee kuljettamaan 1000 kiloa kuormaa
tai 2+8 henkilöä. Hyvän kuljetuskapasiteetin, lähes 40 solmun nopeutensa ja pienen uppoumansa
ansiosta on alukselle suunniteltu useita käyttötarkoituksia. Kalustokuljetusten lisäksi sitä on arvioitu voitavan käyttää esimeriksi sukeltajien apuveneenä, maihinnousuveneenä sekä merenkulun
perusteita koulutettaessa koulutusveneenä.
Kilta on käyttänyt venettä Kuivasaaren kuljetuksiin, Järvön nuorisoleirillä (katso viime numero) sekä SlRR:n 80-vuotisjuhlaparaatissa. Merenkulkukoulutuksensa kilta antaa Mörköillä.
JVo
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LORI Mini Skimmer

LMS-20

Oy LMP Patents Ltd Ab
P L 119 0 7 9 0 1 L o v i i s a
® 019-533 267 fax 019-531 070
lori.products @ kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/lori.products

MARK VII

pimeätoimin
takykyinen
laser

2 0 0 0 - l u v u n ryhmäase
USA:n kevyiden aseiden ohjelmassa (JSSAP) kehitetään uutta
aseperhettä. Pyrkimyksenä on
parantaa tulevan vuosisadan taistelijan, tarkka-ampujan ja ryhmän ampumaetäisyyttä, tarkkuutta, sekä toimintakykyä pimeässä ja huonoissa näkyvyysolosuhteissa.
Ryhmäase OCSW (Objective
Crew Served Weapon System)
on suunniteltu raskaan konekiväärin (.50 M2HB) ja kranaattikonekiväärin (40 mm MK-19)
korvaajaksi. Teoreettisen tulinopeutensa (260 ls/min), tarkkuutensa ja ampumatarvikkeiden
vaikutuksen takia automaattiaseen tehon arvioidaan olevan
lähietäisyyksillä 2-3 kertaa edellä mainittujen aseiden tehoa suurempi, ja suurimmalla ampumaetäisyydellä kaavaillaan jopa 10kertaista tehon lisäystä. Vaatimuksena on tehokas tuli elävää
voimaa vastaan 2000 metrin
etäisyydelle, ja kevyesti panssaroituihin ajoneuvoihin, aluksiin
sekä hitaasti lentäviin ilmamaaleihin 1000 metrin etäisyydelle.
25 mm kaliiperin ryhmäaseelle suunnitellaan kolmea
ampumatarviketyyppiä: ilmaräjähdettä, panssarin läpäisyyn tarkoitettua ammusta j a harjoitusammusta. Ilmaräjähdettä käytetään elävää voimaa vastaan. Se
on sirpaloituva ammus, jossa on
yhdistetty elektroninen aikasyty-

10

tin, iskusytytin ja itsetuhomekanismi. Tämän kaliiperin todennäköisesti esisirpaloitavalla kranaatilla saavutettaneen
vain
muutaman metrin tehokas sirpalevaikutus elävään voimaan, jota
etäisyyttä vastustaja voi edelleen
pienentää taistelijan suojavarustuksella ja linnoitteilla. Panssarin läpäisyyn pyritään ammuksella, jossa on ontelopanos. Alle
25 mm ontelo muutaman sadan
gramman latauksella läpäissee
ainoastaan kevyesti panssaroituja ajoneuvoja ja suojarakenteita.
Aseeseen liitetään ammunnanhallintajärjestelmä,
laseretäisyysmittari ja pimeänäkölaite. Kun maali on paikannettu,
ammunnanhallintajärjestelmä
laskee ammuksen lentoradan ja
aikasytyttimen viiveen. Tämän
jälkeen järjestelmä korjaa tähtäimen tähtäyspisteen
oikeaan
paikkaan tähtäimessä. Ammuttaessa järjestelmä korjaa sytyttimen aikautusta ammuksen lähtönopeuden mukaan.
Ryhmäaseen käyttöön ja liikutteluun riittää kaksi taistelijaa;
ase painaa noin 11 kg, ammunnanhallintajärjestelmä noin 2 kg,
jalusta 4 kg ja 31 laukauksen säiliö alle 7 kg.
OCSW:ta on suunniteltu
käytettäväksi myös ajoneuvoja
ja ilmamaaleja vastaan.
Heikki Rauhala

MARK VII on käytössä
useissa maissa erikoisjoukkojen maalinpaikannusvälineenä (Kuva Litton Laser
Systems).
MARK VII on enemmän
kuin pelkkä laser. Normaalin
etäisyysmittauskyvyn lisäksi
järjestelmässä
magneettikompassi, jonka tarkkuus on
kuusi piirua. Erikoiseksi laitteen tekee optiikkaan sijoitettu valonvahvistin, joka mahdollistaa järjestelmän käytön
lyhyille etäisyyksille itsenäisesti myös pimeällä. Valonvahvistintekniikka on toteutettu vaihtoehtoisesti I, II, III
tai IV sukupolven tekniikalla. Todelliseksi erikoisjoukkojen laseriksi monipuolisuuden lisäksi laitteen tekee
sen paino paristoineen 1,91
kiloa. Tämän silmäturvallisen laserin pulssin aallonpituus on 1,57 mikrometriä.
Laitteella päästään 10 sekunnin mittausrytmiin.
Mittausetäisyydeksi järjestelmälle on ilmoitettu 25 19 995 metriä ja mittaustarkkuudeksi +/- kolme metriä.
Näkökenttä on kahdeksan
astetta (noin 140 piirua) j a
optiikasta on luettavissa sekä
mitattu etäisyys että suunta.

yhteispohjoismaista ylivoimaa
Amos-kranaatinheitinjärjestelmä
tammikuussa 1998.

Hägglunds Vehicle AB:n CV90 alustalla Rovajärven talvileirillä

V

Pohjoismaissa (pl. Islanti) ensi
vuosituhannen alussa.

uonna 1994 Pohjoismaiden
puolustusministerit allekirjoittivat pohjoismaisia asehankintoja ja tuotekehitystä koskevan sopimuksen, jonka puitteissa perustettiin useita eri puolustusvälinealojen
työryhmiä
selvittämään yhteispohjoismaisia vaatimuksia uusille asejärjestelmille. Yksi näistä ryhmistä
tunnetaan nimellä FUG Mortar,
krh-työryhmä. Ryhmä sai tehtäväkseen spesifioida vaatimukset
yhteispohjoismaiselle kranaatinheitinjärjestelmälle, joka tulisi
käyttöön mahdollisesti kaikissa

Maailmanlaajunen
tutkimus
Samoihin aikoihin uusia markkinoita puolustusvälineteollisuudelleen etsivä Patria Industries konserniin kuuluva Patria Vammas Oy teetti koko maailmaa käsittävän markkinatutkimuksen
120 mm kranaatinheitinten tulevaisuuden näkymistä vuoteen
2005 saakka. Tutkimuksen mukaan perinteisten hinattavien

kranaatinheitinten
markkinat
ovat kuolemassa, mutta tulevaisuudessa maailmalla on selvä
kysyntä torniheittimelle, joka
voidaan asentaa j o k o panssaroituihin tela- tai pyöräajoneuvoihin.
Kranaatinheittimistön
kehityksessä panostetaankin jatkossa selkeästi kolmeen pääasiaan: tulivoiman, liikkuvuuden
sekä suojauksen lisäämiseen.

Projektion alku
Projektin varsinaisen alun voidaan katsoa olevan syksyssä
49

48 RANNIKON PUOLUSTAJA 1 /99

1995, jolloin ruotsalainen taisteluajoneuvoja valmistava Hägglunds Vehicle AB lähestyi Vammasta etsiessään yhteistyökumppania krh-asetornin kehittämiseksi. AMOS-nimen tuote sai
Hägglundsilla pidetyn kilpailun
tuloksena: nimilyhenne tulee sanoista "Advanced MOrtar System" eli "kehittynyt krh-järjestelmä".
Vammas toimittikin alkutalvella 1995 Hägglundsille kaksi
tavallista
suustaladattavaa
120Krh92-putkea, jotka asennettiin yhteiseen rekyylikehtoon.
Järjestelmään kuului lisäksi hydrauliset hidastimet, pneumaattinen palautin sekä manuaalinen
latausjärjestelmä, jolla kranaatit
voitiin ladata suun kautta putkiin
tornista käsin. Näin syntynyt ase
asennettiin vanhaan Ikv 91-vaunuun rakennettuun avoimeen
"torniin" ja AMOS A oli syntynyt.

Koeammunnat

pohjalta uudelle kehittyneemmälle AMOS B -nimellä tunnetulle järjestelmälle laadittiin erittäin kireä kehitysaikataulu, jotta
etumatka kilpailijoihin voitiin
säilyttää ja jopa kasvattaa. Ruotsin armeijan edustajille luvattiinkin, että tuote on esiteltävissä
elokuussa 1997. Tämä tiesi sitä,
että AMOS B:llä oli pystyttävä
ampumaan ensimmäiset kehitysammunnat ennen heinäkuuta
1997.

Sopimuksen synty
Vasta kesällä 1996 Vammas ja
Hägglunds allekirjoittivat yhteistyösopimuksen
kaksiputkisen
120 mm krh-asetornin kehittämisestä Eurosatory-näyttelyssä Pariisissa. Tuotekehitysmielessä
tärkein sovittu asia oli työnjako:
Vammas kehittää ja valmistaa
uuden asejärjestelmän ja Hägglunds uuden tornin suuntaus- ja
ohjausjärjestelmineen. Näin projekti oli saanut virallisenkin
muodon.

Kun uudelle AMOS B -asejärjestelmälle asetetut vaatimukset puettiin tekniseksi vaatimuksiksi ja käytiin huolella läpi erilaiset tekniset ratkaisumallit,
päädyttiin seuraavanlaiseen peruskonseptiin: kaksi putkea (suuri tulinopeus), putkien pituus
3000 mm (suuri kantama), joko
tela- tai pyöräajoneuvo alustaksi
(hyvä liikkuvuus) sekä torniratkaisu (vahva suojaus).
Nämä perusratkaisut ovat sitten poikineet muitakin tavoiteratkaisuja, joista tärkeimmät
ovat: perinteisen suustalatauksen
sijasta on kehitettävä takaaladattava kranaatinheitin, tornin on
oltava pyörivä, korotusalueeseen
on lisättävä suorasuuntausmahdollisuus, kaikkien nykyisten
kranaattien on käytävä myös uuteen järjestelmään ja lopuksi torni tulee voida asentaa maailmalla käytössä oleviin yleisimpiin
15...20 tonnin panssaroituihin
tela-ja pyöräajoneuvoihin. myös
suomalaiseen PASIin.
Projektipartnereiden

Vam-

Talvella
1995-96
suoritetut
koeammunnat olivat menestys
niin tarkkuuden, tulinopeuden
kuin vaunun vakavuuden ja kestävyyden kannalta eli AMOS A
todisti kaksiputkisen torniheittimen periaatteen toimivan, mutta
erityisesti suustaladattavuus todettiin ongelmalliseksi. Tuotekehitystä päätettiinkin jatkaa uuden
parannetun järjestelmän kehittämisellä, mutta tästä huolimatta
AMOS A:lla ammuttiin edelleen
koe- ja näytösammuntoja. Tavoitteena oli jatkaa myös tämän
version kehittämistä, vaikka sen
suoritusarvot ja suojaus ovat
huomattavasti heikompia kuin
tuotekehityksen uudessa kohteessa, mutta toisaalta järjestelmä on halvempi ja kevyempi.
Kesällä 1996 AMOS A esiteltiin Kvarnissa Ruotsin armeijan edustajille näytösammunnassa, jossa ammuttiin mm. kuuden
laukauksen ryöppy 14 sekunnissa. Osittain juuri tämän menstyksekkään ja kilpailijaa selvästi paremmin sujuneen ammunnan
48

AMOS asennettuna Patria Vehicles Oy:n XA-185 alustalle.
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maksen ja Hägglundsin lisäksi
projektiin on osallistunut useampikin elektroniikka-ja sähköalan
alihankintayritys. Tunnetuimpia
lienevät CelsiusTech (ruotsalainen tulenjohtojärjestelmä, tietokoneet), Weibel (tanskalainen,
lähtönopeustutka), Moog (saksalainen,
sähkömoottorikäytöt)
sekä Honeywell (navigointi- ja
paikannusjärjestelmät, amerikkalainen) ja Patria Finnavitec Oy
Systems & Laske Oy (aseen ohjauselektroniikka).

Prototyyppi
valmis
Tuotekehitysprojektiin on Vammaksella panostettu todella vahvasti, mikä näkyy esimerkiksi
siinä, että vaikka jouluna 1996 ei
ollut vielä yhtään valmistuspiirustusta valmiina, niin silti valmis ase asennettiin Hägglundsin
Vammalaan
toimittamalle
CV90-rynnäkkövaunun alustalle
kesäkuun alussa 1997 ja ensimmäiset laukauksensa A M O S B
ampui 13.06.1997. Näin siitäkin
huolimatta, että aseissa on komponentteja, joiden raaka-aineiden hankintoihin jo menee 4 . . . 6
kuukautta. Lopputuloksena syntynyt AMOS B:n prototyypin
esiaste myöhästyi sovitusta lopulta vain yhden päivän, mitä
voidaan pitää jonkinlaisena ihmeenä, kun kyseessä on uuden
puolustusvälinetuotteen kehitysprojekti. Ilman
kehittynyttä
CAD-suunnittelujärjestelmää tavoitteessa ei olisikaan onnistuttu.
Valmistumisensa
jälkeen
A M O S B:llä on suoritettu testaus- j a esittelyammuntoja vajaan 800 laukauksen verran Patria Lapua Oy:n Vihtavuoren tehtaiden koeluolassa, Hägglundsin
omalla koeammuntakentällä Fillingenissä, Ruotsin puolustusvoimien
koeammuntakentillä
Bodenissa, Ravlundassa, Skillingarydissä ja Kiirunassa sekä
kenttätykistön talvileirillä Rovajärvellä 27.-30.01.1998.

Uuden sukupoven
heitin
AMOS-järjestelmää on näissä
ammunnoissa esitelty mm. Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien edustajille, pohjoismaiselle krh-työryhmälle, kansainväliselle lehdistölle j a useammille
asiakasehdokkaille. Kaikki ammunnat ovat menneet varsin hyvin ja AMOS on saanut kiitosta
todellisena uuden sukupolven
heitinjärjestelmänä.
Lisäksi
AMOS-projekti on esitelty Guns
and Mortars -symposiumissa
Englannissa kesäkuussa 1998.
" Keväällä 1998 AMOS B-torni asennettiin Pariisin Eurosatory-messuja varten Patria Vehiclesin valmistaman Pasin päälle ja yhdistelmä herätti ansaittua
huomiota esiintyen mm. tunnetun Armada-lehden kansikuvassa.
Messujen jälkeen AMOS B
asennettiin takaisin CV90-alustalle ja yhdistelmällä suoritettiin
syksyllä kenttäammuntoja ja paikannus- sekä ammunnanhallintajärjestelmän testauksia Bodenissa Pohjois-Ruotsissa. Erityismaininnan arvoinen on teräsbetonimaaleihin suoritettu suorasuuntausammunta 500 m:n matkalta, joka todisti aseen osuvan
ja sirpalekranaatin purevan kovaankin maaliin.
Loppuvuodesta torni asennetaan jälleen Pasin päälle j a
koeammunnat jatkuvat Suomessa. Patria Vehicles Oy:n suorittamien rasitussimulointien perusteella ampuminen Pasin päältä
on täysin mahdollista. Uusi
suunniteltavana jo oleva kevyempi torni toteutuessaan vielä
helpottaa osaltaan tämän tavoitteen täyttymistä.
AMOS-projektin jatko voidaan jakaa selkeästi kahteen osaalueeseen: markkinointiin (esittelyt) ja tuotekehitykseen.
Markkinointiponnisteluissa
tullaan käyttämään nyt valmistunutta proton esiastetta tarvittavin
lisäyksin, joita ovat mm. latauslaite. Esittelylistalla on mm.

IDEX-näyttely Abu Dhabissa
maaliskuussa 1999.
Tuotekehityksen
osalta
AMOS-projektin jatkotavoitteet
ovat:
1. Painon keventäminen siten,
että torni voidaan asentaa
myös kevyeeseen pyöräajoneuvoon.
2. Latausjärjestelmän edelleenkehittäminen.
3. Navigointi-, paikannus- ja
tulenjohtojärjestelmän edelleenkehittäminen.
Nämä kolme tavoitetta ovat
ehdoton edellytys suuren tulinopeuden (24 ls/min) saavuttamiseksi j a mahdollistavat myös
ryöppyammunnan, jossa eri koroilla ja panoksilla ampuen saadaan maaliin samanaikaisesti
jopa 14 kranaattia.
Koska
tuotelanseerauksen
ajankohta on AMOS-projektin
kannalta erittäin tärkeä, tulee jatkoaikataulukin pysymään kireänä sarjavalmistusvalmiuden saavuttamiseksi vuonna 2003. Sekä
Vammaksella että Hägglundsilla
uskotaan, että mikäli aikataulu
pitää, tulee AMOS B:stä ensimmäinen todella tulivoimainen tulevaisuuden torniheitin, jolle on
kysyntää sekä koti- (Suomi,
Ruotsi) että vientimarkkinoilla.
Tähän asti koko projekti on hoidettu yhteistyöyritysten omasta
aloitteesta, omin voimin ja omalla huomattavan suurella rahoituspanoksella, joten asiakaskandidaattien saaminen mukaan
projektiin on ensiarvoisen tärkeää sen onnistumiselle.
Patria Vammas Oy
Päivi Heinistö
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VENÄJÄN JA ENTISEN
NEUVOSTOLIITON OHJUKSET

Venäjän ohjusteknologiaan
on ollut mahdollista tutustua paremmin vasta vuonna 1992. Ohjuksien ominaisuuksista - esimerkiksi hakupäiden kehittyneisyydestä tai häirinnänsietokyvystä - ei vieläkään ole saatavissa kovin tarkkoja tietoja, ja käyttöön saadut tiedot ovat olleet
osittain ristiriitaisia. Uusimmille
ohjustyypeille näyttää kuitenkin
olevan ominaista yliääninopeus,
varsin "eksoottiset" lentoratamallit ja pyrkimys eri lavettivaihtoehdoilta käytettäväksi tar-

koitettujen ohjusperheiden suunnitteluun. Ominaisuuksiltaan uudet ohjustyypit soveltuvat käytettäväksi ensisijaisesti tai ainoastaan avomerellä liikkuvia maaleja vastaan.
Ohessa on esitelty joitakin
uusimpia prototyyppivaiheessa
tai palveluskäytössä olevia merimaaliohjuksia. Tarkempien tietojen puuttuessa itse ohjusjärjestelmiä ei ole käsitelty. Käytettävissä oleva kuvamateriaali on vieläkin varsin niukkaa.

• •

MA-31 Svedzda-Strelan kehittämisvastuulla oleva MA-31 (kuva
Military Parade 1/97)

Ohjusperheajattelua ja teknisesti mielenkiintoisia ratkaisuja

Entisen Neuvostoliiton
merivoimissa oli aikoinaan palveluskäytössä
ainakin 19 erilaista merimaaliohjusta. Hyväksi havaituista
ohjustyypeistä kehitettiin jatkuvasti parannettuja versioita.
1990-luvullakin vanhoja ohjustyyppejä on modifioitu, ja useita
uusia versioita on kehitetty tai

ollaan kehittämässä
lähinnä
vientitarkoituksessa. Sarjatuotantoon päässeiden ohjuksien
valmistus Venäjän merivoimille
lienee toistaiseksi keskeytynyt.
Vientiin tarkoitettujen ohjuksien
valmistaminen on kuitenkin
mahdollistanut suunnittelukapasiteetin ja tuotantolinjojen ylläpidon.
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Radugasta monta
kehitysversiota
3M-80 Moskit (SS-N-22 Sunburn) -ohjuksen ensimmäiset
versiot tulivat palveluskäyttöön
1980 -luvun alussa. Tavoitteena
oli alunperin kehittää ohjus, joka
läpäisisi USA:n merivoimien
AEGIS -i lmatorj untaj ärjestelmän
ohjuksen suuren nopeuden ja
matalan lentoradan avulla.
Ohjuksen massa on 3950 kg
ja siinä on 300 kg:n taistelulataus. Voimanlähteenä on käytetty
integroitua
raketti
patopainemoottoria, jonka avulla ohjus saavuttaa lähes 3 Mach:n nopeuden. Pinnasta laukaistuna ohjuksella on noin 90 km:n kantama. Tältä etäisyydeltä ohjus tarvitsee kaksi minuuttia saavuttaakseen maalinsa. Ohjuksen
matkalentokorkeus on noin 20
m. Matkalentovaiheessa ohjautus perustuu inertia-paikannukseen ja hakeutumisvaiheessa tutkahakupään käyttöön. Häirintätilanteessä ohjus hakeutuu häirintälähteeseen.
3M-80 E on edellisestä vientiin kehitetty versio, joka asennettaneen myös modernisoiduille Sovremenny-luokan hävittäjille. Ohjuksen kantamaa on lisätty
120 km:iin. 3M-82 M on tarkoi-

Vasemmalta oikealle X-2SMP, X-31A ja X-35 (kuava MP 1/97)
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tettu erityisesti pienille pintaaluksille. 80 E ja 82 M -malleista ei ole tarkoitus kehittää maalta laukaistavaa versiota.
3M-80 Zubr on alkuperäisestä mallista parannettu versio.
Uudessa ohjuksessa maalin etsintä j a seuranta perustuu synteettisen aukon tutkan käyttöön.
Tavoitteena on lisäksi välittää
tutkan tuottama informaatio operaattorille loppuhakeutumisen
aikana maalin valinnan tarkentamiseksi.
Kh 41 on 3M-80 Zubr -ohjuksen ilmasta laukaistava versio. Sen paino on noin 4500 kg ja
kantama noin 250 km. Ohjus on
suunniteltu laukaistavaksi mm.
SU 27 -hävittäjän meritoimintaversiosta.
3M-80 Moskit -ohjusta on
valmistettu tai tilattu noin 600
kappaletta. Venäjällä sitä käytetään Sovremenny, Udaloy II, Tarantul III j a Dergach -luokan
aluksilla. Ohjusta on viety ainakin Intiaan. Uusin ostajaehdokas
on Kiina, joka on tilannut kaksi
Sovremenny-luokan hävittäjää.
X-15 C on Radugan-suunnittelutoimistossa kehitteillä ollut
lentokoneesta laukaistavaksi tarkoitettu ohjus. Sen suunniteltiin
nousevan laukaisun jälkeen 40
000 metrin korkeuteen, aukaisevan tutkahakupäänsä ja syöksyvän kohti maalia 5 Mach:n nopeudella. Ohjuksen kineettisen
energian ja 150 kg:n taistelulatauksen katsottiin riittävän keskikokoisia ja suuriakin merimaaleja vastaan. Raduga on etsinyt
joitakin vuosia sitten kehittämisprojektille länsimaisia yhteistyökumppaneita. Ohjusprojektin tämänhetkinen tila ei ole tiedossa.

Venäläisten Harpoon
Kh-35
Uran
(SS-N-25
Switchblade/AS-20 Kayak) -ohjuksen kehittäminen toteutettiin
aikoinaan yhteistyössä muiden
Varsovan liiton maiden kanssa.
Ohjuksen jatkokehittämisvastuu
on ollut Zvezda -suunnittelutoimistolla. Ohjus on tällä hetkellä

sarjatuotannossa. Ohjus muistuttaa sekä ulkonäöltään että ominaisuuksiltaan Harpoon-ohjusta,
ja länsimainen lehdistö antoikin
sille nimen "Harpoonski" vuonna 1991 tapahtuneen ensiesittelyn jälkeen.
Pinta-aluksilta laukaistava
versio (SS-N-25) otettiin palveluskäyttöön vuonna 1993 Neutrashimy -luokan fregateilla ja ilmasta laukaistava versio (AS-20
Kayak) vuonna 1995. Neutrashimy- luokan lisäksi modernisoidut Krivak I-luokan fregatit
on aseistettu tällä ohjuksella.
Ohjuksesta on kehitteillä myös
sukellusveneestä
laukaistava
versio "Sapless". X-35 on Kh35:n vientiversio.
Ohjuksessa on suihkuturbiini
ja lähtömoottoreina kaksi peräkkäin asennettua ruutirakettiboosteria. Ohjuksen massa ilman lähtömoottoreita on 480 kg, nopeus
0,9 Machia ja kantama 130 km.
Ohjautus perustuu inertiapaikannukseen ja loppuhakeutuminen
tapahtuu hakupään tutkalla. Iskeytyminen maaliin tapahtuu 5 10 metrin korkeudella. Ohjuksessa on noin 145 kg:n taistelulataus.
Ohjusta on valmistettu tai tilattu Venäjän laivaston käyttöön
tähän mennessä noin 150 kappaletta. Intia on tilannut 50 ohjusta
ja nähtävästi neuvottelut ovat
meneillään 48 ohjuksen jatkotilauksesta. Vietnam on tilannut
16 ohjusta ja tavoitteena on kasvattaa määrä 48 ohjukseen.
Edellisten lisäksi ainakin muutamat Lähi-idän maat ovat osoittaneet kiinnostusta ohjusta kohtaan.
Kh-31 (AS-17 Krypton) on
Zvezda-Strela j a Soyuz Turaevon suunnittelema ilmasta laukaistava, yliääninopudella lentävä ohjus. Se on tarkoitettu käytettäväksi merimaaleja ja tutkia
vastaan. Ohjuksen arvellaan tulleen palveluskäyttöön vuonna
1990. Ohjusta on viety ainakin
Kiinan Kansantasavaltaan tyyppimerkinnällä X-31. Kiinassa lisenssivalmistukseen tarkoitetun

parannetun version KR-1 uskotaan olevan kehitteillä. USA:n
merivoimat ovat hankkineet Kh31-ohjusta tyyppimerkinnällä
MA-31 evaluointitarkoituksia
varten. Ohjusta on tarkoitus
käyttää alusten ilmatorjuntajärjestelmien maaliohjuksena.

Kahden machin
merimaaliohjus
Yakhont (SS-N-26) on yliääninopeuksinen meritorjuntaohjus.
Sen ensiesittely tapahtui vuoden
1997 alussa. Venäjän laivasto ei
ole vielä tilannut ohjusta, mutta
se korvannee vanhan SS-N-9 Siren -ohjuksen. NPO:lla on tarkoitus kehittää ohjuksesta sukellusveneestä, pinta-aluksilta j a
maalaveteilta laukaistavat versiot.
Ohjus laukaistaan varastointiin soveltuvasta laukaisusäiliöstä. Lähtömoottorina käytetään
rakettiboosteria ja matkamoottorina ramjet-moottoria. Ohjuksen
nopeus on yli M2. Kantama on
korkeaa 15 000 m:n lentorataa
käytettäessä noin 300 km ja matalaa lentorataa käytettäessä noin
120 km. Pintalentovaiheen korkeus on noin 5 - 10 m. Matkalentovaiheen ohjautusjärjestelmä
perustuu inertiapaikannukseen.
Loppulähestymistä varten ohjuksessa on kaksikanavainen
passiivinen hakupää ja tutka.
Alfa tähyää tulevaan Alfa on
ilmasta laukaistava suunniteltu
merimaaliohjus. Ohjusprojekti ei
tiettävästi ole edennyt vielä koelentovaiheeseeen. Ohjuksen voimanlähteenä aiotaan käyttää jälkipolttimella varustettua suihkuturbiinia. Ohjuksen nopeus on
noin M3, kantama noin 300 km
ja paino noin 1600 kg, josta taistelulatauksen osuus on noin 300
kg. Matkalentokorkeus tulee on
20 000 m ja loppulähestymiskorkeus noin 10 - 20 m. Ohjuksen
on sanottu soveltuvan käytettäväksi myös maamaaleja vastaan.
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