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Rannikkotykistö B & x ^ r Ä 
työympäristönä I l l H 
Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja yksilöiden virkauran oh-
jaaminen ovat komentajien ja henkilöstöryhmäpäälliköiden kes-
keisimpiä tehtäviä. Henkilöstön rekrytointi on jokaisen palveluk-
sessa olevan tehtävä. Vain aktiivisella rekrytoinnilla voidaan taata 
merivoimien rannikkojoukoille lukumääräisesti riittävä ja laadu-
kas henkilöstö. Rekrytoinnin kohteena ovat ennen kaikkea varus-
miehet. joiden palvelusajaltaan muodostama mielikuva ratkaisee 
vakinaiseen palvelukseen hakeutumisen. Jokainen kouluttaja ja 
varusmies on siten joukkonsa PR-mies, mikä edellyttää myöntei-
sen ja reilun me- hengen luomista ja ylläpitämistä. 

Yksilöiden virkauran kehitys riippuu monesta tekijästä ja voi 
näyttää joskus sattumanvaraiseltakin. Omat kyvyt, toiveet ja saa-
vutukset ovat olleet rannikkotykistössä yksilön kannalta hyvin rat-
kaisevassa asemassa. Ne kartoitetaan tulos-, arvio- ja kehityskes-
kusteluissa. Seuraajasuunnitelmia laaditaan joukko-osastoissa, 
merivoimien esikunnassa ja keskitetysti henkilöstöpäällikön joh-
dolla henkilöstöryhmäpäälliköiden neuvotteluissa. Uuteen tehtä-
vään määräämistä edeltää aina henkilökohtainen yhteistoiminta-
neuvottelu, jossa yksilön ja yhteisön edut yritetään saada kohtaa-
maan toisensa. Sattumanvaraisuus tulee ajanmittaan vähenemään, 
kun uudet eläkkeelle siirtymistä koskevat säädökset koskevat yhä 
suurempaa osaa henkilöstöstä. Toistaiseksi kuitenkin yllättävät 
eläkkeelle tai siviilitehtäviin siirtymiset vaikeuttavat suunnitel-
mallista henkilöasioiden hoitamista. 

Esimiesten tehtävänä on myös selkeästi kannustaa kutakin yk-
silöä kehittämään taitojansa ja hankkimaan mahdollisimman hyvä 
koulutus. Itsensä kehittämiseen on luotava mahdollisuuksia ja 
osoitettava resursseja myös varsinaisten virkaurakurssien ulko-
puolelta. Omalla aktiivisuudella on toki tässäkin keskeinen mer-
kitys, mutta määrätynlaisella kannustejärjestelmällä on myös mer-
kitystä. Esimerkiksi sopii hyvin: "Ulkomaisiin virkatehtäviin osal-
listuvat vain ne, joilla on hyvä kielitaito." 

Rannikkotykistö työympäristönä on tarjonnut hyvin moni-
puolisen ja haasteisen työympäristön. Uusissa merivoimissa teh-
tävien monipuolisuus lisääntyy edelleen. Osassa perusyksiköltä ja 
joukkoyksiköitä edellytetään edelleen, että pääosalla henkilöstös-
tä 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 tilai-
suus takoa kykyjensä mukaan. 
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Uliin linnake on ulkolinnake 
sanan varsinaisessa merki-
tyksessä. Merimatka Turun 

Pansiosta Utuseen kuljetusaluk-
sella 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 lin-
nake, joka antaa myös varus-
mieskoulutusta. Merivalvonta-
kurssi pidetään Utössä jokaiselle 
saapumiserälle. Henkilökuntaa 
linnakkeella on kolmisenkym-
mentä ja varusmiehiä noin seit-
semänkymmentä. Henkilökunta 
koostuu tutkamittaajista, muoni-
tuskeskuksen työntekijöistä, va-
rastomiehestä, sairaanhoitajasta 
sekä tietysti varsinaisesta soti-
lashenkilöstöstä. Mukaan on las-
kettu myös rakennuslaitoksen 
sekä Korppoon kunnan työnteki-
jät sekä merenkulkupiirin ve-
neenkuljettajat. 

Pienoisyhteiskunta 

Utön linnake suorittaa sille käs-
ketyt tehtävät niin hyvin kuin 
mahdollista niillä resursseilla, 
jotka sille on annettu. Tämä on 
selkeä lähtökohta. Tästä pide-
tään kiinni. Tämä puolestaan 
edellyttää, että jokainen sitoutuu 
omaan tehtäväänsä, hoitaa sen 
kokonaisvaltaisesti ja itsenäises-
ti. 

Utön linnake on "pienoisyh-
teiskunta", joka tuottaa itse 
omalla henkilöstöllään lähes 
kaikki ne palvelut, joita se tarvit-
see. Rakennuslaitoksen työnte-
kijät huolehtivat siitä, että vesi-
ja sähköasiat toimivat ja siisteyt-
tä riittää. Muonituskeskus pitää 
vatsat täynnä. Kirurginen sekto-
ri antaa piikin sitä tarvitsevalle. 
Valvontakeskuksen henkilöstö 
vastaa merialueen tilannekuvan 
reaaliaikaisuudesta ja kulje-
tusala siitä, että uisko liikkuu. Ja 
tietysti sotilaat hoitavat omat 
tehtävänsä, ne tehtävät, joiden 

ympärille kaikki muu rakentuu. 

Työskentely 
itsenäistä 

Mikään osa tästä yhteisöstä ei 
saa pettää, koska se vaikuttaa vä-
littömästi jonkun muun toimin-
taan. Päällikön tehtävänä on 
koordinoida ja valvoa, että lin-
nakkeelle käsketyt tehtävät tule-
vat hoidetuiksi. Linnakkeella 
työskentely vaatii oma-aloittei-
suutta ja itsekuria. Täällä on pal-
jon oman alansa asiantuntijoita, 
joiden on hoidettava omat tehtä-
vänsä varsin itsenäisesti. Omaa 
erikoisalaa on myös jatkuvasti 
kehitettävä ja ideoitava, tehtävä 
esityksiä päällikölle mahdollisis-

ta parannuksista. Tulen alle ei 
saa jäädä makaamaan! 

Yhteistoiminta eri viran-
omaisten kanssa korostuu ulko-
linnakkeella. Apua tarvitaan ja 
apua annetaan. Merenkulkupii-
rin kanssa toimitaan yhdessä ve-
neiden telakointiasiassa. Meri-
vartiostolla on passintarkastus-
piste Utössä. Meripelastukseen 
osallistutaan tarvittaessa. Avus-
tetaan ja tuetaan saarella työs-
kenteleviä urakoitsijoita huollol-
lisesti. Tuetaan koulua ja päivä-
kotia. Suhtaudutaan positiivises-
ti oikealla asialla oleviin luon-
nontutkijoihin. Tuetaan saaressa 
asuvaa paikallisväestöä. Kaikes-
sa tässä tarvitaan avoimuutta ja 
ymmärrystä. Kaikkihan me kui-
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nuista, niin Utö on loistopaikka 
palvella. Muuttoaikoina täällä 
näkee monenmoisia harvinai-
suuksia. Myös perhosia ja muita 
pieneliöitä löytyy saaresta. Har-
vinaisia kasveja on, mutta myös 
sieniä ja marjoja esim karpaloa. 

Mikäli haluaa kasvattaa hen-
kistä pääomaa, niin siihenkin on 
mahdollisuus. Saaressa on oma 
kirjasto, joka hankkii tarvittavia 
kirjoja. Etäopiskelu on kaikkien 
saatavilla. Voi suorittaa erinäisiä 
arvosanoja tai jopa koko tutkin-
non. Kaikki on kiinni omista 
henkseleistä ja niiden venyvyy-
destä. Ja kun on omasta mieles-
tään oikein paljon viisastunut 
(jotkut ovat tietysti tienneet kai-
ken jo syntyessään) , niin tarvit-
taessa voi käydä kolpakkostrate-
giaa omalla kerholla. 

tenkin työskentelemme saman 
päämäärän hyväksi. Siis oman 
isänmaamme parhaaksi. 

Monipuolisesti 
harrastaen 

Jos aikoo tulla isona maratoona-
riksi, niin en välttämättä suosit-
tele palveluspaikaksi Utön linna-
ketta. Muttajos vartalo on mallia 
perustyyppi ( kuten nykyisellä 
päälliköllä ), pitkä selkä ja ly-
hyet jalat sekä pitkät kädet kuten 
Yogi - karhulla (jalat käyvät alla 
kuin ompelukone, mutta vartalo 
pysyy melkein paikallaan... ) , 
voin erityisesti suositella palve-
luspaikaksi Utön linnaketta. 

Täällä voi harrastaa varsin 

monia asioita. Meillä on hyvin 
varusteltu kuntosali, jossa voi 
tarvittaessa purkaa paineita. 
Kuntosalin jälkeen on mahdol-
lista pulahtaa omaan uimahalliin 
ja sitten lämpöisiin löylyihin. 
Kesäaikaan voi pelata sekä jal-
kapalloa että lentopalloa. Lenk-
keilyynkin on mahdollisuus, jos 
ei tähtää maratoonariksi. 

Meri luo monet harrastus-
mahdollisuudet. Voi kalastaa, 
metsästää ja sukeltaa. Jos on tai-
teilijan lahjoja, niin maalaamaan 
mars. Mikäli on sattunut voitta-
maan lotossa, niin veneilyäkin 
voi harkita. Jos taas tuntee itsen-
sä misteriksi tai missiksi, laine-
lauta voi olla kova sana. 

Jos taas on kiinnostunut lin-

Täyttä elämää 

Kaikki on rajallista. Joka päivä 
kannattaa elää täyttä elämää, 
koska huominen on aina epävar-
maa. Olla tyytyväinen siihen 
omaan tilanteeseen, joka vallit-
see sillä hetkellä. Osata nauttia ja 
iloita pienistä asioista. Ei haluta 
kuuta, jos pystyy saamaan aurin-
gon. 

Sotilaallisesti ajatellen pienin 
solu on taistelijapari. Taistelija 
tarvitsee toisen tukea, yksin ei 
pärjää. Siviilissä pienin solu on 
oma perhe. Siihen kannattaa uh-
rata aikaa, vaikka työelämässä 
työt jatkuvasti lisääntyvät. Me 
olemme äärimmäisen taitavia 
työllistämään itse itsemme. Jos 
taustat ovat kunnossa, niin työ-
kin todennäköisesti maistuu pa-
remmin. 

Jos haluaa tulla työskentele-
mään ulkolinnakkeella, niin kan-
nattaa kurkata saappaaseen ; jos-
pa 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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Rannikkotyk is tö työympär is tönä on a inutker ta inen ja a inut laatuinen. Se on 
sitä s e k ä myönte isessä , e t tä k ie l te isessä mie lessä. Al lekir joi t taneel la on koke -
m u s t a tästä työympär is töstä yli 26 v u o d e n ajal ta , josta noin 20 vuotta tapahtui 
l innakkeel la . 

Linnakepalvelu tapahtui kui-
tenkin nykyilmaisun mu-
kaan "kaupunkilinnakkeel-

la", mutta se ei mielestäni vä-
hennä millään lailla saatua 
myönteistä kokemusta, joka on 
sekä henkilö että perhekohtai-
nen. Ne joilla on ollut ilo, onni 
tai pakko palvella ja asua joiden-
kin mielestä niinsanotuilla todel-
lisilla linnakkeilla monen tunnin 
vene- tai laivamatkan etäisyy-
dellä sivistyksestä kokemukset 
saattavat olla hyvinkin toisenlai-
sia, eikä välttämättä aina pelkäs-
tään myönteisessä mielessä. 

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 vali-
tettavasti esiintyy nykyisin jon-
kinverran myös puolustusvoi-

missa on saanut piirteitä, jotka 
esiintyessään heijastuvat nega-
tiivisessa mielessä työympäris-
töön. Ei niin etteikö "työmies 
ole aina palkkaansa ansainnut". 
Lentävä lause ja ehkä hieman 
kulunutkin oli, että rannikkoty-
kistössä ei olla palveluksessa 
eikä töissä. SE ON ELÄMÄN-
TAPA. Elämäntavaksi se ehkä 
muodostui koska, palvelus lin-
nakkeella sitoi kokonaisvaltai-
sesti myös perheen tähän ympä-
ristöön ja antoi puitteet hoitaa 
myös yksityiselämään kuuluvia 
asioita. 

Rannikkotykistö haastava 
työympäristö 

Rannikkotykistöstä työympäris-
tönä puhuttaessa tulee mielestä-
ni erottaa selkeästi linnakepalve-
lu mantereella tapahtuvasta, tai 
lähes vastaavissa olosuhteissa 

palvelustaan suorittavien henki-
löiden työolosuhteista, jotka ei-
vät sanottavasti ole erilaisia mui-
hin aselajeihin verrattuna. Tosin 
peikkona aiemmin oli siirto lin-
nakkeelle ja mukavan "kaupun-
kielämän" etujen häviäminen. 

Rannikkotykistö on koulut-
tajille mielenkiintoinen ja haas-
tava "työympäristö" koska mo-
net aselajit pienoiskoossa ovat 
edustettuina ja oikeastaan kaikki 
tulisi "hallita". Se on siis toisaal-
ta aikamoinen rikkaus, mutta 
myös vaaliva haaste niille, jotka 
haluavat sen ottaa vastaan. Lin-
nakkeella ei voi mennä siitä mis-
sä aita on matalin. Jalkaväen 
taistelukoulutuksen järjestämi-
nen pienellä kallioisella linnak-
keella voi asettaa kouluttajan 
mielikuvitukselle lähes ylitse 
pääsemättömiä vaikeuksia to-
teuttaa sitä ohjesääntöjen mukai-
sesti ja siten, että koulutettavat 
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ovat siinä innolla mukana ja tun-
tevat saaneensa korvaamatonta 
kokemusta. 

Ainutlaatuinen 
saaristomme 

Ulkoisilta olosuhteiltaan ja luon-
noltaan linnakkeet poikkeavat 
toisistaan karun kallioisesta, 
vehmaisiin ja luonnoltaan rik-
kaisiin saariin, jotka kukin omal-
la erikoisella tavallaan viehättä-
vät ja antavat puitteet joissajoko 
viihdytään tai sitten ei. Kun vie-
lä muistetaan, että saaristoamme 
on kehuttu ainutlaatuiseksi maa-
ilmankin mittapuussa on selvää 
että palvelusympäristö on ainut-
laatuinen. Viihtyvyyteen olen-
naisesti vaikuttava seikka on ol-
lut ja on edelleen asuntojen kun-
to, taso sekä riittävyys. Nykyisin 
ei asuntojen suhteen liene vali-
tettavaa. Enää ei tarvitse aamul-
la hakea kahvivettään eteisen 
jäätyneestä vesiastiasta, johon 
piti ensin hakata reikä. Äitien-
kään ei enää tarvitse lähteä man-
tereelle synnytykseen varus-
miesten vetämässä ahkiossa. 

Meren keskellä 

Sähkönsaantikin on turvattu ym-
päri vuorokauden valtakunnan 
verkosta ja lämmitystäkin voi 
säätää asunnossa. Ehkä ainoas-
taan vuokrataso aiheuttaa nykyi-
sin "purnausta", koska kuitenkin 
kaikista mukavuuksista huoli-
matta asutaan "meren keskellä" 
eristyksissä. Sitä ei aina haluta 
ymmärtää mitä hankaluuksia se 
tuo koko perheen elämään. Tär-
keimpänä lasten koulunkäynti. 
Perin harvassa taitavat olla ne 
kunnat, jotka ovat järjestäneet 
koululaiskuljetuksen linnakkeel-
le tai että päivittäin on lapsille 
järjestetty kuljetukset linnak-
keen toimesta. Joillakin linnak-
keilla on ja on ollut mahdolli-
suus ainakin ala-asteen oppi-
määrän suorittamiseen. 

Linnakeyhteisön henki muo-
dostui pääosin siitä minkälainen 
oli kantahenkilöstön keskuudes-

sa vallitseva ilmapiiri, koska se 
"pienoisyhteiskunnassa" heijas-
tui koko linnakkeella asuvaan 
yhteisöön eli siis myös per-
heisiin. 

Linnakkeen päällikkö oli 
"iso herra", jolle oli ja on annet-
tu paljon val taa ja vastuuta. Hä-
neen oikeastaan henkilöityi lin-
nakeyhteisön hyvinvointi. Aika-
na ennen työaikalakia päällikkö 
saneli ehdot myös perheen tai 
poikamiehen vapaa-ajan käytöl-
le tai esimeriksi sille, pääsevätkö 
he hoitamaan omia yksityis-
asioitaan mantereelle. Valitetta-
van usein päälliköiksi määrättiin 
suoraan kadettikoulusta valmis-
tuneita upseereita, jotka usein 
tahtomattaan joutuivat "hyppää-
mään liian suuriin saappaisiin". 
Hyvähenkisille linnakkeille 
muodostui ja muodostuu edel-
leenkin oma ilmapiirinsä "linna-
kehenki", joka heijastuu myös 
varusmiesten keskuuteen hyvä-
nä ja innostuneena palvelualttiu-
tena ja hyvinä koulutustuloksi-
na. 

Linnake luontaisetuna 

Aiemmin asuminen linnakkeella 
kuului ikäänkuin "luontaisetui-
hin", myös kaupunkilinnakkeil-
la. Päälliköllä oli näin ollen val-
ta määrätä myös siitä missä va-
paa-aikaa vietettiin. Linnakkeel-
ta ei voinut poistua ilman lupaa. 
Oman elämän suunnittelu pi-
demmällä tähtäimellä ei ollut 
mahdollista. Vain harvoissa ta-
pauksissa oli mahdollista asua 
mantereella ja kulkea päivittäin 
edestakaisin, mikä nykyään on 
yleistä. Kuinkahan moni nykyi-
sin olisi valmis silloisilla ehdoil-
la asumaan linnakeolosuhteissa. 

Vapaa-ajan viettomahdolli-
suudet ovat luonnollisesti olo-
suhteista johtuen hyvinkin rajal-
liset, koska kaikki eivät kuiten-
kaan kalasta tai metsästä, jotka 
aiemmin olivat ympäristön mu-
kanaan tuomia luonnollisia har-
rastuksia. Ulkoisten olosuhtei-
den paranemisen myötä myös 
teknisen kehityksen hurja vauhti 

on antanut vapaa-ajalle myös lin-
nakkeilla uusia ulottuvuuksia. 
Satelliittiantennit ja internetyh-
teydet ovat tuoneet linnakkeelle 
nykyajan. Kuljetuskaluston ke-
hittyminen on myös mahdollista-
nut mantereelliset harrastusmah-
dollisuudet. Esimerkkinä 60-lu-
vulta eräs komentaja tarkastus-
matkansa yhteydessä piti henki-
lökunnalle puhuttelun, jossa hän 
suorastaan kielsi TV:n hankkimi-
sen sen turmiollisuuden ja kal-
leuden takia. 

Kaikesta huolimatta tai ehkä 
juuri sen takia mitä itse ja vai-
moni olemme kokeneet linnak-
keella tapahtuvasta palvelukses-
ta suosittelen rannikkotykistöä 
edelleen aselajina, joka suo hen-
kilöstölleen todella ainutlaatuiset 
olosuhteet, joihin kannattaa pyr-
kiä suorittamaan elämäntapapal-
velusta. 

Tauno Setälä 

Aika ennen valasluokkaa. Väy-
läsilta, linnakkeen henkireikä. 

Kantahenkilökunnan kranaa-
tinheitinkoulutusta Kuuska-
jaskarissa 
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sonera 
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Torniossa syntynyt saaristolainen 

Esko on vannoutunut Jokerien kannattaja. Esko oikealla. 

Kirkonmaan linnake on Suo-
men suurin linnakesaari. 
Linnakkeen aikaisemman 

vireän elämän jälkeinen hil-
jaiselo on viime vuosina käänty-
nyt uuteen kukoistukseen. Asun-
not ovat lähes kaikki asuttuja ja 
etenkin kesäisin Kirkonmaa on 
vireä yhteisö. Sotilastehtävissä 
olevat siirtyvät usein muutaman 
vuoden välein. Siviilitehtävät 
kuitenkin säilyvät ja joukko-
osastojen ja yksikköjen arkirutii-
nien historia onkin juuri tästä 
syystä useimmiten siviilityönte-
kijöiden mielissä paremmin kuin 
sotilaiden. 

Kirkonmaan monitoimimies 
Esko Kähkölä on uurastanut saa-
ressa jo toistakymmentä vuotta. 
Kuvaavinta työstä on Eskon 
oma toimenkuvan kuvaus: 
"Työnkuvaan kuuluvat putki-
työt, jätelaitosten hoito teiden 
auraukset, varavoimakoneiden 
huolto, ilmastointityöt, lämmitys 

ja monenlaiset korjaustyöt. Oi-
keastaan kaikki kiinteistönhoi-
toon liittyvät toimet aamuin, päi-
vin, illoin ja öin. Ja tietysti myös 
lomalla." 

Kirkonmaalle 

Alunperin Kotkaan Esko tuli 
isän työn perässä. Ennen saaris-
tolaiselämää kuuluivat kuvioihin 
varusmiespalvelus Haminassa ja 
työt Haminan varuskunnassa. 
1980-luvun puolessavälissä oli 
vaihtoehtoina Haminaan jäämi-
nen tai Kirkonmaalle tulo. Lähes 
tarkalleen 12 vuotta sitten oli 
edessä muutto saareen. Kaupun-
kielämään tottuneelle oli saaris-
tolaiselämä aluksi vähintään lie-
vä kulttuurishokki. Pelkän pai-
kanvaihdoksen totuttelun lisäksi 
oli sopeuduttava 80-luvun lopul-
la saaren "autioitumiseen". Kou-
lu lakkautettiin. Asukkaat kato-
sivat. Jäljellä olivat vain Kurjet 

ja Kähkölät. Nyt on asiat toisin. 
Tänä päivänä lähes kaikki asun-
not ovat asuttuja. Elo on tasaan-
tunut. 

Luonto lähellä 

Vapaa-ajan aktiviteetteihin saa-
ressa kuuluvat kalastus, hirves-
tys, sienestys, marjastaminen ja 
kaikki luontoon ja mereen liitty-
vä. Tietysti harrastuksiin kuulu-
vat myös muut saaren elämään 
liittyvät "virkistysmuodot". 

Hyviä puolia Kirkonmaalla 
työskentelyssä ja elämisessä 
ovat vapaa ja vaihteleva työ ja 
luonto on lähellä. 

Huonoina puolina Esko nä-
kee yhteisön pienuuden ja tiiviy-
den aiheuttamat satunnaiset "ah-
distukset". Tulevaisuutta leimaa 
pieni epävarmuus työn jatku-
vuuden suhteen. Eläkkeellekin 
pitäisi jäädä 12 vuoden kuluttua. 

Petri Eronen 
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PÄÄTOIMITTAJA 

Arvoisa lukija 

Onnittelut 

Rannikkosotilaskotiyhdistys täytti 80 vuotta 
3.11.1998. Rannikon Puolustaja -lehti esittää 
parhaimmat onnittelut vielä näin jälkikäteen. 
Toimintanne saarilla ja mantereella on ainut-
laatuista. Ystävällisesti ja huolehtivasti palve-
levat sotilaskotien henkilöstöjä vihreät sisaret 
antavat korvaamattoman panoksensa niin va-
rusmiehille, reserviläisille kuin kantahenkilö-
kunnallekin. Syksyn rajuista myrskyistä ja tal-
ven arktisista olosuhteista huolimatta palvelu 
pelaa. Aina ei ole työpareja sotilaskodin toi-
minnan ylläpidossa, vaan yksittäiset sisaret 
keittävät kahvia, leipovat munkkeja ja muista-
vat keskustella leppoisasti asiakkaittensa kans-
sa. Henki sotilaskodeissa on miellyttävä ja 
rauhoittava. Toivomme menestystä toiminnal-
lenne seuraavillekin vuosikymmenille. 

Aina roiskuu, kun rapataan 

Kulunut vuosi on ollut muutosten vuosi —jäl-
leen kerran. Rannikkojoukkojen toimintoja on 
lopetettu, eriytetty ja yhdistetty. Reserviläiset 
ja kantahenkilökunta ovat yrittäneet pitää itse-
ään ajan tasalla eri muutostilanteissa. "Kabi-
nettikeskusteluja" on käyty runsaasti ja mieli-
piteet ovat vaihdelleet puolesta ja vastaan, kes-
kustelijoiden taustoista ja intressitarpeista riip-
puen. Kuten organisaatiomuutoksissa yleensä, 
välistävetoyrityksiltä ei ole nytkään täysin väl-
tytty. Aina ei ymmärretä tai haluta ymmärtää 
yhteistyön jatkuvuuden merkitystä. Pääsään-
töisesti voitaneen kuitenkin todeta, että orga-
nisaatiouudistus on saanut myönteisen vas-
taanoton ja aika omalta osaltaan parantaa haa-
vat. 

Haasteellinen yhteistyö 

Ensi vuoden alusta alkaen lukijakuntaamme 
liittyvät Rannikkojääkärikillan jäsenet. Näin 
on alustavasti sovittu. Arvostettu Rannikko-
jääkärilehti lopettaa ilmestymisensä ja ranni-
kon puolustukseen oleellisesti kuuluvat ran-
nikkojääkärit kirjoittavat artikkelinsa meidän 
kaikkien luettavaksi. Lehtemme aihepiiri laa-
jenee entisestään ja vuorovaikutus eri joukko-
jen kanssa paranee. Lehden tekohan ei aina ole 
pelkkää auringonpaistetta, mutta onnistues-
saan voi saada jopa lievän hyvän olon tunteen. 
Toivomme molemminpuolista onnistumista 
orastavalle yhteistyölle. 

Vuosi 1999 

Rannikon Puolustaja -lehti ilmestyy ensi 
vuonna neljä kertaa. Pääteemoina ovat poh-
joismaiden rannikonpuolustus, jokainen valtio 
omassa numerossaan. Lisäksi teemoihin kuu-
luvat Suomen rannikko- ja merialueet kukin 
vuorollaan. 

Mediakortin, josta ilmenee mm. lehden 
tarkat ilmestymisajat ja teemat, voi tilata leh-
temme päätoimittajalta tai toimituksesta. Pää-
asia on, että teemme lehteä yhdessä lukijakun-
tamme kanssa. 

Hyvää Itsenäisyyspäivää, Rauhallista Jou-
lua ja Menestystä Vuodelle 1999 

Eero Sivunen 
päätoimittaja 
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T r a n s p o i n t 

O y WESTERN SHIPYARD LTD 

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

Alusten korjaus- ja muutostyöt 
sekä vuositelakoinnit. 
Suuret teräsrakenteet. 

T E K N I L L I N E N 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 

Haluatko diplomi-

insinööriksi, arkkitehdiksi 

tai maisema-arkkitehdiksi? 

Hakuaika Tekni l l i seen korkea-
kouluun alkaa 1.3 .1999 ja päättyy 
i n s i n ö ö r i o s a s t o i l l e 7 . 5 . 1 9 9 9 , 
arkkitehtiosastolle 12.4.1999-
Lisätietoja opintotoimistosta, 
PL 1100,02015 TKK 
p u h . (09) 451 2911, 451 3933, 
451 2046 
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"Tule tänne lin-
nakkeelle vääpe-
liksi kun minä 
jään eläkkeelle." 
Näin totesi minul-
le sotilasmestari 
Aulis Takala noin 
kolme ja puoli 
vuotta sitten 
Mäkiluodossa. 

Vääpeli on linnak-
keen päällikön oikea 
käsi 

Elämäntapana linnake 
Moinen ajatus ei ollut käy-

nyt mielessäni edes unis-
sani. Täisinkin tuolloin 

vastata, etten taida olla kiinnos-
tunut koko asiasta. Asia jäi hau-
tumaan, eikä siitä ollut puhetta 
pitkään aikaan. Takala soitti mi-
nulle 1995-96 vuodenvaihteessa 
ja kysyi olenko ajatellut asiaa. 
Kohta pitäisi ilmoittaa kiinnos-
tuksesta tehtävää kohtaan. Alita-
junta on ihmeellinen asia. Olin 
ilmeisesti tehnyt mielessäni jo 
päätöksen, sillä ilmoitin komen-
totoimistoon olevani käytettävis-
sä kyseiseen tehtävään. 

Linnakkeen vääpelinä toimi-
minen on aivan jotain muuta 
kuin olla mantereella tavallisen 
perusyksikön vääpelinä. Sitäkin 
on tullut kokeiltua melkein viisi 
vuotta. Varusmiesten kanssa toi-
miminen on jokseenkin saman-
laista kuin mantereella. Keskei-
simmän poikkeuksen toiminnas-
sa aiheuttaa se että linnake on 

suljettu yhteisö, jossa erilaiset 
ihmiset eri ammattikunnista 
työskentelevät yhteisten tavoit-
teen hyväksi. Ihmeellisiä asioita 
tulee eteen kuten ihmisten työ-
ja siviilimurheet. Milloin kesku-
tellaan linnakkeen henkilökun-
nan saunavuoroista, milloin vuo-
roveneen aikataulusta. Ruokai-
luajat linnakkeen ruokalassa ai-
heuttavat monesti mielenkiintoi-
sia keskusteluja. Jopa postin 
kulkeminen aiheuttaa välillä 
omia jännitteitään. 

Sään armoilla 

Kesäaikaan linnakkeelle kulje-
taan siviilivesibussilla, jolloin 
matkan teko on nopeaa ja vaiva-
tonta verrattuna kelirikkoaikaan 
tapahtuvalla haukiluokan "kella-
rikuljetuksilla". Talvisin linnak-
keen vuoroliikenne suoritetaan 
valasluokan aluksella. Matkan 
aikana katsellaan televisiota ja 

luetaan päivän lehteä sekä kes-
kustellaan päivänpolttavista 
asioista. Mahtuupa mukaan aina 
jokunen sana työasiaakin. 

Onpa aina välillä niitäkin 
päiviä, jolloin tuuli on niin ko-
vaa, että alus pääsee lähtemään 
liikkeelle myöhemässä tai ei ol-
lenkaan. Vastapainoksi on niitä-
kin päiviä, jolloin mantereella on 
täysi tymä, mutta linnakkeella 
paistaa aurinko. 

Linnake e lämäntapana 

Linnakkeella työskentely on 
enemmän elämäntapa kuin pelk-
kää työtä, mikä jokaisen rt-mie-
hen pitäisi ehdottomasti saada 
itse kokea. Puolentoista vuoden 
kokemuksella en varmasti pysty 
kuvaamaan koko toimintakent-
tää. Ehkä muutaman vuoden ku-
luttua olen vieläkin "muutamaa" 
kokemusta rikkaampi. 

Jyrki Hokki la 
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TULE MUKAAN KYLPYLÄMATKA1LE VIROON! 
Tule suosittuun TERV1S KYLPYLÄÄN, Pärnuun. 

Vuoden 1999 matkat varattavissa! 

11.03.-21.03.99 
21.03.-3iO3.99 
11.04.-21.04.99 
21.04.-01.05.99 
13.06-23.06.99 
15.08-25-08.99 
05.09.-15.09.99 
15.09-25.09.99 

2.730 mk/henkilö 
2.730 mk/henkilö 
3.140 mk/henkilö 
3-140 mk/henkilö 
3.140 mk/henkilö 
3.140mk/henkilö 
3.140 mk/henkilö 
3.140mk/henkilö 

Kysy myös syksyn aikoja! 
Yhden hengen hameen lisähinta 800 mk. 
11 matkapäivää. 

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

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. 

MATKATOIMISTO 

JE SUVANTO OY 
Raappavuorenreuna 4 A 12 

01620 VANTAA 
puh./fax (09) 891319 

T E K N I L L I N E N K O R K E A K O U L U 

T E K N I S K A H Ö G S K O L A N 

HELSINKI UNIVERSITY O F T E C H N O L O G Y 

Haluatko diplomi-

insinööriksi, arkkitehdiksi 

tai maisema-arkkitehdiksi? 

Hakuaika Teknilliseen korkea-

kouluun alkaa 1.3.1999 ja päättyy 

insinööriosastoil le 7.5.1999, 

arkkitehtiosastolle 12.4.1999. 

Lisätietoja opintotoimistosta, 

PL 1100,02015 TKK 

puh. (09) 451 2911, 451 3933, 

451 2046 

K £ R p x m 

iBpreeih' 

A H T I N O K E L A 

KAUPPAKAARI 11 puh. 242 6322 

KAUPUNGINTALOSSA 

SÄÄSTÄKÄÄ SAKARaiHNA 

SAA AMPUA ! 

1 3 — « 0 
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Toisen polven patteristolainen 
Kaisu Heinonen aloitti työnsä 

Hangon Rannikkopatteris-
tossa vuonna 1980 merival-

vonta-aluekeskuksessa, jossa 
edelleen työskentelee. Työpai-
kan nimi on tosin muuttunut 
vuosien saatossa valvontakes-
kukseksi. 

Patteristo oli Kaisulle tuttu jo 
entuudestaan äidin työn kautta. 
Nykyinen työpaikka tuli Kaisun 
tietoon aviomiehen kautta. 

Mitä pidän työstäni? 

Työni on ollut koko ajan kolmi-
vuorotyötä ja se on aiheuttanut 
erikoisjärjestelyjä lasten hoidos-
sa. Aloittaessani ei iltahoito-
paikkoja ollut, joten isovanhem-
pien rooli lastenhoidossa on ollut 
keskeinen aina koulujen alkuun 
asti. Puolustusvoimat ja rannik-

kopuolustus, vaikka on haasteel-
linen ja miellyttävä työpaikka ai-
heuttaa usein varsinkin perheelli-
selle ongelmia. Äiti töissä ja isä 
puolustusvoimien kursseilla las-
ten ollessa pieniä, miten selvitä. 
Ongelmia on ollut, mutta aina on 
selviydytty. 

Kysyttäessä Kaisu Hienonen 
sanoo pitävänsä työstään ja että 
patteristo on ollut oma elämänta-
pansa. Isänmaallisena henkilönä 
itsenäisyyspäivä, Puolustusvoi-
main lippujuhlapäivä ja oman 
joukko-osaston vuosipäivät ovat 
vuosien saatossa syöpyneet mie-
liin ja niistä on paljon mukavia 
muistoja. 

Ikkuna puuttuu 

Varjopuolia, jos niitä täytyy ha-
kea, voidaan mainita jo mainitut 

kolmivuorotyö. Ihminen joka 
työskentelee kellarissa, maan 
alla osaisi myös arvostaa ikku-
naa työhuoneessaan. Vuoron al-
kaessa ja sen päättyessä saattaa 
keli olla täysin muuttunut. 
Kokonaisuutena olen viihtynyt 
hyvin ja perhe sopeutui ja selviy-
tyi äidin vuorotyöstä. Tyttäreni 
on opiskellut jo usean vuoden 
Turussa ja poikani, suoritettuaan 
varusmiespalveluksensa Lasku-
varjojääkärikoulussa Utissa, on 
aloittanut opiskelun Huittisissa. 
Nyt on helpompaa ja mieheni 
kanssa selviydymme hyvin jat-
kossakin. 

Haastatteli ja J Valtimo 

Rcannikkopuolustajat menestyivät golfissa 
Ring Siden kenttä Espoossa oli 
näyttämönä Merivoimien Esi-
kunnan golfmestaruuskisoille. 
Aurinkoinen ilma ja vieno syk-
sytuuli olivat vastakohta aikai-
semmin tänä vuonna pelatun rt-
golfin olosuhteille. Hyväkuntoi-
nen kenttä ja loistava keli takasi-
vat korkean tulostason. 

Voiton vei Ari Uttula 33 bo-
gey-pisteellä. Kiertopalkinto, 

upea tinahylsy sai ensimmäisen 
kaiverruksen kylkeensä. Seuraa-
vat sijat menivätkin rannikon-
puolustajille. Toiseksi sijoittunut 
Jussi Voutilainen jäi vain kaksi 
pistettä voittajasta. Pronssimitali 
luovutettiin Juha Vauhkoselle. 
Naisten sarjan paras oli Pirkko 
Karine. Lähimmäksi lippua ki-
san voitti Jussi Voutilainen. 

JVo 

Oikaisu 
Viime lehden numerossa (sivulla 
5) kirjoituksessa uusista 
merivoimista oli epätarkkaa tietoa 
Merisotakoulun vaiheista. Kirjoi-
tuksessa mainittiin Merisotakou-
lun rannikkotykistökoulutuksen 
siirtyneen Santahaminaan 1963. 
Rannikkotykistön henki lökunnan 
koulutus siirtyi Merisotakoulusta 
Tykistökouluun Santahaminaan 
15.11.1963. Tykistökoulun siir-

tyessä Niinisaloon perustettiin 
Rannikkotykistökoulu oma koulu 
1.9.1969. Reserviupseerikoulutus 
siirtyi merisotakoulusta rannikko-
tykistökouluun 3.4.1970. 

Pääkir joi tuksessa esiintyneet 
"kirjoitussotkut" aiheutuivat taitto-
vaiheessa tapahtuneessa tekstis-
kannakuksessa. 

Pahoittelemme virheitä. 
Toimitus 
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O outokumpu 

Ballistiset suojamateriaalit 

Hesco Bastion linnoitteet 
Luotisuojamateriaalit 
Läpivalaisulaitteet 
Miinan rai vausvarusteet 
Nato-lankatuotteet 

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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O V E ENQVIST 

76 ItK/16 V oli ensimmäinen 
englantilainen nimenomaan il-
matorjuntaan tarkoitettu tykki. 
Alkuperäinen versio kehitettiin 
ennen ensimmäistä maailmanso-
taa ja valmistui vuonna 1914. 
Mk 3, jossa kiilalukko oli vaih-
dettu kierrelukkoon, valmistui 
vuonna 1916. 

Maahamme nämä aseet, yh-
teensä 24 kpl, tulivat vuoden 
1940 maaliskuun lopulla. Jatko-
sodan jälkeen aseet olivat siinä 
määrin vanhentuneet, että ilma-
torjunta-aselaji luopui niistä 
huolimatta niiden suuresta am-
pumatarvikemäärästä. Tykit siir-
rettiin 1950-luvun puolivälissä 
Asevarikko 5:een, jossa tehtiin 
muutostyöt rannikkotykistöä 

7 6 mm:n ilmatorjuntakanuuna 
vuodelta 1 9 1 6 mallia 

( 7 6 ITK/16 V) VICKERS 

Ensimmäiset Vickersit 
rannikkotykistö sai 50-luvulla 
(SA-kuva) 

varten. Jotkut aseet jaettiin heti 
1950-luvun puolivälissä rannik-
kotykistöjoukko-osastoille, toi-
set vasta 1960-luvun puolella. 

Vickersit olivat alussa kevei-
den pattereiden varauskalustona, 
kunnes ne siirrettiin harjoituska-

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

lustoksi. Tykillä ammuttiin pal-
jon ja se oli varmatoiminen. Vii-
meiset rannikkotykistön 76 
mmm Vickersit hylättiin vasta 
vuonna 1989 Kotkan Rannikko-
patteristossa. 

Yhteiset merivoimat, yhteiset vaatteet 
Vaateuudistus etenee. Rannikkotykistöosaston 
henkilöstö aloitti uudistuksen vaihtamalla asus-
teensa heti vuodenvaihteen jälkeen. Arvomerk-
kien välinen vihreä sarka oli vain siirtymävaiheen 
ilmiö. Rannikkotykistön peruskoulutuksen saa-
neilla ei vihreä sarkaa enää ole. Muilla maavoi-
makoulutetuilla vihreä säilyy. 

Vaateuudistus koskee koko merivoimien pal-
veluksessa olevaa palkattua henkilöstöä. Tämän 
vuoden aikana on hiukan yli 200 oikeutettuja 
vaateuudistukseen. Tavoitteena on saada uudis-
tus loppuun mahdollisimman nopeasti. 

Sotilasarvot yhteisiksi 

Sotilasarvojen muuttaminen on alkanut. Uudet 
arvot tullaan myöntämään pääsääntöisesti vaate-
hankintaoikeuden yhteydessä. Kaikilta peruskou-
lutusta antavilta kursseilta valmistuvat tulevat 
saamaan oikeuden merivoimien sotilasarvon ja 
pukuunt. 

Reservin arvot ennallaan 

Reserviläisten sotilasarvomuutoksista ei ole vielä 
tehty päätöksiä suuntaan eikä toiseen. Entisen 
rannikkotykistön reserviläiset tulevat säilyttä-
mään maavoimien arvot. Vaatetus niinikään säi-
lyy ainakin toistaiseksi ennallaan. Puolustusvoi-
mien henkilöstöpäällikkö on käskenyt jatkaa Me-
rivoimien sotilasarvokysymyksen selvittämistä 
mm reserviläisten osalta. Selvitystyön tulee olla 
valmis 1.12. mennessä. 

Varusmiehiin vaateuudistus on vähäinen. Lai-
vapalveluksessa olevat varusmiehet käyttävät jat-
kossakin merimiehen asusteita. Rannikkolinjalai-
set siirtyvät käyttämään siirtymäkauden puitteis-
sa lomavaatetuksenaan maastopukua m91 ja me-
rivoimien barettia. Vähitellen palveluspuvuksikin 
vakiintuu maastopuku. 

Jar i VVetterstrand 
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Porvoon 
Osuuspankki 

Rauhankatu 27 
0 6 1 0 0 Porvoo 

Puh. 019 -66 131 

TUHOLAISTORJUNTA OY 
DESTRUCTOR AB 

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

V E R D A N D I 
HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUS 

PL 133 • 20101 TURKU. PUH. 01055 010 
www.verdandi.fi 

N C - P O I N T OY 

Myllynummentie 15, PL 34, 04251 Kerava 
Puh. 294 4400 

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

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

Vantaan Retkeilyhotelli sijaitsee Tikkuri lan urheilupuistossa Urheilutalon yhteydessä. 
Urheilupuistosta on 800 metr in kävelymatka Tikkuri lan asemalle ja 1300 metrin matka Tiedekeskus Heurekaan. 
Hels inki in junamatka kestää 15 minuutt ia ja lentokentäl le automatka kestää 5 -7 minuutt ia. 

Urheilutalossa on kahvila-ravintola, keilahalli, biljardisali, kuntosali, ampumara ta 25 m, paini- ja tatamitiloja ja 
iso täysimittainen palloiluhalli sekä tarvittavat puku- ja pesutilat. 
Retkeilyhotellin välittömässä läheisyydessä on uimahalli , kaksi jäähallia, kaksi squashkenttää, golf-simulaattori ja 
useita ulkokenttiä eri palloilulajeille. Hiekkaharjun tenniskeskus, squash- ja sulkapallohalli sekä golf-kenttä sijaitsevat 
1500 metrin etäisyydellä Hiekkahar jun aseman läheisyydessä. 

Vantaan retkeilyhotellissa ja -majassa on yhteensä 100 vuodepaikkaa. 

Majoitusli ike kuuluu valtakunnalliseen Suomen Retkeilymajajärjestön S R M ry:n -hostel l iketjuun ja edelleen 
kansainväliseen (IYHF) hostelliverkostoon. SRM:n luokitusjärjestelmässä hotelli o n luokiteltu ylempään (****) 
tasoluokkaan. 

H i n n a t alkaen 90 mk/henki lö 

Vantaan Retkeilyhotelli 
Valkoisenlähteentie 52 
01300 Vantaa 

Soita Hotelli 09-872 0 0 6 7 
Fax 09-872 0068 

A 
HOSTELLING 

INTERNATIONAL 
HOSTELLING 

FINLAND 
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TriHero Strateginen isku 

Istuin taas syksyn kuluessa kahdessakin 
hienossa palaverissa, vai mitähän ih-

meen 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 olivat-
kin sieltä paremmasta päästä. Molemmis-
sa oli edustettuina upseereita niin luonnon-
voimista kuin armeijastakin. Toisessa tilai-
suudessa oli pääasiassa kapuja ja majurei-
ta. Toisessa taas herrat olivat vähän varttu-
neempia, tai ainakin ikävuosia oli kertynyt 
keskimäärin vähän reilummin. Oli siellä jou-
kossa joitakin ihan aitoja everstejäkin. 

Näissä kokouksissa sitä puhuttiin niin 
hienoja ja monimutkaisia asioita, että mei-
nasi tällainen vähän vanhempi ja enem-
mänkin kalastukseen keskittynyt kuulija 
ihan tipahtaa kärryiltä. Kaikkien puhujien, 
niin nuorempien kuin vanhempienkin, huu-
lilta soljui sujuvasti sellaiset termit kuin 
strateginen isku sekä informaatiosodan-
käynti. Ja vaikka kuinka tivasin, kukaan ei 
loppujen lopuksi osannut täsmäll isesti 
määritellä, mitä ne tarkoittavat. Vastauksik-
si sain kyllä toinen toistaan pidempiä teo-
reettisia lätinöitä, mutta en yhtään konk-
reettista 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, huip-
pukuntoiset miehet tulee ja kaappaa jo vä-
hän huonojalkaisen herrasmiehen, joka ei 
kykene edes karkuun juoksemaan. 

Tämä minun ideani havainnoll istaa 
koko jut tua 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 vas-
tustaja potkaisee Jari Litmasta polveen 
niin, että se turpoaa kuin vesimeloni. Jari 
on poissa pelistä ja vastustaja selviää va-
roituksella, kun se näyttikin niin kovasti va-
hingolta. Mutta se oli todellinen strateginen 
isku. Siinä meni heti kättelyssä niin usko 
kuin kykykin. 

Informaatiosodankäynti onkin sitten 
paljon vaikeampi juttu. Siitä on vaikea kek-
siä mitään konkreettista. Mutta en ole siitä 
huolissani, sillä näissä tapaamisissa minun 
annettiin ymmärtää, ettei koko puolustus-
voimissakaan ole kuin kaksi upseeria, jotka 
tuntevat tätä käsitettä vähän paremmin. Ei-
vätkä hekään kuulemma kuin noin hypo-
teettisen teoreettisesti vain. 

Näin ne asiat vaan muuttuvat ja mutkis-
tuvat. Eikä näissäkään uusissa kuvioissa 
ole takana mitään muuta, kuin vanhojen 
uhkakuvien katoaminen tuhkana tuuleen. 
Kun eri puolilla maailmaa pannaan riittä-
västi käytännön elämästä vieraantuneet, 
teoreettiset upseerit uusia uhkia fundee-
raamaan, 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 so-
dankäynti, eli asiaan perehtyneiden kesken 
tuttavallisesti elso, oli samanlainen muoti-
ilmiö. Silloin jokaisen, joka halusi osoittaa 
elävänsä ajan hermolla, tuli kaikissa kään-
teissä puhua elsosta ja korostaa sen kaik-
kivoipaisuutta. 

Mitään ratkaisevaa ei sitten kuitenkaan 
tapahtunutkaan. Sotia käytiin siellä sun 
täällä ja kai niissä vähän elsoakin on rois-
kittu 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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Loviisan kaupunki 
Lovisa stad 
Puh. 019-5551 

Uretacmipojat 
ERISTÄÄ: • Varaajat 

• Varastot ym. 
NOSTAA: • Painuneet 

lattiat 
PUh. 06-414 5149 
FdX 09-414 85SO 

Venehuolto ja -tarvike Rosten 
M a n n e r moottor i t 

Suukarintie 16, 23500 Uusikaupunki 
Puh. 02-842 1300, auto 0500-783 948 

AB SKARGARDSVAGEN-
SAARISTOTIE OY 

21660 NAGU 
Puh. 02-4651 589, fax 02-4651 715 

MAALAUS KAULIO OY 
Hallimestarinkatu, Kaarina 

Puh. 02-243 6200, 0400-829 216, Fax 02-243 6445 
Polttomaalausta • Jauhemaalausta • Suihkupuhdistusta • 

0 STO 2) 

Asematie 17, 6 9 1 0 0 K A N N U S 

Puh. 0 6 - 8 7 4 1 2 0 0 , fax 0 6 - 8 7 4 1 2 5 0 

tT S E w f 
» Käärintäkoneet ja 

järjestelmät 
• Lavausjärjestelmät ja 

kuljettimet 

Puh. 02-763 1950, fax 02-763 1960 
Matkapuh. 0400-871 087 
Teollisuuskatu 14, 32200 LOIMAA 

YANMAR 
E K S T R Ö M 
POWER 
Veininlaaksontie 1, PL 1, 0 2 6 2 1 ESPOO 
Puh. 09-591 91 Fax. 09-591 9 4 1 2 

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 

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 

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

Kun pääministeri Kosygin 
tuli presidentti Kekkoselle 
kylään sotalaivalla. Vuosi 

1968 oli eräällä tavalla "vallan-
kumouksen" vuosi koko maail-
massa. Vietnamin sodan vastus-
taminen Amerikassa ja Länsi-
Euroopassa sai aikaan suuria 
nuorisomellakoita ympäri maail-
maa. Myös opiskeleva nuoriso 
kapinoi lähes kaikkialla. So-
sialismia ja Maon punaista kirjaa 
ihannoitiin samalla, kun sodan 
jälkeen syntyneet suuret ikäluo-
kat olivat muutenkin kapinassa 
vanhempiaan vastaan. Neuvosto-
liitto ja punainen Kiinan kansan-
tasavalta tukivat tätä nuorison 
liikehdintää, koska se oli edullis-
ta heille. Länsimaissa nuoriso 
muodosti eräänlaisen "viidennen 
kolonnan", josta kommunistit 

katsoivat olevan hyödyksi itsel-
leen. Sama vallankumoukselli-
nen henki pääsi kuitenkin leviä-
mään myös osittain ns. sosialisti-
maihin, jotka koittivat toki pitää 
rajansa suljettuna tältä "kapita-
lismin hapatukselta". Kaikkein 
pisimmälle tämä "rapautumi-
nen" eteni Tsekkoslovakiassa, 
jossa alettiin pääministeri Alek-
sander Dubcekin johdolla puhua 
ns. ihmiskasvoisesta sosialismis-
ta. Vapaampien tuulten puhalta-
essa puhuttiin ns. Prahan kevääs-
tä. Tämä kevät sai kuitenkin äk-
kilopun, kun Varsovan liiton so-
sialistimaat antoivat veljellisen 
apunsa Tsekkoslovakian kom-
munisteille 21. elokuuta 1968. 
Käytännössä tämä merkitsi koko 
Tsekkoslovakian miehitystä. Sa-
malla yleinen sotilaallinen tilan-

ne Euroopassa kiristyi jälleen 
kerran äärimmilleen. 

Jännitys kasvaa 
I tämerellä 

Länsimaiden pääkaupungeissa 
myös Helsingissä puhkesi suuria 
osittain väkivaltaisiakin mielen-
osoituksia Neuvostoliittoa ja sen 
liittolaisia vastaan. Helsingin ka-
duillakin marssittiin viikon ver-
ran kauniin intiaanikesän valli-
tessa tsekkejä kannattavia isku-
lauseita huudellen. Neuvostolii-
ton laivaston liikehdintä Itäme-
rellä kiihtyi syyskesän ja syksyn 
aikana huomattavasti. Tämä 
huomattiin Suomessa, ja yleises-
ti pelättiin vaikeuksia Suomelle-
kin, jolla oli YYA-sopimus Neu-
vostoliiton kanssa. Tsekkoslova-
kian tietähän oli tarjottu Suomel-
le aikaisemminkin vuonna 1948. 
Itämeren jännittynyt tilanne ja li-
sääntynyt liikenne näkyivät hy-
vin syyskuusta aina joulukuuhun 
1968 saakka Hangossa. 

Hangon Rannikkopatteristo 
joutui 7. lokakuuta 1968 tosi ko-
etukselle. Presidentti Urho Kek-
kosen presidenttikaudella Suo-
messa saatiin yhä enenevässä 
määrin tottua siihen, että presi-
dentti hoiti maan ulkomaan suh-
teita sangen suvereenisti, ja mo-
nesti aivan yksin. Varsinkin Neu-
vostoliiton kanssa tehtiin ilmei-
sesti useamminkin erilaisia sopi-
muksia ilman, että niistä erik-
seen tiedotettiin edes eduskun-
nalle, puhumattakaan Suomen 
kansalle. 

Vieras sota-alus lähestyy 

Jostain tällaisesta järjestelystä oli 
kysymys, kun Russarön merival-
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Kulta- ja kellosepänalan erikoisliike 

J.A.Tarkiainen Oy 
Perustettu 1918 Viipurissa 

Antiikkihopea sekä antiikkikorut 
Arviointipalvelu 

Yrityslahjat 
Yrityslahjojen suunnitteluja valmistus 

Koru- ja hopeaesineet, kellot 
Palkinnot, mitalit 

Kaikki alan korjaukset 

A pufrm n nramm 

TARKIAINEN 
Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI 

Puh. 661 916 Fax 656 015 

Maailman pienin apina. 
Maailman harvinaisin leopardi. 

Maailman suurin papukaija 
+ 170 muuta eläinelämystä! 

KORKEASAARESSA 
Y M P Ä R I 
Y U O D E N 

OPEL OY 

Joka päivä: 
touko-syyskuu 10-20 

lokakuusta 10-16 
Info: 0600-95 911 (2,20/min +- ppm) 
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vonta-asemalla huomattiin 7. lo-
kakuuta 1968 kello 12.25 vieras 
sota-alus, joka kulki länteen noin 
kaksi kilometriä aluevesirajam-
me ulkopuolella. Alus otettiin 
tarkkaan seurantaan ja Russarön 
tutka pantiin käyntiin kello 
12.40; Jussarön tutka käynnistet-
tiin kello 13.15. Kello 12.44 alus 
kääntyi suuntaan 330 astetta 
kohti Russarötä. Kello 12.50 
vieras sota-alus ylitti aluevesira-
jan ja samalla liittyi aluksen rin-
nalle tai edelle "Saaristen-nimi-
nen alus, joka oli tullut aluevesi-
rajalle Hangosta; Saaristo kuului 
merenkulkuhallitukselle. Mo-
lemmat alukset jatkoivat kulku-
aan kohti Russarötä. Kello 13.05 
hälytettiin paikalle Hangon me-
rivartioaseman vene RV 10, 
joka lähti Tulliniemestä kello 
13.15 päällikkönä pursimies 
Lautamies. Kello 13.33 merivar-
tioston vene yritti käännyttää 
vieraan sota-aluksen, joka todet-
tiin Riga-luokan alukseksi ja jol-
la oli kyljessään tunnusnumero 
515. Ensimmäinen tunnistus oli 
virheellinen, sillä kyseessä oli 
ohjushävittäjä "Slavnyij" Alus 
jatkoi kulkuaan merenkulkuhal-
lituksen aluksen kanssa kohti 
Russarötä. Merenkulkuhallituk-
sen Saaristossa oli merivartijoi-
den havaintojen mukaan tasaval-
lan presidentti Urho Kekkonen. 
Samaan aikaan Russarö viestitti 
vieraalle alukselle vilkulla: 
"Olette Suomen aluevesillä" 
toistaen sanoman ilman että vie-
ras olisi vastannut. Edellä kulke-
valla Saaristolla oli ylhäällä 
viestiliput H J T. 

Taisteluhälytys 

Kun aluevesirajan ylitys oli ta-
pahtunut, Hangon Rannikkopat-
teristossa oli suoritettu hälytys ja 
Russarössä oltiin valmiudessa 
voimatoimiin tarvittaessa. Patte-
rin päällikkö kapteeni Rauno 
Laakso käski miehittää ampuvan 
patterin, jolla varauduttiin varoi-
tustulen ampumiseen vieraan so-
talaivan eteen. Kohti ei tietysti 
olisi ammuttu, koska lupa siihen 

oli korkeammalla taholla. Sa-
maan aikaan Hangon esikunta-
patterilta lähetettiin joukkue 
miehiä kuorma-autolla Länsisa-
tamaan siltä varalta että vieras 
sota-alus laskee satamaan. Kello 
13.07 Hangon Rannikkopatteris-
ton esikunnassa käymässä ollut 
everstiluutnantti I Ruutu oli otta-
nut yhteyttä Pääesikunnan ope-
raatiokeskukseen ja ilmoitti, että 
kyseessä oli merihätätapaus, jos-
sa oli otettu valvonta-asetuksen 
18 §:n mukainen yhteys meren-
kulkuviranomaiseen, joten voi-
makeinoja ei käytetä. Kello 
13.45 vieras sota-alus 515 ank-
kuroitui Gustafsvörnin alueelle 
ja "Saaristo" ajoi sen viereen. 
Samantien molempien alusten 
ympärille muodostui melko voi-
makas savuverho, joka haittasi 
näkyvyyttä. Kello 14.02 numero 
515 kääntyi ja suuntasi kulkunsa 
kohti aluevesirajaa ja ylitti alue-
vesirajan kello 14.46 poistuen 
Suomen alueelta. Sen jälkeen se 
suuntasi kulkunsa suuntaan 100. 
Saaristo puolestaan jatkoi mat-
kaansa kohti Örötä. Hangon 
Rannikkopatteristo teki tapauk-
sesta ilmoitukset Merivoimien 
esikuntaan ja Etelä-Suomen So-
tilasläänin esikuntaan sekä lä-
himmälle merivartioston yksi-
kölle. 

Hangon patteristoa 
pidetty pimennossa 

Kello 13.30 patteriston esikun-
taan saatiin merivoimien esikun-
nasta puhelinsanoma, jonka oli 
lähettänyt kapteeniluutnantti Te-
les: "Aluksen nimi oli Slaavni, 
jota oli vastassa merenkulkuhal-
lituksen alus Saaristo. Slaavni toi 
vieraita merenkulkuhallitukselle, 
ja Saaristolla oli paikalla muun-
muassa merenkulkuneuvos Hel-
ge Jääsalo. Tapausta ei käsitellä 
alueloukkauksena. Tieto oli saa-
tu merivoimien esikuntaan Raja-
vartioston esikunnasta." Sano-
man sisällön vahvisti yliluut-
nantti Asko Kilpinen soittamalla 
kapteeniluutnantti Telekselle. 
Tieto välitettiin välittömästi pat-

teriston komentajalle. Aluelouk-
kauksen aikana ei aluevesien lä-
heisyydessä tapahtunut mitään 
muuta tavallisuudesta poikkea-
vaa. Kyseessä oli ilmeisesti jäl-
leen presidentti Kekkosen tapa 
hoitaa maan asioita. Tarkoitus oli 
ottaa Slavnyjillä ollut Neuvosto-
liiton pääministeri Aleksei Kosy-
gin tarkastusalus Saaristoon 
aluevesirajojen ulkopuolella, ja 
käydä sen jälkeen neuvottelut 
Hiittisten saaristossa. Kun Han-
koniemellä vallitsi tuolloin noin 
4 Beaufortin tuuli, joka nousi 
ajoittain jopa kuuteen Beaufor-
tiin, olisi vaihto merellä ollut 
hankalaa ja jopa vaarallista, ja 
tämän takia pelättiin tulla sisään 
Hankoniemen suojaan. Tyypil-
listä tuon ajan tavalle oli, ettei 
Hangon Rannikkopatteristoon 
otettu etukäteen mitään yhteyttä 
korkean tason vierailusta. Han-
gon satamakapteeni sen sijaan 
tiesi vierailusta. Samoin asian 
tunsi Hangon Rannikkopatteris-
ton tuolloin lomalla ollut majuri 
Erkki Saramo, joka oli presiden-
tin adjutantti Urpo Levon käs-
kystä ollut Hiittisissä valmistele-
massa kalastusretkeä. Tutut Han-
gon kalavedet vedet olivat presi-
dentti Kekkoselle jo entuudes-
taan tuttuja, koska hän kalasti 
usein täällä ystävänsä vuorineu-
vos Aarne Karjalaisen kanssa. Il-
meisesti tämän takia nämä vedet 
oli varattu salaisen neuvottelun 
pitopaikaksi. Kovasta meren-
käynnistä johtuen suunnitelma 
kuitenkin tuli julkisuuteen. 

Salaisia neuvotteluja 

Presidentti Kekkonen ja päämi-
nisteri Kosygin vierailivat Örös-
sä ja kalastivat Hiittisten vesillä 
käyden samalla neuvotteluja. 
Niiden jälkeen palattiin Han-
koon jäänmurtajalla. Sitä oli 
Länsisatamassa vastassa useita 
satoja hankolaisia. Vastaanotto 
oli synkkä, koska yleisesti pelät-
tiin, mitä tuleman piti. Hangossa 
korkeat vieraat piipahtivat vielä 
Kekkosen ystävän vuorineuvos 
Karjalaisen luona Hopearannas-
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PYHÄTUNTURIN TUPA KY 
Postiliitontie 95 A 750 

985.30 Pyhätunturi 
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MASKUN 
Kalustetalot 

TURKU, TAMPERE, HELSINKI, LAHTI, RAUMA 

ÅLANDSBANKEN 
• luotettava • palveleva • osaava 

Turku-Tampere-Vaasa-Helsinki-Parainen 
Puh. 0204 29011 

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANKULJETUS 
Kärsämäentie 18, 20360 Turku 

Puh. 02-238 2122, Fax 02-238 7007 

RAISION l-APTEEKKI 
p. 02-438 1141 

HAGELBERG, Vaasa 
06-312 6449 

0400 563 480 

KIIKALAN KIVIPUU KY 
Tulisijamuuraukset, hopealoimu-takat 

Sarininkulmantie 49, 25380 Rekijoki 

Puh. (02) 748 3420, 0400-531 220 

SUKULAN 
LINJA OY 

I Riihenmäentie 6 
04600 Mäntsälä 
Puh. 019-688 0651 

* 
Patria Industries 

LAIHIAN KUNTA 
Laihiantie 28, 66400 LAIHIA 

Puh. 06-475 0411 

TOHOLAMMIN KUNTA 
69300 TOHOLAMPI 

Puh. 06-881 5111, Fax 06-885 309 

o 
PERNAJA f * PERNA 

07930 PERNAJA ^ 07930 PERNÅ 

P. 019-66121 ^ ^ ̂  TEL. 019-66121 

TOYOTA 

Rent a Car 

Luotettava Toyota vuokra-auto 
tarpeittesi mukaan 

TOYOTA RENT ITÄKESKUS 
Puh. 8518 3202 

Henkilö- ja pakettiautot, pienoisbussit 
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sa Hyvon-Kudeneuleen alueella 
ja jatkoivat sitten matkaa Helsin-
kiin. Tieto siitä, keitä aluksilla 
oli, tuli Hangon Rannikkopatte-
ristoon huhujen mukana, kukaan 
ei virallisesti ilmoittanut molem-
pien maiden korkeiden johtajien 
käynnistä alueella. Ohjushävittä-
jä Slavnyijn (tunnus 515) laivas-
tovierailu Hangon sataman redil-
lä kesti niin vähän aikaa, ettei 
sitä ehtinyt valokuvaamaan il-
meisesti kukaan muu kuin Han-
gon Rannikkopatteriston meri-
valvontaupseeri ylivääpeli Osmo 
Jokela. Jokela joutui kuitenkin 
luovuttamaan harvinaiset kuvan-
sa negatiiveineen merivoimien 
esikuntaan ja pääesikuntaan, 
eikä niitä toistaiseksi ole julkais-
tu muualla kuin Hangon Rannik-
kopatteriston historiateoksessa. 
Vierailun jälkimainingeissa pi-
dettiin Hangossa kuitenkin mar-
raskuun 1968 lopussa merival-
vonnan koulutus ja harjoitusti-
laisuus "Myrskytuuli", jossa ai-
kaisemmin syksyllä saadut ko-
kemukset analysoitiin. 

Puolueettomuus 
kyseenalaiseksi 

Kansainvälistä kohua Kosyginin 
"ex tempore" tekemä vierailu 

TERVEHDIMME 
RANNIKON PUOLUSTAJIA 

OY INSALKO AB PERIMISTOIMISTO 
Helsinki CONTANT OY 

Turku 
KONSULTTITOIMISTO 
J. W. MAJURINEN OY PUUKKOTEHDAS IISAKKI Helsinki JÄRVENPÄÄ OY 

RAKENTAJAIN Kauhava 
KONEVUOKRAAMO OYJ 

TURUN 
SUOMEN FARMIPALVELU OY HÄLYTYSVALVONTA OY 

Paimio Turku 

sotalaivalla Hankoon herätti val-
tavaa kansainvälistä huomiota 
kaikkialla maailmassa ja ennen 
kaikkea Euroopassa, 
italialialaiset lehdet arvostelivat 
vierailua pitkään ja asettivat 
Suomen puolueettomuu-
den kyseenalaiseksi. Kun 
tieto neuvostoliittolaisen 
sota-aluksen tulosta Han-
koon levisi maailmalle. 
Monet uskoivat, että nyt 
oli Suomen vuoro jou-
tua Neuvostoliiton 
miehittämäk-
si. Presi-
dentti Kek-
konen itse 
selvitti vierai-
lua julkisui 
dessa myöhem-
min syksyllä. 
Hän kertoi, että 
kalastusretkestä 
oli sovittu jo ke-
väällä 1968, kun 
hän oli ollut 
retkellä Venäjällä. Kalastusmat-
kan oli ollut määrä toteutua elo-
kuussa 1968, jolloin pääministe-
ri Kosyginin oli tarkoitus lomail-
la Virossa. Elokuussa tapahtunut 
Tsekkoslovakian miehitys oli 
kuitenkin sotkenut koko neuvos-
tojohdon aikataulun, eikä kala-

retkestä Hiittisiin ollut tullut mi-
tään. Vasta lokakuun tuulisilla 
säillä siihen oli aikaa. Näin aina-
kin presidentti Kekkonen asian 
julkisuudessa selvitti. 

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

Metalliyhtymä Oy 
Hakintie 2, 

PL 67, 01301 Vantaa 
Puh.010802323, 
fax(09) 873 1582 

Metalliyhtymä Oy 
Seterinkulmantie 44, 

03600 Karkkila 
Puh.010802323, 
fax (09) 226 4718 

Metalliyhtymä Oy 
Klemettilä, PL 230 

65101 Vaasa 
Puh.010802323, 
fax (06)317 8748 

Metalliyhtymä Oy 
Sepelitie 23, 

40320 Jyväskylä 
Puh.010802323, 
fax (014) 284 419 

Raytheon Electronics 
Parhaat navigointilaitteet ammattilaiselle ja harrastajalle 

NAV 398 GPS/LORAN 

RAYCHART 620PLUS 

R41XX RASTER SCAN RADAR 

Maahantuoja: NavSystems Oy 
Sauvonrinne 2 
08500 LOHJA AS 
Puh.019-33201 
Fax 019-3320 300 
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Puolustusministeri Anneli Taina 
- puolustusjärjestelmässämme on 

tarvetta vapaaehtoistyölle 

Puolustusministerin tehtä-
vään ministeri Taina tuli 
ympäristöministeriön asun-

toministerin tehtävästä. Ministe-
rin asema kruunaa vuodesta 
1981 alkaneen kunnallisten ja lu-
kuisten muiden yhteiskunnallis-
ten luottamustehtävien kautta 
kehittyneen aktiivisen kokoo-
muspoliitikon uran. Hän on ollut 
kansanedustaja vuodesta 1987 
alkaen hoitaen samalla myös 
merkittäviä valiokuntatehtäviä. 

Puolustusta lähellä olevista 
tehtävistä - monien muiden 
ohella - mainittakoon erityisesti 
Rintamaveteraaniasiain neuvot-
telukunnan jäsenyys 1986-95 
(eli 10 vuotta), Naiset ja sotilaal-
linen maanpuolustustoimikun-
nan jäsenyys 1992-93, hallituk-
sen uiko- ja turvallisuuspoliitti-
sen valiokunnan jäsenyys ja 
Puolustusneuvoston varapuheen-
johtajuus. 

Ministeri Tainalla on lisäksi 
muuan arvostettava kytkentä: 
Hänen isänsä, JR 27:n KKK:n 
vänrikki Toivo Jussila oli henki-
lö, jonka ehdotuksesta Suomen 
marsalkka Mannerheim myönsi 
kaikille Suomen äideille Vapau-
denristin (VR 4). Itsekukin saa-
tamme nähdä sen omassa koti-
kirkoissamme. Tämän haastatte-
lun tekijälle tuotti mielihyvää 
kertoa ehdotuksen tekijän tyttä-
relle siitä vaikutuksesta, jonka 
mainittu kunnianosoitus tekee 
kaikkiin ulkomaisiin vieraisiin. 

Nainen puolustus-
ministerinä 

Kysymykseen, miten maailmalla 
reagoidaan jo toiseen suomalai-
seen, perättäiseen naispuoliseen 
puolustusministeriin ministeri 

Ministeri Anneli Tainalla on pitkä kokemus maanpuolustustyös-
tä (SA-kuva) 

M a a i l m a s s a on täl lä 
hetkel lä vain yksi nai-
nen, jol la on puolustus-
minister in vaat iva sa lkku 
vastuul laan. H ä n on 
pääminister i L ipposen 
hal l i tuksessa, Imatra l la 

Taina hymyili: "Ainakin minut 
huomataan ja eritoten suomalai-
sena ministerinä. Tunnettavuus-
arvo on suuri! Se sallii samalla 
kertoa esimerkiksi ulkomaisille 

syntynyt ja vuonna 1975 
yhte iskuntat ie te i t ten 
maister iksi va lmistunut , 
t ampere la inen Annel i 
Taina. H ä n e t nimitett i in 
puolustusminister iksi 
13.4 .1995. 

mieskollegoille Suomen naisten 
merkittävistä panoksista aikojen 
saatossa niin sodan ajan kuin 
rauhan töissä ja kuvastaa maas-
samme vallitsevaa demokrati-
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aa". Jatkokysymykseen, miten 
se vaikuttaa itse tehtävissä, Taina 
totesi, ettei millään lailla, asiat 
hoidetaan kaikkien toimesta 
asioina - kuten hyvä onkin. 

Entä onko puuttuvasta varus-
miespalveluksesta ollut haittaa 
ministerin tehtävien hoidossa? 
Taina hymyili ja sanoi lyhyesti: 
"Ei sitten minkäänlaista. Varus-
miespalvelus ei anna valmiuksia 
ministerin tehtävien hoitoa var-
ten. Tuntumaa tämän päivän va-
rusmiehen elämään puolestani 
saan tarkastus- ja vastaavilla 
käynneillä." 

Entä tulo tehtävään, sujuiko 
se aikanaan hyvin? Ministeri 
Taina nyökkäsi pontevasti ja ko-
rosti 130-henkisen puolustusmi-
nisteriön hyvää ja täsmällistä 
työilmapiiriä. Ministeriön ja 
puolustusvoimien kulttuuri nyt 
on kerta kaikkiaan kurinalainen 
ja nopea kaikissa toiminnois-
saan. "Taitaa olla kaikkein paras 
ministeriöittemme joukossa" oli 
ministerin yleisarvio. 

Tehtävien luonne? 

Ministeri Taina ilmaisi ilonsa sii-
tä, että hän on juuri tämän ajan 
saanut olla puolustusministerinä. 
"Haasteet ovat olleet melkoiset. 
Valtavasti kasvanut kansainvä-
listyminen, erityisesti Naton rau-
hankumppanuusohjelman puit-
teissa, mahdollinen yhteispoh-
joismainen helikopterihankinta, 
puolustuspolitiikan ja puolustus-
voimien kehittäminen hallituk-
sen kevään 1998 selonteon lin-
jausten pohjalta, siihen liittyvät 
puolustusvoimien rakenneuudis-
tus, varusmiesten uusi koulutus-
järjestelmä, vain joitakin maini-
takseni. Sen lisäksi tulevat nor-
maalit hallintotoimet budjettei-
neen jne. Kaiken kaikkiaan, teh-
tävien mittavuudet ja laajuudet 
ovat yllättäneet. Työ on mielen-
kiintoista ja ..." ministeri Taina 
katsoi vakaasti silmiin " sille on 
ollut poliittisesti tavattoman 
merkityksellistä, että se on voitu 
hoitaa viiden eri hallituspuolu-
een puitteissa ja tuella. Kaikki 

ovat nähneet maanpuolustuksen 
tärkeyden" 

Onko ollut ja onko ongel-
mia? Vastaus oli mitä odotetuin: 
"Valtion tiukka taloudenpito ai-
heuttaa puolustushallinnon alal-
le ongelmia. On kuitenkin pai-
nokkaasti todettava, että jatkos-
sa kasvatetaan puolustusvoimien 
toimintamenoja ja mm. kertaus-
harjoitukset palautetaan vastaa-
maan laskettuja tarpeita. Ei voi-
da välttää, etteikö puolustusvoi-
mienkin ole sopeuduttava pyrki-
myksiin osaltaan tukea valtion 
talouden tilan tervehdyttämistä, 
velaksi ei voida elää." Entä va-
paaehtoinen maanpuolustuskou-
lutus, onko se löytänyt linjansa? 
Ministeri Taina totesi, että em. 
selonteossa otetaan jo selkeästi 
kantaa vapaaehtoisen maan-
puolustuskoulutuksen puolesta. 
Maanpuolustuskoulutuksen tulee 
tukea erityisesti paikallispuolus-
tusjärjestelmäämme. Paikallis-
joukkojemme koulutus nojaa 
yhä selkeämmin vapaaehtoisten 
kansalaisten tekemään maan-
puolustustyöhön. Vuosikymme-
nen alussa aloitetun vapaaehtoi-
sen maanpuolustusjärjestelmän 
kehittäminen on edennyt hyvin. 
On tärkeää, että puolustusvoimat 
on määritellyt omasta organisaa-

Ministeri Taina maanpuolus-
tuskurssin avajaisissa (SA-
kuva) 

tiostaan yhteistyöosapuolet jär-
jestelmän ohjaamiseksi ja tuke-
miseksi. Jotta vapaaehtoinen 
maanpuolustuskoulutus palvelisi 
tehokkaimmin kokonaismaan-
puolustusta on selvää, että yh-
teistyön on oltava saumatonta. 
Vapaaehtoinen toiminta on erit-
täin tärkeä osa maanpuolustus-
tamme." 

Mikä on ollut vaikeinta, entä 
miellyttävintä? "Rakenneuudis-
tus sinänsä ei ole ollut hankala 
asia, minä olen sen takana. Mut-
ta kyllä varuskuntien lopettami-
nen ja sitä kautta syntyneet eri-
laiset vaikeudet henkilöstölle 
ovat mietityttäneet. Taloudelli-
sesti niukkoihin raameihin so-
peutuminen ei ole helppoa. Ras-
kain tehtäväni on kyllä ollut Ma-
kedonian rauhanpuolustajien he-
likopterionnettomuuden vaina-
jien vastaanotto takaisin koti-
maahan." ministeri Taina totesi 
vakavana. Mikään päätöksente-
koon liittyvä asia ei ole jäänyt 
kuitenkaan kaivertamaan. Ei 
saattohelikopterikiistelykään." 
"Miellyttäviä piirteitä ovat kyllä 
olleet tehtävät sinänsä, runsaat 
kansainväliset tehtävät, puolus-
tus- ja maavoimien kehittämis-
toimet ja - niin koko toimialan 
dynaamisuus! Koko ajan men-
nään kuitenkin eteenpäin. Onhan 
aika lyhyessä ajassa tapahtunut 
todella paljon.", Taina luonnehti. 

Miten tuttu rannikkopuolus-
tus on Teille? "Olen vieraillut 
joillakin rannikkolinnakkeilla. 
Rannikkopuolustuksen liikkuvia 
komponentteja on tarkoitus jat-
kossa kehittää. Haluan tässä an-
taa tunnustusta Suomenlinnan 
Rannikkotykistökillan suursaa-
vutukselle, 12 tuuman tykkitor-
nin kunnostamisesta jälkipolvil-
le. Se on sotahistoriallinen kult-
tuuriteko. Käytän tässä mielellä-
ni tilaisuutta toivottaakseni ran-
nikon puolustajille menestystä 
vastuullisissa toimissaan." 

Kiitos haastattelusta ja me-
nestystä myös Teille, Ministeri 
Anneli Taina! 

Eversti Juhani A. Niska 

1 111 



I 

J 

& 

10 
RANNIKON PUOLUSTAJA 3/98 

Kiltakisa Santahaminassa 

FC0-26I 

Ulla Lundqvist LHMP:stä ja irtileikkaantunut peukalo 

K iltakisan tavoitteena on kan-
nustaa kiltalaisia aktiivisesti 
ylläpitämään taistelutaito-

jaan, tutustua alueella toimiviin 
kiltoihin ja ennenkaikkea killois-
sa toimiviin ihmisiin ja näin luo-
da uusia väyliä yhteistyöhön 
ikään, sukupuoleen ja sotilasar-
voon katsomatta. Suomenlinnan 
Rt-killan joukkueen voitettua 
viime vuoden kiltakisan olimme 
tänä vuonna sen tosiasian edessä, 
että me järjestämme kilpailun. 
Kiltakisan järjestely ja toimihen-
kilöiden kerääminen laskettiin 
Pekka Mäkelän ja Kristiina Slot-
ten harteille. Kiltalaiset olivat 
kiitettävästi mukana kisan koko-
amisessa. Suurempaa huolta 
tuotti saada killoista joukkueita 

mukaan. Ei auttanut, vaikka tänä 
vuonna oli uusi houkutin - Hel-
singin kiltapiiri oli luvannut voit-
tavalle joukkueelle 1000 mk:n 
kilta-avustuksen. Pitkän soitto-
kierroksen jälkeen kisaan lähti 
kolme joukkuetta: Länsi-Helsin-
gin Maanpuolustus ry, Kaartin 
Jääkärirykmentinkilta ry ja Las-
kuvarjojääkärikilta ry:n Helsin-
gin paikallisosasto. 

Kranaatt i lentää 

Sateisena sunnuntaiaamuna 
11.10 kokoonnuttiin Santahami-
naan Jääkäritalolle, josta pienen 
esittelykierroksen jälkeen siirryt-
tiin Mäkelän Pekan jakaman kar-
tan avulla eri rasteille ja kilpailu 

alkoi. Rasteja oli kuusi ja yksi 
yhteinen viestirasti. Kilpailevien 
joukkueiden vähyyden vuoksi 
rasteilla jouduttiin välillä pitkiin-
kin odotteluihin. Mutta onneksi 
sade oli lakannut, ilma oli melko 
lämmintä ja juttuseura mukavaa. 
Ykkösrastilla ammuttiin makuu-
alustalta ilmakiväärillä ja katsot-
tiin, kuinka pitkälle kranaatti 
lentää. Kakkosrastilla purettiin ja 
koottiin rynnäkkökivääriä. Rasti 
kolme koostui kahdesta tehtä-
västä. 

Miinanetsintää 

Ensin piti tietyltä alueelta tunnis-
taa erilaisia esineitä: pakki, hyl-
syjä ym., sitten koetettiin löytää 
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Voittajajoukkue tuntee rynnäkkökiväärin 

miinakentältä mahdollisimman 
monta sakaramiinaa. Nelosrasti 
oli vanha tuttu esterata. Rikki-
näiseen rakennukseen oli vedet-
ty naru, josta kiinni pitäen juos-
tiin rata ympäri. Paikanmääritys 
ja tulenjohto oli tehtävänä vii-
dennellä rastilla. Täällä myös 
koeteltiin sotilastietoutta kysy-
mysten muodossa. 

Rastilla kuusi oli tapahtunut 
onnettomuus, jossa sydänkoh-
tauksen saanut mies tönäisi au-
tollaan polkupyöräilijää. Tämä 
oli ollut lähdössä hakemaan 
apua naisautoilijalle , jonka auto 
oli sammunut tielle. Onnetto-
muuden tapahtuessa naiskuskilta 
vielä leikkaantui peukalo irti ja 
siinä oli kilpailijoilla miettimis-
tä, mitä tehdä. Kierrettyään kaik-
ki kuusi rastia kiltalaiset pääsi-
vät tauolle; kahvia, lämpöisiä 
piirakoita ja makkaraa oli tarjol-
la. 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. Laskuvarjojääkä-
rikiltalaiset jaksoivat juosta ko-
vimmin vielä pyörittyään kolme 
kierrosta kepinkin ympäri. Kisan 

Jukka Taran tyylinäyte 
kranaatinheitossa. 

jälkeen siirryttiin Jääkäritalolle, 
jossa Kiltapiirin puheenjohtaja 
Matti Kojonen juhlallisesti ojen-
si voittaneelle joukkueelle she-
kin ja kiltakisan kiertopalkinnon 
(45 mm piiskatykin ammus puu-
alustalla) seuraavaan kisaan asti. 
Siis onnea voittaneelle joukku-
eelle ja suurkiitos kaikille kisan 
järjestelyyn osallistuneille kilta-
laisille! Ensi vuonna voimme sit-
ten osallistua Laskuvarjojääkäri-
kilta ry:n järjestämään kisaan. 
Teksti: 
Kristiina Slotte 
Kuvat: Asta Ruuskanen 

RTK:n johtoryhmä myrskyssä 
Orrengrudilla VEIKKO MYLLYPERKIO 

Johtoryhmän miespuoliset 
jäsenet ovat kaikki reservin up-
seereita. Linnakkeen päällikön 
yliluutnantti Seppo Kangasmäen 
havainnollista puolustuksen ja 
merivalvonnan esittelyä seurat-
tiin näin ollen erityisellä mielen-
kiinnolla. 

Naisvarusmiehen täsmälli-
nen merivalvontatehtävän esitte-
ly ja vastaukset kysymyksiin li-
säsivät selvästi myös johtoryh-
män naisjäsenten kiinnostusta ja 
keskustelua naisten osuudesta 
maanpuolustuksessa. 

Myrskyn kourissa vierai-
lumme Orrengrundilla tapahtui 
navakoiden tuulten ja vaihtele-
van pilvisen syyssään aikana. 
Tulopäivän aamulla 24 metriä 
sekunnissa puhaltanut tuuli 
tyyntyi sen verran, että vain 45 
minuutin viivästyksellä päästiin 
aloittamaan merimatka turva-
määräysten mukaisissa olosuh-
teissa, joita kuljetusaluksen va-
rusmiehistöt jämäkästi noudatti-
vat. Myös paluumatkalla todet-
tiin, että ulkomerellä liikkuvan 
on totuttava merenkäyntiin. 

Saimme seminaarin aikana 
havainnollisen käsityksen siitä 
karusta ympäristöstä, jossa Or-
rengrundin sotilaat, merivartijat 
j a luotsit tekevät kaikissa olo-
suhteissa arvokasta työtään me-
renkulun ja alueemme koske-
mattomuuden turvaamiseksi. 

RTK:n johtoryhmä oli en-
simmäinen yritysryhmä, joka 
vieraili saarella. Ryhmä saavutti 
asettamansa tavoitteet mieliin-
painuvassa ympäristössä. Siitä 
kiitos mainiolle emännällemme 
Terttu Rautopurolle, linnakkeen 
päällikölle, yliluutnantti Seppo 
Kangasmäelle ja Kotkan rannik-
koalueen komentajalle, eversti-
luutnantti Timo Junttilalle. 

Rakennusteollisuuden Kes-
kusliiton kahdeksan henki-
sen johtoryhmän kehitysse-

minaari tukeutui Orrengrundin 
linnakkeen palveluvarustukseen 
15.-16. 10. 1998. Olosuhteet tar-

josivat työrauhan ja sotilasympä-
ristö johdatteli sopivasti talou-
dellisen maanpuolustuksen aihe-
alueelle. Johtoryhmän jäsen 
RTK-Fakta Oy:n toimitusjohtaja, 
reservin majuri Eero Sivunen 
toimii rakentajapoolin sihteerinä. 
Hän esitelmöi seminaarin aikana 

—" myös linnakkeen varusmiehille 
varautumisesta eri kriisiskenaa-
rioiden mukaiseen poikkeusolo-
jen rakentamiseen. 

i 

RTK:n johtoryhmä oli oli 
ensimmäinen Orrengrudissa 
vieraillut yritysryhmä 

Vaikka Orrengrundissa ei tällä 
kertaa kalasteltu oli johtoryh-
mällä aikaa muistella mennei-
tä kalareissuja. 
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Porkkalan alue oli "vuokrattuna" 
Neuvostoliitolle vuodet 1944-
1956. Tuona ajanjaksona huvila-
ja saunarakennus oli tuhottu 
käyttökelvottomiksi. Huvilan 
jäänteet poistettiin 1950-luvun 
lopulla suomalaisten toimesta. 
"Vuokra-aikana" mahdollisesti 
sellinä toiminut saunarakennus 
jäi raunioina paikoilleen. Kaja-
nuksen aikoinaan ostama, myö-
hemmin muiden omistama alue, 
kuului osana vuonna 1956 Suo-
men puolustusvoimille pakko-
lunastettuihin alueisiin. 

Yhteishengen näyttö 

30.11.1979 evl Pekka Uski oli 
järjestämässä valatilaisuutta Ka-
januksen saunan raunioiden lä-
heisyydessä. Valonheittimet teki-
vät kruunun alueen päälle ja ter-

ARTIKKELIN KIRJOITTAJA: 
Eero Sivunen 
- Suomenlinnan Rannikko-

tykistökillan puheenjohtaja 
1989-1992 

- Kajanuksen hoitokunnan 
jäsen/puheenjohtaja 
1985-

LÄHDEAINEISTO: 
Ove Enqvist, Robert Kajanuk-
sen sauna ja huvila, 1990. 

SAUNAN VARAUSTIEDOT: 
Mauri Harju, 
puh: (09) 1816 7541, 
gsm: 0400 443 749k 

ROBERT M M N US M M N EN SAUNANSA 

Liljeberg OY ja 
Oy leikkasivat 

rakennukseni 

Robert Kajanus (s. 2.12. 
1856) oli tavoitteellinen 
mies. Hän opiskeli nuorena 

musiikin teoriaa ja viulunsoittoa. 
Vasenkätisyyden takia Robertilta 
kariutui viulistin ura ja hän kes-
kittyi musiikin teorian ja sävel-
tämisen opintoihin. Valmistuttu-
aan Euroopan opinahjoista Kaja-
nus sävelsi paljon, perusti Hel-
singin orkesteriyhdistyksen 
(myöhemmin Helsingin kaupun-
ginorkesteri), sinfoniakuoron ja 

16 
orkesterikoulun. 

Jean Sibelius oli samaan ai-
kaan nouseva säveltäjälahjak-
kuus. Kajanus tunsi jäävänsä Si-
beliuksen varjoon, jolloin hän 
ryhtyi kapellimestariksi tulkiten 
säveltäjämestarin teoksia. Vuon-
na 1900 Kajanus soitti Suomen 
maailman kartalle Pariisin maa-
ilmanäyttelyssä. 

Kesäisin Robert Kajanus 
purjehti paljon. Eräänä syyskuun 
päivänä vuonna 1897 purjevene 

ajautui sumussa Obbnäsin kal-
lioiseen rantaan. Sumun hälvet-
tyä ilmestyi kapellimestarimme 
silmien eteen luonnonkaunis 
rantamaisema. Ihastus paikkaan 
oli välitön. Vaikeiden kauppa-
neuvottelujen jälkeen 25 hehtaa-
ria, myyjän mukaan kelvotonta 
maa-aluetta, vaihtoi omistajaa. 
Vuonna 1898 valmistui metsik-
köön maailmankuulun arkkiteh-
din Eliel Saarisen suunnittelema 
huvila. 
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Juomalasi harppina 

Tarinan mukaan ajatus graniitti-
saunan rakentamisesta syntyi hu-
vilalla juhlitun yön jälkeen kesäl-
lä 1910 (?). Jean Sibeliuksen eh-
dotuksesta Eliel Saarinen piirsi 
Robert Kajanukselle saunan 
luonnospiirustukset käyttäen 
apunaan juuri tyhjennettyä lasia. 
Kolmikon ideoinnin tuloksena 
rakennustyöt käynnistettiin, mut-
ta lopulliseen käyttökuntoon sau-
na ei Kajanuksen aikana valmis-
tunut. Neljän eri avioliitton koke-
muksen omaavan kapellimesta-
rin mielestä ei saunalla ollut sit-
tenkään niin väliä, olihan graniit-
ti muuri komea. 

Robert Kajanuksen kuoltua 
vuonna 1933 alue siirtyi muille 
omistajille, jotka rakensivat sau-
narakennuksen erikoisine tornei-
neen käyttökuntoon. Myös huvi-
larakennus rakennettiin käytän-
nöllisesti katsoen uudestaan. 

Tuhon aika 



vapata paloi rapistuneen tornin 
huipulla. Tunnelma oli vaikutta-
va. Samalla syntyi ajatus sauna-
rakennuksen kunnostamisesta. 
Jälkeenpäin on kerrottu, että ide-
oita oli syntynyt muillekin kuin 
rt-miehille, mutta ne olivat jää-
neet vain ideatasolle. 

Projektin käynnistysvaikeus-
ten jälkeen evl Heikki Tiilikai-
nen kollegoilleen kokosi Helsin-
gin rannikkotykistökillan edusta-
jista johtoryhmän, joka otti työn 
haltuunsa. Arkkitehti Olli Saatsi 
laati rakennussuunnitelmat nou-
dattaen Eliel Saarisen tyyliä, eri 
suunnittelutoimistot tekivät ra-
kennekuvat ja LVIS-suunnitel-
mat. Organisoijina toimivat mm. 
killan puheenjohtaja Reijo Tela-
ranta ja Helmut Hess. Työmaan 
vetäjäksi lupautui Pekka Ahtola. 
Yhteistyö Suomenlinnan Ran-
nikkotykistörykmentin ja Ran-
nikkotykistökoulun edustajien 
kanssa oli rakentava. 

Rt-miehet asialla 

Tuhannet talkootunnit, killan 
omat rahoitusjärjestelmät sekä 
yritysten myönteinen suhtautu-
minen eri tukimuodoin mahdol-
listi Kajanuksen saunarakennuk-
sen peruskorjaustöiden toteutta-
misen. Epämääräisestä kivika-
sasta oli pala palalta rakennettu 
upea luomus. Runsaan kahden 
vuoden työn tulosta juhlittiin 
vihkiäistilaisuudessa 14.10.1983 
puolustusvoimien komentajan, 
kenraali Jaakko Valtasen kun-
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nioittaessa läsnäolollaan. Muka-
na olivat myös kenraali Väinö 
Karvinen, hankkeen aktiivinen 
tukija, rykmentin komentaja ev 
Torsti Lahti, idean "isä" evl Pek-
ka Uski ja yritysedustajien pu-
heenvuoron pitänyt teollisuus-
neuvos K H Pentti Lemminkäi-
nen Oy:stä sekä lukuisa määrä 
muita projektiin osallistuneita. 

Rakentaminen ei lopu 
koskaan 

Muutaman käyttövuoden jälkeen 
alkoivat ongelmat, jotka eivät 
ole outoja tänäkään päivänä. Vet-
tä tuli sisälle ikkunoiden pielistä, 
seinistä ja tietenkin katosta. Gra-
niittilohkareiden saumalaastit ei-
vät pitäneet vettä. Vuonna 1985 
aloitetut korjaustoimenpiteet 
saatiin päätökseen eri vaiheiden 
jälkeen vuonna 1991, jolloin tor-
ni sahattiin poikki ja eristettiin 
lyijylevyllä. Korjaustöiden aika-
na saunan aitokiuas oli jouduttu 
muuttamaan sähkölämmitteisek-
si, jonka takia myös koko sähkö-
pääkeskus jouduttiin uusimaan. 
Ilmastointijärjestelmä ja vesi-
pumppu vaihdettiin, huonetilat 
maalattiin moneen keitaan, kat-
torakenteita korjattiin ja ulkosei-
nien laastisaumat uusittiin. 

Koska rakennuksen vih-
kiäisiä ei haluttu pilää toista ker-
taa (olihan kyse samasta koh-
teesta), juhlistettiin Suomenlin-
nan Rannikkotykistökillan to-
teuttamaa ja kustantamaa kor-
jausoperaatiota 10.9.1991 tornin 

kruunajaistilaisuudella, jota ar-
vovaltainen yleisö yritysedusta-
jineen ja lehdistö kunnioittivat 
läsnäolollaan. Kuusi vuotta kes-
täneen projektin vetäjänä toimi 
silloinen killan puheenjohtaja 
Eero Sivunen apunaan mm. Olli 
Saatsi, Kauko Pyyskänen ja Ka-
levi Hiili. 

Mitä vuonna 2 0 1 0 

Suomenlinnan Rannikkotykistö-
kilta on tottunut mittaviin raken-
nushankkeisiin. Kajanuksen sau-
na, Järvön kiltamaja ja Kuiva-
saaren 12" kaksoistykkitorni 
oheisrakennelmineen. Kaikki 
upeita suorituksia, vastuullisesti 
hoidettuja ja käyttökunnossa ole-
via. Toivottavasti kaikkien eri 
intressitahojen käsitykset raken-
nusten käytöstä ja kunnossapi-
dosta ovat yhtenevät projektit to-
teuttaneen Suomenlinnan Ran-
nikkotykistökillan käsitysten 
kanssa. Todellisia ja pitkäaikai-
sia vastuunkantajia on sittenkin 
harvassa. 

Merenkurkussa haikeat mutta 
haastavat tunnelmat 

Rannikonpuolustajia Vaasan kaupungin vastaanotolla 24.5. (Kuva Jussi Kero) 

Merenkurkun killan 34. toi-
mintavuosi on ollut työn-
täyteinen, mutta sitä on 

varjostanut nimikkojoukko-osas-
tomme Vaasan Rannikkopatte-
riston toiminnan päättyminen 
kotikaupungissamme. Olemme 
kuitenkin vakuuttuneet siitä, että 
kiltatyötä tarvitaan nyt entistäkin 
enemmän, kun joudumme taiste-
lemaan ilman vakinaista sotavä-
keä päämääriemme saavuttami-
seksi. Otamme haasteen vastaan 
luottavaisin mielin: Maakuntam-
me vahvaa maan puolustustahtoa 
ei suinkaan ole nujerrettu. 

Killan vireän toimintavuoden 
tärkein tapahtuma oli valtakun-
nallisten Rannikon Puolustajain 
Päivien järjestelyvastuu. Iki-

muistoista viikonloppua vietet-
tiin 23 - 24. toukokuuta. Saapu-
villa oli noin 80 kiltasisarta ja -
veljeä Merenkurkun lisäksi Kot-
kasta, Helsingistä ja Turusta. 
Tervetuliaistilaisuutta kunnioitti-
vat mm. Vaasan Sotilasläänin 
komentaja, rannikkotykkimies, 
prikaatikenraali Asko Kilpinen 
ja Vaasan Rannikkopatteriston 
komentaja everstiluutnantti Han-
nu Luukkonen. Nimikkojoukko-
osastomme komentajalle Luuk-
koselle, Kilta luovutti Taisteli-
jan maljan kiitokseksi yhteiseksi 
hyväksemme tekemästä sitkeästä 
työstä. 

Lauantai iltapäivänä kiltavä-
ki tutustui sotaveteraani, taiteili-
ja Edvin Hevonkosken luomuk-

seen Edvinin polkuun Aseveli-
kylän kaupunginosassa. Saimme 
käydä sisällä mm. autenttisessa 
asemasodan aikaisessa korsussa 
ja kappelissa. Vaasa on aina ar-
vostanut maanpuolustustyötäm-
me. Niinpä kiltaväki sai nytkin 
nauttia itsenäisen Suomen en-
simmäisen pääkaupungin tarjoa-
masta cocktail-tilaisuudesta, 
joka järjestettiin silmänruokaa-
kin tarjoavassa Tikanojan taide-
kodissa. 

Tanssiaiset Upseerikerholla 
päättivät onnistuneen lauantain. 
Sunnuntaina linja-autot koukka-
sivat vielä Suomen pisimmän, 
Raippaluodon sillan ja Pohjan-
lahden merivartioston Somma-
rön vartioaseman kautta, missä 
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Viimeinen 
rannikkotykistöRouiun 
kadettikurssi 

meitä hellittiin ansiokkain esit-
telyin. Kiltamme haluaakin esit-
tää lämpimimmät kiitokset 
myös merivartiostolle panokses-
ta yhteisen tapahtumamme jär-
jestelyihin! 

Elokuun lopulla vietimme 
Kiltatalolla perinteistä kesän 
huipentumaa Vaasan Sinibaret-
tien järjestämänä ja lokakuun lo-
pulla piipahdimme Uumajassa 
jo tavaksi tulleella syysristeilyl-
lä. 

Tervetuloa Kalle Ruutu ja 
patteriston perinneyhdistys Pri-
kaatikenraali Asko Kilpinen siir-
tyi reserviin syyskuun lopussa. 
Kiitokseksi hedelmällisestä yh-
teistyöstä yhdistyksemme luo-
vutti kiltaveljelle arvokkaimman 
tunnustuksensa, Killan standaa-
rin. Toivotamme kenraalille lep-
poisia eläkepäivä ja sotilaslää-
nimme uuden komentajan 
eversti Kaarle Ruudun tervetul-
leeksi valtakunnan maanpuolus-
tushenkisimmän alueen sotilas-
johtoon. 

Edessä ovat vielä pikkujou-
lujuhlat 12.12. Kiltatalolla jou-
luruokineen, kinkkuarpajaisi-
neen ja leikkeleineen. Mukaan 
ovat tulossa myös Sinibaretit 
sekä Vaasan Rannikkopatteris-
ton perinneyhdistys, jonka jäse-
net otamme ilomielen vastaan 
kiltaamme. 

Vaikka Vaasan Rannikkopat-
teriston valot kaupunkimme 
keskellä sammuvatkin tämän 
kuun lopussa, vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö jatkuu: Ha-
luamme edelleen olla keskeinen 
osa meri- ja rannikkopuolustus-
ta. Aselajin uudet toimintaym-
päristöt ja -mallit ovat omiaan 
ylläpitämään ja kasvattamaan 
innostustamme meille niin tär-
keisiin isänmaan puolustamis-
tehtäviin. 

Pekka Kurvinen 

Qpintomme maavoimien 82. 
kadettikurssilla alkoi syk-
syllä 1995. Samaan aikaan 

aloittivat myös meri- ja ilmavoi-
mien kadetit. Ilmavoimien kade-
tit lähtivät Ilmasotakoululle jo 
seuraavana keväänä, mutta meri-
kadetit opiskelivat ennen Suo-
menlinnaan siirtymistään Santa-
haminassa lähes puolitoista 
vuotta. Maavoimissa aselajit va-
littiin puolitoista vuotta kestänei-
den yleisten opintojen jälkeen ja 
aselajikouluihin siirryttiin vasta 
kahden ja puolen vuoden opiske-
lun jälkeen. 

Jo aselajeja valittaessa tie-
simme rannikkotykistön ja meri-
voimien tulevasta fuusiosta.Yh-
distymisen vaikutukset tuleviin 
opintoihimme olivat vielä tunte-
mattomat. Rannikkotykistöön 
pääsi yhdeksän onnellista, joista 
ainoastaan neljällä oli rannikko-
tykistötausta varusmiesajoilta. 

Paikkaa vaihda 

ammikuussa 1998 toteutui odo-
tettu muutto Santahaminan ete-
läosiin, Rannikkotykistökoulul-
le. Aselajiopinnot aloitettiin pe-
rusteista, mikä oli kyllä, ainakin 
allekirjoittaneelle tarpeen. Jalka-
väkitaustalla ei paljoa rannikko-
puolustuksesta tiedetä. Hiljal-
leen alkoi palasista muodostua 
kokonaisuus, jota kutsutaan ran-
nikkopuolustukseksi. Rannikko-
tykistöpatterin johtaminen alkoi 
tuntua selkeältä tehtävältä. Ke-
vät ja alkukesä vietettiin rannik-

kopuolustuksen eksoottisissa 
kohteissa leireillä. Tänä aikana 
syntyi kurssimme sisällä rannik-
kotykkimieshenki. 

Kesäkuun lopussa, ennen ke-
sälomaa, "pakkasimme" rakkaan 
opinahjomme kuorma-autoihin 
ja matka kohti Suomenlinna al-
koi. Yhdistymistä odotimme pe-
lonsekaisin odotuksin. Suhtautu-
misemme yhdistymiseen oli 
tuolloin enemmän kuin varauk-
sellista. Heinäkuu ja sateinen 
loma oli kuitenkin hyvää aikaa 
totutella ajatukseen "meri-
mieselämästä". 

Merikadett ipäivät 

Ensimmäinen Iomanjälkeinen 
viikko vietettiin urheillen. Ta-
voitteena oli saavuttaa menestys-
tä seuraavalla viikolla Ruotsin 
Lysekilissä järjestettävillä poh-
joismaisilla merikadettipäivillä. 
Totuttujen Silja Linen ja Vikin-
gin sijaan matkamme tehtiin 
miinalaiva Hämeenmaalla. Mat-
kan aikana oman kurssin laivas-
tolinja ja kouluttajat perehdytti-
vät meidät merisotataidon saloi-
hin. Ukko Hoburgin tuli meille 
tutuksi. Yhteinen urheiluviikko 
ja mieliinpainuvat merikadetti-
päivät poistivat meiltä turhat en-
nakkoluulot tulevaisuudesta. 

Laivasto- ja rannikkotykistö-
kadetit käyttivät syksyn opiskel-
len omia eriytyviä opintojaan. 
Taas eriytyvät opinnot tarkoitti 
meille leirielämää. Linnakesaa-
ret ovat yksi toisensa jälkeen tul-
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Kadettialikersantti Collin sekä kadetti Antila tutustumassa Betlehem-tykkiin Russarössä. 

leet tutuiksi. Parhaillaan olemme 
taas merisotakoululla laivasto-
veljiemme kanssa yhteisellä pe-
rusyksikön päällikkökurssilla ja 
seuraavan kerran yhteisiä opin-
toja onkin sitten vasta ensi ke-
väänä. 

Yhteinen tulevaisuus 
aselajiylpeys säilyttäen 

Suurin pelkoni Merisotakoululle 
siirryttäessä oli, että rannikkoty-
kistölle jää koiran kohtalo, kun 
laivaston miehet porskuttaa. Nyt 
muutaman kuukauden jälkeen 
tuntuu ettei mikään ole oikeas-
taan muuttunut. Harmaa asu 
muuttui vain mustaksi. Yhteiset 
opinnot ja yhteinen majoitus lai-
vastolinjan kanssa on tuonut en-

tistä enemmän aselajiylpeyttä ja 
tervehenkistä aselajien kisailua 
paremmuudesta. 

Olemme viimeinen Rannik-
kotykistökoulussa opiskellut ka-
dettikurssi ja vuosikymmeniin 
ensimmäinen Merisotakoulussa 
opiskellut Rannikkotykistön ka-
dettikurssi. Yhteiset opintomme 
laivastokadettien kanssa ovat yh-
den käden sormilla laskettavissa, 
mutta tulevaisuudessa koulutuk-
set lähenevät yhä enemmän toi-
siaan. Tänä syksynä Maan-
puolustuskorkeakoulussa alka-
neelle kadettikurssille haettiin jo 
ilmavoimiin, maavoimiin sekä 
merivoimien laivasto- tai rannik-
kojoukkolinjalle. Rannikkotykis-
tökadetit aloittavat siis aselaji-
opintonsa tulevaisuudessa jo 

puolentoista vuoden yleisopinto-
jen jälkeen, kun aikaisemmin 
aselajikouluun siirryttiin kahden 
ja puolen vuoden jälkeen. Ran-
nikkotykistön kadettien opinnot 
tulevat tulevaisuudessa sisältä-
mään yhä enemmän yhteisiä 
kursseja laivastolinjan kanssa. 

Merisotakoulussa opiskelulla 
on tietysti omat huonotkin puo-
lensa, kuten hankalat kulkuyh-
teydet ja vaikeudet lähteä harjoi-
tuksiin. Kaikki tarvitsemamme 
kalusto, aseet ja ajoneuvot täytyy 
aina ennen leirille lähtöä noutaa 
Santahaminasta. Lisäksi entisen 
rannikkotykistökoulun harjoitus-
tykit ja simulaattorit jäivät San-
tahaminaan. 

Kadettialikersantti 
Ville Vänskä 
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Pursimies Sotilasmestari 
taistelunjohtoala koneala 

MERIVOIMIEN 
SOTILASARVOT JA 
SOTILAALLINEN 
ARVOJÄRJESTYS 
RINNASTETTAVUUDET JA ARVOJÄRJESTYS 
MAA-, MERI- JA ILMAVOIMISSA 

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 
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Saariston taisteluissa 
kaatuneille oma muistomerkki 
Mustamaahan 

M ustamaan Sankarivainajien 
Muistomerkkitoimikunta 
ja veteraanit paljastivat 

29.8. Mustamaan saaressa muis-
tomerkin saaressa kaatuneiden 
yhdentoista sotilaan muistoksi. 
Virolahden edustalla itäisellä 
Suomenlahdella sijaitseva Mus-
tamaan saari oli viime sotien ai-
kana olennainen osa rannikko-
puolustusjärjestelmää. Saari oli 
osa rannikon linnoitusketjua Sy-
dänkylä - Mustamaa Ulko-Tam-
mio - Haapasaaristo eli kenttäar-
meijan Salpalinjan merisivusta-
jatke. 

Eversti evp. Olavi Aspinjaak-
ko kertoi kutsuvierastilaisuudes-
sa Mustamaan historiasta sotien 
aikana ja toivoi muistomerkin 
kautta tiedon välittyvän myös 
jälkipolville. 

-Sotiemme jälkeen Musta-
maalla palvelleiden varusmiesten 
taholta on jälkeenpäin ihmetelty 
sitä, että linnakkeen sodanajan 
tapahtumista ei puhuttu silloin 
heille juuri mitään. Näin var-
maankin oli mm. vuonna 1947 
palvellessani itse täällä nuorena 
upseerina. 

- Vaikeneminen johtui ilmei-
sesti sodan ajallisesta läheisyy-
destä, aseethan olivat vaienneet 
vasta kolme vuotta aiemmin. 
Muistomerkkitoimikunta toivoo, 
että nyt paljastettava Mustamaan 
sankarivainajien muistomerkki 
korjaa osaltaan tilanteen niin, 
että nykyiset varusmies-ja reser-
viläispolvet saavat tämän muis-
tomerkin kautta olennaisimman 
tiedon sotiemme ajan tapahtu-
mista tällä alueella. 

Muistomerkin luovutti ta-
lousneuvos Kalervo Hauhio ja 
vastaanotti Kotkan Rannikkoalu-
een komentaja, everstiluutnantti 
Timo Junttila. 

- Täällä koulutettavat nuoret 
varusmiehet ja reserviläiset sekä 

muutkin Mustamaalla kävijät 
voivat todeta sankarivainajien 
muistomerkistä, kuinka suuren 
uhrin on vaatinut täällä taistel-
leilta miehiltä, että me nyt saam-
me elää vapaassa ja hyvinvoivas-
sa Suomessa, sanoi talousneuvos 
Hauhio luovutuspuheessaan. 

Luovutustilaisuuteen oli kut-
suttu mm. kaikki tavoitetut Mus-
tamaalla kaatuneiden sankarivai-
najien omaiset, puolustusvoi-
mien edustajia ja saaressa harjoi-
tuksessa olleet reserviläiset. 

Mustamaan 
rakentaminen ja 
varustaminen 

Merivoimien komentajan ala-
isuudessa olevaan Kotkan Loh-
koon (nyk. Kotkan Rannikko-
alue) kuuluneen Mustamaan lin-
nakkeen varustaminen ja raken-
taminen aloitettiin vuonna 1939. 
Saareen sijoitettu kolmetykkinen 
kenttäl innoitettu raskas Canet-
patteri sekä tulenjohtotorni saa-
tiin valmiiksi juuri ennen Talvi-
sotaa. Kotkan Lohkon joukkojen 
vahvuus oli sodan alussa noin 
2300 miestä. 

Talvisota 

Talvisodassa linnake joutui ilma-
hyökkäyksen kohteeksi, jolloin 
se osallistui ilmatorjuntaan Neu-
vostoliiton ilmavoimia vastaan. 
Raskaalla patterillaan Mustamaa 
osallistui myös arviolta 6000 
miehen vahvuisten neuvosto-
joukkojen hyökkäyksen torjun-
taan Huovariin ja Kinnariin maa-
liskuussa 1940. Vihollinen me-
netti taistelussa arviolta 800 
miestä ja loput peräytyivät tyk-
kien kantaman ulkopuolelle. Tor-
juntavoitto oli ratkaiseva, sillä 
Kotkan Lohkolla oli vähän jalka-
väkijoukkoja ja ilman rannikko-

tykistön tuli-iskuja suomalaisten 
puolustus olisi mahdollisesti 
murtunut. 

Välirauhan aika 

Välirauhan aikana aloitettiin saa-
ren kantalinnoittaminen. Raken-
teet ovat peräisin vuosilta 1940 -
41. Saareen valmistui mm. kaksi 
kantalinnoitettua raskaan patterin 
tuliasemaa, useita huoltotunne-
leita, valonheitinasema, kantalin-
noitettuja raskaan konekiväärin 
tuliasemia, tulenjohtoasemia 
sekä runsaasti kallioon louhittuja 
taisteluhautoja asepesäkkeineen 
ja suojatiloineen. 

Jatkosota 

Jatkosodan avauslaukaukset am-
muttiin Mustamaalla 25.6.1941 
aluevesirajan ylittänyttä vihollis-
alusta kohti. Saaren miesvahvuus 
oli tuolloin 505 miestä. Raskas 
patteri kävi kiivaita tykistötaiste-
luja heinä- ja elokuussa 1941 
Pukkiossa sijainnutta neuvosto-
joukkojen tykistöä vastaan. Vuo-
sina 1942-1944 saaressa sijaitsi 
myös Iinnakkeiston esikunta 
sekä alokaskoulutuspatteri. 

Rauhan jälkeen 

Valvontakomission määräykses-
tä mm. Mustamaalta jouduttiin 
poistamaan raskaat tykit vuonna 
1945. Mustamaa jatkoi toimin-
taansa koulutuslinnakkeena vuo-
sina 1945 - 49. Syksyllä 1949 
saari jäi vartiolinnakkeeksi kou-
lutuksen siirtyessä Kirkonmaal-
le. 

Nykyisin Mustamaa kuuluu 
edelleen sotilasalueena puolus-
tusvoimiin. Saaressa pidetään 
vuosittain sekä Haminan että 
Kotkan joukkojen harjoitusleire-
jä-

Ulla Parviainen. 
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SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ 
A v o i n n a : t i - l a 1 0 - 1 7 , s u 1 2 - 1 6 
Köörnummi, 27800 Säkylä, 

TULE OSTOKSILLE 
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 

VARATTU 

KOTKAN OPTIIKKA 

• C O KOTKANKATU 12 
48100 KOTKA 
P. 05-212951 

Forssan 
LVI-VALMISTE OY 

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

LVI-ALAN urakointi - valmistus - myynti 

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

KERAVAN 
KESKUSAPTEEKKI 

Kauppakaari 4, Kerava 
Puh. 09-274 7930 

N R V I D E C D Y 

Merenkulkuelektroniikan 
maahantuonti ja huolto 

PL 326, 00151 Helsinki 
Puh. 09-7001 7780 

JUHLAPALVELU 
SIRUMAARIA OY 

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

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

TILINTARKASTUSTOIMISTO 
JORMA JOKIRANTA HTM 

Albertinkatu 22, Nummela 

09-222 1055, 0 4 0 0 - 2 0 4 4 5 9 

STOCKMANN 
Väli ittäiskanppaa 

vuodesta 1862 

Raepuhalluskaapit ja -laitteet, singot sekä rakeet 

ROVVEMA OY, PREMAC OY 
Palopellonkatu 1 C, 0 4 2 5 0 Kerava 

Puh. 09 -274 7 4 4 0 , Fax 09 -2747 4 4 3 0 

PHILIPS 
CSS VIESTINTA- JA TURVAJÄRJESTELMÄT 
p. 09- 615 800, Fax 09-6158 0954 
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Kuuskajaskarin vanhan sotilaskotirakennuk-
sen edustalla Ulla Varjola, Kaija Vesa ja Mirja 
Rintala. 

Selkämeren Rannikkokillan puheenjohtaja Tau-
no Setälä antoi hallituksen kokouksessa tehtä-
väkseni kirjoittaa kokemuksistani sotilaskoti-

sisarena olemisesta Rannikkotykistön "kainalos-
sa". 

Liityin Rannikkosotilaskotiyhdistyksen Rau-
man paikallisosaston sisareksi yli 21 vuotta sitten. 
Toimittuani pari vuotta sisarena pääsin Rauman 
paikallisosaston johtokuntaan, 80-luvun alussa mi-
nut 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. 

Sotilaskotisisaren työhön Kuuskajaskarin lin-
nakkeella kuului päivystykset sotilaskodissa, jol-
loin huolehdittiin tilojen siisteydestä, munkkien lei-
pomisesta, myyntityöstä ja ystävällisestä läsnä-
olosta varusmiesten seurassa. Sisaret järjestivät 
säännöllisesti alokkaiden tulojuhlat ja joulujuhlat 
saarella. Sisarten pääsy saarelle kävi aina vaivatto-
masti, vaikka aikataulut eivät aina olleet samat yh-
teysveneiden kanssa. Neuvottelemalla kuljetukset 
hoituivat vaivattomasti niin saarelle kuin mante-
reellekin päin. Omastakin jaksamisesta piti pitää 
huolta, joten järjestimme sisarten kesken kerran 
vuodessa pikkujoulun ja saunaillan Reilan saunal-
la. 

Päällikkö majuri Kari Toivonen ehdotti, että 
teettäisimme kaksi erilaista grafiikkataulua linnak-
keelta ja Kuuskajaskarin mukeja varojen hankintaa 
varten. Toinen tauluista oli "Raumanmeren Lukko" 
(kuvassa) ja toinen "Sotilaskoti". Sotilaskotiraken-
nus on vihitty käyttöön kesäkuussa 1941. Liike-
kannallepano annettiin sotilaskotirakennuksen vih-
kiäisten aikana. 

Varusmiesten joulujuhlia ja Veteraanikuoro Is-
kun iltoja olen jäänytkaipaamaan. Iskun illoissa tar-
joilimme kahvia ja kuuntelimme varusmiesten 
kanssa mielenkiinnolla veteraanien sotamuistoja. 
Kun Veteraanikuoro Isku lauloi Veteraanin iltahuu-
don niin ei sitä evakkotyttö voinut kyynelittä kuun-
nella. 

Lämmin kiitos Kuuskajaskarin linnakkeen hen-
kilökunnalle ja sotilaskotisisarille hyvästä yhteis-
työstä! 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta kaikil-
le lukijoille! 

Selkämeren Rannikkokillan hallituksen jäsen ja 
sotilaskotisisar , . 

'vo, 

Mirja Rintala 
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MERIDIESELIT 
JA APUKONEET 

Meridieseleitä -
Dieselgeneraattoreita -
Merivaihteita - Säätölapa-

potkureita akseleineen 

CATERPILLAR 
MYYNTI, HUOLTO JA VARAOSAT 

T "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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80-vuotisen aselajin historia 
Rannikkotykistön joukko-osastojen historiaa käsittelevä kirjasarja on valmis 

Yhdis tymisen myötä aselaj in i tsenäinen his-
tor ia on päät tymässä. Koko 80-vuot isen ase-
laj imme historia on nyt t i lattavissa yhtenä kir-
jasar jana. Hinta on 150 mk / kirja. 

Sar jan on kustantanut Rannikkotyk is tön 
upseeriyhdistys. 

Ti laa osa kir joista tai koko sar ja itsellesi 
tai ainut laatuiseksi lahja- tai muistoesineeksi . 
Kir joja myyvät rannikkotykistö joukko-osastot . 
Katso yhteyst iedot lehden lopusta. 

S a r j a s i s ä l t ä ä s e u r a a v a t t e o k s e t : 

Kivilinnoista 
karkaistuun 
teräkseen 

Lähes 1500 teksti-, kartta- ja kuvasivua kä-
sit tävän i tsenäisyysaikamme rannikkotykistön 
joukko-osasto jen histor iasar jan y le inen osa. 
Kir joi t tajat edustavat rann ikkopuo lus tuksen 
historial l isen, strategisen ja teknisen kehityk-
sen laajaa as iantuntemusta 

Suomenlinnan 
Rannikkorykmentti 
1918-1998 

T ä m ä mielenki intoinen, e lämää ja tapahtu-
mia uhkuva teos kertoo, kuinka Suomen ran-
nikkotykistön l ippurykmentt i syntyi, ku inka se 
valmistautui tulevi in koitoksi in, ku inka se ne 
selvitt i ja kuinka se herkeämät tä turvasi pää-
kaupungin sotien jälkeistä kehitystä kohti kes-
tävämpää rauhaa. 

Kotkan 
Rannikkopatteristo 
1918-1993 

Kotkan Rannikkopat ter is ton histor ia kuvaa 
patteriston ja sen edeltäj ien tyynet ja myrskyt 
vuodesta 1918 nykypäivään asti. 

Rannikkotykistökoulu 

Teos kertoo siitä, miten Rannikkotyk istökou-
lu on vuos ien saatossa kehittynyt nykyiseen, 
arvostet tuun aselaj ikoulun asemaan. 

Hangon 
Rannikkopatteristo 
1921-1998 

Pekka Si lvast in k ir jo i t tama kiehtova teos his-
torian i tsenäisyyden ajan Hankoniemel tä, sen 
ympär is töstä ja puolustaj ista. 

Turun 
Rannikkorykmen ti 
1939-1994 • Th 

Perus tamises taan läht ien Louna is -Suomen 
rannikkojoukko-osasto toimi mil loin lohkona, 
mil loin pr ikaat ina, mil loin rykmentt inä. Ympä-
ristö ja sen sane lemat tehtävät olivat kuiten-
kin aina samat. Niin oli myös henki löstön laa-
tu. Näistä ihmisistä, he idän va ihe is taan ja 
ponnistuksistaan sodan ja rauhan oloissa ker-
too t ämä kir ja yli 200 sivul laan ja kymmenien 
kuvien avul la. 

Vaasan 
Rannikkopatteristo 
1952-1994 

Teos tarkaste lee moot toro idun rannikkotykis-
tön kokei lu- ja kehi t tämisto imintaa Suomen 
i tsenäisyyden alkuvuosista so takokemusten 
kautta tähän päivään. Perinteisesti maanpuo-
lustushenkinen Etelä-Pohjanmaa ja maanpuo-
lustusta lähel lä olevat yhteisöt ovat keskei-
nen teki jä patter iston vaiheissa. 

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

44 RANNIKON PUOLUSTAJA 4/98 

Rannikko-
sotilaskoti-
yhdistys ry 

"S (09)730 973 - f o 
fax (09) 761 822 v 

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

Puh: 698 5133 
698 5034 

Fax: 698 5424 

M y y m ä l ä 

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

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

SUOMEN MERIMUSEO 
HELSINKI 

Avoinna tilauksesta 1.10.-2.5. 

Tiedustelut ja varaukset: 
Suomen merimuseo. 

Hylkysaari, 00570 Hki, puh. 09-135 5379 

TIISTENJOEN 
OSUUSPANKKI 

Kuortaneentie 1506, 62165 TIISTENJOKI 
Puh. 06-437 7098 

Suomalaiset 
öljy- ja kaasupolttimet 

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

SOTAMUSEO 
Maurinkatu 1, 00170 Helsinki 

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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Suomenlinnan itsenäisyysajan historia 
yksissä kansissa 
Suomelinnaseura ry on julkais-
sut kirjan "Varuskunnasta Maa-
ilmanperinnöksi. Suomenlinnan 
Itsenäisyysajan vaiheet". Tämä 
350-sivuinen kirja valottaa en-
simmäistä kertaa Viaporin ja 
Suomenlinnan vaiheita ajalta jol-
loin linnoitus muuttui varuskun-
ta-alueesta Helsingin asuinalu-
eeksi, suosituksi turistinähtävyy-
deksi ja Unescon maailmanpe-
rintökohteeksi. 

Kansalaissodan 
aika 

Suomen kansalaissodassa Hel-
sinki vallattiin huhtikuussa 1918. 
Huhtikuun 14. päivänä venäläi-
set luovuttivat Viaporin linnoi-
tuksen suomalaisille. 22.4.1918 
saarille määrättiin saksalainen 
miehitys, jonka tehtävänä oli 
muun muassa vartioida sinne 
koottuja punaisten vankeja. Sak-
salaiset vastasivat vankileirin 
vartioinnista kesäkuun 1918 
puoleenväliin saakka, vaikka 
toukokuun 18. päivänä saarille 
tuli myös suomalainen vartio-
osasto. Eversti Boris Gyllenbö-
gel nimitettiin Viaporin linnoi-
tuksen ensimmäiseksi itsenäi-
syyden ajan komendantiksi. Ko-
mitean, jonka tuli vastaanottaa 
linnoitus valtion puolesta, pu-
heenjohtajaksi määrättiin eversti 
W. Schvindt. Suomenlinnassa 
sekä lähisaarilla sijaitsevat ra-
kennukset ja irtaimisto muodos-
tivat merkittävän osan vapaan 
Suomen "sotasaaliista" kansa-
laissodan jälkeen. Varsinaisella 
linnoituksellahan ei enää ollut 
sitä merkitystä maan puolustuk-
selle, joka sillä oli tai olisi pitä-
nyt olla vielä Krimin sodan aika-
na. 

Viaporista 
Suomenlinnaksi 

Kansalaissodan jälkeen vuonna 
1918 voittajat sijoittivat noin 80 
000 punavankia eri vankileirei-
hin. Eniten vankeja oli pääkau-
pungissa; Suomenlinnassa, San-
tahaminassa ja Isosaaressa. Vii-
meiset vangit poistuivat Suo-
menlinnasta maaliskuussa 1919. 
Heti sodan päätyttyä heräsi ky-
symys Suomenlinnan tulevai-
suudesta. 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 soti-
lasalueena 8.4.1919 valtioneu-
vosto kuitenkin päätti, että Kus-
taanmiekka ja Susisaari linnoi-
tuksineen ja laitoksineen olivat 
toistaiseksi, sitä mukaa kun ne 
vapautuivat puolustusvoimien 
käytöstä, säilytettävä historialli-
sina muistoina ja niiden sotilaal-
linen käyttö oli järjestettävä so-
pusoinnussa tämän tarkoituksen 
kanssa. Puolustusvoimat ei kui-
tenkaan luopunut linnoituksesta, 
vaan sai päin vastoin takaisin 
käyttöönsä jo museotarkoituk-
siin luovutettuja tiloja. 

Se, ettei puolustusvoimat 
kansalaissodan jälkeen halunnut 
ja ennen kaikkea voinut luopua 
Suomenlinnasta, johtui Suomen-
linnan edullisesta sijainnista 
muihin varuskuntiin verrattuna 
sekä siellä olevista rakennuksista 
ja laitteista. Suomenlinnaan voi-
tiin ainakin tilapäisesti sijoittaa 
joukkoja ja laitoksia, jotka eivät 
mahtuneet muualle tai olisivat 
vaatineet huomattavia rahasum-

mia muualle sijoitettuina. Lisäk-
si nuoren itsenäisen valtion puo-
lustuksen järjestäminen vei 
oman aikansa, eikä puolustus-
voimat pystynyt selvästi määrit-
telemään kantaansa Suomenlin-
naan. Vuosina 1918-1923 istunut 
Suomenlinnan tulevaisuutta poh-
tinut komitea ei koskaan saanut 
selvää vastausta puolustusvoi-
milta ja joutui lopettamaan työn-
sä tuloksettomana. 

Toimivana yhteisönä 

Puuttuvasta käyttösuunnitelmas-
ta sekä puolustusvoimien ja mui-
den viranomaisten, mm. mu-
seoviranomaisten, välisistä risti-
riidoista huolimatta Suomenlin-
nassa kehittyi suhteellisen toimi-
va yhteisö 1920-ja 1930-luvuil-
la. Valtion lentokonetehdas sijoi-
tettiin Suomenlinnaan ja Suo-
menlinnan telakan laitokset lii-
tettiin osaksi Katajanokalla si-
jainnutta Valtion laivatelakkaa. 
Poliisikoulu aloitti toimintansa 
Suomenlinnassa. Muinaistieteel-
lisen toimikunnan (nykyisen 
Museoviraston) korjaustoimen-
piteet aloitettiin huolimatta lin-
noituksen epäselvästä asemasta 
museon ja varuskunnan väli-
muotona. Asunto-olot olivat lin-
noituksessa vaatimattomat kun-
nostustoimenpiteistä huolimatta. 
Asukasmäärä kasvoi kuitenkin 
muutamasta sadasta yli tuhan-
teen. Helsingin kaupungin huo-
not palvelut saarelaisille saivat 
kuitenkin aikaiseksi ajatuksen 
oman Suomenlinnan kunnan pe-
rustamisesta. Eräät saarelaiset 
ryhtyivät jopa verolakkoon 
1920-luvulla protestiksi huo-
noista palveluista. 

Vieraiden käynti Suomenlin-
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nassa oli vaikeaa, koska käyntiin 
vaadittiin kulkulupa. Matkailu 
näyttää olleen ennen talvisotaa 
säännöllistä mutta määrältään 
melko vähäistä. Eri ammattiryh-
mät tekivät mielellään käyntejä 
Suomenlinnaan. Lisäksi useat 
valtionpäämiehet ja muut arvo-
vieraat kunnioittivat saaria vie-
railuillaan. Suomenlinna oli kui-
tenkin ennen talvi- ja jatkosotaa 
selvästi varuskunta joka eli puo-
lustusvoimien ehdoilla. 

Suomenlinnaan sijoitetuista 
joukoista merkittävin oli Ran-
nikkotykistörykmentti 1, joka 
kulki monella eri nimellä itsenäi-
syyden alussa. Jalkaväkeä Suo-
menlinnassa tuolloin edusti ruot-
sinkielinen Uudenmaan Ryk-
mentti eli Nylands Regemente, 
joka vuonna 1921 muutti Suo-
menlinnaan. Vuonna 1930 meri-
aselajin kursseja yhdistämällä 
perustettiin Merisotakoulu, joka 
edelleen toimii Suomenlinnassa. 
Näiden joukkojen lisäksi saarilla 
toimi useita erilaisia puolustus-
voimien joukkoja vaihtelevia 
ajanjaksoja. 

Evakuointi 
Talvisodan alkaessa annettiin 
kaikille niille henkilöille, joiden 
ei välttämättä tarvinnut olla Suo-
menlinnassa, määräys muuttaa 
pois. Siviilit evakuoitiin Järven-
päähän, josta ne sitten hajaantui-
vat ympäri maata. Lokakuun 6. 
päivänä matkailijoiden pääsy 
Suomenlinnaan kiellettiin. 

Jatkosodan alussa ei poistu-
mismääräystä Suomenlinnassa 
kuitenkaan annettu. Helsingin 
toisen suurpommituksen jälkeen 
lapset evakuoitiin Suomenlin-
nasta. Koulujen loputtua lapset 
palasivat. Sotien aikana varus-
kuntaelämän vilkkaus määräytyi 
kulloisenkin tilanteen mukana. 
Välirauhan aika oli Suomenlin-

nassa lähes rauhanaikaisen elon 
kaltaista. 

Venäläisten 
pommitukset 

Venäläiset ilmapommitukset sai-
vat aikaan tuhoja myös Suomen-
linnassa. Sunnuntaina 4.2.1944 
raskas pommi putosi aivan Ali-
upseerikerhon nurkan lähelle ra-
kennuksen luoteispäähän, jolloin 
pommin sirpale- ja painevaiku-
tus tuhosi kerhon keittiön kalus-
toineen täydellisesti ja vaurioitti 
pahastu rakennuksen pohjois-
puolisia rakenteita. Kuin ihmeen 
kaupalla kerhohuoneistossa ollut 
juhlaväki säilyi vahingoitta. Ra-
kennuksen pohjoispää purettiin 
myöhemmin. Myös niin sanotun 
Inventaariokamarin (C 74) poh-
joispää, pyöröpuuvarasto, vau-
rioitui vuoden 1944 pommituk-
sissa korjauskelvottomaksi. 

Sotien 
jälkeen 
Sodan jälkeen tapahtui saariyh-
dyskunnan rakenteessa suuri 
muutos, kun entiset joukko-osas-
tot jäivät palaamatta sotien jäl-
keen. Suomenlinna oli huomat-
tavana muinaismuistoalueena 
käynyt sangen hankalaksi ja epä-
taloudelliseksi sotilasalueeksi. 
Linnoituksen tärkeimmät joukot 
jatkosodan jälkeen olivat Suo-
menlinnan Rannikkolinnakkeis-
to, joka myöhemmin sai nimen 
Suomenlinnan Rannikkotykistö-
rykmentti sekä 1950-luvulla pe-
rustettu Vaasan Rannikkopatte-
risto. Merisotakoulun toiminta 
Suomenlinnassa jatkui. Myös 
osia Rannikkopataljoonasta oli 
Suomenlinnassa. 

Laaditut selvitykset osoittivat 
kuitenkin tarpeen siirtää sotilas-
laitokset pois Suomenlinnasta 

sitä mukaa, kun niille voitiin 
osoittaa tiloja muualta. Vasta 
vuonna 1956 selvisi alustavasti, 
mitkä joukko-osastot siirtyisivät 
ja mitkä jäisivät vanhoihin va-
ruskuntiin. 

Pääesikunnan valmisteltua 
pitkälle tulevaisuuteen tähtäävän 
tavoiteohjelman Etelä- ja Kaak-
kois-Suomen alueella olevien 
joukkojen ja laitosten uusista si-
joituspaikoista, puolustusminis-
teriö hyväksyi sen elokuussa 
1966. Pääesikunnan suunnitel-
man tultua hyväksytyksi puolus-
tusvoimat ilmoitti vetäytyvänsä 
pois Suomenlinnasta noin 10 
vuoden kuluessa, ja Helsingin 
kaupunki asetti toimikunnan sel-
vittämään linnoituksen tulevai-
suutta. 

Varsinaisen sotilaallisen kau-
den voidaan katsoa päättyneen 
Suomenlinnan Rannikkotykistö-
rykmentin lähtöön syksyllä 
1972. Jäljelle jäi ainoastaan Me-
risotakoulu ja Koeampumalai-
toksen esikunta. 

Tänään Suomenlinna on Hel-
singin tärkein matkailukohde, 
elävä kaupunginosa ja huomatta-
va kulttuurikeskus. Alueella toi-
mii museoita, gallerioita, ravin-
toloita ja kahviloita. Sotilaalli-
sesta menneisyydestä muistuttaa 
yhä Pikku Mustasaarella toimiva 
Merisotakoulu. Historiallisella 
telakalla kunnostetaan puulaivo-
ja-

Suomenlinnassa 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 hy-
väksyttiin Unescon maailmanpe-
rintölistalle ainutlaatuisena soti-
lasarkkitehtuurin muistomerkki-
nä. 
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Maakaasu - luonnon-
energia putkessa 

u u i 
HELSINKI KAASU OY 
Kaasutehtaankatu 1, Helsinki 

puh. 020 4501 

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

Finnlines-yhtiö 

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

Vain Osuuspankissa 
voit liittyä 

pankkis i jäseneksi. 

Saat rahanarvois ia etuja. 

Tuttu ja turval l inen 
pa ika l l ispankki . 

©OSUUSPANKKI 
Hamina Kotka Virolahti 

TÄHTÄÄ KORKEALLE! 

TULE HELSINGIN 
KAUPPAKORKEA-
KOULUUN 

h t t p : / / w w w . h k k k . f i 

ERIKOISMAALIT ERIKOIS-
KOHTEISIIN 

-Tietysti 
Teknoksesta! 

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

KEMIRA SAFETY 
Hengityssuojaimet 

^ K E M I R A 
^ ^ KEMIRA SAFETY OY 

PL 501 
65101 VAASA 

< 2 3 D 
PIZZA 

HYRYLÄN 
KOTIPIZZA 

Nahkurintie 2 
0 4 3 0 0 TUUSULA 
Puh. 09 -273 1001 
MA TO 11-21, PE-LA 11-22, SU 12-21 
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Somerin kesällä 1944 
Kaikille merivoimissa palvel-

leille on Someri varmaan 
tuttu - pieni kalliosaari Itä-

Suomenlahdella. Lähin etäisyys 
omaan tukikohtaan, Ulko-Tam-
mioon oli 18 kilometriä. Lähim-
pään vihollistukikohtaan Nar-
viin, jonka venäläiset miehittivät 
alkukesällä 1944, oli etäisyys 
myös 18 kilometriä. Tärkein vi-
hollistukikohta lähietäisyydellä 
oli Lavansaari 22 kilometrin 
etäisyydellä. 

Lavansaaressa oli useita ve-
näläisiä pattereita, lentokenttä ja 
hyvä sotasatama. Somerin puo-
lustajat tunsivat Lavansaaren 
pohjoisosassa sijainneen Ku-
kourin niemen patterin, johon to-
dennäköisesti kuului 4 - 6 kiin-
teästi asennettua viiden tuuman 
tykkiä. Tämä patteri ampui jat-
kuvasti häirintätulta Someriin, 
todennäköisesti tykkien tark-
kuuttamiseksi. Narvin majakka 
oli Lavansaaren patterin paras 
tulenjohtopaikka. Lavansaaressa 
oli tuolloin noin 1000 miestä ja 
Narvissa 200. 

Pirunsaari 
Eristäytynyt Someri oli rannik-
kotykkimiesten keskuudessa 
"Pirunsaaren" maineessa. Ken-
raali Henrichs tarkastusmatkal-
laan 1943 Somerissa totesi "Kyl-
lä minun täytyy sanoa, että tämä 
on Suomen armeijan ikävin 
paikka." Somerin puolustajatkin 
tunsivat saarellaolonsa yksinäi-
seksi ja hyljätyksi. "Saaristotau-
din" välttämiseksi miehistövaih-
to tehtiinkin puolivuosittain. 

Linnake oli jaettu viiteen tu-
kikohtaan. Tärkein ja vahvin tu-
kikohta oli itäpää, joka muodos-
ti tavallaan erillisen osan muusta 
saaresta. Sen kallioiset rannat 
olivat erittäin otollisia maihin-
nousulle. 

Lavansaaren Kukourin patte-
rin ammunnat tuottivat jatkuvaa 

harmia Somerin linnakkeella. 22 
kilometrin ampumaetäisyyden 
ansiosta saatiin kuitenkin häly-
tys ajoissa. Lentoaika oli 60-65 
sekuntia, minkä aikana miehistö 
ehti suojautua korsuihin. Narvin 
valtauksen jälkeen kaikenlainen 
kokoontuminen suurempiin ryh-
miin esimeriksi töissä aiheutti lä-
hes poikkeuksetta tykistöpom-
mituksen. 

Somerin vastatoimet 
Someri vastasi Lavansaaren ty-
kistötuleen savutuksella. Eri 
puolille saarta sijoitetut savutus-
pisteet ja tukikohtien savutus-
ryhmän toteuttivat savutuksen. 
Savutuspisteiden savutus kyet-
tiin hoitamaan sähköisesti lin-
nakkeen 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 räjäh-
dyspanoksia, joilla saatiin aikaan 
"valeiskemiä" ja näin harhautet-
tua Narvin tulenjohtoa. Rannalla 
olevat "valeiskemät" olivat säh-
köllä laukaistavia miinoja. Vuo-
den 1944 aikana Lavansaaren 
ammunnat aiheuttivat yhden 
kaatuneen ja kahden haavoittu-
neen tappiot sekä kahden varas-
ton tuhoutumisen ja useita pie-
nempiä vaurioita linnakkeen 
kaapeliverkossa. Positiivisia 
puolia Kukourin tulessa oli "Pie-
tarin kalansaaliit". 

Somerin linnakkeella oli tär-
keä tehtävä merivalvonta-ase-
mana sen erinomaisen asemansa 
puolesta. Saari oli viholliselle 
kiusallinen monessa tilanteessa. 
Tästä syystä venäläisillä oli ai-
nainen halu eliminoida tämä 
kiusankappale suunnitelmiensa 
tieltä. Tätä osoittivat mm. kesäl-
lä 1942 tehty maihinnousu So-

merille. Jatkuva tiedustelu ja 
partiointi Somerin vesillä kiihtyi 
erityisesti Kannaksen hyökkäys-
vaiheen aikana. 

Tulitaistelu 
Heinäkuussa 1944 venäläiset 
ryhtyivät raivaamaan Somerin 
eteläpuolella n. 5-10 km:n pääs-
tä linnakkeelta. Raivausta tehtiin 
yli kahdellakymmenellä apu-
raivaajalla sekä torpedoveneillä. 
Raivaus varmistettiin noin kym-
menellä muulla aluksella. Rai-
vaukseen Someri reagoin tykis-
tötulella, mikä aiheutti tulitaiste-
lun alusten ja linnakkeen välillä. 
Raivaajat poistuivat linnakkeen 
tykistötulen ulottumattomiin. 

Joskin meritoiminta oli ke-
sällä 1944 vilkasta, oli ilmatoi-
minta sitäkin vilkkaampaa. Lä-
hes päivittäin 3-4 koneen partio 
lensi linnakkeen läheisyydestä 
välillä hyökäten linnakkeelle. 
Partioon kuului yleisimmin kak-
si maataistelukonetta ja yhdestä 
kahteen hävittäjää. Nämä partiot 
aiheuttivatkin linnakkeelle suu-
rempia ongelmia kuin Lavansaa-
ren tykistö. Linnakkeella ollut il-
matorjuntajaos ja -joukkue eivät 
kyenneet torjumaan hyökkäyk-
siä. 
Jokainen meistä ymmärtää So-
merin merkityksen itäisen Suo-
menlahden rannikko- ja meri-
puolustukselle. Erinomaiset tä-
hystysmahdollisuudet siirsivät 
pääpuolustuslinjaamme 20 kilo-
metriä etelään turvaten siten si-
semmän saaristomme. Someri-
laiset olivat yhtä mieltä siitä, että 
mikäli maihinnousu olisi tullut, 
olisi se torjuttu. 

Kirjoitus on lyhennelmä 
luutnantti E. Tirrosen Suomen-
linnassa 25.9.1946 pidetystä esi-
telmästä. 
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T O I M I T A M M E 
P U O L U S T U S V O I M I L L E M M E M M : 

• Naamiointiverkot ja 
maastouttamisjärjestelmät (yhteis-
työssä Barracuda Technologies Ab:n 
kanssa) 

• Varastohallit 
• Varastojen sisäkatteet 
• Telttapatjat ja ampuma-alustat 
• Peite-, kuomu- ja hai li materiaalit 
• Ym. PVC-kankaasta tehdyt tuotteet 

KEHITETTY YHTEISTYÖSSÄ 
PUOLUSTUSVOIMIEN KANSSA 

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

M90-D1 

TAISTELUKAASUNILMAISIMET 
i » 

E N V I R O N I C S OY 
» 

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

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

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

' Käsikäytöt • automaatt iset • huipunleikkaus • laivakäytöt 
' murskauskäytöt • ajoneuvoasennukset " hitsauskäytöt yms. 

• Hinat tavat • sääsuojatut • konti t • kotelo idut yms. 

1986-1998 
12 

VUOTTA 
LUOTETTAVAA 

PALVELUA Kuvassa 200 kVA 
hinattava mall i 

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

HINNASTO 
EHKÄ SUOMEN EDULLISIN SUKELLUSVÄLINEKAUPPA! 

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

200,-
400,-
200,-
150,-
50,-

La i t epake t t i t a r j oukse t 
Poseidon Jetstream 300 bar 5550,-
Arctic 200 bar 5300,-
Abyss 22 300 bar 5700,-
OMER 300 bar 4800,-
Storm 200 bar 3900,-
Apex TX50 300 bar _ 5300,-

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,-
Viking Pro kuivapuku 5500,-
Viking Pro PU 3500,-
Viking aluspuvut alk. 400,-
Finfill aluspuku 700,-
905-Polar kuivapuku+alusp. 4200,-
Märkätossut 6,5 mm 300, -
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: 

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

\Vasser Spieler! 
Sulkavantie 218 

51900 Juva 
Puh. 015-452 902, 050-517 8351 
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RANNIKON PUOLUSTAJA 
-LEHDEN JULKAISIJAYHTEISÖJEN YHTEYSTIETOJA 

RANNIK0N-
PUOLUSTAJAIN KILTA 
Timo Koukku 
Hietalahdenkatu 29 
65100 Vaasa 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 
Mika Pyyskänen 
Nokitontunkuja 1 C 24 
02200 Espoo 

TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 
Heikki Kiviranta 
Lankakatu 15 C 10 
20660 Littoinen 

HANKONIEMEN KILTA 
Jari Aspinen 
Köydenpunojankatu 2 G 26 
10940 Hanko 

KYMENLAAKSON 
RANNIKONPUOLUSTAJAIN 
KILTA 
Esa Terviö 
Kotilotie 6 
48310 Kotka 

MERENKURKUN KILTA 
Timo Koukku 
Hietalahdenkatu 29 
65100 Vaasa 

SELKÄMEREN 
RANNIKKOKILTA 
Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25 
26100 Rauma 

RT-KERHO 
JOHTORENGAS 
Pentti Jänkälä 
Teinitie 18 C 
00640 Helsinki 

RANNIKKO-
SOTILASKOTIYHDISTYS 
Ulla Varjola 
Katajanokankatu 4 D 
00160 Helsinki 

RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT 
Aapo Tokkola 
KotRPsto, PL 203 
48101 Kotka 

RANNIKKOTYKISTÖ-
SÄÄTIÖ 
Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Toimitusjohtaja 
Keijo Tapiovaara 
Hallituksen puheenjohtaja 
Kommodori 
Jorma Vuohelainen 
Asiamies 
Komentajakapteeni 

Jyri Vikström 
PL 105, 00201 Helsinki 

RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 
Puheenjohtaja 
Timo Sario 
Laajaniityntie 10 F 81 
01620 Vantaa 

Yhteyshenkilöt 
SIRR 
kapt Petri Parviainen 
TuRR 
kapt Hannu Heinonen 
KotRPsto 
ylil Jukka Leikos 
HanRPsto 
ylil Kari Salin 
VaaRPsto 
kapt Timo Ikonen 
MeriSK 
evl Jukka Tilli 
MpKK 
maj Timo Saastamoinen 
Killat 
maj Eero Sivunen 
Johtorengas 
kapt Pentti Jänkälä 
MerivE 
komkapt Jussi Voutilainen 
Evp-ups 
evl Mikko Mäki 

Rannikkojääkäripataljoonan historia saa jatkoa 

uonna 1985 ilmestyneen Rannikkojääkäripa-
taljoonan historian jatko-osa, Rannikkojääkärit -
Kustjägarna 1985 - 195 on valmis ja julkaistu. 
Jatko-osan kirjoittaja on Rannikkojääkäripatal-
joonan entinen komentaja, tunnettu sotahisto-
rioitsija, everstiluutnantti Antti Juutilainen. Kir-
ja on kaksikielinen. Kääntämisen ruotsiksi on 
hoitanut entinen Uudenmaan Prikaatin komen-
taja, eversti Olof Thoden. 

Historiikki kattaa rannikkojääkärikoulutuk-
sen suurten muutosten vuosikymmenen. Upin-
niemessä 30 vuotta kestänyt rannikkojääkäri-

koulutus lopetettiin ja siirrettiin Dragsvikiin. 
Samalla Rannikkojääkäripataljoona itsenäisenä 
joukko-osastona lakkautettiin ja Vaasan Rannik-
kojääkäripataljoona aloitti toimintansa Uuden-
maan Prikaatissa Dragsvikissä. Koulutuskieli 
muuttui ruotsiksi. Kouluttajahenkilökunta vaih-
tui kokonaan. Koulutuksen aloittaminen edel-
lytti uuden infrastruktuurin rakentamista. Kyse 
oli siis monimutkaisesta muutoksesta puolus-
tusvoimien kokonaiskehittämisen osana. 

JVo 
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Pencentra on 
täyden palvelun 

MARINA 
Myynti ja huoltopisteemme 
on Lauttasaaressa. 
Tule tutustumaan! 

Moottorit 
Vaihtomoottorit 
Varaosat 
Tarvikkeet 
Moottorihuolto 

Talvisäilytys 
Veneen kevät-
huolto 

PENCENTRA 
M A R I N C E N T E R 
V O L V O P E N T A 

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 

Uistelumahdollisuus 
Ounasjoki-Kemijoki 

TALVISIN HYVÄT HIIHTO- JA 
LASKETTELUMAHDOLLISUUDET 

Tiedustelut: 
Puh. (016) 181 4910 

Avoinna viikolla joka päivä 
klo 16.00-alkaen 

la-su klo 14.00-alkaen 

ROVANIEMEN VARUSKUNTAKERHO 
Someroharju 

• 
• 
• 

• 
Haluatko 

auktorisoidun 
isännöitsijän 

palveluja 
Helsingissä? 

Pyydä 
tarjoustamme. 

• 
• 

Säveltie 5 

Huol lot 

Korjaukset 
Modernisoinnit 

Ennakkohuoltomittaukset 
Kokonaisvaltaista kunnossapitopalvelua teollisuudelle 
Suunnittelusta toteutukseen 

* kone- ja laiteasennukset 
* pneumatiikkaa ja hydrauliikkaa 
* sähkölaitteet A-urakointioikeudet 
* hitsauskoneet 

Tänäänkin 35 huoltoasentajaamme palvelevat asiak-
kaitamme erilaisissa kunnossapitoon liittyvissä 
tehtävissä. 

TEPA-MESTARIT OY 
Puunaulakatu 9 Mäntyluoto Pihlava PL 24 
28100 PORI 28880 PORI 28801 PORI 
puh. 02-6418 400 puh.02-6383 400 puh. 02-6255 665 
fax 02-6332 402 fax 02-6383 222 fax 02-6255 666 
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Aluksen huippuno-
peus on 38 solmua 

DGPS:n avulla alus kykenee hyödyntämään maa-
asemia paikanmäärityksessä lisätarkkuuden saami-
seksi. Mörkö 10:ssä oleva merenkulkututka on kyt-
ketty Digitaaliseen karttaan, josta aluksen paikka 
on nähtävissä ajon aikana. 

Kuljetuskapasiteett i 

Mörkö kykenee kuljettamaan 1000 kiloa kuormaa 
tai 2+8 henkilöä. Hyvän kuljetuskapasiteetin, lä-
hes 40 solmun nopeutensa ja pienen uppoumansa 
ansiosta on alukselle suunniteltu useita käyttötar-
koituksia. Kalustokuljetusten lisäksi sitä on ar-
vioitu voitavan käyttää esimeriksi sukeltajien apu-
veneenä, maihinnousuveneenä sekä merenkulun 
perusteita koulutettaessa koulutusveneenä. 

Kilta on käyttänyt venettä Kuivasaaren kulje-
tuksiin, Järvön nuorisoleirillä (katso viime nume-
ro) sekä SlRR:n 80-vuotisjuhlaparaatissa. Meren-
kulkukoulutuksensa kilta antaa Mörköillä. 

JVo 

harjoituksessa kokeilukäytössä ol-
lut G-vene kuljetti partiota Isosaa-

ren laituriin. Vartiomies ei kuullut tulijaa. Valon-
heittimen avulla vartiomies katsoi oliko rannassa 
jotain. Havaittuaan aluksen hän totesi: "Sehän liik-
kuu kuin mörkö". Alus ristittiin Möröksi 

"Mörkö" on tarkoitettu saaristossa tehtäviin ka-
lusto- ja henkilöstökuljetuksiin. Upi 98 ja ISO 98 
olivat alustyypin ensiesiintyminen suurelle yleisöl-
le. Suomenlinnan Rannikkorykmentin 80-vuotis-
juhlapäivän ohimarssiin Kustaanmiekalla osallis-
tui Suomenlinnan kilta "Mörköllä". 

Monipuolinen varustus 

8,10 metriä pitkän veneen leveys on hiukan yli 
kaksi metriä ja syväys vain 40 cm. Lähes 40 sol-
mun nopeutensa "Mörkö" saa 230 hevosvoiman 
Yanmarin dieselistä. Ohjauksena on vesipropulsio-
ohjaus. Merenkulkuvarustuksesta mainittavina 
normaalin GPS-laitteiston lisäksi on DGPS. 

16 
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Öljyntorjunta 

LORI Mini Skimmer LMS-20 

Saves Our Shores 

Sisäänrakennetun LORS järjestemän 
toimintaperiaate 

L O R I har ja teknologiaan perustuvat ö l jyn-
torjuntalai t teet ovat käy tössä j o yli 190 
a luksessa ympär i maa i lmaa . Har jakase t in 
muodos t aman kul je t t imen avul la saadaan 
vedes tä tehokkaast i ylös niin öl jy kuin sen 
seassa olevat roskat j a m m . levä. 

Eräs L O R I j ä r j es te lmän merki t tävis tä 
eduis ta on sen keräysnopeus , n. 3 -4 kertai-
nen perinteisi in keräys jär jes te lmi in verrat-
tuna. T ä m ä merki tsee vastaavast i l aa jem-
paa puhdis te t tua aluetta. Juuri se on 
tärkeää, ennenkuin öljy ehtii saas tu t tamaan 
rantoja ! 

UUTUUS ! L O R I Mini S k i m m e r L M S - 2 0 , 
jonka kapasiteett i yl tää aina 25 m Vh. 

L O R I tuotteita: Har jakase t in avul la toteu-
tetut keräys jär jes te lmät asennet tu ina aluk-

sen keulaan, sivuille tai 
s isäänrakennet tuna. Li-
säksi kel luvat kerääjä t , 

rantojen puh-
dis tussar jat , öl-
jypuomi t jne . 

Oy LMP Patents Ltd Ab 
P L 119 07901 Lovi i sa 

® 019-533 267 fax 019-531 070 
lor i .products @ ko lumbus . f i 

www.ko lumbus . f i / l or i .product s 

Cleaned Water 

LORI harjakasetin toiminta 

Brush • • ••/ Jib 

Brush 
Chains 

Oil Boom 

http://www.kolumbus.fi/lori.products


2000- luvun ryhmäase 
USA:n kevyiden aseiden ohjel-
massa (JSSAP) kehitetään uutta 
aseperhettä. Pyrkimyksenä on 
parantaa tulevan vuosisadan tais-
telijan, tarkka-ampujan ja ryh-
män ampumaetäisyyttä, tark-
kuutta, sekä toimintakykyä pi-
meässä ja huonoissa näkyvyys-
olosuhteissa. 

Ryhmäase OCSW (Objective 
Crew Served Weapon System) 
on suunniteltu raskaan koneki-
väärin (.50 M2HB) ja kranaatti-
konekiväärin (40 mm MK-19) 
korvaajaksi. Teoreettisen tulino-
peutensa (260 ls/min), tarkkuu-
tensa ja ampumatarvikkeiden 
vaikutuksen takia automaatti-
aseen tehon arvioidaan olevan 
lähietäisyyksillä 2-3 kertaa edel-
lä mainittujen aseiden tehoa suu-
rempi, ja suurimmalla ampuma-
etäisyydellä kaavaillaan jopa 10-
kertaista tehon lisäystä. Vaati-
muksena on tehokas tuli elävää 
voimaa vastaan 2000 metrin 
etäisyydelle, ja kevyesti panssa-
roituihin ajoneuvoihin, aluksiin 
sekä hitaasti lentäviin ilmamaa-
leihin 1000 metrin etäisyydelle. 

25 mm kaliiperin ryhmä-
aseelle suunnitellaan kolmea 
ampumatarviketyyppiä: ilmarä-
jähdettä, panssarin läpäisyyn tar-
koitettua ammusta ja harjoi-
tusammusta. Ilmaräjähdettä käy-
tetään elävää voimaa vastaan. Se 
on sirpaloituva ammus, jossa on 
yhdistetty elektroninen aikasyty-

tin, iskusytytin ja itsetuhomeka-
nismi. Tämän kaliiperin toden-
näköisesti esisirpaloitavalla kra-
naatilla saavutettaneen vain 
muutaman metrin tehokas sirpa-
levaikutus elävään voimaan, jota 
etäisyyttä vastustaja voi edelleen 
pienentää taistelijan suojavarus-
tuksella ja linnoitteilla. Panssa-
rin läpäisyyn pyritään ammuk-
sella, jossa on ontelopanos. Alle 
25 mm ontelo muutaman sadan 
gramman latauksella läpäissee 
ainoastaan kevyesti panssaroitu-
ja ajoneuvoja ja suojarakenteita. 

Aseeseen liitetään ammun-
nanhallintajärjestelmä, laser-
etäisyysmittari ja pimeänäkölai-
te. Kun maali on paikannettu, 
ammunnanhallintajärjestelmä 
laskee ammuksen lentoradan ja 
aikasytyttimen viiveen. Tämän 
jälkeen järjestelmä korjaa tähtäi-
men tähtäyspisteen oikeaan 
paikkaan tähtäimessä. Ammutta-
essa järjestelmä korjaa sytytti-
men aikautusta ammuksen lähtö-
nopeuden mukaan. 

Ryhmäaseen käyttöön ja lii-
kutteluun riittää kaksi taistelijaa; 
ase painaa noin 11 kg, ammun-
nanhallintajärjestelmä noin 2 kg, 
jalusta 4 kg ja 31 laukauksen säi-
liö alle 7 kg. 

OCSW:ta on suunniteltu 
käytettäväksi myös ajoneuvoja 
ja ilmamaaleja vastaan. 

Heikki Rauhala 

MARK VII 
pimeätoimin 
takykyinen 

laser 

MARK VII on käytössä 
useissa maissa erikoisjouk-
kojen maalinpaikannusväli-
neenä (Kuva Litton Laser 
Systems). 

MARK VII on enemmän 
kuin pelkkä laser. Normaalin 
etäisyysmittauskyvyn lisäksi 
järjestelmässä magneetti-
kompassi, jonka tarkkuus on 
kuusi piirua. Erikoiseksi lait-
teen tekee optiikkaan sijoitet-
tu valonvahvistin, joka mah-
dollistaa järjestelmän käytön 
lyhyille etäisyyksille itsenäi-
sesti myös pimeällä. Valon-
vahvistintekniikka on toteu-
tettu vaihtoehtoisesti I, II, III 
tai IV sukupolven tekniikal-
la. Todelliseksi erikoisjouk-
kojen laseriksi monipuoli-
suuden lisäksi laitteen tekee 
sen paino paristoineen 1,91 
kiloa. Tämän silmäturvalli-
sen laserin pulssin aallonpi-
tuus on 1,57 mikrometriä. 
Laitteella päästään 10 sekun-
nin mittausrytmiin. 

Mittausetäisyydeksi jär-
jestelmälle on ilmoitettu 25 -
19 995 metriä ja mittaustark-
kuudeksi +/- kolme metriä. 

Näkökenttä on kahdeksan 
astetta (noin 140 piirua) ja 
optiikasta on luettavissa sekä 
mitattu etäisyys että suunta. 

10 
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yhteispohjoismaista ylivoimaa 
Amos-kranaatinheitinjärjestelmä Hägglunds Vehicle AB:n CV90 alustalla Rovajärven talvileirillä 
tammikuussa 1998. 

Vuonna 1994 Pohjoismaiden 
puolustusministerit allekir-
joittivat pohjoismaisia ase-

hankintoja ja tuotekehitystä kos-
kevan sopimuksen, jonka puit-
teissa perustettiin useita eri puo-
lustusvälinealojen työryhmiä 
selvittämään yhteispohjoismai-
sia vaatimuksia uusille asejärjes-
telmille. Yksi näistä ryhmistä 
tunnetaan nimellä FUG Mortar, 
krh-työryhmä. Ryhmä sai tehtä-
väkseen spesifioida vaatimukset 
yhteispohjoismaiselle kranaatin-
heitinjärjestelmälle, joka tulisi 
käyttöön mahdollisesti kaikissa 

Pohjoismaissa (pl. Islanti) ensi 
vuosituhannen alussa. 

Maailmanlaajunen 
tutkimus 
Samoihin aikoihin uusia markki-
noita puolustusvälineteollisuu-
delleen etsivä Patria Industries -
konserniin kuuluva Patria Vam-
mas Oy teetti koko maailmaa kä-
sittävän markkinatutkimuksen 
120 mm kranaatinheitinten tule-
vaisuuden näkymistä vuoteen 
2005 saakka. Tutkimuksen mu-
kaan perinteisten hinattavien 

kranaatinheitinten markkinat 
ovat kuolemassa, mutta tulevai-
suudessa maailmalla on selvä 
kysyntä torniheittimelle, joka 
voidaan asentaa joko panssa-
roituihin tela- tai pyöräajoneu-
voihin. Kranaatinheittimistön 
kehityksessä panostetaankin jat-
kossa selkeästi kolmeen pääasi-
aan: tulivoiman, liikkuvuuden 
sekä suojauksen lisäämiseen. 

Projektion alku 
Projektin varsinaisen alun voi-
daan katsoa olevan syksyssä 
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1995, jolloin ruotsalainen taiste-
luajoneuvoja valmistava Hägg-
lunds Vehicle AB lähestyi Vam-
masta etsiessään yhteistyökump-
pania krh-asetornin kehittämi-
seksi. AMOS-nimen tuote sai 
Hägglundsilla pidetyn kilpailun 
tuloksena: nimilyhenne tulee sa-
noista "Advanced MOrtar Sys-
tem" eli "kehittynyt krh-järjes-
telmä". 

Vammas toimittikin alkutal-
vella 1995 Hägglundsille kaksi 
tavallista suustaladattavaa 
120Krh92-putkea, jotka asennet-
tiin yhteiseen rekyylikehtoon. 
Järjestelmään kuului lisäksi hyd-
rauliset hidastimet, pneumaatti-
nen palautin sekä manuaalinen 
latausjärjestelmä, jolla kranaatit 
voitiin ladata suun kautta putkiin 
tornista käsin. Näin syntynyt ase 
asennettiin vanhaan Ikv 91-vau-
nuun rakennettuun avoimeen 
"torniin" ja AMOS A oli synty-
nyt. 

Koeammunnat 
Talvella 1995-96 suoritetut 
koeammunnat olivat menestys 
niin tarkkuuden, tulinopeuden 
kuin vaunun vakavuuden ja kes-
tävyyden kannalta eli AMOS A 
todisti kaksiputkisen torniheitti-
men periaatteen toimivan, mutta 
erityisesti suustaladattavuus to-
dettiin ongelmalliseksi. Tuoteke-
hitystä päätettiinkin jatkaa uuden 
parannetun järjestelmän kehittä-
misellä, mutta tästä huolimatta 
AMOS A:lla ammuttiin edelleen 
koe- ja näytösammuntoja. Ta-
voitteena oli jatkaa myös tämän 
version kehittämistä, vaikka sen 
suoritusarvot ja suojaus ovat 
huomattavasti heikompia kuin 
tuotekehityksen uudessa koh-
teessa, mutta toisaalta järjestel-
mä on halvempi ja kevyempi. 

Kesällä 1996 AMOS A esi-
teltiin Kvarnissa Ruotsin armei-
jan edustajille näytösammunnas-
sa, jossa ammuttiin mm. kuuden 
laukauksen ryöppy 14 sekunnis-
sa. Osittain juuri tämän menstyk-
sekkään ja kilpailijaa selvästi pa-
remmin sujuneen ammunnan 
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pohjalta uudelle kehittyneem-
mälle AMOS B -nimellä tunne-
tulle järjestelmälle laadittiin erit-
täin kireä kehitysaikataulu, jotta 
etumatka kilpailijoihin voitiin 
säilyttää ja jopa kasvattaa. Ruot-
sin armeijan edustajille luvattiin-
kin, että tuote on esiteltävissä 
elokuussa 1997. Tämä tiesi sitä, 
että AMOS B:llä oli pystyttävä 
ampumaan ensimmäiset kehi-
tysammunnat ennen heinäkuuta 
1997. 

Sopimuksen synty 
Vasta kesällä 1996 Vammas ja 
Hägglunds allekirjoittivat yhteis-
työsopimuksen kaksiputkisen 
120 mm krh-asetornin kehittämi-
sestä Eurosatory-näyttelyssä Pa-
riisissa. Tuotekehitysmielessä 
tärkein sovittu asia oli työnjako: 
Vammas kehittää ja valmistaa 
uuden asejärjestelmän ja Hägg-
lunds uuden tornin suuntaus- ja 
ohjausjärjestelmineen. Näin pro-
jekti oli saanut virallisenkin 
muodon. 

Kun uudelle AMOS B -ase-
järjestelmälle asetetut vaatimuk-
set puettiin tekniseksi vaatimuk-
siksi ja käytiin huolella läpi eri-
laiset tekniset ratkaisumallit, 
päädyttiin seuraavanlaiseen pe-
ruskonseptiin: kaksi putkea (suu-
ri tulinopeus), putkien pituus 
3000 mm (suuri kantama), joko 
tela- tai pyöräajoneuvo alustaksi 
(hyvä liikkuvuus) sekä tornirat-
kaisu (vahva suojaus). 

Nämä perusratkaisut ovat sit-
ten poikineet muitakin tavoite-
ratkaisuja, joista tärkeimmät 
ovat: perinteisen suustalatauksen 
sijasta on kehitettävä takaaladat-
tava kranaatinheitin, tornin on 
oltava pyörivä, korotusalueeseen 
on lisättävä suorasuuntausmah-
dollisuus, kaikkien nykyisten 
kranaattien on käytävä myös uu-
teen järjestelmään ja lopuksi tor-
ni tulee voida asentaa maailmal-
la käytössä oleviin yleisimpiin 
15.. .20 tonnin panssaroituihin 
tela-ja pyöräajoneuvoihin. myös 
suomalaiseen PASIin. 

Projektipartnereiden Vam-

AMOS asennettuna Patria Vehicles Oy:n XA-185 alustalle. 
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maksen ja Hägglundsin lisäksi 
projektiin on osallistunut useam-
pikin elektroniikka-ja sähköalan 
alihankintayritys. Tunnetuimpia 
lienevät CelsiusTech (ruotsalai-
nen tulenjohtojärjestelmä, tieto-
koneet), Weibel (tanskalainen, 
lähtönopeustutka), Moog (saksa-
lainen, sähkömoottorikäytöt) 
sekä Honeywell (navigointi- ja 
paikannusjärjestelmät, amerik-
kalainen) ja Patria Finnavitec Oy 
Systems & Laske Oy (aseen oh-
jauselektroniikka). 

Prototyyppi 
valmis 
Tuotekehitysprojektiin on Vam-
maksella panostettu todella vah-
vasti, mikä näkyy esimerkiksi 
siinä, että vaikka jouluna 1996 ei 
ollut vielä yhtään valmistuspii-
rustusta valmiina, niin silti val-
mis ase asennettiin Hägglundsin 
Vammalaan toimittamalle 
CV90-rynnäkkövaunun alustalle 
kesäkuun alussa 1997 ja ensim-
mäiset laukauksensa AMOS B 
ampui 13.06.1997. Näin siitäkin 
huolimatta, että aseissa on kom-
ponentteja, joiden raaka-ainei-
den hankintoihin jo menee 4 . . .6 
kuukautta. Lopputuloksena syn-
tynyt AMOS B:n prototyypin 
esiaste myöhästyi sovitusta lo-
pulta vain yhden päivän, mitä 
voidaan pitää jonkinlaisena ih-
meenä, kun kyseessä on uuden 
puolustusvälinetuotteen kehitys-
projekti. Ilman kehittynyttä 
CAD-suunnittelujärjestelmää ta-
voitteessa ei olisikaan onnistut-
tu. 

Valmistumisensa jälkeen 
AMOS B:llä on suoritettu tes-
taus- ja esittelyammuntoja va-
jaan 800 laukauksen verran Pat-
ria Lapua Oy:n Vihtavuoren teh-
taiden koeluolassa, Hägglundsin 
omalla koeammuntakentällä Fil-
lingenissä, Ruotsin puolustus-
voimien koeammuntakentillä 
Bodenissa, Ravlundassa, Skillin-
garydissä ja Kiirunassa sekä 
kenttätykistön talvileirillä Rova-
järvellä 27.-30.01.1998. 

Uuden sukupoven 
heitin 
AMOS-järjestelmää on näissä 
ammunnoissa esitelty mm. Suo-
men ja Ruotsin puolustusvoi-
mien edustajille, pohjoismaisel-
le krh-työryhmälle, kansainväli-
selle lehdistölle ja useammille 
asiakasehdokkaille. Kaikki am-
munnat ovat menneet varsin hy-
vin 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-tor-
ni asennettiin Pariisin Eurosato-
ry-messuja varten Patria Ve-
hiclesin valmistaman Pasin pääl-
le ja yhdistelmä herätti ansaittua 
huomiota esiintyen mm. tunne-
tun Armada-lehden kansikuvas-
sa. 

Messujen jälkeen AMOS B 
asennettiin takaisin CV90-alus-
talle ja yhdistelmällä suoritettiin 
syksyllä kenttäammuntoja ja pai-
kannus- sekä ammunnanhallin-
tajärjestelmän testauksia Bode-
nissa Pohjois-Ruotsissa. Erityis-
maininnan arvoinen on teräsbe-
tonimaaleihin suoritettu suora-
suuntausammunta 500 m:n mat-
kalta, joka todisti aseen osuvan 
ja sirpalekranaatin purevan ko-
vaankin maaliin. 

Loppuvuodesta torni asenne-
taan jälleen Pasin päälle ja 
koeammunnat jatkuvat Suomes-
sa. Patria Vehicles Oy:n suoritta-
mien rasitussimulointien perus-
teella ampuminen Pasin päältä 
on täysin mahdollista. Uusi 
suunniteltavana jo oleva ke-
vyempi torni toteutuessaan vielä 
helpottaa osaltaan tämän tavoit-
teen täyttymistä. 

AMOS-projektin jatko voi-
daan jakaa selkeästi kahteen osa-
alueeseen: markkinointiin (esit-
telyt) ja tuotekehitykseen. 

Markkinointiponnisteluissa 
tullaan käyttämään nyt valmistu-
nutta proton esiastetta tarvittavin 
lisäyksin, joita ovat mm. lataus-
laite. 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 pyöräajo-
neuvoon. 

2. Latausjärjestelmän edelleen-
kehittäminen. 

3. Navigointi-, paikannus- ja 
tulenjohtojärjestelmän edel-
leenkehittäminen. 

Nämä kolme tavoitetta ovat 
ehdoton edellytys suuren tulino-
peuden (24 ls/min) saavuttami-
seksi ja mahdollistavat myös 
ryöppyammunnan, jossa eri ko-
roilla ja panoksilla ampuen saa-
daan maaliin samanaikaisesti 
jopa 14 kranaattia. 

Koska tuotelanseerauksen 
ajankohta on AMOS-projektin 
kannalta erittäin tärkeä, tulee jat-
koaikataulukin pysymään kireä-
nä sarjavalmistusvalmiuden saa-
vuttamiseksi vuonna 2003. Sekä 
Vammaksella että Hägglundsilla 
uskotaan, että mikäli aikataulu 
pitää, tulee AMOS B:stä ensim-
mäinen todella tulivoimainen tu-
levaisuuden torniheitin, jolle on 
kysyntää sekä koti- (Suomi, 
Ruotsi) että vientimarkkinoilla. 
Tähän asti koko projekti on hoi-
dettu yhteistyöyritysten omasta 
aloitteesta, omin voimin ja omal-
la huomattavan suurella rahoi-
tuspanoksella, joten asiakaskan-
didaattien saaminen mukaan 
projektiin on ensiarvoisen tärke-
ää sen onnistumiselle. 

Patria Vammas Oy 
Päivi Heinistö 
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P A S I L I N T U A H O 

VENÄJÄN JA ENTISEN 
NEUVOSTOLIITON OHJUKSET 

• •• 

Ohjusperhe-
ajattelua ja tekni-
sesti mielenkiin-
toisia ratkaisuja 

Entisen Neuvostoliiton 
merivoimissa oli aikoi-
naan palveluskäytössä 

ainakin 19 erilaista merimaa-
liohjusta. Hyväksi havaituista 
ohjustyypeistä kehitettiin jatku-
vasti parannettuja versioita. 
1990-luvullakin vanhoja ohjus-
tyyppejä on modifioitu, ja useita 
uusia versioita on kehitetty tai 

ollaan kehittämässä lähinnä 
vientitarkoituksessa. Sarjatuo-
tantoon päässeiden ohjuksien 
valmistus Venäjän merivoimille 
lienee toistaiseksi keskeytynyt. 
Vientiin tarkoitettujen ohjuksien 
valmistaminen on kuitenkin 
mahdollistanut suunnittelukapa-
siteetin ja tuotantolinjojen yllä-
pidon. 
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Venäjän ohjusteknologiaan 
on ollut mahdollista tutustua pa-
remmin vasta vuonna 1992. Oh-
juksien ominaisuuksista - esi-
merkiksi hakupäiden kehittynei-
syydestä tai häirinnänsietoky-
vystä - ei vieläkään ole saatavis-
sa kovin tarkkoja tietoja, ja käyt-
töön saadut tiedot ovat olleet 
osittain ristiriitaisia. Uusimmille 
ohjustyypeille näyttää kuitenkin 
olevan ominaista yliääninopeus, 
varsin "eksoottiset" lentorata-
mallit ja pyrkimys eri lavetti-
vaihtoehdoilta käytettäväksi tar-

koitettujen ohjusperheiden suun-
nitteluun. Ominaisuuksiltaan uu-
det ohjustyypit soveltuvat käy-
tettäväksi ensisijaisesti tai aino-
astaan avomerellä liikkuvia maa-
leja vastaan. 

Ohessa on esitelty joitakin 
uusimpia prototyyppivaiheessa 
tai palveluskäytössä olevia meri-
maaliohjuksia. Tarkempien tieto-
jen puuttuessa itse ohjusjärjestel-
miä ei ole käsitelty. Käytettävis-
sä oleva kuvamateriaali on vie-
läkin varsin niukkaa. 

Radugasta monta 
kehitysversiota 

3M-80 Moskit (SS-N-22 Sun-
burn) -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 taistelula-
taus. Voimanlähteenä on käytetty 
integroitua raketti pato-
painemoottoria, jonka avulla oh-
jus saavuttaa lähes 3 Mach:n no-
peuden. Pinnasta laukaistuna oh-
juksella on noin 90 km:n kanta-
ma. Tältä etäisyydeltä ohjus tar-
vitsee kaksi minuuttia saavut-
taakseen maalinsa. Ohjuksen 
matkalentokorkeus on noin 20 
m. Matkalentovaiheessa ohjau-
tus perustuu inertia-paikannuk-
seen ja hakeutumisvaiheessa tut-
kahakupään käyttöön. Häirintäti-
lanteessä ohjus hakeutuu häirin-
tälähteeseen. 

3M-80 E on edellisestä vien-
tiin kehitetty versio, joka asen-
nettaneen myös modernisoiduil-
le Sovremenny-luokan hävittäjil-
le. Ohjuksen kantamaa on lisätty 
120 km:iin. 3M-82 M on tarkoi-

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

Vasemmalta oikealle X-2SMP, X-31A ja X-35 (kuava MP 1/97) 
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tettu erityisesti pienille pinta-
aluksille. 80 E ja 82 M -malleis-
ta ei ole tarkoitus kehittää maal-
ta laukaistavaa versiota. 

3M-80 Zubr on alkuperäises-
tä mallista parannettu versio. 
Uudessa ohjuksessa maalin et-
sintä ja seuranta perustuu syn-
teettisen aukon tutkan käyttöön. 
Tavoitteena on lisäksi välittää 
tutkan tuottama informaatio ope-
raattorille loppuhakeutumisen 
aikana maalin valinnan tarkenta-
miseksi. 

Kh 41 on 3M-80 Zubr -oh-
juksen ilmasta laukaistava ver-
sio. Sen paino on noin 4500 kg ja 
kantama noin 250 km. Ohjus on 
suunniteltu laukaistavaksi mm. 
SU 27 -hävittäjän meritoiminta-
versiosta. 

3M-80 Moskit -ohjusta on 
valmistettu tai tilattu noin 600 
kappaletta. Venäjällä sitä käyte-
tään Sovremenny, Udaloy II, Ta-
rantul III ja Dergach -luokan 
aluksilla. Ohjusta on viety aina-
kin Intiaan. Uusin ostajaehdokas 
on Kiina, joka on tilannut kaksi 
Sovremenny-luokan hävittäjää. 

X-15 C on Radugan-suunnit-
telutoimistossa kehitteillä ollut 
lentokoneesta laukaistavaksi tar-
koitettu ohjus. Sen suunniteltiin 
nousevan laukaisun jälkeen 40 
000 metrin korkeuteen, aukaise-
van tutkahakupäänsä ja syöksy-
vän kohti maalia 5 Mach:n no-
peudella. Ohjuksen kineettisen 
energian ja 150 kg:n taistelula-
tauksen katsottiin riittävän kes-
kikokoisia ja suuriakin merimaa-
leja vastaan. Raduga on etsinyt 
joitakin vuosia sitten kehittämis-
projektille länsimaisia yhteistyö-
kumppaneita. Ohjusprojektin tä-
mänhetkinen tila ei ole tiedossa. 

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

sarjatuotannossa. Ohjus muistut-
taa sekä ulkonäöltään että omi-
naisuuksiltaan Harpoon-ohjusta, 
ja länsimainen lehdistö antoikin 
sille nimen "Harpoonski" vuon-
na 1991 tapahtuneen ensiesitte-
lyn jälkeen. 

Pinta-aluksilta laukaistava 
versio (SS-N-25) otettiin palve-
luskäyttöön vuonna 1993 Neut-
rashimy -luokan fregateilla ja il-
masta laukaistava versio (AS-20 
Kayak) vuonna 1995. Neutrashi-
my- luokan lisäksi moderni-
soidut Krivak I-luokan fregatit 
on aseistettu tällä ohjuksella. 
Ohjuksesta on kehitteillä myös 
sukellusveneestä laukaistava 
versio "Sapless". X-35 on Kh-
35:n vientiversio. 

Ohjuksessa on suihkuturbiini 
ja lähtömoottoreina kaksi peräk-
käin asennettua ruutirakettiboos-
teria. Ohjuksen massa ilman läh-
tömoottoreita on 480 kg, nopeus 
0,9 Machia ja kantama 130 km. 
Ohjautus perustuu inertiapaikan-
nukseen ja loppuhakeutuminen 
tapahtuu hakupään tutkalla. Is-
keytyminen maaliin tapahtuu 5 -
10 metrin korkeudella. Ohjuk-
sessa on noin 145 kg:n taistelula-
taus. 

Ohjusta on valmistettu tai ti-
lattu Venäjän laivaston käyttöön 
tähän mennessä noin 150 kappa-
letta. Intia on tilannut 50 ohjusta 
ja nähtävästi neuvottelut ovat 
meneillään 48 ohjuksen jatkoti-
lauksesta. Vietnam on tilannut 
16 ohjusta ja tavoitteena on kas-
vattaa määrä 48 ohjukseen. 
Edellisten lisäksi ainakin muuta-
mat Lähi-idän maat ovat osoitta-
neet kiinnostusta ohjusta koh-
taan. 

Kh-31 (AS-17 Krypton) on 
Zvezda-Strela ja Soyuz Turae-
von suunnittelema ilmasta lau-
kaistava, yliääninopudella lentä-
vä ohjus. Se on tarkoitettu käy-
tettäväksi merimaaleja ja tutkia 
vastaan. Ohjuksen arvellaan tul-
leen palveluskäyttöön vuonna 
1990. Ohjusta on viety ainakin 
Kiinan Kansantasavaltaan tyyp-
pimerkinnällä X-31. Kiinassa li-
senssivalmistukseen tarkoitetun 

parannetun version KR-1 usko-
taan olevan kehitteillä. USA:n 
merivoimat ovat hankkineet Kh-
31-ohjusta tyyppimerkinnällä 
MA-31 evaluointitarkoituksia 
varten. Ohjusta on tarkoitus 
käyttää alusten ilmatorjuntajär-
jestelmien maaliohjuksena. 

Kahden machin 
merimaaliohjus 
Yakhont (SS-N-26) on yliääni-
nopeuksinen meritorjuntaohjus. 
Sen ensiesittely tapahtui vuoden 
1997 alussa. Venäjän laivasto ei 
ole vielä tilannut ohjusta, mutta 
se korvannee vanhan SS-N-9 Si-
ren -ohjuksen. NPO:lla on tar-
koitus kehittää ohjuksesta sukel-
lusveneestä, pinta-aluksilta ja 
maalaveteilta laukaistavat ver-
siot. 

Ohjus laukaistaan varastoin-
tiin soveltuvasta laukaisusäiliös-
tä. Lähtömoottorina käytetään 
rakettiboosteria ja matkamootto-
rina ramjet-moottoria. Ohjuksen 
nopeus on yli M2. Kantama on 
korkeaa 15 000 m:n lentorataa 
käytettäessä noin 300 km ja ma-
talaa lentorataa käytettäessä noin 
120 km. Pintalentovaiheen kor-
keus on noin 5 - 10 m. Matka-
lentovaiheen ohjautusjärjestelmä 
perustuu inertiapaikannukseen. 
Loppulähestymistä varten oh-
juksessa on kaksikanavainen 
passiivinen hakupää ja tutka. 

Alfa tähyää tulevaan Alfa on 
ilmasta laukaistava suunniteltu 
merimaaliohjus. Ohjusprojekti ei 
tiettävästi ole edennyt vielä koe-
lentovaiheeseeen. Ohjuksen voi-
manlähteenä aiotaan käyttää jäl-
kipolttimella varustettua suihku-
turbiinia. Ohjuksen nopeus on 
noin M3, kantama noin 300 km 
ja paino noin 1600 kg, josta tais-
telulatauksen osuus on noin 300 
kg. Matkalentokorkeus tulee on 
20 000 m ja loppulähestymiskor-
keus noin 10 - 20 m. Ohjuksen 
on sanottu soveltuvan käytettä-
väksi myös maamaaleja vastaan. 
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