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Päätoimittaja
Eero Sivunen
puh (09) 1299 256
f ax (09) 1299 214
e-mail eero.sivunen@rtk-fakta.rtk.fi

OIKAISU
Kuten lukijamme huomasivat, oli edellisen numeron
pääkirjoituksessa väärä kuva.
Kommodori Jorma Vuohelaista esittävässä kuvassa oli
kenraali Aimo Pajusesta vuosien takainen kuva.
Ohessa nykyinen kuva Aimo
Pajusesta.
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Itämeren sotilaallisessa ympäristössä on tapahtunut päättyvällä
vuosikymmenellä merkittäviä muutoksia. Baltian maiden itsenäistyminen on vähentänyt Venäjän Itämeren laivaston tukeutumismahdollisuuksia korostaen mm. Suomenlahden pohjukan merkitystä uusine satamahankkeilleen. Pietari on Venäjälle pysyvästi
tärkeä keskus, jolla on Itämeren mittasuhteissa strateginen merkitys. Tämä näkyy tapahtuneesta Venäjän aseellisten voimien rajusta supistamisesta ja uudelleenjärjestelystä huolimatta Leningradin
sotilaspiirin vahvana asemana Venäjän puolustusjärjestelmässä.
Eteläinen rantamaa on ollut aina puolustussuunnittelussamme
tärkeä alue. Yhteiskuntamme rakenteen muuttumisen myötä sen
merkitys on vain korostunut. Vaikka tärkeimmät sotilaalliset ratkaisut mahdollisessa kriisissä tapahtuvatkin mantereella, on itäisen Suomenlahden rannikon puolustuksella tärkeä merkityksensä
merellisen suunnan lukkona. Unohtaa ei myöskään sovi rannikkopuolustuksen jo tänä päivänä tärkeää valvonta- ja liedustelutehtävää kapeahkolla itäisellä Suomenlahdella.
Alkava vuosituhat tulee varmasti muuttamaan merkittävästikin
rannikkopuolustuksemme rakenteita. Lienee niin, että kiinteät asejärjestelmät alkavat olla kehitystiensä päässä eikä mittava panostaminen niihin ole enää tarkoituksenmukaista. Kehittyneet, merija rannikkojoukkojen integroidut ohjusjärjestelmät ovat mm. tulevaisuutta myös itäisen Suomenlahden rannikkopuolustuksessa.
Luovuttaessani viime kesänä hyvässä iskussa olevan Kotkan
Rannikkopatteriston merivoimien komentajalle tiesin voivani luottaa siihen, että merivoimat tulee huolehtimaan itäisen Suomenlahden rannikkopuolustuksen ylläpidosta ja kehittämisestä Itäisen
Maanpuolustusalueen puolustusratkaisun suuntaviivojen mukaisesti. Yhteistyömme merivoimien kanssa on alkanut erinomaisesti ja jatkunut saumattomana Kotkan Rannikkoalueen kanssa. Yhteinen tavoitteemme, turvallisuutemme takaaminen eteläisellä rantamaalla ja itäisellä Suomenlahdella on osaavissa käsissä.
Itäisen Maanpuolustusalueen komentaja
Kenraaliluutnantti Ilkka Ilmola
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Rannikkojoukkojen ensimmäiset
80 vuotta itäisen Suomenlahden
turvana

I

täisen Suomenlahden rannikonpuolustuksesta on jo 80
vuotta vastannut itsenäinen
joukko-osasto. Nyt tästä vaativasta tehtävästä vastaa merivoimien
valmiusjoukko-osasto,
Kotkan Rannikkoalue.

Talvisota testasi joukon
80-vuotisen taipaleensa aikana
on joukko-osasto saanut vaihtaa
nimeään ja puolustushaaraa
useasti. Alkutaipaleen Viipurin
linnoitustykistöstä kymmenenteen nimeensä Kotkan Rannikkoalueeseen.
Talvisodassa Viipurin ja Kotkan Lohkot torjuivat vihollisen
raskaiden alusyksiköiden taistelusyöksyt. Viipurin Lohkon patterit tukivat kenttäarmeijamme
joukkojen taistelua. Patterien
miehistöt ehtivät taistella myös
jalkaväkenä. Kotkan Lohko tor-

Rannikkopuolustajan arkea.
48

Huomio - tulta!
jui ulkosaaristosta jäitse tehdyt
hyökkäykset, joissa vihollinen
kärsi raskaita tappioita. Merkittävä taistelu oli maaliskuussa
1940 Suursaaren suunnasta tulleen suurhyökkäyksen torjunta.
Maaliskuun 4. 1940 vihollinen aloitti suurhyökkäyksensä.
Aamuhämärissä Kotkan Lohkon
etuvartioasemat
havaitsivat
hyökkäysrivistöjen suuntautuvan
kohti Haapasaaria, Huovaria ja
Isokalastajan saariryhmää. Arviolta rykmentin vahvuinen vihollisosasto eteni kuuden kilometrin levyisenä rivistönä moottoriajoneuvokolonnan seuraamana. Pian kello 8.30 jälkeen vihollinen saavutti hyökkäysryhmitykseen levittäytyneenä Haapasaariston uloimmat luodot. Kirkonmaan järeä 10" Durlacherpatteri ja Rankin raskas patteri
avasivat tulen noin 15 kilometrin

ampumaetäisyydeltä hyökkääjää
kohti. Parikymmentä keskitettyä
tuli-iskua löi varsin suojattoman
vihollisrykmentin hajalle suuria
tappioita tuottaen. Linnakkeiden
tykistötuli seurasi vetäytyvää vihollista, joka pääsi keskipäivään
mennessä arviolta 800 miestä
menettäneenä lykkien kantaman
ulkopuolelle. (Kotkan Rannikkopatteristo 1918-1993. Uolevi Tirronen, Rannikkotykistön joukkoosastojen historiasarja. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä
1994).

Päätehtävänä
meripuolustus
Meripuolustuksen tehtävänä on
alueellisen koskemattomuuden
valvonta, alueloukkausten ja meritse tapahtuvien hyökkäysten
torjunta sekä valtakunnallemme
RANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 9 9

tärkeiden meriyhteyksien ja meriliikenteen suojaaminen. Määritelmä antaa selkeän kuvan merivoimien tehtäväkentästä. Tähän
kiteytyvät myös itäisen Suomenlahden puolustuksesta vastaavan
Kotkan Rannikkoalueen päätehtävät.

Tehokas merivalvonta
Meripuolustuksen tärkein rauhanaikainen tehtävä on alueellisen koskemattomuuden valvonta
j a turvaaminen
valtakunnan
aluevesillä. Kotkan Rannikkoalue on valvontatehtävän kannalta painopistealueella. EU:n rajan
läheisyys ja vilkas alusliikenne
luovat haasteelliset olosuhteet
tehtävän täyttämiseksi.
Tekniset välineet ja järjestelmät sensoreineen, kuten tutka ja
vesikuuntelujärjestelmät, antavat
ilmaisun merellä tai meressä liikkuvista kohteista. Kuitenkin vasta merivalvontahenkilöstön ammattitaidolla tehty kohteiden
tunnistaminen tekee saadusta informaatiosta tunnistetun meritilannekuvan. Ja vasta tunnistettu
meritilannekuva antaa vastuullisille johtoportaille ja johtajille
perusteita tehdä päätöksiä, jotka
tarpeen vaatiessa takaavat alueellisen koskemattomuutemme säilymisen kaikissa tilanteissa.
Merivalvonta-asemat Haapasaaressa ja Orrengrundissa tuottavat tutka- ja aistivalvonnan
sekä vesikuuntelun avulla itäisen
Suomenlahden valvontatiedot,
jotka kootaan tällä hetkellä Kyminlinnan linnoituksessa sijaitsevassa merivalvonta-aluekeskuksessa.
Mevat-järjestelmää
hyväksikäyttäen alueelliset tilannetiedot välitetään osaksi valtakunnallista
meritilannekuvaa.
Valvontasensorien kehittäminen
ja valvonnan keskittäminen ovat
tärkeimpiä 2000-luvun
alun
haasteita.

Kaakonrannikon lukko
Rannikolla ja sen edustan merialueella tapahtuva hyökkäysten

torjunta toteutetaan kaikkien
puolustushaarojen ja aselajien
yhteistoimintana.
Rannikkojoukot ja merimiinoitteet muodostavat puolustusjärjestelmän
kiinteän rungon. Kotkan Rannikkoalue vastaa tästä kiinteästä
rungosta Kymenlaakson rannikolla. Joukko-osasto kouluttaa
puolustukseen tarvittavat joukot,
suunnittelee puolustuksen toteutuksen sekä vastaa kaikkien tarvittavien järjestelmien toimintakuntoisuudesta.

luttaa enenevästi sodan ajan kokoonpanoihin kuuluvia rannikkojalkaväkijoukkoja.Rannikkojalkaväki mm. puolustaa linnakkeiden rannikkotykistöpattereita,
pitää hallussaan saariston ja rannikon avainkohteita sekä valtaa
niitä tarvittaessa takaisin. Rannikkojalkaväen on
kyettävä
myös liikkumaan pitkiäkin taipaleita rannikon olosuhteissa taistelukuntonsa säilyttäen. Rannikkotaistelijoita
koulutettaessa

Koulutusjärjestelmä
toimii
Uusi varusmiesten
koulutusjärjestelmä
uusine 6-9-12 kuukauden palvelusaikoineen toimii tähänastisten
kokemusten perusteella
hyvin.
Pidempää
palvelusaikaa merkitsevään johtajakoulutukseen
on
löytynyt
ainakin
Kotkassa riittävästi
halukkaita ja kyvykkäitä varusmiehiä.
Liikunnan määrän
lisääntyminen
ja
maastokoulutuksen
korostuminen
on
myös koettu hyviksi
parannuksiksi.

Kotkan Rannikko*
alue kouluttaa
tänään myös.^ ' v. •
rannikkojälkaväkeä. *
A

Kevään merkkinä on totuttu kuulemaan radiosta ilmoitus:
"Kirkonmaan linnake ampuu kaikkina vuorokauden aikoina tykistöasein sektorissa, jonka oikea raja
on..." Tulevina vuosina tulee jalkaväkiaseistuksen rätinä
korvaamaan
yhä
useammin rannikkotykkien jyskeen.
Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että
joukko-osasto kou49

mien keskeinen keidas. Kesäisin
Sapokassa voi kuulla muutakin
kuin veden solinaa. Kesäkonserttien pitopaikkana puistonlaulusaari on jo vakiinnuttanut paikkansa.

syntyy joukko-osastoon samalla uutta erityisosaamista, joka on enemmän kuin tarpeen rannikkojoukkojen kehittyessä 2000-luvun sodan
kuvaa vastaavasti aiempaa liikkuvimmiksi.

Rannikkoalueen voima on
reservissä
Sodan ajan rannikkoalueen henkilöstö tulee
valtaosin reservistä. Tämän vuoksi tuntuu pahalta todeta kertausharjoitusten määrän jäävän
ainakin tänä vuonna liian vähäiseksi. Ainakin
nyt vaikuttaa siltä, että tilanne kohenee 2000luvun alussa ja harjoitukset tulevat olemaan
taas keskeinen osajoukko-osaston toimintaa.
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö luo rannikkoalueemme reserviläisille erinomaisia
mahdollisuuksia kerrata taitojaan ja kouluttautua sodan ajan tehtäviinsä. Joukko-osastomme
tekee voimavarojensa rajoissa parhaansa tukeakseen alueensa reserviläisten - erityisesti
meripuolustuksen parissa toimivien - omaehtoista harjaantumista kriisiajan olosuhteisiin.

Sotainen historia

Kotkan Rannikkoalue tänään

Kyminlinnan bastionilinnoitus on ainutlaatuinen maailmassa. Sen tiloissa toimii vieläkin
osa Kotkan Rannikkoaluetta.

Kotkan Rannikkoalueen toimipaikat ovat esikunta Kotkan keskustassa, Kirkonmaan valmius- ja koulutuslinnake alaisuudessaan Haapasaaren merivalvonta-asema, Rankin koulutus- ja valmiuslinnake, Meritorjuntaohjuspatteri sekä Koulutuspatteri Kyminlinnassa alaisuudessaan Orrengrundin merivalvonta-asema
Loviisan edustalla. Palkattuja rannikonpuolustajia joukko-osaston palveluksessa on noin
150 henkilöä ja varusmiehiä vuosittain noin
500. Edeltäjänsä Kotkan Rannikkopatteriston
tavoin joukko-osasto viettää vuosipäiväänsä 9.
heinäkuuta Ruotsinsalmen toisen, vuonna
1790 käydyn, taistelun muistopäivänä.
Kotkan Rannikkoalueen ensimmäinen
puoli vuotta merivoimien johdossa on ollut
haastavaa aikaa. Lyhyenkin ajan kokemukset
ovat osoittaneet meripuolustuksen yhdistymisen hedelmälliseksi. Merivoimien johto on arvostanut rannikkopuolustuksen toimintaa:
vuonna 1998 merivoimien parhaalle perusyksikölle myönnettävän ritarimaljan sai Kirkonmaan linnake. Mannerheim-ristin ritarien lahjoittama ritarimalja luovutettiin linnakkeelle
Kotkan Rannikkoalueen itsenäisyyspäivän
juhlassa 6.12.1998.
Lisää ajankohtaista tietoa Kotkan rannikkoalueesta saa internet-osoitteesta
http://www.mil.fi/kotra
Timo Junttila
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Kyminlinna ja Kukouri muistuttavat Kotkan sotaisasta historiasta. Ruotsinsalmen taistelu käytiin Kotkan edustalla. Tätä päivää muistetaan vieläkin vuosittain. Onhan Ruotsinsalmen taistelun vuosipäivä sama kuin Merivoimien Vuosipäivä. Kukourin
linnoitussaari, FORT SLAVA on
valmistunut 1794 osaksi Ruotsinsa! men-Kyminlinnan linnoitusketjua. Osittaisen entisöinnin
1990 luvulla valmistuttua on
FORT SLAVA palannut entiseen
kukoistukseensa.

Haapasaari - ulkomeren
keidas
Kotka on
120-vuotias.
Kaupunki on
nuori, mutta
tosiasiallisesti elämää
ja toimintaa
on ollut
vuosisatoja.
Kymijoki ja
meri yhdistyy
ihmisten
mielissä
sanaan
Kotka.

K

otkan kaupunki tarjoaa satunnaiselle matkailijalle tai
paikalliselle asukkaalle erämaan hiljaisuuden keskellä kaupunkia. Kymijoen lohiapajat
houkuttelevat tuhansia ihmisiä
vuosittain kokeilemaan kalaonneaan. Yli 20 kilon lohet ovat yllättäneet useat kalastajat Kymijoella. Miljoonat arktiset muuttolinnut ylittävät Kotkan toukokuun kahden viimeisen viikon
aikana. Saaristo Kotkan edustalla
tarjoaa monia poukamia ja selkiä
purjehtijoille.

Sapokan vesipuisto
Sapokan vesipuistossa, keskustan tuntumassa vesi, kivi, kasvillisuus sekä valo, muodostavat ainutlaatuisen puistokokonaisuuden. Liettyneestä, osittain umpeenkasvaneesta lahdesta on
muodostunut kaikkien ikäryhRANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 9 9

Sapokan vesipuisto - keidas keskellä
kaupunkia.

Kotkan erämaat
tarjoavat unohtumattomia elämyksiä.

Haapasaari sijaitsee noin 25 kilometrin päässä Kotkasta. Se toimii avomerikalastuksen keskuksena. Kesäisin saari on vireä yhteisö, jossa paikalliset asukkaat
elävät sopusoinnussa luonnon ja
meren kanssa. Haapasaaressa
toimii Kotkan Rannikkoalueen
merivalvonta-asema.
Kotkan lohiapajat ovat kuuluisia kautta maan. Perho-ja uistinkalastus onkin useiden kotkalaiset harrastuksena. Langinkosken kuohut ovat tuoneet onnistumisen elämyksiä useille kalamiehille. Kymijoen Korkeakoskea pidetään ehkä koko Suomen
saalisvarmimpana alueena, josta
sesonkiaikaan pyydetään päivittäin yli 10 kilon suurlohia.
Sataman museoalukset muistuttavat Kotkan pitkistä merenkulkuperinteistä j a satamakaupungin roolista.
Jussi Voutilainen
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155 mm:n 27 kaliiperin merikanuuna mallia De Bange Mk-lavetilla (155/27 BaMk)
Saksan ja Ranskan välisen
sodan jälkeen Ranska uusi tykistönsä. Tuloksena oli vuosimallien 1877 ja 1878 tykit. Tykit saivat nimensä, de Bange, tykkien
lukon tiivisteen keksineen eversti Rangon de Bangen mukaan.
Talvisodan aikana vuonna
1940 Ranska tarjosi Suomelle
lahjoituksena suuren määrän

Kompaktitietokone

Suomen harvinaisin
rannikkotykki?
jäykkälavettisia de Bange-tykkejä. Näistä 48 kpl oli mallia 155
K 77 (155 mm). Vaikka ne olivat
jäykkälavettisia, niillä oli suhteellisen hyvä maine hyvistä ballistisista ominaisuuksistaan johtuen. Tykit eivät ehtineet talvisotaan.
Sodan jälkeen Suomeen saadut tykit sijoitettiin linnoitustykistölle neljää tykkiä lukuunottamatta, jotka annettiin rannikkotykistölle. Jatkosodan aikana

rannikkotykistön 155 mm tykit
todennäköisesti asennettiin Mklavetille. Patteri oli Ahvenanmaalla Herrön linnakkeella.
Pyörillä olevia tykkejä on koristetykkeinä Suomessa noin 20
kpl. Yksi tykki on Tykistömuseon näyttelyssä.
Tietoni kyseisestä kalustosta
Herrön linnakkeella ovat hyvin
puutteelliset. Pyydän asiasta
enemmän tietäviä ottamaan yhteyttä, puh (09) 668253.

i
Syvyys vain 4 0 0 m m , korkeus 8 8 m m .
EMI/RFI MIL-STD-461D m u k a i n e n .
Toimitamme sotilas- ja teollisuuskäytön rankkoja
olosuhteita sietävät:
•

tietokoneet ja monitorit

•

reitittimet ja keskittimet

•

RAID-asemat

•

näppäimistöt jä muut tarvikkeet

Kokonaisjärjestelminä tai erillisosina.
P y y d ä lisätetoja !

PCQT
PCQT Nordic, Sinikalliontie 4, 0 2 6 3 0 ESPOO
Puh: 0 9 - 5 0 2 3 9 3 8 , Fax: 0 9 - 5 0 2 1 159
e-mail: rainer@pcqt.se
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PÄÄTOIMITTAJA

IM

Arvoisa lukija
Tervetuloa Rannikkojääkärikilta
Kuten viime numerossa ennakkoon kirjoitin.
Rannikkojääkärikilta ry:n jäsenet ovat liittyneet
lukijakuntaamme. Yhdistys on tilannut jäsenil
leen lehtemme vuosikerran. Jo tässä numerossa
julkaisemme muutamia killan lähettämiä juttuja.
Jatkossa on luvassa laajempi Rannikkojääkäreitä käsittelevä artikkelisarja. Toivon hyvää yhteistyötä ja mieluisia lukuhetkiä uusille lukijoillemme — vanhoja tietenkään unohtamatta.

Huomio — Huomio, Länsirannikko
Järjestyksessään neljäs vuosittainen "lehdenteko"-seminaari toteutettiin 9.2.1999 Merivoimien Tutkimuslaitoksen tiloissa Santahaminassa. Osallistujina oli eri yhteistyötahojemme
edustajia. Alustuksissa jaettiin tietoa lehden tekemisen eri vaiheista ja ns. kriittisestä polusta.
Ryhmätöissä ruodittiin menneen vuoden onnistumisia ja epäonnistumisia. Molempia löytyi.
Lehden ulkoinen asu todettiin vähintäänkin kohtuulliseksi, tekniikka- ja pääosa muista artikkeleista hyviksi. Työryhmät esittivät parannusehdotuksia mm. kuulumisia-osaan. Jokaisesta yhteistyötahosta tulisi olla juttuja kuvien kera. Kehittämistä löytyi myös muista pienemmistä yksityiskohdista. Toimitus on ottanut parannusehdotukset vastaan ja kiittää aktiivisia seminaarilaisia osallistumisesta sekä rakentavan panoksensa antamisesta. Toivottavasti antaminen ja
saaminen oli molemminpuolista.

Painovapauslaki edelleen voimassa
Tämä Rannikon Puolustaja -lehti on järjestyksessään 165. n u m e r o j a alkanut vuosikerta 42.
Lehden koko ja levikki on laajempi kuin koskaan aikaisemmin. Kun eversti Reino Aaltonen
ensimmäisenä päätoimittajana ilmoitti lehden
8.10.1957 oikeusministeriön rekisteriin, hän tuskin saattoi kuvitella tehneensä näinkin pitkäjänteisen virallistamisen. Painovapauslakihan edellyttää tänäkin päivänä säännöllisesti ilmestyvien
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lehtien — ns. jäsenlehdet mukaanlukien - ilmoitusmenettelyä kustantajan kotipaikan viranomaiselle. Kaikki lehdentekijät eivät varmaan
tiedä lain edellyttämiä toimenpiteitä, onhan painovapauslakia sanottu kovin vanhanaikaiseksi ja
vanhentuneeksi. Tosiasia kuitenkin on, että laki
on edelleen voimassa.

Passiiviset sensorit ja akustiset järjestelmät

• vedenalaiseen valvontaan
• miinanraivaukseen
• akustiseen ilmavalvontaan

Aikakauslehtien liiton jäsenyys
Rannikon Puolustaja -lehti, kustantajanaan Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry on hyväksytty
27.1.1999 Aikakauslehtien Liitto ry:n jäseneksi.
Suomessa ilmestyy säännöllisesti, vähintään
neljä kertaa vuodessa, noin 2 700 aikakauslehteä. Aikakauslehtien Liitto on merkittävimpien
suomalaisten aikakauslehtikustantajien toimialajärjestöjä yhteisfoorumi. Liittoon kuuluu 225
jäsenkustantajaa, jotka julkaisevat 410 aikakauslehteä. Liiton tehtäviä ovat alan edunvalvonta sekä viestinnällisen painoarvon ja intermediatason imagon kehittäminen kattomarkkinoinnin ja tutkimustoiminnan avulla. Muita tehtäväalueita ovat koulutus-, tiedotus- ja neuvontatoiminta sekä laaja kansainvälinen toiminta
(www.aikakaus.fi).

Kotisivujen suunnittelu käynnissä

Patria Finavitec Oy
Systems
Naulakatu 3
33100 Tampere
Puh. (03) 2 4 5 0 1 1 1
Fax. (03) 2 1 3 0 1 8 8

Oy WESTERN SHIPYARD LTD

Lehtemme "Netti-sivujen" suunnittelu on käynnistetty. Tavoitteenamme on saada kevään aikana lehden mediatiedot ja pääartikkelit Internettiin. Realistinen H-hetki on toukokuussa. Jotta
sivuista olisi mahdollisimman monelle hyötyä,
toivomme, että eri sidos-ja yhteistyötahot antaisivat vastavuoroisuudella käyttöömme omat
osoitteensa linkitystä varten. Kotisivujen osoitteen julkaisemme seuraavassa lehdessä. Nykyiset sähköpostiosoitteet löydät sivulta 3.

Finavitec

K International

Oy International Paint Ab
puh. 02-736 6511, telefax 6877 teijo sf
telefax 02-736 6515

Eero Sivunen
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Patria

KORROOSIONESTOMAALIT

Mieluisia lukuhetkiä ja aurinkoista kevättä

päätoimittaja

| | |

Alusten korjaus- ja muutostyöt
sekä vuositelakoinnit.
Suuret teräsrakenteet.

Kisällintie 6, 0 1 7 3 0 V a n t a a
Puh 09-2766 3030
Fax 0 9 - 2 7 6 6 3 0 3 1

Kirje päätoimittajalle

Rannikon Puolustajan
päätoimittajalle
Q

n ollut mukava seurata Rannikon
Puolustajan kehitystä 60-luvun laihasta lehdykästä - jonka tekemisessä
olin aikanaan mukana minäkin - nykyisenkaltaiseksi vankaksi aselajiaikakauslehdeksi. Kuten kruununa oli komea 40vuotisjuhlanumero. Sen tiimoilta pyytäisin ottaa esille kaksi asiaa, joista toinen
hiukan vaivaa minua j a toiseen minulla
on lisätietoa, joka saattaa joitakin kiinnostaa.

Reservin sotilasarvojen käyttö
Vaivaava asia on sotilasarvojen korostettu
käyttö. Vaikka Rannikon Puolustajan
taustayhteisö onkin kunniakas Rannikkotykistön Upseeriyhdistys, lehti on jo kaikissa suhteissa täyttänyt aselajin yleisaikakauslehden paikan ja puhuttelee sellaisena kaikkia rannikkotykistön elämänpiirissä olevia tai siitä kiinnostuneita ihmisiä. Reservin korkeissa sotilasarvoissa ei
ole mitään häpeämistä, päinvastoin, mut-

ta niiden kovin näkyvä käyttö on
totuttu yhdistämään jonkinlaiseen kultapossukerhoiluun, jolla
ei mielestäni ole enää sijaa tasaarvoisen maan kaltaisten vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä.
Siltä jää paljon resursseja saamatta, jos puuttuva sotilasarvo
muodostuu kynnyskysymykseksi.

tekijät ja kenties tällaisissa merkeissä toimien oli mahdollista
saada ulkopuolista tukea asialle.
Vehmas hyväksyi hankkeen arvelematta. Koulutuspatterin aliupseerikurssilla sattui tuolloin
palvelemaan serkkuni Juhani
Karilas, joka oli valmis arkkitehti. Annoin hänelle isomman serkun oikeudella tehtäväksi tehdä
mittapiirrokset Kajanuksen saunasta, mikä tapahtuikin. Tekipä
hän vielä suunnitelman siitä, miten sen saisi rakennettua kuntoon.

vain silloisen kersantti Villan,
jolla oli pioneerikoulutus ja rakentajakokemusta - ja työväkenä sitten ne, joilla ei alan taitoja
ollut, muun muassa me upseerit.
Se oli aivan oikeaa isänmaan
työtä, ja samalla lujitti kovasti
yksikön
yhteenkuuluvuuden
henkeä.

Onnistuneet hankinnat
Kun kysymyksessä ei ollut virallinen rakennushanke, ei Puolustusministeriön rakennustoimisto

Koulutuspatterin
kulttuuriprojekti
Ja sitten toiseen asiaan: Kajanuksen saunan korjaustyön alkuvaiheisiin. Kun olin siinä kehänvieruspaikalla ja kun asiasta ei ole
paljoa dokumentteja, muutama
lisätieto on ehkä paikallaan.
Ajatus saunan kunnostamisesta oli tosiaan II/SlRtR:n komentajan everstiluutnantti Pekka
Uskin, joka taisi lausua sen ensimmäistä kertaa ääneen järjestettyään vaikuttavan valatilaisuuden talvisessa yössä, suurten
kokkojen loimun leikkiessä Kajanuksen saunan graniittipinnalla. Tulin itse noihin aikoihin Uskin alaisen Koulutuspatterin
päälliköksi, ja hän mainitsi asiasta minulle. Kirjoitin - muistaakseni keväällä 1981 - kirjelmän
SlRtR:n komentajalle eversti
Olavi Vehmakselle, jossa esitin,
että Koulutuspatteri ryhtyisi talkoilla kunnostamaan Kajanuksen saunaa, ja että projektille annettaisiin nimeksi "Koulutuspatterin kulttuuriprojekti". Tämä
siksi, että tuohon aikaan ns. kulttuurityöntekijät tuntuivat olevan
valtiovallan erityisessä suojeluksessa enemmän kuin sotilastyön

48
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H. Tiilikainen johtaa joukkoja/Reijo Telaranta.

mukaan tuli silloinen Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin kilta, joka Reijo Telarannan
johdolla ja Olli Saatsin suunnitelmien perusteella jatkoi työtä
tavalla, joka on luultavasti ainutlaatuinen sodanjälkeisen vapaaehtoisen maanpuolustuksen historiassa. Koulutuspatteri oli toki
vielä mukana talkoissa - mm. silloin, kun seinät ruiskutettiin sadoilla muoviletkuista tehdyillä
käsipumpuilla täyteen löysää sementtilaastia. Ja silloin, kun
Lemminkäinen monen muun hyvän työn ohella lähetti valuun
niin paljon betonia, että sitä ei
enää uskaltanut katolle kipata,
vaan piti etsiä jokin muu paikka,
ennekuin se jähmettyisi. Joten
jos joskus joku on ihmetellyt,
miksi saunalla on niin hirmuisen
vankka laituri
Kun sauna aikoinaan vihittiin
uudelleen käyttöön, palvelin itse
tuhansien kilometrien päässä.
Kuulin kuitenkin, että yhtään
Koulutuspatterin henkilökuntaan
kuuluvaa ei oltu kutsuttu avajaisiin vieraaksi. Se vähän harmitti tuolloin, ja etteivät hienot
työtoverini ja ahkerat talkoomiehet noilta ajoilta jäisi uudelleen unohduksiin, rohkenin lähestyä Rannikon Puolustajaa
näillä muisteluilla.
Kunnioittavasti
Heikki Tiilikainen

Syksyllä päästiin sitten tositoimiin. Sauna oli lähes puolillaan kaikenlaista sisään sortunutta mujua, rakennusjätettä ja sisäkaton osaa. Vesikatto oli rikki
useista paikoin. Koko rakenne
oli sortumaisillaan, kun sadevesi
oli liottanut kalkin lastista ja kivet pysyivät kiinni toisissaan
suureksi osaksi painovoiman ansiosta. Ja nyt tulee se syy, jonka
takia halusin nämä lisätiedot
esille: Koulutuspatterin henkilökunta ja kulloinkin "kiinni" olevat varusmiehet uurastivat viikonlopusta toisen raivaustöissä
ja uuden vesikaton rakentamisessa. Työnjohtajina olivat ne, jotka
osasivat - heistä mainitsen tässä

voinut antaa materiaaleja. Osa
saatiinkin paikallishankinnoin,
mutta sisäkaton runkorakenteeksi tarvittiin mineriitilevyä, jota
ministeriöllä kyllä oli varastossa.
Upinniemen varuskunnan rakennusmestari oli kuitenkin hengessä mukana - hän tuli maininneeksi minulle, että hän on seuraavat
40 minuuttia pois rakennuskonttorilta ja erityisesti sen varastolta, ja että lukko on reistaillut viime aikoina, jopa jäänyt auki.
Niinpä hain traktorilla henkilökohtaisesti varastolta kattotarpeet, jotka taitavat olla vieläkin
rakenteissa sisällä.
Katto saatiin umpeen j a rakennus siistiksi. Siinä vaiheessa

everstiluutnantti evp.
Väliotsikointi toimituksen
SOTILASVARUSTEITA # 9
SÄKYLÄSTÄ

m
w

POSTIMYYN
NTI
SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ TÄYNNÄ
army-varusteita Suomesta, Natomaista ym. maastojalkineita, maasto- ja pakkaspukuja, kenttäpaitoja,
molskihousuja. vöitä, lakkeja, pilottitakkeja, makuupusseja, sadeva:
rusteita. maiharitakkeja, villapaitoja,
naamioverkkoja, merkkejä, ym.

OY MMLPRO Ltd
TALVI-JA JATKOSOTAMUSEO,
SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ
Avoinna: ti-la 10-17, su 12-16
Köörnummi, 27800 Säkylä,

TULE OSTOKSILLE
TILAA ILMAINEN ESITE
Puh (02)867 0 4 3 1 , 0 4 9 - 3 2 5 1 4 3
fax (02) 867 1731
Email: milpro@satanet.pp.fi
lnternet:http://www.satanet.fi/milpro
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Stridsbåt takaa
liikkuvuuden.
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KUVA: THE SWEDISH ARMEDFORCES -ESITE.

PUKKILA KAAKELITORI
Myymälät:

Ruotsin liikkuvat rannikkojoukot

Tiilipojanlenkki 4, Vantaa
Puh. (09)4159 2770
Pitkämäenkatu 9, Turku
Puh. (02) 412 2750
F ax (02) 4122 690
Viinikankatu 47, Tampere
Puh. (03) 389 9790
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TEOLLISUUDEN KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISET
Huollot, korjaukset, modernisoinnit ja lääkereiden iskusysäysmittaukset
sähkö-, automaatio-, hydrauliikka-, ja koneasennukset laadukkaasti

PORI
MÄNTYLUOTO
PIHLAVA
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02-6418 400
02-6383 400
02-6255 665
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uotsin vuoden 1996 puolustuspäätöksessä
todettiin
liikkuvan rannikkopuolustuksen tehtävien lisääntyneen.
Rannikkojoukkojen
halutaan
keskittyvän nimenomaan operointiin
saaristo-olosuhteissa.
Rannikkojoukkojen on kyettävä
tulevaisuudessa alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen
liittyen valvomaan saaristoaluetta kaikissa sääolosuhteissa ja
ympäri vuorokauden pinnassa,
ilmassa ja pinnan alla.

Tehtävistä perusteet
kehittämiselle
Sota-aikana rannikkojoukkojen
on kyettävä liikkuviin hyökkäys
ja puolustusoperaatioihin kaikissa olosuhteissa yhteistoiminnassa muiden puolustushaarojen
joukkojen kanssa. Rannikkojoukkojen on kyettävä myös suojaamaan laivaston tukeutumisalueita.
Tulenkäytössä on kyettävä
nopeasti liikkuvien pistemaalien
tuhoamiseen suurillakin etäisyyksillä. Tulenkäytön painopiste on kuitenkin saaristoalueella.
Avomerialue on jatkossakin laivaston vastuulla.
Rauhan aikaisista tehtävistä
mainittakoon tärkeimpinä yh-

teiskunnan tukeminen eri kriisitilanteissa sekä
siviiliviranomaisten toiminnan tukeminen
normaalitilanteissa. Yhtenä tärkeänä rauhanaikaisena tehtävänä
on ruotsin rannikkotykistöllä
kansainväliset rauhanturvaoperaatiot erityisesti Euroopan rannikkoalueilla.
Uudet tehtävät sekä asetekninen kehitys, mikä tekee kiinteät
asejärjestelmät hyvin haavoittuviksi, vaativat rannikkotykistöltä
tulevaisuudessa suurta liikkuvuutta. Rannikkotykistö onkin
siirtymässä passiivisesta, kiinteästä rannikkotykistöstä kohti
modernia, aktiivista ja liikkuvaa
rannikkopuolustusta.

Rannikkotykistöprikaati voi olla
joko meripuolustusalueen, sotilasläänin tai armeijakunnan johdossa.

Tukeutumisalueiden
suojaus
Prikaatin tehtäviin voi kuulua
maihinnousun ja maahanlaskun
torjunta saaristossa, saariston
suojaamalla rannikolla ja tietyin

Uusi organisaatio
Sodan ajan organisaatioon kuuluu kaksi liikkuvaa rannikkotykistöprikaatin
johtoporrasta,
kuusi amfibiopataljoonaa, kuusi
erillistä
amfibiokomppaniaa,
kolme rannikkotykistöpatteristoa
ja yksi raskas meritorjuntaohjuspatteri.
Prikaatin johtoportaalle on
annettu tehtäväksi liikkuvien
operaatioiden johtaminen koko
Ruotsin rannikolla yhteistoiminnassa laivaston, maavoimien ja
ilmavoimien joukkojen kanssa.

Koulutus on kovaa ja vaativaa.

KUVA: THE SWEDISH ARMEDFORCES -ESITE.

edellytyksin myös avoimella
rannikolla, tärkeiden sisääntuloväylien ottaminen takaisin haltuun vastahyökkäyksillä. Yhtenä
tärkeänä tehtävänä prikaatilla on
laivaston
tukeutumisalueiden
suojaus.
Liikkuvaan rannikkotykistöprikaatin johtoportaaseen kuuluu
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Parasta tulivoimaa
edustaa RBS 17.

suunnitelmien mukaan kiinteästi esikunta, esikuntakomppania,
tiedustelukomppania, ilmatorjuntaohjuskomppania ja huoltokomppania. Yli puolet esikunnan
upseereista tulee olemaan ammattiupseereita. Esikunnan eri
osastot sijoitetaan kulma-auton
lavalla olevaan konttiin, jossa on
kiinteät viesti- j a atk-laitteet.
Tarvittaessa esikunta voi jakautua kahteen johto-osaan. Komentajaa varten on esikuntakomppaniassaMowag-kuljetuspanssarivaunu alustalle rakennettu komentovaunu sekä johtoalus, joista komentaja voi johtaa taistelua
lähellä alajohtoportaitaan.
Liikkuva rannikkotykistöprikaatin johtoporras saa johtoonsa
tehtävästä j a tominta-alueesta
riippuen yhdestä kolmeen arnfibiopataljoonaa ja yhdestä kolmeen rannikkotykistöpatteristoa.
Tämän lisäksi prikaatille voidaan
alistaa rannikkopuolustuspataljoona tai maavoimien joukkoja
kuten jalkaväki-ja mekanisoituja
pataljoonia tai tykistöpatteristoja.
Johtoportaalle kiinteästi kuuluvien yksiköiden koulutus ja varustaminen on osin aloitettu.
Pääosa materiaalihankkeista on
suunniteltu kuitenkin vasta ensi
vuosikymmenen puolelle. Tavoitteena on saattaa johtoportaan
joukot operointikykyisiksi sekä
76

kaluston että henkilöstön osalta
vuoteen 2006 mennessä. Ruotsin
puolustusvoimien talousongelmat voivat kuitenkin vielä aiheuttaa muutoksia suunitelmiin.

Iskevä nyrkki
Amfibiopataljoonat on tarkoitettu liikkuviin operaatioihin saaristossa joko rannikkoprikaatin tai
jonkin muun johtoportaan johdossa. Pataljoonaa käytetään vihollisen maihinnousujen estämiseen rannikko- ja saaristoalueilla, vihollisen viivyttämiseen saaristossa, saariston puolustamiseen, rannikon j a saariston valvontaan, tiedusteluun sekä laivastoyksiköiden
tukeutumisalueiden suojaamiseen. Amfibiopataljoonan kokoonpanoon kuuluu esikunta- ja huoltokomppania, amfibiokomppania, kaksi
rannikkojääkärikomppaniaa ja
kranaatinheitinkomppania.

Tulivoimaa
Pataljoona on erittäin tulivoimainen. RBS 17 (Hellfire) mahdollistaa nopeidenkin pintamaalien
tuhoamisen jopa kahdeksan kilometrin etäisyyksille. Suora-ammuntatulta tarjoavat yli sadat
12,7 mm:n konekiväärit, rynnäkkökivääreihin asennetut kiväärikranaatinheittimet ja kertasingot.

Ilmatorjuntakyvystä vastaa orgaanisesti pataljoonaan kuuluva
Lvrb70 -ohjuksilla varustettu ilmatorjuntaohjusjoukkue.
Kaikki kuusi amfibiopataljoonaa on saatu koulutettua j a
varustettua kuljetuskalustoa lukuun ottamatta. Neljä pataljoonaa tullaan varustamaan taisteluvene 90 kalustolla. Venettä on tilattu kaikkiaan 147 kappaletta ja
niiden odotetaan valmistuvan
vuoden 2001 loppuun mennessä.
Kaksi alemman kiireysluokan
pamijuviioa varustetaan vanhemmalla venekalustolla.
Meri- ja maa-ammuntakykyisen rannikkotykistöpatteriston organisaatioon kuuluu esikunta, esikuntapatteri ja kaksi
rannikkotykistöpatteria.
Raskaan meritorjuntaohjuspatterin
pääaseena on, kuten Suomessa,
RBS 15 meritorjuntaohjus. Suomalaisesta kokoonpanosta poiketen patteriin kuuluu kuusi neljä ohjuksista ohjusajoneuvoa.

Taktiikan kehitysnäkymiä
Pataljoonien kalusto ja taktiikka
on kunnossa. Seuraavan kymmenen vuoden kehitystyön painopisteeksi on määritetty prikaatin
esikunnan, prikaatin tuliyksiköiden ja prikaatin taktiikan kehittäminen. Taktiikan kehittämisessä painopisteenä on yhteisoperaatiot muiden puolustushaarojen kanssa.
Organisaatioiden osalta tutkitaan vielä pataljoonien kokoonpanoja. Prikaatin alaisten
"puhtaiden" amfibiopataljoonien
j a rannikkotykistöpatteristojen
rinnalla pohditaan mahdollisuutta itsenäisistä pataljoonista. Liikkuvuuden kehittämisessä jatketaan sekä taistelu- että kuljetushelikoptereiden hyödyntämisen
tutkimista entistä laajemmin
operaatioiden tukena.
Jussi Voutilainen
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URHEILUTALO
HOSTELLING
FINLAND

Kiinteistö
Vantaan

Oy Vantaan Urheilutalo
Retkeilyhotelli

Vantaan Retkeilyhotelli tarjoaa virikkeellisen, viihtyisän ja edullisen
majoituksen Tikkurilan urheilupuistossa Vantaan
kaupunkikeskustan
välittömässä
läheisyydessä.
Vantaan Retkeilyhotelli sijaitsee Tikkurilan urheilupuistossa Urheilutalon
yhteydessä.
Urheilupuistosta on 800 metrin kävelymatka Tikkurilan asemalle ja 1300
metrin matka Tiedekeskus Heurekaan.
Helsinkiin junamatka kestää 15 minuuttia ja lentokentälle automatka
kestää 5-7 minuuttia.
Urheilutalossa on kahvila-ravintola, keilahalli, biljardisali, kuntosali, ampumarata
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 Hiekkaharjun aseman läheisyydessä.
Vantaan retkeilyhotellissa ja -majassa on yhteensä 100

vuodepaikkaa.

Majoitusliike kuuluu valtakunnalliseen Suomen Retkeilymajajärjestön SRM
ry:n -hostelliketjuun ja edelleen kansainväliseen (IYHF) hostelliverkostoon.
SRM:n luokitusjärjestelmässä hotelli on luokiteltu ylempään (****)
tasoluokkaan.
Hinnat alkaen 90 mk/henkilö
Vantaan Retkeilyhotelli
Valkoisenlähteentie 52
01300 Vantaa
Soita Hotelli 09-872 0067
Fax
09-872 0068

Ä

HOSTELLING
INTERNATIONAL

Ruotsin kiinteä rannikkotykistö
Vuoden 1996
puolustuspäätöksen mukaan
rannikkotykistön
kehittämisen
painopiste on
jatkossa liikkuvissa järjestelmissä. Jo vuosikymmenen
alussa alkanutta
kiinteiden järjestelmien purkamista nopeutettiin pian puolustuspäätöksen
jälkeen.

K

iinteää
rannikkotykistöä
käytetään etupäässä laivaston tukikohtien, tukeutumisalueiden sekä valtakunnallisesti tärkeiden satamien suojaamiseen. Sodan ajan kiinteät rannikkotykistöjoukot
käsittävät
vuoden 1996 puolustuspäätöksen mukaan neljä meripuolustusrykmenttiä ja kuusi rannikkopuolustuspataljoonaa. Rannikkopuolustuspataljoonien organisaatioon kuuluu kuusi raskasta ja
kevyttä kiinteää rannikkotykistöpatteria. Näiden joukkojen lisäksi säilytetään kaksi rannikkopuolustuspataljoonaa materiaalivalmiudessa, ilman että niiden
henkilöstöä pidettäisiin yllä.

puolustuspataljoonien henkilöstöä koulutetaan etupäässä KA3
rykmentissä Färösundissa j a
Gotlannissa. Meripuolustusrykmenttien muiden joukkojen henkilöstöä koulutetaan kaikissa
rannikkotykistöjoukko-osastoissa. Kiinteät rannikkotykistöjoukot on ryhmitetty Tukholman
saaristoon.

Laivaston yksiköt
meripuolustusalueiden
johdossa

Ruotsi on jaettu kolmeen maanpuolustusalueeseen, jotka vastaavat kaikesta operatiivisesta
johtamisesta vastuualueellaan.
Maanpuolustusalueiden johdossa on yhteensä neljä meripuolusPääkaupunkiseutu
tusaluetta, jotka vastaavat merietusijalla
puolustuksesta vastuualueillaan.
K i i n teiden ran n i kkoty kistöpatte- Meripuolustusalue johtaa sekä
reiden henkilöstöä ja rannikko- vastuualueella olevia rannikko48

tykistöjoukkoja että laivaston
yksiköitä j a alistettuja maavoimien joukkoja.
Meripuolustusrykmentti on
meripuolustusalueen johdossa
oleva joukko, jonka tehtävänä on
puolustaa vastuualuettaan sekä
suojata vastuualueelle tukeutuvia laivastoyksiköitä. Rykmentin
vastuualueella on yleensä maihinnousun kannalta merkittävä
satamaa, laivastotukikohta tai
laivaston tukeutumisalue. Meripuolustusrykmentin kokoonpano riippuu tehtävästä ja toiminta-alueesta, mutta yleensä siihen
kuuluu merivoimien huoltopataljoona tai -komppania, 1-2 rannikkopuolustuspataljoonaa ja
tehtävästä riippuen muita joukkoja kuten
tukikohtaturvallisuuskomppania,
miinanraivaussukeltajayksikkö, maavoimien yksiköitä sekä kodinturvajoukkoja.
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Pataljoona pieniin kohteisiin
Rannikkopuolustuspataljoona on tarkoitettu tietyn
alueen tai kohteen puolustamiseen. Pataljoona on
joko osa meripuolustusrykmenttiä tai suoraan meripuolustusalueen johdossa. Pataljoonat räätälöidään tehtävän ja toiminta-alueen mukaan.
Meripuolustusrykmentille voidaan alistaa
myös erillisiä amfibiokomppanioita, miinoitusyksiköitä ja/tai ilmatorjuntaohjusjaoksia. Nämä pidetään joko meripuolustusrykmentin johdossa tai
alistetaan rannikkopuolustuspataljoonalle.

torjuntaan laivaston tukeutumisalueilla. Komppaniaan kuuluu komento- ja huoltojoukkue, kaksi
tukikohtajääkärijoukkuetta ja kaksi vartiojoukkuetta. Komppania voidaan alistaa myös merivoimien huoltopataljoonalle.
Merivoimien huoltoyksiköihin kuuluu meripuolustusalueen huoltopataljoonia, merivoimien
huoltopataljoonia ja merivoimien huoltokomppanioita. Nämä yksiköt vastaavat sekä laivastoyksiköiden että rannikkotykistöjoukkojen huollosta.
Pataljoonan/komppanian kokoonpano
räätälöidään tehtävän ja toiminta-alueen mukaan.
Jussi Voutilainen

120 mm:n Ersta pääaseena
Rannikkopuolustuspataljoonan tulivoimaisin osa
on raskas 120 mm:n kantalinnoitettu rannikkotykistöpatteri m/70 (Ersta). Patterit hankittiin 1980
luvun alussa ja ne edustavat Ruotsin moderneinta
kiinteää rannikkotykistöä.
Vaikka meripuolustusrykmentillä onkin kiinteä vastuualue, on pääosa rykmentin yksiköistä
liikkuvia, mahdollistaen aktiivisen toiminnan rykmentin vastuualueella.

Isosiivo on siivousalan ammattilainen
KOKOLATTIAMATTOJEN PESUT
LOPPUSIIVOUKSET
ERIKOISPALVELUT

Suoritamme mm.

•PERUSPESUT
•VAHAUKSET
• PAINEPESUT
• IKKUNANPESUT

ISOSIIVO OY

PL 5, 04321 TUUSULA
PUH. 0400-702016, 0400-702017

Erikoisjoukkoja
Tukikohtaturvallisuuskomppania on erikoiskoulutettu yksikkö joka on tarkoitettu erikoisjoukkojen

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
TARKIAINEN
m

t j nmsam

Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI
Puh. 661 916 Fax 656 015
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Kadonneen linnoituksen metsästys
Mikä saa ihmisen matkustamaan tuntemattomaan maahan ja istumaan tuntikaupalla
pienessä epämukavassa autossa keskellä
yötä päästääkseen
viikonlopuksi kuuntelemaan esityksiä ensimmäisen maailmansodan
aikaisista linnoituksista
kielellä, josta ei ymmärrä sanaakaan? Vastaus
saattaa selvitä seuraavasta matkakertomuksesta.

Linnoituksen historia

Varsovan sotamuseolla on hyvä tykkikokoelma.

A

llekirjoittanut sai alkukesästä kutsun osallistua Puolassa Osowiecin kylässä pidettävään ensimmäisen maailmansodan linnoituksia käsittelevään konferenssiin. Samalla yhteydessä minua pyydettiin pitämään tilaisuudessa esitelmä.
Kutsu lähetettiin, koska olen ollut yhteydessä puolaisiin linnoitustutkijoihin Internetin j a sähköpostin kautta. Koska oman esitykseni aihe jäi periaatteessa
omaan harkintaani ja konferenssin järjestäjät lupasivat kustantaa
kaiken muun paitsi omat matkani, lupasin tulla mikäli taloudellinen tilanteeni sen sallisi.
Varsovaan
Esitelmäni aiheeksi valitsin aiheekseni Suomen rannikkolinnakkeet 1900-luvun alussa, ja
anoin tukea konferenssia varten
Rannikkotykistösäätiöltä. Koska

yhdistys, provinssin kuvernööri
ja paikallinen sotilasyksikkö. Tilaisuutta olivat tukeneet suuri
määrä yrityksiä, mm. panimo,
jonka tuotteet tulivat meille tutuiksi tilaisuuden aikana. Myös
sikäläinen rajavartiolaitos ja paikallinen rajavartiosto olivat tukeneet konferenssia. Muita tukijoita olivat muun muassa Puolan
linnoituksen ystävät -yhdistys,
Forteca -linnoitusjulkaisu, Bialystokin provinssin kuvernööri ja
Varsovan sotatieteellinen seura.

Vieraista pidettiin Puolassa
hyvää huolta.

säätiö tuki matkaani maksamalla
matkakuluista noin puolet, ilmoitin loppukesästä tulevani kyseiseen konferenssiin, joka pidettäisi 17.-18.10.1998. Esitykseni lähetin syyskuussa järjestäjille kääntämistä varten. Vielä

lähtöhetkellä konferenssin ohjelma oli minulle vieras.
Varsovan lentokentällä minua oli vastassa maisteri Jaroslaw Chorzepa, joka oli osallistunut järjestelyihin j a joka myös
toimittaa korkealaatuista Forte ca-lehteä. Ensimmäinen tehtävä
oli noutaa Vladivostokista saapuvaksi ilmoitettu tohtori Vladimir Kalinin rautatieasemalta. Etsittyäni tunnin tohtori Kalininia
lähdin ajamaan yksin yli kolmen
tunnin matkan päähän konferenssipaikalle Osovvieciin. Myöhemmin selvisi, että Kalinin oli
tullut jo edellisenä päivänä, matkustanut junalla ja kävellyt viimeiset yli 10 kilometriä konferenssipaikalle.
Osovviecin
linnoitus
Konferenssin järjestäjinä olivat
paikallinen Osowiecin linnoitus-
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Osovviecin alue sijaitsee nykyisen Puolan koillisosassa, missä
on käyty lukuisia taisteluja eri aikakausina. Strategisesti merkittävässä paikassa sijaitseva Osovviecin linnoitus on ollut alueen
tärkeimpiä linnoituksia. Varsinaisen päälinnoituksen lisäksi
siihen kuuluu kolme pienempää
linnoitusta, joihin ei konferenssin aikana ollut kuitenkaan mahdollista tutustua. Nykyisen Puolan koillisosassa sijaitsevan linnoituksen rakentaminen aloitettiin vuonna 1874. Linnoitusta
vastaan koettu uhka oli tuolloin
Preussi. Osovviechin merkittävimmät taistelut käytiin kuitenkin ensimmäisessä maailmansodassa Saksan ja Venäjän välillä
vuosina 1914 ja 1915. Saksalaisten vetäytyessä syyskuussa
1914 vieraili Venäjän Tsaari Nikolai II linnoituksessa.
Helmikuusta
heinäkuuhun
1915 saksalaiset käyttivät 420
mm:n ja 305 mm:n tykistöä ja
kaasua linnoitusta vastaan, mutta
venäläiset torjuivat hyökkäykset.
Myöhemmin venäläiset kuitenkin luopuivat linnoituksesta sodan yleistilanteen takia.
Päälinnoitus ja yksi pienemmistä linnoituksista ovat edelleen Puolan puolustusvoimien
käytössä ilmatorjunnan varastoalueena. Konferenssi pidettiin
varuskunta-alueen upseerikerholla, joten valokuvaaminen oli
osittain kiellettyä ja alueelle vaadittiin erikoislupa. Osa linnoi-

tuksesta kuuluu luonnonsuojelualueelle, jossa liikkuminen on
osittain rajoitettua. Paikallinen
linnoitusyhdistys on saanut raivata osan päälinnoituksen kasvillisuudesta ja muuttaa tietyt osat
linnoituksesta
nähtävyydeksi
sekä perustaa linnoitusmuseo entiseen kasarmiin.
Korkeatasoisia
isäntiä
Konferenssi esitelmistä valtaosa
pidettiin puolaksi. Muutama esitelmä pidettiin venäjäksi. Itse
esitelmien ymmärtäminen oli si-

ten allekirjoittaneelle melkein
mahdotonta. Onneksi isäntäni
käänsi tärkeimmät kohdat Englannin kielelle. Molempina päivinä tehtiin lisäksi noin kahden
tunnin kiertokäynti Osovviecin
päälinnoituksessa. Kiertokäynnit
olivat mielenkiintoisia ja antoivat ensimmäistä kertaa selvän
kuvan "klassisen" linnoituksen
monimutkaisesta rakenteesta ja
toimintaperiaatteista.
Koska olin ensimmäinen
suomalainen vieras ainakin kyseiselle yhdistykselle, osallistumiseni herätti tietysti jonkin verran huomiota. Sainkin keskustel-

Pieni osa linnoitusta.

Varsovan sotamuseon rannikkotykkejä. Etualalla Suomessakin
tuttu 130/50N-tykki.
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la mm. Puolan varapuolustusministerin, alueen kuvernöörin ja
luonnonsuojelualueen johtajan
kanssa. Koska paikallisten henkilöiden englanninkielen taito
oli aika olematon, keskusteluni
rajoittuivat muuten vain muutamaan kielitaitoisen henkilön
kanssa. Kaikki olivat kuitenkin
ystävällisiä ja kiinnostuneita minun paikalla olemisesta.
Kokonaiskuva konferenssista muodostui positiiviseksi ja
linnoituksista kiinnostuneille voi
suositella käyntiä Puolassa. Paikallinen linnoitusyhdistys pystyy rajoitetusti järjestämään
opastuksia.
Vastaavanlainen
konferenssi
järjestettäneen
vuonna 1999. Järjestäjät lupasivat lähettää kutsun Rannikon
Puolustajan lukijoille.

FORTECA-JULKAISU

LOMAKOTI LEPORANTA

FORTECA on neljästi vuodessa ilmestyvä noin 64-sivuinen linnoituksia. linnoja ja niihin liittyvää tykistöä käsittelevä julkaisu.
Julkaisussa on runsaasti piirustuksia ja valokuvia. Kannessa olevat kuvat ovat värillisiä. Julkaisun kieli on puola, mutta jokainen
kuvateksti on englanniksi ja jokaisesta artikkelista on englanninkielinen yhteenveto, joistakin myös saksalainen. Vuodesta 1999
alkaen yksi artikkeli tulee kokonaan olemaan englanniksi.

HOTELLI, KOKOUSTILAT, RAVINTOLA
Vanhaniementie 76
48300 KOTKA
Puh. 05-228 1311
fax 05-228 1677

Numeron 2/98 sisältö
Linnoitus "Max Emanuel"
Vladivostokin linnoitukset
Maginot-linjan linnoitukset Alpeissa
Tsekkoslovakian ensimmäiset raskaat kasematit
Patteri "¥rlandet" (fort Austrätt) Norjassa
Silesian linnoitukset
Kuivasaaren museoidut rannikkotykit
Yhteystiedot

Teksti ja kuvat:
Ove Enqvist

Jaroslaw Chorzepa
ui. Sadovva 6/66
06-300 Przasnysz
Poland
sähköposti forteca@btsnet.com.pl,
forteca@svrem.btsnet.com.pl
tai ja_chor@it.com.pl
Hinta 40 DM tai 25 USD
Julkaisu ottaa mielellään vastaan kirjoituksia.

TERVEHDIMME RANNIKON PUOLUSTAJIA
CONTAINERSHIPS LTD OY
LEIPOMO OY E. BOSTRÖM AB
LEPPLAX

KONEPALVELU SUOMALAINEN OY,
SAVONLINNA

MAALAUSLIIKE JARI HINTZELL
Suomen Nestlé Oy
Niittykatu 8, 02200 Espoo
puh. 09-452 851

SUUR-SAVON SÄHKÖ OY
PL 3
50101 MIKKELI

Papinniementie 6
5 7 7 1 0 Savonlinna
Puh./Fax (015) 2 7 8 110
A u t o 0 5 0 0 - 5 5 5 745
Maalaustöitä jo 50 v u o d e n k o k e m u k s e l l a !

FISKARS CONSUMER OY AB
1 0 3 3 0 Billnäs
Puh. 0 1 9 - 2 7 7 7 2 1

Puh. 015-355 41, Fax 015-151485
HEIMOLEHTI

KARJALA

PAULI MARTIKAINEN
KY

ilmestyy viikoittain
Tilaukset puh. 05-541 4600, fax 0 5 - 5 4 14 611

PUUTAVARAN VALMISTUSTA JA KULJETUSTA
METSÄMAAN MUOKKAUSTA
Puh. 0 1 5 - 4 6 8 1393, puh. korjaamo 0 1 5 - 4 6 8 1675
N M T 0 4 9 - 1 5 8 066 Vanha Puumalantie 27

/-^VARISSUON^,

SILVA SHIPPING OY AB

isänmaan asialla

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

Syväsatama, 64260 Kaskinen
Puh. (06) 222 7651, Telefax (06) 222 8064

VERDANDI, TURKU

OY INSALKO AB HELSINKI

RAUMAN RANTA-SÄHKÖ OY, RAUMA

PAIKALLISSÄHKÖ OY, KAJAANI

KIIKALANKIVIPUU, REKIJOKI

P.T.A. GROUP OY, KUOPIO

PUUTARHA MATTI PEURALA, KYMI

AB SKÄRGÅRDSVÄGENSAARISTOTIE OY
21660 NAGU
Puh. 02-4651 589, fax 02-4651 715

KUUMTusuiKtmmm

SEPPO

RAJALA

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

Kuusankoski,

roookuljetus

Helsingin NMKY:n Sotilaskoti

Kaivokatu 18, 20520 Turku
Puh. 02-267 6111

Santahamina

S^J
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KORSNÄS K O M M U N
66200 KORSNÄS
Puh. 06-347 9111,
Fax 06-347 9190

Suomen
tervetii
KUUSANKOSKI

Paperikaupunki
Suomen

rannikoiden

puolustajia

Tilintarkastustoimisto
Sillanpää & Suuripää Oy
KHT-yhteisö
Itsenäisyydenkatu 17 A
33500 Tampere
Puh. (03) 313 88 040
Telefax (03) 313 88 050
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Vain Osuuspankissa
voit liittyä
pankkisi jäseneksi.

Rannikon
Puolustajan
haastattelusarjassa tutustutaan
aselajimme
piirissä pitkään toimineisiin henkilöihin. Vuorossa on kommodori
Jorma Vuohelainen.

Saat rahanarvoisia etuja.
Tuttu ja turvallinen
paikallispankki.

U P M - K y m m e n e Seaways Oy Ltd
Kotka Kouvola Lappeenranta Pietarsaari

©

OSUUSPANKKI
Hamina Kotka Virolahti

H

Konepaja

.Lipponen Oy
Orikedonkatu 7 20380 T U R K U
Puh. 02-255 0050 Fax 02-255 0040

Segerström & Svensson Oy

IBWBJWÙ

• TERÄSKORSUT JA SUOJARAKENTEET

Rumtec Oy
VIMPELI
Puh. 06-569 4200

KEMPELE
08-348 724

ffpr^^ffi

KUOPIO
017-262 6666

VANTAA
09-478 03180

EKENÄS STAD

puh./tel. 019-26 311
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UUSI
ILME KOTIISI!
UIT-NOttDIC
-ikkunat ja -ovet

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

TAMMISAAREN
KAUPUNKI

PAARMAN-KALUSTE

PEEKOO
keittiöt

Suurten muutosten mies

änestä piti tulla

SEGERSTRÖM
Ohutlevyosia auto-, elekroniikkaja kodinkoneteollisuuteen.

JORMA VUOHELAINEN

OY

Rantatie 10
64350 KARIJOKI
Puh. 06-228 2200
Telekopio 06-268 0594
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^HHn
Cj
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tätykistöupseeri, mutta
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kistössä. Hän
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j a Merivoimien apuflö^'
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isälläni, joka
^
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N
.
upseeri ja
jossakin
vaiheessa
^x^iSJS®
Lappeenrannan reserpuheens^^^^^B^^B^^^^^^^^^QS^H
johtaja, oli varalleni
vieläkin
tarkempi
suunnitelma. Hän toi- Se suuri hauki - haavikin hajosi.
voi minusta selluinsinööriä," Jorma Vuohelainen muistelee. Pojalla, jonka esi-isät olivat vuosi- varusmiespalvelun jälkeen vain
satoja asuneet Käkisalmen maa- seitsemän vuorokautta siviilissä,
laiskunnan Vuohensalon kylässä Sitten alkoi kadettikoulu," hän
kalastellen Laatokalla, ei tullut jatkaa.
sellunkeittäjää. Syynä suunnitelSamaan aikaan kadettikoulun
mien muutokseen eivät kuiten- kanssa Jorma Vuohelaisen eläkaan olleet isän maanpuolustusmässä oli meneillään toinenkin
harrastukset sen enempää kuin tärkeä vaihe. Kenttätykistökadeäidin vaiheet talvisodan lottana.
tin ajasta ja energiasta suuntau"Lähdin syksyllä 1962 Kar- tui melkoinen määrä koko nuojalan tykistörykmenttiin suoritta- ruuden innolla tapahtuneeseen
maanvarusmiespalvelua. Koke- seurusteluun. Opiskelukin tuli
mukset tuolta ajalta olivat myön- toki hoidetuksi, mutta ei samalla
teisiä. Kun sisareni meni samoi- perusteellisuudella kuin joskus
hin aikoihin naimisiin kenttäty- myöhemmin kapteenikurssilla
kistöupseerin kanssa, päätin pyr- tai sotakorkeakoulussa,
kiä Kadettikouluun," Jorma VuoJos ei tullut Jorma Vuohelaihelainen kertoo. "Ennätin olla sesta selluinsinööriä niin ei tullut

myöskään kenttätykistöupseeria.
kadettikoulutuksen ollessa j o
loppusuoralla rannikkotykistön
potemaa upseeripulaa päätettiin
lievittää siirtämälläkoulutuksen
viimeisen vuoden aikana kuusi
kenttätykistön kadettia rannikkotykistön puolelle. Yksi noista
1965 siirron saaneista oli Jorma
Vuohelainen. Myös muut nimet
tulivat aikanaan tunnetuiksi aselajin piirissä: Oila, Vaaja, Kasurinen, Kaasinen ja Linnavesi.
"Kun siirrettäviä valittiin,
kriteerit oli kirjattu selkeästi.
Siirrettävän piti olla poikamies.
Olin tuolloin kihloissa j a menin
saman vuoden joulukuussa naimisiin. Piti olla kokemusta merestä. Olin ollut kesätöissä Kaukas Oy:ssä ja ajanut satamahinaajaa. Olin myös viettänyt poikavuosieni kesät Saimaan ulapoilla," Vuohelainen kertoo. Ensimmäinen komennus nakkasi
juuri avioituneen rt-upseerin
Vaasaan. Siellä kuluihin sitten
seuraavat kolme ja puoli vuotta
tulenjohto-ja viestipatterin päällikön tehtävissä.
"Minulla oli tuolloin kesävänrikkinä mm. Hanno Strang,
kokelaana Pertti Malmberg ja rivissä alokkaasta alkaen Alssi
Niskanen," Vuohelainen hymyilee muistoilleen. "Vaasan aika
oli hienoa aikaa. Sain siellä perusteellisen kokemuksen kouluttajana." Jorma
Vuohelainen
suuntautui j o tuohon aikaan
elektroniikkaan j a viestikysymyksiin. Lisäksi hänelle oli uskottu joukko-osaston urheilu-upseerin tehtävät. Suunnistusta,
hiihtoa, maastojuoksua, uintia ja
urheilu-upseerin tehtävät. Suun49

nistusta, hiihtoa, maastojuoksua,
uintia ja pistooliammuntaa harjoiteltiin ja harrastettiin ahkerasti. "Noilta vuosilta minulla on
laatikollinen uintimitaleja ja toinen suunnistusmitaleja," kertoo
itsekin ahkerasti kilpaillut Jorma
Vuohelainen.
Sotilasura vei seuraavaksi
Riihimäelle viestikapteenikurs-

Muut henkilöt: Oikealla
UNIFIL.n kom. kenrl. Kars-Eric
Wahlgson, vasemmalla
huoltopäälikkö ranskalainen
Jean-Pierre Chessel Ranskan
upseerikerhon terassilla.

sille, jonka Vuohelainen selvitti
priimuksena.
Kapteenikurssia
seurasi siirto Suomenlinnan rannikkorykmenttiin viestitoimiston
päälliköksi. Meneillään oli kiivas
rakentamisen aika. Uusia 100TK
pattereita asennettiin, 1.9.1972
rykmentin esikunta siirtyi Suomenlinnasta
Santahaminaan.
Helsingin edustan viestiyhteyksiä oli suunniteltava ja rakennettava uusiksi. Töitä
tehtiin lujasti ja porukkahenki oli
vahva. "Samana päivänä, kun
rykmentin esikunta aloitti muuton, minä aloitin sotakorkeakou-

lussa sen viesti-ja sähköteknisellä opintosuunnalla. Siihen kuluivatkin sitten kolme seuraavaa
vuotta," kertoo opintosuuntansa
priimuksena ulos päässyt Vuohelainen.
Sotakorkean jälkeen Vuohelainen siirtyi 1975 pääesikunnan
rannikkotykistötoimistoonmerivalvontaupseeriksi. Rannikkotykistön kehittämistyöt olivat alkaneet vuotta aikaisemmin. Raval,
laser, 130TK, vesikuuntelu ja
monet muut uudet hankkeet takasivat sekä työllisyyden että sen
kiinnostavuuden. Vuonna 1976
Vuohelainen ylennettiin majuriksi. Jorma Vuohelaisen sotilasuraan mahtuu kaksikin vaihetta
kansainvälisillä
kentillä.
Vuonna 1982 hän lähti lähi-itään
YK:n tehtäviin UNTSOon sotilastarkkailijaksi. Vuoden komennuksesta puolet kului Damaskiksen suunnalla Golania katsellen
ja toinen puoli Nahariassa Libanonin tapahtumia tarkkaillen.
"Noihin aikoihin käytiin sotaa, jota kutsuttiin nimellä Rauha
Galileaan. Joukojen mobilisoinnit ja lisääntynyt jännitys näkyivät hyvin Damaskoksessa.
Hieman myöhemmin, kun
olin Libanonissa, otsikoita hallitsivat pitkään Beirutin lähellä
Chatillan ja Sabran pakolaisleireillä tapahtuneet joukkomurhat.
Koko Beirut oli tuohon aikaan
tuhottuja kuollut. Aavekaupunki
ilman ikkunoita j a alkeellisimpiakaan mukavuuksia. Yksi
YK:n partiotehtävissä ollut auto
ajoi panssarimiinaa, jolloin neljä
tarkkailijaa saivat surmansa, yksi
heistä suomalainen.
Olin jatkuvasti ulkona partioissa, ja usein automme pysäytettiin ampumalla j o k o eteen,
taakse tai päittemme yli. Kireitä
ja vaarallisia tilanteita sattui vähän väliä. Varsinkin pimeän aikaan tapahtuneet partioinnit olivat joka kerran erittäin vaarallisia. Pahimmillaan j o u d u i m m e
ylittämään pimeässä rintamalinjoja, mikä ei tuntunut lainkaan
mukavalta.
Tilanteen teki lähes mahdot-

tomaksi se, että taistelevia osapuolia oli tavattoman paljon.
Niinpä tieto ei kulkenut, kohtaamiset olivat usein yllätyksellisiä,
eikä yhteisistä pelisäännöistä
päästy helposti sopimaan. Alueella operoivat israelilaiset ja
syyrialaiset sekä falangistit eli
oikeistokristityt ja kaikkiaan 32
palestiinalaisten eri r y h m ä a j o i l la kaikilla oli omat taistelujoukkonsa," Jorma
Vuohelainen
muistelee tuota värikästä ja useita "läheltä piti" -tilanteita sisältänyttä vuotta.
Lähi-idästä Vuohelainen palasi takaisin pääesikunnan rannikkotykistötoimistoon. Vuonna
1984 hänet komennettiin Porkkalan rannikkopatteriston komentajaksi Upinniemeen. Seurasi puolentoista vuoden jakso, johon mahtui runsaasti myös Kajanuksen saunan j a Järvön kiltamajan rakentamista.
"Eversti Torsti Lahti oli tuolloin rykmentin komentajana. Oli
hienoa saada palvella hänen aikanaan." Seuraavaksi Vuohelainen löysi itsensä jälleen pääesikunnan rannikkotykistötoimistosta, nyt toimistopäällikön tehtävistä. Kahta j a puolta vuotta
myöhemmin eli 1988 oli vuorossa sotateknisen koulutuksen johtajan tehtävät sotakorkeakoulussa. Sitäkin riitti kaksi ja puoli
vuotta. Sitten olikin j o toisen
lähi-idän retken aika.
Syksyllä 1990 Jorma Vuohelainen lähti vuodeksi YK:n j a
Unifilin tehtäviin operaatiopäälliköksi kansainväliseen esikuntaan, jonka johdettavana oli noin
6000 miehen joukko.
"Persianlahden sota osui
päälle. Joukojemme koulutusoperaatiot j a turvallisuus olivat
vastuullani. Varauduimme siihen, että Irak käyttää kemiallisia
aseita iskiessään Israeliin.
Kaasuhälytyksiä
annettiin
kaikkiaan 23 kappaletta. Kuljimme j o k a paikassa suojapuku j a
naamari mukanamme. Joka kerran, kun Saddam laukaisi Israeliin Scud-ohjuksen, kaikki niin
israelilaiset kuin YK:n joukotkin
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hakeutuivat kiireesti joko ilmatiiviisiin huoneisiin tai pommisuojiin. Tähän oli hälytyksen tullessa yleensä öiseen aikaan vain
viisi minuuttia. Useina öinä katselimme, miten ohjusten vanat
piirtyivät taivaalle, kun Scudit
tulivat ja Patriot-ohjukset nousivat niitä torjumaan."
Jorma Vuohelainen ylennettiin Persianlahden sodan aikana
1.2.1991 everstiksi. Kotimaahan
hän palasi saman vuoden itsenäisyyspäivänä. Palveltuaan jonkin
aikaa pääesikunnan erityistehtävissä häntä odottivat jälleen uudet haasteet. Hän otti 1.3.1992
Asko Kilpiseltä vastaan Suomenlinnan rannikkorykmentin
komentajan tehtävät. "Ammattisotilaan koko koulutus ja ura tavallaan tähtää komentajan tehtäviin. Tuo aika oli minulle antoisaa ja hyödyllistä aikaa. Olisin
viihtynyt siinä pitempääkin,"
Vuohelainen muistelee annos
haikeutta äänessään.
Rannikkotykistön tarkastajan
tehtävät eversti Vuohelainen otti
vastaan 1.12.1994. Tekeillä oli

Rannikkotykistö 2000-perusselvitys. Tuskin se oli saatu valmiiksi ja hyväksytyksi, kun virkamiestyöryhmä alkoi valmistella eduskunnalle annettavaa hallituksen turvallisuuspoliittista selontekoa. Selonteko annettiin
eduskunnalle 17.3.1997, ja sen
jälkeen tapahtumat alkoivat edetä kasvavalla vauhdilla. Rannikkojoukot j a laivastojoukot päätettiin yhdistää uusiksi Merivoimiksi.
Merivoimien komentaja nimitti 16 työryhmää valmistelemaan yhdistymistä. Varsinainen
työ haluttiin tällä tavalla antaa
joukko-osastoille, mikä olikin
viisas ratkaisu sitouttamista ajatellen.
"Koko hanke meni yllättävänkin helposti ja kivuttomasti.
Kipein asia prosessissa oli mielestäni Vaasan rannikkopatteriston lakkauttaminen ja väen hajottaminen ympäri maata. Rannikkojalkaväen koulutuksen saaminen Merivoimien piiriin oli sitävastoin erittäin hieno ja tärkeä
asia," muutosten melskeessä Me-

rivoimien apulaiskomentajaksi
nimitettyjä myöhemmin everstin
nappinsa kommodorin nauhoihin
vaihtanut sekä sinisiin pukeutunut Vuohelainen arvioi.
"Takanani on värikäs ja monenlaisia haasteita tarjonnut upseerinura, joka päättyi siirtyessäni vuoden alusta reserviin. Nyt
minulla on aikaa vaimolleni j a
harrastuksilleni. Luen paljon,
enimmäkseen englanniksi j a
ruotsiksi, kalastelen, sienestän,
seilailen Saimaalla, liikun paljon
luonnossa. Remontoin, nikkaroin ja vietän aikaa kesämökillä,
"Vuohelainen luettelee myhäillen nykyistä ohjelmaansa. "Se,
millä tavalla monet jäsenyyteni
ja luottamustehtäväni erilaisissa
yhdistyksissä ja maanpuolustushankkeissa imaisevat kenties
mukaansa, nähdään vasta joskus
hieman myöhemmin. Nyt on
aika viettää ainakin vuosi henkeä
vetäen yhdessä vaimoni Pirkon
kanssa, joka jää Puolustusministeriöstä vuorotteluvapaalle."
Reijo Telaranta
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Rannikkojalkaväki merivoimien
mantereellinen nyrkki

tettiin helmikuussa 1940 neljä
jalkaväkipataljoonaa, jotka j o
muutaman päivän koulutuksen
jälkeen lähetettiin taisteluihin
Viipurinlahdelle ja Virolahdelle.
Näiden pataljoonien voidaan
katsoa olleen jatkosodan aikaisten rannikkopataljoonien edeltäjiä.

Talvisodan kokemuksia

Maihinnousuharjoitus 1998. Kuva UudPr.

Rannikkotykistön yksi tärkeimmistä talvisodan kokemuksista
oli se, että rannikkolinnakkeiden
suojaamiseen ja niiden välimaastossa oleviin tukikohtiin tarvitaan orgaanista, tehtävien edellyttämällä tavalla koulutettua ja
varustettua jalkaväkeä. Välirauhan aikana tätä puutetta ryhdyttiin poistamaan perustamalla
rannikkotykistörykmentteihin
erillisiä torjuntakomppanioita.
Komppanioiden kokoonpanoon
kuului kiväärijoukkue, kaksi konekiväärijoukkuetta ja kaksi tykkijoukkuetta. Orgaanista venekalustoa ei kokoonpanoihin oltu
suunniteltu. Komppanioiden kokoonpano j a aseistus saattoi
vaihdella paljonkin. Torjuntakomppaniat lienevät olleen käyttöperiaatteiltaan ja tehtäviltään
nykyisiin linnakekomppanioihin
verrattavia.

Rannikkojalkaväkeä,
sellaisena kuin se on
opittu tuntemaan, ei
puolustusvoimien kokoonpanossa ennen
talvisotaa ollut. Syksyllä
1939 perustettiin kuitenkin kaikilla rannikkolinnakkeilla jalkaväestä
suojaosastoja, joita
käytettiin lähinnä vartiotehtäviin ja rantatorjuntaan eli vastahyökkäyksiin oletetuilla maihinnousukohteilla.

Sodan alettua todettiin kuitenkin, että näillä torjuntakomppanioilla on liian vähän todellista iskuvoimaa. Merivoimien esikunnan kesäkuussa 1941 antamalla käskyllä aloitettiin ns. rannikkoiskukomppanioiden perustaminen. Kokoonpanoon kuului
kaksi joukkuetta ja moottoriveneryhmä. Komppanioiden liikkuvuuteen saariston olosuhteissa
oli näin ollen kiinnitetty huomiota. Tulivoimana komppanialla oli
käytössään runsaasti konetuliaseista. Komppanioita oli tarkoitus käyttää ensimmäisena portaana linnoitettujen saarten valtaamiseen. Heinäkuussa 1941 oli
näitä komppanioita 14. Rannikkoiskukomppaniat lienevät olleen esimerkkinä nykyisille rannikkojääkärikomppanioille.
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"Demolition man?".
Kuva UudPr.

odan alkaessa rannikon
puolustuksen rungon muodostivat
kantalinnoitetut
rannikkolinnakkeet, joiden merkitys silloin, kuten tänäänkin, oli
pelkästään tykistöllinen. Puuttuvan rannikkojalkaväen tarve pyrittiin tyydyttämään alistamalla
rannikkolohkojen komentajille
maavoimien perustamia erillisiä
pataljoonia, jotka eivät kuitenkaan nykyisessä mielessä vastanneet koulutukseltaan ja varustukseltaan rannikkojalkaväkeä. Talvisodan alkaessa merivoimiin
kuului kuitenkin jalkaväkeä j o
reilun prikaatin verran, noin
8 600 miestä. Merivoimien
omasta kokoonpanosta, lähinnä
linnakkeilta ja laivastoasemilta
vapautuneista miehistä, perusRANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 9 9

Rannikkopataljoonat
perustetaan
Samoihin aikoihin, kun rannikkoiskukomppanioita perustettiin
todettiin jo niitä suuremmankin
rannikkojalkaväen yksikön tarve. Tarve johti rannikkopataljoonien perustamiseen. Näihin pataljooniin kuului yleensä kolme
kiväärikomppaniaa ja raskasaseyksikkö. Samassa pataljoonassa
saattoi olla konekivääri-, kranaatinheitin-, tykki-ja ilmatorjuntakomppania. Orgaanista venekalustoa ei pataljoonilla kuitenkaan
ollut, mutta rannikkolohkojen
erillisiä kuljetusjoukkueita voitiin käyttää pataljoonan tarvitsemiin siirtoihin.
Pataljoonien
vahvuus vaihteli 400 ja 1000
miehen välillä.
Rannikkojalkaväen merkitys
ja tarve tuli todistettua lukuisissa
jatkosodan aikaisissa rannikkoja saaristotaisteluissa. Kuuluisimpia näistä lienevät Teikarin
taistelut sekä Bengtskärin, Somerin ja Suursaaren taistelut.
Rannikkojalkaväen tarve oli
sotakokemusten perusteella selvä. Sodan ajan joukot 1940 luvun loppupuolella käsittivätkin
12 rannikkopataljoonaa sekä
muita rannikkojalkaväkijoukkoja. Rauhan ajan organisaatioon ei
oltu kuitenkaan sisällytetty varsinaisesti
rannikkojalkaväkeä
kouluttavaa joukkoa. Rannikkopataljoonien tarvitsema erityisosaamista omaava reservi kun
koulutettaisiin jalkaväessä. Merivoimien esikunnassa tämä epäkohta otettiin vakavasti ja se johtikin asiaa koskevan muistion
laatimiseen, jonka seurauksena
Puolustusvoimain
komentaja
vuonna 1952 teki päätöksen perustaa silloisen RT l:n toisen
patteriston henkilökunnasta rannikkopataljoonan rungon, rannikkojalkaväkikoulutuksen
käynnistämiseksi. RT l:n II Patteristo nimettiin 1.7.1955 virallisesti
Rannikkopataljoonaksi.
Rannikkopataljoona ehti olla
vain lyhyen ajan "rannikkotykistön joukko". Organisaatio-

muutosten yhteydessä vuonna
1957 perustettiin uusi Rannikkopataljoona, sittemmin Rannikkojääkäripataljoona, jossa virat olivat jalkaväen virkoja.

Rannikkojalkaväki osaksi
maavoimia
Rannikkojalkaväen koulutus jakaantui näin kahdelle eri taholle
41 vuodeksi. Rannikkotykistö
vastasi ennenminkin staattisen
luonteen omaavien
linnakekomppanioiden koulutuksesta,
kun taas jalkaväki Rannikkojääkäripataljoonassa ja myöhemmin Uudenmaan Prikaatissa,
liikkuvien iskukykyisten rannikkojääkärikomppanioiden koulutuksesta. Jotkut verellä hankituista sodan kokemuksista ovat
kuitenkin rauhan vuosina unohtuneet. Hyvää, saariston erityisolosuhteisiin koulutuksen saanutta, tehokkaan aseistuksen ja
hyvän vesistökaluston omaavaa
pataljoonan kokoista rannikkojalkaväkiyksikköä ei puolustusvoimiemme sodan ajan kokoonpanoihin kuulu.

Uudet uhkamallit,
uudet haasteet
Uudet uhkamallit, kehitys maihinnousu- ja maahanlaskusotatoimiin tarkoitettujen joukkojen
kalustossa j a toimintatavoissa
ovat omalta osaltaan olleet vaikuttamassa siihen, että nykyisin
käytössä olevat, lähinnä komppanian kokoiset rannikkojalkaväkiyksiköt, linnake- j a rannikkojääkärikomppaniat eivät kokonsa ja varustuksensa puolesta
eivät välttämättä enää kaikilta
osiltaan sovellu nykyaikaisen
taistelukentän vaatimuksiin j a
olosuhteisiin.
2000-luvun taistelua hallitsevia piirteitä ovat taistelutoimien
integroiminen toisiinsa, jossa korostuvat samanaikainen taistelu
koko sotatoimialueen syvyydessä sekä kohtaamisoloissa kehittyvien taisteluiden ratkaisevuus.
Nykyaikaisen maihinnousun tor49

junta edellyttää merivoimilta kykyä torjua samanaikaisesti sekä
mereltä saaristoon ja rantamaalle
suuntautuva hyökkäys että puolustajan selustaan suuntautuvia
maahanlaskuja. Mikäli näiden
torjuntaan kyetään tuntiluokassa,
kyetään vastahyökkäyksellä iskemään aina maihinnousuoperaation arimpaan vaiheeseen.
Puolustajalta tämä edellyttää hyvän tiedustelukyvyn lisäksi nopean operatiivisen liikkuvuuden
sekä monipuolisen ja kauaskantavan tulivoiman omaavia joukkoja. Yhdistetyn maihinnousumaahanlaskuoperaation torjunnassa tulee puolustuksesta vastaavan merivoimien yhtymän
kyetä lyömään ainakin ensimmäisen portaassa hyökkäävä,
maahanlaskujoukoilla vahvennettu merijalkaväkiprikaati. Mikäli tässä onnistutaan, ovat edellytykset maavoimien panssari-ja
moottoroitujen yhtymien maihinkuljetukselle
ratkaisevasti
heikentyneet.
Merivoimissa on käynnistetty, osana koko puolustushaaran
sodan ajan kehittämistyötä, voimallisesti myös rannikkojalkaväen kehittämistyö, jonka vaikutukset ulottuvat pitkälle ensi vuosituhannelle. Kehittämistyön ta-

voitteena on luoda merivoimille
tulevaisuuden uhkakuviin paremmin soveltuvat rannikkojalkaväkiyksiköt. Käyttöön saatavilla voimavaroilla pyritään luomaan merivoimien johdolle sellainen työkalu, jolla kyetään vastaamaan uhkamallien hyvinkin
erilaisiin vaatimuksiin. Kehittämistyössä korostuvat joukkojen
liikkuvuus, tulivoima, toimintakyky kaikissa sää- ja näkyvyysolosuhteissa sekä monikäyttöisyys.

Laatu korvaa määrän
Taistelu sotatoimialueen koko
syvyydessä sekä osaltaan myös
puolustusvoimien sodan ajan
joukkojen lukumäärän pienentyminen vaikuttavat siihen, että
merivoimien rannikkojoukoissa
joudutaan lähinnä staattiseen torjuntakykyyn perustuvaa toimintamallia siirtämään liikkuvan sodankäynnin suuntaan. Staattista
torjuntavoimaa tarvitaan toki jatkossakin, mutta rajoitetusti.
Kohteiden tai alueiden pitämistehtävät edellyttävät tulevaisuudessakin näille ryhmitettyjä jalkaväkijoukkoja. Rannikkojalkaväen kehittämisessä korostuu
kuitenkin tarve "ratsuväelle",

Mahinnousurannan tiedustelua. Kuva UudPr.
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jolla kyetään iskemään nopeasti
ja lujaa hyökkääjän sivustaan ja
selustaan.

tornikanuunapattereiden vaatima
suoja tulee edelleen huomioida
osana rannikkojalkaväen kehittämistä.

Liikkuva iskuvoima
Kehitteillä olevilla rannikkojääkäripataljoonilla pyritään täyttämään se aukko, joka sotien jälkeen on meri- ja rannikkopuolustukseen syntynyt. Liikkuvia, tulivoimaisia ja hyvän toimintakyvyn eri sää ja näkyvyysolosuhteissa omaavia rannikkojääkäripataljoonia
käytetään
kaikkialla merivoimien vastuualueella, rantamaalla ja välisaaristossa,
päätaistelulajinaan
hyökkäys maihinnousujen j a
maahanlaskujen
torjunnassa.
Rannikkojääkäripataljoonilla
luodaan rantojemme puolustuksen puutteena ollutta liikkuvaa
voimaa ja yhdessä liikkuvien tykistöyksiköiden kanssa näillä
kyetään luomaan tarvittaessa
alueellisesti riittävä voima aloitteen takaisin tempaamiseksi
maahanlasketultaja maihinnousseelta hyökkääjältä. Monipuolisena ja varustukseltaan nykyaikaisena yksikkönä pataljoona
soveltuu käytettäväksi myös erikoisjoukkojen torjuntaan. Rannikkojääkäripataljoonilla korvataan nykyiset rannikkojääkärikomppaniat.
Nykyiset käsitykset tulevaisuuden sotatoimista rannikolla ja
saaristossa edellyttäisivät myös
muutoksia nykyisten linnakkeen
puolustukseen käytettävien linnakekomppanioiden organisaatioon j a varustukseen. Linnakekomppaniat tulisikin voida nähdä nykyisten rannikkojääkärikomppanioiden kaltaisina, jolloin komppanioiden toiminta ei
rajoittuisi pelkästään yhdelle linnakesaarelle, vaan rannikkoalueen komentajalla olisi käytössään kaikissa tilanteissa liikkuva, tulivoimainen j a monikäyttöinen iskujoukko erikoisjoukkojen ja maihinnousun torjunnan
tukemiseen. Suppeiden kohteiden suojaamiseen soveltuvan jalkaväen, esimerkiksi kiinteiden
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Lisää tiedustelukykyä
Merivoimien sodan ajan yhtymien johtamisessa tarvittavien
vihollistietojen hankkimiseen on
tällä hetkellä käytössä lähinnä
kiinteitä ja rajoitetun liikkumiskyvyn omaavia rannikkojoukkoja. Merivoimilla tulisikin olla tulevaisuudessa myös rantamaalla
ja välisaaristossa toimimaan kykeneviä tiedusteluyksiköitä, jotka tulee kyetä varustamaan mm.
pimeänäkölaitteilla ja sellaisilla
liikkumisvälineillä, jotka mahdollistavat toiminnan
meripuolustusalueiden ja rannikkoalueen koko vastuualueella, avomeri poislukien. Merivoimien
liikkuvan rannikkotiedusteluky-

vyn kehittäminen tulisi nähdä
osana rannikkojalkaväen kehittämistyötä. Tiedusteluyksiköiden,
kuin myös muidenkin liikkuvien
rannikkojalkaväkiyksiköiden kehittämisessä tulisi lähtökohtana
olla tehtäviin soveltuva orgaaninen venekalusto. Ainoastaan orgaanisella, joukon käyttöperiaatteisiin soveltuvalla venekalustolla mahdollistetaan riippumattomuus muiden joukkojen kuljetuskyvystä ja -mahdollisuuksista. Tällä sekä asianmukaisella
muulla varustuksella varmistetaan toiminnan itsenäisyys sekä
nopea reagointikyky muuttuviin
tilanteisiin.

Rannikkojoukot takaisin
yhteisen johdon alle
Merivoimien, rannikkotykistön
ja Uudenmaan Prikaatin yhdistyessä 1.7.1998 uusiksi merivoi-

miksi, moni rengas kiertyi umpeen. Rannikkojalkaväen kehittäminen ja koulutus siirtyi osana
tehtyä rakennemuutosta takaisin
yhden johdon alaisuuteen. Rannikkojalkaväen kehittämislinjauksista,
suoritevaatimusten
määrittämisestä,
resurssien
hankkimisesta ja varustamisesta
vastaa jatkossa Merivoimien Esikunta. Uudenmaan Prikaati vastaa operatiivisten rannikkojääkäripataljoonien koulutuksesta ja
tuottamisesta. Meripuolustusalueet ja Kotkan Rannikkoalue vastaavat
alueellisista,
lähinnä
omien yhtymiensä vastuualueella toimimaan tarkoitettujen liikkuvien ja staattisten rannikkojalkaväkiyksiköiden koulutuksesta
ja tuottamisesta.
Työ merivoimien rannikkojalkaväen kehittämiseksi on
käynnissä.
Juha Vauhkonen

SUOMEN MERIMUSEO
HYLKYSAARI, HELSINKI
PUHELIN (09) 135 5379
Avoinna:
1.3.-30.4.
la ja su klo 10-15
2.5.-30.9.
joka päivä klo 11-17
opastus tilauksesta
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Suomenlinnan rannikkotykistökillassa toimivat myös naiset!
S

uomenlinnan Rt-killan naisjaos perustettiin johtokunnan päätöksellä 24.1.1995.
Sen kokoonkutsujaksi valittiin
Helena Mäkelä j a varalle Leena
Hallapuro. Oli toki naisia killassa ollut jo tätäkin ennen, Helena
Mäkelä mm. oli johtokunnassa
järjestö-ja reserviläisjaoksen varajäsenenä, mutta tästä alkoi killan naisten oma jaostoiminta.
Ensimmäisenä toimintavuonna
kiltasisaret järjestivät perhepäivän Kajanuksen saunalla ja Järvön kiltamajalla. Tehtiin myös
yritysvierailu Paulig Oy:n kahvinjalostamoon.

Turvakurssilla kahdeksan
naista
Helmikuussa -96 järjestetylle
turvakurssille Helena kokosi Killasta mukaan kahdeksan naista,
joista Anne Haikonen ja allekirjoittanut osallistuivat vielä syksyllä järjestetyille valmiuskurssille Santahaminan maastossa.
Helena Mäkelä vuorostaan kävi
kokeilemassa Helsingin Kiltapiirin järjestämää Ladies" Survivalkurssia Ilomantsissa. Rannikon
Puolustajain Päiviin elokuussa
naisjoukkomme osallistui näkyvästi. Kiltasisaret hoitivat ruoan
jakelun, kahvituksen, virvokkeiden ja grillimakkaroiden myynnin sekä hankkivat ja möivät arpoja. Myös lasten puuhasteluun
Kuivasaaressa oli varattu omat
tilat ja leikinohjaaja. Samana
vuonna suoritettiin myös "makea" vierailu Fazerin makeistehtaalle.

Naisia johtotehtävissä
Vuoden -96 johtokunnassa oli
toinenkin kiltasisar, tiedottajana

osuttiin tauluun!
Vapaaehtoinen Maanpuolustuspuoli oli vuotta aikaisemmin
käynnistänyt Paikallisosastotoiminnan pääkaupunkiseudulla ja
nyt Kajanuksen saunailtaan keväällä tuli RanPAT:n apulaispäällikön terveiset, että toimistoon tarvittaisiin naisista apuvoimia pistämään rekisterit ja mapit
kuntoon. Asiasta keskusteltua lupasivat Anne, Tiina , Maini j a
Ulla avustaa tarvittaessa. Allekirjoittanut otti päävastuun kantamisen ja tällä hetkellä on nykyisen SlMeriPAT:n komentotoimiston toimistopäällikkö. Anne
Haikonen, Ulla-Riitta Tainio ja
allekirjoittanut ovat osallistuneet
useisiin vapaaehtoisiin kertausharjoituksiin toimistoryhmässä
joko työntekijänä tai kouluttajana. Myös Teija Hiltunen on ollut
mukana ensiapuryhmässä j a
Maini Brandstack opastus- j a
vartiointipuolella.

Nuorisoleirillä
Naisten iskujoukko valmiina Kuivasaaressa rannikon puolustajan päivänä elokuussa -96. Oikealla edessä Helena Mäkelä,
vasemmalla Kristiina Slotte.
toimi Anu Vuorinen. Helena Mäkelä edusti Helsingin Kiltapiirin
hallituksessa Rt-killan naisia ja
hänen siirryttyä syrjään tehtävässä jatkoi v.1997 Anne Haikonen.
Anne valittiin samana vuonna
myös varajäseneksi Naisten Valmiusliiton Alueneuvottelukuntaan, jossa Maanpuolustuskiltojen Liiton Naisilla on kahden
hengen edustus.
Marraskuussa kiltaveljet kyselivät vahvistusta joukkueeseensa, jolla osallistuttaisiin ensimmäiseen kiltakisaan. A n n e j a
Tiina lupasivat rohkeasti lähteä
mukaan. Voittoa ei sinä vuonna
tullut, mutta seuraavana vuonna
me sitten korjasimme potin kotiin neljän hengen tynkäjoukkueella. Tänä vuonna me järjestimme kisan ja sen järjestelyyn tarvittiin myöskin killan naisten panosta. Kisa onnistui hyvin ja ensi
kerralla otamme osaa Laskuvar-

jojääkärikillan järjestämään koitokseen.

Ase- ja ampumakoulutusta
Kevätkokouksessa valittiin johtokuntaan naisjaoksenvaraksi allekirjoittanut, Kristiina Slotte.
Maaliskuussa-97 kiltasisaret järjestivät kaksiosaisen ensiapukurssin, jonka vetäjän toimi killan jäsen,
Teija
Hiltunen
SPR:stä. Mukaan oli kelpuutettu
myös muutamia miehiä. Naisjaoksesta mukana oli Helena, lipi,
Maini, Mallu, Sinikka, Anja,
Leena, Ulla, Anne, Eila ja Tiina.
Hussin Sinikka, Haikosen Anne
j a allekirjoittanut osallistuivat
myös keväällä järjestettyyn asej a ampumakoulutukseen killan
miesten kanssa ja pääsivät myös
kokeilemaan taitojaan ampumaradalle Santahaminaan. Ainakin

Kesällä järjestettiin Järvöössä
ensimmäinen nuorisoleiri ja Väisäsen Eila oli llppon apuna muonittamassa lapsia. Hyvin leiri
meni ja ruoka riitti. Seuraavana
vuonna Ilppo sai Tiinasta apulaiskokin. Erittäin helteisenä elo-

kuun lauantaina killan perheretkeläiset kyydittiin sinilevälauttojen keskellä Miessaareen ja saaren esittelyn jälkeen Helena, Tiina ja Slotten jälkikasvu tarjoilivat retkeläisille pullakahvit.
Joulukuun 6. päivä 1997 oli
tärkeä myös killan naisille. Silloin meidän piti huolehtia Kuivasaareen tulevien 500 hengen
kahvituksesta. Apua saimme
RanPAT:n riveistä ja myrskyssä
kylmettyneet mukanaolijat saivat lämmintä juotavaa. Illalla
juhlittiin itsenäisyyttä sitten parhaat päällä Palacessa. Vuodesta98 killan naisten toiminnasta on
vastuun kantanut allekirjoittanut,
apunaan Anne Haikonen. Keväällä saunottiin jo perinteiseen
tapaan Kajanuksen saunalla ja
kesällä retkeiltiin Katajaluotoon.
Myös Vapaaehtoisen Maanpuolustuksen ja SlMeriPAT:n
(RanPAT:n) kursseille on kiltasisarilla ollut mahdollisuus osallistua. Killan naisia on osallistunut
mm. katastrofilääkinnän ja pelastuspalvelun kursseille ja huollon kouluttajakursseille.

Mukana ohimarssilla
Rykmentin vuosipäivänä toukokuun 12. olimme mukana Suomenlinnassa lipunnostossa ja

Ehrensvärdin haudalla sekä ohimarssissa killan Mörkö-veneen
kyydissä. Onneksi myös muut
ovat huomanneet ahkeran osanottomme toimintaan. Helena
Mäkelä on yltänyt I-luokan barettimerkkiin asti. Iipi Grönroos
palkittiin Il-luokan kiltamerkillä
ansiokkaasta työstä Järvöön
emäntänä. Anu Vuorinen, Anne
Haikonen ja allekirjoittanut kantavat myöskin Il-luokan barettimerkkiä. Lisäksi Rykmentin komentaja myönsi viime toukokuussa Anne Haikoselle ja allekirjoittaneelle Rykmentin Ristin
vapaaehtoisen maanpuolustustuksen hyväksi tehdystä työstä.
Allekirjoittanut valittiin tänä
vuonna (suureksi
ihmeeksi)
myös Vuoden Kiltalaiseksi.
Killan ja
vapaaehtoisen
maanpuolustuksen hyväksi tehty
työ on ollut antoisaa j a j o p a
hauskaa. Nyt jäämme jännityksellä odottamaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, olemmehan
saaneet riveihimme myös nuoria
armeijan käyneitä kiltasisaria.
Kersantti Elena Ojala valittiin
mm. tänä vuonna edustamaan
killan naisia Naisten Valmiusliiton Alueneuvottelukuntaan. Ja
toivottavasti muut seuraavat perässä!
Kristiina Slotte

Rannikkotykkimiehiä sääopissa ^
T
ykistöprikaatin Tiedustelupatteriston Tiedustelu- ja
sääkoulussa
Niinisalossa
järjestettiin opistoupseerien sääopetustilaisuus
5.-9.10.1998.
Kymmenen osallistuneen joukossa oli myös neljä rannikkojoukkojen opistoupseeria.
Viikon opinnot aloitettiin
sääopin teorialla. Tutuiksi tulivat
sääilmiöt, sääopilliset käsitteet,
ilman lämpötila, ilmanpaine, ilman kosteus, tuuli, säärintamat
j a erikoisilmiöt. Ballistisessa
sääkoulutuksessa laadittiin mm.

tykistön sääsanomia. Varomääräyksiäkään ei unohdettu, sillä
laki määrää tarkoin vedyn käsittelyn, käytön, valmistuksen, varastoinnin ja kuljetuksen. Vasta
teorian ja käytännön kokeen hyväksytty suoritus antaa oikeuden
vedyn käsittelyyn.

Vetyä kenttäolosuhteissa
Kolmantena päivänä aloitettiin
käytännön koulutus. Aluksi harjoiteltiin sääpallon täyttämistä
vetypullon vedyllä, sitten itseval-

mistetulla vedyllä. Vedyn valmistamiseen kenttäolosuhteissa
tarvitaan lämmintä vettä, natriumhydroksidia, piitä ja tietysti
itse vedynkehitin. Valmistus perustuu kemialliseen reaktioon.
Vetypallojen täyttämisen jälkeen, siirryttiin itse havaintojen
tekoon. Pilot-havainnon teko
vaatii tarkkuutta ja pitkäjännitteisyyttä, sillä pienikin otteen
herpaantuminen saattaa aiheuttaa pallon katoamisen havainnontekijän näkökentästä. Laadittaessa tykistön sääsanomaa
49
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Pilot-kalustolla tarvitaan tukitieto (= ylätuuli-ja ylälämpötilaennuste) ja pilotteodoliitti. Pilotteodoliitti on optinen kulmanmittausväline, jolla mitataan
suunta- ja korkeuskulmat vapaaseen, vakio nousunopeudella
lentoon päästettyyn vedyllä täytettyyn palloon. Mitattujen kulmien avulla määritetään ilmakehässä vallitseva tuuli.

Luotauksesta rutiinitaso
Viikon kaksi viimeistä päivää
käytettiin perehtymällä automaattisen luotauskaluston käyttöön ja huoltoon. Lukuisilla luotauksilla saavutettiin hyvä rutiinitaso. Automaattinen luotauskalusto on käytössä kaikilla rannikkosääasemilla. Automaatti-

Mikko Halla (vas), Matti
Forström, Mika Merenlahti ja
Kari Laakko saattamassa
rannikon sääasemiltakin
tuttua automaattista luotauskalustoa /87 luotausvalmiiksi.

Vedynkehittimellä m/86 voidaan valmistaa vetyä kenttäolosuhteissa.
sella luotauskalustolla ei tehdä
havaintoa vetypalloon, vaan tieto
välittyy narulla palloon kiinnitetystä kertakäyttöisestä sääluotaimesta (= radiosondi). Luotain
mittaa ilmanpaineen, ilman lämpötilan ja ilman suhteellisen kosteuden kahdeksan kertaa kymmenessä sekunnissa j a lähettää
tulokset maanpinnalla olevaan
vastaanotto- j a laskentalaitteistoon. Laskettaessa luotaimen
lentorata kulma-arvojen suhteen
(korkeus ja aika) saadaan ilmakehän eri kerroksissa vallitsevien
tuulien suunnat ja nopeudet.
Luotauskalustolla
varustetun
48

sääaseman tuotteet ovat luotaukseen perustuvat tykistön (TT),
laskin- (LL) ja kranaatinheittimistön (HH) sääsanomat, meteorologiset temp- ja pilot-sanomat
sekä erikoissanomat esim. ydinsanomat.
Viikko oli mielenkiintoinen
j a avartava, mutta ymmärrettävästi liian lyhyt. Ei meistä kenestäkään meteorologia tullut, sillä
meteorologien opinnot kestävät
keskimäärin kuusi vuotta. Koulutusviikko antoi kuitenkin hyvän pohjan tuleville jatko-opinnoille.

hdistyksen puheenjohtaja
everstiluutnantti Timo Sario
toivotti runsaslukuisen kokousväen tervetulleeksi 66. toimintakauden vuosikokoukseen
Suomenlinnan
Upseerikerhon
remontista johtuen Ravintola
Walhallaan. Avauspuheenvuoronsa lopuksi puheenjohtaja luovutti prikaatikenraali Asko Kilpiselle 60-vuotismerkkipäivän johdosta yhdistyksen standaarin.
Tämän lisäksi luovutettiin everstiluutnantti Rainer Hannikaiselle
ja majuri Juha Pallaspurolle hopeiset ansiomerkit yhdistyksen
hyväksi tehdystä ansiokkaasta
työstä.
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin
itsenäisen
SlRR:n viimeinen joukko-osaston komentaja eversti Hanno
Strang.
Vuosikokouksen hyväksyttäväksi oli esitetty yhdistyksen
sääntöjen 9 §:n päivittämistä.
Sääntöjen kohta käsittelee hallituksen kokoonpanoa. Esitystä
perusteltiin 1.7.1998 rannikkotykistöaselajin ja Merivoimien yhdistämisestä johtuvista eräiden
rannikkotykistöjoukko-osastojen
lakkauttamisilla. Sääntöjen mukaan hallituksessa ovat edustettuina
rannikkotykistöjoukkoosastot. Kohta päätettiin muuttaa
siten, että hallituksessa tulee olla
edustaja kustakin rannikkojoukkokoulutusta antavasta joukkoosastosta tai joukko-yksiköstä.
Näin joukkoyksiköiksi muuttuneet entiset joukko-osastot säilyttävät oikeutensa saada edustajansa hallitukseen. Ilman sääntömuutosta oltaisiin jouduttu tilanteeseen, jossa vain Kotkan Rannikkoalue vanhoista rt-joukoista
olisi ollut edustettuna hallituksessa.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi haasteelliselle toimintakaudelle 1998-1999 valittiin yksimielisesti kokenut puheenjohtaja,
everstiluutnantti Timo Sario.

Kari L a a k k o
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RtUyrn vuosikokous 24.11.1998

Kuvassa majuri Juha Pallaspuro, eversti Hanno
Strang ja everstiluutnantti Hasse Rekola.

Vuosikokoukseen osallistui aselajista tuttuja
kasvoja.

Hallituksen uusiksi jäseniksi kaksivuotiskaudelle
1998-2000 valittiin:
ev Ossi Kettunen
evl Henrik Nysten
kom Jukka Tilli
komkapt Petri Parviainen
kapt Hannu Heinonen
ylil Kari Salin
ylil Tuomo Mero

evp-ups
RaaRtPsto
MeriSK
SIMepa
SmMepa
HanRPsto
SIRR

Edellisessä vuosikokouksessa kaksivuotiskaudelle 1997-1999
valittuina jatkavat:
MpKK
maj Timo Saastamoinen
Johtorengas, RP-lehti
maj Eero Sivunen
komkapt Jussi Voutilainen MerivE
VaaRPsto
kapt Vesa Aalto
Johtorengas
kapt Pentti Jänkälä
SIRR
kapt Mauri Mikkonen
KotRa
ylil Jukka Leikos

väksi. RtUy:n kunniajäsen kenraaliluutnantti Alpo Kantola painotti historiaprojektin saavuttaneen tärkeän välivaiheen.
Kuusi rannikkotykistön joukkoosastoja käsittävä historiikkisarja on
valmistunut monen vuoden uurastuksen tuloksena. Yli puolet painoksista on
myyty, Vaasan historiikki lähes kokonaan. Käynnistyneen toimintavuoden
haasteena kenraali esitti jokaiselle jäsenelle henkilökohtaista, vähintään yhden
historiikin myyntitavoitetta, jonka tuloksena voitaisiin kartuttaa "pesämunaa" nykyisten ja tulevien nuorten jäsenten uusille toimintamuodoille.

Itsenäiset yhdistykset
Vuosikokous päätti pitää jäsenmaksun ennallaan; varsinainen
jäsen 100 mk, kannattajajäsen
1.000 mk ja lahjoittajajäsen
10.000 mk.
Kokous hyväksyi toimintasuunnitelmaansa viisi painopistealuetta.
* Etsitään uusia toimintamahdollisuuksia yhdessä Meriupseeriyhdistyksen kanssa uusissa,
yhtyneissä Merivoimissa.
* Ylläpidetään ja kehitetään perinteisiä toimintatapoja ja -muotoja yhdessä RT-kerho Johtorenkaan, kiltojen, sotilaskotiyhdistyksen sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.
* Järjestetään tutustumisretkiä
— jäsenistön toivomuksesta tar-

vittaessa myös ulkomaille ja jatketaan esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien järjestämistä.
* Jatketaan Rannikon Puolustaja
-lehden julkaisemista toimittamalla neljä lehteä vuodessa j a
kehittäen sitä edelleen rannikkojoukkojen yhteisenä tiedotuslehtenä.
* Panostetaan historiasarjan valmistuttua sarjan sekä yksittäisten
historioiden markkinointiin.

Kenraalin haaste
Keskustelussa haluttiin erityisesti pöytäkirjata julkaisutoimintaan osallistuneiden merkittävä
uurastus historiaprojektin j a
Rannikon Puolustaja-lehden hy-

Kokouksen vapaassa sanassa keskusteltiin runsaasti yhdistyksen asemasta yhdistyneissä Merivoimissa. Rannikkotykistöaselajin tosiasiallinen lakkauttaminen oli tullut eräille jäsenille täytenä yllätyksenä. Yhdistystoimintaan organisaatiouudistus ei ole vaikuttamassa.
Maavoimien vanhinta aselajiyhdistystä
ei "heinäkuun kihlauksesta" huolimatta
olla liittämässä Meriupseeriyhdistykseen.
Kokouksen päätyttyä kuunneltiin
yhdessä Meriupseeriyhdistyksen jäsenten kanssa HS-kolumnisti Olli Kivisen
mielenkiintoinen esitelmä aiheesta Euroopan turvallisuus. Kyseisestä esitelmästä on lyhennelmä ässä lehdessä.
Hasse Rekola
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Jalkaväenkenraali
Adolf Ehrnroothin haastattelu
23.9.1998 Turussa Kabkerrassa

Jalkaväenkenraalin haastattelu teki syvän vaikutuksen vieraisiin. Kuvassa majuri Uolevi Piispanen, vänrikki Jyrki Runola ja kenraali Adolf Ehrnrooth.

O

lin lähettänyt jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothille
kirjeen kesällä 1998 ja esittänyt mahdollisuutta haastattelun
tekemiseksi johtaja- ja kouluttajakoulutusmateriaaliksi. Haastattelu oli tarkoitus lisäksi videoida,
jolloin sitä olisi mahdollista
käyttää tulevien reservin johtajien koulutukseen johtamistaidollisena materiaalina.
Olimme antaneet ymmärtää,
että kysytyn kenraalin kiireet ja
haastattelupyyntöjen suuri mää48

rä oletettavasti eivät mahdollista
meidän haastattelupyyntöämme,
kunnes syyskuun ensimmäisenä
päivänä jalkaväenkenraali soitti
puhelimitse Gyltöseen ja ystävällisesti kutsui meidät kotiinsa
Kakskertaan. Haastattelupäiväksi sovittiin keskiviikko 23.9.1998
klo 13.00.
Haastattelua ja taltiointia olivat tekemässä majuri Uolevi
Piispanen, vänrikki Jyrki Runola, kokelas Forsberg, kersantti
Eskola, aliupseerioppilaat Kaar-

las (videointi) ja Neuvonen (valokuvaus).
Tilaisuus oli varsin vaikuttava meille kaikille mukana olleille ja toivon mukaan kykenemme
videoidun haastattelun avulla
tuomaan kunnioitetun sodan ajan
johtajan ja arvostetun ajattelijan
sanomaa nykyisille ja myöhemmille sukupolville.
Haastattelu toteutettiin kauniissa Adolf ja Karin Ehrnroothin Kakskerran asunnossa luonnonkauniissa Turun Saaristossa.

Päivä oli varustettu lisäksi harvinaisen kauniilla säällä, joka
haastattelupaikan valinnan myötä lisäsi haastattelun vaikuttavuutta.
Jalkaväenkenraali käytti pitkän puheenvuoron tämänhetkisestä maailman tilanteesta sitoen
puheenvuoronsa tiukasti historiaan, josta meille kaikille on varmasti jäänyt lähtemättömästi
mieleen se, että "Ei voi ymmärtää nykyisyyttä ellei tunne historiaansa"
Hänen puheenvuoronsa oli
varsin puhutteleva ja sai kuuntelijat ajattelemaan osin uusista
näkökulmista ja osin todellisen
ajattelijan ja historian ja sekä tämän ajan todellisen tuntijan
kautta asioita paljon avarammin.
Haastattelutilaisuus osoitti
kuten, Ehrnrooth itsekin totesi ja
valittelikin, niin jalat olivat huonossa kunnossa, mutta kunhan
pää on kunnossa niin ei ole mitään hätää. Jalkaväenkenraali vakuutti ajankohtaisuudessaan j a
loogisuudellaan, että todellisen
tämän ajan tuntijan ei tarvitse
olla 70-80-luvun aikalainen vaan
yhtä hyvin ja jopa parempi ajan
tunnustelija löytykin paljon vanhemmista ja viisaammista sukupolvista, joilla on perspektiiviä
nähdä asiat jopa objektiivisemmin kuin muiden.
"Asiat tulee sanoa suoraan
niin kuin ne ovat. Tätä periaatetta ainakin itse olen pyrkinyt noudattamaan"
Hyvää johtajaa kenraali kuvaa seuraavasti:
"Hän, joka johtaa edestä.
Ryhmä, joukkue ja komppania
ovat niin pieniä joukkoja, että
johtajan on pakko olla mukana.
Minulle tulee mieleen seitsemännen komppanian päällikkö
Isä-Tikkanen, jolla oli suuret kädet joita hän käytti tähänkin päivään sopivaa johtamistapaansa.
Isoilla kämmenillään hän näytti
miehille suunnan ja sanoi SEURATKAA." "Unohdamme tänä
päivänä koulutuksesta j a johtamistaidosta käytännössä liian
usein sen, että johtaminen on ää-

rettömän tärkeä psykologinen
asia."
On lisäksi muistettava, että
meidän johdettavamme ovat
suomalaisia miehiä eivätkä amerikkalaisia tai saksalaisia palkkasotureita. Muistakaa, että emme
saaneet turpiimme, emme voittaneet, mutta säilytimme itsenäisyyden ja sitä myötä itsemääräämisoikeuden."
"Meidän tulisi enemmän
miettiä yksin ja kavereiden kesken tätä asiaa ja asettaa kysymyksiä siitä, mitä merkitsi itsenäisyys Suomelle ja mitä uhrauksia sen eteen tehtiin. Miettikää asioita porukalla."
On tärkeää muistaa, että Suomi on hyvä maa ja se on paras
meille suomalaisille.
Nuoret lähtevät paljon ulkomaille ja jättävät Suomen, mutta
älkää ihmeessä karatko Suomesta. Menkää ulkomaille ja hakekaa kaikki oppi mikä sieltä on
saatavissa, mutta palatkaa oppienne kanssa takaisin. Älkää ihmeessä unohtako isänmaatanne.
Tätä minä kuitenkin pelkään,
mutta uskon suomalaisten nuorten tämän asian kuitenkin oivaltavan.
Suomalaisella on omat luonteenominaisuudet. Välillä kiemurrellaan ja sanotaan, että me
ollaan vaan tälläisiä ja vähän
pyydellään anteeksi olemassaoloa, mutta sitten kun otetaan ja
kallistellaan vähän pulloa niin
sitten muuttuu tahti. Ollaan
rempseitä ja rohkeita ja mielellään vähän tapellaankin j a esimerkiksi sorretaan vähemmistöjä. Mutta onko tämä sivistyneen
kansan tapa osoittaa isänmaan
rakkautta. Vastaus kuuluu, että ei
ole j a tämän lajin harrastajat
voisivatkin katsoa peiliin.

Suomalaisten uskosta
tulevaisuuteen ennen
sotia ja sodissa Ehnroth
toteaa
"Perusperiaate on aina se, että
ahkeralla työllä ja uskolla tulevaisuuteen saavuttaa sen mitä ai-

koo. Mutta haluan sanoa sen,
minkä sanoin omille miehillenikin aina, jossa ei ole itsekehua yhtään, koska sitä minulle ei
ole koskaan opetettu, mutta sanoin heille "Luotan rajattomasti
teihin, mutta teillä on rajaton syy
luottaa minuun, en jätä teitä pulaan".

Jokainen pelkää
(Mannerheim ristin ritari perusteluissa mainittiin jokaisessa
kohdassa Adolf Ehrnroothin
kohdalla oma henkilökohtainen
esimerkki) "Jokainen pelkää, se
on selvä, mutta meillä oli siellä
miten sen nyt sanon, sellainen
tappelumieli, että sie et sieltä
tule niin kauan kuin henki pihisee. Tahto oli niin kova ja se oli
niin ratkaiseva viime kädessä
niin miehillä kuin minullakin."
Taktillisessa koulutuksessa
tulisi enemmän korostaa tänä
päivänä mm. seuraavia kohtia,
jotka ovat sodista opittuja kokemusperäisesti ja pätevät varmasti tänäkin päivänä. Torjunta ja
vastahyökkäys ovat avainsanoja,
vastahyökkäys ei voi tulla liian
aikaisin usein se tuli liian myöhään. Pitää olla tarkkana, että vihollista ei saa päästää edes pienin voimin pureutumaan vanhoihin ryhmityksiin. Johtajan tulee
aina varata itselleen vapaa reservi, jota sitten on mahdollista
käyttää. Se on ensiarvoisen tärkeää oli taistelutapa mikä tahansa. Jos vihollisella on selvä ylivoima ja panssarivoimaa niin
rintamahyökkäys on vihoviimeinen, sitä varten käytetään avoimet sivustat ja suunnataan vastahyökkäys näistä suunnista.

Ryhmänjohtajat
selkäranka
Ryhmä on niin pieni joukko, että
siellä ei johtajan passaa olla missään muualla kuin miestensä
kanssa. Ei siellä herroittelu
myöskään passannut, se on vähän niin kuin pieni perhe. Takana ei saa olla. Ryhmänjohtajat
49
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olivat sodassa melkoinen selkäranka, jonka turvin suomalaista
miestä johdettiin läheltä.

Nyky-yhteiskunnan
lieveilmiöt; väkivalta ja
paha olo
"Samanikäisten tulisi osoittaa
mieltä näille kukkoilijoille, että
et sie ole mikään öykkäri ja tätä
kautta vastustaa ja tehdä näistä
kaikista kamalista nuorisoväkivallasta vielä tuomittavampaa.
On helppo lyödä puukko puolustuskyvyttömän kylkeen tai pahoinpidellä sakin voimalla, mutta tällaisiä ei samanikäisten keskuudessa pitäisi ihannoida vaan
näyttää, että et sie täällä voi yksin kukkoilla.
"Vanhemmat päästävät lapsensa liian helpolla. Annetaan rahaa, kun sitä pyydetään. Perheen
tulisi olla koossa pitävä voima.
Peräänkuulutan vanhempien vastuuta ja sitä, että perheeseenkin
pätee veteraanien ohje kaveria ei
jätetä. Monen vanhemman pitäisi tarkemmin ajatella, että olenko
varmasti toiminut oikein ja uskaltaa ottaa todellinen vastuu
lapsensa kasvattamisesta niinkin
konkreettisesti, että viettää aikaa
lastensa kanssa ja opettaa heille
asioita.
Sodan ajan nuoreen verrattuna nykynuori on oppineempi.
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Muutosta on ja vanhempi sukupolvi on tehnyt virheen kieltäessään tämän tosian. Sodan ajan
alokkaiden luku- ja kirjoitustadottomien joukko on vaihtunut
koulutettuihin nuoriin. Koulutus
ei ole tullut kehityksen tahdissa
eteenpäin. Jos koulutusmetodit
ovat 20-luvulta, niin kyllä se on
kauhea asia ellei tätä olisi myönnetty ja korjattu. Tulee lisäksi
mieleen, että jos koulutus maastossa menee käpyjen potkimiseen niin onko vika koulutettavissa vai kouluttajassa. Totesi
kenraali nuorison muutoksista.
Minua ihmetyttää se, kun varusmiehet tulevat palvelukseen
suurin odotuksiin ja kolmen viikon kuluttua palvelukseen astumisesta ihmetellään, että tätäkö
se on. Koulutuksen pitää vastata
ajan haasteita ja olla motivoivaa
ja sisällöllisesti laadukasta.
Minua vielä ihmetyttää se onneton simputus. On väärin syyttää
vain Puolustusvoimia, sillä se
simputus on alkanut jo koulunpenkiltä ja kuvaa vain sitä, että
ihmiset voivat pahoin.
Luuletteko, että ne veteraanit, joilla oli sodat takana ja olivat sodassa, olisivat simputtaneet?
Ei, siellä sanottiin nuorille miehille, että ole varovainen tai sulia
on nappi ottassa, kato tonne sieltä se vaara tulee. Vanhemman

ikäluokan, esimiesten tehtävänä
ei ole kiusata tai nöyryyttää ihmistä ihmisarvoa alentavalla tavalla. Sen tehtävänä on ohjata,
neuvoa j a tukea nuorempia ja
alaisiaan, olla vähän niin kuin
isä. Sodassakin oli juuri niin, että
kaksi vuotta rintamalle olleet olivat näille nuoremmille juuri sellaisia isähahmoja, joita nytkin
kaivattaisiin.
Veteraanit tulisi ottaa enemmän mukaan koulutukseen, vaikka juuri luentojen tai haastattelujen muodossa. Sodan ajan jälkeen veteraanien asema ei ollut
hyvä, mutta nykynuoriso arvostaa sodan ajan veteraaneja, joka
lämmittää puolin ja toisin. Mutta
niitä miehiä ja naisia ei saa unohtaa ketkä vieläkin elävät joukossamme eikä historiaa pidä koskaan unohtaa heidänkin poismenon jälkeen.
Huumorilla oli sodassa erittäin tärkeä merkitys, mutta huumori ei saanut olla rivoa. Pitää
muistaa, että huumorintaju on
erilaista eri maakunnissa j a maakunnan ihmisillä. Savolainen ja
hämäläinen eivät välttämättä
ymmärrä samaa huumoria. Johtajan pitää viljellä myös huumoria, mutta pitää muistaa, että se
ei ole höystetty kirosanoilla tai
että se loukkaisi ketään. Tämä on
tärkeää johtajan muistaa.
Vierailunne oli todella hieno
ele veteraaneja kohtaan ja lämmittää minua erityisen paljon.
Herra jalkaväenkenraali,
Kiitämme Teitä tästä erinomaisesta, lämpimästä ja muistorikkaasta tilaisuudesta Teidän
kodissanne.
Tämän jälkeen haastatteluryhmä siirtyi jalkaväenkenraali
Adolf Ehrnroothin tarjoamille
Kenraalin kahveille. Kenraali
saattoi meidät itse ulko-ovelle
yhdessä vaimonsa kanssa, jossa
vielä ikuistimme historialliset
kolme tuntia Kakskerrassa.
Haastattelu on taltioitu videonauhoitteelle, ääninauhalle ja
valokuvien muodossa.

»

Suomen Sotilas 80-uuotta
aanpuolustuskiltojen liitto
järjesti tammikuussa turvallisuuspoliittisen seminaarin
ja paljon mieliinpainuvaa ohjelmaa vuorokauden
risteilyllä MS Cinderellalla. Mukana oli yli 1500
maanpuolustukseen vihkiytynyttä osallistujaa.

Vänrikki Jyrki Runola
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Toimitusjoh ta ja
Keijo Tapiovaara
Luottokunta,
toimitusjohtaja
Hannu To n teri
Okopankki,
Rintamanaisten
liiton puheenjohtaja Laine-Maire
Kyöstilä ja
toimittaja Jukka
Sinervä järjestelykomitean jäsen.

Vieraiden
joukossa mm:
MPK:n puheenjohtaja Erkko
Kajander, YK:n
pääsihteerin
erityislähettiläs
Elisabeth Rehn,
kenraali Jaakko
Valtanen ja
tilaisuuden
alustaja Pekka
Visuri (selin).

Ongelmallinen
Balkanin alue

Laine-Maire Kyöstilä ja päätoimittaja Heikki Tiilikainen.

Anders Björk ja Mart Laar.

Kenraali Aimo Pajunen, kenraali Jaakko
Valtanen ja kenraaliluutnantti Ermei
Kanninen.
40

Evl Rainer Hannukainen avec.

Laivan ollessa vielä laiturissa,
hetkeksi kotimaahan palannut
YK:n pääsihteerin erityislähettiläs Elisabeth Rehn kertoi niistä
ongelmista, joita yritetään parhaillaan ratkoa entisen Jugoslavian alueilla. Työ vaikuttaa Rehnin mukaan lähes toivottomalta,
vaikka mm. hänenkin käytettävissään on tuhansia länsimaisia
asiantuntijoita. Paikallisväestön
asenteet j a tapa toimia on niin
kaukana normaalista, että kuluu
vuosia ja jälleen vuosia, ennenkuin tasapainoinen rauha ja normaali elämä saavat jalansijan
alueella. YK on jatkanut toimeksiantoa tämän vuoden alkusyksyyn, mutta ellei lisäaikaa saada,
tehty työ valuu hukkaan YKjoukkojen poistuttua. Korruptio,
kidutukset ja tappaminen on iskostunut eri osapuoliin uskomattoman voimakkaasti. Vain johdonmukainen työ ja eri kansakuntien myötävaikutus voi edesauttaa tasapainon löytymisessä
eri osapuolten kesken, totesi Elisabeth Rhen.
41

Panelista muistiin
kirjoitettua

Voisimmeko yhdessä nostaa esille Itämeren ongelmakentän ja
huolehtia omien ja alueellisten
etujen paremmasta huomioon ottamisesta. Venäjä on liitettävä
mukaan Itämeren yhteistoimintaan".

Turvallisuuspoliittinen seminaari huipentui lukuisten arvovaltaisten alustusten jälkeen paneliosuuteen. Keskustelemassa olivat mm. kansanedustaja Mart
Laar Virosta, Ruotsin eduskunnan 1. varapuheenjohtaja Anders
Björck ja Eduskuntamme Puolustusasiain valiokunnan puheenjohtaja Kalevi Lamminen.

Kalevi Lamminen:
"En puoltanut taisteluhelikoptereiden hankintaa"

Mart Laar: "Ikkunasta
loistaa Itämeri"
"Itämeri — Länsimeri, Baltian
meri, das Baltisches Meer, the
Baltic Sea — on vuosituhansia
ollut Euroopan dynaamisimpia
alueita. Viikinkien vaikutus Euroopan kehitykseen on ollut valtava. Hansaliitto muodosti nykyisen Euroopan unionin alueelle ensimmäisen talous- ja kulttuuriliiton, Euroopan unioni on
perustettu Hansaliiton perinnölle. Meri on yhdistänyt, ei eristänyt kansoja".
"Huonoimmat vuodet Itämeren kansoille ovat olleet ne, jolloin Itämeri on ollut jaettuna
suurvaltojen välillä. Normaali
kanssakäyminen on estetty. Nyt
tilanne on kehittynyt uskomattoman nopeasti. Itämeren aluetta
kehitetään sekä poliittisesti että
taloudellisesti hyvässä yhteistoiminnassa".
"EU:n ja NATOin laajenemisen myötä Itämerellä on kehittymässä tilanne, joka antaa haasteita ja mahdollisuuksia. Itämeren kansoille on koittamassa
mahdollisuus luoda vakaa tulevaisuus itselleen ja omilla lapsilleen".

Anders Björck: "Venäjä
on liitettävä mukaan"
"Suomi ja Ruotsi ovat tänään
siinä poikkeuksellisessa tilan48

Eversti Risto Sinkkonen, päätoimittaja Heikki Tiilikainen ja
pursimies Raimo Häyrinen.

"Olen pyrkinyt toiminnassani
siihen, että maanpuolustuksen
asiat ja maanpuolustushenki tulisivat esille eduskunnassa. Jos
aikoinaan, noin vuosi sitten olisi
myönnetty ilmavoimien lentäjille esittämäni 37 Mmk:n paketti,
ei nykyisen kaltaiseen ohjaajien
joukkovähenemiseen
oltaisiin

jouduttu".
"Herää kysymys, missä määrin esimerkiksi kertausharjoitusten lähes täydellinen loppuminen
lisää liittoutumattoman, itsenäisen ja kansallisen puolustuksemme uskottavuutta. En puoltanut
taisteluhelikoptereiden hankintaa, koska useiden asiantuntijoiden mielestä hankinnan vaatimalla rahoituksella ei olisi suhteessa kustannuksiin riittävän
merkittävää todellista puolustuskyvyn nousua. Henkilökuntaa on
nykyisiinkin tehtäviin nähden
riittämättömästi. Esimerkiksi ulkomaisissa tehtävissä on noin
170 vakinaista sotilashenkilöä,
eikä heidänkään poissaoloaan
korvaamaan ole saatu lisähenkilöitä".

Virallista ja vapaata
juhlahumua
Monessa työyhteisössä valitetaan tänä päivänä ajan ja resurssien puutetta. Jotta Suomen Sotilaalla asiat olisivat kunnossa,
luovutti Maanpuolustuskiltojen
liiton puheenjohtaja Erkko Kajander juhlivan lehden päätoimittajalle, everstiluutnantti Heikki
Tiilikaiselle valtavan tuohikontin. Tällä toimenpiteellä Kajander sanoi varmistavansa lehdelle
hyvän varustetason ja valmiuden
maakunnissa liikkumiseen. "Kalustosta operaatiot eivät ole
enään kiinni".
Teksti ja kuvat Eero Sivunen

Torpin tykit

H
Teollisuusneuvos K. H. Pentti.

Heikki Tiilikainen.

teessä, että molemmat maat
omaavat huomattavan valinnan
vapauden, mitä tulee turvallisuuspoliittisiin vaihtoehtoihin.
Ei Suomi eikä Ruotsi voi välttyä
Euroopan uuden turvallisuusjärjestelyn luomistyön vaikutuksilta. Lienee siis korkea aika ryh-

tyä keskustelemaan ilma-ja merivalvonnan yhteistoiminnan järjestelyistä Itämerellä".
"NATO tulee epäilemättä
laajenemaan. Voivatko Suomi ja
Ruotsi passiivisesti seurata tapahtumia
ottamatta
kantaa
omaan
NATO-jäsenyyteensä?
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arvoin Suomessa avataan
uusi sotilaallinen erikoismuseo. Näin on kuitenkin
tapahtunut Inkoossa viime kesänä. Torpin Tykit -niminen
näyttely on yksityishenkilön
perustama ja ylläpitämä. Esillä
on noin 20 erilaista panssarintorjunta-, ilmatorjunta-, jalkaväki-, laiva- ja muuta tykkiä.
Lisäksi näyttelyyn kuuluu noin
kymmenen sotilasajoneuvoa,
jotka kaikki ovat ajokunnossa
ja vuokrattavissa kuljettajan
kanssa. Ensi kesänä avataan
pienoismalliosasto.
Museo sijaitsee Inkoossa
noin tunnin ajomatkan päässä
Helsingistä. Hangontiellä noin
500 m Inkoon tienhaarasta on

tienviitta, jossa lukee Torp. Museo sijaitsee muutaman sadan
metrin päässä tienhaarasta. Viime kesänä näyttely oli auki lauantaisin ja sunnuntaisin klo
12.00-18.00, ja muina päivinä
erikseen sovittaessa. Vuoden
1999 kesän aukioloajoista ei

ole vielä päätetty. Aukioloaikoja voi tiedustella puhelinnumerosta (09) 2217811 tai 0400
216136. Museossa on erikseen
sovittaessa mahdollisuus saunomiseen ja ruokailuun.
Ove Enqvist
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Rannikkotykistösaatiö 20 vuotta
Rannikkotykistöä lähellä
olevissa piireissä oli
pitkään kytenyt ajatus
aselajisäätiön perustamisen tarpeellisuudesta.
Säätiön tehtävänä tulisi
olla tukea aselajin piirissä tapahtuvaa opiskelua
kaikilla koulutustasoilla,
julkaisutoiminta sekä
vapaaehtoista tutkimusja kehittämistyötä.
Rannikkotykistösäätiön valtuuskunnan kokous 28.4.1980.

S

illoinen rannikkotykistön
tarkastaja eversti A Kantola
kutsui 15.11.1978 yhteiseen
neuvonpitoon eri ikäpolvien ja
aselajin piirissä toimivien yhteisöjen edustajia, neuvottelussa oltiin yksimielisiä säätiön tarpeellisuudesta ja käytännön toimenpiteet käynnistettiin.

Puolustusvoimien elokuvalle
Oskar-palkinto
P

Veteraanit asialla

uolustusvoimien kehittämiskeskuksen tekemä elokuva "taistelukenttä" palkittiin vuonna 1998 pidetyillä
kansainvälisillä sotilaselokuvafestivaaleilla Oskarpalkinnolla.
Video valittiin koko festivaalien
parhaaksi tuotteeksi.
Elokuvan tarkoitus on antaa
katsojalle kuva nykyaikaisen
taistelukentän olosuhteista. Se
on kuvattu yksittäisen taistelijan
näkökulmasta.
Tämä Maavoimien Esikunnan toimeksiannosta tehdyn elokuvan kesto on 22 minuuttia.
Elokuvaa ei saa esittää muuten
kuin puolustusvoimien sisäisessä
koulutuksessa.
JVo
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Aselajin veteraanit ryhtyivät
vauhdikkaasti viemään asiaa
eteenpäin siten, että majuri res K
Ignatius teki säätiön sääntöluonnoksen ja kapteeni res P Huhanantti aloitti voimallisen toiminnan varojen keräämiseksi.
Monista lähteistä saatiin peruspääomaa kerääntymään, joskin
oikeusministeriön 100 000 markan minimipääomavaatimus lykkäsi säätiön perustamisen syksyyn 1979. Tarkoituksenmukaisuussyistä perustettiin Rannikkotykistön Perinneyhdistys kustartilliriets Traditionsförening ry, joka edelleenkin jatkaa
toimintaansa.
Perinneyhdistys
päätti
10.9.1979 perustaa säätiön, jonka nimeksi tuli RANNIKKOTY-

KISTÖSÄÄTIÖ - KUSTARTILLERISTIFTELSEN. Säätiö merkittiin oikeusministeriön säätiörekisteriin 17.10.1979.

Hallituksen historia
Hallitukseen kokoontui ensimmäisenä toimintavuotena kolme
kertaa, jolloin ensisijaisesti käsiteltiin toiminnan aloittamiseen
liittyviä kysymyksiä. Säätiön tarkoitusperien toteuttaminen aloitettiin 1.11.1979, jolloin Rannikkotykistökoululle sen 10-vuotisjuhlassa luovutettiin 3000 markan stipendi. Hallitus valmisteli
säätiön valtuuskunnan järjestäytymiskokouksen 19.11.1979, jolloin valtuuskuntaa informoitiin
toiminnan aloittamisesta.
Nykyisin hallituksessa on
edustettuna MerivE, RtuY, johtorengas, RP-kilta, MeriSK, sekä
opistoupseerit.

taavasti pääjohtaja ekonomi E I
Salovaara ja kenraaliluutnantti A
Pajunen. Valtuuskunnassa toimineista henkilöistä voidaan mainita muunmuassa kenraalit Jaakko
Valtanen, Aimo Pajunen ja
Väinö Valve.
Vuonna 1982 säätiö alkoi toimia vakavaraisella pohjalla, kiitos saatujen lahjoitusten. Samana vuonna päätettiin jatkaa miekka-apurahan
lahjoittamista
RtUy:n kadettipriimusmiekkarahastoon sekä aloitettiin priimusmiekan jakomahdollisuuksien
tutkiminen PO I:n rt-linjalle.
Tutkimustoimintaa
tuettiin
myöntämällä apurahaa eversti
evp Y Pohjanvirralle sekä komentaja evp T Mattilalle.
Vuonna 1983 lahjoitettiin ensimmäinen miekka PO I E:n
päättymisen yhteydessä ylik L T
Nikkiselle.

Säätiö tänään
Ihamuotila aloitti
puheenjohtajana
Valtuuskunnan puheenjohtajaksi
valittiin 19.11.1979 toimitusjohtaja diplomi-insinööri J Ihamuotila ja varapuheenjohtajaksi vas-

Rannikkotykistösäätiö on tukenut rannikkotykistöjoukko-osastojen historiikkisarjan toteutumista ja sarja saatiin päätökseen
vuonna 1998. Säätiö on tukenut sivu^
mm. Someron saaristotaisteluista
^ ^
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Rannikkosotilaskotiyhdistyksen
kahdeksan vuosikymmentä

moin kuin yhteistyön välttämättömyydestä osastojen välillä.
Suuren yhdistyksen työ ei tule
tehdyksi vapaaehtoisin voimin,
mitä kunniakkaasti kuvasi kaikkien 33 työntekijän puolesta Merisotakoulun sotilaskodinhoitajan Eira Koivukosken vasaranisku. Hänessä henkilöityi yhdistykselle annettu yli 30-vuotinen
elämäntyö. Puheenjohtaja Eva
Lindbladin naulassa sinetöityi
yli 70-vuotinen Sotilaskotiliiton
jäsenyys.

Merivoimien korkein
johto läsnä

Rannikkosotilaskotiyhdistys ry:n 80-vuotisjuhlaa kunnioitti arvovaltainen juhlayleisö

1998 vanhimmat sotilaskotiyhdistykset ovat
juhlineet eri tavoin
monivaiheista ja työteliästä menneisyyttään.
Jos yhdistyksillä on
omat erityispiirteensä
on niiden juhlissakin
samaa luonnetta. Hyvissä ajoin päätettiin
Rannikkosotilaskotiyhdistyksessä järjestää
juhlasisarilta Helsinkiin.
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Oma marssilippu
Ajatus saikin hyvän vastaanoton,
ja lähes 600-päisestä jäsenkunnasta oli noin kolmannes paikalla Ravintola Pörssissä seuraamassa juhlallista Reijo Helläkosken suunnitteleman marssilipun
naulausta. Naulaajiksi oli kutsuttu kaikkien asiaankuuluvien tahojen edustajat, joista kunniajäsen, nyt j o yli 90-vuotias Ulla
Mustonen kevein askelin ja tarkalla vasaraniskulla aloitti ansioituneiden sisarten esiintymisen. Kirsti-Liisa Vieno edusti
Rannikkosisarten Säätiötä, jonka
huolenpidon kohteena on enää
yksi sisar, joten se on nyttemmin
siirtynyt tukemaan varusmiehiä.
Lea Kaarina Koiviston välityk-

sellä yhdistyksen pitkäaikaisimman puheenjohtajan Anna-Lisa
Rewellin nimeä kantava säätiö,
entiset, monin tavoin yhdistyksen hyvinvointiin vaikuttaneet
puheenjohtajat,
Sirkka-Liisa
Hintikka, Kyllikki Seppovaara,
Liisa Österlund ja Eila Walden
seurasivat toisiaan. Istuva puheenjohtaja Ulla Varjola (1993-),
paikallisosastojen nykyiset puheenjohtajat, Tarja Lahti Selkämereltä, Hilkka Alander Pansiosta, Maija Lyytikäinen Hangosta,
Lea Lindström Porkkalasta, Eija
Paananen Suomenlinnasta, Marianne Mattsson Loviisasta ja
Riitta Kivinen Kyminlinnasta
muistuttivat läsnäolijoita rannikon sisarten maantieteellisesti
laaja-alaisesta työkentästä saRANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 9 9

Merivoimien puolesta nähtiin
amiraali Esko Iiii, kommodorit
Jorma
Vuohelainen,
Pertti
Malmberg, Bo Österlund, Risto
Rasku ja komentaja Kai Varsio,
perheensä kahden sotilaskotisisaren aatteelle kasvattamana yhteysupseerina sekä edelleen rannikkotykistön harmaissa kaakonkulman komentaja Timo Junttila.
Asiakkaiden edustajina kaksi eri
linjoilla varusmiespalvelustaan
suorittavaa nuorta, matruusi Fanny Saraste miinalaiva Pohjanmaalta ja alikersantti Martti
Mäki Pansiosta, löivät viimeisen
naulan yhdessä kruunaten kuvaelman. Lipun siunauksen suoritti
kenttärovasti Kari Paavilainen.

Oma marssilaulu
Tilaisuutta juhlisti musiikkiyliluutnantti Timo Kotilaisen johtama Laivaston soittokunta Turusta tuliaisinaan Rannikkosisarten
oma laulu, Teuvo Laineen parinkymmenen vuoden takainen työ,
joka kuultiin uutena sovituksena,
luutnantti Jari Koiviston miehekkään ja sointuvan soololaulun
kokonaisteoksena. Se kuulosti
yllättävän uudelta ja mukaansatempaavalta. Vahinko vain, että
yhdistyksen omaa merihenkistä
laulua on esitetty niin harvoin,
ettei sitä juurikaan tunneta.
Sotilaskotiliiton puheenjohtaja Eva Lindblad kiinnitti tervehdyksessään huomion siihen

tosiasiaan, että Rannikkosotilaskotiyhdistyksestä on Liiton hallituksessa istunut vuodesta 1927
lähtien jos ei kahta niin ainakin
yksi edustaja.

Yhteinen pitkä taival
Juhlapäivällinen oli yhteisen
menneisyyden tiedostamishetki,
jossa eversti Juhani Niskan kirjoittama kronikka sai henkevän
lausujan, Sinikka Katajan ja musiikin siivittämänä mielet herkistymään ja juhlan tuntumaan henkilökohtaiselta tilaisuudelta. Paikalla olleiden sukupolvien, isoäitien, äitien, tyttärien ja poikien
seurue kuunteli vielä lauluyhtye
Kamariherrojen serenadit ennen
kuin iloinen puheensorina alkoi
ja kuulumisia aikojentakaa vaihdettiin.

Motivoitua yhteistyötä
Arki häivyttää niin helposti työmotiivin, mihin kauniisti katetut
pöydät lintuperunoiden kera hunaja-kirsikkakastikkeessa tarjoillun paahdetun ankan myötä antoivat oivallisen virkistysruiskeen. Vuosikymmenestä toiseen
on kuljettu kaikissa säissä luo-

doille ja rannoille sotilaskoteihin
ja leireille. Yhdistys on kasvanut
Saaristosotilaiden joululahjakomiteasta (3.11.1918) ja sittemmin Huoltoyhdistyksestä (1920)
nykyiseksi Rannikkosotilaskotiyhdistykseksi (1959), tarmokkaiden keski-ikäisten sisarten yritykseksi. Olosuhteet ovat vaihdelleet puolustusvoimien uudistuksista, vuodenajoista ja taloudellisista resursseista riippuen.
Tilannetta on toisinaan jouduttu
arvioimaan vakavina ja ideoita
on peräänkuulutettu ajantasalla
pysymiseksi. Keinot ovat toistaiseksi tuottaneet positiivista tulosta eikä vähiten aina puolustusvoimien taholta osoitetun myönteisen ja yhteistyöhakuisen hengen tuloksena, mistä Rannikkosotilaskotiyhdistys nöyrästi kiittää Merivoimien ja entisen Rannikkotykistön joukko-osastoja.
Kiitokset kuuluvat myös kaikille niille tahoille ja yksityisille
henkilöille, jotka tekivät marraskuun 3:nnen päivän 1998 ikimuistoiseksi
itsenäisyytemme
aikana vietettyjen juhlapäivien
ketjussa.
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen puolesta Eeva Viljanen.

JATKOA SIVULTA 45.

kertovan videon tuottamista,
Suomenlinnaseuran Suomenlinna 1917 - 1997 varuskunnasta
maailmanperinnöksi julkaisua,
Mäkiluodon muistomerkin kunnossapitoa, Suomen ja Ruotsin
rannikkotykistöupseereiden jääkiekkopainotteista yhteistapaamista j a j o vakiintuneen tavan
mukaan muistetaan kaikkien
kurssien hyvin menestyneitä rannikkotykistöaselajin oppilaita.
Säätiö nauttii edelleen yhteistoimintaosapuolien luottamuksesta ja kykenee siten toteuttamaan 20 vuotta sitten annettua
säännöstöä. Mainittakoon myös
rannikkotykistö kalenteri, joka
jäänee tuleville sukupolville

muistoksi itsenäisestä maavoimien aselajista - rannikkotykistöstä. Tulevaisuudessa säätiö jatkaa toimintaansa sääntöjensä
mukaisesti pyrkien tukemaan
aselajia mahdollisuuksiensa mukaan.
Lopuksi rannikkotykistösäätiö kiittää yrityksiä ja yksityisiä
henkilöitä saamastaan tuesta,
joka on mahdollistanut säätiön
toiminnan, toivottavasti yhteistyömme jatkuu hedelmällisenä
vastedeskin.
Hyvää juhlavuotta toivottaen,
säätiön asiamies,
komentajakapteeni
Jyri Vikström.
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Isosaaren linnakkeen ruokalan
perusparannus
Helsingin edustalla
sijaitseva Isosaaren
linnake lienee tuttu
hyvin monille rannikkotykistössä palvelleille ja todennäköisesti yhtä tuttu
lienee linnakkeen
ruokala, joka on
ravinnut rannikon
puolustajia jo 66
vuoden ajan. Lopulta
jo varsin huonoon
kuntoon päässeessä
ruokalassa tehtiin
v. 1996 laajamittaiset
perusparannus - ja
laajennustyöt, joilla
30-luvulta periytyvä
ruokala saatiin sekä
toiminnallisesti että
teknisesti ajan
tasalle.

I

sosaaren linnakkeen rakennuskanta koostui 1920- ja 30-luvulla pääosin keisarillisen venäjän aikuisista rakennuksista.
Ensimmäisiä itsenäisyyden aikana saarelle tehtyjä uudisrakennuksia oli sotilaskodin ohella
uusi ruokala, joka suunniteltiin
sen aikaisen käytännön mukai48

pääsisäänkäynnin yläpuolella oli
"filmikonehuone", sillä "ruokailuhuonetta" käytettiin myös elokuvateatterina.
Kellarikerroksessa oli lisää
varastoja ja kattilahuone. Kellaritilat olivat myös ajan hengen
mukaisia eli matalia, huonekorkeutta oli runsaat 2 metriä. Pieneen huonekorkeuteen on saattanut olla syynä myös rakennuksen
sijainti alavalla paikalla ja lähellä
merenpinnan tasoa, joista syistä
maan alle on menty niin vähän
kuin mahdollista.
Kaikesta tästä muodostui kuitenkin sen ajan mittapuun mukaan rakenteellisesti luja ja toiminnallisesti
käyttökelpoinen
ruokala silloiselle linnakkeen
henkilöstölle.

60-luvun kummallinen
laajennus
Isosaaren ruokalaa laajennettiin
ensimmäisen kerran 60-luvun
alussa. Ennen kaikkea tarvittiin
tilaa juureksille ja perunoille, joita ilmeisesti sen aikaisten normien mukaan varastoitiin linnakkeelle kerrallaan vuoden tarve ja
näin ollen pääosa laajennuksesta
sijoittuikin
kellarikerrokseen,
ensimmäiseen kerrokseen tehtiin
vain pari pientä jäähdytettyä varastoa, pätkä käytävää ja henkilökunnalle pieni sosiaalitila. Laajennuksen kattoi lähes maan rajasta lähtevä komea pulpettikatto, joka alkuperäisen rakennusmassan rinnalla herätti vaikutelman ikään kuin laajennusosa olisi vasta maasta nousemassa....

sesti virkatyönä puolustusministeriön teknillisen osaston rakennustoimistossa. Rakennus valmistui v 1933.
Kellarin , 1. kerroksen ja kylmän ullakon käsittävän rakennuksen seinät oli muurattu tiilestä ja rapattu, kellarin seinät ja välipohjat valettu betonista ja kai-

ken päällä oli peltinen harjakatto. Ikkunat olivat ajan hengen ja
alkavan funktionalismin ihanteiden mukaisesti pieniruutuiset
mutta isokokoiset.
1. kerroksessa on alkuperäisten piirustusten mukaan ollut
"ruokailuhuone, keittiö , astiain
pesuhuone ja varasto". Lisäksi
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Seuraavat 30 vuotta ruokala
oli taas kovassa käytössä ja huolimatta paikallisista pikku parannuksista se alkoi 90-luvulle tultaessa olla ankarasti perusparannuksen tarpeessa. Syitä oli paljon; rakennuksessa oli erilaisia
kosteusongelmia, maali hilseili
katto- ja seinäpinnoista monin
paikoin, paikalla rakennetut kylmäsäilytystilat olivat teknisen
käyttöikänsä päässä, ilmanvaihto
puutteellinen ja liiallisen kosteuden rohkaisemana erilaiset ho49

minen mahdollisimman paljon,
mutta jo alusta alkaen oli selvää,
että olemassa olevien tilojen
puitteissa ei Isosaareen saada
toimivaa ruokalaa kaikille linnakkeella palveleville.
Ruokalan hankesuunnitelma,
jossa määritellään hankkeen laajuus ja kustannukset, vahvistettiin vuoden 1995 syksyllä ja varsinainen rakennussuunnittelu alkoi välittömästi. Nyt suunnittelutyö teetettiin yksityisillä arkkitehti- ja insinööritoimistoilla.
Hankkeen
pääsuunnittelijana
toimi arkkitehti Jouko Nieminen, ja aikaisemmin suunnitelmat tehneen puolustusministeriön rakennusosaston tehtävät
perinyt puolustushallinnon rakennuslaitos vain ohjasi suunnittelutyötä.

mesienet alkoivat villiintyä eri
puolilla taloa ja uhata siellä työskentelevien terveyttä ja hyvinvointia.
Kellarissa
olevan
muonavaraston lattialle nousi
aika ajoin senttikaupalla ja muonaa jouduttiin nostamaan ylöspäin kilpaa vedenpinnan kanssa.
Myös ulkoa ruokala alkoi olla
rähjäisen ja alakuloisen näköinen.
Lisäksi ruokala ei toiminnallisesti enää vastannut hallinnonalan muonitustiloille asetettuja toiminnallisia vaatimuksia;
varastot olivat pääosiltaan (veden uhkaamina) kellarissa kapeitten portaiden j a ahtaiden
ovien takana, 60-luvun alussa

tehdyt henkilökunnan sosiaalitilat olivat nekin j o käyneet ahtaiksi ja puutteellisiksi. Myös rakennuksen LVIS-tekniikka oli
loppuun kulunutta.

Perusparannus saadaan
liikkeelle
Ruokalan perusperusparannuksen hankesuunnittelu käynnistyi
vuoden 1995 elokuussa Valtion
lisätalousarviossa
myönnetyn
määrärahan turvin. Samalla kuitenkin edellytettiin myös itse rakennustöiden
käynnistymistä
vielä vuoden 1995 aikana.
Lähtökohtana oli olemassaolevan rakennuksen hyödyntä-

Suunnittelun lähtökohtana
oli saada silloisen ruokalan, jota
nykyään sanotaan hallinnonalan
käytännön mukaisesti muonituskeskukseksi, kaikki pääkäyttötarkoituksen mukaiset tilat 1.
kerrokseen. Kellariin sijoitettiin
ainoastaan toisarvoisia varastoja,
henkilökunnan sosiaalitiloja j a
osa teknisistä tiloista. 1. kerroksissa ruokasali, keittiö ja astianpesutilat pysyivät alkuperäisillä,
jo 30-luvulla hyväksi havaituilla
paikoillaan. Ruokasalissa merkittävimmät muutokset olivat
wc-tilojen lisääminen sisäänkäynnin yhteyteen. Tilat ovat tarpeen mm. useiden Isosaareen
suuntautuneiden
vierailujen
vuoksi.
Laajennusosasta saivat tilansa erilaiset muonitukseen välittömästi liittyvät varasto- ja aputilat, joiden määrä ja vaatimustaso ovat aivan eri tasolla kuin 60
vuotta sitten. Samoin aikaisemman paljaan taivaan alla olleen
pienen lastaustason sijaan otettiin lähtökohdaksi riittävän iso
ja katettu lastauslaituri, j o k a
mahdollistaisi
omat
kulkuväylänsä sekä ns. likaiselle että
puhtaalle materiaalivirralle. Varsin mittava ilmastointikonehuone sijoitettiin laajennusosan ullakolle.

48
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Turhaa toiveikkuutta
Koska hankkeelle myönnetty rahoitus oli jo alun perin erittäin
niukka, kunnianhimoisena tavoitteena oli hyödyntää myös
60-luvun alun laajennuksen rakenteita. Suunnittelun edetessä
todettiin kuitenkin, että ne oli
tarkoitettu kannattamaan vain
komeaa pulpettikattoa ja ne jouduttiin purkamaan pois ja perustamaan laajennusosa maasta lähtien uudestaan.
Myöhemmin rakennustöiden
aikana paljastui myös toinen ikävä rakenteellinen tosiasia. Keittiön ja astianpesutilan lattioiden
betonirakenteet olivat vuosien
kuluessa kovassa käytössä rapautuneet arvioitua huomattavasti enemmän ja lattiat jouduttiin käytännöllisestikatsoen rakentamaan uudestaan. Tapaus todisti taas kertaalleen, että liialliseen optimismiin tämän kaltaisissa perusparannushankkeissa
ei ole suuremmin aihetta tiukoista taloudellisesta reunaehdoista
huolimatta. Toisaalta esimerkiksi
vanhan osan isot ikkunat olivat
täysin kunnostuskelpoisia ja
niinpä ne myös kunnostettiin.
Samoin vanhan osan peltikatto
oli vielä käyttökelpoinen.
Ruokalan bruttoala tuli olemaan 1 170 m 2 , josta laajennuksen osuus oli 343 m 2 . Tilavuutta
ruokalalla laajennuksineen on
noin 4 200 m 2 .
Käytännön rakennustyöt Isosaaressa alkoivat rahoituksen ehtojen mukaisesti vuoden 1995
loppupuolella aluetöillä, jolla
varmistettiin mm. ruokalan sähkön ja lämmön saanti. Aikaisemmin höyrykäyttöiset keittiölaitteet vaihdettiin perusparannuksen yhteydessä sähkökäyttöisiksi. Samoin tehtiin heti alussa kellarin kuivana pysymisen kannalta välttämättömät uudet salaojat.

Työt alkavat, ruokala
väistötilaan
Itse ruokalarakennuksessa työt
alkoivat aivan vuoden 1995 lopulla ja ruokalatoiminta joutui

evakkoon. Väistötilana toimi lä- töistä kuitenkin suuri osa teetethistölle pystytetty parakkiruoka- tiin eri aliurakoitsijoilla. LVISla, jossa ruokalan henkilökunnan ja kylmälaitetyöt teetettiin kaikki
ammattitaidon ja joustavuuden aliurakoitsijoilla.
ansiosta pystyttiin olosuhteista
Ruokalan piti alkuperäisen
huolimatta hoitamaan linnak- aikataulun mukaan valmistua
keen muonitushuolto noin vuo- vuoden 1996 loppusyksystä,
den ajan.
mutta osittain aikaisemmin maiVuoden 1996 talvella työt nituista tekijöistä johtuen lopulolosuhteiden pakosta keskittyi- linen valmistuminen lykkääntyi
vät vanhan rakennuksen sisäpuo- muutaman päivän vuoden 1997
lelle, aluksi purkutöihin. Ja vaik- puolelle, jolloin sekä ruokalan
ka Isosaareen onkin säännöllinen henkilökunta että asiakkaat, päälaivaliikenne myös talvisin, ei sivät ruokailun suhteen jälleen
linjalla ollut aluskalusto mahdol- järjestäytyneisiin oloihin.
listanut uudisrakentamisen vaatimia kuljetuksia ja laajen- Kokemukset
nusosan rakentaminen olikin aikataulutettu alkamaan vasta vuo- Käyttöönoton jälkeen jouduttiin
vielä fiksaamaan yhtä ja toista
den 1996 keväällä.
pientä. Nykyaikainen puolustusTalvi 1996 oli poikkeukselli- voimien
muonituskeskus,
sen takapainoinen, ruokalahank- pienikin kuten Isosaaressa, on
keen kannalta kevät ja avovesi- monimutkainen tekninen kokokausi tulvat valitettavan myö- naisuus, ja ottaa aikansa, ennen
hään ja viivyttivät laajennustöi- kuin se on saatu säädettyä toimiden alkua. Viivettä aiheutti myös maan optimaalisesti. Lisäksi on
ajoittaiset raskaiden ajoneuvo- aina yksityiskohtia, jotka toimijen kuljetuksiin sopivien alusten vat paremmin vasta seuraavassa
saantivaikeudet.
rakennettavassa
muonituskesAikataulu-ja kustannussyistä kuksessa....
laajennusosan sokkelit, välipohTätä kirjoitettaessa muonijat ja ulkoseinät tehtiin betonituskeskus on ollut käytössä pari
elementeistä. Alkuperäisen ruovuotta ja paikalla helmikuun
kalan ja laajennuksen välinen 60
1999 alussa tehdyn "erittäin
vuoden mittainen arkkitehtoniepätieteellisen" tutkimuksen penen aikaero ratkaistiin ulkorusteella käyttäjä on ainakin viepuolen värityksellä sekä kattolä suhteellisen tyytyväinen ruomuodolla ja kaltevuuksilla. Rakalaansa. Myös muutamat heti
kennuksen sijainti ulkomeren ääruokailun jälkeen haastatellut
rellä ja sen tehtävä osana ranniksaapumiserän 1/99 taistelijat kerkolinnaketta tiukan rahoitustilantoivat saaneensa hyvää ja ravitteen lisäksi eivät mitenkään rohsevaa ruokaa, ja se on tärkeintä.
kaisseet kovin lennokkaisiin ratkaisuihin.
Lähteet:
Laajennusosan
väliseinät
Evl Ove Enqvist: Isosaari ja Kuitehtiin kahitiilestä muuraamalla,
vasaari, 1991
kylmäsäilytystilat elementeistä.
Isosaaren ruokalan perusparanSisätilojen pintamateriaalien vanuksen ja laajennuksen asiakirlintakriteereinä oli ensisijaisesti
jat; PhRak
elintarvikkeiden asettamat toiHaastattelut ja havainnot
minnalliset vaatimukset; hygieenisyys, helppohoitoisuus ja pitKirjoittaja palvelee puolustuskäikäisyys.
hallinnon rakennuslaitoksen kesHankkeen pääurakoitsijana
kusyksikössä ja toimi Isosaaren
toimi puolustushallinnon rakenruokalan
perusparannushanknuslaitoksen Helsingin rakenkeen projektiarkkitehtina.
nustoimisto eli rakennustekniset
työt tehtiin ns. omana työnä. Em.
Hannu Nuotio
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Puolustusministeriö ja puolustusvoimat jäseniksi

-ULK0PUHELIN

MAANPUOLUSTUSKOULUTUKSELLE UUSI HALLITUS

V

Kuvat Maanpuolustuskoulutus ry:n perustamistilaisuudesta
21.12.1998.
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apaaehtoisen maanpuolustusjärjestöjen joulukuinen voimavarojen yhdistäminen
sai
luonnollista jatkoa, kun Maanpuolustuskoulutus ry valitsi uuden
hallituksen torstaina 18. helmikuuta. Yhdistys otti samalla uudet
säännöt käyttöön ja sen jäseniksi
tulivat myös puolustusministeriö ja
puolustusvoimat. Lisäksi sisäasiainministeriöllä on läsnäolo-oikeus yhdistyksen hallituksen kokouksissa ja vuosikokouksissa.
Maanpuolustuskoulutus
ry:n
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin L.J. Jouhki. Tällä hetkellä hän
on Thominvest Oy:n hallituksen
puheenjohtaja. Lisäksi hänellä on
useita talouselämän luottamustehtäviä mm. Finnlines Oyj:n hallituksen puheenjohtajuus.
- Lähdin innokkaasti tähän tehtävään. Pidän vapaaehtoista maan-

VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN
Säänvaihteluja, ilkivaltaa ja kovaa käyttöä
kestävien Racal-ulkopuhelinten käyttö lisääntyy
nopeasti kaikkialla siellä, missä puhelimen
odotetaan toimivan luotettavasti kaikissa
olosuhteissa.

puolustustyötä tärkeänä. Olen viimeiset 15 vuotta
toiminut merivoimien sinisessä reservissä ja homma on ollut antoisaa, kertoo L.J. Jouhki.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Erkko Kajander
Maanpuolustuskiltojen liitosta ja Kaija Vesala
Naisten Valmiusliitosta. Hallituksen muut jäsenet
ovat Jukka Pajala Kadettikunnasta, Matti Kuula
Reserviläisurheiluliitosta, Pekka Selin Reserviupseeriliitosta, Aapo Saari Reserviläisliitosta, Leo
Kotilainen puolustusvoimista, Juhani Kaskeala
puolustusministeriöstä, Leena Piironen Sotilaskotiliitosta sekä Hilkka Tapio Suomen Maanpuolustusnaisten liitosta.

Kirkkaankeltainen tai harmaa - IP-55 luokan
tiiviiseen alumiinikoteloon asennettu
ulkopuhelin on kehitetty vaikeissa olosuhteissa
luotettavasti toimivaksi yhteys- ja
hälytyspuhelimeksi. Se voidaan liittää yleiseen
puhelinverkkoon ja yrityksen sisäiseen
puhelinjärjestelmään.

Maanpuolustuskoulutus johtamaan
paikailisosastotoimintaa

MAAHANTUONTI JA MYYNTI

Maanpuolustuskoulutus hakee uutta toiminnanjohtajaa, toimialapäälliköltä koulutukseen, paikallisosastotoimintaan, naisten toimintaan sekä 21 piiripäällikköä maakuntiin eri puolilla Suomea. Tavoitteena on aloittaa täysimittainen toiminta uudella
henkilöstöllä kevään aikana.
- Tärkeä muutos on, että Maanpuolustuskoulutus ry ottaa paikallisosastotoiminnan johtaakseen.
Paikallisosastot saavat piiripäälliköistä alueellisen
johtajan, kertoo puolustusvoimien vapaaehtoisen
maanpuolustustyön tarkastaja, eversti Leo Kotilainen.
Rauhan ajan koulutusorganisaationa toimivan
Maanpuolustuskoulutus ry:n tehtävänä on täydentää asevelvollisten koulutusta, valmentaa vapaaehtoisia miehiä ja naisia puolustusvoimien ja muun
yhteiskunnan poikkeusolojen organisaatioihin sekä
antaa tietoja ja taitoja poikkeusoloja varten kaikille vapaaehtoisille yli 15-vuotiaille Suomen kansalaisille. Vuodesta 1992 alkaen yhdistyksellä on ollut 1900 koulutustapahtumaa ja se on kouluttanut
noin 61 000 henkilöä.
Maanpuolustuskoulutus ry:n jäseninä olevien
yhdistysten yhteinen jäsenmäärä on noin 350 000
henkilöä. Yhdistyksen tärkeimmän osan muodostavat paikallisosastot, joissa toiminta pääasiassa tapahtuu. Suomeen on perustettu jo 196 paikallisosastoa, jotka toimivat yli 200 kunnan alueella.
Toukokuussa 1996 tehdyn tutkimuksen mukaan 85
prosenttia suomalaisista pitää vapaaehtoista maanpuolustustyötä tarpeellisena.
Teksti ja kuvat: Eero Sivunen

Ulkopuhelimia käytetään mm. aidattujen
alueiden porteilla, teollisuuslaitoksissa,
voimaloissa ja sotilasalueilla sekä asemilla,
satamissa ja aluksissa.

NORECOM OY
THE T E L E C O M M U N I C A T I O N C O M P A N Y

Vallikallionkatu 1
02600 ESPOO

A u t o n v u o k r a u k s e n edelläkävijä

Puh. (09) 512 0155
Fax (09)512 0466

Varauspalvelu
puh. 0800-11 22 33

Kotimaan pitkäaikaisvuokraukset puh. (09) 1667 1500
Helsinki, Mannerheimintie 44
puh. (09) 1667 1200
Hki-Vantaan lentoasema
(myös ilt. ja viikonloppuisin)
puh. (09) 1667 1300
E-mail:hertz@hertz.fi
internet:www.hertz.com
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KIRJAT

80-vuotisen aselajin historia
Rannikkotykistön joukko-osastojen historiaa käsittelevä kirjasarja on valmis
Y h d i s t y m i s e n m y ö t ä aselajin i t s e n ä i n e n historia o n p ä ä t t y m ä s s ä . K o k o 8 0 - v u o t i s e n a s e l a j i m m e historia o n nyt tilattavissa y h t e n ä kirj a s a r j a n a . Hinta o n 150 m k / kirja.
Sarjan on kustantanut Rannikkotykistön
upseeriyhdistys.
T i l a a o s a kirjoista tai koko s a r j a itsellesi
tai ainutlaatuiseksi lahja- tai m u i s t o e s i n e e k s i .
Kirjoja m y y v ä t r a n n i k k o t y k i s t ö j o u k k o - o s a s t o t .
Katso yhteystiedot l e h d e n lopusta.

Suomenlinnan
Rannikkorykmentti

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

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

Kotkan
Rannikkopatteristo

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

(J)

market

KAUHAJOKI

61800 Kauhajoki, puh. 06-231 2666

Edullisuuden

laatukauppa

RAISION l-APTEEKKI
p. 0 2 - 4 3 8 1141

T:mi Autokorjaamo
J. Paavola
Katsastusremontit, huollot ja muut korjaukset.
Rajatie 2, 49400 Hamina
Puh. 05-3449077

Oy Lunden & Co Ab
Juhana Herttuan puistokatu 3
20200 Turku
Puh. 02-260 9911

Turun
Rannikkorykmenti

1939-1994
P e r u s t a m i s e s t a a n lähtien L o u n a i s - S u o m e n
r a n n i k k o j o u k k o - o s a s t o toimi milloin l o h k o n a ,
milloin prikaatina, milloin rykmenttinä. Y m p ä ristö j a s e n s a n e l e m a t t e h t ä v ä t olivat kuitenkin a i n a s a m a t . Niin oli m y ö s henkilöstön laatu. N ä i s t ä ihmisistä, h e i d ä n v a i h e i s t a a n j a
ponnistuksistaan s o d a n j a rauhan oloissa kert o o t ä m ä kirja yli 2 0 0 sivullaan j a k y m m e n i e n
k u v i e n avulla.

Vaasan
Rannikkopatteristo

PL 21, 11101 Riihimäki
Puh.019-7111
Fax 0 1 9 - 7 2 3 4 7 7

Puh. 03- 682 2035
Sibeliuksenkatu 11, 13100 Hämeenlinna

EKENÄS BOKFORINGSBYRA AB
Rautatienkatu 15, 1 0 6 0 0 Tammisaari
Puh. 0 1 9 - 2 4 1 4 9 9 5 , Fax 0 1 9 - 2 4 6 2 4 4 5

Annamme liikennelupaan vaadittavaa kotimaan
tavaraliikenteen ja taksiliikenteen yrittäjäkoulutusta.
Tiedustelut puh. 02-560 4516.
nmmatti-ja
f yrittäjäopisto

MAALAUS KAULIO OY
Hallimestarinkatu, Kaarina
Puh. 02-243 6200, Fax 02-243 6445
• Polttomaalausta

• Jauhemaalausta

• Suihkupuhdistusta

•

NOORMARKUN KUNTA
29600 Noormarkku
Puh. 02-540 5111
fax 02-540 5100
www.noormarkku.fi

Salon Kaupunki
PL 77, 2 4 1 0 1 Salo
Puh. 0 2 - 7 7 8 1

Rovaniemen I Apteekki
Rovakatu 27, 96200 Rovaniemi
Puh.016-312 005
(Sampokeskusta vastapäätä)

1952-1994
Teos tarkastelee m o o t t o r o i d m ^ f Ä n i k k o t y k i s t ö n kokeilu- j a k e h d j l j M ^ ^ T J ^ S u o m e n
itsen ä i s Y v d g ^ ^ ^ ^ ^ ^ J f e P ^ t a k o k e m u ste n
k a u t ^ ^ ^ ^ ^ p ^ B ^ T P e r i n t e i s e s t i maanpuol u s t u V Ä f l f i n e n Etelä-Pohjanmaa j a m a a n p u o lustusta lähellä olevat yhteisöt ovat keskein e n tekijä patteriston vaiheissa.

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

Hasse

e-mail rannikon.puolustaja@ave.pp.fi
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HÄMEENLINNAN I TORIN
APTEEKKI

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

^

A

RIIHIMÄEN PUHELIN OY

1921-1998

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

P

Rannikkotykistökoulu

Sarja sisältää seuraavat t e o k s e t :

Kivilinnoista
karkaistuun
teräkseen

S
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palot

Karjalahdenkatu 16
94600 Kemi
puh. 016-21 66 00

Panttilaina Oy
M-Yhtymä Ay
Rydöntie 4, 2 0 3 6 0 Turku
Puh. 0 2 - 2 3 8 6222, f a x 0 2 - 2 3 8 6 2 6 2

TILINTARKASTUSTOIMISTO
JORMA JOKIRANTA HTM

TILINTARKASTUS * ISÄNNÖINTI

Albertinkatu 2 2 , N u m m e l a

Hämeenkatu 18 B 10 11100 Riihimäki
Puh. (019) 721 071 ja 040-540 5330

09-222 1055, 0400-204 4 5 9

V Tolonen Oy
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Euroopan turvallisuusjärjestelmien
tulevaisuus
maailman suurimman poliittistaloudellisen unionin kanssa.
Maiden halu olla ystävällisissä
suhteissa EU:n kanssa antaa
myös reunavaltiolle, kuten Suomelle selvän turvallisuuslisän.
Kivisen mukaan EU:sta ei
ole sotilaalliseksi toimijaksi - ei
nyt eikä nähtävissä olevassa tulevaisuudessa. Taloudelliset resurssit rajaavat mahdollisuuden
kehittää NATOn rinnalle toisen
toimivan puolustusjärjestelmän.
Tähän tarvittaisiin mm. johtojärjestelmä, suuri ilma-, meri- j a
maakuljetuksiin sopiva koneisto,
Euroopan laajuinen huolto, yhteensopivuus ja paljon muuta.
Myös tärkein eli motiivi puuttuu,
koska uhat ovat tällä hetkellä
paikallisia.
Olli Kivinen esitelmöi aiheesta
Euroopan turvallisuusjärjestelmien tulevaisuus

R

tUy:n syyskokous pidettiin
Suomenlinnan Walhallassa
tiistaina 24.11.1998. Kokouksessa piti esitelmän rt-veli,
kolumnisti Olli Kivinen. Hän oli
valinnut aiheekseen Euroopan
turvallisuusjärjestelmien tulevaisuus.
Kivinen korosti esitelmänsä
alussa, että hän ei ole tullut tänne
julistamaan kirjatietoa, jota on
saatavissa muualtakin. Hän korosti henkilökohtaista, pitkäaikaiseen asioiden seurantaan pohjautuvaa näkemystään. Kivinen
katsoi, että Euroopan Unionin
(EU) turvallisuusvaikutus on
olemassa, mutta se on epäsuoraa
j a perustuu EU:n taloudelliseen
ja poliittiseen painoarvoon. Harva maa haluaa ryhtyä riitelemään
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Kivisen mukaan ennen organisoitua puolustusjärjestelmää
pitäisi olla EU:n yhteinen ulkoja turvallisuuspolitiikka. Kansallisvaltioidenkin ulkopolitiikka
on tällä hetkellä erisuuntaista,
joka näkyi ja näkyy mm. Kosovon tilanteessa. Suomi ja Ruotsi
ovat korostaneet turvallisuuspolitiikassaan liittoutumisen asemasta kriisienhallintaa erityisesti pakolaiskysymysten ja inhimillisen hädän osalta.
EU:n sotilaallinen haara,
WEU, on Kivisen mukaan tällä
hetkellä täysin hampaaton järjestö. EU:n jäsenmäärän lisääntyminen
vaikeuttaa
edelleen
WEU:n kehittämistä. WEU:n
ympärillä on kehitelty erilaisia
rakennelmia kuten CJTF (Combined Joint Task Force), jonka
avulla halukkaat maat voivat toteuttaa rajallisia tehtäviä. Koska
ei ole todellista uhkaa niin yhteistyö ei galvanoidu, vaikka
EU:ssa on monta sotilaallisesti
voimakasta valtiota.

Kivisen mukaan länsimaiden
puolustuksen todellinen voima
on edelleen NATOssa, joka onkin maailmanhistorian tehokkain
puolustusliitto. Se onnistui laukaustakaan ampumatta tuhoamaan supervihollisensa Neuvostoliiton. NATOn nykypäivää sävyttävät monet yhteistyöhankkeet kuten PfP ja Euroatlanttinen
neuvosto. Osassa Suomikin voi
olla mukana ilman jäsenyyttä.
Suomi on upseerien kielitaidon,
demokraattisuuden, BKT:n ja
länsimaisuuden vuoksi NATOlle
parempi ehdokas kuin esim.
Puola, Unkari ja Tshekki, jos
Suomi hakisi jäsenyyttä. NATOoptio on maallemme Kivisen
mukaan tärkeä, sillä kukaan ei
tiedä, mitä tapahtuu Venäjällä ja
lähiympäristössämme, Baltiassa
ja Kuolassa. Ennustaminen on
tässä asiassa hyvin vaikeaa. Kivinen kertoi kannattaneensa
Suomen NATOjäsenyyttä j o
1992, jolloin ikkuna oli auki. Poliittisista syistä ikkuna on nyt
kiinni, sillä kukaan ei halua kärjistää poliittisia ja sotilaallisia
suhteita Venäjään. Lopuksi Kivinen totesi, että mikään ei korvaa
sitä tosiseikkaa, että viime kädessä kaikki on omasta puolustuksesta ja puolustustahdosta
kiinni.
Olli Kivinen on syntynyt
1939 Kemissä, käynyt kouluaan
Kemissä, päässyt ylioppilaaksi
Munkkiniemen YK:sta, palvellut
varusmiehenä
Isosaaressa
1959/60, MeriSKrn ru-kurssi 37.
VTM. Helsingin Sanomat: Lontoon kirjeenvaihtaja 1965-70, ulkomaan toimittaja, kolumnisti ja
esimies sekä The Times: Helsingin kirjeenvaihtaja.
Pentti Jänkälä

RANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 9 9

49

RANNIKON PUOLUSTAJA
-LEHDEN JULKAISIJAYHTEISÖJEN YHTEYSTIETOJA

RANNIKONPUOLUSTAJAIN KILTA

RT-KERHO
JOHTORENGAS

Jyri Vikström
PL 105, 00201 Helsinki

Timo Koukku
Hietalahdenkatu 29
65100 Vaasa

Pentti Jänkälä
Teinitie 18 C
00640 Helsinki

RANNIKKOTYKISTÖN
UPSEERIYHDISTYS

SUOMENLINNAN
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS

Eero Akaan-Penttilä
Sepontie 10
02130 Espoo

Ulla Varjola
Katajanokankatu 4 D
00160 Helsinki

Puheenjohtaja
Timo Sario
Laajaniityntie 10 F 81
01620 Vantaa

TURUN
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ

RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA

Heikki Kiviranta
Lankakatu 15 C 10
20660 Littoinen

HANKONIEMEN KILTA
Risto Sariola
Suokatu 15-17 F 28
10900 Hanko

Tero Mäkinen
Avaruuskatu 4 A 7
02210 Espoo
VAASAN
RANNIKKOJÄÄKÄRIPATALJOONA
Evl Alexander Aminoff
PL 5
10641 Dragsvik

KYMENLAAKSON
RANNIKONPUOLUSTAJAIN
KILTA

RANNIKKOTYKISTÖN
OPISTOUPSEERIT

Esa Terviö
Kotilotie 6
48310 Kotka

Aapo Tokkola
KotRPsto, PL 203
48101 Kotka

MERENKURKUN KILTA

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ

Timo Koukku
Hietalahdenkatu 29
65100 Vaasa

SELKÄMEREN
RANNIKKOKILTA
Tauno Setälä
Savenvalajanvahe 4 C 25
26100 Rauma

Valtuuskunnan puheenjohtaja
Toimitusjohtaja
Keijo Tapiovaara
Hallituksen puheenjohtaja
Kommodori
Jorma Vuohelainen
Asiamies
Komentajakapteeni

METALLITEOLLISUUDEN
KESKUSLIITTO MET
www.met.fi

48

O

Yhteyshenkilöt
SIRR
komkapt Petri Parviainen
TuRR
kapt Hannu Heinonen
KotRPsto
ylil Jukka Leikos
HanRPsto
ylil Kari Salin
VaaRPsto
kapt Timo Ikonen
MeriSK
komkapt Jukka Ranta
MpKK
maj Timo Saastamoinen
Killat
Eero Sivunen maj res
Johtorengas
Pentti Jänkälä kapt res
MerivE
komkapt Jussi Voutilainen
Evp-ups
ev Ossi Kettunen

LANSI-LAPIN AMMATTI-INSTITUUTTI

n •

••

Sina
osaat!
•
•
•
•
•
•

Haluatko autohommiin tai rakentamaan?
Kiinnostaako sähkö vai metalli?
Tekisitkö vaatteita tai sapuskaa?
Olisiko video, tietokoneet, radio, TV sinun alaasi?
Kiinnostaako taiteen tekeminen?
Vaiko maatalous, kalatalous tai vaikka metsäala?

KOTKAN OPTIIKKA

-ero

KOTKANKATU 12
48100 KOTKA
P. 05-212951
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Ota yhteyttä! Urheilukatu 6, 95400 Tornio, puh. 016-451100, fax: 016-480648
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Barettmarschen
Kustjägarnas gröna berett är en
viktig internationel symbol för
specialtrupper. Barettens status
har varit hotad. Marinen kommer att klä sig nästa sommar i en
blå barett, vilken inte får bli en
andraklass huvudbonad. Den
gröna baretten kommer att behålla sin position. F.rom. kontingent
1/99 kommer barettmarschen att arrangeras lite tidigare under tjänstgöringen. Kraven kommer att vara de samma
de varit tidigare.

Man får vad man förtjänar - en grön barett
Kryckor, haltande krigare och
ett enda samtalsämne på soldathemmet var vad som präglade
söndagen den 12 juli 1998 på
Nylands Brigad. Man kunde
verkligen prata om "dagen efter". Men allt lidande, alla svidande skavsår och trötta ben
vägdes upp av den gröna baretten, kustjägarbaretten. Barettmarchen för kontingent 1/98 var
förstås den hårdaste i manna
minne, precis som alla marscher
före den. I efterhand kunde vi
räkna till totalt 100 kilometer på
cykel och till fots och totalt 15
planerade kontroller längs med
vägen. Före starten fick varje
grupp en lista över kontrollerna
och det ledde givetvis till spekulationer om rutt och längd.
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Klockan 12:00 lördagen den
11 juli startar grupp 26 från idrottshuset på brigadområdet. Det
känns skönt att äntligen vara på
väg, dygnet av förberedelser har
lett till onödig nervositet. För att
klara marschen måste man har
ett starkt psyke, det håller de
flesta med om. Du gör ingen
med en toppkondition om du är
mjuk mellan öronen. Totalt startar ett tjugotal grupper, de flesta
bestående av beväringar. Två
grupper fallskärmsjägare, en
grupp med sjöstridskrafternas
kadetter och en grupp med personal från brigad finns också i
startfältet. Kanske man inte borde prata om startfält, barettmarschen är ingen tävling. Varje
grupp har 24 timmar på sig - men
som en morot lovar marschledare premiärlöjtnant Mäkelä en
duglighetspermission åt varje
grupp som slår fallskärmsjägarna.

Första etappen
Första etappen går på cykel ner
mot Syndalen. På vägen skall vi
"bonga" en obemannad kontroll
förrän vi lämnar cyklarna vid ba-

rack 2 på Syndalens lägerområde. Precis som vi gissat blir det
nu dags för simning. Bland den
obligatoriska utrtustningen finns
nämligen simbyxorna - alla har
varit förbereda på att i något skede bli våta. Vi packar in alla saker
i regnkåpan och drar simbyxor
och flytvästar på. När vi från Uiskon landstiger en liten bergsklack ungefär 300 meter från
stranden får vi ett kort och klart
besked av premiärlöjtnant Mäkelä.
- Klippan där ni nu befinner
er kommer att sprängas inom 3
minuter.
Det är rätt kallt i vattnet och
med ena handen låst vid utrustningen och vapnet går det inte
snabbt. 1 egenskap av patrullchef
simmar jag först och försöker
öka takten då jag får klara tecken
av de andra att det går för långsamt. Men det går inte, jag blir
tvungen att spara på bensparkarna; det kalla vattnet leder lätt till
kramp. Men när vi når stranden
kan vi konstatera att den långsamma farten har lönat sig. Premiärlöjtnant Mäkelä ger oss 10
poäng.
Många har våt utrustning och
det tar en stund förrän allt är stuvat och packat. Med persedlar
riggade på tork över stridsbälten
och ryggsäckar beger vi oss till
nästa kontroll.
Här blir patrullen tilldelad två
rejäla stockar som skall bäras
från båthamnen till skjutbanan,
en sträcka på lite över en kilometer. Väldigt tungt, men inte för
hårt - vi har ännu ork och krafter.
Det är säkert en av de varmaste
dagarna under sommaren och
svetten rinner. Det gäller att hålla
vätskebalansen i skick.
På G1 skjuter patrullen 30 skott
på "idiotiskt små" tavlor. Kornet
täcker halva tavlan, men vårt saldo blir ändå sju träffar - bland de
bättre resultaten så långt. Efter
det bär vi tillbaks stockarna till
den förra punkten och får nästa
kontroll utmärkt på kartan. Fotmarschen kan börja.
För vår grupps del börjar fot-

marschen med ett ordentligt
skrovmål. Över en halv timme
använder vi till att värma och
laga mat. Vi räknar med att pausen betalar tillbaks sig i ett senare skede i form av ork och energi. Första fotmarschetappen går
från Syndalen till Öby bro, en
sträcka på 10 kilometer. Vi börjar
tillämpa 50/10 systemet - 50 minuter rask marsch och 10 minuter paus. På det viset kommer vi
åtminstone 5 kilometer framåt
per timme.
Solen fortsätter att skina och
det känns som om vattnet man
dricker rinner rakt ut ur kroppen
igen. Vid Öby bro visar gruppens
sanitär, jägare Åhlfors, framfötterna. Kontrollen gäller första
hjälp och vår grupp kammar hem
bra med poäng. Vi får följande
kontroll utmärkt på kartan - en
sandgrop strax före Krokby bro,
ungefär 13 kilometer längs med
landsvägen.
Etappen går bra, men fötterna börjar ömma ordentligt. En
dryg timme efter att vi lämnat
kontrollen vid Öby bro förlorar
vi också vår sanitär. När vi tar
paus öppnar jägare Åhlfors en
konservburk med den följden att
han skär ett djupt sår i tummen.
Vi lägger förband på tummen enligt hans egna direktiv, men såret
fortsätter att blöda kraftigt. Till
sist går jag ner till en sommarstuga och ringer efter ambulansen. Där slutar marschen för jägare Åhlfors som så här långt varit vid bäst vigör av oss alla.
Vi fortsätter mot nästa kontroll, en dryg timme försenade.
Klockan närmar sig 12 på natten
när vi når sandgropen. Kontrollen här går ut på punktutbildning. Vi skall välja en ur gruppen
som skall hålla punkt om en viss
mina. Det blir undersergeant
Kaihovirta som skrapar ihop bra
med poäng åt gruppen genom att
berätta i stort sett allt om bottenminan. Vi får dock en välförtjänt
paus före det, flera patruller köar
för att utföra uppgiften. Väntetiden räknas givetvis bort från den
totala marschtiden. När vi läm-

nar sandgropen och beger oss
iväg mot nästa kontroll känns
ryggsäcken väldigt tung på ryggen. Det ända positiva med skavsåren är att smärtan håller en vaken.
Följande kontroll ligger på
andra sidan viken, någon kilometer söder om Björknäs, en
sträcka på totalt 10 kilometer.
Klockan är långt över tolv och
den här etappen går i kolmörker
längs med små skogsvägar. Vi
fortsätter med 50/10 systemet
medan väskan blir bara tyngre
och tyngre och fötterna ömmare
och ömmare. Man får verkligen
koncentrera sig för att inte somna när vi pausar och det är svårt
att komma in i gångrytmen igen
efter till och med en kortare
paus.
Vid Vitsjön tar vi en kortare
matpaus samtidigt som vi studerar kartan. Vi befinner oss nu
närmare brigaden än cyklarna,
men vi vet att vi är på väg ner till
Syndalen igen. Efter ett par timmars marsch i natten når vi kontrollen, dock inte utan problem.
Vi är lata och följer en grupp
fallskärmsjägare på slutrakan,
men det visar sig att de lila baretterna också är lite vilse. Kontrollen skall finnas vid ett stup,
men enligt kartan finns det stup
längsmed stranden ungefär en
kilometer i nord-sydlig riktning.
Sist och slutligen hittar vi kontrollen och får vila upp oss lite
medan vi köar. Klockan är nu 4
på morgonen och solen börjar
snart gå upp. Av några andra
grupper får vi höra att väldigt få
har avbrutit.
Kontrollen vid stupet gäller
rappelering, eller närmare bestämt klättring upp och ner för en
fyra-fem meters brant med hjälp
av ett halt rep. Gruppen klarar
det utan större problem trots att
musklerna inte riktigt vill samarbeta. Nästa kontroll, den sista
kontrollen under fotmarschen
finns ett par kilometer från Koverhar fabriksområde, dryga tre
kilometer från våra cyklar och 10
kilometer från klätterkontrollen.

Under den etappen händer
dessvärre nått som verkligen
knäcker gruppen. Vi gör en
orienteringstabbe och kommer ut
till stora vägen ovanför Lappvik.
Totalt betyder det en extra
sträcka på endast 3 kilometer,
men just då, i gryningen, med
blödande fötter och stela axlar
känns det katastrofalt. Klockan
är dessutom över sju på morgonen och vi har dryga fem timmar
på oss. Med sammanbitna tänder
börjar vi marschera längs med
stora vägen ner mot Syndalen. Vi
går så fort benen bär oss - slow
motion. Men det hela får en
snabb vändning. En annan grupp
som startat före oss kommer cyklande emot oss, på väg upp mot
Ekenäs.
Av dem får vi veta att det två
kontrollerna som finns inprickade för sträckan Syndalen - Ekenäs har blivit slopade. För oss
betyder det att vi ännu har relativt gott om tid bara vi orkar hålla gruppen i rörelse. Någon kilometer före kontrollen nära Syndalen blir vi omkörda av en bil.
En halv minut senare ser vi en
älg flyga med benen i luften rakt
ner i diket. Det komiska är att nu
på efterhand kan ingen av oss i
gruppen minnas att vi skulle ha
reagerat eller ens kommenterat
älgkrocken som sker två hundra
meter framför oss. Vi börjar bli
mjuka mellan öronen. Flygande
älgar har slutat förvåna oss. Vi
når den sista fotmarschkontrollen där vi skall använda en Sanla.
Som tur är har vi undersergeant
Heikkilä från Pjäsbatteriet med
oss som trotsar all trötthet och
tillsammans med några andra ur
gruppen plockar en näve poäng.
Patrullchef jägare von Weissenberg hinner somna ett dussintal gånger på kontrollen. Den sista etappen ner till cyklarna är
inte mer än tre kilometer lång,
men en del i gruppen har verkligt
trasiga fötter och det går väldigt
långsamt. Men vi tar oss ner till
barack 2 och spänner ryggsäckarna på cyklarna. Det är en
otrolig känsla att sitta på cykeln.
49
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Bakom oss har vi en närmare 50
kilometers fotmarsch. Stridsmoralen stiger, vi vet att vi är på
slutrakan. Vi har nästa fyra timmar på oss om man räknar med
den tid vi förlorat när vi köat på
kontrollerna. Än finns det hopp.
Hopp var precis vad det blir. Sista kontrollen går i sin helhet ut
på att med terrängdräkt och
skaftkängor hoppa i vattnet från
10 meter och simma till den
stormbåt där man stuvat sin utrustning och cykel.
Det har börjat regna och blivit kallt. Gårdagens stekande
heta sol är ett minne blott. Det är
rätt så många grupper i kö framför. Hoppet är över på mindre än
2 sekunder och det är skönt att
komma ner i vattnet. Kylan i regnet gör att vattnet nästan känns
varmt. Det svider i fötterna när
det halvsalta vattnet tränger sig
genom marschkängorna. Vi tar
oss snabbt upp i stormbåten och
ligger där och huttrar medan vi
blir körda till Baggö bron. Nu
återstår bara 2 kilometer på cykel
och sen är vi mål.
När vi rullar in genom portarna till brigaden får nog de flesta
av oss en klump i halsen. Vi har
klarat marschen och övervunnit
diverse problem och tabbar. Barettmarschen 1/98 är avklarad för
vår del. Brigadkommendören råkar vara nere vid idrottshuset när
vi kommer i mål och gratulerar
oss. Men allt är lite dimmigt och
för första gången under min militärtid "nappar" det inte att åka på
permission.
Jag somnar med terrängdräkten på och vaknar inte förrän sent
på söndagen. Baretten får vi först
på måndagen, men skulle vi ha
fått den redan på lördagen skulle
jag ha sovit med den på. Det är
säkert. Fallskärmsjägarna avbröt,
kom aldrig i mål. Det våren hård
marsch.
Text:
Fanbäraran/Nylands Brigad

Rannikkojääkärikilta
Kuten arvoisat
kiltalaiset huomaatte, kirjoitan edelleen puheenjohtajan
ominaisuudessa
tätä palstaa. Lupauduin eri tahoilta tulleisiin
pyyntöihin jatkaa pj:na vielä
vuoden 1999. Tärkeintä meille
tietenkin on, että rannikkojääkärihenki elää ja me olemme yksi
tärkeä taho vaalimaan sitä nyt ja
tulevaisuudessa.
Olen aikaisemmissa Rannikkojääkärilehdissä kertonut yhteistyöneuvotteluista rannikkotykistön ja merivoimien kiltojen
kanssa ja nyt se konkretisoituu
uutena tiedotuslehtenä. Mainitsin viime numerossa, että Rannikkojääkäri lehtemme ilmestyy
viimeistä kertaa siinä muodossa
ja jatkossa olemme osa RT:nm
Rannikonpuolustaja lehteä, jossa
meillä on omat rannikkojääkärisivut. Meripuolustaja lehti taasen
tiedottaa kaikesta vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyvästä koulutuksesta, joihin kaikki voivat vapaasti osallistua. Näi-

• Naamiointiverkot ja
maastouttamisjärjesteimät (yhteistyössä Barracuda Technologies Ab:n
kanssa)
• Varastohallit
• Varastojen sisäkatteet
• Telttapatjat ja ampuma-alustat
• Peite-, kuomu- ja hallimateriaalit
• 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

HINNASTO
EHKÄ SUOMEN EDULLISIN
Perusvälineet

Maaliskuu
kevätkokous 20.3.
Upinniemessä
Toukokuu
Veteraanien, Teikarin saarelaisten, Rannikkojääkäripataljoonan
Perinneyhdistyksen ja Rannikkojääkärikillan yhteinen matka
Teikarin saarelle
Vierailu Santahaminan
varuskuntaan
Kesäkuu
Törnin malja-kilpailu

SUKELLUSVÄLINEKAUPPA!
Puvut

Seeman; sisältää: pullo, liivi,
Reku, octo, comBo
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,Laitepakettitarjoukset
Aquasport kuivapuku
3100,Poseidon Jetstream 300 bar 5550,Viking Pro kuivapuku
5500,Arctic 200 bar
5300,Viking Pro PU
3500,Abyss 22 300 bar
5700,Viking aluspuvut alk.
400,Apex TX50 300 bar
5300, Finfill aluspuku
700,905-Polar kuivapuku+alusp. 4200,Märkätossut 6,5 mm
300,/
Märkähanskat 3-sormi, 6,5 mm200,KAUPALUSETEHDOT: käteiskauppa, matkahuolto tai
postiennakko, posti/ matkakulut lisätään hintoihin.
Hinnat sisältävät ALV 22 %.
Takuut/korjaukset: WASSER SPIELEN.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
TUOTEKUVIA INTERNETISSÄ:

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

://members.tripod.com/~wasser_spielen
Sukellus kauppa-auto liikennöi kaikkialla.

•C.A.,

w a s s e r

S p i e l e n

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

Matti Kaskeala
Kerran rannikkojääkäri
aina rannikkojääkäri

Kotimaisia
aseturvakaappeja
teräksestä.

RANNIKKOJAAKARIKILLAN
TOIMINTAKALENTERI 1999

Heinäkuu
Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan perinnepäivä 5.7.
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den kahden julkaisun lisäksi
lähetämme kiltailaisille pientiedotteita tarvittaessa, kuten
helmikuussa
saamanne tiedote. Lisäksi
meillä on omat sivut Internetissä,
josta voi seurata tapahtumia ja
saada infoa.
Viime vuonna päätavoite oli
saada Rannikkojääkärikillan talous kuntoon ja se myös saatiin.
Kiitos siitä kaikille, jotka sen
eteen töitä tekivät. Toivon että
kuluvan vuoden tapahtumiin
osallistuu runsaasti kiltalaisia.
Meillä on killan omia tilaisuuksia sekä'muiden yhteistyökumppaneidemme tapahtumia, koulutusta jne. Killan saunaa Upinniemessä ei sovi myöskäänunohtaa,
se kyllä kestää useampiakin vierailuja kuin mitä nyt on ollut.

TOIMITAMME
PUOLUSTUSVOIMILLEMME MM:

Elokuu
Kanoottivaellus
Syyskuu
Tutustumisretki vielä määrittelemättömään kohteeseen
Loka-marraskuu
Maanpuolustuksen Tuen keräys
alkaa
Kotisivuilta löytyy päivitetty
versio toimintakalenterista.

K£RAWU

Kaappi 15:lle
aseelle.

I^prcelh'

Leikkaa
talteen!

I90B-19JJJ
AHTI NOKELA
K A U P P A K A A R I 11 puh. 242 6322

• V si

Nokian NPT Oy
Rounionkatu 49, 37100 NOKIA
Puh. 03-341 2241, fax 03-341 0450

KAUPUNGINTALOSSA

Kotisivut
Rannikkojääkärikillan kotisivut
löytyvät osoitteesta
http://www.helsinki.fi/teromaki/rannarit
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Raychemin kaapelit

Rt-kerho Johtorengas
Rt-kerho Johtorenkaan hallitus
kokoontui 13.10.1998 valmistelemaan syksyn sääntömääräistä
yhdistyksen syyskokousta. Samana iltana oli myös Itäisten
kerhojen järjestämä YT-tilaisuus,
jossa kommodori Jorma Vuohelainen esitelmöi aiheesta 2Uudistuneet merivoimat2. Hän esitteli lähes 50 hengelle laajasti uudistusta ja totesi, että alkuepäilyjen jälkeen henkilökunta on tyytyväinen saavutettuun ratkaisuun
eli työtyytyväisyys on korkealla.
Rt-kerho Johtorenkaan sääntömääräinen syyskokous pidettiin tiistaina 10. 10. klo 18.00
Suomenlinnan Upseerikerholla.
Vuoden 1999 hallitus sai seuraavan kokoonpanon puheenjohtaja
Pentti JÄNKÄLÄ, I varapuheenjohtaja Jukka TOUKKARI, II
varapuheenjohtaja
Kai
BRANDSTACK sekä jäsenet
Pertti E. K. AALTO, Toni AAL-

Eteläkärjen
kuulumiset
Komentaja
Kari
Mäkisestä
uusi
komentaja
48

TO, Kimmo V. KINOS, I sihteeri Kare VARTIAINEN (pt 5407
5220, faxt 5624212, gsm 0400694538, sähköposti kare.vartiainen@blickle.fi) varajäsenet: Jyri
HAGMAN (Vartiainen), Esko
JÄRVI (P.E.K. Aalto), Ensio SELIN (T. Aalto) sekä Jarmo
TOIKKA (Kinos). Kokouksen
jälkeen oli HRUP:n aselajikerhojen järjestämä yhteinen esitelmätilaisuus aiheesta 2Kenttätykistön käyttö Euroopassa2
Torstaina 3.12.98 klo 19 järjestettiin Rt-kerho Johtorenkaan
jäsenten perinteinen joulupuuro
Suomenlinnan
Upseerikerhon
perinnehuoneessa.
Tiistaina 12.1.99 pidettiin
hallituksen
järjestäytymiskokous, jossa jaettiin hallituksen
tehtävät.
Torstaina 4.2. 99 kerho järjesti tutustumismatkan Eduskuntaan, jossa isäntänä oli kansanSuomen etelässä muutoksen tuulet jatkuvat. Komentaja Kari Mäkinen otti patteriston komentajan
tehtävät vastaan komentajakapteeni Sakari Kinnariselta. Mäkisen edellinen palveluspaikka oli
Puolustusvoimien Kehittämiskeskus, joten patteriston kehittäminen saanee vauhtia.
Patteriston hakee rooliaan
Suomenlahden Meripuolustusalueen joukkoyksikkönä. Ajatuksena on hyödyntää nykyistä paremmin Russarön ja Hästö-Busön mainiot koulutuspaikat sekä
kantakaupungissa oleva Esikunta.-ja huoltopatterin kasarmi
("Mau-Mau").
Koulutuksessa
haetaan aktiivisesti synergiaa
UudPr:n mootoroidun tykistön ja
rannikkojalkaväen koulutukseen.
Patteristo pyrkiikiin erikoistumaan ammusilmatorjuntaan ja
rannikkoviestimieskoulutukseen.
Vaatteita vaihdetaan. Merivoimien vaattenvaihtoprojekti al-

edustaja, kommodori Seppo Kanerva, joka esitteli yli 50 hengelle eduskunnan työskentelyä sekä
toimitiloja.
Tiistaina 23.03.99 alkaen klo
19 on Rt-kerho Johtorenkaan kevätkokous. Torstaina 22.04.99
Rt-kerho Johtorenkaan hallitus
klo 19 sekä samana iltana elvytettynä perinteinen löylykauhakilpailu, johon haastetaan mm.
RtUy, MeriSK sekä Merireserviä. Näistä lähemmin ReservinSanomista.
Rt-golf järjestetään tiistaina
17.8. klo, 10 alkaen. Ilmoittautumisia ottaa vastaan Pertti E. K.
Aalto (0500-213 554)
Yhteystiedot: puheenjohtaja
Pentti Jänkälä puh.: (09) 752
0914, fax: (09) 728 90187 pentti.jankala@apr.inet.fi

n m m m m
TERASKORSUT JA
SUOJARAKENTEET
RUMPUPUTKET JA
SADEVESIJÄRJESTELMÄT

Vaativiin sovellutuksiin M I L - j a
V G - n o r m i e n mukaiset kaapelit
ja muotokappaleet.

RUMTEC OY
VIMPELI
(06) 569 4200

KUOPIO
(017) 262 6666

OULU
(08) 311 5725

ESPOO
(09) 4780 3180

o

Komentajien tehtävienvaihtoparaati
koi jo tuntua fiaskolta. Kaikesta
huolimatta vaatteet on kuitenkin
pääosiltaan vaihdettu. Osalta
vielä tosin puuttuu jokin tai jotakin sinisistä. Joku näistä harmaisiin tottuneista taistelijoista
vitsailikin omistavansa ainakin
14 erilaista päähinettä ja kypärän suojusta.
Sakari Kinnarinen
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ja

muotokappaleet
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RAISIO

kasvaa m a a i l m a a n

Saatavissa m y ö s häiriösuojattuna
j o p a E M P - t a s o o n asti.

Raychem
Tiilitie 10, 0 1 7 2 0 Vantaa
Puh. ( 0 9 ) 4 1 7 8 8720
Fax ( 0 9 ) 3 4 8 9721

J J K J

TYKISTÖMUSEO

Hämeenlinnan keskustassa Hämeen
vanhan linnan vieressä sijaitseva
sotahistoriallinen erikoismuseo, jonka
kokoelmat ovat kansainvälisestikin ottaen
ainutlaatuiset. Sisä- ja ulkonäyttelyalue
vanhassa kasarmimiljöössä.
Kahvio.

Linnankasarmi,
13100 Hämeenlinna
puh.

(03)682 4600

fax

(03) 682 4601

Avoinna: 2.5.-30.9. päivittäin klo 10-18.
1.10.-30.4. la-su klo 12-17, muina aikoina
sopimuksen mukaan.
Ryhmille opastus erikseen sovittaessa.
49

PERKAINPÖNTTO
Eihän RT-aselaji
kadonnut, eihr.n?
Käytin vuosikokouksessa yhden
puheenvuoron, jossa toivoin yhdistyksen toiminnan "terävöittämistä" Merivoimiin kuuluvana
erikoisaselajina. Olin kuulevinani, että ei ole olemassa mitään
rannikkotykistöaselajia,
vaan
merivoimat?
Oli miten oli, kuulin oikein tai
väärin, tai ymmärsin väärin, niin
olen edelleen sitä mieltä, että
puolustushaaran vaihtuminen ei
poista rannikkotykistöä aselajina! Merivoimiin vain on nyt tullut takaisin jo aikaisemminkin
sinne kuulunut rannikkotykistöaselaji. Merivoimiin kuuluvilla
upseereilla on nyt yksi valinnanmahdollisuus lisää liittyä aselajiperinteitä, ammattitaitoa ja historiaa vaaliviin yhdistyksiin. Puheenvuorollani yritin selvittää
tätä asiaa, mutta en tiedä tuliko
asia ymmärretyksi? Voihan olla,
että siinä ei ollut alunperinkään
mitään epäselvää, paitsi minulle,
joka kenties kuulin väärin. Yhdistyksen toiminnan terävöittäminen on kuitenkin aina hyvä
asia, vaikka näyttäisikin, että sellaiseen ei ole tarvetta. Kehitykselle on aina tarvetta. Ja erityisesti nyt, kun yhteistoimintamuotoja meriupseereiden kanssa
hiotaan saumattomiksi, kuten
niiden pitääkin olla. Rannikkotykistön Upseeriyhdistys on selvästi aselajiyhdistys. Sitä vastoin
Meriupseeriyhdistys on paremminkin puolustushaarayhdistys,

johon sen nimen perusteella voisi kuulua minkä tahansa merivoimiin kuuluvan aselajin upseeri., kuten merenkulku-, miina-,
tykistö-, sukeltaja ym.-upseerit.
Luonnollisesti myös rannikkotykistöupseerit, koska RT-aselaji
kuuluu merivoimiin.
Aselajiyhdistyksen ei tulisi olla
kuitenkaan ketään merivoimissa
eikä muissakaan aselajeissa palvelevia upseereita poissulkeva
ainakaan sääntöjen kautta. En
tiedä ovatko, mutta edes "henkikään" tai perinnetavatkaan eivät
saisi sellaista mitenkään heijastella? Yhdistyssidonnaisuus voi
perustua esimerkiksi aivan muihin tekijöihin kuin palvelustehtäviin rannikkopuolustuksen pirissä. Tutkimus, tekniikka tai
historia voivat olla aivan hyvin
jonkun aktiivi-, evp- tai reserviupseerin perusteina haluun olla
jonkun "vieraan" aselajiyhdistyksen jäsen. Sääntöjen tai ennakkoasenteiden ei tulisi sulkea
tällaista mahdollisuutta pois, tai
olla epämääräiset. Kunniajäsenyydestä lienee omat ohjeensa.
En tiedä oliko tämä vuodatus tarpeellista? Tarkoitukseni on ainakin vilpitön ja hyvää tarkoittava.
Hangossa Talvisodan alkamisen
vuosipäivänä 30.11.1998
Menestystä uusille yhdistysurille
ja Uudelle Vuodelle 1999.
Terveisin
majuri evp. V K A Lange

Perinteinen rannikonpuolustajan päivä on tarkoitus järjestää
tulevana kesänä Raumalla. Tilaisuuden ajankohta on 7-8.8.1999.
Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä järjestäjiin:
Selkämeren Rannikkokilta ry
puheenjohtaja Tauno Setälä puh. koti (02) 8227 210
tai (02) 8228 270
sihteeri Outi Mäkelä puh. koti (02) 8211 772
tai työ (02) 8336270
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MUURLAN EVANKELINEN
OPISTO
Mäkimatruuseiksi?
Rannikkotykistön j a Laivaston
yhdistämisestä merivoimiksi on
nyt kulunut runsaat puoli vuotta.
Kulunut aika on selvästi näyttänyt, mistä oikeastaan oli kysymys. Rannikkotykistö aselajina
lakkautettiin ja liitettiin laivastoon. Vuoden vaihteessa toteutui
kantahenkilökunnan sotilasarvojen, vaatteiden j a nähtävästi
myös aatteiden vaihto.
Voidaan toki sanoa, että kyseessä oli vain paluu vanhaan
käytäntöön, jolloin rannikkotykistön ja laivaston koulutus annettiin monilla tasoilla yhdessä.
Mutta silloinkin ero oli sentään
selvä, ja rannikkotykistöllä olivat
omat sotilasarvonsa ja -asusteensa.
Kun 1960-luvulla kävimme
merisotakoulua, joka vuosikymmenenloppupuolella oli rannikkotykkimiesten osalta pelkästään
tykistökoulun osasato, saarella
palvelevat sotilashenkilöt luokiteltiin tarkoin. Parhaimpia olivat
omasta mielestään merikadetit,
mutta todellisuudessa RT:n upseerioppilaat. Sen jälkeen seurasivat muut omassa järjestyksessään, mutta pahnan pohjimmaisina olivat kiistatta merisotakoulun hevosmiehet, jotka ajoivat
hevosta matruusin vaatteissa.
Heitä kutsuttiin mäkimatruuseiksi.
Nyt Suomenlahden meripuolustusalue kokoaa valtavan
määrän alokkaita merivoimiin
Upinniemeen ja kouluttaa heistä
suurimman osan mäkimatruuseiksi! Kunniakkaan ja perinteikkään aselajin rannikkotykistön
reserviläinenkään ei tänään ole
mitään muuta kuin mäkimatruusi.
Tykkimies Tulliniemestä

Muurlantie 365, 25130 Muurla
Puh. 02-732 0511, fax 02-732 0533

SUOJASAUMA
SUOJAUS ASIANTUNTI JA
• llmakaariteltat • Kuivavarastointisuojat • Esikunta- ja huoltoteltat •
* Erikoiskuomut ja -peitteet •
SUOJASAUMA OY
Telkkistentie 6, 70460 Kuopio,
Puh. 017-261 3355, fax 017-263 2455

KESKUSAPTEEKKI-CENTRALAPOTEKET

JUHNSUN-EVINRURDE
PERÄMOOTTORIT JA PELASTUSLIIVIT
myynti ja huolto läntisellä uudellamaalla

Hovioikeudenpuistikko 20/
Hovrättseslanaden, Vaasa
Puh/ja fax 06-317 2101
Tel./och fax 06-317 2191
MA-PE/MA-FRE 9-18
Muut ajat, katso päivystys
Andra tider, se jouren

T:mi Guy W i k s t r ö m
Ekenäs, Västerby (019) 241 2930

VE&EIRO
Telakka ja veneveistämö

49270 PYHTAA
puh. «5-353 3384 fax 05-343 3924

Puolanlaituri, 48201 Kotka
Puh. 05-216 007, Fax 05-216 207

OSUUSPANKKI

Asianajotoimisto Olli Visakas

Mukana elämän eri käänteissä

Aleksanterinkatu 33 B, 33100 Tampere
Puh. 03-214 0989, fax 03-212 7981

TUHOLAISTORJUNTA OY
DESTRUCTOR AB

Rymättylän Osuuspankki

Viluntie l , 2 l I40 Rymättylä
puh. 02-274 4500

TAMFELT OYJ ABP

Puh. 02-486 0833, 0400-740 262

PL 427, 33101 TAMPERE
Puh. 03-363 9111
fax. 03-356 0120

VM-CARPET

SATALASKENTA OY

63630 Karvala
puh. 06-566 3098, fax 06-566 3274

Isolinnankatu 28, 28100 Pori
Puh. 02-641 2634, Fax 02-632 6150

Palvelua 2 4 h/vrk

VÄLIOVI HANNES OY
Kyläsaarenkatu 14
00580 HELSINKI
puh. 09-701 5500
fax 09-712 598

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

KALLION SAHKO OY
Eteläranta 2, 00130 HELSINKI
Puh. 626 192

OY

KREUTO AB

V a t t u n i e m e n k a t u 12, 0 0 2 1 0 Helsinki 21,
puhelin 0 9 - 6 9 2 4115
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Jääkäriliike

lisuudeksi jäi kääntyä Saksan puoleen. Saksassa toimi saman aikaisesti aktiivisia suomalaisia varatuomari Fritz Wetterhoffin johdolla, neuvotellen Saksan sotaministeriön kanssa mahdollisuudesta
hyödyntää Suomen aktivisteja sotatoimissa Venäjää vastaan. Kaikki
nämä toimet yhdessä johtivat siihen, että 8.12.1914 luovutettiin
Saksan sotilasasiamiehelle Tukholmassa kirje, missä esitettiin sotilaskoulutuksen antamista Saksassa pienelle ryhmälle suomalaisia.
26. tammikuuta 1915 saatiin saksalaisten sotilasvirkamiesten päätös siitä, että 200 suomalaista ylioppilasta saisi noin 4 viikkoa sotilaskoulutusta Saksassa.

Merisotakoulun johtajan, kommodori Risto Raskun juhlapuhe 6.12.1998 Suomenlinnan
Rannikkotykistökillan itsenäisyyspäivän iltajuhlassa.

Pfadfinder

Ehkä tunnetuin jääkäri, kenraali Väinö Valve puhumassa
Suomenlinnan upseerikerholla 12.5.1943.
"Koska Saksan Keisarillinen Hallitus ja Venäjän Tasavallan Hallitus ovat tunnustaneet Suomen itsenäisyyden ja koska vallitsevan
anarkian takia on aivan lähimmässä tulevaisuudessa välttämätöntä
saada maahan suojajoukkoja, valtuutan minä. Suomen Hallituksen
päämies, täten valtioneuvos Edv.
Hjeltin, professori Rafael Erichin
ja everstiluutnantti Wilhelm Thesleffin anomaan Saksan Keisarilliselta hallitukselta, että mahdollisimman pian sallittaisiin tuoda
Suomeen Saksassa järjestetyt sotilasosastot ja aseita ja varusteita
sekä ryhdyttäisiin kaikkiin tätä
varten tarvittaviin
toimenpiteisiin."
Jääkäriliikkeen aktiivisen toiminnan lähtölaukauksena on pidetty marraskuun lopulla 1914
Ostrobotnialla pidettyä osakuntakokousta, missä kokoonkutsujana
ja puheenjohtajana toimi pohjoispohjalaisen osakunnan kuraattori
Väinö Kokko. Sodan syttyminen
Venäjän ja Saksan välille 1914 aikaansai aktiivisten piirien toiveiden suuntautumisen yhä voimakkaammin Venäjän vihollisen Saksan suuntaan. Tunnuslauseeksi tuli
48

Jääkäreiden osuus Suomen sodissa oli merkittävä.
(SA-kuva 17.7.43).
"Irti Venäjästä Suomi itsenäiseksi". Vanhemmat yliopistomiehet ja
poliitikot suhtautuivat hyvin kielteisesti tähän nuorison toimintaan,
mutta se ei enää kyennyt vaikuttamaan tähän nuorten aktivistien
valitsemaan linjaan, jota he rohkeasti lähtivät ajamaan.

Saksalaista
sotilaskoulutusta
Tavoitteena oli saada rajoitetulle
joukolle sotilaallista koulutusta ja
aseita. Tukea haettiin lähinnä
Ruotsista, mutta virallinen Ruotsi
piti tiukasti kiinni puolueettomuudestaan ja täten ainoaksi mahdolRANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 9 9

Helmikuussa 1915 lähti ensimmäinen erä ylioppilaita vielä melko
vapaasti matkustaen Haaparannan
kautta Tukholmaan, missä heidät
varustettiin saksalaisilla passeilla.
Matka jatkui Trelleborgin kautta
Sassnitziin ja Berliiniin päätyen
lopulta 25.2.1915 Lockstedtin leirialueelle Holsteiniin. Joukon johtajaksi oli määrätty saksalainen
majuri Maximilian Bayer, joka toimikin suomalaisten johtajana lähes koko, lopulta kolmevuotiseksi
venähtäneen koulutuksen ajan.
Alussa ei koulutettavia salaamissyistä puettu sotilaspukuihin vaan
lähinnä partiopukuja muistuttaviin
asuihin ja tästä tämä ensimmäinen
koulutusryhmä sai nimen "Pfadfinder" partiopoika.
Pian kuitenkin huomattiin, että
suurella innollakaan ei kuukaudessa tehdä sotilaita puhumattakaan johtajista. Siksi ryhdyttiin välittömästi neuvottelemaan saksalaisten viranomaisten kanssa koulutusajan jatkamisesta ja koulutettavien määrän kasvattamisesta.
Seurauksena oli että kurssia ensin
epämääräisesti jatkettiin ja 16.
huhtikuuta 1915 antoi Saksan
yleisesikunnan päällikkö luvan
kasvattaa koulutettava joukko tuhanteen mieheen. Ilo Lockstedissa
osoittautui kuitenkin ennenaikaiseksi, sillä vastavoimat Saksassa,
jotka tavoittelivat erillisrauhaa Ve-

näjän kanssa, saivat aikaan päätöksen koulutustoiminnan totaalisesta
lakkauttamisesta.

pahtui venäläisten santarmien
kanssa ja useita kymmeniä suomalaisia vangittiin ja toimitettiin Pietariin Shpalernajan vankiloihin.

Vahvuus 2000 mieheen
Nyt oli suomalaisten aktivistien
aika panna iso pyörä päälle ja etenkin Wetterhoffin tarmokkaan toiminnan ja hyvien suhteiden ansiosta saatiin lopettamispäätöksen
toimeenpanoa ensin lykättyä ja
vihdoin elokuussa samana vuonna
itse keisarilta päätös, millä koulutustoimintaa voitiin jatkaa ja vahvuutta lisätä 2000 mieheen. Näistä
miehistä tuli muodostaa vahvennettu pataljoona , joiden tuli "kaikin voimin ja missä hyvänsä palvella Saksan valtakuntaa". Oli siis
mukauduttava kaikkiin vaatimuksiin ilman mitään oikeuksia, mitä
saksalaiset asettivat. Mutta tärkein
oli saavutettu, koulutus jatkui ja
nyt jo todella vaikuttavalle määrälle suomalaisia nuoria miehiä.
2000 miehen värvääminen sotatilan alaisessa maassa oli jättiläismäinen urakka. Suomeen oli
luotava koko maata käsittävä värväys- j a propagandaorgani saatio j a
suunniteltava salaiset etappitiet
Suomesta Ruotsiin ja edelleen
Ruotsin halki Saksaan. Lisäksi tarvittiin melkoisesti varoja, vaikkakin Saksa oli sitoutunut vastaamaan joukon kustannuksista Saksassa. Kaikkiaan keräsi tohtori W
Zilliacus lähimpine apulaisineen
lähes miljoonan nykymarkkaa vastaavan summan, jolla värväystoiminta ja värvättyjen matkakulut
peitettiin. Varsinainen värväystoiminta jäi lähinnä ylioppilasaktivistien huoleksi. Kaikkiaan oli maassa lähes 90 värväyskeskusta. Etappitiet kulkivat aluksi Ahvenanmaan kautta tai Rauman ja Porin
alueelta Selkämeren yli Ruotsiin,
mutta jouduttiin pian muuttamaan
pohjoisemmaksi Tornion kautta
maarajan yli tai Pohjanmaalta Merenkurkun yli Ruotsiin. Kaikkiaan
osallistui tähän toimintaan . värväykseen ja saattotoimintaan, tuhansia kansalaisia sekä miehiä,
että naisia kaikista kansalaispiireistä. Toiminta oli vaikeaa ja vaarallista ja useita yhteenottoja ta-

Sotaan Venäjää vastaan
Loppukeväästä 1916 voitiin joukkoa, mikä oli saanut nimekseen
Kuninkaallinen Preussilainen Jääkäripataljoona 27 pitää täysin koulutettuna ja saksalaisten kanssa
tehdyn sopimuksen mukaisesti se
laitettiin hyötykäyttöön, eli saamaan rintamakokemusta itärintamalle. Pataljoonan saksalaisena
komentajana toimi edelleen majuri Bayer apunaan suomalainen
Hauptzugfurer Jernström. Pataljoonaan kuului neljä jalkaväkikomppaniaa, konekiväärikomppania , pioneerikomppania ja tykistöjaos. Lisäksi pataljoonalla oli
oma torvisoittokunta. Pataljoona
otti rintamavastuun Kuurinmaalla
Mitaun-Riian valtatien eteläpuolella. Historiallisesti tapaus oli
merkittävä, koska nyt ensimmäisen kerran yli sataan vuoteen suomalaisjoukko asettui aseelliseen
taisteluun miehitysvaltaa. Venäjää
vastaan.

Rautaristejä
Juhannusyönä 1916 tapahtui mieliä järkyttänyt tapaus kahden jääkärin karatessa venäläisten puolelle. Seurauksena oli seuraavana
päivänä venäläisten rumputulen
kaltainen tykistökeskitys suomalaisten asemiin, missä kaksi jääkäriä kaatui ja yhdeksän haavoittui.
Tämä tapahtuma oli tuhota koko
joukon maineen ja siitä toipuminen kesti pitkään. Joukon yhteishenkeä kohotti kuitenkin pian
osallistuminen venäläisten aloittaman suurhyökkäyksen torjuntaan,
missä etenkin pataljoonan tykistöjaos ja pioneerikomppania kunnostautuivat. Saksalaisten rintamakomentajan kenraali Wyncken arviointi pioneerikomppanian toiminnasta oli: "Teistä voidaan antaa vain yksi arvio, kaikkein paras" Taisteluissa osoitetusta urheudesta palkittiin kuusi jääkäriä Rautaristillä. Tappioita kaatuneina ja
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haavoittuneina sattui aina silloin
tällöin mutta taistelutoiminnan
vilkkauteen nähden harvinaisen
vähän. Pataljoona oli myöskin saanut kaksi suomalaista sairaanhoitajaa vapaaherratar Ruth Munckin
ja Saara Rampasen tuekseen ja
tämä osoittautui erittäin suuriarvoiseksi. Heidän olemukseensa
profiloitui, ei vain kokenut sairaanhoitaja vaan myöskin äidillinen hoivaaja, jolle luottamuksellisesti voi paljastaa huolensa ja murheensa ja surunsa silloinkin kun
elämän taistelu näytti jo loppuun
taistellulta.
Talvi oli ankara, pakkasta parhaimmillaan 30 astetta, talvivarustus puutteellinen ja ruokaa vähän.
Venäläisten hyökkäys saatiin pysäytettyä ja saksalaiset aloittivat
vastahyökkäyksen, jonka yhteydessä suomalaista pataljoonaa
suunniteltiin käytettävän hiihtojoukkoina venäläisten selustassa
huoltoyhteyksillä.
Saksalaisten
hyökkäys kuitenkin tyrehtyi alkuunsa ja suomalaisia ei ehditty
suunnata venäläisten selustaan.
Maaliskuussa 1917, kun vallankumous Venäjällä oli juuri puhjennut
pataljoona siirrettiin jälleen takaisin Libaun varuskuntaan. Tilanne
oli vaikea, pataljoona oli ollut jo
lähes kaksi vuotta Saksassa ja mielialat olivat kireät. Muutamia kymmeniä jääkäreitä jouduttiin eristämään Bahrenfeldin
työleirille,
mistä ne myöhemmin kotiutettiin
siviiliin.

Värväystoiminta
vaikeutuu
Myöskin
itsenäisyysliikkeessä
Suomessa oli havaittavissa "nuorten" ja "vanhojen" välisiä ristiriitoja, joista luonnollisestikin tihkui
tietoja myöskin pataljoonalle. Värväystoiminta Suomessa kävi vuoden 1916 aikana yhä vaikeammaksi venäläisen santarmiston kiihtyneen toiminnan takia ja useita kuolonuhrejakin vaatineita yhteenottoja tapahtui. Saksasta lähetettiin
jo koulutettuja jääkäreitä perustamaan ja johtamaan uusia etappireittejä koska rintamalla syntyneet
tappiot vaativat miehistötäydennystä pataljoonalle. Suomessa toi76

mi jääkäreistä perustettuja ns
"pommariryhmiä", jotka tekivät tihutöitä venäläisten huoltoreiteillä
ja ase-ja ammusvarastoissa. Kaikki oli kuitenkin muuta, kuin mihin
pataljoona oli koulutettu ja mielialat sekä Saksassa että Suomessa
kiristyivät kun kutsua tositoimiin
kotimaahan ei kuulunut. Silloin
tarvittiin hurttia suomalaista huumoria että jaksettiin eteenpäin.
Niinpä esimerkiksi konekiväärikomppaniassa, missä eräs länsisuomalainen maanviljelijän poika , varakkaan ja isäntämiehen näköinen, tapasi tauolla saksalaisen
upseerin. Tämä kysyi kuten saksalaisilla oli tapana kiinnostuneina
jääkärien kotioloista. "Was sind
Sie von Beruf' "Mikä on ammattinne" , mihin selkeänä tosin hieman omalaatuisena vastauksena
tuli "Ik bin Vinlant krosse kivinavetta, vansikt Pferde und hundert
ammuu"

Takaisin kotiin
Vallankumous Venäjällä toi mukanaan uusia toiveita pataljoonan kotiinlähettämisestä ja aikaansai
vilkkaan koulutustoiminnan Libaussa. Pataljoonan uusi saksalainen komentaja kapteeni Ausfeldt
vahvisti yksityiskohtaisen suunnitelman täydellisestä upseeri-ja aliupseerikoulutuksesta kaikkine erikoisaloineen. Vuoden 1917 loppupuolella aloitettiin myöskin erityinen yleisesikuntakurssi. Koulutus
tapahtui Suomen kielellä ja ohjesääntökomitea sai valmiiksi lähes
2500 sivua käsittävän suomenkielisen sotilaskäsikirjan, mikä pitkäksi aikaa eteenpäin tuli muodostamaan kaiken koulutuksen pohjan
vielä Suomessakin. Kaikki tämä
oli omiaan piristämään mielialoja
pataljoonassa ja kun vielä heinäkuun lopussa 1917 saatiin saksalaisten kanssa aikaan sopimus
huomattavasta noin 100000 miehen varustamiseen tarvittavasta
asehankinnasta , näytti kaikki varsin hyvältä. Aselähetyksiä alettiin
syksyn aikana salaa toimittamaan
Suomeen. Monet merkit siitä, että
pian koittaisi pataljoonan kotiinpaluun hetki näyttivät vahvistuvan
kun Suomi 6.12.1917 julistautui itsenäiseksi ja sai julistukselleen no-

peasti sekä Venäjän, Saksan, että
monien muiden maiden tunnustuksen. Kun kutsu sitten tammikuun
8. päivänä 1917 saapui, oli riemu
jääkärien keskuudessa suunnaton.
Tammikuun 31. päivänä antoi
Saksan hallitus luvan joukon kuljettamisesta Suomeen, mutta siviilipuvuissa johtuen Saksan ja Venäjän välisestä välirauhasta, jota
Saksa ei halunnut riskeerata. Etukomennuskunta lähti 11. helmikuuta Danzigista kolmella laivalla
mukanaan suuri aselasti sekä pataljoonan sotilasvarustus ja pääjoukko Libausta 14. helmikuuta
laivoilla "Arcturus" ja "Castor". 11
vuorokautta kestäneen matkan jälkeen saapuivat alukset 25. helmikuuta Vaskiluodon satamaan Vaasaan.
Yli kolme vuotta kestänyt matka oli päättynyt ja Vaasan torilla
26. helmikuuta pidetyssä paraatissa Suomen hallituksen armeijan
ylipäälliköksi nimittämä kenraali
Mannerheim lausui joukoille:
"Aikana, jolloin isänmaan kohtalo näytti synkimmältä, uskoitte
te nuoret sen tulevaisuuteen. Te
uhrasitte kotinne , onnenne, kaiken
voidaksenne luoda onnettomalle
kansallenne paremman tulevaisuuden. Johtotähtenne ei vienyt teitä
harhaan. Isänmaa tervehtii teissä
parhaita poikiaan. Suomen muodostumassa oleva armeija näkee
teissä opettajansa ja tulevat johtajansa."
Jo maaliskuussa olivat nämä
nuoret upseerit ja aliupseerit tositoimissa valkoisten jääkärirykmenttien johtajina.
Ankarien ja säälimättömien
taisteluiden jälkeen, jollaisia sisällissodan tyyppiset sodat aina ovat
kykeni vauvaikäinen Suomi säilyttämään itsenäisyytensä ja aloittamaan sen kehityskulun, joka tänään on johtanut meidät varttuneen henkilön ikään ,Euroopan
unioniin ja yhä tiiviimpään yhteistyöhön unionin sisällä. Kuitenkin
itsenäisenä valtiona, jolla on demokraattiset oikeudet tehdä omat
päätöksensä.

S Öljyntorjunta
Saves Our

Lähde: Jääkäriliike 40-vuotta
(Jääkäriliitto R.Y)
Risto Rasku
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LORI harjakasetin

Water

toiminta

LORI harjateknologiaan perustuvat öljyntorjuntalaitteet ovat käytössä jo yli 190
aluksessa ympäri maailmaa. Harjakasetin
muodostaman kuljettimen avulla saadaan
vedestä tehokkaasti ylös niin öljy kuin sen
seassa olevat roskat ja mm. levä.
Eräs LORI järjestelmän
merkittävistä
eduista on sen keräysnopeus, n. 3-4 kertainen perinteisiin keräysjärjestelmiin verrattuna. Tämä merkitsee vastaavasti laajempaa puhdistettua aluetta.
Juuri se on
tärkeää, ennenkuin öljy ehtii saastuttamaan
rantoja !
UUTUUS ! LORI Mini Skimmer LMS-20,
jonka kapasiteetti yltää aina 25 m 3 /h.
LORI tuotteita: Harjakasetin avulla toteutetut keräysjärjestelmät asennettuina aluksen keulaan, sivuille tai
sisäänrakennettuna. Lisäksi kelluvat kerääjät,
rantojen
puhdistussarjat, öljypuomit jne.

Oil Boom

Sisäänrakennetun
toimintaperiaate

LORS

järjestemän

LORI Mini Skimmer

LMS-20

Oy LMP Patents Ltd Ab
PL 119 07901 Loviisa
® 019-533 267 fax 019-531 070
lori.products@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/lori.products

IPI) V O I M A L A I T E

AGGREGAATIT

DIESELMOOTTORILLA

I . . . 2000

BENSIINIMOOTTORILLA

0,6...

MYÖS

72,5

kVA
kVA

KAASUKÄYTTÖISET

. Kösikäytöt • automaattiset • huipunleikkaus • laivakäytöt
• murskauskäytöt • ajoneuvoasennukset • hitsauskäytöt yms.
• Hinattavat • sääsuojatut • kontit • koteloidut yms.

P O R I N SATAMA - P O R T O F P O R I
Merisatamantie 13, 28880 PORI
Puh. 02-621 2600, Fax 02-621 2630
http://www.pon.fl//port/index.html

Kuvassa 2 0 0 kVA
hinattava malli

V O I M A L A I T E OY p. 0 3 - 3 6 8 5 0 0 1 , f a x 0 3 - 3 6 8 5 0 3 0

PUOLUSTUSVOIMIEN
VAATETTAJA
JO VUODESTA 1922

VPU
PUKUTEHDAS

• VALMISTAMME HEIJASTIMILLA VARUSTETUT
TURVALIIVIT JA HEIJASTINVYÖT
AMMATTIKÄYTTÖÖN
• NAHKAVYÖT • MAIN0SLAUKUT

OY

HAMEENLINNA
PUH. 03-6265200
FAX 03-6265300
M Y Y M Ä L Ä T : H Ä M E E N L I N N A , HELSINKI
T U R K U . ROVANIEMI, K O U V O L A . O U L U
I N T E R N E T http://www.vpu.fi

KEMIRA SAFETY
Hengityssuojaimet

S7£f A*!
Aakonkatu 5, 15100 Lahti
Puh. 03-752 5577, Fax 03-7520744

V I T
YIT SERVICE
Pintakäsittely

R

annikkotykistön Opistoupseerit ry:n jatkokoulutus- ja syyskokoustilaisuus pidettiin
27.11.1998 Santahaminassa. Tilaisuus aloitettiin tutustumalla Merisotakoulun meri- j a maaammunnan tulenkäytön simulaattoriin, MeriTuksi:in. Jyrki Runola esitteli simulaattorin ominaisuuksiaja suorituskykyä. MeriTuksi mahdollistaa
monipuolisten, mielekkäiden ja tehokkaiden opetustapahtumien järjestämisen varusmiehille, reserviläisille sekä kantahenkilökunnalle. Esimerkiksi
tulenjohtajana toimiva saa suoran palautteen toiminnastaan visuaalisessa, suullisessa j a kirjallisessa muodossa.
Tilaisuutta jatkettiin sääntömääräisellä syyskokouksella, joka valitsi Jari Anderssonin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi. Hän palvelee Isosaaren linnakkeella, Suomenlahden Meripuolustusalueella. Kokouksessa valittiin myös uusi hallitus varajäsenineen. Uutena toimialueena mukaan
otettiin Tammisaari, jonne moottoroidun rannikkotykistön koulutus on siirretty.

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN
JÄSENET ALUEITTAIN 1999
Jari Andersson

Puheenjohtaja

^KEMIRA
^

^

KEMIRA

SAFETY

Pintakäsittelytaitoa
ja tämän päivän tekniikkaa

Turku

varalla
Gyltö, Utö

O Y

PL 5 0 1

Karjakanta. PORI
Puh. 02-632 6900, Fax 02-633 5299
GSM 0400-633 5299

6 5 1 0 1 VAASA

varalla
Hanko

Upinniemi

MUSTA
PÖRSSI

Turun alue, Ö r ö

KARHULA
CITYMARKET
p. 0 5 - 2 6 54 35

KYMENLAAKSON
MAANPUOLUSTUSHENKISIN K0DINTEKNIIKKAKAUPPA

Helsinki

Jari Reijonen

varalla

Jani Rekola

Upinniemen alue

Tatu Vartiainen
Jyrki Hokkila

Suomenlinna

Kari Laakko
Markku Kaukoranta

LINJA OY
Riihenmäentie 6
04600 Mäntsälä
Puh. 0 1 9 - 6 8 8 0651
Fax 0 1 9 - 6 8 8 0810

Isosaari

Jyrki Runola

varalla

Mika Merenlahti

Kolkan alue

Jukka Mutanen
Aapo Tokkola

Kotka

varalla
Evp
varalla
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Kokouksessa käsiteltiin myös vuoden 1999 toimintasuunnitelmaa, jäsenmaksun suuruutta, tuloja menoarvioesitystä sekä pöytästandaarisääntöjä.
Hallituksen esitykset hyväksyttiin pienin tarkennuksin. Pöytästandaari valmistuu kevään kuluessa
ja siitä lisää seuraavassa tämän lehden numerossa.
Kokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan. Jäsenmaksulappuja ja vuoden 1999 toimintasuunnitelman saat oman alueesi hallituksen jäseniltä.

Hangon alue.

varalla
Helsingin alue (-),

Evp

48

Petri Kalliomäki
Jan-Henrik Kankare

Tammisaari

varalla

SUKULAN

Heimo Lempiäinen
Juha Saarinen

Osa syyskokoukseen osallistuneista yhteiskuvassa. Eturivissä keskellä yhdistyksen uusi
puheenjohtaja Jari Andersson.

Stig Lehtovaara
Malli Kokoi

JÄSENMAKSU VUODELLE 1999
Vuosimaksu
Ainaisjäsenmaksu
Yhdistys

80:-/jäsen
500:-/jäsen
100:- + I :-/jäsen

Lopuksi Juha Martin kertoi Päällystöliiton ajankohtaisista asioista. Yhdistys tarjosi kokousväelle
maittavan lounaan päällyslökerholla. Tätä käytäntöä jatketaan tulevassa kevätkokouksessakin, joka
järjestettäneen Tammisaaressa. Kevätkokoukseen
osallistuneiden kesken arvotaan matkalahjakortti,
joten kaikki jäsenet joukolla mukaan. Kokouskutsut ohjelmineen lähetetään toimipaikkajakeluna
helmikuussa.
Kari L a a k k o
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Ruotsin rannikkotykistön
materiaalikehitys
Ruotsin materiaalisessa
kehityksessä on painopisteeksi määritetty
elektronisen sodankäynnin, ilmatorjunnan ja
tiedustelujärjestelmien
kehittäminen. Talousongelmat luovat kuitenkin
varjon kaikkiin materiaalihankkeisiin.

Kiinteätäkin
kehitetään

Rannikkoilmatorjunta
kuntoon

L

Lennokkiajattelu
Ruotsin
rannikkotykistössä on suomalaisesta versiosta poikkeava. Taisteluvene 90:een sijoitettavalla kevyellä tiedustelulennokkijärjestelmällä
uskotaan
olevan suuri hyöty rannikkojoukkojen tiedustelulle. Hankkeen tulevaisuus näyttää kuitenkin epävarmalta.
Rannikkotykistön uuden 3Dtutkakaluston hankita etenee
huomattavasti paremmin. Uusi
ARTE 740 tutka kykenee sekä
pinta että ilmamaalien havaitsemiseen, että tulen johtamiseen
pintamaaleja vastaan. Tutka sijoitetaan Movvag-kuljetuspanssarivaunu alustalle. Prototyyppivaunut ovat jo tuotannossa.
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käytössä olevan 120 mmm tykin
modernisointi. Modernisoinnissa
tykki
asennettaisiin
Volvon
dumpperin alustalle, josta on
olemassa j o prototyyppi kokeilussa. Modernisointia tutkitaan
yhteisprojektina kenttätykistön
kanssa. Rannikkotykistö on kalliimman vaihtoehdon, Pz 2000:n
kannalla. Mikäli kenttätykistö
päätyy toteuttamaan 155 mm:n
tykkien modernisoinnin tullee
rannikkotykistöllekin 120 mm:n
tykit todennäköisemmiksi.

Amfibiopataljoonien ja rannikkoprikaatien ilmatorjuntaa aiotaan kehittää ja tähän on saatu
maavoimilta Lvrb70 ilmatorjuntaohjuksia. Ilmatorjuntaohjukset
on sijoitettu amfibiopataljooniin
ja prikaatin ilmatorjuntakomppaniaan. Lvrb70 kykenee kuitenkin vain päivätoimintaan. Tavoitteena on kehittyneemmän ilmatorjuntaohjusjärjestelmän hankinta, mutta tähänkään ei riittäne
varoja lähivuosina.
Ammusilmatorjunnan liikkuvuuden ja tulivoiman parantamiseksi on kehitteillä Trika-ilmatorjuntavaunu liikkuvien rannikkotykistöpattereiden suojaksi.
Kyseessä on Volvon dumpperin
alustalle kehitetty ajoneuvo, jossa on Boforsin 40 mm:n ilmatorjuntatykki m/48 ja optoelektroninen tähtäin. Järjestelmä vastaa
teholtaan 40 mmm jaosta, mutta
on ampumavalmis noin minuutissa pysähtymisestä. Järjestelmä
on ollut kokeilussa j o yli vuoden. Parannettu Trika 725 -versio, jossa on IP-etsin, tutka j a
uusi ammunnanhallintajärjestelmä on tulossa kokeiluihin tänä

vuonna. Hankintapäätökset tehdään kuitenkin vasta ensi vuosituhannella.

Ilmatyynyaluksilla
liikkuvuutta
Rannikkotykistö tutkii myös ilmatyynyalusten käyttöä rannikkoprikaatien kuljetusten tukemiseksi. Rannikkotykistö on j o saanut kokeiluihin yhden prototyyppialuksen ja kuuden aluksen
sarja on suunniteltu tilattavaksi.
Liikkuvien rannikkotykistöprikaatin johtoportaille on suunniteltu hankittavaksi Mowag kuljetuspanssarivaunuja. Tavoitteena
on, että prikaatien ja pataljoonien/patteristojen
esikunnat
kyettäisiin sijoittamaan kokonaan esikuntapanssarivaunuihin.

Panssarihaupitsi
miellyttää
Rannikkotykistöpatteristojen
120 mm:n tykkien korvaaminen
tai modernisointi on myös tutkittavana. Korvaavaksi kalustoksi
on
suunniteltu
saksalaista
Pz2000 panssarihaupitsia, jota
on kokeiltu hyvin tuloksin vuonna 1996. Toinen vaihtoehto on
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Rannikkotykistön kaikki tärkeimmät kehittämisprojektit liittyvät liikkuvien rannikkotykistöjoukkojen kehittämiseen. Kiinteästä rannikkotykistöstä kehitetään lähinnä vain 120 mmm Ersta-patterien suojaaja miina-asetta.
Ersta-patterin tykkiasemien
betonisuojausta vahvennetaan
uudella erikoisbetonilla jonka on
todettu antavan hyvän suojan eri-

laisia räjähteitä vastaan. Lisäsuojaa antamaan on suunniteltu
tornien ympärille asennettavia
savugeneraattoreita, jotka kehitävät infrapunasensoreita häiritsevää savua sekä vesihöyrysuihkuja, joiden kehittämä vesihöyry
vaikeuttaisi laser-maalinosoittimien toimintaa.

Kiinteistä miinakentistä
luovutaan
Kiinteistä tähystysmiinakentistä
pyritään luopumaan niiden haavoittuvuuden vuoksi. Tilalle kehitetään liikkuvia miinajoukkueita, joilla on kalusto nopeaan
miinoitukseen j a kyky rakentaa
nopeasti sensori kenttä maalin
häväisemistä ja miinojen laukaisua varten. Kehitteillä on myös
hakeutuva miina.
Ruotsin kiinteän rannikkotykistön aika alkaa kuitenkin olla
jo ohitse. Kiinteiden joukkojen
osuus rannikkotykistöstä on jo
hyvin pieni. Kiinteitä järjestelmiä pidetään enää yllä tärkeimmissä operatiivisissa suunnissa

niin kauan kunnes ne voidaan
korvata uusilla liikkuvilla järjestelmillä.

Tummat pilvet
varjostavat
Kaikki Ruotsin rannikkotykistön
materiaaliprojektit ovat tällä hetkellä keskeyttämisuhan alla puolustusvoimissa tapahtuvien suurien leikkausten takia. Joka tapauksessa on selvää, että rannikkotykistön kehittämiseen käytettävissä olevat varat tulevat jatkossa supistumaan. Rannikkotykistöjoukkojenkin määrä saattaa
myös tulevaisuudessa supistua.
Esimerkiksi puolustusvoimien
komentajan esityksessä Ruotsin
puolustusvoimien kehittämisestä
vuoteen 2010 mennessä on toinen liikkuvista rannikkotykistöprikaatin johtoportaista pudotettu pois.
Jussi Voutilainen

Minne hävisivät Russarön I T tykit?
M
oni Russarön linnakkeella
käynyt henkilö on törmännyt kahteen valtavaan
vesitäytteeseen kuoppaan keskellä saarta. Harva tietää mikä
on kuoppien historia.
Talvisodan jälkeen Hankoniemi vuokrattiin venäläisille
laivastotukikohdaksi. Miina- ja
tykistösulun pohjoispään suojaksi Venäläiset suunnittelivat
Russaröhön kolmitykkisen 12tuumaisen (305 mmm) patterin.
Tykit olivat kolmitykkisiä torneja tyyppiä MB-3-12. Kaksi ensimmäistä tämän tyyppistä tornia valmistettiin Leningradin
Metallitehtaalla (entinen Pietarin Metallitehdas) vuonna 1932
taistelulaiva Poltavan torneista.
Muutostyöt suunnittelivat insinöörit A. Florenski ja N. Bogdanov. Tornit asennettiin Vladivos-

tokiin vuosin 1932-1934. Patteri
sai numeron 981.
Kaksi seuraavaa Poltavan
tornia oli tarkoitus asentaa Krasnaja Gorkaan, mutta päätös peruttiin. Talvisodan jälkeen päätettiin tornit asentaa Hangon
vuokratukikohtaan. Työt alkoivat vuonna 1940 mutta keskeytyivät materiaalipulan takia keväällä 1941. Louhintatyöt oli
tehty, mutta betonointityö oli
aloittamatta. Toisen maailmansodan aikana tornit olivat Leningradin Metallitehtaan alueella. Tukikohdan päätehtävää jouduttiin suorittamaan 305 mmm
rautatietykistöllä.

1947 ja työ kesti vuoteen 1952
saakka. Koska kaksi- ja kolmitykkisen 305 mm:n tornin välillä
on huomattavia eroja, asentaminen vaati torniin ja tykkiasemaan huomattavia muutostöitä.
Torni saikin sen takia uuden
tyyppimerkinnäkin
MB-312FM. Patterin sai numeron 30
ja nimen "Maxim Gorki I".
Tornit sijaitsevat Sevastopolissa sotilasalueella. Ne olivat
pitkään "varalla" vaikka niillä ei
ammuttu 1950-luvun jälkeen.
Tänä päivänä ne toimivat tiettävästi museona.

Toisen maailmansodan jälkeen tornit asennettiin Sevastopoliin Saksalaisten vuonna 1942
tuhoaman kaksiputkisen tornin
tilalle. Päätös tehtiin vuonna

LÄHTEET:
Tohtori V. Kalininin antamat tiedot
L. Amirhanovin, S. Tituskinin ja A.
Shirokoradin kirjoitukset eri lähteissä
M. E^ger: Die Festung Sewastopol,

Ove Enqvist
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VIELÄ KERRAN POLYPHEM

Polyphen tarjoaa useita lavettivaihtoehtoja.

Polyphem -ohjus on
esitelty tämän lehden
sivuilla viimeksi numerossa 4/1995. Seppo Heiskanen
on lisäksi ansiokkaasti kirjoittanut ohjusjärjestelmästä j a ohjuksesta ainakin kaksi kertaa Sotilasaikakausilehdessä, viimeksi
tämän vuoden tammikuun numerossa. Tässä artikkelissa ei
ole tarkoitus toistaa kaikkia ennen esitettyjä asioita, vaan tuoda
esille viimeaikaisen kehityksen
tuloksia ja ohjuksen käyttöajatuksia sekä tarkastella yleisesti
ohjuksen sopivuutta meille esimerkiksi pinta-aluksien ja rannikkojoukkojen käyttöön.
76

Polyphem (Fiber Optio Guided Precision Strike Missile
System) edustaa ominaisuuksiltaan täysin uutta ohjustyyppiä.
Se sopii erityisen hyvin johtamissodankäyntiä sekä valikoitunutta ja tarkkaa tulenkäyttöä korostavan taistelukentän olosuhteisiin. Ohjus on tarkoitettu kaikkien puolustushaarojen käyttöön. Daimler-Benz Aerospace
AG (Dasa) luokittelee Polyphemin maavoimien tulitukiohjuksesksi sekä pinta-aluksilta ja sukellusveneistä
laukaistavaksi
(merimaali-) ohjukseksi. Ohjusta
ei enää pidetä ensisijaisesti pitkän kantaman pst-ohjuksena.

Useita käyttökohteita

käyttöönsä. Maavoimissa ohjusta tullaan ensisijaisesti käyttämään nopean toiminnan joukkojen tulitukiaseena. Saksan merivoimat aikovat sijoittaa ohjuksen
ainakin tulevalle K 130 -korvettiluokalle toiseksi pintatorjuntaohjusjärjestelmäksi. Polyphem -ohjusta on kaavailtu myös tulevan
NH 90 -meritopimintahelikopterin aseistukseksi.

Kehitystyö jatkuu
Ohjuksesta kehitetään edellisten
lisäksi sukellusveneestä laukaistavaa versiota, joka on tarkoitettu
ensisijaisesti meritoimintahelikopterien torjuntaan ja toissijaisesti rannikolla sijaitsevia kohteita sekä pinta-aluksia vastaan.
Sekä Saksa että Italia aikovat ottaa ohjuksen käyttöön uudessa U
212-luokan
sukellusveneessä.
Myös USA:n merivoimat ovat
olleet kiinnostuneita tästä kehityshankkeesta.
Valokuidun käyttöön perustuvia, komento-ohjattuja ohjuks i a p a niiden perustekniikkaa on
kehitelty noin 15 vuotta. Aluksi
näiden ohjuskehityshankkeiden
yleisenä tavoitteena oli kehittää
pitkän kantaman pst-ohjus, jolla
olisi myös hyvä torjuntakyky hitaasti lentäviä ilma-aluksia vastaan. Erityisesti kykyä toimia
maastokatveen takaa tulittavaa
pst-helikopteria vastaan pidettiin
tärkeänä. Kantamaksi kaavailtiin
noin 15 kilometriä.

Valmistajan mukaan ohjuksen
tyypillisiä maaleja voisivat olla
rannikon ja mantereen kiinteät
kohteet so. rannikkopatterit, tutka-, ohjus- ja ilmatorjunta-asemat, johtamispaikat, kantalinnoittet sekä sillat. Myös liikkuvat kohteet kuten panssarivaunut
ja panssaroidut ajoneuvot sekä
helikopterit ja hitaasti lentävät
kiinteäsiipiset ilma-alukset pinta-alukset ovat ohjukselle otollisia maaleja.
Saksan, Ranskan j a Italian
maavoimat sekä Saksan merivoimat ovat valinneet ohjuksen

Ohjuksilla kolme
kantamaluokkaa

RANNIKON PUOLUSTAJA 1/99

TEKNIIKKA

Ohjuksien kehityskaaren aikana
1980 -luvun hankkeista on eriytynyt kolme kantamaluokkaa:
2,5 - 7 kilometriä kantavat pstohjukset, 15 kilometriä kantavat
tulituki- ja pst-ohjukset sekä
useita kymmeniä kilometrejä
kantavat tulitukiohjukset.
Ensimmäiseen kantamaluokkaan kuuluvat mm. israelilainen
NT-ohjusperhe (Gill, Spike j a
Dandy). Toiseen kantamaluokkaan kuuluvat USA:n kehitteillä

oleva EFOGM ja vastaavanlainen japanilainen järjestelmä, jota
kehitetään rannikkopuolustus- ja
pst-ohjukseksi.
Kolmanteen
luokkaan kuuluvat Polyphem ja
ehkä tulevaisuudessa EFOGM:n
100 kilometriä kantava versio
LONGFOG. Viimeksi mainitun
luokan ohjuksia on kaavailtu laukaistavaksi esimerkiksi MLRS raketinheittimen lavetilta. USA:n
maavoimilla onkin olemassa
suunnitelmia MLRS -tulitukiyksiköstä, jonka aseistuksena ovat
erilaisilla taistelulatauksilla varustetut, 60 - 70 kilometriä kantavat raketit, 100 kilometriä kantavat valokuituohjatut ohjukset ja
250
kilometriä
kantavat
ATACMS -ohjukset. Ase voidaan valita joustavasti maalitilanteen mukaan.
Iso-Britannian maavoimilla
on meneillään projekti kevyestä
tulitukijärjestelmästä,
jonka
vaihtoehtoisia
komponentteja
ovat kevyt 155 mm haupitsi, valokuituohjattu ohjus ja MLRS:n
kevennetty versio maastokuorma-autoon sijoitettuna. Tarkoituksena on valita em. komponenteista tehokkain kokonaisuus.
Projektissa on meneillään käyttäjän vaatimuksien määrittelyvaihe.

Polyphem monikansallinen projekti
Polyphemin kehittäjämaat Saksa, Ranska ja Italia ovat tehneet
noin 5000 ohjuksen tilauksen.
Toimituksia ei ole vielä aloitettu,
mutta ohjus ehtinee operatiiviseen käyttöön noin vuoteen 2005
mennessä. Ohjukselle on odotettavissa hyvät markkinanäkymät
tulevaisuudessa.
Polyphemin tuotantoversion
kantama tulee olemaan 60 kilometriä, jonka ohjus saavuttaa
kaikissa sääolosuhteissa. Muita
kantamaversioita ei toistaiseksi
kehitetä pl sukellusveneestä
laukaistava versio. Vielä muutama vuosi sitten Suomessakin
rannikkotykistö piti Polyphemiä
yhtenä vaihtoehtona etsittäessä

poistuneelle väylätorjuntaohjusjärjestelmälle seuraajaa. Silloin
Polyphemin kantamavaihtoehtoina olivat mm. 15 ja 30 kilometriä. Nykyisessä muodossaan
Polyphem on hieman liian kookas rannikko-ohjukseksi.

Yksinkertainen ratkaisu
Ohjusjärjestelmä kokonaisuudessaan on kyetty rakentamaan
yksinkertaiseksi.
Ammuntaan
tarvitaan ohjuslavetit ja niiden
suuntahyrrät sekä operaattorin
konsoli, joka esittää ohjuksen
hakupään tuottaman kuvan ja
mahdollistaa ohjauskomentojen
antamisen ohjukselle sekä luonnollisesti ammunnan suunnittelun ja simulointitoiminnot. Operaattorin koneeksi käy periaatteessa tavallinen kannettava PC,
joka on varustettu ohjainsauvalla. Työpisteellä esitetään toiminta-alueen kartta ja ohjusammunta voidaan valmistella samalla
tavalla kuin nykyisin käytössä
olevassa MTO 85 -ohjusjärjestelmässä. Lavetti vaihtoehtoina
ovat mm kevyt maastohenkilöauto tai sen vetämä perävaunu,
miesvoimin siirrettävä maalavetti, tai edellä esitetty MLRS.
Alustoiminnassa käytetään joko
2 x 4 tai 2 x 6 ohjuksen lavetteja.
Lavettien suunta- ja paikkatieto
saadaan aluksen navigointijärjestelmältä. Operaattorin erillinen
konsoli voidaan korvata aluksen
taistelunjohtojärjestelmän osaksi
integroitavalla ammunnanhallintaohjelmistolla.

Halpa hinta etuna
Ohjusjärjestelmän ja erityisesti
ohjuksen yksi hyvä ominaisuus
on sen (periaatteessa) halpa hinta
ja yksinkertaisuus. Ohjus itsessään on varsin tyhmä. Se lentää
sille annetun reitin mukaisesti,
välittää sensorinsa muodostaman
kuvan ja ottaa vastaan ohjauskomentoja. Ohjuksen toimintalogiikka on pääosin ammunnanhan intapäässä.
Ohjukselle kaavailtiin alun77

vällä syyllä sanoa passiiviseksi
järjestelmäksi. Ainoa tapa torjua
ammuttu ohjus on vaikuttaa itse
ohjuslavettiin ja ampujaan tai
käyttää
maalialueella
multispektrisavuja. Tosin niiden
käyttö edellyttää ainakin ennakkovaroituksen saantia ohjusammunnasta, jonka saaminen taas
... no olkoon. Joka tapauksessa
Polyphem tulee olemaan todella
vaarallinen ja vaikeasti torjuttava ase.

JALUSTAT KEHITTYVÄT
"laserpoitteri" ja pimeänäkölaite, yleensä infrapunakamera. Toisissa sovelluksissa laitetta käytetään meillekin tuttuun tapaan laseretäisyysmittarin jalustana. RS232, RS422 ja RS485 liittymät
mahdollistavat lähes minkä tahansa standardien
mukaisen laitteen kytkemisen goniometriin ja sitä
kautta tykistö- tai valvontajärjestelmään.
Suomessakin kokeiluissa olleissa kolmijalkagoniometri yhdistelmissä on nähty GPS-laitteistoja, hyrräkompasseja ja ammunnanlaskentaohjelmistoja. Laskentaohjelmistojen kapasiteettia kuvaa jopa satojen maalien "maalikirjastot" ja kyky
jopa patteriston ampuma-arvojen määrittämiseen.
Toisissa jalustoissa on tarjottu GPS-laitteiston tai
hyrräkompassin tilalle tähtimittausohjelmaa, jolla
paikka ja suunta kyetään määrittämään.

Aukko
täytettävä

Ajoneuvolavetilta kyetään ampumaan kuusi ohjusta.
perin erilaisia taistelulatauksia
eri maalitilanteita varten. Modulaarisuudesta on kuitenkin luovuttu perusteellisten analyysien
jälkeen. Nyt ohjukselle kehitetään ainoastaan 20 kg:n monitoimilatausta. Siinä on esisirpaloitu
kuori j a ontelopanos. Räjähdysainetta on noin 15 kg. Taistelulataukselle luvataan noin metrin läpäisy homogeeniseen
panssariteräkseen ja kaksi metriä
teräsbetoniin. Sytyttimen asetusmuutoksella lataus sopii käytettäväksi merimaaleja vastaan.

Ympäristöystävällistä
valokuitua
Ohjuksissa käytettävä valokuitutekniikka on kehittynyt huomattavasti viime vuosien aikana.
Kuitu kestää nyt kaikki ammuntatilanteessa esiintyvät rasitukset. Ainoastaan varastointikestävyydestä ei ole vielä olemassa
pitkän aikavälin seurantatietoa,
vertailukohtana on käytetty tietoliikenneyhteyksien rakentamisessa käytettyjä kuituja. Tämän
perusteella ongelmia ei ole odotettavissa. Mielenkiintoisen yksityiskohtana mainittakoon Sak76

sassa vihreiden painostus luonnossa häviävän valokuidun käyttöönottamiseksi. Vaatimuksiin
on todellakin reagoitu, ja nyt ohjuksen valokuituun ruiskutetaan
ammuntahetkellä
kemikaalia,
joka saa aikaan hajoamisprosessin. Ammutun ohjuksen valokuitu hajoaa ja häviää maastosta
noin kolmessa vuorokaudessa.
Ohjuksen matkalentovaiheen
aikainen navigointi perustuu
inertiahyrrän ja tätä täydentävän
GPS:n käyttöön. Ohjuksella on
käytettävissä useita vaihtoehtoisia lentoratamalleja vaaka- ja
korkeustasossa. Kulmapisteiden
käyttö on mahdollista ja ohjuksella on kyky pysytellä maalialueen yllä niin pitkään kuin valokuitua riittää. Ohjuksen nopeus
on vapaasti säädeltävissä.
Ohjus soveltuu hätätilanteissa myös kertakäyttöiseksi tiedustelulennokiksi. Luonnollisesti
ohjusammunnan aikana välittyvä
tieto on hyödynnettävissä muutenkin.
Ohjuksen tutkaheijastuspinta-ala j a lämpöheräte ovat erittäin pienet. Edellisestä ja komento-ohjauksesta johtuen ohjusjärjestelmää ja ohjusta voidaan hy-

Suomessa ainoa tällä hetkellä
merimaaleja vastaan tarkoitettu
ohjusjärjestelmä on MTO 85
alus- ja ohjuspatteriversioina.
Sen asema pitkän kantaman ohjuksena ja kynnysasejärjestelmänä tulee säilymään vielä pitkään.
Ohjus ei kuitenkaan sovellu käytettäväksi saaristossa liikkuvia
maaleja vastaan. Tämä laskee
ohjusjärjestelmän käytettävyyttä.
MTO 85:n lisäksi lähivuosina
hankittaneen kevyt rannikko-ohjusjärjestelmä lähinnä liikkuvien
rannikkojoukkojen
käyttöön.
Edellisten ohjustyyppien väliin
jää kuitenkin huutavan suuri
aukko. Meiltä puuttuu MTO
85:ttä kevyempi, ominaisuuksiltaan saaristossa käytettäväksi sopiva ohjus, jonka kantama kuitenkin olisi mahdollista tulevaa
rannikko-ohjusta huomattavasti
suurempi. Joskus aikanaan tämän tyyppinen ohjusjärjestelmä
voisi muodostaa myös perustan
korvattaessa ikääntyvien rannikkotykistöpattereiden ja -patteristojen meriammuntakykyä. Polyphem edustaa yhtenä vaihtoehtona kantamaltaan ja ominaisuuksiltaan edellä kuvatun luokan ohjustyyppiä.
Polyphem on teknillisesti
edistyksellinen ja lähes sarjatuotantovalmis. Sen tulevaisuus
näyttää turvatulta. Kyseessä on
mielenkiintoinen ja suuren kasvupotentiaalin omaava ohjusjärjestelmä!
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Perinteinen rannikonpuolustajan päivä on tarkoitus järjestää tulevana kesänä Raumalla. Tilaisuuden ajankohta on 7-8.8.1999. Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä järjestäjiin:

Electronic Norseman tarjoaa kaiken tarvittavan ammunnan hallintaan
Monikäyttöisyys, luotettavuus j a kompakti nykyjään kolmijalkojen ja goniometrien kehitystyön kulmakiviä. Erilaisten tulenjohto- ja mittausvälineiden ja jopa maalinosoittimien jalustana käytettäviin goniometri kolmijalkayhdistelmiin on nykyisin mahdollista
saada lähes koko ammunnan laskentajärjestelmä.
Järjestelmien painon keveneminen ja painokapasiteetin kasvu on ollut viime vuosina huimaa.
Esimeriksi Electronic Norsemanin painokapasiteetti on 28 kiloa, mutta goniometrin ja kolmijalan
kokonaispaino vain 5,5 kiloa. Korkeuskulman säätömahdollisuus on +/- 500 piirua ja vaakasuuntausmahdollisuus on rajaton. Koko järjestelmän
tarkkuudeksi luvataan alle yksi piiru. Jalustan
suuntaaminen tapahtuu joko tunnettuun pisteeseen
tai käyttämällä laitteen omaa elektronista kompassi, jonka tarkkuus on alle yksi aste.
Monikäyttöisistä laitteesta on olemassa useita
erilaisia sovelluksia. Joissakin sovelluksissa sitä
käytetään ohjusjärjestelmien maalinvalaisijan jalustana, jolloin siihen on asennettu suuritehoinen
TEKNIIKKA

Selkämeren Rannikkokilta ry
puheenjohtaja Tauno Setälä
puh. koti (02) 8227 210 tai (02) 8228 270
sihteeri Outi Mäkelä
puh. koti (02) 8211 772 tai työ (02) 8336270

ENNAKKOILMOITUS !!
Nuorisoleiri jälleen Järvössä 21 .-24.6.1999.
Kohderyhmänä 7-15 vuotiaat tytöt ja pojat.
Osallistumismaksu a 250 markkaa, joka sisältää
venekuljetukset, majoituksen puolijoukkueteltoissa, tarjoilut ja huiman ohjelman.
Mukaan mahtuu 30 nuorta. Varaukset ilmoittautumi sj ärj etyksessä.
Lisätietoja antaa ja ilmoittautumiset vastaanottaa Pekka Ahtola, gsm: 0400 468 380
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