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Pääkaupunkiseudun 
puolustuksen haasteet 
Itämeren sotilaallisessa ympäristössä on 1990 luvulla tapahtunut merkit-
täviä muutoksia. Niiden vaikutus yhdessä asejärjestelmien voimakkaan 
kehityksen sekä nähtävissä olevan nykyaikaisen sodan kuvan kanssa aset-
tavat pääkaupunkiseudun puolustukselle uusia haasteita. 

Pääkaupungin keskeinen merkitys on vaikuttanut koko itsenäisyyden 
ajan ja tulee jatkossakin vaikuttamaan alueen puolustusratkaisuihin ja -ra-
kenteeseen. Koko Suomenlahden rannikkopuolustuksen asejärjestelmien 
historia ulottuu aina Pietari Suuren aikaan, jolloin luotiin silloisen Venä-
jän linnoitusteknillinen suurtyö eli "Pietari Suuren merilinnoitus". Tuol-
loin määritetty linnakkeiden ja rannikkotykkien ryhmitys vaikutti voi-
makkaasti myös itsenäisen Suomen kiinteän rannikkotykistön ryhmityk-
seen. 1970-ja 1980-luvuilla rakennetut 100 sekä 130TK-tykkiasemat si-
jaitsevat samoilla saarilla kuin Pietari Suuren aikaiset linnoitukset. 1980-
luvun lopulla ja 1990-luvun alussa alkoi aika täsmäaseineen ajaa ohi 
kiinteistä asejärjestelmistä. 

Nykyaikaisessa sodan kuvassa korostuu liikkuvuuden merkitys, joka 
heijastuu myös suoraan pääkaupunkiseudun meripuolustuksen järjeste-
lyihin. Merivoimien rannikkojoukkojen kehittäminen tullee jatkossa en-
tistäkin enemmän painottumaan pääkaupunkiseudulla liikkuvuuteen kiin-
teiden asejärjestelmien kustannuksella. Täten lisätään näiden joukkojen 
tst-kestävyyttä ja mahdollistetaan meripuolustuksen tulivoiman entistäkin 
tehokkaampi keskittäminen. Kiinteän rannikkotykistön merkitystä ja 
käyttömahdollisuuksia yhdessä merivalvontajärjestelmän kanssa ei tule 
kuitenkaan unohtaa erityisesti sotaa alempiasteisissa kriiseissä. 

Strategisen iskun uhan alla korostuu kyky suojata valtakunnallisesti 
tärkeät kohteet, turvata oma toimintavapaus sekä kyky rajoittaa erikois-
joukkojen toimintaa kaupunki- ja asutuskeskusolosuhteissa. Pääkaupun-
gin ollessa myös valtakunnallisesti merkittävä satamakaupunki kapealla 
Suomenlahdella, asettaa se edelleen erityisvaatimuksia alueen meri-
puolustuksen järjestelyille. 

Nykyjärjestelyiden mukaisesti pääkaupunkiseudun puolustusvalmis-
teluista ja torjunnan johtamisesta vastaa Läntinen Maanpuolustusalue. 
Merivoimat vastaa pääkaupunkiseudun merellisestä puolustustamisesta, 
keskeisenä suorittajana Suomenlahden Meripuolustusalue. Läntinen 
Maanpuolustustusalue antaa pääkaupunkiseudun meri- ja ilmapuolus-
tuksen toteuttamiseksi tukitehtävät yhteistoiminta- osapuolilleen Yhteis-
työmme meri- ja ilmavoimien kanssa pääkaupunkiseudun puolustuksen 
toteuttamiseksi eriasteisissa uhkamalleissa on käynnistynyt erinomaises-
ti. 

Maa-, meri- ja ilmavoimat kehittävät kukin omaa puolustuskykyään 
vastaamaan yhteistä uhkaa ja suunnittelevat yhdessä puolustuksen toteu-
tuksen. Yhteinen päämäärämme, pääkaupunkiseudun turvallisuuden ta-
kaaminen kaikissa olosuhteissa on kiinteässä yhteistyössä toimivien eri 
puolustushaaroihin kuuluvien ammattilaisten kautta osaavissa käsissä. 

Läntisen maanpuolustusalueen komentaja 
Kenraaliluutnantti Jussi Hautamäki 
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Rannikkotykistöupseereiden 
koulutus Merisotakoulussa 

Rannikkotykistökoulun 
lopettamisen jälkeen 
1.7.1998 aloitettiin rt-

upseereiden peruskoulutus 
yli 30 vuoden jälkeen uu-
delleen Merisotakoulussa 
Suomenlinnassa. Korkea-
kouluosastolla opiskelee 
tällä hetkellä kaksi vanha-
muotoista rt-kadettikurssia; 
82. rt-kadettikurssi, joka 
valmistuu 1.6.99 sekä 
vuotta myöhemmin val-
mistuva 83. rt-kadettikurs-
si. Maaliskuun alussa aloit-
ti opiskelunsa Suomenlin-
nassa 67. merikadettikurs-
sin rannikkojoukkolinja, 
jolla opiskelee kahdeksan 
kadettia, mukana myös 
yksi virolainen- ja yksi 
naiskadetti. 

Pataljoonataktiikkaa 

Koulutusta 
yhdennetty 
_ . ... ^ . Merisotakoulun lippu muistuttaa entistä Ensimmäinen uutta opetus- R a n n i k k o t y k i s t ö k o u l u n l i p p u a _ 
suunnitelmaa noudattava 
kadettikurssi on 67. Meri-
kadettikurssi. Merikadettikurssilla on kolme lin-
jaa; rannikkojoukko (rt) jossa mukana myös ran-
nikkojääkäriopintosuunta, laivasto ja merivartios-
to. Linjojen koulutusta on integroitu paljon: mm. 
kielissä, tekniikassa ja taktiikassa on paljon yh-
teisiä kursseja. Tavoitteena on että eri linjojen ka-
detit valmistuessaan ymmärtäisivät toistensa teh-
tävät ja he olisivat sisäistäneet uusien merivoi-
mien hengen. 

Painopiste liikkuviin järjestelmiin 
Rt-kadetit aloittavat puolustushaarajaksonsa vuot-
ta aiemmin kuin ennen; vuoden Santahaminassa 
opiskelun jälkeen he siirtyvät viimeiseksi kahdek-
si vuodeksi Merisotakouluun. Vuoden lisäaika en-
tiseen verrattuna käytetään pääasiassa rt-tietouden 
syventämiseen, mutta aikaa kuluu myös "siviiliai-
neiden" kuten kielten ja tekniikan opiskeluun. Pai-
nopistettä rannikkojoukkolinjalla on siirretty liik-
kuviin järjestelmiin; rannikkotykistöpatteriston, 

Lähes täysin uusi asia on 
pataljoonan taktiikan ope-
tus Merisotakoululla. Ka-
detit lähtevät kadettikou-
lulta pois vuotta aiemmin 
kuin aikaisemmin, eivätkä 
saa siellä tähän asti saatua 
pataljoonan komentajan 
koulutusta. Tämä asia tu-
lee varmasti työllistämään 
koulua vastaisuudessa ja 
ilmeisesti tätä varten kou-

lulle olisi hyvä saada jopa yksi rannikkojalkaväki-
koulutettu upseeri opettajaksi. Järjestely mahdol-
listaa pataljoonataktiikan opettamisen siten, että 
siinä voidaan keskittyä rannikon olosuhteisiin ja 
yhteistoimintaan merivoimien muiden joukkojen 
kanssa. Tavoitteena on joka tapauksessa toteuttaa 
pataljoonataktiikan opetusta yhteistoiminnassa 
MpKK:n taktiikanlaitoksen kanssa. Tietyillä jär-
jestelyillä on luotavissa tilanne, jossa jalkaväki-
linja, rannikkojoukkolinja ja laivastolinja suunnit-
televat yhdessä pataljoonan käyttöä rannikolla. 
Tällöin käytössä on luonnollisesti taktiikanlaitok-
sen ja merisotakoulun asiantuntijat ja yhteistoi-
minta - yhteisoperointi on itsestäänselvyys. 

Suoraan rt-upseeriksi 
Myös hakeutuminen rt-linjalle on muuttunut. Ny-
kyään jo hakeuduttaessa kadettikurssille, täytyy 
rt-upseeriksi mielivän osata hakeutua merikadetti-
kurssin rannikkojoukkolinjalle. Vanhassa järjes-

rannikkojalkaväen ja kra-
naatinheittimistön opetus-
ta on lisätty tuntuvasti, 
kun taas linnakkeen taktii-
kan ja rannikkotykistöpat-
tereiden opetusta on jopa 
hivenen vähennetty. Ko-
konaisuudessaan rannik-
kotykistökoulutusta on li-
sätty huomattavasti enti-
sestä, joten usein kuultu 
pelko siitä, että rt-miehet 
tullaan täysin "marinoi-
maan", on aiheeton. 
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telmässä tulevat rt-upseerit valit-
sivat aselajinsa toisena vuonna 
opintomenestyksen perusteella. 
Nähtäväksi jää, miten uusi rek-
rytointitapa vaikuttaa rt-upsee-
rien tasoon; viime vuosina rt saa-
vutti suuren suosion ja aselajiin 
hakeutui paljon opiskeluissaan 
hyvin menestyneitä kadetteja, 
joilla ei ollut rannikkotykistö-
taustaa. 

Perinteet säilyvät 
Rannikkotykistön kadettikurssit 
alkavat siis jälleen käyttää Meri-
kadettikurssien numeroita. Li-
säksi myös rt-kadetilla on mah-
dollisuus kadettipursimiehen ar-
voon; kadettivääpeliksihän pää-
see maavoimissa vain jalkaväki-
linjan kadetti. Vanhaan järjestel-
mään, jossa rt-miehestä tuli ka-
dettivääpeli tai laivaston miehes-
tä kadettipursimies ei siis palata, 
koska rannikkojoukot merivoi-
missa siirtyivät merivoimien ar-
voihin. Vanhat rt-perinteet, ran-
nikkoballistakaste ja miekkajuh-

la säilyvät, mutta lisäksi rt-kade-
tit otetaan mukaan Merisotakou-
lun perinnetapahtumiin, kuten 
Myrskyjen yöhön. 

Suomenlinnassa 
ei ongelmatonta 
Alkuvaiheessa on rt-miesten 
koulutuksessa esiintynyt aika 
paljon käytännön ongelmia. San-
tahaminaan jäivät lähes kaikki 
koulutusvälineet, kuten simu-
laattorit ja tykit. Tämän vuoksi 
kadettikurssit joutuvatkin alku-
vaiheessa viettämään edelleen 
paljon aikaa Santahaminassa. 
Tämä taas aiheuttaa paljoa mat-
kustamista ja jopa tilapäisiä 
muuttoja takaisin vanhan rannik-
kotykistökoulun tiloihin. Kaik-
kia koulutusvälineitä ei varmasti 
koskaan saada Suomenlinnaan; 
ei voitane kuvitella 130 K 54 
asemaanajoharjoitusta turistien 
täyttämässä museolinnoitukses-
sa. 

Toiminta on silti lähtenyt 
käyntiin sangen hyvin ja paranee 

varmasti koko ajan. Toiminnan 
käynnistämisvaihe ja alkukan-
keudet alkavat olla takanapäin ja 
Merisotakoulun korkeakoulu-
osastolla voidaan taas keskittyä 
sen päätehtävään: ammattitai-
toisten merivoimien upseereiden 
kouluttamiseen. 

Marko Laaksonen 
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Merisotakoulun tilat kohentuvat 

SUOMENLINNAN VANHINTA KIVITALOA 
PERUSPARANNETAAN VANHAA ARVOSTAEN 
JA SÄILYTTÄEN 

Suomenlinnan Pikku Musta-
saaressa Särkän salmen ää-
rellä sijaitseva, mm apteek-

kitalona tunnettu Suomenlinnan 
ja samalla Helsingin vanhin ki-
virakennus on saamassa uuden 
käyttötarkoituksen. Vuodelta 
1752 peräisin oleva rakennus pe-
rusparannetaan Merisotakoulun 
käyttöön koulutus-, toimisto-
sekä neuvottelutiloiksi. Samalla 
rakennus perusparannetaan ar-
voaan ja sijaintiaan vastaavaan 
kuntoon. 

Mustasaaren vasikasta 
bastionilinnoitukseksi 
Ennen saariryhmän linnoitta-
mista ja nimen Sveaborg anta-

mista, kutsuttiin pienintä kol-
mesta Mustasaaresta nimellä 
Svartö kalf - Mustasaaren vasik-
ka. Saari oli siihen aikaan ny-
kyistä huomattavasti pienempi ja 
sen korkein kohta oli vain neljä 
metriä meren pinnan yläpuolel-
la. Saaren nykyinen muoto on 
syntynyt eteläosaa täyttämällä. 

"Vasikan" linnoitussuunni-
telma syntyi vuonna 1751 ja täs-
sä yhteydessä nimeksi tuli Lilla 
Öster- Svartö (suom. Pikku Mus-
tasaari). Puhekielessä nimi on ai-
kaa myöten lyhentynyt Pikku 
Mustaksi. 

Tuolloin vielä nuori eversti-
luutnantti Augustin Ehrensvärd 
linnoitti myös tämän saaren 
1700-luvun periaatteilla, mutta 

sopeutti ne nerokkaasti erilaisiin 
saarilla vallinneisiin olosuh-
teisiin. Samalla kun linnoituslait-
teet täyttivät ensisijaisen puolus-
tuksellisen tarkoituksensa, ne 
muodostivat korkeatasoisia ra-
kennustaiteellisia kokonaisuuk-
sia. 

Pikku Mustasaari soveltui 
sijaintinsa puolesta hyvin etulin-
nakkeeksi puolustamaan Kruu-
nuvuorenselälle johtavaa sal-
mea. Linnakkeen kärkinä olivat 
luoteessa kaponieeri Stiernroos, 
koillisessa bastioni Löwenhjelm, 
kaakossa bastioni Strömberg ja 
lounaassa bastioni Scheffer. Ete-
lärantaan rakennettiin etuvarus-
tus, saaren itärannalle raveliini 
ja länsirannan niemekkeeseen si-

joitettiin pienehkö laivaveistä-
mö. 1750-luvun Pikku Musta-
saarella oli majoitustiloja noin 
200 hengelle ja tuliasemia sadal-
le kanuunalle. 

Mielenkiintoiseksi Pikku 
Mustasaaren tekee se, että sinne 
rakennettiin saarilinnoituksen 
ensimmäinen linnnanpiha, jonka 
muodostivat linnoituslaitteiden 
sisäpuolella sijaitsevat, pääosin 
muureista erilliset rakennukset. 
Kolme rakennusta sijoitettiin si-
ten, että kukin oli yhtenä sivuna 
pihassa ja lounaasta pihaa rajoit-
ti tenaljimuuri portteineen. Kes-
kiakselin molemmin puolin ole-
vat rakennukset olivat kapeam-
pia ja alisteisia kolmannelle. 
Tämä tenaljimuurin suuntaan ka-
penevaksi valeperspektiiviksi ra-
kennettu pihasommitelma on 
säilynyt Merisotakoulun nykyis-
ten rakennusten sijoittelussa. 

Kaponieeri Stiernroosin yh-
teyteen rakennettiin v 1752 -56 
aluksi yksikerroksinen päävartio. 
Monen eri vaiheen jälkeen ra-
kennukseen ollaan nyt peruspa-
rantamassa koulutus- ja toimis-
totiloja. 

Vartiotuvasta kouluttajien 
toimistorakennukseksi 
Vartiotupa, vuodesta 1927 ni-
mellä D l l tunnettu rakennus on 
ensimmäisen kerroksensa osalta 
Helsingin vanhin kivirakennus. 
Alkuperäisessä muodossaan sii-
nä oli jyrkkä kaakko- luode 
suuntainen harjakatto ja sisällä 
oli saman suuntaisen keskikäytä-
vän molemmin puolin kolme 
huonetta. Rakennus ei ollut ra-
kenteiltaan täysin itsenäinen, sil-
lä alakerran meren puoleinen sei-
nä tehtiin luonnonkivestä yhtei-
seksi kaponieeri Stiernroosin 
kanssa. 

Ruotsin vallan aikana vartio-
tupana palvellut rakennus toimi 
vuonna 1811, jo muutamia vuo-
sia Sveaborgin antautumisen jäl-
keen, venäläisen merihallinnon 

apteekin virkamiesten käytössä. 
Vuoden 1844 sairaalasuunnitel-
miin sisältyi toisen kerroksen ra-
kentaminen apteekin taloon ja se 
toteutettiin vuosina 1849-50. Sa-
malla peruskorjattiin jo satavuo-
tiaaksi ehtinyt ensimmäinen ker-
ros; porras sijoitettiin keskikäy-
tävään ja yläkerran huonejako 
tehtiin alakerran mukaiseksi. Li-
säksi rakennukseen tehtiin kor-
kea päätyikkunoin varustettu ul-
lakko. 

Krimin sodan jälkeen, 1850-
luvun lopulla, rakennusta laajen-
nettiin jälleen. Nyt tehtiin kaak-
koispuolelle yksikerroksinen, 
pulpettikattoinen, eteistiloja ja 
apteekin varastoja sisältänyt laa-
jennus. Apteekkitoiminta edel-
lytti lukuisia uuneja ja laajen-
nuksen yhteydessä neljä lämmi-
tysuunia, kaksi laboratoriouunia 
ja kaksi laboratorioliettä kattiloi-
neen korjattiin. Samalla rapattiin 
ja maalattiin seiniä sekä kattoja. 

Vuonna 1867 yläkerrassa oli 
lääkärin asunto ja alakerrassa 
kaksi apteekkihuonetta, tarvike-
varasto, laboratorio ja kaksi huo-
netta apteekkioppilaille. 1900-
luvun alussa rakennuksessa oli-
vat sairaalan vanhemman lääkä-
rin ja apteekin proviisorin asun-
not, sairaalan konttori ja tarvike-
varasto. Lisäksi rakennuksessa 
aikaisemmin ollut lautakatto oli 
vaihdettu peltikatoksi vuoteen 
1888 mennessä. 

Vuosina 1918 -19 saaren ol-
lessa punaisten vankien leirinä, 
talo toimi apteekkina ja lisäksi 
siinä asui apteekkari ja sairaala-
henkilökuntaa. Olojen vakiinnut-
tua rakennus jäi yksinomaan 
asuntokäyttöön 1920-luvulla. 
Yläkerrassa oli koko kerroksen 
laajuinen huoneisto, joka on toi-
minut mm Merisotakoulun joh-
tajan virka-asuntona. Alakerran 
yhden huoneen asunnot ovat ol-
leet viimeksi Merisotakoulun 
nuoremman henkilökunnan käy-
tössä. Alakerran asunnoilla oli 
yhteiset wc-, pesu- ja keittiöti-
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lat. Viimeiset asukkaat muuttivat 
rakennuksesta elokuussa 1998. 

Koulutusta kootaan 
jälleen Suomenlinnaan 
Suomen hallituksen eduskunnal-
le keväällä 1997 antama turvalli-
suus- ja puolustuspoliittinen se-
lonteko johti rakennemuutoksiin 
kaikkialla puolustusvoimissa. 
Merivoimien osalta tämä tarkoit-
ti mm Merisotakoulun ja Ran-
nikkotykistökoulun yhdistymistä 
kesästä 1998 alkaen ja koulutuk-
sen keskittymistä Suomenlin-
naan. Sen seurauksena Merisota-
koululle tuli toimisto-, luokka-ja 
majoitustilojen tarve, joita oli 
mahdollisuus saada mm peruspa-
rantamalla rakennus D l l . Pää-
esikunta päättikin hankkeen to-
teuttamisesta jo vuoden 1998 al-
kuvuodesta ja antoi asian käy-
tännön toteuttamisesta toimek-
siannon puolustushallinnon ra-
kennuslaitokselle. 

Suomenlinna on vuonna 
1991 liitetty maailmanperintö-
luetteloon sotilasarkkitehtuurin 
muistomerkkinä ja on näin ollen 
kokonaisuutena suojelukohde. 
Tämä ja perusparannustyön koh-
teen asema Suomenlinnan van-
himpana rakennuksena asettivat 
aivan erityiset vaatimukset koko 
hankkeen toteutukselle. Luon-
nollisista syistä sekä museoviras-
to että Suomenlinnan hoitokunta 
asiantuntemuksineen olivat 
hankkeen suunnittelussa alusta 
pitäen tiiviisti mukana. 

Maan ja meren kosteus 
kiusannut rakennusta 
Suunnittelutyön pohjaksi arvioi-
tiin ensimmäiseksi rakennuksen 
tekninen kunto ja sen käytettä-
vyys suunniteltuun tarkoituk-
seen. Arvioinnin kohteena olivat 
luonnonkiviset perustukset, ra-
patut tiilistä muuratut uiko- ja 
väliseinät, erilaiset , sekä puu-
että tiilirakenteiset väli-, ala- ja 
yläpohjat ja peltiset vesikatot. 

Rakenteiden todettiin pää-
sääntöisesti olevan kohtuullises-

sa kunnossa. Suurimman ongel-
man muodosti rakenteissa pesivä 
liiallinen kosteus ja sen kuivatta-
miseen vaadittava pitkä aika. 
Kosteusongelmaan oli useita syi-
tä. Rakennuksen koillispuolen 
liian korkealla olleet kallio- ja 
maanpinta olivat johtaneet kos-
teutta rakenteisiin vuosikymme-
nien ajan , lisäksi Venäjän vallan 
aikana tuulettumattomiksi muu-
tetut alapohjarakenteet olivat 
edesauttaneet kosteuden kulkeu-
tumista ja pysymistä rakenteissa. 
Myös rakennus D l l :s ta länsi-
kulmaan aikoinaan kiinni raken-
nettu linnoitusmuuri ohjasi hei-
kon kuntonsa takia kosteutta ra-
kenteisiin. 

Rakennuksen sijainti ranta-
kalliolla on asettanut sen kohta 
kaksi ja puolisataa vuotta alttiik-
si kaikelle avomeren ankaruudel-
le. Syystä julkisivujen rappaus 
onkin paikoin irronnut ja sen alla 
oleva tiilimuuri osittain pahasti 
rapautunut. Ikkunoiden ja niiden 
ympäristöjen korjaaminen on 
myös yksi keskeisistä ongelma-
alueista. 

Suunnittelu alkoi kesällä 
1998 tehdyllä hankesuunnitel-
malla, jossa todettiin, että raken-
nus D 11 oli mahdollista muuttaa 
Merisotakoulun tarvitsemaan 
käyttöön pienin, olemassaolevat 
rakenteet pääosin säilyttävin 
muutostöin. Hankesuunnitel-
massa rakennuksen hyötyalaksi 
muodostui 321 m2 ja lämpimäk-
si tilavuudeksi 2120 m3 . 

Hankesuunnitelman valmis-
tuttua tehtiin vielä hormitutki-
mus sekä rappaus- ja väritutki-
mus, joka jatkui osin myös varsi-
naisen rakennussuunnittelun 
kanssa samanaikaiseksi. Näillä 
tutkimuksilla haettiin lisää tietoa 
rakennuksen arvokkaista ja toi-
saalta korjausta tarvitsevista 
ominaisuuksista. 

Toimivat tilat vähillä 
muutoksilla 
Hankkeen rakennuttajana toimi-
nut puolustushallinnon raken-
nuslaitos kilpailutti hankkeen 

varsinaisen suunnittelun hallin-
nonalan käytännön mukaisesti ja 
sen perusteella hankkeen pää-
suunnittelijaksi tuli valituksi 
Arkkitehtitoimisto Koskinen & 
Schalin Katajanokalta. Raken-
nussuunnittelu alkoi vuoden 
1998 alkusyksystä ja valmistui 
maaliskuussa 1999. 

Hankkeen toiminnallisia 
ominaisuuksia kehitettiin hanke-
suunnitelman pohjalta. 

Merkittävimmät muutokset 
lähtötilanteeseen verrattuna si-
joittuivat yhteen keskenään pääl-
lekkäin sijaitsevaan huoneeseen 
kummassakin kerroksessa. Em 
tiloihin sijoitettiin wc-, keittiö-ja 
neuvottelutilat, jolloin niiden 
vaatimat lvi-asennukset voitiin 
hoitaa keskitetysti nykyisiä ra-
kenteita mahdollisimman vähän 
muuttaen. 

Matalaan pulpettikattoiseen, 
aiemminkin aputiloja sisältänee-
seen rakennukseen osaan vuo-
delta 1857 sijoittuvat uudet sii-
vous - ja teknisten järjestelmien 
tilat. 

Muista, vanhan huonejaon 
mukaisista tiloista tehdään toi-
mistotiloja Merisotakoulun kou-
luttajille. Jokaiseen huoneeseen 
on tarkoitus sijoittaa kaksi työ-
paikkaa. 

Toisen kerroksen tiloista 
kunnostetaan kulkuyhteys raken-
nuksen luoteispuolelle, suoraan 
Kaivopuistoon avautuvalle , ka-
ponieeri Stiernroosin katon muo-
dostamalle tasanteelle. Tasan-
teelle tehdään porrasyhteys myös 
suoraan pihalta. Tehtävät järjes-
telyt mahdollistavat tasanteen 
käytön erilaisiin, myös edustuk-
sellisiin tilaisuuksiin. Tasanteen 
kattaminen tilapäisillä, paikan 
luonteeseen sopivilla rakenteilla 
on vielä suunnittelun alaisena. 

Rakennukseen liittyvän ka-
ponieeri Stiernroosia kunnoste-
taan kesällä 1999 samanaikaises-
ti D l l : n perusparannustöiden 
rinnalla. Näin saadaan rakennuk-
sen D l l kannalta oikea-aikai-
sesti linnoitusmuurien kautta 
siirtyvän kosteuden kulku este-
tyksi. Saumauskunnostusten 
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myötä myös rakenteiden ulkonä-
kö kohenee. Myös muut raken-
nuksen kosteusongelman aiheut-
tajat poistetaan mm. laskemalla 
maanpinta oikeaan korkeuteen, 
tiivistämällä perustusten ja pe-
ruskallion rajapinta ja ohjaamal-
la rakennettavaa kalliouraa pit-
kin vesi rakennuksen ohi tarvit-
tavissa kohdin. Kolmen huoneen 
alapohja uusitaan poistamalla 
maa-aines kalliota myöten, täyt-
tämällä syvennykset kevytsoral-
la ja tämän päälle valetaan beto-
nilaatta sekä rakennetaan alku-
peräisen kaltainen lankkulattia. 
Julkisivujen myöhempien aiko-
jen sementtirappaukset poiste-
taan. Vanhat, meillä erittäin har-
vinaiset kalkkirappausalueet säi-
lytetään julkisivussa. Julkisivut 
rapataan kalkkilaastilla ja maala-
taan kalkkimaalilla, seinät kel-
taiseksi ja listat valkoisiksi, jotka 
ovat aina olleet rakennuksen vä-
rit. Ikkunoiden alaosan kallistuk-
set uusitaan muodoltaan parem-
min olosuhteisiin sopiviksi. 

Sisätiloissa noudatetaan ny-
kyisiä arvorakennusten korjaus-
periaatteita. Materiaaleja ei pois-
teta, mikäli ne eivät ole raken-
teille vahingollisia. Esimerkkinä 

tästä periaatteesta on lateksimaa-
lipintojen poisto haitallisena. 
Sen sijaan esim. sähköasennuk-
sia varten seiniä ei roilota , vaan 
johdotukset tehdään listojen suo-
jaamina pinta-asennuksina. Säh-
kötyöt on suunniteltu siten, että 
rakennuksen mahdollinen muut-
taminen takaisin asuntokäyttöön 
on mahdollista. Sisätilojen kor-
jaus on pääosiltaan pintojen kun-
nostusta, puhdistusta ja uusimis-
ta. 

Suunnittelun aikana on ra-
kennusta kuivattu koneellisesti 
noin viisi kuukautta. Kuivatuk-
sella pyritään saamaan rakenteet 
niin kuiviksi, että rakennustyöt 
voidaan aloittaa rakennuksen 
kaikissa osissa työn alkaessa. 

Tavoitteena rakennuksen 
valmistuminen vielä tänä 
vuonna 
Rakennuksen suunnitelmat ovat 
tätä kirjoitettaessa urakkalasken-
nassa ja tarjouksia odotetaan ku-
luvan vuoden toukokuun puoli-
välissä. Vaihe tulee olemaan ra-
kennuttajalle jännittävä, koska 
pääkaupunkiseudun korjausra-
kentamisen tarjoushinnat ovat 

viime aikoina olleet valitettavan 
korkealla.... 

Mikäli hankkeen loppuvai-
heet etenevät tehdyn aikataulun 
mukaisesti, urakoitsijat aloittavat 
työt kesäkuussa, puolustushallin-
non rakennuslaitos luovuttaa ra-
kennuksen marraskuussa Meri-
sotakoululle. Kalustamisen ja 
muun varustelun jälkeen raken-
nus on tarkoitus saada käyttöön 
vuoden 2000 tammikuussa. 

Lähteet 
Viapori /Suomenlinna, toimittanut 
Sakari Salokangas, teksti Martti 
Santavuori, 1969 Kauppakirjapaino Oy 
Olof af Hällström: Sveaborg/ 
Viapori/Suomenlinna, 1986, Anders 
Nyborg A/S International Publishers 
Ltd. 
Suomenlinnan rakennusten historia, 
D11 osalta Seija Linnanmäki, 1995 
Suunnittelumateriaali ja pöytäkirjat 
Aksonometriapiirustus, Merisotakoulu 
Valokuvat, arkkitehti Mirja Koski-
Lammi 

Kirjoittaja palvelee puolustushallinnon 
rakennuslaitoksen keskusyksikössä 
arkkitehtina ja toimii rakennuksen D11 
perusparannushankkeen projektiarkki-
tehtina. 

Raimo Jokela 

Rannikon Puolustajassa 3/1993 oli katsaus Espanjan rannikkopuolustuksesta. Silloin kävi 
ilmi, että Baleaareilla (Menorca-Mallorca) on mm. vielä neljä asemissa olevaa järeää rannik-
kotykkiä kahdessa patterissa. Ainakin 1993 toinen patteri oli reservissä, ja tykeillä oli ammuttu 
viimeksi 1980-luvulla. Olen saanut tuttavaltani Jan Ritteriltä valokuvia Menorcalla olevista 
Vickers-Armstrong 15" tykeistä (381/45 mallia 1923). Ilmeisesti on olemassa vaara, että ty-
kit romutetaan lähitulevaisuudessa. 
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PÄÄTOIMITTAJA 

Arvoisa lukija 
Merivoimien tiedottajalla 
ei tiedotettavaa? 

Joskus päätoimittajana tuntuu siltä, kuin hak-
kaisi päätään seinään. Tätä lehteä, Rannikon 
Puolustajaa, lukee arviolta seitsemän-kahdek-
san tuhatta varusmiestä, reserviläistä ja kanta-
henkilökuntaan kuuluvaa. Lukijakunta on an-
tanut rakentavaa palautetta ja kannustanut jul-
kaisun toteutuksessa. Lehden vakiintuneet 
yhteistyökumppanit - mm. rannikkojoukot ja 
niihin kuuluvat reserviläisjärjestöt - tiedosta-
vat kiitettävästi tämän tiedotuskanavan mah-
dollisuudet. Yhden monien joukosta. Mutta 
Merivoimien Esikunnalla ei ole näköjään tar-
vetta tai ehkä halua hyödyntää laillista, Aika-
kauslehtien liiton jäsenyyden omaavaa leh-
teämme tiedottamiseensa. Ei vaikka kirjeitse 
tiedottamisesta vastaavalta pyytää ja ilmaista 
palstatilaa tarjoaa. Auttaisiko sekään, että leh-
den nimi muutettaisiin Meripuolustajaksi? 
Uskomaton juttu, kun vertaa Puolustusvoi-
mien muuhun yhteistyöhakuisuuteen ja pal-
velualttiuteen. Kertaakaan en kuluneen kuu-
den vuoden päätoimittajan urani aikana ole 
saanut "pakkeja" Pääesikunnan Tiedotusosas-
tolta, Puolustushallinnon Rakennuslaitokselta 
enkä Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittä-
miskeskukselta. Kaikki edellämainitut tahot 
monien muiden lisäksi ovat olleet ja ovat 
edelleenkin kiitettävästi mukana tekemässä 
lehteämme omalla arvokkaalla panoksellaan 
lukijakuntamme - samalla myös vapaaehtoi-
sen maanpuolustustyön hyödyksi. 

Puhelu PvKK:n arkistonhoitajalle 
Tässä lehdessä on eräs kuva, joka on kirjattu 
kuvaajan tekemän kuvaselosteen mukaan 
9.9.1941. Kuva on julkaistu 50-luvulla 
WSOY:n kustantamassa kirjassa "Viisi sodan 
vuotta". Halusin saada luvan kuvan julkaise-

miseen lehdessämme. Soitin kustantajan teki-
jänoikeuksista vastaavalle juristille, joka ei 
löytänyt kirjan kirjoittajan nimeä enää yhtiön 
rekisteristä. Hän kehotti ottamaan yhteyttä 
nykyiseen Puolustusvoimien Koulutuksen 
Kehittämiskeskuksen kuvaosastolle. Soittaes-
sani arkistonhoitajalle, hänen kysymyksensä 
julkaisun nimestä, sivunumerosta ja kuvan si-
jainnista tulivat siihen tahtiin, että hädin tus-
kin ehdin sivuja käännellä. Vastaus kuvaajas-
ta, kuvausajankohdasta ja tekijänoikeuksista 
tuli kuin apteekin hyllyltä - vieläpä ystävälli-
sellä äänellä. Vertaansa vailla olevaa toimin-
taa! Kirjelähetys, jossa pyytämäni kuva oli. 
sisälsi myös dokumentin kuvaselosteesta ja 
allekirjoitetun tervehdyksen. Kiitän PvKK:n 
kuvaosaston henkilökuntaa ystävällisestä ja 
nopeasta toiminnasta. Olette nimenne ar voi-
nen. 

Hämminkiä logoissa 
Edellisessä lehdessämme oli lipsahtanut tait-
tajan tiedostosta rajavartioston logo Nylands 
Brigad'ia käsittelevän jutun alkuun. Syy ei ol-
lut taittajan, vaan väärän dokumentoinnin. Pa-
hoittelen tapahtunutta. Jotta jatkossa ei vas-
taavanlaista virhettä syntyisi, lähetin eri yh-
teisöille kirjeet, jotka sisälsivät kaikki tiedos-
tossamme olevat 28 logoa. Saatujen vastaus-
ten perusteella olemme varmentaneet 22 lo-
goa. Jos seuraavan lehden painoon mennessä 
emme ole saaneet puuttuvien kuuden logon 
tunnistetietoja, toteutamme lukijoittemme 
keskuudessa logonarvauskilpailun. Voisi olla 
kaiken kaikkiaankin mielenkiintoinen juttu! 

Aurinkoista, lämmintä ja mukavaa kesää 

Rannikon Puolustaja 
Eero Sivunen 
päätoimittaja 
www.rannikonpuolustaja.fi 
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Delft Sensor Systemsin 
> laseretäisyysmittari 

vioitavana LASUn 
seuraajaksi. 

Merivoimien 
tutkimuslaitoksen 
osuus meripuolus-
tuksen kehittäjänä 
on merkittävä. Kuva 
miinan räjäytysko-
keesta. 

Merivoimien Tutkimuslaitos 
on itsenäinen merivoi-
mien komentajan alainen 

sotilaslaitos, joka johtaa meri-
voimien teknillistä tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa sekä laatu-
ja standardisointitoimintaa. Lai-
tos käsittää kaksi osastoa. Näistä 
tutkimus- ja kehittämisosasto on 
sijoitettu Santahaminaan ja mit-
taus- ja koetoimintaosasto Pansi-
oon. Hallinto on pääosin keski-
tetty Santahaminassa tutkimus-
ja kehittämisosaston yhteydessä 
olevaan hallintotoimistoon. 

Tehtävät tavoitteiden 
kautta 
Laitoksen päävastuualue on me-
rivoimien teknillinen tutkimus-
ja kehittämistoiminta, jota laitos 
johtaa ja koordinoi riippumatta 
siitä, missä käytännön työ kussa-
kin tapauksessa toteutetaan. Tek-
nisen tutkimus- ja kehittämistoi-
minnan tärkeimmät tavoitteet 
voidaan kiteyttää seuraaviksi: 

Merivoimien 
Tutkimuslaitos 
- Merivoimien Tutkimuslaitok-
sen tulee tuottaa merivoimien 
operatiivisen toiminnan perus-
teiksi riittävä tieto rannikkomme 
toimintaympäristöstä. Tämän 
työn painopiste on pohjankartoi-
tuksessa ja merigeologiassa. 
- Laitoksen tulee merisotatekni-
sestä uhkakuvasta ja sen kehi-
tysennusteista sekä merivoimien 
operatiivisista kehittämistarpeis-
ta kyetä kokoamaan näkemys 
merivoimien pitkän tähtäyksen 
tutkimus- ja kehittämisohjel-
maksi sekä organisoida ja valvoa 
ohjelman tavoitteiden realisoi-
minen uusiksi teknisiksi järjes-
telmiksi tai menettelytavoiksi. 
- Laitoksen tulee mittaus- ja tes-
taustoimintaan perustuen tuottaa 
tietoa, jonka avulla käytössä ole-
vasta asejärjestelmistä saadaan 
maksimaalinen hyötyjä toisaalta 
omat järjestelmät kyetään suo-
jaamaan vastustajan tiedustelul-
ta, valvonnalta ja asevaikutuksil-
ta. Tämän työn painopiste on sel-
keästi elektronisessa sodankäyn-

nissä sekä pinnalla että veden 
alla. 

Edellä mainittujen tavoittei-
den saavuttamiseksi Merivoi-
mien Tutkimuslaitos käyttää hy-
väksi kaikkea merivoimien tar-
peita palvelevaa teknologiaosaa-
mista, joka ympäristöltä on saa-
tavissa tai ostettavissa. Tämä 
ympäristö käsittää sotilas- että 
siviilitutkimuslaitokset, korkea-
koulut ja teollisuuden. Keskeis-
ten yhteistyökumppaneiden 
kanssa pyritään verkottumaan 
yhteistyösopimuksin. Lukuisat 
kehittämishankkeet ja edellä ku-
vattu monitahoinen liittoutumi-
nen edellyttävät kattavaa suun-
nittelu-, ohjaus- ja seurantajär-
jestelmää, jonka ylläpito ja ke-
hittäminen onkin Merivoimien 
Tutkimuslaitoksen keskeinen 
hallinnollinen tehtävä. Oman 
teknisen huippuosaamisensa lai-
tos keskittää niille merisotatek-
niikan alueille, joiden osalta riit-
täväntasoisia tutkimus- tai tes-
tauspalvelulta ei ympäristöstä 
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ole saatavilla. Avainalueena voi-
daan pitää meripuolustukseen 
liittyvien sensoreiden syvällistä 
ja monipuolista hallintaa. 

Laatutoimintaa 
Teknillisen tutkimus- ja kehittä-
mistoiminnan ohella laitos joh-
taa merivoimien laatutoimintaa. 
Käytännössä tästä tehtävästä 
vastaa laitoksen hallintotoimis-
toon sijoitettu merivoimien laa-
tupäällikkö apunaan merivoi-
mien eri joukko-osastojen edus-
tajista koottu Merivoimien laatu-
toimikunta. Laatutoiminnan ta-
voitteena on perinteisen mate-
riaalitoimintojen laadun lisäksi 
yhä voimakkaammin pyrkiä ke-
hittämään myös merivoimien 
toiminnan laatua kaikilla toi-
mialoilla. 

Hajautettu tutkimuslaitos 
Merivoimien Tutkimuslaitoksen 
toiminta tapahtuu kaikkiaan nel-
jässä toimipisteessä: 
- Santahaminaan entiseen 

Rannikkotykistökoulun 
kiinteistöön on sijoitettu 
johto, hallintotoimisto sekä 
Tutkimus- ja kehittämisosasto 

- Pansion sotasataman alueella 
olevassa kiinteistössä toimii 
pääosiltaan Mittaus- ja 
koetoimintaosasto 

- Kallanpäässä luolatiloissa 
toimii Mittaus- ja koetoimin-
taosaston pinta-asejärjestel-
mäsektori ja sinne on sijoitet-
tu myös osaston ns yksikkö-
mittausrata 

- Skinnarvikin alueelle on 
rakennettu Mittaus- ja 
koetoimintaosaston alainen 
mittausasema, joka palvelee 
vedenalaisten herätteiden 
mittausta. 
Lehden teema huomioiden 

tässä kirjoituksessa keskitytään 
ensisijaisesti Santahaminassa ta-
pahtuvaan toimintaan. 

Tutkimus edellyttää 
erikoiskalustoa 
Merivoimien Tutkimuslaitoksen 
toiminnassaan tarvitsema eri-

koiskalusto käsittää sekä pinta-
että vedenalaisen sodankäynnin 
tarpeita palvelevia mittauslait-
teistoja. Mittavimmat järjestel-
mät ovat 

- juuri valmistumassa oleva 
moderni erilaisten koneiden, 
laitteiden ja kappaleiden 
magneettisiin mittauksiin 
tarkoitettu yksikkömittausrata 
Kallanpäässä 

- vedenalaisten magneettisten, 
sähköisten ja akustisten 
herätteiden mittauksiin sekä 
sensorien toiminnan tutki-
mukseen tarkoitettu heräte-
mittausrata Skinnarvikissa 

- ohjusten ja muiden lentävien / 
liikkuvien järjestelmien 
toimintojen mittauksiin 
tarkoitettu telemetria-
järjestelmä (siirrettävä) 

- monipuolinen akustinen 
pohjankartoituksen mittaus-
järjestelmä jälkikäsittelyjär-
jestelmineen (alussijoitteinen) 
sekä pohjakarttojen tuotanto-
järjestelmä Santahaminassa 

- vedenalaisten valvontahavain-
tojen analysointijärjestelmät 
Santahaminassa 

- pintavalvonta-aineiston 
(satelliitti- ja ilmakuvat) 
analysointijärjestelmät 
Santahaminassa 

- vedenalaisten akustisten 
järjestelmien testausallas 
Pansiossa 

- merikoetoimintaa varten 
laitoksella on koetoiminta-
alus Isku sekä veneluokan 
kalustoa 

Lisäksi laitoksella on käytös-
sään erilaisia siirrettäviä tai aluk-
seen sijoitettuja, pääasiassa ve-
denalaiseen sodankäyntiin liitty-
viä mittauslaitteita ja -järjestel-
miä. 

Laitoksen tuotteet ja 
ajankohtaiset projektit 
Keskeiset asiakkaat ovat meri-
voimien komentajan ohella Me-
rivoimien Esikunnan operatiivi-
nen ja materiaaliosasto sekä jär-
jestelmiä käyttävät joukko-osas-
tot. 

Ajankohtaisia hankkeita, joi-
den parissa laitos juuri nyt työs-
kentelee, ovat mm 
- Laivue 2000, erityisesti 

omasuoja- ja häivetekniikan 
osalta 

- Miina 2000, herätemiinat 
yleensä 

- miinantorjuntajärjestelmät 
(Kuhat, etsintä) 

- MTO-85:n eliniän pidentämi-
nen ja hakupäätutkimus 

- rannikkotutka, multisensori-
järjestelmä 

- uudet vedenalaisen valvonnan 
järjestelmät 

- multispektrisavut ja laser-
suojaus 

- valemaalijärjestelmän 
kehittäminen 

- torpedoaseen kehittäminen 
- satelliittivalvonnan tutkimus 

Tämän ohella laitos pyrkii 
jatkuvasti kehittämään omaan 
mittaus-, testaus- ja analysointi-
kykyään sekä toimintaympäris-
töä ja uhkaa koskevia tietokanto-
jaan. 

Juuret menneessä, 
katse tulevaisuudessa 
Merivoimien Tutkimuslaitoksen 
vuosipäivä on syyskuun 11. Tä-
hän päivämäärään on jäljitettä-
vissä itsenäisen Suomen meri-
voimien tutkimustoiminnan 
käynnistyminen vuonna 1918 
(puolustushaaroista ensimmäise-
nä, kuten asiaan kuuluu!). Mo-
nien vaiheiden jälkeen kehitys 
on johtanut nykyiseen Merivoi-
mien Tutkimuslaitokseen, jonka 
kunnianhimoisena tavoitteena on 
sulauttaa paras suomalainen tie-
teellistekninen osaaminen palve-
lemaan merivoimien kehittämis-
tarpeita. 

Laitoksen tulee jatkossa ke-
hittää tuotteitaan yhä paremmin 
asiakkaiden tarpeita vastaaviksi, 
mutta sen tulee myös kyetä avaa-
maan silmiä näkemään tulevia 
uhkia ja mahdollisuuksia. 

Alpo Tuurnala 
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Upinniemi - Merellinen varuskunta 
ill 

Upinniemen varuskunta on tä-
nään Suomen suurimman 
joukko-osaston, Suomenlah-

den Meripuolustusalueen kotiva-
ruskunta. Upinniemen alueen 
muodostumiseen laivastovarus-
kunnaksi on vaikuttanut vuosien 
saatossa lähinnä maantieteellinen 
asema Suomenlahden kapeimmas-
sa kohdassa. Varuskuntaan kuulu-
vat jo 1600-luvulla tunnetuiksi tul-
leet saaret, Rönnskär ja Mäkiluoto 
sekä Porsö ja Bägaskär. Nyttem-
min kaikki mainitut saaret ovat 
rannikkotykistön asekalustolla va-
rustettuja linnakesaaria. Ensim-
mäiset linnoituslaitteet rakennet-
tiin Mäkiluotoon I Maailmansodan 
alla Pietari Suuren Merilinnoituk-
seen liittyen. 

Laivastotukikohta 
Upinniemen varuskunta perustet-
tiin 1959 sen jälkeen kun silloinen 
Neuvostoliitto oli palauttanut 
vuonna 1944 pakkovuokraamansa 
Porkkalan alueen, johon siis myös 

Upinniemen alue kuului. 1960-lu-
vun alussa Helsinkiin sijoitettu lai-
vastotukikohta siirrettiin Upinnie-
meen ja rakennus-ja kehitystyö 
pääsi toden teolla käyntiin. Nyky-
ään tässä n 40 km Helsingistä si-
jaitsevassa varuskunnassa palvelee 
yli 500 palkattuun henkilökuntaan 
kuuluvaa ja parhaimmillaan n 
1500 varusmiestä ja vapaaehtoista 
asepalvelustaan suorittavaa naista. 
Saapumiserässään astuu palveluk-
seen Upinniemeen n 900 miestä ja 
n 20 naista. Palvelukseenastumi-
nenhan tapahtuu heinäkuun ja 
tammikuun alussa palveluksen 
kestäessä 6, 9 tai 12 kuukautta. 

Meripuolustusalue 
Suomenlahden Meripuolustusalu-
een komentaja ja esikunta sekä 
joukko-yksiköistä Merivoimien 
Koulutuskeskus, 7. Ohjuslaivue, 5. 
Miinalaivue, Suomenlahden Meri-
pataljoona ja Huoltokeskus toimi-
vat Upinniemessä. Suomenlinnan 
Rannikkorykmenttiin kuuluva 

Jo varuskunnan portille 
tullessaan tietää saapuneensa 
merelliseen varuskuntaa. 

Mäkiluodon linnake kuuluu 
niinikään Upinniemen varuskun-
taan. Varuskunnan päällikkönä toi-
mii Meripuolustusalueen komen-
taja. 

Merivoimien varusmieskoulu-
tuksessa Upinniemi on ehdotto-
masti ykkössijalla. Viiteen perus-
yksikköön organisoitu alokaskou-
lutus toteutetaan kahdeksassa vii-
kossa. Peruskoulutuskauden va-
kioharjoitukset pidetään varuskun-
nan harjoitusalueilla ja ampumara-

e > ' - . V - . 

Yksi varuskunnan ylpeys on oma kirkko, Merikappeli. 
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doilla. Koulutuksen koordinointi 
nousee tärkeälle sijalle suuren alo-
kasmäärän ja kuitenkin rajallisten 
aika-, materiaali-, harjoituspaikka-
ja kouluttajaresurssien vuoksi. Pe-
ruskoulutuskauden aikana alok-
kaat pääsevät yhdelle viiden päi-
vän taisteluharjoitusleirille ulko-
puolelle varuskunnan, tavallisim-
min Kiikalaan tai Syndaleniin. 

Eriytyminen 
Peruskoulutuskauden jälkeen ta-
pahtuu eriytyminen laivastojouk-
ko- ja rannikkojoukkolinjoille. 
Laivapalvelukseen pääsee noin 
400 varusmiestä ja rannikkojouk-
kopalvelukseen pääsevät loput n 
500. Molemmilla linjoilla on mah-
dollisuus 12 kuukakutta kestävään 
johtajakoulutukseen. Merivoimien 
Koulutuskeskuksen Kurssiosasto 
toimeenpanee kaksi kertaa vuodes-
sa n 250 aliupseerioppilasta käsit-
tävän aliupseerikurssin. Tällä val-
takunnan suurimmalla au-kurssilla 
koulutetaan rannikkojalkaväki-, 
tulenjohto-, tuliasema-, viesti-, 
laivaradio- ja laivastolinjoilla ryh-
mänjohtajat joukkotuotantosuun-
nitelman mukaisesti Merivoimien 
reserviin. Muiden aselajien eri-
koiskoulutukseen esimerkiksi 
huollon, ilmatorjunnan ja pionee-
rin erikoiskoulutukseen komennet-
tavat saavat koulutuksensa Länti-
sen Maanpuolustusalueen asian-
omaisissa joukko-osastoissa. 
Kaikki Merivoimien erikoiskurssit 
miehistölle toimeenpannaan Upin-
niemessä paitsi rannikkotykistö-
kurssit toteutetaan Mäkiluodossa 
ja muilla Meripuolustusalueen lin-
nakkeilla. Terävin kärki eri linjoil-
ta komennetaan reserviupseerikou-
lutukseen Merisotakouluun Suo-
menlinnaan tai Reserviupseerikou-
lun Reserviupseerikurssille Hami-
naan. 

Peeärrää 
Varuskunta on siistiytynyt -90 lu-
vulla melkoisesti. Vieraan on mu-
kava tulla tutustumiskäynnille eri-
tyisesti kevät-kesäaikaan. Ja kyllä 
vieraita riittääkin. Virallisten vie-

railuiden lisäksi varuskunnassa 
käy vuosittain noin 2-3000 kävi-
jää. Täällä on paljon sellaista näh-
tävää, jota monesta muusta varus-
kunnasta ei löydy. Sotasatamassa 
voi ihailla Miinalaiva Pohjanmaan 
lisäksi ohjusveneitä, raivaajia, 
miinalauttoja erilaisia kuljetus-
aluksia ja nopeita esikunta- ja joh-
toveneitä. Harjoituslaitekeskus tar-
joaa simuloituja ampumaharjoi-
tuksia monipuolisen miinaluok-
kansa lisäksi. 

Painekammio kiinnostaa 
Varuskuntasairaalan painekam-
miokeskus kiinnostaa kyllä muita-
kin kuin sukeltajia ja hyvin hoide-
tun hiljattain saneeratun kasarmi-
alueen läpi on mukava vieraiden 
kanssa kulkea ja todeta tämänpäi-
vän varusmiesten sosiaalisten olo-
jen ja vapaa-ajan viettomahdolli-
suuksien olevan hyvät Upinnie-
men varuskunnassa. Komppa-
nioissa on omat viihtyisät messit 
asianmukaisine varusteineen, tele-
visioineen, videoineen, videopelei-
neen jne. Sotilaskoti palvelee mo-
nipuolisesti herkullisine munkkei-
neenjapizzoineen. Uimahalli sekä 
sen yhteydessä olevat palloiluhalli 
ja kuntosali ovat niinikään ahke-
rassa niin palvelus kuin vapaa-
ajankin käytössä. 
Aivan Upinnie-
men eteläkärkeen 
mentäessä ranta-
kallioiden tuntu-
massa kohoaa yl-
väs Kajanuksen 
sauna, pienois 
graniittilinna tor-
neineen keskellä 
Upinniemen lin-
naketta 100 mm:n 
tornikanuunoiden 
ympäröimänä. 

ole enää pankkeja, postia, kauppo-
ja. On kylläkin elintarvikkeita 
myyvä baari, jonka yhteydessä toi-
mii myös asioimisposti. Parturilii-
ke on säilynyt edelleen vanhoilta 
"hyviltä ajoilta" jäljellä samoin-
kuin autokorjaamo. Varuskunta-
kerho on avoinna iltaisin ja viikon-
loppuisin. 

Liikunnallisten harrastusten li-
säksi monet varuskunnassa asuvat 
harrastavat ammuntaa, metsästys-
tä, riistanhoitotyötä ja tietenkin ka-
lastusta. Varuskunnan yli 1500 
ha:n maa-alue ja yli 3700 ha:n ve-
sialue luovat äsken mainituille 
harrastuksille hyvät edellytykset. 

Upinniemen varuskunta hakee 
monipuolisuudessaan vertaistaan. 
Paljon on kuitenkin työtä edessä 
etsittäessä uusia mahdollisuuksia 
yhä vaativamman koulutuksen 
järjestämiselle mielekkäämmäksi 
ja inspiroivammaksi sekä paran-
nettaessa nyt käytössä olevia 
alueita ja tiloja. Puolustusministe-
riön laatiman suunnitelman mu-
kaan Upinniemen varuskunta kuu-
luu niiden kymmenen edelleen ke-
hitettävän varuskunnan joukkoon. 
Hyvä niin! 

Hannu Rantala 

Huonot 
palvelut 
Varuskunnassa 
asuu noin kol-
mannes täällä pal-
velevista. Palvelu-
taso on heikko. Ei 

Kuvassa kirjoittaja keskustelemassa Koulu-
tuskeskuksen kouluttajan ylil Jarkko Pirkka-
laisen kanssa. Takana yksi uusituista kasar-
meista. 



totaalinen puolustus 
Norjan puolus-
tus perustuu 
neljään kulma-
kiveen; varus-
miesjärjestel-
mään, tasa-
painotettuun 
kansalliseen 
puolustukseen, 
Nato-jäsenyy-
teen ja totaali-
sen puolustuk-
sen doktriinin. 
Maan geopoliit-
tinen asema ja 
rikkonainen 
rannikko asetta-
vat maan puo-
lustamiselle 
erityisiä haas-
teita. 

Nato-jäsenyydestä huolimatta 
on Norja pitäytynyt hyvin 
pitkälle itsenäisten puolus-

tusvoimien ylläpidossa. Se kiel-
tää muiden kuin omien joukko-
jensa pysyvän sijoittamisen maa-
han rauhana aikana. Ydinaseita 
ei Norjan maaperällä hyväksytä. 
Liittoutuneiden yhteisharjoituk-
set Norjan pohjoisissa osissa 
ovat kiellettyjä. Viime aikoina 
pohjois-Norjan harjoituskieltoa 
on kevennetty. 

Hyvät suhteet 
naapureihin 

Maantieteellisesti Norja on hy-
vässä asemassa. Hyvät suhteet 
sekä Suomeen että Ruotsiin 
mahdollistavat kiinteän yhteis-
työn Nato-jäsenyydestä huoli-
matta. Suora sotilaallinen yhteis-
työ ei kuitenkaan ole mahdollis-
ta. Naton PfP-ohjelma myötä 
ovat Pohjoismaat kuitenkin 
päässeet myös pienimuotoisissa 

harjoituksissa suoraan sotilaalli-
seen yhteistyöhön. Norjan kapea 
muoto asettaa erityispiirteitä. 
Vain yhden rautatien ja yhden 
maantien varassa oleva etelä-
pohjoissuuntainen liikenne on 
erittäin haavoittuva. Merikulje-
tusten merkitys korostuu. Sää-
olosuhteet, kuten muissakin poh-
joismaissa asettaa vaatimuksia 
kalustolle. Lisäksi on huomioita-
va Nato-jäsenyyden asettamat 
vaatimukset kalustolle. On kyet-

Norjan puolustusdoktriini - Totaalinen 
puolustus. (Kuva: Naval forces v/1997). 
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tävä toimimaan yhdessä länsi-
maisen kaluston kanssa ja muu-
allakin kuin Norjassa. 

Neuvostoliiton hajoaminen 
on vaikuttanut Norjan puolustus-
doktriiniin vähemmän kuin 
muissa Euroopan maissa. Lento-
kentät ja satamat ovat säilyttä-
neet merkityksensä ja rajanaapu-
rit ovat ennallaan. Norjalaisten 
arvion mukaan Venäjä pitää Nor-
jan aluetta entistä merkitykselli-
sempänä menetettyään tukikoh-
ta-alueita Baltian alueelta. Eu-
roopan muuttuneen tilanteen ta-
kia Norja on ainoa Nato-maa, 
jolla on yhteinen raja Venäjän 
kanssa. 

Totaalinen puolustus 
Tasapainoitettu kansallinen puo-
lustus ei voi säilyä ilman jatku-
vaa kehitystä. Totaalisen puolus-
tuksen doktriini kehitettiin toisen 
maailmansodan jälkeen ja se pe-
rustuu sekä sotilaalliseen maan-

puolustukseen että siviilielämän 
varautumiseen. Tästä johtuen 
useat muissa maissa sotilaallisen 
maanpuolustuksen tehtävät ovat 
siviilisektorilla. Huolto ja kulje-
tustehtävät ovat pääsääntöisesti 
siviilisektorin vastuulla kriisiin 
varautuessa ja sen aikana. Rau-
han aikana suunnitellut kaluston 
käyttöönotot voidaan toteuttaa 
kriisin aikana. Useat tuhannet 
ajoneuvot ja noin 600 alusta sekä 
kansalliset helikopteriyhtiöt voi-
daan liikekannallepanossa val-
jastaa puolustusvoimien käyt-
töön. Rakennusliikkeet on suun-
niteltu käytettäväksi linnoittami-
seen ja liikkeen edistämiseen lä-
hinnä maakuljetuksiin liittyen. 
Useita yrityksiä johtaa sekä so-
dan että rauhan aikana sama hen-
kilö. 

Liikekannallepano 
Totaalisen puolustuksen doktrii-
ni mahdollistaa lähes koko sivii-

lisektorin valjastamisen maan 
puolustamiseen. Siviilisektorin 
valjastamisen lisäksi täydellises-
sä liikekannallepanossa rau-
hanaikainen puolustusvoimien 
vahvuus 35.000 kyetään kasvat-
tamaan noin 244.000 sotilaa-
seen. Tämä tarkoittaa 5,6 % 
koko väestöstä. Norjan liikekan-
nallepanon suuruus on suurimpia 
maailmassa. Erityisleiman Nor-
jan puolustukseen antaa kodin-
turvajoukot. Kodinturvajoukot 
ovat organisoitu pieniksi yksi-
köiksi ja niiden valmius on kor-
kea. Henkilökohtainen ase am-
pumatarvikkeineen on kotona, 
mikä mahdollistaa nopean tehtä-
vän aloittamisen. Vuosittain ta-
pahtuva koulutus ja rajoitetut 
tehtävät mahdollistavat tehtävien 
lähes "ammattimaisen" toteutta-
misen. 

J.Vo. 

Norjan karut vuonot luovat haasteita rannikkopuolustukselle. (Kuva: Tommi Malinen). 
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76 mm:n 49 kaliiperin 
merikanuuna mallia Obuhov 
merihaupitsilavetilla (76/49 OH) 

Ennen talvisotaa ilmatorjun-
nassa tehtiin päätös siirtyä 
76,2 mmm kaliiperiin. 

Vuonna 1934 Obuhovin niin sa-
nottuun merihaupitsilavettiin 
asennettiin tämän takia 75/50 Ci-
tykin putki ja aseen suuntaus-
mahdollisuuksia muutettiin si-
ten, että tykkiä voitiin käyttää 
ilma-ammuntaan. Osa putkista 
porattiin 75 mm:sta 76 mm:ksi. 
Tämän perusteella saatiin asee-
seen sopimaan 76 ItK Boforsin 
ampumatarvikkeet, joita maas-
samme oli runsaasti. Näin saatiin 
ennen talvisotaa valmiiksi kah-
deksan 76 ItK/02/34 OK-tykkiä. 

Jo 1930-luvulla suoritetuissa 
ammunnoissa todettiin vaihde-

tullakin putkella varustetun 
aseen ampumateknilliset heik-
koudet. Kierrelukko hidasti 
ilma-ammuntoja. Jatkuva määrä-
rahojen puute pakotti kuitenkin 
käyttämään asetta. 

Talvisodassa tykeistä perus-
tettiin kaksi nelitykkistä patteria, 
joista toinen oli Suomenlinnassa 
ja toinen Jyväskylässä. Tykit oli-
vat mukana jatkosodassakin. 
Yksi patteri oli koko sodan ajan 
jälleen Jyväskylässä. 

Jatkosodan aikana ja sen jäl-
keen tykit luovutettiin rannikko-
tykistölle. Vuonna 1945 tykit 
luovutettiin varikoille. 76/49 
OH:ksi kutsutuille tykeille teh-
tiin vuonna 1958 täydellinen pe-

rushuolto. Korkeus-ja sivusuun-
nan kiertopyörät uusittiin, asen-
nettiin korotus- ja sivusuunta-
korjaimet, akkuteline ja valaisu-
johdot sekä tehtiin muita kor-
jauksia. Pääosa tykeistä jaettiin 
käyttöön vuonna 1965. Ne olivat 
käytössä Turun Rannikkotykis-
törykmentissä, Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentissä ja 
Merisotakoululla. Tykit kuiten-
kin hylättiin vuonna 1967 ja eva-
kuoitiin Asevarikko 5:een vuo-
den 1968 alussa. Yksi tykki on 
esillä Ilmatorjuntamuseossa Hy-
rylässä. 

Ove Enqvist 
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Philips Projects 

Ratkaisu integroituihin 
valvonta-ja ääni-

järjestelmiin. 

Oy Philips Ab 
Sinikalliontie 3 

02630 ESPOO puh. 09-615 800 fax. 09-615 80950 www.philips.fi/projects 
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Suomen Kolarlkorjaomolden Uiton lösen 

AKL/SSK -LAATUOHJELMAN MUKAISTA LAATUTYÖTÄ 
KOLARI- JA KOEKORJAUKSEEN SAAT SKKL:N 

JÄSENLIIKKEISTÄ. 

LÄHIN SKKL-LAADUNTEKIJÄ LÖYTYY PUHELINLUETTELON 
KELTAISILTA SIVUILTA TAI SUOMEN KOLARIKORJAAMOJEN 

LIITON TOIMISTOSTA PUH. (09) 229 22926 

SUOMEN KOLARI-
KORJAAMOIDEN UITTO RY 

Kaisaniemenkatu 13 A, 00100 HKI 
Puh. (09) 229 22926 Fax (09) 622 1042 

GSM 050-62 558 Koti (09) 810 152 # 
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Ruotsi - Suomi jääkiekkomaaottelu 
Perinteiseksi 

muodostunut 
rannikon-

puolustajien Suo-
mi-Ruotsi jääkiek-
ko-ottelu pelattiin 
nyt jo toisen ker-
ran. Viime vuoti-
nen Suomessa pe-
lattu jääkiekko-ot-
telu päättyi Ruotsin 
hyväksi 10-4. Tänä 
vuonna Suomen 
joukkue oli harjoi-
tellut kaksinkertai-
sen määrän edelli-
seen vuoteen ver-
rattuna. Kaksi ker-
taa. 

Tasainen ottelu 
Ottelu oli lopputu-
loksesta huolimatta 
tasainen. Ensim-
mäinen erä oli Suo-
men joukkueen 
kolmas harjoitus-
kerta, mutta toinen 
ja kolmas erä tarjo-
sivat tasaväkistä ja 
välillä jopa korke-
alaatuista kiekkoa. 

Jäähyt alkavat 
Ensimmäisen erän alkupuolella Ossi Rautio 
aloitti maalinteon. Suomi siirtyi 1-0 johtoon 
Kari Aapron syötöstä. Suomestakin oppia hake-
nut Arne Boman tasoitti (1-1) ottelun heti pe-
rään ja Martin Ekholmin ja Patrik Aronssonin 
maaleilla Ruotsin erävoitto kirjattiin 3-1. Kari 
Aapro ja Jari-Pekka Kettula kävivät nauttimassa 
erän aikana kaksiminuuttiset. 

Bomanin maalilla Ruotsi karkasi toisessa 
erässä jo 4-1 johtoon, mutta Suomen painostus 
tuotti rangaistuslaukauksen. Joukkueen kapteeni 
Tuomo Mero saatteli kiekon maaliin ohi hyvin 
pelanneen ruotsalaisvahdin. Kettula jatkoi täs-
säkin erässä jäähypenkin kuluttamista. Ruotsa-
laiset avasivat jäähytilinsä kolmella kahden mi-

Tunnelma ennen ottelua oli levollinen. 

nuutin rangaistuk-
sella. 

Kolmannen erän 
alussa Tomi Laiti-
selle avattiin jäähy-
aition ovi, eikä hä-
nen tarvinnut olla 
siellä yksin. Jukka 
Kiuru ajautui pää-
tyyn liimautuneena 
jo aiemmin kaatu-
neeseen ruotsalais-
pelaajaan, ja kes-
keytti pelin hengen 
mukaisesti jo ennen 
tuomarin vihellystä. 
Ruotsalaistuomari 
tulkitsi teon 2+10 
minuutin rangais-
tuksen arvoiseksi. 
Vaikka jäähypenkki 
muistutti välillä 
jopa Suomen vaih-
toaitiota tilanne 
kestettiin. 

Boman ratkaisi 
Vasta erän puolivä-
lissä Boman iski 
taas ja tilanne oli 5-
2. Heti perään tuu-
lennopean Jarmo 
Säkkinen haki kie-

kon Suomen maalin takaa, ja veret seisauttavan 
yksilösuorituksen päätteeksi pisti Ruotsin maa-
liverkon tötterölle (5-3). Boman iski taas heti 
perään. Jari-Pekka Kettulan alahuuli muotoiltiin 
uuteen uskoon ruotsalaismailalla ja Boman jat-
koi vielä yhden miehen esitystään hyödyntämäl-
lä Ruotsin rangaistuksen (2+2) alivoimamaalilla 
7-3. Pari minuuttia ennen loppua Jarmo Säkki-
nen kavensi 7-4:ään Meron nappisyötöstä. Suo-
men joukkue ei lähtenyt hakemaan tasoitusta 
kuudella kenttäpelaajalla. 

Ruotsi korjasi parempana joukkueena kier-
topalkinnon haltuunsa. Ottelun parhaina pelaaji-
na palkittiin suomalaisista Tuomo Mero ja ruot-
salaisista Arne Boman. Ensi vuoden ottelu on 
tarkoitus pelata Suomen Turussa. 

Heikki Rauhala 
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HINNASTO 
EHKÄ SUOMEN EDULLISIN SUKELLUSVÄLINEKAUPPA! 

Perusvälineet 
Perusvälinesetti Omer 300, 
Perusvälinesetti Mares/Tigullia 450, 
(setit sisältävät maskin, snorkkelin, 
umpikantaräpylät) 
Räpylät Playa, Stratos ym. 
Avokantaräpylät 
Blades, Reeflex, Igaivs 
Asia, Deep 
Linssit maskiin 1 kpl/ 
Star, Air, Flex Purge alk. 

200,-

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

Lai tepa kettitarj o u kset 
Poseidon Jetstream 300 bar 5550,-
Arctic 200 bar 5300,-
Abyss 22 300 bar 5700,-
Apex TX50 300 bar 5300,-

Puvut 
Seeman; sisältää: pullo, liivi, 
Reku, octo, corn Bo 1300,-
U.S. Drivers/OMER Glasier 1000,-
Dakor Arctica puolikuiva 1500,-
Starter 7 mm 1000,-
Mares Titan 7 mm 1500,-
Shortie 2mm 
lyhyet lahkeet ja hihat 400, -
Jumpsuit 2 mm 600, -
Arctic hansikkaat 6,5 mm 200,-
Arctic kengät 6,5 mm 300,-
5-sormihansikas 3 mm 200,-
Aquasport kuivapuku 3100,-
Viking Pro kuivapuku 5500,-
Viking Pro PU 3500,-
Viking aluspuvut alk. 400, -
Fin f ilI aluspuku 700,-
905-Polar kuivapuku+alusp. 4200,-
Märkätossut 6,5 mm 300,-

/ * Märkähanskat 3-sormi, 6,5 mm 200, -
KAUPALLISET EHDOT: käteiskauppa, matkahuolto tai 
postiennakko, posti/ matkakulut lisätään hintoihin. 
Hinnat sisältävät ALV 22 %. 
Takuut/korjaukset: VVASSER SPIELEN. 
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. 
TUOTEKUVIA INTERNETISSÄ: 

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

\Vasser Spielen 
Sulkavantie 218 

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

I A . 

HOSTEL KORTTEERI 
• kesähotelli • retkeilyhotelli SRM 

RAVINTOLA 
M A R T T I L A N TALLI 

• lounaspaikka • juhlapaikka 
• kokouspaikka 

kampusalueella joen rannalla 

MARTTILAN KORTTEERI 

Puskantie 38, 60100 Seinäjoki 
puh. (06) 4204 800, fax (06) 423 4145 

ENGINEERED 
MATERIALS 

ZEOFINN OY 
A J.M. HUBER CORPORATION COMPANY 

TELAKKATIE 5, FIN-49460 HAMINA, FINLAND 

P U H T A U S 

O N M E I L L E 

T S O A S T A 

F a r m o s o n k o t i m a i n e n t e o l l i s u u s - m l a i t o s k ä y t t ö ö n t a r k o i t e t 
l u j c n p u h d i s t u s , d e s i n f i o i n t i - ja t e o l l i s u u s k e m i k a a l i e n v a l m i s 
t a j a . F a r m o s t a r j o a a r ä ä t ä l ö i d y n k o k o n a i s r a t k a i s u n , j o n k a 
s u u n n i t t e l u l ä h t e e a s i a k k a a n y k s i l ö l l i s i s t ä t a r p e i s t a . F a r m o k s e l l e 
p u h t a u d e n t u o t t a m i n e n «»n p a l v e l u a , j o n k a t a v o i t t e e n a o n 
t u r v a l l i s u u s , t e h o k k u u s ja t a l o u d e l l i M i u s . F a r m o k s e n t u o t t a m a 
p u h t a u s ja h y g i e n i a o n osa s u o m a l a i s t e n t u o t t e i d e n ja p a l v e l u j e n 
l a a t u a . 

1 T u r k u 
7 20 

l i r m o « V. 4 2 S . T c n g i i r n m i n k n u <«. 20 
p u h r l m 0 2 0 4 877 I 10. I.. x 0 2 0 4 X7 

P l i o . K e s k i k a n k t a a t i c 19, 1 * 8 * 1 H o i t o l a 
p u h e l i n 0 2 0 4 8 77 t u>. lux 0 2 0 4 K ' SO') 
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• KIRJAT> 

Itsenäisen Suomen rannikkotykit 
Everstiluutnantti Ove Enqvistin 
teos ITSENÄISEN SUOMEN 
RANNIKKOTYKIT 1918-1998 
on toinen osa Sotamuseon eril-
lisjulkaisusarjassa, joka esittelee 
Suomen puolustusvoimien eri 
aselajien moninaista ja esineelli-
sen sotahistorian kannalta kiin-
toisaa taisteluvälineistöä. En-
simmäisenä osana sarjassa il-
mestyi vuonna 1996 eversti Jyri 
Paulaharjun kirjoittama ITSE-
NÄISEN SUOMEN KENTTÄ-
TYKIT 1918-1995. Valmisteilla 
on seuraava, ilmatorjunnan ase-
lajikalustoa esittelevä teos ja 
muidenkin aselajien osalta jat-
koa on suunnitteilla. Puolustus-
voimiemme sotakalustoa käsit-

televiä tutkimuksia on julkaistu 
myös Sotahistoriallisessa Aika-
kauskirjassa, joka on Sotahisto-
riallisen Seuran ja Sotamuseon 
yhteinen vuosijulkaisu. 

Ove Enqvist on peruskoulu-
tukseltaan rannikkotykistöupsee-
ri. Hän on kaikille Rannikon 
Puolustajille tuttu lukuisista ar-
tikkeleistaan ja ajasta, jona hän 
toimi lehden päätoimittajana. 

Kirjaa myy Sotamuseo, PL 
266 00171 Helsinki puhelin: 
(09)18126381, f ax: 
(09)18126390 ja hinnaksi on 
vahvistettu 70 mk. Mikäli kirjoja 
ostaa enemmän kuin 10 on hinta 
vain 50 mk. 

Ove Enqvist 

ITSENÄISEN SUOMEN 
RANNIKKOTYKIT 

1918-1998 
| S | Sotamuseon julkaisuja 1/1999 

Enqvist signeeraamassa kirjoja julkistamistilaisuudessa. 

UUSI 
RANNIKKO-
JÄÄKÄRIT 

HISTORIIKKI ON 
ILMESTYNYT! 

Tilaa uusi historiikki nyt. 
Edulliseen 100 mk:n hin-
taan. 

Hintaan kuuluu myös 
edellinen historiikki, jol-
loin etusi on 40 mk. Lisäk-
si laskutamme postitus-
maksut 

Historiikki kattaa ran-
nikkojääkärikoulutuksen 
suurten muutosten vuosi-
kymmenen, muutoksen 
Rannikkojääkärikoulusta 
Vaasan Rannikkojääkäri-
pataljoonaksi ja samalla 
muuton Upinniemestä Uu-
denmaan Prikaatin suojiin 
Dragsvikiin. 

Tilaukset: 
Viljo Lehtonen 
puh: 314 252 
gsm: 050 564 2088 
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B . O ' R S Öljyntorjunta 

LORI Mini Skimmer LMS-20 

Sisäänrakennetun LORS järjestemän 
toimintaperiaate 

L O R I har ja teknolog iaan perus tuvat ö l jyn-
tor juntalai t teet ovat käytössä j o yli 190 
a luksessa ympär i maa i lmaa . Har jakase t in 
m u o d o s t a m a n kul je t t imen avul la saadaan 
vedes tä tehokkaast i y lös niin öl jy kuin sen 
seassa olevat roskat j a m m . levä. 

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

UUTUUS ! L O R I Mini S k i m m e r L M S - 2 0 , 
j onka kapasi teet t i yl tää aina 25 m3 /h . 

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

T 
NORDSTRÖM 

Oy LMP Patents Ltd Ab 
P L 119 0 7 9 0 1 Lovi i sa 

® 019-533 267 fax 019-531 0 7 0 
lor i .products @ ko lumbus . f i 

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

Saves Our Shores 

LORI harjakasetin toiminta 

Brush 

sen keulaan, sivuille tai 
s i säänrakennet tuna . Li-
säksi kel luvat kerää jä t , 

ranto jen puh-
distussarjat , öl-
jypuomi t jne . 

Cleaned Water 

Brush 
Chains 

Oily Water 

49 

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


KENELLÄ 
ON SUURIN? 
3 0 5 mm:n 
5 2 kaliiperin 
merikanuuna 
mallia Obuhov 

Kuivasaaressa Helsingin edustalla on mu-
seoituna 12-tuumainen kaksoistykkitorni. 
Monesti kuulee puhuttavan että kyseinen 

tykki on suurin lajissaan Suomessa tai jopa koko 
maailmassa. Vaikka kumpikaan ei pidä paikkaan-
sa - jopa Suomesta löytyy muita 12-tuumaisia 
tykkejä ja muualta vieläkin isompia - Kuivasaa-
ren kunnostettu museotykki on ainoa kaksiputki-
nen 12-tuumainen Suomessa. 

Jo vuonna 1906 vahvistettiin Venäjällä kehi-
tetyn 12-tuumaisen tykin piirustukset, joissa put-
ken pituus oli 50 kaliiperia. Tämä ase oli tarkoi-
tettu ensimmäisten venäläisten taistelulaivojen 

Ammuksien siirtoa juontolaitteella. 
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Tykkitornin halkileikkaus 

aseistukseksi. Sotilashallinto 
GAU ("Glavnoe artillerijskoe 
upravlenie" - Tykistöpäähallinto) 
päätti käyttää tämä tykkimallia 
myöskin rannikkopuolustukses-
sa. GAU ei pitkään aikaan kyen-
nyt määrittämään asennetaanko 
torneihin yksi vai kaksi tykkiä, 
suojataanko ne panssareilla vai 
ei, ja lopulta päädyttiin avoimiin, 
yksiputkisiin lavetteihin. Ratkai-
sevana tekijänä olivat ilmeisesti 
taloudelliset tekijät. 

Alunperin laivatykki 
12-tuumaisia tykkejä kehitettiin 
monien vaiheiden ja suunnittelu-
kilpailujen avulla sekä englanti-
laisen Vickers-yhtiön avustuk-
sella sekä laivastolle että rannik-
kotykistölle. Laivatykit asetettiin 
usein jopa kolmitykkisiin tornei-
hin, kun taas rannikkotykistössä 
ajoittain käytettiin jopa yksiput-
kisia avoasemia. Jopa meri- ja 
maavoimien kaksiputkiset tornit 
erosivat toisistaan, mutta osat, 
jopa kokonaiset tornit, olivat 
osittain vaihtokelpoisia. 1920-lu-
vulle tultaessa Venäjän rannikko-
linnakkeilla olikin jo pitkälle se-
koitettu meri- ja maavoimien ty-
kit. 

Suomeen oli itsenäistymisen 
jälkeen jäänyt yhdeksän 305/52 
O-tykkiä. Neljä tykkiä oli Örös-
sä, ja Inon tykeistä viisi saatiin 
pelastetuksi ns. Sotasaaliskontto-

rin romumyynniltä. Nämä tykit 
siirrettiin Helsingin alueelle. Ty-
kit eivät olleet ampumakunnossa 
eikä niiden käyttöä 1920-luvun 
monessa rannikon linnoittamista 
käsittelevässä suunnitelmassa 
otettu huomioon. 

Kuivasaaresta esitys 
vuonna 1927 
Vuonna 1927 tekemässään esi-
tyksessä Rannikkotykistön Esi-
kunta ehdotti jo kahta järeää tyk-
kiä Isosaareen, yhtä Kuivasaa-
reen ja yhtä Santahaminaan. Jä-
reiden pattereiden modernisointi 
aloitettiin Öröstä, jossa linnak-
keen 305 mmm tykit kunnostet-
tiin koeammuntoja ja kokeiluja 
varten. Vuonna 1931 ehdotettiin 
varoja Kuivasaaren ja Mäki-
luodon kunnostustöihin. Esitys 
hyväksyttiin ja työt pääsivät al-
kamaan. Kuivasaaressa päätet-
tiin käyttää hyväksi Mäkiluodos-
sa olevaa toista puolivalmista 
356 mmm tykkitornia. Tärkein 
osa oli ylimääräinen peruslieriö, 
joka piti siirtää Kuivasaareen. 

Kuivasaaren tornin vihkimi-
nen tapahtui 1 2.5.1934. Mäki-
luoto ampui kunnialaukauksen 
Kuivasaaren eteen. Ampuma-
kuntoon Kuivasaaren tykkitorni 
tuli kesällä 1935, jolloin sillä 
suoritettiin kalusto- ja harjoi-
tusammuntoja. Sotien aikana 
Kuivasaaren tornilla ammuttiin 

vain kaksi kertaa. Sotien jälkeen 
torni jouduttiin purkamaan Liit-
toutuneiden Valvontakomission 
vaatimuksesta. 

Pariisin rauhan sopimus 
vuonna 1947 vapautti Suomen 
Liittoutuneiden Valvontakomis-
sion antamista erillisrajoituksis-
ta. Valtioneuvoston 24.5.1945 
asettama puolustusrevisiokomi-
tea saattoikin mietinnössään 
vuonna 1949 todeta meripuolus-
tuksen kohdalta mm. "Merivoi-
mien tykistökalusto on valtaosal-
taan sodan jälkeen jouduttu jä-
reimpiä tykkejä myöten kuljetta-
maan sijoituspaikoiltaan meri-
voimien keskusvarikkoon, joten 
ne nyt olisi jälleen kuljettava pai-
koilleen ja linnakkeet kunnostet-
tava." 

Työt alkavat uudelleen 
Vuonna 1959 puolustusneuvosto 
teki periaatepäätöksen mm. jä-
reiden 12-tuumaisten tykkien pa-
lauttamisesta Isosaareen ja Kui-
vasaareen. Työ aloitettiin Kuiva-
saaresta. Valmisteluihin sisältyisi 
muun muassa kenttäratojen ja 
laitureiden kunnostaminen sekä 
henkilöstön irrottaminen muista 
tehtävistä. 9.3.1960 antoi 2. Di-
visioonan esikunta käskyn järei-
den pattereiden siirrosta. Kii-
reysjärjestys oli ensin Kuivasa-
aari ja sitten Isosaari. Töitä joh-
tamaan muodostettiin Pääesi-
kunnan aseosastossa taisteluvä-
linepäällikön alainen johtoelin. 
Varsinaisina työn suorittajina oli-
sivat pääosin Asevarikko 5 ja 
Suomenlinnan Rannikkotykistö-
rykmentti. Heinäkuussa 1960 
siirrettiin tykin osat ja muun 
mm. korjatut kenttäradan vaunun 
Kuivasaareen. Kesäkuun alussa 
1961 laitettiin tykit taas ampu-
makuntoon ja 9.12. suoritettiin 
molemmilla tykeillä ammunta. 
Tykit toimivat hyvin paitsi sotien 
aikana huonosti toimineet nalli-
lukot. Tämän jälkeen painopiste 
siirrettiin Isosaaren tykkien kun-
nostamiseen. Pääesikunnan joh-
toelin suoritti Kuivasaaren tyk-
kitornin tarkastuksen 1962 ja 
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samalla suoritettiin lähtöno-
peusammunta. 4.10.1962 torni 
esiteltiin Puolustusvoimain ko-
mentajalle, kenraali Sakari Si-
meliukselle ja samalla Pääesi-
kunnan johtoelin luovutti tornin 
Suomenlinnan Rannikkotykistö-
rykmentin hallintaan. 

Kuivasaaren tykkitorni oli 
käytössä 1970-luvun alkuun 
saakka.Tornia ei koskaan saatu 
viimeistellyksi ja huolletuksi 
niin kuin oli ajateltu. Osasyynä 
oli sopivan huoltohenkilöstön 
puute. Em. syistä johtuen se pää-
si huonoon kuntoon. Kuivasaa-
ren järeä tykkitorni oli määrättä-
vä käyttökieltoon, kun lähinnä 
sähköjärjestelmä 1970-luvulla 
osoittautui käyttökelvottomaksi. 
Korjaukseen ei tässä vaiheessa 
ryhdytty. 

Vanhus ampuu 
jälleen 
Useat henkilöt esittivät Kuiva-
saaren tykin kunnostamista mu-
seotarkoituksiin, mutta vasta 
Suomenlinnan Rannikkotykistö-
rykmentin komentajan eversti 
Asko Kilpisen aloite vuonna 
1989 johti tuloksiin. Kesällä 
1990 aloitettiin 12":n tykkitor-
nin kunnostusprojekti . Varsi-
naiset työt alkoivat keväällä 
1991. Tykki saatiin kuntoon 
niin, että sillä voitiin 6.12.1992 
ampua ns. vesilaukauksia, kun 
itsenäinen Suomi täytti 75 vuot-
ta. Tämän jälkeen tykin viimeis-
telyä on jatkettu monella tavalla. 
Uudet vesilaukaukset ammuttiin 
6.12.1997, kun itsenäinen Suomi 
täytti 80 vuotta sekä 12.5.1998, 
kun Suomenlinna täytti 250 
vuotta. 

Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökilta järjestää kesäkautena 
opastettuja maksullisia käyntejä 
Kuivasaareen, jossa on muitakin 
museotykkejä. Lisätietoja antaa 
killan sihteeri Kimmo Ylitalo, 
(09) 4370 2792, 040-547 8729, 
kimmo.ylitalo@ray.fi tai toimis-
tosihteeri Erja Määttä (09) 181 
44829. 

TAPAHTUMAKALENTERI 1999 

11.-13.06.99 Rannikko 99, Isosaari-Kuivasaari 
11.-13.06.99 RUL:n liittohallituksen kesäkokous, Helsinki 
18.-19.06.99 Kesäyön marssi (RUL) Tuusula 
28.06-01.07.99 Nuorisoleiri Järvössä, SIRt-kilta 
05.07.99 Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan/UudPr 

perinnepäivä 
09.07.99 Merivoimien vuosipäivä 
09.07.99 Kotkan Rannikkoalueen perinnepäivä 
01.08.99 Hangon Rannikkopatteristo perinnepäivä 
07.-08.08.99 Rannikonpuolustajain päivät, Rauma 
13.-14.08.99 Merimestaruuskilpailut, Tampere 
17.08.99 Rt-golf Tuusulassa 
18.08.99 Rannikon Puolustajan aineistopäivä 
20.-22.08.99 Elo 99, Santahamina 
21.-22.08.99 RUL:n ampumamestaruuskilpailut, Mikkeli 
23.-27.8.99 Robert Kajanuksen saunan juikisivukorjaus-

talkoot 
10.09.99 Turun Rannikkorykmentti perinnepäivä 
27.09.99 Rannikon Puolustajan ilmestymisviikko 
08.-10.10.99 Hedberg -kilpailu Niinisalo 
18.10.99 MeriSK:n vuosipäivä (perustettu 1930) 
21.10.99 Rannikon Puolustajan aineistopäivä 
01.11.99 Rannikkotykistökoulun perinnepäivä 
13.11.99 RUL:n liitovaltuusto, Helsinki 
29.11.99 Rannikon Puolustajan ilmestymisviikko 
30.11.99 Talvisodan (1939) alkamisesta 60 vuotta 
30.11.99 Reserviläisjärjestöjen suurkeräys alkaa 
04.12.99 Raaseporin Tykistörykmentti/UudPr 

perinnepäivä 
06.12.99 Itsenäisyyspäivä 
06.12.99 SIRt-killan Itsenäisyyspäiväillallinen/Palace 
09.12.99 Rt-kerho Johtorenkaan perinteinen joulu 

puuro Suomenlinna klo 19 

Lehden toimitus toivoo eri yhteisöjen ilmoittavan tulevista 
tapahtumista tähän kalenteriin, jota ylläpidetään myös 
lehtemme kotisivuilla osoitteessa: www.rannikonpuolustaja.fi 
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LAPUAN SAHKO OY 
62100 Lapua 

Puh.06-431 6111 

LOUHINTA LASSE LAAKSONEN KY 
Raatalantie 104, 25320 Raatala 

Puh. (02) 734 5566, 049-122 856, 0400-226 679 

KULJETUSLIIKE KAUKO KOSKINEN KY 
27600 Hinnerjoki 

Puh. (02) 866 5100, 0400-591 380 

Maalausurakoitsijat Katavisto 
Omenatie 7, Turku 

« ( 0 2 ) 258 0265 ,0400 522 610 

MATKAKOTI PATRIA HOTEL 
Vesijärvenkatu 3, 15100 Lahti 

Puh. 03-782 3783, fax 03-782 3793 

LOUNAIS-SUOMEN 
TAKSIYRITTÄJÄT R.Y. 

Puutarhakatu 17, Turku 
Puh. (02) 231 5720 

K O R P O K O M M U N 
K O R P P O O N KUNTA 
' S 02-4631100 
fax 02-4631554 

OYTEOMAR AB 
• akkuhuolto • navigointilaitteet 

Puh. (02) 253 8581, 049-538 581 
Telefax (02) 253 8591, Kärsämäentie 39, 20360 Turku 

NT-MEISTIN 
Rauhankatu 3, 38700 KANKAANPÄÄ 

Puh. 02-578 1214 

TILI- JA ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO 
MANACOR OY 

Mariankatu 18, 24240 Salo 
Puh. (02) 7272 901, fax (02) 7272 900 

/V ESSO JAKELUASEMA JA KAHVILA 
Veikko Lahtinen Ky 

TANKKAA MEILLÄ ITSESI JA AUTOSI 
Hyvät pysäköintitilat raskaalle kalustolle. 

70 asiakaspaikkaa.TERVETULOA! 
Avoinna: ark. 6-24, la 7-24, su 8-24 

KONGINKANGAS Lintulahti 
Puh. 014-584 120 

24 h 

UTAJÄRVEN 
VAKUUTUSYHDISTYS 
Vanhatie 46, 91600 Utajärvi 

puh. 08-5421 987 

KOUVOLAN BETONI OY 
PL 20, 45101 Kouvola 

Puh. 05-321 3841 

YLIVIESKAN 
KAUPUNKI 

EVOX RIFA OY 
Siikarannantie 3, 89600 Suomussalmi 

Puh. 08-747 0200 

JORMA JÄRVIMÄKI KY 
Sorvaukset, hitsaukset, putkien taivutukset, 

jyrsinnät, rautarakenteet. 
Kallioportintie 2, Hangasmäki , 1 3 2 1 0 Hämeenl inna 

Puh. /fax 0 3 - 6 5 3 6 6 1 3 
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Miekkajukla Suomenlinnassa 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys järjesti valmistu-
valle 82.rannikkotykistökadettikurssille 11.5.99 pe-
rinteisen miekkajuhlan Suomenlinnan upseeriker-

hon rannikkotykistön perinnetiloissa. Juhlan kunniavie-
raana oli ev evp Mikola (KadK 2 rtk v. 1929-30). Juhlaan 
osallistuivat valmistuvien kadettien lisäksi heidän tule-
vien joukko-osastojensa edustajat, Rannikkosotilaskoti-
yhdistys ja Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen johto. 
Myös rannikkotykistön aktiivisesta reserviläistoimin-
nasta vastaavat ja rt:n sidosryhmien edustajat kunnioitti-
vat tilaisuutta läsnäolollaan. 

Juhlassa palkittiin rannikkotykistökurssin priimus 
kadettiylikersantti Esa Nummila perinteisellä priimus-
miekalla. Rannikkotykistön priimusmiekka on maavoi-
mien miekka, eikä sitä siten ole tarkoitettukaan käytettä-
väksi palveluksessa, vaan symboloimaan upseerin pe-
rushyveitä. Miekan arvo on nyttemmin entisestään ko-
rostunut, koska säästösyistä upseereille ei enää jaeta 
miekkaa valmistumisen yhteydessä. 

Rannikkosotilaskotiyhdistys muisti opinnoissaan hy-
vin menestyneitäkadetteja lahjastipendein. Palkituiksi 
tulivat kadettikersantti Rami Collin ja kadettialikersant-
ti Jussi Rodriguez. 

Muistamisten jälkeen valmistuvat kadetit otettiin 
juhlallisin menoin Rannikkotykistön Upseeriyhdistyk-
sen jäseniksi.Tilaisuus jatkui juhlaillallisella, jonka aika-
na vanhemmat rt-upseerit jakoivat elämänviisauksia 
nuoremmille vilkkaiden pöytäkeskusteluiden muodossa. 

Miekan sai kadetti Nummila. 

82.rannikkotykistökadettikurssilta valmistuvat 1.6.1999 
seuraavat kadetit: 

Kadettiylikersantti Esa Nummila 
Kadettikersantti Rami Collin 
Kadettialikersantti Ville Vänskä 
Kadettialikersantti 
Jussi Rodriguez 
Kadetti Mikko Antila 
Kadetti Kari Korhonen 
Kadetti Jani Niskanen 
Kadetti Mikko Pilviö 
Kadetti Hannu Roponen 

Hangon Rannikkopatteristo 
Merivoimien koulutuskeskus 
Turun Rannikkorykmentti 
Suomenlinnan 
Rannnikkorykmentti 
Uudenmaan Prikaati 
Turun Rannikkorykmentti 
Uudenmaan Prikaati 
Kotkan Rannikkopatteristo 
Kotkan Rannikkopatteristo 

10 RANNIKON PUOLUSTAJA 3/99 1 1 

Toivotamme valmistuville upseereille menestystä valitsemallaan 
vaikealla uralla! 

Ryhmäkuvan henkilöt vasemmalta oikealle. 
Eturivi: Kadetit Esa Nummila, Rami Collin, Jussi Rodriguez, Ville Vänskä, Mikko Pilviö. 
Takarivi: Hannu Roponen, Mikko Antila, Jani Niskanen, Kari Korhonen. 

r l P , 
ROCK 

LOUHINTA, KALLIO-
JA MAANRAKENNUS 
Saivotie 13, 96500 ROVANIEMI 
Puh. (016) 379 4291, tax 379 7444, 
auto 049 395 690, 0400 294 973 

^ H A N G Ö S T E V E D O R I N G 

OY HANGÖ STEVEDORING AB 
PL 26, 10901 HANKO 
Puh. 019-221 922 

SALON SUZANNAH 
Langansböle, Horsbäckint ie 2 (JOC's) 

Avoinna ti ja to 12-19, ke ja pe 10-17, la 10-14 
Puh. 241 4466, T M S 

T E R V E T U L O A 

FF-JET LTD AB 
BOX 79, 67101 KARLEBY 

TEL. (06) 832 4500 
FAX (06) 832 4511 

t ^ m a n n e r 
V ^ PL 3, 10901 Hanko 

Puh. 019-222 001, Fax 019-248 2000 

TUHOLAISTORJUNTA OY 
DESTRUCTOR AB 

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

MAXMO KOMMUN 
66640 M A X M O 
Puh. (06) 345 1520, fax (06) 345 0227 

Muokkaamme ja värjäämme erilaisia turkisnahkoja 

SUOMEN TURKIS OY 
Turkistie 3, 13210 Hämeenlinna, puh. (03) 628 121 

e SATALASKENTA OY 
Yrjönkatu 15 
28100 PORI 

Oy Lunden & Co Ab 
Juhana Herttuan puistokatu 3 

20200 Turku 
Puh. 02-260 9911 

RÄMÖ OY 
• Konepaja • Imatran teräsverkko 

Sulat t imonkatu 4, 55800 Imatra 
Puh. 05-432 1844 

NOORMARKUN KUNTA 
29600 NOORMARKKU 
Puh. 02-540 5111 
Fax 02-540 5100 
www.noormarkku.fi 

SÄKYLÄN KUNTA 
Rantatie 268, 27800 Säkylä 
® (02) 83281, fax (02) 8328 316 

J. NUOLIKOSKI OY 
LIUKULASITEHDAS 

Parveke- ja terassilasit 
Hallapurontie 731, 62800 Vimpeli 

Puh. (06) 565 5111, Fax (06) 565 5122 
www.jnuolikoski.fi 

LAIHIAN KUNTA 
Laihiantie 28, 66400 LAIHIA 
Puh. 06-475 0411 

SUOMEN TUONTIOSA OY 
Jukolant ie 10 
90420 Oulu 

Puh. 08-520 9535 
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Ensimmäinen 
perinnepäivä J2.5J999 

Suomenlinnan Rannikkorykmentti vietti en-
simmäistä perinnepäiväänsä juhlavin menoin 
aurinkoisessa säässä. Rykmentin perinteet 

juontavat 251 vuoden takaa, jolloin 12.5.1748 las-
kettiin silloisen Viaporin, nykyisen Suomenlinnan 
peruskivi. Seuraava merkittävä ajankohta on luon-
nollisesti 12.5.1918, jol loin Kustaanmiekan lin-
noituksen tasanteelle pystytettyyn lipputankoon 
nostettiin rykmentin toimesta itsenäisen Suomen 
lippu ensimmäistä kertaa. Suomenlinnan Rannik-
korykmentti on vastannut vuosipäivänään kun-
niakkaasta, Suomen kielekkeisen valtiolipun nos-
tosta jo 81 vuotta. Näin tapahtui myös SlRR:n en-
simmäisen perinnepäivän aamuna kello 8.00. 

Päiväjuhla Isosaaressa 

Varusmiesten, kantahenkilökunnan ja kutsuvierai-
den muodostamat paraatijoukot kuuntelivat tark-
kaavaisina SlRR:n komentajan evl Jarmo Jaakko-
lan puheen, joka käsitteli mm. joukkoyksikön 
1.7.1998 tapahtunutta liittämistä osaksi Suomen-
lahden Meripuolustusaluetta. Rykmentin nimen 
säilymisen tärkeyttä korostettiin myös vapaassa 
keskustelussa. Komentaja Jaakkola totesi puhees-
saan "kesähäiden" todellisten tulosten olevan ar-
vioitavissa aikaisintaan kahden kolmen vuoden 
kuluttua. Nyt vajaan vuoden kestänyt kehityspro-

Kapteeni 
Mauri 
Mikkonen 
palkittiin 
"Kenraalin 
kannulla". 

Prikaatikenraali Asko Kilpinen. 

sessi on edennyt hyvin, vaikkakin henkilöstö esi-
kunnassa, merenkulku- ja viestialalla on ollut to-
della kovan paineen alaisena. 

Tulevaisuudesta komentaja Jaakkola puhui pa-
raatijoukoille rannikkojoukkojen päätehtävän ole-
van edelleen meritse tapahtuvan hyökkäyksen tor-
junta. Nopean, rajoitetun strategisen iskun torju-
miseksi tarvitaan lisää nykyaikaisia liikkuvia ja tu-
livoimaisia yksiköitä. 2020-luvulla ovat erilaiset 
ohjukset rannikkojoukkojen tärkein tulivoiman pe-
ruste. Tärkeimmät linnakesaaret tulevat varmasti 
pysymään pääkaupungin edustalla jatkossakin 
puolustusvoimien hallussa. 

Puheensa lopuksi komentaja Jaakkola muistut-
ti, ettei mikään ase- tai asejärjestelmä tule koskaan 
korvaamaan maanpuolustustahdon merkitystä, kun 
kyseessä on maamme kohtalo. Ammattisotilaiden 
on jatkuvasti omalla esimerkillään, ammattitaidol-
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Palkitsemiset 
SIRR:n henkilökunnan tunnustuspalkinnot jaettiin seuraaville henkilöille: 

"Kenraalin kannu" Kapteeni Mauri Mikkonen 
Aktiivisesta ja menestyksellisestä toiminnasta 
Mäkiluodon linnakkeen päällikönä 

"RSKY:n haarikka" Aliluutnantti Tuomas Joensuu 
Pidetty, hyviä tuloksia saavuttanut vaativa ja 
oikeudenmukainen kouluttaja Isosaaren 
linnakkeella. 

"Laaksosen lautanen" Toimistosihteeri Ella Landen 
Merkittävä panos hyvän yhteishengen luojana 
rykmentissä. 

laan ja uutteralla työllä ylläpi-
dettävä saavutettua Suomen 
kansalaisten horjumatonta uskoa 
ja luottamusta puolustusvoimiin, 
jonka tärkeimpänä lenkkinä ovat 
he itse. 

Nykyinen ja entiset rykmentin 
komentajat valmistautuvat 
ottamaan ohimarssin vastaan. 
Ev Torsti Lahti, evl Jarmo 
Jaakkola, prikaatikenraali 
Asko Kilpinen ja ev Hanno 
Strang. 

Suomenlinnan Rannikkorykmentin 
lippu ohimarssissa. 
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Virve Haapanen - Rannikon kunniajäsen 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen vuosikokouk-

sessa Turussa 7.3.199 kutsuttiin yhdistyksen 
kunniajäseneksi Virve Haapanen Raumalta. 

Virve Haapanen on ollut sisarena 30 vuotta ja 
toiminut Selkämeren paikallisosaston (vuoteen 
1997 Rauman po) sihteerinä, varapuheenjohtajana 
sekä vuosina 1983-91 puheenjohtajana. Silloisen 
Lounais-Suomen Sotilaskotiläänin läänitoimikun-
nan jäsen hän oli 1983-91 ja tästä ajasta puheen-
johtajana vuosina 1987-91. Huolimatta siitä, että 
paikallisosaston toimialueella ei enää ole Kuuska-
jaskarin linnaketta, Virve Haapanen toimii edel-
leen aktiivisesti rannikon varuskunnissa sotilasko-
tityössä. 

Rannikkosotilasyhdistys ry:n hallituksen jäsen 
Haapanen oli n. 11 vuotta, jona aikana RSKY:n 
hallituksen varapuheenjohtajana vuosina 1993-94. 

Li ikkuva sotilaskotityö on aina ollut Virve 
Haapasen sydäntä lähellä ja hän on toiminut sekä 
oman paikallisosastonsa leiripäällikkönä että 
RSKY:n LSK-toiminnan johtajana. Lähes kaikki 

(Kuva: SA-kuva) 

VASTUULLISTA ALKOHOLIKAUPPAA 
VUODESTA 1932 

rannikon linnakesaaret 
ovat hänelle tuttuja työ-
paikkoja ja niinpä rannik-
kotykistön tarkastaja ni-
mitti hänet vuoden 1989 
Rannikon puolustajaksi. 

Virve Haapanen on 
osallistunut vapaaehtoi-
seen maanpuolustuskou-
lutukseen. Hän on kuulu-
nut Merireservin koulu-
tusryhmään. Lounais-
Suomen Sotilaskotilää-
nissä hän on ollut laati-
massa ensimmäisiä poikkeusolojen Sotilaskotitoi-
minta ohjeita v. 1989. 

Virve Haapanen kävi alueellisen maanpuolus-
tuskurssin vuonna 1986. Hänelle on myönnetty 
Sotilaskotiliiton Katri Bergholm -mitali vuonna 
1990, sotilasansiomitali 1993 sekä sotilaskotian-
sio risti vuonna 1997. 

Kaikissa toimissaan Virve Haapanen on työs-
kennellyt tunnollisesti ja rehdisti, korkeaa maan-
puolustustahtoa ja -taitoa osoittaen. Hänen sotilas-
kotisisarenaan on hyvä tehdä yhteistyötä. 

Selkämeren paikallisosaston sisaret onnittele-
vat rannikon kunniajäsentä. 

Saimi Rintala 

TAIVAAN POIKA-
KIINAN VIIMEISEN DYNASTIAN 
TAIDEAARTEITA 4.6.-22.8.1999. 

A V O I N N A T I - S U 11.00-19.00. L I P U T 3 S / 2 5 M K . 
NÄYTTELYÄ ON TUKENUT OLYMPIA KAUKOMATKATOIMISTO 

W Ä I N Ö A A L T O S E N M U S E O ITÄ I N E H RANTAKATU 3!, 2 0 8 1 0 TÛKU.PUH 102] 235 5690 

GOTLANTIIN 
RtUy:n jäsenille järjestettiin syyskuussa 1996 tutustumismatka Ruotsin rannik-
kotykistöön Vaxholmaan. Matkalle osallistujia hemmoteltiin erittäin hienolla 
kaksipäiväisellä ohjelmalla. Vierailu oli erityisesti nuoremman jäsenistön toi-
velistalla. 

RtUy:n hallitus valmistelee edellisen kaltaista vierailua loppukesällä Gotlantiin. 
Aika ja ohjelma ovat vielä avoinna. Matkasta kiinnostuneita pyydetään ole-
maan yhteydessä hallituksen jäseniin ja sihteeriin. Tarkennettu aikatauluja oh-
jelma selviävät jäsenkirjeessä. 

H.-P.Re. 
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FORTRESS RESTAURANT 

PIZZERIA 

V j A F Ö R T i X 

TERRACE 

LINNAKERAVINTOLA 

PIZZERIA 

TERASSI 

WALHALLA 
00190 SUOMENLINNA HELSINKI FINLAND PUH/FAX 09-668 552 

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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ivan 

SUORAAN PAKASTEESTA PANNUUN TAI UUNIIN. TARJOA PAISTETUN MUNAN JA PUNAJUUREN KANSSA. 

A I T O R E S E P T I L I H A R U O K I A K U I N K O T I K E I T T I Ö S T Ä 

Otetaan keitettyjä perunoita, sipulia ja hyvää makkaraa. Kuutioidaan ne 
ja paistetaan tilkassa öljyä. Maustetaan valkopippurilla ja ripauksella pap-
rikajauhetta. Kuten sinä itse olisit tehnyt. 

Suomen Nestlé Oy, FoodServices, Niittykatu 8, 02200 Espoo, puh. (09) 452 851. 

Samalla tavalla valmistetaan myös Indra lihapullat, pihvit, murekkeet, leik-
keet ja valmisruoat. Otetaan aidot aineet ja käsitellään niitä kuin kotona. 
Siitä tulee juuri se oikea tuntuja maku. Ja ajansäästöä sinulle. indra 

Aivan kuin 
kotona 
tehtyä 



Marin saaren rauhoitus sotilashauta-alueeksi 
Teikarin veteraanin Esko 

Rantalan käydessä etsimäs-
sä talvisodassa kaatuneen 

veljensä (13 vuotias vapaaehtoi-
nen) hautapaikkaa Sovetskissa 
(Johanneksessa), hän oli yhtey-
dessä paikallisiin veteraaneihin. 
Siellä kerrottiin hänelle mahdol-
lisuudesta, että Viipurin kaupun-
ki kenties vuokraa kesämökki-
tontteja Teikarin saarelta. Tämän 
toimenpiteen estämiseksi Venä-
läiset veteraanit ehdottivat, että 
meidän puolesta lähetettäisiin 
myös anomus saaren rauhoituk-
sesta. Huhtikuussa -95 Teikarin 
Taistelijat lähettivät Viipurin 
kaupungille asiasta anomuksen, 
jonka allekirjoittajana olivat 
Paavo Teikari ja Erkko Kajander. 
Samanaikaisesta Sovetskista 
kävi lähetystö Viipurissa jättäen 
asiasta oman esityksen. 

Asiasta ei kuulunut pitkään 

aikaan mitään, joten pyysimme 
tulkkiamme insinööri Gennardi 
Svetlovia tiedustelemaan asiam-
me edistymistä. Selvitystyön tu-
loksena Viipurin kaupungin apu-
laiskaupunginjohtaja Boris Pevt-
sov esitti neuvottelukutsun. Kä-
vimme Viipurissa Erkko Kajan-
derin kanssa keväällä -97. Yllä-
tykseksemme herra Boris Pevt-
sovilla ei ollut tietoa koko asias-
ta. Annoimme hänelle kopion al-
kuperäisestä anomuksestamme. 
Tässä neuvottelussa hän lupasi 
henkilökohtaisesti asialle myön-
teisen päätöksen, mutta sanoi vi-
rallisen käsittelyn vievän aikaa. 

Tiedustelu viime keväänä 
asian etenemistä 
(-98) Boris Pevetsovilta henkilö-
kohtaisella kirjeellä saamatta 
vastausta. Liekö vika postissa 
vai vastaanottajalla työkiireitä? 

Kun kirjeeseeni ei vastattu 

otin yhteyttä Viipuriin tulkin vä-
lityksellä ja tuloksena oli jälleen 
kutsu saapua neuvottelemaan 
erikseen sovittavana aikana vielä 
silloisen vuoden puolella. Teika-
rin saarella ja lähivesillä nukkuu 
sankariuntaan molempien mai-
den aseveljiä, joten saaren rau-
hoittaminen muistolehdoksi on 
paikallaan. 

Paavo Teikari 
Teikarin Taistelijoiden 
puheenjohtaja 
(Julkaistu Rannikkojääkäri 
2/98:ssa) 
20.10.98 allekirjoitettiin päätös, 
missä Teikarin saari julistettiin 
rakennuskieltoalueeksi. Samassa 
päätöksessä kiellettiin kaikenlai-
set rakennustyöt, hyötykaivan-
naisten ottaminen sekä kaikki 
muutkin työt Igrivyi (Teikarin) 
saarella 

TERVEHDIMME RANNIKON PUOLUSTAJIA 
HAMINAN KAUPUNKI, ERIKOISHAMMASTEKNIKKO 

HAMINA JUHA NEPPONEN 

KULMABAARI A. IJÄS, VERDANDI, 
KUKKOO TURKU 

MÄNTÄN APTEEKKI, DRAGSFJÄRDIN KUNTA, 
MÄNTTÄ TAALINTEHDAS 

MAALAUSURAKOINTI ISMO ST-TYÖKALUT, PARAINEN 
KOIVISTO, 

KAUHAJOKI OY INSALO AB, 
HELSINKI 

HONGISTO OY, OULU 
KIIMINGIN KUNTA 

KALAJOENTIMANTTI-
KAIRAUS OY, RAUTIO OY TRANSTEK AB 

OY TRANSLIFT V-P HUOTARI, 
TURKU 
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13(3300 -ULKOPUHELIN 
VAATIVI IN OLOSUHTEIS I IN 

Säänvaihteluja, i lkivaltaa ja kovaa käyttöä 
kestävien Racal-ulkopuhelinten käyttö lisääntyy 
nopeasti kaikkialla siellä, missä puhel imen 
odotetaan toimivan luotettavasti kaikissa 
olosuhteissa. 

Kirkkaankeltainen tai harmaa - IP-55 luokan 
ti ivi iseen alumiinikoteloon asennettu 
ulkopuhelin on kehitetty vaikeissa olosuhteissa 
luotettavasti toimivaksi yhteys- ja 
hälytyspuhelimeksi. Se voidaan liittää yleiseen 
puhel inverkkoon ja yri tyksen sisäiseen 
puhel injärjestelmään. 

Ulkopuhel imia käytetään mm. aidattujen 
alueiden porteilla, teoll isuuslaitoksissa, 
voimaloissa ja soti lasalueil la sekä asemil la, 
satamissa ja aluksissa. 

M A A H A N T U O N T I JA M Y Y N T I 

NORECOM OY 
THE TELECOMMUNICATION C O M P A N Y 
Val l ika l l ionkatu 1 Puh. (09) 512 0 1 5 5 
0 2 6 0 0 E S P O O Fax (09) 512 0 4 6 6 

MERIDIESELIT 
JA APUKONEET 

Meridieseleitä -
Dieselgeneraattoreita -
Merivaihteita - Säätölapa-

potkureita akseleineen 

CATERPILLAR 
MYYNTI, HUOLTOJA VARAOSAT 

T 
l l f P0W ER PRODUCTS 

Kiitoradantie 4, Vantaa 
p. (09) 825 851, (09) 8258 5472, 
(09) 8258 5478. 
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Laajasalon apteekki 
DEGERÖ APOTEK YLISKYLÅNTIE 3 • 00640 HELSINKI 

Yliskyläntie 3 Puh.: 686 0030 
Arkisin: 09-19 (kesällä 09-18) Fax. 686 00322 
Lauantaisin: 09-15 (kesällä 09-14) 

TULE MUKAAN TUTUSTUMISMATKALLE 
VIROON! 

Maanpuolustuksen järjestöille tarjoamme 
mielenkiintoista matkaa Paldiskiin, entiseen 
neuvostotukikohtaan, Viron Vapaustaistelun 
museolle, Metsäkalmistuun - Suomen-poikien 
hautamuistomerkille sekä Lahemaan 
kansallispuistoon kartanokierrokselle. 

Kiertoajelut Saarenmaalle, Pärnuun ja 
Tarttoon ovat saaneet hyvän suosion. 

Kylpylämatkat Tervis-kylpylään, Pärnuun 
miellyttävät monia lomanviettäjiä. 

Kerää ryhmä ja pyydä tarjous! 
Veteraanin omistama ja veteraanityön tukija 

MATKATOIMISTO 
JE SUVANTO OY 

Raappavuorenreuna 4 A 12 
01620 VANTAA 

puh.lfax 09-891319 

Valitse Nesteen 
Tempera-polttoöljy! 

e » N 

TEOLLISUUDEN 
MERKINTÄJÄRJESTELMÄT 

TIETOLIIKENTEEN 
^ KAAPELIT JA KOMPONENTIT 

Tele-Exxi Oy Ab 
Malminkaan 10 B, FIN-00700 Helsinki 

! Puh. (09) 3505 530 • Fax (09) 3505 5333 l 
\ exxi@exxi.fi / 

n ^ 

CEmPE=*A 

Kot imainen Tempera-polttoöljy on 
kodil lesi puhtainta energiaa. Tilaa nyt 
puhtaasti parempaa lämpöä etkä kadu 
t ippaakaan! Tee ti lauksesi lähimmällä 
Neste-asemalla tai soita maksuttomaan 
palvelunumeroomme 9800 9000! 

0 NESTE 
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Tuemme T u r v a l l i s u u t t a - k e r ä y s : 

RISTO SINKKONEN JOHTAA TOLTA! 
Tuemme Turvalli-
suutta - k e r ä y s 
ensi talvena on 
vapaaehtoisen 
maapuolustuksen 
suurtapahtuma. 
Se mittaa armotta 
myös sen, miten 
vakavissaan 
nykyisin maan-
puolustustyössä 
ollaan mukana. 
Suomen Lions-
jär jestö kerää 
Punaisella Sulal-
laan ehkä 30 
mil joonaa, Koso-
voon tuo summa 
tuli muutamassa 
päivässä. Ei ihme, 
että keräyksen 
järjestäjä, isojen 
maanpuolustus-
jär jestöjen yhtei-
nen Maanpuolus-
tuksen Tuki ry. 
viilaa koneistoaan 
jo täyttä päätä. 
Työtä johtaa 
MPT:n asiamies, 
rannikkotykistö-
väelle tuttu eversti 
Risto Sinkkonen, 
joka muutamia 
vuosia sitten 
siirtyi reserviin 
rannikkotykistön 
tarkastajan tehtä-
västä. Uransa 
a iemmissa vai-
heissa hän palveli 
mm. Turun Ran-
nikkorykmentin 
komenta jana ja 
veti rannikkotykis-
tön automaatt isen 
tornikanuunan 
suunnitteluprojek-
tia. 

Risto Sinkkonen, onko suurkeräyksen 
suunnittelu vaikeampaa kuin raskaan 
automaattikanuunan suunnittelu? 

- Ei niitä voi verrata keskenään, mutta 
sormituntumalta uskallan sanoa, että ei 
se ainakaan helpompaa ole. Tykistö-
tekniikassa voidaan pelata tarkoilla 
matemaattisilla suureilla, keräyksessä 
on lähes pelkkiä muuttujia. Tärkein 
niistä on ihminen: kuinka hänet saa-
daan motivoitua uhraamaan aikaansa 
juuri tälle asialle, kun muitakin ajan-ja 
rahankäyttötapoja on tarjolla. 

Mitä ihmiset pitävät tärkeänä vapaaehtoi-
sessa maanpuolustuksessa? 

- Se tiedetään nyt aika tuoreen aineiston 
valossa. Suomen Gallupin viime vuon-
na tekemän tutkimuksen mukaan suo-
malaiset odottavat maapuolustustyöltä 
tuloksia tässä järjestyksessä.: ensiapu-
ja pelastuskoulutus, väestönsuojelu-
koulutus, "toiminta isänmaan eduksi", 
puolustus- ja turvallisuuspoliittisen tie-
tämyksen lisääminen, oman paikka-
kunnan puolustuksen suunnitteluun 
osallistuminen, oman sodan ajan jou-
kon kouluttaminen kriisiajan tehtävää 
varten ja harjaannuttaminen sodan ajat 
tehtävään. 
Tätä kaikkea meillä onkin tarjolla joko 

omin avuin tai yhteistoiminnassa muiden 
kansalaisvalmiuksia ja -turvallisuutta ra-
kentavien järjestöjen kansa. Vaikka kysy-
mys on yksityisen ihmisen kohdalla poh-
jimmaltaan talkoo- tai harrastustoiminnas-
ta, asiat ovat vakavinta mahdollista luok-
kaa eikä niitä voi eikä saa hoitaa harrasteli-
jamaisesti. Siksi tarvitaan tässä työssä ole-
ville edellytykset tehdä sitä. Ja niiden luo-
minen vie valitettavasti varoja, vaikka 
kuinka yritettäisiin kikkailla.. Puolustus-
voimilla on täysi tekeminen omien meno-
jensa kanssa, ja niin kuin kaikki tietävät, 
reservin koulutus on vaikeassa tilanteessa. 
Tässä vapaaehtoisella maanpuolustuksella 
on hyvä mahdollisuus olla todella kouriin-
tuntuvasti tukena. Nyt tarvitaan koko kan-
san tukea.. 

Miten se saadaan käytännössä toteutu-
maan? 
- Siinäpä se. Teemme paljon työtä ja yri-
tämme löytää sen pontimen, jonka avulla 
suomalaiset haluavat Kosovo-keräyksen ja 
erilaisten muiden tunnetta koskettavien 
asioiden lisäksi edistää omaa asiaansa. Jär-
jellä ajatellen kaikille lienee täysin selvää, 
että kun nyt hoidamme asioita rauhallises-
ti ja ilman kiirettä kuntoon maanpuolus-

tuksen alueella, saamme suunnitella elä-
määmme omalla kohdallamme kansainvä-
lisen kunnioituksen varaan, ilman pelkoa 
vaikkapa kosovolaisten kohtalosta. Näin se 
on, mutta hehkuttelu ja elämöinti tällaisilla 
asioilla, varsinkin kun välitöntä uhkaa ei 
ole, on suomalaisille vierasta. Meidän 
kampanjamme tuleekin vetoamaan juure-
vaan suomalaiseen talonpoikaisjärkeen ja 
rakentavaan isänmaallisuuteen. 
- Varojen kerääminen on tietenkin 
Tuemme Turvallisuutta- projektin keskei-
nen asia, mutta sen tuntumassa seuraa va-
paaehtoisen maanpuolustuksen tunnettuu-
den lisääminen yleensä ja erityisesti sen 
monipuolisen, koko perheelle suunnatun 
tarjonnan esittely. Ja kun väkeä saadaan 
kiinnostumaan ja mukaan, toiminta tehos-
tuu yhtä paljon kuin rahaa antamalla. 
Kuka, mitä ja milloin? 

Meripuolustuksen ympärille ryhmitty-
nyt vapaaehtoinen maanpuolustusväki on 
keräyksen onnistumiselle hyvin tärkeä. En-
sinnäkin ollaan tiheimmin asutussa Suo-
messa, jossa lahjoittajia ja kerättävää on 
eniten. Toiseksi: Ainakin rannikkotykistön 
vapaaehtoistoiminnalla on raudankova pä-
tevyyden perinne - ajatellaanpa vain kaik-
kea sitä näkyvääkin, mitä on saatu aikaan; 
vaikkapa vain tätä komeaa lehteä, jonka 
veroista on Suomesta tältä alalta vaikea 
löytää. Uskon siihen, että tämä tehokkuu-
den perinne tulee näkymään keräyksessä-
kin. 

Kerääjien motivaation kannalta on tie-
tenkin tärkeää, kuinka paljon rahaa jää suo-
raan heidän omaan toimintaansa. Nyt se 
asia on ajateltu hyvin tarkkaan: peräti 40% 
kerätyistä varoista jää keräysyhteisölle. 
60% tilitetään eteenpäin, ja vasta siitä mak-
setaan sitten keräyskulut. Jäljelle jäävä osa 
keräyssummasta kohdennetaan valtakun-
nallisiin tarpeisiin. Pontevasti ja määrätie-
toisesti toimien on ensi talvena mahdollis-
ta kerätä kerralla monen vuoden jäsenmak-
sukertymä ja käynnistää niillä projekteja, 
jotka ovat toistaiseksi olleet vain haaveita.. 

Keräysaika on 30.11.1999 - 13.3.2000 
- siis talvisodan 60-vuotismuistopäivät. 
Ensi syksynä tulee tietoa monesta torvesta 
- on erilaisia kampanjoita, kilpailuja ja 
mainontaa. Peruslinjat ovat valmiina, mut-
ta teemme parhaillaan kovasti työtä hioak-
semme viestin sellaiseksi, että se tavoittaa 
suomalaiset arkipäivän keskeltä, pysäyttää 
heidän hetkeksi ajattelemaan perusarvoja 
ja uhraamaan niiden säilyttämiseen hiukan 
aikaa ja rahaa. Palataan asiaan! 
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edessä tiivistahtinen 
harjoituskesä 

Suomenlinnan Rannikkotykis-
tökillan G-veneet ovat aktiivi-
sesti mukana SIMeriPAT:n 
KuljVkö:n toiminnassa. 

Vapaaehtoisen maanpuolus-
tusjärjestelmän perusyksik-
kö on paikallisosasto. Pai-

kallisosastoja on perustettu lä-
hestulkoon joka puolella Suo-
mea. Paikallisosastojen tehtävä-
nä on luoda paikalliset joukot ja 
suunnitella, johtaa ja koordinoi-
da alueen reserviyksiköiden ja 
paikallisyksiköiden vapaaehtois-
toimintaa yhteistyössä sotilas- ja 
siviiliviranomaisten ja paikallis-
ten järjestöjen kanssa. Toimin-
nan päämääränä on poikkeusolo-
jen valmiuden kehittäminen ja 
sen on tuettava maamme puolus-
tuskykyä. Paikallisosastot (PAT) 
muodostuvat pääasiassa reservi-
yksiköistä (RYT) ja paikallisyk-
siköistä (PYT). 

Pääkaupunkiseudulla toimi-
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vat viisi paikallisosastoa ovat 
Kantakaupunki (KanPAT), Es-
poo-Kauniainen (EsKaPAT), Itä-
Helsinki (ItäPAT), Vantaa (Van-
PAT) ja rannikolla Suomenlah-
den Meripuolustusalueen paikal-
lisosasto (SIMeriPAT). Yhteistyö 
Helsingin sotilasläänin alueella 
on näiden viiden paikallisosas-
ton eli Viisikon välillä ollut alus-
ta alkaen säännöllistä. 

Tiiviit yhteydet Puolus-
tusvoimiin ja aselajikiltoi-
hin 

SIMeriPAT toimii rannikolla ja 
merellä alueella, joka ulottuu 
Hangosta Loviisaan. Samalla 
alueella toimii myös uusien yh-
distyneiden Merivoimien myötä 

1.7.1998 syntynyt uusi joukko-
osasto Suomenlahden Meri-
puolustusalue (SIMepa). Ennen 
laivaston ja rannikkojoukkojen 
sulautumista SIMeriPAT tunnet-
tiin nimellä Rannikon paikallis-
osasto (RanPAT) ja se toimi sil-
loin Suomenlinnan Rannikko-
rykmentin vastuualueella. 

SlMeriPAT:n yhteistyö Meri-
voimien ja SlMepa:n kanssa on 
tiivistä. Koska kaiken paikallis-
osaston toiminnan tulee tukea 
Suomen Puolustusvoimien ta-
voitteita ja tarpeita, on tiivis vuo-
ropuhelu ja yhteys välttämätön-
tä. Yhteistyö myös sujuu erin-
omaisen mallikkaasti, kun kaikki 
osapuolet ovat ymmärtäneet toi-
nen toistensa roolit ja tehtävät ra-
joituksineen ja hyötyineen. 
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Kilstar, joita käytetään harjoituk-
sissa ja sotilasveneenkuljettaja-
tutkintoon tähtäävillä kursseilla. 

Satoja reserviläisiä 
harjoituksissa 

SIMeriPAT järjestää yhdessä 
MPK ry:n kanssa pitkin vuotta 
ison määrän erilaisia kursseja ja 
harjoituksia. Suuret vapaaehtoi-
set harjoitukset, joiden tavoitteet 
ovat samansuuntaiset kuin perin-
teisillä kertausharjoituksilla ovat 
myös yksi osa SlMeriPAT:n laa-
jaa toimintaa. 

Tulevan kesän ja koko vuo-
den kohokohta on kesäkuun 
RANNIKKO 99 -harjoitus Hel-
singin edustalla Isosaaressa ja 
Kuivasaaressa. Harjoituksesta 
tulee tähän mennessä Suomen 
suurin vapaaehtoisharjoitus, jo-
hon osallistuu yl i 300 vapaaeh-
toista reserviläistä. 

Ja taas lähti. Harjoi-
tuksiin kutsutut 
reserviläiset ampuvat 
pääsääntöisesti jo 
reilun vuorokauden 
harjoittelun jälkeen 
kovapanosammuntoja. 
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Reserviläiset hoitavat itse 
harjoituksen muonituksen, 
varustamisen, purkamisen ja 
vääpelintoiminnot. 

Eversti Hanno Strang 
tutustumassa vapaa-
ehtoisen harjoituksen 
vääpelintoimistoon. 

Yhteydet aselajikiltoihin ja 
muihin reserviläisjärjestöihin 
ovat myös tiiviit. SIMeriPAT toi-
mii Sininen Reservi ry:n alaosas-
tona ja on siten kiinteässä yhtey-
dessä laivaston ja rannikkojouk-
kojen kiltoihin ja yhdistyksiin. 
Vapaaehtoisissa harjoituksissa ja 

erilaisten kurssien järjestelyissä 
yhteistyö konkretisoituu mm. ka-
luston lainauksen puitteissa sekä 
kouluttaja-avun lainaamisessa. 
Hyvänä esimerkkinä ovat Suo-
menlinnan Rannikkotykistökil-
lan G-veneet sekä Helsingin Lai-
vastokillan omistama H-vene 
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RANNIKKO 99 -harjoitus 
on yhteistoimintaharjoitus. Mu-
kana tässä vapaaehtoisessa har-
joituksessa on huima määrä eri 
organisaatioita ja niiden osia. 
Näiden kaikkien yhteistoiminta 
ratkaisee harjoituksen onnistu-
misen. Ja yhteistyötä myös har-
joitellaan aselaji- ja tehtäväkoh-
taisten harjoitusten ohella. Vauh-
tia ja toimintaa tulee riittämään 
Isosaaren ja Kuivasaaren alueel-
la miinanlaskun ja miinan-
raivauksen, merenkulun, rt-pat-
terin ammuntojen, lähitaistelun, 
kranaatinheitinammuntojen sekä 
12,7 kk ja rk -ammuntojen puit-
teissa. 

Harjoitukseen kutsutaan kol-
me 100 TK -patteria, yksi meri-
tulenjohtopatterin runkoja kaksi 
rannikkojääkärikomppaniaa. Li-
säksi harjoitukseen osallistuvat 
SlMeriPAT:n organisaatiosta 
Miinaviir ikkö, Suomenlinnan 
Paikalliskomppanian vartiojouk-
kue, Vaarlahden Paikalliskomp-
panian laskuvarjo-osastoja Kul-
jetusviirikkö sekä lisäksi Sukel-
tajakillan sukeltajaosasto. Har-
joitusta tukee SIPaikK, joka huo-
lehtii harjoituksen vääpelitoi-
minnoista, varustamisesta, muo-
nituksesta, maakuljetuksista ja 
harjoituksen purkamisesta eli ei 
ihme että harjoitusta varten tar-

vitaan jopa kaksi saarta, kuvai-
lee SlMeriPAT:n komentaja maj 
res Reijo Telaranta tulevaa har-
joitusta. 

Harjoituksen puitteista ja on-
nistumisesta vastaavat SlMeri-
PAT:n lisäksi Puolustusvoimien 
puolelta Merivoimat sekä jouk-
ko-osastona SIMepa. Harjoituk-
sen merkittävyydestä ja sille ase-
tetuista tavoitteista kertonee se-
kin, että merivoimien komentaja 
vara-amiraali Esko I i i i on tulos-
sa tutustumiskäynnille harjoituk-
seen muun Puolustusvoimien eri 
osia edustavan vierasjoukon 
kanssa. 

Toimintaa läpi vuoden 

Vilkkainta SlMeriPAT:n toimin-
ta on koulutusmielessä tietysti 
sulan veden aikaan. Vuonna 
1999 SlMeriPAT:n vapaaeh-
toisiin harjoituksiin (VEH) kut-
sutaan lähes 1000 henkilöä eli 
harjoitusvuorokausia kertyy 
vuoden mittaan merkittävä mää-
rä. 

Muita kuluvan vuoden va-
paaehtoisia harjoituksia ovat 
mm. NOPSA 99, MÖRKÖ 99 ja 
ELO 99. Nopsa ja Mörkö ovat 
harjoituksia, joissa SlMeriPAT:n 
kuljetusviirikkö (KuljVkö) har-
joittelee tehtäviään mm. G-ve-

neillä. Elokuun ELO 99 -harjoi-
tus on suuri harjoitus, jossa si-
joittamattomille reserviläisille 
tarjoutuu mahdollisuus kerrata 
taitojaan sekä päästä mukaan 
suunnitelmalliseen koulutukseen 
ns. harjoitustuotantotehtävien 
muodossa. 

Suurempien vapaaehtoisten 
harjoitusten lisäksi vuoden mit-
taan järjestettäviä kursseja on 
kymmeniä. Kaikissa harjoituk-
sissa ja kaikilla kursseilla koulu-
tusvastuu on reserviläisillä itsel-
lään. Puolustusvoimat tukee toi-
mintaa kouluttamalla kouluttajia 
ja tarjoamalla ajan tasalla olevaa 
päivityskoulutusta, mutta harjoi-
tusten ja kurssien kouluttajat 
ovat kaikki reserviläisiä. Lisäksi 
kovapanosammunnoissa ja suu-
rissa vapaaehtoisissa harjoituk-
sissa Puolustusvoimien henki-
löstö toimii varotehtävissä ja re-
serviläiskouluttajien tukena. 

Lauri Sipponen 
SlMeriPAT:n tiedotuspäällikkö 

SlMeriPAT:n www-sivut löyty-
vät osoitteesta http:/www.okta-
sys.fi/rt-kilta/slmeripat.htm Siel-
tä löytyy mm. ajantasainen ta-
pahtumakalenteri sekä toimin-
nasta kertovia kuvia. Käy tutus-
tumassa. 

Vapaaehtoisten harjoitusten ero perinteisiin kertausharjoituksiin on vain se ettei sinne käsketä 
vaan kutsutaan ja harjoitusajalta ei makseta reserviläispalkkaa. 
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Ballistiset suojamateriaalit 
Hesco Bastion linnoitteet 
Luotisuojamateriaalit 
Läpivalaisulaitteet 
Miinan rai vausvarusteet 
Nato-lankatuotteet 

Komposiittikypärät 
Luodinsuojalasit 
Laservaroittimet 
Miinakoulutusmateriaalia 
Taktiset suojalasit ja visiirit 

FinnProtec Oy 
PL 43, 02721 Espoo, puh. 09-554 334, 0400-554334, telefax 09-548 3344 

J Ä R J E S T Ö K E N T Ä L L Ä 
KUIN KOTOINAAN 

Leon ia o n m a r k k i n a j o h t a j a j ä r j es -
t ö j e n j ä s e n m a k s u - j a t y ö t t ö m y y s -
kassapalve lu issa. Se o n l uo te t tava 
maksatuksen ja ta lousha l l i nnon hoi -
ta ja . 

• Pyydä t a r j o u s jä r jes tös i s i jo i tus-, 
raho i tus- ja maksul i ikepalveluista. 

S o i t a 0 2 0 4 25 6 9 5 9 t a i v a i h d e 

0 2 0 4 2511 . 

Yksityisissä pankk ias io issas i soi-
t a p u h e l i n p a n k k i i n 0 2 0 0 2 5 8 0 
(pvm). Kysy a m m a t t i l i i t o n jäse-
n e n e r i ko i seh to j a laina-asioissa. 

www. leon ia . f i / t L E O N I A 
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SOTI LAS HIE R ARKI ASTA yms. 
YLEISTÄ TIETOA, JOITA ILMAN SUKU-
JA PERINNETUTKIMUKSEN ASIOITA JA 

ESINELÖYTÖJÄ ON VAIKEA 
ANALYSOIDA! 

Todettakoon, että monissa 
historiantutkimuksen hen-
kilöluetteloissa erityisesti 

englantilaisten ja ruotsalaisten 
sotilasarvojen kohdalla on tär-
keätä tunnistaa yleensä aateliset 
ja ns. vakinaisesti upseereiksi 
ylennetyt ja nimitetyt Comissio-
ned Officers, toimikirjalla ja vär-
väyssopimuksilla palvelleet ali-
upseerit eli Warrant tai Petty Of-
ficers sekä miehistö eli Privates, 
Seamen, Ordinary soldiers tai 
vain Crew members, joka asia ei 
varmaankaan täysin aukene ke-
nelle tahansa tutkijalle, joka ei 
tunne "sotilashierarkiajärjestel-
mää". Sotalaivan miehistö saat-
toi koostua jopa rangaistusvan-
geista. Henkilötutkimuksessa 
tällä hierarkkisella henkilöstöja-
olla on aivan olennainen merki-
tyksensä. Varsin usein henkilöi-
den nimet esiintyvät aivan eri 
"sotaluetteloissa" ja jopa eri ar-
kistokokoelmissa. Sotilasarvo-
järjestelmä yleensäkin tuli varsin 
myöhään vakinaistetuksi eri 
maiden armeijoissa ja laivastois-
sa. 

Kapteeni onkin eversti 

Pika-analyysini Englannin Ku-
ninkaallisen laivaston sotilasar-
voista osoittaa, että luutnantista 
seuraava komentajan arvo 
(Commander) tuli käyttöön Roy-
al Navyssa vasta vuonna 1694 ja 
silloinkin horjuvasti. koska jot-
kut saavuttivat Captain-arvon 
suoraan luutnantista. Ulkomaisia 
sotilasarvoja ei pidä sotkea ny-
kyisiin käytössä oleviin suoma-
laisiin sotilasarvoihin. Englannin 

ja USA:n merivoimissa Captain-
arvo merkitsi ja merkitsee edel-
leenkin everstiä, jota meillä me-
rivoimissa vastaa kommodori. 
Commander-arvo tarkoitti puo-
lestaan komentajakapteenia eli 
maavoimien majuria, perusyk-
sikköä tai sotalaivaa komentavaa 
vanhinta kapteenia, joka oli huo-
mattavasti alempi upseeriarvo 
kuin kommodori. 

Luutnantti -si jainen 

Commanderin arvoa käyttivät 
siis virka-arvonaan ne luutnantit, 
jotka toimivat aluksen päällik-
köinä, mutta jättäessään päällik-
kyyden heistä tuli jälleen sotilas-
arvoltaan luutnantteja. Luutnant-
ti-sana tarkoittaa sijaista, ja luut-
nantti olikin ns. nuorempi upsee-
ri eli vanhemman sijainen. Aluk-
sessa oli päällikön sijaisina me-
renkulkuluutnantteja, tykistö-
päällikön sijaisina tykistöluut-
nantteja, lääkärikin oli useimmi-
ten upseeri sijaisineen. Aliup-
seereita (Warrant Officers) ja 
miehistöön kuuluvia "mat-
ruusisotilaita" oli purjelaivakau-
den sotalaivoissa kuin Vilkkiläs-
sä kissoja. Jokainen sotalaivan 
miehistön jäsen tunsi jokaisen 
upseerin nimeltä, mutta upseerit 
tuskin opettelivat tuntemaan sa-
toja miehiään. Mitä nyt laivapal-
velijat ja muut lähimmät naamat 
kävivät kasvoiltaan tutuimmiksi 
kuin muu sakki. Soutajaorjia ei 
tuotu upseerien näkyville, jos 
niitä oli laivoissa mukana reis-
suilla. Sotalaivoissa ei yleensä-
kään ollut orjia, mutta sitä vas-
toin kylläkin kauppalaivoissa. 

Eskaaderi 

Pienin vierailla ja ulkomaisilla 
vesillä, kuten englantilaiset Itä-
merellä 1600- ja 1700-luvuilla, 
operoinut laivasto-osasto oli 
yleensä Eskaaderi, jolloin siihen 
kuului n. tusinan verran eriko-
koisia aluksia. Parin kolmen 
aluksen Viiriköinä operoitiin 
vain näköetäisyydellä eskaade-
rista, tai sitäkin suuremmasta 
Lippueesta (^itsenäinen joukko-
osasto) tai jopa Laivastosta 
(=alueelliset merivoimat kuten 
Englannin Itämeren Laivasto, 
Atlannin Laivasto, Kanaalin Lai-
vasto jne.) 1600-ja 1700-luvun 
Linjalaivat (50 tai enemmän tyk-
kiä, satoja miehiä) olivat niin 
suuria aluksia, että niitä saattoi 
joka hetki ainakin viir ikön ko-
koinen saaristopursiyksikkö. 
Linjalaivat eivät tulleet saaris-
toon kuin suojaan merenkäyntiä 
vastaan tai suojaamaan tykistö-
tulen kantamansa päästä (n. 2000 
m) pienempiä aluksia, jotka ope-
roivat saaristossa. Esimerkiksi 
hakivat tuoretta lammasta lähim-
mästä kalastajien laidunsaaresta, 
joita Färholmeneita on runsaasti 
Suomenlahden merenrannikoil-
la.. Sitä paitsi Sipoonjoen suis-
tosta, Porvoon ja laillista ulko-
maankauppaa harjoittavan tapu-
likaupunki Helsingin välisestä 
ns. laittomasta talonpoikaispur-
jehduksen keskuspaikasta sai 
melkein mitä tahansa laitonta 
vientitavaraa. Vuonna 1693 jopa 
viljaa ja ruokaakin, jota sotalai-
vojen saattamat englantilaiset ja 
skotlantilaiset alukset erityisesti 
juuri tuona vuonna olivat epätoi-
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voisesti hakemassa Itämeren 
maista. Kansaa kuoli koko ajan 
Englannissa ja Skotlannissa näl-
kään jo silloin. Meillä ns. suuret 
nälkävuodet ja nälänhätä niittivät 
huomattavan osan väestöstämme 
nälkäkuolemaan varsinaisesti 
vasta 1696-7. Maritime Museon 
arkistojen mukaan Skotlannissa 
on toiminut 1600-luvun lopulla 
pienehkö eskaaderi, jonka arvel-
laan olleen mukana suojaamassa 
skotlantilaisten rahtialusten toi-
mintaa Itämerellä eli Ruotsin si-
sämerellä, jossa jokainen laiva 
oli Suurvalta-Ruotsin panttina ja 
tarkastusten kohteena. 

Partaan miehit täminen 
- rauhanomainen ele 

Sotalaivat eivät perinteisesti tar-
kastelleet toisiaan ellei ollut sota. 
Alusten kohdatessa miehitettiin 
partaat aseettomin miehin ikään 
kuin kunnianosoitukseksi, mutta 
asian perimmäisenä tarkoitukse-
na oli osoittaa, että olti in rau-

hanomaisissa elkeissä ja aseet 
olivat miehittämättömiä, ja sa-
malla todettiin, että aluksissa oli 
näin ja näin paljon miehiä, joten 
ei kannattanut katsoa kuka on 
kuka! Englanti perusti Itämeren 
Laivaston Suuren Pohjansodan 
aikana n. 1719, joka kymmenenä 
vuotena ilmestyi joka vuosi Itä-
merelle avoveden aikaan. Eng-
lantilaiset sotalaivat olivat ope-
roineet Itämerellä jo ennen vuot-
ta 1588, jolloin suomalaisista so-
takieltopuista ja suomalaisella 
tervalla voidellut Espanjan par-
malaiset laivat tuhoutuivat Suu-
ren Armadan tuhossa Kanaalissa 
ja kiertäessään Englannin saaria. 
Sota-alusten köydet oli valmis-
tettu Baltian maiden hampusta ja 
purjeet kudottu Itämerenmaiden 
pellavasta, jonka mm. savolaiset 
olivat vaihtaneet suolaan suolan-
hakuretkillään rannikolle. Si-
poon krouvissa käytettiin loput 
mamman antamat suolarahat, os-
tettiin Sipoon salakaupasta huivi 
mielitietylle tyynnykkeeksi ja 

eväsviinat kotimatkalle Sydän-
Suomen takametsiin. Kunin-
kaantien ulkopuolella oli majata-
loja harvassa. Kaupungeista ja 
kylistäkin heitettiin ulkopuoliset 
kauppareissulaiset yöksi pois, ja 
päivälläkin pääsi taajamaan si-
sään vain maksamalla tull in 
eväistään. Rahattomien ei kan-
nattanut vaivautua edes yrittä-
mään tunkeutumista taajamaan, 
vaan paikka oli sovinnolla kier-
rettävä soita ja rämeikköjä räm-
pien. 

Merimerki t pois 

Avovesikausina suomalaiset 
luotsit poistivat kaikki merimer-
kit purjehduskausien ajaksi, mi-
käli vihollisuhkaa oli tiedossa. 
Sipoon luotsiaseman Onaksen 
saaren luotsit tekivät sen omalla 
alueellaan. Kasabergeteille ka-
sattiin merkkikokot, jotka ranta-
rosvojen ilmaantuessa sytytettiin 
vainovalkeina, jolloin kansa tiesi 
lähteä livohkaan omaisuuksi-
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neen. Merimerkkejä tiedetään 
poistetun jo 1500-luvulla. Maja-
kat sammutettiin useimmiten ke-
säajoiksi mutta miltei aina elo-
syyskuussa, jol loin ulkomaiset 
laivasto-operaatiot olivat vilk-
kaimpia johtuen lämpimistä ve-
sistä. Jos kaksi laivaa tai -osas-
toa kohtasi toisensa merellä, niin 
isompi katsoi oikeudekseen 
"ryöstää" pienemmän. Saariston 
kalastajat rukoilivat kirkoissa, 
että joku vierasmaalainen tai pa-
rempiosainen haaksirikkoutuisi 
heidän vesilleen ja turvaisi hei-
dän toimeentulonsa. Pienillä 
opastulilla jopa yritettiin houku-
tella laivoja karikkoisille vesille. 
Pelastetut eivät yleensä jääneet 
henkiin kertomaan asioista ja sii-
tä minne saalis joutui tai upposi, 
elleivät tulleet lemmenleikkien 
kautta vedetyiksi verisitein sa-
maan joukkoon, ja sitä kautta 
tervehdyttämään saariston sisä-
siittoista geeniperintöä. 

Varotoimia 

Englannin kuninkaallisen sota-
laivan köysiin oli punottu jo 
1600-luvulla yksi punainen säie, 
joka paljastui köyttä veitsellä 
katkaistaessa. Jos englantilaiset 
löysivät sellaista köyttä kalasta-
j i l ta tai muista laivoista, niin 
käyttäjät hirtettiin välittömästi. 
R.N.:n omaisuuden käyttökielto 
oli ehdoton. Se oli pelote ja pani 
miettimään parikin kertaa kan-
nattiko englantilainen sotalaiva 
kaapata, koska miltei tärkeäm-
pää kuin aluksen lasti, olivat sen 
purjeet, köydet ja mastopuut. 
Niitä halusi jokainen. Royal Na-
vyn punaisella säikeellä (= al-
kup. merk. ilmaisulle punainen 
lanka) merkityillä köysillä oli 
huono jälleenmyyntiarvo ja oma 
käyttöriskinsä. Näiden oheistie-
tojen tietäminen ei ainakaan hait-
taa mitään tutkimusta. Pienillä ja 
mitättömiltä tuntuvilla yksityis-
kohdilla saattaa olla ratkaiseva 
merkitys hylkytunnistuksessa. 

Hylyt kiinnostavat 

Tiedetään tapauksia, joissa yh-
den rahakolikon löytyminen hy-
lystä on johtanut arvoituksen 
avautumiseen arkistojen kautta. 
Myös Tutankhamonin hautalöy-
töjen eräät koruesineet olivat 
tuntemattomia, kunnes eräs jou-
siampuja sanoi niiden olevan 
rannesuojia, nuolien jänneura-
nokkeja ja sormiläppiä, tosin ri-
tuaalivälineistöä kuten egyptiläi-
sestä kuningashaudasta löydetyt 
seremonialliset koristejousetkin! 
Kauneus-ja regaaliarvojen - val-
lanmerkkien - ohella nii l lä oli 
oma tarkka rakenteellinen kopio-
arvonsa alkuperäisestä käyttöesi-
neestä. Yksikään silloisista ar-
keologeista ei vain sattunut tun-
temaan jousiammuntavälineistöä 
ja sen käyttöä riittävällä tarkkuu-
della! 

By major V K A Lange, Hanko 
Finland, Apr 23, 1999 

Perinteinen RT-Golf 
järjestetään elokuussa 

Tämän vuosisadan viimeinen taisto ISON MALJASTA käydään Tuusulan 
golf-kentällä 17. elokuuta 1999, klo 10.00 alkaen. Rangella voit hioa peli-
taitojasi jo varhaisesta aamusta alkaen. Turnajaisiin voivat osallistua kaik-
ki Rt-perinteitä vaalivat, virallisen pelitasoituksen omaavat reserviläiset ja 
vakinaisessa palveluksessa olevat ja heidän avio/avopuolisot. 

Kilpailussa on naisten ja miesten sarjat. Kilpailu pelataan tasoituksellisena 
pistebogeyna, 18 reikää. Suurin huomioitava HCP-tasoitus on 36. 

Kilpailumaksu 250 mk sisältää greenfeen, aamukahvin, evään ja saunan 
pyyhkeineen sekä päivällisen Krapin Ateljeeri ravintolassa jälkipeleilleen. 
Sitovat ilmoittautumiset vaikka heti, kuitenkin viimeistään 26.7.99 men-
nessä. Järjestävä seura on Rt-Kerho JOHTORENGAS ry. 
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Pertti E. K. Aalto puh. työ (09) 782733 fax (09) 782717 
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Erityisosaamista vuodesta 1975 
luotettavalta järjestelmä- ja 
laitetoimittajalta 
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Erityisosaamisen alueet: 
• Akustiikka 
• Elektromagnetismi 
• Elektroniikka vaativiin olosuhteisiin 
• Sovellusohjelmointi 
• Järjestelmäintegrointi 

Tuotteet: 
• Herätemiinojen raivausjärjestelmät 
• Magneettisuojausjärjestelmät 
• Herätemittausradat 
• Akustiset ja optiset valvontajärjestelmät 
• Johtokeskus- ja esitysjärjestelmät 
• Ammunnanhallinta- ja laskinjärjestelmät 
• Suuntaus-ja laiteohjausjärjestelmät 
• Digitaaliset puheensalauslaitteet 
• Siirrettävät laitesuojat 
• Tutkajärjestelmien apulaitteet 

Elesco Oy 

Elescon kaukovalvontajärjestelmän työasema 

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

PL 198 
(Kampikuja 4) 
78201 VARKAUS 
puh.(017) 366 5100 
fax (017)366 5111 

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 
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Yli 60 vuotta rannikonpuolustusta 
sekä omakohtaisesti, että 
ulkopuolelta seurannut, 
edelleen aktiivinen 84-
vuotias helsinkiläinen 
sotaveteraani Toivo 
"Topi" Sivunen 
käytti tätä ilmai-
sua onneksi 
vain muuta-
maan kerran, 
kun hänen 
sotavuosiensa 
kokemuksia 
käytiin läpi. 
Saaristoso-
dassa "kaikki 
meni" mahdolli-
suus oli sotien 
aikana aina ole-
massa. 

Tämä ilmaisu vuosikymme-
nien takaa säväytti vieläkin, 
kun sen parahti takanani is-

tuva vanha lady tuskaisesti vie-
rustoverilleen Rukajärven tie-elo-
kuvan erään näyttävästi kuvatun taistelukohtauk-
sen jälkeen. Sotien jälkeen lasten jatkuvasti kuule-
ma ilmaisu "se meni"palautti mieleen sen ajan 
synkän puolen kun toisaalta Linnilän ja Utrion toi-
mittama erinomainen teos "Silloin kerran, Kultai-
nen nuoruus, Elämä Suomessa vuosina 1944-56" 
toi mieleen niin paljon muuta siihen ajanjaksoon 
kuulunutta ja silloin niin mystisistä. 

Yhdeksänä vuonna 
kenttäharmaissa 

Yhdeksänä perättäisenä vuonna (1936-44) ainakin 

Topi ja Hilkka kesämökillään 
1998. Kuva Terttu Salminen. 

osan aikaa armeijan varusteisiin sonnustautunut ja 
mm iskuryhmän johtajana Hangon rintamal-

la ja Viipurinlahdella toiminut Ran-
nikkotykistön reservin ylikersantti 

Toivo "Topi" Sivunen joutui 
kokemaan sotien kaikki ko-

vat paikkansa tykkejä ke-
vyemmällä aseistuksella, 

joten on luonnollista, 
että jalkaväkiasiat ovat 
mielessä päällim-
mäisinä. 

RT:n jalkaväki-
koulutus ennen so-
tia oli olematonta 
ja tappiot kasvoi-
vat, kun joudut-
t i inkin käymään 
,otaa käsiasein ja 
öheikössä. Topin 
UK:ssa saama 
-koulutus oli hä-

en mielestään 
orvaamaton apu. 

'aikka RT-varus-
liesten asenne oli 

lussa ylimielinen, 
unnioitus jv:tä koh-

dan nousi sodan aikana 
ktkaisevasti: "puskajussit 

'atkaisee sodat, silloin ja 
alkanilla". Rannikkojääkäri-

Staljoonalla tätä puutetta koe-
tettiin osaltaan korjata 60-luvulla. 

Käpylä ei unohdu 

Vahvasti Helsingin Käpylään ja urheiluun sidok-
sissa oleva Topi aloitti varusmiespalvelunsa silloi-
sen järjestelmän mukaan täysi-ikäisenä 21-vuoti-
aana 20.11.36, ja muutamien hengähdystaukojen 
jälkeen kotiutettiin 17.11.44, koska Lappiin otettiin 
jo nuorempia. 

Maaseudun rauhassa ollut Käpylä, jonne siihen 
aikaan pääsi junalla ja kävellen, oli luonnollista lii-
kunta-aluetta. Huolimatta erittäin vaatimattomista 
kotioloista, jossa nälkä ei ollut mitenkään vieras 
asia, Topilla riitti raameja monipuoliseen kunnon 
kohottamiseen. Järjestäytynyt liikunta tuotti hä-
nelle alussa Helsingin piirin hiihdossa (16v) kak-

10 RANNIKON PUOLUSTAJA 3/99 

Tarkampujana Hangon alueella. Kuva: Oma arkisto. 

kossijan Ilmalan erämaisemissa, 
kansakoulujen pesäpallomesta-
ruuden (14v), koripallokokemus-
ta HNMKY:ssä ja hyvän ampu-
mataidon Alkon ampujissa. 
Maastokelpoisuus Topilla oli siis 
ilmeisen hyvä, mutta kaunis kä-
siala veikin kirjuriksi Suomen-
linnaan ennen AUK:ta. 

Nuoruusvuosien kirjossa vi-
lahtelee tuttuja nimiä mm. kou-
lukaveri Tapio Rautavaara, jon-
ka kanssa päästiin kaksistaan 
myymään lehtiä junissa välillä 
Käpylä - Riihimäki. Junissa 
"paikallismainonta" hoidettiin 
huutamalla lehtien nimet. Pesä-
pallomestaruuden kunniaksi 
Aero tarjosi vesitasollaan lennon 
Helsingin yläpuolella kaikkien 
pelätessä. Alkon ampujissa Pek-
ka Tiilikaisella oli vaikeuksia 
ampua makuuasennossa, joten 
hän ilmoitti ampuvansa muita 
paremmin vaikka selällään. Iso-
saaren AUK:sta Teuvo Aura ja 

K.H. Pentti jäivät mieleen terä-
vinä kykyinä. 

Varusmiespalvelun "oheis-
tuotteiden"myönteinen koho-
kohta oli viikon pesäpalloturnee 
Virossa, "kaikki voitettiin", ja 
kielteinen jo luvatun joululoman 
vaihtuminen Suomenlinnan Su-
perpäivystykseksi. Tehtävään 
yhdistyivät sekä aliupseeri-, että 
upseeripäivystykset kaksine kel-
taisine nauhoineen ja lännen 
malli in kaksinen pistooleineen. 
Kenraalitar Valve tajusi joulu-
kahvivieraansa kohtalon heti to-
teamalla:" Näinkö siinä sitten 
kävi", mutta kauppatorin rannas-
sa siviileille "skoobari"oli ek-
soottista katseltavaa. Kesällä 
1937 surullinen Vallisaaren pa-
maus siviiliuhreineen oli kova 
pala hätääntyneitä omaisia neu-
voessa. Yl i kolmen viikon sääs-
töloma kesken palvelusaikaa 
meni joustavasti töissä ja urheil-
lessa, kuten myös varusmiespal-

velun ja Suomenlinnaan ylimää-
räisiin kertausharjoituksiin syk-
syllä 1939 paluun välinen aika. 

Talvisota Suomenlinnassa 
ja Viipurinlahdella 

Talvisodan alussa Suomenlin-
nasta seurattiin katseella Helsin-
kiä pommittaneita koneita ja uh-
kailti in lentäjiä sotamuseosta 
raahatulla toimintakyvyttömällä 
ranskalaisella konekiväärillä. 
Helmikuussa 1940 tuli lähtö här-
kävaunuilla itään päin ja kom-
passista seuraten huomattiin 
määränpääksi Hamina. 

Viipurinlahden taistelut 
"Maisala- Vatnuori ja Viipurin 
lahti" lukee silloin jo toimivien 
konekivääreiden pariin siirretyn 
papereissa. Topin kädet ja jalat 
paleltuivat 28.2.40 silloista vuo-
silukua vastaavissa pakkasluke-
missa, kun jäätyneitä konekivää-
reitä siirrettiin navettaan sula-
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Aseveljet. 

Suonionsaaressa ja Uuraassa käytiin kovia 
taisteluja. Iskuryhmän vesitiekuljetus 
Uuraassa elokuun lopulla 1941. Kuva: 
PvKK:n kuvaosasto, SA-kuva. Merimiinoja Maisalan rannassa 3.10.1941. 

maan vuoronperään. Sekä 
Maisalassa kk-asemia vastaan 
lumessa pystyssä hyökänneistä 
vihollisista, että omien keski-
näisistä välienselvittelyistä, yk-
sittäisistä ihmiskohtaloista ja 
ampumisen lakattua vihollisten 
taivastelusta suomalaisten vähä-
lukuisuudesta ovat sotaveteraa-
nit ääneen ja kuiskaten puhuneet 
seuraavat 60-vuotta. Pariviikkoi-
sen masentavia ja surkuhupaisia-
kin tapahtumia sisältäneen pa-
luun jälkeen Topi määrättiin ko-
keneena kk-päällikkönä vielä 
kolmeksi kuukaudeksi Santaha-

minaan kouluttajaksi ja lomau-
tettiin 15.5.40 reservin kersantti-
na. 

13-kuukauden välirauha-aika 
meni taas töissä ja urheillessa ja 
haavoja nuollessa. Räpyläänkin 
pääsi jo ratikalla. 

Jatkosotaa Hangosta 
Viipurinlahdelle 

Nk. Ylimääräisiin kertausharjoi-
tuksiin tuttuun paikkaan Suo-
menlinnaan Topille tuli lähtö ke-
säkuussa 1941 mieli haikeana ja 
olo ankeana. Heinäkuussa seura-

si lähtö Hangon rintamalle isku-
ryhmän johtajaksi ja aseman 
päälliköksi. Viereisen saaren 
vastaavasta Ari Vuorlahdesta tuli 
elinikäinen kaveri, samoin kuin 
kk-mies Ama Jouskivestä, joka 
paitsi Toukolan Teräksen nyrk-
keilijän itsetunnolla myös tekni-
sellä osaamisellaan piti iskuryh-
män kk:n aina lähtökunnossa. 

Väli l lä käytiin huoltokulje-
tuksen mukana hakemassa eri-
koistekoinen kiikarikivääri Hel-
singistä - tosin tulevan vaimon 
kanssa juhlittu tuloilta sai aikaan 
hyväksyttävän ammuntatuloksen 
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vasta toisena päivänä, kun tuli-
tikkuaskit viimein lentelivät. 

Hangon saaristotaisteluissaja 
tiedusteluissa "meni" paljon par-
tioita. Saarissa liikuttiin puolin ja 
toisin, ja miinoja viriteltiin. Han-
kaimia myöten topatuilla, terva-
tuilla mustilla soutuveneillä sou-
dettiin hiljaa ja hissukseen yöhä-
märissä rantapöheikköön, kone-
pistoolit mukana kavuttiin kor-
kealle paikalle, päivä istuttiin se-
lät vastakkain vene- ja laivalii-
kennettä seuraten ja yöllä yritet-
ti in pois. Partioita meni myös 
miinoihin ja monet jäivät saariin. 
Hurjina jäivät Topin mieleen 
mm. Helsingin uimareiden Matti 
Saarnialaja Pauli Mäkinen, jotka 
kuutamouinnilleen, vain uima-
housut ja kranaattivyöt muka-
naan kävivät vihollissaarissa ai-
heuttamassa hämminkiä. Masen-
tavin oli tieto Hästön keskiyön 
vaihdon väijytyksestä, 60-kuol-
lutta - kaikki meni? 

Kesällä 1941 tulivat tutuiksi 
lähes kaikki Viipurinlahden saa-
ret, kun Säkkijärven polkan soi-
dessa jossakin taustalla siirryttiin 
Koivistolle. Saarenpää, Tuppura, 
Suonion saari, Johannes, Pulli-
niemi ja monet muut ovat tuttuja 
nimiä. Uuraassa mentiin takaa-
päin koukkaamalla linjojen läpi 
takavarikoidulla autolla, ja vii-
meinkin heittotaidosta oli apua 
vihollisen ajamisessa veteen. 
Koivistolla oli vastassa raunioita 
ja savupiippuja. Syksyllä oli jo 
käynnistymässä Saarenpään lin-
nakkeen maihinnousu, jota val-
mistellessa natsatkin leikattiin 
kaikilta pois, mutta aie pysäytet-
tiin viime tipassa. Vapaudenmi-
talit tulivat 1942. 

Sen jälkeen seurasi kaksi ja 
puoli vuotta merivartioaseman 
päällikkyyttä ('linnakkeen vää-
pelinä" oleminen selvisi Topille 
vasta 1999), meri- ja ilmavar-
tiointia, Seiskarin majakan luona 
ruokaa tekevien katselemista, 

tykkien ulottumattomissa här-
näävien vihollisalusten seuraa-
mista, kenttäpakista syömistä -
makaroni- tai hernekeitto ei mai-
ta vieläkään - ja puhdetöitä joita 
ammattilaiset kävivät opasta-
massa. Jälleen urheiltiin mm. pe-
säpalloa, suunnistusta ja par-
tiohiihtoa, mutta ampumaharjoit-
telua ei ollut. Naimisiin Topi ja 
Hilkka menivät 9.4.44. Touko-
kuussa armeijan koripallomesta-
ruustumausten harjoituksissa To-
pin jalkaan tuli verenmyrkytys ja 
Käpylän Sairaalassa leikattiin 
myös selkä. Kesäkuun alussa al-
koivat suurtaistelut, ja vaikka 
Topin kirjatut tiedot kertovat sai-
raalasta aina 21.7. asti, juhan-
nuksen jälkeen oli reitti Pieksä-
mäen ja Mikkelin kautta taas 
Viipurinlahdelle. Teikariin piti 
nousta, mutta peruutus tuli, ja 
loppusota oli vartiossa oloa. 

Paluu arkie lämään 

Paluu oli Klamilasta lotjalla Kot-
kaan, sen edustalla porukalla 
länteen menevien vihollislaivo-
jen piirtämistä kameroiden puut-
teessa, ja sitten ylikersanttina 
aseet Suomenlinnaan ja varus-
teet marraskuussa Lapinlahden-
kadulle. Hilkka-vaimon kanssa 
Topi asettui asumaan ensin erään 
Tehtaankadun myymälän taka-
huoneeseen, mutta onneksi he 
pääsivät siirtymään 1945 alussa 
takaisin Käpylään. Myöhemmin 
he muuttivat nykypäivään jatku-
valle Lauttasaari-Kauklahti lin-
jalle. Sodan jälkeen urheilu jat-
kui mm pesäpallossa mestaruus-
sarjatasolla ja ampuminen pari-
kymmentä vuotta. Iltakoulussa 
keskikoulun suorittaminen ja 
rintamamiespalstan rakentami-
nen Hilkka-vaimon kanssa lähes 
omavaraiseksi sekä perheen pe-
rustaminen täyttivät Topin seu-
raavat vuodet. Käpylää ei toki 
unohdettu, vaan Topi piti pojille 

seurakunnan ja partion jumppa-
kerhoa parikymmentä vuotta. 
Kerhossa oli mukana paljon tule-
via KUV:n jääpallotähtiä, mm 
Timoska, Jokinen, Ström, Martti 
ja Korpela. 

Topi painottaa erityisesti 
kuinka hieno asia kaikenpuoli-
nen asevelitoiminta on ollut, kun 
voidaan pitää yllä yhteishenkeä 
ja muistelemista viimeiseen asti. 
90-luvun puolivälissä Topi mm. 
kävi parin aseveljen kanssa kat-
selemassa Koivistoa ja rehevöi-
tynyttä Saarenpäätä. 

Miehet ovat kalliita 

Tämän päivän koulutuksesta 
Topi ei usko tietävänsä tarpeeksi 
arvion esittämiseksi, mutta 
omasta ajastaan hän muistaa eri-
tyisesti, kuinka avutonta meinin-
ki oli, kun tykistöstä siirryttiin 
jalkaväeksi. AUK:ssa piti sen-
tään oppia eri käsiaseiden käyttö, 
mutta tykistön miehillä oli vain 
alokaskoulutus siltä osin, ja esi-
merkiksi liikkumista ei osattu. 
Koulutustoiveena on kuitenkin, 
että iskostakaa mieliin, mistä on 
kysymys ja ottakaa ajankäytöstä 
turha pois, neuvokaa mitä ja mi-
ten pitää tehdä. Miehet ovat kal-
liita, ne eivät saa mennä halvalla. 
Koulutus ei ole koskaan täydelli-
nen, vaan aina voidaan tehostaa 
ja parantaa. Ennen oli paljon 
santsia santsin vuoksi, mutta 
muu, kovakaan koulutus ei kel-
juttanut, jos tiesi, että se oli 
asiaa. 

Pertti Sivunen 
Rannikkojääkäri 
RU-kurssi 124 
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Ykstottisen haamu vieraili 
Suomenlinnassa 
82. kadettikurssin rannikkoty-
kistökadetit päättivät aselaji-
opintonsa täysin oppineina ja 
siirtyivät vapun aattona naa-
purisaareen Santahaminaan. 
Rannikon puolustajiksi koulu-
tetut tulevat upseerit saivat 
viestin menneiltä ajoilta huh-
tikuussa Suomenlinnan up-
seerikerholla, jossa itse Au-
gustin Ehrensvärd tarkasti 
rannikkotykkimiesten taidot 
teorian tietämyksessä sekä 
käytännön ballistiikassa. 

Kaiken nähnyt aikalainen 
kertoi ja kuvitti tarinan, jota 
seuraavasti kuvailtakoon: 
"Kaiken alkuna oli Ehrens-
värdin, itse ylhäisen Yxtotti-
sen huoli tulevista rannikko-
tykistöupseereista ja tarve tar-
kastaa kadettien kouluttajan 
onnistuminen kasvatus- ja 
koulutustehtävässään. Adju-
tanttinsa välityksellä Yxtotti-
nen välitti viestin noille on-
nettomille kadeteille, joiden 
tuli ilmoittautua annetussa 
pisteessä määrättynä aurin-
gonlyömänä kuluvaa vuotta. 
Yhdeksän noita kadetteja oli. 
Miekkoihin vyötettyinä ja ky-
päriin sonnustautuneina olivat 
he valmiit itse ylhäisen Yxtot-
tisen tarkastukseen. Tarkastus 
oli heille onnettomille viimei-
nen este ennen nimitystä Ran-
nikkoballistoiksi, joiksi he ny-
kyään itseään ylväästi kutsu-
vat. 

Kurtilli initalon 
suuntaan 

Kouluttajansa, itse Yxtottisen 
herra adjutantin komennossa 

siirtyivät he kurtil l i initalon 
suuntaan ja edelleen upseeris-
ton kerholle, paikkaan, niissä 
tarkastus oli pidettäväksi 
määrätty. Sulkeisjärjestys 
muodossa harjoitutti adjutant-
ti vielä viimeistä hiontaa noil-
le kadeteille, ennenkuin oli 
aika kohdata yksinäinen 
Yxtottinen. 

Otti itse Yxtottinen jokai-
sen kadetin kunkin kerrallaan 
kuultavaksi ja tinkimättömäs-
ti tivaten tarkasti kadetin 
teoriaosaamisen rannikkoty-
kistö-, ballistiikka- ja yleisen 
sivistysopin aloilta. Olipa yl-
häinen Yxtottinen niin mahta-
va suuruudessaan, että adju-
tantin kantti alkoi huoletta-
vasti horjahdella, mutta pu-
nakka poskillaan hän toimen-
sa hoiti. Uhkasipa Yxtottinen 
adjutanttiakin, kun niin 
huonoja olivat nuo kadetit 
teorian tuntemuksessaan. 
Eipä tainnut yhtään oikeaa 
vastausta kuulla hän, ylhäinen 
Yxtottinen. 

Rannikkoballistoiksi 

Onni koitti kadetteja, kun pre-
miäärikersanttinsa johdolla 
näyttivät oppinsa ja osaami-
sensa tykistöammunnoissa. 
Rannikolla kun tykit Isän-
maamme graniittia vastekin 
suojelee. Tykillä ampuivat, 
taidot todettiin, ja näkemään-
sä Yxtottinen oli silminnäh-
den tyytyväinen. Ja hyvillä 
mielin kun oli, päätti itse yl-
häinen rannikkoballistoiksi 
ylentää, kadetit nuo 82. kadet-
tikurssin. 

Miekalla lyöden Yxtotti-
nen otti jokaisen kadetin ran-
nikkoballistojen kastiin, kun 
oli todennut vielä kukin erik-
seen olevan kyl l in kestävä 
kantamaan suomalaista gra-
niittia. Kestävyys todettiin ja 
tulkoon vastekin todetuksi ta-
valla, joka jääköön vain itse 
herrojen rannikkoballistojen 
huomaan. Ja näin tehtyään, 
katsoi Yxtottinen rannikon 
turvatuksi ja miekkansa lyö-
dyksi, ja katosi tullakseen jäl-
leen uudesti." 
Ilta jatkui upseerikerholla pe-
rinteiseen tapaan kalakeitolla, 
joka nautittiin hyvässä seuras-
sa kera alkoholin ja sikarien. 
Aterian jälkeen oli nuorilla 
rannikkoballistoilla ja van-
hemmalla polvella mahdolli-
suus yhteisten perinteiden 
vaalimiseen. 

Nykyisenkaltaisessa up-
seerikoulutuksessa ei perintei-
tä enää korosteta. Erityisesti 
vasta aselajiin tuleville upsee-
reille on erittäin tärkeää tun-
tea omaa tykistöllistä histori-
aa. Tulevaisuudessa edelleen 
muuttuvissa merivoimissa 011 
elintärkeää ylläpitää rannik-
kotykistön vahvoja perinteitä. 

Tässä yhteydessä 82. ran-
nikkotykistökadettikurssi ha-
luaisi kiittää mukavasti ja 
mieliinpainuneesta illasta. 

Rannikkoballista 
Kadetti Hannu Roponen 
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Toteuttava mainostoimisto Kouvolassa 
-Tietokoneohjattu tarratekstin valmistus 

- Seripaino 

Studio Optar 
Soita 05-370 3450 tai 

käy Rohtokalliontie 2, 45160 Kouvola 

Suomen Asehistoriallisen Seuran jäsen 
haluaa ostaa kokoelmaansa 

PATRUUNOITA 
Erityisesti kaikenkaliperisten pst-kiväärien ja 

lentokoneaseiden patruunoita. 
Yksittäiskappaleetkin huomioidaan, noudetaan 

kauempaakin. 
HUOM. uuden aselain mukainen keräilylupa on. 

Soita koska tahansa 
0 2 - 7 6 4 5 1 1 9 t a i 0 4 9 - 5 1 6 6 7 7 

m Patria Finavitec 
Patria Finavitec Oy 
Linnavuorentie 2 
37240 Linnavuori 
Puh: 03 3417666 
F ax: 03 3417660 

Porvoon 
Osuuspankki 

Rauhankatu 27 
06100 Porvoo 

Puh. 019-66131 

Kuljetamme mullasta kultaan 

KULJETUSPALVELU 
NIEMELÄ KY 

Päivittäiset tavarakuljetukset 
Rovaniemi-Kemijärvi-Salla 
Muuttokuljetukset 
Taksipalvelut Sallan kunnan alueella 

Puhelin (016) 831 140, taksi 0400 968 655, 
kuorma-auto 0400 692 628, 0400 695 182 
Tasalantie 7, 98900 SALLA 

Venehuolto ja -tarvike Rosten 
Mercury-moot tor i t 

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

KERKO 
— sport— 

LAADUKKAITA LIIKUNTAVÄLINEITÄ 
Kraanantie 2, 06530 KERKKOO 

Puh. (019) 645 440, Fax (019) 645 780 
Internet: http://www.kerkosport.com 

TIMANTTIHYLLYSTÖT 
H U O N E K A L U T E H D A S 

P . R O T O L A - P U K K ! L A O Y 

61800 KAUHAJOKI KK, puh. (06) 230 1000 
Fax (06) 230 1060 

http://www.kauhaioki.fi/timantti 
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Erään laivaston loppu. 80 uuotto Scapa Flown tapahtumista 
Juhannuksena vuonna 1919 

vajosi pinnan alle y l i 50 
maailman moderneimpiin 

lukeutuvaa sota-alusta laukaus-
takaan ampumatta, ilman meri-
taistelua. Saksan pelätty avome-
rilaivasto, Hochseeflotte, oli tul-
lut tiensä päähän. Mitä oli tapah-
tunut? 

Orkney-saarilla sijaitseva 
Scapa-lahden luonnonsatama, 
Scapa Flow, oli Britannian lai-
vaston päätukikohta ensimmäi-
sessä maailmansodassa. Kesä-
kuussa 1919 ankkuripaikalla ei 
ollut brittiläisiä, vaan saksalaisia 
sota-aluksia. Saksan laivaston 
nykyaikaisimmat osat oli asele-
poehtojen mukaisesti internoitu 
Scapa-lahteen marraskuussa 
1918. Kontra-amiraali von Reu-
terin johtamilla aluksilla ei ollut 
ampumatarvikkeita, niiden tykit 
oli tehty ampumakelvottomaksi 
ja aluksille oli jätetty vain pieni 
perusmiehitys ylläpitoa varten. 
Tällä tavoin laivoja oli tarkoitus 
säilyttää lopullisen rauhansopi-
muksen solmimiseen asti ilman, 
että niistä olisi ollut vaaraa ym-
pärysvalloille. Rauhansopimus-
neuvottelut ajautuivat vaikeuk-
siin. Kesäkuussa Saksalle anne-
tun uhkavaatimuksen mukaan 
sotatoimet alkaisivat uudelleen, 
ellei Saksa allekirjoittaisi sopi-
musta 21. päivään mennessä. Sa-
maisena lauantaipäivänä inter-
noituja vartioinut brittiläinen lai-
vasto-osasto höyrysi ampuma-
harjoituksiin ulos satamasta. Yk-
sin jätetyt saksalaiset avasivat 
alustensa pohjaventtiilit. Varti-
joiden suureksi hämmästykseksi 
sotasaaliiksi kaavaillut alukset 
vajosivat toinen toisensa jälkeen 
syvyyksiin. Ainoastaan joitakin 
aluksia paikalle kiiruhtaneiden 

brittien onnistui hinata matali-
kolle. 

Kivinen t ie 
merivallaksi 

Kuten kaikilla tarinoilla on lai-
vaston uppoamisellakin taustan-
sa. Vuonna 1871 yhdistyneen 
Saksan teollisuus ja väestö kas-
voivat 1800-luvun viimeisinä 
vuosina nopeasti. Kasvavan kau-
pan suojaamiseksi tarvittava lai-
vasto oli jäänyt kehityksestä jäl-
keen. Perinteisissä merivalloissa 
sotalaivojen rakentamista oli li-
sätty 1890-luvulla. Saksassa vaa-
timukset voimakkaammasta lai-
vastosta lisääntyivät erityisesti 
laivastohenkisen keisari Wil-
helm II:n noustua valtaistuimelle 
vuonna 1888. Valtiopäivät suh-
tautuivat menojen lisäämiseen 
kuitenkin torjuvasti. Kansan-
edustajien asenne muuttui vasta 
kontra-amiraali Alfred Tirpitzin 
tultua nimitetyksi budjettiasiois-
ta vastaavaksi laivastoviraston 
(Reichsmarineamt) valtiosihtee-
riksi vuonna 1897. Hänen val-
mistelutyönsä perusteella hyväk-
syttiin 1898 laivastolaki, joka 
velvoitti valtiopäivät myöntä-
mään varat kahden "linjalaivaes-
kaaderin", yhteensä 19 linja-
laivan, rakentamiseen keveäm-
pien alusten lisäksi. Tirpitz käyt-
ti panssarilaivoista suomalai-
seenkin laivastoterminologiaan 
lainattua termiä linjalaiva (Li-
nienschiff) korostaakseen taktis-
ta näkemystään, jonka mukaan 
alusten oli taisteltava purjealus-
ten lailla, samassa linjassa kul-
kien. Saksan "Flottengesetz" 
poikkesi suomalaisesta 1920-lu-
vun vastineestaan siten, että laki 
määritti paitsi laivaston tavoite-

vahvuuden, myös alusten kor-
vaamisen uusilla: linjalaivat piti 
uusia 25 vuoden ja risteilijät 20 
vuoden ikäisinä. 

[* Laivastolain myötä Sak-
sassa alkoi kehityskulku, jonka 
tulkinnasta historiantutkimuk-
sessa on käyty kiistaa vuosikym-
meniä. Perinteinen ulkopoliitti-
sia syitä korostava tulkinta kat-
soo Saksan voimistuneen laivas-
torakentamisen johtuneen kan-
sainvälisestä kehityksestä; toiset 
tutkijat puolestaan näkevät taus-
talla sisäpoliittisia syitä. Sisäpo-
liittista tulkintamallia edustavat 
etenkin saksalaisessa historian-
kirjoituksessa 1960-luvulla muo-
dostuneen "historiallisen so-
siaalitieteen" tutkijat. Volker 
Berghahnin johdolla nämä tutki-
jat tulkitsevat laivaston rakenta-
misen teollisuuden ja suur-
maanomistajien väliseksi kau-
pankäynniksi: turvaamalla ras-
kaan teollisuuden toimitukset te-
lakoille maanomistajat saivat 
vastapalvelukseksi korotuksia 
Saksan viljatulleihin. Näin tur-
vattiin yhteiskunnan johtavien 
ryhmittymien asema vaaleissa 
voimaansa lisänneiden sosialide-
mokraattien uudistusvaatimuksia 
vastaan. *] 

"f leet- in-being" 

Olivatpa syyt laivastorakentami-
seen millaiset tahansa, muodos-
tui siitä keisarikunnalle suuri ja 
tuhoisa projekti. Vuonna 1900 
laivastolaki korvattiin uudella. 
Se nosti tavoitevahvuuden nel-
jään eskaaderiin, 38 linjalaivaan. 
Laivasto-ohjelmaa täydennettiin 
"lisälaeilla". Lopullisesti laivas-
ton rungon piti muodostaa 61 
taistelulaivaa ja -risteilijää. Mää-

rävahvuuteen olisi päästy vasta 
1920-luvulla. "Valmiiksi" laivas-
to ei olisi tullut koskaan: vuosit-
tain olisi pitänyt rakentaa kolme 
suurta alusta korvaamaan van-
hentuneita. Rakennettu laivasto 
ei saavuttanut strategista tavoi-
tettaan. Sen ei onnistunut estää 
sotaa, eikä saada Saksalle "Welt-
geltungia", asemaa suurvaltana 
maailmanpolitiikassa. Muut 
suurvallat liittoutuivat Saksaa 
vastaan. Maailmansodassa laivat 
lojuivat pääosin toimettomina 
satamissa. Miehistön mielialat 
synkentyivät. Matruusit nousivat 
marraskuussa 1918 lopulta kapi-
naan, joka aloitti vallankumouk-
sen koko Saksassa. 

Jumalhämärä 

Kapinassa upseerit menettivät 
valtansa aluksi kokonaan, joten 
alusten vaatimusten mukainen 
internointi oli vaativa tehtävä. 
Myöhemminkin kuri tuotti von 
Reuterille ongelmia. Ne väheni-
vät vasta kun miehistön epä-
luotettavat ainekset vähitellen 
kotiutettiin. Aluksi saksalaiset 
uskoivat saavansa ainakin osan 
aluksista takaisin perustaksi uu-
delle laivastolle. Rauhanehtojen 
mukaan Saksalle ol i tarkoitus 
jättää vain kuusi vanhaa linja-
laivaa ja kevyttä risteilijää. Inter-
noidut alukset piti jakaa voitta-
j ien kesken, von Reuter joutui 
seuraamaan tilannetta neljä päi-
vää vanhojen sanomalehtien pe-
rusteella. Liittoutuneiden uhka-
vaatimuksen määräajan umpeu-
tuessa kontra-amiraali katsoi val-
tioiden välillä vallitsevan uudel-
leen sotatilan Se olisi oikeuttanut 
britit miehittämään alukset. Vält-
tääkseen laivaston joutumisen 

vihollisen käsiin kunniattomasti 
von Reuter valmisteli luotetta-
vimpien miestensä avulla alusten 
upotuksen. Sanomalehtien saa-
puessa viiveellä ja brittien kont-
rolloidessa radioliikennettä von 
Reuter ei tiennyt, että määräai-
kaa rauhansopimuksen allekir-
joittamiseksi oli jatkettu. Hän 
antoi käskyn upottaa alukset 
vanhentuneen tiedon perusteella. 
Teko oli monessa mielessä onne-
kas. Ampumaharjoituksiin pois-
tuneet vartijat eivät onnistuneet 
estämään tapahtumaa. Toisaalta 
von Reuter säästi liittoutuneet 
monelta kiistalta, joita alusten ja-
kaminen olisi aiheuttanut. 

Feeniks meri l intuna 

Scapa Flow muodostui Saksan 
laivastolle symboliksi, jol la oli 
kaksi sisältöä. Ensinnäkin se oli 
epäonnistumisen ja häpeän ver-
tauskuva, "Saksan laivaston hau-
ta" kuten kontra-amiraali von 
Reuter nimesi muistelmateok-
sensa. Yhdessä vuoden 1918 
matruusikapinan kanssa tapahtu-
mista kehkeytyi Saksan laivas-
tolle trauma, jonka seuraukset 
ulottuivat pitkälle. Kansallisso-
sialistien noustua valtaan Sak-
sassa laivasto toimi tiiviissä yh-
teistoiminnassa uuden johdon 
kanssa. Lojaalius kesti loppuun 
asti, myös epäinhimillisissä olo-
suhteissa kuten Itämerellä talvel-
la 1944-45. Suuret alukset upo-
tettiin lopulta itse. Kuvaavaa on 
myös se, että sukellusvenesotaa 
johtaneesta suuramiraali Dö-
nitzistä tuli Hitlerin seuraaja so-
dan viimeisiksi päiviksi. Scapa 
Flow oli symboli Feeniks-lin-
nusta, joka kohoaa omasta tuh-
kastaan. Jo 1923 kirjoitetti in 

kaatuneiden meriupseerien 
muistomerkkiin sanat "Ei vai-
kerrusta vaan uusi uskallus" 
(Nicht klagen/noch einmal wa-
gen). Laivasto yritti aktiivisesti 
muuttaa ja kiertää Versailles'n 
rauhansopimuksen ehtoja. Näi-
hin pyrkimyksiin liittyivät saksa-
laisten toimet suomalaisten su-
kellusveneiden rakennusvaihees-
sa. Kunniakkaasta kuolemasta 
tuli Scapan kokeneen meriupsee-
risukupolven myytti, joka mää-
ritti Saksan laivaston kehittämis-
tä ja toimintaa uudessa maail-
mansodassa. Silloinen komenta-
ja, suuramiraali von Raeder kat-
soi syyskuussa 1939 alivoimai-
sen laivaston kykenevän ainoas-
taan "kuolemaan kauniilla taval-
la" (in Schönheit sterben) ja var-
mistamaan uhrautumisella uuden 
laivaston rakentamisen sodan 
jälkeen. 

Scapan symbolimerkitystä 
alleviivaa kapteeniluutnantti 
Günther Prienin maine "Scapa 
Flown härkänä". Prien tunkeutui 
joulukuussa 1939 sukellusve-
neellään " U 47" tukikohtaan ja 
upotti taistelulaiva "Royal Oa-
kin". Yhden taistelulaivan me-
nettäminen ei murtanut brittien 
meriherruutta. Mutta se teki 
"Saksan laivaston haudasta" uu-
den esimerkin Daavidin menes-
tyksellisestä taistelusta Goljatia 
vastaan. 

Aleksanteri Suvioja 

Artikkeli perustuu kirjoittajan 
valmisteilla olevaan lisensiaatin-
tutkimukseen Saksan laivasto-
historian ja historiankirjoituksen 
suhteesta. 
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Killan uudeksi puheenjohta-
jaksi valittu Eero Akaan-
Penttilä pitämässä kiitospu-
hetta. Kuva Ove Enqvist. 

Suomenlinnan 
Rannikkotykistökillan 
puheenjohtaja vaihtui 
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan vuosikokous 
pidettiin Katajanokan Kasinon Karimo-salissa per-
jantaina 5. maaliskuuta. Kokoukseen, jonka puheen-
johtajana toimi killan kunniapuheenjohtaja Reijo Te-
laranta, osallistui noin 35 kiltalaista. Kiltaa useita 
vuosia luotsannut Mika Pyyskänen oli jo aikaisem-
min ilmoittanut luopuvansa puheenjohtajan tehtävis-
tä, joten puheenjohtajan vaihdos oli odotettavissa. 

Kil lan uudeksi puheenjohtajaksi valitti in Eero 
Akaan-Penttilä ja uudeksi tiedottajaksi Timo Eloläh-
de. Myös muita pieniä muutoksia johtokunnan ko-
koonpanoon tehtiin. Vuosikokouksen jälkeen nautit-
tiin maittava lohikeitto. Alla on lueteltu johtokunnan 
tärkeimmät yhteystiedot. 

Puheenjohtaja Eero Akaan-Penttilä, 
Sepontie 1 O, 02130 Espoo, 
Puh kotiin 455 2670, töihin 580 3210 
sähköposti eero.akaan-penttila@kuulonhuoltoliitto.fi 

Varaanpuheenjohtaja Sami Halme 
Mantelipolku 2 as 10, 01710 Vantaa 
Puh kotiin 852 1323 
sähköposti sam.halme@dlc.fi 

Sihteeri Kimmo Ylitalo 
Kalevankatu 45 A, 00180 Helsinki 
Puh töihin 4370 2240 
sähköposti kimmo.ylitalo@ray.fi 

Tiedottaja Timo Elolähde 
Malminraitti 5 A 10, 00700 Helsinki 
Puh kotiin 359 532, töihin 1561 371 
sähköposti timo.elolahde@ytv.fi 

Keltaisen Rykmentin edusta-
jat Kalle Martikainen ja Tauno 
Tetri kiittämässä Mika Pyys-
kästä luovuttamalla hänelle 
Keltaisen Rykmentin stan-
daarin. Kuva Ove Enqvist. 
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Rannikkojaäkärikilta ry 
Tapahtumakalenteri 

Törnin malja-kilpailu sunnun-
taina 13.6. 
Kilpailu alkaa 13.6. klo 10.00 
Dragsvikin varuskunnan urheilu-
talolta, jossa kilpapartion tulee 
olla viimeistään klo 9,.45. Kesto 
on joitakin tunteja. Partion koko 
on kaksi henkeä ja sillä tulee olla 
mukanaan kompassi, muuten va-
rustus on vapaa. 

Kilpailumaksu on 50 mk par-
tiota kohden ja se sisältää vakuu-
tuksen, ruuan ja saunan kilpailun 
jälkeen. 

Ilmoittautuminen Jussi Lempiäi-
selle 4.6. mennessä johonkin 
seuraavista numeroista: 
050-5523500 
040-5338589 
040-6338589 (fax) 

Vaasan Rannikkojää-
käripataljoonan 
perinnepäivä 
maanantaina 5.7. 

Ohjelmassa mm. 
Pataljoonan uuden lipun naulaus 

Rt-kerho Johtorenkaan sääntö-
määräinen kevätkokous pidettiin 
keskiviikkona 23.03. 99 klo 
19.00 Merivartioston perinne-
huoneessa Katajanokalla. Sään-
tömääräisten asioiden lisäksi ko-
kous käsitteli ja hyväksyi Rt-ker-
holle uudet, RUL:n mallisääntö-
jen mukaiset säännöt. Säännöistä 
poistettiin Pariisin rauhansopi-
muksen (1946) rajoittama tekijä 

Seppeleen lasku Teikarin kivelle 
Cocktail-tilaisuus 

Muut tämän vuoden 
tapahtumat 

Elokuu 

Kanoottivaellus elo-syyskuussa 

Syyskuu 
Tutustumisretki vielä määrittele-
mättömään kohteeseen 
Loka-marraskuu 
Syyskokous 

Marraskuu 
Maanpuolustuksen Tuen 
-keräys alkaa 

Edellä mainittujen lisäksi harjoi-
tetaan yhteistoimintaa Rannikko-
tykistön ja Laivaston kiltojen ja 
muiden yhdistysten kanssa. 

Hallitusten jäsenten 
yhteystietoja: 
Matti Kaskeala, puheenjohtaja 
Monontie 2D 
15950 Lahti 
050-5981271 

aseellisen harjoituksen järjestä-
misestä. Uusien sääntöjen mu-
kaan toimitaan vuoden 1999 
syyskokouksessa. Hallituksen 
jäsenyyden enimmäisaikaa, joka 
on kuusi (6) vuotta sovelletaan 
vuoden 2000 alusta alkaen. Ko-
kouksen päätteeksi Sinisen Re-
servin koulutuspäällikkö kom 
evp Aslak Saviranta alusti aihee-
naan "Sininen Reservi tänään". 

matti .kaskeala@ info.fi 

Viljo Lehtonen, varapuheen-
johtaja 
Lokkisaarentie 5 A 301 
00980 Helsinki 
(09)314252 

Jarmo Kahala, sihteeri 
Kyyhkysmäki 15 A 7 
02600 Espoo 

0400-599737 
jarmo.kahala@aga.fi 

Juha Karvonen, saunamaja ja 
myyntituotteet 
Vilkenintie 21 A 
00640 Helsinki 
040-5010843 
juha.karvonen@helsinkimedia.fi 

Tero Mäkinen, tiedotus 
Siltasaarenkatu 15 B 16 
00530 Helsinki 
050-5850046 
tero.makinen@helsinki.fi 

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

Hallituksen suunnittelema 
perinteinen löylykauhakilpailu 
jouduttiin yhteensattumien 
vuoksi siirtämään myöhempään 
ajankohtaa. 

Rt-golf järjestetään tiistaina 
17.8. klo 10 alkaen. Ilmoittautu-
misia ottaa vastaan Pertti E. K. 
Aalto (0500-213 554). Asiasta 
tarkemmin toisaalla tässä nume-
rossa. 

Rt-kerho Johtorengas ry 
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Kadetit mukana pohjoismaisessa 
"yhteistyössä" 

Suomen ja Ruotsin rannikkotykis-
töjen välinen jääkiekkomaaottelu 
pelattiin Tukholmassa 23.4.1999. 
Ottelu oli järjestyksessään toinen 
ja se pelattiin Globen-areenan har-
joitushallissa. 

Kadeteilla oli kunnia osallistua 
tähän jalomieliseen jääurheiluta-
pahtumaan ja samalla tutustua 
Suomen rannikotykistön kanta-
henkilökuntaan, tuleviin työkave-
reihin, sekä ruotsalaiseen merivoi-
mien koulutuskeskukseen Marine 
Centrumiin. 

Matka aloitettiin yhteisellä il-
lallisella laivan ravintolassa, jossa 
myös joukkueen iskukyvyn tärkeä 
elementti, henki, alkoi nivoutua 
yhä tiiviimmäksi. Illallisen jälkeen 
jälkipeliä jatkettiin laivan eri osis-
sa tavoite kirkkaana mielessä. 
Ilanvietto sujui mutkattomasti ja 
rauhallisesti. Vapautuneen rupatte-

lun solina täytti laivan hiljaiset 
käytävät. 

Ottelun alla 
Laiva saapui Tukholmaan 
23.4.1999 klo 09.00 paikallista ai-
kaa. Joukkuetta oli vastassa ruot-
salainen majuri, joka saatteli jouk-
kueen tyylikkääseen, kaksikerrok-
siseen linja-autoon. Lähdimme 
kohti tulevaa otteluareenaa. 

Vuorossa oli viimeinen herkis-
tely ennen varsinaista koitosta. Aa-
mujää sujui olosuhteisiin nähden 
mallikkaasti. Kentällisten sisäinen 
koheesio vahvistui ja latautuminen 
päivän maaotteluun alkoi, ilmassa 
oli suuren urheilujuhlan tuntua. 

Ruotsalaiset hyviä isäntiä 
Rankan ottelu-urakan jälkeen 
joukkue toivotettiin tervetulleeksi 

Ruotsin merivoimien koulutuskes-
kukseen Marine Centrumiin. No-
pean majoittumisen jälkeen tyylik-
käät nuoret ja myös hiukan van-
hemmat suomalaiset rannikkotyk-
kimiehet illallistivat Ruotsin rt-
maajoukkueen seurassa. Alkupa-
lan, pääruoan, jälkiruoan ja skoo-
lausten voimistamana Suomen 
joukkue suuntasi kohti yöllistä 
Tukholmaa ruotsalaiskollegoiden 
opastamina. 

Seuraava aamu alkoi mielen-
kiintoisella kiertokäynnillä Vax-
holman koulutuskeskuksessa. 

Jarmo Säkkinen 
Jukka Kiuru 
Jari -Pekka Kettula 

Tutustuminen Ruotsin Rannikkotykistörykmentti l.een 
Tasaisen jääkiekko-ottelun jälkeen 
matkamme suuntautui Johannes-
hovin jäästadionilta kohti Vaxhol-
mia, missä meidän oli tarkoitus 
majoittua ja nauttia isäntien tarjoa-
ma illallinen. Bussimatka Vaxhol-
miin kesti yhteensä noin tunnin. 
Matkaan sisältyi lyhyt lauttamatka 
varsinaiseen Rindön saareen, mis-
sä KA-1 sijaitsee. 

Perillä siirsimme itsemme ja 
tavaramme sotilaskasarmin kah-
teen tupaan. Vaihdoimme jo perin-
teeksi muodostuneen tavan mukai-
sesti päällemme sinistä ja valkois-
ta ja siirryimme paikalliselle ker-
holle. 

Hiukan yhdeksän jälkeen aloi-
timme yhteisen illan vieton. Alku-
juomien jälkeen siirryimme raken-
nuksen yläkertaan illastamaan. 
Herkullisen illallisen jälkeen meil-
le tarjottiin mahdollisuus tutustua 
Tukholmaan by night, minkä mah-
dollisuuden lähes koko joukku-
eemme käyttikin hyväkseen. 

Vaxholmin 
amfibiopataljoona 

Sunnuntai-aamuna aloitimme eris-
kummallisen aamiaisen. - Spaget-
tia ja jauhelihakastiketta. Aamupa-
lan jälkeen pääsimme tutustumaan 
Vaxholmin amfibiopataljoonaan 
pataljoonan komentajan majuri C 
Svanborgin johdolla. 

Amfibiopataljoonasta on seik-
kaperäinen kirjoitus lehden 1/99 
numerossa, joten en tässä keskity 
yksityiskohtaisesti kuvailemaan 
kyseistä pataljoonaa. 

Koulutuspaikoista ja vapaa-
ajantiloista meille esiteltiin eloku-
vateatteri, uimahalli, kuntosali. 
Kuntosalin erikoisuutena on, että 
se toimii myös varusmiesten kun-
toutuskeskuksena. Taktinen simu-
laattori päätti mielenkiintoisen 
kierroksemme Vaxholmissa. 
Komppaniassa oli meneillään vie-
railun aikana paikallinen asetar-
kastus kolmelle ryhmälle. Erikoi-

suutena meidän koulutukseen oli 
se, että ruotsalaisilla oli kullekin 
ryhmälle oma henkilökuntaan 
kuuluva kouluttaja (1 luutnantti ja 
2 vänrikkiä) suorittamassa asetar-
kastusta. 

Stridsbät 

Kalustosta suurinta mielenkiintoa 
herätti Stridsbät. Kaikille aluksil-
le, myös huolto-osille, on tyypil-
listä suuri nopeus ja kokoon näh-
den hyvä kuljetuskyky. Aluksista 
oli esillä suomalaisvalmisteiset G-
venetyyppisten partioveneiden li-
säksi satamassa oli yli 30 Stridsbä-
tia sekä jotain suurempia huolto-
aluksia, joiden sisälle voidaan pe-
rustaa jopa leikkauksiin kykenevä 
sairaala. 

Vaxholm antoi hyvän läpileik-
kauksen Ruotsin rannikkotykistön 
rannikkojalkaväestä niin kaluston, 
henkilöstön kuin koulutuksenkin 
osalta. 

10 RANNIKON PUOLUSTAJA 3/99 

Ihana kylpyläloma 
hyvässä seurassa! 

Virkistävä kylpyläloma Q Q -
3vrk/hlö/2hh/puolihoito +3 yksilöhoitoa V \Jj,m 

Rentouttava kylpyläloma rrr 
2vrk /hlö/2hh/puolihoito + vesihieronta 0 UJ/m 

Perheloma kylpylässä ___ 
1 Vrk 2 aik.ja 1-2 alle 15v. lasta JJU," 

• uimahalli, saunat, kuntosali, tennis, minigolf 
• allasjumppaa, rentoutusta ja luontoretkiä 

• pallomeri, pomppulinna, kiipeilyseinä 
• tanssia, retkiä, kalastusta, uimaranta ja sauna 

• järviristeilyt viinitilalle ja Mustion Linnaan 
• matkailuvaunualue järven rannassa. 

v , . t e r v E j , 

P Ä I V Ä K U y v V P U 
Keskustie 121 » Karjalohja • puh. (019) 36001 

SOTAMUSEO 
Maurinkatu 1, 00170 Helsinki 

puh. (09) 1812 6381 
Avoinna su-pe klo 11-16 

Suomenlinnan kohteet: 
MANEESI 

RANNIKKOTYKISTÖMUSEO 
SUKELLUSVENE VESIKKO 

Avoinna: 
8.5.-29.8. päivittäin klo 10-17 

30.8.-30.9. päivittäin klo 11-15 
Tied. puh. (09) 1814 5296 
1814 5295 tai 1814 6238 

Juna 
on 

rautaa. 
VR Cargo 

PL 488, 00101 HELSINKI 
Puh. 09-7071. www.vr.fi 

JUHLA- JA 
TAPAHTUMATELTAT 

Tilaa vieraille syntymäpäiviin 
ja muihin perhejuhliin. 

Näyttävät tilat messuille ja 
PR-tilaisuuksiin, sekä myynti-

katokseksi. 

Rakentajain Konevuokraamo Oyj 
P. 09-89481 

www.rakentajainkonevuokraamo.fi 
Koko maan kattava toimipisteverkosto. 

Soita, niin kerromme lähimmän pisteen yhteystiedot. 
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Rannikkotykistön 
Opistoupseerien kevätkokous 
Tammisaaressa 
Rannikkotykistön Opistoupseerit 
ry:n jatkokoulutus- ja kevätko-
koustilaisuus pidettiin Uuden-
maan Prikaatissa Tammisaaressa 
23.4.1999. Päivän ohjelmassa oli 
perehtyminen joukko-osastoon 
ja varsinkin Raaseporin Rannik-
kotykistöpatteriston toimintaan. 

Patteristoupseeri kapteeni 
David Prosi johdatteli kuulijoi-
den ajatukset aina vuosisadan 
alun kasarmimiljööstä nykyisen 
liikkuvan rannikkotykistön kou-
lutukseen. Patteriston toiminta-
edellytykset vaikuttivat olevan 
kunnossa. Kuin asian vakuudek-
si kävimme vielä testaamassa 
meri- ja maatulenjohtokoulutuk-
seen käytettävän simulaattorin, 
jonka prikaati ol i saanut juuri 
käyttöönsä. Tulikomentoliikenne 
tosin kuulosti ruotsiksi melko 
vieraalta, mutta lopuksi mekin 
ne jo ymmärsimme. Kiitokset 
esittelyistä kapteeni Prosille ja 
yhdistyksemme jäsenelle y l i l 
Eero Mehtälälle. 

Rannikkotykkimiehet 
huomioitu uusissa 
merivoimissa 

Kapteeniluutnantti Seppo Eiho 
Merivoimien esikunnasta jatkoi 
ohjelmaamme esittelemällä, mi-
ten opistoupseerien asioita hoi-
detaan merivoimien viranhoito-
kiintiössä. Esityksen aikana pal-
jastui, että rannikkotykistöstä 
tulleet opistoupseerit oli varsin 

Puheenjohtaja Jari Andersson ja sihteeri Tatu Vartiai-
nen luovuttivat yhdistyksen standaarin UudPr:n edus-
tajal le Patteristoupseeri kapteeni David Prosille. 
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hyvin huomioitu viranhoitokiin-
tiön sisällä. Paikallaolijat pystyi-
vät esityksestä hahmottamaan 
konkreettisesti myös oman sijoi-
tuksensa ja etenemismahdolli-
suutensa jatkossa. Kiitokset 
kaptl Eiholle asiantuntevasta esi-
tyksestä. 

Päällystöliitto ottaa 
kantaa 

Päällystöliiton pääluottamus-
mies Mika Oranen, yhdistyk-
semme vanha puheenjohtaja, oli 
saapunut myös kiireiltään pai-
kalle. Hän toi viimeiset kuulumi-
set Päällystöliiton ajankohtaisis-
ta asioista. Suunnitelmat valtion 
vuokra-asuntojen supistamis-
suunnitelmista ja visiot kanta-
henkilökunnan tulevasta koulu-
tusjärjestelmästä saivat aikaan 
vilkasta keskustelua ja hämmäs-
telyä jäsenistön piirissä. Kun li-
säksi ihmeteltiin, mistä löytyvät 
miljoonat uuteen palkkausjärjes-
telmään siirtymisestä, olikin aika 
jo aloittaa varsinainen yhdistyk-
sen kevätkokous. 

Kevätkokouksen puheenjoh-
tajaksi valittiin rutinoitu yhdis-
tysmies yliluutnantti Seppo Salo 
Isosaaren linnakkeelta, jonka ko-
mennossa kokousasiat käsiteltiin 
työjärjestyksen mukaisesti. Ko-
kousta kunnioitti läsnäolollaan 
myös yhdistyksen kunniajäsen ja 
maavoimien entinen pääluotta-
musmies kapteeni evp Simo Hä-
mäläinen. Hänet muistetaan hen-
kilönä, joka vuonna 1984 teki 
aloitteen silloisen Rannikkoty-
kistön Toimiupseerit ry:n perus-
tamiseksi. 

Kunniajäseniä, yhdis-
tyksen uusi standaari 

Sääntömääräisten asioiden lisäk-
si päätettiin kutsua yliluutnantti 
evp Matti Kokoi yhdistyksen 
kunniajäseneksi. Matti toimi ai-
koinaan yhdistyksen perustamis-

a 
s 

Yhdistyksen uunituore 
standaari koko komeu-
dessaan. 

toimikunnan puheenjohtajana ja 
ensimmäisen hallituksen jäsene-
nä vuodesta 1986 alkaen. Myö-
hemmin hän ehti toimia lisäksi 
yhdistyksen puheenjohtajana ja 
aktiivisena jäsenenä vielä tällä-
kin hetkellä. 

Hallitus velvoitettiin syysko-
koukseen mennessä laatimaan 
esitys yhdistyksen sääntöjen 
vaatimista muutoksista. 

Syyskokouksen pitopaikaksi 
valittiin Kotka. 

Kokouksen yhteydessä jaet-
tiin myös yhdistyksen ensimmäi-

nen numeroitu standaari luovu-
tettavaksi muistolahjan suunnit-
telijalle luutnantti Kari Laakolle. 
Aikaisemmin päivällä jaettiin jo 
numeroimaton standaari Raase-
porin Rannikkotykistöpatteris-
tolle ja Uudenmaan Prikaatille. 

Merivoimien komentajan 
terveiset 

Yhdistyksen puheenjohtaja sel-
vitt i myös käyntiään Merivoi-
mien komentajan vara-amiraali 
Esko Illin luona. Vierailu tehtiin 
maaliskuun lopulla ja mukana 
oli myös varapuheenjohtaja yli-
luutnantti Heimo Lempiäinen. 
Vara-amiraali I i i i suhtautui yh-
distykseen ja sen toimintaan 
myönteisesti. Meillä on edelleen 
mahdollisuus saada vapaata 
muusta palveluksesta osallis-
tuaksemme kevät- ja syysko-
kouksien yhteydessä pidettäviin 
jatkokoulutustapahtumiin palve-
lustehtävien niin salliessa. Hän 
toivoi lisäksi, että tulevaisuudes-
sa kaikki merivoimien opistoup-
seerit voisivat halutessaan olla 
mukana tämänkaltaisessa toi-
minnassa. Samassa tilaisuudessa 
esitettiin vara-amiraali Ulille kut-
su osallistua syyskokouksen yh-
teydessä pidettävään jatkokoulu-
tustilaisuuteen. 

Merell isel le 
risteilylle 

Kokouksessa arvottiin osallistu-
neiden kesken Viking Linen lah-
joittama matkalahjakortti. Kah-
den hengen A-luokan risteilyn 
Viking Linen punaisella laivalla 
voitti aliluutnantti Marko Kaipia 
Upinniemestä. Arvonnan voitta-
jan hymyjen ja kättentaputusten 
jälkeen kokouksen puheenjohta-
ja kiitt i kokoukseen osallistujia 
ja päätti näin vuoden 1999 kevät-
kokouksen kahteen nuijan ko-
pautukseen. 

Jari Andersson 

1 1 



Eteläkärjen kuulumiset 
Patteristo porskuttaa eteenpäin 
päivä kerrallaan. Koulutusta an-
netaan viestimiehille, tuliasema-
miehille sekä rannikkoilmator-
juntamiehille. Joukkotuotanto-
harjoitus 1 toteutettiin yhdessä 
Merisotakoulun kanssa Russarön 
linnakkeella. Yhteistoimintaan 
olt i in molemmin puolin hyvin 
tyytyväisiä. Valmistelut ovat 
käynnissä rannikkotaisteluhar-
joituksen ja Lohtajan valtakun-
nallisen It-leirin osalta, joten kii-
reitä riittää. Myös henkilöstörin-
tamalla on tapahtunut muutok-
sia: 

Patteristoon saapuneita: 
kers Nylund Peter 
sah Nylund Camilla 

Patteristosta poislähteneitä: 
Upinniemeen sah Kaivolin Ann-Catrin 
Tur- ja PorSlE komkapt Sakari Kinnarinen 

Eläkkeelle lähtevät: 
Maj Lyytikäinen Oiva 
Yl i l Sipovaara Markku 

1.2-99 kansimies 
1.2-99 tilannevalvoja 

1.5-99 
1.5-99 

tilannevalvoja 
pstoups 

ykspääll Ero 1.8.99 
IT-koul Ero 1.8.99 

Hyvää kesää kaikille toivottaen 

Patteriston komentaja Komentaja Kari Mäkinen 

Turun Rannikkotykistökilta 

Turun Rannikkotykistökillan 
vuosikokous valitsi kil lan pu-
heenjohtajaksi vuodeksi 1999 
edelleen Heikki Kivirannan. Va-
rapuheenjohtajana toimii Jorma 
Virtanen, jäsenkirjurina Heikki 
Kanervamäki sekä sihteerinä ja 
tiedottajana Mika Koivunen. 
Kevään aikana on toki tehty 
muutakin kuin kokousteltu, on 
tutustuttu Pansion merimiina-
museoon, käyty Reilassa retkei-
lemässä ja oppimassa erätaitoja 
sekä tutustuttu perinteikkääseen 
Nuhjalan kartanoon Vehmassal-
men rannalla. Toivottavasti mo-
net huomasivat myös jo viime 
vuonna suurta suosiota saavutta-
neen TMY:n lauluillan, joka tänä 
vuonna oli heti kesäkuun alussa. 
Ilmoittautumisaika 19.6. oleval-

le tutustumiskäynnille Örön lin-
nakkeelle on jo mennyt, mutta 
voit toki kysellä vielä peruutus-
paikkoja Heikki Kivirannalta. 
Siellä tutustuminen 305 mm tyk-
kien entisöintiprojektiin ja esitel-
mä Bengtskärin taistelusta. 

Muita tulevia tapahtumia on 
toimintapäivä Gyltön linnak-
keella 14.8. Lähtö on klo 9.00 
Aurakatu 2:n kohdalta (kaupun-
ginvaltuuston talo). Ohjelmassa 
tutustumista, leikkimielisiä kil-
pailuja ja kevyttä urheilua. I l-
moittautumiset Mika Koivuselle 
tai Pirjo von Troilille. 25.9. on 
perinteinen sieni- ja marjamatka 
Reilaan, mahdollisuus myös ka-
lastamiseen ja saunakin lämpeää. 
Viime vuoden kokemukset Raa-
sin sadosta eivät olleet järin hy-
vät, joten päätimme palata Rei-
laan. Kotkan Rannikkoaluee-
seen lähdetään tutustumaan 9.10. 

Kil lan toimintakalenteri tul-
laan jatkossa toimittamaan Tu-
run Sanomien kiltapalstan lisäksi 
myös jäsenille jaettaviin lehtiin, 
kuten tähän Rannikon Puolusta-

jaan sekä Maanpuolustajaan. 
Ajantasaisimmat tiedot löytää 
keskiviikkoisin ja perjantaisin 
kiltapalstalta, mutta toiminnan 
suunnittelussa otetaan huomioon 
myös muiden lehtien ilmesty-
misaikataulujen asettamat vaati-
mukset. Tarkoitus on kertoa ta-
pahtumista niin hyvin, ettei ke-
nenkään jäsenen tarvitse jäädä 
pois tapahtumista tiedon puut-
teen vuoksi. 

Lopuksi vielä hallituksen jä-
senten yhteystietoja: 
Heikki Kiviranta, 
puh. (02) 246 2508; 
Heikki Kanervamäki, 
puh. (02) 237 1176; 
Mika Koivunen, 
puh. (02) 251 1349, 
sähköposti: 
mika.koivunen@ utu.fi; 
Pirjo von Troil, 
puh. 050 528 7389. 

Mikäli Sinulla on ehdotuksia kil-
lan toiminnan kehittämisestä tai 
mitä tahansa kysyttävää, älä epä-
röi ottaa yhteyttä hallitukseen. 
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Rannikonpuolustajien päivät 1999 
Selkämeren Rannikkokilta ry kutsuu kaikki rannikonpuolustajat per-
heineen viettämään rannikonpuolustajien viikonloppua 7.-8.8.1999 
Reilan leirialueelle Pyhärannan kuntaan. 

ALUSTAVA OHJELMA ON SEURAAVANLAINEN: 
Lauantain 7.8.99 
12.00 
13.00-14.00 
14.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-19,00-24.00 

Mennessä ilmoittautuminen ja majoittuminen 
Tervetulotilaisuus ja kahvitus 
"Tykkimieskilpailu" ja saunominen 
Ruokailu kenttäkeittiöstä 
Iltajuhla 

Sunnuntai 8.8.99 
08.00-09.00 Aamiainen 
09.00-13.00 Tutustuminen Olkiluodon ydinvoimalaitoksiin, josta lähtö suoraan kotimatkalle 

Järjestäjät pidättävät oikeuden tarvittaessa muuttaa ohjelmaa mm. osanottajamäärän mukaan. 
Viikonlopun kustannukset ovat 120 mk/aikuinen sisältäen ohjelmassa mainitut tapahtumat, ruokailun 

ja aamupalan sekä majoittumisen omin vuodevaattein sekä osallistujamäärästä riippuen tai sitä ehdotto-
masti haluaville telttamajoituksen. Sisämajoitukseen pääsee n. 50 ensiksi ilmoittautunutta henkilöä. 

Killoille tullaan lähettämään kutsu myös kirjeitse, jossa annetaan myös tarpeelliset ajo-ohjeet Reilan 
leirialueelle. 

Ilmoittautumiset, mielellään kiltakohtaisesti viimeistään 18.7.99 mennessä siht. puh työ02-8336270 
koti 02-8211772 tai pj. puh. työ 02-8228270 myös fax tai koti 02-8227201 

Tervetuloa viettämään Rannikonpuolustajien päivää "Luanikkas henges"! 

Aliupseerikoulutusta jälleen 
Kotkassa & 

Kymmenen vuoden tauon jäl-
keen Kotkan Rannikkoalueella 
on jälleen aliupseerikoulutusta. 
Kyminlinnan historialliseen soti-
lasyhteisöön saatiin uutta verta 
oman aliupseerikoulun myötä. 
Rannikkojalkaväen AuK koulut-
taa joukko-osaston omaan tar-
peeseen omia varusmiehiä. Maa-
lis- ja syyskuussa alkavilla kurs-
seilla koulutetaan vuodessa yh-
teensä 80 aliupseeria. 

Maaliskuussa aloittanut en-
simmäinen kivääri- ja tulenjoh-
tolinjan kurssi on siirtynyt II-
vaiheeseen. 

Kurssin 40 oppilaasta toista-
kymmentä lähti jatkamaan opin-
toja Reserviupseerikouluun Ha-
minaan, muutama Lahteen lää-
kintä- ja talousaliupseerikurssille 
ja loput jatkavat opintojaan Kot-
kassa. 

Aliupseerikoulun oppilailla 
on opintojensa aikana noin 30 
leirivuorokautta, joista suurin 
osa on yhdistetty rannikkoalueen 
muihin leireihin. Oppilaat pysty-
tään 'täsmäkouluttamaan' sodan 
ajan sijoituksen maastossa tutun 
kaluston ja materiaalin käyttämi-
seen. 

Juhannuksen jälkeen uudet 
alikersantit siirtyvät nykyisen 
koulutus- ja palvelusaikajärjes-
telmän mukaisesti takaisin Kot-
kaan vastaanottamaan ja koulut-
tamaan Kirkonmaan ja Rankin 
linnakkeille 5.7. palvelukseen 
astuvia uusia alokkaita. Kokelaat 
siirtyvät tehtäviinsä linnakkeille 
kurssinsa jälkeen 22.7. 

Ulla Parviainen 
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RANNIKON PUOLUSTAJA 
-LEHDEN JULKAISIJAYHTEISÖJEN YHTEYSTIETOJA 

R AN N IKON-
PUOLUSTAJAIN KILTA 
Timo Koukku 
Hietalahdenkatu 29 
65100 Vaasa 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 
Eero Akaan-Penttilä 
Sepontie 1 O 
02130 Espoo 
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TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 
Heikki Kiviranta 
Lankakatu 15 C 10 
20660 Littoinen 

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

KYMENLAAKSON 
RANNIKONPUOLUSTAJAIN 
KILTA 
Esa Terviö 
Kotilotie 6 
48310 Kotka 

MERENKURKUN KILTA 
Timo Koukku 
Hietalahdenkatu 29 
65100 Vaasa 

SELKÄMEREN 
RANNIKKOKILTA 
Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25 
26100 Rauma 

RT-KERHO 
JOHTORENGAS 
Pentti Jänkälä 
Teinitie 18 C 
00640 Helsinki 

RANNIKKO-
SOTILASKOTIYHDISTYS 
Ulla Varjola 
Katajanokankatu 4 D 
00160 Helsinki 

RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA 
Tero Mäkinen 
Avaruuskatu 4 A 7 
02210 Espoo 

VAASAN 
RANNIKKOJÄÄKÄRI-
PATALJOONA 
Evl Alexander Aminoff 
PL 5 
10641 Dragsvik 

RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT 
Aapo Tokkola 
KotRPsto, PL 203 
48101 Kotka 

RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 
Puheenjohtaja 
Timo Sario 
Laajaniityntie 10 F 81 
01620 Vantaa 

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 

RANNIKKOTYKISTÖ-
SÄÄTIÖ 
Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Toimitusjohtaja 
Keijo Tapiovaara 
Hallituksen puheenjohtaja 
Kommodori 
Jorma Vuohelainen 
Asiamies 
Komentajakapteeni 
Jyri Vikström 
PL 105, 00201 Helsinki 
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MERIVOIMAT ЩЩ 
Viime vuoden lokakuussa 

ja kuluvan vuoden helmi-
kuussa on suoritettu tie-

donhankintaa yhteistyössä 
kenttätykistön kanssa markki-
noilla olevista tulenjohto- ja 
valvontavälineistä. Toteutus on 
tapahtunut käytännön testaus-
toimintana siten, että valmista-
jat ovat toimittaneet tarkoituk-
seen määriteltyä kalustoa tes-
teihin, joissa samanaikaisilla 
vertailumittauksilla on voitu 
käytännössä tutustua laitteisiin 
ja erityisesti niiden suoritusky-
kyyn rannikon olosuhteissa. 
Kenttäkokeiden lisäksi laitteet 
ovat joutuneet tiukkaan ar-
viointi in Lievestuoreen Vari-
kon laboratoriossa. 

Tulenjohtovälineet 

Liittyen Lasu 2000- hankkee-
seen järjestettiin Santahami-
nassa syksyllä vertailutestit la-
seretäisyysmittareille. Testiin 
saatiin kuuden eri toimittajan 
laitteet. Kaikki toimittajat esit-
tivät vaihtoehdot myös jalusta-
na toimivasta kolmijalkatyyp-
pisestä goniometristä. Laserin 
oman kaukoputken lisäksi esi-
teltiin pimeätähtäimeksi useita 
eri lämpökuvalaitteita. 

Testit antoivat erittäin hy-
vän kuvan nykypäivän tegnolo-
gian mahdollisuuksista toteut-
taa kevyt kannettava tulenjoh-
tolaite, jota kahden miehen 
ryhmä pystyy kuljettamaan. 
Enää ei kokoja paino ole estee-
nä liikkuvuudelle, vaan laitteet 
ovat erittäin pienikokoisia ja 
kevyitä. Edelleen kuitenkin osa 
riittävään suorituskykyyn yltä-
vistä lämpökuvalaitteista on 

kookkaita ja myös painavia, 
mutta löytyy myös pieniä ja te-
hokkaita laitteita. 

Testissä tutkittiin mm. seu-
raavia asioita: 
- mittauskyky vakiokohtee-

seen (uisko) 
- suurin mittausrytmi 
- toimintakyky valoisassa, 

hämärässä ja pimeällä 
- käytettävyys 
- toimintakyky ja -aika akus-

tolla 
- optiikan soveltuvuus 
- vikadiagnostiikka 

Lisäksi Lievestuoreen Varikol-
la tehtiin mm. seuraavat labo-
ratoriomittaukset: 
- laserpulssin energia 
- laitteiston herkkyys 
- optiikan läpäisy ja erotus-

kyky 
- pulssintoistotaajuus 

Testeistä saatiin hyötynä 
omien käyttäjävaatimustemme 
pohjaksi käytännön toteutuk-
sen antama varmuus siitä, että 
vaatimukset on mitoitettu oi-
kein mahdollisimman hyvän 
hinta/laatusuhteen saamiseksi 
aikaan tulevassa hankinnassa. 

Testeissä kävi myös sel-
keästi ilmi, että ainakaan tässä 
vaiheessa ei yhdelläkään toi-
mittajalla ollut valmista ranni-
kon olosuhteisiin ja käyttävaa-
timuksiin täysin sopivaa val-
mista kokonaisuutta. 

Kaukotähystys 
syynissä 

Helmikuussa testauksia jatket-
ti in nyt keskittyen stabiloitui-
hin tähystys-ja valvontajärjes-

telmiin. Testiin toimitti neljä 
valmistajaa laitteistoja. Lait-
teistoista kaksi oli ns helikop-
terversioita, joissa oli stabiloin-
tilaitteisto mukana ja kaksi lä-
hinnä kiinteään asennukseen 
tarkoitettua laitteistoa. 

Testi Santahaminassa ajoit-
tui ehkä talven rankimman lu-
mimyrskyn aikaan, jol loin to-
della voiti in testata laitteiden 
suorituskykyä rannikon erityis-
olojen vaikeimpana aikana. 
Osalle laitteista testi olikin lii-
kaa ja ne "hyytyivät" pakkasen 
ja lumen kourissa kesken tes-
tin. 

Saatu testitulos tähtää mul-
tisensorihankkeen jatkotoimille 
yhdessä kenttätykistön kanssa, 
kun valmistettu prototyyppi ei 
täyttänyt käyttäjävaatimuksia 
lähinnä luotettavuus/käytettä-
vyys kriteerien osalta. 

Testiin osallistuneista lait-
teistoista tietyin muutoksin on 
mahdollista saada rannikolle 
sopiva multisensorijärjestelmä, 
joka tulee pystymään myös tu-
lenjohtoon ja maalinosoituk-
seen, kuten alkuperäinen vaati-
muskin oli. 

Erkki Laurila 
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Norjan rannikkotykistön 
kalusto 

V 

RBS-70 vastaa ilmatorjunnasta. 

Muiden Pohjoismaiden ta-
paan Norjan rannikkoty-
kistö kulkee kohti liikku-

vaa rannikkopuolustusta. Ki in-
teät 75 mm:n ja 120 mm:n torni-
tykit ovat saaneet rinnalleen ke-
vyen liikkuvan rannikko-ohjus-
järjestelmän. Kalusto on kehitet-
ty rannikkotykistön tärkeintä 
tehtävää, vuonojen vartiointia 
varten. Vuonot sulkemalla kye-
tään suojaamaan Norjalle tärkei-
den satamien ja kaupunkien si-
sääntuloväylät. 

Kiinteät tykkipatter i t 

Kuusi 75 mm:n tornikanuunoilla 
varustettua linnaketta on suojattu 
RBS-70 ilmatorjuntaohjuksilla 
ja Giraffe-ilmatorjuntajärjestel-
millä. 20 mm:n ilmatorjuntaty-
kit vastaavat linnakkeiden lähi-
ilmatorjunnasta. Lähialueen tais-
telusta 75 mm:n pattereissa huo-
lehditaan 81 mmm kranaatin-

10 
heittimistöllä, raskailla ja keski-
raskailla konekivääreillä sekä 
miinoilla. Taistelevina joukkoina 
on rannikkojalkaväkeä kiinteäm-
pään taisteluun tarkoitettuja ki-
väärijoukkueitta. 

75 mmm pattereiden lisäksi 
Norjan rannikkotykistöllä on 
kolme 120 mmm ja kuusi 127 
mm:n tornikanuunoilla varustet-
tua rannikkotykistöpatteria. 

Torpedoja ja miinoja 

Kolmen torpedopatterin kalusto-
na on T l Mod 1 torpedot. Ilma-
torjunta hoidetaan 20 mmm Rh 
202 ilmatorjuntakonekivääreillä. 
Rannikkotykistön miinakentät 
koostuvat pohjamiinoista ja pe-
rinteisistä ankkuroiduista mii-
noista. Myös miinakenttiä varten 
organisaatioon kuuluu ilmator-
juntakalustoa ja lähialueen tais-
teluun varattuja joukkoja linnak-
keen kiväärijoukkueiden tapaan 

Norjan RBS-17 siirty miesvoi-
min (Kuva: Tommi Malinen). 

kranaatinheittimistöllä ja sarjatu-
liaseilla varustettuna. 

RBS-17 järjestelmä tuo ran-
nikkopuolustukseen liikkuvuutta 
ja nopeaa reagointikykyä. Järjes-
telmä on ruotsalaisen vastaavan 
kaltainen. Maalinosoitukseen 
liittyvät elementit, kuten laserva-
laisin on valittu toisenlaiseksi. 
Ohjuksen hakupäätä on kehitetty 
vastaaman entistä paremmin ny-
kyistä uhkakuvaa ja sen salausal-
goritmit ovat edeltäjäänsä kehit-
tyneemmät. Ohjuksen ja sen 
osien muotoilussa on pyritty pie-
nentämään järjestelmän koko-
naispainoa. Onnistuneiden vas-
taanottoammuntojen jälkeen vii-
me marraskuulta on RBS-17 ran-
nikko-ohjusjärjestelmällä varus-
tetut rannikko-ohjuskomppaniat 
hyväksytty sotajaotukseen kuu-
luviksi joukoiksi. 

Artikkelit tiedot on koottu 
Norjan suurlähetystön toimitta-
mista julkisista asiakirjoista./JVo 
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Monipuolinen 
multisensori 
Suomenkin puolustusvoimissa on 

käynnissä useita hankkeita, missä 
nykytekniikalla toteutetut stabiloidut 

multisensorit ovat varteenotettavana vaih-
toehtona sensorijärjestelmäksi. Keveys ja 
kehittynyt stabilointi mahdollistaa järjes-
telmien käytön niin liikkuvissa kuin kiin-
teissäkin ratkaisuissa. 

Multisensoreissa on nimensä mukai-
sesti useita vaihtoehtoisia osajärjestelmiä, 
jotka integroidaan osaksi järjestelmää 
käyttäjän vaatimusten ja tarpeiden mukai-
sesti. Infrapunakamera mahdollistaa jär-
jestelmän käytön pimeällä antaa nykyisin 
jopa 20 kilometrin havaintoetäisyyksiä 
esimerkiksi merimaaleihin. "Kuumat" 
maalit kuten suihkukoneet, näkyvät vielä-
kin kauempaa. Päiväkameran herkkyydet 
ovat tehneet niistä lähes pimeäkameroita. 
Alle yhden luxin valonvoimakkuuksilla 
toimivat kamerat mahdollistavat niiden 
käytön lähes ympäri vuorokauden. Jos-
sain ratkaisuissa on päiväkamera korvattu 
toisella infrapunakameralla, jol loin voi-
daan käyttää sekä 3-5:een että 8-12:sta 
um:n aallonpituusalueen tekniikoita. Eri 
aallonpituusalueiden tekniikoiden suori-
tuskyvyissä on eroja ilman lämpötilan ja 
kosteuden vaihdellessa. 

Laseretäisyysmittareina käytetään 
joko erbium tai NdYag-tekniikkaa. 
Uusimmat järjestelmät ovat varustettu lä-
hes poikkeuksetta silmäturvallisilla er-
bium-lasereilla. Mittausetäisyydet ovat 
vähintään samaa suuruusluokkaa kuin 
lämpökameran "järkevät" käyttöetäisyy-
det. 

Sensoreiden lisäksi järjestelmissä on 
usein GPS ja käyttöliittymässä ammun-
nanhallintaan tarvittavaa ohjelmistoa. Vi-
detracker mahdollistaa maalien automaat-
tiseurannan. 

Multisensorit ovat nykyisin käytössä 
sellaisenaan valvonta-ja tulenjohtojärjes-

Järjestelmät pienentyvät. Kuvan 
laitteen paino on vain 37 kg. 

telminä, joko kiinteillä tai liikkuvilla maa-
laveteilla. Helikoptereissa ja miehittä-
mättömissä valvontalennokeissa voidaan 
käyttää samanlaisia järjestelmiä. Osana 
taistelualusten taistelunjohtojäijestelmää 
multisensorit ovat jo vakiinnuttaneet 
paikkansa. Merivoimien käytössä olevis-
sa järjestelmissä tiedetään olevan myös 
infrapunaskannereita 

Jussi Voutilainen 
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Yakhont 
- uuden sukupolven merimaaliohjus 

Neljäkymmentä vuotta 
sitten marraskuun 
22:ntena 1957 laukais-

t i in P-5 risteilyohjus sukellusve-
neestä. Silloinen OKB-52 nykyi-
sin MBR&PA siirtyi uudelle 
kaudelleen ohjusteknologiassa. 

Ensimmäisen kerran histo-
riassa ohjus laukaistiin suoraan 
säiliöstä. Lähdön jälkeen ohjus 
avasi siipensä ja tämä uusi lau-
kaisumenetelmä teki vastustajan 
asevaikutuksen ohjusta vastaan 
ennen laukaisua aikaisempaa 
vaikeammaksi. 

Uuden menetelmän ansiosta 
sukellusvene kykeni kuljetta-
maan entistä enemmän ohjuksia 

7 0 

mukanaan. Ohjusten huolto 
"kentällä" helpottui ja merimaa-
liohjuksista alettiin puhua sukel-
lusveneaseena. Lähinnä tämä 
ominaisuus teki ohjuksesta lähes 
voittamattoman muihin silloisiin 
järjestelmiin verrattuna. Järjes-
telmä otettiin operatiiviseen 
käyttöön useilla sukellusveneillä 
ja siitä tuli ensimmäinen tehokas 
asejärjestelmä, jol la kyetti in 
strategisiin operaatioihin valta-
merillä. Myöhemmin säiliöstä 
laukaistavia ohjusjärjestelmiä 
kehitettiin muiden valmistajien 
toimesta. Tällöin ei kuitenkaan 
vielä edes kyetty uneksimaan 
nykyteknologian saavutuksista. 

Menestyksen innoittamana 
MBR&PA kehitti P-5:sta useita 
sukupolvia ja näin sai aikaan 
"vallankumouksen" Neuvosto-
li iton laivastossa ja sen varuste-
lussa. Poikkeukselliset tekijät 
kuten yliäänennopeus sekä te-
hokkaat ja älykkäät taistelukär-
jet, jotka olivat suojattuina vas-
tustajan asevaikutukselta sekä 
lennon, että laukaisun aikana te-
kivät tuolloin ohjushistoriaa. Lä-
hes kaikki Neuvostoliiton laivas-
ton sukellusveneet ja useimmat 
pinta-alukset saivat merimaa-
liohjusjärjestelmät pääaseikseen. 

Suurimpina hyötyinä näistä 
entisten aikojen merimaalioh-
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juksista pidetään pohjaa minkä 
ne tuottivat Neuvostoliiton sota-
teollisuudelle ohjustekniikan sa-
ralla. Ilman P-5:a ei Neuvosto-
l i i t to olisi ollut ohjusaseiden 
suurvaltana ensimmäisten jou-
kossa. 

Yakhont-tyyppinen merimaa-
liohjus on suunniteltu pinta-
aluksille ja erityisesti yksittäisil-
le aluksille, joiden oletetaan jou-
tuvan voimakkaan asevaikutuk-
sen ja elektronisen häirinnän 
kohteeksi. Ohjuksen erityispiir-
teitä ovat: 

- kyky ampua horisontin 
taakse 

- todellinen ammu-ja-unohda 
kyky 

- muunneltava lentorata 
- yliäänen nopeus kaikilla 

lentoradan vaiheilla sekä 
- useat lavettivaihtoehdot, 

jotka mahdollistavat laukai-
sun pinta-aluksilta, sukellus-
veneiltä sekä maalaveteilta. 

Suuren lentonopeuden (2,5 
Mach) ansiosta lentoaika on ly-
hyt. Hakupään ulottuvuus mah-
dollistaa ampumisen epätarkalla-
kin maalin paikkatiedolla. Mah-
dollisuus pyyhkiä maalialuetta 
korkealta tekee alueen koon suu-
reksi. Laukaistun ohjuksen ha-
vaitseminen on vaikeaa suuren 
nopeuden ja matalan lentoradan 
ansiosta. Kyky lentää meren pin-
nassa vain muutaman merin kor-
keudessa vaikeuttaa entisestään 
ohjuksen havaitsemista. Vastus-
tajan reaktioaika jää lyhyeksi ja 
nopea ohjus on havaittunakin 
vaikea maali torjuttavaksi. 

Ohjuksen muina hyvinä puo-
lina mainittakoon yksinkertainen 
huollettavuus, jopa aluksella. 
Useat erilliset osat ovat integ-
roituina kompakteiksi paketeik-
si, joiden vaihtaminen on mah-
dollista taistelualuksella. 

Sekä valmistajat, että käyttä-
jät uskovat Yakhontin tulevan tu-
levaisuudessa maailman markki-

noille. Käyttäjät luottavat järjes-
telmään, sillä se mahdollistaa 
korkean operatiivisen valmiuden 
aluksilla ja rannikolla. 

Tekniset tiedot: 

Kantama 300 km 

Nopeus 2-2,5 M 

Pintalentokorkeus 5-15 m 

Taistelukärjen paino 200 kg 

Ohjaus puoliaktiivinen, 
tutkahakupää 

Hakupään avauskulma +/- 45 
astetta 

Paino n. 3000 kg 

Siilon mitat 8,9 m x 0,7 m 

Military Parade 1998 
March-April/JVo 
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Meridieselit 

Johtavat veistämät asentavat Yanmar meridieselin 

veneisiinsä ja syy on selvä: 

Yanmar meridiesel on korkealaatuinen ja luotettava, 

pieni kooltaan, mutta suuri teholtaan. 

- 1 
¥ • . i ' h 
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ty. 

Valikoimassa on yli 100 erilaista mallia.Yanmar-dieselmoottoreiden 
laatuun voi luottaa - takuu on kaksi vuotta. 

Yanmar-dieselmoottoreissa on poikkeuksellisen alhaiset 
käyttökustannukset - ne ovat paljon ajavalle erinomainen ratkaisu. 

Yanmarin 6-sylinteristen 6LP-

moottorien (250 hv ja 3 0 0 hv) 

ulkomitat ovat tehoon nähden 

aivan omaa luokkaansa. 

Yanmareissa on hiljainen 

käyntiääni - desibelitkään eivät 

kerro kaikkea. Yanmareiden 

äänensävy on tavallista 

pehmeämpi. 

Yanmar on maailman suurin 

meridieseleiden valmistaja. 

Tulevalle kaudelle esittelemme 

kaksi Yanmar uutuutta: 

4JH3-DTE 

1995 cm3 • 125 hv • 2 6 0 kg 

6LY2-STE 

5 8 1 3 cm3 • 4 2 0 hv • 642 kg 

M A A H A N T U O J A : 

EKSTRÖM 
POWER 
Lähin jälleenmyyjä numerosta (09) 591 91 
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