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Suomenlahden Meripuolustusalue - Merelle vahva

Päätoimittaja

Morgonlandetin kalliosaarelta lännessä Loviisan eduslalle ulottuvan vastuualueen merivoimatoiminnoista vastaava Suomenlahden Meripuolustusalue
painottaa tunnuslauseen "MERELLE VAHVA" mukaisesti toimintansa eteläisen rantamaan edustan merialueelle.
Runsaan vuoden ikäinen merivoimien valmiusyhtymä, joka muodostettiin yhdistämällä alueella toimivat laivastoyksiköt ja rannikkojoukot ankkurileijona-tunnuksen alle on Suomen suurimpia joukko-osastoja. Alueemme meripuolustus tukeutuu Pietari Suuren merilinnoituksen pääpuolustusaseman kautta etelärannikkomme peruskallioon. Meripuolustusalueen päätukikohta toimii Suomenlahden strategisen Porkkala-Naissaari kapeikon
pohjoisena portinpylväänä pääkaupungin meripuolustuksen kulmakivenä.
Vuosi sitten toteutetun rakenne- ja organisaatiomuutoksen sekä mittavan varusmieskoulutuksen muutostekijät ovat ohjanneet suunnittelua, toiminnan valmistelua ja itse toimintaa tiiviin sopeutumisvuoden aikana. Keskeisiä muutostekijöitä ovat olleet uudet operatiiviset tehtävät, rauhan ajan
tehtävien laajentuminen, uusi organisaatio ja sen mukaisten tehtävien jako
kymmenelle tulosyksiköille. Kullekin henkilölle laaditut toimenkuvaukset
elävät ja hakevat vielä muotojaan ja ankkuroi jokaisen meripuolustajamme
päätehtävämme mukaiseen viitekehykseen. Suomenlahden meripuolustusalueen merivoimatoiminta on kokonaisuutena tarkasteltuna käynnistynyt
suunnitellulla tavalla. Rannikkojoukkojen ja laivastoyksiköiden erilaisista
toimintakulttuureista pohjautuvat eroavuudet on pääosin kyetty yhdistämään ja joukot saattamaan yhteisen merivoimatoiminnan piiriin.
Yhdistymistä valmisteltaessa koottiin ratkaisuvaihtoehdot mahdollisimman laajasta lähdepohjasta. Alussa, etenkin taustajoukoista, voimakkainakin kuuluneet yhdistymisen onnistumista näin nopeassa tahdissa epäilleet
soraäänet ovat nyt jo vaienneet.
Tämä osoittaa, että olemme yhdessä onnistuneet luomaan Suomenlahdella tehokkaasti toimivan meripuolustuksen. Se mahdollistaa nyt katseiden kohdistamista tulevaisuuteen kehittyvän puolustushaaran etuja ajaen ja
sen merkitystä korostaen.
Henkilövoimavarojen käytössä haasteellisin tehtävä tulee jatkossa olemaan erikoisosaamista vaativan riittävän henkilöstön pitäminen palveluksessa ja ammattitaidon sekä kokemuksen ja pätevyyden kehittämisen turvaaminen.
Sotilashenkilöstön rekrytointiin meripuolustusalueen omista varusmiehistä on panostettava yhä ponnekkaammin. Varusmieskoulutukseen on osoitettava riittävästi kouluttajia ja turvattava meripuolustuksen tarpeen edellyttämä maasto- ja meripalveluvuorokausia. Panostus varusmieskoulutukseen ja sen jälkeiseen vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutuksen tukemiseen maksaa itsensä takaisin monin verroin.
Kaiku vastaa aivan niin kuin sille huutaa.
Purjehtimista korostava iskulause "Navigare necesse est. vivere non
necesse est" (purjehtiminen on välttämätöntä eläminen ei) on laivastojoukoille kautta aikojen ollut olemassaolomme tukipilarina ainakin kahvipöytäkeskusteluissa. Ylpeänä voimme tähän iskulausesarjaan liittää rannikkotykkejä valmistaneiden aseseppien tykinputkien juureen kaivertaman "Ultima ratio regum" (kuninkaiden viimeinen toivo).
Nämä tunnuslauseet velvoittavat ja antavat tukea toiminnalle.
MERI MAAMME TURVANA
Suomenlahden Meripuolustusalueen komentaja
Kommodori

Bo Österlund

Eero Sivunen
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Suomenlahden
Meripuolustusalue
Rannikkotykistön ja
Merivoimien yhdistyessä yhdistyivät kaksi
suurta Suomenlinnan
Rannikkorykmentti ja
Suomenlahden Laivasto. Yhdistetyillä voimavaroilla uusi joukko-osasto Suomenlahden Meripuolustusalue (SIMepa) kykenee
t ä y t t ä m ä ä n entisille
joukko-osastoille
käsketyt t e h t ä v ä t
entistä paremmin.

Suomenlahden Meripuolustusalue ulottuu Porkkalan itäpuolelta aina Hangon länsipuolelle.
Joukko-osasto on Suomen suurin. Yksittäisistäjoukoistaon henkilöstöltään suurin Suomenlinnan
Rannikkorykmentti. Merellisetja
mantereelliset tehtävät ovat moninaiset ja varusmiesvahvuudet
ovat vuosittain yhteensä yli 2300.
Palkattuahenkilöstöämeripuolustusalueella on upseereita 112 opistoupseereita 223 ja erikoisupseereita 32. Siviiliammattihenkilöstöä tässä suuressa joukko-osastossa työskentelee yli 200. Esikunta sijaitsee Porkkalan varuskunta-alueellaUpinniemessä. Esikuntaan kuuluvat operatiivinen,
henkilöstö-ja huolto-osastot. Meripuolustusalueen komentajana on
kommodori Bo Österlund ja esikuntapäällikkönä kommodori
Risto Kukkonen.

Miinalaiva Pohjanmaa
Rannikkopuolustusjoukot

Laivueet liikkuva voima

Meripuolustusalueen alaisista
joukoista vaalii lippurykmentin
perinteitä Suomenlinnan Rannikkorykmentti, jonka vastuualue
ulottuu SlMepa:n vastuualueen
itäreunasta aina Porkkalanniemen
länsipuolelle. Sen vastuualueella
on kaksi jatkuvasti miehitettyä ja
koulutusta antavaa linnakesaarta:
Isosaaren ja Mäkiluodon linnakkeet. Linnakkeiden pääaseistuksena ovat 130 mm tornikanuunat.
Rykmentin komentajana toimii
komentaja Aulis Minkkinen.
Hangon Rannikkopatteriston
"päälinnake" on Russarö. Muita
linnakkeita käytetään satunnaisesti koulutustehtävissä. Komentajana Hangossa on komentaja Kari
Mäkinen.

7. ohjuslaivueen pääkalustona
ovat Rauma-luokan ohjusveneet.
Laivue on jaettu kahteen viirikköön: ohjus-ja vartioviirikköön.
Ohjuslaivueen esikunta on Upinniemessä ja laivueen komentajana on komentaja Kari Takanen.
5. miinalaivueen komentajana toimii komentaja Harri Eronen. Miinalaivueeseen kuuluu

miinaviirikön lisäksi Upinniemessä sijaitseva sukeltajakurssi.
Aluskalustosta merkittävimmät
ovat miinalaiva Pohjanmaa, Tuima-luokan miinoittajat sekä Pansio-luokan nopeat miinoittajat.
Merivoimien koulutuskeskuksessa on kurssiosasto, merikomppaniaja 1.^4. komppaniat.
Koulutuskeskuksen johtajana toimii komentaja Seppo Varjokallio.

Suomenlahden meripataljoonan komentajana on komentaja
Mauri Väänänen. Esikunnan lisäksi pataljoonaan kuuluu tukikohtakomppania ja kuljetusviirikkö.
Esitettyjen alajohtoportaiden
lisäksi, tässä Suomen suurimmassa joukko-osastossa on varuskuntasairaala, korjaamo, merivalvonta-asema j a paljon paljon muuta... JVo

Ohjusvene
Rauma
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NUORTEN LUPAUS SUOMELLE

senäisen valtion olennainen tunnusmerkki myös tulevaisuudessa.
Yleinen asevelvollisuus

Suomenlahden Meripuolustusalueen 1096
alokasta antoi sotilasvalan 20.8.1999 Upinniemessä. Joukot muodostuivat Merivoimien
Koulutuskeskuksesta,
Suomenlinnan Rannikkorykmentistä ja Hangon Rannikkopatteristosta. Paraatikentälle
oli ryhmittynyt yhteensä noin 1 350 maastopukuista sotilasta.
Tilaisuutta seurasi

Julkaisemme osia SlMepa:n komentajan, kommodori Bo Österlundin pitämästä juhlapuheesta.
Väliotsikointi on toimituksen.
-Alokkaat, kunnioitetut tammenlehväsukupolven edustajat, sotiemme veteraanit, arvoisat kutsuvieraat, Suomenlahden Meripuolustusalueen henkilökunta,
hyvät naiset ja herrat.
Suomi on itsenäisyytensä
vahvistamiseksi käynyt neljä sotaa; Vapaussodan, josta tuli Kansalaissota, Talvisodan, Jatkosodan ja Lapin sodan. Näissä sodissa lähes 90 000 antoi henkensä j a y l i 120 000 vammautui.
Suomen antamat uhraukset eivät
olleet turhia, sillä me säilytimme yhteiskuntajärjestyksemme,
elämänmuotomme emmekä menettäneet itsekunnioitustamme.

arviolta 3 000 kutsuvierasta ja omaista.

Jääkärien testamentti
-Veteraanisukupolvi on rakenta-

nut meille tämän maan työllä ja
taistelulla ja seuraavalla jääkärien vuoden 1918 keväällä annetulla testamentilla sen jälkipolvelle
jättänyt:
"Perinnöksi teille, Suomen
nykyinen nuoriso ja sen tulevat
sukupolvet, haluamme jättää sen,
mitä pidämme arvokkaimpana:
- luottamuksen Suomen tulevaisuuteen itsenäisenä j a vapaana valtiona,
- horjumattoman uskon tämän asian oikeutukseen ja voittoon silloinkin, kun kaikki näyttää toivottomalta
- tahdon ja uskalluksen taistella kaikissa tilanteissa näiden
päämäärien puolesta".
Historia on meille hyvin kovalla ja julmalla tavalla opettanut, että maan itsenäisyyttä ei
voida rakentaa vankalle pohjalle
ellei sitä olla valmiita asein puolustamaan. Valmius turvata maan
vapaus ja itsenäisyys tarvittaessa sotilaallisin keinoin onkin it-
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- Itsenäisyyden turvaaminen ei
ole kuitenkaan vain puolustusvoimien yksinoikeus tai tehtävä, vaan
edellyttää myös tulevaisuudessa
koko kansan panosta. Tähän on
hyvät lähtökohdat, sillä suomalaisten puolustustahto on perinteisesti ollut erittäin luja ja mielipidemittausten mukaan valmius
puolustaa maata on meille korkeimpia koko maailmassa. Kansalaisten keskuudessa puolustusvoimia pidetään myös kaikkein

luotettavimpana instituutiona.
Kansalaiset kokevat sotaväen
omakseen. Nämä arvot ovat arvokkaimpia asioita joita meidän
on syytä vaalia.
Suomen sotilaallisen maanpuolustuksen kulmakivet ovat
edelleen uskottava itsenäinen
puolustus ja selkärankana maailmassa ainutlaatuinen koko kansaa käsittävä yleinen asevelvollisuus.
Tämän asevelvollisuuden
avulla on koulutettavissa maamme laajan alueen puolustukseen
tarvittavat joukot.
Puolustusjärjestelmämme voi
toimia vain mikäli me kansalaiset olemme valmiit kantamaan

asevelvollisuuden tuomat velvoitteet.
Suomalaisten turva tulee siis
olemaan hyvin koulutettu, mahdollisimman suuri reservi maanpuolustuksen kaikkiin tarpeisiin.
Päätehtävä kriisiajan
hallinta
- Meidän on aina muistettava,
että puolustusvoimien päätehtävä on kriisiajan toiminnassa ja
sen rauhanaikainenkin toiminta

:
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tähtää yhteen päämäärään, delleenja uudelleen. Taistelukentmaksimaaliseen suorituskykyyn tä ei anna armoa.
tilanteessa, jossa muu turvallisuusjärjestelmä on pettänyt. Va- L i i k u n n a n k i p i n ä
rusmiehiä ja reserviläisiä koulu- s y t t y y ?
tetaan sodan ajan koviin olosuhteisiin. Pelkistetysti sanottuna sel- Varusmiesaika on nuorelle parasta
viytymään itse hengissä ja aihe- aikaa kehittää käytännön taitoja,
uttamaan
vastustajalle joita ei välttämättä siviilielämäsmahdollisimman suuret tappiot. sä tarvitse usein. Fyysisen kunTaistelijan taitojen opetteleminen non kehittäminen j a selviytymija erityisesti omaksuminen ei siis nen maasto-olosuhteissa saattaaina voi olla miellyttävää, haus- vat olla vieraita käsitteitä nykyikaa ja motivoivaa. Toisaalta puo- sen hyvinvoinnin aikana, jolloin
lustusvoimat ei tarvitsekaan ri- moni asia putoaa valmiina syliin.
veihinsä sellaisia, joiden mielestä Sotaväessä nuori kasvaa itsenäisotataitojen oppiminen on aina seksi yksilöksi, joka pärjää elämässään, vaikka unohtaisikin lähauskaa.

himmän kotipizzan puhelinnumeron. Palvelus kasvattaa kuntoa
ja sytyttää toivottavasti mahdollisimman monessa varusmiehessä terveellisen liikunnan kipinän.
Myös sosiaalisiin asioihin varusmiesajalla on paljon annettavaa.
Se opettaa ihmisten välistä kanssakäymistä, kavereista huolehtimista ja toimimista niin pienissä
kuin suurissa ryhmissä.
Sotilasvala
Antamanne sotilasvalan keskeinen sisältö on luotettavuuden j a
uskollisuuden osoittaminen isänmaalle, joka sitoo teitä niin rau-

han kuin sodan aikana. Lupauksenne periaatteet soveltuvat hyvin myös rauhanaikaiseen siviilielämään suomalaisessa yhteiskunnassa ja antaa teille hyvän ja
tukevan perustan elämällenne.
Kehotan teitä myöhemminkin
mielessänne palaamaan valan sisältöön sekä miettimään mihin te
tänään olette sitoutuneet.
Joukkomme "talvisodan henki", voima ja tahto puolustaa tätä
maata valoi perustan tämän päivän puolustusvoimille. Kunnioitetut veteraanimme, te osoititte,
että tämä maan oli ja on edelleen puolustamisen arvoinen.
Meille jätetyn velvoittavan perinnön keskeisenä sanomana on,
että meidän tulee osoittaa, että
maatamme halutaan puolustaa ja
kyetään myös puolustamaan.

Historia opettaa
Sotilasvalan velvoitteet, vastuu ja
huoli itsenäisyydestämme, maamme ja kansakuntamme pelastamisesta sai sotilaamme uskomattomiin ponnistuksiin ylivoimaista
vihollista vastaan. Monet uhrasivat henkensä ja useat ovat kantaneet haavojaan j o y l i viisikymmentä vuotta. Historia ei koskaan
toistu täysin samanlaisena. Kuitenkin kansamme selviytyminen
toinen toistaan vaikeammasta tilanteesta antaa uskoa tulevaisuuteen. Pitämällä maamme puolustuksen kunnossa voimme parantaa mahdollisuuksiamme vaikeidenkin aikojen varalle, sen
opettaa maamme historia.

- Valajoukot - asento
Nimitän alokkaat matruuseiksi ja tykkimiehiksi.
Lepo
Sotilasvalan esilukijan kunniakkaasta tehtävästä vastasi reservin
majuri Reijo Telaranta. Hän toimii Suomen suurimman, Suomenlahden Meripuolustusalueen paikallisosaston komentajana.
Teksti: Otteita kommodori Bo
Österlundin puheesta, toimitus ja kuvat Eero Sivunen

Taistelukenttä on
armoton
Yksityisen taistelijan tekemät virheet saattavat johtaa koko joukon
kannalta
kohtalokkaisiin
seurauksiin. Yksinkertaistenkin
toimenpiteiden onnistuminen
edellyttää, että ne ovat niin sanotusti selkäytimessä. Tämä taas
edellyttää, että yksinkertainenkin
toimenpide harjoitellaan yhä uu-

10
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VALTA VAIHTUI
AURINKOISESSA
•• •• •!
SAASSA
Suomenlinnan Rannikkorykmentin komentajanvaihto suoritettiin 31.8.1999
Isosaaren linnakkeella. Rykmentin uusi
komentaja Aulis Minkkinen otti tehtävän
vastaan itsenäisyysajan 19. komentajana.
Paraatijoukkojen katselmuksen
jälkeen kenttärovasti Kari Paavilainen piti mieliin painuvan kenttähartauden. Hän muistutti kuulijoille mm. Viipurin tapahtumista
tasan 58 vuotta sitten. Komentajan vaihto oli tapahtunut silloinkin. Radiossa soi "Säkkijärven
polkka" taukoamatta monta päivää. Polkka ei soinut kuitenkaan
ilosta, vaan hädästä, häirinnäksi
estämään lisätappioita.
"Tänä päivänä, komentajien
vaihtuessa, Suomessa eletään
rauhan aikaa. Ajanjaksot vaihtuvat, myös vuosituhannet vaihtuvat. Ihmisen aika ja Jumalan aika
ovat erilaiset. Kristillinen usko
tuli Suomeen tuhat vuotta sitten.
Ihmiselle se on suunnattoman
pitkä aika. Varusmiehestä tuntuu
usein palvelusaikakin pitkältä.
Meille kaikille tärkeimpiä ovat
omat ajat ja elämässämme tapahtuvat muutokset. Ja muutoksiin
liittyy aina kiitos ja rukous", puhui kenttärovasti Paavilainen.
Hartaushetken lopussa kenttärovasti kertoi jutun inhimilli-

10

sestä kiitoksesta. Eräälle seurakunnan pitkäaikaiselle kirkkoherralle pidetyssä kiitospuheessa puhuja totesi, että tässä seurakunnassa on aina saatu parempi kirkkoherra edellisen tilalle.
Varmasti nytkin.

Jaa valtaa alaisillesi
Runsaan vuoden SlRR:n komentajan tehtäviä hoitanut komentaja Jarmo Jaakkola korosti puheessaan motivoituneen henkilökuntansa merkitystä sekä hyvää panosta varusmieskoulutuksessa ja
uusien Merivoimien luomisessa.
"Organisaatiomuutokset ovat
tuottaneen henkilöstölle runsaasti
työtä, mutta peräänantamaton sitkeys monien visaisten asioiden
hoidossa on tuonut usein hyvän
loppu tuloksen", totesi Jaakkola.
Varusmiehiä komentajan tehtävät jättävä Jaakkola kehotti
olemaan aktiivisia ja vastaanottamaan annetut opit, omaksumaan ne j a osoittamaan niiden

hallinta sotaharjoitusten kaikissa tilanteissa.
Tulevalle komentajalle perinnöksi Merisotakoulun apulaisjohtajaksi siirtyvä komentaja Jarmo Jaakkola viestitti puheensa
lopuksi muutaman henkilöstöä
koskevan ydinasian. "Pidä huoli
henkilöstön riittävyydestä kaikissa toimipisteissä, ylläpidä ja
pyri kehittämään hyvää työilmapiiriä koko rykmentissä, jaa valtaa alaisillesi - se tuottaa parhaan lopputuloksen ja pidä koko
henkilöstö säännöllisesti tietoisena mitä on aikaansaatu ja miltä tulevaisuus näyttää".
Koulutus ratkaisee
reservin
maanpuolustustahdon
Kaksitoista vuotta rykmentistä
poissa ollut Suomenlinnan Rannikkorykmentin uusi komentaja.
Pääesikunnasta tehtävään siirtynyt komentaja Aulis Minkkinen
ei pitänyt varsinaista linjapuhetta. Hän painotti puheessaan mer-
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kittävästi kuitenkin mm. seuraavia asioita:
"Jatkuva muutos korostaa perinteiden merkitystä niiden hyvässä tarkoituksessa: perinteet
eivät ole vanhan perään haikailemista. Ne eivät ole nurkkakuntaisuuden osoitus tai selänkääntö muiden perinteille ja ajatuksille. Perinteet eivät myöskään
saa olla este uuden omaksumiselle. Oikein ymmärrettynä perinteet ovat muutokseen kannustava voimavara. Olkaamme viisaita
tämän
voimavaran
hyväksikäytössä", totesi komentaja Minkkinen.
Rykmentin tehtävistä Minkkinen painotti vastuualueensa
maa- ja vesialueen sekä ilmatilan valvontaa yhteistoiminnassa
muiden valvontaviranomaisten
kanssa. Tehtävässä rykmentillä
on selkeä j a pysyvä rooli pääkaupunkiseudun edustan rajalla.
"Alueellisen koskemattomuuden turvaamistehtävän täyttämiseksi on pidettävä yllä riittävää
tulen käytön valmiutta. Vaikka

liikkuvuuden kehittäminen onkin
rannikonpuolustuksen kehityssuunta, rykmentin kiinteiden tornikanuunayksiköiden valmiuden
ylläpitäminen on vastuullamme
myös huomenna", painotti uusi
komentaja.
Puheensa loppupuolella komentaja Aulis Minkkinen selvitti näkemystään koulutuksesta:
"Rykmentin koulutustehtävässä
ratkaistaan
sen
reservin
maanpuolustustahto. Tehtävä on
käsittääkseni hoidettu erittäin hyvin. Myös jatkossa meidän on
huolehdittava siitä, että asevelvollisuuttaan suorittavat kokevat
kouluttajansa inhimillisenä, mutta vaativana ammattilaisena.
Tämä vaatimus koskee sekä
varusmiespalvelusaikaa että normaalitasolleen vähitellen palaavia reservin kertausharjoituksia.
Jos asevelvollisen j a hänen lähimmän kouluttajansa kohtaamisesta jää tympeä maku, on muilla pr-tempauksilla mahdotonta
paikata epäonnistumista".

" V a i e t t u S u o m e n silta"
Ohimarssin jälkeen joukot siirtyivät juhlalounaalle, jonka yhteydessä valtiotieteen tohtori Jari
Leskinen piti erittäin mielenkiintoisen esitelmän lokakuun alussa
ilmesty västäjulkaisustaan "Vaiettu Suomen silta". Kirjassa käsitellään Suomen ja Viron salaista
sotilaallista yhteistoimintaa Neuvostoliiton varalta 1930-1939.

SIRR;n uusi komentaja
Aulis Minkkinen
Teksti, otteet puheista ja
valokuvat: Eero Sivunen
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Uudenmaan Prikaati
opistoupseereita 90 j a siviiliammattihenkilöstöä noin 75. Sotilaskodin ja lastentarhan henkilökunta mukaanlukien on Dragsvikissä yhteensä noin 300 palkannauttijaa.

Vuonna 1626 perustettu Uudenmaan
Prikaati vaalii Rannikkojääkäreiden ja
liikkuvan Rannikkotykistön perinteitä.
Vuosipäiväänsä prikaati viettää 18 huhtikuuta. Tämä päivä on se jolloin suomalaiset joukot, kenraali Adlercreutz johdolla,
löivät venäläiset Siikajoella vuonna 1808.

Radiolinjan Tandem.

Suomen kattavin kaksitaajuusliittymä
ja erittäin edulliset puhelut,
alkaen 2 9 p/min.

ru^Arta 1908 aloitettiin kasarmifeen rakentaminen. Venäläiset
sotavangit saivat kasarmityöt päätökseen vuoteen 1912 mennessä.
Vapaussodan aikana ja tämän jälkeen toimi kasarmialue vankileirinä ja vuonna 1938 tehtiin kasarmeista alkoholiparantola ja vankityöleiri. Talvisodan jälkeen sijoitettiin osittain kaksikielinen 13.
prikaati Dragsvikiin. Jatkosodan
aikana käytettiin aluetta koulutuskeskuksena. Ruotsinkielinen
jalkaväki- ja tykistöjoukko-osasto sijoitettiin Dragsvikiin sotien
jälkeen.
Organisaatio ja t e h t ä v ä t
Organisaatio on vaihdellut vuosittain. Nyt, osana Merivoimia
kuuluu prikaatiin komentajan ja
esikunnan lisäksi Huoltokeskus,

Kertausharjoitukset
nousussa

Vaasan Rannikkojääkäripataljoona, Raaseporin patteristo ja aliupseerikoulu.
Rannikkoj ääkäripatalj oonaan
kuuluu kahden rannikkojääkärikomppanian lisäksi panssarintorjuntakomppania j a pioneerikomppania. Entinen Raaseporin
patteriston kranaatinheitinkomppania on nykyisin osa rannikkojääkäripataljoonaa. Raaseporin
patteristo muodostuu tulenjohtopatterista, esikunta- j a viestipatterista ja tulipatterista.
Aliupseerikoulussa koulutetaan Uudenmaan Prikaatin tuottamien joukkojen aliupseeristo.
Prikaatin tärkeimmät tehtävät
ovat joukkotuotanto, jatkuvan
valmiuden ylläpitäminen ja operatiiviset tehtävät.
Palkattua henkilöstöä on 300,
joista upseereita on noin 50,

Varusmiehistä tulee Uudeltamaalta lähes puolet, reilu kolmannes
Pohjanmaalta, noin 15 % Varsinais-Suomesta j a loput muualta
Suomesta ja ulkomailta (lähinnä
Ruotsista). Koulutettavista lähes
viidenneksellä on äidinkielenään
suomi. 1500 varusmiestä ja noin
1000 reserviläistä saavat vuosittain koulutusta prikaatin hoivissa. Kertausharjoitusten lukumäärä on viime vuosina ollut erittäin
alhainen, mutta ne ovat jälleen
nousussa.
Uudenmaan prikaati on väriläiskä suomalaisten varuskuntien joukossa. Värikäs historia,
useat aselajit edustettuina ja ruotsinkielisyys tekevät prikaatista
poikkeuksellisen. Kokonainen
ruotsinkielinen ikäluokka saa
koulutuksen yhdessä. Prikaatissa on heillä mahdollisuus oppia
tuntemaan toinen toisensa.
Artikkeli on koottu Prikaatin
esitteestä ja henkilöhaastattelujen
perusteella / JVo
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JOTTA SUOMALAISET VOISIVAT PUHUA ENEMMÄN.

BAMACH OY
ARKKITEHTITOIMISTO TÄHTI-SET OY
PYHÄJÄRVENKATU I A 33200 TAMPERE

10

RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 9 9

PUH. 03-214 8966 FAX. 0 3 - 2 2 2 9245
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I pinniciiicssii
1990-limilla
Hallinnonalan meri- ja rannikkopuolustuskohteiden rakentamista
käsittelevässä sarjassa esittelyvuorossa on Upinniemi.
Kasarmi K 19
• u a n n a 1993 työnsä aloittanut
vankityösiirtola on tuonut oman
lisäpiirteensä Upinniemen rakentamiseen. Edellisten kirjoitusten
tikoin tässäkin keskitytään esittelemään lähimenneisyydessä toteutettuja korjauskohteita.
Porkkalan vuokraalueen palautuksen
jälkeinen rakentaminen
Porkkalan palautuksen myötä v. 1956 aloitettiin rakennustyöt kuten puolustusministeriön
historian I I osassa mainitaan
"hieman yllättäen" tällä uudella
varuskunta-alueella. Pieneltä osin
voitiin tukeutua olemassa oleviin
rakennuksiin j a rakenteisiin niitä korjaamalla. Varsinaiseen uudisrakentamiseen päästiin 60-luvun alussa. Ajan tavan mukaan
rakentaminen tapahtui työllisyystöinä suuren siirtotyömaan puitteissa kesäseisokkeineen, työn
sijoittuessa työllisyyden ja rakentamisenkin kannalta huonompiin
syksyn ja talven kuukausiin.

14

Upinniemen
rakennusten
korjaustarve

Korjausrakentamisen
aloitus 1 9 9 2

90-luvun korjauskierros aloitet90-luvun alussa kaikkia Upinnie- tiin Harjukylän rakennusten kunmen rakennuksia - vanhempia 60- nostamistyöllä, joka alkoi v. 1992
luvulla korjattuja ja rakennettuja aikana ja eteni niin, että huhtioli käytetty yhtäjaksoisesti n. 30 kuussa 1993 ensimmäiset vangit
vuottaja ylläpidetty vähin varoin. voitiin majoittaa sinne. TyösiirVaruskunnan nopean synnyn ja tolan toiminta aloitettiin samaiajallisesti lyhyen toteutusajan seu- sen Harjukylän alueella loppujen
rauksena kaikissa rakennuksissa rakennusten kunnostustyöllä vanperusparannus - korjaustarve tuli kien majoitusta varten.
vastaan kutakuinkin samanaikaisesti.
Varuskunnan
90-luvun alussa pidetyissä, r a k e n n u s t e n
Puolustusministeriön ja Oikeus- k o r j a u s t ö i d e n a l o i t u s
ministeriön välisissä neuvotteluissa, päästiin myös Upinnie- Vuoden 1994 talousarvion varoilmen kohdalla ratkaisuun, jolla la aloitettiin kaksi mittavampaa
paikkakunnalle perustettiin van- rakennushanketta - varusvaraskityösiirtola työllistämään tehtä- ton perusparannus ja laajentamivään sopivaa vankityövoimaa ja nen varusmiessaunoilla sekä enkorjaamaan varuskunnan suures- simmäisen 60-luvun kasarmirasa korjaustarpeessa olevia raken- kennuksen (K 19) perusparannus.
nuksia.
Vanhan ruokalan lähellä sijainneen varusmiessaunan ja siihen liittyneen pienen pyykinvaihtovaraston muistavat var-
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maan kaikki ennen 1994 Upinniemessä varusmiehenä palvelleet. Tilat olivat äärimmäisen ahtaat ja varusmiesmäärään nähden
aivan liian pienet. Saunavuoroja
oli pitkin päivää lähes jokaisena
viikonpäivänä. Tästä ja puutteellisesta ilmanvaihdosta johtuen
rakenteisiin tuli kosteus- j a homevaurioita. Pyykkivaraston pienuudesta johtuen pyykkiä jouduttiin kuljettamaan edestakaisin
varusvaraston ja pyykinvaihtopaikan välillä.
Saunatilojen korjaamisella ei
pyykinvaihdon ongelmia olisi
voitu ratkaista, joten päädyttiin
muuttamaan, korjaamaan ja laajentamaan rakennuksessa S21 sijainnutta varusvarastoa. Toiminnallisesti varusvarastohanke jaettiin kahteen erilliseen osaan: Rakennettiin saunat, pesu-ja pukuhuoneet sekä niiden edellyttämät
liikennetilat käsittävä laajennusosa. Perusparannettiin varusvarasto ja rakennettiin saunavarasto, varusteiden vaihtotila ja henkilöstötilat silloisiin varusvaraston tiloihin.
Koska varusvarastolle ei voitu osoittaa korvaavia tiloja rakennustyön ajaksi, jouduttiin korjaustyöt jaksottamaan kahteen
rakennusvaiheeseen ja puolittamaan varusvaraston tilat korjaustöiden ajaksi.

sekä ikkunat
- varusmiesten sosiaalitilat,
joissa uusittiin WC- ja pesutilat.
Vanhat pyöreät karusellipesualtaat oli j o aikaisemmin korvattu
tavanomaisilla käsienpesualtailla.
Korjaustyössä lisättiin sekä altaita että varusmiesten nykyään eniten käyttämiä suihkupaikkoja.
Varusteiden kuivaushuoneet olivat täysin alimitoitettuja nykyisin
käytössä oleville lukittaville kuivauskaapeille. Lisää kuivaustilaa
rakennettiin, pientä ylimitoitusta
käyttäen, kasarmin kellarikerrokseen niin että ylimajoitustilanteessakin jokaiselle varusmiehelle
voidaan osoittaa vapaa lukittava
kuivauskaappi henkilökohtaisten
varusteiden kuivaamista varten.
Kuivaustilat varustettiin nykyaikaisilla ilmankuivauslaitteilla, joiden avulla varusteet on mahdollista saada kuivaksi seuraavaa aamua varten.
- yksiköiden toimistotiloista
tehtiin nykyaikaisia toimistotyötiloja, jotka varustettiin tarpeellisilla atk- yms verkoilla.
- kouluttajien sosiaalitilat
puuttuivat kasarmista kokonaan.
Korjaushankkeessa kellarikerrokseen rakennettiin kouluttajille määräysten mukaiset pukupesu-ja wc-tilat.

- varusmiesten yhteistilat pyrittiin toteuttamaan siinä laajuudessa kuin se olemassa olevien
tilojen puitteissa oli mahdollista. Niitä ei kuitenkaan pystytty
mitoittamaan täysin nykymääräysten mukaisiksi.
- vanha betonikattotiilinen
vesikatto oli vuosien kuluessa rapautunut, joten se jouduttiin uusimaan kokonaan.
- koko rakennuksessa uusittiin ilmanvaihto, viemäri- ja vesijohtoverkostot ja sähköverkot.
Ilmanvaihto tehtiin koneellisella
tulo-ja poistoilmalla riittävien ilmamäärien takaamiseksi. Kolmekymmentä vuotta käytössä olleet
ja rakennusajan materiaaleilla
tehdyt vesijohtoja viemäriverkostot olivat loppuun kuluneita ja
jatkuvasti korjauksen tarpeessa,
joten ne uusittiin kokonaan.
Käytännössä yllä oleva luettelo tarkoitti rakennusten sisäosien lähes täydellistä purkamista.
Alkuperäistä jäi oikeastaan vain
rakennuksen runko ja julkisivun
umpiosat.
Kasarmien
korjaustöiden jatko
Kasarmien korjaustyötäjatkettiin
periaatteella vuosi ja kasarmi, si-

Kasarmin K 19
perusparannus
60-luvulla rakennettujen kasarmien peruskorjaus oli ollut hankeluetteloissa 80-luvun puolivälistä
alkaen. Käytettävissä olevien varojen niukkuudesta johtuen hankkeita ei voitu toteuttaa aikaisemmin. Kasarmin K l 9 korjaustyön
suunnittelussa pyrittiin määrittelemään y leispäteväkorjausten laajuus ja taso ohjeeksi myös seuraavina vuorossa olevien K18, K20
jaK21 peruskorjaukselle. Rakennushankkeessaperuskorjattiintai
uusittiin:
- majoitustilat, joissa uusittiin lattia-, seinä- j a kattopinnat,
varusmieskaapit, tupien ovet

Varusvarasto
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ten että viimeinen eli kasarmi K21
luovutettiin käyttäjälle juuri ennen uuden alokaserän palvelukseenastumista alkukesällä 1998.
Korjaustyöt tehtiin K19 suunnittelussa määritellyssä laajuudessa, yrittäen ottaa oppia aikaisempien kasarmien korjaustöissä saaduista kokemuksista. Yllätyksiltä ei toki siltikään vältytty. Yksi
suurimpia taisi tulla K21 :n kellarin lattiaa avattaessa. Havaittiin
näet, että puhki syöpynyt pohjaviemäri yhdessä puutteellisen salaojituksen kanssa oli uittanutympäristön pintavedet rakennuksen
alle vieden mennessään suuren
osan siitä hiekasta, jonka varaan
maavarainen lattia aikoinaan oli
valettu. Konkreettisesti asia havaittiin kun lattia romahti sillä
liikkuneen työkoneen alla. Samalla löytyi ainakin osasyy siihen
saakka vastausta vaille jääneeseen
kysymykseen. Mistä johtuu että
Upinniemessä viemäriveden määrä ylittää kulutetun veden määrän
vaikka Toppilan olut oli poistunut markkinoilta j o aikoja sitten?
Asuinrakennusten
korjaustyöt
90-luvun varrella korjattiin kymmenkunta asuinrakennusta. Korjaustyöt suhteutettiin kunkin rakennuksen korjaustarpeeseen j a
tavoitteena o l i nostaa asuntojen
laatutaso vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia. 60-luvulla j a
myöhemmin rakennetuissa asuinrakennuksissa toimenpiteet kohdistuivat paitsi pintarakenteisiin
myös asuntojen kiintokalusteisiin
ja sähkö-, vesijohto- j a viemäriverkostoihin. Eräissä tasakattotaloissa muutettiin kattomuotoa harjakatoksi.
Asuinrakennusten korjaustöistä laajin oli asuinrakennuksen A3 korjaus, jota rahoitussyistä tehtiin porras kerrallaan v.
1995 loppupuolelta vuoden 1997
loppuun. Rakennuksen kaikissa
asunnoissa suoritettiin perusteellinen kaikkia tiloja koskeva korjaus. Rakennus oli korjaustyön
alkaessa niin loppuun kulunut

10

Jussi Voutilainen

Tanskan rannikonpuolustuksen modifiointi

että kasarmien lailla vain rakennuksen runkoja ulkoseinien umpiosat jäivät purkamatta. Sisäpuolella uusittiin keittiöt j a pesutilat perusteellisesti. Muissa
asuinhuoneissa tehtiin pintakorjauksen lisäksi joitakin asunnon
asuttavuutta parantavia ovimuutoksia, joilla saatiin poistettua aikaisemmin läpikulkuhuoneina
toimineiden huoneiden haitat.
Suurin muutos on havaittavissa
rakennuksen ulkoisessa ilmeessä uusi lämpörappaus, uusitut
parvekkeiden kaiteet ja ylimmän
kerroksen parvekkeiden j a sisäänkäyntien katokset antavat rakennukselle myönteisen j a huolitellun leiman. Vieressä olevien
asuinrakennusten A I j a A 2 korjaustarve on vastikään korjatun
kohteen vieressä silmiinpistävä.
Rakennustöiden
rahoitus ja organisaatio
Oikeusministeriön vankeinhoitoosaston ylläpitämä vankityösiirtola toi olemassa olonsa aikana
vankien työpalkkoihin j a työn
edellyttämiin tarvikehankintoihin
vuosittain n. 3,5 mmk. Summa
kattoi ennalta sovitun n. 30 %
osuuden rakentamisen kokonais-

kuluista Pääosa eli 70 % rahoituksesta tuli talousarviovaroina
Puolustusministeriön kautta. Voimakkaimpina korjausrakennusvuosina Upinniemeen investoitiin
yli 10 mmk vuodessa. Vuosien
1993 j a 1998 välillä, jolloin työsiirtolan t o i m i n t a lopetettiin,
Upinniemen korjausrakentamiseen käytettiin näin yhteensä n.
90 mmk.
Vuosina 1992-1994 rakennushankkeet oli organisoitu siten että Puolustusministeriön rakennusosasto johti hankkeiden
suunnittelun urakkavaiheeseen
saakka. Käytännön rakentamisen, sen organisoinnin pääurakoitsijana sekä L V I - j a sähkösekä muiden erikoisurakoiden
kilpailuttamisen j a käytännön
valvonnan suoritti rakennustoimisto Upinniemessä. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen perustamisen jälkeen 1.4.1994 sen
keskusyksikkö on vastannut rakennusosaston aiemmin hoitamista tehtävistä j a Kirkkonummen paikallistoimisto sitä edeltäneen rakennustoimiston siihen
saakka hoitamista tehtävistä. •

Kauko-ohjattua merivalvontaa
hoitavat multisensorit.
Tanskan Merivoimien tehtävät
edellyttävät Tanskan salmien läpi
suuntautuvan liikenteen valvontaa. Vuosittain yli 45 000 kauppaalustaja noin 200 Naton ulkopuolista alusta suuntaavat kulkunsa
salmien läpi. Sodan aikana Merivoimien tulee varmistaa Naton
Euroopan pohjoisen j a eteläisen
alueen välinen liikenne sekä tarvittaessa varmistaa pääsy Baltianmerelle.
Lähivesien
ulkopuolella
Tanskan M e r i v o i m i l l a on velvoitteita myös Grönlannin ja Färsaarten suuntaan. Näillä alueilla

Merivoimat vastaa kalastuksen
valvonnasta j a kontrolloinnista,
tiedustelusta, jää- j a saastevalvonnasta sekä Tanskan aluevesien loukkaamattomuuden valvonnasta j a virka-avusta paikallisille asukkaille.
Tehtävien monimuotoisuus
edellyttää Merivoimilta kykyä
toteuttaa samalla alustyypillä
useita tehtäviä. Nato-tehtävien j a
kansallisten tehtävien takia ovat
Tanskan M e r i v o i m a t käyneet
läpi voimakkaan modernisointikauden. Sekä kalusto että organisaatio ovat olleet voimakkaan
kehityksen kohteena.
Rannikkopuolustus vain
pieni osa Merivoimia
Tanskan Merivoimien vahvuus oli
vuonna 1992 5 600, joista varusmiehiä noin 900. Reserviläisten
kirjavahvuus on noin 7 600. Home
Guardin (Kodinturvajoukot) vahvuus merivoimissa on hiukan alle
5 000 sotilasta. Rannikkopuolustuksen kehittäminen päätettiin
keskittää kahteen linnakkeeseen
ja 1990-luvun alkupuolella päätettiin hankkia vuoteen 1994 mennessä molemmille linnakkeille

150 mm rannikkotykkejä, ajoneuvolavettisiaohjuspattereita varustettuna HARPOON-ohjuksilla.
Vedenalaisen sodankäynnin saralla tanskalaiset tekivät yhteistyötä saksalaisten kanssa kehittämällä SM-2G merimiinaa.
M e r i v a l v o n t a kaulcoohjattua ja keskitettyä
Samaan aikaan alettiin kehittää
kauko-ohjattavaa rannikkovalvontaverkkoa. Tänä päivänä
Tanska valvoo aluevesiään pääsaarten j a manner-Tanskan alueella JAI:n kehittämällä kaukoohjatulla valvontaverkolla. Valvontaverkossa on lähes kaksikymmentä multisensoria, joiden kuvaa voidaan tarkkailla valvontakeskuksista. Multisensoreiden
käyttö myös itse vai vonta-asemasta on mahdollista. Järjestelmä sisältää päiväkameran, infrapunakameran, stabiloimattoman kääntöpään sekä panssaroinnin. Laseretäisyysmittaria ei ole asennettu järjestelmään, koska multisensoreita käytetään rinnan rannikkotutkien kanssa. •
kuvat Jarmo Tuukkanen

Lähteet: Puolustusministeriön historia,
Upinniemen rakennushankkeiden asiakirjat, haastattelut

Karl Gädda, arkkit. SAFA
Puolustushallinnon rakennuslaitos
Keskusyksikkö
Kirjoittaja on toiminut edellä esiteltyjen varusvaraston, kasarmien ja asuinrakennuksen A3 arkkitehtisuunnittelun valvojana j a projektinjohtajana Puolustusministeriön
rakennusosastolla j a rakennuslaitoksen perustamisen jälkeen sen keskusyksikössä.
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Vahva laivasto ja korkea valmius ovat Tanskan puolustuksen kulmakiviä.
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RtUy:n
vuosikokous
Kahden edellisen vuoden kokemuksista rohkaistuneena
päätimme järjestää jälleen kerran nuorisolle, tai oikeastaan
lapsille suunnatun leirin. Saadaksemme leirijärjestelyt ajoissa kuntoon aloitimme tiedotuskampanjan j o helmikuussa,
mutta kuten joku sanoi aikanaan: jos joku asia voi mennä
pieleen, niin se myös menee.
Tällä kerralla ensimmäinen ilmoitus leiristä helmikuussa sisälsi väärän ajankohdan, eli leirin alkaminen ilmoitettiin viikkoa aikaisemmaksi, kuin oli
suunniteltu. Seuraava tiedotus
jäi painajan toimesta pois kokonaan, rauha hänen sielulleen.
Suoritettuamme Lauri Sipposen kanssa hätäistunnon, ilmestyi ns. Pika-Ankkuri, jossa leiristä ilmoitettiin ja sitten alkoi
tapahtua. Lyhyessä ajassa allekirjoittaneen puhelin aikoi soida tosissaan. Leirin vahvuudeksi oli ilmoitettu 30 lasta. Sydän
heltyi viime tipassa, ja loppujen lopuksi leirin vahvuus kasvoi 45 lapseen. Tämän jälkeen
oli pakko myydä "ei-oota". Jos
olisimme ottaneet kaikki il-

moittautuneet. lasten määrä
olisi noussut toiselle sadalle,
eli leirin toiminnalle on todella
sosiaalinen tilaus.
Saadaksemme leirin kunnialla läpi, saimme lisää apujoukkoja:
- Kivenlahden partiolaiset
Topon johdolla hoitivat leirin
ohjelman ja toteutuksen viiden
partsikkalaisen voimin.
- Vaarlahden Paikalliskomppanian Merikuljetusjoukkueen pojat hoitivat merikuljetukset kahdella Möröllä.
- Muonituksen raskaan
taakan kantoivat Sinikka,
Tina, Make j a Pena, joka
myös valvoi, että, Järvön paikat kestivät neljän päivän myllytyksen.
Muonat tulivat jälleen Ravintola Olvilta, jonka henkilökunta venyi taas kerran hienoon suoritukseen.
Mäkiluodon linnake antoi
oman tukensa leirille suostumalla ottamaan vastaan valon
nopeudella liikkuneen tuhatjalkaisen. Linnakkeen varusmiehet esittelivät 76 ltk 31:n,

ja linnakkeen sotilaskoti, inventaariokiireistään huolimatta, tarjosi parastaan ilmiölle,
joka taisi välillä rikkoa äänivallinkin päästessään tyydyttämään karkkinälkäänsä.
Leirin monipuolinen ohjelma saatiin toteuttaa, meille kaikille tänä kesänä tutun, helteen
vallitessa. Helle aiheutti sen,
että valvottuja uintiretkiä oli
useita. Tiistaina saari joutui
ukkosen kouriin. Kiltamajan
suojassa vallitsi yllättävä hiljaisuus kun luonto ärjähteli ulkona. Leirin lopuksi järjestettiin olympialaiset. Voittajaksi
selvisi Samu Salonen 9 v. Leirin tytöt järjestivät pojille shokkihoitoa, valtaamalla kymmenen parhaan joukosta peräti
kuusi sijoitusta.
Paljon olisi lisättävää, mutta uskon, että lapset ovat kertoneet kotijoukoille omat kokemuksensa j a tunteensa.
Omasta puolestani kiitän kaikkia mukana olleita ja toivotan
auvoisia syyskelejä.
Pekka Ahtola

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen
sääntömääräinen vuosikokous pidetään
U u d e n m a a n Prikaatissa torstaina
9 . 1 2 . 1 9 9 9 . Vuosikokouksessa käsitellään
yhdistyksen säätöjen 13§:n mukaiset asiat
sekä muut jäsenten syyskuun loppuun
mennessä hallitukselle lähettämät asiat.
Ohjelma
13.30
Linja-auto lähtee
Kasarmintorilta
15.00
Tulo Tammisaareen,
varuskunnan esittely ja
koulutuksen seuraaminen
18.00
Vuosikokous ja yhdistyksen
tarjoama kokousillallinen
21.30
Linja-auto lähtee Helsinkiin
Ilmoittautumiset linja-autokuljetukseen ja
illalliselle 1.12. mennessä
Turku Hannu Heinonen 0 2 - 1 8 1 5 2 1 1 1
Kotka J u k k a Leikos 0 5 - 1 8 1 6 7 1 1 1
Hanko Kari Salin 0 1 9 - 1 8 1 0 1 1 1
m u u t Petri Parviainen 0 9 - 1 8 1 0 1 1 1 .
Tervetuloa vaikuttamaan yhdistyksemme
suuntalinjoihin hyvässä
rannikkopuolustushengessä.

Rannikkotykistösäätiön solmio
Rannikkotykistösäätiö on teettänyt aselajisolmioita 20 juhlavuoden kunniaksi.
Solmio on musta-punainen ja se on Marja
Kurjen suunnittelema käsintehty silkkisolmio.
Tätä aselajivärejä kantavaa solmiota on saatavana allekirjoittaneelta hintaan 200 mk kpl.
(Ovh hinta n 340 mk).
Terveisin
Säätiön asiamies
komentajakapteeni Jyri Vikström
puh (09)181 24 263
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PAATOI MITTA JA

PCOT
9002

Arvoisat lukijat
• Me suomalaiset elämme korkean teknologian
maassa. Suomi on taloudellisessa nousussa. Pääosa nuorista kouluttautuu yhä korkeampiin oppiarvoihin j a vaativiin ammatteihin. Ikääntyneempien on täydennyskoulutettava jatkuvasti
itseään. Teknologia ja erityisesti tietotekniikka
ovat avainsanoja. Herää kysymys, elämmekö
kohta virtuaalimaailmassa?
Lokakuun alku 6 0 vuotta sitten
Itsenäisellä Suomella oli aikaa jäljellä tuolloin
alle 60 vuorokautta tapahtumaan, jota ei tulla
unohtamaan koskaan. Neuvostoliitto hyökkäsi
Suomeen 30.11.1939 päämääränään miehittää
valtakunta. Suomalaisten uskomaton, peräänantamaton puolustussota. Talvisota, oli alkamassa.
Mahdollisiin sotatoimiin oli varauduttu, mutta ei riittävästi. Monet suomalaiset pitivät muualla Euroopassa käynnissä olleita tapahtumia hyvin kaukaisina. Tietoliikenne oli alkeellista verrattuna nykypäivään. Poliittinen ilmapiiri oli
herkkä. Joidenkin arvioiden mukaan valmiusja puolustustilalakien voimaansaattamisessa
riittävän ajoissa oli omat riskinsä. Puolustusvoimat oli luonnollisesti varautunut mahdollisiin
uhkakuviin tietyillä suunnitelmilla ja eduskunnan myöntämillä niukoilla resursseilla. Tärkein
asia oli kuitenkin kunnossa: yhteenkuuluvaisuuden tunne ja rautainen taisteluhenki.
Julkaisemme tässä lehdessä laajan artikkelin
siitä valmiudesta, niissä rannikkojoukot talvisodan kynnyksellä olivat.
Millennium lähestyy
Kirjoittaessani tätä tekstiä, päivämäärä 9.9.99 on
hyvin lähellä. Jotkut arvelevat, että ko. päi vämäärä on ensimmäinen koetinkivi tietotekniikalle
ennen vuosituhannen vaihdetta. Tietokoneita ja

järjestelmiä on testattava ja tietokannoista on
otettava varmistuksen varmistuksia, jos haluaa
säilyttää niitä vielä yli vuodenvaihteen. Se hetki,
jolloin joulukuun viimeinen vuorokausi vaihtuu
tammikuun ensimmäiseen, on j o aivan toinen
juttu. Valtaosa maapallon lentokoneista on tukevasti maan kamaralla, junien ja laivojen turvallisuutta seurataan erittäin tarkoin, rahaliikenne on
pysähdyksissä ja mm. sairaaloiden laitteistoja,
rakennusten LVISA-laitteita ja teollisuuden koneita seurataan "hikikarpalot otsalla". Entä miten
on varmennettu eri valtioiden asejärjestelmät?
Ovatko nämä todellisia uhkakuvia vai joidenkin mielikuvitusrikkaiden yksilöiden keksimiä ufo-juttuja? Siihen on vaikea kenenkään vastata varmasti. Tämän lehden ilmestyessä vuodenvaihteeseen on aikaa jäljellä noin 90 vuorokautta. Itse uskon, että varmistukset on hoidettu
ammattitaidolla. Onhan aikaa ollut riittävästi ja
ongelmat pääosin tiedossa. Eikä tätä prosessia
taida ohjata kukaan vallanhaluinen valtion päämieskään. Onneksi.
Ontuvat rinnastukset
Joidenkin lukijoiden mielestä Talvisodan uhan ja
vuosituhannen vaihteen mahdollisten atk-ongelmien rinnastaminen saattaa ontua rajusti. Näin
varmaan onkin, sillä eiväthän ne olekaan yhteismitallisia missään tapauksessa. Mutta todellisuudessa yhteiskuntamme ja elämämme on tänä
päivänä niin sidottu tietotekniikkaan, ettei asiaa
kannata vähätelläkään. Tietotekniikan haavoittuvuus poikkeusoloissa on sittenkin totta, eikä "ruususen uneen" pidä tuudittautua. Ei edes meidän
rannikonpuolustajien.
Turvallista alkanutta syksyä
Eero Sivunen
päätoimittaja

Kompa ktitietokone

Syvyys vain 4 0 0 m m , korkeus 8 8 m m .
EMI/RFI MIL-STD-461D mukainen.
Toimitamme sotilas- ja teollisuuskäytön rankkoja
olosuhteita sietävät:
•

tietokoneet ja monitorit

•

reitittimet ja keskittimet

•

RAID-asemat

•

näppäimistöt jä muut tarvikkeet

Kokonaisjärjestelminä tai erillisosina.

P y y d ä lisätetoja !

PCQT
PCQT Nordic, Sinikalliontie 4 , 0 2 6 3 0 ESPOO
Puh: 0 9 - 5 0 2 3 9 3 8 , Fax: 0 9 - 5 0 2 1 1 5 9
e-mail: rainer@pcqt.se
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Yhdysvaltain
merijalkaväki
uudelle
vuosituhannelle
JUHA VAUHKONEN

Vuosituhannen vaihtuminen tuo
mukanaan suuria muutoksia Yhdysvaltojen merijalkaväen kalustoon. Näitä muutoksia on mm.
maihinnousualusten määrän ja
alusluokkien väheneminen, uusien alusluokkien käyttöönotto,
merijalkaväen ilmakuljetuskyvyn
kehittäminen, käytössä olevan ilmatyynyaluskaluston eliniän jatkaminen, panssarintorjuntakyvyn
kehittäminen sekä uuden rynnäkkövaunun ja tykkikaluston käyttöönotto.

Maihinnousualusten
lukumäärä vähenee
Ensi vuosituhannella Yhdysvaltain laivaston maihinnousualuskalusto käsittää pienempiä, mutta
suorituskykyisempiä maihinnousualusluokkia kuin tänään. Yhdysvaltain laivasto tulee saamaan
ensi vuoden lopulla seitsemännen Wasp-luokan monikäyttöisen
maihinnousutukialuksensa(LHD,
Amphibious assault ship, multipurpose), lwo Jiman, operatiiviseen käyttöönsä. Wasp-luokan
seitsemän alusta sekä vuoteen
2009 mennessä vanhentuneet
maihinnousutelakka-alukset
(LPD) korvaava uusi San Antonio -luokan maihinnousutelakkaalukset tulevat muodostamaan
ensi vuosituhannella merijalkaväen merikuljetuskyvyn rungon.
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Merijalkaväkitoimii...

San Antonio-luokan maihinnou- nostamaan alusten ja merijalkasutelakka-aluksia on suunniteltu väen valmiutta ja taistelukykyä
hankittavan yhteensä 12 kappa- sekä pienentämään alusten elinletta. Ensimmäinen alus luovu- ikäkustannuksia.
tettaneen laivastolle vuonna 2003.
Yhdysvaltain laivaston mai- l i m a k o m p o n e n t t i a
hinnousualuskaluston ikääntyes- k e h i t e t ä ä n
sä ja osan poistuessa käytöstä,
jäljellejäävien alusluokkien toi- M V-22 Osprey pystysuoraan nouminnallisuus ja suorituskyky kas- sevallaja laskevalla lentokoneelvaa. Niin sanottu Smart Work - la korvataan merijalkaväen käyaloite sisältää useita alusten mo- tössä olevat vanhenevat CH-46E
dernisointikohteita. Erikoisimpi- jaCH-53D-helikopterit. Koneon
na mainittakoon uusi mastora- tällä hetkellä suunnittelu-, tuotankenne, jossa sensorit sijaitsevat to-ja kehitysvaiheessa. Tällä hetmaston sisällä tutkapinta-alan kellä merijalkaväen käytössä on
pienentämiseksi. Korroosion eh- neljä konetta operatiivisen käykäisemiseksi on kehitteillä val- tettävyyden arviointiin sekä muuvontajärjestelmä ylärakenteiden hun kokeilutoimintaan. Koneen
ja telakointikansien putkistolle laajamittainen tuotanto on suunsekä rakenteiden pinnoittaminen niteltu aloitettavaksi vuonna2001.
synteettisillä materiaaleilla. Tur- Merijalkaväelle on suunniteltu
vallisuutta lisäämään on kehitet- hankittavaksi kaiken kaikkiaan
ty automaattinen hätävalojärjes- 360 konetta vuoteen 2014 mentelmä ja älykortteihin perustuva nessä. Lentokoneen nopeus on
turvajärjestelmä. Tietotekniikas- 275-300 solmua ja kykenee kulsa sovelletaan uusinta teknolo- jettamaan 24 sotilasta täydessä
giaa, mm. litteät näyttöpaneelit varustuksessa. MV-22 -ohjelma
ja entistä tehokkaammat proses- on lähitulevaisuuden merkittävin
sorit huippuälykkäissä järjestel- merijalkaväen ilmatoimintaan liitmissä. Uusilla interaktiivisilla tyvä hanke.
virtuaalitodellisuuteen perustuvilla merijalkaväen koulutusjär- M a a k o m p o n e n t t i a k a a n
jestelmillä ja fyysisen kunnon ei u n o h d e t a
kohottamiseen tarkoitetut laitteet
auttavat saamaan henkilöstön uu- Yhdysvaltain merijalkaväki käytden kaluston kanssa samalle vii- tää vuosien 1999-2002 välisenä
valle.
aikana 300 milj. USD jo 20 vuotta
Näillä lisäyksillä pyritään vanhan maihinnousurynnäkkö-
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vaunun. M V 7 A I , elinkaaren jatkamiseksi. Tarkoituksena on modernisoida yhteensä 680 M V7A1
-vaunua (käytössä 1 320 vaunua).
Tavoitteena on kuitenkin korvata
tämä vaunutyyppi uudella A A AV
(Advanced Amphibious Assault
Vehicle) maihinnousurynnäkkövaunulla seuraavien 12 vuoden
aikana. Uuden A A A V-rynnäkkövaunun eduiksi on ilmoitettu
M V7A1 verrattuna mm. kolminkertainen nopeus vedessä (25-30
solmua), kaksinkertainen panssarisuoja, kyky tuhota kevyesti panssaroituja ajoneuvoja suoraan edestä 1 500 m: n etäisyydeltä liikkeestä sekä huonoissa sää-ja näkyvyysolosuhteissa, suurempi
maastoliikkuvuuskyky ja -nopeus (80 km/h) ja kyky toimia yhdessä M l A I -taisteluvaunun
kanssa. AAAV-rynnäkkövaunuja on suunniteltu hankittavan yhteensä 1 013 vuosien 2004-2011
välisenä aikana.
Suomalaisille
tuttu Javelin
panssarintorjuntajärjestelmäksi
Merijalkaväen panssarintorjuntakykyä kehitetään myöskin vuodesta 2000 alkaen, jolloin vanhentunut Dragon panssarintorjuntaohjusjärjestelmä korvataan uudemmalla, kannettavalla keski-

matkan Javelin panssarintorjuntajärjestelmällä. Lyhyen kantaman, taisteluvaunujen tuhoamiseen soveltuvan Predator-kertasingon kehitystyötä jatketaan.
Merijalkaväen epäsuoran tulituen kehittäminen alkaa vuoden
2000 aikana. Budjettiin on varattu varoja uuden 155 mm:n
haupitsin prototyyppiä varten.
Uudella kevyellä 155 mm:n haupitsilla (paino 4,5 tonnia) korvataan 600 vanhentunutta M198
haupitsia. Uudella tykkikalustolla pyritään lisäämään merijalkaväen tykistön liikkuvuutta, taistelukestävyyttä sekä käytettävyyttä maihinnoususotatoimialueila. Tykin kantama on 21 km
tavanomaisella ammuksella sekä
31 km rakettimoottorilla varustetulla ammuksella. Uuden haupitsikaluston on suunniteltu olevan täydessä operatiivisessa käytössä vuonna 2006.

Persianlahden opit
Vuodesta 1986 merijalkaväen
käytössä olleen ilmatyynyaluskaluston (LCAC, Landing Craft Air
Cushion) elinkaaren jatkaminen
aikaa vuonna 2000. Tälläelinkaaren jatkamisohjelmallaon tarkoitus pidentää alusten ikää 20-30
vuodella. Modernisointiohjelma
sisältää mm. alusten C4N -järjestelmän sekä alusten rungon uusimisen.
Persianlahden sodan kokemukset sekä uusi "From the Sea"
-doktriini painottavat maihinnousurannan raivaamista miinoitteista sekä erilaisista vedenalaisista
esteistä. Vuoden 2000 erityisenä
tutkimuskohteena on miehittämättömien vedenalaisten laitteiden käyttö räjähteiden/miinojen
etsintään j a tuhoamiseen sekä
miinantorjuntasodankäyntiä palveleva merenpohjan tutkimus. •

Tositilanteessa
vihollinen uhkaisi
linnakesaarta
myös ilmasta
käsin. Ja sitä
varten tulee toki
myös harjoitella.
VaarPaikK:n
jäsenistä moni
harrastaa myös
laskuvarjohyppäämistä, joten
ammattitaitoinen
"vihollinen"
saatiin harjoitukseen ennakkoluulottomasti mukaan.

Kranaatinheitin on
tärkeä ase myös
linnakkeella. Tiivis
aikataulu pakotti
joukot harjoittelemaan myös yöaikaan, joten kuvan
tummuus ei todellakaan johdu valotusongelmista. Krhjoukot hoitivat
myös harjoitusmaastonsa vartioinnin hyvin. Takamaastosta alueelle
livahtanut tiedottajakaan ei yllättänyt
vartiomiestä.

Edellisessä Rannikon Puolustajassa esitelty Suomenlahden Meripuolustusalueen Paikallisosasto
(SIMeriPAT) järjesti kesäkuun
alussa yhdessä SIMepa:n kanssa
onnistuneen vapaaehtoisen harjoituksen. Lähes 300 harjoitukseen kutsuttua reserviläistä saivat
koulutuksen lisäksi ylimääräisenä
etuna nauttia myös k a u n e i m m a t
puolensa näyttäneestä saaristosta
ja merellisestä ympäristöstä.

Hikeä ilman kyyneleitä
Rannikko -99 harjoitus kylpi auringossa
SIMeriPAT:lla j a sen edeltäjillä
Rannikon Paikallisosastolla sekä
Sinisen Reservin Suomenlahden
Laivueella on ollut viime vuosina
uskomaton tuuri sääolosuhteiden
kanssa. Aurinko on paistanut kirkkaimmillaan j a lämpömittari on
näyttänyt hellelukemia kaikissa
viime kesien suurharjoituksissa.
Kolmipäiväisen Rannikko 99
-harjoituksen suunnittelusta, koulutuksesta ja käytännön johtamisesta vastasivat reserviläiset.
Kantahenkilökuntaa o l i mukana
lähinnä varotehtävissä j a reserviläiskouluttajien tukena. Lähes
300:n reserviläisen harjoitusjoukot koostuivat rannikko- j a laivastojoukoista
sekä
SlMeriPAT:n paikalliskomppanioiden organisaatioista. Harjoitus
oli yhteistoimintaharjoitus e l i
mukana olleet rannikkotykistö,
rannikkojääkärit, laivasto, vartiojoukkueet, paikalliskomppaniat,
maaliosasto j a liikkuva sotilaskoti harjoittelivat omien tärkei-
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den tehtäviensä ohella myös keskinäistä yhteistoimintaa.
Aktiivinen maaliosasto
piti joukot virkeinä
Harjoitus toteutettiin Santahaminassa, Isosaaressa j a Kuivasaaressa. Lisäksi harjoituksessa mukana olleet Kuljetusviirikön j a
Miinaviirikön alukset harjoittelivat omaa toimintaansa läheisillä
merialueilla.
Pauketta, vauhtia j a toimintaa o l i niin harjoitusjoukoilla
kuin tukijoukoilla riittämiin. T i i vis aikataulu j a kunnianhimoiset
koulutukselliset tavoitteet estivät
"odottamisen harjoittelu" j a ansiokkaasti ympäri vuorokauden
toiminut maaliosasto piti jännityksen pinnassa. Tiettävästi eräs
reservin kapteenikin tuli saaressa konkreettisesti törmänneeksi
Vaarlahden Paikalliskomppanian
vartiojoukkueesta koottuun maaliosastoon. Hengityksen tasaan-

nuttua ryhmän käsittelyyn joutunut kokenut kapteenikin oli vakuuttunut maaliosaston ammattitaidosta.
Reserviläisellä halu
harjoitella
Kovapanosammuntoja harjoituksessa ammuttiin 100TK rannikkotykillä, 12,7 ilmatorjuntakonekiväärillä, kranaatinheittimenä ja
rynnäkkökiväärillä. Näin harjoittelu huipentui aina tositoimiin j a
motivaatio pysyi loppuun asti
korkealla.
Harjoitus onnistui kokonaisuutena hyvin. Vaikka eri osaalueilla parantamisen varaa aina
löytyykin, harjoituksen PV- sekä
reserviläisjohto olivat tyytyväisiä tuloksiin. Myös harjoituksessa vierailleet Merivoimien komentaja, vara-amiraali Esko I i i i
sekä hänen kutsuvierasjoukkonsa olivat vakuuttuneita näkemästään.
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Merivoimien komentaja varaamiraali Esko Mli ja harjoituksen reserviläisjohtaja reservin
majuri Reijo Telaranta.

Harjoituksen reserviläisjohtaja, SlMeriPAT:n komentaja reservin majuri Reijo Telaranta antoi harjoituksen johdolle j a kouluttajille palautetta toistaiseksi
kokoluokaltaan suurimman harjoituksen jälkeen: "Asetimme
Rannikko 99 -harjoituksessa itsellemme monia vaatimuksia,
joita emme olleet aikaisemmissa
harjoituksissa kohdanneet. Toivon, että myös tulevaisuudessa
säilytämme niin koulutustoimin-

Ilmasta hyökännyt vihollinen eteni maahan päästyään
savuverhon suojasta kohti rt-patterin tuliasemia. Hyvin
harjoitellut vihollisosasto sai
asemiaan puolustavien taistelijoiden adrenaliinin ja
sykkeen koholle.
Sen verran vauhdikasta ja totista
yritys oli molemmin puolin.

nassamme kuin kaikessa muussakin samanlaisen nousujohteisen j a uusiin haasteisiin innolla
mukaan lähtevän toimintalinjan.
Vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestelmä tarvitsee esikuvia, olkoon se jatkossakin SIMeriPAT."
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Harjoituksen aikana haastattelemani reserviläiset olivat iloisia saatuaan kutsun harjoitukseen. Erityisen ilahduttavaa on
se, että vielä kotiutumisen yhteydessä j a veneen keulan osoittaessa kohti Helsingin helteisiä te-

HXJM3B

-ULKOPUHELIN

VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN
Säänvaihteluja, ilkivaltaa j a kovaa käyttöä
kestävien Racal-ulkopuhelinten käyttö lisääntyy
nopeasti kaikkialla siellä, missä puhelimen
odotetaan toimivan luotettavasti kaikissa
olosuhteissa.
Kirkkaankeltainen tai h a r m a a - IP-55 luokan
tiiviiseen alumiinikoteloon asennettu
ulkopuhelin on kehitetty vaikeissa olosuhteissa
luotettavasti toimivaksi yhteys- j a
hälytyspuhelimeksi. Se voidaan liittää yleiseen
puhelinverkkoon j a yrityksen sisäiseen
puhelinjärjestelmään.

Kuva-arvoitus: Etsi kuvasta sissi tai muutama.... Ilman lavastusta ja maanittelua
näitä VaarPaikk:ssa harjoittelevia maaliosaston herroja ei olisi onnistunut laisinkaan
tallentamaan kuvaan. Syynä ei ole turha vaatimattomuus vaan erinomainen kyky
maastoutua ja liikkua huomaamatta. Edes metsässä yli kävellessä harva osaisi heitä
bongata.

Ulkopuhelimia käytetään mm. aidattujen
alueiden porteilla, teollisuuslaitoksissa,
voimaloissa j a sotilasalueilla sekä asemilla,
satamissa j a aluksissa.
MAAHANTUONTI JA MYYNTI

rasseja t o i v o i v a t k a i k k i a l u k s e l la olleet j a n o i s e t reserviläiset saavansa p i a n taas u u d e n k u t s u n s o tilastaitoja harjoittelemaan.
O h e i n e n k u v a k a v a l k a d i antaa
varmasti t e h o k k a i m m a l l a tavalla k i v a n h a r j o i t u k s e n o l o s u h t e i s ta j a r e i p p a a s t a hengestä. V a i k ka hiki lensikin harjoituspaikkoj e n perässä juostessa, t ä y t y y
m y ö n t ä ä , että m y ö s a l l e k i r j o i t t a neella j a k o k o tiedotus- j a kuvausryhmällä o l i mukavaa näitä
k u v i a räpsiessä. Se t o i v o t t a v a s t i
n ä k y y m y ö s k u v i e n hengessä.

Kuljetusviirikön käytössä olleet Suomenlinnan
Rannikkotykistökillan
kolme G-venettä olivat
korvaamaton apu
kuljetuskapasiteetissa.
Usein unohtuu, että
kuljetuskapasiteetin
lisäksi mittavaksi
hyödyksi voidaan
laskea myös reserviläisille tuotettu elämys
merimatkasta nopean
aluksen kyydissä.

NORECOM OY
THE T E L E C O M M U N I C A T I O N C O M P A N Y
Vallikallionkatu 1
Puh. (09) 5 1 2 0 1 5 5
02600 ESPOO
Fax ( 0 9 ) 5 1 2 0466

Lauri Sipponen
SIMeriPat, tiedotus

100 TK on puhunut. Ihan kuiskauksesta ei
ole kysymys, kun tornikanuuna suhii
rautaa taivaalle. Ajoittain vilkas siviililiikenne Helsingin edustan laivaväylillä aiheutti
tuttuun tapaan ongelmia kovapanosammunnoille. Ammunnan johdossa ja varotehtävissä toiminut ammattitaitoinen
Puolustusvoimien henkilöstö hoiti tehtävänsä mallikkaasti ja ammunnat saatiin
onnistumaan.
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JETAPPI OY

Puh.

Kääty tie 21, 61300 KURIKKA

Fax.

06-450 1708
0400-861 310
06-450 1708

POHJALAS
fl ET
HUOLEHTIVAT U U D E L L A TAVALLA J A L K O J E S I H Y V I N V O I N N I S T A !

OVE ENQVIST

rt-tykit

Aikaisin keväällä 1915 alkoi Russarössä ja Naissaaressa sekä Suropin niemellä betoniperustojen
rakentaminen 254/50 kanuunoille. Russarön patteriin suunniteltiin kuutta tykkiä ja muihin pattereihin neljää kumpaankin. Venäjän Merihallinnon tilaamat 14tykkiä lähetettiin New Yorkista Pietariin helmi-maaliskuussa 1915.
Aseiden saavuttua Pietariin kaksi
niistä toimitettiin ensin meriampumaradalle panosmäärittelyä
varten. Kesään mennessä olivat
kaikki tykit valmiit pattereihin lähetettäviksi. Russarössä päästiin
tiettävästi koeammuntoihin j o
kesällä 1915.
Russarön kuusitykkinen 234/
50 Be -patteri siirtyi itsenäistymisen jälkeen suomalaisille. Suomalaiset yrittivät j o 1920-luvulla ilmeisesti ilman tuloksia modernisoida näitä tykkejä. Vuonna 1935 aloitettiin vihdoin tykkien kunnostustyöt. Vuosina
1936-37 suoritettiin tykeille erilaisia korjauksia ja muutoksia.
Talvisodan alussa Russarön
patteri kävi tuloksekkaan tykistötaistelun venäläisen risteilijä
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234 mm:n 50 kaliiperin |
järeä merlJkanuuna
mallia Bethlehem Steel

Venäjä osti muiden
Pietari Suuren merilinnoituksen aseiden täydentämiseksi neljätoista
9,2 tuuman (234
mm:n) tykkiä Yhdysvalloista Bethlehem Steel Corporation -yhtiöltä.
Tykit oli alun perin
tarkoitettu Chilelle.
Kirovin kanssa. Eräiden tietojen
mukaan patteri olisi saanut osuman Kiroviin. Kun Hanko luovutettiin venäläisille talvisodan
jälkeen. Russarön kuusi tykkiä
evakuoitiin Turkuun.
Venäläisten luopuessa Hangon alueesta joulukuun alussa
1941 linnakkeita ryhdyttiin heti
kunnostamaan. Tykit saatiin ampumakuntoon huhti-toukokuussa

1942. Asennukset olivat pääpiirtein valmiit heinäkuun loppuun
mennessä, mutta viimeistelytyöt
jatkuivat vielä senkin jälkeen.
Kolme tykkiä jäi vielä varastoon
mahdollista uutta sijoitusta varten.
Puolustusneuvosto teki vuonna 1959 periaatepäätöksen 12":n
tykkien siirtämisestä takaisin Isosaareen ja Kuivasaareen sekä yhden 10":n patterin aseistamisesta. Myös Russarö saatettiin alkuperäiseen vahvuuteensa eli
kuusitykkiseksi. Tykit luovutettiin Hangon Rannikkopatteristolle vuonna 1960, jonka jälkeen ne
pystytettiin samassa yhteydessä
kun Isosaaren ja Kuivasaaren
12":n tykit pystytettiin.
Kantakirjojen mukaan kalustolla suoritettiin viimeiset ammunnat vuonna 1976. Pian syntyi kuitenkin näkemys järeän tykistön tarpeettomuudesta. Kaksi
tykkiä säilytettiin, kun Russarön
järeä patteri purettiin vuonna
1983. Linnakkeelle asennettiin
130 mmm tornikanuunat vasemman j a oikean järeän jaoksen
tykkien paikalle.
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Pohjalaaset -pohjalliset t e k e v ä t j a l k i n e i s t a s i
terveellisen, hygieenisen j a l ä m p i m ä n suojan jaloillesi.
Terveelliset:
N y s t y r ä t h i e r o v a t j a l k a p o h j a s i v y ö h y k e t e r a p i a p i s t e i t ä p a r a n t a e n n ä i n jalkojesi v e r e n k i e r t o a .
Hygieeniset:
S u k k a s i p y s y v ä t kuivina, k u n h i e r o m a n y s t y r ä t h i e r o v a t k o s t e u d e n pois s i i r t ä e n s e n pohjallisen
läpi k e n g ä n pohjalle. Pohjallinen on k o n e p e s t ä v ä + 3 0 hienopesuohjelmassa.
Lämpimät:
Pohjallisen r a k e n n e o n i l m a v a j a j o u s t a v a . I l m a v u u d e n a n s i o s t a lämpö säilyy k e n g ä s s ä p i t e m p ä ä n
ja näin jalkasi pysyvät lämpiminä j a kuivina pitkään.
Pohjalaaset-pohjalliset ovat kaksitoimiset. K ä y t t ä e s s ä s i pohjallista n y s t y r ä t a l a s p ä i n
k e n g ä n p o h j a a v a s t e n n y s t y r ä t toimivat i l m a t y y n y n t a v o i n p i t ä e n j a l a t l ä m p i m i n ä j a k u i v i n a
p i t k ä ä n . K u n k ä ä n n ä t pohjallisen n y s t y r ä t j a l k a p o h j a a s i v a s t e n , n y s t y r ä t h i e r o v a t j a l k a p o h j i a
v e r e n k i e r t o a p a r a n t a e n j a jalkojasi v i r k i s t ä e n .
Pohjalaaset s o v e l t u v a t e r i n o m a i s e s t i ulkoilijoille, metsämiehille, kalastajille,
maanviljelijöille, vaeltajille, kelkkailijoille j a muille aktiivisesti liikkuville
j a j a l o i s t a a n huolehtiville.

UUTUUS:
2-TOIMISET
Esimerkkejä vyöhyketerapiapisteistä jalkapohjissa:

Vastaus
lähetys

JETAPPI 0 V
maksaa
postimaksun

61300/113

Jetappi Oy
n
61300

Kurikka
Leikkaa {a I
postita!
Mr,

A

JETAPPI OY
6 1 3 0 0 Kurikka
puh/fax 0 6 - 4 5 0 1 7 0 8
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tuntuu olevan monelle iso kynnys. Miksi? ihmettelee Viljo.
Esimerkiksi reservin upseereista
tai aliupseereista vain pieni osa
on järjestöjen jäseniä. Onko jäsenmaksu kynnys vai eikö järjestöt pysty tarjoamaan mielekästä toimintaa? Ehkä joku ei halua
"julkisesti" tunnustaa olevansa
reservin upseeri tai aliupseeri.
- Nyt näyttää siltä, että alkuinnostus on saavutettu ja edessä
saattaa olla seestymisvaihe. Vaarana on jopa taantuminen ellei
esimerkiksi koota suurempia kokonaisuuksia. Tästä hyvänä esimerkkinä on Suomenlahden Meripuolustusalueen paikallisosasto.
- Paikaliisosastotoiminnasta
löytyy jokaiselle yli 15 vuotiaalle Suomen kansalaiselle mielekästä tehtävää nyt ja tulevaisuudessa.

TUTUT
KASVOT
• Rannikon
Puolustajan
haastattelusarjassa
tutustutaan rannikkojoukkojen piirissä pitkään
toimineisiin
henkilöihin.
Vuorossa on
rannikkojääkäri,
reservin
majuri Viljo Lehtonen
ERKKO K A J A N D E R

Viljo Lehtonen
rannikkojääkäri, reservin majuri
Istumme Viljo Lehtosen kanssa vierekkäin junassa.
On toukokuun lopun perjantai ja olemme palaamassa Viipurista Helsinkiin. Olemme olleet Teikarin saarella suomalaisten ja venäläisten veteraanien kanssa.
Saari on nyt rauhoitettu "hautasaareksi" ja saarelle
tulevan taistelujen muistokiven toteutus on aloitettu.
uttuun tapaamme keskustelemme vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta.
Olemme kumpikin olleet pitkään
eri maanpuolustustehtävissä, joten keskustelu on helppoa. Joka
kerta minua kuitenkin ihmetyttää
Viljon voimakas sitoutuminen asioihin ja syvä isänmaallisuus. Käytän tilaisuutta hyväkseni ja kysyn
Viljon mielipiteitä eri asioista.

monasti liian laajoja j a niitä on
liikaa. Helsingissä tärkeä asia,
koulutuspankki on vielä aika tyhjä. Samat henkilöt kiertävät eri
ryhmissä. Kouluttajakoulutus on
saatava kunnolla käyntiin, jos
halutaan parempia tuloksia, sanoo Viljo.
- Jos järjestelmää kehitetään
enemmän sotilaalliseen suuntaan,
tulisi tehtävät kursseilla jakaa
henkilöiden sa-tehtävien muMitkä ovat viimeaikaiset ko- kaan. Silloin olisi todella mahkemuksesi VMPJ.stä,
vapaaeh- dollisuus kehittää itseään omastoisesta
maanpuolustusjärjestel- sa tehtävässään.
mästä?
- Muuten koulutus on men- Useat kurssit muokataan lii- nyt aimo harppauksen eteenpäin.
an pienen ryhmän tarpeeseen. On jotakin, joka kiinnostaa nuoKurssit tulisi suunnitella ja to- ria miehiä ja naisia. On annettateuttaa paremmin. Kurssit ovat va täysi tunnustus koulutuksen
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käyntiinpanijoille.
- Ilman kursseja olisi ollut
vaikeata, koska kertausharjoitusten määrää on supistettu niin rajusti. Junailuharjoituksia lisää,
niin kaveri joutuu vastuuseen. Se
opettaa ja harjaannuttaa.
- Yksi asia Viljoa kismittää:
joskus tulee esille puolustusvoimien vajaavainen sitoutuminen
harjoitukseen. Pulma lienee ennen kaikkea aikataulutuksessa.
Eli yhteistoimintaa enemmän eri
osapuolten kesken.
Miten näet paikallisosastotoiminnan?
- Hyvä järjestelmä sijoittamattomalle reserville, joka ei halua maksaa jäsenmaksua. Tämä
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Aktiivisena VMPJ:n kentällä
toimijana, miten koet uudistetun
Maanpuolustuskoulutus
ry:n?
- Pidän asiaa todella hyvänä, innostuu Viljo. Valtakunta
saa yhden järjestön, joka vastaa
vapaaehtoisesta sotilaskoulutuksesta. Yksittäiset toimijat häviävät ja koko vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestelmä tulee kiinteäksi osaksi kokonaismaanpuolustusta. Ja kun paikallisosastot
saadaan vielä toimivaksi osaksi
MPK:tä, niin olemme tyydyttävässä tilanteessa.

- Joka historiaa ei tunne - ei
voi uutta ja pysyvää rakentaa,
vastaa Viljo. Killan toiminta perustuu pitkälti perinteisiin. Veteraanien ikä on korkea ja kiltalaisten parempaa otetta tarvitaan.
Esimerkiksi RannJP:n vuosipäivänä 5.7. kaivattaisiin lisää nuoria.
Onko menossa
perinteisiin
liittyviä projekteja?
- Vaasan Rannikkojääkäripataljoona uusii lippunsa. Rannikkojääkärikilta osallistuu hankkeeseen.
- Olemme saaneet viime
vuonna päätökseen Rannikkojääkäripataljoonan historiikin kirjoituksen. Kirja liittyy edelliseen
historiakirjaan ja kertoo kaksikielisenä pataljoonan historian vuosilta 1 985 -1 997.
- Perinnetaisteluihin liittyen
olemme hankkimassa muistokiveä Teikariin. Siitä tuiee suomalaisten j a venäläisten yhteinen
kunnianosoitus Teikarin taistelujen sankarivainajille.
- Kaikki perinteet eivät kuitenkaan ole kunnossa. Esimerkiksi VaaRannJP ei enää entisessä laajuudessaan siirrä perinteitä
nykyisille varusmiehille: Teikarin Ristin jako perinneristinä on
lopetettu.

Kun
Rannikkojääkäripataljoona siirrettiin
Upinniemestä
Dragsvikiin jäikö joitakin perinPerinteet. Puhuisimmeko hie- teitä hoitamatta ?
man perinteistä?
Rannikkojääkä- Kyllä jäi, valitettavasti, surrikillan yhtenä tehtävänä on Tei- kuttelee Viljo. Niiden korjaamikarin taistelijoiden ja Rannikko- nen ei ole enää mahdollista.
jääkäripataljoonan
perinteiden
vaaliminen. Mitä perinteet merYksi nykyisistä
projekteistasi
kitsevät Sinulle, Viljo?
on Tuemme turvallisuutta -suur-

keräys. Mikä sai Sinut ryhtymään
Helsingin Sotilasläänin
alueen
ke räyspääl 1 iköksi ?
- Helsingin Reserviupseeripiirin pyynnöstä. Alueen yhteinen tavoite 1320.000 markkaa.
Kaikki järjestöt yhdessä. Käytännössä 115 mk/henkilöjäsen.
- Kansalaiskeräyksen valmistelut ovat käynnistyneet kentällä
hyvin. Yhdistykset ja killat tekevät kampanjan liittyviä suunnitelmia. Tavoitteen saavuttaminen näyttää lupaavalta.
- Viljon mielestä on hienoa,
että Maanpuolustuksen Tuki ry
organisoi keräyksen ja antaa yhdistyksille ja killoille mahdollisuuden taloutensa kohottamiseen. Kerääjän yhdistys saa 40%
tuloksesta. Kun tämän tiedostaa
ja sisäistää, niin ei tarvita kuin
Tahtoa ja Tekoja.
Keskustelumme jatkuu j a
liikkuu eri asioissa. Haluan kuitenkin vielä kysyä pari henkilökohtaisempaa kysymystä.
Mistä olet saanut kipinän vapaaehtoiseen
maanpuolustustyöhön?
- Ensimmäinen työnantaja
antoi työtä kun liityin reservinupseereihin. Työtoverit kannustivat osallistumaan toimintaan.
Mikä merkitys on sillä, että
isäsi kaatui Jatkosodassa,
lokakuussa 1941 ?
- Merkitsee paljonkin. Viime sodissa j ä i sotaorpoja y l i
50.000. Olen pyrkinyt vapaaehtoistoiminnallani hankkimaan sotilaallisia tietoja j a taitoja, joilla
pystyisin kriisitilanteessa täyttämään sen tehtävän, joka minulle
osoitetaan.

Viljo Lehtosen henkilötietoja: s. 28.1.1941 RannJP I/63 TkK/KrH RUK 113 vänr. 64, maj98 RannJkillan jäsen -68 lähtien, hallituksessa -86 lähtien Uudenmaan/ Helsingin kiltapiirin hallituksessa-92 lähtien MPKL:n liittovaltuustossa 7 vuotta RUL:in jäsen -64 lähtien
Vuosaaren reserviupseerikerhon jäsen -68 lähtien, puheenjohtaja -83 lähtien Helsingin
reserviupseeripiirin piirivaltuuston jäsen 83 lähtien Keskon reserviupseeriosaston hallituksen jäsen -80 luvun alusta Helsingin Sotilasläänin Itä-Helsingin paikallisosaston johtoryhmän jäsen Työ: Kesko, tuotepäällikkö, eläkkeellä 1.4.96 lähtien
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lemmat alukset pääsivät kuitenkin turvallisesti määräsatamaansa Santahaminaan. "Mörkö-kakskymppisellä" lienee kuitenkin
edessä telakkareissu.
Tammisaaren
palopäällikkö kiitti
reserviläisiä

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan reserviläiset kunnostautuivat

Venemiehet pelastivat saaren katastrofilta
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan G-veneet ovat
miehistöineen harjoitelleet
kuluneen kesän aikana
paljon. Alukset ovat olleet
mukana myös SIMeriPÄTn
vapaaehtoisissa harjoituksissa. Nyt alukset joutuivat miehistöineen keskelle
tositoimia.

Lauri S i p p o n e n

10

11.7.1999 oli "Mörköinäkin" tunnettujen G-veneiden M-10 ja M 20 vuoro harjoitella väyläajoa
Hangon ja Helsingin välillä. Alukset ajoivat peräkkäin ja matka
sujui suunnitelman mukaisesti.
Alukset sivuuttivat Aborragrundetin jaTräskön normaalisti kunnes kello 13.30 M-20:n tehokkaan tähystyksen ansiosta miehistö havaitsi aluksen oikealla
puolella olevassa Halsholmenin
saaressa heikkoa savua.
- Ilmoitin M-10:lle tutkivamme savun lähteen ja rantauduin
saareen. M-10 seurasi perässä.
Matalista vesiolosuhteista johtuen rantauduimme jyrkän mereen
viettävän kallioon saaren pohjoisrannassa ja aluksen päällikkönä lähdin tutkimaan savun lähdettä. Tapahtumapaikalla tuuli
luoteesta (3/LU/k), joten rantautuminen saareen pohjoispuolelta
oli vaikeaa, kertoo tilanteesta M 20: n päällikkönä toiminut reservin aliluutnantti Lauri Kaski.

Johtamistaidot
punnittiin käytännössä
Nopea tiedustelu tuotti tulostaja
alkanut maastopalo saatiin paikannettua. Hyvin kouluttautuneet
ja reippaat venemiehistöt hoitivat
asiaan kuuluvat ilmoitukset säntillisesti.
- Nopean ensitiedustelun jälkeen totesin saaressa palavan arviolta 10 X 15 metrin kokoisen
maa-alueen, josta ilmoitin M-10
päällikölle. Saimme yhteyden
Jussarön merivartiostoon M-10:n
VHF kalustolla, josta ilmoitettiin
lähetettävän yksikkö paikalle.
Alkuyhteydenpidossa oli ongelmia, sillä merivartiosto ymmärsi
M-tunnuksemme merkitsevän
palovenettä, ja olettivat rrieidän
sammuttavan palon kalustollamme. Pian yhteydenpitoon ryhtyi
myös Meripelastus Helsinki, josta ilmoitettiin usean paloyksikön
saapuvan paikalle, Lauri Kaski
kertoo viestiyhteyksistä. Jälleen
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kerran toimivat viestiyhteydet
osoittivat tärkeytensä.
Alusten miehistöt tiedustelivat palopaikan tarkemmin ja ryhmät päättivät ryhtyä sammutustöihin. Läheisestä tyhjänä olleesta mökistä lainattiin ämpäreitä,
moottorisaha ja lapioita. Maastopalo levisi nopeasti.
- Totesimme että emme pysty sitä sammuttamaan, mutta kuitenkin mahdollisuuksiemme mukaan rajaamaan. Alikersantti
Mirko Karppala ryhtyi ansiokkaasti moottorisahalla raivaamaan puustoa, ja muut lapioilla
kaivaen j a ämpäreillä vettä kantaen kastelemaan maastoa palon
leviämisen ehkäisemiseksi. Savu
houkutteli paikalle noin 15 minuutin kuluttua ensimmäiset saaren ja lähisaarien asukkaat, jolloin saimme paikalle runsaan
määrän ämpäreitä ja 9 henkeä lisäapua veden kantamiseen j a
maaston kastelemiseen, kertoo
Kaski tilanteen hektisyydestä.
Sammutustyö oli jatkuvasti
reserviläisten käskyjen mukaisesti hallinnassa ja johtamaa. Noin
puolen tunnin kuluttua viranomaisille tehdystä ilmoituksesta
saapui ensimmäinen merivartioston yksikkö pumppuineen paikalle. Tällöin reserviläiset luovuttivat palon torjunnan johdon merivartiostolle. Sammutustyöt he
lopettivat kun ensimmäiset paloyksiköt saapuivat paikalle ja
ryhtyivät sammuttamaan maas-

topaloa asianmukaisin sammutuspumpuin sekä letkuin.
M ö r k ö koki kovia
Sammutustöiden aikana saareen
rantautuneet kaksi siviilivenettä,
sekä yksi palovene kiinnittyivät
M-20:n tukevaan perään ja samalla painoivat veneen ylemmäs
kalliolle. Irrotuksen aikana Lauri
Kaski joutui käyttämään reiluja
kierroksia veneen irtisaamiseksi,
jolloin pohjasta irtosi kiviä ja ne
jumittivat aluksen vesisuihkun
täydellisesti ja kone sammui. Ripeä päällikkö poisti kivet puhaltamalla ja uuden yrityksen jälkeen alus irtosi helposti rannasta.
Aluksen vesisuihku ehti kuitenkin vaurioitua ja matkavauhti putosi useita solmuja, mutta mo-

Tositoimiin vaihtuneessa harjoituksessa olivat mukana M-10:ssä
päällikkönä alik Mirko Karppala,
alikersantti Jari Kanervo sekä alikersantti Sami Kettunen. M 20:ssä toimivat aliluutnantti Lauri Kaski päällikkönä ja aliluutnantti Joran Hasenson. Kehuja
tarmokkaiden reserviläisten toiminnasta antoivat myös viranomaiset. Ilman reserviläisten toimintaa suuret taloudelliset vahingot olisivat olleet väistämättömiä
ja mahdollisesti jopa ihmisiä olisi
joutunut varaan.
Tammisaaren palomestari
Stig Saarinen kirjoitti tilanteesta
seuraavalla tavalla: Suomenlinnan Rannikkotykistökillan venemiehistön (M-10, M-20) toiminta palopaikalla ennen pelastuslaitoksen yksiköiden saapumista
oli ratkaisevan tärkeää palon leviämisen kannalta. Venemiehistön toiminnan ansiosta palo saatiin rajoittumaan vain maastopaloksi ja lähellä olleet rakennukset eivät kärsineet mitään vaurioita.
Kuvat: veneiden miehistö
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Kunnes jälleen kohdataan... Kuva Kaius Hedenström.

Kurssijuhlaperinne elää
Merivoimien reserviupseerikurs- saakka j a houkutellut jokaiseen
s*49/*64 on vuodesta 1979 lähti- tapaamiseen kurssiveljiämme inen kokoontunut säännöllisesti 5 nostunein mielin.
vuoden välein viettämään kurssijuhliaan. Juhlien tapahtumapai- A m m a t t i e n k i r j o a
kaksi oli tällä kerralla valittu Turku j a ajankohdaksi 29.5.1999. Kurssilaisten ammattijakautuma
Kurssilaiset pääsivät tutustumaan on mielenkiintoinen. Joukkoon on
Suomen Joutseneen j a sen kun- kuulunut tai kuuluu professoreinostustöihin. "Uudempaan" ka- ta, merivoimien aktiiviupseereilustoon tutustuttiin käymällä Kei- ta. merikapteeneita, laivanrakenhässalmella j a risteilemällä hl. nus- j a muita insinöörejä, fyysiUkko-Pekalla. Päivän ohjelmaan koita, lääkäreitä, mediaihmisiä,
kuului myös kukkien laskeminen suurten liikeyritysten, mm. suuNaantalin merellä kaatuneitten ren laivatelakan laivanvarustamuistomerkille. Pansion laivas- mon ja teollisuusyrityksen toimitoasemalla isännät esittelivät me- tusjohtaja, kansanedustaja, suurrivoimien toimintaa j a uusinta lähettiläs, maaherra, arkkitehtekalustoa (ohjusaluksia). Iltajuhla ja, oopperalaulaja, teatterinjohtavietettiin luonnollisesti meriup- ja, rehtoreita, teologeja, lentokapseerikerholla.
teeni ja eturivin valokuvaaja. KoKurssin vahvuus oli runsaat koontuessamme olemme se sama
80 j a osallistujien lukumäärä on kurssi, joka y l i kolmekymmentä
vaihdellut noin kahdestakymme- vuotta sitten tapasi. Jutut ovat
nestä neljäänkymmeneen. Turun ennallaan, vain tittelit ovat muuttapaamisessa oli mukana kolmi- tuneet.
senkymmentä osallistujaa. Kurssi
Ikäluokkamme aloitti varus49 kävi Merisotakoulua talvella miespalveluksensa 10.9.1963 j a
1964, tammikuun j a huhtikuun alokasaikaa seurasi noin kuukaulopun välisenä aikana. Se hyvä den laivapalvelujakso, jolta kohenki, joka kurssillamme vallit- mennettiin kolmisen kuukautta
si, on jatkunut näihin päiviin kestäneeseen aliupseerikouluun,
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Laivaston Kouluun Pansiossa.
Merisotakoulun jälkeen valtaosa
kokelaista komennettiin laivoille ja loput erilaisiin erikoistehtäviin. Itse kuuluin siihen onnelliseen ryhmään, joka sai palvella
saattaja Hämeenmaalla. Valtaosa
kokelasajasta vietettiin merellä
erilaisten harjoitusten merkeissä
ennen 4.8.1964 tapahtunutta siirtymistä reserviin.
Syitä j o u k k o m m e hyvään
henkeen on moniakin, koherentti yksikkö, erikoisaselaji j a se,
että tunsimme toisemme Laivaston koulusta alkaen. Olimme silloin, j a olemme yhä ylpeitä puolustushaarastamme j a palveluksesta sen riveissä. Myönteinen
kehitys, mitä seuraamme tiiviisti on yhteinen ilonaiheemme.
Saimme Laivastossa, ei vähiten
Merisotakoulussa, erinomaista
koulutusta, mistä on ollut myöhemmin paljon hyötyä. Pidämme hyvää maanpuolustushenkeä
luonnollisena asiana, jota kannattaa aina vaalia j a ylläpitää. Tämä
hyvä henki on ollut myös kannusti kokoontumisiimme.
Reservin yliluutnantti Matti Tulenheimo
Asianajaja, Espoo
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Passiiviset sensorit ja akustiset järjestelmät
• vedenalaiseen valvontaan
• miinanraivaukseen
• akustiseen ilmavalvontaan

Patria Finavitec Oy
Systems
Naulakatu 3
33100 Tampere
Puh. (03) 245 0111
F ax. (03)213 0188
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MERIDIESELIT
JA APUKONEET
Meridieseleitä Dieselgeneraattoreita Merivaihteita - Säätölapapotkureita akseleineen
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CATERPILLAR
MYYNTI, HUOLTOJA

VARAOSAT

T
Suomenlahtea Ristiniemen tyvestä länteen päin.
Taustalla oikealla Oritniemi.

Kiitoradantie 4, Vantaa
p. (09) 415 815, (09) 4158 2472,
(09) 41582 478

RP- lehden numerossa 1/1990 kerrottiin Ristiniemen linnakkeesta Talvisodassa. Eräänä elokuun päivänä päätin käydä katsomassa, miltä
nyt 60 vuotta m y ö h e m m i n linnakkeen alue
näyttää ja mitä pääaseistuksena olleen 2 / 3 0 5 /

Ballistiset suojamateriaalit

52 O -patterin tykkiasemista on jäljellä.

Säkkijärven keskustan tuntumasta haarautui kapea tie Suurpäälän
alueen halki entisellä paikallaan
kohti Kaukialaa j a Suomenlahden rantaa.
Suomenlahti avautui Ristiniemen tyvestä tyynenä j a hiljaisena. Lännessäpäin näkyi Oritniemi neljän kilometrin etäisyydessä. Sen takana saman matkan
päässä o l i myöskin juuri ennen
Talvisotaa valmistunut Satamaniemen linnake (4/152/45 C).
Rannan läheisyydessä oli muutama harmaantunut, suomalaista
perua oleva rakennus sekä niiden lomassa puolenkymmentä
punatiilistä, kaksikerroksista tämän vuosikymmenen aikana rakennettua huvilaa. Näistä osa oli
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jäänyt keskeneräiseksi eikä muissakaan näkynyt asukkaita.
Ristiniemeen päin johti autioituneen kalastuskolhoosin lahoamistilassa olleen lankkuaidan
viertä ajokelpoinen ura, jota pääsi autolla runsaan kilometrin. Sitten oli jatkettava jalan. Parin kilometrin kävelyn jälkeen löytyikin kasvillisuuden naamioima järeän tykin asema.
Linnakkeen alue oli metsäinen kuten se oli em. kirjoituksen yhteydessä olleesta kuvasta
päätellen ollut ennenkin. Tiheän
puuston ympäröimän betonisen
pyöröaseman pohjalta kasvoi
nuorta vesaikkoa. Tykkiaseman
sivuilla suojatilat olivat Talvisodan päätyttyä linnakkeen puolus-

Tykkiaseman sivustaa sisäänkäynnin puolelta. Aseman
toinen reuna on maanpinnan
tasalla.
tajien jäljiltä räjäytettyinä. Tällöin myös tuhottu tykki oli viety
pois ehkä j o Välirauhan aikana.
Tulenjohtotornia ja toista tykkiasemaa en ryhtynyt enää etsimään, sillä arvattavasti ainakin
tykkiasema o l i samassa tilassa
kuin tämäkin asema. Maastosta
päätellen löytynyt tykkiasema oli
todennäköisesti järeän patterin 2.
tykki (Kiviharju).
T Rönkkönen
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Hesco Bastion linnoitteet
Luotisuojamateriaalit

Komposiittikypärät

Läpivalaisulaitteet

Laservaroittimet

Miinanraivausvarusteet

Miinakoulutusmateriaalia

Nato-lankatuotteet

Taktiset suojalasit ja visiirit

Luodinsuojalasit

FinnProtec Oy
PL 43, 02721 Espoo, puh. 09-554 334, 0400-554334, telefax 09-548 3344
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MUSEO STORICO NAVALE
Laivastomuseo Venetsiassa
ALEKSANTERI SUVIOJA
Laivastomuseo, Museo Storico
Navale, sijaitsee keskiajalla rakennetussa viljavarastossa kaupungin meren puoleisella rantakadulla, aivan Venetsian tasavallan aikaisen laajan telakka-alueen, Arsenalen, vieressä. Museo
perustettiin Italian laivastoministeriön alaisuuteen vuonna 1919.
Se esittelee Venetsian meri- ja
laivastohistoriaa sekä Italian laivaston kehitystä viidessä kerroksessa sekä Arsenalessa sijaitsevassa näyttelyhallissa. Näyttelyhalliin on sijoitettu veneitä, aseita
sekä yksi toisen maailmansodan
aikainen MS-tyyppinen moottoritorpedovene.

pedon lisäksi nähtävillä M T M tyyppinen räjähdevene, josta kuljettaja hyppäsi ohjattuaan sen päin
vihollisalusta.
Toisessa kerroksessa on näytteillä Venetsian tasavallan aikaisten alustyyppien pienoismalleja
sekä aluksiin liittyvää esineistöä.
Keskiajalla ei ollut eroa kauppaja sota-alusten välillä. Käyttötarkoituksen eriytyessä ryhdyttiin
kauppa-aluksissa käyttämään
pääasiassa purjeita, ja sota-alusten päätyypiksi tuli kaleeri. Käsityksen kaleerien mittasuhteista
saa 1500-luvun alustyypistä: 50
metriä pitkässä aluksessa oli miehistöä peräti 700. Aluksen 49 airoa souti 343 miestä.

1 1

I

Ihmistorpedo
Bucintore
Museorakennuksessa näyttelyä ei
olejärjestetty kronologisesti, vaan
tilojen sanelemalla tavalla. Pohjakerroksessa esitellään Venetsian tasavallan aikaisia rannikkolinnakkeita ja niiden tykkikalustoa sekä Italian laivaston taisteluvälineistöä molempien maailmansotien ajoilta. Esillä on mm. kuuluisa italialainen "ihmistorpedo".
Nimestään huolimatta laitetta ei
käytetty itsemurhaiskuissa. Sähkömoottorilla varustettu torpedo
kuljetti kaksi sukeltajaa vihollisaluksen rungon alle. Sukeltajat
saattoivat irrottaa torpedon 250
kilon taistelukärjen ja paeta paikalta. Näiden torpedojen avulla
italialaisten onnistui upottaa toisessa maailmansodassa 16 vihollisalusta. Suurin menestys oli
Englannin laivaston taistelulaivojen HMS Queen Elisabeth ja HMS
Valiant upottaminen Alexandrian satamassa joulukuussa 1941.
Italian laivaston poikkeuksellisista taisteluvälineistä on ihmistor-
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Lukuisille saarille laguunin keskelle rakennettu Venetsian
kaupunki on ollut
koko historiansa ajan
riippuvainen meriyhteyksistä. Kaupungin
sijainti on edellyttänyt merivallan ylläpitoa. Vuosisatojen
ajan Venetsian tasavallan laivasto oli
merkittävä voimatekijä Välimerellä. Tasavallan ajan päätyttyä vuonna 1797 kaupunki oli tärkeä tukikohta Itävallan ja Italian laivastoille. On
luonnollista, että monivaiheisen merivallan kaupunki esittelee menneisyyttään
merimuseossa.

Siviilialusten pienoismallien erikoisuus on Venetsian viimeisen
Bucintoren pienoismalli. Bucintore oli kaleeri, jolla kaupungin
johto osallistui vuosittaiseen juhlapurjehdukseen. Keskiajalta periytyvän seremonian päätteeksi
doge, kaupungin johtohenkilö,
pudotti mereen kultasormuksen
osoituksena Venetsian ja meren
"avioliitosta". Viimeinen Bucintore rakennettiin 1700-luvun alussa. Aluksen kohtalo oli kurja: tasavallan tuhouduttua ranskalaiset
miehittäjät tuhosivat aluksen irrottaessaan koristeluun käytetyn
kullan. Laivan runko palveli myöhemmin vankilana.
Kolmas kerros Museo Storico Navalessa on omistettu Italian laivaston historialle ja Venetsian vaiheille laivastotukikohtana tasavallan ajan jälkeen. Napoleonin sotien päätyttyä Venetsia kuului vuosina 1815-1866
Itävallan keisarikuntaan. Kau-
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punki toimi Itävallan laivaston
tärkeimpänä tukikohtana. Laivasto säilyi italiankielisenä ja venetsialaisten "yksityisasiana" aina
vuoteen 1848. Silloin voimistuvan italialaisen kansallistunteen
vallassa Venetsia nousi kapinaan.
Kapinan kukistuttua laivaston tukikohta siirrettiin Triesteen ja
Polaan ja laivasto saksalaistettiin.
Italian yhteydessä Venetsia
oli kevyiden aluksien tukikohta.
Kaupungissa valmistettiin Suomenkin laivastossa myöhemmin
käytettyjä MAS-moottoritorpedoveneitä. Niiden vuonna 1917
upottaman panssarilaiva Wienin
keulasta on näytteillä kappale.
Vuoden 1866 sota ja Italian laivaston itävaltalaiselle kontraamiraali Tegetthoffille Lissan
meritaistelussa kärsimä tappio on
jätetty vähälle huomiolle.
Pienoismallit ovat vahvasti
esillä museossa. Italian laivaston
alukset on esitelty kattavasti nykypäiviin asti.
Ylemmässä kerroksessa on
tämän vuosisadan kauppa-alusten sekä kiinalaisten dzonkkien
pienoismalleja. Suomalaista kävijää kiinnostaa erityisesti ylimmän kerroksen Sala svedese,
ruotsalainen sali. Siellä esitellään
Ruotsin ja Italian merellisiä yhteyksiä viikinkiretkistä ja riimukirjoituksesta nykypäivien Boforsin ja Bredan asetehtaiden yhteistyöhön. Idean salin kokoamiseen sai ruotsalainen meriupseeri Henning Morgren, joka oli jäsenenä vuoden 1939 lopulla Italiaan asehankintoja varten lähetetyssä valtuuskunnassa. Valtuuskunnan onnistui hankkia Italiasta neljä hävittäjää ja neljä
moottoritorpedovenettä sekä suomalaisen käsityksen mukaan run-

saasti lentokoneita. Näyttely pystytettiin ruotsalaisen Fondazione
Svedese Pro Venezia -järjestön
tuella ja avattiin vuonna 1984.
Lähinnä valokuvista, tekstikatkelmista sekä pienoismalleista koostuva näyttely esittelee
useitakin vähän tunnettuja kulttuuriyhteyksiä Pohjolan ja Italian välillä. Esillä on ruotsalainen
kenraali Otto Vilhelm von Königsmarck, joka komensi Venetsian armeijaa sotaretkellä turkkilaisia vastaan vuonna 1686.
von Königsmarck saavutti kyseenalaista kuuluisuutta käskemällä tulittaa Ateenan Akropoliille linnoittautuneita turkkilaisia, joiden ammusvaraston räjähtäminen vaurioitti pahoin Parthenonin temppeliä. Venetsialaisella ammattitaidolla suunniteltiin Drottningholmin linnan teatterin lavastekoneistot, sekä koulutettiin ruotsalaisten kaleerien
rakentajia 1720-luvulla.

olisi voitu mainita samantyyppisten veneiden toiminnasta naapurimaa Suomen rintamilla ja Laatokalla vuonna 1942. Suomalaisten on etsittävä syytä itsestään.
Meiltähän on puuttunut pitkään
oma laivastomuseo, eikä suomalaisten esittelytoiminta ulkomailla ole erityisen aktiivista. Esimerkiksi Venetsiassa järjestettävissä
modernin taiteen katselmuksissa
Ruotsilla on viime kertoina ollut
oma näyttely yhteispohjoismaisen paviljongin ulkopuolellakin.
Arsenale keskiajan tukikohta

Laivastomuseon sivuitse kulkeva
kanaali johtaa Arsenalen porteille. Arsenale on telakoiden ja varastoalueiden kokonaisuus, joka
toimi laivastotukikohtana keskiajalta maailmansotiin asti (sen
historiaa tasavallan aikana valottaa teos Ennio Concina:
LArsenale della Repubblica di
Venezia. Milano: Electa, 1988).
Suomalaisuus loisti
Nykypäiviin sotilasalueena, viipoissaolollaan
meksi rannikkovartioston tukiVaikka Suomi kuului Ruotsin kohtana, toiminut alue oli Venetvaltakuntaan vuosisatojen ajan, sian Biennalen 1999 näyttelyaluloistavat suomalaiset Sala svede- eena avoinna yleisölle laajemmin
sessä poissaolollaan. Ainoa viit- kuin aiemmin. Pääosin 1400-ja
taus suomalaisiin on 1500-luvul- 1500-luvulla rakennettujen tiilisla Italiaan uskonpuhdistusta pa- ten laivasuojien ja varastojen väenneen Olaus Magnusin teksti- leihin on sijoitettu ensimmäisen
katkelmassa. Edes af Chapmanin maailmansodan aikana betonibunkkereita suojaksi ItävaltajaEhrensvärdinsaaristolaivastosta kertovassa katkelmassa ei Suo- Unkarin ilmahyökkäyksiltä. Hismea mainita lainkaan. Pohjois- toriallinen kerrostuneisuus yhdesmaisen yhteistyön puuttuminen sä tiiviisti rakennetussa kaupunSala svedesestä on valitettavaa gissa harvinaisen telakka-altaiden
sillä myös Italian ja Suomen lai- avaruuden kanssa, saa vierailijan
vastojen väliset suhteet ovat tällä ymmärtämään kuinka mittavasti
vuosisadalla olleet läheiset. Esi- Venetsia on ollut suuruutensa
merkiksi italialaisten moottoritor- vuosina merten valtiatar.
pedoveneiden oston yhteydessä

OY C0MBINENT AB
Liukurenkaiden valmistus
Porvoo
Puh. (019) 529 700

e

EL0MATIC

Kangasvuorentie 10, 40320 JYVÄSKYLÄ
Puh. (014) 446 7111, Fax (014) 446 7123
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laukausta eli ainoastaan 6,7 tuliannosta putkea kohti.

URHO MYLLYNIEMI

Rannikkotykistön
perustaminen

"Pietari Suuren
merilinnoituksesta"
talvisodan
rannikkotykistöön
Rannikkopuolustuksen tila ja
valmius syksyllä 1939
Harjoitusammunta Miessaaren
raskaalla patterilla. Sotamuseo.

Suomi sai 1918 sotasaaliina merkittävän osan suurvallan rannikkopuolustusjärjestelmästä, jonka Venäjä oli rakentanut pääkaupunkinsa Pietarin suojaksi. Venäjä oli
menettänyt Itämeren Laivastonsa
Tsushiman meritaistelussa ja kun
Itämeren Laivasto tulisi pitkäksi
aikaa jäämään uudisrakentamisesta huolimatta alivoimaiseksi mahdollisten vastustajien, etenkin Saksan laivaston suhteen. Itämeren
Laivaston tehtävä rajatti in pääkaupungin suojaamiseen vihollisen
maihinnousuilta. Laivaston tuli
hankkia maavoimien liikekannallepanoon tarvittava aikavoi tto taistelemalla valmistellussa puolustusasemassamiinakenttien suojaamana ja rannikkotykistön tukemana.
Meriministeriö ja Sotaministeriö valmistelivat 1909-1910 seuraavaksi kymmenvuotiskaudeksi
kansallisen puolustussuunnitelman, johon sisältyi päätös rakentaa uusi "Tallinnan-Porkkalan linnoitus". Meriministeriö antoi sille
30. 4.1913 uuden nimen "Pietari
Suuren merilinnoitus".
"Pietari Suuren merilinnoitus"
muodosti keväällä 1918 järjestelmän, jonka pääpuolustusasema sijaitsi Porkkalan-Naissaaren kapei-

kossa. Muut puolustusasemat olivat tasoilla
• Ino-Kronstadt-Krasnaja Gorka
• Rankki-Kilpisaari-Someri-Lavansaari-Kurkolanniemi
• Russarö-Osmussaari ja
• Örö-Hiidenmaa.
Ensimmäisen maailmansodan
aikana oli rakennettu merilinnoitukseen sisältynyt Saaristoasema,
joka suojasi sivustan Porkkalasta
Saaristomerelle ja Ahvenanmaalle. Helsingin ja Viipurin linnoitukset käsittivät sekä meririntaman
että maari ntaman.
Rannikkotykistön runkona olivat
254 mmm järeät patterit ja 152
mm:n raskaat patterit. Kevyen rannikkotykistön yleisin kaliiperi oli
57 mm. Näiden lisäksi esiintyi
myös muita kaliipereja. Tärkeimmiksi arvioidut järeät patterit oli
päätetty varustaa 305 mmm tykein.
Rakennustyöt jäivät kuitenkin niiden osalta kesken lukuun ottamatta Inoa, jonka linnoituslaitteet bolsevikit räjäyttivät poistuessaan sieltä toukokuussa 1918. Örön patterin järeät tykit ampumatarvikkeilleen, keskeneräiset tykki tornit Mäkiluodossaja korjauskelpoista materiaalia Inossajäi kuitenkin perin-

nöksi.
Pietari Suuren merilinnoituksessa oli aikakauden viestintäoloihin nähden varsin hyvä maa- ja
merikaapeliverkko. Se oli oli tihein Helsingin edustalla, jossa
rannikkopuolustus muutoinkin oli
vahvin, sillä Helsingin tukikohta
oli ensimmäisen maailmansodan
kuluessa kehitetty Itämeren Laivaston päätukikohdaksi.
Meririntama eli Viaporin linnoitus muodostui kahdesta linnakekehästä. Ulommalla kehällä oli
kuusi nelitykkistä 254 mmm järeää patteria sekä neljä 152 mmm
raskasta patteria. Kalusto oli uudenaikaista ja linnakkeet olivat
kaiken lisäksi hyvässä kunnossa.
Sisempi kehä oli tasalla Kuninkaansaari-Vallisaari-Suomenlinna ja Pihlajasaari. Sisemmän
kehän raskaat ja järeät patterit oli
varustettu etupäässä vanhanaikaisilla 152-280 mmm mäkilavettisilla kanuunoilla, joiden ampumaetäisyys oli 5-8 kilometriä. Kevyillä pattereilla oli sisemmälläkin kehällä silloin uudenaikaista
57 mmm ja 75-76 mmm tykkikalustoa.
Linnakkeiden taloudellinen
arvo oli merkittävä. Kunkin lin-
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nakesaaren infrastruktuuri käsitti:
laiturin, mukulakivin päällystetyn
tiestön, kapearaiteisen rautatien
vetureineen ja vaunustoineen, teräsbetoniset linnoituslaitteet sekä
varastot ja asuinrakennukset. Rannikkolinnakkeita tarkastanut komissio arvioi kertomuksessaan 24.
elokuuta 1918 rannikkolinnakkeiden arvon muutamaksi miljardiksi silloiseksi markaksi. Arvon suuruudesta saa käsityksen, kun sitä
vertaa Suomen valtion Tulo- ja
menoarvioon vuodelle 1918, jossa vahvistettujen menojen summa
oli 1, 567 miljardia markkaa.
Rannikkotykistölle oli varattu
runsaasti ampumatarvikkeita. Pelkästään Koivistolla ja Viipurinlahden suulla sijaitsevilla Härkölän,
Humaljoen ja Tuppuran kevyillä
pattereilla oli jäljellä 22 924 kappaletta 57 mmm laukauksia. Pattereiden yhteensä neljälletoista tykille oli siten ampumatarvikkeita
16,4 tuliannosta putkea kohti. Varaston suuruusluokasta ja arvosta
saa käsityksen vertaamalla sitä
kenttätykistön pääkalustoille syksyllä 1939 varattuihin ampumatarvikkeisiin. Kevyitä 75 mmm ja
76 mmm kenttäkanuunoita varten
oli tuolloin käytettävissä 205 808

nikkotykistössä. Rannikkotykistörykmentti 1 oli aselajin perustamisvaiheessa keskeisessä asemassa kantahenkilöstön ja varusmiespäällystön koulutuksen käynnistäjänä ja koulutuksen yhtenäistäjänä. Joukko-osaston komentaja,
everstiluutnantti Arno Almqvist
oli Haminan Kadettikoulun kasvatti, joka oli suomalaisen sotaväen tultua lakkautetuksi siirtynyt
jatkamaan opintojaan Venäjälle ja
saanut rannikkotykistön aselajikoulutuksen. Hän oli toiminut
mm. Kronstadtissa 305 mm:n pattereista muodostetun patteriston
komentajana. Almqvist pyrki tarmolla kohottamaan henkilöstön
ammattitaitoa joukko-osastossaan,
joka koulutti varusmiesjohtajia
myös aselajin muiden joukkoosastojen tarpeisiin.

Eduskunta hyväksyi 16. heinäkuuta 1918 hallituksen 1. heinäkuuta
päivätyn esityksen maan puolustuslaitoksen väliaikaiseksi järjestämiseksi. Rannikkotykistö organisoitiin syksyllä 1918 rannikkotykistörykmentiksi, joka käsitti
kolme rannikkotykistöpataljoonaa.
Uusien määrävahvuuksien
vahvistaminen laivastolle ja rannikkotykistölle 1. huhtikuuta 1919
merkitsi Vapaussotaa seuranneen
siirtymävaiheen päättymistä. Rannikkotykistöpataljoonat muutettiin
rannikkotykistörykmenteiksi, jotka käsittivät esikunnan, kolmesta
neljään patteristoa sekä varikkokomppanian. Rauhanajan joukko- R a n n i k k o p u o l u s t u k s e n
jen valmius alueloukkausten tor- r a k e n t a m i n e n l a a t o k a l l e
juntaan näyttää olleen varsin keskeinen kriteeri kokoonpanoja laa- Tilanne Laatokalla poikkesi Suodittaessa. Rykmenttien alayksiköt men muista rannikonosista sikäli,
olivat käytännössä sodan ajan ko- että siellä ei ollut mitään venäläiskoonpanoissa siten, että esikunnat, ten rakentamaa rannikkotykistöä.
osa pattereista ja varikkokomppa- Laatokka tarjosi siitä syystä maania olivat henkilöstöltään täysi- hantunkeutujalle avoimen hyökkävahvuisia ja muut patterit runko- ysuran Karjalan kannastaja Laatomiehitettyjä. Kukin patteristo kä- kan Karjalaa puolustavien suomasitti ainakin yhden täysivahvuisen laisten joukkojen sivustaan ja seraskaan tai järeän patterin ja muut lustaan.
patterit olivat tuliyksikköjä joko
Valmistelut rannikkopuolusyhdellä tai kahdella tykillä.
tuksen rakentamiseksi Laatokalle
Määrävahvuudet olivat voi- oli käynnistetty j o vapaussodan
massa vain purjehduskauden aikana Päämajan 12. huhtikuuta
1919, sillä Tasavallan presidentti 1918 antaman tehtävän perusteelvahvisti joulukuun 9. päivänä la. Laatokan Laivaston esikunta1919 tapahtuneessa esittelyssä päällikkö, luutnantti Achilles Sou"Armeijan rauhanaikaiset määrä- rander oli palvellut tykistöupseevahvuudet" noudatettaviksi 1. rina Venäjän laivastossa. Hän laati
tammikuuta 1920 alkaen. Rannik- ripeästi Laatokan patterisuunnitelkotykistö käsitti kolme rannikko- man ja esitteli sen vielä huhtikuun
tykistörykmenttiä, joihin kuhunkin kuluessa Mikkelissä Ylipäällikölkuului rykmentin esikunta, tykis- le, joka hyväksyi sen. Suunniteltöteknillinen koulu, varikkokom- ma tuli muodostamaan pohjan
ppania ja kolme patteristoa. Ko- kiinteän tykistön tulevalle ryhmikoonpano kehittyi edelleen 1. elo- tykselle.
kuuta 1921, kun Hangon ja Saa"Valamon saariasema" käsitti
ristomeren alueelle perustettiin seitsemän kevyttä rannikkopatteerillinen rannikkotykistöpatteristo. ria Mantsinsaaren ja Käkisalmen
Päällystön epäyhtenäisyys ja välisellä alueella, minkä lisäksi
koulutason kirjavuus hankaloitti Konevitsaan rakennettiin kaksi
koulutuksen käynnistämistä ran- kevyttä patteria. Kussakin patte-
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sen taktillisen ajattelun vaikutuksesta aselajin kehittämiseen.
Rannikkotykistön teknillinen
kehittämistoiminta henkilöityi Johan Lambert Rikamassa. Hän toimi vuodesta 1927 Meripuolustuksen esikunnassa teknillisen toimiston päällikkönä ja aseosaston päällikkönä. Vuodesta 1933 alkaen
hän oli Merivoimien esikunnan
aseosaston päällikkö.
Rannikkotykistön kehittäminen alkoi säähavaintoasemaverkoston perustamisella rannikolle.
Sääpalvelu antoi edellytykset säätietojen huomioon ottamiselle tykkien ampumataulukkojen laatimisessa ja koeammunnoissa sekä loi
perustan ammuntojen ballistiselle
valmistelulle. Sääasemat liitettiin
valtakunnalliseen sääpalveluun,
joten ne palvelivat merenkulkua
ja rannikon asukkaita myös sääennustein.
Rikama aloitti 1927 kokeilut
ammusten varustamiseksi ballistisilla kärjillä. Koeammunta toimeenpantiin elokuussa 1927
Miessaaren raskaalla patterilla ja
taulukkoammunnat kesäkuussa
1928 Perkjärvellä. Ballistiset kärjet kehitettiin myös järeän ja kevyen rannikkotykistön ammuksiin. Uusi kärki pidensi vanhanmallisen tylpän ammuksen ampumaetäisyyttä keskimäärin 5-15
prosenttia. Kun samalla usein suurennettiin tykin korotusta ja ammuksen lähtönopeutta, tykin ampumaetäisyys kasvoi kaikkiaan
30-40 prosenttia. Ballistisen kärjen hinta oli vain 1-2 prosenttia
Rannikkopuolustuksen
ammuksen hinnasta. Hankinnat
materiaalinen
osuivat pääosin 1930-luvun lamakehittäminen
kauteen ja olivat kansantaloudelPuolustuslaitokselle säädettiin uusi lisesti edullisia. Kärjet voitiin kiinkokoonpano 4. toukokuuta 1928 nittää ammuksiin paikan päällä
annetulla asetuksella. Sen mukaan patterien henkilöstön omin toimin.
merivoimat käsittivät meripuolus- Kärkien kiinnitys ammuksiin oli
tuksen esikunnan, rannikkotykis- vuosikausia kestänyt ulospäin nätön, rannikkolai vaston ja meripuo- kymätön prosessi. Sen yhteydeslustuksen kapitulanttikoulun. Ran- sä kunnostettiin systemaattisesti
nikkotykistöön kuului kolme ran- varauksessa olleet tykkien ampunikkotykistörykmenttiä, erillinen matarvikkeet, mikä kohotti merrannikkotykistöpatteristo ja kaksi kittävästi yksiköiden puolustusvalkiinteää ilmatorjuntapatteria. Ilma- miutta.
torjuntapatterien esiintyminen koJoustolaite oli Canet-mallisiskoonpanoissa viestii uudenaikai- sa tykeissä sijoitettu putken perä-

rissa oli kaksi 75 mm:n kevyttä
laivatykkiä, paitsi Ristisaaressa,
missä oli kaksi 87 mm:n kenttätykkiä. Sourander valvoi tykkien
asennustöitä pattereilla 1. heinäkuuta 1918 saakka, jolloin hänet
siirrettiin Helsinkiin Sotasataman
tykistöpäälliköksi. Patterit saatiin
ampumakuntoon pääosin syksyllä 1918, osin vasta keväällä 1919.
Se, että kaikki piti luoda aivan
alusta alkaen laitureita, tiestöä, kasarmeja ja asuntoja myöten, hidasti valmiuden kehittymistä. Ulkosaarten henkilöstö sijoitettiin
aluksi keskitetysti Valamoon ja
Konevitsaan, joiden luostareilla oli
majoitustilaa.
Rannikkotykistö ei kuitenkaan
ollut vielä riittävän tulivoimainen
mahdolliseen uhkaan verrattuna ja
Rannikkopuolustuksen v.t. päällikkö kenraalimajuri O. Enckell
esittikin 2. syyskuuta 1919 Laatokalle rakennettavaksi raskaita
rannikkopattereita. Pyrkimyksenä
oli vahventaa rannikkopuolustusta erityisesti Kannakselle ja Laatokan koillispuolelle suunniteltujen puolustusasemien merisivustoilla. 17 Enckell oli siirretty 12.
syyskuuta Yleisesikunnan Päälliköksi ja joutui näin ollen ottamaan
kantaa omaan ehdotukseensa.
Käytännön toimenpiteet saatiinkin
ripeästi käyntiin. Rakennustyöt
kestivät 1920-luvun puoliväliin
asti, jolloin Laatokalla oli kahdeksan raskasta ja viisi kevyttä rannikkopatteria.
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osan alle. Tämä rajoitti putkelle
annettavaa suurinta korotusta.
Kääntämällä tykin putki siten, että
joustolaite tuli putken peräosan
päälle oli suurinta korotusta mahdollista lisätä. Korkealavettisten
152 mm:n tykkien suurin korotus
oli kääntämisen jälkeen 42-50 astetta lavettiratkaisusta riippuen.
Näiden tykkien kantama kasvoi lisääntyneen korotuksen ja parannetun ampumatarvikkeen ansiosta 13,2 km:stä 20 km:iin. Kääntämisen jälkeen kevyet ja raskaat
rannikkotykit soveltuivat myöskin
ilma-ammuntaan.
Korkealavettisten tykkien tulinopeus oli alkuaan vain noin yksi
laukaus minuutissa suurilla korotuksilla ammuttaessa. Tämä johtui siitä, että jokaisen laukauksen
jälkeen putki laskettiin latauskorolle vaakatasoon. Korkeussuuntaukseen kuluvan ajan pienentämiseksi alettiin tykki ladata suoraan ampumakorotuksella ja lataussilloista poistettiin uutta lataustapaa rajoittavat rakenteet. Tykin
tulinopeus kasvoi tämän ansiosta
4-6 laukaukseen minuutissa.
Järeiden rannikkopattereiden
rakentaminen ja tykkien modernisointi oli rannikkopuolustuksen
mittavin ponnistus 1930-luvulla.
Kehitystyö alkoi Örön 305 mmm
tykkien kunnostamisella niin, että
että niillä voitiin suorittaa koeammuntoja. Alkuaan takaa avoimet
tykkipihat rakennettiin ympyrän
muotoisiksi ja suojattiin päältä tykin mukana kääntyvällä betonikatolla. Tykkien suuntaus ja lataus
sähköistettiin. Tulinopeus nousi
tämän ansiosta yhteen laukaukseen minuutissa. Russarön kuusitykkinen 234 mmm patteri uudistettiin vastaavalla tavalla. Tykkeihin konstruoitiin korkeammat lavetit ja suuremman korotuksen
ansiosta aseen kantama kasvoi 18
km:stä yli 25 km:iin.
Öröstä siirrettiin kaksi 305
mm:n tykkiä Viipurinlahden länsirannalle Ristiniemeen. Rakennustyöt aloitettiin keväällä 1937
ja patteri saatiin ampumakuntoon
syksyllä 1939.
Venäläisiltä oli jäänyt Mäki-
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luotoon kaksi rakenteilla ollutta
356 mmm kaksoistykkitomia. tosin ilman tykkejä. Tomien kunnostamisesta ja varustamisesta
Inosta saaduilla 305 mm:n tykeillä käytiin useita vuosia kestänyt
monivaiheinen taistelu. Viron merivoimien komentaja, kontra-amiraali Hermann Salza esitti Suomen ja Viron yleisesikuntien neuvottelussa helmikuussa 1930 Tallinnassa mm. molempien maiden
laivastojen yhteistyötä. Hän arvioi, että Suomen ja Viron laivastot
voisivat laskea miinakentän Porkkalan-Naissaaren kapeikkoon ja
esitti, että suomalaiset rakentaisivat sulkutoiminnan vahvistamiseksi Porkkalaan järeän patterin,
joka yhdessä Tallinnan edustalla
sijaitsevan järeän patterin kanssa
voisi tehokkaasti rajoittaa neuvostolaivaston toimintaa kapeikossa.
Salzan ehdotus johti toimenpiteisiin Suomen puolustusvoimien ylimmässä johdossa. Helsingin-Porkkalan seudun kiinteää
rannikkopuolustusta päätettiin
vahvistaa käytettävissä olevalla
raskaimmalla tykistöllä. Sellaisen
tapauksen varalta, että Suomi joutuisi taistelemaan yksin Neuvostoliittoa vastaan, Yleisesikunta piti
tarkoituksenmukaisimpana vaihtoehtoa, jossa kaksi tykkiä sijoitettaisiin Mäkiluotoon ja toiset kak-

si Helsingin edustalle Kuivasaareen.
Työt Mäkiluodossa aloitettiin
keväällä 1931 ja ensimmäiset koeammunnat suoritettiin syyskesällä 1933. Kuivasaaren kaksoistornin peruskivi laskettiin 12. toukokuuta 1934 juhlallisesti puolustusministerin ja sotaväen päällikön
läsnäollessa. Koeammunnat Kuivasaaresta päästiin aloittamaan j o
kesällä 1935. Kuivasaaresta vapautui muualle sijoitettavaksi nelitykkinen 254 mmm järeä patteri.
Mäkiluodon ja Kuivasaaren
tykkitornien suuntaus ja lataus
sähköistettiin. Modernisoiduilla
ampumatarvikkeilla niiden tykkien kantama saatiin kasvatettua 26
km:stä43 km:iin. Rannikkotykistöllemme oli onnistuttu kehittämään ainakin Pohjoismaiden tehokkain asejärjestelmä.
Itsenäisen Suomen puolustusvoimia luotaessa oli rannikkotykistössä otettu käyttöön venäläinen ampumatekniikka sellaisenaan. Venäläiset ampumamenetelmät eivät 1930-luvulle tultaessa
kuitenkaan enää vastanneet tykistön kalustollisen kehityksen asettamia vaatimuksia. Järeän ja raskaan rannikkotykistön varsinaiseksi ampumamenetelmäksi kehitettiin valmisteltu ammunta (VA).

Se perustui tarkkaan ja jatkuvaan
etäisyydenmittaukseen sekä tykittäiseen laskentaan. Tykeillä oli
käytettävissä joka hetki ajankohtaiset ampuma-arvot ja tykkien
suuntaaminen oli jatkuvaa. Valmisteltu ammunta oli mahdollista
aloittaa suoraan vaikutusammuntana. Epäsuorasuuntaus tuli pääsuuntausmenetelmäksi ja leikkausmittaus päämittausmenetelmäksi.
Uudet ampumamenetelmät ja
kasvaneet kantamat asettivat lisävaatimuksia tulenjohto- ja mittausasemille. Tulenjohtajan oli nähtävä linnakkeelta maalin mastot ja
kansirakenteet viimeistään samalla
hetkellä kun tähystäjä maalin taistelumärssyssä sai näkyviinsä linnakkeen rakenteet. Tämä pakotti
rakentamaan 10-14 metriä korkeita teräsbetonisia torneja.
Tulenjohto- ja mittausasemien rakentaminen merikaapelitöineen oli oloissamme merkittävä
linnoitusohjelma, joka oli käynnissä koko 1930-luvun. Pelkästään
Rannikkotykistörykmentti yhden
alueelle valmistui kaikkiaan kuusi edellä kuvatun mallista ns. "Rikaman saappaaksi" kutsuttua tulenjohtotornia Eestiluodon ja Järvön väliselle alueelle. Mäkiluotoon rakennettiin vuosina 193536 tulenjohto-ja mittaustorni. Tor-

Mäkiluodon 305 mmm kak
soistykkitorni. SA-kuva.
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ni oli paksuseinäinen, "bunkkerimainen" ja "Rikaman saappaita"
matalampi. Mäkiluodon linnakkeen tulivoimaa vahvennettiin samoihin aikoihin entisestään asentamalla saaren eteläpäähän kaksi
203 mmm rannikkotykkiä avoasemiin.
Pietari Suuren merilinnoituksen venäläinen rannikkotykistö oli
sijoitettu koottuihin patteriasemiin,
tykit 20-30 metrin välein. Ampumasektori rajoittui 2000 piiruun
(120 asteeseen), jottei laukauksen
suupaine iskisi viereisen tykin asemaan. Örön ja Russarön järeät patterit sekä Pihlajasaaren kevyt patteri muodostivat kuitenkin poikkeuksen, sillä ne oli hajaryhmitetty jaoksittain. Laatokalle ja Suomenlahden itäosiin 1920-luvun
alussa rakennetut omat patterimme olivat venäläisen kootun mallin mukaisia. Ensimmäinen hajaryhmittäminen toimeenpantiin
1926 Rankin raskaalla patterilla.
Seuraavana vuonna aloitettiin Kirkonmaahan rakentamaan 254
mmm järeää patteria, joka hajaryhmitettiin jaoksittain.
Pattereiden hajaryhmitykseen
siirryttiin rannikkotykistössä varsinaisesti 1930-luvulla. Vanhoista
patteriasemista siirrettiin keskimmäiset tykit pois. Laitimmaisiin
tykkiasemiin rakennettiin puuttuvat selkäsuojat ja suojalipat. Hajaryhmitettävät tykit sijoitettiin
200-500 metrin päähän patterin
peruspisteestä kantalinnoitettuihin
"kuoppa"-asemiin. Hajaryhmityksessä tykit voitiin sijoittaa kauaksi rannasta ja maastouttaa mereltä
käsin vaikeasti havaittaviin asemiin, mikä lisäsi linnakkeen taistelunkestävyyttä. Hajaryhmitetty
patteri kykeni ampumaan täysympyräsektorissa, sillä naapuritykkien yli oli mahdollista tulittaa suhteellisen lyhyilläkin ampumaetäisyyksillä.
Pattereiden hajaryhmittäminen
paransi ratkaisevasti rannikkotykistön mahdollisuuksia tukea maavoimien taistelua. Tällä tuli olemaan merkitystä erityisesti Karjalan kannaksella. Pääpuolustuslinjan länsipään takana Humaljo-
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Sinne perustettiin Laatokan Meripuolustus, joka tuli suoraan ylipäällikön alaiseksi. Suomenlahden
puolustuksesta vastaavat rannikkolohkot ja Rannikkolaivasto olivat suoraan merivoimien komentajan alaisia. Turun sekä Satakunnan lohkot oli tarkoitus alistaa
Lounais-Suomen Meripuolustukselle ja Vaasan sekä Oulun lohkot Pohjanlahden Meripuolustukselle.
Merivartiolaitos vastasi Ahvenanmaan Lohkon liikekannallepano- j a puolustusvalmisteluista.
Merivoimien Esikunta tuki Merivartiolaitosta valmistelutöissä
asettamalla käyttöön lohkolle sijoitettua henkilöstöä. Ahvenanmaan Lohkolle oli suunniteltu
alistaa maavoimia: jalkaväkirykOperatiiviset valmistelut
mentti, polkupyöräpataljoona sekä
ja k e r t a u s h a r j o i t u k s e t
erillinen kevyt kenttätykistöpatteMerivoimien puolustussuunnitel- risto.
Merivoimien reserveiksi oli
mien uusiminen käynnistettiin hyvissä ajoin ennen puolustusvoimi- tarkoitus perustaa seitsemän erilen siirtymistä alueelliseen puolus- listä pataljoonaa, seitsemän eriltusjärjestelmään. Työskentelyn listä polkupyöräkomppaniaa sekä
painopiste oli vuosina 1930-1932 neljä konekiväärikomppaniaa.
Meripuolustuksen esikunnassa, Tärkeimmille lohkoille oli siten
joka laati sodanajan toiminnan mahdollista alistaa pataljoona, polsuunnitelmat ns. punaiset kirjat. kupyöräkomppania ja konekivääSamaan aikaan laadittiin uudet so- rikomppania.
danajan määrävahvuudet ja ranPuolustusvoimien siirtyminen
nikkolohkojen toimintaohjeet sekä aluejärjestelmään vaikutti usean
niitä täydentävät Lkp-toimintaoh- joukko-osaston kokoonpanoon
jeet. Valmistelujen painopiste siir- sekä ennen kaikkea koulutukseen
tyi tämän jälkeen joukko-osastoi- . "Suuret kertausharjoitukset" alhin ja merivoimille joukkoja pe- koivat. Myös yhteistoiminta Suorustaviin suojeluskuntapiireihin, jeluskuntajärjestön kanssa tiivismissä puolustussuunnitelmat ke- tyi ja sai uusia entistä konkreettihittyivät vuosina 1933-1939 käs- sempia muotoja. Meripuolustukkyiksi, joita kokeiltiin harjoituk- sen nimi muutettiin 30. kesäkuusissa.
ta 1933 Merivoimiksi ja MeripuoRannikkolohkot vastasivat lustuksen Esikunnan nimi Merirannikkojen puolustuksesta. Ran- voimien Esikunnaksi. Meripuolusnikkolohkot olivat alueellisia yh- tuksen päällikkö, eversti Väinö
tymiä, joiden kokoonpano, vah- Valve ylennettiin 16. toukokuuta
vuus ja tehtävät oli määritelty j o 1933 kenraalimajuriksi ja hän toirauhan aikana. Lohko käsitti esi- mi 30. kesäkuuta lähtien Merivoikunnan, toimituskomppanian, liu- mien komentajana. Puolustuslaikuvan määrän alalohkoja sekä tokselle säädettiin uusi kokoonpamaavoimien ja merivoimien yk- no 29. kesäkuuta annetulla Puosiköitä. Oheisena oleva kaavio lustuslaitosasetuksella. Merivoiesittää Viipurin Lohkon kokoon- mat tulivat käsittämään merivoimien esikunnan, rannikkolaivaspanoa talvisodan alussa.
Laatokan katsottiin muodostu- ton, kolme rannikkotykistörykvan omaksi sotanäyttämökseen. menttiä, erillisen rannikkotykistöella sijainneet kaksi raskasta patteria hajaryhmitettiin vuosina
1936-1937. Kaksi 152 mmm Canet-tykkiä siirrettiin siinä yhteydessä Saarenpäähän entisiin järeän patterin tykkiasemiin. Saarenpään 254 mmm järeä patteri hajaryhmitettiin ja muutettiin kuusitykkiseksi.
Pääpuolustuslinjan itäpään
taakse Kaarnajoelle rakennettiin
1930-luvun lopulla nelitykkinen
152 mmm raskas patteri. Se sijoitettiin suosaarekkeeseen ja maastoutettiin huolellisesti. Ampumaetäisyys pääpuolustuslinjan eteen
Taipaleenjoella ja Suvannolla oli
6-8 km. Lyhin etäisyys Laatokan
rantaan oli noin 4 km.

RANNIKKOTYKISTÖN RYHMITYS
PÄÄASEMAN SIVUSTOILLA

patteriston ja laivastoaseman.
Rannikkotykistörykmentti 2:n kokoonpanoa muutettiin 1. lokakuuta 1933 siten, että sen I Patteristosta muodostettiin itsenäinen
joukko-osasto, 2. Erillinen Rannikkotykistöpatteristo. Sen kokoonpano sisälsi esikunnan, linnakkeet ja Rannikkolaivaston
henkilökunnasta muodostetun miinakomppanian.
Puolustusvoimissa oli toimeenpantu 1925-1932 reservin
kertausharjoituksia siten, että kukin rannikkotykistöjoukko-osasto
koulutti vuosittain yhden siitä reserviin siirtyneen vuosiluokan upseerit ja aliupseerit. Miehistöön
kuuluvia reserviläisiä ei kutsuttu
kertausharjoituksiin. Järjestely oli
epätyydyttävä. Siirryttäessä aluejärjestelmään vuosina 1932-1934
kertausharjoitusjärjestelmä muutettiin. Reserviupseerien ja -aliupseerien tehtäväkohtaisista harjoituksista siirryttiin koulutusjärjestelmään, jossa reserviläisille annettiin koulutusta sodan ajan ko-

koonpanoissa. Kaikki sodan ajan
rannikkotykistöjoukot oli määrä
kertausharjoittaa viiden vuoden
välein. Kun ensimmäiset harjoitukset toimeenpantiin 1935, ehdittiin kaikki sodan ajan joukot kouluttaa ennen talvisodan syttymistä.
Kukin joukko-osasto toimeenpani kertausharjoituksen yleensä
joka toinen vuosi. Henkilöstö astui palvelukseen porrastetusti, ensin upseerit, sitten pääosa aliupseereista ja viimeksi miehistö sekä
osa aliupseereista. Harjoituksen
kesto oli upseereilla sekä pääosalla
aliupseereista 30 vrk ja miehistöllä sekä osalla aliupseereista 20
vrk.
Varusmieskoulutus jatkui
joukko-osastoissa tavanomaisessa
laajuudessaan myös kertausharjoitusten aikana. Tykistön harjoitusammunnat vietiin läpi vakiintuneen käytännön mukaisesti siten, että kesäkuussa aloitettiin kevyillä pattereilla ja elo- syyskuussa olivat vuorossa raskaat ja järe-

ät patterit. Joukkojen tykistöllinen
valmius nousi siten ajan myötä ja
oli parhaimmillaan aina ulkovaltojen vuosittaisten "syysmanööverien" aikana.
S y y s k u u n kriisi 1 9 3 8
Tsekkoslovakian kriisi kärjistyi 12.
syyskuuta 1938, kun Hitler vaati
Niirnbergin puoluekokouksessa
pitämässään puheessa sudeettisaksalaisille itsemääräämisoikeutta.
Ison-Britannian pääministeri, Sir
Neville Chamberlain tapasi Hitlerin 15. syyskuuta Berchtesgadenissaja toisen kerran 22.-23. syyskuuta Berliinissä. Neuvottelut jäivät tuloksettomiksi Saksan esitettyä Tsekkoslovakiaa koskevia lisävaatimuksia. Kun Iso-Britannia
ja Ranska eivät suostuneet Saksan
vaatimuksiin, oli ilmassa ilmeinen
sodan uhka. Tsekkoslovakia pani
23. syyskuuta joukkonsa liikekannalle voidakseen puolustaa alueellista koskemattomuuttaan. Ranska
kutsui miljoona reserviläistä pai-
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velukseen ja kriisi saavutti 27.-28.
syyskuuta huippunsa, kun Iso-Britannia ilmoitti radiossa laivastonsa
liikekannallepanosta.
Vallinnut tilanne aiheutti maihinnousun uhkan Ahvenanmaalle
ja Etelä-Suomen rannikolle, minkä torjumiseksi ryhdyttiin toimenpiteisiin. Ahvenanmaan puolustamiseksi tarkoitetut joukot kutsuttiin 23. syyskuuta annetuilla käskyillä ylimääräisiin harjoituksiin.
Etelä-Suomen ja Laatokan rannikkolohkot siirtyivät 23. syyskuuta
sodanuhkamiehitykseen. Tämä
tarkoitti sitä, että joukko-osastot
siirtyivät ainkokokoonpanoon täydennettyinä suojeluskuntien j a
Merivartiolaitoksen henkilöstöllä.
Syyskuun 27. päivänä annettiin
sotilaspiireille käsky kutsua rannikkolohkojen reserviläiset ylimääräiseen palvelukseen. Tämä
merkitsi siirtymistä sodan ajan kokoonpanoihin j a lohkojen sekä
alalohkojen perustamista.
Tilanne oli kehittynyt Suomenlahdella j o uhkaavaksi. Neuvostoliiton Itämeren laivasto oli
lähtenyt liikkeelle KronstadtinLeningradin alueelta. Pääosasto,
joka käsitti mm. kaksi taistelulaivaa j a seitsemän hävittäjää ohitti
Suursaaren 28. syyskuuta illalla.
Ilmassa oli huhuja, että Saksan laivasto olisi lähtenyt Itä-Preussin
tukikohdista kohti pohjoista. Neuvostoliiton Itämeren laivasto havaittiin 29. syyskuuta puolilta päivin Suomenlahden suulla noin 15
meripeninkulmaa Bengtskäristä
lounaaseen. Kemiön alueella perustettu Polkupyöräpataljoona 8
kuormattiin Turussa kello 18 alkaen laivoihin Ahvenanmaalle
siirtoa varten. Lähtökäskyä ei kuitenkaan tarvinnut antaa, sillä tilanne laukesi. Neuvostoliiton Itämeren laivasto ei ilmeisesti ollutkaan matkalla Ahvenanmaalle,
vaan näytti odottavan Miinchenin
neuvottelujen tulosta.
Seuraavan yön aikana Itämeren laivasto kääntyi ympäri j a
suuntasi kohti Suomenlahtea. Pääosasto havaittiin 30. syyskuuta Inkoon tasalla matkalla itään. Kriisi
oli lauennut kun Hitler oli 28.
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Syyskuuta kutsunut Chamberlainin, Daladierin ja Mussolinin seuraavaksi päiväksi neljän vallan kokoukseen Muncheniin j a neuvotteluissa päästiin sopimukseen.
Puolustusministeriö antoi 1.
lokakuuta ohjeet ylimääräisten
harjoitusten lopettamisesta j a reserviläisten kotiuttaminen alkoi
seuraavana päivänä. "Syyskuun
kriisi" oli ikäänkuin kenraaliharjoitus näytelmälle, joka oli edessä
vuotta myöhemmin j a silloin vieläkin vakavammissa puitteissa.
Ylimääräisten harjoitusten ansiosta saatiin paljon hyödyllisiä kokemuksia joukkojen perustamisesta
ja niiden toimintavalmiuden kohottamisesta. Ylimääräisten harjoitusten aikana tuli toisaalta myös
ilmi puolustusvalmisteluissa esiintyneitä puutteita, joita pyrittiin nopeasti korjaamaan.
Merivoimien Esikunta lähetti
11. lokakuuta Puolustusministeriölle kustannusarvion Satamaniemen patterin rakennustyön ensi
vaiheesta ja ilmoitti samalla antaneensa kaikki betonityöt urakalla
viipurilaiselle rakennusliikkeelle.
Nelitykkisen 152/45-C -patterin
tykkiasemat tehtiin Kaarnajoen
piirustusten mukaan. Tulenjohtotorni j a vartiorakennus sisältyivät
urakkaan. Patteri, joka sijaitsi Viipurinlahden suulla, valmistui syksyllä 1939.
Merivoimien komentaja ehdotti 20. syyskuuta 1938 Saaris-

tomerellä sijaitsevien Bokullan j a
Lökholmin varustamista kahdella
tai kolmella 152/35 -merikanuunalla sekä nelitykkisen 152/45-C
-patterin rakentamista Hästö-Busöhön Hankoniemen itäpuolelle.
Bokullan ja Lökholmin tykit asennettiin kalliolle ja niihin rakennettiin seuraavana kesänä rintasuojat. Hästö-Busöhön asennettiin
kolme tykkiä syksyllä 1938 ja seuraavana vuonna neljäs.
Keväällä 1938 oli säädetty perushankintaohjelma. Puolustusministeriö asetti 16. marraskuuta
1938 komitean, jonka tuli laatia
merivoimille yksityiskohtainen
hankintaohjelma, joka sisälsi linnoittamisen j a laivasto-ohjelman.
Komitean suositusten perusteella
rakennettiin vuonna 1939 kaksitykkiset 152/45-C -patterit Mustamaahan Haminan edustalle.
Lehtiseen Loviisan ja Pirttisaareen
Porvoon edustalle sekä Träsköhön
Porkkalan alueelle. Kiinteän rannikkotykistön ryhmitystä muutettiin siten ajankohtaista uhkaa vastaavaksi täyttämällä aiemmassa
ryhmityksessä olleita aukkoja.
Hankintaohjelmaan sisältyi
seitsemän 75 mm: ilmatorjuntapatteria, joista ensi vaiheessa oli
tarkoitus sijoittaa ilmatorjuntayksiköt Mäkiluodon j a Ristiniemen
järeille pattereille. Valveen komitea varasi varoja myös linnakkeiden lähipuolustusasemien rakentamiseen. Kesäkuussa 1939 saa-

Kuivasaaren tulenjohtotorni
naamioituna 1930-luvun
jälkipuoliskolla. Sotamuseo.

tiin vapaaehtoisiin linnoitustöihin
rannikkolinnakkeille 225 miestä,
jotka työskentelivät Valamossa,
Kaarnajoella. Saarenpäässä, Satamaniemessä, Pirttisaaressa, Suomenlinnassa sekä Bokullassa.
Kaikki joukko-osastot pyysivät
syksyllä lisää vapaaehtoisia linnoittajia, mutta niitä ei silloin enää
voitu saada.
Valmiuden
k o h o t t a m i n e n syksyllä
1939

57 mm:n kevyt rannikkotykki ampuu. SA-kuva.
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Toisen maailmansodan syttyminen
vaikutti välittömästi varuskuntien
elämänmenoon. Kantahenkilökunnan lomat oli peruutettu j o elokuussa, kun suurpoliittinen tilanne
oli kiristynyt sodanuhan asteelle
Saksan ja Neuvostoliiton 23. elokuuta 1939 solmiman hyökkäämättömyyssopimuksen johdosta. Saksan hyökättyä l . syyskuuta Puolaan määrättiin Puolustusvoimissa
yleinen lomakielto, merivoimiin

kutsuttiin palvelukseen 7 500 reserviläistä j a Ahvenanmaalle tarkoitetuistajoukoista kutsuttiin ylimääräisiin harjoituksiin Polkupyöräpataljoona 8 sekä yksi raskas kanuunapatteri. Merivartiolaitoksen
Ahvenanmaan piiriä vahvennettiin
heti syyskuun alussa j a Merivartiolaitoksen päällikkö, komentaja
Väinö Miettinen määrättiin toimimaan Ahvenanmaan piirin päällikkönä.
Suomen hallitus antoi 1.9. julistuksen: "Täten ilmoitetaan tiedoksi, että Saksan ja Puolan välillä puhjenneen sodan aikana Suomi noudattaa täydellistä puolueettomuutta." Asetus puolueettomuuden soveltamismääräyksistä annettiin 3. syyskuuta. Sotaa käyvän valtion sota-alus sai Suomenlahdella tulla Suomen aluevesille
vain Barön j a Tvärminnen välisellä alueella sekä Pohjanlahdella
ainoastaan Kokkolan, Kristiinankaupungin, Kaskisten j a Rauman
satamiin. Sotaa käyvän valtion
sota-aluksilta kiellettiin kokonaan
tulo Suomen aluevesille Petsamossa sekä niille Itämeren rannikon alueille, jotka kuuluivat joko
sotasatamien, rannikkopuolustuksen tai Ahvenanmaan kiellettyihin alueisiin.
Rannikkotykistöjoukko-osastot siirtyivät rauhan ajan joukoilla
puolueettomuuden suojaamisryhmitykseen j a Rannikkolaivaston
pääosat: panssarilaivat Ilmarinen
ja Väinämöinen, kolme tykkivenettä j a kolme vartiomoottorivenettä, lähtivät j o 4. syyskuuta Helsingistä Ahvenanmaan vesille suojaamaan alueellista koskemattomuutta. Elokuussa kotiutetut varusmiehet kutsuttiin 9. syyskuuta
takaisin palvelukseen ja syyskuussa kotiutuvat varusmiehet määrättiin jäämään palvelukseen toistaiseksi.
Merivoimien Esikunta, Laatokan Meripuolustus, Suomenlahden rannikkolohkot j a LounaisSuomen Meripuolustuksen Esikunta saivat 9. syyskuuta käskyn
toteuttaa puolueettomuusmiehityksen I-vaihe. Rauhan ajan joukko-osastot saivat täydennyksek-

seen suojeluskuntalaisia j a reserviläisiä sekä muuttuivat parin seuraavan vuorokauden kuluessa sodan ajan yhtymiksi. Kaaderi, eli
kantahenkilökunta ja varusmiehet
muodostivat kuitenkin edelleen
henkilöstön pääosan. Esimerkiksi
Helsingin Lohkolla, jonka kokonaisvahvuus oli 14. syyskuuta
1080 miestä, o l i reserviläisten
osuus 340 miestä eli vajaa kolmannes.
Valmiutta säädeltiin myös
joukkoja vaihtamalla. Syyskuun
13. päivänä annettiin käsky Polkupyöräpataljoona 8:n kotiuttamisesta. Sen tilalle tuli ruotsinkielinen Uudenmaan rykmentti, joka
sai 14.9. käskyn siirtyä "A-kokoonpanossa" Santahaminasta
Turkuun. Samalla vaihdettiin ylimääräisissä harjoituksissa olleen
raskaan kanuunapatterin henkilöstö.
Puolueettomuuden suojaaminen j a valmiuden kohottaminen
muodostivat syyskuun aikana lohkojen tärkeimmät tehtäväkentät.
Neuvostoliitto ylitti 17. syyskuuta Puolan itärajan j a aloitti tunkeutumisen kohti Saksan kanssa
solmimansa hyökkäämättömyyssopimuksen salaisen lisäpöytäkirjan mukaista demarkaatiolinjaa.
Merivoimien esikunta antoi tämän
johdosta 21. syyskuuta alajohtoportailleen ohjeen: "Tiedoitetaan,
että Neuvosto-Venäjää ei puolueettomuusvalvonnassa ole katsottava sotaakäyväksi valtioksi."
Suomen hallituksen saatua 5.
lokakuuta kutsun lähettää neuvottelijoita Moskovaan täydennettiin
rauhan ajan joukot suojajoukkokokoonpanoon j a maavoimien
suojajoukkojen keskitykset Karjalan kannakselle ja itärajalle alkoivat 6.-7. lokakuuta. Merivoimat
saivat 9. lokakuuta käskyn kutsua
ylimääräisiin harjoituksiin "vahvuuden B mukaiset määrät reserviläisiä", mikä merkitsi siirtymistä sodanuhkamiehitykseen. Kenttäarmeija kutsuttiin ylimääräisiin
harjoituksiin ( Y H ) kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäiset
YH-päivät (= I-liikekannallepanopäivät) olivat tiistai 10. j a lauan-
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Edistyksellisimmät
puhelinjärjestelmät
ja

Raskas rannikkotykki "kuoppa-asemassa" Laatokalla. SA-kuva.
tai 14. lokakuuta. Ylimääräiset
harjoitukset merkitsivät täydellistä liikekannallepanoa.
Kantahenkilökunnan ja varusmiesten kurssit päättyivät ja henkilöstö komennettiin takaisin
omiin yksiköihinsä ja sodan ajan
sijoitustensa mukaisiin tehtäviin.
Kaaderin osuus kasvoi tällöin esimerkiksi Helsingin Lohkolla puolitoistakertaiseksi. Reserviläisten
astuessa palvelukseen kasvoi Helsingin Lohkon henkilöstövahvuus
13.-14. lokakuuta miltei kolminkertaiseksi eli 5 550 mieheen.
Kun joukot oli saatu perustettua aloitettiin yksiköissä koulutus
henkilöstön perehdyttämiseksi
tehtäviinsä ja jatkettiin käynnissä
olleita puolustusvalmisteluja. Linnoittamisessa pyrittiin saamaan
keskeneräiset tykkien tuliasemat ja
tulenjohtotornit valmiiksi ensi tilassa. Mäkiluotoon pystytettiin
kaksitykkinen 75/50-MZ (Meller
Zenit) ilmatorjuntajaos, jonka kalustoammunnat suoritettiin 27. lokakuuta.
Ylimääräisten harjoitusten aikana käynnistettiin myös uusia
linnoitustyömaita. Hangon Lohkolla asennettiin Tvärminneöhön
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kalliolle kaksi 120/41-A -tykkiä. Karjalan kannaksella voimakkaalYleisesikunta käski 15. marras- la tykistötulella. Vihollinen eteni
kuuta vahventaa Pellingin Lohkoa kaikkien rajan yli johtaneiden teikahdella 152/45-C -tykillä. Meri- den suunnissa.
Rannikkolohkot olivat Talvivoimien komentaja antoi 28. marraskuuta käskyn niiden sijoittami- sodan alkaessa puolustusvalmiina
sesta Bästön saareen, joka sijait- sodan ajan tehtäviensä edellyttäsee Pernajanlahden suulla. Tätä mässä ryhmityksessä. Rannikkotyömaata ei kuitenkaan ehditty tykistön kalustoa ja ampumameenää aloittaa ennen sodan sytty- netelmiä oli määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti kehitetty. Tykeille
mistä.
Ylimääräisten harjoitusten ai- oli riittävästi ampumatarvikkeita.
kana tilanne merialueilla säilyi Linnakkeiden ja taisteluasemien
rauhallisena. Marraskuun viimei- suojaa oli kehitetty linnoittamalla
sinä päivinä näennäinen rauha ja hajaryhmittämällä pattereita.
järkkyi ja tilanne kärjistyi nope- Ilma-aseen kehitys oli otettu huoasti, mitä kuvaavat merkinnät Hel- mioon yksiköiden ilmasuojelussa
ja ilmatorjunnassa. Joukot oli kousingin Lohkon sotapäiväkirjassa:
lutettu tehtäviinsä kertausharjoi"28.11.39. 21.45 Radiossa ilmoi- tuksissa, "syyskuun kriisin" 1938
tettiin että Neuvostoliitto on irti- ja ylimääräisten harjoitusten aikasanonut
hyökkäämättömyyssopi- na. Rannikkopuolustus oli tehtäviensä tasalla. •
muksen Suomen kanssa.
29.11.39. 22.30 Neuvostoliitto katkaissut diplomaattiset
suhteensa
Kirjoittaja,
yleisesikuntaSuomeen.
everstiluutnantti filosofian li30.11.40. 04.25 Lomautetut kutsensiaatti Urho Myllyniemi
suttava palvelukseen.
on toiminut mm. historian
30.11.40. 09.20
Ilmahälytys"
laitoksen ja sotatieteen laitoksen johtajana
MaanpuoNeuvostojoukkojen hyökkäys
lustuskorkeakoul ussa.
alkoi 30. marraskuuta kello 6.50
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puhepal vei imet
markkinajohtajalta

A L C A T E L

ALCATEL SUOMI OY
PL 91, Niittyrinne 7, 0 2 2 7 1 ESPOO
Puh. (09) 8 0 4 5150, f ax (09) 80451 511

Sotilaiden
-kilpailut
6.4.1999 Helsingin Tali Squash clubilla
S h i p b o a r d a n d offshore cables
•

A

L

C

A

T

E

L
SPECIAL CABLES

Edustus:

e i s t r o m

o y

Haukilahdenranta 4. 0 2 1 7 0 ESPOO
p u h . 0 9 - 621 5262, fox 0 9 - 621 5 0 2 1

Suomen K o l a r l k o r j a a m o i d e n Liiton j ä s e n

A KL/SS K -LAATUOHJELMAN MUKAISTA LAATUTYÖTÄ
KOLARI- JA KORIKORJAUKSEEN SAAT SKKL:N
JÄSENLIIKKEISTÄ.
LÄHIN SKKL-LAADUNTEKIJÄ LÖYTYY PUHELINLUETTELON
KELTAISILTA SIVUILTA TAI SUOMEN K O L A R I K O R J A A M O J E N
LIITON TOIMISTOSTA PUH. (09) 229 22926

SUOMEN KOLARIKORJAAMOIDEN 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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Helsingin Varuskunnan Urheilijat ry
järjesti ensimmäiset
laatuaan olevat
sotilaiden squashmestaruuskilpailut.
Kisat pelattiin heti
pääsiäisen jälkeen
6.4.1999 Talin
Squash Clubin hienoissa puitteissa.
Alkuperäinen ajatus
kisojen järjestämisestä oli aktiivisen
squashpuuhamiehen
Jarmo Jaakkolan.

j^ventälle oli uskaltautunut pelaajia viidestä eri joukko-osastosta:
Lahdesta Hämeen Rykmentistä,
Helsingistä Kaartin Jääkärirykmentistä ja Suomenlahden Meripuolustusalueelta, Tammisaaresta Uudenmaan Prikaatista sekä
Maanpuolustuskorkeakoululta
Helsingistä. Tiukat ottelut pelattiin miesten avoin- ja kuntoluokissa sekä varusmiesten avoin
luokassa.
Varusmiesten luokkaa hallitsi kaartinjääkäri Jussi Vehniäinen (Kaartin Jääkärirykmentti)
voittaen kaikki ottelunsa suoraan
kolmessa erässä. Finaalissa kukistui tiukasti taistellut saman
joukko-osaston kaartinjääkäri
Sami Mölsä. Pirteää peliä esitti
myös alikersantti Panu Varstala
(HämR/Lahden Varuskunnan
Urheilijat), joka sijoittui hyvillä
peliotteilla kolmanneksi.

Miesten kuntoluokan yllättäjä oli aliluutnantti Mika Merenlahti (Suomenlinnan Rannikkorykmentti/Suomenlahden Meripuolustusalue), joka vei varmoin
ottein luokkavoiton. Kadetti
Klaus Fromholz joutui tunnustamaan Merenlahden paremmakseen jännittävässä finaalissa numeroin 3-1. Kolmanneksi sijoittui hikisen pronssiottelun jälkeen
vänrikki Vesa Lumme (UudPr).
Pronssiottelussa Tammisaaren j a
Isosaaren liikuntakasvatusupseerit ottivat mittaa toisistaan - voitto Tammisaareen luvuin 3-2.
Kaartinjääkäri Vehniäinen
kruunasi päivänsä voittamalla
myös avoimen luokan, ja viemäl-

lä siten sotilaiden squashmestaritittelin ja -pokaalin. Finaalissa
yliluutnantti Mikko Laakkonen
(SIRR/SlMepa) joutui taipumaan
luvuin 3-0. Pronssin kaappasi itselleen komentaja Jarmo Jaakkola (SIRR/SlMepa). Kaartinjääkäri
Mölsä uupui pronssiottelussa luvuin 3-2.
Talissa nähtiin hienoja ja rehtejä squashtaisteluita, jotka varmasti jatkuvat kiivaina myös ensi
vuosituhannen puolella. Tarkoitus on vakiinnuttaa squash yhdeksi suomalaisen sotilasurheilun
vakiolajeista, sekä tehdä kilpailuista vuodesta toiseen jatkuva
perinne.
Mikko Laakkonen

Tulokset:
Miehet avoin:
1. Kaartinjääkäri Jussi Vehniäinen, Helsingin Varuskunnan Urheilijat, Kaartin Jääkärirykmentti
2. Yliluutnantti Mikko Laakkonen, Helsingin Varuskunnan Urheilijat, Suomenlahden Meripuolustusalue
3. Komentaja Jarmo Jaakkola, Helsingin Varuskunnan
Urheilijat, Suomenlahden Meripuolustusalue
Miehet kunto:
1. Aliluutnantti Mika Merenlahti, Helsingin Varuskunnan Urheilijat, Suomenlahden Meripuolustusalue
2. Kadetti Klaus Fromholz, Helsingin Varuskunnan Urheilijat, Maanpuolustuskorkeakoulu
3. Vänrikki Vesa Lumme, Dragsvik Idrottare, Uudenmaan Prikaati
Varusmiehet avoin:
1. Kaartinjääkäri Jussi Vehniäinen, Helsingin Varuskunnan Urheilijat, Kaartin Jääkärirykmentti
2. Kaartinjääkäri Sami Mölsä, Helsingin Varuskunnan
Urheilijat, Kaartin Jääkärirykmentti
3. Alikersantti Panu Varstala, Lahden Varuskunnan Urheilijat, Hämeen Rykmentti
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Turkis- ja taljanahkojen
muokkaus

INIKKA
TANKLINE
PL 35, 32801 Kokemäki
Puh. (02) 540 4111

Turkismuokkaamo

ERKKI ENGLUND
Tulimäentie 8
14770 Eteläinen
Puh. 03-617 7194
Fax 03-617 7494

PERKAINPÖNTTÖ

• Pe rka inpön tässäj uika isemme lukijoidemme mielipiteitäja kysymyksiä sekä
vastauksia niihin. Tarttukaapa kynään!

• Luettuani juttunne lehden numerosta 2 koskien
Norjan rannikkopuolustusta intouduin kaivelemaan
arkistojani. Löysinkin seuraavan, surullisenpuoleisen pikku-uutisen, joka on julkaistu Helsingin Sanomissa 13.6.1994:
P u t k e t ruosteessa

HANNES SNELLMAN
Asianajotoimisto Oy
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
Puh. 09-228 841 Fax 09-177 393

O

MIEHIKKÄLÄN
OSUUSPANKKI

puh. ( 0 5 ) 3 4 7 7 0 1 8 , Keskustie 17, Miehikkälä

W_

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

MUSTA
PÖRSSI

v

J o
Y°

KARHULA
p. 05-26 54 35

KYMENLAAKSON
MAANPUOLUSTUSHENKISIN K0DINTEKNIIKKAKAUPPA
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-

-

- -

Merenkulkuelektroniikan
maahantuonti ja huolto
PL 3 2 6 , 0 0 1 5 1 Helsinki
Puh. 0 9 - 7 0 0 1 7 7 8 0
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Näillä arkiston aarteilla haluan toivottaa kaikille
lukijoille mukavaa syksyä ja vielä lopuksi kiittää
lehden tekijöitä samoilla sanoilla, joilla lehden toimitussihteeri, ammattisotilas, arvostaa Norjan kodinturvajoukoissa vapaaehtoisina uurastavia reserviläisiä. Tyylilajin valinnan arvostelun jätän muiden lukijoiden arvioitavaksi. Siispä, kiitos lehden
lähes "ammattitaitoisesta" toteuttamisesta.
K.V.Kinos

Oikaisu
• Viime numerossa sivulla 65 oli tullut virheellinen logo. Rannikon Puolustajien päivän ilmoitus
oli varustettu Turun Killan rintamerkillä vaikka ilmoitus piti varustaa Selkämeren Rannikkokilta
ry:n logolla. Niinikään sivulla 30 artikkelissa Miekkajuhlasta mainittiin osallistujien joukossa
Rannikkosotilaskotiyhdistys vaikka kyseessä oli Rannikkosisarten Säätiö. Pahoittelemme virheitä.
Toimitus
Tutkimus vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta

NRVIDEC OY

w

• Kolmea norjalaiskaupunkia suojelevien rannikkolinnakkeiden tykit eivät toimi. Koeammunnat
ovat osoittaneet, että Trondheimia, Narvikia ja
Harstadia suojelevien linnakkeiden tykeillä ei osu
sinne minne pitäisi. Kaupunkien mahdollisuus puolustautua mereltä tulevia hyökkäyksiä (vastaan) on
näin heikentynyt.
Norjan radion mukaan vika on tykkejä ohjaavassa tietokonejärjestelmissä, jotka eivät ole koskaan toimineet kunnolla. 150 miljoonan Suomen
markan arvoiset tietokonejärjestelmät toimittanut
ruotsalaisyhtiö Celsiustech on j o viiden vuoden
ajan yrittänyt korjata vikoja, mutta ilman tulosta.
Ruotsalaiset ovat vastanneet myös korjaustöiden
kustannuksista.
Norjan meripuolustuksen tarkastaja, kontraamiraali Kjell Amund Prytz sanoo, että kolmen
linnakkeen tykeillä ei ole pystytty ampumaan turvallisesti. Prytzin mukaan tämä on merkinnyt sitä,

että näiden linnakkeiden toiminta-alueella ei ole
ollut samanlaista operatiivista rannikkotykistöpuolustusta kuin kahdella muulla, Melöyvarissa ja Nesissä sijaitsevilla linnakkeilla.
Toivottavasti seuraavan viisivuotiskauden ruotsalaisponnistelut ovat kohentaneet Norjan rannikkotykistöpuolustusta! Samaisesta arkistostani löysin myös maininnan maailman pisimmästä yhdyssanasta. Lähde on hävinnyt, mutta sana on aito ja
esiintynyt sellaisenaan Ruotsissa ja luonnollisestikin asialla on ollut Rt:
"Nordöstersjökustartilleriflygspaningssimulatoranläggnings materialunderhällsuppfölninssystemdiskussionsinläggsförbe redelsearbeten".
128 kirjainta ja vapaa käännös olisi "PohjoisItämeren rannikkotykistön ilmavalvontasimulaattorilaitteistojen kunnossapitoaineiston ylläpidosta
käytävää keskustelua tukeva valmisteleva työ".

Yli 100-vuotias perinteinen
ravintola hyvän ruoan ja juoman ystäville.
Merellisessä ympäristössä, meillä on myös aurinkoinen
kesäterassi klo 9:stä alkaen valomerkkiin.
TERVETULOA
PUH./FAX 6 0 3 4 5 5
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• Teen Vaasan yliopistossa pro-gradu-tutkimusta
vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta. Tavoitteena on kartoittaa ja kehittää kurssien vetäjien
ja oppilaiden motivaatiota koulutukseen osallistumisesta.
Kerään tietoa M P K ry:n kursseille osallistuneilta tai näille aikovilta oppilailta, kurssien vetäjiltä ja kouluttajilta. Toivon saavani ehdottoman

luottamuksellisesti käsiteltäviä kokemuksia ja toiveita sähköpostitse osoitteeseen
elmio @ kolumbus.fi,
kirjeitse osoitteeseen Asemakatu 39 A 10,
65100 VAASA,
tai puhelimitse 0500 561 652. Yhteystiedot, jotka jäävät vain minun käyttööni, tulee liittää mukaan.
Pekka Kurvinen
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-YHTEINEN JULKAISUMME

RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA

RANNIKKOTYKISTÖN
UPSEERIYHDISTYS

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ

PL 160, 00131 Helsinki

Valtuuskunnan puheenjohtaja
Toimitusjohtaja
Keijo Tapiovaara
Hallituksen puheenjohtaja
Kommodori
Hanno Strang
Asiamies
Komentajakapteeni
Jyri Vikström
PL 105, 00201 Helsinki

Puheenjohtaja
Timo Sario
Laajaniityntie 10 F 81
01620 Vantaa

YHTEYSHENKILÖT

Killan

Käyttösäännöt
1. Rannikkojääkärikillan Maja on killan jäsenten ja
heidän ystäviensä vapaa-ajanviettokeskus. Majaa voidaan vuokrata myös killan ulkopuolisille
Suomen kansalaisille ja yrityksille.
2. Maja varataan puhelimitse majan isännöitsijältä,
Juha Karvoselta, puh. (09) 795 528,040- 5010843.
Tällöin ilmoitetaan vuokraajan ryhmän koko ja
henkilöiden nimet sekä mahdollinen killan jäsenyys. Ulkomaalaisten tuonti alueelle vaatii erikoisluvan varuskunnan päälliköltä!
3. Vuokra-aika alkaa ensimmäisenä vuokrauspäivänäklo 16.00 ja päättyy viimeisenä klo 14.00.
Jäljelle jääneet 2 tuntia on tarkoitettu majan
siivoukseen vuokraajan toimesta. Maja on jätettävä siistiin kuntoon!
4. Majan vuokra on kokonaisuudessaan 150 mk/
vrk jäsenmaksunsa maksaneille, 200 mk/vrk
muille yksityishenkilöille ja 400 mk/vrk yrityksille. Maksua varten annetaan pankkisiirto päävartiosta, josta myös saadaan avaimet majalle.
Kulkulupa toimitetaan liikennevartioon, jossa
lupa on klo 15.00 mennessä vuokrauspäivänä.
Käyttämättä jäävä vuoro on peruttava viimeistään 2 vrk ennen vuoron alkua!
5. Liikkuminen varuskunnassa on luvanvaraista,
joten kaikkia annettuja ohjeita on noudatettava
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ehdottomasti! Palvelupisteissä on lupa käydä
(Sotilaskoti, kerho jne.) mutta ei esim. Eteläkärjessä, ampumaradoilla, Haukipäässäjne.
6. Tarvittavat puut löytyvät liiteristä. Jätä seuraavalle käyttäjälle riittävä määrä valmiita puita!
Käyttövesi noudetaan ruokalan päädyssä olevasta vesipisteestä majalla olevilla neljällä muovikanisterilla. Muista seuraavaa käyttäjää tässäkin
asiassa. Merivettä ei saa käyttää saunassa! Roskat ja tyhjät pullot viedään majan parkkipaikalla
oleviin roskalaatikoihin.
7. Majalla olevaa uutta soutuvenettä voidaan käyttää j a suorittaa mato-ongintaa majan läheisillä
vesialueilla. Vene on puhdistettava käytön jälkeen, käännettävä ympäri sekä airot ja penkit on
vietävä liiteriin!
8. Vuoron päätyttyä lämpöpatterit on otettava pois
päältä ja avaimet palautettava päävartioon! Majan ovet menevät herkästi takalukkoon, joten
pidä avain aina mukanasi, vaikka olisitkin majan
sisäpuolella!
9. Mahdollisista epäkohdista otettava yhteyttä majan isännöitsijään.
10. Killan maja on suljettuna 31.10.-31.4. välisenä
aikana! Erityisistä syistä maja voidaan vuokrata
tänäkin aikana ottamalla yhteyttä majan isännöitsijään.

joukko-osastoittain
MerivE
komkapt Jussi Voutilainen
SIMepa
- SIRR, kaptl Mauri Mikkonen
- HanRPsto, ylil Kari Salin
SmMepa
kaptl Hannu Heinonen
KotRa
kaptl Jukka Leikos
UudPr
- RaaRtPsto, kom Jukka Tilli
- VaaRannjP, kom Alexander
Aminoff
MeriSK
komkapt Petri Parviainen
MpKK
komkapt Timo Saastamoinen
Killat
maj Eero Sivunen
Johtorengas
kapt Pentti Jänkälä
Evp-ups
ev Ossi Kettunen

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS
Ulla Varjola
Katajanokankatu 4 D
00160 Helsinki

RT-KERHO JOHTORENGAS
Pentti Jänkälä
Teinintie 18 C
00640 Helsinki

KYMENLAAKSON
RANNIKONPUOLUSTAJAIN
KILTA
Esa Terviö
Kotilotie 6
48310 Kotka

SUOMENLINNAN
RANNIKKOTYKISTÖKILTA
Eero Akaan-Penttilä
Sepontie 1 O
02130 Espoo

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

TURUN
RANNIKKOTYKISTÖKILTA
Heikki Kiviranta
Lankakatu 15 C 10
20660 Littoinen

RANNIKKOTYKISTÖN
OPISTOUPSEERIT
Jari Andersson
Santahamina C 35 C
00860 Helsinki

MERENKURKUN KILTA
Timo Koukku
Hietalahdenkatu 29
65100 Vaasa

SELKÄMEREN
RANNIKKOKILTA

RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA
Tero Mäkinen
Siltasaarenkatu 15 B 60
00530 Helsinki

Tauno Setälä
Savenvalajanvahe 4 C 25
26100 Rauma

RANNIKONPUOLUSTAJAIN KILTA
Timo Koukku
Hietalahdenkatu 29
65100 Vaasa

FINNOPTICS OY
LASERLAITTEITA
Mäkituvantie 9, 01511 Vantaa
Puh. (09) 8706 5351
Fax (09) 8706 5355

FISKARS CONSUMER OY AB
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Rt-golf
pelattiin
viidennen
kerran

TietoEnator
Building the Information Society

www.tietoenator.com

Toisin kuin viime vuonna, sää
suosi Tuusulan kentällä pelattua
rt-golfia. Kolmetoistakisaan osallistunutta golfaria pääsivät nauttimaan Tuusulan kauniista maisemista auringonpaisteessa.
Ossi Kettunen oli
jälleen mestari. Vuonna 1996 hän v o i t t i
edellisen kerran mestaruuden ja jälleen hän
sai vuodeksi haltuunsa komean ISON-maljan. Tiukan kisan ratkaisu saatiin sisään tulossa (9 viimeistä väylää). Naisten tasaväkinen kisa ratkaistiin samalla periaatteella.
Kaikki
kisaan
osallistuneet nauttivat
hienosta
päivästä
l u o n n o n helmassa,
mukavasta peliseurasta j a tästä ihmeellisiä
yllätyksiä täynnä olevasta pelistä - nimeltään Golf.
Tavataan taas ensi
Rt-golf pelattiin jälleen
vuonna.
Tuusulan upeissa maisemissa.
JOHTORENGAS/
Kuvassa Pentti Jänkälä ja
Pertti E. K. Aalto
Pertti Malmberg.

LLuUjt
Tavataan taas ensi vuonna.

TULOKSET:
Miehet
1. Ossi Kettunen
2. Pertti M a l m b e r g
3. Leo O. E k h o l m
Naiset
1. Pirkko Aalto
2.Leila M a l m b e r g
3 . L e e n a Rekola

Kotimaan pitkäaikaisvuokraukset
Helsinki, Mannerheimintie 4 4
Hki-Vantaan l e n t o a s e m a
(myös ilt. j a viikonloppuisin)

h l -

(09) 1667 1500
(09) 1667 1200

puh.

(09) 1667 1300

37 pistettä
37 pistettä
34 pistettä
3 4 pistettä
3 4 pistettä
2 8 pistettä

KESKUSAPTEEKKI-CENTRALAPOTEKET
Hovioikeudenpuistikko 20/
Hovrättseslanaden
Puh/ja fax 06-317 2101
TelVoch fax 06-317 2191
MA-PE/MÅ-FRE 9-18
Muut ajat, katso päivystys
Andra tider, se jouren

| | | Patria Industries
^

Lähimmäs lippua -kilpailun
voitti PirkkoAalto j a p i s i m m ä n
aloituslyönnin löi Leila Malmberg.

Juha Nepponen
RANNIKON PUOLUSTAJA 3/99
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Isokatu 11, Oulu, Tuomiokirkkoa vastapäätä
•Täydellistä hautausalan palvelua
• Hoidamme alan kuljetukset myös pitemmille matkoille

JORMA JÄRVIMÄKI KY

Proteesiasioissa Teitä palvelee
erikoishammasteknikko

5\itfollitictt

Puh. (08) 311 3354, liikeajan jälkeen Ikäheimo (08) 311 4595

Sorvaukset, hitsaukset, putkien taivutukset,
jyrsinnät, rautarakenteet

Väinämöisenkatu 6 B, 32200 Loimaa, p. 02-762 2393
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puh.
puh.

E-mail:hertz@hertz.fi
internet:www.hertz.com

Kallioportintie 2, Hangasmäki, 13210 Hämeenlinna
Puh./fax 03-653 6613

HANGON KAUPUNKI
H A N G Ö STAD

Varauspalvelu
puh. 0800-11 22 33

Autonvuokrauksen edelläkävijä

SEE

KONE Hissit
Sturenkatu 21, 00510 Helsinki
Puh. 0204 7551

KAISAN KAMARI
- Kahvi kamari -

Koneyhtymä E & A Virtanen Ky

Lappeenrannantie 60 B, Mikkeli, Puh. (05) 335 500

s (02) 647 5732 auto 0400 6 6 4 625

Hankreetintie 135, Pori
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Esiupseerikurssi 52 ja sen Merisotalinja 18 aloittivat opiskelunsa 21.9.1 999 Maanpuolustuskorkeakoulun jatkotutkinto-osastolla. Kurssin merisotalinjan 17 oppilasupseeria aloittivat heinäkuussa 1998 tapahtuneen integroitumisen toisen vaiheen toteuttamisen. Suunnitelmissa oli ajaa koko
linja ensimmäistä kertaa yhteisen
opetussuunnitelman läpi entiseen
puolustushaaraan katsomatta.
Opinahjomme oli kokenut
valtavan muutoksen kahdeksan
vuoden poissaolomme aikana.
Upseerikoulutuksen uudistuksen
myötä syntyneestä Maanpuolustuskorkeakoulusta oli ulkoisten
puitteiden lisäksi mahdotonta
löytää yhtäläisyyksiä vanhan Kadettikoulun kanssa. Edessä oli 39
viikkoa tiivistä aherrusta. Kurssi
muodostui syksystä kevääseen
kestäneestä yhteisten opintojen
jaksosta sekä loppukevään aikana suoritetuista syventävistä
opinnoista. Yhteisten opintojen
pääpaino oli taktiikassa ja johta-
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misopissa. Niiden ohella suoritimme kursseja mm. strategiasta, sotatekniikasta sekä sotahistoriasta.
Vuoden vaihtuessa oli linjamme kokenut ulkoisen muutoksen virkapuvun värin muututtua suurimmalta osalla RT-miehiä tummansiniseksi. Kuitenkin
vielä kaksi "työpukuista" jäi ylpeinä kantamaan aselajinsa väriä ja tunnuksia. Tätä kirjoitettaessa tiedetään heidän siirtyvän
laivastonsinisiin vuoden loppuun
mennessä.
15. tammikuuta vietimme
merisotalinjan perinnepäivää vierailemalla Kauppalehden toimituksessa. Tämän jälkeen oli vuorossa sauna Suomenlinnassa sekä
tutustuminen Suomenlinnan panimoon ja sen tuotteisiin. Perinnepäivänä esiteltiin linjamme
hankkima perinne-esine, joka on
tammilaattaan kiinnitetty rannikkotykistökapteenin arvomerkkilaatta. Esineellä tahdotaan muistaa kurssiamme, joka oli viimei-

Kapteeniluutnantti
Janne Muurinen

nen koko kestonsa rannikkotykistön asepukuun pukeutuneita
oppilasupseereita käsittänyt. Perinne-esineeseen kaiverrettiin
kurssillemme tunnusomainen ilmaisu "YHTYMISELLE". Perinne esine on sijoitettuna arvoiselleen paikalle perinnekaappiin
luokka Sueziin.
Kurssijuhlamme järjestettiin
oppilaskunnan johdolla Maanpuolustuskorkeakoululla kurssin
päätöspäivänä 18.6. Merisotalinjan ja samalla koko esiupseerikurssin priimuksena palkittiin
kapteeniluutnantti Janne Muurinen.
Haluamme esittää lämpimät
kiitokset kuluneesta talvesta linjamme johtajalle Jukka Viitaselle sekä komentajakapteeni Matti
Eskolalle, joiden työpanos on ollut merkittävä onnistuneen kurssimme läpiviennissä.
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Aloittaessamme kurssin 7.1.1998
Santahaminassa Rannikkotykistökoulussa meitä oli neljätoista,
joista huoltolinjan oppilaita kuusi. Opistoupseeriosastoa hallitsi
rautaisella otteella kapt Veijo
Auvinen. Kurssin johtaja oli yliluutnantti Jari Andersson. Kurssin muina kouluttajina toimivat
kapteeniluutnantti Mika Immonen, yliluutnantti Markku Kaukoranta ja luutnantti Kari Laakko. Kurssi koki monia muutoksia
ja myllerryksiä puolitoistavuotisen historiansa aikana, joista suurin oli varmasti Rannikkotykistökoulun lopettaminen ja rt-linjan
siirtyminen Merisotakoululle
Suomenlinnaan. Myös useat henkilöstömuutokset niin oppilaiden
kuin kouluttajien riveissä toivat
kurssiin lisäväriä.
Ensimmäinen
puolivuotinen
Kurssin ensimmäinen koulutuskokonaisuus sijoittui ensimmäiselle viidelle viikolle. Olimme

tuolloin Keuruullaajoneuvokurssilla.jakouluttajina toimivat kurssin johtaja yliluutnantti Mäkipelto, yliluutnantti Koppelomäki,
luutnantti Kaattari ja luutnantti
Muhonen. Kurssin jälkeen meitä
odotti paluu arkiseen aherrukseen
Rt-koululle. Kevään tiivis opiskelutahti osoittautui aika raskaaksi. Monen oppilaan kohdalla näkyi se, ettei kokemusta tykistöstä
ollut. Piirut, asteet ja sekunnit
opiskeltiinkin huolellisesti. Tykistöllistä tarkkuutta koulittiin miesten mieliin useissa harjoituksissa
ja leireillä. Kevään aikana neljä
oppilasta päätti keskeyttää opintonsa. Kesällä 1.7.1998 tapahtui
Rannikkotykistön liittäminen
merivoimiin, vai oliko se päinvastoin? Perinteikkään Rannikkotykistökoulun upottajaisia vietettiin kesäkuun lopulla.
M u u t o s t e n syksy
Kesäloman päätyttyä alkoi ensimmäinen kuukauden pituinen työharjoittelu. Elokuun lopussa pa-

lasimme Santahaminaan. Tällöin
kaksi oppilasta keskeytti opintonsa. Toinen heistä siirtyi opiskelemaan Maanpuolustuskorkeakouluun. Valmisteluja muuttoa varten tehtiin, ja lokakuun alussa linja siirtyi Suomenlinnaan Merisotakoulun tiloihin. Samassa yhteydessä lähtivät myös huoltolinjan
oppilaat Huoltokouluun Lahteen.
Jälleen kerran oli oppilailla ja
myös kouluttajilla totuttautuminen uusiin asioihin ja tapoihin.
Muutto toi tullessaan eräitä ongelmia. Henkilöstö oli siirtynyt,
mutta koulutuskalusto jäi Santahaminaan. Tästä johtuen koulutus tapahtui pääasiassa Santahaminassa, ja päivittäinen kulkeminen Suomenlinnan ja Santahaminan välillä alkoi.
Opinnäytetyön
täyteinen talvi
Loppusyksystä tuli ajankohtaiseksi opinnäytetyön valmistelujen ja
suunnittelun aika. Opinnäytetyön
laatiminen vaati paljon aikaa ja
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Kulta- j a 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

uden johtajaksi
alveluksella varusmiespalvelukseen

JSk

t Q g p <J n m c a c a

TARKIAINEN
Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI
Puh. 661 916 Fax 656 015

energiaa. Normaalien opiskelupäivien ja leirien lomassa varsinkin lähdemateriaalin hankinta ja
haastattelujen teko oli melkoista
sovittelua vaativa teko. Opinnäytetyö oli jätettävä ennen toisen
työharjoittelun alkua. Toisen työharjoittelun päätyttyä 2.5.1999,
alkoi kurssin viimeinen rutistus
kohti valmistujaispäivää. Kapt
Tapio Järven pitämä neliviikkoinen kranaatinheitinkoulutus oli
taatusti eräs mieleenpainuvimmista koulutusjaksoista. Toinen
opetuspaketti oli merivalvontakurssi, pituudeltaan kaksi viikkoa.
Rannikkotykistölinjan
valmistuminen
Viimeiset kaksi viikkoa vietimme Merisotakoululla valmistautuen lopettamaan opiskelumme
Suomenlinnassa. Kurssin päättäjäisjuhlat vietettiin 16.6.1999
Lappeenrannassa aurinkoisen
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sään vallitessa ja lintujen laulellessa. Lopuksi rt-linjalla opiskelleiden oppilaiden suuret kiitokset
heidän kouluttajinaan toimineille
henkilöille, jotka tekevät suurenmoista kutsumustyötään isänmaan ja yhteiskunnan hyväksi.
Voitte olla varmoja, että tämän
kurssin läpikäyneet oppilaat tulevat jatkamaan tuota samaa työtä
yhtä suurella antaumuksella kuin
teiltä saamamme esimerkki meitä velvoittaa!
Opistoupseerioppilaat Jari
Kornilow, Kai Perikangas, Thomas Streng, Jouni Tilli ja Teemu Väyrynen.
Rannikkotykistön Opistoupseerit ry:n hallitus onnittelee valmistuneita kurssin menestyksellisestä suorittamisesta j a toivottaa uudet aliluutnantit tervetulleiksi "kentälle".

Svensk Resumé
Då vi inledde kursen den 7.1.1998
var vi elever 14 till antalet, varav
6 krigare var "öronmärkta" av Underhållsskolan. Kapten Auvinen
ledde i början institutofficersavdelningen med hårt grepp. Som
kurschef fungerade inledningsvis
preml Jari Andersson för att sedan överräcka uppgiften åt preml
Markku Kaukoranta. Övriga utbildare på kursen var kapteeniluutnantti Mika Immonen och
luutnantti Kari Laakko. Ordet
förändring blev någonting av ett
begrepp under kursens gång. Till
den största förändringen hörde definitivt nedläggningen av Kustartilleriskolan och förflyttningen
av kursen till Sjökrigsskolan i
Sveaborg. Också de talrika manskapsförändringarna både bland
eleverna och bland utbildarna bidrog till att kursen blev omväxlande.
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Puolustusvoimissa
toteutettiin rauhan ajan
merkittävin koulutusuudistus heinäkuussa
vuonna 1998. Palvelusaikojen muutokset olivat
näkyvimmät muutokset,
milloin siirryttiin niin
kutsuttuun 6-9-12järjestelmään. Keskeisin
uudistus oli kuitenkin
koulutuksen sisältö
kokonaisuudessaan ja
yhtenä osa-alueena
muutettiin varusmiesten
johtaja- ja kouluttajakoulutus vastaamaan
tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita.

Johtamismallia kutsutaan syMuutostarvetta on voitu perustella mm. yhteiskunnallisella muu- vän johtamisen malliksi. Sen ketoksella ja tosiasioilla, että johta- hittämisessä erilaisiin ympärismisen laadun merkitys menestys- töihin ja yrityksiin on käytetty
tekijänä tulee entisestään koros- harvinaisen laajaa otantaa erilaitumaan. Sopeutumiskyky, jous- sista kohderyhmistä kotimaasta
tavuus ja luovuus ovat menesty- ja ulkomailta. Muun muassa seumisen perusedellytyksiä niin yk- raaville tahoille tehdyt tutkimuksilön kuin laajan organisaation- set ja käytännön toteutukset ovat
muodostaneet vahvistusta syvän
kin tasoilla.
johtamisen mallista
- Suomen reserviupseeriliiSisältö kehittämisen
ton veteraanitutkimus suomalaikautta
sille sotaveteraaneille
- Israelin armeija
Puolustusvoimienjohtaja-jakou- Yhdysvaltain maa-, meriluttajakoulutuksen sisältö on
suunniteltu laajojen tutkimusten, ja ilmavoimien kadetit
kehittämistyön ja kokeilujen pe- 800 teollisuusjohtajaa
rusteella vastaamaan Puolustus- Fiat-konserni (25 000 ihvoimien ja koko yhteiskunnan mistä)
tarpeita, jossa tavoitteena on edelleenkin valmentaa sodan ajan ryh- A l i u p s e e r i k o u l u t u k s e e n
män- ja joukkueenjohtajat siten,
että he kykenevät itse koulutta- Kahdeksan viikon peruskoulutusmaansa joukkoa johtaen voitta- kauden jälkeen valitaan johtajakmaan taistelun. Toisena merkittä- si koulutettavat sopivat ja halukvänä tavoitteena on lisätä tulevai- kaat varusmiehet seitsemän viisuudenjohtajillevalmiuksiajake- kon pituiselle aliupseerikoulu I
hittymismahdollisuuksia reser- ( A U K I ) . Kaikille aliupseerioppiviin johtamismallilla, joka sovel- laille annetaan perusteet johtamistuu myös menestykselliseen si- prosessista ja ryhmätasoisen jouviilijohtamiseen.
kon tehtävistä ja johtamisesta.
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Aliupseerikoulu jakautuu kahteen
j a k s o o n - A U K I ja A U K II.
Seitsemän viikon aliupseerikoulun I-vaiheen jälkeen valitaan
osa aliupseereista koulutettaviksi reservinupseereiksi. Aliupseeriksi koulutettavat jatkavat aliupseerikoulu II, jonka koulutus jatkuu seuraavat yhdeksän viikkoa.
Reservin upseeriksi koulutettavat
aloittavat opintonsa Merisotakoulun reserviupseeriosastolla.
Reserviupseerikoulussa Haminassa tai muissa erikoisupseereita
kouluttavissa aselajikouluissa.
Reserviupseerikurssin koulutusjakson pituus on 14 viikkoa. Aliupseerikoulut ovat joukko-osastojen omia aliupseerikouluja j a
lisäksi on mahdollisuus hakeutua erikoisaliupseerikoulutukseen
joukkotuotantotarpeiden mukaisesti muiden aselajien aselajikouluihin.
Kurssien jälkeen alkaa varsinainen johtaja- ja kouluttajakoulutuksen ydin, joka sisältää lähes kuuden kuukauden pituisen
johtajakoulutusvaiheen oman erikoiskoulutuksen mukaisissa tehtävissä. Tämä on tärkein johtajaksi kasvamisen vaihe, jonka aikana tapahtuu kasvu kehittyviksi reservin johtajiksi.
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Motivointi ja kannustus
avainsanoja
Johtaja-ja kouluttajakoulutuksen
tavoitteena on antaa ja tarjota johtaja- ja kouluttajakoulutusta, jossa luotetaan alaiseen, toimitaan
esimerkillisesti, välitetään positiivista kuvaa tulevaisuudesta,
kannustetaan jamotivoidaan alaisia, käytetään palautetta kehittymistarkoituksessa, kuunnellaan
ihmisiä, arvostetaan ihmistä riippumatta heidän koulutuksestaan
tai asemastaan, saadaan alaiset
ajattelemaan ja pohtimaan asioita. Esimerkiksi nämä asiat ovat
keskeisiä asioita johdettaessa ja
koulutettaessa ihmisiä ja samalla
ne ovat menestyksen avaimia hyviin tuloksiin.
Syvälle johtajalle tyypillistä
ajattelua suhteessa muihin ihmisiin voidaan lisäksi kuvata seuraavilla väittämillä
- sellainen joukko kuin johtaja
- ihmiset pyrkivät yleensä tekemään parhaansa, jos ymmärtävät
toimintansa tavoitteen
- monilla ihmisillä on kykyjä ja
tietoa, joita minulla ei ole
-ihmisinä olemme kaikki samanarvoisia
-johtaja voi omalla valmentaval-

la ja kannustavalla otteellaan kehittää alaistensa ammattitaitoa ja
valmiuksia
A U K I kotiuttamispäivään
tulee kaikille varusmiesjohtajakoulutuksessa palveleville varusmiehille tarjota yli 800 tuntia laadukasta johtaja- ja kouluttajakoulutusta. Tämä sisältää arvokasta
teoriaperustaa tulevaisuuden johtamistoiminnalle, laadukasta arviointi- ja palautejärjestelmän
käyttöä, jatkuvaa täydennyskoulutusta, omaan sodan ajan tehtävään valmistautumista, mielekkäitä ryhmätöitä, vaikutusmahdollisuutta koulutuksen kehittämiseksi, varusmiesjohtajan päiväkirjan ja kansion ylläpitoa, johtajana ja ihmisenä kehittymistä,
oman ammattitaidon jatkuvaa
kehittämistä, ihmisten johtamista ja kouluttamista erilaisille koulutettaville, koulutustapahtumien
suunnittelua ja johtamista, kehittämiskeskusteluja, vastuunkantoa, kohotetaan fyysistä kuntoa
positiivisella tavalla ja opitaan
johtamaan erilaisia fyysisiä harjoitteita jne.

set (tiedekunnat, yksiköt jne.)
päättävät itsenäisesti millä tavalla
ne huomioivat palvelustodistuksen ja henkilöarvioinnin.
On huomattava, että asevelvollisuusaika voi olla mahdollisuus edistää elämänuraa eikä tuntuisi siten siis hukkaan heitettynä vuotena. Antamaamme johtajakoulutusta arvostetaan Puolustusvoimien ulkopuolella varsin korkealle ja sitä pidetään erit-

täin arvokkaana kokemuksena
johtajaksi kasvamisessa.

Johtaminen vahvuus
Haluamme opettaa ihmisten johtamista ja uskomme sen olevan
tulevaisuudessa armeijan vahvoja osaamisalueita. Johtajakoulutus antaa meille kaikille mahdollisuus kehittyä esimiehenäja menestyksellisenä johtajana.

Missä muualla on mahdollista saada vastaavaa siviilissä arvostettua kokemusmaailmaa ihmisten johtamisesta nuorella iällä ja kasvaa joka päivä paremmaksi johtajaksi?
Puolustusvoimien varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutuksen kehittämistyöryhmän jäsen
vänrikki Jyrki Runola
Merisotakoulu

Palvelustodistus ja
henkilöarviointi
Kaikki varusmiehet saavat varusmiespalveluksen suorittamisesta
palvelustodistuksen ja henkilöarvioinnin. Arvioinnin selkeiden
koulutuskausien päätteeksi suorittavat alaiset, vertaiset, esimiehet ja tietenkin arvioitava itse,
jonka jälkeen kokonaisuuden
muodostaa varusmiehen ylläpitämä päiväkirja ja vuorovaikutukselliset kehittämiskeskustelut.
Tämä järjestelmä tekee arvioinnin luotettavuuskertoimen varsin
korkeaksi.
Johtajan palvelustodistus j a
henkilöarviointilomake on varsin
yksityiskohtainen asiakirja ja tarkoituksena on osoittaa asevelvollisen varusmieskoulutuksen aikana saaman koulutuksen sisältö,
työkokemus j a henkilökohtaiset
valmiudet. Asiakirja on kuten
mikä muukin työtodistus suoritetusta palveluksesta. Oppilaitok-
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TERVEHDIMME
RANNIKON PUOLUSTAJIA
KOTKAN V E N E K U O M U J A SUOJAPEITE OY
Karhula
TAKSI KOITTO SALONEN
Laitila
RIIHIMÄEN PUHELIN OY
Riihimäki
KULJETUSLIIKE PEKKA & PENTTI AHOLA
Ylämaa
S A T A K U N N A N SÄHKÖASENNUS OY
Noormarkku
Oy Insalko Ab, Helsinki

HINNASTO

RANNIKKO-

ÄS*""

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

Seeman; sisältää: pullo, liivi,
Reku, octo, comBo
U.S. Drivers/OMER Glasier
Dakor Arctica puolikuiva
Starter 7 mm
Mares Titan 7 mm
Shortie 2mm
lyhyet lahkeet ja hihat
Jumpsuit 2 mm
Arctic hansikkaat 6,5 mm
Arctic kengät 6,5 mm
5-sormihansikas 3 mm
Aquasport kuivapuku
Viking Pro kuivapuku
Viking Pro PU
Viking aiuspuvut alk.
Finfiii aiuspuku
905-Polar kuivapuku+alusp.
Märkätossut 6,5 mm

1300,1000,1500,1000,1500,-

400,600,200,300,200,Laitepakettitarjoukset
3100,Poseidon Jetstream 300 bar 5550,5500,Arctic 200 bar
5300,3500,Abyss 22 300 bar
5700,400,Apex 7X50 300 bar
5300,700,4200,300,y^
Märkähanskat 3-sormi, 6,5 mm 200,KAUPALLISET EHDOT: käteiskauppa, matkahuolto tai
postiennakko, posti/ matkakulut lisätään hintoihin.
Hinnat sisältävät ALV 22 %.
Takuut/korjaukset: WASSER SPIELEN.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
TUOTEKUVIA INTERNETISSÄ:
ftp://members.tripod.com/~wasser_spielen
Sukellus kauppa-auto liikennöi kaikkialla.

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

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

X International
KORROOSIONESTOMAALIT
LAIVAMAALIT

Juna on
rautaa.
VR Cargo
PL 488, 00101 HELSINKI
Puh. 09-7071. www.vr.fi

Oy International Paint Ab
Malmarintie 20, 01380 Vantaa
Puh. (09) 873 911
Fax (09) 873 9160
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einäkuun 5. päivä vietettiin
jälleen kerran Rannikkojääkäripataljoonan vuosipäivää, jolloin killan ja Teikarin taistelijoiden seppeleet laskettiin Teikarin
saaren muistokiville sekä Upinniemessä että Dragsvikissä.
Dragsvikiin oli saapunut runsaslukuisesti sekä veteraaneja että
killan jäseniä ja myös entisiä pataljoonan komentajia, olihan kyseessä 55-vuotisjuhlapäivä. Upseerikerholla oli ohjelmassa palkitsemisien ohella pataljoonan
uuden lipun naulaustilaisuus sekä
veteraanien puheenjohtajan Paavo Teikarin 75-vuotis syntymäpäiväonnittelut. Paavollakin on aikamoinen tausta: syntynyt Teika-

PUHEENJOHTAJALTA
rin saarella samannimisenäja taistellut kotisaarensa itsenäisyydestä syntymäpäivänään. Varsinainen rannikkojääkäri!
Kesän aikana on killan majaa saunan osalta kunnostettu ja
nukkumatiloja paranneltu sekä
hankittu soutuvene ja pelastusliivejä kalastusta varten. Toivotaan majalle jatkossa runsasta
käyttöä ja suurkiitos talkoolaisille.
Olemme hyväksyneet killan
hallituksen kahdessa viimeisessä kokouksessa vajaat 30 uutta
jäsentä, joista osa kotiutunut vasta tänä vuonna. Ilolla voidaankin todeta että rannikkojääkäri kilta voi jatkossakin ylpeillä ole-

vansa ikärakenteeltaan yksi nuorimmasta killoista.
Loppuvuoden tapahtumista
on tietoa tullut postitse jo aikaisemmin ja toivottavasti osanotto on ollut runsasta. Syyskokous
pidetään Katajanokan kasinolla
9.11. klo. 18.00 ja esitelmän aihe
on sotasankari Lauri Törni. Esitelmän pitäjät ovat henkilökohtaisesti osallistuneet hänen etsintöihin Kambodshassa.
Matti Kaskeala
Rannikkojääkärikillan
puheenjohtaja
Kerran rannikkojääkäri aina rannikkojääkäri

Rannikkojääkärikillan
myyntiartikkelit
Tunnuksia
Barettimerkki
Solmioneula
Jäsenmerkki
Julkaisuja
Rannikkojääkärit
-historiikki
Rannikkojääkäripataljoonan
historiikki
Veren kostuttamat saaret
Asusteita
Tuulipuku
Lippis
T-paita
Kassi

50,100,50,-

100,40,50,450,70,70,150,-

Tuotteita voi tiedustella Juha Karvoselta, jonka puhelin on 0 4 0 501 0 8 4 3 ja sähköpostiosoite
juha.karvonen@helsinkimedia.fi
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Rannikkojaakarikilta
• • • • • •

••
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Kirja Rovajärvestä

л

Kutsu
sääntömääräiseen
kokoukseen:
• Syyskokous 011 tiistaina
09.11. kello 18.00 Katajanokan Kasinolla. Kokouksessa
käsitellään mm. sääntömääräiset asiat, jonkajälkeen kirjailijat Kari Kallonen ja Petri
Sarjanen pitävät esitelmän
Mannerheim-ristin ritari Lauri Tömistä sekä kertovat äsken tehdyn etsintäretken tuloksista.

• Rovajärven ampuma-alue on ollut kenttätykistön
harjoitusalueena 50 vuotta. Vuosijuhlaa vietettiin
29.5.1999 Rovajärvellä. Tilaisuuteen liittyen julkaistiin
evl evp Jouko Kivimäen kirjoittama ja Suomen Kenttätykistön Säätiön kustantama kirja "Hevosvetoisista
itseliikkuviin, valtakunnallisia tykistöleirejä Rovajärvellä
viisi vuosikymmentä".
Kirjaa voi tilata Pääesikunnan kenttätykistöosastolta
puh 09 - 181 22061. Jakelussa olevia pyydetään selvittämään kirjojen tarve ja ilmoittamaan lukumäärä edellä
mainittuun numeroon. Pääesikunnan kenttätykistöosasto lähettää/toimittaa kirjat kootusti ilmoituksen
mukaisesti tilaajalle.
Kirjan hinta on 60 mk, joka tilitetään kokonaisuudessaan Suomen Kenttätykistön Säätiön tilille. Maksu
suoritetaan tilillepanokortilla tai maksetaan käteisellä
noudettaessa Pääesikunnan kenttätykistöosastolta.
Maksuun lisätään tarvittaessa postituskulut (20 mk ->).

Ш Killassa tapahtuu

• Rannikkojääkärikillan Lounais-Suomen osasto osallistui
Turussa 13.-18.8.1999 Suomen
suurimmille yleismessuille. Turun Messut 99 olivat samalla juhlamessut - järjestyksessä 70.
Esittelytilat olimme saaneet
Puolustusvoimien osastolta, jonne oli varattu halli maanpuolustusjärjestöjä varten. Ne olivat kukin tulleet esittelemään omaa toimintaansa. Paikalla olivat sotainvalidien, lottien, vapaaehtoisen

KOUVOLAN
RAKENNUSPALVELU OY
Valtakatu 21
45100 KOUVOLA
Puh. 05-752 5700

OY KREUTo AB
Vattuniemenkatu 12, 00210 Helsinki 21,
puhelin 09-682 4940

Kuntoutuskoti

f

TAUKOKANGAS
sLmnLwi

TULE MUKAAN
VIROON!

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

PL 110 5 6 5 0 1 OULAINEN Puh. 03-475 270

KRP
Kymen

äjähdepalvelu O y
Lappeenranta

MATKATOIMISTO
JE SUVANTO OY
Raappavuorenreuna 4 A 12
01620 VANTAA
puh./fax 09-891319

RÄJÄHDYSAINEIDEN JA -NALLIEN TUKKULIIKE ym. louhintatarvikkeet
Puh./Fax 412 0001, Jari Semi 040 545 1171
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Tilaa heti!i

TUTUSTUMISMATKALLE

Maanpuolustuksen järjestöille
tarjoamme
mielenkiintoista matkaa Paldiskiin, entiseen
neuvostotukikohtaan,
Viron Vapaustaistelun
museolle, Metsäkalmistuun - Suomen-poikien
hautamuistomerkille sekä Lahemaan
kansallispuistoon
kartanokierrokselle.
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maanpuolustuskoulutuksen ja re- Turun alueen puolustusvoimista.
serviläisjärjestöjen rinnalla kilto- Sotilaskoti oli tietenkin mukana.
jen osastot. Puolustusvoimien Hernekeittoja munkit olivat suoosuus oli näyttävä, kuten ennen- siossa messuvieraiden keskuukin, joskin hieman supistetulla dessa. Ei ihme, että munkit päävarustuksella aikaisempaan mes- sivät välillä loppumaan kovan
kysynnän vuoksi, kävihän messuun verrattuna.
Ulkoalue oli varattu lähinnä suilla lähes 60 000 vierasta.
puolustusvoimien kalustoesitte- Seppo Mäntymäki
lyä varten. Esillä oli Turun alu- Lounais-Suomen osasto
een varuskuntien kalustoa. Utin
Jääkärirykmentti toi messuvieraille tuntuman muustakin kuin

SOTILASAIKAKAUSLEHTI
koko vuodeksi
1000 sivua alan asiatietoa
tarjoushintaan
250 mk
Tilaukset
Puh. (09) 6689 4000,
fax
(09) 6689 4020
Ilmoitustilan myynti
Juha Halminen
Puh. (09) 873 6944
fax
(09) 873 6955
www.upseeriliitto.fi

\
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fyl) V O I M A L A I T E AGGREGAATIT

SUOMENLINNAN
RANNIKKOTYKISTÖKILTA

DIESELMOOTTORILLA

I . . . 2000

BENSIINIMOOTTORILLA

0,6.

MYÖS

Tullimuseo

kVA

. . 12,5

kVA

KAASUKÄYTTÖISET

Suomenlinna, Susisaari
Hamilton-Polheim

• Käsikäytöt • automaattiset • huipunleikkaus • laiva käytöt
• murskauskäytöt • ajoneuvoasennukset • hitsauskäytöt yms.
• Hinattavat • sääsuojatut • kontit • koteloidut yms.

VARUSMIEHIÄ MUISTETTIIN
• Isosaaren 50 kotiutuvalle varusmiehelle esiteltiin
30.6 Kuivasaaren museoaluetta j a järeää tykkiä.
Ohjelmassa oli myös makkaranpaistoa sekä vapaata
oleskelua ja seurustelua. Oppaina ja isäntinä olivat
Esko Toivonen, Kimmo Ylitalo, T i m Livson j a
Roope Timonen.
• Suomenlinnan Rannikkorykmentin kotiuttamisjuhlissa 1.7 palkittiin hyvin palvelleita varusmiehiä
killan baretilla ja Rannikon Puolustajain killan plaketilla. Isosaaressa kiltaa edusti Timo Elolähde j a
Mäkiluodossa Mika Pyyskänen.
NUORISOLEIRI J Ä R V Ö S S Ä
• 28.6-1.7 oli jälleen Pekka Ahtolan vetämä nuorisoleiri, jonka kohderyhmänä olivat 7-15-vuotiaat
pojat ja tytöt. Leiristä kerrotaan tarkemmin toisaalla
tässä lehdessä.
• Killalla on hyvät suhteet Suomenlahden Meripuolustusalueen Paikallisosastoon (SIMeriPAT),
jonka toiminnassa on mukana paljon kiltamme jäseniä erilaisissa tehtävissä "sikariportaasta" aina "kuraportaaseen" saakka.
• 11-13.6 järjestettiin Rannikko 99 -harjoitus. Sen
tukemisesta (vartiointi, muonitus, lääkintä, toimistotehtävät, varusteiden jako ym.) vastasi Suomenlinnan paikalliskomppania j a vihollistoiminnasta
Vaarlahden paikalliskomppania. Vastaava, mutta
pienempi harjoitus oli 20-22.8, jonka tukemisesta
huolehti vuorostaan Vaarlahden paikalliskomppania. Vaarlahtelaiset toivat muutenkin mainetta killalle sammuttamalla heinäkuussa uhkaavan metsäpalon. Hienosti toimittu!

KIRJALLISUUTTA
• Vuonna 1998 on julkaistu täydennetty uusintapainos Järvö-kirjasesta (20 mk).
Suomenlinnasta 1900-luvulla on tehty kirja " V a ruskunnasta Maailmanperinnöksi - Suomenlinnan
Itsenäisyysajan vaiheet", jonka hinta on 162 mk.
Lisäksi jäljellä on joitakin kappaleita muista vanhemmista historiikeista.
Näitä kaikkia myy Rauno Paananen, puh. kotiin
(09) 801 5403 j a työhön (09) 682 2824.
• Kirja "Itsenäisen Suomen rannikkotykit", jossa
on 260 sivua, esittelee käytännöllisesti katsoen kaikki
rt-tykkimallit. Kirjoittaja on Ove Enqvist, myynti
Sotamuseo, Maurinkatu 1, 00170 Helsinki, (09)
1812 6381 (ja jatkossa varmasti muut kirjakaupat),
hinta noin 100 mk
YHTEYSTIETOJA
• puheenjohtaja Eero Akaan-Penttilä,
puh kotiin (09) 455 2670, gsm 040 545 4705,
eero.akaan-penttila@eduskunta.fi ( H U O M muuttunut)
• varapuheenjohtaja Sami Halme,
puh ja faksi kotiin (09) 852 1323, gsm 0400420 799,
halmesa@ami.fi ( H U O M muuttunut)
• sihteeri K i m m o Ylitalo,
puh työhön (09) 4370 2240, faksi (09) 4370 2440,
gsm 040 547 8729,
kimmo.ylitalo@ray.fi
• tiedottaja Timo Elolähde
puh. työhön (09) 1561 371, puh & faksi kotiin (09)
3859 532
timo.elolahde@ytv.fi
Lisätietoja saa myös kiltamme sivuilta internetissä
http://www.oktasys.fi/rt-kilta

Kuvassa 2 0 0 kVA
hinattava malli

V O I M A L A I T E O Y p. 0 3 - 3 6 8 5 001, tax 0 3 - 3 6 8 5 0 3 0

OYTRANSTEK AB
V-P HUOTARI KY
Vuoritie 3, 20320 Turku, Puh. (02) 439 9609
• Myymme höyryä 1500 kg per tunti, max. tuotto
• Haemme pilssivedet ja öljyt - pesemme
öljyvahingot ym.
• Nosturiautopalveluja

POHJOLA

PAINONVARTIJAT
#

^ . i S ) Lisätietoja:
Menestyksen I •

mpfliit «I
r y
merim i ^ l . i U

Puh. 385 4 6 1 7
- renkaat edullisesti
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• Jyväskylä (014) 261 588 1i
(03)213 2900
(02)251 3890,I
Li
www.painonvartijat.fi

f l ^ ' : .Tampere
Turku

Helppo,
tehokas

KARCHER

nopea ja
ohjelma! C ^ r v e t u l o a P > I

RADIAL OY
Kirkonkyläntie 86 0 0 7 4 0 Helsinki

Avoinna kesä - elokuu
ti-su klo 12 - 16.45.
Muina aikoina sovi käynnistä
puh. (09) 614 2400/Mäkinen.

e

to/fMö
VASTUULLISTA A L K O H O L I K A U P P A A
VUODESTA 1 9 3 2
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RT-KERHO
JOHTORENGAS

Tapahtumakalenteri

TURUN
RANNIKKOTYKISTÖKILTA

08-

Tapahtunutta
ja tulevaa
Merivoimien reserviupseerikurssin
rannikkojoukkolinjan214päättäjäistilaisuudessa22.07.1999 MeriSK:ssa
Johtorenkaan perinteisen hylsyn sai
linjan parhaana jaosjohtajana upskok Antti Perälä. Kurssin primus,
upskok Outi Hälli, sai kerhomme
edustajan luovuttamanaRULrnkunniamiekan. Kurssin primus o l i ensi
kertaa naispuolinen, samoin oli myös
RUK:n kurssin primus.
Rt-golf järjestettiin Tuusulassa
tiistaina 17.08.1999. Tulokset toisaalla tässä lehdessä.
Johtorenkaan syyskokous pidetään torstaina 11. marraskuuta 1999
alkaen klo 19 Katajanokalla Merivartioston perinnehuoneessa. Käsitellään sääntömääräiset asiat mm.
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan
sekä hallituksen valinta. Toivotaan
runsasta osanottoa!
Kerhomme
osallistuu
31.11.1999 alkavaan reserviläisten
suurkeräykseen. Osallistumalla keräykseen tuet vapaaehtoista reserviläistoimintaa.
Terveisin
Pentti Jänkälä

10.10.99
09.10.99
18.10.99
20.10.99
31.10.99
01.11.99
02.11.99
09.11.99
11.11.99
13.11.99
1519.11.99
23.11.99

27.11.99
29.11.99
30.11.99
04.12.99
06.12.99
06.12.99
09.12.99
09.12.99

Hedberg -kilpailu Niinisalo
Turun Rt-killan vierailu Kotkaan
MeriSK:n vuosipäivä (perustettu 1930)
Rannikon Puolustajan aineistopäivä
Kesäaika päättyy
Rannikkotykistökoulun perinnepäivä
Rt-kerho Johtorenkaan hallitus
Rannikkojääkärikillan vuosikokous, Katajanokan Kasino
Rt-kerho Johtorenkaan syyskokous
RUL:n liitovaltuusto. Helsinki
Merivoimien taktinen harjoitus 2, SlMepa & SmMepa
RtUy:n ja MeriUy:n yhteinen esitelmätilaisuus Suomenlinnan Upseerikerholla, kello 19.00
Sinisen Reservin syyskokous
Rannikon Puolustajan ilmestymisviikko
Talvisodan (1939) alkamisesta 6 0
vuotta
Raaseporin T y k i s t ö r y k m e n t t i / U u d P r
perinnepäivä
Itsenäisyyspäivä
SIRt-killan Itsenäisyypäivän iltajuhla
Palacessa
RtUy:n vuosikokous Uudenmaan Prikaatissa
Rt-kerho Johtorenkaan perinteinen joulupuuro Suomenlinna

Vuosi 2000
13.03.00 Talvisodan (1939-40) päättymisestä 60
vuotta
01.04.00 RUK:n vuosijuhlapäivä, Hamina
18.10.00 MeriSK:n vuosipäivä (perustettu 1930)

Tällaisen kesän jälkeen ei tunnu kovin suurelta yllätykseltä, että
Turun rannikkotykistökillan keväiseksi jotospäiväksi toukokuun
alkuun osui myös aurinkoinen j a
lämmin sää. Kyseessä oli killan
miesmuistiin ensimmäinen jotos
jonka tarkoituksena oli tarjota
osallistujapartioille kevyttä reippailua maastossa höystettynä leppoisilla tehtävärasteilla.
Ensimmäisellä rastilla muisteltiin sekä tutustuttiin erilaisiin
k a r t t o i h i n j a paikannukseen.
Kartalta piti löytää ilmoitettu
paikka ja ilmoitettava vielä paikka eri tavoilla, minkä lisäksi
muisteltiin etäisyyksien laskemista kartalta. Toisella rastilla
testattiin joukkueiden yhteistoimintakykyä sanattoman viestinnän keinoin. Tuttujenkin laulujen sanat näyttivät todella kummallisilta pantomiimiesityksinä,
mutta läpi kuitenkin päästiin.
Seuraavaksi rastilla kalasteltiin
(tosin kuivalla maalla), mutta silti piti olla pelästyttämättä kaloja
pois. Tämän jälkeen oli vuorossa tarkkuusammuntaa, kirjallisia
tehtäviä j a ruuan laittoa. Perille
päästyä piti vielä muistaa matkan alussa annetut tiedustelutie-
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dot, minkä jälkeen joukkueet
pääsivät saunaan j a palaamaan
kotiin.
N i i n osallistujajoukkueet
kuin järjestelijätkin Petri Siljamäen johdolla olivat hyvin tyytyväisiä päivän antiin, joten eiköhän luoda tällaisesta kevätpäivästä jokavuotinen perinne! Lopuksi on vielä annettava kiitokset Selkämeren killan henkilöstölle mallikkaasti hoidetusta tiedotuksesta.
Aurinkoinen sää jatkui myös
19.6. kun kilta suuntasi kulkunsa
kohti Örön linnaketta. Saarelle
saavuttuamme linnakkeen päällikkö Raikko Rostedt toivotti joukon tervetulleeksi j a ohjasi meidät ruokalaan, jossa ennen ruokailua esiteltiin linnake päällisin
puolin. Ruokailun jälkeen tutustuttiin 130 m m tornikanuunaan
sekä Obuhof 12 tuuman tykkien
entisöintitilanteeseen Jorma Virtasen avustuksella. Tällä hetkellä
tykin vesieristystä on parannettu
ja saatu kuivauslaitteet kuntoon,
joten rappeutuminen on saatu
pysäytettyä j a entisöintityö on
saatu alkuun.
Tykkiesittelyjen jälkeen siirryttiin sotilaskotiin, jossa Eino

K a r j a l a h d e n k a t u 16
94600 Kemi
puh. 0 1 6 - 2 1 6 6 0 0

Tirronen kertoi muun muassa
Bengtskärin taistelusta, joka oli
eräs tärkeimmistä sodan ajan
taisteluista, johon Örön linnake
osallistui. Päivän päätteeksi tutustuttiin vielä vapaamuotoisesti
saaren maisemiin j a tarjontaan.
Poistumiskuljetus oli uiskolla,
joten kaikki matkalaiset pääsivät
vielä kokemaan vauhdin hurmaa
kauniissa saaristossa.
Tulevista tapahtumista seuraavana on vuorossa tutustumiskäynti Kotkaan, Rankin linnakkeelle
sekä Kyminlinnan linnoitukseen
lauantaina 9.10. Lähtö on aamulla noin klo 7, varmista tarkka lähtöaika ilmoittautuessasi. Kotkassa siirrymme suoraan Rankin linnakkeelle, jossa ruokailemme j a
kuulemme ja näemme linnakkeen
ja Kotkan rannikkoalueen esittelyn. Tämänjälkeen palataan mantereelle j a siirrytään Kyminlinnaan, jossa esikunnan j a museon
esittelyt sekä pientä purtavaa kerholla. Paluumatkalle lähdetään
noin klo 20. Ilmoittautumisia
vastaanottavat Heikki Kiviranta,
p. (02) 246 2508 ja Petri Siljamäki, p. (02) 247 2420.
Mika Koivunen, tiedottaja

Salon Hautaustoimisto Ky
Saustila
Helsingintie 9
2 4 1 0 0 Salo
puh. 0 2 - 7 3 1 2 5 6 2

RISTEN SAHA KY
3 2 8 3 0 RISTE
Puh. (02) 546 2 0 6 7

Silakkamarkkinat
Klamilan kalasatamassa
26.9.1999 klo 10.00-15.00
järj. K l a m i l a n s e u t u ry.
Puh./fax 0 5 - 3 5 7 3 1 0 3
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Viikon aikana kartat tulivat selkeiksi...

Keltaisten maihinnousu Hangon länsipuolella

mukaisia tehtäviä: kuljetuksia, meri- j a ilmavalvontaa, tiedustelua, suunnitelmien laatimista. V i hollisen toiminta tekee usein aiemmat ratkaisut kestämättömiksi, jolloin jokainen tilanne on arvioitava erikseen. Pääpaino ei ole sodan voittamisessa
vaan sujuvassa esikuntatyöskentelyssä. Alaisille
menevät käskyt opitaan kantapään kautta kirjoittamaan niin selkeiksi j a yksiselitteisiksi, etteivät
joukot löydy kilometrien päästä silloin kun niitä
tarvittaisiin. Esimiehille lähtevien tilanneilmoitusten suunnittelu opitaan aloittamaan ajoissa, eikä
vasta sitten kuin on myöhäistä. Karttamerkintöjen
ymmärrettävyys parani koko harjoituksen ajan.
Suoranainen palkinto kouluttajalle on, kun kurssilaiset vähitellen osaavat kehottamatta etsiä sitä paperia, johon on merkitty oman yksikön organisaatio, vahvuudet j a kalusto, j a saattavat oma-aloitteisesti pohtia, mistä saadaan käyttöön pioneerivoimaa. Pelaajat oppivat seuraamaan mielenkiinnolla muidenkin tekemisiä kun tehtäviä esikunnan
sisällä silloin tällöin satunnaisesti vaihdetaan.

TIMO AHLROOS
Pelin kulku
Pelin alkuperäisenä j a
varsin onnistuneena aj aSinisen Reservin Saaristomeren
Jokaisessa joukostuksena on ollut rannilaivue järjesti maaliskuun alussa jo
sa yksi kurssilaisiskolla toimi vien j oukkoperinteeksi muodostuneen esikunta toimii päällikköjen tai niiden osien yhnä j a muut hänen
tapelin ja karttaharjoituksen. Viitäaikainen toiminta kuesikuntanaan. Pevitteellisen kriisin torkonlopun mittainen lisäkurssi
lin etenemistä ohjunnassa. Keskivertoretoteutettiin tällä kertaa Varsinaisjaa kouluttajien
serviläisellä ei liene aamuodostama peliS u o m e n Ilmatorjuntarykmentin
vistustakaan siitä joukryhmä, joka antaa
kojen ja johtoportaiden
auditoriorakennuksessa Heikkilän
ylhäältä tulevat
paljoudesta, joka tositikasarmilla.
käskyt ja reagoi sillanteen tullen saaristoon
le esitettyihin täyilmestyisi. Vai mitä sanotte tämänvuotisesta osanottajaluettelosta, joka on dennyspyyntöihin ja tilanneilmoituksiin. Tämän iisäksi peliryhmä kuvaa pelaavien joukkojen omia
kuitenkin vain palanen kokonaisuudesta:
alaisia, joita esikunta parhaan kykynsä mukaan käs- RT-linnake
kyttää saamiensa tehtävien toteuttamiseksi. Alaiset
- Ilmatorjunnan apujohtokeskus
puolestaan tekevät vihollishavaintoj a, kärsivät huol- Meripataljoona
lon puutteesta, niskoittelevat, taistelevat, haavoittu- Kuljetuslaivue
vat ja kaatuvat.
- Tiedusteluviirikkö
Hyväksi on havaittu tapa aloittaa peli sodan
- Torjuntapataljoona
uhan vaiheesta, jolloin joukot joutuvat perustamaan
- Rannikkojääkärikomppania
itsensä j a useimmiten vielä suunnittelemaan siir- Raivaajaviirikkö
tymisensä annetun ajan ja kaluston puitteissa. Kou- Vartioveneviirikkö
Halut suurimittaisten operaatioiden suunnitte- luttajille tarjoutuu kuin itsestään tilaisuuksia kuluun on melko tehokkaasti saatu pidettyä aisoissa vata monenlaisia hankaluuksia esimerkiksi ottopelaamalla vain pääosin reserviläisvetoisia jouk- alusten j a -ajoneuvojen saamisessa j a kunnossa.
koja. Merivoimien raskaat alusyksiköt j a omien Puutelistoja syntyy eikä ylhäältä useinkaan luvata
torjuntahävittäjien käyttö on jätetty suosiolla pe- täydennystä aivan lähiaikoina. Miehistön joukoslin ulkopuolelle, joskin niitä tilanteen kuvaami- sa on harmillisia juopumustapauksia j a saapumatta jättämisiä. Paperilla annetut vahvuudet osoitseen tarpeen tullen käytetään.
tautuvat vahvasti liioitelluiksi.
Toimintavalmiit joukot alkavat saada tilanteen
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Tarvikkeet ja järjestelyt
Karttamateriaalia ei ole koskaan liikaa. Merikortit,
GT-kartat, 50-tonniset ja 20-tonniset osoittautuvat
kaikki sopiviksi. Peitepiirroksiin kuluu runsaasti
kalvoa j a tänä vuonna myös runsaasti tenua kun
yhteisymmärrystä uusien taktillisten merkkien soveltamisesta ei aina helposti löytynyt.
Viime vuosina viestiyhteydet ylempiin johtoportaisiin j a naapureihin on hoidettu sanomalaitteilla, joiden käyttö ehtii aina vuodessa unohtua,
mutta palaa sentään mieleen pienen harjoittelun
jälkeen. Alaisille käskyt välitetään paperilla, j a
nämä antavat ilmoituksensa j a havaintonsa samoin

kirjallisina.
Tilanteiden nopea vaihtelu on varmistettu käyttämällä pelissä nopeutettua aikaa. Vuorokausi ehtii kulua kuudessa tunnissa, mutta pelaajien aivokapasiteetti ei nelinkertaistu, joten jotain jää väkisinkin tekemättä j a kiire opettaa keskittymään sodankäynnin kannalta olennaisiin asioihin. Tietokoneaikaan siirtyminen teki lopun aiemmilta vuosilta tutuista kiistoista siitä, paljonko pelikello milläkin hetkellä oikeastaan on, eikä viesteihin enää
tullut niihin j o etukäteen annetuiksi merkittyjä vastauksia.
Vuorokausi päätetään aina yhteiseen tilanneselostukseen, jolloin jokainen joukko esittää tiiviin yhteenvedon vihollistilanteesta, omista tekemisistään ja aikomuksistaan. Viimeistään tässä vaiheessa kaikille käy selväksi, että naapurijoukkoon
yhteyttä ottamalla moni asia olisi hoitunut kivuttomammin.
Kouluttajien etukäteen tekemällä työllä on ratkaiseva vaikutus pelin nopeaan liikkeellelähtöön
j a sujuvuuteen. Vihollistoimintaa ei kannata suunnitella kovin yksityiskohtaisesti etukäteen, jotta pelaajien tekemät ratkaisut voidaan ottaa huomioon,
mutta kaikesta muusta on syytä olla olemassa mustaa valkoisella. Muun muassa joukolle annetun tehtävän, perustamiskäskyn, viestiliikenneohjeen, alistussuhteiden, kalustoluetteloiden ja määrävahvuuksien on oltava kirjallisessa muodossa. Lisäksi pelaajilla on oltava käytössään ohjesääntöjä j a oppaita saadakseen käsityksen siitä, mitä kaikkea esikunnan on otettava toiminnassaan huomioon.
Hyvin toteutettuna peli tempaa osallistujat mukaansa, harjaannuttaa heitä esikuntatyöskentelyn
muotoihin j a antaa heille oman joukon toiminnan
ulkopuolelle ulottuvaa näkemystä.

...ja selkeän käskyn merkitys kirkastui.
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nikkotykistöaselajin perinteinen
SELKÄMEREN
tunnus Suomessa, linnake on
RANNIKKOmyös selkeä puolustusvalmiuden
K I L T A ry
tunnus - linnaketta ei voi käyttää hyökkäykseen. Kuuset kertovat Rauman edustalla Kuuskajaskarin (= Kuusia kajastava
kari) linnakesaaresta. Vaikka lin• Selkämeren rannikkokilta pe- maisia isompi, kuusten alla on nake lienee pian historiaa, kilta
rustettiin Raumalla neljä vuotta terävätaitteinen aaltoviiva. Kun vaalii sen perinteitä myös tulesitten entisen Turun Rannikkoty- tunnus esitetään värillisenä, ovat vaisuudessa. Kuusi, erityisesti
kistökillan Selkämeren alaosas- linnake, kuuset ja aaltoviiva kel- kuusen oksa tai havu on ollut
ton itsenäistyessä omaksi yhdis- taisia (kultaisia) pohjavärin ol- alusta asti Suomen puolustusvoimien keskeisiä tunnuksia ja nätyksekseen. Killan on toimintaan lessa sininen.
on kuulunut aktiivinen osallistuViirin sininen pohjaväri ja kyy edelleen mm. päällystön
minen vapaaehtoiseen maanpuo- kuvioiden keltainen ovat Sata- kauluslaattojen etukulmissa,
lustustyöhön, erityisesti koulutuk- kunnan j a Rauman kaupungin opistoupseerioppilaan arvomerseen, unohtamatta kuitenkaan jä- vaakunavärit killan kotipaikan kissä ym. Aaltoviiva kuvaa Selsentilaisuuksiakuten retket jajou- tunnukset. Myös alkuperäisen kämerta. joka on killan toimialujuhlat. Kilta on tukenut Kuus- kummijoukko-osaston, Turun lue, samalla se muistuttaa rankajaskarin linnakkeen reserviyk- Rannikkorykmentin lippu on si- nikkopuolustuksen ja laajemmin
sikön koulutustoimintaa.
ninen j a keltainen, tällä yhtäläi- meripuolustuksen tehtävästä ranSelkämeren rannikkokillan syydellä halutaan osoittaa kiin- nikon ja merialueen turvaajana.
tunnuksena on heraldinen linna- teiden sidoksien vallitsevan rykTunnuksen on suunnitellut
ke, jonka sisällä on kolme kuus- mentin ja killan välillä.
killan johtokunnan jäsen, reserta, joista keskimmäinen reunimHeraldinen linnake on ran- vin sotilasmestari Iiro Hyrsky.
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MERENKURKUN
KILTA

VAASAN
RANNIKKOPATTERISTON
PERINNEYHDISTYS

Heraldiikkaa

x

I M C f ^ ö fr 21
i l l i 7 1 / v v l U

TARKASTUS JA SERTIFIOINTI
• CE-merkintä, Notified B o d y N o . 0 4 2 4
• Paineastioiden, kuljetettavien kaasusäiliöiden, kaasupullojen,
a j o n e u v o - j a varastosäiliöiden sekä putkistojen tarkastus
• Laatu- j a ympäristöjärjestelmien sertifiointi j a arviointi
• Turvallisuusarvioina
• Vaaran arviointi
• Mittauslaitteiden tarkastus, vakaus j a kalibrointi
• Materiaalintestaus
Inspecta Oy
PL 44, 00811 Helsinki
Puh. 010 521 611, fax 010 521 6211
e-mail: inspecta@inspecta.fi
www.inspecta.fi
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Osana Merenkurkun kiltaa
Vaasan Rannikkopatteriston
perinneyhdistys vaalii valiojoukkonsa
muistoa
• Suomen koko moottoroidun reserviläis-ja varusmieskoulutuksesta vastanneen Vaasan Rannikkopatteriston 46-vuotinen historia itsenäisenä joukkoosastona on päättynyt. Erikoisjoukossa palvelleen
henkilöstön mielestä vuosikymmeninä kertyneitä
kokemuksia ja muistoja ei kuitenkaan tullut haudata. VaaRPston väen keskuudessa syntyikin voimakas halu yhteisten, läheisten asioiden säilyttämiseksi.
Ajatus Perinneyhdistyksestä ei ollut uusi. Patteristolla oli aina ollut eri henkilöstöjärjestöjen
omia yhdistyksiä, jotka j o vuosia sitten koottiin
yhteisen Perinneyhdistyksen alle. Lauantaina 28.
maaliskuuta kokoontuikin Vaasan Upseerikerholla
joukko, joka herätti Vaasan Rannikkopatteriston
Perinneyhdistyksen jälleen henkiin. Perustamiskokouksessa päätettiin, että jäsenet, joita heti ilmoittautui useita kymmeniä, kokoontuisivat vuosittain
tapaamaan toisiaan.
Kun Vaasan Rannikkopatteristolla vielä oli vireästi toimiva rekisteröity nimikkoyhdistys, Merenkurkun kilta, toiminta oli helppo käynnistää osana Kiltaa, sen jäsenjärjestönä.
Vaasan Rannikkopatteriston perinneyhdistyksen

puheenjohtajaksi valitun joukko-osaston viimeisen
huoltopäällikön majuri Eero Klemetin mukaan yhdistyksen pääasiallisena tarkoituksena on pitää patteriston henkeä yllä.
Aina elokuussa tavataan
Päätimme kokoontua kerran vuodessa, elokuussa,
yhteen. Vuotuinen ajankohta johtuu siitä, ettäjuuri
elokuussa 1964 patteristo siirtyi Suomenlinnasta
Vaasaan.
Perinneyhdistykseen on heti ilmoittautunut jäseneksi puolitoista sataa Vaasan Rannikkopatteristossa palvellutta, joista miltei puolet oli perustamiskokouksessa saapuvilla. Potentiaalien jäsenmäärä kuitenkin nousee joukko-osaston 45-vuotisen historian ansiosta useisiin satoihin, Eero Klemetti laskee.
Keskeinen osa toimintaa on tapaamisten ohella myös vaalia ja säilyttää lakkautetun joukko-osaston jäämistöä, perinne-esineitä.
Runsaasta materiaalista on valittu ydin, ja se
on sijoitettu Vaasan Upseerikerhon tiloihin omaan
perinnehuoneeseensa. Patteriston perinne-esineiden
joukossa ovat mm. komentajien kuvat, pienoisliput ja aliupseerikoulun kurssien priimuksien nimitaulu.
Pekka Kurvinen

v Dolch PC:t

LABOR , FIDES

MAAILMAN
MERKKIEN
JA
SUOMALAISEN
LAADUN

PRODUCTS
YEAR "1 -vaativiin olosuhteisiin!
- mu *

Kysy lisää!
HUMANITAS

reij0.VU0rela@finnmetric.fl

mMETRIC
Riihitontuntie 2, PL 4, 02201 Espoo
p. (09) 4761 600, f. (09) 4761 6700
sales@finnmetric.fi, www.finnmetric.fi
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BORA on suunniteltu rajanvalvontaan. Tutkan ominaisuuksiin kuuluu m m leijuvan helikopterin ilmaisu. Meritulenjohdon ja ilmamaalien ilmaisun osalta BORAn ominaisuuksia
kehitetään rannikkotutkan vaatimusten mukaisesti.
grsymys. Kehitystyöhön j a s e n
seuraamiseen
osallistuu
m y ö s insinöörejä puolustusvoimista, minkä toivotaan tukevan alan asiantuntemuksen
säilymistä j a kehittymistä kot i m a a s s a . K u i h t u m a s s a olevaa tutka-alan tuntemusta
v o i d a a n k i n pönkittää lähinnä
vain sotkeutumalla laitteiden
ja erityisesti ohjelmistojen kehitystyöhön sekä testaamiseen.

RANNIKK

TUTKI
%

Visio tulevalta
milleniumilta

AUVO VIITA-AHO

Merivoimien valvonta- ja
tulenjohtoyksiköiden käyttöön hankittavan rannikkotutkan prototyypiksi on valittu saksalainen BOR-A
550. Tämän SEL Defence
Systemsin valmistaman uuden tutkan perusversio on
tullut markkinoille 1997.
Merivoimien vaatimusten m u kaan kehitettävä prototyyppi
s a a d a a n käyttöön v a s t a helm i k u u s s a 2001. Lähinnä raj a v a l v o n t a a n alunperin suunnitellun BOR-A:n ominaisuuksia p a r a n n e t a a n prototyypissä erityisesti tulenjohdon, mittausetäisyyden, häirinnänsied o n j a ilmamaalien ilmaisun
osalta.
Pieni teho

yllättää

Tutka-antenneista lähtevää
säteilyä o n perinteisesti totut-

70

tu välttelemään. " B O R A " o n
kuitenkin nykysuuntauksen
mukaisesti hiljainen tutka. Perusversion keskimääräinen
teho o n tyypillisesti välillä 2 5
m W - 3 W , joten juuri kännykkää k u m m e m m a s t a työturvallisuusriskistä ei ole kysymys.
Pieni teho (noin 1/10 0 0 0 o s a
FIKA:sta) s e n sijaan vaikeutt a a oleellisesti tutkan havaitsemista j a tekee nykyisten
säteilyyn hakeutuvien ohjusten lukittumisen mahdottomaksi. B O R A : n hyvyys piileekin juuri p i e n e s s ä t e h o s s a ,

jolla kuitenkin saavutetaan varsin kohtuullinen suorituskyky.
BORA:kin o n
kompromissi
Kun rannikkotutkan hankintaa
v u o s i k y m m e n e n alkupuolella
suunniteltiin, havaittiin j o varhain, että aselajin tarpeet void a a n täyttää parhaiten hankkimalla k o l m e n erityyppisen
liikuteltavan tutkan repertuaari. Yksi olisi ollut ilmavalvontaankin kyennyt iso j a kallis
a j o n e u v o t u t k a suurine tehoineen. T o i n e n taas hyvin tulenjohtoon pystyvä, mutta j o
kolmijalkoineen liikuteltavissa
o l e v a k o h t u u l l i s e n hiljainen
laite. L i s ä k s i n ä h t i i n t a r v e
"reppututkalle", jota olisi kyetty liikuttelemaan hyvin joustavasti parilla miehellä sisäsaaristossa väylien valvont a a n j a katvealueiden tulenjohtoon.
V a i k k a näin mittavaa han-
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kintaa ei nähty tarkoituksenmukaiseksi, pidettiin pitkään
mahdollisena vastata tarpeisiin kahdella erikokoisella tutkalla. Suuritehoisista j a isokokoisista tutkista kuitenkin
lopulta luovuttiin, koska niiden
selviytymiskykyyn s o d a n ajan
olosuhteissa ei voida luottaa.
Ihan pienimmät taas todettiin
lähinnä mittausetäisyytensä
ja useiden maalien valvontakykynsä puolesta alamittaisiksi. N ä i n p ä ä d y t t i i n k e h i t t ä mään rannikkotutkaa parhaasta olemassaolevasta
keskisarjan
tutkasta
BORA:sta.
B O R A n rinnalla oli aivan
loppusuoralle asti evaluoitav a n a toisen valmistajan t u o te, j o k a k u i t e n k i n k a r s i u t u i
m m kehitystyön s u u r e m p i e n
riskien takia. B O R A s t a k i n kehitettävän rannikkotutkan prototyypin suunnittelu j a valmistus kestää puolitoista vuotta,
joten mistään pienestä kasv o j e n k o h o t u k s e s t a ei o l e ky-
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T u t k a n sarjahankinta on saatu v a i h e r i k k a a n prototyyppijakson jälkeen onnellisesti toteutettua v u o d e s t a 2 0 0 2 alkaen. T a r k k a a l u k u m ä ä r ä ä ei
ilmoiteta, mutta joitakin k y m m e n i ä rannikkotutkia - osin
uintikykyisiin m a a s t o a j o n e u voihin a s e n n e t t u n a - on rannikkojoukkojen uudistuneiden
valvonta- j a tulenjohtoryhmien k ä y t ö s s ä . S a t u n n a i s e s t i
tutkia nähdään käytettävän
m y ö s rauhan ajan v a l v o n n a n
tukena. S o d a n ajan tarpeiden
perusteella tutkille n ä h d ä ä n
kuitenkin useita eri käyttötarkoituksia j a tehtäviä.
Maalinosoitusta
rannikko-ohjuksille
Tärkeimmäksi käyttötarkoitukseksi tutkalla o n muodostunut vasta hankittujen rannikko-ohjusten maalinosoitus.
Optronisella ohjauksella j a
hakupäällä varustetut rannikko-ohjukset tuntuvat vaativan
p ä ä o s a s s a t a p a u k s i a ulkoi-

s e n m a a l i n o s o i t u k s e n , sillä
ohjusryhmien katveet maalin
s u u n t a a n ovat yleisiä. Lisäksi sääolot j a savutus haittaavat maalin havaitsemista optroniikkaa käyttävien ryhmien
(ml ohjusryhmien o m a m a a linosoitus) toimesta. Kerrostalojen katoille j a korkeimpiin
mastoihin sijoitetut tutkat palvelevat kohtuudella myös meritorjuntaohjusyksiköitä. Päämenetelmäksi M T O : n maalinosoituksessa on kuitenkin tullut l e n n o k k i o p t r o n i i k a l l a j a
pienellä SAR-tutkalla varustettuna, joskin m y ö s helikopteriin sijoitettavasta BORA:sta
on saatu lupaavia k o k e m u k sia.
Tulta

johtamaan

Tutkatulenjohto. Merkittävä
o s a s e k ä meri- että m a a - a m munnoista j o h d e t a a n tutkalla,
vaikka uusiutuneet optiset/
optroniset m e n e t e l m ä t j a kalusto ovatkin pysyneet p ä ä menetelmänä hyvissä olosuhteissa. V a i k k a m e r i a m m u n n a s s a onkin 2 0 0 5 m e n n e s s ä
pääosin luovuttu tulen korjauksista l i i k e m a a l i a m m u n n a n
aikana, o n iskemien merkits e m i n e n j a korjausten lähettäminen tutkalta TUMILA:n
kautta mahdollista. Tarkistusa m m u n t o i h i n o n niin i k ä ä n
tuki o l e m a s s a .
Automaattista
valvontaa
V a l v o n t a t e h t ä v i ä varten tutkalla pystytään p i t ä m ä ä n 3 0
m a a l i a automaattisesti s e u -
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rannassa. Maalit lähetetään
joko TUMILA:n tai nopeamman kaapeli/radiomodeemin
kautta valvontakeskuksiin tai
ryhmätunnuksin suoraa alueen tuliyksiköille. Valvontatehtävään keskittyvät ryhmät
on yleensä sijoitettu joko korkeisiin asemapaikkoihin tai
muutamille erikseen valvottaville väylille/alueille. Pääosa
tutka-ajoneuvoista on varustettu myös IR-kameralla tunnistustehtävien takia.
RannJP:n tueksi
Osa tutkalla varustetuista ryhmistä liikkuu rannikkojääkäripataljoonien mukana erityisesti ylimenohyökkäysten turvaamiseksi. Tällöin tutkaryhmän tehtävänä on yleensä

Ilmatilaakin
valvontaan

Käyttöliittymä on selkeä.

maatulenjohdon lisäksi maastonvalvonta, jolla pyritään erityisesti varmistamaan vastarannan miehitys kaikissa olosuhteissa. Tutkalla havaitaan
mm. liikkuva henkilö yli 15
km:n etäisyydeltä ja ajoneuvot huomattavasti kauempaa.

Osa ryhmistä taas on saanut
tilapäiseksi tehtäväkseen ilmavalvonnan käskettyyn sektoriin. Vaikka valvottava alue
on kapea eikä ilmamaaleja
havaita tutkalla yli 20 km:n
etäisyydeltä, on ennakkovaroituksen saaminen tutkalta
saariston ja rannikon it-yksiköille sekä tukeutuneille aluksille todettu välttämättömäksi. ilmaviestit tutkalta jaetaan
pääsääntöisesti rannikon
maalinosoituskeskusten kautta, mutta tarvittaessa jaetaan
suoraan ammus- ja ohjus-ityksiköille. Mantereelle sijoitetut Ilmavoimien ja lt:n tutkat
eivät näe mereltä matalalla
lähestyviä ilma-aluksia.

I

I

I Tekniset tiedot
Mittausetäisyys:
keskimääräinen teho:
Taajuus:
Hypintäalue:
Keilan l e v e y s (sivu):
Keilausnopeus:
T a r k k u u s (et x sivu):
Paino:
Autom.seuranta:
Käyttöliittymä:
Näyttö
Muuta:

4 0 k m (lisätään 8 0 km:iin)
2 5 m W - 3 W perusversiossa
X-alue (kuten merenkulkututkat)
satoja M h z
2,7 astetta
yli 3 0 ast/s (säädettävä)
12 m x 0,5 astetta
75 kg käyttölaitteineen
3 0 maalia
Windows NT
10" T F T ,PPI, B-scope, T V
puolijohdelähetin
digit, pulssikompressio
FTT, CFAR
G P S , T V (IR)

Kaapelikäsittelylaitteet
suoraan kotimaiselta valmistajalta.

SUMETEK OY
Kurimontie 21-23,
89600 Suomussalmi
P u h . 0 8 - 7 1 3 3 0 0 , fax 0 8 - 7 1 3 3 0 2
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Sun Chemical Oy
Pieni teollisuuskatu 2, 02920 Espoo
Puh. (09) 852 4000
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Enää ei suoja riitä.

• Täsmäaseiden esiinmarssin myötä kehitellään passiivisia ja aktiivisia suojautumiskeinoja. Daimler Chrysler Aerospace missile
systems'in tytäryhtiö LFK kokeilee lokakuussa Saksassa uutta järjestelmää, joka havaitessaan laserpulssin ryhtyy harhauttamaan
asejärjestelmän sensoreita lasersäteellä.
LFK liittää häirintäominaisuuden nykyiseen
varoitinjärjestelmäänsä. Varoitinjärjestelmä
rekisteröi laserpulssin parametrit ja tulosuunnan. Tämän jälkeen häirintälähetin lähettää
täsmälleen samanlaista pulssia mereen tai
maahan aseen hakupään lasketulle näköalueelle. Kun laserohjautuva ohjus tai pommi lukittuu harhasäteen heijastukseen, sädettä siir-

retään kauemmaksi suojattavasta kohteesta.
Valmistajan mukaan harhautus toimii, koska suojattavasta kohteesta lyhyen etäisyyden
päähän lähetettävän häirintäpulssin säteilyn
intensiteetti on suurempi kuin kaukana sijaitsevan maalinosoittajan. Ongelmana voi olla
häirintälähetettä sirottava maasto tai aallokko,
jonka vaimentavaa vaikutusta LFK suunnittelee kompensoivansa heikentämällä oikeata
valaisua maalin eteen levitettävällä savulla.
Häirintäjärjestelmän ensimmäisiä todennäköisiä käyttökohteita ovat alukset.
Jane's International
Defense Review 6/
1999/HRa

TILINTARKASTUS * ISÄNNÖINTI

TURUN VAPAAVARASTO

V T o l o n e n Oy
Hämeenkatu 18 B 10 11100 Riihimäki
Puh. (019) 721 071 ja 040-540 5330

TEKNIIKKA

Tuontikatu 7, 20200 Turku
02-2301377
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ja suojaa sitä sään vaikutuksilta.
JUSSI VOUTILAINEN
Mikä ihmeen
dualmode?

Meritorju

Hakeutumisessa ohjus käyttää kaksoismoodia. RF/IR ohjautuvuus lisää järjestelmän
kykyä läpäistä häirintää j a
näin päästä tavoitteeseensa.
RF/IR:llä tarkoitetaan kansantajuisesti sitä, että ohjus hyö-

M e r i t o r j u n t a o h j u s t e n kehittyessä
k e h i t t y v ä t myös niiden vasta-aseet.
V a i k k a tällä palstalla on t o t u t t u julkaisemaan a r t i k k e l e i t a meritorjuntaohjuksista ei tule niiden vasta-ohjuksiakaan unohtaa. M K 3 1 R A M on
e s i m e r k k i kehittyneestä ohjuksentorjuntajärjestelmästä.
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R A M lyhenne tulee
sanoista Rolling Airframe Missile. Järjestelmä on kehitetty erityisesti
torjumaan meritorjuntaohjuksia. Tämän yliäänennopeudella lentävän ohjuksen uskotaan kykenevän torjumaan
lähes kaikki markkinoilla olevat ohjukset. Täysin itsenäisenä lentävä ohjus on sijoitettu kanisteriin, jossa on 21
ohjusta. Kanisteri antaa ohjukselle suojan vastatoimilta
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Tekniset tiedot:
Pituus
Halkaisija
Paino
Nopeus
Hakeutuminen

n. 290 cm
n. 13 cm
n. 70 kg
yliääni
Dual Mode

Lavetti
Paino 21 ohjuksen kanssa
Muu paino (belovv deck)
Koro
Sivu

TEKNIIKKA

n . 5 0 0 0 kg
n . 9 0 0 kg
-25-+80°
360°

dyntää hakeutumisessaan
sekä tutka- että ir-tekniikkaa.
Tekniikat ovat toisistaan siinä määrin poikkeavat, että
hakeutumisen luotettavuutta
ja häirinnän väistön todennäköisyyttä saadaan selkeästi
kasvatettua. Suuri tulinopeus,
reaktioaika ja dualmode ovat
järjestelmän vahvimpia puolia. Hakeutumisjärjestelmä on
kehitetty 1990-luvun lopulla
vastaamaan tulevaisuuden
haasteita.
Kansainvälistä
yhteistyötä
Järjestelmän kehitys on
ollut monikansallista. Natovetoinen projekti, jossa ovat
mukana Yhdysvallat j a Saksa, on tuottanut järjestelmän,
joka on ollut käytössä molempien maiden laivastoilla vuodesta 1993 lähtien. Tulevaisuudessa järjestelmä on tarkoitus integroida yli 70 sotaalukseen USA:n j a Saksan
laivastoissa.
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TIETOVISA
• Lehtemme lukijoiden tarkkaavaisuutta koetellaan seuraavassa
tietovisassa. Aiheet on yritetty valita useilta aloilta - kuitenkin
pääosaan kysymyksistä vastaus löytyy "Rannikon Puolustajien"
sivuilta. Visailulla kartoitetaan myös lukijakunnan aktiivisuutta,
ja rakentavat kommentit vastausten yhteydessä ovat aina tervetulleita. Palkintona voittajalle luovutetaan rannikkotykistön logolla
koristeltu Tarkiaisen tyylikäs hylsypikari. Voittaja arvotaan oikein vastanneiden keskuudesta. Vastausohjeet löytyvät kysymysten perästä.
1. "Matti"-lehti on tunnettu
h) Keltaisen Rykmentin
k) Rannikonpuolustajain Killan
t) Hangon Lohkon äänitorvena.
2. Yakhont ja Polyphem ovat
e) sukellusveneitä
i) ohjuksia
u) monisensoreita.
3. Löylykauhakilpailun järjestää
e) Rt-kerho Johtorengas
i) Kajanuksen saunan Perinnerengas
o) Heinolan kaupunki.
4. Suomenlahdella vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa on mukana näyttäviä
h) G-pistooliammuntasimulaattoreita
n) G-veneitä
r) G-miehiä.

5. Suomen rannikkotykistön
henkilökunnan jääkiekkojoukkue on viime vuosina pelannut
Ruotsia vastaan maaottelulta
a) menestyksekkäästi
e) huonosti tankattuna
0) epäonnisesti.
6. Ramsö Rabbe nosti tuhdon
alta kannuaan
k) rantamajurille
m) salakuljettaja Laitiselle
v) vanhalle merimiehelle.
7. Rannikkojääkärit vaalivat
a) Somerin
1) Teikarin
u) Tali-Ihantalan taistelun perinteitä.
8. Suomessakin nähty Hotchkiss on
k) 56 minuutin elokuva Tyynen
valtameren rannikonpuolustuk-

sesta
s) 57 millimetrin merikanuuna
v) 58 kilogramman torpedo.
9. "Rannikon puolustaja"-Iehden ensimmäisessä värillisessä
kansikuvassa vuonna 1970 oli
a) Rannikkotykistökoulun lippu
i) 130 53 TK-tornikanuuna
u) mustavalkoinen kissa.
Vastaukset palautetaan 1.11.1999
mennessä toimitukseen postitse,
sähköpostilla tai EJ:llä. Otsikkona pyydetään käyttämään tunnistetta "RP-tietovisa". Vastauksena luetellaan pelkästään oikeiden
vaihtoehtojen tunnuskirjaimet (9
kappaletta) peräkkäin, ja vastauksen jälkeen voi liittää iskevät
kommentit yhteystietoja unohtamatta.
Osoitteet:
RP-lehti/Jussi Voutilainen
MerivEmat-os
PL 105
00201 Helsinki
Sähköposti:
jussi. Voutilainen @rannikonpuolustaja.fi
EJ: Jussi Voutilainen/MerivE/
PVEJ
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