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Saaristomeren
rannikkopuolustus
on osa uutta meripuolustusjärjestelmää. Turun suunnalla ei millään muotoa haluta kiistää pääkaupunkiseudun keskeistä osaa
maanpuolustuksessa yleensä ja meripuolustuksessa erikoisesti.
Lehtemme valveutuneille lukijoille ei ole tarpeen toistaa kuinka
monta prosenttia ulkomaankaupastamme kulkee merellä, millä
alueella sijaitsee maamme tärkein taloudellinen, tuotannollinen,
koulutuksellinen jne potentiaali. Vaikka maanpuolustuksemme
lähtökohtiin kuuluu koko maan puolustaminen, niin toki maastamme löytyy elintärkeiden toimintojemme kannalta eri arvoisia alueita.
Lounais-Suomi ja Saaristomeri, Ahvenanmaa mukaan luettuna ovat tärkeä merenkulun alue jo rauhan aikana. Kriisiaikana
alueen merkitys korostuu. Ahvenanmaa on lukko, joka turvaa
lähes tuhatkilometrisen Pohjanlahden rannikon. Saaristomeri on
yksi maanpuolustuksemme painopistealue.
Yhdistymisen ensimmäiset askeleet on Saaristomerellä otettu tasatahtiin hyvällä lähtöaskeleella. Rannikkotykkimiehiä kuitenkin arveluttaa rannikkojoukkojen tehtävien ja tätä seuraavan
joukkojen määrän radikaali väheneminen Turun saaristossa. Voidaanko kaikista tilanteista selvitä vähenevällä henkilöstöllä ja
materiaalilla?
"Maamme meri- ja rannikkoalueen puolustaminen on nyt
yksissä käsissä. Tehtäväjaossa korostuu entistä selkeämmin kokonaisvastuu merivalvonnasta ja alueellisen koskemattomuuden
turvaamisesta merellä ja rannikolla. Merivoimat saa merkittäviä
lisätehtäviä Ahvenanmaan puolustukseen liittyen. Näihin päiviin
asti saarimaakunnan puolustusvalmistelut on jaettu merivoimien
ja mantereen maavoimien johtoportaiden, lähinnä Turun-ja Porin sotilasläänin kesken. Tästä lähtien merivoimat vastaavat yksiselitteisesti puolustusvoimien osalta Ahvenanmaan demilitarisoinnin valvonnasta sekä sen puolustuksen suunnittelusta, valmistelusta ja toteutuksesta niin merellä kuin maalla, mukaanlukien joukkojen siirrot ja ryhmittäminen, materiaalin kuljetukset
ja paikallishankinnat, asemien linnoittaminen ja väestön siirrot
sekä varsinaiset sotatoimet." Edellä oleva on suora lainaus Puolustusvoimain komentajan pitämästä merivoimien 80-vuotisparaatipuheesta. Voiko sen enää selkeämmin sanoa?
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Muutoin: Turku on Suomen ensimmäinen kaupunki!
Kommodori Pertti Malmberg
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Saaristomeren Laivastosta ja Turun Rannikkorykmentistä muodostettu rannikko- ja merialueemme lounaisesta osasta vastaava valmiusyhtymä Saaristomeren Meripuolustusalue on toiminut
uudessa kokoonpanossaan reilun vuoden ajan.

Saaristomeren
Meripuolustusalue
-kehittyvä valmiusyhtymä

T

oiminta on monelta osin ollut vielä sisäänajoa ja yhteisten toimintalinjojen hakua, mutta kulunut vuosi on osoittanut, että joukkomme on hitsaantumassa yhdeksi kokonaisuudeksi
ja kykenee hyvin toteuttamaan
sille asetetut tehtävät.
Kokoonpano
Joukko-osastoon kuuluu neljä
valmius- ja koulutustehtävistä
vastaavaa joukkoyksikköä: kaksi
laivuetta, meripataljoona sekä
rannikkopatteristo. Muita komentajan alaisuudessa toimivia yksiköitä ovat huoltokeskus sekä Laivaston Soittokunta. Saaristome-

ren Laivastoon aiemmin kuulunut
Skinnarvikissä toimiva varikko
sekä Pansiossa sijaitseva elektroniikkakorjaamo siirtyivät organisaatiouudistuksessa Merivoimien Varikon kokoonpanoon.
Saaristomeren Meripuolustusalueen (SmMepa) ensimmäisenä komentajana toimi kommodori Pertti Malmberg runsaan
vuoden ajan. Hän luovutti joukko-osaston kommodori Hans
Holmströmille 1.9.1999 Pansion
sotasatamassa pidetyssä komentajien vaihtoparaatissa.
Pansiossa toimiva joukkoosaston esikunta on kokoonpanoltaan yhtenevä toisen meripuolustusalueen kanssa käsittäen kolme
osastoa: henkilöstö-, operatiivisen- sekä huolto-osaston. Operatiivisen osaston yhteydessä toimii
merivalvontajohtokeskus, tietotekniikkakeskus sekä elektronisen valvonnan ja tiedustelun alus
Kustaanmiekka.
Tietotekniikkakeskus vastaa
perinteisten tehtäviensä lisäksi tulevaisuudessa koko merivoimien
tiedonsiirtoverkkojen ja tietoteknisten järjestelmien valvonnasta
ja ohjaamisesta. Viimeksimainittua tehtävää hoitamaan on juuri
perustettu puolustushaarakäyttökeskus.
Meripuolustusalueen joukkoyksiköiden nimet muuttuivat
myös organisaatiouudistuksen
yhteydessä,
www.mil.fi
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täisiin vastaavista Suomenlahdella toimivistajoukoista.
Saaristomerellä
toimivat
joukkoyksiköt
tunnetaan nykyisin nimillä
6. Ohjuslaivue
ja 4. Miinalaivue, Saaristomeren Meripataljoona sekä Turun Rannikkopatteristo. Edellä mainituista laivueet ja meripataljoona tukeutuvat
Turkuun. Rannikkopatteristoon

kuuluvat Gyltössä sijaitsevat esikunta ja koulutuspatteri sekä Utön
ja Örön linnakkeet.
Tapahtumia
ensimmäiseltä
toimintavuodelta

ta on luovuttava. Kunniakas tykkivene Turunmaa on tiensä päässä j a sen riisumistoimet ovat
käynnissä ja on vain ajan kysymys, milloin vanha rouva lähtee
viimeiselle matkalleen.
Saaristomerellä on myös lukuisia operatiivisen merkityksensä menettäneitä "kylmiä" linnakesaaria, joista ollaan lähiaikoina luopumassa. Ensimmäisessä
vaiheessa ollaan siirtämässä puolustushallinnon vastuulta valtion
muille laitoksille Kuuskajaskaria,
Berghamnia, Bolaxia sekä Stora
Kräkötä. Vastuun siirto tapahtunee tulevan vuoden aikana valtion
kiinteistölaitokselle tai metsähallitukselle.

Kuluneen vuoden aikana meripuolustusalue on saanut käyttöönsä uuttaja peruskorjattua aluskalustoa. Ohjusvene Hamina on
kuulunut vuoden ajan 6. Ohjuslaivueeseen suorittaen sille määrättyä koetoimintaa. Uusi alus on
kiinnostanut laajasti erilaisia vierailijaryhmiä ja Haminalla on järjestetty ennätysmäärä alusesittelyjä4. M i L v on vastaanottanut
neljä Uudenkaupungin Työve- Tulevaisuuden haasteita
neellä peruskorjattua Kuha-luokan raivaajaa, joiden saattaminen Tulevaisuuden tärkeimmät haasoperatiiviseen valmiuteen on teet kohdistuvat henkilöstöön.
täystyöllistänyt Raivaajaviirikön. Varusmieskoulutukseen liittyvä
Sama tahti jatkuu myös tulevai- joukkotuotanto on saatava toimisuudessa, sillä kaksi viimeistä vaksi myös laivastojoukkojen
sarjaan kuuluvaa alusta tullaan osalta, minkä lisäksi uusimuotoinen johtajakoulutus on pystyttämyös peruskorjaamaan.
Meripuolustusalueen kiinteis- vä viemään yksiköissä läpi jatkutökanta on myös kohentunut kah- vana, korkeatasoisena prosessina
della merkittävällä kohteella. ympäri vuoden. Vain näin pysLoppuvuodesta -98 vastaanotet- tymme vastaamaan niihin odotuktiin Gyltön alueella sijaitseva siin, joita julkisuus on viime aiLempersön kalliovarastoja 1.9.99 koina asettanut varusmiesten johvietettiin Pansiossa uuden kes- tajakoulutukselle.
Palkatun henkilöstön asioitten
kusvaraston vihkiäistilaisuutta.
Keskusvaraston avulla pystytään hoito on muuttumassa myös mokeskittämään ja saattamaan ma- nin tavoin uusine henkilöstöhalteriaalin käsittely nykyajan vaa- lintoon liittyvine tietojärjestelmitimusten tasalle. Esimerkkinä pie- neen. Työaikojen seuranta ja palnemmistä kohteista todettakoon, kanmaksu ovat juuri siirtymässä
että Pansio-11 alueella on valmis- uuteen HEHAT1 -järjestelmään,
tunut kahden pistolaiturin perus- minkä lisäksi vuodenvaihteeseen
mennessä on koko henkilökunta
korjaus.
Viimeisenä uutuutena mainit- koulutettava tietokonepohjaisen
takoon elokuun lopussa käyttöön kehittämiskeskustelu-ja urasuunotetut SmMepa:n Internet-sivut, nittelujärjestelmän käyttöön. Kun
jotka on laadittu yhteistyössä normaalin toiminnan ohella muisammattilaisten kanssa ja suunnat- tetaan vielä sanat laatu ja itseartu nuorille, jotka etsivät verkosta viointi, voidaan todeta, että virtietoa mielenkiintoisista varus- kamiehellä ei tule aika pitkäksi
miesajan palveluspaikoista. Sivut työpaikalla. •
löytyvät osoitteesta www.mil.fi.
Kannattaa tutustua!
Kehitys ei ole vain uuden saamista, vaan vastapainoksi vanhas-
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Rakentaminen
Pansiossa 1990-luvulla
Meri- ja rannikkopuolustuskohteiden rakentamista käsittelevässä sarjassa esittelyvuorossa on Pansio.

Kfisäjlä v. 1993 palautuivat Puolustusministeriön ja Turun kaupungin maanvaihtosopimuksella
Saaristomeren laivaston nyk. Saaristomeren Meripuolustusalueen
käyttöön entiset Valmet Oy:n
Pansion telakan maa-alue, varasto- ja tuotantorakennukset sekä
laiturit. Edellisten kirjoitusten tavoin tässä keskitytään esittelemään lähimenneisyydessä toteutettuja korjauskohteita.
Pansion alueen taustaa.
Pansiossa sijaitseva Turun Laivastoasema
on
perustettu
12.10.1939. Alueen rakentaminen
käynnistyi talvisodan alkaessa ja
jatkui tiiviinä sotien ajan päättyen vuonna 1947.
Alueelle oli suunniteltu varastoja sekä konepaja-ja telakkatoi-
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mintaa. Suunnitelmassa Pansion
sotasatamaan oli tarkoitus rakentaa alusten huoltoa palvelevien
tilojen lisäksi myös alusten henkilöstöä palveleva satamaterminaali.
Valtion Metallitehtaiden perustamisvaiheessa Valtioneuvoston istunnossa 8.8.1946 käytiin
kiivaasti Turun laivastoaseman ja
Valtion Metallitehtaiden Pansion
telakan välistä rajaa. Valtioneuvosto päätti, vastoin puolustusministeriön esitystä, kauppa-ja teollisuusministeriön esityksen mukaisesti luovuttaa Pansion telakka-alueen laajennettuna sekä työväestön asuntoalueen kokonaisuudessaan Valtion Metallitehtaille. Pöytäkirjaan liittämässääneriävässä mielipiteessä asian esittelijä hallitusneuvos K. Rosenlöf
esitti, eitä Turun Laivastoasema
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menetti huomattavan osan sitä
varten hankitusta alueesta ja rakennuksista. Eriävässä mielipiteessä mainittiin laivastoasemalle erityisesti rakennetun tilavan
laivojen varusvarastorakennuksen
apurakennuksineen, raskaiden
moottoriveneiden säilytysvajat ja
paikat sekä kaikki työläisten
asunnot.
Hallinnanvaihtojen yhteydessä vuonna 1946 alue s i i r t y i
K T M : l l e j a edelleen Valmet
Oy:lle.
Laivastoaseman seuraava rakennusvaihe supistetulla alueella
alkoi 1960 - luvun alkupuolella
jatkuen vuosikymmenen loppuun.
Kesällä 1993 historian pyörä
oli näiden alueiden kohdalla pyörähtänyt täyden kierroksen j a
Puolustusministeriön j a Turun
kaupungin maanvaihtosopimuksella palautettiin Saaristomeren
laivaston nyk. Saaristomeren
Meripuolustusalueen käyttöön
entiset Valmet Oy:n Pansion telakan maa-alue, varasto- ja tuotantorakennukset sekä laiturit.
Valmet on Pansion aluetta kehittäessään noudattanut varsin
pitkälle vuonna 1943 laadittua
alkuperäistä rakentamissuunnitelmaa, mistä johtuen alue sopi rakennus ja laitesuunnittelunsa ansiosta erittäin hyvin laivaston
huolto- ja korjaustukikohdaksi.
Pansion rakennuksia - vanhempia 40-luvulla rakennettuja
oli silloin käytetty yhtäjaksoisesti n. 50 vuotta.
90-luvun alussa, Puolustusministeriön j a Oikeusministeriön
välisten neuvottelujen lopputuloksena, myös Pansioon perustettiin vankityösiirtola työllistämään
tehtävään sopivaa vankityövoimaa ja korjaamaan laivastoaseman suuressa korjaustarpeessa
olevia rakennuksia. Samalla luotiin taloudellinen kehys Pansion
rakentamiselle - määriteltiin vuosittaiset määrärahat käytettäväksi käynnissä olevissa rakennushankkeissa.

Varuskunnan rakennusten
korjaustöiden aloitus.

loissa sijainnut, henkilökunnan
kahvio j a koko rakennusta palveleva neuvotteluhuone. KellaAlkuperäisen rakennuskannan ritiloihin rakennettiin, etenkin
perusparannustyöt aloitettiin ruo- polkupyörällä työmatkansa suokalarakennuksesta, joka ensim- rittavan henkilökunnan tarpeisiin
mäisenä mittavampana rakennus- puku-, pesu- ja wc-tilat.
hankkeena valmistui v. 1983.
Rakennushanke toteutettiin
Laivastoaseman asettamassa PLM:n rakennustyön toimesta
hankkeiden tärkeysjärjestyksessä n.s. omana työnä käyttäen vankiensimmäisenä kohteena oli esi- siirtolan työvoimaa soveltuvissa
kunnan korjaaminen. Luettelossa tehtävissä. Varojen niukkuudesta
seuraavina olivat:
ja toteutusmuodosta johtuen pe-Poliklinikan tilojen rakenta- rusparannustyö venyi useammalminen
le vuodelle ja rakennus valmistui
-Meriupseerikerhon tilojen 17.1.1994. Varojen saamiseksi
esikunnan korjaustyöhön joudutkorjaus
-Iilamontien asuinrakennus- tiin Iilamontien asuinrakennusten
korjaustyö keskeyttämään ja siirten korjaus
-Palautetulla alueella sijaitse- tämään myöhemmille ajoille.
van kaarihallin korjaus Pansion
korjaamoksi.
Poliklinikan tilojen rakentaminen kasarmin alakertaan
Esikunta
- hallintorakennus
Poliklinikan rakentaminen käynnistettiin pitkällisen vaihtoehtoLaivastoaseman esikuntaraken- tarkastelun ja selvitystyön jälkeen
nus valmistui 15.4.1944. Peruspa- esikuntarakennuksen valmistuesrannustyön alkaessa v. 1993 ra- sa. Suunnitteluvaiheessa tilojen
kennusta oli käytetty yhtäjaksoi- loppukäyttäjä eli poliklinikan
sesti 49 vuotta. Rakennusta oli henkilöstö pääsi konkreettisesti
pidetty auttavassa käyttökunnos- osallistumaan suunnitteluun j a
sa niukoilla vuosikorjausvaroilla. vaikuttamaan lopputulokseen
Perusparannuksessa suurim- sekä tilankäyttösuunnittelussa
mat muutokset kohdistuivat ullak- että tilojen yksityiskohtaisessa
kokerrokseen, johon sijoitettiin, suunnittelussa. Hankkeessa saaaikaisemmin matalissa kellariti- tiin poliklinikan useassa paikas-

Pansion korjaamon kaarihalli.
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sa hajallaan sijainneet tilat keskitettyä ja luotua sekä henkilökunnan että varusmiesten terveydenhuollolle tehokkaat ja toimivat tilat. Tilat luovutettiin käyttäjälle
21.12.1995.
lilamontien a s u i n r a k e n n u s ten ja Meriupseerikerhon
perusparannus
lilamontien asuinrakennusten j a
Meriupseerikerhon korjaustyöt
toimivat erinomaisena puskurivarastona vankityösiirtolan työllistämiselle, koska rakennukset itsessään ovat pieniä ja korjaustyötä voitiin viedä eteenpäin pienilläkin taloudellisilla resursseilla.
Päävastuun hankkeen etenemisestä kantoi PLM:n Turun rakennustoimistoja -työ vuoteen 1994
saakka. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen perustaminen
huhtikuussa 1994 siirsi toteuttamisvastuun edellisten työtäjatkavalle rakennuslaitoksen Turun
paikallistoimistolle.
Pansion k o r j a a m o n
peruskorjaus
Ns. kaarihallin korjaus Pansion
korjaamoksi, maanvaihtosopimuksella palautetulla alueella on
maanpäällisistä kohteista tilavuudeltaan j a kustannuksiltaan toistaiseksi Pansion suurin rakennushanke. Samalla Pansion korjaamo
jäi viimeiseksi hankkeeksi, jota
t o t e u t e t t i i n ns. omana t y ö n ä
P L M : n j a O M : n rahoittamana
käyttäen vankityösiirtolan työvoimaa. Hankkeen valmistuessa
16.10.1996 korjaamo sai käyttöönsä tilavat, valoisat j a nykyaikaiset toimitilat, jotka palvelevat
korjaamon teknisesti yhä vaativampaa toimintaa j a erityisesti
sitä osaamista, jota ei ostopalveluina voida saada miltään ulkopuoliselta toimittajalta.
K e s k u s v a r a s t o n tilojen
peruskorjaus
Valmetin telakan vanha levyhalli
valmistui 24.10.1947 materiaali-
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pulasta johtuen n. vuoden myöhässä alkuperäisestä valmistumistavoitteesta. Rakennuksen päämassa on kaksikerroksinen j a
mitoitukseltaan sillä tavalla normaalista poikkeava että pohjakerros on huomattavan korkea (huonekorkeus n. 10 m) j a ylempi kerros normaalia huonekorkeutta.
Lähtökohtana olemassa olevaa rakennusta voitiin pitää varsin hyvänä juuri varastokäyttöön.
Suurimmat epäilyt kohdistuivat
rakennuksen kuntoon ja lopullisten korjauskustannusten tasoon.
Keskusvarastohanke aloitettiin y l i vuoden kestäneellä hankeselvitys ja -suunnitteluvaiheella, jossa selvitettiin erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen edullisuutta. Jo hankesuunnitteluvaiheessa käynnistyi rakennuksen
perusteellinen k u n t o t u t k i m u s
tekn yo. Ilkka Valovirran diplomityön muodossa. Johtopäätök-

senä kaikista selvityksistä oli korjaamisen kannattavuus j a edullisuus verrattuna uudisrakentamiseen.
Hankkeen käynnistyessä vankityösiirtolan toiminta oli lopetett u j a keskusvaraston toteuttamista suunniteltiin alusta alkaen rakennuslaitoksen nykyisen toimintamallin mukaisesti, jossa rakennuslaitoksen edustajat valvovat
toteutusta j a rakentamisen lähtökohtana on ulkopuolisten urakoitsijoiden käyttö koko toteutusvaiheessa.
Hankkeen rakennussuunnittelu alkoi huhtikuussa 1998 ja urakoitsijat aloittivat varsinaisen rakennustyön marraskuun alussa
1998. Valmis keskusvarasto luovutettiin käyttäjälle 1.9.1999.
Lähteet:Puolustusministeriön historia
Pansion rakennushankkeiden asiakirjat
Haastattelut

Radiolinjan Tandem.

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

Karl Gädda, arkkit SAFA
Puolustushallinnon rakennuslaitos
Keskusyksikkö
Kirjoittaja on toiminut edellä esiteltyjen poliklinikan ja keskusvaraston arkkitehtisuunnittelun valvojana ja projektinjohtajana
Puolustusministeriön rakennusosastolla ja rakennuslaitoksen perustamisen jälkeen sen keskusyksikössä.
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JOTTA SUOMALAISET VOISIVAT PUHUA ENEMMÄN.

KIVILINNOISTA
KARKAISTUUN
TERÄKSEEEN

TURUN RANNIKKORYKMENTTI

SUOMENLINNAN
RANNIKKORYKMENTTI

1939 - 1994

1918 -1998

Tämä teos on kaikkiaan lähes 1500
teksti-, kartta- ja kuvasivua käsittävän
itsenäisyysaikamme rannikkotykistön joukko-osastojen 75-vuotishistoriasarjan yleinen osa. Se piirtää Suo- 106 sivua/1994.
men rannikkopuolustuksen sata- Hinta 150 mk
vuotisen kehityskaaren ja palvelee + toimituskulut 20 mk.
mainiona taustatietojen lähteenä ja
tapahtumien kehyksenä.

Kirja kuuluu jokaisen Turun Rannikkorykmentissä tai sen edeltäjissä
palvelleen miehen ja naisen, ammattisotilaan ja varusmiehen käteen. Rannikon asukkaat ja veneilijät 207 sivua/1995.
voivat täydentää tietojaan sen sivuil- Hinta 150 mk
ta. Sotahistoriasta ja rannikko- + toimituskulut 20 mk.
puolustuksesta yleisemminkin kiinnostunut lukija löytää tästä kirjasta
paljon ennen julkaisematonta tietoa.

Mielenkiintoinen, elämää ja tapahtumia uhkuva teos kertoo, kuinka
Suomen rannikkotykistön lippurykmentti syntyi. Teoksessa piirtyy värikäs ja inhimillinen kuva joukko- 331 sivua/1998.
osastosta ja sen monenlaisista ihmi- Hinta 150 mk
sistä vuoteen 1998 asti.
+ toimituskulut 20 mk.

Kirjoittajat:

Kirjoittajat:

Kirjoittajat:

Ye-eversti, filosofian tohtori h.c. Keijo Mikola

Everstiluutnantti, insinööri Toivo Veriö

Ye-everstiluutnantti, filosofian lisensiaatti Urho

Ye-eversti, professori, VTK, MA (War Studies) Matti

Ye-eversti Olavi Simola

Myllyniemi, Ye-everstiluutnantti Eino Räihä ja heitä
avustanut työryhmä

Lappalainen, Ye-erversti Juhani A Niska

KOTKAN RANNIKKOPATTERISTO

HANGON RANNIKKOPATTERISTO
••

••

SEITSEMÄNÄ KIRJANA
Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen johto teki
jo 20 vuotta sitten aloitteen, että kustakin rannikon joukko-osastosta laadittaisiin oma historia,
ja näistä muodostuisi kattava rannikkotykistön
historisarja. Rannikkojemme puolustusjärjestelyt
ja puolustuksesta vastaavien joukkojen tehtävien
luonne ovat vaihdelleet suuresti sotilasmaantieteellisten tilanteiden mukaan. Siksi laadittavissa historiankirjoissa asiain painotteisuus tulisi
poikkeamaan toisistaan. Tavoitteena tulisi olemaan ulkoasultaan yhtenäinen kirjasarja, vaikkakin kukin teos voisi olla yksilö sinänsä. Monien
käytännön - ennen kaikkea rahoitusjärjestelyiden
- takia asia joutui hautumaan lähes vuosikymmenen, kunnes ensimmäinen teos saatiin valmiiksi
viisi vuotta sitten. Ja tavallaan kuin historian
oikkuna viimeinen teos pääsi julkisuuteen Suomenlinnan Rannikkorykmentin vuosipäivänä
12.5.1998, vajaat kaksi kuukautta ennen kuin
rannikkojoukot ja laivastot yhdistettiin uusiksi
Merivoimiksi 1.7.1998.

1921-1998

*

* V".

Kirja on kiehtova historianteos itseHanRPsto
näisyyden ajan Hankoniemeltä, sen
ympäristöstä ja sen puolustajista.
Hangon Rannikkopatteriston historia ei ole vain sota- tai sotilashisto- 183 sivua/1998.
riaa, vaan elämänmakuinen kuvaus Hinta 150 mk +
pienen rannikkokaupungin kohta- toimituskulut 20 mk.
losta, sen saarilinnakkeista ja ihmisistä niissä.
Kirjoittaja: Res-kapteeni, FM Pekka Silvast

Voit tilata historiikit lähettämällä täytetyn tilauskortin (postimaksu maksettu) tai faksata sen
numeroon (09) 1299 277.

1918-1993
Kirja kuvaa patteriston ja sen edeltäjien tyynet ja myrskyt vuodesta
1918 nykypäivään asti. Painopiste
on Kymenlaakson edustan rannikkotykistön vaiheissa. Teoksessa on 326 sivua/1994.
selkeästi esillä joukko-osaston ase- Hinta 150 mk
ma Suomen meripuolustuksen ja + toimituskulut 20 mk.
Kaakkois-Suomen
puolustuksen
osana.

1952 - 1994
Kirjassa tarkastellaan moottoroidun
VaaRPsto
rannikkotykistön kokeilu- ja kehittämistoimintaa Suomen itsenäisyyden
alkuvuosista sotakokemusten kautta tähän päivään. Painopiste on sel- 180 sivua/1996.
keästi itsenäisen joukko-osaston ja Hinta 150 mk +
sen ytimen, ammattitaitoisen henki- toimituskulut 20 mk.
löstön, kuvaamisessa arjessa ja juhlassa.
Kirjoittaja: Res-yliluutnantti, toimittaja Pekka Kurvinen

Sähköpostiosoite:
auvo.viita-aho@rannikonpuolustaia.fi
eero.sivunen@rtk-fakta.rtk.fi
www.rannikonpuolustaja.fi

Kirjoittaja: Ye-everstiluutnantti Uolevi Tirronen

Vain koko sarfan tilaaville niin kauan kuin p e d o s t a riittää!
VAASAN RANNIKKOPATTERISTO

Useamman kirjan tilauksesta lisäämme toimituskulua 5 mk/kirja/lähetys.

RANNIKKOTYKISTÖKOULU
Historiikki mahdollisti ,>en, että
nuoremmat ikäpolvet s ivat hyvän
kuvan siitä, miten Rannikkotykistökoulu on vuosien saatossa kehittynyt. Vanhemmille sukupolville historiikki tarjoaa oivallisen mahdollisuuden muistella menneitä työn
täyteisiä koulun toiminnan ja kehittämisen vuosia.

87 sivua/1995.
Hinta 150 mk +
toimituskulut 20 mk.

Kirjoittaja: Ye-everstiluutnantti Ove Enqvist

Jatkosodan alkamisesta on kulunut jo hieman yli 58 vuotta.
Saman verran on eletty
niistä taistelutapahtumista, joita käytiin

O y WESTERN SHIPYARD LTD

Hangon saaristossa.
Näiden "sotatoimien"

Kuivunut on veri
kallioilla,
laannut kaiku
laukausten,
vinkumasta luodit
kivääreitten,
konepistooleitten.
Tyystin tauonneet ne kaikki on.

päämäärät ja tavoitteet
vaihtelivat pienimuotoisista tiedustelu- ja
muista vastaavista

Vainajina Suomen miehet
loppuun asti
taistelleina
makas pensastoissa
yksitellen
verissään
hengetonnä.
Kaikki kaatuivat he kallioilla
Hästön.

retkistä sijainnista
riippuen melko mittaviinkin ja monisisältöisiin saarivaltauksiin.

Hästön taistelut

Keltaisen Rykmentin veteraanit Terho
Huttunen (vas), Lauri Suutari, Toivo
Sivunen ja Paavo Toivonen Hästön
muistomerkillä 24.8.1994

Werner Torvinen
T iin lähtöasetelmat kuin
suunnitelmatkin lienevät
1
olleet venäläisten puolella selkeämmät. Suomalaisten
osalta oli kysymys siitä, niissä
ajassa ja miten pystytään alueelle suunnitellut joukot kalustoineen siirtämään - ennen kaikkea
samaan riittävän taistelukuntoisiksi. Omien joukkojemme saaristotaistelutaito ei ollut olosuhteisiin nähden riittävä, eikä kalusto, erityisesti venekaluston osalta, vastannut vaatimuksia. Taistelutahtoa ei puuttunut. Tehokkuuden puolella on korostettava rajaa vartioineiden rajajääkärikomppanioiden johtajien ja miehistön taitoja niin alkuvaiheessa
kuin itse saaritaisteluiden aikana.
Verinen vuorokausi
Hangon sotatoimialueen Tammisaaren puoleisella oli vastuussa
Danskogin lohko johtoelimineen
ja joukkoineen. Lohkon henkilöstöstä pääosa siirtyi muualta alueelle kesä-heinäkuussa. Tällä loh-
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kolla 18.7.1941 käyty Hästön saaren (ml pienet lähisaaret) taistelu
kesti ajallisesti alle vuorokauden,
mutta oli sitäkin rajumpi. Hyökkääjän määrällinen ylivoima niin
taistelijoiden kuin kaluston ja sen
laadun osalta osoitti tehokkuutensa. Niinpä Hästön taistelusta tuli
lyhyt mutta tuhoisa suomalaisille rajajääkäreille ja alueelle vasta
siirretylle RP 1 :n (os. Tulikourasta) kranaatinheitinjoukkueelle.
Taistelun tuloksena 63 sankarivainajaa j ä i palaamatta. Jokunen
taistelija pääsi uimalla pois saaresta, kaikkien kohtalo ei ole vieläkään selvinnyt.
Keltainen Rykmentti
Rannikkopataljoona 1 siirrettiin
syksyn tultua Viipurinlahdelle
osallistumaan Viipurinlahden
hyökkäystoimiin, mm. Koiviston
saarten valtaamiseen. RTR 2:n
Länsikannaksen vastuualueen
muodostuttua ns. asemasodan
vaiheeseen tuli myös käyttöön
Keltainen Rykmentti -nimi, jolla

ko. rt-joukot sitten myöhemmin
ja sodan jälkeenkin on tavallisimmin mainittu.
Rykmentin Perinnetoimikunnan aloitteesta ja toimesta valmistui Hästön saaren pohjoisrannalle muistomerkki muistuttamaan
aseveljiä myöhempiä sukupolvia
em. taistelusta tappioineen. Paljastustilaisuudessa 18.7.1981 oli
läsnä arvovaltainen, runsas yleisö. Edesmennyt veteraaniveljemme Onni Kauppila suunnitteli ja
johti juhlamenoja, pitäen myös
paljastuspuheen. Monimuotoiseen ohjelmaan kuului myös Hästö 1941 -runon ensi esitys, jonka
lausui sen tekijä, veteraaniveljemme Juho Tenhiälä. Mainittakoon,
että Keltaisen Rykmentin veteraaneja on myöhemmin käynyt
arvokkaalla muistomerkillämme.
Niinpä vuonna 1994 kesällä kävimme laskemassa seppeleen
muistomerkille muistellen samalla Hästön taisteluiden tapahtymia
yhdessä silloisen Hangon Patteriston edustajien kanssa.
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Te kävitte
kuolemaan,
kävitte käskystä
sotilaan.
Te ylivoiman edessä kaaduitte
kaikki,
kaikki, taistellen puolesta oman maan,
puolesta vapaitten rantojen
rauhan.

puh. 02-736 6511, telex 6877 teijo sf
telefax 02-736 6515
Alusten korjaus- ja muutostyöt
sekä vuositelakoinnit.
Suuret teräsrakenteet.

Apujoukkoa teille liiennyt ei.
Totuus karkea tiedossa oli:
"Meillä liian vähän poikia on ".
Turhaan odotitte omia silloin,
te uhreiksi jäitte, yhä uhreja ootte.
Veri kallioilla Hästön kuivunut on.
Meri vain yhä kuohuu, pieksee
rantoja
sen,
tai tyynnä seisoo kuin silloin
kuumana
heinäkuuna,
kohtalon päivänä
kuoleman.

LABOR , FIDES

M M I [MAN
MERKKIEN
JA
SUOMALAISEN
LAADUN

Ei nousseet uhrisavut
kuolonalttarilta,
kaikuneet ei laukaukset
kunnian,
mutt laineet yhä rantakiviin
lyövät
vapaan isänmaan, kun saaret
Suomen miesten veriin kastettuja
ovat.
Me sotaa tahdo emme,
vain rauhaa
rannoillemme
vain rauhaa päälle maan.
Tähän vaihdamme sankarkunniamme
kaadumme
puolesta

sen, puolesta

vapaa

HUMANITAS
ja

isänmaan.

(Juho Tenhiälä)
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Istumme Pertti Malmbergin kanssa Merivoimien Esikunnan ylimmän kerroksen toimistossa meren äärellä Lauttasaaressa. Positiivista haastatteluilmapiiriä ei latista
marraskuun koiea maanantaiaamu eikä alkava työntäyteinen viikko.
•

REISSU
MIES

•

•

•

•

•

•

•

M

M

M

»

LL.,

Pertsa - Krunikari kakara
Kommodori - merivoimien esikuntapäällikkö 1.1.2000 alkaen
JUSSI VOUTILAINEN

P

ertsa syntyi sotien jälkeen
24.11.1945 Helsingissä.
Koko nuoruutensa hän on viettänyt Helsingin eri alueilla. Edes
Lauttasaareen siirtynyt työ ei tuonut uutta kohdetta. Krunikan, Käpylän ja Kallion lisäksi on Malmberg asunut nuoruudessaan myös
Lauttasaaressa. Isän ammattipoliitikon ura vei Malmbergien perheen Kemiin. Tällöin nelihenkinen perhe isä, äiti, seitsemän vuotias Pertti j a isosisko muuttivat
Kemiin palatakseen jälleen vajaan
vuoden kuluttua Helsinkiin.
Kaikki koulut, sotaväen koulut mukaan lukien, hän kävi Helsingissä. Ylioppilaaksi Malmberg
kirjoitti vuonna 1965 Helsingin
suomalais-venäläisestä koulusta.
Elämäni helpointa aikaa
Kuten niin usein kahden rannikkotykkimiehen kohdatessa keskustelu siirtyy helposti varusmiespalvelukseen rannikkotykistössä. Pertti Malmbergin sotilasura alkoi Vaasan Rannikkopatteristosta saapumiserän 3/65 mukana. Varusmiesaikaansa Malmberg
kuvailee elämänsä helpoimmaksi ajaksi. Jos käskettiin juosta,
niin silloin juostiin - jos käskettiin punnertaa, niin silloin punnerrettiin. Voiko sen helpompaa olla.
Aliupseerikoulun ja alokasajan
kokeet ja testit eivät tuntuneet
vaikeilta. Vaikeinta oli pikku simputuksen hyväksyminen. Silloisia
"iltapuhteita" kutsuttaisiin nykyjään simputukseksi. Hyvällä mie-
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•

vaihtelevia ja haastavia. Koeampumalaitos tuntui uran tärkeimmältä jaksolta, mutta asiaa on joutunut harkitsemaan uudelleen
useaan kertaan. Viimeisimpänä
ennen nykyistä tehtävää yhdistymisen aikainen komentajuus Turussa oli erityisen haastava.

TUTUT
KASVOT
• Rannikon Puolustajan
haastattelusarjassa tutustutaan rannikkojoukkojen piirissä pitkään
toimineisiin henkilöihin. Vuorossa on rannikkotykkimies, kommodori Pertti Malmberg.
likuvituksella varustetut ryhmänjohtajat keksivät kaikkea "koulutuksellista" lisäpuhdetta iltaisin ja
minä kapinoin sitä vastaan. Ihme,
että pääsin RUK:iin, mutta kokeet
j a viikko-ohjelman mukainen
koulutus sujui erittäin hyvin.
Onnellisten tähtien alla
Sotilasurastaan j a elämästään
Malmberg toteaa,
"Olen elänyt onnellisten tähtien alla, takana on yli 30-vuotinen avioliitto, joka yhä jatkuu
onnellisena. Molemmat pojat lähtivät maailmalle varusmiespalveluksen jälkeen. Viime vuosina
perheeseemme on tullut kaksi lastenlasta, jotka käyvät isovanhempien luona säännöllisesti. Tehtävät puolustusvoimissa ovat olleet

YhdistymisestäYhdistyminen tuli yllätyksenä.
Rannikkotykkimiehiltä ei kysytty. Yhdistymisen alkuvalmistelun
aikainen vastustelu oli tarpeetonta. Mielestäni tuli hakea hyviä
puolia ja pyrkiä saamaan yhdistymisen hyöty esille. Turun alueella henki j a odotukset olivat
positiivisia. Painotin henkilökunnalle, että tässä tilanteessa ei kannattanut taistella tuulimyllyjä vastaa kuten Don Quijote, vaan positiivisia asioita ... toteaa Malmberg.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkityksestä Malmberg
kommentoi:
-Tottakai, "köyhän" valtion
puolustuksessa vapaaehtoinen
maanpuolustus on tärkeässä roolissa. Aikaisemmin on koordinointi ollut puutteellista, mutta
nyt vapaaehtoisen maanpuolustuksen kenttä on organisoitu uudelleen ja aika näyttää onko käytössä oleva organisaatio toimiva.
Epäillen Malmberg toteaa kuitenkin... esimerkiksi puolustusvoimien saapumiseräsekoilut ovat
saaneet minut suhtautumaan uudistuksiin tietyllä varauksella.
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Talvisodan maarintaman tapahtumat ovat kohtuullisen hyvin
tunnettuja ainakin maanpuolustusväen keskuudessa. Mutta
moniko muistaa Saarenpään
rannikkolinnakkeen uskomattomat kamppailut taistelulaivoja
vastaan - taistelun, jossa pidemmän korren veti linnake!

.VIIPURI

(V

RAVANSAARI

\ j ^2/152,

TUPPURA
4/162
2/57
RISTIN1EMI
2/305
SATAMANIEMI
4/152
PUKKIO
3/203

TIURI
4/152

Rannikkolinnake
taistelulaivoja vastassa
-Saarenpää 18. ja 19.12.1939
Nykypäivänä kiinteä rannikkotykistö alkaa ilmeisesti olla j o historiaa. Ssiksi lienee aika palauttaa mieliin pätkä aselajin kunniakkainta historiaa. Koska rannikkotykistöllä on monia juhlaja muistopäiviä, mielestäni meidän tulisi säilyttää niiden joukossa myös joulukuun 18.ja ^ „ S a a renpään linnakkeen torjuntavoittojen päivämäärät Talvisodan
alussa.
Koiviston rannikkop u o l u s t u s Talvisodan
syttyessä
Koivisto kuului omana alalohkonaan majuri Kesämaan komennossa merivoimien Viipurin lohkoon, j o n k a komentajana o l i
eversti Lyytinen. Operatiivisesti
Koiviston alalohko oli alistettu
toiseen armeijakuntaan kuuluvalle neljännelle divisioonalle (4.D),
jota tässä kerrottujen tapahtumien aikana komensi eversti A. Kaila esikuntapäällikkönään majuri
S. Simelius. Koiviston alaloh-

10

koon kuuluivat Koiviston niemelle ja saarille sijoitetut kolme rannikkolinnaketta tukijoukkoineen.
Linnakkeet olivat:
1.Saarenpää, tämän tarinan
päähenkilö, josta tarkempi erittely jäljempänä.
2.Humaljoki, joka sijaitsi Koiviston kaakkoiskärjessä, päällikkönä kapteeni Häyrinen. Linnak-

keen aseistuksena 2 kpl 152 45 C
-tykkiä, 4 kpl 152/35 M K -tykkiä
(vanha venäläinen merikanuuna)
sekä kaksi kevyttä jaosta.
3.Tiuri , Tiurinsaaressa Koiviston läntisimmässä saaressa
päällikkönään luutnantti Laaksonen. Linnakkeen aseistuksena oli
4 kpl 152/45 C -tykkiä j a kolme
kevyttä jaosta. Tiuri oli linnakkeista uusin ja valmistui taistelukuntoon osaksi vasta sodan sytyttyä.
S a a r e n p ä ä n linnake
Saarenpään linnake sijaitsi Koiviston suurimman saaren, Koivusaaren eteläpäässä lähellä Saaren-

KarttapiirroksessaViipurinlahden alue ja Koiviston alalohko
Talvisodan alussa.
pään kylää. Linnake oli j o Pietari
Suuren merilinnoitussuunnitelmaan kuulunut varustus. Suomen
itsenäistyessä oli Saarenpään linnoittaminen aloitettuja sinne oli
tarkoitus rakentaa nelitykkinen
152/45 C -patteria, mutta työt olivat jääneet kesken, eikä tykkien
asennusta ollut vielä aloitettu.
1919 linnake sai Lavansaaresta
siirretyn nelitykkisen 254/45 D patterin. Rakenteeltaan patteri oli
aluksi vanhan venäläisen mallin
mukainen, jossa tykit olivat rintamassa ilman naamiointia ja vain
edestäpäin suojattuina. 1920-luvun alussa linnakkeelle tuli lisäksi
kaksitykkinen 57/58 H kevyt
jaos.
Rannikkopatterien hajauttamisen alettua 1920-luvun puolen
välin jälkeen, l a a d i t t i i n 1931
suunnitelmat Saarenpään 254/
45 D -tykkien hajasijoittamisesta. Samalla suunniteltiin vanhan
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tykkiaseman muuttamista niin,
että siihen voitaisiin sijoittaa kaksi Humaljoelta siirrettävää 152/
45 C -tykkiä. Suunnitelmista tuli
totta 1936, kun saatiin määräraha kahden tykkiaseman j a kenttäradan rakentamiseen. Jatkoa
seurasi seuraavina vuosina j a
1938 lisättiin patterin tykkiluku
kuudeksi. Humaljoelta siirrettiin
kaksi 152/45 C -tykkiä 1937. Samalla tehtiin muutoksia j a parannuksia kahteen entiseen D-tykin
asemaan, joihin siirretyt C-tykit
sijoitettiin. Molemmat patterit
saivat myös betonirakenteiset
mittaus-ja tulenjohtoasemat.
Talvisodan alla Saarenpään
linnake käsitti siten kuusitykkisen
järeän 254/45 D-patterin (D-patteri), kaksitykkisen raskaan 152/
45 C -patterin (C-patteri) j a kaksitykkisen 57/58 H kevyen jaoksen. D-patterilla oli muutamana
sotaa edeltävänä vuonna rakennetut. hajasijoitetut tykkiasemat. Cpatteri oli sijoitettu entisen nelitykkisen D-patterin aseinaan, jonka kahta tykkipaikkaa oli pienennetty j a suojausta parannettu.
Molemmilla pattereilla oli teräsbetoninen tulenjohtoasema. A m musvarastot olivat puutteellisesti
suojattuja, vain osittain maanalaisia tiilirakenteita. Miehistön suojatilat puuttuivat pääosin kokonaan. Kantalinnoitteita oli suunniteltu keväällä 1939, mutta paperit hautautuivat ensin eräälle
kirjoituspöydälle ja sitten joutuivat byrokratian muuten palloteltaviksi, eikä töitä ollut
vielä syksyn koittaessa saatu
alulle.

kentamaan kenttälinnoitteita j a
henkilöstön suojatiloja, joita ei
kuitenkaan ehditty saada läheskään valmiiksi ennen sodan syttymistä, vaan työ jatkui vielä sodan kestäessä. Heikot ammusvarastot tyhjennettiin j a ammukset
hajasijoitettiin lähimetsään kaivettuihin kuoppiin. Tyhjiä ammusvarastoja käytettiin miehistön
majoitukseen. Tärkeimmät valmistelutyöt ja kenttälinnoitteiden
ensimmäinen vaihe valmistuivat
11.11. Linnake oli taisteluvalmis.
Sotaa enteilevät rajaloukkaukset alkoivat 12.11 „ j o l l o i n kolme neuvostoliittolaista pommikonetta kierteli linnakkeen yläpuolella. Koneita vastaan avattiin kivääri- j a konekiväärituli, osumia
ei kuitenkaan ilmeisesti saatu.
Tiedustelulentojen toistuessa seuraavana päivänä saatiin alalohkolle oma ilmatorjuntapatteri, jonka
toinen jaos siirrettiin myöhemmin
Koiviston kauppalaan.
23.11. nähtiin aluevesirajan
tuntumassa neuvostoliittolainen
hävittäjäalus, joka suoritti ilmeisesti tarkoituksellisen alueloukkauksen mahdollisesti provosoidakseen linnakkeita ampumaan. M i käli tämä oli tarkoituksena, ei tehS o d a n alun t a p a h t u m a t
tävä onnistunut, sillä linnakkeet
Saarenpäässä
eivät avanneet tulta.
Tieto sodan syttymisestä saaYlimääräisen harjoituksen ( Y H )
aikana Saarenpään linnake mie- tiin Koiviston alalohkolla Inon ja
hitettiin taisteluvalmiuteen. Sa- Puhtolan meri vartioasemilta, joita
malla kun miehistöä koulutettiin vastaan Kronstadtissa sijaitseva
tehtäviinsä ryhdyttiin vihdoin ra- 305 mm patteri avasi tulen 30.11.

Saarenpään linnakkeen komentajana toimi talvisodan aikana eräs rannikkotykistön parhaista upseereista, kapteeni M . Miettinen. D-patteria komensi luutnantti K y t ö p u r o j a C-patteria
res.vänrikki Holma. YH-vaiheen
aikana linnakkeen joukkoihin liitettiin kaksi kenttätykkipatteria
res.luutnanttien L o u h i v u o r i j a
Hovilainen komennossa. Linnakkeen ilmatorjunnaksi saatiin kaksi
kevyttä ilmatorjuntajaosta (75/50
M j a 47/40 OL), joita johtivat
v ä n r i k k i A r o l a j a res.vänrikki
Ahlberg.
Jalkaväkijoukkoina Koiviston
alalohkolla olivat 4. Erillinen konekiväärikomppania (4. Er. K K K ,
res.luutnantti Koljonen), polkupyöröpataljoona 5 (PPP5, kapteeni Kronlöv)jakenttätäydennyspataljoona 4 (KT-P 4). Lisäksi paikallisena suojajoukkona t o i m i
Koiviston suojeluskunnan osasto
paikallispäällikkönsä Peussan
johdolla.
Alalohkolle oli alistettu tähystys- j a vartioasemina Puhtolan,
Inon, Seivästön j a Muurilan merivartioasemat.

Saarenpään linnake
ilmasta 1929. Etualalla
keskellä silloinen Dpatteri (4 tykkiä). Samassa paikassa sijaitsi Talvisodan aikana C-patteri, Dpatteri oli siirretty hajasijoitukseen vasemmalla
näkyvään metsää. (Lähde:
Kokko, Arvo. Mantsi,
Järisevä, Koivisto: Karjalan kuulut linnakkeet.
WSOY Helsinki 1950.)
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aikaisin aamulla. Asemien miehistö sai vetäytymiskäskyn. Kello kuuden jälkeen saatiin tieto sotatoimien alkamisesta maarintamalla - K o i v i s t o l l a k i n alettiin
valmistautua vihollisen ensimmäisiin iskuihin. Kauan ei tarvinnut odottaa, sillä j o aamupäivällä
tuli ensimmäinen ilmapommitus.
Saarenpäätä k o h t i pudotettiin
kymmenisen pommia, jotka kaikki räjähtivät vedessä tai rantaviivalla vahinkoa tuottamatta.
Seuraavat alushavainnot tehtiin 5.12., kun neljä raivaajaa hav a i t t i i n Saarenpään edustalla.
Linnake avasi tulen, mutta vihollinen vetäytyi sumuun ennen kuin
maali oli saatu haarukoitua. 7.12.
linnaketta lähestyi laivueenjohtaj a (suurehko hävittäjäalus) Leningrad ja neljä pienempää hävittäjäalusta, jotka ampumaetäisyydelle päästyään avasivat tulen linnaketta kohti. Kun linnake vastasi, alkoivat hävittäjät sumuttaa ja
vetäytyivät sitten sumun suojassa. Linnake ei kärsinyt vahinkoa,
vihollisaluksiinkaan tuskin tuli
osumia. Samat alukset näyttäytyivät seuraavanakin päivänä, mutta pysyivät nyt ampumaetäisyyden ulkopuolella. Ilmapommitukset jatkuivat tuottamatta kuitenkaan menetyksiä tai vaurioita linnakkeelle.
Maarintaman vetäytyminen
toi vihollisen ampumaetäisyydelle j a maa-ammunnat alkoivat.
Linnake tuki D-patterin tulella
omien joukkojen taistelua tuhoten vihollisen tykistöä ja joukkokeskittymiä maarintamalla toimivien tulenjohtajien ohjauksessa.
Linnake koki melkoisen yllätyksen kun 10.12. alkoi D-patterin alueelle putoilla 305 mm kranaatteja. Sumun vuoksi ei ampujasta saatu näköhavaintoa, mutta
kyseessä oli ilmeisesti vihollisen
raskain laivastoyksikkö, Gangutluokan taistelulaiva. Aluksen tultua lähemmäksi saatiin äänihavaintoja, joiden perusteella ensin
D-patteri j a ampumaetäisyyden
pienetessä myös C-patteri vastasivat tuleen. Ilmeisesti linnakkeen
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tulenjohto onnistui arvionneissaan, sillä vihollisen kuultiin perääntyvän kovalla nopeudella
kuulumattomiin. Vihollisen tuli
oli alkuvaiheessa erittäin tarkkaa
ja D-patterin alueelle osui useita
kranaatteja, suuria materiaalitappioita ei kuitenkaan tullut, mutta
kaksi miestä kaatui j a muutamia
haavoittui. Suurimman ongelman
muodosti tulitoiminnan kuluessa
syntyneet kalustohäiriöt, j o t k a
johtuivat huollon j a kokeilun
puutteesta. Rauhan vuosina ei ollut määrärahoja järeiden tykkien
kovapanosammuntoihin. Niiden
yhteydessä olisivat häiriöt ja heikkoudet tulleet esiin ja ne olisi voitu ajoissa korjata. Pahin kalustovaurio sattui 6. Tykille, jonka putken suulta lohkesi pala irti tehden
tykin äärimmäisiä hätätilanteita
lukuun ottamatta taistelukelvottomaksi. D-patteri oli nyt käytännössä viisitykkinen.
Seuraava meriammunta suor i t e t t i i n 14.12. K y r ö n n i e m e n
edustalla ampuvia vihollisen monitorityyppisiä tykkiveneitä vastaan. Monitorilla tarkoitetaan hitaita, usein rannikkokäyttöön tarkoitettuja, kokoonsa nähden raskaasti aseistettuja sota-aluksia.
Monitorit väistyivät D-patterin
tulta, vaikka tulitoimintaa pyrki
häiritsemään Saarenpään edustalta 12 yksikköinen vihollisen hävittäjäalusosasto pysytellen kuitenkin n i i n kaukana, että vain
kahden mukana olleen laivueenjohtajan (Leningrad-luokkaa) tuli
ylsi linnakkeelle jääden epätarkaksi.
Maa-ammunnat jatkuivat, samoin vihollisen ilmapommitukset
lyhyen tauon jälkeen. Linnakealueelle j a sen lähiympäristöön rakennetut valelaitteet, "Puuforssin
t y k i t " , onnistuivat hämäämään
vihollista j a linnake säilyi taistelukuntoisena rajuissakin ilmahyökkäyksissä.
Oktjabrskaja Revolutsija
hyökkää
Yöllä 18.12. o l i j o kello 00.40

havaittu merellä viisi vihollisen
sota-alusta n. 30 k m päässä linnakkeesta. Seuraava havainto oli
6 laivaa reilun 23 k m päässä. Aamulla kello kuuden aikoihin laivat vetäytyivät n. 29 k m päähän
kuin odottelemaan. Saatuaan näin
varoituksen linnake valmistautui
hyökkäykseen: taisteluasemat
miehitettiin.
Aamun sarastaessa nähtiin klo
09.20 horisontissa tummia pisteitä, tuntia myöhemmin alkoi kiivas ilmahyökkäys linnaketta vastaan. Tavoitteena näytti olevan D patterin vaientaminen, sen esti
oma ilmatorjunta johon varsinaisten it-tykkien lisäksi osallistui
myös C-patteri. Viholliskoneisiin
todettiin useampia osumia, joista
ilmeisesti aiheutui ainakin kahden
pommikoneen putoaminen. Ilmahyökkäys jatkui miltei keskeytyksettä koko aamupäivän
Kello 12.18 tunnistettiin lähestyvästä vihollisen laivastoosastosta sen suurin alus, Gangutluokan taistelulaiva Oktjabrskaja
Revolutsija (OR). Johtoaluksen
lisäksi osastoon kuului n. 10 hävittäjää ja laivueenjohtajaa. Päästyään n. 26 k m päähän taistelulaiva lähetti ilmaan MBR-3 -tyyppisen lentoveneen tulentähystystä varten. Päästyään 22 k m päähän OR kääntyi ja avasi tulen 305
m m tykeillään, joita aluksella oli
12 kpl. Kranaatit putosivat D-patterin eteen nostaen ilmaan korkeita räjähdyspilviä, kello oli 12.35.
D-patteri o l i odotellut panssarikranaatit putkissa j a hetkeä
myöhemmin avattiin myös linnakkeella tuli. Ensimmäinen patterikerta o l i pitkä, vesipatsaat
nousivat ilmaan vihollisaluksen
takana, korjaus uusi laukaus, nyt
maalin eteen. Oltiin pääsemässä
vaikutusammuntaan.
Vihollisen ilmahyökkäys jatkui pommituksin j a tykkiasemia
vastaan tehdyin konekiväärihyökkäyksin tuottamatta kuitenkaan
merkittäviä vahinkoja. C-patteri
onnistui ajamaan vihollisen tulenjohtokoneen kauemmas aikakranaateillaan, mutta joutui vaihta-
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maalia, kun pari hävittäjämiehistösuojan läpäisi ammus,
alusta lähestyi 10 km päähän j a patteria suojanneita puita kaatui
avasi tulen. C-patterin tuli oli kuikuin heinää jne., mutta vakavilta
tenkin tältä etäisyydeltä niin tark- osumilta vältyttiin. Taistelulaivan
kaa, että vihollinen joutui pian tuli oli hajanaista, vaikka osa kravetäytymään j a tulitoiminta j ä i naateista osui patterialueelle. Niitaistelulaivan ja järeän rannikkotä putosi paljon myös ympäröiviin
patterin väliseksi.
metsiin. Linnake jatkoi tulta, vain
305 m m miinakranaatit nos- viisi haavoittunutta oli joutunut
tivät maahan iskiessään puut juuhakeutumaan sidontapaikalle. Drmeen ilmaan suuren sora- ja pö- patterin tuli o l i saatu juuri peittälypilven mukana. M i l l o i n kra- väksi, kun kalusto alkoi taas petnaatti osui tulenjohtotornin j a tää! Myös mittausvirhe pakotti
maalin väliin, katkesi näköyhtepatterin keskeyttämään tulen hetys hetkeksi kokonaan pölyn vuok- keksi klo 12.46. Kello 13.50 visi. Torni j a muutkin rakennukset
hollinen uskoi ilmeisesti linnakv ä r i s i v ä t ja tärähtelivät räjähdyskeen olevan viimeisillään, sillä
ten voimasta, paineiskut pudottiOR keskeytti ammuntansa j a lävat miehiä tykkien työskentelysilhestyi 20 k m päähän antaakseen
loilta. Humaljoen linnakkeelta
siitä armoniskun yhä harvemmin
katsottuna Saarenpään tarina
ampuvalle patterille. Kello 14.00
näytti olevan lopussa, Koiviston
D-patterilla oli ampumakunnosk a u p p a l a s s a oli alettu perustaa tisa enää yksi tykki.
lapäissairaalaa j a tyhjentää sopiLinnakkeen asemestari Kakko apulaisineen työskenteli kuuvia rakennuksia ruumishuoneiks i - o l i h a n selvää, ettei tuolloisesmeisesti. Pahemmin vaurioituta tulimyrskystä monikaan voisi
neista tykeistä "rosvottiin" varaselvitä hengissä tai ehjänä.
osia, jotka kuljetettiin läpi viholSaarenpään linnake sai osu- lisen tulituksen korjattaville tymia: mm. yhden tykkiaseman etu- keille. Työ sujui nopeasti j a j o
valliin tuli osuma, toisen tykin
14.21 D-patterilla oli neljä tykkiä
eteen j a taakse putosi kranaatti, ampumakunnossa. Kun kranaat-
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Saarenpää linnake ja neuvostoliittolaisten
taistelulaivojen taistelu

teja alkoi tiheämmin putoilla taistelulaivan ympärille, se keskeytti
ammunnan klo 14.25 j a poistui
näköpiiristä ammuttuaan linnakettä kohti n. 200 kranaattia. Linnake oli selvinnyt ankarasta taistelusta varsin vähin tappioin j a
vaurion. Yhtään miestä ei ollut
kaatunut, vain muutama oli häävoittunut, eikä mitään suuria vaurioita ollut tullut kalustoon tai rakenteisiin. Vihollisaluksiin ei ollut omien havaintojen mukaan
saatu osumia. Asehäiriöt olivat
vaivanneet linnaketta. Ulkoiselta
tähystysasemalta ilmoitettiin yksi
osuma taistelulaivaan, mutta havainnolle ei ole saatu vahvistusta
muualta. Taistelun lopputulosta
voi silti pitää torjuntavoittona, sillä vihollinen oli joutunut poistumaan saamatta merkittävää vahinkoa aikaan. Taistelulaivan
poistuttua myös ilmahyökkäykset
taukosivat. Yksinäinen vihollispommittaja teki tiedustelulennon,
jolloin ilmeisesti selvisi äskeisten
hyökkäysten tehottomuus, sillä
u u s i ilmahyökkäys alkoi pian kestäen aina illan pimenemiseen asti.
Vasta illalla päästiin tutustumaan linnakealueen taistelujälkiin. Pommi-ja kranaattikuoppia
oli runsaasti. Puita oli katkeillut
tai lentänyt juurineen ilmaan.
Kaksi vanhaa majoituskäytössä
ollutta ammusvarastoa oli hajonnut, viestiyhteyksiä j a ratoja oli
katkeillut. Tykkiasemissa o l i soraa ja hiekkaa, tulenjohtotorneissa sirpaleen jälkiä. Linnakkeen
miehistö oli kestänyt taistelun rasitukset kiitettävästi. Erityisen
kunniamaininnan ansaitsi nuori
lotta Helli Matikka, joka ei poistunut koko taistelun aikana paikaltaan linnakkeen keittiöstä, jotta ruuan valmistus ei olisi keskeytynyt.
Välttämättömät raivaus- j a
korjaustyöt käynnistyivät heti.
Viipurin lohkon komentaja,
eversti Lyytinen saapui linnakkeelle saamaan selostusta käydystä taistelusta. Samalla pohdittiin,
miten toimia, jos taistelulaivan
vierailu toistuisi. Päätettiin vastaisuudessa ampua hakuammun-
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ta vain yhdellä tykillä j a säästää
koko patterin tulivoima vaikutusammuntaan. Ulommat tähystysasemat havainnoivat vihollisen
hävittäjäalusten liikkeitä koko
yön ajan.

ja alkoi vetäytyä vauhtiaan kiihdyttäen merelle päin hävittäjäalussaattueen ryhmittyessä t i i viiksi suojarenkaaksi sen ympärille. Patteri ampui pakenevaa
taistelulaivaa uusia osumia yrittäen, mutta taas alkoivat kalustoMarat'n v u o r o yrittää
häiriöt - tykki toisensa jälkeen
vaikeni j a viimeiset patterikerrat
Joulukuun 19. aamu valkeni kirk- ammuttiin vain kahdella tykillä.
kaana, sumu hälveni ja näkyvyys Pian o l i vihollisalus poistunut
parani. Ensimmäinen ilmahyök- ampumaetäisyydeltä ja kohta näkäys alkoi pian kello yhdeksän kyvistäkin.
jälkeen toistuen lyhyin väliajoin.
T y k e i l l ä k i r o t t i i n kaluston
Kello 11.21 tunnistettiin lähesty- heikkoutta. Eilen oli epäonnistutvän laivasto-osaston suurin alus tu vihollisen vaurioittamisessa,
Gangut-luokan taistelulaivaksi. tänään kaikki näytti ensin sujuvan
Nyt kyseessä o l i eilisen vieraan hyvin - kaksi varmaa osumaa oli
sisaralus Marat, jonka suojaosas- j o havaittu - kun kalusto alkoi
tona oli 12 hävittäjäalusta. Jälleen taas pettää! Lopputulokseksi j ä i
nousi ilmaan lentovene tulenjoh- kuitenkin jälleen torjuntavoitto.
toa varten, samalla keskeytyi il- Nyt vihollista oli onnistuttu vaumahyökkäys. Taistelulaiva avasi rioittamaan. Omat tappiot olivat
tulen n. 23 km päästä, ensimmäi- jälleen pienet. Yksi mies kaatui j a
set kranaatit iskivät D-patterin kolme haavoittui, muutamia ratulenjohtotornin ympäristöön. kennuksia oli sortunut, tykkien
Läheten j a välillä kääntyen Ma- suojana ollut metsä o l i kaatunut
rat jatkoi tulitusta, joka o l i huo- lähes kokonaan, maa D-patterin
mattavasti eilistä tarkempaa. tulenjohtotornin y m p ä r i l l ä o l i
Maalina näytti olevan D-patteri ja kuin jättiläisten kyntöpellolla erityisesti sen merelle näkyvä tu- vain yksi pieni puu oli jäänyt pyslenjohtotorni, joka oli ilmeisesti tyyn. Ilmahyökkäys alkoi heti laivihollisen tähtäyspisteenä. Linna- vasto-osaston poistuttua j a ulotke vastasi suunnitelman mukaan tui myös muulle Koiviston linnoiyhdellä Durlacher-tykillä. Tulen- tusalueelle. Se katkoi jälleen viesjohtotornissa oli D-patterin pääl- tiyhteyksiä ja palopommit polttilikön lisäksi myös linnakkeen vat muutamia taloja.
päällikköjä lohkon komentaja.
Vihollinen oli keskittänyt SaaEilisen "hehtaaritulen" sijas- renpään linnaketta vastaan rasta Marat'n laukaukset eivät hajon- kaimmat laivastoyksikkönsä j a
neet lähimetsiin vaan keskittyivät runsaasti ilmavoimiensa iskuvoiD-patterin tulenjohtotornin j a 2. maa. Tulos o l i kuitenkin varsin
ja 4. tykin lähettyville laivan aloi- laiha. Molemmista hyökkäyksistettua vaikutusammunnan k l o tä oli laivasto osasto joutunut ve12.25. Lähimmät 305 mm kra- täytymään linnakkeen tulen vuoknaattien iskemät irrottivat paloja si pystymättä aiheuttamaan lintulenjohtotornin ulkoseinistä. Tu- nakkeelle merkittäviä tappioita tai
lenjohtue pysyi kuitenkin paikal- vaurioita. Vihollinen o l i näissä
laan j a jatkoi työtään. Yhdellä ty- taisteluissa käyttänyt yhteensä
killä suoritetulla hakuammunnal- 500-600 305 mm kranaattia j a
la oli tuli saatu peittäväksi ja pat- useita satoja lentopommeja, joisteri saattoi aloittaa vaikutusam- ta suurimmat 1000 kg painoisia.
munnan koko voimallaan nyt j o Taistelulaivojen käyttämien kra16 km:n etäisyydelle tullutta vi- naattien y h t e i s p a i n o o l i n.
hollista kohti. Suuret vesipatsaat 200.000-240.000 kg. Voi vain tonousivat ilmaan laivan molem- deta, että käytettyyn ammusmäämilla puolilla, pitkä - lyhyt - j a rään nähden tulos o l i mitätön.
osuma! Marat keskeytti tulituksen Tavoitteena ollut linnakkeen vai-
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entaminen jäi täydellisesti savuttamatta. Saarenpään linnake kesti - RT oli j a on terästä.
Saarenpään linnake kesti pitäen yhdessä Koiviston muiden
linnakkeiden kanssa maarintaman
eteläisen pään vahvana estäen vihollisen suunnitelmissa mahdollisesti olleen maihinnousun. Linnakkeet olivat ankarien ilmahyökkäyksien j a pian myös raskaan
kenttätykistön kohteena lähes jatkuvasti. Vihollinen syyti Saarenpäähän yhteensä a r v i o l t a n.
325.000 kg laivatykistön kranaatteja, raskaita lentopommeja n.
500.000 kg. Pienempiä lentopommeja arvioidaan pudonneen n.
10.000 kpl. Kenttätykistön kranaattien määrää on vaikea arvioida, mutta tulen ollessa tiheimmillään tuli Saarenpäätä j a Humaljokea kohden jopa y l i 1000 kranaattia puolessa tunnissa. Helmikuun lopulla 1940 omien joukkojen vetäytyessä myös Koiviston
linnakkeista luovuttiin, jotteivät
ne joutuisi mottiin. Osa kalustosta saatiin evakuoiduksi, osa jouduttiin tuhoamaan. Vaikka linnakkeiden sota o l i siltä erää päättynyt, miehistö jatkoi taistelua sodan loppuun asti.
Millainen oli v e n ä l ä i n e n
Gangut-luokan
taistelulaiva
Raskaiden taistelulaivojen "murros" ajoittui vuoteen 1906, jolloin
Englannissa otettiin käyttöön
amiraali Fisherin ajatusten pohj a l t a suunniteltu taistelulaiva
Dreadnough. Tämä höyryturbiinein varustettu, vain yhdellä pääkaliiperilla (10 x 305) aseistettu
sota-alus antoi nimensä kokonaiselle uudelle laivatyypille. Uuden
suuntauksen mukaisia laivoja
alettiin kutsua dreadnoughteiksi,
vastaavasti niitä vanhempia taistelulaivoja alettiin kutsuja
predreadnoughteiksi. Myöhemmin, kun alkuperäistä ajatusta
edelleen jalostettiin syntyi konsepti, josta käytettiin nimitystä
superdreadnough. Uuden alustyypin synty vanhensi aikaisemman
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25 000 tonnin taistelulaiva Marat n pääaseistuksena oli 12 kpl 305 mm:n
järeää tykkiä. (Lähde,
Jari Leskinen: Veljien
valtiosalaisuus)

konseptin pohjalta suunniteltuja miestä (lippulaivana n. 1230).
Aluksia suojasi kyljissä keualuksia niin, että jotkut niistä olivat j o täysin vanhentuneita vesil- latornista perätorniin 220 m m
le laskettaessa. Dreadnough sai paksu j a 4,6 m korkea panssarinopeasti paljon jäljittelijöitä ym- vyö, perää j a keulaa suojaava
päri maailmaa. Alkuperäiseen panssari vyö oli vesirajan alapuomalliin syntyi nopeasti kansalli- lella 130 mm j a yläpuolella 50
mm paksu. Kansipanssarin paksia muunnoksia ja lisäyksiä.
Myös venäjän laivastopiireis- suus oli 75 mm. tykkitornien suosä tiedostettiin ennen pitkää uu- j a o l i 250..300 m m paksuinen,
den tyyppisten sota-alusten tarve. komentotornin 250 mm. Kylkien
Mallia lähdettiin hakemaan Itali- kasemateissa olevia 120 m m tykasta, j o k a o l i aloittanut oman kejä suojasi 150 m m panssari.
dreadnought-tyyppinsä suunnitte- Lisäksi laivan tärkeimpiä osia
lun. Rakennushankkeet alkoivat suojasi vielä sisempi 75.. 100 mm
lähes samanaikaisesti elo-syys- paksu panssarivyö 3,4 m ulomkuun vaihteessa 1909 sekä Väli- man vyön takana. Vertailun vuokettä Itämerellä, mutta italialainen si voi vielä todeta, että italialaiDante Alighieri valmistui suu- sen Dante A l i g h i e r i -aluksen
remmitta viivytyksittä, kun venä- panssarointi oli lähes kauttaaltaan
läisen Gangut-luokan rakentami- n. tuumaa paksumpi, vastaavan
nen oli välillä pysähdyksissä j a ikäisten englantilaisten laivojen
valmistui kahden ensimmäisen panssarivyö saattoi paksuimmalyksikön osalta vasta tammikuus- ta kohdaltaan olla jopa y l i 100
sa 1914. Jälkimmäinen pari sama- m m vahvempi (Orion-luokka, rana päivänä aloitetusta neljästä kentaminen aloitettu 1909)
Pääaseistuksena oli 12 kappaaluksesta ehti v a l m i i k s i vasta
letta 305 mm 52 pituuskaliiperin
vuotta myöhemmin.
Uudet alukset nimettiin voit- tykkejä neljässä laivan keskiviitoisien taistelujen ym. muistorik- valle asennetussa kolmoistorniskaiden paikkojen mukaan: Gan- sa. Kevyempää tykistöä edusti 16
120 m m tykkiä laivan k y l k i i n sigut (Hankoniemi), Petropavlovsk,
Sevastopol j a Poltava. T y y p i n joitetuissa kasemateissa, kahdekpäämitat olivat: pituus 180 m, le- san kummallakin kyljellä. Kaseveys 26,5 m, keskisyväys 8,4 m, mattien sanotaan olleen niin aluppoama n. 23.000 tonnia. Nel- haalla, että niitä oli vaikea käytjää potkuria pyörittävät höyrytur- tää vähänkään suuremmassa mebiinit kehittivät n. 42.000 hv j a renkäynnissä. Lisäksi aluksissa
antoivat nopeudeksi parhaimmil- oli neljä torpedoputkea vesirajan
laan 23 solmua. Turbiineja ruok- alapuolella. Alkuperäinen ilmakiva höyry saatiin 25 Yarrow- torjunta-aseistus käsitti vain kaksi
tyyppisestä kattilasta. Aluksen tykkiä. Määrä kasvoi myöhemnormaali miehitys o l i n. 1125 min kahdeksaan 76 mm j a tusi-

naan 37 mm aseeseen (vaihdellen hieman eri aluksilla). Taistelulaivojen 305 mm täyslaita painoi n. 4800 kg. Saarenpään D patterin patterikerta painoi n.
1410 kg (kuudella tykillä,).
Gangut -luokka poikkesi italialaisesta esikuvastaan mm. kevyemmällä panssaroinnillaan j a
suuremmalla koneteholla. M o lemmilla muutoksilla p y r i t t i i n
suurempaan nopeuteen. Saavutettu etu, yksi vaivainen solmu, ei
liene ollut vaivan, kustannusten
ja heikentyneen suojan arvoinen.
Itämeren olosuhteista j o h t u e n
alukset varustettiin jäätä murtavalla keulalla.
Ennen toista maailmansotaa
kolme Gangut-luokan alusta o l i
peruskorjattu. Ne olivat saaneet
uuden komeasti kaartuvan ns. Itämeren keulan. Komentosiltarakennelmia oli muutettuja lisätty,
etumainen savutorvi oli muuttanut muotoaan j a ilmatorjuntaaseistusta oli lisätty. Vielä aivan
sodan kynnyksellä laivat saivat
uudet tulenjohtojärjestelmät, jotka olivat tyypiltään samanlaiset
hollantilaiset Hazemeyer-laitteet,
jotka oli asennettu suomalaisiin
panssarilaivoihin. Eräässä lähteessä kerrotaan hollantilaisten
asentajien hoitaneen molemmat
työt samalla "Itämeren kierroksella". Järjestelmä edusti omana
aikanaan alansa ehdotonta huippua.
Vallankumouksen myötä
vaihtuivat myös Gangut-luokan
alusten nimet, vaikka siihen ei
näin jälkiviisastellen tuntuisi oi-
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leen välttämätöntä tarvetta. Selväähän oli, että kaikki tsaarinvaltaan viittaavat nimet oli poistettava, mutta kunniakkaat taistelut
kai olisi voinut jättää näkyviin.
Oli miten oli. Gangutista tuli Oktjabrskaja Revolutsija (Lokakuun
Vallankumous), Petropalvoskista
Marat ranskalaisen vallankumousjohtajan mukaan, Mustanmeren
laivastoon siirretty Sevastopolista tehtiin Parishkaja Kommuna
(Pariisin Kommuuni, ihan totta,
on sellainenkin ollut pari kuukautta olemassa keväällä 1871).
Poltavakin sai uuden nimen Frunze, mutta ei kuitenkaan koskaan
valmistunut ensimmäisen maailmansodan jälkeisestä korjauksesta, vaan romutettiin keskeneräisenä. Vielä toisen maailmansodan
kestäessä alusten nimiä muuteltiin uudestaan ja Gangut ja Sevastopol saivat vanhat nimensä takaisin.
Suuriin meritaisteluihin eivät
Gangut-luokan laivat koskaan
osallistuneet, eikä se ilmeisesti

ollut niiden ajateltu käyttötarkoituskaan. Erään arvion mukaan
nämä vahvasti aseistetut mutta
kevyehkösti panssaroidut alukset
oli tarkoitettu pääasiassa omien
miinakenttien suojeluun raivausyrityksiä vastaan. Tässä kerrotun
Talvisodan tapahtumien lisäksi
Leningradissa j a Kronstadtissa
olleet yksiköt osallistuivat Suomenlahden pohjukan alueen taisteluihin saksalaisia vastaan toisessa maailman sodassa sekä tykistöllään että osin maihin siirretyllä miehistöllään.
Marat/Petropavlosk vaurioitui
pahoin saksalaisten pommituksissa 1941, eikä purjehtinut enää
koskaan. Gangut toimi vielä sodan jälkeen koulu- j a asuntolaivana, kunnes päätyivät romutettaviksi 1960-luvulla. Parishkaja
Kommuna/Sevastopolin kohtalo
ei ole tiedossani.

Lähteet:
Kokko, Arvo. Mantsi, Järisevä, Koivisto: Karjalan kuulut linnakkeet.
WSOY Helsinki 1950.
Sotatieteen laitos. Talvisodan historia (1 ja 2), sotatoimet Karjalan kannaksella. WSOY Helsinki 1978
Mikola ym. Suomen rannikkotykistö 1918-1958. Rannikkotykistön upseeriyhdistys ry. Helsinki 1959
Enqvist Ove. Itsenäisen Suomen rannikkotykit 1918-1998 (Sotamuseon
julkaisuja 1/1999). Sotamuseo. Helsinki 1999.
Arimo, Reino. Suomen linnoittamisen historia 1918-1944 (Suomen
Sotatieteellisen Seuran julkaisu 12).
Suomen Sotatieteellinen Seura. Helsinki. 1981
Jane's Fighting Ships of WW II. Studio Editions. Lontoo. 1989
Niklander Tauno. Meidän panssarilaivamme. Tauno Niklander. Helsinki 1996.

suorasuihkutusmoottorit

Artikkelin kirjoittaja, sotilasperinteen j a sotahistorian harrastaja Iiro H y r s k y on syntynyt 1958 Raumalla. Asevelvollisuus rannikkotykistössä (TurRtR). reservin sotilasmestari.
Mukana vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä: Selkämeren
Rannikkokilta ry, Rauman Reserviläiset ry, osallistunut useille MPK:n kursseille, myös kouluttajana.

Vertaa 4-tahtisiin
kilpailijoihin.
Ficht on:
- pienempi
- kevyempi
- nopeampi
- kiihtyvämpi
- taloudellisempi
Alittaa EPA 2 0 0 6
päästönormit

E r i t y i s o s a a m i s e n alueet:
•

Hydroakustiikka

•

Elektromagnetismi

•

Elektroniikka vaativiin olosuhteisiin

•

Sovellusohjelmointi

•

Järjestelmäintegrointi

Tuotteet:
•

H e r ä t e m i i n o j e n raivausjärjestelmät

•

Magneettisuojausjärjestelmät

•

Herätemittausradat

•

A k u s t i s e t j a optiset v a l v o n t a j ä r j e s t e l m ä t

•

Johtokeskus- j a esitysjärjestelmät

•

Ammunnanhallinta- j a laskinjärjestelmät

•

Suuntaus- ja laiteohjausjärjestelmät

•

Digitaaliset p u h e e n s a l a u s l a i t t e e t

•

Siirrettävät laitesuojat

•

T u t k a j ä r j e s t e l m i e n apulaitteet

Elesco O y
Raivauksenhallintajärjestelmän käyttäjäliityntä toteutettuna 20"
litteillä värinäytöillä, äärimmäisenä oikealla
magneettisuojajärjestelmän käyttäjäliityntä.

EVINRUDE^^I

Saarenpään linnakkeen 254 45 D -tykki
omien räjäyttämä talvisodan lopulla.
Kuvattu 1941 linnakkeen tultua taas
suomalaisten haltuun. (Lähde: Kokko,
Arvo. Mantsi, Järisevä, Koivisto:
Karjalan kuulut linnakkeet. WSOY
Helsinki 1950.)

P u o l u s t u s j ä r j e s t e l m i e n suunnittelua,
v a l m i s t u s t a ja integrointia
maalle, merelle ja v e d e n alle

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

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

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

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

Maahantuoja M A R I T I M

Pelastusalan tehtävissä vuodesta -79, päällystötehtävissä vuodesta -86, palomestarin tutkinto 1990. Nykyisin Rauman pelastuslaitoksella hälytysmestarin virassa, mutta tilapäisesti palotarkastajan tehtävissä.

11

10
RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 9 9

Hiiumaa museosaari tykkiasemineen
Tahkunan valurautiinen majak<a 18: O-luvulta on
rksi monista
Hiiufnaan nähtävyyksistä

Hiiumaa - suomenkielisessä käytössä Hiidenmaa, Ruotsin, Saksan tai vanhan Venäjän kartoissa Dagö, on Eestin (Viron) toiseksi suurin
saari (ykkössijalla tietysti suomalaisille tunnettu
Saaremaa). Hiiumaan maakunta on Eestin pienin, vain hieman yli tuhat neliökilometriä saarineen ja luotoineen. Suurimmat ovat itse
Hiiumaa 989 km 2 , Kassan 19 km 2 ja Vohilaid
4 km 2 . Luotoja ja kareja on Hiiumaan ympäri
helminauhana noin 200. Rannat ja rannikkovedet ovat matalia, tunnetuin matalikko on
Hiiumaadal (Näckmangsgrud) saarien luoteisrannan tuntumassa.

Hiiumaa aloitti nousunsa merestä noin 10 000 vuotta sitten j a
nousu jatkuu nykyisin noin kolme m i l l i m e t r i ä
vuodessa.
Hiiumaan ja samalla Länsi - Eestin korkein paikka on Köpun niemimaalla - Tornimägi 68,5 m yli
merenpinnan. Saaren leveys on
noin 60 kilometriä ja korkeus etelästä pohjoiseen noin 40 km. Rantaviivaa on 325 km. Hiiumaan
pohjamaana on kalkkikivi, mikä
paikoittain ulottuu maanpintaan
ja on katettu ohuella multakerroksella tai tavallisemmin savella ja
sorahiekalla.
Hiiumaa on Eestin metsäisin
maakunta. Y l i 65 % saaresta on
metsää. Saaren keskiosassa on
hiukan suota ja rämettä. Kasvilajeiltaan rikkaan Hiiumaan maaperästä on viljelykelpoista vain noin
viidennes. Metsissä vaeltelevat
hirvet, villisiat, kauriit, ilvekset,
supikoirat, ketut ja jänikset luovat oman leimansa tähän luonnon
kauniiseen saareen.
Hiiumaan väkiluku on noin
10 000, joista saaren ainoassa
kaupungissa, pääkaupungissa
Kärdlassa, asuu noin 4 000 ihmis-

tä. Y l i 99 % asukkaista on eestiläisiä. Pari suomalaistakin on valinnut kaupungin kodikseen.
Hiiumaan lähinaapuriin Saarenmaahan on saaren eteläosasta
vain kuuden kilometrin laivamatka. Mantereelta saareen Heltermaan satamaan pääsee 1,5 tunnin
merimatkan jälkeen.
Hiiumaan karu meriympäristöjä saaren historialliset olot ovat
kasvattaneet hiiumaalaiset - hiidlased - huumori ja nauruihmisiksi. Hiiumaalaisen vitsi on kuin
noin vain heitetty repliikki, jonka ymmärtämiseen menee joskus
jopa päiviä.
Hiiumaata on kutsuttu myös
legendojen saareksi. Lähes joka
kivellä, puulla tai paikalla on oma
tarinansa - osin totta, osin tarua.
Sama pätee myös saaren asutushistorian kohdalla. Vuonna 1228
on kirjoitettu, "quadam insula deserta, quae dicitur Dageida" - "on
tyhjä saari, jota kutsutaan Dageida". Argeologien tutkimukset
osoittavat, että ihminen asui saaressa jo 7600 vuotta sitten. Gotlandin Guta saagan mukaan oli
sieltä tultu Hiiumaalle - Päivän-

saarelle j o vuonna 500. Ruotsin
kuningas Yngvar haudattiin saareen vuonna 600. Ensimmäiset
ruotsalaiset asuttivat saarta 12001400 luvulla.
I maailmansota vaikutti saareen omalla tavallaan siten, että
ennen Vapaussotaa oltiin Saksan
keisarikunnan osana ja itsenäisyys tuli 1920. Eestin ensimmäisen itsenäisyyden aikana kuului
Hiiumaa Lääneinään maakuntaan
ja asiat päätettiin Tallinnan lisäksi Haapsalussa, Lääneinään maakuntakaupungissa. Kuitenkinjatkui merenkulku j a kalastus,
maanviljelijät viljelivät maata.
Saaren noin 17 000 asukkaasta
kävi useat töissä myös mantereella. Saaren tärkein teollisuuslaitos
Hiiu - Kärdla verkatehdas työllisti parisataa työntekijää.
1939 Eesti pakotettiin sopimaan Neuvostoliiton kanssa tukikohdista. Näin ensimmäisen vaiheen aikana tuli Hiiumaalle 1100
sotilasta ja elämä alkoi muuttua.
Tukikohtia rakennettiin ja ryssän
kummajaisia ihmeteltiin. Asiat
kääntyi pahoin päin 1940, kun
Neuvostoliitto otti vallan ja aloit-

ti "kyyditykset" ja tapot. Saksalaiset valloittivat saaren lokakuussa 1941, Neuvostoliitto takaisin
1944. Hiiumaasta tuli rajoni (käytännössä oma maakunta), mutta
"kyyditykset" jatkuivat 1950 luvun alkuun . Samalla tuhottiin
kalastus j a merenkulku, kun
Hiiumaasta tuli Neuvostoliiton
länsiraja-alue, maanviljelys lyötiin sekaisin kolhooseilla. Miehitys jatkui ja 1940 -luvun lopulla
oli saaressa vajaat 8 000 asukasta. Osa ehti paeta ulkomaille 1940
ja 1944, osa oli otettu Saksan tai
Neuvostoliiton armeijaan, osa
pakeni mantereelle metsäveljeksi ja taisteli viimeiseen saakka.
1944-1991 oli Hiiumaa Neuvostoliiton raja-alue, mihin pääsi
vain erikoisluvalla. Helpoimpina
jaksoina enemmän ihmisiä pääsi
saareen, mutta vaikeina aikoina
oli saareen pääsy erittäin vaikeaa. 1970 luvun lopulla alkoi väkiluku kasvaa ja saavutti sodanjälkeiset huippunumerot 1995,
kun saaressa asui yli 12 000 henkeä. Siitä lähtien on väestömäärä
ollut lievässä laskussa.
Hiiumaata voidaan kutsua
museosaareksi. Neuvostomiehitys ja sen aikainen tiukka valvonta, vaikuttivat positiivisesti saaren
säilymiseen alkuperäisessä kunnossaan. Eihän saareen vieraita
päästetty, ne jotka asuivat, pysyivät. Uudet asukkaat olivat sotien
jälkeisinä aikoina harvassa. Saaren luonto säilyi lähes koskemattomana kuten talonpoikaiskulttuurikin. Kolhoosit tosin kasvattivat orjamielisyyttä. Hiiumaalaisten huumori säilyi ja kehittyi.
Neuvostojärjestelmä o l i usein

kaskujen innoittajana.
M i t k ä ovat siis tänään
Hiiumaan valtit. Kaikkein tärkein
on mahtava luoto ja sen vihreys.
Hiiumaalta löytyy tyhjää ja koskematonta rantaa - kaunista "hienohiekkaa" - karuja kivikoita hiekkadyynejä ja paljon muuta.
Hiiumaa on luonnon lempilapsi ja
näin ollen omalaatuinen saariparatiisi, inistä ei puutu tarvittavat
majapaikat ja ruokapaikat. Ei ole
yökerhoja eikä kasinoita - vain
olutpaikat ja mukavat Hiiumaalaiset ihmiset. Museoita saarelta
löytyy useita. Hiiumaan Maakuntamuseon päämaja on Kärdlan
kaupungissa 1998 entisöidyssä
verkatehtaan omistajien UngernSternbergien 1830-1850 luvun
herrastalossa. Museon perusnäyttely sijaitsee Kassarin saaressa
Stackelbergien kartanon voutirakennuksessa. Museon osastot on
edellisten lisäksi Käinassa, missä sijaitsee kuuluisan eestiläisen
symfoonikon ja urkurin Rudolf
Tobiaksen syntymäkoti - suntion
talo vuodelta 1839.
Kuten otsikossa mainittiin, on
Hiiumaalla montakin tykkiasemaa. Ne sijaitsevat saaren kaikkein kauneimmissa ja kiinnostavimmissa osissa omaperäisessä
luonnossa. Kuuluisimmat ovat
ehkä Tahkunan niemimaalla, mihin alettiin rakentaa Pietari Suuren merilinnoituksen etuaseman
yhtä osaa - 12" Obuhov tykkien
asemaa nr 39 vuonna 1912. Syksyllä 1917 todettiin neljän tykin
patteri taistelukuntoiseksi. Neuvostoliitto rakennutti 1939Tahkunaan 130 mmm tykkiaseman
kaikkine bunkkereineen ja rauta-

Tahkunan niemimaalta
löytyvät Hiiumaan kuuluisimmat tykkiasemat. Kuvassa 180
mmm tykin rauniot.
tie Lehtmasta Tahkunaan otettiin
jälleen käyttöön. Rämemaastoon
rakennettiin 180 mm tykkien kaksoistornit. Ristnan niemen kärjestä löytyy 1940 luvun 152 mm
Canet asemat, joiden bunkkerit
otettiin jälleen 1980 luvulla käyttöön. Tällöin käyttö oli tutka-asemaa varten. Näin tehtiin myös
Tahkunassa. Edellä mainittujen
tykkien lisäksi on Hiiumaahan
rakennettu useita Canet asemia ja
Pallininalla on erikoine 100 mmm
tykkiasema.
Hiiumaa -saagojen ja tarinoiden Päiväsaari, kansanperinteen
ja kielitutkijoiden pyhien hiisien
Pyhämaa - on toipumassa neuvostomiehityksen aikakaudesta, meri
on taas vapaa kalastajille ja merenkulkijoille. Pitkään suljettu
saari ottaa vastaan retkeilijän, turistin j a vieraan tutustumaan
Hiiumaan menneisyyteen, nykypäivään sekä pohdiskelemaan tulevaisuutta.
Urmas Selirand
Hiiumaan maakuntamuseon
johtaja,
Hiiumaan Suojeluskunnan
tiedotusupseeri

Maakuntamuseon päämaja
Kärdlassa
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Ison palovahingon estäneet
sammuttajat vasemmalta
Lauri Koski, Joran "Hasse"
Hansenson, Mirko Karppala,
Sami Kettunen ja Jari Kanervo.

Pohjola palkitsi
tehosammuttajat
P

ohjola palkitsi ison vahingon

iumaan alueministeri Toivo
Asmer luovutti reservin majuri Pekka Ahtolalle Suojeluskunnan eriansiomitalin numero 19.

Tämä korkein ulkomaalaisille myönnettävä ansiomitali luovutettiin toista kertaa suomalaiselle.

flOSEÖ

-ULKOPUHELIN

VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN
Säänvaihteluja, ilkivaltaa ja kovaa käyttöä
kestävien Racal-ulkopuheiinten käyttö lisääntyy
nopeasti kaikkialla siellä, missä puhelimen
odotetaan toimivan luotettavasti kaikissa
olosuhteissa.
Kirkkaankeltainen tai harmaa - IP-55 luokan
tiiviiseen alumiinikoteloon asennettu
ulkopuhelin on kehitetty vaikeissa olosuhteissa
luotettavasti toimivaksi yhteys- ja
hälytyspuhelimeksi. Se voidaan liittää yleiseen
puhelinverkkoon j a yrityksen sisäiseen
puhelinjärjestelmään.
Ulkopuhelimia käytetään mm. aidattujen
alueiden porteilla, teollisuuslaitoksissa,
voimaloissa j a sotilasalueilla sekä asemilla,
satamissa j a aluksissa.

estäneet Suomenlinnan Rannikkotykistökillan viisi reserviläistä monitoimityökalusarjalla,
rytäkässä vaurioituneen veneen
omavastuun "unohtamalla" j a killan hallinnassa olevasta säveltäjä
Robert Kajanuksen historiallisesta saunasta vuoron varaamalla.
Reserviläiset olivat estäneet uhkaavan palon leviämisen Tammisaaren lähellä Halsoholman saaressa heinäkuun 11. päivänä.
Väyläharjoituksessa matkalla
H a n g o s t a Helsinkiin kiltalaiset
näkivät saarelta nousevan savua,
karauttivat aikailematta kahdella
veneellään rantaan j a ryhtyivät
sammuttamaan kuivassa maastossa nopeasti edennyttä paloa. He
kertoivat pärjänneensä niillä välineillä, mitä veneissä oli j a lähimökeistä löytyi.
Merivartioston kaverit hälytettiin heti paikalle j a saaren toisen p ä ä n a s u k k a a t k i n t u l i v a t
apuun. Metsikköä paloi puolisen
hehtaaria, mutta rakennukset onnistuttiin pelastamaan. Killan
vene vaurioitui kovan tuulen j a

samaan poukamaan kiilanneiden
veneiden työnnettyä sen rantakivikkoon.
Urheat sammuttajat olivat alikersantit M i r k o Karppala, Jari
Kanervo j a Sami Kettunen sekä
aliluutnantit Lauri K ä s k i j ä Joran
" H a s s e " Hasenson. Lauri Kaski
veti ryhmää.

Palkinnon luovuttivat pääkonttorissa järjestetyssä tilaisuudessa 14. syyskuuta Viljami Vuorela j a Rannikkotykistökillan vakuutuksia hoitava Tapio Rannisto. Paikalla olivat myös Suomenlinnan Rannikkotykistökillan
edustajina Pekka Ahtola j a Vesa
Andersson.
I

MAAHANTUONTI JA MYYNTI
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NORECOM OY

X A S P O SYSTEMS

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
P u h . (09) 5 1 2 0 1 5 5
02600 ESPOO
F a x (09) 5 1 2 0 4 6 6

Aspo Systems Oy
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P L 11, 0 2 2 0 1 E s p o o
Puh. (09) 4 3 5 5 6 7 0 , F a x (09) 4 3 5 5 6 7 1 0
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Presidentti Merin
työhuone

TietoEnator

iumu' Tallinnaa!
K

Viron presidentti Konrad Päts

Sven Ise

10

antosiipialus Nordic Jet vie
nopeasti naapurimaamme
pääkaupunkiin Tallinnaan. Kävin
siellä lauantaina 28.08.99. En
edes muista kuinka mones kerta
tämä oli. Aikaisimmat käynnit
olivat j o Neuvostovallan aikana,
myöhemmät murroskauden aikana eli aikana jolloin Viro sai takaisin itsenäisyytensä. Kehitystä
on kiinnostavaa seurata. Samalla
voi todeta, että maan historia yltää pitemmälle kuin omamme. Virolaisten ei ole vaikea löytää uudelleen kansallista identiteettiään.
Tutustumiskohteina tällä matkalla olivat Suomen suurlähetystö, vanha kaupunki, presidentti
Merin hallitsema tasavallan presidentin linna eli Kadriorgin linna sekä yllätyksenä Viru-hotellin
neuvostovallan aikainen KGB:n
kuunteluhuone.
Lähetystössä, joka on presidentti Pätsin entinen rakennus,
sotilasasiamies, komentaja (rt)
Kenneth Nyholm kertoi Baltian
turvallisuuspoliittisesta tilanteesta
sekä Viron puolustusvoimien kehitysnäkymistä. Esitelmää täydensi Viron armeijan asiantunti-

ja, evl Sven Ise (76 v.), joka kertoi virolaisten osallistumisesta talvi- j a jatkosotaan. Ise on saanut
sotilaskoulutuksensa Suomessa ja
ollut mukana mm. jatkosodassamme. Hänet palautettiin myöhemmin Viroon ja osan aikaa elämästään hän oli Siperian vankina.
Minulle tarjoutui myös mahdollisuus tutustua Viron presidentti Lennart Merin työympäristöön e l i Kadriorgin linnaan j a
nauttia lounas suomalaisten ylläpitämässä Vana Tunnelissa. Ravintola on sijoitettu vuodelta 1346
peräisin olevaan juomavesitunneliin, joka alkaa lentokentän luota
j a päättyy keskustaan. Tämän jälkeen oli vuorossa Viru-hotellin
ylimmän kerroksen KGB:n kuunteluhuoneeseen tutustuminen.
Huoneessa oli osa vanhaa laitteistoa vielä jäljellä. Hotellin johdon
mukaan huoneen tuleva käyttötarkoitus on edelleen avoinna.
Jan Fish
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Building the Information Society
www.tietoenator.com

PAATOIMITTAJA

Arvoisa lukija
Kulunut vuosituhat, vuosisataja vuosikymmen alkavat olla lopuillaan. Kädessäsi oleva Rannikon
Puolustaja -lehti on ehkä viimeinen numero ennen alkavaa uutta vuosituhatta. Yksi aikakausi on
päättymässä, uusi alkamassa.
Rannikon Puolustaja -lehti on ilmestynyt jo
42 vuotta säännöllisesti neljä kertaa vuodessa.
Lehdestä voisi kirjoitta kohta pienen historiikin,
sillä ajanjaksoon on mahtunut niin paljon erilaisia vaiheita. On ollut ylämäkeä ja alamäkeä ja
välillä vähän tasaistakin. Jututettuani muutamaa
aikaisempaa lehdentekijää olen saanut sen käsityksen, että aina on kuitenkin ollut mielenkiintoista tehdä omaa aselajia edustavaa julkaisua ja
kirjoittaa siihen muistakin aiheista.
Rannikon Puolustaja vuonna 2000
Aloittaessamme uuden toimintavuoden voimme
tyytyväisenä lodeta, että lehden taloudellinen tilanne on vakaa ja lukijoilta saadut palautteet kannustavia. Olemme voineet ja voimme jatkossakin
toimia itsenäisenä, hyvässä yhteistyössä eri sidosryhmiemme kanssa. Arvostamme perinteitä ja katsomme tulevaisuuteen. Toivomme, että Rannikon
Puolustaja -lehti luo maanpuolustushenkisten rannikon- ja meripuolustajien yhteenkuuluvaisuuden
tunnetta. Lukijakuntamme koostuu sotiemme veteraaneista nykyisiin varusmiehiin ja kaikki ikäluokat siltä väliltä. Yhteinen piirre on tiedonhalu,
vankka maanpuolustustahtoja aselajien arvostus.
Olemme teemoittaneet ensi vuoden numerot
käsittelemään mm. Talvisotaa ja sen päättymistä,
Itämeren reunavaltioiden rannikonpuolustusta ml
Ahvenanmaa ja itäinen lähialue, Puolustusvoimiemme eri aselajeja ja vapaaehtoista
maanpuolustuskoulutusta. Lisätietoja voit katsoa
kotisivuiltamme: www.rannikonpuolustaja.fi.
Mielenkiintoista on ollut seurata uusien Merivoimien toiminnan sisäänajoa. Tunnelataukset
olivat aluksi voimakkaita, mutta ajan ja päivittäisen työskentelyn myötä asiat ovat pikkuhiljaa nor-
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malisoitumassa. Ei voi kuitenkaan väittää, etteikö lievää ristiaallokkoa vieläkin olisi olemassa.
Kokemukseni perusteella uuden organisaatiorakenteen sisäänajo kestää 3-5 vuotta. Kokonaan toinen asia on yhdistykset ja yhteisöt, jotka
edustavat yhdistettyjä aselajeja ja joukkoja. Liian
hätäisesti tehdyt yhdistymismallit saattavat kostautua pitkässä juoksussa pahemman kerran.
Yhteistyötä ohjaa vain yhteiseksi koettu toiminta, ei käskyt eikä pienten porukoiden satunnaiset
sooloilut. Tervettä itsetuntoa pitää aina olla. mutta ei ylpeilyä eikä ylimielisyyttä.
Rannikkotykistöjoukkojen historiikit
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry julkaisi vuosina 1994-1998 kuusiosaisen historiikkisarjan.
Tässä lehdessä on koko aukeaman kokoinen ilmoitus aiheesta. Nyt kannattaa tilata itselle tai
vaikka joululahjaksi hyvälle ystävälle historiikkeja. Mukana on tilauskortti, jonka täyttämällä ja
lähettämällä saat julkaisut runsaan viikon kuluttua. Tilauskortin postimaksukin on maksettu valmiiksi. Kannattaa toimia heti, sillä joitakin historiikkeja on vain rajoitetusti jäljellä. Ja Joulukin
lähestyy.
Vuosituhannen lopuksi
Kiitän lukijoitamme myönteisistä palautteista, artikkelien tekijöitä vaivannäöstä, sidosryhmiämme
ja muita lehden teossa mukana olleita mielenkiinnosta. Erityisen kiitoksen haluan osoittaa tehtävänsä jättävälle Rannikkotykistön Upseeriyhdistys
ry:n puheenjohtajalle, evl evp Timo Sariolle, joka
on antanut apunsa, tukensa ja kannustuksensa
Rannikon Puolustaja -lehden julkaisemisessa. Yhteistyömme on ollut kitkatonta.
Toivon kaikille hyvää Itsenäisyyspäivää, rauhallista Joulua ja menestyksellistä Millenniumia oikein Extran kanssa.
Eero Sivunen
päätoimittaja

clöjnääju
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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- j a hopeaesineet, kellot
Palkinnot, mitalit
Kaikki alan korjaukset

5 7 mm:n 2 6 kaliiperin merikanuuna mallia Kaponier

OVE ENQVIST

rt-tykit

57/26 K kehitettiin 1800-luvun
lopulla samoihin aikoihin kuin
muut 57 m m tykit linnoituslaitteiden sivustatulitukseen j a lähipuolustukseen. Vaikka tähän tarkoitukseen usein käytettiin vanhentunutta tykistöä, oli 57/26 K
aikanaan uudenaikainen ase, jolla oli suuri tulinopeus. Suomeen
lienee vuonna 1918 j äänyt 17 tällaista tykkiä. Ne olivat osittain ha-

jotettuina mutta koottiin Talvisotaan mennessä.
57/26 K - t y k k i ei ollut kovinkaan hyvä rannikkotykkinä pienen lähtönopeutensa j a kantamansa takia. Lisäksi se oli jäykkälavettinen. Tykin lavettina oli
erikoinen nelikulmainen pyramidilavetti, jonka jokaisessa k u l massa o l i valurautainen pyörä.
Lavetti ja tykki oli kiinnitetty erityisellä kiinnitysruuvilla puuperustaan, joten se ei päässyt ammunnan aikana liikkumaan. Korotus annettiin käsipyörällä pyöritettävällä ruuvilla jonka tukena
oli vasempaan haarukkaan kiinnittyvä tukitanko. Sivusuuntaus
tapahtui käsipyörällä pyöritettävän ruuvin ja hammaspyörän välityksellä. Tällaista sivusuuntauslaitetta ei esiinny vanhoissa venäläisissä kuvissa, mutta kyllä esimerkiksi 1940-luvulta olevissa
suomalaisissa piirustuksissa, j o ten se voi olla suomalaisten rakennelma.
Suomessa 57/26 K - t y k k e j ä
niin kuin 57/48 No-tykkejäkin
käytettiin myös linnoitustykistön
sulkulinnakkeissa, kunnes niihin
saatiin muuta kalustoa. K-tykistä
käytettiin lempinimeä Korpraalitykki. Yhtään 57/26 K-tykkiä ei
ole säilynyt Suomessa, j a ne lienevät maailmanlaajuisestikin harvinaisia.
57/25 K-tykki Mars la Tourissa
Ranskassa vuonna 1998. Kuva
Colin Partridge.

A

Enun^nmtara

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

OSAAVAA

&

V O I M A A !
/PUO-YHTIÖT
P0HJ0LAK

VOIMA

OY

|

^

TIETOLIIKENTEEN $
KAAPELIT JA KOMPONENTIT j

i

l

Tele-Exxi Oy Ab

1

Malminkaan 10 B, FIN-00700 Helsinki

*

*

l
'
,

exxi@exxi.fi

/

11
10

RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 9 9

Meri- j a rannikkopuolustuksen tärkeimmät nähtävyydet ovat
Southsea Castle, Merimuseo j a
sen yhteydessä sijaitsevat H M S
Victory sekä samalla alueella sijaitsevat muut meriaiheiset museot. Kaupungissa on myös Normandian maihinnousuun liittyvä
D-day museo sekä useita maalinnoituksia kaupungin ympärillä.
Yhdessä tällaisessa linnoituksessa, Fort Nelsonissa, sijaitsee the
Royal Armouries, meidän Tykistömuseota ja Rannikkotykistömuseota vastaava museo.
S o u t h s e a Castle
Tykkejä Southsea
Castlen valleilla.

-

rannikko- ja meripuolustuksen
historia pähkinänkuoressa

P

ortsmouth on noin 200 000
asukkaan rannikkokaupun
ki Etelä-Englannissa. K u ningas Richard I perusti kaupungin vuonna 1194. Portsmouthissa on yksi maan tärkeimpiä laivastotukikohtia sekä konepajoja
j a telakkateollisuutta. Vuonna
1496 kuninkaallinen laivatelakka
ja maailman ensimmäinen kuivat e l a k k a r a k e n n e t t i i n Portsmouthiin. Kaupunki on myös tärkeä lomakeskus j a sieltä on laivayhteys Ranskaan. Portsmouthin
nähtävyyksiä ovat mm. Charles
Dickensin syntymäkoti, amiraali
Horatio Nelsonin Trafalgarin taistelussa käyttämä lippulaiva H M S
Victory ja katedraali 1100-luvulta.

Southsea Castle rakennettiin Henrik V I I I : n käskystä vuonna 1544
suojaamaan kaupunkia ranskalaisten mahdollisesta hyökkäyksestä. Linnoitus kävi läpi useita
laajennuksia ja oli sotilaallisessa
käytössä kunnes Britanniassa luovuttiin rannikkotykistöstä vuonna 1956. Portsmouthin kaupunki
osti linnoituksen vuonna 1960, ja
se avattiin yleisölle korjausten
jälkeen vuonna 1967.
Keskuslinnoituksessa on mielenkiintoinen näyttely linnoituksen ja rannikkopuolustuksen historiasta. Linnoituksen valleilla ja
pihalla on tykkejä eri aikakausilta. Linnoituksessa järjestetään
aika ajoin erilaisia historiallisia
näytöksiä. Lahjatavarakaupasta
löytyy pakolliset opaskirjat j a
kortit.

Royal A r m o u r i e s
tykistömuseo
Merimuseon läheltä löytyy mm.
H M S Victory, varsinainen merimuseo, muutamia muita vanhoja
sotalaivoja, erilaisia pieniä puoteja ja muita näyttelyitä sekä pakolliset lahjatavarakaupat. En ehtinyt tutustua merimuseoon enkä
muihin tarjolla olleisiin näyttelyihin. Ulkona olevat näyttelyesineet, kuten HMS Victory, ovat vapaasti katsottavissa.
Fort Nelsonissa sijaitseva The
Royal Armouries tykistömuseo
antaa hyvän yleiskuvan tykistön
kehityksestä sen alkuajoista nykypäivään sakka. Samalla saa
hyvän kuvan linnoituksesta ja linnoitustaidosta. Mielenkiintoisimpia tykkejä museossa on sulttaani Muhammed II:n jättimäinen
bombardi, joka on valettu vuon-

na 1464. Tykki on ns. kammioase, jonka erillinen panoskammio
liitettiin putkeen kierteellä. Toinen erikoinen tykki on 1000 mm
kaliiperin Irakin ns. Supertykki
1990-luvulta, j o k a paljastui j a
purettiin ennen kuin sitä ehdittiin
käyttää. Näiden lisäksi museossa
on runsaasti muita sekä rannikkoettä muita tykkejä eri aikakausilta.
Koska Lontoossa ei ole varsinaista tykistömuseota, kannattaa
meri- tai rannikkopuolustuksesta
kiinnostuneen varata päivä tai
kaksi Portsmouthia varten käydessään Lontoossa. Ainoa huono
puoli on se, että museoiden sisäänpääsymaksut ovat suhteellisen korkeita Englannissa, joten
mukaan kannattaa varata myös
repullinen puntia.
Teksti ja kuvat Ove Enqvist

Muhammed ll:n jättimäinen
bombardi, joka on valettu
vuonna 1464 (Royal Armouries )

Rannikkomörssäri 1800-luvun
puolivälistä (Royal Armouries)

Southsea Castlen 64-nauiainen
rihlattu suustaladattava rannikkotykki vuodelta 1872.

10

1000 mm kaliiperin Irakin ns.
Supertykki 1990-luvulta
(Royal Armouries)
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TOIMITAMME
PUOLUSTUSVOIMILLEMME MM:
• Naamiointiverkot ja
maastouttamisjärjestelmät (yhteistyössä Barracuda Technologies Ab:n
kanssa)
• Varastohallit
• Varastojen sisäkatteet
• Telttapatjat ja ampuma-alustat
• Peite-, kuomu- ja hallimateriaalit
• Ym. PVC-kankaasta tehdyt tuotteet
KEHITETTY YHTEISTYÖSSÄ
PUOLUSTUSVOIMIEN KANSSA

SCANTARP
Oy Scantarp Ab, PL 1766, 70421 Kuopio

Näkisittepä
meidän uudet tykit
Timo kertoo
Tommylle

Tykki siellä jossakin, alla 18 metriä suojatilaa

RtUy Gotlannissa

Puh. 017-288 1188, Fax 017-4651 762
e-mail:sales@scantarp.fi

TERVETULOA MAANKUULULLE
ROVANIEMEN
VARUSKUNTAKERHOLLE
-

Hotellitason majoitus
Huoneissa televisio ja puhelin
Korsukabinetti / sauna
Herkullista ruokaa
Uistelumahdollisuus
Ounasjoki-Kemijoki

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

ROVANIEMEN VARUSKUNTAKERHO
Someroharju

R

annikkotykistön Upseeriyhdistys ylläpitää tiiviitä suhteita Pohjoismaiden rt-joukko-osastoihin ja veljesjärjestöihin. Kolme vuotta sitten yhdistys vieraili Tukholman edustalle sijoitetussa K A l:ssä. Yhdistyksen johto oli valinnut tämän vuoden matka-ja tutustumiskohteeksi Gotlannissa, Färön saarella olevan merivoimien joukkoosaston, Gotlands Kustartilleriregemente K A 3:n.
Matkanjohtajina toimivat yhdistyksen puheenjohtaja, everstiluutnantti Timo Sario, eversti Ossi Kettunen j a komentaja Hasse Rekola. Lokakuun alun
matkalle pääsi ilmoittautuneista vain 20 yhdistyksen jäsentä.
Ruotsalainen laivasto on toiminut Pohjois-Gotlannissajo vuodesta 1645 eli Brömsebron rauhasta
alkaen. Tuolloin Gotlanti siirtyi taas ruotsalaisille.
Samana vuonna aloitettiin rannikkolinnoitusten rakentaminen Sliten ulkopuolella olevassa Enholmissa. Krimin sodan aikana isäntinä olivat englantilaisranskalaiset laivastojoukot. Oleskelusta on alueella
muistona muutama koleraan kuolleen hautamuistomerkki. Ensimmäisen maailmansodan päivinä
ruotsalaiset organisoivat Färösundin linnakkeen,
joka kuitenkin purettiin sodan jälkeen.
Nykyinen joukko-osasto siirtyi saarelle vuoden
1936 puolustusohjelman perusteella. Silloin rakennettiin erilaisia puolustusjärjestelmiä j a rykmentti
sijoitettiin Färösundiin. Kenraalimajurin johtama
alueen esikunta on sijoittunut Visbyhyn.Yhteisö

Isännät ja matkalaiset ryhmittyneinä KA 3:n eteen
muuttui pienestä kauppapaikasta y l i 1000 ihmisen
asuinpaikaksi. Armeija oli suurin työnantaja ja kiinteistöjen omistaja.
Tämän päivän Fårösund on omaleimainen 40luvun tyylinen asuinalue. Varuskunnalla oli j a on
edelleen suuri vaikutus. Merivoimien satamassa, K A
3:n kasarmialueella, on 1850-luvun rakennuksessa
joukko-osaston perinnemuseo ns. ranskalainen kasarmi.
Rykmentillä on erittäin hyvät harjoitusalueet
sekä maa- että vesialueella. Isännät kertoivat, että
kovapanosammunnat voidaan suorittaa ilman ulkopuolista häirintää. Tämän takaa edessä avautuva
laaja, avoin Itämeren selkä.

Matkan ensimmäisenä päivänä tulivat tutuiksi
K A 3:n perinteet, 120 mm tykit, tutka-asemat, vartioalukset, G-veneet sekä upseerimessi.
Toisena päivänä tutustuttiin saaren historiaan,
linnoituksen raunioihin sekä alueen lukuisiin kirkkoihin (100 kirkkoa) sekä Visbyn museoon, jossa
oli hyvin esillä Gotlannin historia aina kivikaudelta alkaen.
Vi vill så gärna tacka ännu en gång överste Tommy Jonsson, major Hans Rosengren, major Lars
Karlström, löjtnanterna Gun Kristensson, Gunnar
Allard, Mikael Hamstedt och alla andra vänliga
värdar.
Pentti Jänkälä

AUTOILIJA MARTTI KEKÄLE
Koijärventie 214, 2 6 7 4 0 Vasarainen
P u h . (02) 8 2 3 6 5 7 2 , 0 4 9 - 3 2 3 2 8 5
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annikkotykistösäätiön 20-vuotisjuhlaa vietettiin
Säätytalon juhlavissa puitteissa. Maittava illallinen ja arvovaltainen kutsuvierasjoukko loi juhlaan
sen arvolle sopivan tunnelman. Illan aikana kuultiin useita puheita, kaikissa sama teema; rannikkotykistön perinteiden j a yhteisyyden vaaliminen.
Teksti ja kuvat toimitus

"Tervetuloa herra kenraali!" Kommodori Hanno
Strang ja toimitusjohtaja
Keijo Tapiovaara ottavat
vastaan kutsuvieraita,
vuorossa prikaatikenraali
Asko Kilpinen.

Kenraali Valtanen puhuu.
Rannikkotykistön kenraalikunta ei ole
maan pienimpiä - juhlassa heitä oli neljä.
Tässä kenraali Jaakko Valtanen keskustelussa isännän, Rt-säätiön valtuuskunnan
puheenjohtajan Keijo Tapiovaaran kanssa,
Taustalla Alpo Kantola.

Suuri joukko tuttuja
kasvoja. Säätytalon
porvariston salissa
odottaa katettu pöytä.

Lisää kenraalikuntaa,
Aimo Pajunen ja
Asko Kilpinen,
heidän välissään
rouva Kilpinen.

Kenraaliluutnantti
Kantolan puhe ja
malja säätiölle.

Säätiön nykyinen asiamies komentajakap ti:eeni Jyri Vikström,
rouva Junttila ja Vikströmin edeltäjä J u h i Vauhkonen.

10

RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 9 9

Reservin majuri Pekka Ahtola, Kristiina Slotte ja päätoimittaja
Eero Sivunen puolisoineen.

11

Merivoimien komentaja
Vara-amiraali Esko llli

Esikuntapäällikkö
Kommodori
Pertti Malmberg

Linnakkeiden tykistöaseistus
oli uudenaikaista: tykit ladattiin
perästä, putkissa oli rihlat j a käytössä oli räjähtäviä kranaatteja.
Tulinopeus j a kantama olivat
myös aikakautensa parhaimpia.
J U K K A TILLI

Kuningas Oscar II tarkastaa Oscarsborgin linnakkeen 25.1.1901

Norjan rannikkotykistö
100 vuotta
Norjan Rannikkotykistön 100-vuotisjuhlia on vietetty
pitkin rannikkoa
17 eri kaupungissa

Ruotsin j a Norjan valtiollisen
unionin ajan lopussa 1895-1905
Norjan rannikkotykistöä kehitettiin voimakkaasti. Puolustusministerinä toimi rannikkotykistön
upseeri kenraali W Olsson ja puolustusmäärärahoista viidesosa
suunnattiin kiinteän rannikkopuolustuksen kehittämiseen. Uusien
linnakkeiden valmistuttua m m
Kristiansandiin j a Agdenesiin

rannikkotykistöstä tuli itsenäinen
maavoimiin kuuluva aselaji. Siihen liitettiin myös merivoimien
tähysteiset miinakentät ja maarajoilla olevat linnoitustykistön yksiköt. Uuden aselajin johtoon perustettiin 1.10.1899 alkaen rannikkotykistön tarkastajan virka.
Kyseistä päivää pidetään nykyisen rannikkotykistön perustamispäivänä.

9. huhtikuuta alkaen Oscasrborgin
linnakkeella ja
päättyen samaan
paikassa järjestettyihin "oikea-aikaisiin" juhliin
1.10.1999. Juhlallisuuksia kunnioitti
läsnäolollaan
myös Norjan
kuningas Harald.

10
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tiin mantereelle ryhmitetyt linnoi- Saksalaisten linnoitustyöt
tusyksiköt sekä linnakkeiden ilmatorjuntayksiköt. Pelkät perin- Saksalaiset aloittivat Norjan ranteiset merelliset linnakkeet liitet- nikon linnoittamisen välittömästiin osaksi merivoimia 1.7.1934.
ti ja syksyllä 1942 oli merivoimilSyyskuussa 1939 aloitettiin la valmiina 72 ja maavoimilla 221
puolueettomuuden turvaaminen linnoitusta. Tykistöpattereita oli
35 0 0 0 miestä ja
samalla periaatteella kuten vuon- kaikkiaan 265 ja torpedopattereita
neljä vuotta
na 1914. Valitettavasti myös va15. Tykkien kaliiperit vaihtelivat
rustus oli lähes sama kuin ensim- yleensä 88-210 mm välillä. YksiEnsimmäisen maailmansodan ai- mäisen maailmansodan aikana, t y i s k o h t a n a v o i d a a n m a i n i t a
kana Norjan rannikkotykistön tär- kaikenkaikkinen valmius oli heik- Trondenesin 406 m m patteri
keimpänä tehtävänä oli puolueet- ko eikä edes yhtään kovapanos- "Adolf-kanon" Harstadissa. A m tomuuden turvaaminen valvomal- ammuntaa suoritettu ennen sak- muksen lähtönopeus oli pienimla merialueita, ylläpitämällä kor- salaisten hyökkäystä huhtikuussa mällä 600 kilon kranaatilla 1050
1940.
keaa valmiuttaja valmistautumalm/s j a maksimikantama o l i 56
la torjumaan merellinen hyökkäkilometriä.
ys. Tykistöyksiköt käskettiin pal- Blucherin upotus
Norjan rannikkotykistö toimi
velukseen täydellä miehityksellä
sodan aikana Iso-Britanniassa j a
1.8.1914 j a j o u k o t kotiutettiin Saksan suorittaman hyökkäyksen se kuului 501. Rannikkotykistövasta marraskuussa 1918. Tuona torjunnassa merkittävin yksittäi- rykmenttiin. Norjalaisten rannikaikana linnakkeilla palveli yh- nen norjalaisten menestys saavu- kotykkimiesten lukumäärä Engteensä 35 000 miestä j a "valon- tettiin Oslon vuonossa 9.4.1940. lannissa oli noin 650 ja he saivat
heittimet valaisivat joka yönä j a Tällöin Oscarsborgin linnakkeen koulutuksen myös ilmatorjunkaikki tulenjohtoasemat ja patte- torpedopatteri upotti risteilijä taan. Saksalaisten antauduttua
rit olivat alati miehitettyinä".
Blucherin. Oslon vuonon tärkeä norjalaiset muodostivat yhden
Maailmansotien välisenä ai- alue joutui lyhyiden taisteluiden raskaan ja yhden kevyen ilmatorjuntapatterin, jotka ryhmitettiin
kana vuonna 1920 rannikkotykis- jälkeen saksalaisille.
Pohjois-Norjaan.
tö oli voimakkaimmillaan, mutta
muutamaa vuotta myöhemmin Narvik taistelutantereena
alkoi puolustusvoimien raju alasS o d a n perintö
ajo. Rannikkotykistöstä poistet- Narvikin malmisataman valtaus
maihinnousulla onnistui saksalai- Sodan jälkeen lähes kaikki saksille suunnitelman mukaisesti. salaisten rakentamat patterit jäiKuitenkin englantilaisten laivas- vät toimintakuntoisina norjalaisilto-osaston toiminta Narvikin vuo- le. Alusta alkaen oli selvää, että
non suulla lamautti saksalaiset Norjalla ei ollut mitään mahdolmerivoimien yksiköt. Kohta tä- lisuuksia säilyttää kaikkia 280
män jälkeen länsiliittoutuneet te- patteria ja muita rannikkopuoluskivät
onnistuneen maihinnousun tusjoukkoja, joiden kokoonpanoiRuotsalainen 120 mm:n
Narvikin kummallekin sivustalle hin oli kuulunut noin 70 000 saktornikanuuna Ersta
ja saksalaisten o l i vetäydyttävä salaista.
muodostaa myös Norjan
kiinteän rannikkopuolusNarvikin alueelta. Vasta kun sakSuurkäräjät
päättivätkin
tuksen rungon.
salaiset olivat aloittaneet salama- vuonna 1946, että vain 150 patsodan Ranskaa vastaan ja ranska- teria tai linnaketta jää käyttöön.
Aika ennen Erstaa, 280 m m
laisten vastarinta oli luhistunut, NATOon liittymisen jälkeen alkoi
Moses-kanuuna (alla).
liittoutuneet poistuivat Narvikis- keskustelu Norjan puolustusvoita.
mien yhteensopivuudesta puolusNorjan puolustuksen heikkou- tusliiton muiden maiden joukkoden syynä oli se, että maan puo- jen kanssa. Sitä varten oli peruslustusvalmius oli miltei koko- tettu komitea, jonka johtajana toinaan lyöty laimin. Ja kuitenkaan mi englantilainen kenraali. Komiei olisi tarvittu kovinkaan paljon tea ehdotti vuonna 1951, että
sellaisen maan puolustamiseksi, kaikki tykistöjoukot yhdistetään
jonka luonto on luonut linnoituk- samaan johtoon ja liitetään osakseksi.
si maavoimia. Merivoimien ylin
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Hellfire ja Stridsbät

Norjalaiset ovat
hankkineet ruotsalaistenkin käytössä
olevan RBS 17ohjusjärjestelmän
(Hellfire)

johto vastusti esitystä ja teki oman
esityksensä, jossa rannikkotykistö sulautettaisiin osaksi merivoimia j a tarkastajasta tulisi toimialajohtaja Merivoimien esikuntaan. Tarkastaja itse edusti kantaa,
jossa meripuolustukseen kuuluisi kaksi tasavertaista ja itsenäistä
aselajia: laivastoja rannikkotykistö. Suurkäräjät teki päätöksen
6.6.1953, että rannikkotykistö liitetään maavoimiin j a myöhemmin uuden päätöksen , j o n k a
mukaan rannikkotykistö palaa takaisin merivoimiin. Samalla päätettiin luopua järeistä pattereista,
joiden kaliiperit olivat 406, 380
ja 280 mm sekä vastaavasti vahvistaa laivaston yksiköitä.

entistä pienemmillä, liikkumiskykyisilläja iskukykyisillä joukoilla. Nämä joukot varustettuna oikealla materiaalilla, taidolla j a
tahdolla pystyvät aiheuttamaan
hyökkääjälle ratkaisevia tappioita vähin omin menetyksin.
Kiinteiden järjestelmien tais-

telunkestävyyttä parannetaan
sekä täsmäohjautuvia aseita että
aerosolipommeja (FAE) vastaan.
Kehitettävinä kohteina ovat maastouttamisvälineet, valeaseet, sekä
mm vesisuihkun tai lujabetonin
(HPC) käyttö aseita j a valaisua
vastaan.

Merellisen hyökkäyksen torjuntakykyä on parannettu hankkimalla Ruotsista rannikko-ohjus (RBS
17/Hellfire) ja joukon merikuljetusvälineeksi Stridsbät 90N. Venettä on korotettu noin 20 cm alkuperäisestä, muuten se on ominaisuuksiltaan samankaltainen
ruotsalaisen version kanssa.
Uuden keskiraskaan meritorjuntaohjuspatterin( M T M B ) kehitystyö on työn alla. Tarkoituksena on hankkia sekä alukselta että
maista ammuttava ohjus, jonka
ampumaetäisyys on reilusti y l i
100 km, j a jota voidaan käyttää
myös Norjan erittäin vaativissa
maaston korkeusolosuhteissa.
Ohjuksen maalin hakeutuminen
toteutetaan kehittyneellä infrapunahakupäällä. Patterin lavettiajo-

«
Metalliyhtymä Oy
Hakintie 2,
PL 67, 01301 Vantaa

neuvoksi suunnitellaan joko kuorma-autoa tai tela-ajoneuvoa. Y k siköiden käytön kannalta Norjan
lukuisat tunnelit ja teollisuushallit yms.. mahdollistavat yksikön
tarvitseman suojan j a yllätyksellisen käytön.
Kohti liikkuvuutta ja
monikäyttöisyyttä
Puolustusvoimien pitkän tähtäimen suunnittelussa vuoteen 2006
asti on rannikkotykistölle asetettu seuraavat tavoitteet: "Rannikkotykistöä kehitetään liikkuvaan
j a monikäyttöiseen suuntaan.
Aselajin joukot organisoidaan siten, että ne perustuvat kevyisiin
rannikko-ohjusyksiköihin, rannikkojalkaväkeen ja siihen materiaali-perintöön, joka on edelleen
käytettävissä."

Oikaisu
• R a n n i k o n Puolustajan
edellisessä numerossa Pietari
Suuren Merilinnoitusta käsittelevässä artikkelissa oli si
vulla 42 virheellinen kuvateksti. Oikea teksti kuuluu:
"Tykkiharjoitus Kaarnajoen raskaalla patterilla
YH:n aikana.
(Sotamuseo)".
Toimitus pahoittelee virhettä.

METALLIYHTYMÄ

OY

Pajakatu 7-9, 11130 Riihimäki

Metalliyhtymä Oy
Seterinkulmantie 44,
03600 Karkkila

Metalliyhtymä Oy
Klemettilä, PL 230
65101 Vaasa

Metalliyhtymä Oy
Sepelitie 23,
40320 Jyväskylä

Kiinteä edelleen
tarpeellinen
Nykyinen Norjan meripuolustus
koostuu laivastosta, rannikkotykistöstä ja merivartiostosta. Rannikkotykistön tarkastaja lippueamiraali Trygve Eriksen korostaa
kiinteän järjestelmän tarpeellisuutta, mutta sen lisäksi on ehdottomasti kehitettävä j o u k k o j e n
liikkuvuutta j a monikäyttöisyyttä. Tulevaisuudessa on viholliselle
pystyttävä tuottamaan tappioita
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SOTAMUSEO
TALVISOTA -

60 vuotta kunniamme päivistä

1.12.99-31.8.00 uudessa näyttelytilassa
Liisankatu 1, 00170 Helsinki
Tied. puh. (09) 1812 6381

Stridsbät 90 N on Norjan olosuhteisiin modifioitu ruotsalaisvalmisteinen taisteluvene, jonka tehtävänä on toimia rannikkoohjusjoukkueen henkilöstön ja kaluston nopeana kuljetusvälineenä.
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Avoinna: ti-pe klo 11-18
la-su klo 11-16
m a suljettu
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MeriSK:n 19. upseerikurssi on järjestänyt säännöllisesti ohjelmallisia tapaamisia ja vierailuja eri
joukko-osastoihin. Joukko on pysynyt miesvahvuisena hyvin koossa - nyt siis jo 50 vuotta.

Merisotakoulun 19. upseerikurssi 50 vuotta

S

A.T-

m n u M n i
P M V i l U N I !

uomenlinnan Pikku Mustasaarelle kokoontui 4. syyskuuta 1999 kolmekymmentä entistä rannikko-ja laivastotykistön
upseerioppilasta vieraanaan kurssin kouluttajat kommodori evp
Olavi Vitikka ja eversti evp Pentti Silvast. MeriSK:n 19. upseerikurssin päättymisestä oli kulunut
50 vuotta.
Merkkipäivä aloitettiin kunnianosoituksella sankarivainajille.
Rannikkotykistölinja ja laivastotykistölinja laskivat seppeleensä
sodissa kaatuneiden koulun oppilaiden muistotaululle matruusien
seistessä kunniavartiossa ja panssarilaiva Väinämöisen perinnekellon soidessa.
Sotilaslounaan jälkeen kuultiin MeriSK:n esitys nykytilanteesta, koulussa annettavasta opetuksesta ja tulevista suunnitelmis-

ta, rannikkotykistön j a laivaston
jälleen muodostaessa yhtenäisen
puolustushaaran.
Vierailukierros koulun tiloihin veresti vanhoja muistoja. Palj o n oli tallella entistä j a tuttua,
vaikka koulua on uusittu j a laajennettu useaan kertaan. Erityisen
lisän toi Sotamuseon koulun päärakennukseen kokoama Suomen
merisotahistoriaa, merisotakoulutusta ja Pikku Mustasaarta esittävä näyttely, johon tutustuminen
päätti vierailun Suomenlinnan
osuuden.
I l t a p ä i v ä k s i kurssi s i i r t y i
Upinniemeen, missä kaiken hoitavana isäntänä toimi komentaja
Timo Seppälä. Varuskunnan harjoituskeskuksessa oli ohjelmassa
esitys rannikkotykistön, laivaston
ja rannikkojääkärien uudesta org a n i s o i n n i s t a Suomenlahden

KESPRO
HAGELBERG, Vaasa
0400 563 4 8 0

Meripuolustusalueeksi j a tämän
jälkeen vuorossa tykkihalli simulaattoreineen j a ammuntoineen.
Ensimmäisen päivän päätti
perinteinen armeijan yhteissauna,
illallinen Upseerikerholla j a lopuksi majoittuminen 1. komppanian tupiin ja kerrossänkyihin.
Seuraavan päivän herätyksen
j a sotilasaamiaisen jälkeen o l i
vuorossa miinaluokka ja sukeltajakoulutuksen painekammiot.
Varusmiespapin johdolla tutustuttiin tunnelmalliseen merikappeliin, missä upseerikurssi vietti hiljaisen hetken joukostaan poistuneitten kurssitoverien muistoa
kunnioittaen. Kahdelle päivälle
yltäneen 50-vuotisjuhlan päätti
laivaston ja sen taisteluyksiköiden
esittely sekä vierailut miinalaiva
Pohjanmaalla j a ohjusvene Porvoossa.
Erkki Honkanen

Kuljetusliike
HOVI JA KUMPP.
Heikkiläntie 22, Perniö
Puh. (02) 7 3 5 7 2 5 5 5
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IN MEMORIAM
DAN von WEISSENBERG

R

annikkojääkäreiden perinnetaistelija, majuri, talousneuvos, agrologi Daniel (Dan)
Runo Alexander von VVeissenberg kuoli kotonaan Kemiössä 21.3,1999 kunnioitettavassa lähes 92 vuoden iässä. Hän syntyi Helsingissä 13.6.1907. Hänessä menetimme
esimerkillisen tarmokkaan toimijan, karismaattisen isänmaan miehen ja monien arvostaman ystävän.
Hän kasvoi rakkauden ja uskon täyttämässä kodissa. Hänen isänsä oli insinööri
Axel v.W. ja äitinsä Carin (von Shoulz). Käytännön ammatti kiehtoi poikana partiolaisena ja vapaussodan lähettinä ollutta nuorukaista. Hän valmistui agrologiksi Mustialassa vuonna 1929. Varusmiespalveluksen hän
suoritti Uudenmaan Rakuunarykmentissä ja
RUK:n kurssilla 13 yleten kornetiksi 1927.
Nuoren agrologin ja tilanhoitajan haasteellisin tehtävä oli
Suomen valtion 1934 antama. Tuli kunnostaa Suitian kartano
vuoden kuluessa siten, että vapaussodan invalidit voivat ottaa
sen hoitoonsa. Varsinaisen elämäntyönsä hän teki tilanhoitajana ja myöhemmin itsenäisenä viljelijänä VVijkin kartanossa
Kemiössä. Vuonna 1934 solmittu onnellinen avioliitto Eva
Reiniuksen kanssa kesti elämän ajan. Perhe kasvoi vuosien
myötä kuudella lapsella.
Talvisodassa v. VVeissenberg palveli URR:n riveissä yksikön päällikkönä ja pataljoonan tiedustelu-upseerina Karjalan
kannaksella ja Laatokan pohjoispuolen ankarissa mottitaisteluissa. Sodan lopulla hänet ylennettiin ratsumestariksi.
Jatkosodassa yksikön päällikkö koulutti kesäkuusta 1941
Hiittisissä rannikkoiskukomppaniaa ylimenohyökkäykseen ja
saaristotaisteluun erinomaisella taidolla. Fred Lutherin johtama joukkue hänen komppaniastaan oli muiden joukkojen kanssa lyömässä Begtskäriin 26.7.1941 maihin noussutta vihollista. Hän oli myös komppaniansa kanssa valtaamassa Hangon
laivastotukikohtaa. Hangossa tehtävät olivat esikuntakomppanian päällikkö ja komendantti. Keväällä 1944 hän siirtyi yksikkönsä (3/RP 7) kanssa puolustamaan Suursaarta ja sieltä tie
jatkui kesäkuun lopulla Teikariin.
RannikkojääkäreiIle ja muille rannikonpuolustajille Dan v.
VVeissenberg on tullut tutuksi ennen kaikkea Teikarin taisteluista kesä-heinäkuun vaihteessa 1944. Niihin hän osallistui
Rannikkopataljoona 7:n 3. komppanian päällikkönä.
Taistelujen alkaessa 30.6.1944 saarta puolusti kaksi IV
Linnakkeiston jalkaväkiyksikköä. Linnakkeiston komentaja oli
käymässä mantereella. Tilanteen muututtua kriittiseksi v. VVeissenberg teki komentajan puolesta päätökset ja käynnisti henkilökohtaisesti tilanteen vakauttavan vastahyökkäyksen. Sen yhteydessä hän haavoittui ja evakuoitiin saaresta. Vakauttamisen
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tuloksena kyettiin saari valtaamaan lisäjoukkojen voimin takaisin. Tämä loi samalla edellytykset sille, että seuraavissa taisteluissa vihollisille aiheutettiin niin suuret tappiot, ettei
se kyennyt hyökkäämään Teikarin suunnalla
Viipurinlahden yli. Ansioistaan Teikarissa hänet ylennettiin kotiutettaessa majuriksi.
Teikarin taistelut nimettiin 1960-luvulla
Rannikkojääkäreiden perinnetaisteluiksi ja samal la alkoivat vieläkin jatkuvat perinnetaistelijoiden säännölliset vierailut pataljoonassa.
Jo vuodesta 1954 Dan oli mukana "Teikarin
porukan" yhteisissä tilaisuuksissa. Puheenjohtajaksi hänet valittiin 1972 ja tätä tehtävää
hän hoiti joukkonsa arvostamalla tavalla 25
vuotta. Lukemattomat olivat ne kokoukset ja
nuorille rannikkojääkäreille voimaa antaneet
käynnit Upinniemessä ja Dragsvikissä vuosi- ja perinnepäivänä, vierailut Danin ja Evan kodissa Stömmassa ja kokoontumiset itsenäisyyspäivään liittyen Turussa
sekä monet muut tilaisuudet, joissa Dan oli muistelujen, vakavan asian ja rattoisan yhdessäolon kokoava voima.
Energisellä rannikkojääkäreiden perinnetaistelijalla riitti
voimaa monille tahoille. Hän oli mukana Kemiön kunnalliselämässä, talouselämän kehittäjänä ja kulttuuririennoissa. Hän
oli sotien jälkeen asuttamassa siirtoväkeä ja kehitti uusia viljelymenetelmiä sekä oli aloitteentekijänä kehitettäessä Kemiön
maatalouden tuotantolaitoksia. Hän oli tuloksellisesti ja vastuullisena Kemiön osuustoiminnallisten yritysten ja LSO:n
hallinnossa. Niistä ansioista hänelle myönnettiin talousneuvoksen arvo.
Rakkaisiin harrastuksiin kuului musiikki, laulu ja torvisoitto. Hän lauloi monissa kuoroissa ja kitaransa säestyksellä.
Kemiön kirkkokuorossa hänen tenorinsa soi yli 20 vuotta. Hän
muotoili taide-esineitä ja koruja messingistä ja jalometalleista, hioi jalokiviä ja yhdisti niitä metallikoruihin. Vuosin myötä
syntyi Strömmaan myös poikkeuksellisen mittava postimerkkikokoelma sekä asekokoelma. Hän luki elämänkertakirjalIisuutta, teki sukututkimusta ja keräsi ainutlaatuisen kokoelman
sinettejä eri sukujen vaakunakuvioista.
Lisäksi Dan jaksoi käydä Kansallisena Veteraanipäivänä
ja muutoinkin puhumassa veteraanin kokemuksista sodassa
ja arvokkaista ajatuksistaan isänmaastamme sekä meidän jokaisen osuudesta sen rakentamisessa ja turvaamisessa. Sadat
oppilaat ovat kuulleet häntä hiiren hiljaa ja saaneet tietoa veteraanien työstä ja sen merkityksestä meille kaikille sekä eväitä
oman elämäänsä taipaleelle.
Muistelemme kiitollisina ja hartaan kunnioituksen tuntein
pois mennyttä perinnetaistelijaa ja isänmaan miestä.
Martti Kuivala
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N O R J A N RANNIKKOTYKISTÖS-

tä on lähivuosina julkaistu monta
kirjaa. Sen takia on ilo todeta, että
aiheesta taas on voitu julkaista
uusi kirja, Klar til Strid - Kystartilleriet gjennom
ärhundrene.
Vuonna 1991 Norjan Rannikkotykistön Upseeriyhdistys pyysi
kolmea upseeria laatimaan rannikkotykistöaselajin historiikki
vuoteen 1999 mennessä, jolloin
aselaji täyttäisi 100 vuotta. Myöhemmin kirjoittajaryhmää laajen-

KLARTIL STRID
KvHartilk-rul
fi/cntxmi Jtrlmndrvm-

jassa 19140-1945. Viimeinen
luku kertoo sodanjälkeisestä ajasta 1945-1999.
K i r j a on kuvitettu hyvillä
musta-valkokuvilla, taulukoilla ja
piirroksilla. Ainoa puute, jos sitä
puutteeksi voi sanoa, on se, että
kirja on kirjoitettu ainoastaan
Norjan kielellä, joka ehkä tekee
lukemisen hieman hankalaksi.
Julkaisijan osoite on Kystartilleriets Officersforening, 1443
Oscarsborg Norja.
Kirjaa voi tilata
1) Postitse osoitteesta Per
Naess Gautesvei 1 a, N-1412 Sofiemyr, Norja
2) E-maililla 3) Internetistä,
Hinta on 200 NOK + Toimituskulut.
- Ove Enqvist
• • • Jari Leskinen
Veljien valtiosalaisuus
Suomen ja Viron sotilaallinen yhteistyö Neuvostoliiton hyökkäyksen varalle
vuosina 1918-1940

nettiin uusillajäsenillä. Kirjan on
toimittanut toimitusneuvosto komentajakapteeni Odd T. Fjeldin
johdolla.
Kirja valmistui hyvissä ajoin
ennen 100-vuotispäivää, joka oli
1. lokakuuta. Yli 400-sivuinen, A
4-kokoinen kovakantinen kirja
sisältää 24 lukua, jotka kronologisessa järjestyksessä käsittelevät
Norjan rannikkotykistön historiaa sen perustamisesta nykypäivään saakka.
Kirja on jaettu viiteen osaan.
Ensimmäisessä osassa on muutama luku, joissa käsitellään tykistön yleistä kehitystä j a Norjan
rannikkopuolustuksen historiaa
ennen kuin rannikkotykistöstä tuli
oma aselajinsa vuonna 1899. Toisessa osassa käsitellään aikaa
vuodesta 1899 vuoteen 1939.
Kolmas osa kuvaa aikaa ennen
Norjan joutumista mukaan toiseen maailmansotaan sekä sotaan
joutumista. Neljänen luvun nimi
on Saksan rannikkotykistö Nor-

YLI

KUUDENKYMMENEN

VUODEN

ajan Suomen ja Viron tiiviistä sotilasyhteistyöstä
vaiettiin. Se o l i
yksi suurimmista
valtiosalaisuuksista. Ennen talvisotaa yhteistyö oli
ollut äärimmäisen
salaista, ja valtiosalaisuutena se
haluttiin pitää
myöhemminkin.
Suomen sotilasjohto ei halunnut
puhua yhteistyöstä Neuvostoliiton
voitettua toisen
maailmansodan:
kaikki siitä kertova asiakirja-aineisto hävitettiin
syksyllä 1944. Viroon taas ei jäänyt kertojia. Kesällä 1940 Neuvostoliiton miehittäessä Viron,
maan koko sotilasjohto kyyditettiin Siperian pakkotyöleirille, jos-

ta ei ollut paluuta elävien kirjoissa.
Nopean
miehityksen
vuoksi virolaiset eivät ehtineet
hävittää yhteistyöstä kertovia lähteitä. Valtiotieteen tohtori Jari
Leskinen on ensimmäinen tutkija, joka on päässyt tutustumaan
näihin
Neuvosto-Viron aikana historiantutkijoilta suljettuihin salaisiin virolaisiin asiakirjoihin.
Suomen ja Viron yhteistyö
oli tavattoman monipuolista ja
pitkälle menevää. Maiden sotilasjohdot laativat yhteisiä puolustussuunnitelmia, joiden ainoa tavoite oli torjua varmana pidetty Neuvostoliiton yllätyshyökkäys.
Tämä oli se kiveen hakattu yhteistyön perusta, joka ei jättänyt minkäänlaista sijaa heimotunteelle.
Suomen ja Viron sotilaallinen
yhteistyö perustui ainoastaan
kummankin maan oman turvallisuuden kohottamiseen j a Suomenlahden yli käyvässä yhteistyössä maiden sotilaalliset tavoitteet löivät kättä täydellisesti. Suomi ja Viro elivät täydellisessä merisotilaallisessa yhteistyössä
1930-luvun lopulle tultaessa niin
pitkälle, kuin se
suinkin o l i mahdollista ilman varsinaista puolustusliittoa - molempien maiden valtionpäämiesten varauksettomalla siunauksella. Viron
poliittisen johdon
myönteiseksi yllätykseksi Suomen
presidentti P. E.
Svinhufvud jopa
patisti Viron valtiopäämiehiä vahvistamaan merisotilaallista yhteistyötä, jotta Neuvostoliiton laivasto saataisiin suljettua pitävästi Suomenlahdelle.
Kuningasajatuksena yhteistyössä oli sulkea Suomenlah-
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JAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT
ti sen kapeimmalta kohdalta molemmilta rannoilta ampuvien järeiden rannikkotykkien ristitulella, sukellusveneillä j a tuhansilla
miinoilla. Suomenlahden sulku ei
jäänyt pelkäksi suunnitelmaksi
paperille, vaan Leskinen kertoo
elävästi, kuinka sulkua harjoiteltiin myös salaisissa suomalaisvirolaisissa käytännön sotaharjoituksissa 1930-luvulla. Suomen ja
Viron merivoimien - rannikkotykistön ja sukellusveneiden - salassapidon alaiset yhteiset sotaharjoitukset ovat ainutlaatuisia
maiden historiassa. Suomi ei ole
toteuttanut yhteisiä sotaharjoituksia ja sotapelejä koko itsenäisyytensä aikana minkään muun yksittäisen ulkovaltion kuin Viron
kanssa.
Jari Leskinen on päässyt tutkimaan myös Ruotsin sotilaspuolen aiemmin salassa pidettyjen
asiakirjojen arkistoja. Ne tuovat
esiin sensaatiomaisia tietoja
Ruotsin sotilasjohdon kulissientakaisesta roolista Suomen ja Viron sotilasyhteistyössä. Leskisen
tutkimuksessa paljastuukin Ruotsin todellisen turvallisuuspolitiikan kahdet kasvot: virallisesti
maa julisti ehdotonta puolueettomuutta, mutta kulissien takana
äärimmäisen salassa, Ruotsi kannusti j a jopa patisti Suomen j a
Viron sulkemaan neuvostolaivasto Suomenlahdelle. Suomen j a
Viron tavoin Ruotsin sotilasjohto
tunnusti kommunistisen Neuvostoliiton ainoaksi mahdolliseksi
viholliseksi. Niin ikään Leskinen
on päässyt tutkimaan entisen
Neuvostoliiton aiemmin salassa
pidettyjä sotilasasiakirjoja. Ne
tuovat yllättäviä tietoja Neuvostoliiton asiaa kohtaan tuntemasta
suuresta huolestuneisuudesta.
Jari Leskinen
Veljien valtiosalaisuus
WSOY 1999
Ovh 175 mk
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• • • 18. merikadettikurssin aikakirjat
KIVIKALEERIN KANNELLA
Toim. Heikki Tiilikainen

111

m
k

h

H E K I N SIIS OLIVAT NUORIA!

W ^\
'

}

• Jari Leskinen on syntynyt
1965, väitellyt valtiotieteen tohtoriksi Helsingin yliopistossa
1997 ja nimitetty Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentiksi keväällä 1999. Hän on
toiminut mm. Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksella tutkijana sekä Viron Tiedeakatemian Historian instituutin vierailevana tutkijana useaan otteeseen.
Tutkijana Jari Leskinen on
keskittynyt Suomen ja Viron turvallisuuspoliittisiin suhteisiin.
Hänet tunnetaan erityisesti Suomen j a Viron ennen talvisotaa
vallinneiden sotilassuhteiden johtavana tutkijana. Leskisen suurta
huomiota niin Suomessa, Virossa kuin Venäjälläkin herättänyt
väitöskirja, aikaisemmin täysin
tuntemattomasta, 1930-luvun harjoitetusta Suomen ja Viron salaisesta sotilaallisesta yhteistyöstä
palkittiin pian sen ilmestyttyä:
Leskinen sai 1997 Tasavallan presidentin Martti Ahtisaaren myöntämän Presidentti Urho Kekkosen
70-vuotissäätiön tunnustuspalkinnon - yhtenä nuorimmista palkituista palkinnon historiassa.
- Eero Sivunen

Kenraali tai amiraali on jotensakin iätön olento. Harvoin tulee

Kivikaleerin
kannella
IS. MIRIKADETTIKURSSIN AIKAKIRJAT

v Z
SUOMEN SOTILAS

ajatelleeksi, että hekin ovat olleet
nuoria ja vallattomia, tehneet koiruuksia ja virheitä, siis tavallisia
suomalaisia sotilaan alkuja. Nyt
sekin on todistettu.
Suomen Sotilaan päätoimittaja Heikki Tiilikainen on yhteistyössä 18. Merikadettikurssin
kanssa pannut paperille kurssin
vaiheet nimellä Kivikaleerin kannella. Se, että vain 13 miehen
kurssilta kolme eteni kenraalikuntaan, yksi peräti puolustusvoimain komentajaksi asti, ja monet
muut tekivät näyttävän uran sekä
puolustusvoimissa että siviilissä,
tekee nämä "aikakirjat" ulkopuolisellekin mielenkiintoisiksi.
18. Merikadettikurssi astui
palvelukseen syyskuussa 1944,
jolloin aselepo oli juuri saatu aikaan ja välien selvittely saksalaisten kanssa oli vielä edessä. " K i vikaleeri" antaa käsityksen siitä
henkisestä ilmapiiristä, jossa tuon
ajan nuoret sotilaat - ja heidän
tulevat puolisonsa - joutuivat elämään ja jossa heidän oli suunniteltava tulevaisuuttaan. Kirjan tätä
asiaa käsittelevän luvun otsikko
"He uskoivat yhä" ei sattumalta
tuone mieleen Jääkärimarssia.
Kadettien koulutuksen sisäl-
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KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJAT KIRJ/
töä kuvataan melko tarkasti. On yksityiskohtaisesti kuvailtu kaikmielenkiintoista verrata sen ai- ki toistaiseksi visusti sotakoulukaista opetussuunnitelmaa siihen, jen seinien sisällä säilyneet perinmiten nyt sotilaskoulutusta raken- nemenot. Nehän ovat hyvin hunetaan. Kaikesta käy ilmi koulu- vittavia, vaikkakin hiukan lapsektuksen ammattimaisuus: kuinkas kaita, jollei muista sitä kehystä,
muuten, olihan sota opetuksineen jossa elämä siihen aikaan pyöri.
Moni varusmiespalveluksen suohyvin tuoreessa muistissa.
Kivikaleerin kannella etenee rittanut tunnistaa niistä omia kokuitenkin pian ulkopuolelle ka- kemuksiaan alokasajalta. Kirjaan
dettikurssin elämän käsittelemään on näiden ymmärtämiseksi otetasioita, jotka olivat silloin tärkei- tu mukaan Puolustusvoimien Ketä, mutta tänään ehkä vieläkin tär- hittämiskeskuksen tutkijan Olli
keämpiä. Kirja kasvaakin erään- Harisen mielenkiintoinen luku
laiseksi puheenvuoroksi suoma- initiaation merkityksestä jouklaisesta sotilasjohtajuudesta, ku- koon sitouttamiseen ja siitä, miten yksi kurssilaisista, kenraali ten simputus eroaa tästä. Vallan
Jaakko Valtanen kirjaa sen julkis- mainio on ollut tuon aikaisen koutamistilaisuudessa luonnehti. Se lun johdon oivallus rakentaa kalähestyy sotilasjohtajan ei niin- dettikurssien välille palautekanakään koulutusta kuin kasvatusta va ns. Julkisen Jupisijan muodossa. Tällä nuoremmalla kadetilla
sisältä päin.
Näyttävin osa on pitkän har- oli lupa rankaisematta purnata
kinnan jälkeen julkistettu merika- vanhempien kadettien toimista.
Kirja on kirjoitettu kevyellä
dettien Perinteiden kirja, jossa on

JUHA

VAINION

LAULUJA

SELLAISTA
ELÄMÄ ON!
Elonkirjoa laidasta
laitaan

Espoon kulttuurikeskuksen
Tapiola-salissa

pe 3.12. klo 19-21
Musiikista vastaa "Junnun" peruskotkalainen kotibändi

Pertti Metsärinteen sextetti

kädellä sellaiseen muotoon, että
se kiinnostanee kaikkia, jotka
ovat osallistuneen minkä tahansa
tasoiseen sotilaskoulutukseen.
Erityisen myönteistä on, että kirja on saatu aikaan ilman mainosmyyntiä. Kivikaleerin
kannella
on oivallinen lisä nyt ahkerasti
kasvavaan kurssikirjojen listaan
ja poikkeaa monista edukseen siinä, että se käsittelee perustavaa
laatua olevia asioita persoonallisesti ja sumeilematta.
Mutta mikä on Kivikaleeri?
Se on Merisotakoulun massiivisen päärakennuksen vanha nimitys.
-KM
•

•

•

U U S I TÄYDENNETTY PAINOS

Ove Enqvistin kirjoittamasta historiikista " R o b e r t
Kajanuksen
sauna ja huvila" on ilmestynyt.
40-sivuista kirjasta myy Rauno
Paananen, puh 09 682 2824, fax
09 0401 605 248.

TERVEHDIMME
RANNIKON
PUOLUSTAJIA
HAUTAUSTOIMISTO
K. V. HAAPANEN
Loimaa
PERIMISTOIMISTO
CONTANT OY
Turku
OY INSALKO AB
Helsinki

E r k k i Siikasaari, E s a H o n k a n e n

KIRJAPAINO
RAAMATTUTALO OY
Pieksämäki

Järjestäjä Lions Club Helsinki/Lauttasaari ry
Liput 100 mk. ennakkomyynti: Lippupalvelu

OY E. BOSTRÖM AB
Lapplax

Pääsolisti J u k k a Ojala, R e i j o Tani, H e i k k i K a u p p i n e n ,
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M a a n p u o l u s t u k s e n T u k i ry:n
T u e m m e Turvallisuutta -keräys
käynnistyi 30.11.1999 koko
v a l t a k u n n a n alueella.
Keräys p ä ä t t y y 13.3.2000.

Tuemme turvallisuutta -keräys
K

eräyksen ovat Maanpuolustuksen Tuki ry:n
kanssa suunnitelleet seuraavat valtakunnalliset maanpuolustusjärjestöt:
Suomen Reserviupseeriliitto ry
Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto ry
Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Maanpuolustuskoulutus ry
Naisten Valmiusliitto ry

Akryylikirjepaino iso 1000 mk
Akryylikirjepaino pieni 500 mk
Jousiheijastin 50 mk
Autotarra 30 mk
Pehmoheijastin 20 mk
Pinssi 20 mk.

Keräävien yhdistysten palkkio on 40 %. Se jää
lyhentämättömänä yhdistysten omaan käyttöön. Yhdistysorganisaatioon kuuluville piireille ei tästä keräyksestä anneta keräyspalkkiota. Tämän keräyksen avulla voivat yhdistykset toteuttaa tehokkaammin toimintojaan, jotka vaativat taloudellista panosta. Keräys on yhdistyksille täysin riskitön, sillä
myymättömät keräysvastikkeet saa palauttaa tilitysten yhteydessä.
Emme elä tätä päivää vaan rakennamme tulevien vuosien toimintaa.
Rannikon Puolustajan lukija. Joko yhdistyksesi
on mukana talvisodan ajan keräyksessä? Yhdistysten puheenjohtajat ovat tietoisia keräyksestä, kysele heiltä TURVALLISUUS ON VÄLITTÄMISTÄ -keräyksestä. Vielä ehtii mukaan, sillä keräys
kestää talvisodan 105 päivää j a jatkuu aina
13.03.2000 saakka.
Keräysorganisaatiosta antaa lisätietoja Maanpuolustuksen Tuki ry:n keräysjohtaja Jyrki Porras
puh. 09-405 62 023 tai projektisihteeri Pirjo Piepponen puh 09-405 62 024.
Osoita että välität - tue vapaaehtoista maanpuolustusta.

Keräystunnuksena vastikkeissa on tällä sivulla
esiintyvä kuusen kerkkä.

Viljo Lehtonen
Helsingin keräysalueen keräyspäällikkö

Taustajärjestöjen yhteenlaskettu henkilöjäsenmäärä on y l i 300 000. Keräyksen suojelijana on Tasavallan Presidentti Martti Ahtisaari. Keräystoiminnalla on Etelä-Suomen lääninhallituksen lupa.
Keräyksen tuotto käytetään lyhentämättömänä
vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi. Keräyksessä käytetään seuraavia vastikkeita:

Kodak

MASI
ÖÖSÉS

f •> <tO(jraphic
PELASTUSOPISTO
RÄDDNINGSINSTITUTET

Qiiality

I wafjes

Valtakunnallinen pelastustoimen koulutuskeskus
T o t e u t a m m e räätälöityjä pelastusalan koulutusta
erilaisten a s i a k a s r y h m i e n t a r p e i s i i n .

I RAUMAN SATAMA
Hakunintie 1 9
26 1 0 0 RAUMA
puh. (02) 834 4712, fax (02) 822 6369
www.portofrauma.com
e-mail: harbour.office@portofrauma.com

Poliiseille o l e m m e t o t e u t t a n e e t k o u l u t u s t a m m .
s e u r a a v i l l a aihealueilla:
• Ensiapukoulutus
• Sammutus- ja pelastustekniikka
• Hätäkeskustoiminta

lauttapaino oy

M o d e r n i t p u i t t e e t alan e r i t y i s t a r p e i s i i n s e k ä
monipuolisesti varustettu harjoitusalue.

PL 130, Kirjatie 5, 32701 Huittinen puh. 02-560 5200

Pelastusopisto

palveluksessanne

Hulkontie 83, 70820 KUOPIO
Puhelin (017) 307 111, telekopio (017) 307 222
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Tapahtumakalenteri

urheilukaupunkien -/ Y K K Ö N E N

1999
30.11.99
30.11.99
04.12.99
06.12.99
06.12.99

09.12.99
16.12.99
31.12.99

Talvisodan (1939) alkamisesta 60 vuotta
Reserviläisten suurkeräys alkaa
Raaseporin Tykistörykmentti/UudPr perinnepäivä
Itsenäisyyspäivä
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan Itsenäisyyspäivän iltajuhla
Hotelli Palacessa
Rt-kerho Johtorenkaan perinteinen joulupuuro
Suomenlinna klo 19, huom. muutos
RtUy.n syyskokous Uudenmaan Prikaatissa (lähtö klo 13.30)
SIRt-killan järjestämä jouluglögi-tilaisuus rannikonpuolustajille
Saapumiserän 1/99 (362 vrk) ja II/99 (180 vrk) kotiutuspäivä

2000
15.01.00
20.01.00
21.01.00

IVIillennium Extra
Turun Rt-killan vierailu Pansioon
MeriSK:n ru-kurssi no 136 päättyy
Rannikon Puolustaja-lehden 1/00 aineistopäivä

08.12.99

11-

05.02.00
20.02.00
03.03.00
13.03.00
01.04.00
16.04.00
17.04.00
18.04.00
27.04.00
12.05.00
04.06.99
04.06.00
09.06.00
05.07.00
09.07.00
09.07.00
01.08.00
10.08.00
22.09.00
15.10.00
18.10.00
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Turun Rt-killan vuosikokous
Venemessut, joilla reserviläisosasto
Rannikon Puolustaja-lehti 1/00 ilmestyy
Talvisodan (1939-40) päättymisestä 60 vuotta
RUK 80 vuotta
MeriSK:n ru-kurssi no 137 alkaa
Rannikon Puolustaja-lehden 2/00 aineistopäivä
Uudenmaan Prikaatin vuosipäivä
Lapin sodan päättymispäivä
SIRR:n perinnepäivä
Puolustusvoimain lippujuhla
RUK:n vuosijuhlapäivä, Hamina
Rannikon Puolustaja-lehti 2/00 ilmestyy
Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan/UudPr:n perinnepäivä
Merivoimat 80 vuotta
Kotkan Rannikkoalueen perinnepäivä
Hangon Rannikkopatteriston perinnepäivä
Rannikon Puolustaja-lehden 3/00 aineistopäivä
Rannikon Puolustaja-lehti 3/00 ilmestyy
MeriSK:n ru-kurssi no 138 alkaa
MeriSK 70 vuotta

Johtorenkaassa
tapahtunutta ja tulevaa
• Rt-kerho Johtorengas on osallistunut Reserviläinen -lehden taktiikkakilpailuihin. Lokakuun taktiikan ilta oli 27.10.99.
• Kokouksessaan 02.11.99. Johtorenkaan hallitus
valmisteli tulevaa syyskokousta, joka pidettiin torstaina 11.11.99 klo 19 Katajanokalla Merivartioston
perinnehuoneessa. Johtoon sekä uuteen hallitukseen
tuli uutta nuorta verta. Hallituksen kokoonpanoon
palataan seuraavassa Rannikon Puolustajan numerossa.
• Tiistaina 30.11.99 tulee kuluneeksi Talvisodan
(1939) alkamisesta 60 vuotta. Johtorengas osallistuu talvisodan päättymispäivään 13.03.2000 saakka jatkuvaan reserviläisten suurkeräykseen. Anna
tukesi vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Johtorenkaan yhteyshenkilönä on Pertti E.K. Aalto.
• Rt-kerho Johtorenkaan perinteinen joulupuuropäivä on siirretty päivää aikaisemmaksi eli joulupuurolle Suomenlinna keskiviikkona 08.12.99 klo
19. Jäsenet ja ystävät tervetulleita. Ilmoittautuminen sihteeri Kare Vartiaiselle.
• Koska tämä on vuoden lähes viimeinen lehti Rtkerho Johtorengas toivottaa kaikille ystävilleen ja
yhteistyökumppaneilleen Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta.
Terveisin Pentti Jänkälä

SUOMENLINNAN
RANNIKKOTYKISTÖKILTA RY

Kunniaa kiltakisassa
• Suomenlinnan rannikkotykistökillan joukkue
voitti Santahaminassa 9.10 järjestetyn kiltakisan ja
sai palkinnoksi upean kiertopalkinnon sekä Helsingin kiltapiirin lahjashekin. Tehtävissä mitattiin
suunnistus-, ensiapu- ym. sotilastaitoja. Joukkueessa kilpailivat Toni Aalto, Tim Livson, Pekka Mäkelä, Roope Timonen ja Kimmo Ylitalo. Kilpailun järjesti viime vuoden voittaja Laskuvarjojääkärikilta.

Yhteystietoja:
puheenjohtaja
Pentti JÄNKÄLÄ
puht 752 0914, faxk 728 90187
gsm 0400 405 027
I varapuheenjohtaja
Jukka TOUKKARI
pt 020 4121 gsm 0400 771587
gsm 050 511 0750

Varusmiehiä muistettiin
• Suomenlinnan Rannikkorykmentin kotiuttamisjuhlissa 29.9.99 palkittiin hyvin palvelleita 9 kuukauden varusmiehiä killan baretilla j a Rannikon
Puolustajain killan plaketilla. Isosaaressa kiltaa
edusti Timo Elolähde ja Mäkiluodossa Mika Pyyskänen. Vastaava tilaisuus 6 ja 12 kuukautta palvelleille oli ollut 1.7.99 samoissa paikoissa ja samoin
edustajin.

I sihteeri
Kare VARTIAINEN
pt 5407 5220, faxt 540 75225
gsm 0400-694538
Pertti E. K. AALTO
pt 782 733 faxt 782 717
gsm 0500 213 554

Suurkeräys
• Kuten toivottavasti kaikki j o tietävät, käynnissä
on Maanpuolustuksen Tuen (MPT) suurkeräys "Turvallisuus on välittämistä". Elinkeinoelämälle suun-
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nattu keräys käsittää vuodet 1999 ja 2000 kokonaan,
mutta kansalaiskeräys käynnistyy 30.11.1999 ja jatkuu 13.3.2000 saakka eli talvisodan alkamisen ja
päättymisen 60-vuotispäivinä.
Kansalaisille myydään heijastimia, autotarroja
ym. keräysvastikkeita (katso sivu 54).
Tavoitteena on toisaalta saada varoja vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön, toisaalta tehdä maanpuolustusjärjestöjä tunnetuksi. Tarkoitus on, että
vastikkeita ostaville kansalaisille annetaan tietoa
järjestöistä mm. kampanjakorteilla. Lisätietoja saa
MPT:n sivulta.
Jos haluat ostaa itsellesi tai myytäväksi keräysvastikkeita, ota yhteyttä Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tiedottajaan Timo Elolähteeseen, jonka yhteystiedot ovat tämän artikkelin lopussa.
Kirjallisuutta
• Uusi, täydennetty painos Ove Enqvistin kirjoittamasta historiikista "Robert Kajanuksen Sauna ja
Huvila" on ilmestynyt. 40-sivuinen kirjanen maksaa 20 markkaa.
Vuonna 1998 on julkaistu täydennetty uusintapainos Järvö-kirjasesta, jonka hinta on samoin 20
mk.
Timo Elolähde

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tarjoama

«JOULUGLÖGI
16.12.1999

WATER-JET PROPULSION
FOR MARITIME
PROFESSIONALS...

FF-JET LTD AB
P.O. Box 79
FIN-67101 Kokkola, Finland
Phone int: +358 6 832 4500
Fax int:
+358 6 832 4511

Ovet avoinna kaikille rannikonpuolustajille kello 17.00-21.00.
Ei ennakkoilmoittautumista.
Tervetuloa viihtymään, tapaamaan tuttuja, vaihtamaan kuulumisia ja
kuittaamaan kulunut vuosituhat.

TILINTARKASTUSTOIMISTO
JORMA JOKIRANTA HTM

Järjestelytoimikunta

Albertinkatu 22, Nummela
(09) 222 1055, 0400-204 459
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Suomi-Yhtiön talo, Yrjönkatu 24, Helsinki.
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Rannikkotykistön opistoupseerit Kotkassa

Ballistiset suojamateriaalit
Hesco Bastion linnoitteet
Luotisuojamateriaalit
Läpivalaisulaitteet
Miinanraivausvarusteet
Nato-lankatuotteet

Komposiittikypärät
Luodinsuojalasit
Laservaroittimet
Miinakoulutusmateriaalia
Taktiset suojalasit ja visiirit

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

• Rannikkotykistön Opistoupseerit ry :n syyskokous
järjestettiin 22.10.1999 Kotkassa. Kyseessä oli samalla yhdistyksen jäsenille suunnattu jatkokoulutustilaisuus. Merivoimien komentaja on ottanut
myönteisen kannan kaksi kertaa vuodessa järjestettävään jatkokoulutus-ja kokoustilaisuuteen. Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus saada näihin tilaisuuksiin vapaata muusta palveluksesta työtehtävien niin salliessa, niin kuin tähänkin asti. Niinpä noin
40 aselajiveljeä oli kokoontunut Kyminlinnan
Maanpuolustuskerhon suojiin.
Jos on ylipäätänsä tärkeää tavata aina silloin tällöin puolustushaaramme rt-henkilöstöä ympäri rannikkoa, tutustua työympäristömme uusimpaan tekniikkaan ja yhteistyökumppaneihin, oli tämänkertainen kokouspäivä Kotkassa vielä tavallistakin tärkeämpi ja juhlavampi. Kello 11.00 yhdistyksemme
puheenjohtaja yliluutnantti Jari Andersson nimittäin
ilmoitti kokousedustajat merivoimien komentajalle vara-amiraali Esko Ulille. Puolustushaaramme
ylimmän upseerin vierailun toteutuminen kokoukseemme on peruja viime keväältä, jolloin yhdistyksen edustajat kävivät tervehdyskäynnillä vara-amiraali Illin luona. Tuolloin komentaja ilmaisi halunsa tulla tervehtimään yhdistyksemme jäseniä. Rannikon Puolustaja -lehti toimikoon nyt foorumina
kiittää Merivoimien Komentaja, vara-amiraali Esko
Illiä siitä, että hän muilta kiireiltään ehti kunnioittamaan tilaisuuttamme läsnäolollaan.
Kotkan Rannikkoalueella

Autonvuokrauksen edelläkävijä

Varauspalvelu
puh. 0800-11 22 33

Jatkokoulutustilaisuus piti jälleen sisällään monenlaista ohjelmaa. Päivän avaukseksi isäntäjoukkoosaston esikuntapäällikkö komentajakapteeni Kimmo Salomaa esitteli Kotkan Rannikkoalueen toimin-

taa, tehtäviä ja organisaatiota. Seuraavaksi yliluutnantti Pekka Pentti esitteli merivalvonnan järjestelyjä Kotkan Rannikkoalueella. Kahvit nautittuamme vara-amiraali Esko Iiii piti oman esityksensä
keskeisenä aiheena merivoimien tulevaisuuden näkymät. Samalla hän linjasi merivoimien henkilöstöpolitiikkaa nimenomaan rt-opistoupseerien näkökulmasta sekä luutnanttikurssin korvaavan opistoupseerien jatkokoulutuksen linjajakoa ja koulutuksen sisältöä. Jatkokurssin opetussuunnitelman sisältö herätti kummastusta, sillä tällaisessa muodossa
se kaventaisi opistoupseerien tulevaa tehtäväkenttää vanhaan luutnanttikurssiin verrattuna. Aamupäivän päätteeksi puheenjohtaja Jari Andersson luovutti Rannikkotykistön opistoupseerit ry:n pöytästandaarit Merivoimien Komentajalle sekä Kotkan
Rannikkoalueelle.
Ennen Kyminlinnan Maanpuolustuskerhon valmistamaa maittavaa lounasta tutustuimme vielä
Pookinmäessä sijaitsevaan Merivartioalueen johtopaikkaan ja Merenkulkulaitoksen VTS-asemaan.
Vuoden 2000 pääteema
Nautittuamme yhtään liioittelematta täyden kympin arvoisen lounaan Maanpuolustuskerholla, olikin hyvä vatsat täynnä käydä sääntömääräisen syyskokouksen kimppuun. Kokouksen puheenjohtajaksi
valittiin yliluutnantti Risto Palmola Kotkasta. Syyskokous vahvisti ensi vuoden "normaaliksi" jäsenmaksuksi 85 markkaa. Jäsenmaksulaput tullaan aikaisemmasta poiketen postittamaan jokaiselle jäsenelle kotiosoitteeseen. Vuoden 2000 toimintasuunnitelman pääteemaksi päätettiin jäsenmäärän kasvattaminen. Tätä tavoitetta edistämään päätettiin
järjestää jäsentenhankkimiskilpailu. Eniten uusia

p^AKKBs^

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

OPrintel

f

PL 29, 0 1 5 1 1 V A N T A A , P U H . (09) 8 2 9 4 1 , M Y Y N T I P A L V E L U PUH. (09) 8 2 9 4 6 0 0 , FAX (09) 8 2 9 4 3 2 7 , w w w . p r i n t e l . f i
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jäseniä kevätkokoukseen mennessä hankkinut palkitaan 500 markan lahjakortilla.
Eniten keskustelua herätti yhdistyksen sääntöjen uusiminen. Kokous teki muutamia tarkennuksia hallituksen esitykseen uusista säännöistä. Nyt
uudet j a ajanmukaiset sääntömme odottavat vain
asiaankuuluvaa rekisteröintiä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan ylil Jari Andersson.
Hallitukseen valittiin jatkamaan seuraavat henkilöt
vastuualueittain: ltn Petri Kalliomäki (Gyltö ja Utö),
alil Tatu Vartiainen (Upinniemi ja Mäkiluoto), ltn
Kari Laakko (Suomenlinna), ylil Jukka Mutanen
(Kotka) sekä Stig Lehtovaara (evp-jäsen). Uusina
tulokkaina hallituksen valittiin alil Jari Hartikainen
(Turku ja Örö), ltn Markku Rantala (Hanko ja Tammisaari) sekä sotmest Jukka Kaski (Helsinki ja Isosaari). Kokouksen päätteeksi arvottiin osallitujien
kesken Lunden Foodlovers'in lahjottamat tuotepaketit. Tällä kertaa onnetar suosi Riku Lehtistä, Stig
Lehtovaaraa, Juha Valjusta, Hannu Keppolaa ja Antti
Lappalaista.
Ensi vuonna Tampereella

Olosuhteet ajatustyölle.
Uusi Tangent-fyöasema käy kaikkeen työhön, kaikille ihmisille. Yhdellä ja samalla
pöydällä on hyvä tehdä päätetyötä, paperityötä, puhelintyötä - ajatustyötä.
Pöydän ja monitoritason voi säätää itselleen sopiviksi
kevyesti pöydän päällä olevaa veiviä kiertämällä.

Kokkolan Sotilaskotiyhdistys ry
Säkylän Sotilaskotiyhdistys ry
Luonetjärven Sotilaskotiyhdistys ry
Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistys ry

Sopivalle
korkeudelle
säädetty työpöytä
antaa luontevan
tuen käsivarsille.

Pöydällä on reilusti
tilaa myös paperitöille.
Symmetrinen kansi
antaa vapauden näppäimistön
ja hiiren sijoittelulle.

Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys ry
Rajasotilaskotiyhdistys ry

Näppäimistötason saa
riittävän alas, jotta
työskentely ei rasita
silmiä ja niskaa.

Kiitän hallituksen puolesta teitä kotkalaisia ja erityisesti Mutasen Jukkaa erinomaisista kokousjärjestelyistä. Lämmin kiitos maittavasta lounaasta kerhon emännälle Sari Suholalle ja koko henkilökunnalle. Kiitokset myös kaikille mukana olleille. Meitä
oli paikalla nelisenkymmentä - enemmänkin olisi
toki sopinut, mutta ehkäpä teemme uuden yleisöennätyksen ensi keväänä. Otamme tuolloin hallitun riskin ja siirrymme sisämaahan. Kokouspaikkakunta tulee olemaan Tampere. Siellä näemme ensi
keväänä!
Ja vielä sokerina pohjalla: Keväällä 2001 yhdistys täyttää 15 vuotta. Miltäs kuulostaisi kokousmatka Tukholmaan ja siellä K A 1 :een? Sinne muuten lähdetään!
Tatu Vartiainen

Monitoritason
kaltevuuden voi
säätää oikeaan
katselukulmaan.

Avaraa jalkatilaa
arvostavat sekä
Tangentilla
työskentelevät
että siivooja.

Uuonna

2000

Snila ja tiuta viite

M/S KRISTINA
REGINA
• Pietarin risteilyt
• Länsi-Euroopan kierrokset
• Välimeren risteilyt
• Hansakaupungit Visby & Riika
• Vuonojen Norja & Iloinen Tanska

Raisio kasvaa l u o n n o s t a a n

Viihtykää työssänne.
A

. \

M/S KRISTINA
BRAHE
• Oopperaristeilyt Savonlinnaan

Martela Oy
Strömbergintie 5, 00380 Helsinki
Puh. 010 345 50, Telefax 010 345 5744, www.martela.fi

^f RISTIN A CRUISE S
Korkeavuorenkatu 2,48100 Kotka

62

Martela
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RANNIKKOJÄÄKÄRI
KILTA

Vauhtia ja pauketta
Santahaminassa
• Kaartin Jääkärirykmentti järjesti 23.08.1999
maanpuolustusjärjestöille kalustoesittelyn ja taisteluharjoitusnäytöksen. Harjoitus oli 24.08.1999 pidetyn maanpuolustuskurssin kenraaliharjoitus.
Uudenmaan Jääkäripataljoonan komentaja evl
Seppo Toivonen oli kutsunut Rannikkojääkärikillan jäsenistöä vieraakseen seuraamaan näytöstä.
Eversti Kari Kasurinen tervetulotoivotusten jälkeen
alkoi tapahtua. Sotilaspoliisit antoivat näytöksen
taidoistaan. Kasarmin katolta tultiin räväkästi alas
köysin, jonka jälkeen suoritettiin kasarmin valtaus.
Sotilaspoliisien toiminta päättyi lähitaistelunäytökseen.
Kasarmin kentälle oli rakennettu näyttely, jossa
oli maavoimien käytössä olevaa kalustoa. Kaluston
esittelyn suorittivat varusmiehet.
Kovapanosammunnat olivat seuraava toimintakohde. Kuvun maastossa esiteltiin maavoimien
käyttämää kalustoa toiminnassa. Ammuntatoimintaa erilaisiin maaleihin tapahtui mm. rynnäkkökiväärillä, raskaalla kertasingolla, kranaattikonekiväärillä, kranaatinheittimenä, it-ja kevytkonekiväärillä. Taistelunäytös huipentui kaupunkisotanäytökseen, jossa pääosaa esittivät miehitetyt kuljetuspanssariajoneuvot. Tilaisuuden osanottajille tarjoutui
myös mahdollisuus Pasi-ajeluun Santahaminan
vaihtelevassa maastossa.
Kiitokset everstiluutnantti Seppo Toivoselle ja
Kaartin Jääkärirykmentille hienosti toteutetusta
näytöksestä.
Viljo Lehtonen

Barettimarssi

10 ensimmäistä joukkuetta
barettimarssilla:

• Rannikkojääkärikillalla oli tänä syksynä 24. 9.
ilo vierailla Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan barettimarssilla. Marssille osallistui varsin sekava kahdeksan hengen joukko, joka oli koottu viidakkorummuilla paria viikkoa ennen itse tapahtumaa. Mitään
yhteisiä harjoituksia ei ehditty pitää, mutta pääsimme siitä huolimatta kunnialla ja marssikunnon säilyttäen maaliin.

Sijoitus Joukkue
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

•E&t, 'JS:

pss
S m U

•

Kokonaisaika
2/Kustjl
10.25
7/KustJK
11.10
Rannikkojääkärikilta 12.09
1/Kustjl
13.10
1/GrkK
13.16
3/Kustjl
13.19
Eldst. 1
13.29
Eldst. 2
13.37
8/Kustjl
13.41
9/KustjK
13.48

f
Yleiskuva suurimmalta osalta marssia.

L

v * «

m

.:"'

Marssikuntoa vaalittiin tauoilla.

Tänä vuonna marssi alkoi Syndalenista, josta
poppoomme lähti viimeisenä, kello 12.15. Suurin
eroavaisuus varusteissamme muihin nähden olivat
valitsemamme jalkineet eli kumisaappaat. Näihin
päädyimme, koska nämä eivät tarvitse varsikenkien tapaan sisäänkävelyä. Marssin ohella pääsimme
testaamaan taitojamme myös rasteilla. Aiheena olivat ammunta, ensiapuja etäisyyden arviointi. Ammunnassa kaatuviin tauluihin meillä oli vaikeuksia
kohdistamattomien kivääreidemme kanssa. Muut
rastit sujuivat leikiten eikä suunnistuksessakaan ollut ongelmia, koska kaikki matkat kulkivat petty-

mykseksemme lähinnä teitä pitkin. Kova alusta täisikin olla syynä varusmiesten jalkavaivoille seuraavana päivänä.
Olimme varautuneet 24 tunnin marssiin ja pariin vesistöylitykseen. mutta yllätykseksemme vain
12 tunnin taipaleen jälkeen meidät komennettiin
Tammisaaren lähellä auton lavalle ja kuljetettiin
Prikaatin Pioneerirannan lähelle. Lastasimme reppumme syöksy veneeseen ja valmistauduimme kastumaan. Kauan meidän ei tarvinnutkaan odotella,
kun viitisenkymmentä metriä ennen rantaa saimme
kuljettajalta rantautumiskäskyn. Marssi oli ohi ja
pääsimme majoittautumaan Aliupseerikoulun luokan lattialle.
Rannikkojääkärikilta kiittää pataljoonaa osallistumismahdollisuudesta. Jäämme innolla odottamaan seuraavaa kevät-talven marssia.
Palkinnoksi itseään paremmasta suorituksesta
kilta palkitsi ensimmäisen ja toisen joukkueen kahvilipuilla.

Vaseliiniin perustuvaa taukohuoltoa.

«Zj.

nm
puh. (09) 50671
www.novogroup.com
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Kanoottivaellus

• Kilta oli kanoottivaelluksella 11.-12. syyskuuta.
Melontareissulle lähti kahdeksan henkeä, mikä oli
melko sopiva määrä tällaiselle lyhyelle retkelle.
Matkaan lähdettiin Upinniemestä pakkaustoimien jälkeen klo 10.15 ensimmäiselle etapille, Porkkalanniemen
Luotsiasemalle. Koska päivä
oli mitä kaunein j a tyyni, päätimme oikaista sinne suorinta
reittiä pienen ulapan yli. Kellään ei näyttänyt olevan mitään
ongelmia kajakkiensa kanssa ja
aikaa tähän 5 kilometrin matkaan meni tasan tunti.
Luotsiaseman pienimuotoi-

sen ekskursion jälkeen kohteenamme oli Merivartioasema. Koska olimme reilusti etuajassa, kävimm e katsomassa, kuinka k a p e a o n Tullandetin j a
Porkkalanniemen välinen salmi. Melkoisen kapea
se olikin j a kivien välissä puikkelehtiminen toi hieman vaihteluakin melontaan.
Merivartioasemalla meille esiteltiin aseman toimintaa j a kalustoa. Esittelyn jälkeen nautimme trangialounaan j a pidimme pienen tauon. Matkaa jatkettiin kolmen jälkeen j a k ä v i m m e uudelleen Tullandetin salmen kautta ennen kuin jatkoimme Porkkalan kiertämistä.
Tähän mennessä matka oli sujunut verraten leikiten suojaisan reitin j a tyynen sään ansiosta, mutta
nyt reittimme kulki muutaman kilometrin hieman
avoimemmalla paikalla, väylän vierestä. Avomeriosuus ei kuitenkaan vienyt voimiamme, vaan pääsimme aikataulun mukaisesti Bockfjärdenille, josta alkaa idyllinen kapea j a pitkä lahti. Lahtea kävi
pohjoiseen meloessamme melko pian kapeammaksi j a loppumatka lahdella kulkikin kaislikkojen välistä. Lahden pohjoispäässä reittimme muuttui aivan matalikoksi, josta melkein nopeammin sauvomalla vauhtia rantakivistä.
Kapeikon takana avautui Lillkanskogsviken j a
pääsimme melomaan leveämmällä otteella. Lahden
pohjukassa oli luvassa vaelluksen kohokohta, sadan metrin kajakin kanto.
Saatuamme kajakit taas vesille, suuntasimme
kohti majoituspaikkaa. Kello oli j o melkein kuusi
j a tarkoituksenamme oli saada leiri pystytettyä ennen pimeää. Juuri ennen Hietasta pääsimme hiomaan kaislikossa melonnan taitojamme, minkä jälkeen matka siltä päivältä oli ohi.
Leiriydyimme yöksi telttamajoitukseen j a meloimme vielä aamulla parin kilometrin verran takaisin Upinniemeen. Laiturilla kajakkien huollon
jälkeen kukin jatkoi omaan suuntaansa. Vaellus onnistui sekä osallistujien että sään puolesta täydellisesti. Kokemus tästä reissusta oli sen verran hyvä,
että ensi vuoden kanoottivaelluksesta voidaan tehdä hieman pitempikin.

TOSHIBA
KOPIOKONEET - TELEFAXIT

Take it from

Kuvat ja teksti :Tero Mäkinen

I
SCRIBONA
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Maahantuoja:
Scribona Suomi Oy/Office Machines

Sinimäentie 8
f 02630 ESPOO

Puh. (09) 52 72 1
Fax. (09) 52 72 511

H A N K O N I E M E N KILTA
H A N G Ö U D D S GILLE

MASTSYSTEM

Kilta sai oman lipun
• Tiistaina heinäkuun 2 7 . päivänä 1999 k o k o o n - puoleen kahvinjuontiin j a vapaaseen keskusteluun.
n u i m m e kutsuvieraiden kanssa H a n k o o n naulaa- Lippu on suunniteltu samojen periaatteiden mukaim a a n j a v i h k i m ä ä n k i l t a m m e lipun.
sesti kuin muutkin RT-kiltojen liput. Lipun kobolL i p p u s e r e m o n i a n mestarina toimi kiltaveli Jou- tinsinisellä pohjalla on k e s k u s k u v i o n a viisikulmaiko Parviainen. Lipun e n s i m m ä i s e n naulan löi k o - nen bastiljoni, j o n k a sisällä on aaltoviivan yläpuomentajakapteeni Valtimo. Sotaveteraanien j a lahjoit- lella RT-tykinputket ristissä. Lipun tangonpuoleitajien naulojen lyönnin jälkeen Killan j ä s e n e t suo- sessa y l ä k u l m a s s a on H a n g o n m a j a k k a .
rittivat loppunaulauksen; viimeisen naulan löi kilH a n k o n i e m e n killassa (perustettu 1963) on tälan p u h e e n j o h t a j a Risto Sariola.
nään jäseniä satakunta. K e r h o m m e j u h l a p ä i v ä on
Lipun vihki kenttärovasti Kivijärvi UudPr:sta. Riilahden taistelun muistopäivä heinäkuun 27.
L i p p u p u h e e n uudelle vihitylle lipulle piti k o m e n tajakapteeni Valtimo. Majuri evp Erosen runonlausunnan j ä l k e e n siirryimme j u h l a n leppoisampaan
Kai Branstack

VARATTU

Teleskooppimastojen asiantuntija
Mastsystem Int'l Oy

tel. 013-717790
fax 013-717789

+46-B-860446
+46-8-860447

HAMINAN SATAMA
PORT OF HAMINA
PORIN SATAMA -PORT OF PORI

Tel. 0 5 - 7 4 9 5 4 0 0

Merisatamantie 13, 28880 PORI
Puh. 02-621 2600, Fax 02-621 2630
http://www.pori.fi//port/index.html

HYRYLÄN
KOTIPIZZA

Vertailemalla löydät parhaat edut.
Raha-asioiden keskittäminen
kannattaa.
Samoin pankkien keskittämisetujen
vertailu.
Leonian etuasiakkaana
saat 2 %:n koron
Leonia-tilille ja runsaasti muita etuja.
Tervetuloa Leonian konttoriin
tai pankkipalveluja
tarjoavaan
postiin.
Tai soita
Leonian puhelinpankkiin
0200 2580 (ark. klo
7-21, la-su klo 10-18, pvm).

UPM-Kymmene Seaways Oy Ltd
Kotka Kouvola Lappeenranta Pietarsaari

Л

LEONIA

M90-D1

TURKU

THE PORT OF

TURUN SATAMA
PUH. 0 2 - 2 6 7 41 1 1
FAX 0 2 - 2 6 7 4 1 1 0
WWW.PORT.TURKU.FI
TURKUPORT@PORT.TURKU.FI
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Nahkurintie 2
0 4 3 0 0 TUUSULA
Puh. 0 9 - 2 7 3 1 0 0 1
MA-LA 1 1 - 2 2 , S U 1 2 - 2 1

FINLAND

www.leonia.fi

PIZZA

TAISTELUKAASUNILMAISIMET

V ENVIRONICS OY
Työmiehenkatu 2, PL 349
50100 MIKKELI
puh. 015-177011, fax 015-177013
Sales@environics.ti
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paaehtoisten harjoitusten järjestämisessä.
Meripuolustuspiiri ei järjestä kuntien pelastustointa tukevaa koulutusta, vaan sen hoitavat maakunnalliset maanpuolustuspiirit. Niillä on kiinteämmät yhteydet paikallisosastojensa kautta kuntiin.

f " Sininen reservi - ennen ja nyt
• Aluksi perustettiin vuonna 1992 Maanpuolustuskoulutus ry antamaan vapaaehtoisille maanpuolustuskoulutusta. Maa jaettiin koulutusalueisiin; syntyi Merireservin koulutus. Tämä oli vain välivaihe,
sillä merivoimien samoin kuin joissakin reserviläispiirien taholla oli herännyt ajatus hoitaa muitakin
asioita kuin koulutusta yhdessä. Vuonna 1995 syntyi Sininen Reservi, joka toimi aina vuoteen 1997
asti säätiöpohjaisena, mutta toiminta s i i r t y i
17.5.1997 perustetun Sininen Reservi ry:n tehtäväksi. Tänään Sininen Reservi ry:llä on jäsenenä 21
maanpuolustusyhdistystä ja -kiltaa, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 6000 henkeä. Sininen
Reservi ry :n toiminta kaksinkertaistui rannikkojoukkojen ja merivoimien yhdistyessä. Viime vuosina
toiminta on käynyt läpi niin monta toimintamuotoa. että on paikallaan kertoa toiminnan nykyvaihe.
Maanpuolustuskoulutus ry Meripuolustuspiiri
Maanpuolustuskoulutus ry:n uusimuotoinen toimin-

ta alkoi 1.4.1999. Tällöin aloittivat toimintansa 19
alueellista maanpuolustuspiiriä sekä valtakunnalliset meripuolustuspiiri ja ilmapuolustuspiiri. Maanpuolustuskoulutus ry:n tehtäväksi tuli kaiken vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen koordinointi ja
järjestäminen maassamme. Meripuolustuspiiri jakaantuu toiminnallisiksi paikallisosastoiksi. Näitä
on Itäisellä Suomenlahdella, Suomenlahdella, Saaristomerellä, Paraisilla ja Kemiössä. Merellistä koulutustoimintaa on myös Tampereella ja Vaasassa.
Tutkittavana on vastaavan toiminnan aloittaminen
myös Uudenmaan Prikaatin reserviläisten piirissä.
Meripuolustuspiirin tehtävät
Maanpuolustuskoulutus ry:n koulutustoiminnan
toteuttaminen merivoimissa ja merivartiostoissa.
Koulutus toteutetaan pääasiassa meripuolustuksen tarpeita vastaavasti paikallisosastoissa ensisijaisesti sijoitettua ja sijoituskelpoista reserviä palvelevasti.
Meripuolustuspiiri avustaa joukko-osastoja va-

SININEN RESERVI RY
maanpuolustuskentässä
Sotilaskoulutus

Merivoimien tuki toiminnalle
Vuoden vaihteessa on aloittanut toimintansa Merivoimien Esikunnassa vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta tukeva aluetoimisto. Toimiston päällikkö on merivoimien palkkaama henkilö, joka pää-

Järjestötoiminta

KOULUTUKSEN OHJAUS, VOIMAVARAT

SININEN
RESERVI R Y

RVLE

RTSÄÄTIÖ

Sininen Reservi ry:n tehtävät
Sininen Reservi syntyi vuonna 1995 pääasiassa juuri
toteuttamaan Meripuolustuspiirin yllä olevia tehtäviä. Sininen Reservi ry:n tehtäväksi ovat muotoutuneet seuraavat tehtävät:
Sininen Reservi ry on edelleenkin jäsenyhdistysten sekä merivoimien ja muiden viranomaisten
välisen yhteistoiminnan koordinoija ja toteuttaja. Se
toimii tässä roolissa yhteyselimenä meripuolustuksen viranomaisten suuntaan.
Sininen Reservi ry ohjaa ja antaa resursseja
Meripuolustuspiirin koulutustoiminnalle. Meripuolustuspiiri on tasan yhtä vahva kuin Sininen Reservi ry ja sen jäsenyhdistykset ovat. Meripuolustuspiirillä on vain piiripäällikkö, joka hoitaa tehtävää
vakituisesti.
Lisäksi Sininen Reservi ry harjoittaa julkaisuja tiedotustoimintaa, palkitsee varusmiehiä, reserviläisiä sekä toiminnassaan mukana olevia naisia.
Sininen Reservi ry voi yhdistyksenä omistaa ja
hallita kiinteätä sekä irtainta omaisuutta ja ottaa
vastaan toimintaa tukevia lahjoituksia. Tässä ominaisuudessa se voi omistaa koulutuksessa käytettäviä aluksia ja muita välineitä.

työnään ohjaa ja tukee maanpuolustuskoulutusta
merivoimissa. Aluetoimistossa on myös Meripuolustuspiirin päälliköllä toimitilat. Aluetoimisto palvelee myös paikallisosastoja mm postitus- ja monistustehtävissä. Merivoimien joukko-osastoihin
on perustettu lisäksi joukko-osastojen alueupseerit, jotka muiden töiden ohella huolehtivat myös
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tehtävistä
joukko-osastoissaan.
Meripuolustuspiirin ja Sininen Reservi
ry:n erittely
Miksi tarvitaan kaksi toiminnoiltaan samankaltaista organisaatiota? Edellä kerrotun perusteella tehtävät eroavat kuitenkin melkoisesti toisistaan. Samoja asioita ei tehdä päällekkäisesti. Eri toiminnoissa mukana olevat ovat monessa tapauksessa samoja henkilöitä, joten asioiden käsittely on suhteellisen helppoa.
Sininen Reservi ry on puhtaasti aatteellisten
maanpuolustusyhdistysten ja-kiltojen yhteistoimintayhdistys, jonka synnyttäminen oli saavutus sinänsä. Samanlaisia yhteistoimintayhdistyksiä piti aikanaan syntyä kaikkialle, mutta kun ei syntynyt. Nyt
nämä 21 jäsenyhdistystä toimivat myös omissa tehtävissään vahventaen vapaaehtoista maanpuolustuskenttää.
Toivottavasti yllä oleva selvensi asiaa. Mikäli
näin ei käynyt niin ei huolta, sillä muutaman vuoden toimintaa seuranneena, voin todeta, ettei tämäkään varmasti ole viimeinen lopullinen toimintamalli. Koko kenttä kehittyy vielä melkoisesti.
Rauhallista joulun aikaa ja milleniumia!
Piiripäällikkö Aslak Saviranta

SRVAL.TUU!
KUNTA

SRSÄÄT1Ö

OHJAA;
MERIPUOLUSTUSPIIRI

MerivE

VARAIN HANKINTA

NEUVOTTELUKUNTA I)
IJOHTORYHMÄ 2)|
AVUSTA*

MERIVARTIOSTO
"JÄSENYHDISTYS
JOUKKOOSASTO

PAIKALLISOSASTO

KOULUTUSHENKILÖSTÖ
KOULUTETTAVAT

ILMAVOIMIEN

HYLÄTYN

MA TERIAALIN

MYYMÄLÄ

AVOINNA

AVOINNA

KESÄKAUDELLA

TALVIKAUDELLA
Syys-Toukokuu

Kesä-Elokuu
Ti 10.00-17.00

Ti 10.00-17.00

Ke 10.00-17 00

Ke 10.00-17.00

To 10.00-17.00

KASINHANTA

Pe 10.00-17.00
KOULUTUSYHTEISTOIM1NTA
Selite: 1) Meripuolustuspiirin N e u v o t t e l u k u n t a Sininen Reservi ry:n hallitus j a 2) j o h t o r y h m ä Sininen Reservi rv : " v a h v e n n e t t u t y ö v a l i o k u n t a

La Joka kuukauden
viimeinen lauantai 10.00-16.00
(poikkeuksia teemamy/ntipäivinä)

La Joka kuukauden
viimeinen lauantai 10.00-16.00
TIKKAKOSKI
(poikkeuksia teemamyyntipäivina)
PUH (014) '81 5090
FAX (014) 181 5040
rtUOM1 Kasinhännässä maksutapana ainoastaan käteinen

Myymälä sijaitsee Ilmailumuseon piha-alueella
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Toimintapäivä Gyltössä
Teksti: Heikki Mäkitalo ja Mika Koivunen

"Paistaa se päivä risukasaankin" - onnetar oli mukana, kun kilta toimintaa suunnitellessaan valitsi päivämäärää toimintapäivälle Gyltössä.
Niin linnakkeen kuin killankin järjestelytoimet helpottuivat, kun havaittiin, että valittu päivä olikin heinäkuun saapumiserän varusmiesten
omaistenpäivä ja päästiin siis lyömään kaksi kärpästä yhdellä iskulla.

• L ä h t ö tapahtui perinteiseen tapaan
kaupungintalon puistikosta. Kytkimen vienosta valituksesta huolimatta p ä ä s i m m e liikkeelle j a m a t k a kohti Korppoota saattoi alkaa. Bussimatka sujui yllättävän nopeasti j a vaivattomasti j a kahta lossia m y ö h e m m i n
s a a v u i m m e Gyltöseen.
Liikkeellä oli paljon väkeä, olihan
luvassa paljon t a p a h t u m i a j a nähtävää. Ensiksi kuitenkin oli vuorossa
pakollinen varuskuntaesittely j a tervetulotilaisuus. Varuskunnan liikuntasali oli viimeistä istumapaikka myöden täynnä kun k u u n t e l i m m e Gyltön
koulutuspatterin päällikön, Uolevi
Piispasen huumoripitoista esittelyä.
Etsi v a r u s m i e h e s i

Esterata.

Seuraavaksi oli vuorossa "etsi varusmiehesi" -tapahtuma. Jaokset olivat
ryhmittyneet sulkeiskentälle, j o s t a omaiset kävivät
h a e s k e l e m a s s a "poikiaan". T ä m ä n t a p a h t u m a n jälkeen pidettiin perinteinen SA-int muotinäytös, jossa nähtiin varusmiesten varustekirjo kaikkine k o m m e r v e n k k e i n e e n . M i t e n k ä h ä n moinen m ä ä r ä tavaraa saatiinkaan mahtumaan siihen pieneen kaappiin?
Maastoruokailu suoritettiin m e r e n rannalla. L i hakeitto oli oikein h y v ä ä j a m a i s e m a t viimeisen
päälle kauniit. I s t u i m m e rantakivellä j a n a u t i m m e
elämästä. Samalla suoritimme maastontiedustelun
koska o l i m m e saaneet selville, että illemmalla samasta paikasta saisi grillimakkaraa j a lättyjä, joista
ei tietenkään sopisi kieltäytyä.

Uiskoajelulla
S a i m m e k a u h o t t u a sopat v a t s a a m m e j a hetken aikaa p o h d i t t u a m m e t u l i m m e siihen tulokseen, että
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l ä h d e m m e oitis k a t s o m a a n satamaan, j o s k o olisi
mahdollista kiivetä uiskon kyytiin. O l i m m e o n n e k kaita. S a a v u t t u a m m e rantaan havaitsimme, että j o noa ei ollut juuri nimeksikään j a uiskokin kaartoi
parahiksi paikalle. Joten ei m u u t a kuin pelastusliivit niskaan j a kannelle.
Hetken kuluttua j o viiletimme pitkin ulappaa reilun p a r i n k y m m e n e n solmun nopeudella j a testail i m m e veneen kaarto- j a p y s ä y t y s o m i n a i s u u k s i a .
Kaikki h a u s k a loppuu aikanaan j a rantaan tultiin
aivan liian nopeasti, tosin sen y m m ä r s i k u n katsoi
rannalle muodostunutta jonoa, venekuskilla oli edessä hikinen iltapäivä.
Suolapärskeiden seasta p ä ä t i m m e siirtyä kiven
sisään. Kasarmiluolaan oli pystytetty kalustonäyttely, j o k a käsitti m o n t a p y s s y ä j a erilaisia sähköaparaatteja ison kasan. Skaala kattoi aina vesijäähdytteisestä Maxim-konekivääristä nykyaikaisiin tu-

lenjohtopäätteisiin. S u u n t a s i m m e kuitenkin kohti
ykköstykkiä. K u l j i m m e pitkin käytäviä j a nousimm e kapeita portaita ylöspäin k u n n e s t ö r m ä s i m m e
jonon päähän. Jono eteni melko hitaasti, mutta saimm e h a n samalla hyvän syyn katsella hieman y m p ä rillemme j a ihailla hienoa automaatiojärjestelmää,
j o k a nostaa a m p u m a t a r v i k k e e t ylös tykille, ettei
varusmiesparkojen tarvitse raahata niitä terveytensä uhalla pitkin portaikkoja.

Munkkikahvia ja esterataa
Lopulta o d o t u k s e m m e palkittiin j a p ä ä s i m m e tykkihuoneeseen. Ensimmäiseksi s a i m m e kattavan esittelyn tykin alaosasta j a sen jälkeen k a p u s i m m e tykkikupuun j a vilkuilimme tykin hallintalaitteita. Tykin liikkuvuutta havainnollistettiin pyörittelemällä
sitä suuntaan j o s toiseenkin. Lopuksi h y p p ä s i m m e
ulos tykin " t a k a o v e s t a " j a h e n g i t i m m e jälleen raikasta ilmaa. Tykin ulkopuolella olikin m e l k o palj o n ihmisiä, j o t k a kuuntelivat kiinnostuneina kun
päällikkö kertoi j ä n n i t t ä v i ä yksityiskohtia varusmiesten nykyarjesta.
Aivan yllättäen viereisellä tykillä jysähti. K ä ä n n y i m m e kaikki k a t s o m a a n , että mitä ne oikein a m puvat. M e l k o pian kävi kuitenkin ilmi, että kyseinen tykki ei ollut tykki lainkaan vaan se oli vain
h ä m ä y s t ä eli valetykki j a p a m a h d u k s e t p a u k k u p a t ruunoita. N o hyvältä se näytti j o k a t a p a u k s e s s a , vain
mustaruudin tuoksu jäi aistimatta.
Sitten olikin j o aika kirmata kallioitten poikki
kohti sotilaskotia, pitihän sitä nyt saada kahvia j a
m u n k k e j a , m u u t e n ei varuskuntavierailu ole täydellinen. M u t u s t e t t u a m m e m u n k i t s i i r r y i m m e kohti
varusmiestoimikunnan j ä r j e s t ä m ä ä lättyrantaa. Pett y m y k s e k s e m m e kuitenkin h u o m a s i m m e , että kysyntä ylitti tarjonnan j a j o n o t olivat hirmuiset.
Mitäpä tuosta, s i i r r y i m m e sujuvasti kohti este-

rataa, jolla oli juuri alkamassa suuri kilpailu. Alokasjaosten kaksihenkiset j o u k k u e e t mittelivät voimiaan ryhmänjohtajien j a kantahenkilökunnan j o u k kueita vastaan vaativalla esteradalla. Esterata koostui yhdestätoista esteestä, j o t k a oli hajasijoitettu
pururadalle siten, että kahden esteen välillä oli aina
noin v i i d e n k y m m e n e n metrin j u o k s u m a t k a . K o k o naispituudeltaan kierros oli siis reilut puoli kilometriä. Suoritus aloitettiin j u o k s e m a l l a kierros radan
ympäri kahta telamiina kantaen. Siis m i i n a k u m paankin käteen j a menoksi.
Alkuvauhti oli useimmilla j o u k k u e i l l a hirmuinen, mutta viimeistään kääntöpisteessä h y m y rupesi h y y t y m ä ä n kun miinat alkoivat painaa. Puuskuttaen j o u k k u e e t ylittivät maalilinjan j a aloittivat varsinaisen estekierroksen. M i n u s t a tuntuu, että esteradan laitteet ovat peräisin inkivisiittoreilta, sen
verran tehokkaasti ne näyttivät imevän mehut kilpailijoista. Voittaneen parin aika oli siinä viiden
minuutin kieppeillä, eikä kyseessä suinkaan ollut
kantahenkilökunnan saatikka ryhmänjohtajien j o u k kue. Ei h u o n o suoritus, m e n k ä ä p ä itse koittamaan.
Mitenkähän mahtaisi killan j o u k k u e pärjätä, löytyyk ö vapaaehtoisia yrittäjiä ensi vuotta varten?

Tykistökeskitys
Seuraavaksi siiryimme uudelleen kohti lättyrantaa.
Tällä kertaa e m m e suinkaan olleet lättyjen perässä,
ne olivat muuten edelleen kortilla, vaan olimme siirt y m ä s s ä seuramaan toimintanäytöstä. Vastarannalle oli eristetty keltaisilla nauhoilla neliönmuotoinen alue. Vanhoina veteraaneina aavistimme, että
siellä saattaisi tapahtua jotain näyttävää, joten v a litsimme katselupaikat sitä silmälläpitäen.
Ja tottatosiaan, kerrankin j o k u oli panostanut
k u n n o n kentän. P a m a h d u k s e t tuntuivat vielä reilun
k a h d e n s a d a n metrin päästä katseltunakin. "Tykist ö k e s k i t y k s e n " j ä l k e e n urheat
taistelijat n o u s i v a t m a i h i n j a
s a v u t t i v a t sen v e r r a n t e h o k kaasti, että meni hetken ennenkuin yleisökään näki mitä tapahtui. Vihollinen saatiin kuitenkin nujerrettua j a alue vallattua.
O m a i s t e n p ä i v ä n virallinen
o h j e l m a alkoi päättyä. Jäljellä
oli e n ä ä l o m a t a r k a s t u s , j o t a
s e u r a s i m m e sotkun terassilta.
Oli aika aloittaa killan o m a n
o h j e l m a n p a r i s s a , j o k a oli
maastoon viitoitettu tehtävära-

Omaiset ja kiltalaiset
seuraamassa taistelunäytöstä.
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ta. (Suurempia suunnistustaitoja ei siis onneksi tarvittu.)
Vastailimme hankaliin kysymyksiin, tunnistimme lentokoneita, arvioimme etäisyyksiäja kuljetimme tärkeää viestiä. Pärjäsimme melko hyvin ja saavutuksena oli kunniakas kolmas tila vain niukasti
kärkisijoilta jääneenä. Ja sitten kerholle.
Päivän pääteeksi s a u n a a n
Ilta päätettiin kosteissa merkeissä kerholla. Nyt käsititte väärin. Tarkoitin luonnollisesti, että kävimme saunomassa ja tutustumassa paikalliseen laiturierikoisuuteen (5 m meren pinnasta, ei portaita) j a
pulahdimme uimaan vilvoittavassa ja virkistävässä
merivedessä. Saunan jälkeen nautimme olostamme
terassilla ja pian olikin aika lähteä kohti kotia.
Saimme alkumatkaksi seuraa paikallisista asukkaista, jotka liftasivat bussimme kyytiin. He olivat
matkalla Korppooseen j a siellä luonnollisesti paikalliseen anniskeluravintolaan, jossa on kuulemma
yksi miesten ja kaksi naisten vessaa. Tunnelma bussissa oli hilpeä ja kerhomestari Väänänen toimi asiantuntevana paikallisoppaanamme aina Korppooseen asti. "Tuo keltainen talo on myytävänä, hinta
300 000 mk - ei siitä tosin niin paljoa kannata maksaa". Loppumatka jouduttiin sitten tyytymään vain
kauniisiin saaristomaisemiin ilman opasta. Mutta
ensi kesänä uudelleen, eikös vain?

Turun Rannikkotykistökilta ry
• Kovasti syksyinen tunne tihkusateineen ja tuulineen oli totta lokakuun alkupuolella, kun kilta oli
lähdössä tutustumaan Kotkan rannikkoalueeseen.
Lähes koko ajomatkan satoi, välillä jopa lähes kaatamalla, mutta saavuimme kuitenkin aivan ajoissa
Kotkan Kuusisen satamaan jossa alus nimeltä Träskö odotti meitä miehistöineen. Träskö on noin 20
hengelle sisätilat tarjoava pieni, mutta merikelpoi-

nen j a nopeakulkuinen vene, jonka huippunopeus
on noin 40 solmua (noin 75 km/h). Säidenhaltija
kuitenkin yritti parastaan j a niinpä sade jäi Kuusisen satamaan, tosin uskollisesti odottamaan paluutamme.
Varsinainen tutustumiskäynti alkoi päästyämme
kuoppaista merta pitkin Rankin linnakkeelle, jossa
päällikkö, kapteeni Jukka Leikos, tutustutti meidät
saareen kävelykierroksen merkeissä. Ensimmäinen
kohde olikin melkein rannassa oleva sotilaskoti,
jonka koko takaseinän peittää upea maalaus. Tämän jälkeen nähtiin saaren varmastikin kuuluisin
paikka, sääasema, josta toimitetaan säätiedot muutaman kerran vuorokaudessa ilmatieteen laitokselle luettavaksi sitten radion merisäätiedoissa.
Saaren toisessa päässä tutustuttiin pääampumakalustoon, Tampellan 130 mm tornikanuunaan. Paluumatkalla katseltiin vielä tulenjohtotornia ja vanhaa kasarmia ja palattiin uudelle kasarmille ruokailemaan. Sillä aikaa merikin oli hieman rauhoittunut, joten matkalla Haapasaareen päästiin j o irrottelemaan noin 20 solmun vauhtia.

toksilla Suomen pienimmässä osuuskaupassa j a
käväistiin pikaisesti kirkossa.
Varsinainen merivalvonta-asema on komeassa
kivisessä tornissa j a varustettu huomattavasti laajemmalla kalustolla, mihin täällä Saaristomeren
suunnalla on totuttu, mutta ovathan liikennemäärätkin erilaiset. Asemalla on jatkuva päivystys niin
aisti- kuin tutkatähysteisesti.
Varusmiehistöön kuuluu myös kolme naista,
jotka on tosin majoitettu em. torniin kun taas loput
varusmiehet asuvat pienimmässä kasarmirakennuksessa, jonka olen ikinä nähnyt. Tähän omakotitalon kokoiseen rakennukseen on mahdutettu niin
varusmiesten majoitus-, koulutus-ja vapaa-ajan tilat sekä ruokala ja henkilökunnan työ- ja majoitustilatkin!
Bastionilinnoitukseen
Haapasaaresta palattiin j o tutuksi käyneellä Träsköllä lujaa, j o noin 30 solmun vauhtia, takaisin Kotkan
Kuusisen satamaan Kirkonmaan linnakkeen vierestä
kulkevaa väylää pitkin jossa siirryttiin taas omaan

Haapasaaressa

Hienosti palvellut Träskö Rankin laiturin
takana.

Jo nimi kertoo tärkeimmän.
Hyötysähkö tarkoittaa sitä, että polttoaineiden energia hyödynnetään tehokkaasti.
Kun tavallisesti sähkötuotannon yhteydessä syntyvä lämpö jää hukkaenergiaksi,
yhteistuotannossa se otetaan talteen ja käytetään lämmitykseen kaukolämpöverkon
kautta. Näin polttoaineiden energiamäärästä jopa yli 90 % saadaan hyötykäyttöön.

Haapasaari on hyvin tärkeä merivalvontapiste, matkaa aluevesirajalle j a
Venäjälle on molempiin vain vähän
päälle 10 kilometriä ja niinpä saarelle
onkin sijoittunut sekä Merivartioston
että Puolustusvoimien toimipisteet.
Merivalvonta-aseman varapäällikkö
aliluutnantti Mika Puntti esitteli meille saarta asiantuntevasti, ensin tutustuttiin työssään menehtyneiden miinanraivaajien muistomerkkiin, käytiin os-

Kiltalaiset kuuntelemassa
Rankin esittelyä, oppaana
kapteeni Jukka Leikos.

Turku Energia
http ://www.tu rku e n e rgia.fi
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KERAVAN
KESKUSAPTEEKKI

Tulisijamuuraukset, hopealoimu-takat

Kauppakaari 4, Kerava

S a r i n i n k u l m a n t i e 4 9 , 2 5 3 8 0 Rekijoki

Puh. (09) 2 7 4 7 9 3 0

Puh. (02) 7 4 8 3 4 2 0 , 0 4 0 0 - 5 3 1 2 2 0

E - T U O M I Oy
Tilauskonepaja
V a h d o n t i e 9, T u r k u
Puh. 02-274 3 3 0 0

KIIKALAN KIVIPUU KY

LAIHIAN KUNTA
Laihiantie 28, 66400 LAIHIA
Puh. 06-475 0411
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kuljetukseen ja Kyminlinnaan, jossa koulutuspatterin päällikkö komentajakapteeni Reijo Kinnunen
toivotti meidät tervetulleeksi. Hän esitteli meille
linnoituksen historiaa aina 1200-luvulta nykypäivään.
Linnoitus on aikanaan rakennettu Turku-Viipuri
-tien varteen ja sitä on aikojen saatossa rakennettu
muutamaan kertaan erilaisiin muotoihin, tällä erää
se on tyypillinen bastioni ja sellaisena taitaa säilyäkin, siilä komeat muurit on viime aikoina kunnostettu Museoviraston toimesta.
Linnoitus ei juurikaan ole osallistunut aktiivisiin sotatoimiin, mutta se on tarjonnut hyvän suojan varikoista aina nykyiseen koulutustoimintaan
saakka. Tällä hetkellä linnoituksen alueella toimii
Kotkan rannikkoalueen koulutuspatteri ja aliupseerikoulu, joissa koulutetaan jalkaväkilinjan varusmiehiä, kuten sotilaspoliiseja.
Päivän lopuksi nautittiin vielä päivällinen Kyminlinnan maanpuolustuskerholla ja kuultiin samalla Kotkan killan terveiset. Kiitokset kaikille järjestelyihin osallistuneille sekä matkalaisille!

Pansiossa, ruokalan parkkipaikalla kello 11. Paikka löytyy puhelinluettelon kartalta, sivu 17 ruutu 15-H, RiilahdentienjaRuotsinsalmentien kulmasta. Kulku parhaiten reittiä Metallikatu-Laivastontie. Paikalle pääsee myös bussilla
numero 32, joka lähtee Kauppatorilta klo 10.25.
Meripuolustusaluetta lähinnä oleva pysäkki on Metallikadun ja Ahjokadun kulmassa.
KOKOONTUMINEN

• • 5.2.2000 klo 14 on sääntömääräinen vuosikokous Turun ja Porin sotilasläänin luokassa. Käynti
luokkaan Turun upseerikerhon kautta, Kaivokatu 12.
Ennen kokousta kuullaan esitelmä jostakin rannikon puolustukseen liittyvästä aiheesta ja nautitaan
kokouskahvit. Vuosikokouksessa esillä sääntömääräiset vuosikokousasiat, kuten puheenjohtajan sekä
hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle sekä vuoden 1999 toimintakertomuksen ja tilien vahvistaminen. Lisäksi vahvistetaan toiminnan suuntaviivat vuodelle 2000. Mikäli hallitustehtävät (kuten sihteeri, talousasiat, tapahtumien
järjesteleminen) kiinnostavat, ota yhteyttäjohonkin
hallituksen jäseneen ja kysele lisää!

Öljyntorjunta
S a v e s Our S h o r e s
Brush
Chains \

jäMSSsT^

LORI harjakasetin

toiminta

Oil Boom
' •"/',. Side J i b

Brush
Chains'

• • 15.1.2000 on ohjelmassa tutustumiskäynti uuden kummijoukko-osastomme, Saaristomeren meripuolustusalueen Pansion toimipisteeseen. Ohjelmassa on tutustumista uuteen organisaatioon sekä
tiloihin ja sotasatamassa oleviin aluksiin.

Eräs LORI järjestelmän merkittävistä
eduista on sen keräysnopeus, n. 3-4 kertainen perinteisiin keräysjärjestelmiin verrattuna. Tämä merkitsee vastaavasti laajempaa puhdistettua aluetta.
Juuri se on
tärkeää, ennenkuin öljy ehtii saastuttamaan
rantoja !
UUTUUS ! LORI Mini Skimmer LMS-20,
jonka kapasiteetti yltää aina 25 m Vh.

• • Muista seurata killan ilmoittelua Turun Sanomien kiltapalstalla keskiviikkoisin ja perjantaisin.

TULEVAA TOIMINTAA

LORI harjateknologiaan perustuvat öljyntorjuntalaitteet ovat käytössä jo yli 190
aluksessa ympäri maailmaa. Harjakasetin
muodostaman kuljettimen avulla saadaan
vedestä tehokkaasti ylös niin öljy kuin sen
seassa olevat roskat ja mm. levä.

• • Rauhallista joulunodotusaikaa ja onnellista uutta vuotta 2000 kaikille Rannikon Puolustajan lukijoille!
Mika Koivunen, tiedottaja

Side Jib..
Oil Boom

Sisäänrakennetun
toimintaperiaate

LORS

järjestemän

LORI tuotteita: Harjakasetin avulla toteutetut keräysjärjestelmät asennettuina aluksen keulaan, sivuille tai
sisäänrakennettuna. Lisäksi kelluvat kerääjät,
rantojen puhdistussarjat, öljypuomit jne.

fißmanner

MAALAUS KAULIO O Y
Hallimestarinkatu, Kaarina
Puh. 02-274 9200, Fax 02-243 6445
i Polttomaalausta • Jauhemaalausta • Suihkupuhdistusta

P L 3 ., 1 0 9 0 1 H A N K O
Puh. (019) 2 2 2 0 0 1
Fax (019) 2 4 8 2 0 0 0

1

o

PERNAJA

f *

07930 PERNAJA

^

P. 019-66121

^P
^ ^

PERNA
07930 P E R N Å
TEL. 019-66121

RAISION I APTEEKKI
Kerttulantie 4, 21200 Raisio, Puh. (02) 438 1141

Raepuhalluskaapit ja -laitteet, singot sekä rakeet

RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA
STRÖMFORS KOMMUN

ROWEMA OY, PREMAC OY
Kultasepänkatu 8, 0 4 2 5 0 Kerava
Puh. 0 9 - 2 7 4 7 4 4 0 , F a x 0 9 - 2 7 4 7 4 4 3 0
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V ^

a

J

NORDSTRÖM

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

Pitäjäntie 7 A, 07970 RUOTSINPYHTÄÄ-STRÖMFORS
Tel ./Puh. (019) 618 104, Fax (019) 618 402
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II sukupolvi
Jussi V o u t i l a i n e n
II sukupolven kameroissa tuli käyttöön moniriviset vaakaan pyyhkivät järjestelmät. Esimerkiksi
4x288 detektorinen järjestelmä
pyyhkäisi kuvan vain vaakasuunnassa ja saatiin nelinkertainen informaatio yksirivisiin laitteisiin verrattuna.

Elop Ltd:n Intim
on ensimmäisen
sukupolven
kehittyneimpiä
järjestelmiä (Kuva
Elop Ltd)

I

nfrapuna
kameroiden
sukupolvet

Nopeimmin kehittyvä
ala sotavarusteteollisuudessa on ehkä
pimeätoimintakykyyn
tähtäävän tekniikan
kehittäminen. Kymmenen vuotta sitten
käytössä olleet infrapunakamerat ovat
tänään auttamatta
vanhanaikaisia.

70

Kuten tietokoneissa, saadaan infrapunatekniikan
alalla enemmän suorituskykyä vähemmällä rahalla. Järjestelmien
painot putoavat ja laitteiden modulaarisuus kasvaa. Huoltovälit
ovat yli kymmenkertaistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana tekniikan kehittymisen myötä.
Lämpöerottelukyvyssä puhutaan
asteen osista ja etäisyyksissä
puhutaan kymmenistä kilometreistä.

I sukupolvi
Ensimmäiset infrapunakamerat
olivat yksidetektorisia järjestelmiä,
joissa toteutettiin ns. sarjapyyhkäisyä. Detektori on kamerassa oleva ilmaisinelementti, joka muodostaa kuvaa lämpötilaerojen perusteella. Ns. sarjapyyhkäisy aloitettiin kuvan kulmasta ja yhdellä
detektorilla pyyhittiin koko kuva
vaakaan ja pystyyn useita kertoja. Käytettäessä yhtä detektoria oli
kuvanmuodostumiseen käytettä-

vä aika lyhyt, joten kuvan laatu jäi
heikoksi. Ensimmäiset laitteet olivat äänekkäitä jäähdytyksen aiheuttaman "melun" takia.
I sukupolvea kehitettiin siten,
että muodostettiin pieni detektorimatriisi. Esimerkiksi 2 x 2 elementtinen matriisi pyyhki koko
kuvaruudun kuten yksi detektorinen edeltäjänsä. Näin saatiin kuvan laatua parannettua. Edelleen
kehitettäessä I sukupolvea tuli
käyttöön ns. parallel scanning.
Tässä vaiheessa käytettiin detektoririviä (esim. 120 detektoria) joka
pyyhkäisi koko kuvaruudun vaakasuunnassa ja näin muodosti
kuvan. Väliin jääneet alueet "täydennettiin" siirtämällä detektoririviä 1/2 pixeliä alaspäin ja pyyhkäisy tapahtui uudestaan.
Ongelmana oli, että yhden detektorin pyyhkiessä koko näkökentän saatiin informaatio vain
kerran kohteesta, jolloin signaalikohinasuhde oli alhainen ja järjestelmän kuva ei ollut vielä kovinkaan hyvä.
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III sukupolvi matriisikamerat
Matriisi (esim. 240x320 tai
2 5 6 x 2 5 6 detektoria) "tuijottaa"
maisemaa. Skannausta ei enää
tarvita, sillä yksittäinen pixeli kykenee katsomaan kuvaa kauemmin ja saadaan parempi kuva. Ongelmana oli detektorin paikallaan
olo. Pyyhkäisyn ansiosta saatiin

kuvan yksityiskohdat paremmin
esille. Vaikka signaalia integroidaan kauemmin, ei kaikki yksityiskohdat välttämättä näy. Tämän ongelman poistamiseksi on III sukupolveen tulossa ja osin jo olemassa oleva microskannaus. T ä m ä
tarkoittaa matriisin liikuttamista 1/
2 pixelin verran, jolloin kuvan tarkkuus paranee entisestään.
Nykypäivän ir-kameran kuva
vastaa hyvissä olosuhteissa musta-valkoisen valokuvan kuvatasoa.
Tulevaisuuden visioissa ja osin jo
suunnittelutasolla o n kehitteillä
järjestelmiä, jotka yhdistävät ir-kameran ja normaalin päivänvalo
kameran kuvan hyödyntäen molempien kuvien resoluution. Kuva
on tällöin entistä terävämpi ja jopa
värillinen.

IR lookout - 1 5 M
toimiva M A G
2400 edustaa III
sukupolvea (Kuva
Hughes Aircraft)

TAMMISAAREN
KAUPUNKI
EKENÄS STAD
puh./tel. 019-26 311
TEKNIIKKA
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Tietovisa
Tommi Malinen

Crotale Naval VT 1 perheen ohjusjärjestelmillä
tarjotaan useilla kantamavaihtoehdoilla. Järjestelmä kykenee toimimaan pinnasta lähestyviä, ylhäältä-alas tai jopa
väistöliikkeitä tekeviä
ohjuksia vastaan. Ohjus
on tehokas myös helikoptereita ja lentokoneita
vastaan.

Suojaa

CROTALE
Naval V T 1:llä
• Crotale Naval järjestelmä on toteutettu modulaarisuusperiaatteella.Tyypillisimmät osajärjestelmät ovat tulenjohtojärjestelmä,
laskentajärjestelmä ja itse ohjuslavetti. Osajärjestelmät ovat samat
kuin maalavettisissa Crotaleissa.
Järjestelmä on kehitetty helposti
a s e n n e t t a v a k s i mille t a h a n s a

alukselle, kunhan aluksen uppouma vain on yli 200 tonnia.

Hyvä liikehtimiskyky
La Fayette -luokan aseistukseen kuuluu Crotale Naval
VT1 -järjestelmä. Kuva Thomson CSF.

VT1 -ohjus. Kuva Thomson
CSF.

1. Merikanuuna Betlehem Steelin
kaliiperi on
o) 234 mm
h) 120 mm
c) 305 mm

7. Suomenlinnan vanhin kivitalo
on
0) Merisotakoulun päärakennus
v) apteekkitalo
1) R-kioskin talo

teestä kaikkia järjestelmälle soveltuvia maaleja vastaan. Sytytin on
suunniteltu vastaamaan erityisesti
merellisiä olosuhteita.

2. Tarunhohtoisen yxtottisen nimi
yhdistetään
a) Mannerheimiin
b) Ehrensvärdiin
c) Nenoseen

8. Rannikkotykistösäätiö on
i) 20 vuotias
1) 30 vuotias
o) 50 vuotias

Toimintamoodit

Multisensori määrittää
maalin. Kuva Thomson CSF.
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• • Toinen kerta on j o perinne. Viime numerossa alkanut perinteinen tietovisa koettelee lukijoidemme tarkkaavaisuutta ja
rannikkopuolustustietoutta. Kysymyksiin löytyvät vastaukset tämän vuoden RP:n numeroista. Vastata voi EJ:llä, sähköpostilla
tai kirjeellä toimitukseen Jussi Voutilaiselle. Yhteystiedot löytyvät lehden kolmannelta sivulta. Palaute lehdestä vastausten
yhteydessä on aina tervetullutta.

3,5 machin nopeudella lentävän
ohjuksen liikehtimiskykyä kuvaa
G-arvo. Jopa 35 g:tä on mahdollista vielä kahdeksan kilometrin
lennon jälkeen.Tehokas kantama
on 11 kilometriä ja maksimikorkeudeksi on ilmoitettu 6000 metriä. Ohjuksen lentonopeutta kuvaa
hyvin aika joka vaaditaan kahdeksan kilometrin lentoon laukaisusta, 10,3 sekuntia.
Taistelukärki on esisirpaloitu ja
se saa laukaisuimpulssin elektromagneettisesta sytyttimestä. Sirpaleiden teho on riittävä kahdeksan metrin säteellä räjähdyspis-
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Järjestelmällä on kaksi toimintamoodia, m a n u a a l i n e n ja automaattinen. Manuaalisessa moodissa operaattori laukaisee ohjuksen, automaattisessa taas järjestelmä. Muuten molemmissa vaihtoehdoissa on toiminta täysin aut o m a a t t i s t a ja s a m a n k a l t a i s t a .
Ensin järjestelmä lukkiutuu havaittuun maaliin, sensori seuraa maalia ja tietokone laskee ammunnan
kannalta tarpeelliset tiedot. Laukaisun jälkeen ohjuksen ohjaus ja
sytyttimen toiminta ovat jälleen
automaattista.
Järjestelmä on operatiivisessa käytössä useilla merivoimilla ja
Ranskan laivastolla mm. La Fayette luokan fregateissa.

Tekniset tiedot:
Lentonopeus
3,5 mach
Liikehtimiskyky
35 g
Kantaman.
11 km
Max. korkeus yli 6000 m
Taistelulatauksen
paino
13 kg
Tehokas säde
8m

TEKNIIKKA

3. Yakhont merimaaliohjuksen
kantama on
a) alle 250 km
u) yli 250 km
c) 250 km

9.3/99 Rannikon Puolustajan kansikuva on
5) Santahaminasta
6) Dragsvikistä
7) Upinniemestä

4. Rt-golfin voitti tänä vuonna
a) Greg Norman
b) Pertti Malmberg
h) Ossi Kettunen

10. Toisen infrapunakameroiden
detektorit ovat
4) yhdessä rivissä
5) kahdessa rivissä
6) matriisissa

5. Merivoimien tutkimuslaitoksen
vuosipäivää vietetään
a) Syyskuun 13.
b) Elokuun 12.
o)Syyskuun 11.

11. Rannikko -99 harjoituksen järjesti
o) MeSK
m) SIMeriPAT
a) Dragsvikin varuskunta

6. Rannikkotykistön Opistoupseerien standaarissa on
h) miekka bastionikuvion keskellä
b) tykin putket bastionikuvio ympärillä
c) yxtottisenkypärä bastionikuvio
keskellä

12. Nuorisoleiri järjestettiin
e) Kuivasaaressa
m) Järvössä
u) Porkkalassa

fl Oikea rivi julkaistaan seuraavassa numerossa.
I Edellisen tietovisan vastaus oli hienokisa. Voittajaksi onnetar valitsi Maini Brandstackin. Toimitus onnittelee. Rt-pikari
toimitetaan voittajalle.
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Myynti ja leasing: Audi-myyntiverkosto kautta maan. Maahantuonti: VV-Auto Oy.

RANNIKON
-YHTEINEN

PUOLUSTAJA

J U L K A I S U M M E

230 hv, O - 100 km/h 7,3 s - aina quattro

RANNIKKOTYKISTÖN

RANNIKKOTYKISTÖ-

KYMENLAAKSON

UPSEERIYHDISTYS
PL 160
00131 Helsinki

SÄÄTIÖ
Valtuuskunnan puheenjohtaja
Toimitusjohtaja
KeijoTapiovaara
Hallituksen puheenjohtaja
Kommodori
Hanno Strang
Asiamies
Komentajakapteeni
JyriVikström
PL105,00201 Helsinki

RANNIKONPUOLUSTAJAIN

RANNIKKO-

H A N K O N I E M E N KILTA
RistoSariola
S u o k a t u 1 5 - 1 7 F 28
10900Hanko

Puheenjohtaja
TimoSario
Laajaniityntie 10F81
01620Vantaa
YHTEYSHENKILÖT
joukko-osastoittain
MerivE
komkaptJussiVoutilainen
SIMepa
- SIRR, k a p t l M a u r i M i k k o n e n
- H a n R P s t o , y l i l Kari Salin
SmMepa
kaptl H a n n u H e i n o n e n
KotRa
kaptl Jukka Leikos
UudPr
- Raa R t P s t o , k o m J u k k a T i 11 i
-VaaRannjP, kom Alexander
Aminoff
MeriSK
komkaptPetri Parviainen
MpKK
komkapt Timo Saastamoinen
Killat
maj Eero S i v u n e n
Johtorengas
kapt Pentti Jänkälä
Evp-ups
evOssi Kettunen

www.audi.de tai www.audi.com

SOTILASKOTIYHDISTYS
Ulla Varjola
Katajanokankatu4D
00160Helsinki

KILTA
EsaTerviö
Kotilotie 6
48310 Kotka
SUOMENLINNAN
RANNIKKOTYKISTÖKILTA
EeroAkaan-Penttilä
Sepontie 1 O
02130Espoo

Kaksinkertainen teho, nelinkertainen pito.

Auto, jossa yhdistyvät voima j a sen hallinta.
Kaksi turboa, 2 3 0 h v räjähtävää voimaa sekä nelinkertainen pito.
Tuloksena tehokkuus, turvallisuus ja mukavuus.

TURUN
RT-KERHO J O H T O R E N G A S
PenttiJänkälä
T e i n i n t i e 18C
00640Helsinki

RANNIKKOTYKISTÖKILTA
Heikki K i v i r a n t a
Lankakatu 15C10
20660 L i t t o i n e n

RANNIKKOTYKISTÖN
OPISTOUPSEERIT

M E R E N K U R K U N KILTA
Timo Koukku
H i e t a l a h d e n k a t u 29
65100Vaasa

JariAndersson
SantahaminaC35C
00860Helsinki

Kaksinkertainen suorituskyky, j o n k a vain Audin

quattro-neliveto

vangitsee voittamattomaksi ajonautinnoksi.
Audi A 6 2.7 biturbo quattro.

SELKÄMEREN
RANNIKKO-

RANNIKKOKILTA

JÄÄKÄRIKILTA
Tero Mäkinen
Siltasaarenkatu 15B60
00530Helsinki

T a u n o Setälä
Savenvalajanvahe4C25
26100Rauma

RANNIKONP U O L U S T A J A I N KILTA
Timo Koukku
H i e t a l a h d e n k a t u 29
65100Vaasa

Todellista suorituskykyä.
Uusi Audi A6 2.7 biturbo quattro.
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Enemmän kuin neliveto
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