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Hankoniemi 3 

Hankoniemi 1.8.1981 

ETULINJASSA VALPPAANA JA VALMIINA 

Suomenlahden ja Pohjois-Itämeren 
rajalla kauas mereen työntyvä Hanko
niemi on Suomenlahden lukko ja sen 
puolustuksesta vastaava joukko
osasto, Hangon Rannikkopatteristo, 
etulinjan joukko. 

Patterista on vuosien saatossa joutu
nut sotien katkerina päivinä osoitta
maan kykynsä toimia Hangon alueen ja 
sen asukkaiden turvana ja tulevaisuu
den takaajana. Tämä toiminta jatkuu tä
näänkin joka hetki ylläpidettävänä kyky
nä valvoa aluettamme ja torjua sen 
loukkaukset. Normaaliaikana tehdyt ha
vainnot ja johtopäätökset aluevalvon
tamme ja torjuntakykymme tasosta vai
kuttavat siihen, missä määrin meidän 
uskotaan pystyvän kontrolloimaan 
aluettamme mahdollisen kriisin tai so
dan aikana. 

Hangon Rannikkopatteristolla on 
vaalittavanaan kunniakkaat perinteet ja 
sillä on aina ollut käytettävissään te
hokkaat välineet, joiden äärellä jokapäi
vamen toiminta tapahtuu. Koulutus 
taisteluasemissa korostaa rannikkoty
kistön jatkuvaa valmiutta ja ennaltaeh
käisevää luonnetta. Edistyksellinen tek
ninen kehitys jatkuu edelleen. Sen anta
miin haasteisiin vastaamme voimavaro
jen sallimissa puitteissa. 

Hankoniemi , Ha ngon Ra nnikko pa tteristo n joukk o-osastolehti 
Osoite : Kork eavuo renka tu 13 , 10900 Ha nko, puh . 9 11-83 4 11 
Ps-tili 2 18 14-8 

Toimituskunt a: Eversti luutn a nt t i T Sario, Yliluutn antti R Rau
tava , Ylivääpeli K Lineri , Kersantti K T alvitie, Tykkimies H 
Nykänen , Värvätty L Kemppinen 

To imitussih teeri : Kers M Rantala 
Toimittaja : Tkm H ykä nen 
Talous: Ta lylil R Vesala , Alik T Immonen 
Tait to: Kers M Rantala, Opp H Kangasniemi 

Tehokkaan suorituskyvyn tärkein te
kijä on tehtävänsä tiedostava ja niiden 
tasalla oleva henkilöstö, jonka keskuu
dessa vallitsee luja, myönteinen joukko
osastohenki. Patteriston henkilöstö on 
täyttänyt ja täyttää nämä edellytykset. 
Viihtyvyyteen vaikuttavissa sosiaalisis
sa olosuhteissa on aikaansaatujen pa
rannustenkin jälkeen paljolti toivomisen 
varaa, mutta tarpeet ovat selvitetyt ja 
niiden täyttäminen tapahtuu aivan lähi
tulevaisuudessa. 

Suhteet Hankoniemen seutukuntaan 
ovat perinteisesti hyvät. Hankolaisten 
myötämielisyys ja tuki edesauttavat esi
merkillisellä tavalla toimintaa ja viihty
vyyttä . Erillinen sijainti, historialliset pe
rinteet, meren kaikkeen toimintaan hei
jastuva läheisyys ja kauneudestaan 
kuulu omaleimainen rannikko- ja saaris
toympäristö yhdistävät täällä eläviä ja 
toimivia ihmisiä toisiinsa vankoin si
tein. 

Hangon Rannikkopatteriston siirtyes
sä uudelle vuosikymmenelle kiitän kaik
kia patteristossa palvelevia ja palvellei
ta saavutetuista tuloksista, hankolaisia 
ja muita patteriston ystäviä hyvästä yh
teishengestä ja tuesta sekä toivotan 
vuosipäivävieraamme tervetulleiksi 
Hankoon. 

Hangon Rannikkopatteriston komentaja 

Everstiluutnantti 

Timo Sario 

Avustajat: Kap teeni V-O Eronen , Yliluutnantti H Maunu la, 
Ylivääpeli M Turunen, Piirtäjä M-L Semi 

Ku vat: Kapt A Vapaavuori , Yli! H Maunu la , Sotmest E Kuro
nen, So tmest O Määttä, Kok T Kaustio, Ko rpr T Manelius , 
Korpr J Sipilä, Viestitt M Lindström, Esikunnan A rkisto , Han
gon Museo, Kalevi Keynäs, Aarno Rautavaara , Johan Ulfvens 

Paino: Ha ngon Kirja paino 198 1 



4 Hankoniemi 

PUOLUSTUSMINISTERIN 

TERVEHDYS HANGON 

RAN NIKKOPA TTERISTOLLE 

Suomen riippuvuus ulkomaista on kiistaton. Tuot
teita ja henkisiä vaikutteita on hankittava muista 
maista ja viennistämme riippuu kansamme hyvin
vointi. Kun tiedämme merirajojemme pituuden ja to
siasian, että 85 % ulkomaankaupastamme tapahtuu 
meritse, on meidän puolustussuunnittelussamme ase
tettava rannikkomme ja merialueemme puolustami
nen lähes ensisijaiseen tärkeyteen. 

Vaikka puolueettomuuspolitiikkamme onkin koko 
puolustusajattelumme perusta, on meidän jo rauhan 
aikana varauduttava rannikkomme tehokkaaseen 
puolustamiseen, sillä kiinteät ja kalliit linnoituslait
teet ovat yhä vielqkin rannikkopuolustuksen runko. 
Vain täten voimme osoittaa puolustusvalmiutemme 
merirajojemme tuntumassa. Rannikon puolustami
nen on ennenkaikkea rannikkotykistön tehtävä. Sen 
jokahetkinen valmius antaa paitsi sodan myös rauhan 
aikana turvallisuutta, jota mm yhä kasvava veneily
harrastus kaipaa tuekseen. 

Hangon Rannikkopatteriston kunniakkaat perin
teet ja nyt saavutettu 60 vuoden ikä oikeuttavat sitä 
ylpeydellä kantamaan lippuaan ja aselajitunnuksiaan. 
Joukko-osasto on täyttänyt vaativan koulutustehtä
vänsä erinomaisella tavalla. 

Toivotan Hangon Rannikkopatteristolle omasta ja 
puolustusministeriön puolesta mitä parhainta menes
tystä tulevissa vaativissa tehtävissään. 

-- ~ 
~ ~"" c ~ \(Cv\ 
Lasse Äikäs 

Finlands beroendeförhållande tili övriga nationer 
är obestridligt. Man bör anskaffa produkter och and
liga inflytelser från andra länder och vår vä/färd är 
beroende av vår export. Emedan vi är medvetna om 
längden av våra sjögränser och omfaktat, att 85 % av 
vår utrikeshandel sker sjövägen bör vi i vår försvars
planering nära nog prioritera försvaret av våra kust
och sjöområden. 

Fastän vår neutralitetspolitik är grunden för vårt 
försvarstänkande, bör vi redan ifredstid vara beredda 
att effektivt försvara vår kust, ty permanenta och dy
ra fästningsanordningar är f ortfarande stommen för 
kustförsvaret. Ändast på delta sätt kan vi visa vår fär
dighet att försvara våra kustområden. Kustförsvaret 
är i första hand kustartilleriets uppgift. Dess ständiga 
beredskap ger trygghet inte bara under krigstid utan 
också under fredstid, vilket bl.a. dett allt mer växande 
småbåtsintresset kräver som sitt stöd. 

Hangö Kustartillerisektionens ärorika traditioner 
och den nu uppnådda 60-års ålder ger den rätt att med 
stolthet bära sin f ana och sina vapenslagstecken. 
Truppförbandet har uppfylt sin krävande utbild
ningsuppgift på ett utomordentligt sätt. 

Å mina egna och försvarsministeriets vägnar till
önskar jag Hangö Kustartillerisektion alli vä( i dess 
krävande uppgifter i framtiden. 
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HANGON RANNIKKOPATTERISTON 
HENKILÖSTÖ JA VARUSMIEHET 

HANGÖ KUSTSEKTIONS PERSONAL 
OCH BEVÄRINGAR 

Joukko-osaston jokapäiväisen toiminnan voiman
lähteinä ovat joukko-osastohenki ja perinteet. Perin
teet ammennetaan historiasta ja aikaisempien mies
polvien työstä. Ne vaikuttavat osaltaan myös joukko
osastohenkeen. 

Hangon Rannikkopatteristo laskee perinteensä v 
1921 tapahtuneesta irtautumisesta itsenäiseksi 
joukko-osastoksi. Rannikkotykistöllisiä perinteitä 
riittää kuitenkin aina 1780-luvulle saakka, jolloin 
Hangon ensimmäiset /innoitukset rakennettiin. 

Nyt 60 vuotta täyttävän patteriston historia osoit
taa, että annetut tehtävät on hoidettu hyvin niin rau
han kuin sodan päivinä. Esimerkiksi sopivia tapahtu
mia ja taisteluja on patteristolla vaalittavana enem
män kuin monella muulla rannikon joukolla. Patte
riston perinteet ovat hyvät - niin myös joukko-osas
tohenki. 

Rannikkotykistön käynnissä oleva kehittämistyö 
muuttaa Hangon Rannikkopatteriston ilmettä. Uu
den kaluston käyttöönotto haastaa patteriston henki
löstön kaikilla toimialoilla vaativaan työhön. Patte
riston tehtävien suoritusmahdollisuudet paranevat, 
jolloin myös valmiutta on helpompi ylläpitää. 

Etelä-Suomen sotilas/äänin lounaisrannikon val
vonnasta ja puolustuksesta huolehtivana joukkona 
Hangon Rannikkopatteristo toimii jatkuvan tarkkai
lun alaisena. Patterista on siten osaltaan luomassa 
kuvaa maamme puolustuskyvystä ja -tahdosta. Myös 
paikallisen väestön maanpuolustustahtoon patteris
tolla on suuri vaikutus. Uusi kalusto ja varustus antaa 
mahdollisuuksia vahvistaa patteriston suorituskyvyn 
uskottavuutta. 

Samalla kun kiitän Hangon Rannikkopatteriston 
henkilöstöä, varusmiehiä, reserviläisiä sekä patteris
ton hyväksi työskenteleviä henkilöitä ja yhteisöjä toi
votan kaikille juhlapäivän johdosta onnea ja menes
tystä. 

Etelä-Suomen sotilas/äänin komentaja 

Kenraaliluutnantti 

J Vallanen 

Kraftkällor för ett truppf örbands alldagliga verk
samhet är andan i f örbandet och traditionerna. Tradi
tionerna öses ur historien och de tidigare generatio
nernas arbete. De inverkar för sin del också på för
bandsandan. 

Hangö Kustsektion räknar sina traditioner från år 
1921, då den blev ett självständigt truppförband. 
Kustartilleriets traditioner går dock tillbaka ända tili 
1780-talet, då de första befästningarna byggdes i 
Hangö. 

Den nu 60-åriga sektionens historia visar, att givna 
uppgifter har skötts bra såväl under freds- som krigs
tider. Sektionen har flera exemplariska händelser och 
strider att vårda än många andra trupper på kusten. 
Sektionens traditioner är fina så också andan inom 
truppförbandet. 

Kustartilleriets pågående utvecklingsarbete ändrar 
Hangö Kustsektions verksamhet. Den nya materielen 
som tas i bruk utmanar persona/en på alla verksam
hetsområden tili krävande arbete. Sektionen f år bätt
re möjligheter att utföra sina uppgifter, varvid också 
beredskapen blir lättare att upprätthålla. 

Då Hangö Kustsektion har att sörja för bevaknin
gen och försvaret av Södra Finlands militärläns syd
västra kust, är den ständigt föremål för observation. 
Sektionen bidrar sålunda tili att ge en bild av vårt 
lands försvarsf örmåga och -vilja. Sektionen har också 
stort inflytande på den lokala bef olkningens försvars
vilja. Den nya materielen och rustningen ger möjlig
heter tili att förstärka trovärdigheten beträffande sek
tionens prestationsförmåga. 

Samtidigt som jag tackar Hangö Kustsektions per
sona/, beväringar, reservister samt personer och sam
fund som arbetar för sektionen, önskar jag alla lycka 
och framgång på festdagen. 

Kommendören för Södra Finlands militärlän 

Generallöjtnant 

J Vallanen 
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6 Hankoniemi 

HANKONIEMEN LUONTO 

Kalevi Keynäs 

Ihminen on loppujen lopuksi yhtenä la
jina muiden joukossa täysin riippuvainen 
muusta luonnosta. Siksi on niin tärkeää 
kaikessa toiminnassa ottaa huomioon 
luonto ja luonnossa elävien lajien elineh
dot. Kerran hävittämäänsä lajia ei pysty 
saamaan takaisin. Sen sijaan ihminen oli
si voinut käyttää jatkuvasti hyödykseen 
useita sukupuuttoon hävittämiään lajeja , 
jos hän olisi menetellyt järkevästi. Liian 
tehokas hyödyntäminen estää uusiutu
vien luonnonvarojen jatkuvan hyödyntä
misen. 

Muinoin , kymmeniä- ja sa
tojatuhansia vuosia sitten ny
kyisen Suomenmaan kamaraa 
peitti mannerjää satojen met
rien, jopa kilometrien paksui
sena massana . Jää oli jatku
vassa hitaassa liikkeessä . Liik
kuessaan se vei mukanaan ir
taimen maan . Lisäksi se ra
pautti , rikkoi ~ hiersi mu
kaansa myös peruskalliota . 

Jäämassa o li painollaan pu
ristanut allaan olevaa maan
kuorta loivalle kuopalle si
säänpäin . Jääkuorestaan va
pauduttuaan maankuori alkoi 
palautua ennalleen, aivan sa
moin kuin kumipalloon sor
mella painamamme kuo ppa 
häviää sormen otteen hell it
täessä. Maankuoren painu
man pala utuminen on kuiten
kin hidasta - tapahtuma on 
edelleen käynnissä . Rannikot-

la asuville ilmiö on tuttu 
maankohoamisena . Hangon 
seuduilla sen suuruus on ny
kyään n. 40 cm sadassa vuo
dessa. 

Jääkauden päättymisen ai
koihin Salpausselän lounaisin 
osa, Hankoniemi, oli moni
kymmenmetrisen vesipatja 
peitossa. Noin 4000 vuotta 
sitten Lappohjan tienoilla oli 
hiekkaharjante(ta jo no ussut 
saarina merestä . Kristuksen 
syntymän tienoilla , n . 2000 
vuotta sitten, yhtenäinen 
Hankoniemi oli jo olemassa. 
Niemen kärki sijaitsi Hangon
kylän tieno illa, mutta itse nie
mi oli kovin kapea nykyiseen 
verrattuna. Kaupungin kes
kustan rakennetusta alueesta 
suurin osa oli silloin vielä ve
den peitossa. Nykyisen muo
tonsa niemi on saanut viimei
simpien vuosisatojen kulues
sa . 

Merenpohjan muuttumista 
maaksi meillä on mahdolli
suus seurata Hanko niemen 
rannoilla tänäkin pa1vana. 
Vedenalainen hiekka ei ole 
paikoilleen jähmettynyttä, 
vaan meren virtailut ja aallok
ko muovaavat jatkuvasti riut
toja ja särkkiä. Aallokko pyr
kii kulj ettamaan ja kasaa
maan hiekkaa rantaan . Vesi
rajan yläpuolelle muodostuu 

rantaviivan suuntainen hiek 
kavall i, dyyni , jota tuuli lisäk
si muovaa . Näillä rantadyy
neillä on aivan o ma kasvilajis
tonsa. Vain voimakkaan juu
risto n omaavat lajit pys tyvät 
kasvamaan liikkuvassa hie
kassa . Kookas rantavehnä , vi
olettikukkainen meri nätkel
mä ja möyheälehtinen suo la
arho ovat luont eeno maisim
pia heikkarantojen lajeja. 
Meillä hyvin harvinainen hie
tikkokasvi ran takaura on lä
hes ainoilla pysyvillä suoma
laisilla kasvupaikoillaan Han
koniemellä. Piikikäs otaki
lo kki oli vielä nelisenkym
mentä vuotta sitten varsin 
yleinen kasvi täällä. Tunte
mattomasta syys tä se on hä
vinnyt, viime vuosikymmenel
tä on vain pari löytöä. Tulo
kaslajejakin toki rannoilla 
on . Kurt tulehtiruusu on puu
tarhakarkulaisena levinnyt 
1930-luvulla monille Hangon 
rannoille . 

Nykyään niemellä ei o le 
enää varsinaisia lentohiekkae
siintymiä . Monet vuosisadan 
vaihteen kuvat kertovat kui
tenkin täällä olleen paljaita 
hietikoita, joita tuuli p1t1 
avoi mina. Nykyään kasvilli
suus on sitonut entiset lento
hietiko t. Tä rkeimpänä syynä 
tähän muutokseen lienee se , 

Yli kymmenentuhatta vuot
ta sitten jääkauden ote alkoi 
hellittää. Ilmasto lämpeni , 
jäätikkö alkoi sulaa ja vetäy
tyä laidoiltaan kohti Pohjois
Ruotsissa sijainnutta keskus
taa . Kun peräytyvän jään reu
na oli saavu ttanut nykyisen 
Hangon kaupungin, seurasi 
n. 200 vuoden kylmenpi jak
so, jolloin jäätikkö ei pienen
tynytkään, vaan sen reuna py
syi lähes paikoillaan. Kesäisin 
jään sulaessa sen mukanaan 
kuljettamat kiinteät ainekset: 
lohkareet, kivet , sora, hiekka 
ja savi vapautuivat jään ot
teesta . Ne kulkeutuivat sula
misvesien mukana jäätikön 
reunaan, mihin ne kerrostui
vat. Tänä 200 vuoden aikana 
muodostui silloisen jään reu
naan harjanne, jonka me tä
nään tunnemme poikki Suo
men ulottuvana Salpausselkä
nä . 

Saariston suojaisissa lahdelmissa metsä ulottuu vesi rajaan saakka ja järviruokokasvus
tot myötäilevät rantoja (Ku va: Kalevi Keynäs) 
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Räyskän tavoin kaikki saaristolinnut vaativat pesimärauhan. Alä siis nouse maihin lintuluodoille ennen heinäkuun 
loppua. (Kuva: Aarno Rautavaara) 

että niemen kuivilla kankailla 
aikaisemmin kovin tavalliset 
kulot on yleisen palontorjun
nan ansiosta käytännössä pys
tytty rajoittamaan lähes ole
mattomiin. Toinen syy on 
lampaiden laidunnuksen 
päättyminen . Molemmat sei
kat vaikuttavat samansuun
taisesti; nykyään kasvillisuus 
sitoo hiekan paremmin kuin 
aikaisemmin . 

Tehokkaimmin hiekka si
toutuu silloin, kun se saa met
sän verhokseen. Paljaassa 
hiekassa ravinteiden määrät 
ovat pieniä. Siksi kasvillisuus 
on kituliasta . Satavuotias
kaan mänty ei ole kovin koo
kas. Metsätyypeistämme ka
ruimmat, jäkälä- ja kanerva
tyyppi vallitsevat entisi llä dyy
nimai lla. Paikoin ravinteita 
kuljettava pohjavesi on lä
hempänä - metsä on puus
toltaan komeampaa puoluk 
katyypin kangasta . Kosteam
milla paikoilla viihtyy myös 
kuusi, paikoin kuusikot ovat 
laajojakin . 

Lehtomaisiakin metsiä on, 
vaikka ne ovat alaltaan pie
niä. Niemen pohjoislaidalla 
on paikoin hieman tammea ja 
lehmu ta . Niiden luona kas
vaa myös muita lehtokasveja 
kuten sini- ja valkovuokkoa. 
Niemen hienoimmat lehdot 

ovat kuitenkin Tvärminnessä. 
Siellä on kall ioperän kalkkipi
toisuus paikoin loihtinut esiin 
rehevyyden, joka tuo mieleen 
Ahvenanmaan lehdot. Kevä
tesikko, verikurjenpolvi ja 
lehtokielo luovat monen 
muun lehtolajin kanssa ke
väällä ja alkukesästä saam ien 
ja pähkinäpensaiden katvee
seen värikkäitä kasvustoja. 

Niemen keskiset osat alavi
na ja tasaisina ovat olleet alt
tiita soistumiselle. Ha nkon ie
men suot ovat poi kkeavia -
tottun utkin soilla ku lkija jää 
helposti miettimään, onko tä
mä nyt todella suomalaista 
suota. Aukeita nevapintoja 
on vähän ja ne ovat pienialai
sia. Korvet ja rämeet ovat val
litsevia. Turvekerros on ohut, 
ja paikoin maaperän run
saampi ravinteisuus aikaansaa 
letto kasvillisuuden monine 
vaateliaine lajeineen. Näillä 
soilla kohtaavat pohjoiset ja 
eteläiset lajit, kuten nuijasara 
ja lännenhernesara, mähkä ja 
suoneidonvaippa. Vallan ek
soottisen tuntuisia ovat sellai
set korvet, joissa tavallinen 
järviruoko syyskesällä muo
dostaa kaukana rannoista 
puiden sekaan tiheän viida
kon. 

Hankoniemen selkärangan 
tienoot ovat tärkeätä pohja-

veden muodostumisaluetta. 
Asutuksen ja osittain myös te
ollisuuden vedentarve on voi
tu tyydyttää käyttämällä hy
väksi tätä uusiutuvaa luon
nonvaraa. Pohjavesi on tär
keä myös kasveille ja eläimil
le. Erityisesti niemen pohjois
laidalla on lähteitä ja lähteik- · 
köjä, joissa pohjavettä pulp
puaa runsaastikin esiin . Läh
teikössä lämpötila on talvella
kin nolla-asteen yläpuolella, 
joten pakkasta kestämättö
mät lajit menestyvät niissä. 
Hankoniemen lähteikköjen 
useista harvinaisista lajeista 
mai nittakoon lähdesara ja 
röyhysara. 

Pohjaveden pintaesiinty-
miä voidaan pitää myös nie
men kahta järveä, Santalan-ja 
Tvärminnenjärviä. Ne ovat 
suomalaisittain lähes ainut
laatuisia , koska niiltä puuttuu 
lasku-uoma. Veden pinnan
korkeus vaihtelee pohjaveden 
tason vaihteluiden tahtiin. 
Joinain vuosina Tvärminnen
järvi on aivan kuivillaan, jos
kus taasen veden peittämä 
alue on laajakin. Viidentoista 
viime vuoden aikana järvien 
vesi on ollut alhaisempi kuin 
aiemmin. Tämä liitt yy niemen 
pohjaveden pinnan tason ylei
seen lask uun, johon lienee 
vaikuuanut erityisesti lisää n
tynyt pohjaveden käyttö. 

Niemen linnusto on hyvin 
monipuolinen. Kaikkialla 
yleisten lajien lisäksi täällä ta
vataan säännöllisesti monia 
harvinaisuuksia. Kuusikko
korvissa pesivät pohjoinen 
pohjansirkku sekä eteläiset 
pikkusieppo ja idänuunilintu. 
Nummikirvisen tapaa pesivä
nä joskus niemen hietikko
mailta, kun taasen kirjokerttu 
hakeutuu pensaikkoisille pel
lonlaiteille ja kumpareille. 
Syrjäisiltä metsäalueilta ovat 
hiirihaukka ja kalasääskikin 
löytäneet vielä rauhall isen pe
simäympäristön. 

Hankoniemen omaleimai
sen ilmeen luo kuitenkin me
ren lähei syys. Täällä manner 
u lottuu aavan meren partaalle 
saakka. Hietikkorantojen 
suojaiset poukamat ja niiden 
väliset kallioniemet poikkea
vat etelärannikkomme tavan
omaisesta saa ristomaisemas
ta . Niemen edustalla saaret 
ovat suurelta osalta puutto
mia luotoja, joiden yli tyrskyt 
lyövät myrskysäällä. Vain 
saarien suojaisissa notkelmis
sa ovat puut päässeet juurtu
maan . Mäntyjen muodosta
mat vähäiset metsiköt ovat 
matalia. Puu, joka kohottaa 
latvansa muiden yläpuolelle, 
saa tuntea tuulen tuiverruksen 
muita pahempana, ja joutuu 
yleensä taipumaa n muiden ta-
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salle. Pienimmillä luodoilla ei 
ole kasveja lainkaan, hieman 
korkeammilla ensimmäiset 
maakasvit juurtuvat kallion
rakoihin . Vähitellen luodolle 
kertyy myös irtainta ainesta, 
missä kasvit voivat muodos
taa jo yhtenäisiä kasvustoja , 
pieniä niittylaikkuja. 

Vaatimatonkin kasvillisuus 
on riittävä, jotta saariston lin
nut voivat asettua pesimään 
luodolle . Tiirat ja lokit pesi
vät karikukon ja punajalka
viklon kanssa mieluiten puut
tornilla kareilla. Lokkien seu
raan hakeutuu myös sorsalin
tuja, kuten tukkasotkia ja 
haahkoja." Haahka on saaris
ton runsain lintulaji. Vuosisa
dan alussa sen kannat olivat 
hyvin heikot, mutta sen jäl
keen aktiivisten suojelutoi
mien ansiosta se on pystynyt 
lisäämään lukuaan monikym
menkertaiseksi . Myös har
maalokki on samanaikaisesti 
lisännyt lukumääräänsä nope
asti, mutta aivan muista syis
tä. Se on sopeutunut käyttä
mään meidän yhteiskuntam
me ylituotantoa hakemalla ra
vintonsa pääosan kaatopai
koilta. Näin se on pystynyt 
syrjäyttämään aikaisemmin 
sitä runsaamman selkälokin. 

Hankoniemen ranta-alueet 
ovat myös lintujen ,suosimia. 
Runsaimmin niemen rantave
sissä ja rannoilla on lintuja 
muuttoaikoina keväin ja syk
syin. Niemi on laajemmalta
kin tullut tunnetuksi joutsen
ten levähdyspaikkana. Nie
men lintulahtia käyttävät le
vähdyspaikkoinaan käytän
nöllisesti katsoen kaikki Suo
menlahden kautta muuttavat 
sorsa- ja kahlaajalajit. Osa on 
matkalla kaukaisille pesimäa
lueilleen Pohjoisen Jäämeren 
rannoilla, osa läheisemmille 
pesäpaikoilleen. Tavallisten 
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lajien joukossa tapaa silloin 
tällöin harvinaisuuksia, kuten 
ristisorsan tahi vaikkapa avo
setin. 

Elämä sykkii myös veden
pinnan alla. Kalliorannoilla 
kasvaa heti vesirajassa ahdin
partaa vihreänä levämattona. 
Hieman syvemmällä kasvaa 
rannikoittemme ainoa kookas 
levälaji, rakkolevä. Se muo
dostaa kasvualustan monille 
pienemmille levi11e sekä äyri
äisille, kotiloille ja simpukoil
Ie. Näitä eläimiä käyttävät 
monet pikkukalat ravinto
naan, jotka taasen houkutte
levat haukia ja ahvenia rak
koleväpensaitten suojaan. 
Viime aikoina rakkolevä on 
monin paikoin vähentynyt tai 
jopa hävinnyt. Syynä lienee 
vesien viimeaikainen voima
kas rehevöityminen. 

Rannikkovesissämme sekä 
kasvien että eläinten lajiluku 
on kaikkiaan varsin pieni . Se
kä valtamerissä että järvien 
makeassa vedessä viihtyy mo
nin verroin suurempi lajimää
rä. Eron syynä on se, että 
meidän rannikoillamme vesi 
on vähäsuolaista murtovettä, 
missä useimpien sekä merila
jien että makeanvedenlajien 
on mahdotonta tulla toimeen. 
Lajiluku on pienimmillään 
juuri Hangon vesien suolapi
toisuudessa, joka on keski
määrin 0,6 %, kun valtame
rien suolapitoisuus vaihtelee 
3-4 11/o :n välillä. 

Meidän tietomme Hangon 
lähivesistä, erityisesti Tvär
minnen alueelta ovat moni
puolisemmat ja tarkemmat 
kuin mistään muualta ranni
koltamme. Tämä on tulosta 
siitä tutkimustoiminnasta, jo
ta Helsingin yliopiston Tvär
minnen eläintieteellinen ase
ma on täällä harjoittanut jo 
lähes 80 vuoden ajan. Näistä 

vesistä onkin muodostunut 
kansainvälinen tutkijoiden 
"Mekka", jonka tutkijajou
kossa on monia eri kansalli
suuksia edustavia tiedemie
hiä. Asemalla työskentelevät 
tutkijat ovat kiinnostuneita 
myös suuren yleisön tekemis
tä havannoista. Maallikon te
kemä havainto voi johtaa tie
demiehen huomion seikkaan, 
jota tämä ei tullut huoman
neeksi. Tvärminnessä toivo
taankin tietoja luonnonilmi
öistä tahi tapahtuneista muu
toksista. 

Millainen on sitten Hanko
niemen ja sen lähialueitten 
luonnon, eläinten ja kasvien 
tulevaisuus? Tuleeko se säilyt
tämään omaleimaisen ilmeen
sä monine erikoispiirteineen? 
Tämä kaikki riippuu ennen 
kaikkea ihmisestä, siitä miten 
ihminen pystyy sopeuttamaan 
oman toimintansa luonnon 
toimintaan. Ihmisellä on ny
kyään teknillisten keinojen 
avulla mahdollisuus muuttaa 
luonnonoloja hyvin ratkaise
valla tavalla. Luonnossa esiin
tyvät lajit noudattavat luon
non talouden omia lainalai
suuksia. Ihmisen laatimat lait 
ovat sille vieraita. Vain osa 
luonnon lajeista osaa jousta
vasti sopeutua ihmisen voi
makkaasti muuttamiin oloi
hin. 

Ihminen on loppujen lo
puksi yhtenä lajina muiden 
joukossa täysin riippuvainen 
muusta luonnosta. Siksi on 
niin tärkeää kaikessa toimin
nassa ottaa huomioon luonto 
ja luonnossa elävien lajien eli
nehdot. Kerran hävittämään
sä lajia ei pysty saamaan ta
kaisin. Sen sijaan ihminen oli
si voinut käyttää jatkuvasti 
hyödykseen useita sukupuut
toon hävittämiään lajeja, jos 
hän olisi menetellyt järkeväs-

ti. Liian tehokas hyödyntämi
nen estää uusiutuvien luon
nonvarojen jatkuvan hyödyn
tämisen. 

Meidän tehtävämme on säi
lyttää elossa kaikki ne lajit, 
sekä kasvi t että eläimet, jotka 
elävät ympärillämme. Me em
me voi tietää mitkä näistä la
jeista saattavat 100 vuoden 
kuluttua olla ratkaisevan tär
keitä ihmisenkin kannalta. Li
säksi luonnon oman toimin
nan kannalta on aina suunna
ton menetys, jos yksi lenkki 
sen t01mmtaa ylläpitävistä 
osasista tuhoutuu. 

Meidän yhteiskunnallamme 
tulee olla voimaa ja tahtoa 
säilyttää näytteet alkuperäi
sestä luonnosta myös jälki
polville. Vaikka suu rinta osaa 
metsistä käytetäänkin metsä
talouteen , on kaikkia metsä
tyyppejä syytä jättää myös 
luonnontilaan. Suokasvien 
toimeentulo voidaan taata 
vain jättämällä eri tyyppisiä 
soita ojittamalla. Rantojen 
monipuolinen elämä voidaan 
turvata vain, jos osa rannois
ta jätetään rakentamatta. 
Saariston lintujen pesintä voi 
onnistua vain , jos ne saavat 
pesimärauhan luodoillaan . 
Rannikkomme vedet voidaan 
säilyttää puhtaina ja luonnol
taan rikkaina vain, jos me 
emme likaa niitä jätteillä ja 
pilaa niitä jätevesillämme. 
Elämän turvaaminen on eh
käpä suurin haaste, joka ase
tetaan meidän sukupolvellem
me. Meidän kaikkien tulisi ol
la valmiita vastaamaan tähän 
elävän luonnon asettamaan 
haasteeseen. 
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Hankoniemen lahdet ovat muuttavien joutsenten tärkein /evähdyspaikka ete/äranniko/lamme. Ne houkuttelevat /intu
jenharrastajia niemelle - joskus enemmänkin kuin tarpeeksi (Kuva: Johan U/fvens) 
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•• - RUSSARO 

Seuraava artikkeli on suora ote Kansan kuvaleh
den vuoden -32 eräästä numerosta. Toivottavasti 
voimme todeta kasarmin peruskorjauksen jäl
keen artikkelin hengen mukaiseksi. 

patteJ,.,Gstc,,11, 

Jl>d-d/li~~o' 
c%a11teeni 
·rf'="o Et1onen 

Lkeen, Pnti;ueti 
t?olillt.7#7e#ta-rl 
E <.IJ'i~-'1~nen 

Oli sumuinen- tammikuinen alkupäivä, oikeastaan byvin 
vähän talvinen, kun ajoin pienellä m\inatrallaajalfa., 

UT 4:llii, Russarön patterisaarelle, samalle, jonka eteläkärjestä 
Hankoniemen silmä lakaisee meren öistä ulappaa. 

Olirt matk,dla valokuvaam:i.an potteriston uutta kasannia , 
uuden uutukaista funltisluotetta, joka uaden vuoden lahjaksi 
oli luovutettu erilliselle Rnnnikkolykistöpalteristolle, mutl'.\ 
katsoessani tyrskyp.isaroiden sumentamista ikkunoi$ta merelle, 
ihmettelin, miten tulisin toimeen sillä erl\llä magnesiumia, jonka 
olin varannut mukaan. Kasarmin hyvä valaistus pelasti mil\\lt · 
kuitenkin. 

Kun saavuin tuon uutuuden, valkeaseinitisen, kolmikorrok• 
sisen, pikemmin uudenaikaista sairaalaa tai oppikoulua kuin 
kasarmia muistuttavan talon eteen, olin jo faivassa mukana 
olleelta rakennusmestarilta kuullut sen tulleen maksamaan n. 'k . . U milj. Smk., josta yli 1/a milj. oli jaettu työpaikkoina H,111gon 

fJ 'Jr AL r !?-!A~työ_ttöminä oll~ille .rake.?.n.u:imio~!""·. ett_ä piirtäjä oli 
---~~ __ laitoksen arkkitehti YpaJa Ja että Viipuria lukuunotta-

a ta ei yksikään garnisoni omistanut tällaista ei suinkaan 
ylellisyyttä eikä luvatonta mukavnuttakaan, vaan harvil\aisuutta 
- v$liteltavasti. 

'ltA&GMnl 
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Oli sunnuntajpäivä ja valkonauhaisia tykki poikia liikkui tuon 
tuostakin ovista, kun saavuin perille. Vilkkautta lisäsi varmaan 
vielä sekin seikka, että he olivat juuri edellisenä yönä muutta• 
neet uuteen taloonsa, joten siinä liikkumisessa oli jonkinlaista 
uutuuden viehiitystä. 

,To kaukaa luin pä.äportaiden suojakatoksen reunalta suurin 
kirjaimin, joita erel1dyin luulemaan valokirjaimiksi, tr. RTP.sto. 

Ovi pielessä ulkopuolella tervehti tulijaa ensimmäisenä suuri 
pronssu1en kilpi esittäen Suomen leijonaa. Se antoi tulijalle 
heU oikean mielensävyn muistuttaen isänmaasta j a sen arme\• 
jasta. Heli suurten lasiovien takana oli oikealla kädellä j\1hla
sali, jonka erikoiseen kahvaan ja sen neliömäiseen muotoon silmä 
kiintyi. Viiri oli hopeanharmaa syvänsinisin reunauurtein. -
Vasemmalla puolella paloi pieni seinään upotettu funkislamppu 
ja sen vieress:i oli kolmio. Niiden vieressä olevista ovista vei 
vääpeli, joka oli mää:ratty oppaa.kseni, minut pilivystysl\uo
neeseen, keskukseen, komentajan virkalluoneeseen ja sairas
tupaau, jossu oli vain kaksi vuodetta, niistä toinen jo käytän
nössä. Joukko-osaston pappi oli juuri potilaan luona ja mo. ve-

_; tiiydyimme pois. 
...., Suoraan vastapäätä pää,ovea ~•eiYät leveät portaat tO!$een 

kerrokseen. Niiden mole,umin puolin pääsi syvemmälle ensi• 
kerrokseen, ruokasuliin, keittiöön, astiainp~.suhuoneeseen, lasi
seinäiseeo perunankuorimisosastoon ja ,0arastoihin. Lisäksi oli 
pohjaketrokwssa vartiohuone ja arestihuoneet sekä yksi phnea 
karsseri, mutta niillä on oma sisäänkäynti. Tämän osaston sei
nät olivat hopea- ja hiu-maajuovaiset, tuoden mieleen v,µ\kilan 
ja vankipu,'lln, vain kovin miellyttävässä muodossa. 

A l l a : Osa m~1wtön pa-uhW>~IL OikHlla, 
,~=ntturiä Jalkojen pd'U#Uttita. 
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Russarön patteriston uusi funkiskasarmL 

Toinen kerros samoin kolmas kerro1" o1ivat miehistölle varatut. 
Ensin vaaemfua!la koko rakennuksen pituinen aula ja sen oikealla 
puolella tuvat - makuuhuoneet. Toisessa kerroksessa oli lisäksi 
juhlasali yläpuotella opetushuone siirrettävine erikoislamppui
neen mustan taulun valaisemiseksi, harmooneineen ja uuden
aikaisine pulpetteineen. - Vastapäätä opetushuonetta oli pesu
huone - niiden yläpuolella kolmannessa kerroksessa joitakin 
varasto- ja käyttöhuoneita, mm. kuivaushuone patteriston pyy
kille. Kolmannen kerroksen aulan perällä on lisäksi erikoinen · 
huone pienine luukkuineen elokuvafilmien säilytystä varten. 
Patteristolla on nimittäin elokuvakone ja pojat saavat muun 
työn ja opetusfilmin ohella tuontuostakin nähdä samoja filmejä 
kuin· •muutkin•. 

Värikäsittely uudessa kasarmissa oli hyvin hauska, samalla 
hillitty ja käytännöllisyyttä silmälläpitäen suoritettu. Kaikissa 
lämpöpattereissa eli kukin kierukka vuoroin mustan vuoroin 
hopeanvärinen, portaiden kaiteiden suojuslaudat harmaansiner
vät, jollen väärin nähnyt talvisessa hämärässä, ik.lrnnakehykset 
tumman ruskeat jne. Hauskin kerros oli toinen, jonka seinät 
oli maalattu lämpimän ruskeiksi, ovien ollessa harmaita. 

Kulkiessani tämän uuden kasarmin päästä toiseJie ajattelin, 
eiv,ätköhän pojat tunteneet itseään tyytyväisiksi. Kotona ka-

A l l a: Uudenaikainen keitia: K <>neet koti
maista tekoa. 

lastajamökit ovat usein kehnoja, ruoka niukkaa, talvinen ka• 
lastus sisua kysyvää - täällä oli kodikkuutta, lämpöä, huolen • 
pitoa, mainiota ruokaa, toisinaan elokuvaesityksiä, sotilas• 
ko<lissa lehtiä, kahvitarjoilua satumaisen halpaan hintaan, ja 
esim. juuri sinä iltana piti olla tanssiaiset, joihin M'l'-nelonen 
oli määrätty tuomaan lastillinen Hangon tyttölapsia. - Var
masti he olivat .tyytyväisiä. 

Liikkuessani patteriston alueella kahtena päivänä tapasin 
aina reippaita ja tyytyväisiä tykkimiehfä, ja mikä eniten läm
mitti mieltä, hyvin kohteliaita ja ystävällisiä. 

B. KARMO. 

f'<Jisen. kerroksen portaikon 
ikkunat ja suojal<atoksen 

kirjaimet.. 

Vas.: Siisti ruokailu
h~n.e. •Mustaa taulua• 
mui.$tuttauien t1;•ön.to<>()ie11, 
takana 011at _ utiahyllyi, 
jotka @at ,woimet myös 

pesuhl.Uineeseen. 

HanRPsto 1.8.1981 
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HÄSTÖ-
•• 

BUSO 

Hästö-Busön linnakesaari 
sijaitsee keskellä Suomenlahden kauneinta saaristoa 
kuuluu Tammisaaren kuntaan 
matkaa Hangosta 13,1 meripeninkulmaa 
mat~aa Lappohjasta 5,3 mpk 
matkaa Tammisaaresta 12,1 mpk 
saaren keskipisteen koordinaatit 59° 53' pohjoista 
leveyttä ja 23° 20' itäistä pituutta 

Vanha kasarmi, jonka edessä miinanraivauksessa kaatu
neiden muistomerkki 

Nimi Hästö-Busö juon
tanee juurensa siitä, että se 
on ollut kuuluisan Hästön 
luotsipaikan läheisin ros
vojen ja sakilaisten pesä
paikka (buse), joksi se ti
heän metsänsä vuoksi on 
hyvin soveltunut. 

Hästö-Busö on aikojen 
kuluessa ollut monenlais
ten toimintojen tapahtu
mapaikkana. Ensimmäise
nä tehtävänä saarella lie
nee ollut toimia merimerk
kinä jo muinaisajalta pe
räisin olevan kuuluisan ki-
vikummelein merkityn 
Idän tien (Tanskasta-
Viroon) varrella. Vahvis
tusta merimerkkinä toimi
miseen antaa Luotsiylihal
lituksen vuonna 1876 laati
ma kirjelmä Hästö-Busön 
saarella toimineille tulli
vartioille ja luotsihenkilö
kunnalle, jossa huomau
tettiin, että koska saaren 
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metsää pidetään meri
merkkinä, ei saarelta saa 
ottaa polttopuiksi muita 
kuin tuulen kaatamia puita 
ja kuivia risuja. Kiitos sil
loisen Luotsiylihallituksen 
kirjelmän - tänäänkin on 
Hästö-Busö karujen linna
kesaarien joukossa poik
keuksellisen suojainen ja 
vehmas. 

1900-luvun alussa Häs
tö-Busö kuului osana 
"Pietari Suuren merilin
noitukseen" suojaten pää
kaupunkia Pietaria. 

Itsenäisen Suomen jou
kot ottivat linnakkeen hal
tuunsa keväällä 1918. Häs
tö-Busö toimi vartiolin
nakkeena ja ajoittain siellä 
toimivat luotsi- ja merivar
tioasemat. 

Talvisodan aikana lin
nake oli saatettu · sodan 
ajan vahvuuteen . Ensim
mäisestä sotapäivästä al-

tP11/illi~kcf 
G(a11teen/ 
\.Å ~//~,;uorl 

kaen sen varusväki suoritti 
ilmatorjunta-ammuntoja 
viholliskoneita vastaan. 
Yksi viholliskone tuhottiin 
ja pudotettiin meren jääl
le. Merimaaleja ei koko 
sodan aikana ilmaantunut 
Hästö-Busön tykkien kan
topiiriin. 

Maaliskuun 13 . päivänä 
1940 Moskovan rauhassa 
Hankoniemi luovutettiin 
Neuvostoliitolle lento- ja 
laivastotukikohdaksi. 
Kymmenen päivän aikana 
Hästö-Busöstä oli evaku
oitava 152/ 45-C patteri 
ammuksineen ja kalustei
neen. Ankarien talvipak
kasten vallitessa saari eh
dittiinkin evakuoida mää
räaikaan mennessä. Häs
tö-Busössä oli uusi isäntä. 

25. kesäkuuta 1941 al
koivat sotatoimet Hangon 
alueella. Venäläiset valta
sivat kesän aikana verisissä 
saaristotaisteluissa Hästö
Busön pohjoispuolisia saa
ria. Suomalaiset suoritti
vat mottivaiheen aikana 
useita rohkeita tiedustelu
partioita vihollisen hallus
sa oleviin saariin. 

Vihollinen evakuoi Han
gon alueen 2.-3.12.1941 
yöllä sumun turvin. Omat 
joukot miehittivät tuhotun 
ja ansoitetun Hästö-Busön 
4.12.1941 

Sodan jälkeisenä aikana 
Hästö-Busö toimi vartio
linnakkeena ja saarella pi
tivät majaa vartiohenkilös
tön lisäksi merivartijat ja 
luotsit. Merivartijat siirtyi
vät Jussaröön 1960 ja luot
sit Koverhariin 1964. 

Sodan jälkeiseen histori
aan liittyy vielä eräs varsin 
erikoinen vaihe. Vuodesta 
1949 vuoteen 1965 linnak
keella oleili joko rangais
tustaan odottamassa tai 
palvelustaan suorittamassa 
runsas puoli tuhatta Jeho
van todistajaa. Tämä var
tiopäällikköinä toimineille 
varsin monivivahteinen 
ajanjakso tuotti patteris
ton oikeusupseerille paljon 
työtä. 

1965 lähtien on Hästö
Busöä kehitetty nopeasti 
vastaamaan ajan vaati
muksia, puolustuslaitteita 
on ajanmukaistettu ja mo
nipuolistettu. Varusmies-

Kantahenkilökunnan liikuntapäivä 
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ten ja henkilökunnan ma
joitusoloja on parannettu. 
Ajanmukaiset uudisraken
nukset valmistuivat 1968 . 
Linnakkeelle on kunnos
tettu vanha "Falckin mök
ki" ja pystytetty lahjoituk
sena saatu "Lillön mökki" 
saunoineen Hästö-Busöön 
välittömässä laheisyydessä 
olevaan Lillön saareen 
henkilökunnan vapaa
ajanviettopaikaksi . Huoli
matta suhteeilisen hyvistä 
asuinolosuhteista ja kau
niista luonnostaan ei 
Hästö-Busössä asu enää 

ainoatakaan lapsiperhettä, 
joita vielä 70-luvun alku
puolella saattoi olla useita. 
Saaren vakituisia asukkai
ta, sen luonnollisten asuk
kaiden lisäksi, on enää 
kymmenkunta. Vanhaa 
niin sanottua linnake
elämää ei enää Hästö
Busöstä sellaisenaan löy
dy. 

Hästö-Busön linnake on 
~oulutuslinnake, joka an
taa Hangon Rannikkopat
teriston omille reserviup
seereiksi ja aliupseereiksi 
koulutettaville reservin 

ESIKUNTAPATTERI 

Hangon kaupungin Kor
keavuorenkadulla sijaitsee 
patteristomme esikunta
patteri . Rakennus on aivan 
meren tuntumassa, majoi
tuskerroksen ikkunoista 
avautuu upea merellinen 
näkymä Hangon eteläiselle 
selälle, jossa keskellä hää
möttää Russarön saari. 

Esikuntapatteri on ra
kennettu 50-luvun alussa, 
vanhempien hankolaisten 
kuulee usein käyttävän täs
tä talosta nimitysta "mau
mau", nimi viittaa tuol
loin Afrikan Keniassa syn
tyneeseen kansanliikkee
seen. Patterin alakerrassa 
on patteristomme vasti
kään uusitut muonavaras-

ton tilat ja sauna. Ensim
mäisessä kerroksessa on 
varuskuntasairaala. Toi
sessa kerroksessa on soti
laskoti ja ruokala ja kol
mannessa kerroksessa var
sinainen "kasarmi", ma
joituskerros. Ullakkotiloi
hin on sijoitettu voimiste
lusali, jota kylläkin käyte
tään luokkana ja tilapäi
sesti majoitustilana. Ullak
kokerroksessa on lisäksi 
VMTK:n huone ja varas
tokoppeja. 

Esikunta patterin tär-
keimpänä tehtävänä on 
mahdollistaa patteristom
me jokapäiväisen huollon 
onnistuminen. Esikunta
patterille kuuluu kanta-

Linjan rakennus 

aliupseerikoulutuksen, se
kä huolehtii noin kuukau
den mittaisen jatkokoulu
tustilaisuuden järjestämi
sestä jokaiselle kotiutuval
le ryhmänjohtajaikäluo
kalle. Koulutustehtävien 
lisäksi linnakkeen henkilö
kunta sekä komento- ja 
huoltojaos suorittavat va
ruskunnalliset tehtävät, joi
hin kuuluvat samat toi
menpiteet kuin maavarus
kunnissakin. Muonitus, 
puhtaanapito, maa- ja me
rikuljetukset, varastonhoi
to ja kiinteistönhoito ku-

Jl'li~llikko' 
1!%a_pteetti 
:J L:e 1t tonen 

henkilökuntaa noin kaksi
kymmentä henkeä ja ruo
kalahenkilökuntaa kuusi 
naista. Suurin osa henkilö
kunnasta työskentelee päi
vittäin kuitenkin patterim
me ulkopuolella, patteris
tomme aluksilla, uudella 
varastoalueella (itäsata
man tuntumassa), pääase
varastolla Tulliniemessä 
sekä korjaamolla. Sairaa
lan henkilökunta ei kuulu 
esikuntapatterille, vaan 
huoltotoimistoon. 

Patterin varusmiehistä 

luttavat osan ja eräin osin 
kokonaankin henkilökun
nan työpäivän. 

Edellä mainittujen teh
tävien hoitamista varten 
on linnakkeella tätä kirjoi
tettaessa päällikkö ja hä
nen apunaan kaksi upsee
ria, neljätoista toimiupsee
ria sekä seitsemän siviili
toimenhaltijaa, joista nai
sia viisi ja miehiä kaksi. 
Lisäksi linnakkeella on 
pieni viihtyisä sotilaskoti, 
jota hoitaa palkattu emän
tä . 

8>/11/11, P'fM/leli 
r17ilipell 
c.l"t c!Pat'to/$ 

suurimman osan muodos
tavat autonkuljettajat ja 
venemiehet. Lisäksi patte
rilla palvelevat varuskun
takeskuksen viestimiehet, 
esikuntalähetit sekä 
lääkintä-, talous- ja taiste
luvälinehuoltoalan miehiä 
ja ryhmänjohtajia. 

Patterilla koulutetaan 
patteristomme viesti- ja ve
nemiehet. Kurssit pidetään 
kolme kertaa vuodessa, 
kurssin kestoaika on noin 
kaksi kuukautta. 

Venekurssi jo käytöstä poistetul/a "Pukkiolla" 

HanRPsto 1.8.1981 
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JUSSARÖ 

Vartiolinnake Jussarö 
kuuluu hallinnollisesti esi
kuntapatteriin muodos
taen oman ala-alueensa 
patteriston vastuualueen 
itäreunalla. Kuten muilla
kin ram:iikkolinnakkeilla 
on Jussaröllekin määrätty 
omat tehtävänsä valvon
nan ja vartioinnin sekä 
huollon että koulutuksen 
aloilla. 

Tärkeimpänä tehtävänä 
tällä vahvuudeltaan 10-14 
miehisellä joukolla on val
takunnan merialueen ja il
matilan valvonta yhteis
työssä muiden valvontavi
ranomaisten, lähinnä me
rivartioston kanssa. Toi
minnan pääperiaatteena 
on, että merivalvojat vas
taavat alueen kiinteästä 
valvonnasta ja merivarti
osto liikkuvasta valvon
nasta sekä meri- ja ilmata
pahtumien tutkinnasta. 

Varsinaiset merivalvon
tamiehet saapuvat linnak
keelle saatuaan alokasajan 
jälkeen 8 viikon mv-eri
koiskoulutuksen Kuuska
jaskarissa ja Russarössä. 
Edellämainitun varsin van
kan teoriapohjan varassa 
alkaa käytännön kouliin
tuminen merivalvonnan eri 

tehtäviin ja tilanteisiin toi
mipaikoilla. Merivalvonta
miesten jatkokoulutukseen 
kuuluu perehtyminen eri 
kaliperisten tykkien tuli
toimintaan ja huoltoon 
(rannikko-, ilmatorjunta
ja jalkaväkitykki) sekä 
suorittaa linnakkeen yllä
pitävää kalustohuoltoa. 

Yhteistoiminnasta Jus
sarön merivartioaseman ja 
vartiolinnakkeen välillä 
valvonta-asioiden lisäksi 
mainittakoon muonitus, 
mikä tapahtuu siten, että 
muonakunnan hankkimis
ta aineksista merivartioa
seman emäntä ja linnak
keen varusmieskokki yh
dessä valmistavat ruuan 
molemmille osapuolille. 
Kuljetuksissa vartiolinna
ke joutuu paljolti tukeutu
maan merivartioston hy
väntahtoiseen apuun, jos
kin venekaluston parane
misesta on hyviä toiveita ja 
tasapaino yhteistoiminnan 
tälläkin sektorilla saavu
tettaisiin. 

Varusmiesten vapaa-
ajan vieton materiaaliset 
mahdollisuudet ovat jou
kon pienuuden vuoksi ym
märrettävistä syistä varsin 
rajoitetut. Kun lisäksi en-

Kuljetukset hoidetaån merivartioston avustuksella 
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tistä pääharrastusta, sau
nomista, on energiasääs
tön vuoksi jouduttu voi
makkaasti rajoittamaan, 
on noudatettu vanhan 
Taistelijan Oppaan henkeä 
eli liikenevä aika käytetään 
varusteiden huoltoon ja le
poon. Erityinen kiitos on 
annettava Rannikkosoti
laskotiyhdistykselle sen 
toiminnasta täällä palvele
vien varusmiesten viihty
vyyden lisäämiseksi. Ne 

Käytännön merivalvontaa 

varusmiehet, jotka harras
tavat luontoon liittyviä asi
oita ovat täällä erinomai
sessa asemassa, si llä saaren 
poikkeuksellisen rikas 
luonto tarjoaa merkittä
vän tutkimuskohteen. 

Saaren suuri koko ja 
etäisyys mantereesta ai
heuttavat sen kasviston ja 
linnuston erityispiirteet. 
Kasviston osalta voidaan 
saari jakaa lähinnä kah
teen osaan, länsipuolen lä
hes koskemattomana säily
neeseen aarniometsätyyp
piin ja itäpuolen "kulttuu
rivaikutteiseen" osaan. 

Eräinä havaintoina kan
nattaa mainita, että esim 
Ahvenanmaalla kasvavaa 
mukulaa tavataan myös 
täällä. Kirjokertun laulua 
voidaan kuulla yleisesti ja 
erittäin harvinaisen idä
nuunilinnun tiedetään pe
sivän Jussarössä. Merilin
nuista mainittakoon meri
kihu (itäisin havainnointi
paikka Suomenlahdella) ja 

ulompana esiintyvä ruokki 
sekä ympäristössä tavatta
vat runsaat haahka-, 
merihanhi- ja räyskäyh
dyskunnat. 

Edellä olevan perusteel
la voitaneen vaatia, että 
jokainen alueen käyttäjä 
noudattaa varovaisuutta ja 
perusteellista harkintaa 
luonnon suhteen niin, että 
tämä monin tavoin arvo
kas ympäristö säilyttää 
ominaispiirteensä mahdol
lisimman pitkään. Useat 
lähisaarten asukkaat, 
luonnonsuojelijat ja meri
veneilijät ovat esittäneet 
pelkonsa, että saaren 
omistussuhteiden muutut
tua liikkumista Jussarössä 
tultaisiin voimakkaasti ra
joittamaan. Toivoa kui
tenkin voinee, että tehok
kaalla valvonnalla ja valis
tuksella Jussarössä voisi 
mahdollisimman moni 
siellä palvellut tai saareen 
kiintynyt ohikulkija va
paasti pistäytyä. 
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berättar om ortens händelser 

kertoo paikkakunnan tapahtumista 

lsCVCliCf 
vasfakHain 
LAPIN SOTA 1944-1945 
Sampo Ensimmäinen tutkimus Lapin 

sodast~_, jossa on käytetty myös 

Ahto Saksan L11ttotasavallan sota-_ark \s
ton t1et0Ja. 

Everstiluutnantti Sampo Ahto 
kuvaa kattavasti tämän tuntemat
toman sodan operaatioita. silloin 

kun suomalaiset joutuivat kääntä
mään aseensa entisiä aseveljiään, 

saksalaisia vastaan. 
• 348 s. Kuvaliite. Ovh. sid. 79,-

! 

~ TAPIOLA1·6 
C]) suuri suomalainen eräkirja 

Jämäkkä suurteos 
, kala- ja erämiehelle 

suurin koskaan Suomessa ilmestynyt eräkirja 
6 suurta, loistavan värikästä osaa 
2 400 suurikokoista sivua 
yli 3 500 kuvaa, lähes kaikki 
värillisiä 
eloisa, ytimekäs teksti 
tehty suomalaisin asian
tuntijavoimin Suomen 
oloihin ja suomalai
selle käyttäjälle . 
T oim itusneuvoston 
puheenjohtajana on yll
johtaja Tauno V. Mäki 

_,J -L&.J 

31: 
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RANNIKKOPUOLUSTUS
JÄRJESTELMÄN KEHITTÄ
MINEN 

Rannikkopuolustusta kehitetään pit
källä aikajänteellä. 1980-Iuku muodostuu 
ehkä merkittävimmäksi kehityskaudeksi 
itsenäisyytemme aikana. 

Pohjan nykyiselle kehitystyölle ovat 
luoneet parlamentaariset puolustuskomi
teat suosituksineen ja niiden pohjalta ta
pahtunut suunnittelu- ja kehittämistyö, 
joka edelleen jatkuu. 

Rannikkopuolustuksen 
ytimen muodostaa jatku
vassa rintama vastuussa 
oleva kiinteä rannikkoty
kistö. Rauhan aikana se 
muodostaa joukko
osastotasolla merivalvon
nan, alueellisen koskemat
tomuuden turvaamisen ja 
rannikon puolustamisen 
yhdistävän järjestelmän. 
Tarvittaessa tämä järjes
telmä laajenee joustavasti 
asteittain valmiuttaan ko
hottaen rauhan aikaisesta 
kiinteään johtamisjärjes
telmään tukeutuvasta, jat
kuvaa merivalvontaa suo
rittavasta sekä varoitus- ja 
torjuntatuleen pystyvästä 
linnakejärjestelmästä tor
juntakykyiseksi rannikko
puolustusjärjestelmäksi. 

JOHTAMISJÄRJESTELMÄ 

Ensimmäinen parlamen
taarinen puolustuskomitea 
suositti, että rannikkoty
kistön materiaaliohjelmia 
toteutettaessa "pitäisi ke
hittää viesti välineistöä". 
Tässä työssä onkin tullut 
monipuolisesti esille tarve 
kehittää ei vain rannikko
tykistön viestivälineistöä 
vaan koko rannikkopuo
lustuksen johtamisjärjes
telmää. 

Rannikolla on mahdolli
suus kiinteisiin tiloihin tu-

keutuviin kaapeliyhteyk
siin, JOita käytetään hy
väksi modernisoitaessa 
vanhempaa merikaapeli
verkkqa nykyaikaisiksi ak
tiiviseksi tietoliikennever
koksi. Tällainen verkko on 
konventionaalista meri
kaapeliverkkoa halvempi 
ja moninverroin suoritus
kykyisempi niin yhteyksien 
määrän kuin kuuluvuu
denkin suhteen. Haitta
puolena on kuitenkin li
sääntyvän erikoisviestika
luston sekä sen huollon 
henkilöstölle asettamat en
tistä korkeammat ammat
ti tai tovaatim u kset. 

Maavoimiin kuuluvana 
rannikkotykistön viestivä
lineistön tulee olla jo yh
teistoiminnan kannalta 
pitkälti yhdenmukainen 
maavoimien viestivälinei
den kanssa. 

Vuonna 1977 otettiin 
käyttöön kotimainen Salo
ran valmistama merialueen 
yhteistoimintaradio, meri
voimien, merivartioston ja 
rannikkotykistön yhteis
toimintamahdollisuuksien 
parantamiseksi. 

VALVONTAJÄRJESTELMÄ 

Parlamentaari
set vaatim uk set 

Molemmat mietintönsä 
julkaisseet parlamentaari-

set puolustuskomiteat ovat 
ottaneet voimakkaasti 
kantaa aluevalvonnan ja 
alueloukkausten torjun
nan suorituskykyyn. Ne 
ovat perustaneet suoritus
vaatimuksensa sille tosiasi
alle, että riittävän tarkka 
huolenpito alueemme kos
kemattomuudesta jo rau
han aikana tukee valta
kunnan johdon harjoitta
man turvallisuuspolitiikan 
peruslinjaa herättäen luot
tamusta sekä maamme 
harjoittamaan puolueetto
muuspolitiikkaan että ky
kyymme täyttää kansain-
välisten sopimustemme, 
ennen kaikkea YYA-
sopimuksen asettamat vel
voitteet. 

Toinen parlamentaari
nen puolustuskomitea ki
teytti aluevalvonnan ta
voitteet v 1976 julkaistussa 
mietinnössä seuraavasti: 
"Kansainvälisesti vakaana , 
rauhan aikana puolustus
voimien ja rajavartiolai
toksen tulee jatkuvasti 
suorittaa valtakunnan alu
een valvontaa sellaisin jär
jestelyin, jotka todennä
köisesti riittävät aluelouk
kausten paljastamiseen ja 
siten osaltaan niiden en
nalta ehkäisemiseen. Val
vontaan tulee kiinteästi 
liittää kyky alueellisen kos
kemattomuuden turvaami
seen tunnistamalla alueem
me luokkaajat, ryhtymällä 
tilanteen edellyttämiin vä
littömiin toimenpiteisiin ja 
luomalla edellytykset ta
pahtumien ulkopoliittiselle 
selvittelylle.'' 

Merivalvontaa suoritta
via valvontaviranomaisia 
ovat sotilas-, rajavartio-, 
tulli-, merenkulku-, ilmai
lu-, poliisi- ja muut erik
seen määrätyt viranomai
set. Puolustusvoimat ja ra
javartiolaitos vastaavat 
merivalvonnan käytännön 
järjestelyistä. Muut val
vontaviranomaiset ovat 
velvollisia ilmoittamaan 
sotilas- tai rajavartiovira
nomaisille havaitsemistaan 
valvontamääräysten rikko
muksista. Näillä virano-

Eversti Aulaskari 

maisilla on myös velvolli
suutenaan huomauttaa 
rikkomuksen tekijälle ja 
tarvittaessa vaatia valvon
tamääräysten noudatta
mista. 

Merivalvonta voidaan 
jakaa suoritustavan perus
teella 

tutkavalvontaan, 
optiseen valvontaan. 
vedenalaiseen valvon
taan ja 
partiointiin. 

Rauhan aikana tutka
valvonnan merkitys on 
ulottuvuutensa takia erit
täin suuri. Pienehköllä 
henkilöstöllä ja harvaan 
ryhmitetyillä tutka-asemil
la voidaan tehokkaasti val
voa aluevesiämme. Koska 
tutkavalvonnalla suoraan 
ei pystytä tunnistamaan 
kohdetta, on suoritettava 
optista valvontaa tehok
kaita tähystysvälineitä 
käyttäen sekä partioitava 
merialueita aluksin ja len
tokonein. Sukellusvenei
den havaitseminen ja pai
kantaminen aluevesilläm
me voidaan suorittaa joko 
kiinteiden vedenalaista 
valvontaa suorittavien ase
mien tai alusten sukellus
veneiden etsintä- ja mit
tainjärjestelmien avulla. 
Eri valvontamuodot kor
vaavat ja täydentävät siten 
toisiaan. 

VALVONNAN KEHITTÄMINEN 

Parlamentaaristen puo
lustuskomiteoiden suosi
tukset johtivat rannikko-

puolustuksen merivalvon
tajärjestelmän intens11v1-
seen kehittämisohjelmaan, 
jonka kalustohankinnat 
alkoivat v 1974. 

Entinen melko heikkote
hoinen valvontatutkaka
lusto korvataan voimakas
tehoisella tutkakalustolla, 
joka käyttää apunaan ti
lanteen ylläpidossa ja 
muissa automaattitoimin
noissa prosessitietokonet
ta. Järjestelmän avulla 
voidaan lisäksi avustaa 
omien alusten navigointia. 

Vedenalaisen valvonnan 
passiiviset kalustot on ke
hitetty kotimaassa. Niiden 
signaalin käsittelyssä käy
tetään tutka-aseman pro
sessitietokonetta apuna. 

Optisen valvonnan tär
keimpänä kehityskohteena 
on valvonnan pimeätoi
mintakyvyn kehittäminen. 
Päämäärään pyritään va
lonvahvistinlaitteita ja te
levisiojärjestelmiä käyt
täen. Niiden teknillinen 
suorituskyky ei vielä täysin 
vastaa merivalvonnan tä
hystysetäisyyksien ja koh
teiden tunnistamisen aset
tamia vaatimuksia. 

Eri valvontamuotojen 
keskittämisellä ja osittai
sella automatisoinnilla py
ritään vapauttamaan suo
ritushenkilöstö laitteilta ja 
siten minimoimaan henki
löstön lisätarve. 

Valvonnan johtamisjär-
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jestelyjen keskeisinä ta
voitteina ovat henkilöstön 
minimointi automatisoin
nin avulla sekä yhteistoi
minnan ja automatisoin
nin edellyttämien viestiyh
teyksien kehittäminen. 

Merivalvonta, kuten ko
ko aluevalvonta on 1970-
luvun loppupuolella saa
nut kasvavaa huomiota 
osakseen. Tämä on ollut 
seurausta siitä tosiasiasta, 
että aluevalvonta tukee jo 
rauhan aikana maamme 
tu rv alli s u us politiikassa 

~~ I 

omaksuttua peruslinjaa ja 
on sopusoinnussa kansain
välisten sopimustemme 
velvotteiden kanssa. 

Parlamentaariset kan
nanotot ovat vaikuttaneet 
olennaisella tavalla meri
valvonnan kehittämiseen 
investoituihin ja investoi
taviin varoihin sekä siirtä
neet lisääntyvässä määräs
sä myös henkilöstöä meri
valvontatehtäviin. Suotui
san kehityksen voidaan pe
rustellusti odottaa jatku
van myös 1980-luvulla. 

LASER
MITTAUS 

ASEJÄRJESTELMÄT 

Nykytilantee
seen johtaneita 
kehityspiirteitä 

Suomen rannikkotykis
tön kehittäminen on perus
tunut ja perustuu suurem
massa määrin kuin muiden 
aselajiemme maamme 
maantieteellisiin ja histori
allisiin olosuhteisiin. Tätä 
perua on Pietari Suuren 
merilinnoitusjärjestelmän 
pohjoisosa. Valtakuntam
me itsenäistyessä käyt
töömme jäi linnoitusjär
jestelmään kuuluvana osa 
suurvallan rannikkotykis
tökalustoa. Sen rahallinen 
arvo oli silloin suunnaton 
ja yhä edelleen sen käyttö
arvo on mittava. Kun 
olimme modernisoineet 
ballistisin kärjin vanhim
mat ampumatarvikkeet, 
rakentaneet tulenjohto- ja 
mittaustorneja, yhdistä
neet patterit ja tulenjoh
toasemat merikaapelein, 
hankkineet uusia sisäkan
tamittareita, uusineet am
munnan laskentatoimin
nan tykkien hajaryhmityk
sen mahdollistavaksi sekä 
hajaryhmittäneet pääosan 
rannikkotykistöämme 
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kuoppa-asemiin, oli meillä 
käytössämme 1940-luvun 
tasoa ajatellen käyttökel
poinen "suurvaltaluok
kaa" oleva rannikkotykis
tö. 

Sotienjälkeiset kaksi 
vuosikymmentä olivat ra
hallisesti köyhää aikaa 
rannikkotykistön kehittä
misessä. Sotakokemuksia 
hyödyntämällä voitiin kui
tenkin erittäin pienin kus
tannuksin kehittää rannik
kotykistöä. Organisaatiot 
uusittiin ja ne ovat osin 
vieläkin voimassa. Tulen
johto ja ampuma-arvojen 
laskenta yhdenmukaistet
tiin jo sotien aikana erin
omaisesti palvelleen kes
kiöjärjestelmän pohjalta. 

Raskas 152 mm:n Ca
net-kalusto modernisoitiin 
toiseen kertaan. Loppuun
kuluneet putket korvattiin 
kotimaisin Oy Tampellan 
valmistamin putkin ja ty
kit hajasijoitettiin entistä 
laajemmalle alueelle, va
rustettiin kupukilvin sekä 
linnoitettiin entistä perus
teellisemmin. 

TULENJOHTO- JA LASKEN
TAVÄLINEISTÖN KEHITTY
MINEN 

Tulenjohto- ja laskenta
välineiltä tulee voida vaa
tia, että niitä käyttäen kye
tään tykistön tuli nopeasti 
ja tarkasti kohdistamaan 
maaliin koko tykistön kan
taman piirissä. Tehtävä ei 
ole helppo ja erityisen vai
kea se on rannikolla, jossa 
patteri ja tulenjohtopaikka 
sijaitsevat useasti samassa 
saaressa. Tarkan mittauk
sen ulottuvuuden tulisi sii s 
olla yhtä pitkä kuin tykin 
kantama . Vasta tutka ja 
laser ovat tehneet tämän 
mahdolliseksi. 

Tulenjohtotutka on teo
riassa varsin ihanteellinen 
maalinmääritysväline. 
Sääoloista ja vuorokaude
najoista riippumatta si llä 
voidaan maali mitata no
peasti ja tarkasti. 

Hankoniemi 

Valvontatutkaverkon 
modernisointi aloitettiin 
ensimmäisen parlamentaa
risen puolustuskomitean 
suosittamilla tilausval
tuuksilla, jotka alkoivat 
vuonna 1974. Tutkatilaus
sopimus solmittiin vuonna 
1975. Tutkien täysimääräi
nen käyttöönsaanti kestää 
kuitenkin vuosia, koska 
mm linnoittaminen vaatii 
oman aikansa ja koska tut
ka liitetään osaksi yhdis
tettyä valvonnan, lasken
nan ja tulenkäytön järjes
telmää . Järjestelmän yti
menä on prosessitietokone 
eli laskin, jolle syötetään 
tutkalta sekä muilta mit
tausvälineiltä automaatti
sesti ja/tai manuaalisesti 
tulleet mittaustiedot. Las
kin käsittelee nämä tiedot, 
esittää tulenkäyttöä ja 
maalin seurantaa palvele
vat toiminnat tutkan kuva
putkella sekä laskee valit
tuja maaleja tulittaville ty
keille ampuma-arvot. 

Todellista vallanku-

toa onnistuneen ja taistelu
kestävän ratkaisun tarjosi 
100 mm:n kanuunalla va
rustettu panssarivaunun 
torni, joka valmiina ase
järjestelmänä soveltui var
sin vähäisin muutoksin 
kantalinnoitettavaksi. Tä
mä 100 TK-projekti, joka 
alkoi 1960-luvun lopulla 
jatkuu linnoittamisen osal
ta edelleen. Pääosa kiin
teän rannikkotykistön ke
veistä pattereista on tässä 
JOO mm:n panssaroidussa 
ja vahvasti linnoitetussa 
tornikanuunassa saanut 
nykyaikaisen ratkaisunsa 
maihinnousun torjunta
aseena. 

Kun kiireisintä uusintaa 
edellyttänyt kiinteän ran
nikkotykistön kevyen pää
tykkikaluston uusinta oli 
jo hyvässä vauhdissa, koh
distettiin uusintaponniste
lut vuosisadan vaihteesta 
peräisin olevaan raskaa
seen 152 mm:n päätykki
kalustoon. Tätä projektia 
vauhditti erityisesti toinen 
parlamentaarinen puolus
tuskomitea lausuessaan, 
että rannikkotykistön tär
keimmät raskaat patterit 
tulee varustaa kotimaassa 
konstruoi tavin tornity
kein. Tykki on parhaillaan 
Oy Tampellalla työn alla, 
kuten lehtiuutisista on voi
tu todeta. 

Järeän tykki kaluston 
uusiminen ei ole enää mie-

lekästä. Niiden kaukotor
juntatehtävät voidaan te
hokkaammin hoitaa meri
torjuntaohjuksin, jotka li
säksi eivät ole paikkaan si
dottuja kuten kiinteät jä
reät tykit. Rannikkotykis
tön suorittama kaukotor
junta siirtyneekin 1980-
luvulla meritorjuntaohjus
ten harteille. Ohjuksista 
puhuttaessa on kuitenkin 
aina syytä muistaa, että ne 
ovat aseina tykkejä mut
kikkaampia ja kalliimpia. 

HU OLTOJÄRJESTELMÄ 

Rannikkolinnakkeiden 
huolto on hoidettava sään
nöllisesti läpi vuoden. Eri
toten kelirikkoaika on vai
kea. Rannikkotykistö tar
vitseekin oman "kuljetus
ja huoltolaivastonsa". 

Vanhentuvan laiva- ja 
venekaluston uusiminen 
on hyvässä vauhdissa. Kol
me kiinteän rannikkotykis
tön joukko-osastoa on 
saanut V ALAS-luokan yh
teysaluksen. Mukaanlu
kien yhteysalus Pellinki, 
joka hankittiin joitakin 
vuosia sitten, on uusittu 
rannikkotykistön raskain 
yhteysaluskanta. Myös 
kuljetuslauttoja on hankit
tu. 

Linnakkeiden yhteyslii
kenteeseen jääolosuhteissa 
hankitaan edelleen HAU
KI-luokan kuljetusveneitä. 

mousta optisen tai pikem
minkin optis-elektronisen 
maalin mittauksen alalla 
edustaa laseretäisyysmitta
ri. Onhan se mittauskyvyl
tään 2-3 kertainen vanhoi
hin 4-6 metrin pituisiin si
säkantamittareihin verrat
tuna. Lasermittari on li
säksi kooltaan pieni ja siltä 
saadut maalin suunta- ja 
etäisyystiedot voidaan mo
dem-laitteita käyttäen vä
littää suoraan laskimelle. 
Näin nopeutetaan ja tar
kennetaan toimintaa ver
rattuna aikaisempaan jär
jestelmään, jossa sisäkan
tamittarilta etäisyysarvot 
ja suuntimelta suunta luet
tiin puhelimitse keskiöön 
missä kuultuja arvoja nou
dattaen pyöritettiin etäi
syys- ja suuntalaitteita en
nakoiden mittaamiseksi. 

RASKAS TORNIKANUUNA 

TYKISTÖKALUSTON 
KEHITTYMINEN 

Uusittaessa rannikkoty
kistön kevyttä tykkikalus-

.. 
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Avovesiliikenne hoidetaan 
nykyisellä H-luokalla, jo
ka myöhemmin korvatta
neen nopeisiin kuljetuksiin 
tarkoitetulla monikäyttö
veneellä. Osa avovesikulje
tuksista hoidettaneen myö
hemminkin nykyisen K
vene-luokan seuraajalla. 

Nopeisiin erikoiskulje
tuksiin tarkoitetuista vene
luokista 12.5 m Pilot-vene 
on herättänyt suurta kiin
nostusta . 

Uiskot ovat osoittaneet 
monikäyttöisyytensä sekä 
koulutuksessa että yleisve
neinä. 

KO U LUTU SJÄRJ ESTELM Ä 

Varusmies ko u I utu k sessa 
on otettu kokeiluluontoi
sesti käyttöön aikajaksot
telultaan tarkistettu järjes
tely, jossa palvelusaika ja
kaantuu kahden kuukau
den mittaisiin jaksoihin. 
Tästä nimi "kaksi - kak
si"-järjestelmä. 

Peruskoulutuskausi on 
kaikilla yhteinen. Tämän 
jälkeen alkaa johtaja-ai
neksen kahden kuukauden 
mittainen aliupseerikoulu
tus. Samanaikaisesti mie
histöainekselle annetaan 
erikoiskoulutus ja suorite
taan 11 kk palvelevan mie
histön teknilliset kurssit. 

Palveltuaan tähän asti 
neljä kuukautta ryhmän
johtajat ja miehistö siirty-

vät yksikkökaudelleen, jo
ta kestää · 4 kk. Reservin 
upseereiksi koulutettavat 
siirtyvät Rannikkotykistö
kouluun, jossa kurssi kes
tää nuo jo tutuksi käyneet 
2 kk. Kurssin jälkeen alkaa 
kokelaiden yksikköpalve
lus, jota jatkuu 4 kk. 

Ryhmänjohtajat osallis
tuvat kaksi saapumiserää 
nuorempien alokkaiden 
koulutukseen. Saapumis
erän 8 kk palvelleiden 
miesten kotiutuessa, linna
kepalveluun siirtyy nuo
remman saapumiserän eri
koiskoulutettu miehistö ja 
ryhmänjohtajat. 

Neljän kuukauden lin
nakepalvelun jälkeen ko
kelailla on palvelusaikansa 
päätteeksi kuukauden mit
tainen jaosjohtajien jatko
koulutuskurssi Rannikko
tykistökoulussa. Vastaa
vanlainen jatkokoulutus
kurssi järjestetään joukko
osastoittain ryhmänjohta
jille. 

Missä sit ten järjestel
män edut aikaisempaan 
verrattuna . Selvästi on to
dettavissa, että mm koke
lasaika muodostuu pitem
mäksi. Merkittävää on, et
tä yksiköissä aina on koke
laita . Järjestely lisää va
rusmiesjohtajien johtamis
toiminnan harjoittelua ja 
nostaa täten heidän val
miuttaan oman joukon 
johtamisessa. Järjestelyllä 
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Parturiliike Forum 83553 
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pyritään myös koulutusre
surssien eli henkilöstön, ti
lojen ja laitteiden keskite
tympään käyttöön . 

YHTEENVETO 

Rannikkotykistö elää 
tällä hetkellä voimakasta 
kaluston uudistumisen ai
kaa. Kaluston kehittämi
nen ja kokeilut vievät kui
tenkin vuosia. Parlamen-

taaristen puolustuskomite
oiden merivalvontaa ja 
rannikkopuolusta velvoit
tavat suoritevaatimukset 
tulevat näkymään käytän
nössä 1980-luvulla meri
valvonnan ja rannikkoty
ki stön selvästi tehostunee
na kykynä valvoa aluet
tamme ja puolustaa ran
nikkoamme eritoten 
Pohjois-Itämeren ja Suo
menlahden suunnalla. 
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HANGON KAUPUNGIN 
TERVEHDYS 

Kaupunginjohtaja 
Arvi Suvanto 

Historia osoittaa, että Hankoniemi ympäröivine 
merialueineen on kautta aikojen ollut sotilaallisesti 
kiinnostava kohde. Oman paikallisen joukko
osaston, nykyisen Hangon Rannikkopatteriston, 
Hanko sai kuusi vuosikymmentä sitten. 

Puolustusvoimat suorittavat yhteiskunnan sille an
tamaa tehtävää. Vaikka kysymyksessä onkin valtion 
tehtävä, liittyy paikallinen varuskunta kiinteästi myös 
sijaintikuntaansa. Patterista muodostaa osan kau
pungissa tapahtu vasta toiminnasta, jonka välitön ja 
välillinen vaikutus kaupungille on merkittävä. Toi
saalta patterista sekä sen henkilökunta perheenjäseni
neen ovat riippuvaisia kaupungin tarjoamista palve
luista. 

Hanko on tullut tutuksi monelle patteristossa va
rusmiespalvelustaan suorittaneelle miehelle. Varus
miespalvelus on jo sinänsä poikkeuksellinen ajanjak
so nuoren miehen elämässä, mutta patteristossa pal
velus tapahtuu varsin poikkeuksellisissa oloissa lin
nakkeilla, jonne kulkuyhteydet ovat hankalat ja mis
sä majoitus-, koulutus- ja vapaa-ajanviettotilatkaan 
eivät kaikilta osin ole parhaat mahdolliset. Saamani 
käsitys kuitenkin on se, että varusmiehet puutteista 
huolimatta ovat olleet tyyty väisiä palveluunsa Han
gon Rannikkopatteristossa. Ilahduttavaa niinikään 
on, että niin mainituissa kysymyksissä kuin patteris
ton henkilökunnan asuntotilanteessa on viime vuosi
na saatu aikaan merkittäviä parannuksia. Toivotta
vasti kehitys jatkuu. 

Minulla on kunnia esittää Juhlivalle Hangon Ran
nikkopatteristolle Hangon kaupungin tervehdys ja 
toivottaa sen henkilökunnalle ja varusmiehille mitä 
parhainta menestystä. 

Stadsdirektör 
Arvi Suvanto 

Historien visar att Hangöudd med omgivande 
havsområden genom tiderna har varit föremål för mi
litärt intresse. Ett eget lokalt truppförband, nuvaran
de Hangon Rannikkopatteristo, fick Hangö för sex 
årtionden sedan. 

Försvarsmakten utför en av samhället påförd upp
gift. Fastän del rör sig om en statlig uppgift hör en lo
ka/ garnison intimt ihop med den ort där garnisonen 
är placerad. Kustsektionen har en viktig roll i stadens 
verksamhet och en avsevärd direkt och indirekt bety
delse för staden. A andra sidan är sektionen och dess 
persona/ jämte familjemedlemmar beroende av den 
service staden kan erbjuda. 

Hangö har blivit bekant för många unga män som 
avtjänat sin värnplikt vid sektionen. Värnpliktstiden 
som sådan är redan en annorlunda period i en ung 
mans liv och vid Hangon Rannikkopatteristo avtjänas 
värnplikten under synnerligen speciella förhållanden, 
ute på fort dit kommunikationerna är besvärliga och 
där inkvarterings-, utbildnings- och fritidsutrymmen 
inte alltid är de bästa möjliga. Jag har dock fått den 
uppfattningen att beväringarna trots bristerna har va
rit nöjda med sin tid i Hangon Rannikkopatteristo. 
Glädjande är också del att under senaste år har skett 
märkbara förbättringar beträffande såväl nämnda 
frågor som personalens bostadsförhållanden. Vi ska/1 
hoppas att denna utveckling fortsätter. 

Jag har äran att tili det Jubilerande Hangon Ran
nikkopatteristo framföra Hangö stads hälsning och 
önska dess persona/ och beväringar lycka och 
välgång. 

. , 
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OLEMME VÄLIINPUTOAJIA 

Patteristo on toiminut 60 vuotta Han
gon kaupungissa ja lähisaarilla. Millai
nen on se yhteiskunta, jossa patteristo 
on mukana? Millaisia ongelmia on Han
gon kokoisella kaupungilla? Mitkä mah
dollisuudet Hangolla on kehittyä? Saa
dakseen vastauksia näihin kysymyksiin 
lehtemme haastatteli Suomen Kalastus 
OY :n toimitusjohtajaa Kalle Niemeä. 
Lehtemme aloittaa hankolaista teolli
suutta, elinkeinoelämää käsittelevän sar
jan. 

SUOMEN KALASTUS 

- Olin aikaisemmin 
tässä fi rmassa tekni llisenä 
johtaj ana ja viime vuoden 
vaihteessa aloitin toimitus
johtajana. Sitä ennen opis
kelin ja valmistuin vuonna -
75. 

- Tämä fir ma on Huh
tamäki OY:n Jalostajan 
satelii tti, jonka erikoisala
na on kotimainen kala. 
Käytämme tänä päivänä 
60 % siitä kilohailista , jo
ka menee elintarvikkeisiin . 
Hankolaisille kalastajille 
on merkityksemme suuri . 
He saavat kunnon hinnan 
raaka-aineesta ja heillä on 
vakituinen ostaja. 

- Suomen parhaat ka
lavedet ovat näillä Hanko
niemen seuduilla. Sataman 
kautta, joka on ympäri
vuotisessa käytössä, saam
me raaka-ainetta 9-10 kuu
kauden ajan täysipainoi
sesti vuodessa. Tämä on 
ki lohai lin ja si lakan mer
kittävin maahantulosata
ma. Hankolaiset kalastajat 
tuottavat raaka-aineesta 
noin 70 % ja kaikki se ka
lastetaan a ivan tästä Han
koniemen molemmin puo
lin . 

- Puolisäilykkeistä 
kaikki anjovikset jäävät 
kotimaahan . Mätipastei
jat, joissa on ulkolainen 
raaka-aine, menevät koko
naan vienti in, pääasiassa 
pieniin SEV-maihin. Se on 
suuri n suomalainen kala
valmiste, joka menee vien
tii n. Marinoidusta si la
koista menee 70 % Länsi
Saksaan. Täyssäi lykkeistä 
eli sardineista menee noin 
puolet vientiin , mutta 
kaikki pakasteet jäävät ko
timaahan. Viennin osuus 

viime ti livuodella oli 43 % 
ja tänä vuonna viennin 
osuus tulee kasvamaan. 
Valtion toimenpiteet ovat 
myös edesauttaneet vien
nin kasvua. 

HANKO TALOUSMAANTIE-
TEELLISESTI 

- Ei Hanko teollisuu
delle ole itsestään selvästi 
hyvä paikka, vaikka täältä 
on varsin hyvät etäisyydet 
niin Turkuun kuin Helsin
kiinkin. Parhaiten täällä 
näyttää menestyvän teoll i
suus, joka on tavalla tai 
toisella sidoksissa mereen. 
Hanko on kuitenkin aika 
sivussa. Meillä on myös 
ongelma, että kuulutaan 
Uudenmaan lääniin ja si
ten emme saa esim. kehity
saluetukea. Esimerkiksi 
kunnat tästä länteen, saa
ristokunnat, ovat kehitysa
luetta. Samoin pohjoisessa 
kehitysalueella olo vaikut
taa heti. Sodan seuraukse
na on täällä vielä ratkaise
mattomia ongelmia . Esi
merk iksi vielä on palj on 
jä lleenrakentamatonta a-

Kalastusta Hangossa 
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sutusta. Kaikkiaan me ol
laan vähän sellainen väliin
putoaja. 

KUINKA KÄY HANKOLAISEN 
TEOLLISUUDEN! 

- Täällä on hienoja 
yrityksiä, joilla on todella 
hyviä ideoita ja uskonkin , 
että yri tyksillä on jonkin
laisia mahdollisuuksia me
nestyä. Millaisia ovat nä
mä yritykset? Kone on se, 
joka on nykyään pärj än
nyt hyvin. Viskolla on ol
lut mahtava trendi koko 
ajan. Sitten on Koverhar 
ja tietysti Dynamiitti, jolla 
on määrätty paino koko 
ajan . Edellä mainitut ovat 
tällä hetkellä suurimmat 
työllistäjät. Kaikkiaan 
Hangossa on asukkaita 
hieman yl i 12.000, joista 
teollisuudessa työskentelee 
n . 2.500 henkilöä . Kau
punki itse on myös suuri 
työllistäjä. Sillä on palkka
listoillaan n 750 työnteki
jää. 

- Hanko on tällä het
kellä yksi teollistuneim-
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Siirtomaatavarakauppa Skvärgatanilla 1931 

mista kunnista. Kunnalle 
on tietysti hyvä, että täällä 
on paljon keskisuurta teol
lisuutta. Siten ei mikään 
teollisuuden haara ole do
minoivassa asemassa. Mo
nissa pienissä kunnissa, 
joissa on yksi iso yhtiö, 
kaikki talous riippuu siitä. 

erikoistumisen tielle. Tä
hän on pakottanut kova 
kilpailu, jota markkinoista 
käydään koko maassa. 
- Kalastuspuolella tääl

lä on kaikkiaan kolme lai
tosta. Merituote Sandin, 
Porkkalan Säilyke ja me . 
Kaikkiaan kalanjalostuste
ollisuus työllistää noin 200 
ihmistä suoraan. Sen lisäk
si on troolikutomo ja välil
lisesti kai työllistetään sa
takunta kalastajaa. 

ILMAN SATAMAA El OLISI 
HANKOA 

- Sataman toiminnalla 
täällä on oma painonsa ja 
Vapaasatama on hankolai
nen erikoisuus. Kaikkiaan 
sitä kautta tuodaan maa
han noin 70 % autoista -
kiitos tuolle japanilaiselle 
tuonnille. 

- Meidän firmalle sa
tama tuottaa raaka-ainetta 
ympäri vuoden, mutta täy-

sipainoista aikaa on kaik
kiaan 9-10 kuukautta. Jo
han vanhoissa koulukir
joissakin mainitaan, että 
Hanko on ainut läpi vuo
den käytössä oleva sata
ma. Kuva satamatoimin
nasta on nyt hieman muut
tunut. Tuonti pelaa pääa
siassa vapaasataman kaut
ta. 

- Sataman ympärillä 
tää kaupunki on lähtenyt 
liikkeelle ja siten se on tär
keä elementti. Voisi sanoa, 
että ilman satamaa ei olisi 
Hankoa. Koko kaupunki 
alkoi satamasta, sitten tuli 
rautatie ja muuta vasta sen 
jälkeen. 

- Kaikkiaan sataman 
käyttö on kasvanut käsi
tykseni mukaan. Käyttö 
on kuitenkin muuttunut si
ten, että nykyään, kun isot 
alukset saapuvat, ne on 
vain muutaman tunnin sa
tamassa ja lähtevät taas 
ulos. Ei siellä koskaan lai
voja näy. Koko satamatyö 
on rationalisoitunut huip
puunsa. Ennen vanhaan 
laiva saattoi maata viikko
kaupalla satamassa. 

RAHAA ENEMMÄN MATKAI
LUSTA 

- Matkailu vaatisi var
masti aika paljon uusia in-

- Hyvonhan oli aika 
iso, mutta sen lopettami
sen kolhut on nyt kärsitty. 
Ne on nuoltu ja niistä on 
selvitty. Uutena on tullut 
mm. Printal ja sitten on 
paljon saavutettu sitkeällä 
työllä ja uusilla ideoilla. 
Mekin olemme vasta neljä 
vuotta keskittyneet koti
maisen kalan jalostami
seen. Sillin jalostaminen 
lopetettiin kokonaan 
vuonna -76 ja ryhdyttiin 
kehittämään kotimaista 
kalanjalostusta. Vuonna -
80 meillä otettiin vastaan 
kalaa 960 tonnia. Vuonna -
79 saatiin 750 tonnia ja sitä 
edellisenä vuonna 350 ton
nia. Tänä vuonna syys
pyynnistä riippuen otetaan 
vastaan noin 1500 tonnia. 
Kasvun syynä on se, että 
asioita ollaan hoidettu jär
kiperäisesti. Monissa 
muissakin firmoissa on 
ryhdytty ajattelemaan jär
kiperäisesti . On lähdetty Vientivoi punnitaan ja pakataan puuasioihin. Hanko 1912 
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Rantaelämää ennen ensimmäistä maailmansotaa 

vestointeja. Suomessa ylei
senä ongelmana ja meillä 
myöskin on pääoman puu
te. Viime aikoina on poh
joisessa rakennettu tehok
kaita matkailukeskuksia 
ympäri Suomea ja Hanko 
on siinä taas pudonnut vä
liin. Kyllä Hangolla mah
dollisuuksia olisi, mutta se 
vaatii investointeja. Ideoi
ta tulisi heti kun vaan saa
taisiin pääomia. 

tapahtumat, joiden ympä
rille toiminta keskittyy . 
Heinäkuussa on huippu, 
jolloin on tennis, bridge ja 
Regatta. 

- Aina täällä on joku 
Marttakerhon vuosiko
kous tai nyt esimerkiksi 
Patteriston 60-vuotispäi
vät. Kesäaikana näitä eri
koistapahtumia on mel
kein joka viikonloppu. 

- Kyllähän tänne ihmi
siä saadaan, mutta ei saa
da niistä kaikkea irti. Tä
mä on sen ongelman ydin. 
Voisihan joku kongressi
hommakin olla mahdollis
ta, sillä täältä on Turkuun 
140 km ja Helsinkiin 120 
km. Kahden tunnin sisällä 
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on siis 2-3 miljoonaa ih
mistä saavutettavissa. 

MEILLÄ ON PALJON RATKAI
SEMATTOMIA 
ONGELMIA. 

Teollisuus täällä vaatii 
ammatt1taito1sta työvoi
maa ja siitä meillä on pula. 
Työvoimapula puolestaan 
johtuu siitä, ettei täällä ole 
asuntoja. Tämä on yleinen 
kuvio . Meidän tulisi kiin
nittää huomiota viihtyvyy
songelmiin. Tavoitteena 
on, että ihmiset pysyisivät 
enemmän paikallaan. Ui
mahallien ja vastaavien 
saantiin tulisi kiinnittää 
enemmän huomiota. Ei ih-

- Nykyisillä resursseil
la ei voida puhua mistään 
turismista. On ne määrätyt Kauppatori. Taustalla KOP:n talo, joka tuhoutui talvisodan aikana 

Stora Kolaviken 1924 

minen kuitenkaan pelkällä 
työllä elä. Kasvu täällä ty
rehtyy ennen kaikkea sii
hen, ettei ole työvoimaa. 

- Asuntoja meiltä 
puuttuu siksi, ettei ole 
suunnitelmallisuutta. Sil
loin kun meillä oli viimeksi 
tällainen huippu, olivat 
asiat aivan samalla tolalla. 
Silloin kysymys oli vielä 
kuumempi. Kun matala
suhdanne tuli, ei tänne 
suunniteltu yhtään asunto
ja. Ja nyt ollaan taas sa
massa tilanteessa. Nyt kui
tenkin asuntopula on tape
tilla niin paljon, että asian 
pitäisi mennä eteenpäin. 
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Kotimaiset, yksilölliset somisteet 
eri koi sl i i kkeestä 

Koteihin, liikkeisiin ja toimistotiloihin 

Palveluksessanne 
somisteiden erikoisliike-

Kukka-Somiste Oy 
Mechelininkatu 26 
00100 He1sinki 10 

puh.90-409794.446829 
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PELLERVO-SEURA 
osuustoiminnan keskusjärjestö ... . .. , 
Jasemna 800 perusosuuskuntaa 
sekä keskusliikkeet: Hankkija 
Metsäliitto, Munakunta, OKO,' 
SOK, TI..K, Vakava ja Valio. 

Elintarvikkeita 
puh. 82301 
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KULJETUSTEN ON TOIMITTAVA - JA NE TOIMIVAT 

Vänö, Hankoniemi, H-2, RN, K-20, K-
22, Y, Uisko. Tässä nimiä, jotka muo
dostavat Hangon Rannikkopatteriston 
vesikuljetuskaluston rungon. Vesikulje
tukset muodostavat erään elimellisen ja 
merkittävän osa-alueen rannikkotykistö
j oukko-osaston kokonaistoiminnoista. 
Kuljetusten täytyy toimia. Siitä, miten ne 
toimivat Hangon Rannikkopatteristossa 
antaa seuraavassa tietoja patteristoupsee
ri majuri P Lahdenranta. 

Mitä HanRPston vesi
kuljetuskalusto käsittää? 

Rannik kojoukko-osas
ton kannalta vesikuljetus
kalusto on erittäin tärkeä 
ja eniten käytetty, koska 
linnakkeiden hoitaminen 
ja huoltaminen ovat siitä 
täysin riippuvaisia . Vesi
kuljetuskalustoa meillä 
onkin melkoinen määrä. 
Suurimmasta päästä aloi
tettuna on kuljetusalus 
"Vänö" , jota voisi kutsua 
'lippulaivaksi'. Sitten tule
vat H- ja Hauki-luokan 
alukset, kaksi K-venettä, 
Y -vene, edelleen kaksi no
peaa (RN) venettä, kaksi 
kuljetuskäyttöön tarkoi
tettua Uiskoa sekä yksi 
pioneerityöveneeksi muu
tettu Uisko. 

Suunnitteilla on vielä 
eräitä pienehköjä aluksia 
kaikille rt-joukko-osastoil
le, myös meille, mutta ne 
ovat vasta suunnitteluas
teella ja kestää varmasti 
vielä muutamia vuosia en
nen kuin niitä joukko
osastoihin saadaan. Nämä 
alukset tullaan suunnittele
maan ensisijaisesti koulu
tuskäyttöön, sekä normaa
li- että kriisitilanteessa. 

Kala-lautta meillä on jo 
toista kesää käytössämme 
ja on toiveita saada se 
myös tulevina kesinä käyt
tööm,ne. Kala-luokan 
alushan ei ole jäissä kulke-

va alus, sitä käytetään avo
vesikautena lähinnä mate
riaalin ja tavaran kuljetuk
siin linnakkeille. 

Jääajoneuvoina meillä 
on Bombardier-tyyppinen 
moottorireki, joka on tela
vetoinen ja kuljettaa n 10 
henkilöä sekä muutamia 
moottorikelkkoja, jotka 

pituus: 30,65 m 
leveys: 7,85 m 
syväys: 3,2 m 
teho: 1071 kw 

ovat käteviä ja nopeita pie
niin kuljetuksiin. Kelirik
koajoneuvoina on kaksi 
hydrokopteria, joita käy
tetään tilanteissa jolloin 
jäätilanne on jääajoneu
voille epävarma eikä aluk
silla päästä ajamaan tai 
joudutaan ylittämään rai
loja tai avattuja väyliä. 
Hydrokopterilla voidaan 
kuljettaa 3-4 matkustajaa, 
joten ne ovat parhaimmil
laan hätätilanteissa ja sai
raustapauksissa. 

Millaisiksi nämä hydro
kopterit ovat käytössä 
osoittautuneet? 

Ne ovat osoittautuneet 
erittäin käyttökelpoisiksi 
niissä tehtävissä, mihin ne 
on tarkoitettukin. Tosin 
niitä ei ole kovin paljon 
jouduttu käyttämään, 
mutta muutaman kerran 
kuluneenakin talvena. Ne 

Valas-luokan kuljetusalus 
"Vänö" 

pystyvät liikkumaan vai
keissakin olosuhteissa, 
mm. ylittämään vaikeakul
kuisiakin railoja ja väyliä. 

Miten vesikuljetuskalusto 
on kehittynyt viime vuosi
kymmeninä? 
1970-luvulla vesikuljetus
kalusto on kehittynyt erit
täin merkittävästi. K- ja Y
luokan veneet ovat jo van
haa kalustoa, 50- ja 60-
luvuilla käyttöön otettuja, 
mutta nimenomaan nämä 
nopeat RN- ja Uisko-tyyp
piset veneet, jotka tällä 
vuosikymmenellä tulivat 
käyttöön, ovat nopeutta
neet huomattavasti liikku
mista linnakkeiden välillä. 
Tarkastus- ja tiedustelu
matkat sekä sairaankulje
tusmahdollisuudet muun 
muassa ovat näiden venei
den ansioista huomatta
vasti nopeutuneet, mikä 

uppouma: 300 tn 
nopeus: n. 13 soi 
matkustajia: 168 + 12 
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on luonnollisesti positiivis
ta kehitystä . 

Ennenkaikkea alukset 
ovat nuorentuneet ja keli
rikkoalusten jäissäliikku
miskyky on parantunut 
huomattavasti. Lähinnä 
näiden kahden viimeisim
män aluksen, "Hankonie
men" ja "Vänön", ansios
ta. 

Jääajoneuvo "Bombar
dier" ei ole mikää_n uusi 
keksintö, niitä on ollut 
käytössä jo aikaisemmin
kin. Hydrokopterithan tu
livat käyhöön jo 60-luvun 
lopulla. Ensimmäiset oli
vat neuvostoliittolais-val
misteisia. Kotimaassa val
mistettuja on ollut käytös
sä 70-luvulta lähtien . 

Miten muutama vuosi
kymmen sitten tapahtui 
esimerkiksi varusmiesten 
lomakuljetukset kun oli 
kelirikkoaika eikä päästy 
veneillä? Hiihdettiinkö 
jään yli? 

Veneillä kuljettiin niin 
kauan kuin päästiin ja kun 
tuli olosuhteet, ettei vene 
kulkenut, niin silloin lii
kuttiin suksilla. Eikä siinä 
ole niinkään monia vuosia 
kun Hästö-Busöstä vielä 
kuljettiin suksilla. Tuli tie
tysti myös tilanteita, jol
loin ei päästy veneillä eikä 
voitu lähteä suksillakaan, 
tällöin oli lähtöä tietysti 
siirrettävä. Russarön puo
lella on harvemmin ollut 
sellaiset olosuhteet, ettei 
olisi päästy kulkemaan 
aluksilla Hankoon, koska 
meri täällä on pidempään 
sula ja jääolosuhteetkin 
ovat helpommat liikkua 
kelirikkoaluksella. Joskus 
on toki jouduttu turvautu
maan suksiinkin ja on kul
jettu jopa jalan. Väylän ol
lessa auki on joskus jou
duttu käyttämään ns. väy
läsiltaa tai railolossia, joka 
on ollut lainassa TVL:ltä. 
Näillä on jotenkin aikoi
naan selvitty . Viime talvi
na on voitu turvautua 
myöskin vuokra-aluksiin, 
lähinnä si lloin kun omat 
alukset eivät ole päässeet 

Hankoniemi 

tai ovat olleet muuten esty
neitä kulkemaan. Vuokra
alustenkin käyttö on tä
män vuosikymmenen aika
na li sääntynyt, koska on 
alettu kiinnittämään enem
män huomiota linnakkeilla 
palvelevien varusmiesten 
kulkuyhteyksiin. 

Puolustusministeriö on 
myöntänyt varoja. käytet
täväksi näihin kuljetuksiin 
ja tällä tavoin on ollut 
mahdollista tarvittaessa 
vuokrata aluksia siviilistä 
tähän tarkoitukseen. 

Millainen on vesikulje
tuskaluston nykykunto ja 
-tila? 

Sanoisin että kaluston 
nykytila ja kuntokin on 
hyvä. Esimerkiksi lasikui
tuvalmisteiset RN-veneet 
ovat nopeat ja ajanmukai
set. Joskin ne bensiini
moottorikäyttöisinä joutu
vat useammin huoltoon 
kuin dieselmoottorikäyt
töiset veneet, mutta veneet 
muuten ovat hyvin käyttö
kelpoisia. Uiskot ovat 
myöskin nopeita veneitä ja 
tarkoitetut ensisijaisesti 
miehistö- ja kalustokulje
tuksiin koulutuksessa, 
mutta myös huoltokulje
tuksiin. "Hankoniemi" on 
kelirikkoalus, joka kulkee 
paksuhkossakin jäässä ja 
jonka kuljetuskyky on sa
maa luokkaa kuin K-ve
neillä n 40 henkilöä. Patte
ristossa on myös yksi pe
ruskorjattu K-vene, jota 
käytetään "Hankonie-

'. 
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-40 -luvun kuljetuskalustoa 

men" tapaan Hästö-Busön 
linnakkeen liikenteeseen. 
Se voidaan katsoa uuden 
veroiseksi, koska siinä on 
uusi moottori ja sisätilat
kin on täysin uudistettu. 
Vanhempaa kalustoa meil
lä on 1 K-vene ja Y-vene. 
Kala-luokan (vast) kulje
tuslautta on patteristolle 
välttämätön linnakkeiden 
rakennustyömaiden raken
nusmateriaalin sekä muun 
raskaan kaluston kuljetuk
siin. 

Voidaan katsoa, että ka
lusto on pääosiltaan melko 
uutta tai uusittua ja mää
rältään tällä hetkellä riittä
vä. Suurin ongelma onkin 
venehenkilöstön riittävyys . 

Onko parantamisen tar
peita tai muita toiveita? 

Ainahan parantamisen 
varaa on. Kyllä aluksia ra-

kennettaessa on pyritty 
käyttäjänkin toiveita otta
maan huomioon. Suunnit
teluvaiheessa on lausunto
ja pyydetty myös joukko
osastoista ja on pyritty nii
tä näkökohtia mahdolli
suuksien mukaan otta
maan huomioon. 

Millaisiksi katsotte 
HanRPston kuljetustoi-
minnan erityispiirteet? 

Millaisissa olosuhteissa 
joudumme toimimaan, jos 
ajatellaan kesä- ja talvilii
kennettä? 

En sanoisi että kesällä 
toimintaa vaikeuttaisivat 
mitkään erityiset tekijät 
suuremmin. Vaikka vilkas
ta liikennettä Hangossa 
onkin, mutta sääntöjä kun 
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Jussarön lomaku/jetuksia hoidetaan talvisin myös moottorikelkal/a 
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noudattaa, niin vaikeuksia 
ei pitäisi olla. Selväähän 
on, että talvella jäiden ai
kaan vaaditaan kuljetus
kalustolta enemmän kuin 
kesällä, mutta sitäkään ei 
voida pitää varsinaisena 
vaikeutena, jos kuljetuska
lusto on asianmukaista . 
Näitä kelirikkoaluksia ei 
tietysti ole asiallista käyt
tää kesäolosuhteissa, vaan 
kesäkautta varten on omat 
aluksensa. Pitää olla sel
laista aluskantaa, jota voi
daan käyttää kesällä ja toi
saalta ehdottomasti sellais
ta aluskantaa, jolla voi
daan ajaa jääolosuhteissa. 
Tämän aluskannan moni
puolisuuden tarpeen ai
heuttaa, niin meillä kuin 
tietysti muissakin rt-
joukko-osastoissa, tarve 
kyetä liikkumaan ympäri 
vuorokauden niin kesällä 
kuin talvellakin. Syksy on 
luonnollisesti vielä luku si
nänsä, koska syysmyrskyt 
ja sumut edellyttävät aluk
silta hyvää merikelpoisuut
ta ja miehistöltä hyvää me
rimiestaitoa. 

Mitä erityisominaisuuk
sia vaaditaan kuljetushen
kilöstöltä jotka toimivat 
veneillä? Vai vaaditaanko 
mitään? 

Niin kantahenkilökun
nan kuin varusmiestenkin 
pätevyys perustuu teoreet
tisen opetuksen lisäksi en
nen kaikkea kokemuk
seen. Tuulisilla säillä kun 
ajetaan, vaaditaan luon
nollisesti enemmän meren
kulkutaitoa kuin hyvällä 
säällä ajettaessa. Kovaan 
tuuleen on totuttava ja 
tuulessa ajoon opittava 
käytännössä. Varusmie
hethän palvelevat veneillä 
vain lyhyehkön ajan ja sii
nä ajassa ei paljoa ehdi 
vielä kokemusta hankki
maan vaikeiden olosuhtei
den varalle. Nythän tietysti 
pyritään siihen, ettei ko
valla tuulella ajeta näillä 
pienemmillä veneillä, joita 
varusmiehet kuljettavat. 
On selvää, että kun varus
mies saa veneen päällik-
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kyyden, niin hänellä on 
melkoinen vastuu ja hänen 
on se vastuu myöskin tun
nettava ja otettava. Sanoi
sin, että se vaatii huomat
tavasti enemmän vastuun
tuntoa ja taitoa kuin esim 
auton kuljettaminen. To
dettakoon, että venettä on 
helppo kuljettaa hyvällä 
säällä , jos merenkulun 
säännöt hallitsee, mutta 
kun on pimeä, kova tuuli 
tai huono näkyvyys, niin 
tällöinkin taito ja neuvot 
pitää hallita. 

Entä onko sattunut mi
tään suurempia onnetto
muuksia patteriston kulje
tusaluksille? 

Pitää ilmeisesti koputtaa 
maalamatonta puuta, sillä 
onneksi aluksillemme tie
tääkseni ei ole sattunut 
suurempia onnettomuuk
sia . On ollut sekä ammatti
taitoista kuljetushenkilös
töä että onnea, joiden 
avulla onnettomuuksilta 
on vältytty. 

Pitääkö" paikkansa, että 
kuljetustoiminta aiotaan 
keskittää kokonaan Itäsa
tamaan, nykyisen kahtia
jaon Itäsatan:ia, Länsisata
ma sijasta? 

Kyllä, näin on suunnit
teilla. ltäsataman laituri 

korjattiin juuri sitä silmäl
läpitäen, että alukset jotka 
Hankoon sijoi tetaan, voi
taisiin kaikki sijoittaa juu
ri tähän laituriin. Kaikki 
muut alukset ltäsatamaan 
nykyisellään voidaankin jo 
sijoittaa, paitsi uusin alus 
"Vänö", joka syväyksen 
vuoksi ei pääse ltäsata
maan ennen kuin satama
allasta on ruopattu jonkin 
verran laiturin läheisyydes
tä. Ruoppaus puolestaan 
on neuvotteluista kiinni ja 
jos hyvin käy, niin ehkä 
vuoden, parin sisällä saa
daan alue ruopatuksi. Täs
tä keskittämisestä on se 
etu, että saadaan kaikki 
alukset samalle alueelle, 
joka puolestaan helpottaa 
niiden valvontaa ja samal
la alukset ovat lähellä va
rastoaluettamme ja siten 
materiaalikuljetukset hel
pottuvat. 

Kuljetusalus "Vänö" on 
HanRPston uusin alus. 
Millaiset ovat olleet koke
mukset tästä aluksesta? 

Tähän mennessä saadut 
kokemukset ovat olleet hy
vin positiiviset. Tosin ku
lunut talvi on ollut sen ver
ran suotuisa, että "Vä
nöä" ei ole jouduttu todel
la kovissa jääolosuhteissa 
testaamaan. Koko aluksen 
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kyky tässä mielessä ei ole 
tullut esille, mutta muissa 
rt-joukko-osastoissa kysei
sestä alus-luokasta on saa
tu hyvin myönteiset koke
mukset kovissakin jääolo
suhteissa. 

Patteristo sai "Vänön" 
Hankoon helmikuussa -81 
ja tähän mennessä saa
miemme kokemusten pe
rusteella sen kulkuominai
suudet meidän oloihimme 
ovat täysin riittävät. "Vä
nö" pystyy kulkemaan jo
pa 60 cm paksuisessa jääs
sä, eikä sillä näissä Han
gon alueen jäissä ole ollut 
mitään vaikeuksia. Tämän 
uuden aluksen tarpeelli
suuden havaitsi hyvin heti 
aluksen tultua kun vanhal
la Pukkiolla oli suuria vai
keuksia liikkua jäissä, niin 
"Vänö" kulki vielä täysin 
vaivatta. 

Entä mitä vanhalle kun
non " Pukkiolle" on ta
pahtunut? 

Pukkio siirrettiin Han
gosta Helsingin Laivastoa
semalle ja tiettävästi se 
myydään romutettavaksi. 
Se oli jo aikansa hyvin pal
vellut. 

Mitä tulevaisuus tuo tul
lessaan? 

Kuten sanottua, suun-
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"Hankoniemi" saapumassa Koverharista Hästö-Busöhön 

nitteilla on uusia aluksia 
rannikkotykistön käyt
töön, mutta se on vielä 
vuosien kysymys. Varsi
naisesti mitään uutta 
"huoltokalustoa" ei ole 
odotettavissa lähiaikoina. 
Luonnollisesti uudistusoh
jelma ei pääty tähän "Vä
nöön", vaan sitä jatketaan 
pitkällä tähtäimellä ja ajan 
myötä tulevat uudistetta
vaksi K- ja Y-luokan ve
neet. Kun tällainen uudis
tusprosessi on lähtenyt 
käyntiin, niin sitä pyritään 
jatkamaan määrätyn ryt
min mukaan eteenpäin. 

Kokonaisuutena kat-
soen vesikuljetuskalusto 

on uusiutunut ja parantu
nut merkittävästi. Tällä 
kalustolla, joka meillä nyt 
on, selviydytään hyvin 
kunhan henkilöstöpula 
saadaan ratkaistua. Tämä 
koskee lähinnä aluksia, 
joissa pitää olla aluksen 
päällystönä kantahenkilö
kuntaa. Henkilöstötilan
teen ratkettua tilanteen 
voidaan katsoa näyttävän 
hyvältä . 

Haastatteli: 
Alik O-M Reinikka 
Ku vat: 
Kapt A Vapaavuori 
Kok T Kaustio 
Viestittäjä M Lindström 
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TÄHÄN ON TULTU 

1700 

1788-
1790 
1808 
1854 

1913 

-luvulla perustetaan ensimmäiset linnakkeet 
kauppasataman suojaksi 
rakennetaan Gustafsvärnin !innoitukset 

maaliskuussa linnake antautuu venäläisille 
Turkin sodan aikana käydään tykistötaisteluja 
englantilais-ranskalaista laivasto-osastoa vas
taan toukokuussa 
tammikuun 7. päivänä aloitetaan " Pietari Suu
ren merilinnoituksen" rakennustyöt ja patteris-

Ohimarssi vuosipäivänä 1.8. /927 

ton linnakkeet Russarö, Hästö-Busö, Örö ja 1940 rauhanehdoissa Hankoniemi vuokrataan Neu
vostoliitolle 30 vuodeksi. Evakuointiaikaa an
netaan 10 vuorokautta. Vahvan jään yli Russa
rön järeä tykkikalusto evakuoidaan . 

1918 

1921 

Jussarö muodostuvat 
Saksan Itämeren divisioonan pääjoukko nousee 
maihin Hangossa. Saksalaiset ja Venäjän lai
vasto tekevät sopimuksen linnakkeiden puo
luettomuudesta ja luovuttamisesta vahingoittu
mattomina Suomen viranomaisille. 
1. elokuuta sotaväen päällikön päiväkäskyllä 
n:o 45 perustetaan Hangon alueelle Turun Eril
linen Patteristo. Tämä on Hangon Rannikko
patteriston perustamispäivä . Perustettuun pat
teristoon kuuluvat Russarön, Örön ja Lypertön 
patterit. Ensimmäisenä miehitetään Russarön 
linnake, jonne hiihdetään 40 km matka Örösta 
jäätä myöten. 

Nuoren patteriston upseeristoa kesäkuussa 1923. Viides 
vasemmalta Pston ensimmäinen komentaja, kapteeni Otto 
Nylund 

1922 Kesäkuussa ovat kaikki Hangon alueen patterit 
miehitetty 

1926 siirtyy Esikunta pysyvästi Hankoon. 
1929 aloittaa toimintansa Russarön elokuvateatteri 
1932 valmistuu 'Russarön kasarmirakennus, joka ei 

tänään vastaa nykyajan tarpeita 
1939 Talvisodan toi sena päivänä, 1. joulukuuta, ris

teilijä Kirov kahden hävittäjän saattamana lä
hestyy Russarön linnaketta. 15 minuutin tuli
tai stelun jälkeen alukset irtautu vat savun tur
vin. Toinen hävittäjä uppoaa ja Kirov joutuu 
pitkäksi aikaa telakalle . 

1941 Jatkosodan alkaessa kesäkuun 25. päivänä on 
vuokra-alue vahva laivasto- ja lentotukikohta. 
Sotatoimet alkavat samana päivänä yhteislai
kauksella Tulliniemestä Morgonlandetin saari
tukikohtaan. 26. heinäkuuta hyökkää vihollisen 
iskuosasto Bengtskärin majakkatukikohtaan. 
Hyökkäys torjutaan täpärästi. 
Joulukuun 2. päivänä neuvostoliittolaiset irtau
tuvat " Hangon Motista". 4. joulukuuta noste
taan Suomen Lippu Hangon kirkontorniin . 

Kapearaiteinen rautatie mahdollisti järeiden putkien siir
ron miesvoimin 

1945-
1947 

1954 

1966 
1968 
1969 

1975 

1977 
1980 

osallistuu patteristo miinanraivaustöihin Suo
menlahdella 
Esikuntapatteri muuttaa nykyisiin tiloihin täysi
hoitola "Tellinasta" 
valmistuu merivalvontaryhmän tilat Jussarössä 
Patteristo saa uudet tilat Hästö-Busössä . 
luovutetaan uudelleenjärjestelyjen vuoksi Örön 
linnake Turun Rannikkotykistörykmenti lle . 
Patteriston nykyinen alue muodostuu Jussarön 
itäpuolelta Hangon läntiselle selälle. Tänään 
HanRPstoon kuuluu Esikunta, Esikuntapatte
ri, Russarön ja Hästö-Busön linnakkeet ja Jus
sarön vartiolinnake. · 
avataan Hangon Rannikkopatteriston asuintyö
maa. Taloissa on asuttu jo yli 3 vuotta. 
peru tetaan Reservialiupseerik o ulu 
Jussarö siirtyy puolustu voimien hallintaan. 
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MAJURI EVP 
HILLE OLA VI AARV A 
VANHEMMAN POLVEN 
HANKOLAISSOTURI 

Me hankolaiset tunnemme tämän suo
raryhtisen herrasmiehen, mutta moniko 
meistä todella tietää tämän veteraanin 
toiminnasta alueellamme. Sain tilaisuu
den eräänä _maanantai-iltapäivänä vie
railla majuri Aarvan kotona täällä Han
gossa ja keskustella hänen virassaolo
vuosistaan Hankoniemen alueella. 

Hille Aarva syntyi Pietarissa 13.8. 
1906. Karjalan Kannakselle hän muutti 
vanhempiensa mukana 18.5.1918. Ma
juri Aarvan sijoittuu ajanjaksoon, jol
loin itsenäinen Suomi eli etsikkoaikaan
sa. Tuolloin vallitsi henki, joka velvoitti 
jokaisen suomalaisen rakentamaan ja 
uhraamaan työpanoksensa maan lujitta
miseen. Ajan nuorisossa virisi aktiivinen 
isänmaallinen toiminta. Tämä väritti 
osaltaan myös nuoren Aarvan jokapäi
väistä elämää, urheilurientojen ohella 
osallistuttiin innolla suojeluskuntajär
jestön toimintaan. 

Mikä sai sinut, herra 
majuri, valitsemaan soti
laan uran? 

Alkusysäys lähti kotoa. 
Sain vahvan maanpuolus
tushengen perinnöksi ko
toani. Isäni, vänrikki soti
lasarvoltaan, oli käynyt 
Haminan kadettikoulun ja 
toimi Mikkelissä Tarkk' -
ampuja pataljoonassa. To
sin varsinaisen elämänteh
tävänsä hän suoritti Valti
on Rautateiden palveluk-

sessa. Kypsyin ajatukseen, 
että elämäntyöni tulisi ole
maan isänmaan palvelemi
nen. Meissä tuon ajan 
nuorissa kyti voimakas ha
lu saattaa nuoren valtion 
tila vakaaksi . Harrastuk
semme olivat paljolti tä
män tavoitteen seuraamus
ta, osallistuimme urheilu
järjestöjen toimintaan se
kä kuuluimme suojelus
kuntaan. Toiminnastani 
Terijoen ja Kanneljärven 

suojeluskunnissa 1919-
1927 sain pitävän pohjan 
tulevalle asepalvelukselle
ni. Varusmiespalvelukseen 
astuin RT 2:een Humal
joelle 9.7.1927. Tuolloin 
varmentui jo orastanut 
ajatus vakinaiseen palve
lukseen jäämisestä. 

Urasi alkuvuodet? 
Varusmiespalvelukseni 

jälkeen pyrin kadettikou
luun, pääsin ja kävin kou
lun 13. kurssin vuosina 
1929-1931. Valmistut
tuamme meidät nimitettiin 
vänrikeiksi. Ensimmäinen 
palveluspaikkani oli RT 3 
Lahdenpohjassa. Jo ennen 
kadettikouluun menoa 
olin toiminut reservin vän
rikkinä nuoremman upsee
rin tehtävissä RT 2:ssa 
Kotkan alueella. Sainkin 
mieluisan siirron vuoden 
1931 lopussa tuttuun RT 
2:een Viipuriin. Tuossa 
joukko-osastossa palvelin 
aina Hankoon tulooni asti. 

Tehtäväsi Hankoniemel
lä? 

Siirryin Saarenpäästä 
Örön linnakkeelle, joka ei 
enää kuulu HanRPston 
alueeseen, vuonna 1936. 

Patteristo oli tuolloin ni
meltään Ensimmäinen 
Erillinen Rannikkotykistö
patteristo. Joukko-osasto 
oli ainoa rannikkotykistön 
ruotsinkielinen patteristo. 
Örössä toimin varapäällik
könä. Pääkoulutuskohtei
na olivat tykkitoiminnan 
ohella jalkaväki- sekä mii
nakoulutus. Russaröön 
sain siirron seuraavana 
vuonna. Tehtäviini koulu
tusupseerina kuului koulu
tuksen järjestelyt. Sota
vuosina tehtäväni siirtyivät 
mantereen puolelle. Bro
marvin lohkon komentaja
na olin vuonna 1940 sekä 
seuraavan vuoden saman 
lohkon tykistökomentaja
na. Bromarvin lohkoon 
kuuluivat Bredvikin, Rii
lahden sekä Vestervikin 
alalohkot. Toimiessani 
Yhdistettyjen lohkojen ko
mentajana 1.1-9.4.1942 
odotti meitä patteristossa 
toimivia mm Russarössä 
mittava työsarka. Tykit oli 
vahingoitettu, alue miinoi
tettu ja asuinrakennukset 
olivat korjauksen tarpees
sa. Valoisana puolena oli 
kasarmirakennuksen säily
minen. Sen suojiin voitiin 
majoittaa uudet ikäluokat. 
Tilanteen toivottomuus ei 
kuitenkaan estänyt koulu
tuksen käynnistämistä. 
Tärkein opetuskohde oli 
9" tykkikalusto. Nämä 
jouduttiin asentamaan uu
delleen paikoilleen. Ke
vyempää asekalustoa har
joituskäyttöön oli myöskin 
riittävästi. Koulutus oli te
hokasta, koska meillä val
litsi hyvä henki ja varus
miehet olivat tottuneita 
kurinalaiseen toimintaan. 
Jokaisen työpanosta tar
vittiin. Hankoniemen alu
eella toimineen 12" rauta
tiepatterin päälliköksi mi
nut komennettiin vuonna 
1943. Seuraavan kerran 
palasin Russaröön hoita
maan päällikön tehtäviä 
1945-1947. Tätä vaihetta 
seurasi toiminta linnak
keistoupseerina seuraavat 
yhdeksän vuotta. Reservi
aliupseereita koulutin 50-

luvun lopulla Russarössä 
sekä Isosaaren linnakkeel
la Hangon alueen ulko
puolella Aliupseerikoulun 
johtajana. Mainittakoon, 
että Helsingin edustalla 
olevalla Isosaaren linnak
keella alaisenani toimi sil
loinen luutnantti Torsti 
Lahti . Hänhän on nykyi
sen HanRPston komenta
jan, evl Timo Sarion, edel
täjä. Eversti Lahti toimii 
nykyään Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmen
tin komentajana. Ennen 
eläkkeelle siirtymistäni 
puolustusvoimain palve
luksesta vuonna 1960, eh
din olla vielä HanRPston 
koulutus- ja järjestelytoi
miston päällikkönä kaksi 
vuotta. 

Jokin mieleenpainunut 
muisto? 

Minun aikanani laivas
ton ja rannikkotykistön 
upseereiden koulutus oli 
paljolti yhteneväistä. Kou
lutustamme väritti meri
henkinen elämä ja tähän 
liittyen jatkokoulutuk-

Hankoniemi 

seemme kuului valtameri
purjehdus Suomen Joutse
nella 17.10-37-16.5.-38 . 
Rannikkotykistön upsee
reita matkalle osallistui 
seitsemän. Reittimme kul
ki Tanskan salmien kautta 
Englannin kanaaliin. Tääl
tä jatkoimme Madeiran 
kautta Montevideoon. 
Ohitettuamme Tristan de 
Gundan (-"naisten kai
puu") saaren saavutimme 
tavoitteen - Kapkaupun
gin. Vietimme viikon kau
pungissa, minkä jälkeen 
alkoi paluumatka. Mat
kaan liittyi myös merimies
perinteitä kastetilaisuuksi
neen. Meidänkin osaksem
me lankesi tämä nk "linja
kaste''. Kastettaviin henki
löihin kuuluvat kaikki ne, 
jotka ensimmäistä kertaa 
matkaavat aluksella päi
väntasaajan yli. Kastetoi
mitus läpiviedään vanhan 
rituaalin mukaisesti, missä 
näkyvimpänä on henkilön 
kauttaaltaan tervaaminen. 
Tällä tavoin meidät vihit
tiin kunniakkaiden meren
kävijöiden piiriin. Meri 

vaati myös uhrinsa, emme
kä mekään välttyneet on
nettomuuksilta. Eräs hui
mapää nuorukainen kiipe
si laivan korkeimpaan 
mastoon ja unohti kai het
keksi valppautensa sillä 
seuraamuksella, että puto
si kannelle. Suoritimme 
hänelle vanhan merenkul
kijaperinteen mukaisen 
hautauksen mereen. Koko
naisuutena retki tarJos1 
matkailullisen annin ohella 
vankat merimiestaidolliset 
perusteet. 

Tehtäväsi talvi- ja jatko
sodassa? 

Talvisodan ajan toimin 
Katajaluodon linnakkeen 
päällikön tehtävissä, jat
kosodassa palvelin kuten 
edellä mainitsin Bromar
vin lohkolla. 

Toimintasi jätettyäsi 
patteristomme? 

Jätettyäni HanRPston 
koulutustoimiston päälli
kön tehtävät vuonna 1960, 
siirryin siviilielämän palve
lukseen. Toimin KOP:n 

Örö JO-luvu lla 
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tehtävissä täällä Hangossa 
Ankkurikadun sekä Espla
nadin konttoreissa. Eläk
keelle jäin vuonna -71 . 

Harrastuksesi nykyään? 
Vietän oloneuvoksen 

päiviä tapaamalla ystäviä
ni, ulkoilemalla sekä seu
raamalla Hangon kehitys
tä. Varsinaisen järjestötoi
minnan (Suomalainen ker
ho, kenneltoiminta, pur
jehdusseura, reserviläistoi
minta, upseerikerho) hoita
misen olen jättänyt nuo
rempien harteille. Ainoana 
poikkeuksena on sauna
kerho, minkä toiminnassa 
olen ollut aina vuodesta 
1947. 

Kiitokset sinulle, herra 
majuri, tästä juttutuokios
ta. Omasta puolestani toi
votan vielä antoisia vuosia 
ystäviesi parissa. 

Yliluutnantti H Maunula 
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LIPPUPARTION JOHTAJA 

Karl Ove Berglund on syntynyt Han
gossa 1912, toiminut kaupunginjohtajana 
vuodesta -50 aina vuoteen -75. Arvoltaan 
hän on reservinyliluutnantti. Koulunsa 
hän kävi täällä Hangossa ja valmistui yli
oppilaaksi vuonna 1930. Koulun penkiltä 
hän lähti heti suorittamaan asevelvolli
suuttaan ja oli RUK:n 19. kurssilla. Ko
tiutui syksyllä 1931. Sotaväen jälkeen hän 
aloitti lakiopinnot ja meni Suomen Yh
dyspankin palvelukseen siirtyen sittem
min Rovaniemelle. Rovaniemeltä hänet 
kutsuttiin riviin ja komennettiin Bromar
vin lohkolle Hankoniemelle. 4.12.41 hän 
johti lippupartion Hankoon ja oli siten 
ensimmäinen suomalainen evakuoidussa 
Hangossa. Tämän jälkeen hänet komen
nettiin sotilastehtäviin Hankoon ja va
pautettiin -42 kaupungin käyttöön. Vuo
desta -46 aina vuoteen -50 hän hoiti asia
najotoimistoaan Hangossa, jolloin hänet 
valittiin kaupunginjohtajaksi. Tässä teh
tävässä hän oli aina vuoteen 1975, jolloin 
pääsi eläkkeelle. Keskustelemme hänen 
kanssaan Hangosta ja sen tapahtumista 
jatkosodan aikana sekä yleensä sotaväen, 
HanRPston vaikutuksesta kaupungin elä
mään. 

PALONTORJUNTAA 
KESÄLLÄ -41 

Kaupunginjohtaja Karl Ove Berglund pyörällä 1950-
/uvu//a 

ria, ettei heitä voitu käyt
tää ihan lähellä rintamaa 
vaan pääasiassa kauempa
na. Joskus tietysti sattui 
tapauksia, että he joutui
vat aivan tykistötulen alle, 
Sitä koetettiin kyllä vält
tää. 

- Toinen asia, joka 
hankaloitti työtä oli se, et
tä kalustoa oli aika vähän. 
Lapioita siinä käytettiin ja 
kirvestä. Vettä ei käytetty 
eikä mitään nykyisen kal
taista kalustoa ollut. 

- Silloin kesän aikana 
- kesäkuun puolesta vä-
listä aina elokuun puolivä
liin, ei minulla muuta teh
tävää ollutkaan. 

- Kun palontorjunta 
loppui, olin tukikohta
päällikkönä Käringhol
men-nimisellä saarella eh
kä kuukauden kunnes mi 
ut komennettiin Rajajää
käripataljoonaan adjun
tantiksi. Marraskuun lop
pupuolella todettiin, että 
venäläistä miehistöä vietiin 

- Kun tulin riviin 1941 
olin ensin esikuntakomp
panian päällikkönä Bro
lossa ja sodan syttymisen 
jälkeen, kesän aikana toi
min palontorjuntaupseeri
na. Se o li sikäli hankalaa, 
että varsi naista miehistöä 
ei ollut, vaan se oli aina va
pautettava muista tehtävis
tä. Aika usein tuli Tammi
saaresta poikapalomiehiä, 
mutta he olivat siksi nuo- Lentokuva Hangosta ennen vuolta 1939 

ulkosaarista Hankoon 
päin. Kerran minä keskus
telin komentajani kanssa 
ja todettiin, että näyttää 
kun saaria tyhjennettäisiin 
jollakin tavoin. Ilmoitin 
olevani valmis lähtemään 
partiossa tuonne ulkome
relle kat somaan, mitä siel
lä tapahtuu yön aikana . 
Hän vastasi, ettei sellaista 
partiotehtävää ole ajateltu 
edes suorittaa. 

1 YRITYS 

- Sitten eraana päivä
nä minulle soitettiin, josko 
olisin halukas lähtemään 
partiopäällikkönä Han
koon. Suomen lippu oli ol
tava mukana ja vapaa
ehtoisia saisin ottaa. Se oli 
kolmantena joulukuuta. 
Samanaikaisesti tuli mää
räys, että lippua oli odotet
tava Hangon Ryhmän Esi
kunnasta Dragsvikista. 
Odotettiin ja odotettiin -
kello oli yli kolme iltapäi
vällä ennen kuin lippu saa
pui. Lähetti oli ajanut har
haan. 

- Vihdoin lähdettiin 
merivartioston rautave-
neellä . En ollut ennen so
taa liikkunut Bromarvin 
puoleisi lla vesillä ja niin 
otin moottoriveneen kul
jettajaksi vapaaehtoisen 
kalastajapojan Bromarvis
ta. Hän vakuutti tuntevan
sa nämä vedet. 

- Ja yht'äkkiä hän sit
ten ajoi kiveen. Potkuri ei 
vaurioitunut, mutta sen si
jaan akseli niin pa ljon, et
tä katsottiin aiheelliseksi 
vaihtaa venettä. Saimme 
yhteyden Horsöhön, mut
ta sieltä tuli käsky, ettei 
näin pimeällä saa lähteä 
enää ajamaan. Lähtö siir
tyi neljännen päivän aa
muun ja silloin lähdettiin . 

HANKOON 4.12.1 941 

Mukana oli samat hen
kilöt. Siinä oli alikersantti 
tuolta Rajajääkäripatal
joonasta ja merimies. H ä
net minä valitsin vapaaeh
toisista, koska ajattelin, 
että on ehkä kiivettävä jo-
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Russarön kasarmin evakuointi käynnissä talvisodan jälkeen 

honkin saadaksemme li
pun ylös. Niin, että tarkoi
tuksella hän oli mukana. 
Sitten oli myös pioneeri. 
Se oli varsinainen partio. 
Tämän lisäksi oli reportte
ri, TK-kirjeenvaihtaja. Sil
loin oli jo todettu, että ve
näläiset olivat lähteneet. 

- Muistaakseni startat
tiin seitsemän aikaan Bro
marvista ja ajettiin suo
raan Hankoon ilman kom
melluksia. Tultiin Han
gonkylän satamaan ja siel
lä on loiva kallio keskellä 
satamaa. Sanoin, että koe
tetaan päästä maihin si itä 
kallion kautta. Itse kallion 
päällä ei ainakaan voi olla 
miinoja. Todettiin, että 
rannalla oli muutama pol
kumiina. Ne otettiin pois 
ja mentiin maihin. Sitten 
marss1tt11n kaupunkiin 
päin. Vastassa oli muuta
ma koira, joka haukkui ja 
jokunen irtonainen hevo
nen. Ne juoksivat siellä 
rannalla. 

- Tietysti matka silloin 
alussa meni hitaasti. Heti 
kun nähtiin jokin lanka tai 
sellainen, tutkittiin oliko 
se vaarallinen tai ei. Hiljal
leen siihen tottui ja lopulta 
melkein marssitt iin . Kun 
tultiin lähelle toria, ensim
mäiselle ylikäytävälle, mis
sä tuo silta nyt on rauta
tien yli - siinä kuultiin ää
niä torilta päin. Ne olivat 

aika outoja ääniä. Näin 
miehen villalakki pääs
sään . Se oli samanlainen 
kuin venäläisillä tuohon 
aikaan. Sanoin ryhmälle, 
että nyt täytyy edetä varo
vasti ja katsoa mitä miehiä 
nuo ovat. Meille oli ilmoi
tettu, ettei täällä ole omia 
miehiä. Kun tulin lähem
mäksi kuulin heidän puhu
van ruotsia. Se oli todella 
ruotsalainen partio, joka 
oli tullut Lappohjan kaut
ta ja olivat juuri torilla 
nostamassa lippua sen ta
lon katolle, missä esikunta 
nyk yään sijai tsee. Hän oli 
muistaakseni kapteeni sil
loin , Grafström, joka oli 
sittemmin eversti Ruotsin 
armeijassa. Silloin käytet
tiin tuollaista lakkia kypä
rän alla ja hänellä olikin 
kypärä kädessä. Siksi se 
näytti ihan venäläiseltä. 
He olivat ruotsalaisia va
paaehtoisia Lappohjasta. 

- Silloin päätettiin, et
tä minä yritän saada lipun 
kirkon torniin, joka oli 
korkein paikka. Vesitorni 
oli räjäytetty. Nyt tarvit
tiin kyllä sitä merimiestä. 
Hän kiipesi sisäpuolelta 
niin pitkälle kuin pääsi ja 
sitten vielä ulkopuolelta. 
Niin saat iin lippu melkein 
tornin huippuun saakka. 

- Kun tultiin ylös kir
kon mäkeä, nähtiin kellon 
luukuista lankku ylöspäin 

ja sen päällä joku vehje. 
Alhaalta oli vaikeata näh
dä mitä se oli. Minä sanoin 
hänelle: "Ole nyt varovai
nen ja tarkista, ettei se ole 
miina tai muu sellainen". 
Se oli sähkömoottori, joka 
oli sijoitettu sinne. Mistä 
syystä - minä en tiedä. 
Kaikki onnistui ja pienen 
ajan kierrettiin kaupunkia 
jo aivan vapaasti kunnes 
lähdettiin takaisi n Bro
marviin. 

El TUHO NYT NIIN 
MAHDOTTOMALTA NÄYTÄ 

- Kun tulin Hankoon 
ensiksi kaupunki näytti ai
ka synkältä ja minusta si l
loin vauriot olivat suuret. 
Kaikki johdot olivat sekai
si n ja moni talo oli vaurioi
tunut pahastikin juuri 
matkalla Hangonkylän sa
tamasta tänne kaupunkiin. 
Länsisatamaa oli koetettu 
ampua meidän puolesta ja 
heti kun oli tullut liian ly
hyt laukaus, se oli osunut 
juuri näihin taloihin. Mitä 
pidemmälle kaupunkiin 
tultiin, todettiin, ettei tuho 
nyt niin mahdottomalta 
näytä. Ainoastaan kaikki 
varsinaiset hallintotilat oli
vat vaurioituneet. 
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ENSIMMÄISET SOTILAS-
HALLINNON LUVALLA 

Minut komennettiin lo
pullisesti Hankoon -42 
huhtikuussa. Silloin tänne 
perustettiin takaisinmuut
totoimisto sotilashallinnon 
puolesta. Olin sen päällik
könä. Ensimmäiset palasi
vat tänne sotilashallinnon 
luvalla . Lupa annettin etu
päässä sellaisille henkilöil
le, joita tarvittiin. Tuli lää
käreitä ja saniteettiryhmiä, 
jotka puhdistivat kaupun
kia. Vähitellen koetettiin 
saada kaikki miinat raivat
tua: se tehtiin sotaväen toi
mesta. Myös kaivot ja sel
laiset puhdistettiin sotilas
hallinnon puolesta . Koe
tettiin saada kaupunki sel
laiseksi, että siviiliväestö
kin hiljalleen voisi tänne 
muuttaa. 

- Jo syksyllä -42 en
simmäiset palasivat. En
siksi juuri nuo vanhemmat 
hankolaiset, koska heillä 
oli omaisuutta täällä 
enemmän ja siten suurem
pi intressi palata takaisin. 
Vähitellen tuli hieman te
ollisuuttakin. Asukasluku 
kasvoi aika nopeasti. Etu
päässä täällä silloin tehtiin 
jälleenrakennustöitä jalas
kettiin usein leikkiä, että 
kyllä tässä hakataan puita 
toisillemme. 

HIILETKIN VIETIIN 

Hankoon meiltä ei ollut 
jäänyt irtaimistoa juuri 

lainkaan vaan täältä eva
kuoitiin kaikki jopa niin, 
että polttopuut ja hiiletkin 
vietiin ihan viimeisinä päi
vinä. Venäläiset vaativat, 
että kaupungin on palau
tettava kaikki palokalusto 
ja esim. kaupungin autot. 
Tämä kalusto löydettiin 
palattaessa. 

- Näiden lisäksi täältä 
kyllä löydettiin irtaimis
toa, kotoisin Viipurista , 
joka oli tuotu tänne ja jäi 
sitten heidän lähtiessään. 
Minä sanoisin, että he vei
vät ainoastaan sotilaska
luston, kaikki muu heiltä 
jäi. 

- Alussa täällä oli so
tasaalistoimisto, joka ke
räsi kaiken materiaalin. 
Silloin tiedettiin, että Suo-

Näkymä Vartiovuorelta kaupungintalon raunioille hei
näkuussa 1942 

Hangon evakuointi 

messa ylipäänsä oli puutet
ta. Täältä löytyi risaisia 
autoja, hyökkäysvaunuja 
ja kaikenlaista tavaraa. Se 
jaettiin niin, että sotilasvi
ranomaiset ottivat kaiken, 
mistä oli heille käyttöä ja 
muu tavara, ainakin ra
kennustavara, meni valti
on kautta jälleenrakenta
miseen osaksi täällä Han
gossa ja osaksi muualla 
maassa. 

HANKO OLI 
PUOLUSTUSTUKIKOHTA 

- Neuvostoliittolaisten 
olosta täällä minulla on 
sellainen käsitys, että tääl
lä oli kaupungin suuruu
teen nähden aivan liian 
paljon väkeä . Taloja oli 
muutettu, huoneita oli pie
nennetty ja täällä oli asut
_tu paljon tiiviimmin kuin 
ennen. Mutta jo ehkä en
nen sodan syttymistä he 
olivat muuttaneet ulos ta
loista. Täällä oli tavatto
man paljon korsuja. Useat 
kellarit oli rakennettu kor
suiksi ja kellaria kaivettu 
suuremmaksi. Talot taas 
oli peitetty kivellä ja hie
kalla. Kun nuo otettiin 
pois, talot olivat aika eh
jiä. Juuri metsissä, Han
gossa ja Lappohjassa, oli 
suuria korsukyliä . Minulla 

on sellainen käsitys, että 
he asustivat enimmäkseen 
maastossa eivätkä kaupun
gilla. Kaikkiaan Hanko ei 
tuohon aikaan ollut kau
punki vaan enemmänkin 
puolustustukikohta. 

KAUPUNKI ON HALUKAS 
YSTÄVYYSKAUPUNKISU H
TEISIIN 

Näin jälkeenpäin usein 
puhutaan siitä ajasta, jon
ka kaupunki oli vuokrattu
na ja vanhemmat ihmiset 
katsovat, että se oli aika 
hankalaa usein. Ei minulle 
kuitenkaan ole päässyt 
muodostumaan sellaista 
käsitystä, että hankolaiset 
suhtautuisivat toisella ta
valla Neuvostoliittoon 
kuin muuallakaan Suo
messa. Se on mennyttä ai
kaa ja tuo suhde on muut
tunut sellaiseksi kuin se 
nyt on. Se on ainoa mah
dollisuus ja se on oikea 
suhde. Meidän on elettävä 
naapurina ja esimerkkinä 
voin kertoa, että Koneisto 
Oy:llä, joka toimii tuolla 
vapaasatama-alueella, on 
aika paljon työntekijöitä, 
teknikoita, suoraan Neu
vostoliitosta. He viihtyvät 
hyvin täällä eikä kuulema
ni mukaan työpaikalla 
suomalaisten ja neuvosto-

liittolaisten kesken ole kos
kaan ollut kahinointia. Ei
kä kaupungillakaan ole ta
pahtunut mitään, joka 
osoittaisi kaunaisuutta. 

- Suhteet ovat meillä 
olleet hyvät juuri Koneis
ton johdon kautta. Kau
punki on ilmoittanut ole
vansa halukas vastaanotta
maan ystävyyskaupungin 
Neuvostoliitosta. Lopullis
ta vastausta ei ole tullut. 
On kyllä ehdotettu paria
kin kaupunkia, mutta toi
nen oli ehkä liian kaukana 
ja toisella oli jo aikaisem
min ystävyyskaupunki, 
Pietarsaari. Pietarsaari ei 
siitä luopunut vaikka se 
olisi ollut meille oikein so
piva. Se oli turistikaupun
ki ja kylpyläkaupunki ja 
siten samanlainen kuin 
Hanko. 

PATTERISTO ON AINA 
AUTTANUT HANKOA 

- Kun Hangon Ryhmä 
lakkautettiin alkoi jälleen
rakennus. Sotaväestä oli 
paljon hyötyä, koska tän
ne sijoitettiin paljon sota
väkeä ja reserviläisiä. Suu
ri osa heistä jäi vapaudut
tuaan Hankoon, koska 
täällä juuri silloin oli pal
jon työtä. Ensin tänne 
muutti vanhempi hanko
lainen väki ja nuorempaa 
tuli hiljalleen vapauduttu
aan väestä. Suuri osa heis
tä on jäänyt pysyvästi 
Hankoon. Juuri sinä aika
na suhde sotaväkeen oli 
erityisen hyvä siksi, että oli 
niin monta asiaa molem
min puolin ratkaistavana. 
Jopa yksityisillä asukkailla 
oli monta asiaa, jotka oli 
ratkaistava sotaväen luval
la. Näiden asioiden mer
keissä sotaväen ja hanko
laisten suhteet muuttuivat 
hyviksi. 

- Patterista on täällä 
ollut sekä suomen- että 
ruotsinkielinen. Välillä oli 
vaihe, kun tänne kutsuttiin 
ruotsinkielisiä luullen, että 
kosketus patteristoon 
Hangon asukkaiden tahol
ta oli suurempi sinä aika
na. Ylipäätänsä täällä on 
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aina suhtauduttu sotavä
keen hyvin, kun on tiedet
ty, että patteristoa tarvi
taan, että rannikkojamme 
on puolustettava . 

- Ennen sotaa Han
gossa oli aika vähän mie
histöä. Ainoastaan esikun
ta ja esikuntarakennus. 
Silloin sotaväkeä ei huo
mattu samalla tavalla kuin 
nykyään . 

- Tietysti patterista on 
vaikuttanut kaupunkiin si
ten, että täällä on asunut 
kantahenkilökuntaa. Kan
tahenkilökunnan asumi
nen kaupungissa on totut
tanut hankolaiset suomen
kieliseen väestöön ja siten 
koskaan täällä ei ole ollut 
kieliriitaisuuksia. 

HANKO ON PYSYNYT 
PIKKUKAUPUNKINA 

Minun aikanani itse 
kaupunki on muuttunut 
melkoisen vähän. Sodan 

jälkeen oli tietysti vaurioi
ta, mutta ne korjattiin 
melkoisen nopeasti. Ensin 
korjattiin vanhat raken
nukset ja vähitellen on tän
ne tullut myös kerrostalo
ja. Niiden tulo on muutta
nut hieman kaupunkiku
vaa. Kyllä Hanko on koko 
ajan kuitenkin pysynyt 
pikkukaupunkina, jonka 
keskeinen asumismuoto on 
ollut omakotiasutus. 

- Asukkaiden harras
tuksetkin ovat pysyneet lä
hes samanlaisina kuin en
nen sotaakin. Hankolaiset 
harrastavat paljon meren
käyntiä. Heillä on paitsi 
auto myös vene. Vene on 
usein tärkeämpi. Venekan
ta on nykyään tietysti pal
jon isompi kuin ennen so
taa. Silloin ehkä soudettiin 
ja purjehdittiin enemmän, 
mutta silloinkin hankolai
set liikkuivat vapaa
aikanaan etupäässä merel
lä. 

Hankolaiset liikkuvat vapaa-aikanaan paljon merellä 

37 

KAUPUNKI ELPYY 

- Jälleenrakentamista 
jatkui suunnilleen vuoteen -
50, mutta sen jälkeen oli 
Hangon kaupungilla han
kalaa aikaa. Jälleenraken
nustyöt loppuivat ja teolli
suus ei tullut riittävästi ta
kaisin. 50-luvun alussa 
täällä oli hyvin suuri työt
tömyys kunnes vähitellen 
vuosina 53-54 tuli teolli
suutta ja siten myös työ
paikkoja lisää. Näin kau
punki rupesi elpymään 
ihan toisella tavoin. 

- Ensin tuli Helkama, 
sitten Hyvon. Se on nyt 
poissa, mutta juuri silloin 
oli tärkeätä saada teolli
suutta lisää. Hyvon tarvitsi 
naistyövoimaa ja sillä lail
la saatiin tasapainoa työ
markkinoilla. 

- Ennen sotaa täällä 
oli suurin työnantaja Oy 
Granit. Oli myös dyna
miittitehdas, vaikka se oli
kin juuri rajan ulkopuolel
la, mutta heidän työväken
sä asui täällä Hangossa. 
Samoin oli Hangon Keksi, 
kolme margariinitehdasta, 
Mannerin Konepaja ja 
muutamia pienenpiä kone
pajoja sekä Suomen Kalas
tus - säilyketehdas. Nä
mä evakuoitiin ympäri 
maata, jossa ne ehtivät ra
kentaa uusia rakennusk
sia, investoida niin, että 
paluu oli aika hidasta. Dy
namiittitehdas tuli ensin 
takaisin heti alussa ja 
Mannerikin tuli vähitellen. 
Graniitti jäi pois, samoin 
margariini tehtaat ja toinen 
noista konepajoista, Mel
lerin Konepaja. 

- Silloin 50-luvulla oli 
paljon tyhjiä tehdasraken
nuksia ja niihin koetettiin 
saada uusia yrittäjiä. Vähi
tellen niitä saapui ja myö
hemmin jopa niinkin suu
ria, että ollaan jouduttu 
rakentamaan uusia tehdas
rakennuksia . 

Haastatteli: 
Kers M Rantala 
Kuvat: 
Hangon Museo 
Esikunnan Arkisto 
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Viestittäjä Mirjam Lindström: 

30 VUOTTA TYÖTÄ 
PATTERISTON HYVÄKSI 

Viestittäjä Lindström syntyi 31. 7 .-23 
Pohjan pitäjässä Uudellamaalla. Hän 
toimi v. -41 lähtien lottakomennuslaise
na puhelin välittäjänä v .-44 saakka. So
dan jälkeen hän tuli Hankoon puolus
tuslaitoksen palvelukseen viestittäjäksi. 
Hänen työnsä on palkittu monilla ansio
mitaleilla. Sota-aikana suorittamastaan 
palveluksesta hän sai v. -43 toisen luo
kan Vapaudenmitalin. Myöhemmin hä
nelle on myönnetty seuraavat mitalit: 
Muistomitali jatkosodan aikana suorite
tusta palveluksesta, Suomen Valkoisen 
Ruusun ensimma1sen luokan mitali , 
Sotilasansiomitali sekä Hankoniemen 
risti. Viimeisin tunnustus ansiokkaasta 
ja yli 30 vuotta kestäneestä virkaurasta 
annettiin viestittäjä Lindströmille myön
tämällä hänelle valtion virka-ansiomerk
ki. Seuraavassa hän kertoo työstään ja 
kokemuksistaan vuosien varrelta. 

Millaista o li puhelinvä
littäjän työ sodan aikana? 

Työ oli hyvin pitkälti sa
manlaista kuin puhelinvä
littäjän työ täällä patteris
tossa siihen saakka, kun
nes meille tuli uusi puoli
automaattinen keskus v. 
-78 elokuussa. Keskus oli 
sitä ennen täysin käsivälit
teinen. 

Toimipaikkana oli aluk
si kotipitäjäni Pohja, mut
ta myöhemmin siirryin 
Dragsvikiin, jossa Hangon 
Ryhmän esikunta sijaitsi 
Hangon rintaman aikana. 
Talvella v. -43 siirryin ltä
Karjalaan, Suurlahteen, 
jonne oli jo aikaisemmin 
siirtynyt joukkoja Drags
vikista. Ennen itärintamal
le lähtöäni suoritin Hami
nassa radistikurssin . So-

dan loppuessa tulin sitten 
Hankoon v. -44 joulu
kuussa eversti Kesämaan 
osaston mukana. 

Oliko sodalla vaikutuk
sensa siihen, että jäitte 
puolustuslaitoksen palve
lukseen? 

En varmastikaan olisi il
man sotaa jäänyt puolus
tusvoimien palvelukseen . 
Sain jo sota-aikana viestit
täjän vakanssin v .-44 alus
sa. Vakanssini lakkautet
tiin v .-48 alusta lähtien, 
minkä jälkeen olin poissa 7 
vuotta puolustusvoimien 
palveluksesta . Tulin takai
sin patteristoon viestittä
jäksi v .-54. 

Mitä kaikkea viestittä
jän työhön kuuluu? 

Viestitläjä Mirjam Lindström työpaikallaan varuskunta
keskuksessa 

Puhelujen välittäminen 
on se päätyö, ja keskukses
sa ei oikein muuta tehtä
vää ole. Ei siinä paljon 
muuta ehdi tekemään, 
koska meillä on niin vilkas 
keskus. Aikaisempi käsi
välitteinen keskus, joka oli 
muuten nimeltään Rannik
ko, oli vielä kiireisempi. 
Kädet kyllä olisivat riittä
neet, mutta kun ihmisellä 
on vain yksi kieli, niin ei 
aina ehtinyt välittää tar
peeksi nopeasti kaikkia 
puheluja. Pidin kuitenkin 
enemmän siitä vanhasta 
käsivälitteisestä keskukses
ta kuin tästä uudesta kes
kuksesta. Työ ei ollut niin 
yksitoikkoista kuin nyky
ään. Jokainen päivä oli 
erilainen . Uusi keskus on 
jotenkin hiljaisempi, kos
ka varuskunnan sisäiset 
puhelut välittyvät auto
maattisesti. 

Keskus siirtyi kolmivuo
rotyöhön runsas vuosi sit
ten. Miten te sopeuduitte 

uusiin työvuoroihin? 
Rannikon aikoihin meil

lä oli kaksivuorotyö, 
aamu- ja iltavuoro. Tein 
kaksivuorotyötä yli 25 
vuotta . Olihan noiden 
vuosien jälkeen aluksi hie
man vaikeuksia, mutta 
mielestäni sopeuduin uu
siin työvuoroihin melko 
hyvin. Jouduinhan tieten
kin tekemään kolmivuoro
työtä sodan aikana, mutta 
siitähän on aikaa kulunut 
melkein 40 vuotta . Kolmi
vuorotyöjärjestelmässä on 
myös vapaita arkipäiviä, 
ja niihin minun oli alussa 
vaikea tottua . Tuntui usein 
siltä, kuin olisi pinnannut 
töistä, kun oli kotona ko
ko arkipäivän. 

Miten te olette viihty
neet työssänne? 

Olen viihtynyt oikein 
hyvin . Rannikko , käsivä
litteinen keskus, oli mel
kein minun toinen kotini. 
Enhän minä olisi Ranni
kosta lähtenyt mihinkään . 

Muutto uuteen keskukseen 
oli jollakin tavalla vaikea. 
En ole vieläkään kotiutu
nut uuteen systeemiin. Ai
ka oli pysähtynyt Rannik
koon, ja ehkä se oli siksi 
niin kotoinen paikka. 

Nykyään myös varus
miehet hoitavat keskus
vuoroja. Onko heitä käy
tetty keskustyössä kauan
kin? 

Varusmiehet ovat hoita
neet keskusta melkein 
Rannikon alkuajoista läh
tien. Minäkin olen pysynyt 
niin nuorena, kun olen 
joutunut tekemisiin nuor
ten poikien kanssa . Pojat
han pysyvät aina yhtä nuo
rina. Tullessani Hankoon 
viestikeskukseen v .-44 ei
vät varusmiehet vielä sil
loin hoitaneet keskusvuo
roja. Pojat tulivat keskuk
seen v.-48 alussa , kun jou
duttiin lakkauttamaan 
viestittäjän vakansseja. 

Ovatko varusmiehet 
muuttuneet vuosien varrel-
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la esim. työhön suhtautu
misessaan? 

Pojat suhtautuvat nyky
ään työhönsä mielestäni 
asiallisesti ja oikein myön
teisesti. Pojat ovat muut
tuneen siinä mielessä, että 
he ovat valveutuneempia 
kuin aikaisemmin. Ne ikä
luokat , jotka suorittivat 
varusmiespalvelustaan 60-
ja 70-lukujen vaihteessa , 
olivat eniten poikkeavia 
muista ikäluokista . Tällöin 
varusmiehissä oli vallitse
vana piirteenä jonkinlai
nen kapinamielisyys, kaik
ki työt olivat vastenmieli
siä. Olen ollut tekemisissä 
tietenkin vain keskuksessa 
työskentelevien varusmies
ten kanssa, mutta ilmeises
ti tällainen poikkeavuus oli 
havaittavissa myös yleises
ti . 

Millainen on siviilityön
tekijän asema puolustus
voimissa, etenkin naisten? 

Miten sotilashenkilöt 
suhtautuvat naisten työ
hön, arvostetaanko sitä? 

Tuohon on melko vaike
ata vastata , sillä suhtautu
mistapoja on hyvin erilai
sia. Yleisesti katsoen suh
tautuminen on ollut myön
teistä . Kyllä naistenkin 
työtä arvostetaan. Nais
työntekijöiden määrän li
säännyttyä patteristossa 
on myös arvostus naisia 
kohtaan parantunut. Ol
tuani poissa puolustusvoi
mien palveluksesta seitse
män vuotta oli ilmapiiri si
nä aikana muuttunut. En
nen kaikki olivat enemmän 
yhtä , mutta se olikin kyllä 
sota-aikaa, ja se varmasti 
vaikutti ilmapiiriin. Olihan 
se niin toisenlaista aikaa 
kuin rauhanaika. Työni 
arvostuksen kannalta kat
soen ei minulla tosiaan
kaan ole moittimista. Kyl
lä siviilityöntekijän asema 
puolustusvoimissa on ai
van hyvä. 

Voisitteko kertoa hie
man niistä ajoista, kun tu
litte Hankoon sodan aika
na, ja miten olette viihty
neet paikkakunnalla? 

Ensimmäisen kerran kä
vin Hangossa viikko sen 
jälkeen kun venäläiset oli
vat evakuoineet joukkonsa 
Hankoniemeltä. Silloin 
kaikkialla oli kyllä synkän
näköistä. Hanko oli aivan 
raunioina eikä tosiaan
kaan ollut puoleensavetä
vä . Kun muutin Hankoon 
asumaan, oli tunnelma 
kaupungissa vielä synkkä. 
Kaupunkia oli siihen men
nessä kylläkin jo raivattu 
sodan jäljiltä. Nyt en enää 
lähtisi Hangosta mihin
kään . Hankoniemen luon
to, etenkin meri , on minul
le niin tärkeä tekijä . Han
ko on kauneimmillaan ke
säai kaan, mutta myös syk
syllä on oma viehätyksen
sä. 
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Mitä te vapaa-aikanan
ne harrastatte? 

Tärkein harrastukseni 
on puutarhanhoito, oman 
pihan hoitaminen. Ulko
työt ovat hyvää vastapai
noa istumatyölle, ehkä 
juuri sen takia olen pysy
nyt niin terveenä. Moneen 
vuoteen en ole sairastanut 
juuri lainkaan. Terveyteni 
on kyllä kestänyt. Toimin 
myös vapaa-aikanani Han
gon sotaveteraanijärjestön 
naisjaoston varapuheen
johtajana ensimmäistä toi
mikauttani. Meidän toi
minta on melko monipuo
lista . Päätarkoituksena on 
tietenkin toiminta sotave
teraanien hyväksi , esim. 
pitämällä myyjäisiä sekä 
keräämällä rahaa muulla 
tavalla apua tarvitseville. 
Me järjestämme yhteisiä il
lanvietto ja, joissa voitava
ta vanhoja ystäviään ja 
vaihtaa kuulumisia. Meitä 
naisjäseniä on tällä hetkel
lä n. 20. Muistaakseni 
heistä neljä tai viisi oli sa
maan aikaan kanssani rin
tamalla. 
Kyllä viestittäjän työ on 
ollut mielestäni antoisaa. 
Työ on hyvin samanlaista 
kuin mikä tahansa muu 
palveluammatti. Vuosien 
varrella sitä on saanut sekä 
" risuja" että "ruusuja" . 
Ei työstä aina ole saanut 
pelkkää kiitosta mutta 
niinhän se joka työssä on . 
Olen hyvin kiitollinen, että 
olen saanut tehdä työtä 
patteriston hyväksi jo yli 
30 vuotta. 

Haastatteli: 
Tkm H Nykänen 

Kuvat: 

Mirjam Li ndström 

VARATTU 
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OY HELO-TEHTAAT 

CH. Lindholm 

Elokuvateatteri 

Vuorikatu 11 

Hankoniemi 41 

IO 
KORP1VAARA Toyota Corolla. 

Maailman ostetuin auto. 

TOYOTA 

Upea, mittava muotoilu. 
Linjakas, ajaton muotoilu. Hyvä näkyvyys. 
Mukavat tilat viidelle hengelle. .. /' 

· ' "' L " t t · . . d f · 01s ava aJo-ommarsuu et. 
· Kevyt, tarkka hammastanko-ohjaus. Suuri 
lraideväli, pitkä akseliväli. Kierrejouset 

myös takana. Teräsvyörenkaat. 

Kokoluokkansa äänettömimpiä. 
Hiljainen moottori, oikeaoppiset muotoilu
ratkaisutja runsas eristysmateriaalien 
käyttö tekevät Corollasta todella äänettö
män auton. 

Kulutus vain 6,4 1/100 km. 
Corollan suorituskykyinen 1,3 I moottori 
kuluttaa ECE-normin mukaan 90 km 
tuntinopeudella vain 6,4 1/100 km. Corol
Ian omistaja ajaa jatkuvaa taloudellisuus
aJoa. LAATUUN VOI LUOTTAA 

Kestävällä autolla on kestävä takuu. Ko~aja ~eill~! 
-r. otall k ks. otta .1 kil et ■ ■ •tusta Myynti, huolto Ja leasmg: 10y a a I VU I man Offl rlraJOI ■ Toyota-liikkeet 

Oy Hangon 
Hinaus Ab 

Meri - ja satamahinauksia 
Havs- och hamnnbogseringar 

Puh. 83 150, 84 151 , 86 011 
TELEX 13232 HATUG SF 

M/S HEIMO SAARINEN 
3240 kW JI 

f 
J:. r .. , 

HANGON 
MERITYÖ KY 

0 911-84151 
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PINGISMAILAT JA -VERKOT SAATTAVAT OLLA 

HYVINKIN TÄRKEITÄ 

" Varusmiestoimikunnat (VMTK:t) 
pyrkivät kehittämään varusmiesten sosi
aalisia oloja, yhteenkuuluvuuden tunnet
ta ja viihtyvyyttä. VMTK parhaimmil
laan kiinteyttää varusmiesten ja heidän 
esimiestensä suhteita ja vähentää siviili
elämän ja sotaväen erilaisuudesta johtu
via paineita. ' ' 

Näin määritellään yleisesti varusmies
toimikuntien työkenttä. Täällä Hangon 
Rannikkopatteristossa RTTK:n asioita 
alkuvuodesta -81 ho.itelivat pääasiassa 
ohjaaja, kapteeni V-O Eronen ja puheen
johtaja, kersantti K Talvitie. Millaista se 
RTTK:n työ käytännössä on? 

ERONEN: RTTK hoi
taa paljon eri laisia asioita. 
Aina sen toiminta ei ole 
näkyvää. Kolmesti vuodes
sa mei llä vaihtuu toimi
kunta. Toinen toimikunta 
näkyy enemmän kuin toi
nen, mutta kaiken aikaa 
erilaista toimintaa on 
käynnissä. Viihtyvyys on 
kai se näkyvin tässä toi
minnassa. Sitä on pyritty 
kehittämään. 

TALVITIE: Valtakun
nallisilla VMTK-päivillä 
puidaan isompia asioita. 
Paikallinen VMTK keskit
tyy pienenpiin ja käytän
nöllisempiin asioihin. Juu
ri tällaiset harrastusväli
neet: pingismailat ja pin
gisverkot saattavat olla hy
vinkin tärkeitä paikoissa, 
joissa niitä ei ole. 

ERONEN : Toteutues
saan tällaiset pienet asiat 
ovat hyvinkin tärkeitä. 

TALVITIE: Kyllä minä 
uskoisin, että seuraavilla 
VMTK-päivillä käsiteltä
vät asiat ovat lähteneet va
rusmiehistä. Niitä on käsi 
telty ennakolta erilaisissa 
työryhmissä, joissa on ol
lut varusmiehiä. He ovat 
tuoneet paljon uusia aja
tuksia esiin. 

ERONEN : Varmasti 
myös PE:ssa kapteeni Ha
kala on ideoinut asioita, 
joista pojat keskustelevat 
noilla päivillä . Pääsääntöi
sesti kuitenkin asioiden kä
sittelyn täytyy pohjautua 
poikien omiin ajatuksiin ja 
ideoihin. 

Mikä o n ohjaajan rooli 
varusmiestyössä? 

ERONEN: Ohjaaja pyr
kii olemaan erään lainen 
neuvonantaja, joka ottaa 
asioita huomioon ja neu
voo, mitä teitä asioita kan
nattaa lähteä ajamaan, 
jotta ne saataisiin eteen
päin. 

Ohjaaja on sellainen, jo
ka tuntee kanavat, mi ten 
asioita viedään eteenpäin . 
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muksia on hyvä llä puheen
johtajalla? 

ERONEN: Kaikki po
jat, joiden kanssa olen toi
minut, ovat olleet esimer
killisiä, luontevia ja asialli
sia. He ovat tulleet aina 
keskustelemaan, kun on 
ollut asiaa , eivät ole jän
nittäneet. Luonteva esiin
tyminen on yksi tärkeä 
seikka. Rohkea on oltava, 
jotta uskaltaa tulla esittä
mään asiansa. Hyvä järjes
telykyky täytyy olla, koska 
tässä on monenlaista pik
kuhommaa. Joskus tarvi
taan kykyä toimia paineen 
alaisena. Aina välillä sat
tuu tilanteita, kun koulu
tustehtävät painaa ja nämä 

RTTK:n hommat täytyisi 
saada hoidettua ja kave rit 
kysyy, että mitenkäs et ole 
saanut sitä ja sitä asiaa 
eteenpäin . Sellainen mies 
tarvitaan, joka kaikissa ti
lanteissa hoitaa hommat. 
Usein esimerkiksi on ke
räyksiä, jotka on täytynyt 
järjestää hyvin nopeasti. 
Ne on pitänyt syntyä itses
tään . 

Entä päinvastoin , min
kälainen o n hyvä o hjaaja? 

TALVITIE: Hyvä oh
jaaja pyrkii antamaan tie
toa oikeasta reitistä asian 
eteenpam viemiseksi tai 
miten se muotoillaan siten, 
että saadaan edes osittain 
toteutumaan. 

VEIKKO-OLAVI ERONEN 
Alun pitäe n o len H amina n po ikia ja siten ra nnikk oseutu o n tuttua. 

Siell ä o len as unut melk ein pa rik ymment ä vuo tta. Ha nkoon tulin 9 
vuo lta siu en . Kadell ikoulussa tuli va ihdettua lin jaa tä hä n ra nnikk OLy
ki stöön . Oli sell a isia kavereita, jo tka ho ukuu eli va t j a en o le sit ä kat u
nut. Mielenkiimo inen tä mä ase laji o n . 

Ensin o lin Hästö -Busössä o petusupseerina ja siu en vä lill ä vuoden 
Russa rössä. Menin ta ka isin Hästö -Busöhö n nelj ä ksi vuodeksi. Vä li ssä 
käv in ka pteenikurss in . Siirryin es ikumapa tt erill e, jossa 1uli o ltua ko l
me j a puo li vuo1t a. Nyt o len o llut Russa rö n pää llikkö nä jo nkin a ikaa. 

Nä mä pa ika t ovat o llee t mielenkiin to isia ka ikki o ma lla tava llaan . 
Pa remmuusjärjestys tä o n va ikea asett aa . Häs tö- Busö o li mie ll yu ävä 
pa ikka , kun sinne a lkuun meni j a totlu i o lemaan . Siell ä o li va ikea lä h
teä Russsa rö hö n . Kun taas to ttui o lemaan siell ä, o li va ikea läht eä . 
Ka ik ki ova t o lleet mi elenkiim o isia tehtäv iä ja tö itä o n rii ttänyt. Jo uten 
ei o le 1a rvinnut o ll a koskaa n. Tehtävistä va ikeimm at o va t o lleet yksi
kö n pää llik ö n tehtävä t. 

Siviilipuo lella o n ti etys ti o llut tä rkeintä tämä lähes jo ka isen ko hda lle 
tuleva av io iwminen. Se o n a ina semmo inen merkiuävä ta pahtuma . 
Sei tsemä n vuoua o lemme o ll ee t av io lii tossa j a ka ksi tyu öä o n wllu t 
hanki u ua, ko lme- ja kuusivuo tiaat. Vuoden päästä vanhempi a lo iuaa 
ko ulu ta ipa leensa . 

KARI TALVITIE 
Synty nyt o len -54 Ilm ajoella, kultllluripiläjässä P o hj anmaa ll a . Yli 

o ppilaaksi kirj o itin -7 3. Yritin vapaaehto isena sotaväkeen vaan ei tär
pänn yl, joten täytyi lä hteä o piskelemaan . Me ni n te kn illi seen ko rkea
kouluun sähk öosasto lle. Ne lj ä n vuoden jälkee n a lko i pikk asen kyll äs
Lytt ä mää n. Menin tö ihin o piskeluaja n o hell a ja os iu a in ra ha pula n la
ki a . Ko lmisen vuo tt a opiskelin ja o lin tö issä samana ik a isesti . Va lmis
tuin viime vuoden kevää llä. 

Va imo löy tyi o piskeluajan a ika na to isena vuo nna . -7 5 kevää llä . Na i
misiin mentiin -78 heinä kuussa e likä siitäk in o n nyt jo ko lmi sen vuotta. 
Kesäk uussa 1980 as tuin pa lveluk seen Suomen Puo lustusvoimiin . 

Entä isojen asio iden ho i
to; ne, jo ita käsitellään 
VMTK-päivillä. Heij astaa
ko se, mistä siellä keskus
tellaan varusmiesten tar
peita? Entä min kä laisia vaati- ,..___ _______________________ _,,., 

Mitkä ovat olleet tär
keimmät asiat, jotka olette 
vieneet yhdessä eteenpäin? 

ERONEN: Yleensä 
RTTK:lla on jo hyvin va
kiintuneet asiat, joita on 
pyöritelty säännöllisesti 
mm tukihenkilötoiminta. 
Meillä on keräyksiä ja 
viihdytyspuolella erilaisten 
tarvikkeiden hankkimista 
ja tilaamista. Kaikki pe
rusasiat on meillä aina on
nistuttu viemään läpi. Ai
na on pieniä puutteita, 
mutta kyllä asiat on suu
rinpiirtein hoidettu. 

TALVITIE: Suurin tä
hänastisista saavutuksista 
on mielestäni elokuvaesi
tysten käynnistäminen lin
nakkeilla . Ainakaan oma
na linnakeoloaikanani ei 
tällaista ollut ja niitä jäi 
kaipaamaan. 

Tarkoituksena on hank
kia kunnolliset elokuva
luettelot, jotta voidaan va
lita todella hyviä, kiinnos
tavia filmejä . 

ERONEN: Tämän 
RTTK:n a ikana on saatu 
kaupungin valokuvausla
boratorion käyttöoikeus. 
Edellinen RTTK sitä aloit
ti , mutta ei saanut käyn
tiin. Lomakuljetuksia on 
aina tarpeen mukaan jär
jestetty. Toivottavaa olisi 
ollut kilpailujen järjestä
minen . Tämä kilpai lutoi
minta on meillä hankalaa, 
koska ollaan hieman hajal
laan saarissa. Lentopallo
otteluja on ollut. Se ei ole 
RTTK:n järjestämä, mutta 
RTTK oli aloitteentekijä
nä. Tosin linnakkeilta ei 
aina päästä pelaamaan 
niinkuin on suunniteltu. 

Mitkä ovat sellaisia asi
o ita kilpailutoiminnan li
säksi, jo ihin RTTK:n oli si 
syytä kiinni ttää enemmän 
huomio ta? 

ERONEN: Lähinnä 
viihtyvyyteen liittyvät asi
at, vaikka olen sitä mieltä 
ettei tänne ole tultu viihty
mään. Jos pystyttäisiin 
järjestämään esimerkiksi 
uintiretkiä, jalkapallo- tai 
jääkiekko-otteluita tai 
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vaikka teatterimatka Tur
kuun tai Helsinkiin. Maa
varuskunnissa esim . Uu
denmaan Prikaatissa täm
möiset ovat onnistuneet. 
Se on siellä helppoa, kun 
on kasarmit kaikki ympä
rillä. T ilataan vain linja
auto ja lähdetään kaikki 
johonkin tällaiseen tilai
suuteen. Kesäaikana voi
taisiin mennä jotain kesä
teatteria katsomaan Tur
kuun tai vastaavaa. 

Kesällä tässä Hangossa
kin on tietysti enemmän 
mahdollisuuksia. Harras
tajateatterissa ainakin vii
me kesänä Hästö-Busöstä 
käytiin kerran. 

TALVITIE: Yksityinen 
VMTK ei pysty kovinkaan 
paljon tekemään sosiaalis
ten asioiden eteen, paitsi 
jakamaan tietoa ja opasta
maan avun hakemisessa. 
Varusmiestoimikunta voi 
vain tehostaa tiedon kul
kua varusmiehille ja pyr
kiä paremmin antamaan 
apuaan. 

ERONEN: Työasiamie
hen toimintaa olisi vielä 
varaa kehittää, vaikka se 
on suhtkoht hyvin mennyt. 
Se on tietenkin pojista it
sestä kiinni tulevatko työa
siamiehen puhei lle ja otta
vat selvää minkälaisia 
mahdollisuuksia on kotiu
tumisen jälkeen saada työ
tä. Myös opintoasiamie
hen tehtävä on tärkeä ja 
täällähän se on yhdistetty 
työasiamiehen tehtäv iin. 

TALVITIE: Onhan sii
nä varmasti kehittämisen 
varaa, sillä työllisyys- ja 
kou lutuskysely III / 80 saa
pumiserälle Huovinrinteel
lä osoitti, että näistä mei
dän pojista hämmästyttä
vän suuri prosentti on vail
la työ- tai opiskelupaik
kaa. 

ERONEN: Yksi asia, jo
ta kannattaa kehittää on 
kurss ien järjestäminen. 
Jos teidän joukostanne tai 
kantahenkilökunnan jou
kosta tai mistä vaan löytyy 
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kurssin vetäjä, on se hyvä 
juttu. Russarössä on me
neillään rannikkolaivuri
kurssi, jota alikersantti 
Reinikka vetää . Tämän 
luonteinen toiminta on ai
na tervetullutta. Kurssi 
hoidetaan kansalaisopis
ton kautta ja kurssin pitä
misestä saadaan jonkinlai
sia korvauksiakin. Tällais
ta toimintaa meillä ei ole 
ollut aikaisemmin . Jotkut 
pojat ovat kyselleet talon
mieskurssin järjestämistä. 
En nyt tiedä kuinka se 
homma on etenemässä. 

Tärkeätä on, että ne asi
at, joita RTTK hoitaa, 
ovat tietyllä tavalla vasta
painoa palvelusohjelmaan . 
Niiden tulisi olla aika pal
jon virkistykseen suuntau
tuvia . Toisaalta täytyy 
myös ajatella armeija-ajan 
hyötyä sivii lipuolelle. Kui
tenkaan RTTK:n toiminta 
ei saa olla sellaista, että jo
ku tuntee olevansa pakolla 
hommissa mukana, vaan 
toiminnan tulee pohjautua 
vapaaehtoisuuteen. Kaikki 
ovat toimintaan tervetul
leita . 

Välittyykö kokemus pu
heenjohtajalta seuraavalle 
vai tö rmääkö puheenjo h
taj a aina uudelleen samoi
hin o ngelmiin ? 

TALVITIE: Jossain 
määrin törmää, koska on 
kuitenkin niin monta ta
hoa, joihin täytyisi olla yh
teydessä ja niin paljon asi
oita, jotka täytyisi tietää . 
Ei niitä voi lyhyessä ajassa 
toiselle kertoa. Näistä asi
oista täytyisi ehkä olla kir
jallinen esitys, jota jokai
nen puheenjohtaja pyrkisi 
kartuttamaan omilla koke
muksi llaan. Näin saatai
siin pikku hi ljaa paperille 
tietoa, jota kyllä saadaan 
ohjaajalta, muttei aina 
osata kysyä. 

E RONEN: Silloin kun 
aluksi tu lin tähän hom
maan, ei se ollut oikein jat
kuvaa. Sitten sitä hommaa 
funtsattiin ja huomattiin, 
ettei se oikein suju. Niin 
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ryhdyttiin valitsemaan uu
si puheenjohtaja sen ver
ran ajoissa, että he ehtivät 
olla ainakin viikon-kaksi 
yhdessä. Joskun alkuai
koina oli hyvä, jos puheen
johtajat kerkisivät päivää 
sanomaan; aina ei edes 
nähty toisiaan. Perinnöksi 
jätettiin kaapillinen tava
raa, josta oli mahdotonta 
ottaa selvää. Nyt on pyrit
ty jatkuvuuteen, mutta on 
selvää, ettei kaikkea voi ly
hyessä ajassa selvittää. 
Toimintakertomus, jonka 
puheenjohtaja o n aina teh
nyt, on käsittääkseni ollut 
jonkin verran helpotta
massa. Tietystikään ei 
siinä kaikkea ole, mutta 
kuitenkin vakioasiat siitä 
suurinpiirtein selviävät. 
Hyvä tietysti o li si kehittää 
perinnö ksi jäävää toimin
taohjetta . 

- Puheenjohtajan toi
mitila on esikuntapatterilla 
ja kuitenkin suuri osa va
rusmiehistä o n saarissa. 
Tietääkö ja tunteeko pu
heenjohtaja ne mielialat ja 
tarpeet, jo tka linnakkeilla 
vallitsevat? Tulisiko pu
heenjohtajan kiertää sään
nöllisin välein linnakkeilla 
perehtymässä ongelmiin ? 

ERONEN : Ehkä 
RTTK:n puheenjohtajan 
kannattaisi pitää yhteyttä 
aina välillä myös linnak
keiden päällikköön ja vää
peliin. Sieltä saattaisi tulla 
uusia asioita esiin. Tietysti 
linnakkeilla on yksikköe
dustajat, joiden kautta asi
at välittyvät ja heidän vel
vollisuutensa on jatkuvasti 
keskustella linnakkeen 
päälli kön kanssa RTTK:ta 
koskevista asioista. 

TALVITIE: Mielestäni 
puheenjohtajan käynnit 
linnakkeilla on hyvä aja
tus . Käydessäni äskettäin 
Jussarössä sain paljon pa
remman tuntuman siihen, 
miten heidän asioitaan voi
si hoitaa. Samalla käynnil
lä totes in, etteivät J ussa
rön harrastusvälineet ol
leet kunnossa . Varusmie
het ovat itse helposti vas-
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tuuntunnottomia yhteisis
tä harrastusvälineistä, jo
ten on hyvä aina välillä 
käydä katsomassa minkä
lainen tilanne niiden suh
teen on. Tämä pätee nyt 
erityisesti J ussarön koh
dalla, jossa ei ole omaa yk
sikköedustajaa. Ti lanne 
on toinen Russarön ja 
Hästö-Busön kohdalla, 
joissa on omat yksikköe
dustajansa. 

ERONEN: Meidän pi
täisi varmaan ottaa sinne 

Jussaröhön yksikköedus
taja, joka valittaisiin hei
dän omasta joukostaan. 

Puheenjohtajan linnak
kei ll a käynnistä minä en 
laittaisi tuollaisia vakio
kierroksia. Tarpeen mu
kaan siellä tulisi käydä. 
Kun puheenjohtaja ottaa 
tehtävän vastaan, hän voi
si käydä tutustumassa 
paikkoihin ja hetken ku
luttua kävisi uudestaan 
katsomassa, miten asiat 
ovat toteutuneet. Taas lop
puvaiheessa voisi käydä 
katsomassa, miten se hom
ma on pelannut. Saattaisi 
o lla hyödyll istä kokemus
ten vaihdon kannalta, että 
vanha ja uusi puheenjoh
taja kävisivät yhdessä täl
laisen kierroksen. 

Asiamiesten to iminnas
sa kaiketi keskeistä on tie
don jakaminen. Onko hei
dän palveluksiaan käytet
ty? 

ERONEN: Työ- ja opin
toasiamiehellä näyttää ole-

van töitä aivan riittävästi. 
Hänen asiantuntemustaan 
varmasti tarvitaan jatku
vasti. Pojat eivät aina us
kalla ja osaa kysellä juuri 
si ltä taholta, missä as iat 
paremmin selviävät. 

T AL VITlE: Asiamies
ten täytyy omalla vapaa
ajallaan olla itse hyvin ak
tiivisia ja tuoda esiin niitä 
mahdollisuuksia, joita on 
olemassa. Varsinaisestihan 
asiamiehillä ei ole sään
nönmukaista vapautusta 

muusta palveluksesta, jo
ten omakohtainen aktiivi
suus on erittäin tärkeätä. 

ERONEN: Asiamiehillä 
ei ole säännönmukaista va
pautusta, koska heidän 
työnsä on tietyllä tavalla 
kausiluontoista. Kuitenkin 
aina, kun on tarvetta asioi
den hoitamiseen, esimer
kiksi työvoimatoimistossa 
käynteihin on tämä vapaa 
järjestynyt, kunhan si itä 
on vain sovittu etukäteen . 

RTTK:n puuhissa olo 
o n tietysti osa puolustus
voimien koulutusjärjestel
mää. Mihin tehtäviin esi
merkiksi varusmiestoimi
kunnan puheenjohtaja 
koulutetaan ? 

ERONEN: Koko puo
lustusvoimia ajatellen aika 
paljon ratkaisee, m1ssa 
aselajissa puheenjohtaja 
on saanut kou lutuksensa. 
Vaikka RTTK:n puheen
johtajalla menee paljon ai
kaa tähän toimintaan niin 
kyllä hänet sijoitetaan pää-

asiallisesti niihin tehtäviin, 
joissa on saatu erikoiskou
lutus. Koulutustasosta 
riippuen voidaan sijoittaa 
esim yksikön vääpeliksi. 
Vääpelihän on sellainen, 
joka joutuu järjestelemään 
monenlaisia asioita. Jos on 
saanut upseerikoulutuksen 
niin sijoitetaan johonkin 
päällikköluonteisiin tehtä
viin . Ja siviilimaailmassa 
on tietysti etua kun on ol
lut tässä toiminnassa mu
kana . 

VMTK-päi viä vietetään 
säännöllisesti. Kuinka on
nistutaan näillä päivillä 
aloitteiden eteenpäin vien
nissä? Entä puheenjohta
jat, kun he tulevat päiviltä , 
ovatko he ideoita tulvil
laan? 

ERONEN: En ole ollut 
mukana näillä päivillä, jo
ten en tarkkaan tiedä näis
tä asioista. Olen kuitenkin 
seurannut esityksiä, mitä 
siellä tehdään ja joitakin 
tapauksia on jäänyt mie
leen aikaansaannoksista. 
Juuri päivärahaluonteisia 
asioita ja esim litteroiden 
määrää on kohotettu. 

Kyllä puheenjohtajat 
ovat myöskin sieltä ideoita 
tuoneet ja aika paljon on 
tul tu kertomaan, kun on 
nähty miten nämä asiat 
muualla pelaa. Kaikenlais
ta pientä on kyllä tullut 
esiin. Kaikkiaan se, että 
niitä säännöllisin väliajoin 
järjestetään on hyödyllis
tä . Samalla nähdään miten 
muualla tätä hommaa on 
hoidettu ja voidaan ker
toa, miten meillä puoles
taan on toimittu. 

RTTK on periaatteessa 
linkki', suora linkki ko
mentajan ja varusmiehen 
välillä . Onko se sitä myös 
käytännössä? 

ERONEN: P uheenjoh
tajalla on oikeus suoraan 
asioida komentajan kans
sa, ja siten se on suora yh
teys komentajaan. 

TALVITIE: Viimeksi 
juuri tänään asioin komen
tajan kanssa. Kerroin niis
tä puutteista, joita varus-
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miehillä J ussarössä on ja 
esikuntapatteri lla esiinty
vistä toivomuksista. Ko
mentaja otti heti niihin 
kantaa ja lupasi myötävai
kuttaa asioihin siten, että 
ne pian tulisivat parhaalle 
mahdoll iselle malli lle. Kyl
lä tämä on mielestäni juuri 
tällainen suora linkki ko
mentajaan. 

Sekä o hjaaja että pu
heenj o htaja ovat hiljalleen 
jättämässä näitä tehtäviä. 
Mitä sanotte tämän työn 
jatkajille? Mihin asioihin 
tulee kiinnittää huomiota? 

ERONEN: Käytännön 
ohjeita on tietysti paljon, 
muttc!. ehkä kaikkein tär
keintä on osata asettua va
rusmiesten näkökulmaan 
ja suhtautua varusmiehiin 
tasapuolisesti . Yksinker
taisesti voidaan sanoa, että 
ohjaajan tulee a ina välillä 
osata leikkiä varusmiestä 
ja asennoitua heidän on
gelmiinsa heidän näkö
vinkkelistään. 

TALVITIE: Puheenjoh
taja, jotta hän välttyisi 
nii ltä virheiltä, joita minä 
tein, pitää muistaa, että ol
laan puolustusvoimissa. 
Pi tää muistaa ne tavat, 
joi lla täällä toimitaan. Pu
heenjohtajan täytyy olla 
tietyllä tavalla hoputtaja, 
olla aktivoimassa varus
miehiä, yksikköedustajia, 
asiamiehiä uusiin ponnis
tuksi in . 

Haastatteli: 
Kers M Rantala 
Kuvat : 
Korpr T Manelius 
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Pakkaus ja varastointi 
Rahtaus 

Laivanselvitys 
Polttoaineet 

LUPTETIAVA 
KAIKENKATTAVA 
KULJETUSJÄRJESTELMÄ EK'11' VICTOR 
Helsinki Turku Hanko Vaasa Kotka Hamina 

• 1 

Vesijohtoliike - Vattenledningsaffär 

Oy HANGON LVI-HUOLTO -
HANGÖ WS-SERVICE AB 

Lämpö ja vesi
johtoalan 

Urakoint ia 
- Korjauksia 
- Tarvikemyyntiä 
- Suunnittelua 
Öljypoltin 

Myynt i 
- Asennuks ia 
- Huoltoa 
Varasto-Lager 
Konttori- Kontor 
Puh.-Tel. 

Värme och vatten
ledningsinstallationer 

Ent reprenader 
Reparat ionsarbeten 

- material försäljn ing 
- Planering 
Oljebrännare 

Försäl jning 
- lnstallat ioner 
- Service 
Espl. 36 
10900 HANKO-HANGÖ 
911-82 461 

KEKKONEN OY 
Ankkurlk.1-3, PL 19 10901 Hanko, puh. 911 -6695, telex 13-233 

PANKKI KORTTI 

Hankoniemi 

Riikonen Esko T J 
Kauppa! maisteri 
Oy Volvo-Auto Ab:n 
henkilöautojohtaja 
Res kapteeni 

RESERVILÄISENÄ HANGON 
RANNIKKOPATIERISTOSSA 

Hangon Rannikkopatte
riston eräänä keskeisenä 
tehtävänä on ollut toimin
tavalmiin reservihenkilös
tön kouluttaminen ja siinä 
luotujen tietotaitojen jat
kuva ylläpito. Omakohtai
sesti olen saanut tilaisuu
den osallistua vuosikym
menen ajan rannikkoalu
een esikunnan kertaushar
joitustilaisuuksiin, Joissa 
tarkoituksena on ollut: 

opettaa rale:ssa toimi
ville reserviupseereille 
yhtymätason esikun
nan toimintaan liitty
vät työskentelytavat ja 
esikuntaru tiini t 
perehdyttää rale:ssa 
toimivat reserviläiset 
esikunnan toimitilojen 
tarkoituksenmukaiseen 
käyttöön sekä harjaan
nuttaa henkilöstö esi
kunnan työskentelyn 
eri vaiheisiin 

Koulutus on useimmiten 
ollut ns. esikuntateknillistä 
harjoittelua, jossa kehyk
senä on taktillinen tilanne, 
joskaan taktiikka sinänsä 
ei ollut pääkoulutuskoh
teena. Tilanteet on sovel
lettu rannikkoalueen puit
teisiin siten, että taktilliset 
ratkaisut ovat aina mah
dollistaneet keskeytymät
tömän esikuntatoiminnan. 
Harjoitusohjelmat on mie
lestäni poikkeuksetta viety 
hyvin läpi . 

Kukin harjoituskoko-
naisuus on osoittanut ak
tiivipäällystön nähneen 
kosolti vaivaa harjoitusten 
ennakkosuunnittelussa ja 
tämä luonnollisesti on nos
tanut koulutuksen moti
vaatiotasoa. Reserviläiset 
ovat todella tunteneet tul
leensa omaan harjoituk
seensa. Harjoitusten sisäl
tämä koulutus ja siviilielä
män tehtävät ovat useim
pien osalta olleet toisiaan 
täydentäviä . Toisessa saa
tu oppi on hyödyntänyt 
toista. Onhan esimerkiksi 
markkinoinnin johtami
nen vaihtoehtoisten strate
gioitten etsintää, päätök
sentekoa ja valvontaa sa
moin perusperiaattein kuin 
rannikkoalueen esikun
nankin johtamistyöskente
ly. 

Koulutuskertojen myötä 
koulutukseen osallistuneet 
reserviläiset ovat myös op
pineet tuntemaan toisiaan 
erilaisissa tilanteissa. 
Joukko on hioutunut toi-
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mivaksi organisaatioksi, 
jolle leimaa-antavana on 
keskinäinen luottamus ja 
tahto suoriutua annetuista 
tehtävistä mahdollisim
man hyvin. Joukkoomme 
on syntynyt "Hankoryh
män" henki . Tässä hen
gessä on pidetty jatkuvaa 
yhteyttä myös virallisten 
harjoitusten ulkopuolella. 
Mm tutustumisretket Han
gon alueen saaristoon pat
teriston henki lökunnan 
isännyydessä ovat antaneet 
meille virkistäviä hetkiä 
arkipäivän aherruksen lo
maan. 

Kertausharjoitukset 
ovat osa suomalaista tur
vallisuuspolitiikkaa. Ne 
antavat koulutukseen kut
sutuille myönteisen ja ra
kentavan mahdollisuuden 
osallistua yhteiskuntamme 
säilyttämiseen. Me reservi
läiset toivotamme juhlival
le Hangon Rannikkopatte
ristolle jatkuvaa menestys
tä sen vaativalla ja haas
teellisella toimintasaralla . 

luoda pohja kertaus
harjoituksiin osallistu
neiden jatkokoulutuk
selle siten, että he jat
kokoulutusvaiheesta 
riippuen pystyvät toi
mimaan eri asteisissa 
tehtävissä aina rale:n 
toimistopäällikön teh
täviin saakka. Syksyn 1980 kertausharjoitukset: matkalla saareen 
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VIIHfflSÄN KODIN SISÄMAALIT 
TIKKURILASTA 

JOKER 
olo- ja makuuhuoneeseen 
Uusittu, puolihimmeä Joker on 

värikäs olo- ja makuuhuoneen sei
nien ja kattojen laatumaali . Vesi
ohenteinen, siisti ja helppotöinen. 

. .. .. 
Remonffi•ASSA 

keittiöön ja kylpyhuoneeseen 

) .. 

Puolikii ltävä Remontti-Assä on 
on pesua kestävä 
keittiön, eteisen, 
kylpyhuoneen ja 
lastenhuoneen sei- ~ 
nä- ja kattopinto
jen maali. Sekin ve
siohenteinen, siisti, 

KAUNIS KOTI 
kalusteisiin, oviin ja ikkunoihin ( 

Puolikiiltävä Kaunis Koti sisus- {, 
tusmaali on kalusteiden, ovien ja 
ikkunapuitteiden , 

1
, 

sekä listojen eri- !'i11111Ulillllllllllll 
koismaali . Kaunis _.....,. 
Koti muodostaa 
kovan ja kulutusta 
kestävän pinnan. 
Kaunis Koti on ve
siohenteinenja sik
si helppotöinen ja 
vaivaton. 

MIRANOL 
·nne missä tarvitaan 
kest6vää ja kiiltävää 

Miranol on is
kunkestävän, kiil
tävän pinnan muo
dostava jokapai
kan maali. Esimer
kiksi huonekalutja 
lelut ovat M.iranolin 
luonnollisia kohtei
ta. Miranol sovel
tuu kaikille pinnoil
le - puulle ja metal-

_, nopeasti kuivuvaja 
· ~ lähes hajuton. ...._~~.,. \ 

♦ TIKKURILAN LAATUMAALEILLA o·N 

lille. Sisällä ja ui- tC.;f.fl] 
kona. -

TI<KURllAN VÄRITEHTAAT OY 

1881-1981 

PL 53 OIX>'I VNiTM X) PUH. 90-83091 

ILO MAALATA 

OMAKOTI RAKENTAJA 

HANGON PELTI JA TERÄS Ky 

suunnittelee , myy , asentaa ja huoltaa il
malämmityslaitteen ne. 

Soitelkaa tai tulkaa käymään. 

Kisäll in katu 8 
10960 HANKO 

puh . 911 / 86077 tai 91 1/83107 
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['----D _ __:cj! __ P_A_L_K_,r_s_E_M_,s_E_r_j 
Tasavallan Presidentti on myöntänyt valtion virka-an

siomitalin 5.12.1980 viestittäjä Ester Mirjam Helena Lind
strömille. 

Puolustusvoimain komentaja kenraali L Sutela on 
myöntänyt Sotilasansiomitalin 4.6.1981 tykkimies Ismo 
Juhani Seppälälle. 

Hanko niemen risti myönnettiin 7.5.1981 seuraaville: 
- everstiluutnantti Sario Timo Sulevi 
- kokelas Hammaren Juha Matti 
- kersantti Mustalahti Timo Jaakko 
- kersantti Talvitie Kari Ilmari 
- alikersantti Lindqvist Kari Bertil 

00 PERINNEASIAT 
~ IIIIIIIIIIIIII 

Patteriston komentaja everstiluutnantti Timo Sario on 
luovuttanut 

- 28 .1.1981 kenraaliluutnantti J Pajulalle patteriston 
pienoislipun n:o 80 patteriston hyväksi tehdystä työs
tä hänen siirtyessään eläkkeelle 

- asentaja Wiking Volmar Ahlbergille patteriston pie
noislipun n:o 81 hänen siirtyessään eläkkeelle 18 .3. 
1981 lukien . 

ClllJ!I YLENNYKSET lm 
lr---t-

0- JA NIMITYKSETr aJ 

Tasavallan Presidentin sotilaskäskyllä 3/27 .2.1981 on 
nimitetty yliluutnantin virkaan 1.3.1981 luutnantti Risto 
Sakari Rautava. 

Tasavallan Presidentin sotilaskäskyllä 2/ 30.1 .1981 on 
ylennetty teknikkoluutnantiksi vänrikki Aarno Kalevi 
Tuppurainen. 

Tasavallan Presidentin sotilaskäskyllä 5/ 1.5.1981 on 
ylennetty 

- yliluutnantiksi luutnantti Jorma Juhani Taisi 
- luutnantiksi sotilasmestari Pentti Juhani Mäntyala 
- teknikkoluutnantiksi vänrikki Eino Kalevi Tomperi 

Patteriston komentaja on ylentänyt 31 .1.1981 ylikersan-
teiksi 

- kersantti Nousiainen Kari Tapani 
- kersantti Nuppola Harri Jarmo Juhani, 

Patteriston komentaja everstiluutnantti Timo Sario on 
ylentänyt 4 .6. 1981 V-ylikersantiksi V-kersantin Pentti Ed
vard Rantasen. 

Hangon Kaupunki 
tervehtii 

60 vuotiasta 
Hangon 
Rannikkopatteristoa 
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C>VAKC> C>yAb 
KOVERHAR 

LVI-HANKINNAT 
EDULLISESTI 
PUH. 924-7471 

1!111!1-gla-

B 
l!Xpl!IIII 

VESIJOHTOLIIKE •• s11mesvaara oy 
SALO, TURUNTIE 39 • PUH. 7471 

KOHTAUSPAIKKANA 

... 

1 

Kä~uutta 
SYP-pankkikorttia. 

•SYP-pankkikortti on nykyaikainen 
keino maksaa päivittäiset ostokset. 

•SYP-pankkikortilla voit nostaa käteistä 
M INIS YP-pankkiautomaateista. 

•SYP-pankkikortti on turvallinen. 
•SYP-pankkikortilla asioit myös suju
vasti pankissa. 

•SYP-pankkikorttijärjestelmän piirissä 
on jo nyt tuhansia liikkeitä. 

•Tule Yhdyspankkiin ja tilaa itsellesi 
SYP-pankkikortti. 

HARTL IN RIITTA 
20 3030 c~ dladk,; j 

YHDYSPANKKI 
meidän pankki 

Hankoniemi 

u - •• - . . . - . . ..... 

säästä lämmitys
kuluista 

jopa yli 

~ ~~~~==::::::::::==fF Saatte runsaasti ilmaista lämpöä poltta-
~ maila erilaiset jätepuut , sanomalehdet 

ja palavat roskat. Vo itte polttaa myös 
turvebrikettejä , polttopuristetta ja vaik

Säästön toteuttaa 
suomalainen 

KUUSAMO 
TAKKAKAMINA 

. . -

kapa sahajauhoja. Ja tietenkin tavallis-
ta polttopuuta . Kuusamo takkakamina 
saavuttaa helposti 15000 W jatkuvan 
tehon tai yli 70 % hyötysuhteen. Sääs
tätte ostopuillakin . Pienellä vedolla läm
mittää pesällinen koivu puita yli 8 tuntia 
4000 W keskiteholla . Kastor osaa tehdä . 

Lähemmin alan liikkeistä tai 

KASTOR OY 
00370 Hki 37. Puh . 90-55 30 26 

Turvallinen ja 
edistyksellinen 
F1'at Ritmo Fiat-takuu 2 V. 

USA:ssa ainoa tuontis1uto, joka läpäisi 
vaativan turvallisuustestin. Ovh. alk. 
65-1300 L/CL 3- ja 5-ov. 
75- 1500 L 3-ov. ja CL 5-ov. 

Tule kuulemaan lisää Ritmosta. 

Myynti ja leasing: 

mHANKKIJAODliJII 
Lohja ~ 81121 

KORKEAPROFIILINEN 
0RMAX:KATI'0TIILI 

@ LEMMINKÄINEN OY 
KATEAINEOSASTO 
Puistokatu 25, 08150 Lohja 15 

puh. 912-222 52 
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~ 
NIRRIIER 

AB HANGÖ 
. AVFALLSHANTERI NG 

HANGON 
JÄTTEIDENKÄSITTELY 

" AROUND ~ THE WORLD" 

HUOLINTAKESKUS 
..... ',? 

ASI. 
ASIA 

MYÖS HANGOSS 

Q ~ 

Puh. 911-819 Tlx 13237 

Turvaslackarserv1ce 
Turvasammutinhuolto 

K. Helenius 

linneavägen 17 
Vanamontie 17 
10650 EKENÄS 5 
10650 TAMMISAARI 5 
~ 911-13 429 

OY NYSTRÖM & CO AB 

hei kama-kaapeli 
~~IKE HELKAMA OY 

10960 Hanko, Finland 

Hangonkylän Shell 

Tmi K HURRI 

NAANTALIN SATAMA -

suora yhteys Ahvenanmaalle 
Vi utför alla slag av avfallshantering ja Ruotsiin 
och rengöring snabbt och förmånligt 

Jätehuollon ja kuljetusten erikoisliike 
nykyaikaisin erikoisautoin. 

TEL. (911) 86713, 86451, 
49218, 81745 PUH. 

Silversand 

Tilitoimisto An-Consulting 
Bulevardi 5, Hanko 

,~LEINCJI 

T 
Hankoniemi 

Lohjan Hinauspalvelu R. Suoniemi 
Suitiankatu 4 08150 Lohja 15 

912/11233 autoon 94040/01172 
Palvelua ympäri vuorokauden 

Mure Leipomo Esko Saarni Ky 
lmmulantie 11 Lohja as. 

Seutu-Sokos 
Tavaratalo 

Lohja 

Hotelli Regatta 

Vesijohtoliike Oy Pertti Hietanen 
Ratakatu 1 

Finn-Flare tehtaanmyymälät 
Hyvoninkatu 1 ja Tuurentie 20 

24100 Salo 10 

Foto-Par Ky U. Parviainen 
Vuorikatu 12 Bergg. 911-86380 

HANKO - HANGÖ 

Laivasähkötyö Oy 
Kalastajankatu 1 b, 20100 TKU 10 

puh. 921-306 200 

MOTEL MARINE 
10600 TAMMISAARI 

Oy Julius Tallberg Ab 

Jyrsin Kierreväline 
Kotimainen työkalutehdas 

Kampaamo Ahlqvist 
Halmstadinkatu 11 puh. 81783 

Oy Hangö Ship-Owners Ab 
tel. 83950, 86254 

Ab Hangö Elektriska 
Hangon Sähkö Oy 

puh. 86944 

Jussin Pelti Ky 
Esplanadi 122, Hanko 

puh. 911-83156 

Erikoiskuljetuksia 
Kuljetusliike Akerblom 

Lumikonkatu 1 C 98 20240 Turku 24 
Puh. 921-402557 Autoon 94040-23557 tai 21406 

Lohjan Mainosjakelu 
Malminkatu 18 08150 Lohja 15 

Puh. 912-24265 tai 24688 
Autoon 94040-11275 tai 11388 

Offset painotyöt edullisesti 

Raija Aaltonen 
Malminkatu 18 0_8150 Lohja 15 

puh. 912-·24265 . 

A-Kello Oy 
Kellot ja korut edullisesti 

Runeberginkatu 25 00100 Helsinki 10 
puh. 445137 

PAREMMAN 
PALVELUN 
PUOLESTA 
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Rentoudu ja lue ! 
Hae /ukem ises i 

HANKONIEMEN KIRJASTA 
Puh. 81 957 

ITÄMERI ON KISKOTETTU 

Oy Railship Ab 
E. Makasi inik. 4 Vapaasatama 

00130 HKI 13 10900 Hanko 
90/17 4022 911 /82702 

Kelloliike S. PAAVOLA Uraffär 
Hanko - puh. 81220 tel. - Hangö 

Hangon Liikenne 
Linja-autoja tilauksesta 

Kappe li nsatamant ie 174 10900 HANKO puh . 81004 

Jääskelän Neule Oy 
Jungmaninkatu 11 puh . 86906 

Fiskredskap - Kalastustarpeita 

Hangö Trålbinderi 
tel. 86384 - 86383 

Hangö Trädindustri 
Hangon Puuteollisuus 

Autohajottamo Kunttu Ky 
puh. 912-81231 

Old Boy Oy 
Bulevardi 11 , Hki 12 

Kaikkea lasialalta 

Varmuuslasi 
Hanko Pohjoinen 

T:mi V Korhonen 
Kappelisatamantie 172 puh 82405 

LOHJAN KTK OSUUSKUNTA 

TB•HUOLTAMO * RTV-Y'HTYMÄ OY 
'tWillMA Myymälä: Laurin katu 44 Lohja 

Rakentajanhalli : Takasenkatu 37 Loh ja 
Puh . 912-11606 - - - . . 

HUSQVARNA. 
Saha ,johon ammattirrnehet luottavat. 

LOHJAN KONEHUOLTO 
UNTO SATULI P. 82 202, 08500 LOHJA AS. 

Uuttera Oy 

Varaosat 

Tmi Autohuolto Kuutti 
Hanko, puh . 82513 

Kun voimasi loppuvat -
Hae Lyktanista uusia 
När d ina krafter tar slut puh . 84007 - hämta nya från Lyktan tel. 

L YKTAN Rat akatu 26 Hanko .. 
Banggatan 26 Hango 

Kemikali Carola 
Vuorikatu 15-17 Bergg. 

Maila Lindholm 
Hanko - Hangö 

Kem. Pikapesula + valkopesula 

/RA 
86857 

TB-HUOLTAMO 
JANSSON KY 

Hanko 
Puh. 84 333, 84 334 

l~ l iLMARINEN 
- ClJ Läckert lättare 

..<J.r, , från bagaren 
~ 0-q Helposti herkkuja 

\1 ( ~ ·J leipurilta 
, ~ Kungsgatan 4, tel. 11196 

Tammisaaren Leipä 

10300 KAIIIS - KAIIJAA 10IOO EKENlS - T:SAAIII 

911 -30831 911 -14440 

Hakashitsauskoneet Hankkijasta 

valmistaja: KONE WALLIUS 

#/HANKKIJA 
ALUMIINIPAKKAUKSIA 
KA I KK II N MAANOSIIN 

TUUBEJA 
AEROSOLITOLKKEJA 
TIIVISTEMASSAHYLSY JA 
KON DEN SAA TTOAI KOTELOIT A 

HANGON TEHDAS PUH. 111-64111 
MAR KKI NO I N TI PUH. 90-750909 

T:mi Hangon Lasitus 
Esplanadi 65 
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Lue ja:iertaa,mil<ä on vähänatiiumisin 
it . uusistaJ<lvennäisvesistä:; 

p.jnutl~~~l!,r . . . :. 1 j/ -~ "::= .. c\~ -:~ ( . - : 
uu . . ' 

' 
i 

l l . ::;?,:.:: ,,' ' ~ . . ·.:-> 1:,-l 
n . . .. . .. ::~~-~=~~ . ~ ~--.. /· 
1. · MA i i \tPt~, -1 
i ·c.1'. ~'!!!'!,.,... :, c.;.: ~--65:-~ 

4~n~. Maist4J sen t~u~-: .-~r" •·· 'ziC .... ~ 1JlaSJ UO~lit • •• .,..., • ,, ..._, - ~ . <" ~ 

Lomaillessakin 
pikkulämpimät 

kätevästi 
meiltä 

TURUNTIE 12 

Ne varmat Ja taloudelliset 
Ahti· Ja Kaso1a-moonor11 

Ahti -sarjassa on kolme 
taloudellista perämoottori a 
- Ahti 8, 12 ja 23 - jotka 
on suunn iteltu ja raken
nettu kestä-
mään kovassa 
käytössä. 
Aht i-moottoreissa 8 ja 12 
ovat varustettuja elektro
nisella sytytyksellä. 
Isompiin veneisiin 
Kaspia-meridiesel it. 
23 tai 55 hv. Kestävyyttä, 
suorituskykyä ja käyttötalou
dellisuutta, yhd istyneenä 
edulliseen hankintah intaan. 
Ahti - ja Kaspia-moottoreilla on 
kahden vuoden täystakuu. 
Ota yhteyttä. Se kannattaa. 

Lönnrotinkatu 25, 00180 HELSINKI 18 
Puh. 645 01 1, telex 12-1237 

Laclan suosioon 
on monta syytä. 
LUJA LAATU. Lada n luja laat u mer- selle. neljä o vea ja runsas matkatava ra
ki tsee luotettavuutta , talo udell isuutta ja tila ovat Lada n ylelli syyttä. 
arvon säilyt täm istä. Nyt Lada-mal leissa KA H DEN VUODEN T AKUU. Ladan 
on mm. ajovalojen pesimet · ja turva- lujalla laadulla on kahden vuoden ta 
vyöt kaikille matkustajille. kuu (12 kk + 12 kl./ 100.000 km). 
PERHEAUTON TALOUDF.Ll.1 - 10.000 km :n mäaraaikaishuolloväli se• 
SUUS. Hima ei vk<;m ratkai'\C pcrhe;111- k!I ccksså Lokarit. 
ton valintaa . H)'v:11 tilat viidelle aikui - Lada on jarkc-..a valin1a . Aja t.-dubc:si. 

Hm13 O\'h \.,US3\ lUS\3fUSltlO ;! M:i:ih:in1110J3 : O \· t-.: onda Ab 
var,aa\ti Lap[l('t"nrannau a \ 'al1a\.unna1lmtn m))'nll • Ja huoho,trk0\10 

(+ioimitu,lulut} 

'-------- ... --------
OY LABOR AB Ystadin katu 1 
10600 TAMMISAARI 
PUH. 911-12780 
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OY FORCIT AB 
RÄJÄHDYSAINEITA VUODESTA 

1893 

Osoite: PL 23 
10901 HANKO 

Hangon 
Reserviupseerikerho r.y. 

Hangon 
Reservialiupseerit r.y. 

Puhelin: 911-86 581 
Telex: 13240 

Hangö 
Reservofficersklubb r.y 

Hangö 
Reservunderofficerare r.f . 

/ 

\ 
\\ 

\ 

\ 

\ 

YLLÄTTÄVÄÄ MUTTA TOTTA, TÄMÄNKIN 
MAJAKAN KESKEYTYMÄTTÖMÄN 

SÄHKÖNSAANNIN TURVAA SCAN-AUTO. 
Paitsi autoja Scan-Auto on myös paljon muuta. Kuten varavoima
laitoksia ja dieselsähkövoima-asemia, joiden kotimaisuusaste 
nousee aina 75 prosenttiin.Tämäkin kertoo siitä, että Scan-Autoon 
ja sen markkinoimiin tuotteisiin liittyy aivan_ yllättävässä määrin 
suomalaista työtä. 

Työtä tuhansille suomalaisille 

Scan-Auto ja sen markkinoimat tuotteet tarjoavat työtä n. 4500 
suomalaiselle. 
Scan-Auton toimialoilla se on ainutlaatuisen paljon. Kaikki Suo
messa myytävät Saab ja Horizon autot on tehty Suomessa. 
Näiden autojen valmistus työllistää Uudenkaupungin tehtaalla 
ja osahankkijoiden palveluksessa yhteensä 1400 suomalaista. 
Scania linja-autojen korirakenteet ja Scania kuorma-autojen 
päällirakenteet valmistetaan Suomessa. Näiden osuus on 
20-50% tuotteen valmistushinnasta. 
Dodge kuorma-autot ovat nekin saamassa yhä kotimaisempaa 
ilmettä, moneen niistä asennetaan nykyään Valmet-dieselmoot
tori. 
Varavoimalaitokset ja aggregaatit ovat 45-75 % suomalaisia: 
sähkögeneraattorit, s~unnittelu, kokoonpano ja ohjaustekniikka 
ovat niissä kotimaista työtä. 

Scan-Auton edustamien tuotteiden markkinointi ja huolto tarjoa
vat yhtiön ja sen jälleenmyyjien piirissä työtä yli 2500 suoma
laiselle. 

Korkealaatuinen, Suomeen soveltuva tuotevalikoima 

Scan-Auton tuotevalikoimaan kuuluvat Saab ja Horizon henkilö
autot, Scania kuorma- ja linja-autot, Dodge kuorma-autot, 
Hughes helikopterit, varavoimalaitokset ja dieselsähkövoima
asemat sekä dieselmoottorit laivoihin, työkoneisiin ja muihin käyt
tötarkoituksiin. 
Kaikille Scan-Auton markkinoimille tuotteille on ominaista edis
tyksellinen tekninen rakenne, erinomainen toimintavarmuus sekä 
mahdollisimman suuri taloudellisuus. 

Palvelukykyinen, maan kattava huoltoverkosto 

Scan-Auton piiriedustajien ja huoltopisteiden tiheä verkosto kat
taa koko maan. Yhteensä Scan-Auton verkostoon kuuluu yli 130 
palvelupistettä. Ammattitaitoinen perusteellisesti koulutettu hen
kilökunta on aina valmis palvelemaan teitä. 

Suomalaista automarkkinointia. Ja paljon muuta. 

SCAN-AUTO 
Jli 

SAAB·SCANIA·HORIZON·DODGE~ 
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~A·TE-KE 
10900 Hanko 

m11m 
·osAKEYHTl'O 

Se/east Oy 
Kiilantie 17 10300 Karjaa 

helkama-pyörä 
if~ 
KONELIIKE HELKAMA OY 

HANGON .. OPTIIKKA 
HANGO OPTIK 

OY ASEA AB 

Ravintola Maret 
Oikokatu 8 10900 Hanko 

Hangon Rannikkopatteristoa 
tervehtivät: 

HanRPsto, Hangö 
Mottag våra bästa lyckönskningar 
i anledning av 60:års jubileet. 

Hangöudds Svenska Veteraner r.f. 
jämte Damsektion 

Rannikkosotilaskotiyhdistys ry 

Hangon suomalainen 
seurakunta 

KAARINAN KUNTA 

Piikkiön kunta 

Lions Club Hanko-Hangö 

tm1 
Naantalin 
kaupunki 

Edullinen teollisuudelle ja 
viihtyisä asukkaille 

Salon Kokoomuksen Nuoret ry 

Suomen Muusikkojen Liitto ry 

LINDHOLM LINES 
Koivuniemenkatu 1, 10600 Tammisaari, Puh 911 -13808 

MENNÄÄN BUSSILLA ... 
... JA MATKAJÄRJESTELYT MEILTÄ 

Matkatoimisto 

LL Tourist Service 
Tammisaari Karjaa Lohja Helsinki Lbviisa 
911 -14620 911 -31444912-21818 90-413844 914-52888 
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