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Tilaa nyt
Suomen Sotilas
Maanpuolustuskiltalaiselle hinta vain

Soita tilaus (03) 4246 5334
Voit tilata myös sähköpostitse
asiakaspalvelu@jaicom.com

Tarjous voimassa 31.5.2021 asti

N

Anno uno

yt on reilu vuosi takana, kun maailmassa levisi Covid-19-virus. Tämä kosketti koko
maailmaa ja vaikuttaa vieläkin lähes kaikkeen päivittäiseenkin elämiseen ja toimintaan. Sen torjunta on päästy vasta nyt toden teolla aloittamaan.
Tänä keväänä vielä ei voida sanoa, että vuoden hiljaiselon jälkeen kiltojen toiminta palautuisi uuteen normaaliin. Osa killoista on jatkanut kuitenkin toimintaansa supistetusti tai muuttamalla painopistealueita, jotta elinvoima edes jotenkin säilyisi. Meillä on kiltakentässä paljon kiltoja, joiden jäsenet kuuluvat
riskiryhmään. On varmasti ollut osin haastavaa
ja raskastakin pitää jäsenistö mukana ja järjestää
toimintaa, mikä pitää mielenkiintoa yllä ja samalla soveltuisi turvallisesti myös vanhemmalle jäsenistölle.
Tämä pandemia on kuitenkin saanut aikaan
valtavan digiloikan, joka tuskin tässä laajuudessa
olisi lyönyt läpi vielä pitkään aikaan. Kokoukset
ovat siirtyneet joustavasti lähes kokonaan verkkoon, ja kiltojen vuosi- ym. kokousten järjestäminen jäsenistölle verkon yli on nyt tätä päivää.
Tavoitettavuus on parantunut, mutta samalla sosiaalinen kanssakäyminen on jäänyt vähemmälle.
Esimerkkinä erittäin tärkeä veteraanityö, joka
on ollut lähes poterossa tämän pandemian ajan.
Kiltatoiminnalla on keskeinen asema suomalaisessa vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä, ja sen ylläpitäminen ja kehittäminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on tärkeää
Faktaa on, että
nyt ja tulevaisuudessa riippumatta vallitsevasta
ihmiset vanhenevat,
tilanteesta.
toimintaympäristö ei.
Pitää kuitenkin muistaa, että meillä Maanpuolustuskiltojen liitossa on kiltoja laidasta laitaan,
ei pelkästään eri aselajeihin liittyviä. Näissä on iso potentiaali käytettävänä yhteiskuntamme hyväksi niin maanpuolustuksen kuin muunkin kokonaisturvallisuutta palvelevan tehtävän tukemiseksi tai täyttämiseksi.
Korona-exit tulee, se on varmaa. Milloin, sitä en lähde tässä ennustamaan. Kuitenkin se tulee
ja jotta kiltakenttämme pysyisi vahvana, elinvoimaisena ja kehittyvänä, on varmasti katsottava
joitain toimintoja uudelleen sekä kiltojen että liiton tasolla. On luotava uusia strategioita, jotta
toimintamme myös tulevaisuudessa olisi kiinnostavaa ja houkuttelevaa uusien jäsenten saamiseksi mukaan kiltatoimintaan. Sopeutumalla yhteiskunnan muutokseen vahvistetaan ja tehdään
kiltatoiminnasta vahva toimija vapaaehtoisessa maanpuolustuskentässä myös tulevaisuudessa.
Faktaa on, että ihmiset vanhenevat, toimintaympäristö ei.
Lopuksi kapteeni Kaarnan sanoin: ”Mennäänpäs mokoman suon yli, että heilahtaa.”
Juha Mikkonen
Liittohallituksen 2 varapuheenjohtaja
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103. itsenäisyyspäivä
n TEKSTI JA KUVAT JORMA HAUTALA

Itsenäisyytemme 103. vuosipäivä
valkeni harmaana, ja vaikka ei satanut, ilma oli kostea. Tautitilanteen vuoksi juhlava sotilasparaati
oli peruttu. Tämän korvauksena Ilmavoimat järjesti monille paikkakunnille komeat ylilennot. Nekin
valitettavasti osin vesittyivät. Ääni
kuului mutta mitään ei näkynyt.
Matalalla roikkuneet paksut pilvet
peittivät koneet.
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Juhla Kalevankankaalla
Poikkeusajan Itsenäisyysjuhla Kalevankankaan
sankarihautatausmaalla vietettiin ilman yleisöä.
Harras tilaisuus typistyi kunnioittaviin seppeleiden laskuihin. Onneksi juhlaa ei oltu peruutettu kokonaan. Pienimuotoinen tilaisuus oli
juhlallinen, ja yleisöäkin oli saapunut jonkin verran. Varosuosituksia
noudatettiin täsmällisesti. Otimme
vastaan kunnioittaen Suomen lipun. Sankariristille seppeleen laskivat sotaveteraanien edustaja-

na Aimo Reinikainen, Tampereen
kaupungin edustajana pormestari Lauri Lyvy ja Puolustusvoimien
edustajana Lennoston komentaja
everstiluutnantti Aki Heikkinen.
Varuskunta oli asettanut Sankariristille ryhdikkään kunniavartion.

Seppelpartiot
Seppelpartioita lähetettiin vakiintuneen tavan mukaan neljä.
Seppele Karjalaan jääneiden
vainajien muistokivelle. Laskijoi-

na edustajat Tampereen Ortodoksisesta
seurakunnasta, Tampereen Karjala-seura
ry:stä ja Sotaveteraaneista.
Seppele v. 1918 vakaumuksensa puolesta kaatuneiden haudalle. Laskijoina
edustajat Tampereen kaupungista, Tampereen ev-lut.seurakuntayhtymästä ja
Tampereen sos.dem.kunnallisjärjestöstä.
Seppele v. 1918 kaatuneiden vapaussoturien haudalle. Laskijoina edustajat
Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistys ry:stä, Tampereen Reserviupseerit ry:stä ja Tampereen Reserviläiset
ry:stä.
Seppele ruotsalaisen prikaatin muistokivelle. Laskijoina Tampereen ruotsalaisen seurakunnan edustajana kirkkoherra,
Tammerfors svenska församlingen kyrkoherde Kim Rantala, Tampereen ruotsinkielisen yhteiskoulun edustajana rehtori,
Svenska samskolan i Tammerfors rektor
Ronny Holmqvist ja Tampereen Reserviupseerit ry:n edustajana Jorma Hautala. Sotilaskotisisarten edustaja ei valitettavasti päässyt tällä kertaa paikalle.

n Seppelpartio ruotsalaisen prikaatin muistokivellä itsenäisyyspäivänä 6.
Joulukuuta 2020. Laskijat vasemmalta Ronny Holmqvist, Jorma Hautala ja
Kim Rantala.

n Kalevankankaan
itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus
ilman yleisöä 6. Joulukuuta 2020
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n TEKSTI JA KUVAT JORMA HAUTALA

Hallin ilmailun

80-vuotisjuhla
Kaunis kesä oli jo kääntynyt

Juhlalaatan paljastus

sateiseksi syksyksi, mutta

Avauspuheen piti Lentovarikon killan
pj insinöörieverstiluutnantti evp Esa
Mäkinen, hän myös juonsi juhlallisen tilaisuuden. Puheessaan hän kiitti
hyvistä käytännön järjestelyistä Veikko Parviaista.
Ilmavoimien soittokunta musiikkimajuri Juha Ketolan johdolla toi tilaisuuteen juhlavan tunnelman.
Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Pasi Jokinen piti juhlapuheen.
Hän kertoi Hallin Ilmailun alkuajoista
ja mainitsi, että tärkeä kasvuvaihe oli,

Jämsän Hallissa oli kaunis
pilvipoutainen päivä
8.10.2020. Vietimme Hallin
ilmailun 80-vuotisjuhlaa ja
juhlalaatan paljastustilaisuutta Draken muistomerkillä. Paikalle oli saapunut runsaasti yleisöä, n. 400. Hyvät
kahvit ja munkit tarjosi paikalle tullut Sotilaskotiauto.

n Juhlalaatan paljastus. Kari Rusanen ja Pekka Karhumäki.
8
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kun Fouga Magisterin valmistus alkoi.
Vielä nytkin kentällä on n. 1 000 laskua ja nousua vuodessa.
Kauniin pronssisen juhlalaatan
paljastivat Veljekset Karhumäki Oy:n
puheenjohtaja Pekka Karhumäki ja SatLston pääkoelentäjä everstiluutnantti Kari Rusanen. Ilmavoimien kenttärovasti Kari Mannermaa
vihki juhlalaatan. Pasi Jokinen laski juhlalaatalle kauniin kukkalaitteen
avustajanaan Kari Rusanen. Pääesityslentäjä kapteeni Jukka Asmundela KarLstosta näytti, miten komeaan

n Mikrofonin vieressä Lentovarikon killan puheenjohtaja, insinöörieverstiluutnantti evp Esa Mäkinen. Rivissä vasemmalta: Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Pasi Jokinen, Logistiikkalaitoksen johtaja, Puolustusvoimien pääinsinööri, insinöörikenraalimajuri Kari Renko, Ilmavoimien esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Jari Mikkonen, Ilmavoimien kenttärovasti
Kari Mannermaa, Jämsän kaupungin elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen, Patria Aviation Oy:n liiketoimintajohtaja Martti
Wallin, Veljekset Karhumäki Oy:n puheenjohtaja Pekka Karhumäki, Ilmavoimien pääkoelentäjä, everstiluutnantti Kari Rusanen, Lentotekniikan kilta, insinöörieverstiluutnantti evp Seppo Valkeiskangas.

On tärkeää, että Ilmavoimiin ja Puolustusvoimiin
liittyvä teollisuus pysyy
Hallissa.
esitykseen Douglas F/A-18 Hornet taitavasti
ohjattuna taipuu. Yleisöstä kuului, ettei mitään tämän kaltaista ole Hallin taivaalla ennen nähty.

Juhlatilaisuus VPK:n
juhlasalissa

n Kukkalaitteen juhlalaatalle laski Pasi Jokinen avustajanaan Kari Rusanen

Tilaisuus jatkui Hallin vanhan VPK:n talon
hienossa juhlasalissa. Tilaisuuden juonsi
tyylikkäästi Veljekset Karhumäki Oy:n toimitusjohtaja Kari Karhumäki. Puheenvuorossaan Pekka Karhumäki kertasi Veljekset
Karhumäki Oy:n alkuaikoja Hallissa. Edessä oli monia vaikeuksia, jotka veljekset sinnikkyydellään voittivat.
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n Kutsuvieraat Hallin vanhan VPK:n hienossa juhlasalissa.

Jämsän kaupungin tervehdyksen
tilaisuuteen toi elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen. Viime ajat eivät
ole olleet kaupungille hyviä. Talous
on pudonnut 24 %, ja jos pahimmat
ennusteet toteutuvat, työttömyys voi
nousta jopa 30 %:iin. On tärkeää, että
Ilmavoimiin ja Puolustusvoimiin liittyvä teollisuus pysyy Hallissa.
Patria Aviation Oy:n liiketoimintajohtaja Martti Wallin toi puolustusja ilmailuteollisuuden terveiset tähän
juhlalliseen tilaisuuteen. Hän muistutti, että toiminta on jatkunut monien muutosten yli sukupolvien ajan.
Päätöspuheenvuoron piti Logistiikkalaitoksen johtaja, Puolustusvoimien
pääinsinööri, insinöörikenraali-majuri
Kari Renko. Hän piti tärkeänä hyvää
lentotekniikka-alan koulutusta ja tulevaisuudessa alan osaamisen ja huoltovarmuuden säilymistä kotimaassa.
Vapaan sanan puheenvuodon käytti Kari Lax. Hän muisteli Karairin hyviä aikoja ja olisi suonut niiden jatkuneen.
Hyvät kahvit ja mukava seurustelu
olivat tietenkin tärkeä osa tätä juhlatilaisuutta, johon hyvän tunnelman toi
Ilmavoimien soittokunta.
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n Lähikuva juhlalaatasta.

n Lähikuva kukkalaitteesta.

n Juhlalaatta Draken-muistomerkin
jalustassa.

Vuosipäivän kunniakäynti
Pohjanheimon ja Järvisen muistomerkillä
Tampereen Koivistonkylässä
n TEKSTI JA KUVAT JORMA HAUTALA

Ilmavoimien tilauksesta Valmetin Lentokonetehtaalla
suunniteltiin ja tehtiin koulukoneeksi uusi harjoitushävittäjä. Sen ensimmäisen mallin, VL Pyry I, PY-1:n ensilento oli 29.3.1939. Tuotantomallia VL Pyry II Ilmavoimat tilasi 40 konetta. Niiden tunnukset olivat PY-2
… PY-41. Pyryllä koulutettiin 20 vuoden aikana n. 700
sotilaslentäjää. Viimeisen kerran Pyryt, PY-1 ja PY-27,
lensivät 7.9.1962 Härmälässä.

Kohtalokas koelento
Pyryn kärkisakkausominaisuuksia yritettiin parantaa
trapetsisiivillä. Ensi kerran ne asennettiin PY-24:ään
20.3.1941. Koe epäonnistui, ja koneeseen vaihdettiin
elliptiset siivet.

Seuraavan kerran asennettiin uudet trapetsisiivet PY-37:ään. Maaliskuun 7. päivänä 1943 koelentäjä kapteeni Erkki Pohjanheimo sai koelentotehtävän.
Hänen tuli selvittää Pyryn lento-ominaisuuksia uusilla trapetsisiivillä varustettuna koneen ollessa kuormattuna kahdella henkilöllä. Toinen koelentäjä oli estynyt.
Omasta pyynnöstään matkustajaksi koneeseen nousi
kapteeni Aki Järvinen saatuaan siihen luvan Varikon
päälliköltä. Pohjanheimo nousi Pyryllä 1 000–1 500
metriin ja suoritti monipuolisen noin tunnin mittaisen vaativan koelento-ohjelman, taitolentoliikkeitä,
vaakakierteitä, jyrkkiä kaartoja, ylösvetoja ja syöksyjä. Liikkeiden aikana koneen korkeus putosi asteittain
200 metriin. Onnistuneen koelento-ohjelman lopuksi
PY-37 lähestyi kenttää lännestä, ja sen nähtiin poistuvan itään Koivistonkylän suuntaan. Siellä se puto-

n Pyry-koulukoneita
valmiina lentoa varten.
Vesivehmaa 5.6.1943.

MAANPUOLUSTAJA 1•2021

SA-KUVA

Harjoitushävittäjä Pyry
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si loivassa selkäsyöksyssä Lempääläntien itäpuolelle. Syöksyssä kone hajosi
täydellisesti, moottori ja siivet olivat
irronneet ja sinkoutuneet laajalle alueelle. Runko oli katkennut ohjaamoiden välistä. Kapteeni Erkki Pohjanheimo (25 v.) sai heti surmansa ja
kapteeni Akilles Järvinen (37 v.) menehtyi matkalla sairaalaan.
Syynä onnettomuuteen pidettiin
alinopeudella tehtyä tiukkaa kaartoa.
Kone joutui syöksykierteeseen, josta
sitä ei näin matalalla ollut enää mitään mahdollisuutta oikaista.
Pyry oli vakaa yhden hengen kuormalla, mutta kahden hengen kuormalla pitkittäisvakavuudessa oli ongelmia.
Kun koneen moottoritelinettä pidennettiin, niin koneen painopiste muuttui ja pitkittäisvakavuus palautui.

ERKKI REKOLAN ARKISTO

Aki Järvinen
Tämä onnettomuus sai Tampereella ja
koko Suomessa erittäin paljon huomiota. Menehtyihän siinä maamme silloinen tunnetuin ja menestynein yleisurheilija Akilles ’Aki’ Järvinen. Hän
voitti hopeaa kymmenottelussa sekä
Amsterdamin (1928) että Los Angelesin (1932) olympialaisissa. Hän voitti
myös EM-hopeaa 400 metrin aitajuoksussa Torinossa 1934. Häntä pidettiin
maamme yleisurheilun monipuolisimpana lahjakkuutena.
Kaikki Järvisen perheessä olivat
menestyneitä urheilijoita. Akin isä
Verner ’Isä’ Järvinen voitti olympiakultaa vauhdittomassa antiikkisessa
kiekonheitossa ja pronssia kiekossa
Ateenan (1906) välikisoissa. Hän voitti pronssia vauhdittomassa antiikkisessa kiekonheitossa Lontoon (1908)

n Juhlalliseen kunniakäyntiin osallistujat, vasemmalla Lentovarikon Killasta puheenjohtaja ins. evl Esa Mäkinen, 1. varapuheenjohtaja Kari-Pekka Vesanen ja 2.
varapuheenjohtaja Veikko Parviainen.

n Muistolaatta.

olympialaisissa. Akin veljet Yrjö, Kalle ja Matti olivat myös hyvin menestyneitä urheilijoita.

koonnuimme kunnioittamaan koelentäjä kapteeni Erkki Pohjanheimon
ja kapteeni Akilles Järvisen muistoa onnettomuuden 78 vuosipäivänä. Koruttomaan mutta juhlalliseen
tilaisuuteen osallistuivat Lentovarikon Killasta puheenjohtaja insevl Esa
Mäkinen, 1. varapuheenjohtaja KariPekka Vesanen, 2. varapuheenjohtaja Veikko Parviainen ja Jorma Hautala. Kunnianosoituksena sytytimme
muistomerkille kauniin jäälyhdyn. Se
jäi luonnonkiveen kiinnitetyn muistomerkin eteen osoittamaan, ettemme
ole unohtaneet Pohjanheimoa emmekä Järvistä.

Kunniakäynti
Kirkkaana talvipäivänä 8.3.2021 ko-

n Pyry PY-37:n
onnettomuuspaikka 7.3.1943.
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Lentovarikon Killan käynti
Pyry PY-32:n muistomerkillä
PY-32:n muistomerkillä
onnettomuuden vuosipäivänä
19.2.2021 Lempäälän Kuljussa

Kotimainen koulukone
Pyry
Ilmavoimien tilauksesta Valmetin
Lentokonetehtaalla suunniteltiin koulukoneeksi uusi harjoitushävittäjä.
Koneen suunnitteli diplomi-insinööri Arvo Ylinen yhdessä diplomi-insinöörien Martti Vainion, Torsti Verkkolan ja Edvard Wegeliuksen kanssa.
Pyry PY-1:n ensilento oli 29.3.1939.
Sen teki koelentäjä, luutnantti Jorma Visapää. Ilmavoimat tilasi v.1939
toukokuussa 40 koneen sarjan (PY-2
… PY-41). Ne valmistuivat keväällä
1941, ja niillä koulutettiin Kauhavalla
noin 700 sotilaslentäjää 20 vuoden aikana. Viimeisen kerran Pyryt lensivät
7.9.1962 Härmälässä. Kapteeni Veikko Hietamies lensi PY-1:llä ja yliluutnantti Keijo Elio PY-27:llä. Tampereen
Härmälässä on nimetty Pyrynkatu hävittäjä-ässien koulukoneen muistoksi.

Kohtalokas lento
Helsinkiin
PY-32 starttasi Härmälästä 19.2.1944
klo 11.55 ohjaajana koelentäjä kap-

n Muistolaatta.

Viimeisen kerran Pyryt
lensivät 7.9.1962
Härmälässä.
teeni Pekka Kokko ja matkustajana koelentäjä vääpeli Severi Vitikainen. He aikoivat lentää Helsinkiin. Jo
lähtiessä sää oli radiottomalle Pyrylle huono. Pilvikorkeus oli vain parisataa metriä. Sää huononi edelleen
etelään lennettäessä. Pilvikorkeus oli
paikoin enää vain 70 m. Oli käännyttävä takasin. Hetkeä ennen onnettomuutta klo 12.30 koneen nähtiin lentävän hyvin matalalla pilvien lomassa
ja kallistuvan vasemmalle. Syöksyessään metsään kone oli katkonut pui-

ta ja maahan osuessaan pirstoutunut
täysin. Onnettomuuspaikka on Lempäälän Kuljussa Lopen tilan kivisessä
kuusikossa.
Onnettomuuspaikalle
tultaessa
Kokko istui yhä oikein päin olevassa
ohjaamossa. Vyöt olivat katkenneet ja
jalat olivat vielä sivuperäsinpolkimilla. Vitikainen oli lentänyt parin metrin päähän kaatuneelle puun rungolle.
Ohjaaja ja matkustaja saivat onnettomuudessa välittömästi surmansa.
Hävittäjä-ässä kapteeni Pekka Kokko oli kokenut ja ansioitunut rintamalentäjä. Hänellä oli noin 150 sotalentoa ja 13 ilmavoittoa. Hän oli
25-vuotias. Vääpeli Severi Vitikainen
oli ansioitunut Lentovarikon koelentäjä. Onnettomuuspäivänä hän täytti
28 vuotta.

Kunniakäynti
Lentovarikon Kilta on kiinnittänyt onnettomuuspaikalle
luonnonkiveen
muistolaatan. Kunnioitimme lentäjien muistoa sytyttämällä jäälyhdyn
tälle muistomerkille. Leutona, pilvisenä talvipäivänä paksujen hankien
keskelle jylhään ja rauhalliseen kuusikkoon jäi kaunis jäälyhty kertomaan
siitä, ettei heitä ole unohdettu.
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SUOMEN ILMAILUMUSEON KUVA-ARKISTO

Lentovarikon Kilta kävi Pyry

Vuosipäivän kunniakäynti
Urho Heiskalan muistomerkillä Ylöjärvellä

n TEKSTI JA KUVAT JORMA HAUTALA

Talvisodassa Tamperetta pommitettiin useita kertoja. Tuo päivä valkeni
huolestuttavan kauniina ja kirkkaana. Taivaalle ilmestyikin pian taas iso
yli sadan pommikoneen laivue kylvämään tuhoa ja kuolemaa kotikaupunkiimme. Se oli yhdeksäs ja viimeinen
pommituslento Tampereelle. Vihollisen pommitus jakaantui kolmeen yli
30 koneen pommitusaaltoon.
Ei ollut muuta mahdollisuutta kuin, että koelentäjä lentomestari Urho Heiskala nousi Fokker D XXI
-tyyppisellä FR-84-hävittäjällä viimeiselle torjuntalennolleen. Hän saavutti laivueen Ylöjärvellä ja otti tähtäimeen muodostelman oikealla siivellä
olleen pommikoneen. Silloin pääsi
taaempana muodostelmasta erillään
lentäneen pommikoneen taka-ampuja
tulittamaan Heiskalaa. Hän sai ilmeisesti heti kuolettavan osuman ja syöksyi koneensa mukana metsään Ylöjärvelle. Näin oletetaan, koska hänen ei
nähty yrittävän oikaista syöksyä.

KUVA: VUOREKSEN PERINNE HUONEESTA

Maaliskuun 2. päivä 1940

Lentomestari Heiskala

n Koelentäjä, lentomestari Urho Heiskala.

Kunniakäynti

SA-KUVA

Kirkkaana talvipäivänä 2.3.2021 kokoonnuimme kunnioittamaan koelentäjä lentomestari Urho Heiskalan
muistoa ilmataistelussa menehtymisen 81. vuosipäivänä. Koruttoman
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kauniiseen tilaisuuteen osallistuivat
Lentovarikon Killasta puheenjohtaja
insevl Esa Mäkinen, 2. varapuheenjohtaja Veikko Parviainen ja Jorma
Hautala. Kunnianosoituksena sytytimme muistomerkille kauniin kynttilän. Se jäi paksun pehmeän hangen
keskelle osoittamaan, että muistamme lentomestari Urho Heiskalan.

n Veikko Parviainen muistomerkillä.

Lentomestari Urho Heiskala oli erittäin pidetty, taitava ja arvostettu lentäjä. Hänet oli palkittu monin eri
huomionosoituksin kotimaassa ja
ulkomailla. Hän oli myös ihmisenä miellyttävä ja kaikki kanssaihmiset huomioon ottava henkilö. Kansan
keskuudessa hän tuli hyvin tunnetuksi ympäri maata yleisölennätysten
suosittuna lentäjänä. Hän oli luonteeltaan oikea lentäjien esikuva. Hän
piti hyvää huolta kunnostaan. Hän oli
avoin, erittäin vaatimaton ja mukavan
seurallinen. Hän loi lentäjien keskinäisen hyvän hengen. Hänen luomansa yhteishenki elää lentäjien kesken
yhä voimakkaana.

n Päijät-Hämeen Viestikillan puheenjohtaja Esko Sutela avasi
tapahtuman lauantaina 21.11.2020 Lahden
Nastolassa.

n TEKSTI: ESKO SUTELA (OH3BFV), KUVAT: ARI LEHTO (OH3HZ), ESKO SUTELA (OH3BFV),
ASIANTUNTIJAT: MICHAEL FLETCHER (OH2AUE), OLLI JAAKKOLA (OH3UQ), ARI LEHTO (OH3HZ)

Arkipäivän viestintävälineet
poikkeustilanteissa
Päijät-Hämeen Viestikilta järjesti yhteistyössä Hämeen radioharrastajien kanssa viesti-ja johtamisjärjestelmäalan
teemapäivän Lahden Nastolassa lauantaina 21.11.2020. Maanpuolustuskiltojen liiton taloudellisen tuen mahdollistama
MPK-kurssina toteutettu tapahtuma tutustutti osallistujat erilaisten arjen viestivälineiden käyttömahdollisuuksiin
poikkeusoloissa.

R

adioharrastajat ja alan ammattilaiset
kokoontuivat
lauantaina 21.11.2020 koronarajoitukset huomioiden Lahden Nastolan kunnantalon
valtuustosalissa esittelemään käyttökelpoisia arjen viestivälineisiin
perustuvia teknisiä ratkaisuja yhteiskunnan toiminnan tukemiseksi
tilanteissa, joissa normaalisti käytettävissä olevat viestijärjestelmät eivät
toimi. Tämä on mahdollista esimerkiksi pitkään kestävissä sähkönjakelun häiriötilanteissa, jolloin tietoliikenne- ja puhelinverkot saattavat
olla pois käytöstä. Päivän aikana
myös pohdittiin, miten pystyttäisiin
vapaaehtoisin voimin toteuttamaan

kotiseudun sisäistä viestintää olemassa olevin resurssein tuotetulla
poikkeustilanteen radioverkolla.
Aamupäivän ohjelmassa oli ensin
Hämeen radioharrastajien Ari Lehdon, OH3HZ, alustus aiheesta ”Mikä
neuvoksi kun tietoliikenneyhteydet
katkeavat?” Seuraavaksi siirryttiin
radiotekniikan asiantuntijan Michael Fletcherin, OH2AUE, esitykseen
”Poikkeustilanteen
radioverkko”,
jossa tarkasteltiin, miten kansalaisvoimin voisi toteuttaa kotiseutunsa
sisäistä viestintää omin resurssein
tuotetulla poikkeustilanteen radioverkolla.
Nastolalaisessa lounaskahvilassa nautitun maittavan lounaan jäl-
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Radioharrastajat valmistautuvat Lahden
seudulla poikkeuksellisiin tilanteisiin

n Radioamatööriliiton pätevyystutkija Ari Lehto alustamassa aiheesta ”Mikä neuvoksi, kun tietoliikenneyhteydet katkeavat?”

Radioamatöörit
ovat ryhmä, joka
on usein auttanut
viranomaisia
yhteydenpidossa
mm. luonnonkatastrofeissa.

keen oli esiintymisvuorossa erikoistutkija Tatu Tahkokallio Maasotakoulun
Maavoimien tutkimuskeskuksesta. Hänen aiheenaan olivat kokemukset arjen
viestivälineiden hyödyntämisestä paikallispuolustusharjoituksissa.
Päivän päätteeksi käytiin vielä pienryhmäkeskusteluja siitä, miten käytännössä pystyttäisiin vapaaehtoisin kansalaisvoimin toteuttamaan kotiseudun
sisäistä viestintää olemassa olevin resurssein tuotetulla poikkeustilanteen radioverkolla.

Sotilasradioamatööriasema OI3PHV mukana
tapahtumassa
Radioamatööri Olli Jaakkolan, OH3UQ,
Lahden Nastolan kunnantalon valtuus-
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tosaliin aamun aikana perustama radioamatööriasema toimi esimerkkinä siitä,
minkälaisella kalustolla harrastaja toimii ja mitä tekniikoita radioamatööreillä
on käytettävissään viestintäyhteyksiin ja
tiedonsiirtoon.
Laitteistolla oli muun muassa mahdollista lähettää sähköpostia radioteitse HF- ja VHF-taajuuksilla. Tapahtumassa lähetettiin onnistuneesti sähköpostia
Winlink-järjestelmää hyväksi käyttäen,
ja tällä kertaa se tehtiin Sveitsissä olevan HB9AK-aseman kautta Pactor-lähetelajilla radioamatöörien käyttämällä
HF-taajuudella. Laitteistolla on mahdollista lähettää viestejä myös lukuisilla
muilla eri digitaalisilla lähetelajeilla tilanteen ja tarpeen mukaan. Tarvittaessa myös puhe- ja sähkötysyhteydet ovat
mahdollisia.

n Radiotekniikan asiantuntija Michael Fletcher tarkastelee, miten poikkeustilanteen radioverkko voitaisiin toteuttaa kansalaisvoimin.

Radioharrastajat pystyvät
toimimaan merkittävänä
apuna poikkeusoloissa
Poikkeuksellisia tilanteita syntyy helposti silloin, kun esimerkiksi luonnonmullistukset ja niiden seurauksena
mahdollisesti syntyvät pitkäkestoiset
sähköverkon häiriöt saattavat aiheuttaa niin kaupallisten kuin viranomaisverkkojenkin toiminnan pysähtymisen viimeistään muutamien tuntien
kuluessa. Tällöin on ensisijaisen tärkeää, että käytettävissä on vaihtoehtoisia kommunikaatiokanavia.
Radioamatöörit ovat ryhmä, joka
on usein auttanut viranomaisia yhteydenpidossa mm. luonnonkatastrofeissa. Heillä on usein monipuolinen
ja kattava radiokalusto niin lyhyen
kantaman yhteydenpitoon kuin pitkän kantaman yhteyksiin, myös mannertenvälisiin. Pääosalla radioamatööreistä on vähintään tyydyttävän
tasoinen tietämys sähkötekniikasta, elektroniikasta ja erilaisista antenneista. Näillä tiedoilla he pystyvät
tarvittaessa rakentamaan mm. antenneja, jos niitä ei ole muutoin saatavilla.

alalta. Tekniikan alojen lisäksi radioamatöörejä löytyy niin lääkäreistä, papeista kuin maanviljelijöistäkin.
Viehtymys langattomaan viestintään ja sen toteuttamisen menetelmiin
tuo harrastuksen pariin monenlaista
kirjoa. Viime vuosina on radioharrastus uusien tekniikoiden myötä alkanut kiinnostamaan taas nuorisoakin.
Osa harrastajista on viehtynyt laadukkaaseen, yhteiskunnan infrastruktuurista riippumattomaan, langattomaan viestintään, mutta yhtälailla
suuria kiinnostuksen osa-alueita ovat
esimerkiksi erilaisten antennien kokeilu ja rakentaminen. Tämänkin esimerkkialueen alta löytyy vielä omia
erikoistuneempia harrastajia: osaa
kiinnostaa esimerkiksi lyhyemmän
kantaman VHF-alueen antenniratkaisut, toisia taas esimerkiksi mahdollisimman pitkälle kantavat HF-alueen
antennijärjestelmät.

Viestinnän luotettavuus
poikkeustilanteissa

n Erittäin kokenut radioamatööri Olli
Jaakkola operoimassa sotilasradioamatööriasemaa OI3PHV Lahden Nastolan kunnantalolla.

Viestintä intohimona
Moni on valikoitunut radioharrastajaksi jo varsin varhain, ja usein harraste on johtanut vartuttaessa myös
tekniseen ammattiin. Ei ainoastaan
radiotekniikan alalle, vaan melko kirjavasti muillekin tekniikan aloille. Radioamatöörejä löytyy myös useista eri
ammattiryhmistä, ei vain tekniikan

Poikkeustilanteen viestinnässä VHFja UHF-alueen noin 50 kilometrin luotettavan kantaman radiolaitteet ovat
tietenkin tarkoitukseen hyvin soveltuvia kommunikoinnin välineitä. HFalueella on taas mahdollista toteuttaa antenniratkaisut niin, että voidaan
toteuttaa luotettava ja aukottomasti
0–300 kilometrin radioyhteys puheelle
tai datan siirtoon. Käyttämällä HF-taajuusalueella pystypolarisoituja antenneja voidaan kantamaa tarkoituksellisesti rajoittaa vastaamaan VHF-ja
UHF-alueen peittoa, kun taas vaakapolarisoitu HF-signaali saadaan heijastumaan ionosfäärin kautta takaisin lähialueelle muodostamaan edellä
mainittu aukoton keskikantaman peittoalue. Hämeen radioharrastajien harjoituksissa on käytetty HF-vaakapolarisaatiota digitaalisen liikenteen
menestyksekkäässä viestinvaihdossa
ajoneuvoon, jossa oli erityisesti vaakapolarisoitu HF-antenni. NVIS-etenemiseksi kutsuttu lähialueen, ”kotimaan”, käyttötapa tulee sanoista Near
Vertical Incidence Skywave, jolloin
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käytetään antenneja, jotka on suunniteltu säteilemään mahdollisimman
suoraan ylöspäin heijastuakseen noin
200–400 kilometrin (Suomen yllä)
korkeudessa sijaitsevan ionosfäärin
kautta takaisin maan pinnalle.
Soveltuvin menetelmin VHF-/UHFalueen ja HF-alueen välillä ei puheyhteyden käytössä ole merkittäviä eroja,
mutta taajuusalueiden käytön kesken on eroa käytettävissä olevan digitaalisen tiedonsiirtonopeuden välillä.
Tämä johtuu pääasiallisesti erilaisen
radiosignaalin etenemisen vuoksi. HFalueella saadaan oikeanlaisilla antenniratkaisuilla,
aseman sijoituspaikan ja
oikeiden viestiperusteiden
valinnalla kyllä hyvin varmatoiminen yhteys, mutta
tiedonsiirtonopeus (teksti)
digitaalisilla lähetteillä rajoittuu käytännössä A4/minuuttitasolle.

Parannuksia horisontissa
Alan harrastajilla on myös kehitteillä
uudenlaisia antenniratkaisuja, joilla
voidaan tulevaisuudessa voittaa HFalueen radiosignaalin etenemisen vaikeuksia.
Viimeisimmät radioharrastajien kehittämät digitaaliset lähetyslajit, ”aaltomuodot”, ovat hyvinkin tehokkaita, ja käytettävyys lähestyy tilannetta,
jossa itse sanoman lähettäjän ja vastaanottajan ei tarvitse olla enää erityisen syvällisesti varsinaiseen radiotekniikkaan perehtynyt.

Päijät-Hämeen
varaviestiverkkohanke
Päijät-Hämeen varaviestiverkkohankkeen esiselvitysvaihe on saatu alkuun,
ja se pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2021 aikana. Tavoitteena on valmistella hanketta niin, että siitä saataisiin alustava suunnitelma kokoon
lokakuuhun 2021 mennessä.
Suunnitelman tavoitteena on saada aikaan EU-rahoitteinen hanke selvittämään vapaaehtoisten radioalan
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harrastajien voimin toteutettavissa
olevan koko maakunnan kattavan varaviestiverkon perustamisen ja ylläpitämisen mahdollisuudet.
Päijät-Hämeen Viestikillan on tarkoitus hankkeeseen liittyen perustaa
yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa vuoden 2021 aikana vapaaehtoisvoimin ylläpidettävä poikkeusolojen
varaviestikeskusasema Liikenne- ja
viestintävirastoon rekisteröidyn sotilasradioamatööritunnuksen OI3PHV
alle.
Lahden Nastolan kirkonkylän alueelle sijoitettavaksi suunniteltu ja koko Päijät-Hämeen
maakunnan alueen kattavaksi poikkeusolojen varaviestikeskukseksi tarkoitettu radioasema tarvitsee
toimintaansa sopivat tilat
sekä asianmukaisen radioamatöörien käyttämien taajuusalueiden radiokaluston antennijärjestelmineen sekä muine oheislaitteineen
varavoimajärjestelmä mukaan luettuna.
Suunniteltuun toimintaan sopivia
tiloja on halutulla alueella jo olemassa, ja nyt neuvotellaan sidosryhmien
ja yhteistyökumppaneiden kanssa toiminnan aiheuttamien tila-ja kalustokustannusten rahoittamisesta.
Koko Päijät-Hämeen maakunnan kattavaksi suunniteltava yleisistä järjestelmistä riippumaton varaviestiverkko ja sen keskusviestiasema
voisivat toimiessaan palvella tulevaisuudessa myös paikallispuolustuksen
tarpeita.

Päijät-Hämeen Viestikilta
on maakunnallinen
johtamisjärjestelmäalan
yhdistäjä
Päijät-Hämeen Viestikilta perustettiin
2017 Lahden Radiomäellä, ja se jatkaa
nyt viidettä vuottaan kehittymistään
ammattitaitoiseksi sekä kiinnostavaksi radio-, viesti- ja johtamisjärjestelmäalan alueelliseksi toimijaksi. Killan tavoitteena on toimia jatkossa yhä
enemmän myös aktiivisena koulutta-

jana ja poikkeusolojen maakunnallisen johtamisvalmiuden kehittäjänä
sekä tietenkin myös viestiaselajinsa
perinteiden vaalijana.
Päijät-Hämeen Viestikiltaan on tervetullut jokainen kansalainen, joka
tuntee kiinnostusta viestiaselajin ja
radioharrastuksen perinteisiin, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Jos haluat tutustua Päijät-Hämeen Viestikillan
tarjoamiin mahdollisuuksiin, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. Killan jäsenenä pääsisit mukaan monipuoliseen
ja merkitykselliseen toimintaan myös
vapaaehtoisen maanpuolustusharrastuksen parissa ja erityisesti sen viestija johtamisjärjestelmäalan tehtävissä.
Viestikillan päätavoitteina vuonna 2021 voidaan pitää tulevaisuuden
toiminnan kannalta tarvittavaksi katsottavan radioalan koulutuksen alulle paneminen sekä vapaaehtoisuuteen perustuvan poikkeustilanteiden
viestintä-ja johtamisvalmiuden kehittämiseen tähtäävän toiminnan käynnistäminen Päijät-Hämeen maakunnan alueella.

Artikkelin kirjoittaja on MPKkurssin johtajana toiminut Päijät-Hämeen Viestikillan puheenjohtaja.
Esko Sutela
Puheenjohtaja
045357 1150
esko.sutela@gmail.com
Päijät-Hämeen Viestikilta ry

n TEKSTI: HEIKKI MARTTILA

Kun Ilmavoimat halusi
antennimaston kaataa
Sortavalan uusi radioasema vihittiin käyttöön radionäyttelyn yhteydessä sunnuntaina
23. päivänä lokakuuta 1938. Asema sijaitsi kaupungin pohjoispuolella Liikolan tilan
pelloilla. Asema oli oikeastaan jo kolmas, sillä ensimmäinen paloi salamaiskun
sytyttämänä elokuun 23. päivänä vuonna 1937. Väliaikainen asema ja sen 200 W:n
lähetin sijaitsi lokakuusta 1937 lähtien kaupungintalon studiohuoneessa.

Uuden aseman tekniikkaa ja
aallonpituudet
Antennimastoja asemalla oli vain yksi. Alaosastaan kolmisärmäinen masto on rakennettu kreosootilla kyllästetystä hongasta. Puisen alaosan korkeus oli 50 metriä. Sen jatkona oli kahdenkymmenen metrin mittainen
hirsi, ja hirren jatkona 10 metrin mittainen terästanko.
Antennilanka nousi pystysuoraan noin 70 metrin korkeudella olevaan pidennyskelaan ja edellä mainittuun
terästankoon. Erikoislaatuinen antennikehä oli professori V. Ylöstalon suunnittelema.
Aseman koneisto oli Yleisradion työpajan omaa valmistetta ja muistutti rakenteeltaan ja kytkennältään Joensuun asemalle edellisenä
keväänä toimitettua. Suunnittelijoina ovat olleet insinöörit
Alaosastaan
K. S. Sainio ja J. Pohjanpalo.

Sortavalan asema
sodassa

kolmisärmäinen
masto on
rakennettu
kreosootilla
kyllästetystä
hongasta.

Talvisodan aikana Sortavalan lähetin asennettiin linja-autoon vähän ennen joulua 1939. Alkuvuodesta 1940
auto ja aseman laitteisto siirrettiin pois kaupungista. Ohjelmaa lähetettiin kuitenkin
tästä liikkuvasta radioyksiköstä, jonka paikkaa vaihdettiin Päämajan antamien ohjeiden mukaan. Lähetinauto
liikkui Laatokan rannikkoseuduilla lähettäen ohjelmaa
eri paikkakunnilta.
Talvisodan jälkeen Sortavan aseman laitteet siirrettiin Lappeenrantaan. Asema aloitti toiminnan tilapäisesti asennettuna 21.3.1940 Peltolan kansakoulun rakennuksessa, ja antenni oli vedetty koulurakennuksen ja
vesitornin välille. Aaltopituus oli alussa 491 m. 1.4.1940
otettiin käyttöön Viipurin aalto 569 m. Tätä käytetiin

n Sortavalan uusi asema. Kuva kirjasta Kun Karjalasta kajahti.
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SA-KUVA

n Moottorin vaihtoa Helylän kentällä
heinäkuussa
1944. Työn alla
on pakko20
MAANPUOLUSTAJA
1•2021
laskun tehnyt BW-373.

Sotilasviranomaisten taholta esitettiin vaatimus, että masto on siirrettävä
toiseen paikkaan, koska masto on haittana lentoliikenteelle.
15.7.1940 saakka, kunnes aseman
koneistot lisälaitteineen luovutettiin
Neuvostoliitolle. Luovutuspäiväksi on
kirjattu 15.8.1940. Jatkosodan aikana
nämä aseman koneistot löytyivät.
Lappeenranta oli jonkin aikaa ilman asemaa, kunnes saatiin väliaikainen 0,2 kW:n lähetin, joka lähetti 18.7.1940 alkaen aaltopituudella
550 m. Yleisradion pajalla oli tekeillä 1 kW:n koneisto, joka saatiin melko
nopeasti Lappeenrantaan. Tämä lähetin aloitti 13.8.1940 aaltopituudella 569 m.
Jatkosodan
alkupuolella
Lappeenranta lähetti sijoituspaikastaan
30.6.1941 saakka, ja sen jälkeen lähetin asennettiin linja-autoon. Aseman
aaltopituus oli silloin 569 m. Asema oli teknikko, sot. virkam. Koskisen hoidossa. Liikkuva asema toimi
eri paikkakunnilla. Viipurissa asema
soitti tauotonta Säkkijärven polkkaa
vihollisen radiomiinojen laukaisemisen estämiseksi.
Lappeenrannasta tulleelle yleisradiolähettimelle oli tarvetta Sortavalassa, ja 25.9.1941 oli luvattu, että Koskinen pääsee Viipurista Sortavalaan,
kun saadaan tarpeeksi Helvarin häiriölähettimiä miinojen laukaisuja estämään. Lokakuussa auto ja Koskinen
pääsikin Sortavalaan, ja 25.10.1941
lähetin asennetiin autosta yleisradioasemalle, jonka rakennukset ja masto olivat säästyneet talvisodan jäljiltä
ehjinä. Lähetin saatiin asennetuksi ja
asemalle tuleva sähkölinja korjatuksi 13.11.1941 mennessä, jolloin asema aloitti lähetyksensä aaltopituudella 484 m.
Sortavala otti ohjelmat Viipurista
linjateitse pimeän aikaan ja Lahdesta
releoimalla päiväsaikaan. Yleisradion
ohjelmien lisäksi tuotettiin omia ohjelmia.
Yleisradion vuoden 1944 toimintakertomuksen mukaan asema lähet-

ti Sortavalassa 6.9.1944 saakka, jonka jälkeen laitteet lähetettiin Savon
yleisradioasemalle
varastoitavaksi.
Jatkosodan päätymisen jälkeen ilmoitettiin 28.3.1945, että Sortavalan entisen yleisradioaseman lähetinkoneisto
on välirauhasopimuksen perusteella
määrätty luovutettavaksi Neuvostoliitolle.

Masto piikkinä
Ilmavoimille
Helylän entinen ja nykyinen lentokenttä sijaitsee noin 5 kilometrin
päässä kaupungista, junaradan eteläpuolella kilometrin päässä Helylän
asemasta. Sota-aikana laskualueen
pääsuunta oli luode-kaakko. Laskualue oli noin kilometrin pitkä ja vajaa 300 metriä leveä. Kenttä oli järven
rannalla, ja kentän pinta oli savea,
joka kelirikkoaikana pehmeni. Koneet
naamioitiin kentän länsipuolelle metsään. Lasku-/noususuunnan jatkeena
oli Sortavalan Yleisradioaseman masto kaakon suunnalla.
Päämajan Viestiosasto I:n sotapäiväkirjaan on kirjattu 13.10.1941 käytyjä keskusteluja Sortavalan aseman
maston välittömästä purkamisesta.
Yleisradion tekninen johtaja yli-insinööri Rissanen oli tietoinen asiaan
liittyvästä Ilmavoimien kirjelmästä,
mutta purkamisesta hän ei ollut tietoinen. Sotapäiväkirjan mukaan viestikomentaja ev. Ekberg oli hoitanut
puhelimitse asian, ja masto sai jäädä
pystöön. Minne hän soitti, se ei selvinnyt.
Ilmeisesti mastoasia oli esillä vielä
vuonna 1942, sillä Yleisradion teknisen osaston vuoden 1942 vuosikertomukseen on kirjoitettu:
Sotilasviranomaisten taholta esitettiin vaatimus, että masto on siirrettävä toiseen paikkaan, koska masto
on haittana lentoliikenteelle. Siirtoon

ei kuitenkaan tarvinnut ryhtyä, koska kaupungin laidassa olevalla Helylän lentokentällä ei lentotoimintaa ole
aloitettu.
Kenttä ei ollut kokonaan vailla
käyttöä, sillä ainakin Hävittäjälentolaivue 26 käytti kenttää muun muassa pakkolaskukenttänä taisteluissaan
Aunuksen rintamalla kesällä 1944.
Heinäkuussa 1944 Helylään teki kaksi HLeLv 26:n Brewsteriä, BW-373 ja
BW-397, pakkolaskut. Ja varmaan
muutakin satunnaisluontoista käyttöä
kentällä oli.
Lähdetietoa:
Suomen Radiohistoriallisen Seuran
jäsenlehti: Radiot 1/2019 ja Radiot
4/2020
Ville Zilliacus: Kun Karjalasta kajahti.
Muistiinpanoja Kaakkois-Suomen
radiosta vuoteen 1944
Oy Yleisradio AB:n vuosikertomukset
vuosilta 1939-1945
Elka: Oy Suomen Yleisradio Ab,
teknillinen toiminta,
vuosikertomukset vuosilta 1939-1945
Sotapäiväkirja: Päämaja, Viestiosasto
I. 18.6.41-29.12.42. Sotapäiväkirja I,
Radio
http://digi.narc.fi/digi/slistaus.
ka?ay=69041
SSHS sotahistorialliset kohteet:
Helylän lentokenttä Sortavala
https://www.sotahistoriallisetkohteet.
fi/app/sights/view/-/id/725/country/9/
area/200
Jukka Nisulan lähettämät tiedot
kentän käytöstä
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n TEKSTI: HEIKKI MARTTILA

Ilmapommitusten
vaikutukset
radiolähetyksiin ja
puhelinyhteyksiin
Talvi- ja jatkosodassa pommitukset aiheuttivat
henkilö- ja materiaalitappioita. Näiden lisäksi
vaurioita tuli silloiseen siviilitietoliikenteeseen eli
radiolähetyksiin ja puhelinyhteyksiin. Tässä poimintoja
vuosikertomuksista ja historiakirjoista.

Yleisradioasemien
pommitukset talvisodassa
Lahden yleisradioasema joutui talvisodassa ankaran pommituksen kohteeksi. Asema-alueelle putosi kaikkiaan 21
pommia, joista vain yksi osui 12.1.1940
klo 14.37 asemarakennukseen. Asemaan osunut pommi oli Lahden Vsstoimiston arvion mukaan 150 kg painoinen, ja se räjähti lähetinsalin katossa.
Pommi keskeytti aseman toiminnan
runsaan viikon ajaksi.
Pommituksen aiheuttamat vahingot
olivat noin miljoonaa markkaa. Antennimastoja pommitus ei vahingoittanut.
Turun yleisradioasemaa pommitettiin tarkoituksellisesti vain kerran, ja
se tapahtui saman päivänä kuin Lahden asemaan osui pommi. Rakennukseen ei osunut ainoatakaan pommia,
mutta jokunen pommi tuli muutamien
kymmenien metrien päähän. Antennin
syöttöjohto vahingoittui kerran pommituksista.
Vaikka talvisodassa Viipurin yleisradioasema ei joutunut erityisesti pommitusten kohteeksi, osui lähetinrakennukseen pommi 14.2.1940. Pommi tuli
katon läpi, mutta ei räjähtänyt. Pommi
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kuitenkin katkaisi teknikko Eino Vääriskosken jalan reidestä. Hänet vietiin
sotasairaalaan, jossa hän kumminkin
kuoli. Viipurin asema lähetti talvisodan
aikana viimeisen kerran 15.2.1940, jonka jälkeen aseman koneisto purettiin.
Kun linja-autoon asennettu Kuopion yleisradioaseman lähetin siirrettiin
Viipurin suunnalle, niin se näytti vetävän pommituksia puoleensa. Asema
nimitäin lähetti venäjänkielistä propagandaa. Asemaan ei kuitenkaan osunut yhtään pommia lähetysten aikana.
Kun linja-autoon tuli moottorivika, auto
vietiin Viipuriin korjattavaksi. Auto oli
korjattavana Tienhaarassa Viipurin läheisyydessä, kun siihen osui pommi ja
autossa ollut asema tuhoutui kokonaan.

Helmikuun 1944
pommitusten tuhoja
Yleisradioasemien tietoja
Radiolähetyksien sodanaikaisista vaikeuksista kertoo mm. Yleisradion teknillisen toiminnan vuoden 1944 toimintakertomus. Tämä kertomus on
löydettävissä Suomen elinkeinoelämän
keskusarkisto ELKAsta.

n Lahden radioaseman katto
pommituksen
jälkeen.
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n Talvisodan aikana Viipurin aseman rakennus suojattiin hiekkasäkeillä. Kuva on kirjasta Kun Karjalasta kajahti.

Helsinki
Helsingissä lähetysasema oli Ilmalassa ja studiot Kasarmintorin varrella
osoitteessa Fabianinkatu 13.
Pommituksessa 6.2.1944 pommeja putosi Ilmalassa olevan lähetysaseman läheisyyteen, jolloin radioaseman ikkunoita särkyi, tiilikatto
vioittui ja itäisen antennimaston tukivaijeri katkesi. Myös ohjelmakaapeli katkesi neljästä kohden. Pommituksen johdosta lähetys keskeytyi 4
tunnin 40 minuutin ajaksi. Ohjelmakaapelin vioittumisen vuoksi lähetinaseman oli otettava ohjelma väliaikaisesti Lahdesta radioteitse.
Seuraava pommitus, 16.2.1944, aiheutti enemmän vaurioita. Asemalta
särkyi runsaasti ikkunoita, ja samalla antennimasto vaurioitui niin paljon, että se oli vähällä kaatua. Tyynen
ilman ansiota oli, että näin ei tapahtunut. Vaurioista huolimatta radioasema saattoi lähettää ohjelmaa jo seuraavana päivänä, tosin väliaikaista
antennia käyttäen ja pienellä teholla.
Kolmannessa
pommituksessa
26.2.1944 katkesi jälleen ohjelmayh-
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n Ilmalan lähetysasema ilmeisesti jatkosodan aikana. Kuva kirjasta Yleisradion
historia, osa 1.

teys ja sähkövirran saanti. Lähetys oli
keskeytyksissä kaikkiaan 8 tuntia 5
minuuttia.
Sodan vuoksi Ilmalan aseman radiolaitteiden ympärille oli rakennettu
sortumankestävä katos hirsistä sekä
ikkunoiden eteen sirpalesuojat. Lähettimen varaputket oli sijoitettu Ilmatieteen Keskuslaitoksen kalliosuo-

jaan, joka oli noin 200 metrin päässä
asemalta.
Pommituksissa Fabianinkadun varrella olevasta radiotalosta särkyivät
melkein kaikki ikkunat ja väliseiniä
vaurioitui pommien pudotessa suhteellisen lähelle radiotaloa. Studioiden
varsinaiset studiolaitteet eivät kuitenkaan vahingoittuneet.

Oulu yleisradioasema
Oulun studio oli Talousseuran talossa
ja varsinainen asema (lähetin ja mastot) Kontinkankaalla.
Pommituksessa 21.2.1944 radioasemalle menevä suurjännitelinja
meni poikki, mistä aiheutui puolen
päivän lähetyksen keskeytys. Ohjelmakaapelikin vioittui kerran kranaatinsirpaleesta.
Talo, jossa studio oli, vaurioitui
pommituksissa 21.2.1944. Kaikki ikkunat särkyivät, ja tarkkaamon kattoon paloi reikä. Talon ullakko paloi pahoin, ja sammutusvesi aiheutti
myös vahinkoja.

Pommitusten vaikutus
radio-ohjelmiin
Vuoden 1944 Yleisradion vuosikertomuksessa sanotaan:
Vuoden 1944 ohjelmatoiminnassa kuvastuvat selvästi kansamme elämässä samaan aikaan esiintyneet tärkeät vaiheet.
Niinpä näkyy siinä helmikuun
pommituskausi väestönsuojelua koskevien esitysten runsaana lisääntymisenä; maaliskuussa toimintansa
aloittanut ”radiokoulu” oli taas suoranaista seurausta siitä, että vaara-alueen oppikoulut olivat joutuneet sulkemaan ovensa.

Helsingin Puhelinyhdistys
Yhdistyksen historiakirjassa on hyvin
seikkaperäinen selvitys jatkosodan aikaisesta varautumisesta. Pommitusten varautumiseen kuului mm. varatilojen ja -yhteyksien tekeminen.
Varautumisesta huolimatta helmikuun 1944 pommitukset aiheuttivat
häiriöitä puhelinyhteyksiin. Jatkosodan aiemmissa pommituksissa oli
tullut pieniä kaapeli- ja rakennusvaurioita, mutta helmikuun pommituksissa vauriot olivat aiempaa isommat.
Illalla 6.2.1944 osui pommi ennen kello kahdeksaa Korkeavuorenkadun rakennukseen. Pommi läpäisi vesikaton
ja ensimmäisen välilaipion. Laboratoriotilana oleva huone, johon yhdis-

n Yleisradion toimitalo Fabianinkadun varrella sodan jälkeen. Kuva Yleisradion
arkisto.

tetty noin 100 kilon räjähdys- ja palopommi pysähtyi, kärsi huomattavia
vahinkoja. Lisäksi sammutuksessa
käytetty vesi aiheutti vahinkoja alapuolella oleville tiloille.
Pommit särkivät noin 90 prosenttia päärakennuksen ikkunoista. Myös
muulla Helsingissä olevilla yhdistyksen rakennuksissa särkyi ikkunoita.
Keskuslaitteet säilyivät ehjinä.
Ensimmäisen pommitusyön aikana johtoverkko kärsi suuria vaurioita.
Yksistään kaupungin alueella mykistyi 2 900 puhelinta. Todettiin kuitenkin puhelinyhdistyksen selvinneen rajusta pommituksesta onnekkaasti.
Pommitusyön jälkeen puhelinliikenne kasvoi rajusti, ja pelättiin siitä
aiheutuvan vahinkoa keskuslaitteille.
Oletettavasti yksityistilaajat kyselivät tilannetietoja toisiltaan. Päämajan
viestikomentaja L. Ekberg oikeutti
sotatilalakien perusteella yhdistyksen
johdon yhteistyössä ”sotilasviran-

omaisten kanssa kytkemään pois niin
paljon yksityistilaajia, että puhelinliikenne Helsingissä voi ruuhkautumatta jatkua”. Näihin toimiin ei tarvinnut
ryhtyä, sillä soittointo väheni melko
pian.

Lähdemateriaalia
Helsingin Puhelinyhdistys: Helsingin
seudun puhelinlaitos 1882 – 1982
https://corporate.elisa.fi/attachment/
content/Helsingin-seudun-puhelinlaitoksen-historiikki.pdf
Esko Kokkonen: Hyödyksi ja huviksi
pohjoissuomalaisille
Kertomus Oy. YLEISRADIO Ab:n toiminnasta vuonna 1944
https://drive.google.com/file/
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Talvisodan päättymisestä 81 vuotta
n TEKSTI JA KUVA PAAVO MIKKONEN

Lauantaina 13. maaliskuuta tuli kuluneeksi 81 vuotta
talvisodan päättymisestä. Kouvolan Lääninpuistossa
olevalle sankaripaadelle käytiin laskemassa muistoseppele. Laskijoina olivat Karjalan Prikaatin Kilta
ry:n puheenjohtaja Matti Mikkonen ja killan aktiivijäsen kotkalainen Jarmo Rouvinen. Kunniavartiossa olivat Killan osasto Piikin jäsenet Tuomo Jaanu,
Ari Lahtinen, Kim Jokela ja Timo Viantie. Juhlallisuuksien yhteydessä jaettiin muutama huomionosoitus: Tuomo Jaanu sai MPKL:n Hopeisen Kiltaristin, Kim Jokela Sinisen Ristin, Sami Hietamies, Ari
Lahtinen ja Marjut Viantie saivat Karjalan Prikaatin Kilta ry:n Ansioristin. Jarmo Rouviselle luovutettiin Killan Hopeinen Ansiomitali. Koronarajoituksista
johtuen yleisöä ei ollut kuin muutama henkilö.

n Seppeleen laskijoina Jarmo Rouvinen ja Matti Mikkonen. Kunniavartiossa seisovat vasemmalta Tuomo Jaanu, Ari Lahtinen, Kim
Jokela ja Timo Viantie.

Tilaa itsellesi tai lahjaksi!

Maanpuolustuskiltojen liiton jäsentarvikkeet
n Kiltasolmio

n Kiltamuki
Kiltamuki on tyylikäs, teräksinen termosmuki,
joka pitää juoman kuumana tai kylmänä, juuri niin kuin haluat. Mukin
kyljessä on Maanpuolustuskiltojen liiton logo
ja slogan. Ei mene rikki,
vaikka putoaisi.
Mukin hinta on 26 €

n Korttilompakko
Korttilompakko on helppo ja turvallinen tapa suojata maksukorttiesi sirutietojen kopioiminen.
RFID-suojattu korttikotelo on liitetty osaksi kierrätyskumista valmistettua lompakkoa, ja kotelon
alumiinisessa sisäosassa on laseroituna liiton tornilogo. Lompakkoon mahtuu neljä kohopainettua korttia (esim. pankkikortti).
Korttilompakon hinta on 40 €

Kiltasolmio on Marja
Kurjen suunnittelema,
silkkinen ja miehekkään tummansininen
solmio, jossa liiton tornilogo ja kauniit lehväkuviot vuorottelevat
hienostuneesti. 100%
silkkiä. Hillityn tyylikäs solmio esim. tumman puvun kanssa
käytettäväksi. Solmion
hinta on 32 €

n MPKL-pinssi
Tilaa nyt liiton uusi, upea
emaloitu pinssi. Pinssissä on
valkoisella taustalla ja sinisen linjan sisällä liiton sininen tornilogo ja ympärillä hopeinen teksti ”Maanpuolustuskiltojen liitto ry”.
Pinssin halkaisija on 18 mm. Ostamalla pinssin
tuet kiltatoimintaa. Pinssin hinta on 6,50 €

Tilaukset: mpkltoimisto@mpkl.fi tai puh 040 554 8805
26
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n Vapauden valot syttyivät Vaasan sankarihaudoilla Itsenäisyyspäivänä klo 8 aamulla.

Talvikauden
maanpuolustustilaisuudet
Vaasassa
Kulunut vuosi on opettanut
meidät kansalaiset sopeutumaan siihen, että kaikki toiminnot arkipäivän rutiineista kokouksiin, yhteiskunta- ja
kulttuuritapahtumiin sekä juhla- ja muistotilaisuuksiin saakka on jouduttu pahimmassa tapauksessa peruuttamaan tai
ainakin toteuttamaan tavanomaisesta poikkeavalla tavalla.
n TEKSTI: ILKKA VIRTANEN
ÖSTERBOTTENS FÖRSVARSGILLE
POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSKILTA RF

T

alvikauden isänmaalliset
ja
maanpuolustukseen
liittyvät tilaisuudet eivät
ole muodostaneet tästä
poikkeusta. Ja nyt maaliskuun lopussa näyttää vahvasti siltä, että
loppukevään osalta käy samoin.
Vaasalaisesta näkökulmasta katsottuna on kuitenkin syytä tyytyväisenä todeta, että keskeisten kansallisten muistopäivien vietot on
poikkeuksetta toteutettu ja niihin
on sisällytetty perinteiset elementit lähes kokonaisuudessaan, monet tosin totutusta tavasta poiketen.
Merkittävin poikkeama on se, että
yleisöä ei ole, erityisesti sisätiloissa
toteutetuissa, ollut fyysisesti läsnä.
Ulkotiloissa tapahtumien seuraami-

nen on voitu järjestää voimassa olevat turvamääräykset huomioon ottaen.

Itsenäisyyspäivän 6.12.
vietto Vaasassa alkoi perinteisellä kynttilöiden sytytyksellä Vaasan
vanhan hautausmaan sankarihaudoilla klo 8. Kaikki 440 sankarihautaa, 381 sotien 1939–1944 hautaa ja 59 vapaussodan 1918 hautaa,
saivat elävän kynttilän muistolaattansa viereen. Kynttilärivit vielä pimeässä aamussa lumettomalla maalla muodostivat upean
näkymän. Tapahtuman toteutuksesta vastasivat Vaasan Rintamaja Sotaveteraanit – Vasa Front- och
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tusjärjestöjen kunniavartiot sankarihaudoilla. Tänä vuonna nelimiehiset
vartiot saivat suorittaa kunniatehtävänsä leudossa säässä ja lumettomissa olosuhteissa. Ulkotapahtumasta
huolimatta kunniavartiot varustettiin
kasvosuojaimin. Kiinnostus tähän
kunniatehtävään oli poikkeuksellisen suurta, aikavälillä 11–16 paikalla
oli yhteensä 12 nelimiehistä vartiota
puolen tunnin jaksoissa, 10 vartiota
vuosien 1939–1944 haudoilla ja kaksi vuoden 1918 haudoilla. MPKL:n
jäsenkilloilla oli yksi nelimiehinen
kunniavartiovuoro, myös muissa vartioissa oli kiltojen jäseniä.

Tammisunnuntaita 31.1.

Krigsveteraner yhdessä sinipartiolaisten senioriryhmän kanssa.
Seppeleenlasku Sankarihautojen
muistomerkille tapahtui klo 11.30.
Seppelpartioon kuuluivat Pohjanmaan aluetoimiston, Sotaveteraanien
ja Sotainvalidien, Vaasan kaupungin,
Vaasan seurakuntien, Sotaorpojen
sekä Kansalaisjärjestöjen edustajat. Seppeleenlasku toteutettiin rajoituksista johtuen huomattavasti
yksinkertaistettuna. Kirkossa jumalanpalveluksen yhteydessä tapahtuvaa seppelpartion lähetysseremoniaa
oli yksinkertaistettu, muistomerkillä
ei ollut kunniavartiota eikä veteraanija maanpuolustusjärjestöjen lippulinnaa koottu paikalle.
Vaasan kaupungin järjestämä pääjuhla kaupungintalossa oli ohjelmansa osalta lähes perinteiden mukainen,
vain yleisöä ei paikalla ollut. Juhlaa
voi kuitenkin seurata sekä radiosta että
suoratoistona verkosta. Valittavana oli
kaksi toteutusalustaa, YouTube tai Facebook. Ainakin YouTubella toteutettu lähetys toimi erinomaisesti. Vaasan
kaupunginorkesterin puhallinkvintetti
esitti musiikkia, kaupunginjohtaja Tomas Häyry ja aluetoimiston päällikkö
Mauri Etelämäki toivat yhteisöjensä
tervehdykset, ”onnellisuusprofessori”
Markku Ojasen loi juhlapuheessaan
uskoa tulevaisuuteen, saatiin seurata
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RAIMO LATVALA

n Pohjanmaan aluetoimiston päällikkö evl Mauri Etelämäki esitti Puolustusvoimien tervehdyksen Vaasan Kaupungintalon Itsenäisyyspäivän juhlassa.

n Puheenjohtaja Brage Forssten ja Ilkka Virtanen laskemassa seppelettä
Jääkäripatsaalle.

veteraaniaiheista keskustelua ja Vaasan Jaakkoon säätiö jakoi stipendit
nuorille opiskelijoille ja Pohjanmaan
Maanpuolustuskillalle Vaasan Sotaveteraanimuseon tukemiseksi.

Vaasan jouluun
kuuluvat olennaisesti maanpuolus-

vietettiin vahvasti olosuhteisiin sopeuttaen. Maanpuolustusjuhla on
Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf:n organisoima, mutta se koetaan alueen
kaikkien veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen yhteiseksi tilaisuudeksi.
Pääjuhlan vietto Vaasan kaupungintalolla ei tullut kokoontumisrajoituksista johtuen kysymykseen. Tilaisuus
toteutettiin yhteistyössä seurakuntien
kanssa osana Vaasan kirkossa pidettyä kaksikielistä messua. Pohjanmaan
Maanpuolustuskillan osuus messussa oli europarlamentaarikko Miapetra
Kumpula-Natrin Tammisunnuntain
juhlapuhe. Lisäksi juhlapuhuja lähetti
ÖFG-PMK:n puheenjohtaja Arja Rantasen yhden hengen partion mukana
havuseppeleen Kasarmintorin Perinnemuurille. Messu toteutettiin ilman
kirkossa olevaa yleisöä, mutta se välitettiin koteihin radion, paikallisen
Sundom-TV:n sekä YouTuben suoratoistoalustan välityksellä.
Seppeleenlasku
Perinnemuurilla
toteutettiin jumalanpalveluksen jälkeen perinteisin menoin. Seppeleenlaskua järjestäytyi kunnioittamaan
veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen lippulinna. Kireähköstä pakkasesta ja tuoreesta lumentulosta huolimatta lippulinnassa oli Suomen lipun
lisäksi 22 järjestölippua. Turvallisuudesta huolehdittiin riittävin turvavälein ja kasvosuojaimin.

n Päämuurille laskettu seppele.

Tammisunnuntain ohjelmaan kuuluu olennaisesti Pohjanmaan Maanpuolustuskillan edeltävänä syksynä
lukioiden ja yläkoulujen oppilaille järjestämän isänmaallisaiheisen ainekirjoituskilpailun palkintojen jako.
Tämäkin vaati tänä vuonna erityisjärjestelyjä. Palkintojen saajat kutsuttiin edeltävänä perjantaina 29.1.
Vaasan Sotaveteraanimuseoon noutamaan palkintonsa, yläkoululaiset ja
lukio-opiskelijat omina ryhminään,
kokoontumisrajoituksista jälleen johtuen. Palkittuja kirjoittajia oli kaikkiaan 10, palkinnot suuruudeltaan 200–
100 €. Lukiosarjan parhaana palkittiin

August Sharma, Vasa övningsskolas gymnasium, esseestään ”Det finländska inom mig” ja yläkoululaisista Vasa övningskolan Enni Kinnunen
kirjoituksestaan ”COVID-19 – vår gemensamma fiende”. Kiertopalkinnot
(Suomenhevonen-patsaan
pienoismallit) menivät vuodeksi näiden parhaiden kirjoittajien kouluihin.

Jääkärien Suomeen paluun
muistopäivänä 25.2.
Jääkäripataljoona 27 Perinneyhdistyksen Vaasan osaston (toimialueena
Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) pe-

rinteisiin kuuluu pitää vuosikokouksensa Vaasan Sotilaskodissa. Kokouksen yhteyteen kuuluu Sotilaskodissa
nautittava jääkäripäivällinen Marskin
ryypyn kera. Lisäksi ohjelmassa on
joukko seppeleen/kukkalaitteen laskuja. Tänä vuonna vuosikokous järjestettiin sähköpostikokouksena, fyysinen kokoontuminen päivällisineen
oli jätettävä pois ohjelmasta. Seppeleen/kukkalaitteen laskut toteutettiin
kuitenkin perinteiseen tapaan. Hovioikeudenpuiston Jääkäripatsas sai
juurelleen havuseppeleen, Vaasan
vanhalla hautausmaalla sijaitsevalle
Vaasaan haudattujen jääkärien muistomerkille ja Kasarmintorin Perinnemuurille laskettiin kukkalaite.
Edessä ovat vielä kevään ja alkukesän merkittävät juhlapäivät kansallinen veteraanipäivä, kaatuneitten muistopäivä ja puolustusvoimien
lippujuhlapäivä. Lotta Svärd -järjestö viettää perustamisensa 100-vuotisjuhlavuotta. Toivokaamme, että näitä tapahtumia voidaan viettää ainakin
osittain myös asiasta kiinnostuneen
yleisön osallistumismahdollisuuksin.
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MONICA LATVALA

n Raimo Latvalan
johtama lippulinna matkalla kohti
Perinnemuuria

n MPK Pohjois-Suomen
soittokunta, johtajana
MPK:n ylikapellimestari
Elias Seppälä.

n TEKSTI JA KUVAT: SEPPO SUHONEN

Soittokuntien musiikkitarjontaa
Oulun alueella

M

usiikkitarjonnan aloitti Lapin sotilassoittokun10.10. 2020 ja toinen Oulujoen kauniissa puukirkossa sunta lauantaina 10.10. 2020 iltapäivällä Oulun Sonuntaina 11.10.2020 Kapellimestareina toimivat MPK:n ylitilaskotiyhdistyksen järjestämässä tilaisuudeskapellimestari Elias Seppälä ja MPK:n Pohjois-Suomen
sa Oulussa Pateniemen Honkapirtillä.
soittokunnan kapellimestari Petri Aho.
Konsertti oli järjestetty SotilaskotiyhSolistina molemmissa konserteissa oli
distyksen jäsenille ja yhteistyökumpalttosaksofonisti Kai Ruskeepää. Pohpaneille. Paikalla oli noin 40 henkilöä
jois-Suomen Reserviläiskuoroa johsoittokunnan lisäksi. Mukana oli suuti kuorokapellimestari Olli Heikkilä.
ri joukko sotilaskotiyhdistyksen jäseMPK Pohjois-Suomen soittokunta ja
niä, veteraaneja ja eri maanpuolustusPohjois-Suomen Reserviläiskuoro tojärjestöjen edustajia. Aluksi tarjottiin
teuttivat hienot konsertit sekä Muhoktietysti maistuvat munkkikahvit. Lapin
sella että Oulujoen kirkossa. Soittosotilassoittokuntaa johti musiikkimajukunnan esityksessä oli voimaa ja sen
ri Jaakko Nurila. Kiitokset Lapin soohjelmatarjonta oli monipuolista näistilassoittokunnalle upeasta konsertista
sä konserteissa. Reserviläiskuoron esisekä Oulun Sotilaskotiyhdistykselle titykset olivat myös hienoa kuultavaa ja
n Oulun Sotilaskotiyhdistyksen
laisuuden järjestämisestä!
yhteistyö soittokunnan kanssa sujui
myymäläauto Muhoksella.
MPK Pohjois-Suomen soittokunhyvin. Kiitokset molemmille hienoista
ta yhdessä Pohjois-Suomen Reserviläiskuoron kanssa järkonserteista!
jesti kaksi konserttia. Ensimmäinen järjestettiin MuhokMolemmissa konserteissa noudatettiin korona-ajan ja
sella Kulttuurikeskus Koivussa ja Tähdessä lauantai-iltana
lokakuun alun turvallisuussuosituksia, käytettiin mas-
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Molemmissa
konserteissa
noudatettiin koronaajan ja lokakuun alun
turvallisuussuosituksia.
keja ja huomioitiin turvavälit. Yleisöä Muhoksen konsertissa oli noin
50 henkilöä ja Oulujoen kirkossa
noin 150 henkilöä. Soittokunnan kokoonpanossa oli 40 soittajaa ja kuoron kokoonpanossa oli 30 laulajaa.
Muhoksella vieraili väliajalla Oulun
Sotilaskotiyhdistyksen myymäläauto.
Munkkikahvit tekivät kauppansa. Molemmissa konserteissa juontajana toimi Esko Junno Pohjois-Pohjanmaan
Senioriupseereista (PPSU). Molemmissa konserteissa järjestyksenvalvojana toimi Seppo Suhonen Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseereista
(PPSU). Seppo Suhonen avusti myös
soittimien kuljettamisessa Muhokselta Ouluun ja takaisin.

n Lapin Sotilassoittokunta, johtajanaan musiikkimajuri Jaakko Nurila.
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n Muhoksen konsertin yleisöä, etrurivissä tapahtuman juontaja Esko Junno.

MPK Pohjois-Suomen soittokunta on Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin alueella toimiva vapaaehtoinen maanpuolustussoittokunta.
Sen vahvuus on 40 soittajaa. Maanpuolustussoittokunta on muodostettu Oulujokilaaksossa toimivasta Uusi Puhallinorkesteri - UPO:sta,
jonka taustayhteisö on 1973 perustettu Utajärven Musiikkiyhdistys ry.
Säännöllinen harjoittelupaikka on
Muhoksen Kulttuurikeskus Koivu
ja Tähti- sali. Soittokunnan riveissä
soittaa lukuisia Pohjois-Suomen ammattiorkestereiden ja soittokuntien
aktiiviuran jättäneitä muusikoita.
MPK Pohjois-Suomen soittokunta
esiintyy veteraani-, maanpuolustusja reserviläisjärjestöjen eri tilaisuuksissa. Se myös tukee tarvittaessa
Puolustusvoimien sotilasmusiikkia,
jos esimerkiksi Lapin sotilassoittokunta on estynyt soittotilausta toteuttamaan. MPK Pohjois-Suomen
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soittokunta aloitti toimintansa vuoden 2019 alussa.
Pohjois-Suomen reserviläiskuoro
on esiintynyt pohjoisen maanpuolustusalueen kirkkojuhlissa 1990-luvulta lähtien ja se on tehnyt tiivistä
yhteistyötä Lapin Sotilassoittokunnan ja Pohjois-Suomen Reserviläissoittokunnan kanssa. MPK:n
alaisuudessa kuoro on toiminut
vuodesta 2017 lähtien. Se harjoittelee periodiluonteisesti ja pääosin
Oulussa, sen kokoonpano vaihtelee tarpeiden ja laulajien henkilökohtaisten aikataulujen puitteissa.
Kuorossa laulaa musiikin alan ammattilaisia, mm. kanttoreita, laulunopettajia ja musiikinopettajia sekä
pitkälle edenneitä laulun ja kuoromusiikin harrastajia Pohjois-Suomen alueelta. Kuoron taiteellisesta johdosta on 2010-luvulta lähtien
vastannut oululainen kuorokapellimestari Olli Heikkilä.

n MPK Pohjois-Suomen soittokunnan kapellimestari Petri Aho.

n Keräykseen
osallistuvia Oulun Seudun Rauhanturvaajien
jäseniä.

n TEKSTI JA KUVAT: SEPPO SUHONEN

Veteraanikeräykset Oulussa 2020

P

erinteiset veteraanien hyväksi
toteutettavat lipaskeräykset toteutettiin reserviläisten voimin.
Koronatilanteen vuoksi varusmiehiä ei
ollut käytettävissä, kuten normaalisti
on ollut. Kainuun prikaatista on tullut
120 varusmiestä ja reserviläisten voimin heidät on jaettu keräyspisteisiin
noin 50 marketin ja kauppaliikkeen
eteen. Nyt toteutettiin keräys reserviläisten toteuttamana. Keräykseen osallistuneet reserviläiset edustivat Oulun
alueen eri maanpuolustusjärjestöjä,
kuten kiltoja, reserviupseereita ja senioriupseereita, reserviläisyhdistyksiä
ja rauhanturvaajia. Keräykset toteutettiin ensimmäisen keräyksen osalta perjantaina 28.8.2020 ja lauantaina 29.8.2020. Toinen keräystapahtuma
toteutettiin perjantaina 16.10.2020 ja
lauantaina 17.10.2020. Elokuun keräykseen osallistui 15 kerääjää molempina päivinä ja lokakuun keräykseen
25 reserviläistä.

n Keräykseen
varustaminen
käynnissä, keräysliivien ja
lippaiden jako.

Oulun alueen keräyspäällikkönä
toimii Hannu Seppä. Keräyksen toteutuksen suunnitteluun ja valmisteluun osallistuivat Hannu Sepän lisäksi Jari Maljanen ja Seppo Suhonen.
Valmisteluun kuului keräyslupien kysymiset kauppaliikkeiltä sekä kerääjien rekrytointi. Suunnitelmiin kuului
vielä kolmas keräys 4. ja 5.12.2020,
mutta se jouduttiin perumaan Oulun

muuttuneen koronatilanteen vuoksi.
Keräys siirretään toteutettavaksi vuoden 2021 alkupuolelle ja toteutetaan
koronatilanteen niin salliessa. Toivottavasti koronatilanne rauhoittuu ja
saamme KAIPR:n varusmiehet toteuttamaan lipaskeräystä loppukesästä tai
syksyllä. Molempiin keräystapahtumiin tarvitaan maanpuolustusjärjestöjen reserviläisiä.
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n Kokous pidettiin Wanhan Soden
upeissa tiloissa.

Kevään liittokokous
Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n kevään liittokokous pidettin
Lahdessa 17.4.2021.

K

evätaurinko lämmitti Hennalan vanhan varuskunnan
aluetta ja kokous saatiin pidettyä koronapandemian ohjeiden
mukaisesti Wanhan Soden upeissa tiloissa. Osallistujia oli mukana hyvin
myös etäyhteyksin. Kiltapiirejä ja kiltoja oli edustettuna paikalla yhteensä
18 ja etäyhteydellä 15. Kokouksen puheenjohtajan toimi Matti Mikkonen
Karjalan Prikaatin Killasta.
Kokous saatiin käyntiin liiton puheenjohtajan Marko Patrakan saatesanoin. Korona-ajat ovat olleet haastavia kaikille, ja siksi hyvässä hengessä
jatkuva yhteistyö ja vuorovaikutus
kiltojen ja liiton välillä on ensiarvoisen tärkeää.
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Liiton vuosikertomus vuodelta
2020 hyväksyttiin ja tilinpäätös vuodelta 2020 vahvistettiin. Liittohallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
myönnettiin vastuuvapaus.
Liittohallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2022-2023 valittiin jatkamaan Marko Patrakka. Muita ehdotuksia ei ollut.
Liittovaltuustoon valittiin kaudeksi 4/2021-4/2023 seuraavat kiltojen
edustajat:
• Danska Harri, Karjalan
Prikaatin Kilta ry
• Kalinainen Janne,
Pioneeriaselajin Liitto ry
• Kaskeala Matti,
Rannikkojääkärikilta ry

• Kaskelo Mikael, Saaristomeren
Merivartioston Kilta ry,
• Kivimäki Jukka, Uudenmaan
Viestikilta ry
• Mattila Veikko, PohjoisSuomen Tykkimieskilta ry
• Mäki-Ventelä Timo,
Suomenlinnan
Rannikkotykistökilta ry
• Norismaa Harri, Karjalan
Poikien Kilta ry
• Nummijoki Markku, Porin
prikaatin kilta ry
• Salo Raimo, Pst-Panssarintorjuntakilta ry

n Vuoden Kiltalainen 2021:
Auli Pakula.

Liiton vaalivaliokuntaan valittiin seuraavat
kiltojen edustajat kaudeksi 4/2021 - 4/2023:
Jäseniksi:
• Mikkonen Matti, Karjalan Prikaatin Kilta
ry (uudelleen)
• Holma Sirpa, Suomenlinnan
Rannikkotykistökilta ry (uudelleen)
• Eklund Lars, Suomenlahden Laivastokilta
ry (uudelleen)
• Varajäseneksi: Mikkonen Paavo,
Karjalan Prikaatin Kilta ry (uudelleen)
Kokouksen lopuksi suoritettiin palkitsemiset.
• Vuoden Kilta 2021: Pohjan Pioneerikilta ry
• 1. Kunniamaininta: Pirkka-Hämeen
Pioneerikilta ry
• 2. Kunniamaininta: Karjalan Prikaatin
Kilta ry
• Vuoden Kiltalainen 2021: Auli Pakula,
Porin prikaatin kilta ry.
n Kokouksen lopuksi suoritettiin palkitsemiset.
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Lotta Laura

Suojeluskuntien sisarjärjestö Lotta Svärd täyttää ensi vuonna 100 vuotta, tosin
toiminta oli alkanut jo pari vuotta aikaisemmin. Tai täyttäisi, jos järjestöä ei
olisi lakkautettu suojeluskuntien tavoin syksyllä 1944. Porlammin Lipossa
viettää eläkepäiviään lotta Laura Lievonen, yksi heistä, jotka pelastivat kerran
itsenäisyytemme arkisella työllään. Työllä, joka jatkui sodan jälkeen sinä
aherruksena, jolla tämä maa jälleen rakennettiin ja säilytettiin.
■ HAASTATTELU: JAAKKO PUUPERÄ
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– No ei kai se elämä nyt aina ole niin hyvää ollut, mutta leivän kanssa on aina oltu eikä koskaan työttömänä, nälkää ei ole tarvinnut nähdä, sodan käynyt entinen rintamalotta, neljän lapsen äiti, lottaveteraani
Laura Lievonen summaa jo taakse jääneet 97 työntäyteistä elinvuotta.
Rintamalottana Laura ehti olla puolitoista vuotta
jatkosodan alusta aina kevättalvelle 1943. Se ei ollut
sotaelokuvan sankariromantiikkaa vaan raakaa työtä. Sota harvoin on sitä, mitä valkokankaat ja proosa
meille tarjoilevat. Kova työ oli sotavuosien nuorisolle tuttua arjesta, eikä lottaveteraanikaan muista, että
olisi teini-ikäisenä lottana oikeastaan oppinut mitään
uutta verrattuna siihen, mitä oli oppinut tekemään
lapsesta alkaen: työtä.
– Nyt jos yrittäisi laittaa nykynuoret sellaisiin töihin, niin eihän ne lähtis ollenkaan, Laura Lievonen
naurahtaa.
– Se oli sitä aikaa se, aina tehtiin töitä.
– Ei siitä lottana olosta sen enempää mitään hyötyä jälkeen päin ollut. Samoja töitä siellä tehtiin kuin
muutenkin: siivottiin, pestiin, pyykättiin, laitettiin
ruokaa. Pitkäänhän siellä olosta ei saanut puhuakaan.
Myöhemmin sitten rintamaveteraanien kautta on ol-

lut jotain hyötyäkin siellä olosta, 97-vuotias rintamaveteraani muistelee.

Sortavala 1923
Tyttö tuli. Oli marraskuun yhdeksäs päivä vuonna
1923. Sortavalalaiset Maria ja Pekka Laurikainen olivat saaneet kuudennen lapsensa. Vielä viisi syntyisi
perheeseen lisää.
Pienokainen sai kasteessa nimet Laura Inkeri. Laatokankarjalainen koti oli Sortavalan maalaiskunnan
Tuokslahden kylässä, Pohjois-Karjalasta Laatokkaan
virtaavan Kiteenjoen rannalla. Sisaruksista neljä elää
yhä. Nuorinkin on jo 84-vuotias. Kolme sisaruksista
kuoli jo pienenä, yksi hukkumalla, yksi heti synnyttyään ja yksi keuhkokuumeeseen.
Kansakoulun Laura ehti käydä Tuokslahdessa.
Sitten tuli lapsuuden viimeinen syksy, ylimääräinen
harjoitus ja sota. Suomalaiset kestivät, rintama piti,
mutta rauha tuli viime hetkellä. Laurikaistenkin oli
jätettävä kotinsa raskaiden rauhanehtojen silvottua
juuri tänä syksynä satavuotiaan Tarton rauhan Suomen. Edessä oli evakkotie, joka vei Laatokan rannoilta aina kauas Pohjanlahden Liminkaan. Limingassa
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■ Vasemmalla: Sodan yhdistämät Laura ja Pekka.
Yhteistä polkua kesti puolisen vuosisataa.

Maaseudulla ei jääty
makaamaan ja
odottamaan apua, jota ei
olisi tullut mistään eikä
koskaan.

■ Yllä: Laura (istumassa
eturivissä toinen vasemmalta) ja hänen lotta-toverinsa yhteiskuvassa jatkosodan alussa lähes 80
vuotta sitten.
■ Oikealla: Pieni muisto
suuresta työstä. Lottaveteraanin kunniamerkit.

Laura kävi kansanopistoa, kunnes perhe osti yhdessä sukulaistensa kanssa Järvenpäästä komean Kotirannan kartanon. Lottiin Laura ei ollut rauhanvuosina Sortavalassa
liittynyt, mutta Järvenpäässä pyydettiin auttamaan muonitustöissä, ja näin Laurastakin tuli lotta.

Sota
Jatkosodan alkaessa kesällä 1941 Laura ja hänen isosiskonsa
Elna, joka oli myös liittynyt lottiin, saivat komennuksen rintaman selustaan, sotatoimialueelle, raivaamaan ja siivoamaan viholliselta takaisin vallattua sodan runtelemaa Karjalaa. Tukikohtana toimi sodalta säästynyt kaunis Valkoinen
hovi Sortavalan Helylässä.
– Syyskesällä ja syksyllä 1941 siivosimme Sortavalaa ja
sen ympäristöä. Rakennuksia oli jäljellä paljonkin, osa todella suuria, mutta huonossa ja siivottomassa kunnossa.
Niitä sitten siivottiin lipeällä paljain käsin. Tuhot olivat suuria, entinen lotta muistelee.
Laura toimi myös muonituslottana ja tuli sittemmin
määrätyksi palvelukseen pesulaan. Lauran vanhemmat
myivät Järvenpäästä ostamansa tilan pois ja palasivat vuonna 1942 takaisin Tuokslahteen kotitilalle, josta oli jäljellä
vain saunarakennus. Muut rakennukset puna-armeija oli

38

MAANPUOLUSTAJA 1•2021

tuhonnut vetäytyessään kesällä 1941.

Pekka
Nuoria he olivat ja hauskaakin oli. Laura muistaa yhä, kun
tytöt tekivät lottatoverilleen pilan muokkaamalla vaatteista
sänkyyn sotilasta muistuttaneen nuken.
Pelätä ei nuorena naisena osannut, kun piti päästä mielitiettyä tapaamaan, vaikka toiset varoittelivat, että metsissä
on desantteja, niin kuin siellä ajoittain olikin.
Samaan aikaan perhe jälleenrakensi tilaansa. Avuksi
Laurikaiset saivat kolme sotavankia, joita Lauran viisitoistakesäinen pikkusisko kuskasi aina hevosella vankileiriltä päiväksi töihin ja illalla takaisin.
Uudenvuodenyönä 1942 lotat lähetettiin Matkaselkään
muonittamaan joukkoja. Siellä Laura tapasi myös itseään
kymmenen vuotta vanhemman tulevan miehensä, Pekaksi
kutsutun varastojoukkueen johtajan, rautavaaralaisen ylikersantti Viljo Pietari Lievosen. Lauran työ rintamalottana
päättyi avioitumiseen helmikuussa 1943. Pekan ja Lauran
ensimmäinen lapsi Reijo Tapio syntyi joulukuussa, ja juuri kaksikymmentä vuotta täyttänyt Laura muutti vanhempiensa luota kotitilaltaan, jälleen rakennetusta Tuokslahdesta, miehensä kotitilalle Rautavaaraan.

■ Vasemmalla: Uusi vaatimaton kotitalo on noussut vanhan komean hovin tilalle Tuokslahteen. Pian sieltäkin tuli lähtö.
■ Oikealla: Lotat työssään siivoamassa vetäytyneen miehittäjän jättämää tuhoa, siellä jossain Sortavalan seudulla jatkosodan ensimmäisenä syksynä.

Rauha
Tuli katkera kesä 1944. Lauran vanhemmat joutuivat jättämään taas rakkaan kotinsa Tuokslahdessa. Evakoiden tie vei
tällä kertaa Jyväskylän maalaiskuntaan.
Miehet kotiutuivat hävitystä sodasta syksyllä 1944. Pekkakin. Pariskunnalle syntyi toinen poika Jouko Ilmari syyskuussa 1945. Maa silvottiin jälleen. Valvontakomissio istui
Tornissa. Elettiin vaaran vuosia. Rakastettiin ja rakennettiin
Suomea uusiksi.
Laura ja Pekka asuivat poikineen Pekan kotiseudulla Rautavaarassa aina vuoteen 1947, jolloin he muuttivat itäisen
Uudenmaan Lapinjärvelle, josta Lauran
perhe oli ostanut yhdessä sortavalalaisten naapuriensa kanssa kaksi vuotta aikaisemmin Porlammin kartanon Lipon
sivukartanon maineen. Nuori perhe osti
nyt osan sortavalalaisten lunastamasta
tilasta. Olympiavuonna 1952 syntyi kolmas poika Ari Pekka.

Ja työtä riitti. Kun pienen tilan tuloilla ei kovin leveästi
eletty, haettiin leipään jatketta muualta. Maaseudulla ei jääty makaamaan ja odottamaan apua, jota ei olisi tullut mistään eikä koskaan. Laura pesi kymmenen vuotta Pakkasen
kuljetusliikkeen öljyrekkoja ja jakoi toista kymmentä vuotta postia Lipossa.
Leskeksi lotta Laura Lievonen jäi toukokuussa 1990.

Leivässä on pysytty

Viimein koittivat myös ansaitut eläkepäivät. Nekin työntekoon tottunut rouva
Lievonen on käyttänyt aktiivisesti. Hän
on ollut muun muassa Lapinjärven seurakuntaneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsen. Lipon Martoissa Laura Lievonen jatkoi muiden seutukunnalta Porlammin
Lippoon päätyneiden kanssa Tuokslahden marttojen perinteitä.
Käsityöt ovat olleet entiselle lotalle rakas harrastus ja työ läpi elämän. Kangaspuista on syntyneet niin matot, raanut,
Iloja ja suruja
ryijyt kuin pöytäliinatkin moneen kotiin.
Ja tietysti villasukkia pitää neuloa niin läLievoset viljelivät pientä tilaansa. Lisätihetystyöhön kuin lapsenlapsillekin.
enestiä piti hankkia sivutöistä, mutta nii■ Laura Lievonen (97) asuu yhä
Aikaansa seuraava nainen hankki ittä riitti. Alkoi jo toinen rauhan vuosikymkotitalossaan Porlammissa.
selleen tabletinkin. Myyjät joutuivat komen. Pojatkin alkoivat jo käydä töissä ja
ville, kun rouva laski tarkkaan paljonko tabletista ja sen pitietysti auttoivat täysillä kotitilalla.
dosta kannattaa maksaa, että se tulee edullisemmaksi kuin
Sitten tuli pitkän elämän raskain päivä. Heinäkuisena
iltapäivälehtien ostaminen.
sunnuntai-iltana 1961 Lauran ja Pekan esikoispoika ReiSuomen Sotilas toivottaa lotta Lauralle ja hänen läheisiljo menehtyi yhdessä toisen kyläläispojan kanssa moottorileen rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2021.
pyörien rajussa törmäyksessä aivan kodin lähellä. Se tuntui
ylivoimaiselta, mutta elämä jatkui ensin naapuriavun voimin, kunnes ajan kanssa elämä kuitenkin taas voitti. Mutta
äidin ikävä ei unohdu koskaan.
Juttu on julkaistu alun perin Suomen Sotilas -lehden
Seuraavan vuoden vapunaattona syntyi kovia kokeneelle
numerossa 6/2020.
pariskunnalle vielä neljäs lapsi, tytär Leena Inkeri.
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Suomen Sotilas
koeampui
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Tarkkuustyökalu
Suomesta
■ Vasemmalta oikealle TRG 22 A1 kaliiperissa 7,62x51 Nato tai .308 Win,
vaihtokaliiperiase TRG M10 kaliiperissa .338 LM ja maassa aseen vieressä vaihtokaliiperisarja .308 Win. Takana koeampujan itselleen personoima
verrokkiase, testiaseittemme edeltäjä
Sakon klassinen TRG 42 .338 LM.

Ennen oli miehet ja piiput
rautaa ja kiväärintukit
puuta. Nykyään ovat
piiput ruostumatonta
terästä ja tukit
alumiinia ja polymeeria.
Suomen Sotilas pääsi
koeampumaan Sako Oy:n
viimeisimmät sotilasja viranomaiskäyttöön
tarkoitetut TRG 22A1- ja
TRG M10 -huipputuotteet.
■ TEKSTI, TESTI JA TETSI:
SUOMEN SOTILAAN KOEAMMUNTARYHMÄ
■ KUVAT: JAAKKO PUUPERÄ
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S

ako Oy – alkujaan Suojeluskuntain Ase- ja Konepaja Osakeyhtiö – täyttää ensi vuonna
sata vuotta. Yritys perustettiin Suojeluskuntain Yliesikunnan
Asepajan
pohjalle, ja tarkoituksena oli korjata ja
tuottaa aseita suojeluskunnan tarpeisiin. Tehtaan ennen sotia kehittämä huipputuote, suojeluskuntien kivääri M/28-30,
valittiin vuonna 1937 Suomessa järjestettyihin ammunnan
maailmanmestaruuskilpailuihin sotilaskiväärimalliksi. Aseen
piti olla mukana myös kesän 1940
Helsingin olympialaisissa, mutta kisat korvautuivat myöhemmin toisena maailmansotana tunnetulla verisen vakavalla ottelulla, jossa Suomi
sittemmin sijoittui hopealle. Hoppee ei oo häppee, sanotaan. Talvella
1939–1940 Sakon kivääri edusti Sakoa ja Suomea tuhansien suojeluskuntalaisten, kuten Simo Häyhän,
käsissä talvisodassa. Häyhän saavutuksia tarkka-ampujana pidetään yhä maailmalla rikkomattomana maailmanennätyksenä. Ja sakolaista voi pitää näin maailmanennätyskiväärinä siinäkin mielessä.
Syksyllä kahdeksan vuosikymmentä myöhemmin
Suomen Sotilas saapui Sako Oy:n tehtaalle Riihimäelle.
Siellä koeammuntatiimin terävä kärki ohjattiin remontoituun esittelytilaan, joka oli edellä mainostetun sodan
aikana ollut konepistoolipatruunalataamo. Meille esiteltiin lyhyt oppimäärä Sako Oy:n historiasta, nykyinen ti-

lanne ja suuntanäkymät. Näihin palaamme tuonnempana tulevissa Suomen Sotilaan numeroissa.
Lyhyesti: tehdas ja nykyään italialaiseen –
maailman vanhimpaan teolliseen perheyritykseen – Berettaan kuuluva Sako Oy on selvinnyt
hyvin niin koronasta kuin maailman talouden heilahteluista. Siinä on omaa rooliaan
näytellyt myös tämänkertaisen testin kohde: TRG-tarkka-ampujakivääriperhe. Se
on edelleen kotimainen tuote, kiväärit nimittäin valmistetaan Suomessa,
ja Berettan tultua Sakon omistajaksi TRG-kivääriperhe on entisestään
kehittynyt. Riihimäellä kun osataan
kiväärin teko.

Asiaan
Product Manager (Rifles MIL/LE)
Teemu Mäkinen esitteli meille tehtaan uusimmat sotilas- ja viranomaistuotteet TRG 22A1:n ja TRG
M10:n. Kumpikin jo vuosia kentällä
palvelleita ja siis testattuja tuotteita. Molemmat ovat modulaarisilla
tukeilla varustettuja pulttilukkoisia
tarkka-ampujakivääreitä.
Lyhyen tutustumisen jälkeen löimme nimet paperiin
ja pakkasimme kiväärit mukaan lopulta reilun kuukauden kestäneeseen kovaan testiin.
TRG 22A1 on 7,62x51 Nato -patruunaa käyttävä kivääri. Patruuna on monille tutumpi tuumamitoitukselliselta sivilistipatruuna-nimikkeeltään .308 Win. Periaatteessa kiväärin piippu ja lukkorunko ovat TRG 22:n, mutta
aseen tukki on erilainen. Arvaamme, että kaikki TRG 22:n
omistajat alkavat kaivella luuria käteen, mutta ikäväk-

Talvella 1939–1940 Sakon
kivääri edusti Sakoa ja Suomea
tuhansien suojeluskuntalaisten,
kuten Simo Häyhän, käsissä...
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© SAKO

■ Testikivääreissämme tukkien väritys oli
hiekanruskea. Muutkin värit ovat mahdollisia asiakkaan tarpeen ja maksukyvyn mukaan. Hyllystä löytyy mustaa ja ruskeaa.

■ Laadulla on tekijänsä. Sako on palvellut Suomen sotilaita ensi vuonna jo vuosisadan. Sakon m/28-30-suojeluskuntakivääri oli myös
Simo Häyhän työkalu.
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semme joudumme aiheuttamaan pettymyksen; jos
joku haaveilee oman vanhan kunnon kakskakkosensa päivittämisestä A1:ksi, niin Sako ampuu haaveen
alas ja ilmoittaa myyvänsä pelkkää tukkia vain viranomaisasiakkailleen. Koko kiväärin voi toki ostaa siviiliasiakaskin, kun on vain riittävät lupaperusteet. Ihan
jokapojan pyssyjähän nämä eivät ole. Sama koskee
kummankin testaamamme asetyypin tukkia ja koko
pakettia.
Myös rauta on muuttunut kakskakkosesta. TRG
A1:n lukkorungon päälle on asetettu kiinteä varustekisko (vanhaa Picatinnyä vastaava Stanag 4694) kiikaritähtäintä varten. Kisko on kallistettu 30 MOA (kulmaminuuttia) eteenpäin, jolloin kiikaritähtäimen
säädöt riittävät pitemmillekin matkoille. Varustekisko jatkuu samassa linjassa ja suunnassa M-LOKsoviterei’itetyn putkimaisen kädensuojus/etutukin
päällä, ja näin samaan linjaan voidaan asentaa peräkkäin putken lisäksi vaikkapa pimeänäkölaite. Kiskoja M-LOK-kiinnityspistesijoittelu tukissa mahdollistavat muiden tarvittavien laitteiden, kuten pointterin,
kiinnittämisen. Putkimainen etutukki suojaa valmistajan mukaan väreilyltä. Sen saa irrotettua avaamalla kaksi Torx 25 -ruuvia aseen oikealta puolelta. Rautatähtäimiä ei ole. Toki jos sellaisia joku kaipaa, löytyy
markkinoilta läjäpäin erilaisia Picatinnyyn tai siihen pohjautuviin kiskoihin pikakiinnitettäviä rautoja, eikä sellaisten valmistus ole varikkotyönä tähtitiedettä.
Testiaseessamme oli 20” eli 509,5 mm:n pituinen
piippu ja sen päässä suujarru. Piippu on CRV-terästä.

■ Yläkuvassa 22A1-ampuja asemissa. Aseen olemme jättäneet kuvissa naamioimatta havainnollisuuden vuoksi. Alakuvassa M10 auki levitetyn dragbaginsä päällä. Sakolaisissa
on mukana todella tasokas varustus työkaluista vaihto-osiin.
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A1
A1:n modulaarinen tukki on monipuolisesti säädettävissä ja käytettävissä molemmin puolin ammuttaessa.
Säädöt voi tehdä ampuma-asennossa. Sekä vetopituus että poskipakka (korkeus) ovat jousikuormitteisia, ja niitä voi muuttaa lukitusnastoja painamalla.
Pikasäädöistä johtuen niissä on hieman pakollista
väljyyttä, jonka voi poistaa lukitsemalla säädöt ruuveilla kiinteiksi.
Tukki on taittoperäinen. Käännettynä perä lukitsee
aseen lukon paikalleen. Asetta ei siis voi – eikä tietysti tarvitsekaan – ladata perä käännettynä, mutta toisaalta lukko ei pääse tippumaan sekä lukon kampi on
hyvin suojattu asetta kuljetettaessa perä käännettynä.
Aseen kahvan kokoa saa muutettua. Kahvaan löytyy kolme erikokoista vaihto-osaa, jotta ampuja voi
valita mieleisensä kahvan koon. Tämä vaatii ruuvin
löysäämisen.
Laukaisukoneisto on monipuolisesti säädettävissä käyttäjän toimenpitein. Koko laukaisukoneisto on
helppo irrottaa huollon ajaksi ilman, että asetta tarvitsee purkaa sen enempää. Tämä on erittäin hyvä ominaisuus, koska koteloidutkin laukaisukoneistot keräävät itseensä likaa. Koneisto on irrotettavissa yhdellä
ruuvilla.
Liipaisinta pääsee säätämään pituussuunnassa.
Itse liipaisin on varustettu leveällä tartuntapinnal-

Kahvaan löytyy kolme
erikokoista vaihto-osaa,
jotta ampuja voi valita
mieleisensä kahvan koon.

■ Ylin kuva: 22A1:n perä taitettuna kuljetuskunnossa. Aseen voi laukaista, mutta ei
ladata perä taitettuna.
■ Aukeaman kuvassa toinen testiaseemme Sako TRG 22 A1. Kompakti kivääri painaa ilman lisävarusteita noin 5,7
kiloa ja on perä äärimmäisen pitkäksi säädettynä 509,5 mm:n piipulla vain pari
milliä päälle metrin pituinen! Lipas vetää kymmenen .308 kaliiperin patruunaa.
M-LOK-kiinnityspisteisiin voidaan kiinnittää vaikkapa kuvan aseen mallin mukaan
lisää varustekiskoja.
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la, mistä kukin voi olla omaa mieltään.
Smaksak, sanoisi ruåttalainen.

Pura ja kokoa
Liipaisinkaari on suhteellisen väljä, jotta
käsineiden käyttö olisi mahdollista ampuessa. Kaaren etuosassa on varmistin.
Leveä kappale ulottuu liipaisinkaaren
molemmille puolille. Näin myös vasenkätisen ampujan on helppo sitä käyttää. Varmistin toimii periaatteella ”takaa pihtaa ja edestä antaa”. Varmistin on
kaksiasentoinen. Varmistettuna se lukitsee lukon kiinni. Patruunan voi poistaa
ase varmistettuna painamalla lukkorungossa olevaa lukon kammenvapautinta,
jolloin lukko aukeaa ja patruunapesän
saa tyhjäksi.
Kaaren etupuolella on leveä lipassalpa, jota eteenpäin työntäessä lipas putoaa vapaasti. Lipas on terästä ja vetää
kymmenen patruunaa.
Lipaskuilun etupuolella on yhdellä
ruuvilla irrotettava työkalupakki. Se sisältää kaikki aseen säätöihin tarvittavat
Torx-avaimet. Niitä tarvitaan niin liipaisimen säätöihin, kädensijan säätöpalan
vaihtoon kuin perän säätöjen lukitsemiseen.
Lukonkampi on varustettu isolla nupilla, jonka päähän on upotettu Torx 25
-avain. Näin myös lukkopulttia voi käyttää työkaluna. Tällä pääsee tarvittaessa käsiksi työkalupakkiin, josta löytyvät
muut tarvittavat Torx-avaimet. Molempien aseiden hienojen ”drag bagien”
taatusti riittävän lukuisista taskuista löytyy lähes kaikki, mitä voi kuvitella tarvitsevansa, ja myös kiinteä Torx 25 -avain
huollon helpottamiseksi.
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M10 on niin sanottu vaihtokaliiperiase.
M10
TRG M10 on aseen tukin osalta lähes
identtinen TRG A1:n kanssa. Kaikki säädöt ja jopa laukaisukoneisto ovat samoja. Ainoastaan lipaskuilu on suurempi.
Mutta siihen yhtäläisyydet sitten loppuivatkin.
M10 on niin sanottu vaihtokaliiperiase. Samaan lukkorunkoon on mahdollista saada kolme eri väljyyttä: 7,62x51
(.308 Win), 7,62x67 (.300 Win Magnum)
ja 8,6 (8,58) x70 (.338 Lapua Magnum).
Piiput ovat ruostumatonta terästä. Teknisesti ei ole tietenkään estettä valmistaa muitakin kaliipereita, jos asiakas
avaa lompakkoaan.
Piipun ja kaliiperin
voi vaihtaa kenttäoloissa
helposti. Mukaan tarvitset
halutun kaliiperin

piipun sekä sen mukaisen lippaan ja
lukon. Vaihto-osat on merkitty lukkoihin ja piippuihin leveillä ympärikiertävillä renkailla ja lippaisiin kohorenkailla. Näin ne voi tunnistaa jopa pimeässä
joka kaliiperille oikeiksi. Koodit ovat pienimmästä suurimpaan:
– .308 Win: Yksi rengas lukon ja piipun ympäri. Yksi rengas lippaassa. Lippaaseen mahtuu 10 patruunaa.

– .300 Win Magnum: Kaksi rengasta lukossa ja piipussa ja samat kaksi lippaassa. Seitsemän patruunan lipas.
– .338 Lapua Magnum: Kolme rengasta lukossa ja piipussa sekä lippaassa.
Lipaskapasiteetti kahdeksan patruunaa.
Suomen Sotilaalla oli testissä meillä yleisesti käytetyt kaliiperit .308 ja .338
Lapua Magnum.
Kaliiperia vaihtaessa täytyy irrottaa kädensuoja/etutukki. Alta paljastuu piipun ympärillä oleva lukkomutteri. Mutterissa on lukuisia reikiä mukana
tulevaa momenttiavainta varten. Kun
ase on pystyssä, mutteria käännetään
auki piipunpäästä katsoessa vastapäivään. Ase kannattaa tukea hyvin kainaloon, ja avainta ei kannata vääntää
kasvojen korkeudella, varsinkaan kasvoja kohti. Avain lipeää helposti ja saattaa aiheuttaa jopa lieviä vammoja. Testiryhmä pääsi yhdellä vekillä ja pienellä
verenvuodolla. Piipun lukkomutterin irrottaminen vaatii kohtuullista voimaa.
Mutteri löystyy ensin normaalisti käsin
kierrettäväksi ja myöhemmin tiukentuu,
ja sitä on kierrettävä lisää, jolloin piippu
irtoaa asetuksistaan.
Uusi piippu vaihdetaan paikoilleen,
ja mutteri pyöritetään myötäpäivään
kiinni, kunnes momenttiavain naksah-

■ Vasemmalla: Lukon kammen nupista
löytyy myös Torx-25-avain aseen huoltoa ja
säätöjä varten.

Piipun ja kaliiperin voi
vaihtaa kenttäoloissa
helposti.

■ Yllä: Piipun vaihtoon tarkoitetun avaimen kynsi oli mielestämme hieman liian
matala, ja ote lipsui aiheuttaen turhia jälkiä aseen ja tähtäinkaukoputken pintakäsittelyyn.

■ Aukeaman kuvassa toinen testikiväärimme
Sako TRG M10 .338 LM -väljyyden piippu, lukko ja lipas kiinnitettynä. Aseen alla näet .308 Win
-vaihtosarjan varusteet. Tunnisterenkaat mahdollistavat erikaliiperisten vaihto-osien erottamisen
myös pimeässä. .338 LM -osat on merkitty kolmella renkaalla ja .308 Win yhdellä.

■ Patruuna ratkaisee. Kuvassa testiaseidemme käyttämät ampumatarvikkeet luonnollisessa koossa. Vasemmalla 8,6x70 eli .338 Lapua Magnum ja
oikealla metsämiehille tuttu 7,62x51
Nato, joka vastaa kaliiperia .308 Win.
Vaihtopiippuasejärjestelmä mahdollistaa operoinnin tehokkaalla pitkän
kantaman patruunalla ja harjoittelun
halvemmalla kaliiperilla.
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taa. Nyt on piippu vaihdettu. Lukko vaihdetaan seuraavaksi oikealle patruunalle, samoin lipas. Kädensuoja/etutukki
paikoilleen, ja homma on valmis. Se ei
vie osaavalta tekijältä paljon puolta minuuttia pidempään eikä toisaalta haittaisi vaikka veisikin, tämä kun ei ole varsinaisesti mikään taktinen toimenpide.
7,62x51 Nato -kaliiperin käyttötarkoitus ja sen mukaisten osien vaihto liittyvät lähinnä harjoittelutilanteisiin. Monet
asiakkaat käyttävät myös .308 kaliiperia
operaatioissa.
Ase on pyritty rakentamaan niin, ettei
väärän kokoisten osien käyttö ole mahdollista tai ainakaan aiheuta vaaraa. Näin
esimerkiksi aseeseen tarjotaan yleensä vain yhtä kokoa oleva äänenvaimentaja, joka on .338 Lapua Magnumin vaimennin. Pienemmät luodit tulevat siitä
helposti läpi. Lisäksi vaimennus ei oleellisesti muutu, vaikka vaimentimen reikä
onkin väljä.

Tulta
Sako Oy antoi aseet meille koeammuttavaksi. Saimme heiltä myös patruunoita mukaan molempiin aseisiin, jos kohta kaupan kautta vei tie, kun ei kehdattu
pyytää heti alkuun suurempaa laukausmäärää. Näin näissä tahtoo aina käydä.
Toisaalta onni onnettomuudessa; tulipahan testattua paria eri patruunaa, ja
se kannatti. Kenttäkokeet tehtiin radalla,
jossa oli mahdollisuus ampua 300, 500,
700 ja 1 100 metrin etäisyyksille. Testin
alkaessa olosuhteet ampumapaikalla olivat hyvät. Aurinko paistoi täydeltä terältä, ja lämpötila oli noin +20 °C. Puuskittainen, vain 3 m/s tuuli osoittautui 1 100
metrin matkalla petolliseksi, sillä se oli

■ Ylempänä .338
LM:n lukko, lipas ja
patruuna. Alempana
.308 Win -kaliiperin
komponentit. M10:n
.338 LM -lipas syö 8
laukausta ja .308 Win
lippaasen mahtuu 10
patruunaa.
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äärietäisyydellä matkan varrella olleen
metsäniemekkeen takana voimakkaampi
ja puuskaisempi. Tuulen suunta ammuttaessa 500 metriin oli kello 8 ja 1 100 metriin kello 6. Maaleina meillä oli 30x100
cm:n metallipleitit eli kongit. 1 100 metrissä 50x90 cm. Aina 700 metriin asti työ
oli helppoa kuin heinänteko. Tuntui suorastaan a-tarvikkeen tuhlailulta, kun
kongi kilisi koko ajan. 1 100 metrissä alettiinkin sitten karsia jyviä akanoista, mutta saimme iskemiäkin, tosin kaikki testiampujat eivät onnistuneet.
Ammuimme aseet ensin kohdalleen
300 metrin tauluun. Kun aseet saatiin
kohdalleen, siirryimme 500 metrin tauluun.

■ Yllä: Laadukkailla testiampumatarvikkeillamme lähtönopeuserot pysyivät käytännössä olemattomina.
Kuvassa M10 väljyydessä .338 LM 1 100 metrin testiammunnoissa. Ampumavuorossa ratamestarimme
Tony ryhmän johtajan Johnin valvoessa mittaria. Osumia saatiin haastavista tuuliolosuhteista huolimatta.
■ Oikealla: Takatukin kulmikas sarana ei miellyttänyt
osaa testiryhmän ampujista. Sarana ei haittaa, jos pitää ampuessa mielummin peukaloa pistoolikahvan
ympärillä, mitä kaikki tarkka-ampujat eivät suosi.

■ Sako TRG M10 kaliiperin .338 LM -piipulla aseen
vasemmalta puolelta katsottuna. Aseella voi ampua
oikea- ja vasenkätisesti.
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■ Sako TRG M10 -runkokappale vasemmalta ja oikealta. Huomaa
perän molemmilta
puolilta hallittava pikasäädettävä jousikuormitteinen poskipakka
ja perälevy, jotka mahdollistavat nopeatkin
säädöt ampumaergonomian takaamiseksi asennon ja aseman
vaihtuessa.

TRG 22A1:llä ammuimme valmistajan
TRG Precision -patruunaa. Patruunassa oli
luotina 11,3 g/175 gr Scenar-L. Lähtönopeudeksi saatiin mitattua 788 m/s. Patruuna oli
hyvin tasalaatuinen, sillä lähtönopeudet olivat hurjan tasaisia.
Kohdistuksen jälkeen laskimme Strelok
Pro -laskentaohjelmalla koron 500 metriin. Ei mitään osumaongelmia. Ainoa haitta oli yltyvä puuskittainen tuuli, jonka takia
emme saaneet riittäviä osumia 1 100 metriin. Tyynellä säällä ei varmasti olisi ollut
osumavaikeuksia. TRG 22A1 vakuutti tarkkuudellaan ja ergonomisuudellaan. Lyhyt,
kompakti ja mukavan kevyt kivääri.
TRG M10 .338 Lapua Magnumilla tehtiin
samoin. 300 metrillä ase kohdalleen, ja sitten pidemmälle kokeilemaan.
Patruunana oli niin ikään valmistajan TRG Precision. Patruunassa luotina
oli Matchking Hollow Point Boat Trail 19,4
g/300 gr. Lähtönopeudeksi 27”/689 mm:n
piipusta saatiin 831 m/s. Jälleen hyvin tasaisia lähtönopeuksia!

Tarkasti
Kohdistuksen jälkeen teimme jälleen laskentaohjelmalla säädöt tähtäimeen ja 500
metriin. Ei ongelmia.
Siirryimme 1 100 metriin. Laskentaohjelmalla saadulla tähtäimen säädöllä osuimme
ensin hieman maalin alle. Teimme tarvittavan korjauksen ja muutaman harjoituskerran jälkeen saimme osumia. Tosin yltyvä puuskittainen tuuli haittasi jo ammuntaa
huomattavasti.
Perän jousikuormitteiset pikasäädöt
kannattaa lukita, kun ampuu näin pitkälle.
Pikasäädöistä johtuva perän välys haittaa jo
äärietäisyyksillä varsinkin vaativissa oloissa. Tämä tosin vaivasi vain yhtä ryhmämme
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TRG M10 on ammattilaisen valinta.

■ M10: lukko toimii myös
Torx 25 -avaimena. Lisää
työkaluja löytyy etutukin
alta rasiasta, joka kuvassa
alhaalla irrotettuna. Dragbagistä löytyy toki myös
erillinen Torx-avain.

ampujaa. Muita koeampujia välys ei näyttänyt haittaavan.
Edessä oli piipunvaihto .308 Win -piippuun kenttäoloissa. Vaihto onnistui samoin
kuin Sakon näyttelytilassa. Vaihtaminen ei
siis ole mitään rakettitiedettä, kun sen vaan
osaa. Ja senhän oppii tekemällä.
Aloitimme ammunnan kohdistamalla
uuden piipun. TRG M10:n kukin piippuyksilö pitää luonnollisesti kohdistaa erikseen.
Pitempi piippu 26”/656 mm antoi lähtönopeudeksi 818 m/s. Lähtönopeudet olivat
jälleen totutun tasaisia.

Piippu vaihda!
Testasimme 100 metrin radalla myös aseen
käsiteltävyyttä. Eniten meitä kiinnosti, miten piipunvaihto vaikuttaa osumiin.
Kohdistimme TRG M10 .338 LM -piipulla ja nollasimme tähtäimen. Irrotimme
ja kiinnitimme piipun. Koelaukausten jälkeen totesimme osumien siirtyneen 1–1,5
MOA:n verran oikealle. Koro oli pysynyt samana. Kun jatkoimme ampumista, osumat
siirtyivät 0,5 MOA:ta alkuperäiseen suuntaan ja jäivät siihen. Myöhempien irrotusten ja kiinnitysten jälkeen osumapiste ei
juurikaan muuttunut. Selkeästi piipun vaihto vaatii käyttäjältä toistettavuutta sekä osista uudenkarheuden hioutumista.
Piipunvaihdon tärkein ominaisuus on
mahdollistaa halvemmalla kuulalla harjoittelu, millä on tietysti saavutettavissa käyttäjälle merkittävä taloudellinen etu.

Penkissä TRG 22A1
Siirryimme nyt testaamaan TRG 22A1:n käsiteltävyyttä sadalla metrillä. Aluksi ammuimme Sako Oy:ltä saatua TRG Precision -patruunaa. Patruunassa oli luotina 11,3

■ Sakon patruunoilla se käy. Sataselta samaan reikään. Vain oikea ampumatarvike ja ase -yhdistelmä vie täydelliseen tulokseen.

TRG ja TRGA1
TRG:tä kehitettiin yhdessä puolustusvoimien kanssa 90-luvulla.
Silloisesta TRG-21/41-aseesta kehittyi 1999 julkaistu TRG 22/42. TRG 42
-aseesta tuli Puolustusvoimien tarkkuuskivääri 2000.
SAKO TRG 22 on saatavissa kaliipereissa .308 Win, 6.5 Creedmoor ja .260
Rem. TRG 42 -kaliiperit taas ovat .300
Win Mag ja .338 Lapua Magnum. TRG
42:n kehys ja lukko ovat pidempiä
mahdollistaen isommat kaliiperit.
Uuteen TRG A1 -perheeseen kuuluvat TRG 22 A1 ja TRG 42 A1.
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g/175 gr Scenar-L.Tuloksena oli ihan
kohtuullinen kasa. Kaikki PV03-taulun
napakympissä. Siirryimme toiseen patruunaan, ja hieman raskaampaan 190
grainin luotiin. Lähtönopeus oli 792
m/s. Ase ampui nyt yhtä reikää. Tulos
houkutteli palaamaan kiväärin kanssa takaisin 1 100 metrin
testiradallemme, kunhan olosuhteet olisivat hyvät.
Sää suosi, ja kokeilimme nyt vertailun vuoksi radalle tuotuun Remington 700 -kivääriin TRG Precision -patruunaa. ”Remari” ampui tällä patruunalla yhtä reikää. Totesimme jälleen
kerran, että tutkimattomia ovat ase–patruuna-sopivuuksien
tiet. Toinen ase tykkää, toinen ei.
Sitten kokeilimme TRG 22A1:tä 1 100 metriin. Painavampi
luoti, ja ase toimi erittäin hyvin. Paremmin.
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Suosittelemme!
Suomen Sotilas suosittelee Sakon TRGkivääreitä. Aseet vastaavat tarkoitustaan. Kriittisiä havaintojakin oli. TRG
M10:ssä piipun irrotukseen tarkoitettu
momenttityökalu ruhjoo piippumutterin reiät ruman näköiseksi. Avaimessa oleva nasta saisi olla
hiukan isompi, sillä avain lipeää herkästi. Ongelma varmasti
vähenee, kun purkutekniikka kehittyy kokemuksen myötä. Nyt
saimme yhden lommon lärviin, yksi vieressä ollut ikkuna meinasi särkyä, muutamia jälkiä syntyi sulkumutteriin, ja kaupan
päälle tuli vielä naarmu tähtäinkaukoputken kylkeen. No, todellista vahinkoa ei syntynyt.
Piipun vaihdon toistettavuuskin vaatii käyttäjältään oikeaa tekniikkaa sekä uudenkarheiden osien hioutumisen käytön
kautta.

■ Perän pikasäädöissä on pieni klappi, joka poistuu lukitsemalla säädöt.

Aseen
suunnittelussa
on selvästi
otettu huomioon
kenttäkelpoisuus.

Taittoperän sarana oli pahassa paikassa sellaisille ampujille, jotka eivät pidä peukaloa pistoolikahvan ympärillä. Tällöin
kulmikas sarana lyö helposti peukaloon.
Lisäksi jotkut isokouraisemmat ampujat kaipasivat pistoolikahvan alle jonkinlaista topparilevyä, jonka päällä laukaisukämmentä voisi lepuuttaa. Sakon mukaan
tällaista ei ole nimenomaan asiakkaiden
pyynnöstä. Muodit tulevat ja menevät militäärihommissakin.
TRG M10 sopii erinomaisesti käyttäjälle, joka harjoittelee paljon tai joutuu käyttämään jonkun muun asian takia eri tarkoitukseen tarkoitettuja patruunoita. Esimerkkinä
juuri viranomaiskäyttö. Kustannuksissa voi
säästää huomattaviakin summia harjoittelemalla halvemmalla patruunalla.
Aseen suunnittelussa on selvästi otettu
huomioon kenttäkelpoisuus. Laukusta löytyvät tarvittavat varusteet ja vaihto-osat.
Nyt on pyritty täydellisyyteen siinä hyvin
pitkälle onnistuen.

Ase tarpeen mukaan
Täydellisiä aseita ei tietysti ole olemassa.
Oleellista on, että työkalu valitaan tarpeen
mukaan. Viime kädessä isoin tekijä on hyvä
ampumatarvike, ja kun puhutaan tarkkaampuja-aseista, on myös tähtäinoptiikalla
tai optroniikalla valtava merkitys. Ja vaikka
käytössä olisivat parhaat välineet ballistiikan ja sään huomioimiseen, pitää ampujankin olla yhä terästä.
Testaamamme aseet ovat kumpikin täysiverisiä ammattilaisen työkaluja.

TRG M10 on painava ase, mutta sen pitääkin olla. Aseen paino yhdessä toimivan
suujarrun ja loistavan ergonomian kanssa
hävittää rekyylin. Ampuminen TRG 10:llä
tuntui testiryhmämme johtajan John Elorannan mielestä todella miellyttävältä, kun
vertaa asetta vaikkapa Sako TRG 42:een samassa kaliiperissa .338 LM. Elorannalla on
parin vuosikymmenen kokemus tarkkaampuja-aseista, toki maalina on ollut vain
tauluja. Häyhä-kisoissa mies on hiipinyt 15
vuotta ja kouluttanut reserviläisille tarkkaammuntatoimintaa.
”M10:n paino ja siitä seuraava rekyylinhallinta näkyy konkreettisimmin siinä, että
kun aseen laukaisee, kiikari ei pimene rekyylin täräyksestä, vaan maali säilyy tähtäinkaukoputkella, eikä sitä tarvitse etsiä
uudelleen huononkaan laukauksen jälkeen.
Vanha TRG 42 on tietysti kivempi ja kevyempi kannettava. Painoltaan kevyemmän
veteraanin etutukijalat ovat 17 cm lähempänä ampujaa kuin M10:ssä, ja kevyempää
TRG 42:ta onkin kätevämpi käsitellä makuulla tuliasemassa”, Eloranta kertoo. ”Mutta kun ase laukeaa, katoaa maali rekyylin
voimasta vanhalla TRG:llä hetkeksi silmistä – joskus niinkin rajusti, että asetta joutuu
siirtämään saadakseen kohteen takaisin ristikkoon”, Eloranta jatkaa vertailua. Myös tähystäjä pääsee TRG 10:n kanssa vähemmällä työllä kuin 42:n kanssa.

Molempi parempi
Tarkka-ampujakisoissa pärjää halvemmillakin työkaluilla, mutta ikävässä oikeassa so-
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■ Sako TRG M10 kuvassa taka-alalla.
Ylhäällä vaihtokaliiperisarjat ja ampumatarvike. Etualalla A1 .308 Win.
TRG M10 painaa ilman lisävarusteita kaliiperissa .308 Win piipun pituudesta riippuen 5,6-6,5 kiloa ja kaliiperissa .338 LM 5,8-6,5 kg. .308 Win
kaliiperisen TRG M10:n pituus perä
avattuna on säädöistä ja piipun pituudesta riippuen 936-1 186 mm.
Perä taitettuna ase lyhenee noin
neljännesmetrin. Kaliiperissa .338
LM aseen pituus vaihtelee täydessä mitassaan 1 037-1 216 mm välillä.
Piippuja on saatavissa .308 Win -väljyyteen neljä erilaista 408,5 mm:stä
aina 656 mm:n pituuteen. .338 LM
-kaliiperin piippuja on kolme: 509,5
mm, 602,5 mm ja 689 mm.
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Voimme suositella kotimaista
kotiinpäin vetämättäkin.

Työvälineenä TRG M10 haukkuu
joka sentin hinnastaan...
■ Kun etäisyys kasvaa ja taistelijakohtaiset suojavarusteet yleistyvät
ja kehittyvät, vaaditaan ampumatarvikkeiltakin enemmän. .338 LM
on pysähtynyt sadalta metriltä kotimaisen C.P.E:n keraamiseen nelosluokan inserttilevyyn Suomen
Sotilaan testeissä viime vuonna.
Panssari- (AP) tai lisätyn läpäisyn
(EP) erikoisluodeilla tulos olisi ollut toinen.

tatyössä tai äärimmäisissä poliisitehtävissä TRG M10 on ammattilaisen valinta.
Paketille vaihtopiippuineen ja varusteineen tulee hintaa kymmenisen tonnia,
missä ei ole tuon taivaallista tolkkua,
jos kyseessä on harrastus. Työvälineenä TRG M10 haukkuu joka sentin hinnastaan, joka on tietysti toinen, kun ostetaan vaikkapa satoja aseita kerralla.
Vaihtopiippu tekee myös harjoittelun
edullisemmaksi ja pienentää aseen elinkaarikustannuksia.
Teräslevyjä kilkutellessa ja taktisesti
– mutta rauhan ajan oloissa – tetsatessa tykästyimme kaikki TRG 22A1:een. Se
on lyhyt, kevyt, kompakti ase ja täysin
riittävä lavetti .308 Win -patruunalle. Oikealla kuulalla ase oli tarkka aina yli kilometriin.
Hintaa aseelle tulee varustelemattomana kuutisen tonnia. Miksi sitten kuitenkin suosittelemme tosityöhön varsinkin taistelukentälle M10:tä?
Jälleen kerran viime kädessä ratkaiseva tekijä on ampumatarvike. 7,62x51
Natollakin tapaa maalin pitkilläkin
matkoilla vaan tappaako?

Kuinka käy iskuenergian? Testasimme vuosi sitten .338 LM -kaliiperia vain
sadasta metristä kotimaisen C.P.E.:n keraamiseen nelosluokan inserttilevyyn.
Levy kesti, ja taistelijan sota olisi jatkunut. Panssariluoti olisi tietysti läpäissyt levyn, mutta tarinan opetus onkin
se, että tämän päivän yhä yleisemmillä, edullisemmilla ja ergonomisemmilla
suojavarusteilla suojatun taistelijan ylävartaloon vaikkapa vaunun johtajan torniluukussa ei voi vaikuttaa tehokkaasti pitkillä etäisyyksillä .308-väljyyden
panssariluodillakaan, jollei sitten ammu
pää- tai mieluummin kasvo-osumia.
Siksi tarkka-ammuntaan tarvitaan tarkka-ammuntakaliipereja. Ne antavat anteeksi pienen epätarkkuudenkin, ja kun
ammutaan yli kilometriin kenttäoloissa,

ei paras ampuja voi parhaalla aseellakaan aina taata osumaa kasvojen kokoiseen maaliin. Sen sijaan viranomaistehtävissä saattaa olla turvallisempaa
oheisvahinkojen välttämiseksi käyttää
vaikkapa juuri .308-väljyyttä. A1-kiväärillä on tietysti myös toinen tilaus. Se on
hyvä harjoitteluasevalinta TRG 10:n tai
vanhempien TRG-aseiden käyttäjäorganisaatioille. Kun TRG M10 on hintansakin puolesta selvästi erikoismiehen henkilökohtainen työkalu, voi A1 hyvinkin
olla ase, joka annetaan peruskoulutetulle miehelle tehtävään tai koulutukseen
ja siitä sitten seuraavalle käyttäjälle.
Mutta summa summarum, molempi
parempi, tehtävä ratkaisee. Oikea työkalu oikeaan tarpeeseen. Sakolta se tuntuu
löytyvän. Voimme suositella kotimaista
kotiinpäin vetämättäkin. TRG on kunnon peli. Jännityksellä jäämme odottamaan, mitä herkkua Sako suunnittelee
Puolustusvoimien tuleviin tulituki-tarkka-ampujatarpeisiin. Kenties pääsemme jonakin päivänä testaamaan myös
puoliautomaattista sakolaista. Sen näyttää tulevaisuus.

Suomen Sotilas kiittää testiryhmän
jäseniä ja kaikkia koeammunnoissa
ja taustatiedon keruussa auttaneita
tahoja. Erityinen kiitos kuuluu
testiryhmän johtajalle John Elorannalle
ja työryhmän toimitussihteerille Janne
Suomalaiselle sekä tietysti Teemu
Mäkiselle ja muille meitä tukeneille
Sako Oy:ssä Riihimäellä. Erityiskiitos
tietysti ratamestarillemme Tony
Lindroosille, jota ilman tämä ei olisi
ollut mahdollista.
Juttu on julkaistu alun perin Suomen
Sotilas -lehden numerossa 6/2020.
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SMASH 2000

ONE SHOT,
ONE KILL

Tähtäin, jolla
osuu aina
Taistelu vihollisen tulen alla, pulssi
160, huono ampuma-asento, taisteluuupumus, tilannetietoisuuden puutteen
luoma stressi – ihan tavanomainen tilanne
jalkaväkitaistelijalle niin maastossa kuin
asutuskeskuksessakin. Taistelutilanteessa
tämä on enemmän sääntö kuin poikkeus.
Hyvä osuma vaarantuu lukuisista ampujaa
kuormittavista häiriötekijöistä.
n TEKSTI: JARMO SINKKONEN
YLEISESIKUNTAEVERSTILUUTNANTTI EVP
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S

uomen Sotilas tutustui SMASH 2000 -tähtäimeen
DSEI 2019 -puolustustarvikemessuilla syyskuussa.
Tutustuimme tuotteeseen huolellisesti. Nyt on raportin aika.
Nykyteknologia on otettu avuksi, kun pyritään eliminoimaan taistelijan häiriötekijöitä osuman saavuttamiseksi paineen ja taistelurasituksen alla. Israelilainen Smart Shooter Ltd on kehittänyt seuraavan
sukupolven SMASH 2000 -kivääritähtäimen, jolla
osuu. Omassa luokassaan tähtäimen pitäisi olla toistaiseksi ainutlaatuinen, jos valmistajaa uskoo. Kyseessä on eräänlainen kiväärin
tulenjohtojärjestelmä. Pikatilanteita ja lyhyitä ampumaetäisyyksiä
varten aseen tähtäin toimii myös normaalina punapistetähtäimenä.
Tähtäin sopii erityisesti poliisille ja turvallisuusjoukoille terroristi- tai panttivankitilanteissa, jolloin sivullisten loukkaantumisen
riski pienenee merkittävästi.
Valmistajan edustajan Hadas Weizmanin mukaan tähtäimen
hinta on muutamia tuhansia Yhdysvaltain dollareita.

SMASH 2000

Järjestelmä täyttää MIL-STD 810 -vaatimukset.
Ampumaan
Ampuja valitsee maalin, lukitsee sen seurantaan ja painaa liipaisimesta – mutta tähtäinjärjestelmä laukaisee aseen vain,
jos laukaus osuisi. Ampuja siis hakee lukittua maalia tähtäinkuvioon uudelleen liipaisin pohjassa, ja laukaus lähtee vasta,
kun se laskimen mukaan osuu. Olipa maali sitten paikallaan
tai liikkeessä. Osuma on taattu suurella osumatodennäköisyydellä, kunhan taistelija pystyy tähtäämään maaliin kutakuinkin rauhallisesti.
Ne, jotka ovat harjoitelleet ammuntaa laseriin perustuvalla
harjoituslaitteella, muistavat, kuinka tähtäysvaiheessa osumapiste käy usein maalissa, mutta sitten laukaisuhetkellä tulee
kuitenkin ohilaukaus. Nyt tähtäimen laskin laukaisee aseen,
kun aseen piipun suunta on oikea. Tähtäimen toiminnasta saa
selkeän kuvan valmistajan sivulta, jossa on tarjolla lyhyt videopätkä (www.smart-shooter.com). Suomen Sotilas testasi tähtäintä Lontoon DSEI-messuilla viime syksynä.
Aseella voi tähdätä mitä tahansa maaleja tai maalin osia,
kuten autonrengasta. Tähtäimen hahmontunnistusalgoritmi löytää maalin ja lukittuu siihen. Uskomme kuitenkin, että
on maalitilanteita, joissa järjestelmällä on vaikeuksia tunnistaa maalia. Esimerkkinä hyvin naamioitunut taistelija runsaan aluskasvillisuuden joukossa tai vastaavat tilanteet, jois-

sa ei ole ympäristöstään erottuvaa hahmoa. Tätä emme ikävä
kyllä päässeet messuolosuhteissa kokeilemaan. Toki hahmontunnistus kehittyy koko ajan, jos kohta niin vastatoimetkin.
Pääosassa tämän päivän ampumatilanteita tähtäin kuitenkin
saamamme käsityksen mukaan kykenee tunnistamaan osoitetun maalin.
Tähtäimeen sisältyy valonvahvistintoiminto, joten se toimii
myös huonoissa valaistusolosuhteissa. Ampumaetäisyys päiväolosuhteissa tähtäimellä on noin 300 metriin saakka myös
liikkuviin maaleihin, tietysti edellyttäen, että ase ja ampumatarvike soveltuvat siihen. Huonoissa valaistusolosuhteissa pisin käyttöetäisyys riippuu muun muassa valon määrästä ja
maalin kontrastista, eikä valmistaja näin ollen ilmoita mitään
tarkkaa ampumaetäisyystietoa yökäytölle.

Osuu!
Merkittävän edun uusi tähtäin tuo joukkojen kouluttamiseen.
Tähtäinjärjestelmä nostaa osumatodennäköisyyttä ryhmän sisällä siten, että kaikki pääsevät hyviin suorituksiin lyhyemmällä koulutuksella ja vähemmällä harjoittelulla.
Israelilaisten esimerkkitestin mukaan, kun ammutaan 100
metrin etäisyydelle liikkuvaan maaliin seisaaltaan ilman tu-
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JAAKKO PUUPERÄ

Tehokas ampumaetäisyys on valmistajan ilmoituksen mukaan noin 200 metriä
päiväolosuhteissa.
kea, ampumatulokset paranivat todella merkittävästi. Tavanomaisella punapistetähtäimellä ensimmäisen laukauksen osumatodennäköisyys ampumakoulutuksensa vasta aloittaneille
oli 0 %, valmiiksi koulutetuilla ampujillakin se oli vain 20 %!
SMASH-tähtäintä käytettäessä oli tulos molemmilla vertailuryhmillä sama 80 %! Olivatpa testiolosuhteet mitkä hyvänsä,
tähtäin antaa merkittävän edun tositilanteessa. Samalla tehokkaan ampujan vaatima koulutusaika lyhenee merkittävästi.
SMASH 2000 -tähtäimen paremmin varustettuun versioon
(SMASH 2000 Plus) sisältyy myös ampumatilanteen tallennus
sekä koulutuspalautetoiminto, joita voidaan käyttää tapahtumien jälkikäteiseen todentamiseen ja palautteen antamiseen.
Plus-versio sisältää myös miehittämättömien pienoisilmaalusten (droonien) pudottamiseen soveltuvan ampuma-arvojen laskennan. Tehokas ampumaetäisyys on valmistajan ilmoituksen mukaan noin 200 metriä päiväolosuhteissa. Lue lisää
droonien torjunnan teknologioista lehtemme seuraavista numeroista. Niihinkin tutustuimme Lontoossa viime syksynä.

Sotakelpoista tekniikkaa
Tähtäin painaa aika tarkalleen kilon, ja se kiinnitetään aseen
Picatinny-kiskoon (MIL-STD-1913). Maalin lukitseminen seurantaan tehdään lasereita ja valonlähteitä käyttämään tottuneille tuttuun tapaan aseen kädensuojukseen (etutukkiin)
kiinnitettävällä painikkeella, joten kaikki toiminta tapahtuu
ampumaotetta aseesta muuttamatta. Alkuperäinen liipaisinkoneisto muutetaan järjestelmään sopivaksi vaihtamalla aseeseen kahva, jossa on tarvittava tekniikka.
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Tällä hetkellä tähtäin on heti tarjolla ainakin M4-karbiiniin,
AR-15-rynnäkkökivääriin ja SR25 (M110) -tarkka-ampujakivääriin. Laskimeen voidaan asiakkaan toiveiden mukaan ohjelmoida muidenkin aseiden ja patruunoiden ballistiikka.
Järjestelmä täyttää MIL-STD 810 -vaatimukset. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa sotilaallisen käyttöympäristön ja kovan käsittelyn vaatimuksia. Esimerkkeinä standardin tärkeimmistä käyttökestävyysvaatimuksista ja testeistä mainittakoon
kuumuus ja kylmät olosuhteet, sade, kosteus, jäätyminen, pöly
ja hiekka, tärinä, iskut ja aseen rekyylin sieto.
Virtalähteenä toimii litiumioniakku, joka valmistajan mukaan takaa 72 tunnin toiminta-ajan tai 3 600 laskinavusteista
tarkkuuslaukausta. Suomen talvipakkasilla päästään tuskin aivan samaan. Toisaalta nykyisen militääripienelektroniikan vähäisen virrankulutuksen ja kunnollisten virtalähteiden pakkasenkeston tuntien ei välttämättä jäädä kauaskaan. Pitäisi
päästä testaamaan kunnolla.
Tähtäinjärjestelmä on kenttäolosuhteissa testattu, ja se on
ollut operatiivisessa käytössä Israelin asevoimilla (IDF) vuodesta 2018 lähtien – erään lähteen mukaan laitteita on hankittu IDF:lle 2 250 kappaletta. Järjestelmä on herättänyt mielenkiintoa laajasti, ja se on ollut testeissä ainakin Yhdysvalloissa.
Suomen Sotilas suosittelee testaamaan.

Juttu on julkaistu alun perin Suomen Sotilas -lehden
numerossa 1/2020.

Vapaaehtoisen
maanpuolustustyön
ansiomitali
Pronssimitalin voi esittää tai anoa myös itselleen, jos
mitalisääntöjen ehdot täyttyvät.
Hopeamitali myönnetään erityisansioista ja vain
ulkopuolisesta esityksestä.
Lunastushinnat ovat 45 € + postikulut (pronssi) ja 130 €
+ postikulut (hopea).
Hakemuslomakkeita ja sääntöjä voi tilata Suomen Sotilaasta tai tulostaa lehden kotisivuilta
osoitteesta: www.suomensotilas.fi

Maanpuolustuskiltojen liiton jäsentarvikkeet
Deltaform
kääntöveitsi

MPKL
50-vuotishistoriikki
kirja

20 €

Yksiteräinen taittoveitsi,
jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu titanium-pintainen kahva ja
terässä integroitu sahanterä. Kahvasta on helppo tarttua kiinni. Mukana integroitu kiinnityskoukku ja klipsi,
joiden ansiosta tuotetta on
helppo kantaa. Mukana lukitsin, joka pitää avoimen terän turvallisesti paikallaan.
Pakattu Elevate-lahjalaatikkoon. Eksklusiivinen muotoilu. Ruostumatonta terästä.
Kahvassa laserkaiverrettuna
liiton logo ja nimi.

38 €

Pituus avaamattomana 11,00
cm, avattuna 18,5 cm.
Terän pituus 17 cm.
Leveys suljettuna 3,00 cm
Paino 108 grammaa

Tilaukset: mpkltoimisto@mpkl.fi tai puh 040 554 8805
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www.facebook.com/
suomensotilas

Suomen
sotilaat.

Vapaaehtoisen
maanpuolustustyön
ansiomitali
Pronssimitalin voi
esittää tai anoa myös
itselleen, jos mitalisääntöjen
ehdot täyttyvät.
Hopeamitali myönnetään
erityisansioista ja vain
ulkopuolisesta esityksestä.

PUOLUSTUSVOIMAT

Lunastushinnat ovat
45 € + postikulut (pronssi)ja
130 € + postikulut (hopea).

Hakemuslomakkeita ja sääntöjä voi
tilata S uomen Sotilaasta tai tulostaa
lehden kotisivuilta osoitteesta:
www.suomensotilas.fi

Hae omasi. Vain Lehtipisteestä 3.6.

