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Kenttatykiston 

tarkastajan 

tervehdys 

Arvoisat "Mittamies"-lehden lukijat. Olen iloinen 

voidessani tervehtia teita oman joukko-osasto- ja 

kiltalehtenne valityksella. 

Tiedustelupatteristo ja sen edeltajat, perinnejouk-

ko-osastot, ovat olleet sen koulutuksen ja kehityksen 

kehto, jonka tyon tulokset katta vat miltei kaikki kent

tatykiston ammunnan valmistelun osa-alueet. Eri-

tyisen mittavia ovat olleet Tiedustelupatteriston saa-

vutukset menetelma- ja valinetutkimuksen ja kehi-

tystyon saralla. 

Viela muutama vuosikymmen sitten Tiedustelu

patteristo yksin vastasi kaytannollisesti katsoen kai-

ken mittausteknisen valineiston tutkimuksesta ja 

kehityksesta. N y t on tehtavia voi tu jarjestella siten, 

etta patteriston vastuulla ovat paaasiassa mittaustie-

dustelun seka ballistisen saapalvelun p i i r i in kuulu-

vat tutkimus- ja kehityskohteet. Jarjestely vaikuttaa 

toimivalta kun otetaanhuomioon, etta ammattitaito-

kysymysten edellyttama "poikkitieteellinen" yhteis-

tyo muiden tykistojoukkojen kanssa sujuu kitkatto-

masti. 

Vaikka tutkimus- ja kokeilukentasta on rajattu pois 

selkeasti kenttatykistopatteristojen kayttoon tuleva 

valineisto, on Tiedustelupatteriston rooli kasvanut ja 

se kasvaa edelleen teknisen tiedustelun ja ballistisen 

saapalvelun aloilla. 

Kenttatykiston kantama kasvaa. Tulta on voitava 

viiveettomasti ja tarkasti kayttaa syvalla ja laajalla 

alueella rintamataistelujen tukemiseen ja kauas se-

lustan kohteisiin. Tehtavia ei ole mahdollista toteut-

taa i lman tarkoituksenmukaisesti organisoituja ja 

h y v i n varustettuja mittaustiedusteluyksikoita, seka 

tarkkaa meteorologista valmistelua. 

Pidan Tiedustelupatteristoa nykyisellaan edelleen 

selkeasti kenttatykiston tiedusteluyksikkona siita-

k i n huolimatta, etta mittaustiedustelupattereiden 

tuottamaa tiedustelutietoa tulee kayttaa kaikin ta-

voin hyvaksi integroituna opera tiiviseen tiedustelu-

jarjestelmaan. Tiedustelulennokit omaavat sellaisia 

ulottuvuuksia ja kapasiteettia, etta lennokkien tulo 

kuvaan saattaa tulevaisuudessa muuttaa niiden or-

ganisaatioiden asemaa, joihin tiedustelulennokit l i i -

tetaan. 

Tiedustelupatteriston perustamat tiedustelu ja saa-

palveluyksikot ovat suuren mielenkiinnon kohteina 

aina, k u n kenttatykistojarjestelmaamme esitellaan 

ni in koti k u i n ulkomaisille vieraille. Merkillepanta-

vaa on se tunnustus, jota n i in kantahenkilokunnan 

kuin varusmiestenkin ammattitaito on aina saanut 

osakseen. Se on osoitus korkeasta koulutustasosta 

seka ammattiylpeydesta. 

Tiedustelupatteristo on valtakunnallista merkitys-

ta omaava erikoisjoukko, josta kenttatykisto syysta 

on ylpea. 

Kiitan Tiedustelupatteriston komentajaa, eversti

luutnantti Pentti Kuosaa ja koko patteriston henki-

lostoa ahkerasta ja tuloksellisesta tyosta joukkonsa, 

kenttatykiston ja isanmaan hyvaksi. 

Toivotan kaikille lukijoille Hyvaa Joulua ja Onnel-

lista Uutta Vuotta. 

Kenttatykiston tarkastaja 

Eversti Pasi Raittila 
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Killan 

puheenj ohtaj an 

tervehdys 

Hyvat Kiltasisaret ja -veljet! 

Elamme ihmeellisia aikoja maamme historias-

sa: Kansainvaliset tietotoimistot viestittavat 

maailmalle nalanhadasta, ruokajonoista ja met-

sien havittamisesta Suomessa, tyottomyytem-

me on suurempi kuin koskaan, taloutemme tar-

keat tukijalat kuten pankit ja vakuutuslaitokset 

ovat syvissa vaikeuksissa, valtakunnanoikeus 

on istunut, korkean moraalin aalto vaatii "syyl-

lisia" tilille, Suomi on tehnyt historiansa suu-

rimmat asekaupat, "ison veljen" varjo on hie-

man vaistyny t ja avoin kr i t i ikk i kas vanut. Elam-

meko me 90-lukua vai 30-lukua? - Sotiemme 

veteraanit ja vanhemmat kiltaveljemme! Koska 

olette itse elaneet ja kokeneet todella vaikeita 

aikoja Suomen historiassa, kertokaa nuorem-

mille kokemuksistanne, me ainakin kuuntelem-

me. Muistakaamme kuitenkin tallaisinakin ai-

koina sita vanhaa tuomarin ohjetta, jonka m u -

kaan se suurin oikeus on hyvin usein myds se 

suurin vaaryys. 

Vaikeiden yhteiskunnallisten aikojen yhtena 

tunnusmerkkina on aina ollut ei-materiaalisten 

arvojen korostuminen, joka nakyy tanaan m m . 

maanpuolustushengen ja -tahdon kasvuna. K i l -

tatoiminnan kannalta tama on erittain positiivi-

nen asia. Toivottavasti osamme kayttaa ti lai-

suutemme oikein ja pystymme hankkimaan 

uusia nuoria voimia tuomaan uusia ja raikkaita 

ajatuksia ja toimintamalleja myos talle sektoril-

le. Entista tarkeammaksi taman ajankohdan te-

kee se tosiseikka, etta ne vanhemmat veljet, 

jotka killan (ja maan) ovat rakentaneet, jaksavat 

enaa vahan aikaa valittaa tuntojaan ja tietojaan 

killan ja kiltahengen alkuajoilta. 

Maanpuolustuskiltojen li iton toimesta tehdyis-

sa selvityksissa, on tullut selvasti esiin se tosi

seikka, etta nuoret miehet elavat asepalveluk-

sensa jalkeen elamansa kiihkeinta rakennusvai-

hetta eika heilla ole juurikaan aikaa kiltatyon 

tyyppisille harrastuksille. Toisin sanoen kilto-

jen tarkeimman tyosaran muodostavat toisaalta 

asepalveluksessa olevat ja toisaalta y l i 35 vuoti-

aat henkilot. Tama ei tarkoita, etta meidan tulisi 

unohtaa nuo valiin jaavat ikaluokat, vaan sita, 

etta tyomme painopisteen tulisi olla niilla alu-

eilla, missa parhaat tulokset ovat saavutettavis-

sa rajallisilla resursseillamme. 

Edella mainitut ajatukset kertovat myos selke

asti sen, miten tyo tulisi tehda ja kenen toimesta. 

On aivan selvaa, etta asevelvollisten suhteen 

tata tyota tekee perinnejoukko-osastomme Tie

dustelupatteristo. Se on tehnyt tata tyota vuosi-

kymmenia silla samalla tehokkuudella ja taidol-

la, johon ammattisotilaamme ovat koulutetut. 

Ilman patteristossa tehtavaa ansiokasta tyota ja 

patteriston ja killan keskinaista yhteistyota ei 

koko kiltatyolla olisi mitaan kasvualustaa eika 

sailymisen mahdollisuutta. Paakillan osalta ase-



velvollisten parissa tehtava tyo rajoittuu vain 

oikeastaan perinnepaivan ja vuosikokouksen 

tilaisuuksiin, joissa tilaisuuksissa heidan eri-

tyisongelmiinsa paneutuminen on ollut vahais-

ta. Kilta voikin tassa suhteessa olla kiitollinen 

siita, etta silla on Kankaanpaassa aktiivinen pai

kallisosasto, joka on jo vuosia tukenut, muun 

toimintansa lisaksi, patteristoa asevelvollisten 

parissa tekemallaan tyolla. Tassa mielessa naen 

Kankaanpaan osastolla aivan erityisen merki-

tyksen ki l lan toiminnassa. "Mittamieshenki" 

luodaan tuossa vaiheessa. 

Muil ta osin tarkein kiltatyo tehdaan kiistatta 

paikallisosastoissa. Ilman paikallista toimintaa 

en nae mitaan mahdollisuuksia menestyksek-

kaaseen kiltatyohon. Eri paikallisosastot nayt-

tavat toimivan hyvinkin eri tavoin, mika on 

mielestani todellinen rikkaus. Kukin osasto lah-

tee niista olosuhteista, resursseista ja perinteis-

ta, jotka alueella ovat ja uskon vilpittomasti, etta 

tama on ehdottoman oikea tie. Ainoa pieni huo-

leni on se, etta paikallisosastomme eivat kata 

eivatka voikaan kattaa koko Suomea. Kiltavel-

jemme ovat kuitenkin loytaneet tiensa tykiston 

tai muiden kiltojen pariin niil lakin alueilla, mis-

sa omaa kiltaamme ei ole. Paaasiahan kuitenkin 

on positiivinen suhtautuminen maanpuolustus-

tyohon. 

Tama vuosi on ollut killallemme melkoisen 

tyontayteista aikaa, johtuen juhlavuoteen val-

mistautumisesta. Kil lan juhlakokous pidetaan 

helmikuussa Hameenlinnassa perinteita huo-

kuvassa paikassa. Kiltaveli Yrjo Ylakorpi on 

kayttanyt oman ja vaimoltaan viemansa ajan 

kokouksen kaytannon jarjestelyjen hoitamiseen. 

On anottu lupia, valokuvattu kasarmeja, suun-

niteltu ohjelmia ja neuvoteltu mita ihmeellisem-

mista asioista. Kokouksen onnistuminen ei ole 

ainakaan valmistelujen puutteesta ki inni . K i i -

tokset Yrjolle jo etukateen. Juhlakokouksellem-

me ovat kaikki puitteet valmiina, vain tarkein 

eli henki ja runsas osanotto ovat avoimia kysy-

myksia. Veljet ja siskot tayttakaa te tama viimei-

nen aukko. 

Patteriston osalta vuosi on varmasti ollut viela-

kin kovempi ajatellen m m . paivittaisia ongel-

mia lomautusten ja vastaavien asioiden parissa. 

Taman lisaksi on pitanyt viela paneutua killan 

juhlavuoteen ja patteriston omaan isoon juh-

laan ensi kesana. Tasta kaikesta parhaat kiitok-

set nykyiselle komentajalle Pentti Kuosalle ja 

killan sihteerille Onni Parviaiselle. Tarkeimpa-

na killan ja patteriston yhteistyoprojektina on 

ollut Mittauspatteriston historia-teoksen lopul-

linen valmistelu Jyri Paulaharjun johdolla. Jor-

ma Aalto, Timo Kopra, Ensio Laine ja koko 

toimikunta ansaitsevat enemman kuin kiitokset 

suunnattomasta tyostaan. 

Lopuksi haluan viela kerran esittaa parhaat 

kiitokseni kaikille yksityisille, yrityksille ja yh-

teisoille, jotka olette ajatuksin ja teoin tukeneet 

kuluneen vuoden aikana kiltamme toimintaa. 

Toivon teille voimaa ja terveytta voittaa nama 

lama-ajan ongelmat ja astua entista kokeneem-

pina tulevaisuuteen. 

Helsingissa 9.12.1993 

Pentti Pohjola 

Mittauspatteriston K i l l a n puheenjohtaja 



Juhlavuoden huolenaiheet: 

Koulutus -

kehittaminen 

varustaminen 

Vuosi 1994 on Tiedustelupatteriston historiassa kak-
sinkertainen juhlavuosi. Tuleehan tana vuonna kulu-
neeksi kunniakkaat 70 vuotta molempien patteristom-
me perinnejoukkojen Mittauspatterin ja Sotilasmeteo-
rologisen aseman perustamisesta. Tama vuosi on myos 
perinnekiltamme - Mittauspatteriston Killan - juhla
vuosi. Tama vanhin perinnekiltamme saavuttaa kulu-
vana vuonna "virean nuorukaisen" 30 vuoden ian. 

Tiedustelupatteriston koulutus on kuluneena vuonna 
hakenut edelleen linjojaan. Maavoimien saaalan koulu
tus kaynnistyi vuoden 1993 aikana taydessa laajuudes-
saan kertausharjoituksineen ja henkilokunnan kurssei-
neen. Samoin kuvaustiedustelualalla on paa avattu 
oman henkiloston saatua tarvittavan alkukoulutuksen. 
Mittaustiedusteluyksikoiden toimintaa ja uusia vali-
neita on esitelty lukuisten vierailujen yhteydessa. Omaa 
toimintaa on harjoiteltu uusin valinein ja uudessa orga-
nisaatiossa. Tama on tapahtunut aikana, jota on leiman-
nut jatkuvat saastot ylityokieltoineen, pakkolomineen 
ja tyoajan lyhennyksineen. Koulutusta on monesti jou-
duttu viemaan lapi "veitsen teralla". Pieninkin hairio-
tekija olisi saattanut muodostua kohtalokkaaksi. 

Tehtavista on kuitenkin selvitty henkiloston oikealla 
asennoitumisella, korkealla moraalilla seka hyvalla 
ammattitaidolla. Saastamisessa on kuitenkin jouduttu 
vaarallisellerajalle,jonkaylittaminen tulee vaistamatta 
vaikuttamaan varusmiesten koulutustasoon laskevas-
ti . Valineiden ja laitteiden kasittely voidaan opetella 
kasarmimaisissa oloissa, mutta joukkona toimimisen 
oppiminen edellyttaa riittavan pitkia maastoharjoituk-
sia. Hyvaan ja tehokkaaseen koulutukseen tulisi kulla-
kin saapumiseralla olla yhtalainen oikeus - kansalaisoi-
keus. 

Patteristollamme on pitkat perinteet kenttatykiston 
uusien teknisten valineiden kokeilijana ja kehittajana. 
Henkilostolle on kumuloitunut merkittavaa ammatti-
taitoa pitkalle kehittyneiden teknisten valineiden ja 
jarjestelmien kaytossa. Tata ammattitaitoa ei saisi paas-
taa rappeutumaan laman varjolla eika nyt nakopiirissa 
olevien vaikeiden vuosien aikana. Tekninen taito ja 
osaaminen on vaikeasti hankittavissa, mutta se voidaan 
menettaa hetkessa. 

Tiedustelupatteristo omaa nykyisellaan hyvat valmi-
udetlaajentaa toimintaansa teknisen tiedustelun uusil-
le aloille; sensorijarjestelmien, tiedustelulennokkien ja 

si 

vastatykistotutkien suuntaan. Hankittua ammattitai
toa tulisi nyt hyodyntaa, kun ampuva kenttatykisto on 
saanut "piristysruiskeensa" Saksan kauppojen muo-
dossa. 

Kenttatykiston kantamat ovat jatkuvasti kasvaneet. 
Samalla myos mahdollisuudet tulenkayttodn vihollis-
ryhmityksen syvyydessa ovat lisaantyneet. Tulenkayt-
to laajoilla alueilla edellyttaa kuitenkin sopivia tiedus-
teluvalineita. Niiden tulee omata riittava jokasaan toi-
mintakyky seka ajallinen ja alueellinen ulottuvuus. 
Nykytekniikka antaa hyvat mahdollisuudet vastata 
naihin haasteisiin teknisen tiedustelun eri keinoin. 

Kuluneen vuoden aikana on mittaustiedustelun ja 
ballistisen saapalvelun tutkimus- ja kehittamistoimin-
taa jatkettu taydessa laajuudessaan. Kokeilussa on saa-
tu arvokasta tietoa, joka antaa hyva lahtokohdat mate-
riaalihankinnoille jajoukkojen varustamiselle. Suunni-
telmat on olemassa. Nyt on varustamisen aika. 

Todellista materiaalista valmiutta on vain se materi-
aali,jokaon valmiina varastossa. Tiedusteluyksikoiden 
ja saapalveluyksikoiden varustamisessa olisi ideaalise-
na ratkaisuna varustaa kaikki yksikot yhtalaisella ma-
teriaalilla. Tama helpottaisi seka koulutusta etta mate-
riaalin yllapitoa. Valitettavasti tama ei kuitenkaan ole 
aina mahdollista. Varustamisessa tulisi kuitenkin pyr-
kia yksittaisista prototyypeista yksikoiden varustami-
seen. Varustamisessa tulisi aina muistaa vanha viisaus: 
paras on hyvan vihollinen. 

Esitankin tassa yhteydessa parhaat kiitokseni kentta
tykiston tarkastajalle eversti Pasi Raittilalle ja koko 
kenttatykistoosastolle siita tuesta, jonka patteristomme 
on saanut tiedustelu-ja saaalan kehittamisessa. Samalla 
toivotan eversti Raittilalle kaikkea hyvaa hanen siirty-
essa kenttatykiston reserviin. 

Kiitan myos kiltasiskoja ja veljia siita arvokkaasta 
tuesta, jonka Te olette antaneet oikean "Mittamieshen-
gen" siirtamisessa nykyisiin varusmiesikaluokkiin. I I -
man teidan panostanne on patteristomme mahdolli
suudet selviytya juhlavuoden tapahtumista olennai-
sesti heikommat. Teidan arvokasta tyotanne ei voida 
koskaan korostaa riittavasti. 

Niinisalossa 15.12.1993 

Pentti Kuosa 

Tiedustelupatteriston komentaja 
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I N MEMORIAM 

Kiltaveli 

Sotilasmestari evp 

VEIKKO MATTILA 

Kiltaveljen muistoa kunnioittaen 

Tiedustelupatteristo ja 
Mittauspatteriston Kilta 



Mittauspatteriston killan 
sihteerin palsta 

Nyt se tulee! 
Nimittain uusi patteriston historia 

Uusi patteriston historiateos tulee ilmestymaan 

painosta kevaalla 1994. Kirjassa on runsaat 190 sivua 

laadukasta Jyri Paulaharjun tekstia k u v i n elavoitet-

tyna. Ki l lan hallitus on paattanyt kirjan ennakko-

myynnista hintaan 120 m k ja normaalimyynnissa 

150 mk. Kil lan jasenet voivat hoitaa ennakkovarauk-

sen samalla pankkisiirrolla kuin jasenmaksunkin 

ruksaamalla historia-kohdan ja maksamalla jasen-

maksun lisaksi 120 markkaa kil lan ti l i l le. Omasta 

puolestani toivotan lukijoille menestyksellista Uutta 

Vuotta. 

Killan sihteeri 

Onni Parviainen 

MITTAUSPATTERISTON KILTA RY:N TOIMIHENKILOT 

Puheenjohtaja K A N K A A N P A A N T U R U N A L A O S A S T O 
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Akatemiant ie 23 A Jarmo M u r t o m a k i Ristimaentie 3 C 

02700 ESPOO Kelokatu 6 21290 R U S K O 

38710 K A N K A A N P A A 

Varapuheenjohtaja HELSEMGIN 

Pentt i Kuosa H A M E E N L I N N A N A L A O S A S T O 

Varuskunta A L A O S A S T O Pentt i Pohjola 

38840 N I I N I S A L O Yrjo Y l a k o r p i Akatemiant ie 23 A 

A u l a n g o n t i e 5 A 4 02700 ESPOO 

Sihteer i/ 13210 H A M E E N L I N N A 

taloudenhoita ja T A M P E R E E N 

O n n i Parviainen P O R I N A L A O S A S T O A L A O S A S T O 

Ves i torn inkatu 10 Pekka Saarivirta Pertt i H e i k k i l a 
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Tiedustelupatteristo 

PL 5 

38841 N I I N I S A L O 
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Palkitsemiset v. 1993 

PATTERISTON PIENOISLIPPU 

Tapani Friman 

Seppo Kangasniemi 

Pekka Kukko 

Raimo Kaukonen 

YKSIKKOVIIRIT 

1. Mittaustiedustelupatteri 

K immo Reunanen 

Jani Sorsa 

Jaakko Makinen 

A n t t i Tervo 

Sami Vainionpaa 

Pasi Yli-Talonen 

2. Tiedustelu- ja saakoulu 

Anssi AmmaTa 

Riku Sinisalo 

K I L L A N S T A N D A A R I 

Kari Hoglund 

Johannes A h t i 

Mat t i Ollikainen 

Kalevi Koponen 

Aappo Toivanen 

MITTAMIESPLAKETTI 

kultainen 

Yrjo Ylakorpi 

MITTAMIESPLAKETTI 

pronssinen 

Tomi Valkonen 

Jani Salonen 

Marko Miettinen 

Juho Liimatainen 

Jari-Pekka Nieminen 

Janne Muikkula 

Mika Loppi 

Tero Lehtila 

Patrik Virtanen 

Ol l i Niemi 

MITTAUSRISTI 

Sami Friman 

Aarre Assinen 

Tuomo Aho 

Pentti Kuosa 

Tapani Friman 

Keijo Paukkonen 

M a r k k u Haapasalo 

heikki Lehtinen 

Raine Lauhanen 

Oskari N i e m i 

Kari Nenonen 

Jarmo Poutala 

Ville Salmenautio 

Pekka Wainio 

Janne Sarpoma 

A n t t i Tervo 

Kari Makinen 

Ol l i Niemi 

Markus Niemi 

Marko Viljamaa 

Pasi-Matti Koivisto 

MITTAUSRISTI (PUUALUSTALLA) 

Heikki Saariaho 

Geodeettinen Laitos 

STIPENDI 

Kari Nenonen 

K I L T A M I T T A 

Jari Suppula 

Jarkko Elo 

Tuukka Rasanen 



Hannu Rajahalme 

Teknillisen toimiston paallikko 

Tiedustelu- ja 

saaalan 

kehitys v. 1993 

Tiedustelupatteriston tiedustelu- ja saaalan kokei-

lutoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa 

tiedustelutekninen osasto. Kuluneen vuoden aikana 

on toteutettu tiedustelu- ja saaalan laite- ja menetel-

maprojekteja 25 k p l . Paapaino on kehittamisessa ol 

lut johtamislaitteiden, aanimittauksen, erilaisten tut-

ka- ja mittauslaitteiden seka saanmittausasemien 

kehittamisessa ja kokeilussa. 

Tietokone avustaa 

tiedustelun johtamisessa 

Tiedustelun johtamislaite TIELA on kehitetty tykis-

ton johtamislaitteesta (JOHLA ) Sahkoteknillisessa 

Tutkimuslaitoksessa 90 - luvun alussa. Johtamislaite 

on prototyyppiversio, jonka kehittamistyo keskey-

tettiin Tielan kehittamistyon ajaksi kuluneena vuon

na. 

Tiela on tiedustelupatterin paallikon ja tiedustelu-

upseerien tyokalu, jolla voidaan pitaa ylla tilanneku-

vaa, suunnitella ja johtaa tiedustelua seka kasitella 

maali- ja tiedustelutietoja. 

Tiela on kahden tyoaseman tietokonepohjainen lait-

teisto, joissa molemmissa on keskusyksikko, naytto-

paate, nappaimisto ja h i i r i . Lisalaitteitaovatkirjoitin, 

varitulostin ja verkkopalvelin. Tielan kayttojarjestel-

mana on VMS, tietokantana Oracle ja prototyypin 

tietokoneena V A X 4000-90. Tiela on kuvassa 1. 

Tielan toiminnallinen esitysmuoto perustuu d ig i -

taaliseen karttaan, jolla voidaan esittaa kaikki johta-

misen kannalta tarpeelliset suunnitelmat, tilannetie-

dot ja ryhmitykset. Tielalla liikennoidaan sanomalai-

teverkossa, jossa tiedusteluasemien lisaksi on yhtey-

det muihin tietokonepohjaisiin johtamisjarjestelmiin. 

Tielan ohjelmistotyo ja testaukset maalitietojen ka-

sittelya lukuunottamatta saadaan sarjakelpoiselle 

tasolle vuoden -93 loppuun mennessa. Patteristossa 

on kokeilu kaytossa kaksi prototyyppilaitteistoa. Tiela 

tullaan sijoittamaan paallikon komentopaikalle ke-

hitteilla olevaan EMP-suojattuun kontt i in. Kontista 

samoinkuin tulevasta KSL-ajoneuvosta kerrotaan 

enemman seuraavassa Mittamieslehdessa. 

Akustinen sensori valvoo 

taistelukenttaa 

N y k y i s i n kaytossa oleva aanimittausjarjestelma 

hankitti in Amerikasta vuonna 1978. Jarjestelmaan 

k u u l u u 6 kanavainen merkitsinkone, 6 mikrofoni-

asemaa seka pari kaapeliyhteydet mikrofoniasemil-

le. Jarjestelmaan on kehitetty Tiedustelupatteriston 

toimenpitein liuskanlukulaite, saanmittausasema 

seka aanimittauslaskin ohjelmineen. Jarjestelma on 

vanhentunut seka tekniikan-, etta ominaisuuksiensa 

osalta. Jarjestelman varaosa- ja huoltovalmius on 

varmistettu vuosikymmenen loppuun. 

Uuden aanimittausjarjestelman tutkimus- ja kokei-

lutoiminta on kaynnistetty Patteristossa. Tutkimus-

toiminnasta on Ossi Ojasen kirjoitus toisaalla tassa 

lehdessa, joten keskityn paaosin esittelemaan uuden 

sukupolven akustista sensorijarjestelmaa. 

Etelaafrikkalainen akustinen taistelukentan valvon-

talaitteisto AABS MK4 on ollut tutkimus- ja kokeilu-

kaytossa vuokralaitteistona kuusi kuukautta. Lait-

teiston paaominaisuuksiin k u u l u u signaalin proses-

sointi, asemakohtainen suunnanmaaritys aanilah-

teeseen valitussa sektorissa, nykyaikainen tiedon-

siirto radio- ja puhelinverkossa seka maalien leik-

kaustoiminta. 
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Itsenaisesti toimiva akustinen valvontayksikko 

muodostuu kaytto- ja nayttolaitteesta, kolmesta val-

vonta-asemasta ja tarvittavasta radio- ja puhelinka-

lustosta. Valvonta-asemaan k u u l u u signaalin pro-

sessointilaite ja kolmioon ryhmitetyt kaapeleilla kyt-

ketyt kolme mikrofonia. Akustiseen taistelukentan 

valvontajarjestelmaan voi kuulua jopa 21 kpl val-

vonta-asemia. Kokeilulaitteisto AABS MK4 on k u -

vissa 2-6. 

Valvontayksikon laitteet ryhmitett i in kokeilun ai

kana valvonta-asemiin telakuorma-autolla, jossa ol i 

mittauslaitteena amerikkalainen inertia paikantamis-

laite MAPS Honeywell . Paikantamislaitteella mitat-

t i in mikrofonikolmion keskipiste ja mikrof onien pai-

kat teodoliitilla Leica TC1600. AABS MK4:n kentta-

kokeet toteutettiin Kenttatykiston leireihin liittyen. 

Todellisten tuliasemien paikannus ja tunnistustu-

lokset olivat varsin hyvia. 

AABS MK4 on valmistettu nykytekniikalla, joka 

mahdollistaa monipuoliset ja laajat kehitysmahdol-

lisuudet m m automaattiseen maalien suuntahavain-

tojen prosessointiin, ampuvan aseen tunnistamiseen, 

saatekijoiden huomioimiseen suuntahavainnoissa, 

tiedonsiirtoon sanoma laiteverkossa ryhmityksen 

aikana seka automaattisen paikantamisen valvonta-

ja hyperbelileikkausmenetelmassa. 

Uuden aanimittausjarjestelman kehittamisen paa-

maarana on tutkimuksen ja kokeilutoiminnan a vulla 

maarittaa vaatimukset akustiselle taistelukentan val-

vonta- ja mittausjarjestelmalle seka saavuttaa han-

kintavalmius joko kotimaassa valmistettavalle tai 

ulkomailta hankittavalle jarjestelmalle vuoteen -97 

mennessa. 

Mittauslaitteet integroidaan 

tiedustelujarjestelmiin 

Mittauspatterien perinteisessa mittaustoiminnassa 

kaytetyt kulma- ja hyrrateodoliitit, Tellurometrit, 

Tellumaatit, Distomaatit, elektroniset takymetrit jne, 

korvataan tulevaisuudessa automaattisilla suunta-

ja paikantamisjarjestelmilla. Kuluneen vuoden aika

na on kokeiltu m m satelliittivastaanottimia, laser-

inertiapaikantamislaitteita ja modulihyrria. Satelliit-

tivastaanottimien soveltuvuutta tutkitaan m m . yk-

sittaisten ajoneuvojen paikantamislaitteina, siirtojen 

ja kuljetusten seurannassa ja johtamisessa seka tykis

ton mittaustoiminnassa. Vastaanottimien kayttokoh-

teiden tutkimuksessa on kuitenkin pidettava mieles-

sa laitteiden rajalliset kayttomahdollisuudet kri is i t i -

lanteissa. Tosiaikaista DGPS-seurantamittausta (dif-

ferentiaalinen GPS-mittaus) voidaan toteuttaa ajo-

neuvovastaanottimella autosta, veneesta, lentoko-

neesta jne. n. 0,5..5 m tarkkuudella silloin, kun GPS-

koordinaateiltaan tunnetulla pisteellaoleva referens-

sivastaanotin korjaa radiolinkin avulla jatkuvasti l i ik-

keessa olevan vastaanottimen paikkatietoa. Kannet-

tavilla "kannykka" GPS-vastaanottimilla voidaan 

tosiaikaista seurantamittausta toteuttaa 50..300 m 

tarkkuudella. Karttalaitteella varustettu israelilainen 

Pointer Navigation System kuvassa 7. 

Ajoneuvopohjaisen mittaustoiminnan kehittami-

seksi hankitt i in kevaalla -93 tutkimus- ja kokeilulait-

teiksi amerikkalaisia laser-inertiapaikantamislaittei-

ta MAPS Honeywell (Modular A z i m u t h Position 

System). Laite on aiemmin hankitun PADS MK2 

kaltainen, joka on esitelty Mittamieslehdessa vuon

na -91. MAPS-laitteessa on mekaaniset hyrrat kor-

vattu laser-hyrrilla. Paikantaminen perustuu integ-

roimalla inertia-astetta tunnetun pisteen suhteen. 

Hetkellinen paikkatieto tulostetaan p-, i - ja k-koordi-

naatteina. Tosiaikainen paikantamistarkkuusonko-

keilumittauksissa ol lut kaikissa koordinaateissa 0..5 

m paikantamisajasta ja matkasta riippumatta. Tu-

loksia voidaan pitaa, tuotettuina ajoneuvon nopeu-

della, erinomaisina. 

Ajoneuvopaikantamislaitteilla voidaan tulevaisuu

dessa korvata mittausjaoksien valimatkamittausko-

jeet. Modulihyrra on suunnanmaarityslaite, jota voi

daan kayttaa erilaisissa jarjestelmissa referenssisuun-

nan maarittamiseen. Kuluneen vuoden aikana on 

kolmen eri valmistajan modulihyrria kokeiltu kau-

kotahystyslaitteissa ja tutkissa. Modulihyrra tuottaa 

< 2 v tarkkuudella jarjestelmalle perussuunnan auto-

maattisesti. Kuvassa 8 modulihyrrien laboratorio-

testi. 

Vastatykistotutka 

paljastaa tuliasemat 

Kenttatykiston syysleirilla kokeilt i in ruotsalaista 

L M Ericssoninvalmistamaavastatykistotutkaa ART

HUR (AR Tillery Hunt ing Radar). Tutka oli toimin-

nallinen prototyyppi, jonka laitetilat oli sijoitettu 

kuorma-auton lavalle kontti in ja antenni kontin ka-

tolle. Tutkalla voidaan etsia samanaikaisesti kah-

deksaa maalia ja paikantaa tykiston, raketinheitti-

miston ja kranaatinhettimiston maaleja > 200 maa-

l i a /m i n . Tutkan sarjaversio tullaan sijoittamaan tela-

kuorma-autoon, jolla saavutetaan myos hyva maas-

toliikkuvuus. ARTHUR-tutkan kokeilusta jai kayt-

tokokemusten ja tulosten perusteella varsin myon-

teinen kuva, joskin maalien paikannuksessa, tulen-

johdossa tutkamaaliin ja paikannuksen hajonnassa 

onkin viela parantamisen varaa. Kuvassa 9 ART-

HUR-tutka testissa Rovajarvella. 

Sondi etsii ammukselle 

edulliset tuulet 

Saaalan kehittamistoiminnassa on paapaino ollut 

saasanoman pysyvyyden tutkimisessa alueellisesti 

ja ajallisesti, saanmittausasemien vertailussa ja pilot-

valaisimien kehittamisessa. 

Tykiston ballistisen saasanoman alueellisen ja ajal-

lisen luotettavuuden tutkimusta varten maaritettiin 

Lapin laanin alueelle kolme vaihtoehtoista rintamaa 
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rvkiston syysleirin aikana. Rintamien pituudet olivat 

100 - 130 k m . Samanaikaisesti luodattiin viidella 

M A M S luotauskalustolla saarintaman etenemisno-

peus ja laadittiin ballistinen saasanoma. Kokeilun 

perusteella voidaan maarittaa todennakoisyydet saa

sanoman alueelliselle ja ajalliselle kattavuudelle seka 

luotaustiheydelle ammuksen lentoajan kasvaessa. 

Tutkimusta jatketaan. Luotauskalustot kuvassa 10. 

Saanmittausasemien vertailutestin perusteella vali-

Tielan tyoasema. Kuva 1 

Kaytto- ja nayttoyksikko vastaanottaa havainnot 

valvonta-asemilta. Kuva 3 

taan tutkimus- ja kokeilukayttoon laitteisto, jota ke-

hittamalla saadaan aanimittauksen ja tykiston saan

mittausasemien kalustot sarjavalmistuskelpoiselle 

tasolle vuoteen -97 mennessa. Manuaalisen luotauk-

sen pilot-havaintopallon valaisimena kay tettya kynt-

tilavalaisimen korvaavaa kemiallista valaisinta on 

kehitetty valoteho- ja turvallisuussyista. Tavoittee-

seen paastaan ensi kevaan aikana. 

Valvonta-aseman toiminta tarkastettiin saan-

nollisesti. Kuva 2 
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Valvonta-aseman mikrofonien asentaminen ja 

mittaus prisman avulla kaynnissa. KuvazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 
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Ossi Ojanen FL, tutkija 

Aanimittauksen 

tulevaisuudesta 
m 

1. Nykyisen kaluston tilanne 

Monelle mittamiesikaluokalle tutuksi tullut aani-

mittauskalusto aikaa vahitellen olla elakeiassa. Mis-

taan varhaiselakkeesta ei kuitenkaan ole kysymys; 

eihan kalusto hankintavaiheessaankaan 70-luvun 

lopulla edustanut aivan tuoretta tekniikkaa. Vuonna 

1985 kokeilukayttoon ja pari vuotta myohemmin 

palvelukayttoon saatu laskinkalusto antoi muuta-

malle yksikolle lisatehoa ja pidensi jarjestelman elin-

ikaa. Samalla saatiin saahavaintojen keruu automaat-

tiseksi seka liuskan tutkiminen helpommaksi lius-

kanlukulaitteen avulla. Aika tekee kuitenkin tehta-

vansa ja kalusto aikaa olla jo varaosienkin kohdalta 

uransa paatepisteessa lahivuosina. Puhumattakaan 

tekniikasta joka on alalia mennyt ohi nykyisten sys-

teemien. 

Aanimittausasemien rakentamiseen osallistuneille 

sailyy kaapeliyhteyksien rakentaminen muistoissa 

pitkaan luonteenlaadusta ri ippuen joko suurena ur-

heilujuhlana tai lievana simputuksena. Konttaami-

nen tierummuissa rampiminen pimealla ja sateessa 

ryteikoissa jaatyneen maan kaivaminen ja jatkuva 

vikapartiointi varsinkin suuremmilla leireilla joissa 

kulkijoita ja linjojen katkojia riittaa, pitaa mittamie-

hen nivelet notkeina ja sanavaraston monipuolisena. 

Laskinkontissa "toimistotyota" tekeva voi kokea 

metsastamisen iloa onnistuessaan paikantamaan 

uuden tuliaseman. Tyon iloa riittaa tallakin saralla 

viela kauan ammuntojen loputtuakin kun kymme-

net liuskat odottavat kasittelya osa lattialla lumesta 

sulaneessa vedessa kylpeneena. Yon myohaisina tun-

teina voidaan kirjata historiaan viimeiset tiedot siita 

missa tuliasemat olivat paivalla. 

2. Uuden kaluston tarve 

Edella kuvatut mittamiehen visiot toiminnasta ei-

vat kerro koko totuutta aanimittauksen mahdoll i -

suuksista eivatka edes nykyisen jarjestelman tehos-

ta. Jotta kehitys saataisiin kulkemaan eteenpain on 

tarkasteltava nykyisen jarjestelman suorituskykya. 

Edella kuvatut palaset mittamiehen elamasta aani

mittauksen sektorilla antavat vahan kuivakkaam-

m i n tarkasteltuna kuvan nykyisen jarjestelman hai-

toista ja huonoista puolista. Ratkaisevimmat haitat 

ovat toiminnan aloittamisen hitaus ja sen vaatima 

runsas henkilomaara. Kaapeliyhteyksien varassa 

toiminta on nykyaikana vahintaankin epavarmaa. 

Lisaksi maalin ratkaisu sisaltaa liikaa inhimillisia 

valikasia jotta tyo olisi toivotun tuottavaa. Huono 

saa ja vilkas tulitoiminta haittaavat tyoskentelya ja 

voivat lamauttaa koko toiminnan. 

Toisaalta kokemukset n i in viime sotien kuin sen 

jalkeiseltakin ajalta osoittavat etta hankaluuksista 

huolimatta aanimittaus on ollut mainettaan parempi 

eika sen antamiin tietoihin aina ole riittavasti luotet-

tu . Kohtuullisissaolosuhteissa saadaanlaskintakayt-

taen tulokset uudesta tuliyksikosta muutamassa 

minuutissa. Yksittaisten tapahtumien hyodyntami-

sessa (kannuskuoppien rajaytykset putkeen jaanei-

den laukaukset tai etukateen karanneet) nykyinen 

jarjestelma on parhaimmillaan antaessaan ammatti-

taidolle mahdollisuuden nayttaa voimansa. Lisaksi 

saakorjausten soveltaminen tunnettujen pommaus-

paikkojen avulla parantaa tulosten tarkkuutta. 

K u n uutta halutaan vanhan tilalle on vahin vaati-

mus etta uusi ei ole ainakaan huonompi kuin vanha. 

Paavaatimuksina ovat toiminnan aloittamisen nope-

us mahdollisimman pienella miesmaaralla, toiminta 

paasaantoisesti radion avulla (kaapeliyhteydet olta-

va silti mahdollisia), automaattinen signaalien pro-

sessointi seka automaattinen maalinpaikannus. Jar

jestelman tulee myos tuottaa perinteisten aanen tulo-

aikojen lisaksi myos aanen tulosuuntia asemille r i i t -

tavalla tarkkuudella. 

Aanimittaus on menetelmana varsin vanha ja siksi 

on olemassa sellaistakin henkea, etta se on aikansa 
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elanyt ja korvattavissa uudemmalla tekniikalla, la-

hinna tutkalla tai lennokeilla. Yhdysvalloissa ei enaa 

aanimittauskalusto kuulu vahvuuksiin. Saksassa on 

uuden aanimittaustekniikan kehittaminen keskey-

tetty. Naih in toimenpiteisiin ei varmasti ole lahdetty 

i lman korvaavia menetelmia. Suomessa vastaavaan 

ei ole mahdollisuuksia ottaen huomioon entisestaan 

pienenevat maararahat. Siksi aanimittaus tullee sai-

lymaan mittaustiedustelumenetelmana seuraavalla-

k in vuosikymmenella. Se pystyy suotuisissa olosuh-

teissa paikantamaan tuliyksikoita 15-20 k m etaisyy-

delle vastatykistotoimintaan riittavalla tarkkuudella 

seka yleistiedustelua palvelevalla tarkkuudella jopa 

30 k m saakka. 

Jokaisella tiedustelumuodolla on omat rajoituksen-

sa. Siksi samaa aluetta tiedustelevia menetelmia t u 

lee olla useampia, jotta tiedustelu olisi jatkuvaa kai-

kissa olosuhteissa. 

3. Vaihtoehdot uuden 

kaluston hankkimiseksi 

Uusi kalusto voidaan ajatella hankittavan ostamal-

la valmis jar jestelma, tai kehittamalla ja valmistamal-

la sellainen kotimaassa tai yhteistyossa ulkomaisen 

valmistajan kanssa. 

Valmiita tai edes jollain ta valla toimivia jarjestelmia 

ei maailmalla ole valittavaksi asti siten, etta normaa-

l in tarjouskilpailun pohjalta voitaisiin hankkia paras 

ja halvin, kuten tavallista hyllytavaraa. Vaikka itse 

perustekniikka on jo olemassa suurimmalta osalta 

jopa erilaisissa siviilielaman sovelluksissa, sisaltaa 

sen kokoaminen suppean erikoisalan vaatimaksi 

kokonaisuudeksi suuria liiketaloudellisia riskeja. 

Taman vuoksi suurten sotilaselektroniikkaan eri-

koistuneiden firmojen kiinnostus pienta ja vaativaa 

asiakaskuntaa kohtaan on rajallinen. Erityisesti tama 

on ongelmana pienessa Suomessa. Talla hetkella tar-

jolla olevat uudet aanimittauslaitteet ovat selvasti 

ensimmaisen polven kokeiluja, jotka ovat kaukana 

valmiista jarjestelmasta. Ne perustuvat kaikkein i l -

meisimpien ratkaisujen pohjalle eivatka hyodynna 

riitta vasti signaalinkasittelyn tunnettujakaan resurs-

seja. Myoskaan ne eivat ota huomioon Suomessa 

olevaa tietoa aanimittauksen tarpeista ja mahdolli-

suuksista. 

Tilannetta pahentaa viela se, etta menossa on talla-

k in alalia selva sukupolvenvaihdos analogiateknii-

kasta digitaalitekniikkaan. Kehitys on suhteellisen 

nopeata,mutta keskitryy lahinna taloudellisesti tuot-

taviin alueisiin kuten puhelimiin y m . tietoliikentee-

seen. Taman kehityksen kylkiaisina halvalla saata-

via rakennuspalikoita aanimittauksen tarpeisiin ei 

ole kovinkaan runsaasti. Tasta puolestaan seuraa, 

etta jos jarjestelmaa aletaan kehittaa alusta lahtien, 

tulee se maksamaan suhteellisen paljon, ellei tyota 

osata tehda riittavan suurella oveluudella. Tama tar-

koittaa sita, etta suurta jarjestelmaa ei voi lahtea 

kehittamaan tilaamalla tutkimus joltakin avaimet 

kateen-periaatteella. Mittamiehilla pitaa itsella olla 

selva kasitys mita tarvitaan Ja miten kokonaisuus 

jaetaan sopiviin osiin. Talloin voidaan osa tyosta, 

erityisesti sen liiketaloudellisesti riskialttiit kohdat, 

suorittaa tieteellisina tutkimuksina, mahdollisina 

houkuttimina yliopistolliset opinnay tteet. Tiedemie-

het ovat ennenkin elaneet pelkalla kiitoksella, vaikka 

nykyinen tulosvastuuperiaate ulotettuna korkeakou-

lu ih in myos taloudellisella sektorilla tekee taman-

kaltaisen "orjatyovoiman" kayton aikaisempaa vai-

keammaksi. Periaatteena kuitenkin olisi pyrkia teet-

tamaan jokainen osa, n i in rautatavara k u i n ohjelmis-

to, sellaisilla, joilla on juur i siihen asiaan parhaat 

mahdollisuudet ja kokemus. Vain siten voidaan lop-

putulos saada kohtuullisin kustannuksin. 

Periaatteessa halvin ratkaisu olisi yhteistyd jo ole

massa olevan jarjestelman kehittamiseksi meille so-

pivaan muotoon. Tama merkitsee yhteistyota ulko

maisen firman kanssa, joka kaytannossa voi olla 

hyvinkin hankalaa. Talla hetkella tiedossa on vain 

kaksi maata, jotka tulevat kysymykseen. Ruotsissa 

on jo vuosia kehitelty uutta jarjestelmaa. Tahan saak

ka esitellyt versiot toimivat viela kaapeleilla, eivatka 

tulleet sen vuoksi kysymykseen. Radiolinkkiversion 

tilanne on tarkoitus selvittaa vuoden -94 aikana. 

Konkreettisemmin on oltu yhteydessa etela-afrikka-

laiseen firmaan, jonka tarjoama laitteisto on ollut 

viime kevaasta lahtien kokeiltavana Tiedustelupat-

teristossa. Kyseessa on kokonaisuus, joka kasittaa 

kolme tai nelja kolmen mikrofonin rypaletta kytket-

tyna radiolla tai kaapelilla ohjainyksikkoon. K u k i n 

rypale antaa aanen tulosuunnan likimaaraisen tulo-

ajan ohella. Samoin pyritaan luokittelemaan signaa-

l in tyyppi ; suupamaus, rakettiaani, ammusaalto tai 

rajahdys. MikrofonirypaTeet on alkujaan tarkoitettu 

tutkan halytysasemiksi, joten laitteisto on kaukana 

siita, mita suomalaiset odottavat toimivalta aanimit-

tausjar jestelmalta. Tama siitakin huolimatta, etta lait-

teistoa on kaytetty todellisella sotanayttamollakin. 

Tulevaisuus nayttaa, mita tasta projektista tulee. 

Kokemuksia laitteista on ollut ampumaleireilta ke-

vaalla ja syksylla seka kokeiluista Pohjankankaalla. 

4. Ongelmat uuden 

tekniikan kayttoonotossa 

Optimaalinen suomalainen aanimittausjarjestelma 

on pakostakin kompromissi sotilaallisten, taloudel-

listen ja luonnontieteellisten realiteettien valilla. On 

mahdollista rakentaa taman hetken tietamyksen va-

rassa erittain tehokkaita akustisia suuntimisjarjestel-

mia, jotka ovat kalliita ja joilta puut tuu kenttakelpoi-

suus. Toisaalta halpa ja kevyt jarjestelma on myos 

kevyt suorituskyvyltaan. 

Jarjestelman ytimen ja sen suorituskyvyn maaraa 

suurimmaksi osaksi sen perustana oleva signaalin-

kasittelytekniikka. Se maarittaa myos erittain pitkal-

le koko jarjestelman ulkoasun ja siten sen kenttakel-

poisuuden. Eri menetelmat ja niiden varaan raken-
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nettava tekniikka poikkeavat toisistaan ni in paljon, 

etta on tehtava periaateratkaisuja. Talla hetkella akus-

tisen suuntimis- ja paikannusjarjestelman signaalin-

kasittelyn ongelmia lahestytaan ainakin kolmelta 

taholta, r i ippuen laitoksen tai yrityksen omista pe-

rinteista. 

VTT reaktorilaboratorio on kaynnistamassa pro-

jektia, jossa kehitetaan sigma-delta modulaattorilla 

moduloidun signaalin reaaliaikaiseen korrelointiin 

soveltuvaa ASIC-piiria. Tarkoituksena on selvittaa 

taman tekniikan soveltuvuus transienttiaanien suun-

timiseen ja identif iointi in. Menetelman periaatteet 

seka laitteiston peruskomponentit l i i t ty vat laheisesti 

olemassa olevaan ja taloudellisesti kannattavaan 

projektiin. Taman vuoksi voidaan odottaa, etta jos 

tama tekniikka toimii vaaditulla tavalla, sen perus

teella on mahdollista rakentaa suhteellisen halvalla 

aanimittaukseen soveltuvan jarjestelman ydin . Me

netelman etuna on korrelaatiofunktioiden nopea las-

k u . Haittana puolestaan on se, etta korrelaatiofunk-

tioilla ei pystyta erottelemaan lahes samantaajuisia, 

lahes samanaikaisia pulsseja toisistaan, jolloin saa-

daan karkeita virheita havaintoihin. 

Finnyards Oy Elektroniikka on vesikuuntelua var-

ten kehittanyt mikrofonijonoon perustuvaa keilan-

muodostustekniikkaa hyvalla menestyksella. Peri-

aatteessa keilanmuodostustekniikka akustisten sig-

naalien suuntimisessa on ylivoimainen suoraan kor-

relaatiotekniikkaan verrattuna, koska se mahdollis-

taa useiden samanaikaisten ja samantaajuisten sig-

naalien erottelun, mika on tykiston tiedustelussa 

tyypil l inen tilanne. Vakavana epakohtana on se, etta 

matalille taajuuksille sovellettuna tarvitaan usean 

(>5) mikrofonin antenni (mikrofonijono), jonka ko-

konaispituus on kymmenia metreja. Myos tallaisen 

systeemin rakentaminen maastoon on ongelmallis-

ta. Lisaksi laskentatehoa tarvitaan n i i n paljon, etta se 

tulee suhteellisen kalli iksi . Kysymys on siita, voi-

daanko tata tekniikkaa kehittaa kenttakelpoiseen ja 

taloudelliseen suuntaan siten, etta menetelmaan l i i t 

ty vat ilmeiset edut olisi vat viela merkittavassa maa-

r i n hyodynnettavissa. 

tahavaintoja kayttaa maalin likimaaraiseen paikan-

tamiseen. Pulssin tuloaikojen perusteella voidaan 

oikeat signaalit ky tkea toisiinsa eri kanavilla ja lopul-

linen maali saadaan samaan tapaan kuin ny tk in paa-

asiallisesti hyperbelimenetelmalla, jota suuntaha-

vainnot tukevat omalla pienemmalla painollaan. 

Tama mahdollistaa nykyista luotettavamman pai-

kannustuloksen. 

Tarkkuuteen voidaan vaikuttaa myos liittamalla 

jarjestelmaan automaattinen saankeruu ja saakorja-

usten lasku. Tama voi sisaltaa myos luotaustietojen 

hyvaksikayton ja mahdollisten refraktiokorjausten 

laskun patteristossa kehitettyjen laskentamenetel-

mien mukaisesti. Edelleen saakorjauksien laskentaa 

voidaan terastaa pommaamalla tunnetuilla pisteilla. 

Optimaalisessa systeemissa voidaan kayttaa hy

vaksi myos suotuisissa olosuhteissa yksittaisen ty-

k in kaikki pulssit: ammusaalto, suupamaus ja rajah-

dys ja naiden perusteella maarittaa ampuvaan aseen 

kaliiperi . Tama menetelma, jota jo sodan aikana 

menestyksella kokei l t i in paljon vajavaisemmalla 

havaintomateriaalilla, nousee nyt aivan uuteen va-

loon. Menetelma perustuu siihen, etta ympyranmuo-

toisen suupamausaallon edella kulkee (usein) maan-

pinnalla ammusaallon aiheuttama pienempisatei-

nen kaari ampumasuunnassa. Ammusaaltosektorin 

leveys seka aaltorintamien valinen aikaero eri koh-

dissa antavat runsaasti informaatiota lentoradasta. 

K u n samaan yhdistetaan tieto maalipisteesta ja len-

toajasta, voidaan lentorata ainakin teoreettisesti re-

konstruoida lahtonopeutta ja ballistista kerrointa 

myoten. Alustavien tarkastelujen perusteella lahto-

nopeus saadaan hyvista havainnoista n. 0.5 % ja 

ballistinen kerroin n. 5% tarkkuudella, joten niiden 

perusteella kyetaan rajaamaan mahdolliset tykki -

tyypit melko hyvin . 

Uuden sukupolven aanimittausjarjestelma on mie-

lenkiintoinen ja vaativa haaste. On vilpittomasti toi-

vottava, etta vaikeasta maararahatilanteesta huoli-

matta alan asiantuntemus saadaan pidettya koti-

maassa ja omien puolustusvoimien omaisuutena. 

5. Uuden tekniikan 

tarjoamat mahdollisuudet 

Uutta tekniikkaa tarvitaan luonnollisesti muualla-

k in k u i n signaalinkasittelyssa. Jarjestelma vaatii toi-

mivan kaksisuuntaisen dataliikenteen radiolla ja sii

hen l i i t tyvat ongelmat ovat oma alueensa. Talla het

kella pyrkimys on hyodyntaa kaytossa olevia sano-

malaitteita. Ehka mielenkiintoisimmat haasteet loy-

tyvat kuitenkin digitaalisesta signaalinkasittelysta. 

Ihanteellisessa aanimittausjarjestelmassa jokainen 

mikrofoniasema tuottaa havaitsemastaan pulssista 

suunnan pi i ruina , yhteiseen kelloaikaan sidotun 

pulssin tuloajan referenssipisteeseen seka arvion 

pulssin laadusta (suupamaus/ammusaalto/rajah-

dys). TaTloin voidaan suhteellisen epatarkkoja suun-

PAINOTUOTTEITA 

k a y n t i k o r t i s t a k i r j a a n 

K i r j a p a i n o , 

9A1N0MUSTJ 
Keskisenkatu 3 3 9 5 0 0 I K A A L I N E N 
Puh. 9 3 3 - 4 5 8 9 1 5 1 

oy 
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Honeywell - johtava laserhyrrapohjaisten 
paikantamisjarjestelmien toimittaja 

M odula r Azi mut h Posi t i on Syst e m 
Reliable • Accurate • Rugged and Highest Operational Availability 
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Aanimittaustoiminta 

Ruotsissa 
Kirjoittanut kapteeni Bo Olsson, Norrlannin tykistorykmentti. Kirjoittajan seka copyrigh-

tin omistavan Norrlannin tykistorykmentin luvalla vapaasti suomentanut Paavo Heimo 

(Luku kirjasta "Kungl. Norrlands Artilleriregemente 1893-1993") 

Seka kenttamittaustoiminnan etta aanimittaustoi-

minnan peruskoulutus on kenttatykistossa monien 

vuosien ajan ollut sijoitettuna Norrlannin tykisto-

rykmentt i in. Aanimittaajathan ovat olleet r i ippuvai-

sia siita, etta mittausyksikot ovat mitanneet heidan 

mikrofoniensa paikat. Teknisen kehityksen myota 

ovat aanimittauskalustot vahitellen parantuneet, 

minka seurauksena mittaustarkkuus on parantunut 

ja maaritysaika lyhentynyt. 

Taman koulutuksen ollessa sijoitettuna rykment-

t i in ovat alan edustajat rykmentissa paitsi voineet 

pysytella teknisen kehityksen tasalla myos saaneet 

tilaisuuden vaikuttaa kalustojen kayttotapoihin ja 

parantaa niita seka kehittaa maaritysmenetelmia. 

Rykmentissa kehitetyista menetelmista on sittem-

m i n tul lut Ruotsin tykiston menetelmia. 

Jo 1700-luvun alussa alettiin pohdiskella mahdoll i -

suutta maarittaa maalin sijainti leikkaamalla aanen 

avulla. Nykyaikana alettiin aanimittausta kayttaa 

ensimmaisen maailmansodan kuluessa suhteellisen 

h y v i n tuloksin. 

Sen jalkeen on menetelmia edelleen kehitetty. Useis-

sa maissa on kaytossa lukuisa joukko jarjestelmia, 

joissa kaytetaan hyvaksi neljasta neljaankymmeneen 

(4-40) mikrofonia. Ruotsin kayttoon on kehitys k u l -

kenut kalustosta, joka ostettiin USA:sta, parannuk-

siin, jotka olemme itse saaneet aikaan. Pyrkimyksena 

on ollut m i tata tarkemmin ja maarittaa nopeammin. 

Vaatimuksena on myos ollut lyhentaa ryhmitty-

misaikoja ja siis voida nopeammin arvioida mikrofo-

nien hankkima tieto. 

Se mika aikaisemmin erityisesti aiheutti pitkat r y h -

mittymisajat, o l i toisaalta mikrofonien paikkojen 

mittaus seka toisaalta mikrofonit ja keskuaseman 

yhdistavan kaapeliverkon rakentaminen. Nykya i -

kaisempi mittaus jarjestelma ja nopeampi tapa siir-

taa mikrofonien tieto poistaisi nama heikkoudet. 

Graafinen maalinmaaritys vaati paljon aikaa. Kayt-

tamalla hyvaksi erilaisten laskimien nykyaikaista 

mikrotekniikkaa voi t i in maaritysaika lyhentaa lahes 

olemattomiin ja uusin tavoin sijoittaa mikrofonit — 

T-kanta taikka Y-kanta — voi t i in kaapelien rakenta-

mista olennaisesti vahentaa. 

Aanimittausjarjestelma 6 m — jota (Ruotsissa) ny-

kyisin kaytetaan— on aivanainutlaatuinen jarjestel

ma. Siihen sisaltyy uudenlainen ajattelutapa, joka 

pohjautuu nykyaikaisiin mikroprosesseihin, mitka 

ovat luoneet edellytykset voida seka tajuta aanilah-

teet hyvin pi tki l takin etaisyyksilta etta maarittaa 

nopeasti. 

Menetelma perustuu kuten ennenkin siihen, etta 

mitataan yhdesta tai useammasta aanilahteesta tule-

van aanirintaman tuloaikojen erot kayttaen hyvaksi 

tiettya maaraa sijainniltaan tarkasti (sadevirhe alle 2 

m) maariteltyja mikrofoneja. Tama aikaero antaa 

jokaiselle mikrofoniparille ajateltavissa olevan aani-

lahteiden paikannuksen eraalla hyperbelilla. Suorit-

tamalla laskelmat kaikilla mikrofoniparien yhdistel-

milla saadaan joukko hyperbeleita, joiden leikkaus-

pisteessa aanilahde on. 

Aanennopeuteen vaikuttavat meteorologiset teki-

jat, joten jarjestelma on saasta riippuvainen. Se korja-

taan automaattisesti vallitsevien saaolo suhteitten 

mukaiseksi, k u n saatiedot on syotetty sisaan. 

Maaritysaika on laskimien avulla voitu lyhentaa 

noin 10 minuutista alle 10 sekuntiin (yksittaisen 

maalin kohdalla yhteen sekuntiin). 

Aanimittauskaluston olennaisimmat osat ovat las-

kinyksikko, yhdeksan mikrofonia seka saanmit-

tausyksikko. Mikrofonit ja saanmittausyksikko y h -

distetaan kaapelein keskusasemaan. Mikrofonit voi 

daan asettaa suoraan maahan. 

Osana saanmittausyksikkoa on 18 metria korkea 

masto, josta on kytkenta laskinyksikon saaanturiin. 

Saaanturi korjaa automaattisesti saan vaikutuksen 

maalin sijainnin maaritykseen. 

Mikrofonit ryhmitellaan noin 1-2 k m syvaan ja 8-10 

k m leveaan rintamaan. Mikrofonien sijainti mitataan 

paikannusjarjestelmalla, joka on sijoitettuna maasto-

autoon tai tela-ajoneuvoon (bandvagn). Paikanmaa-

ritys ryhma sisaltyy saman komppanian (meikalai-
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sittain patterin) organisaatioon k u i n aanimittaus-

joukkuekin (meikalaisittain -jaos). 

Aanimittausjoukkueella on lisaksi oma mittaus-

ryhma, joka voi myohemmin tarkentaa mikrofonien 

paikkojen mittaukset. Uuden teodoliitin ja automaat-

tisen vaTimatkanmittarin avulla voidaan mittaus suo-

rittaa entista seka tarkemmin etta nopeammin. 

Maalien sijainti voidaan mitata kautta horisontin, 

mutta mittaukset voidaan myos keskittaa erityisen 

tarkeille alueille. N a i n voidaan valttaa merkitykset-

tomien maalien aiheuttamat hairiot. 

Maalinmaaritystarkkuuden voidaan tarkasti m i -

tattujen mikrofonien avulla odottaa olevan noin 10 

k m mittausetaisyyksiin asti 1 % ja 20 k m mittausetai-

syyksiin 2 % mittausetaisyydesta. 

Kaikkien tykistoyksikoiden aanimittausjoukkueet 

on vuosikymmenien ajan koulutettu keskitetysti 

meidan rykmentissamme. Viime vuosina tama on 

tapahtunut ns. sodanmukaisen organisaation puit-

teissa. Tama tarkoittaa, etta sen jalkeen kun A 4:ssa 

on kayty nk. aanimittauskurssi, ovat koulutettavat 

palanneet omaan rykmenttiinsa osallistuakseen siel-

la sovellutusharjoituksiin. 

Sita mukaa k u n patevyys on kohonnut muissa ryk-

menteissa, on niiden koulutus siirtynyt kokonaisuu-

dessaan sinne. A 4 kouluttaa nykyaan ainoastaan 

omaan tarpeeseen. 

Koulutuksen helpottamiseksi voidaan jarjestelmaan 

liittaa simulaattori. Simulaattorin muodostaa laskin 

ohjelmineen, joilla voidaan toisaalta nauhoittaa to-

dellisia ammuntoja ja saadaan mahdollisuus toistaa 

niita seka toisaalta suunnitella koulutusohjelmia luok-

kaopetusta varten. Ensisijaisesti koulutetaan talla 

tavoin operaattoreita, mutta menetelmaan sisaltyy 

mahdollisuus myos muiden maaritys- (keskusase-

ma-)ryhman osien kouluttamiseen. 

Jos aanitiedot mikrofoneista voitaisiin siirtaa ra-

diolla, olisi ryhmittymisaikaa mahdollista lyhentaa 

merkittavasti. Siihen ei viela ole paasty. Kysymys, 

joka heraa tassa yhteydessa on, pystytaanko jarjes

telman hairinnan mahdollisuus estamaan. Jos maa-

ritysryhma varustettaisiin tela-ajoneuvoilla (band-

vagn) — mika on kustannuskysymys — lyhenisivat 

ryhmittymisajat myos. 

Tykistolla on edelleenkin aanimittausjoukkueessa 

sen nykyisen organisaation ja tekniikan puitteissa 

ajanmukainen ja tehokas tiedusteluelin. Emme k u i -

tenkaan saa liioitellusti uskoa tekniikkaan. Yha edel

leen voidaan tuloksia parantaa kayttamalla tavallis-

ta tervetta talonpoikaisjarkea ryhmityttaessa ja m i -

tattaessa. 

Aanimittaustoiminnan tehtavana on mitata vihollismaalin sijainti. 
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Kun et sa kirjoita, 

soita 

109-kaukopuhelu! 

1.1.94 alkaen voit Use pdattda, missd 

.....»." . verkossa kaukopuhelusi soitat. Valitse 

ensin verkkotunnus 109, sitten suuntanumero ja lopuksi 

puhelinnumero. Voit sopia oman puhelinyhtiosi kanssa 

kaukopuheluiden automaattiohjauksesta. Se helpottaa 

soittamista, mutta ei vdhennd valinnanvapauttasi. 

Kankaanpaan Puhelin Oy 

Kiltasisarhuivi 
Joko Sinun Kiltasi sisarilla on 

kiltasisarhuivi? 
MPKLm hallitus on vahvistanut kaikkia Kiltasisaria yhdistavaksi sym-

boliksi taiteilija Marja Kurjen suunnitteleman 

90x90 cm silkkihuivin. 
Se on laadukas arkeen ja juhlaan seka moneen asuun sopiva. 

Kiltasisarhuivin hinta on 195 mk 

ja mita saa Maanpuolustuskiltojen liitosta, p. 491 492. 

Huivi sopii myos arvokkaaksi lahjaksi Kiltasisarelle. 
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Jorma Aalto 

Tiedustelu- ja saakiltako? 

Tiedustelupatteriston perinnepaivana kasitteli Ty-

kistoprikaatin komentaja eversti Raimo Kaukonen 

tervehdyksessaan jalleen Mittauspatteriston kil lan 

ja saamiesten ki l lan yhdistamista.Olen jaany t mietti-

maan, miksi tama tulisi tehda? Joukko-osaston tai -

yksikon kannalta on tietenkin ni in , etta yhteydenpi-

to kahteen kiltaan merkitsee jonkin verran enemman 

tyota ja vaivannakoa. Onko nykyisin sitten aika n i in 

kortil la, etta ei joudeta nahda tuota vaivaa? En kylla 

usko asian olevan noin. Tarkoituksena lienee saada 

yhteisen ki l lan alle kaikki Tiedustelupatteristossa 

palvelevat. 

Jos tarkastellaan tilannetta kiltojen tarkoituksen 

kannalta, n i in Suojelu- ja Saamieskillan tavoitteena 

lienee saada lippujensa alle suojelu- ja saamiestehta-

vissa palvelevat ja palvelleet henkilot. Kiltaveljia 

loytyy n i in maa- k u i n meri- ja ilmavoimista. Taman 

lisaksi heita on huomattavasti pal veluksessa l ima tie-

teen laitoksella. Miten nama henkilot l i ittyvat tai 

tuntisivat liittyvansa" nykyiseen Tiedustelupatteris-

toon? Yhteys tulee siita, etta Tiedustelupatteristo 

antaa nykyaan maavoimien saakoulutuksen. Muis-

tettava on myoskin se, etta saakoulutusta annetaan 

jatkossakin ilmavoimissa. Enta sitten suojelualan k i l -

talaiset? Heille joukko on aivan vieras. Talloin taytyi-

si purkaa vasta muutaman vuoden mittainen yhteis-

elo yhteisessa killassa. Vapaaehtoisten jarjestojen 

kannalta ei kovin usein tapahtuvat muutokset ole 

toiminnan kannalta hyvaksi. Oleellista on myoskin, 

miten saakiltalaiset ja mittamiehet tuntisivat k u u l u -

vansa yhteen? Kaikki ovat suomalaisia ja maanpuo-

lustuksesta kiinnostuneita, mutta riittaisiko se vie-

maan yhteista kiltaa vauhdilla eteenpain. Jos riittaa, 

n i i n hyva on. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen johto-

ryhmalla Helsingissa on myos ollut suunnitelmia 

yhdistaa eri maanpuolustusjarjestojen pi i r i t n y k y i 

sen sotilaslaanijaonmukaiseksi suuralueiksi.Tallakin 

pyritaan muodostamaan sotilasorganisaatioiden 

mukaisia vapaaehtoisjarjestojen organisaatioita. 

Onko tuo sitten jarkevaa? Me mittamiehet tiedam-

me, etta jo kaksikin vuotta on l i ian pitka aika sotila-

sorganisaation muutoksen kannalta.Emme pysty 

ennustamaan, saily vatkd nykyiset kokoonpanot edes 

taman vuosituhannen loppuun. K u n asiaa tarkastel

laan jarjestojen toiminnan kannalta, n i in onhan koko 

maanpuolustustyolle merkittavampaa, etta esimer-

kiksi Turun ja Porin sotilaslaanin alueella toimii seka 

Varsinais-Suomessa etta Satakunnassa omat piirijar-

jestonsa. Vuosittain on kaksinkertainen maara hen-

kiloita pyorittamassa toimintaa ja osallistumassa t i -

laisuuksiin. Asia on sama, jos oman kiltamme piiris-

sa yhdistettaisiin Porin, ja Kankaanpaan seka Turun 

paikallisosastot yhteen. Ei taitaisi toiminta ainakaan 

piristya. 

Mittauspatteriston kilta on tarkistamassa saanto-

jaan siten,etta saannoissa mainittu tarkoitus lahen-

taa toisiinsa Mittauspatteristoa ja ki l lan toiminta — 

alueen vaestoa — muuttuisi muotoon Tiedustelu-

patteristoa ja ki l lan toiminta-alueen vaestoa. Jos lah-

detaan muuttamaan myoskin kil lan nimea ni in , sii-

henkin loytyy esimerkkeja muista killoista. On ole-

massa esimerkiksi Porin rykmentin — Porin Prikaa-

t in kilta. Nain on voitu sailyttaa entinen perinteikas 

n i m i . Teemmeko killastamme Mittaus- ja Tieduste

lupatteriston killan? Talloin sailyisi ki l lan entinen 

n i m i ja lisays liittaisi sen nykyiseen joukkoonsa. Voi -

simme myoskin ottaa veljeskillasta Topografikillas-

ta mallia ja nimeta kiltamme Mittaustiedustelukil-

laksi. Varmaan joku pohti i nyt, miksi ei sitten suo-

raan Tiedustelukillaksi. Mielestani se liittaisi paljon 

muitakin tiedustelijoita k u i n mittamiehet ki l lan p i i -

r i i n eika siksi sovellu. 

Otsikossa mainittu Tiedustelu- ja Saakilta tuntuisi 

sopivan luontevasti Tiedustelupatteriston kannalta. 

Se kokoaisi koko henkiloston samaan kiltaan. K u n 

tarkastellaan varusmiesten kannalta asiaa, ni in r i i t -

taako muutaman vi ikon kurssi (saamies- ja saaaliup

seerikurssi) liittamaan heidat Tiedustelupatteriston 

kiltaan? Hehan palaavat paaosin entiseen joukko-

osastoonsa jatkamaan palvelustaan ja voivat l i ittya 

sitten kotiuduttuaan vaikka vireasti toimivaan Tu

r u n rannikkotykistokiltaan. 

Toisaalta tiedamme, etta varusmiehet eivat yleensa 

l i i ty heti kotiuduttuaan joukko-osastokiltaan, vaan 

kiinnostus heraa muutaman vuoden kuluttua. Taten 

asian perustelu varusmiesten kannalta nimen muut-

tamiseksi, ei ole ehka sittenkaan kiireinen asia. K u n 

otin esiin Turun paikallisosaston jasenluettelon ja 

laskin siita eri ikapolvien osuuden jasenistosta, paa-

d y i n seuraavaan tulokseen. 
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Killan jasenistosta on 

20—30 vuotiaita 19 % 3 

1—40 vuotiaita 15 % 

41—50 vuotiaita 27 % ja 

51—60 vuotiaita 17 % seka 

y l i 60 vuotiaita 22 %. 

Kaikkien kohdalla oleellista on, etta he ovat palvel-

leet Mittauspatterissa tai Mittauspatteristossa. Hei -

dan kannaltaan Mittauspatteriston kil lan nimen ha-

viaminen merkitsisi ehka oleellisen yhteyden mene-

tysta puolustusvoimiin. Jaksettaisiinko lahtea toi-

mintaan mukaan, k u n seka varusmiesajan etta kerta-

usharjoitusten aikainen tuttu n i m i olisi haipynyt. 

M o n i kiltaveli varmaan pohti i , miksi olen kirjoitta-

nut taman kirjoituksen. Olen halunnut saattaa asian 

keskustelun alaiseksi, koska jos ryhdymme muutta-

maan ki l lan saantoja patteriston nimen vaihdon joh-

dosta, n i i n mielestani olisi jarkevaa tarkistaa myos 

nimikysymys samassa yhteydessa, jos asialle loyty-

vat vahvat perusteet. Mielestani pelkan sotilasorga-

nisaation muutos ei tahan riita. Meidan pitaa muis-

taa, etta onhan toiminnassa myoskin viela KTR 1: n 

yhdistys ja tallakin hetkella perustetaan viela sodan 

ajan joukkojen kiltoja, vaikka aikaa on kulunut y l i 

puolivuosisataa. K u n taman ottaa huomioon, n i in 

talla hetkella 25-vuotiaat kiltaveljet voivat vastaa-

vasti viela vuonna 2040 tuntea yhteen kuuluvaisuut-

ta Mittauspatteristoon. Tama r i i p p u u tietenkin k i l 

lan ja sen jaseniston aktiivisuudesta. 

Kaikkein oleellisinta on, ettazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA killan varsinaiseksi 

jaseneksi voi paasta ikaan, sukupuoleen tai sotilas-

arvoon katsomatta jokainen Suomen kansalainen, 

jonka kil lan hallitus jaseneksi hyvaksyy. Kiltamme 

on tallakin hetkella avoin kaikille ni in saa- k u i n 

tiedustelumiehille. Toiminnassa ei erotella ketaan 

koulutuksen tai sotilasarvon perusteella. Tarkeinta 

on aktiivinen mukanaolo ki l lan ja sen paikallisosas-

tojen toiminnassa. 

Kiltojen valinen yhteistoiminta on talla hetkella 

lisaantymassa. Toisaalta esimerkiksi jo vuosien ajan 

on ollut mahdollista, etta Mittauspatteriston ki l lan 

jasen on voinut osallistua Turun seudun kenttatykis-

tokillan jarjestamiin tilaisuuksiin, retkiin ja tutustu-

mismatkoihin. Nain on myoskin kaytannossa tapah-

tunut. Tavanomaisia ovat myoskin muiden kiltojen 

ilmoitukset toiminnan sopimisesta kenelle tahansa 

kiltaveljelle. Kil lan jarjestaessa esitelma- ja muita 

tilaisuuksia oleellisinta on, etta osallistujia saataisiin 

riittavasti, ja koska aiheet myoskin sopivat kaikille. 

Kiltaveljet, n i in Saamieskillassa k u i n Mittauspatte

riston killassa, nayttakaamme kiltojemmevoima osal-

listumalla runsaslukuisesti Tiedustelupatteriston 70-

uotisjuhliin ensi kesana. Tapaamisiin myoskin k i l 

tamme 30-vuotisjuhlissa. 

Muistatko taman 
Killan varusmiesosaston toimintaa 

(Mittamies -73) 

Mittauspatteriston Kil lan varusmiesosasto on toiminut jo usean 

vuoden ajan. Vaikka hallituksia on vuodessa kolme, ei se ole 

vaikeuttanut innokkaiden varusmiesten tyoskentelya. 

Kil lan varusmiesosasto to imi i valittavana elimena patteriston 

komentajan ja varusmiesten valilla ja p y r k i i tassa ominaisuudessa 

tuomaan esille mahdolliset muutos- ja/tai parannusehdotukset. 

Me huolehdimme Mittauspatteriston varusmiestoimikunnan 

kanssa viihtyvyydesta Mittauspatterissa. Vi ih tyvyyden lisaami-

seksi olemme jarjestaneet varusmiehille mahdollisuuksien m u 

kaan juhlatilaisuuksia, kilpailuja, teatteriretkia ja erilaisia vapaa-

ajan harrastusmahdollisuuksia. 

Vuoden 1973 toimintasuunnitelma ei kovin paljoa eroa edellisen 

vuoden suunnitelmasta. Pyrimme saamaan rahavarat suurem-

miksi , jotta toimintaa voidaan lisata. 

Mainit tavin uusi toimintamuoto varusmiesosastolla on k u m m i -

pojan ottaminen. Kummilapsemme on kolmivuotias sotainvali-

d i n poika M i k k o Juhani Vuorenmaa. Tulemme muistamaan hanta 

syntyma- ja nimipaivana seka jouluna. 

Pyrimme taalla varusmiesosastossa kiinnittamaan huomiota sii

hen, etta Ki l lan varusmiehet kotiuttamisen jalkeenkin olisivat 

mukana Mittauspatteriston Kil lan toiminnassa ja uutta nuorta 

polvea astuisi nykyisten jasenten avuksi ja tueksi. 

Puheenjohtaja 
Alikersantti 
HHolm 

Kummipoika Mikko Vuorenmaa aliker-

santti Holmin sylissa. 

Kummipoika kotiutui Tiedustelupatteristosta 

7.12.1993. 
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Tuomo Valkjarvi 

Valmiina nousuun! 
"Paastakseen jonnekin, 

sinne tulee lahtea" 

Helsinki veljineen nousi junaan, omaan makuu-

vaunuun, ja lahti matkalle pohjoiseen ruskaleirille 

10.9.1993 klo 19.22. K u n veljet ol i laskettu, vuoteet 

jaettu ja piletit leimattu, ei kulunut hetkeakaan tees-

kentelyyn, vaan matka seurustelulle varatussa vau-

nussa saattoi aikaa. Joukossa ol i jopa ensikertalaisia 

junamatkustajia, mita kylla ihmeteltiin. Juna suoritti 

pysahdyksia valiasemilla sen verran, etta loput veljet 

ja sisaret saatiin mukaan ja sitten taas matkaan. 

Yon tunteina P 64 porhalsi lapi Pohjanmaan ja 

saapui aamun tunteina ajallaan pohjoiseen paakau-

punki in . Tosin Laurilan jalkeen ei katkenneitten kis-

kojen vuoksi nukkumisesta tul lut mitaan, vaikka 

tyynykin ol i eristimena. Ehkapa hitsaus jatkuu peril-

le asti. Hetken jalkeen P 64 jatkaa matkaa y l i suurim-

man joen kahteen kertaan ja aloittaa loivan nousun 

saapuakseen Kuluksen ja Vian jalkeen Misi in . "Tois-

ta se ol i mullivaunussa", sanoivat monet. Saakin on 

ehtinyt viileta sen verran, etta kesahepenissa mat-

kaavat nauttivat kananlihasta ja v i l u n vareista, en-

nenkuin saapuu SA-"d6sa" ja vie retkelaiset Rova-

jarvelle. Si tten edellisen kerran saavummekin uudel-

le leirialueelle, sille leirialueelle, jossa sotilaskotiin 

jonotettiin. 

Tasta alkoi "survival - rosvopaisti - vihkiaiset" ret-

k i . 

'Yksi kuva kertoo enemman, kuin tuhat sanaa' 

0 YAJAli VI 

Rovajarvi uusin silmin/TV 
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Kaikissa vihkiaisissa leikataan asiaan 
kuuluvin saksin/TV 
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"Uskallus vaatii myos 

tietoa ja paamaaran!" 

Helsingin alaosasto sai kunnian toimia vuoden 1993 

vuosikokouksen isantana. Katajanokalla sijaitseva 

Marina Kongres Center antoi kokoukselle ja veljesil-

lalliselle arvoisensa puitteet. 

Toimintavuosi on vakioitunut ja sita ovat suunni-

telleet entiset veljet. Erityisesti jouluglogiesitelmat 

ovat laadukkaina ja ajankohtaisina koonneet kilta

veljet runsaslukuisesti. Tamankertainen esitelma l i i t -

ty i tykistotiedusteluun, jonka pi t i tunnetulla tietotai-

dollaan kv eversti evp Jyri Paulaharju. Historian 

tutkimus ja kirjoitus on edennyt hanen ansioistaan 

jalleen pitkan harppauksen. Tuleva historia on sen 

osoittava. 

Kiltatyo elaa historiansa ehkapa voimakkainta nou-

sua. Hyvana esimerkkina siita on vapaaehtoinen 

maanpuolustuskoulutus. 

Onko kiltamme mukana tuossa nousussa ja miten? 

Alkaisiko nousu siita, etta vaihtaisimme kirjoittajien 

valokuvat hieman tuoreimpiin ja kiltatyon ymparis-

toon? Antaisiko myos uusien kirjoittajien kyna vauh-

tia uudelle nousulle? Jospa varusmiehet toimittaisi-

vat ja taittaisivat seuraavan lehden, joka on juhla

vuoden tapahtumien lehti? 

"Saadaksemme jotain sita tulee yrittaa"! Sen aika 

on nyt. 

P.S. Tarkkaavainen lukija saattoi saada edellisesta 

komentajan kirjoituksesta sen kasityksen, etta klassi-

nen kuvaustoiminta lakkautetaan puolustusvoimis-

ta. Koska tiedan siita jotain, haluan korjata mahdol-

Kuva-arvoitus! Miksi kv Y Ylakorpi osoittaa 

sateenvarjolla 12:tta lautaa ja missa?/TV 

lisen vaarinkasityksen. Klassinen valokuvaus ja n i i -

den SA-kuvien tuottaminen elaa uutta nousuaan. 

Paaesikunnan kuvakeskus organisoitiin 1.1.1993 al-

kaen Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittamiskes-

kukseen (PvKK) kuvaosastoksi ja se sijaitsee edel

leen Santahaminassa. Samalla siihen yhdistettiin elo-

kuva-arkisto, opetuselokuvia ja dokumentointia te-

keva tuotantoryhma. Tuotantoryhma keskittyy ope-

tuselokuvien valmistamiseen 1.1.1994 alkaen PvKK:n 

oppimateriaalisosastossa. 

Santahaminassa joulukuussa 1993 

Teknkapt T Valkjarvi 

SUOMEN SOTAHISTORIALLISET KUVA-ARKISTOT 
Suomen Puolustusvoimat on tallentanut sotilaittensaelamaajo 1880 luvulta alkaen. Elokuviaon dokumentteina 
1910-luvulta alkaen ja henkilokuvia vuodesta 1926 alkaen. 
Valokuvat on sijoitettu kahteen arkistoonjaelokuvat ovatsamassaarkistossa. Ennen vuotta 1939 otetut valokuvat 
ovat Sotamuseossaja siita alkaen Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittamiskeskuksen (PvKK) kuvaosastossa. 
Elokuva-arkisto on PvKK:n kuvaosastossa. 
Sotamuseon arkistossaon valokuvia n. 200 000 kappaletta. Kuvaosaston arkistossaon vuosilta 1939 -1945 TK-
valokuvia n. 161 000 kappaletta. Vuodesta 1947 alkaen on valokuvattu puolustusvoimien tapahtumiajatoimintaa 
siten, etta valokuvia on arkistoitu jo yli miljoona kappaletta. 
Elokuva-arkistossa on n. 2 800 koti- ja ulkomaistadokumenttiajaelokuvaa 1910-luvulta alkaen. Arkisto karttuu 
jatkuvasti uusilla elokuvilla. Perusarkistossa on n. 1000 elokuvaa, suojeluskuntafilmeja n. 140 elokuvaa vuosilta 
1920-1930. Huomattavan osan arkistomateriaalistamuodostavat vuosien 1939-1945 aikaisetTK-filmit, joitaon 
210 000 filmimetria. Niista on koostettu aikanaan tilannekatsauksia 98 kappaletta. Saksalaisia katsauksia on n. 
250 kappaletta ja Neuvostoliittolaisia elokuvia n. 300 kappaletta. Elokuva-arkistossa ovat puolustusvoimien 
opetuselokuvat. 
Vanhaa valokuvamateriaalia kaytetaan runsaasti sotakirjojen ja historioiden kuvittamiseen. Julkaisupalkkiot ovat 
kansallista tasoa. Uusintavalokuvamateriaalia kaytetaan julkaisutoiminnassa, opetuksessa, oppimateriaalin ja 
oppikirjojen kuvittamisessa. Elokuvilla on suuri merkitys sotahistorian ja sotilaiden opetuksessa. 
Suomalainen sotakuva tunnetaan maailmalla tunnuksesta SA-kuva. 
Yhteystiedot: VALOKUVAT: ELOKUVAT: 

Sotamuseo Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittamiskeskus 
PL 266 Elokuva-arkisto 
00171 HELSINKI FINLAND EUROOPPA PL 360 
Puh: 90-1616388, Fax: 358-0-1616390 00101 HELSINKI FINLAND EUROOPPA 
Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittamiskeskus Puh: 90-1615840, Fax: 358-0-1613814 
Kuvaosasto 
PL 14 
00861 HELSINKI FINLAND EUROOPPA 
Puh: 90-1613585, Fax: 358-0-1613589 
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Seppo Nurminen 
Kankaanpaan paikallisosaston kuulumiset 

Lamako kiltatoimissa, 

koskeeko pankkituki meita 
Killan vuosikokouksen onnistumisesta kiitos jar-

jestajille. Toukokuussa vietimme lehdenpuhkeamis-

juhlaa Merivirran Veikon mokilla Ahlaisissa. Kaiken 

sen toiminnan lisaksi, mita kiltalaiset tallaisissa ta-

paamisissa harrastavat, kavimme oikealla merella 

kalassa. Veikkohan ne kalat nappasi ja me saimme 

vain rippeet. Savustettu ahven, Veikon savustama se 

vasta on poikaa. 

Tykistomuseolla oli meille suunniteltu pienia aska-

reita, mutta sillakin rahat olivat loppu. Ei silla, etta 

me olimme n i i n kalliita, mutta ei ol lut edes tarvikkei-

ta. N o sitten saimme homman. "Viekaa pojat tuo 

kenttakeitin tuonne alas juhlasaliin" sanoi kiltaveli 

Pekka. Mehan vain purimme sen ja veimme alas, jos 

meita joskus pyydetaan tuomaan se ylos, me annam-

me homman mielellamme muille. Taman homman 

jalkeen saunoimme museon saunassa, jossa myos 

nakyy kattemme jalki. 

Kesapaivilla Rovajarvella ol i muutamia veljia Aho-

Mantilan Heikin johdolla juhlimassa saunan "val i -

juhlia" . Muistakaa kiltalaiset; saunaremontti on vie

la kesken! 

Syksyn ja pimeiden tullen olimme Niinisalon Up-

seerikerhon, Paallystokerhon, Reservin upseerien ja 

-aliupseerien kanssa mittaamassa kerhojen tiskeihin 

uudet koordinaatit kerhon remontin jalkeen. 

Pankkitukihan ei meita koske, mehan pystymme 

toimimaan pienella rahalla, joukkoja vain tarvitaan 

toimintaan. Maksaneita jaseniahan meidankin osas-

tossa on n 120 siskoa ja veljea. 

• • I 

Seppo Nurminen (oik) luovuttamassa Kalamiehen maljaa illan isannalle Veikko Merivirralle. 
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Pekka Saarivirta 

Kertaus-

harjoitusten 

muistoja 

Kevattalvella saapui kutsu 8 paivan kertausharjoi-

tukseen toukokuussa Rovajarvelle. Valmistautumi-

nen alkoi valittomasti: i lmoitus tyonantajalle, vas-

taus sotilaslaanin esikuntaan ja makuupaikan vara-

us junaan. Reservilaisen opas tu l i otettua kateen 

kirjahyllysta, koska pieni kertaus perusasiohin tun-

tui olevan paikallaan. K u n kolmisen viikkoa ol i aikaa 

lahtopaivaan, tu l i posriluukusta uusi kirje laanista. 

Tata avatessa kavi mielessa ajatus: onkohan koko 

harjoitus joudut tu peruuttamaan rahanpuutteen 

vuoksi. Yllatys o l i kuitenkin positiivinen, silla kuo-

ressa ol i kutsu saapua 10 paivan harjoitukseen syk-

sylla. Tassa vaiheessa paatin soittaa patteristoon K i -

velan Anti l le , jotta saisin varmuuden molempien 

paikkansapitavyydesta vai onko harjoitus siirretty 

syksyyn. Totta se kuitenkin ol i—kahdet kertaushar-

joitukset samana vuonna. 

Kevaan k h alkoi helatorstaina ja paikalla oli tuttuja 

reservilaisia melkoinen joukko. Neljan paivan ajan 

patterien paallikot ja varapaallikot vaihtoivat koke-

muksiaan, tekivat ryhmatoita ja suunnitelmia har joi-

tusten suhteen ja "yli-ikaiset" suorittivat tehtavien 

siirtoa nuoremmille. Paivat kuluivat nopeasti mie-

lenkiintoisten asioiden parissa ja illat ja yotkin hy-

vassa seurassa saunomisen ja tarinoinnin merkeissa. 

Sunnuntaipaivan aamulla saapui lisaa syksyn har

joitukseen tulevan reservilaispatterin runkohenki-

lostoa. Paaosa ol i nuoria vanrikeita, joille kh oli en-

simmainen. Seuraavat paivat kuluivatkin tarkempi-

en suunnitelmien laatimiseen koko joukon kertaus-

harjoitusta varten. Perustaminen, I-vaiheen koulu

tus ja tehtavakohtainenkoulutus suunniteltiin innol-

la ja huolellisesti ja laadittiin asiaankuuluvat paperit. 

Syksyn harjoituksessa paallikon tehtavat lankeaisi-

vat minulle, koska sijoituksen mukainen paallikko 

Kivela olisi kurssilla. Patterimme reservilaisten ika-

rakenne tulisi melkoisesti nuorentumaan edellisesta 

harjoituksestamme, joka oli kuusi vuotta aiemmin. 

Patterin huollosta vastaavat Kepu ja Juha totesivat 

tasta huolestuneina: "Mi ten me ruokimme sellaisen 

porukan syksylla, k u n nailla nuoremmilla tuntuu 

olevan aina nalka?" 

Lahtiessamme leirialueelta torstaina kohti Rova-

niemea saimme melkoisen lumisateen vastaamme, 

joten suunniteltu terassikaynti voitiinunohtaa. Veik-

kailimme syksyn harjoituksen saata — lunta voi 

sataa jo sil loinkin. Kotimatka sujui rattoisasti junas-

sa. Aamulla Tampereen asemalla meita v i ikon "met-

sassa" olleita miehia kohtasi ihmetysta ja vihastusta-

k i n herattanyt naky — naiseksi pukeutunut mies. 

"Vahemmistakin syista on murhia tehty" totesi eras-

k i n reservilainen. Porin junassa matkaavien kesken 

sovittiin, etta aloitamme syksyn harjoituksen jo edel-

tavana viikonloppuna, jolloin leirilla olisi kiltalais-

ten vierailu ja saunan vihkiminen y m mukavaa. 

Kesa kulu i ja koitt i syyskuun kymmenes paiva, 

jolloin otettiin taas suunta pohjoiseen. Junassa ol ik in 

varattu kokonainen makuuvaunu kiltalaisia varten, 

joten menomatka sujui vauhdikkaasti. Ainoatakaan 

muuta kevaalla matkaan lupautunutta reservilaista 

ei lisakseni kuitenkaan nakynyt. Vi ikonloppu leiri-

alueella oli mieliinpainuva kaikkine tapahtumineen, 

joista varmaankin toisaalla tassa julkaisussa on tari-

naa. 

Maanantai ol i sopiva rauhoittumispaiva, ennen-

kuin reservilaisten paallysto, alipaallysto ja auton-

kuljettajat saapuivat tiistaina harjoituksiin. Joukon 

perustamiseen tahtaavat valmistelut alkoivat kevaalla 

laatimiemme suunnitelmien mukaisesti. Nuorten 

reservilaisten innostus ol i silmiinpistavaa. Jokainen 

asennoitui tehtavaansa mallikelpoisesti. Paallikko-

na voin keskittya "suurten linjojen" vetoon ja luottaa 

alaisten k y k y y n hoitaa heille maaratyt tehtavat. Kai-

kil la ol i selkeat kasitykset torstai-illan kaskynjaon 

jalkeen, miten miehiston saapumisen jalkeen seuraa-

vana aamuna toimitaan. 
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Lahdin Onnin kanssa joukkoani vastaan Misin ase-

malle, jonne junaa ei aikataulun mukaan saapunut-

kaan. Asemamiehet i lmoitt ivat sen olevan tunnin 

myohassa. Soitimme leirialueelle myohastymisesta. 

K u n tunt i ol i kulunut , saimme tietaa junan olevan 

viela toista tuntia myohassa. Taas puhelimeen ja 

kaskytys aikataulun nopeuttamisen valmistelusta. 

Lopulta juna saapui lahes kolme tuntia aikataulus-

taan myohassa. Asemalla ol i vipinaa, silla kertaus-

harjoituksiin tu l i miehia muihinkin joukko-osastoi-

hin ja omien saaminen autoon vei aikaa. Matkalla 

Rovajarvelle kerroin miehille paivan ohjelmasta ja 

yleista harjoituksesta. 

Leirialueelle saavuttuamme toimimme uuden no-

peutetun aikataulun mukaan. Kiiretta joudutt i in 

pakostakin pitamaan, vaikka olimme ajatelleet "peh-

meata laskua". Miehiston kommentit — "samaa va-

rusmiesaikaista rumbaa" — kuvasivat h y v i n tilan-

netta. Kuitenkin ohjelman mukaisesti saimme kou-

lutukset kaynti in ja lauantai-iltana varusmiehilla tay-

dennetty 11. MTiedPtri ol i valmiina sotavalmiustar-

kastukseen - jopa vaapeli ol i rivissa taisteluvyo paal-

la. Joukko todettiin taisteluvalmiiksi ja johtajat saivat 

kaskynannossa tehtavat alkavaa maastovaihetta var

ten. 

Sunnuntaina ryhmityimme ensimmaisiin rintamiin. 

Patterinpaasi nayttamaan kykynsa ja taitonsa toden-

mukaisissa olosuhteissa. Siirtymisia uusiin asemiin 

tapahtui viela kahdesti. Jokaisella kerralla homma 

tapahtui entista r ivakammin ja kouluttajilla oli lop-

puvaiheessa vain sivustakatsojan osa. Meille anne-

tut paikantamis- ja tulenjohtotehtavat pystyimme 

suorittamaan ta valla, josta saimme kiitosta eri tahoil-

ta. Erilaiset vierailuryhmat kavivat paivittain tutus-

tumassa toimintaamme — ol i kenraali ja eversteja 

n i i n paljon, ettei "pienemmista herroista" enaa jak-

settu pitaa lukua. 

Keskiviikon illalla sai yhtyma, johon mekin k u u l u i -

mme, tehtavansa suoritettua ja kaskyn siirtya Rova-

jarven alueelle reserviin. Me vietimme viela yon 

maastossa ja lahdimme vasta aamulla leirialueelle. 

Yon aikana tul i ensilumi maahan - nainhan me ke

vaalla veikkailt i inkin. Saamiehet olivat kuitenkin 

pystyneet pitamaan " t i la tut" hyvat ilmat harjoituk-

semme alkuajan, joten luonnon muuttuminen val-

koiseksi ei meita haitannut. K u n kalusto saatiin huol-

lettua, saunottua ja vaihdettua siviilivarusteet paal-

le, suoritettiin passien jako ja matka Rovaniemelle 

alkoi. Sielta sitten aikanaan juni in ja tunnelma korke-

alla kohti kotimaisemia. 

Tiivis kertausharjoitus sai ajatusmaailman muuttu-

maan ni in , etta v i ikon ajan tulivat "taistelut" viela 

uniin. Vaimon kertoman mukaan olin eraanakin yona" 

kysynyt: "Tiedustelu-upseeri, tuleeko sielta pienia 

vai suuria helikoptereita?" 
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Mittauspatteriston kilta, Porin alaosasto 

Vaellusretki 

Alaosasto paatti vuosikokouksessaan toteuttaa ke

vaalla vaellusretken Kullaan Joutsijarven ympari . 

Kohteen valintaan vaikutt i se, etta sita oli mainostet-

tu paikkakunnan lehdessa uutena ja hyvinmerkitty-

na maastoreittina. Johtoryhma hankki Porin kau-

pungin matkailutoimistosta alueen karttoja ja esit-

teen vaellusreitista, laavuista, majoista ja nuotiopai-

koista. 

Karttatiedustelun perusteella tehtiin suunnitelma 

reitista, yopymispaikasta ja aikataulusta. Reitille 

suunniteltu yopymispaikka tiedusteltiin etukateen. 

Koko jarven kiertaminen merkittya polkua pi tk in 

tuntui l i ian rankalta urakalta, joten paatimme lainata 

veneen, jolla Jussi kuljetti osan "tarkeista" retkiva-

rusteista jarven y l i . Venetta tarvittaisiin myos vesis-

ton ylittamiseen parissa salmessa. 

Toukokuun 7. paivan illansuussa kokoontui K u l -

laalla Tammen tilalle 10 urhoollista kilta vaellukselle 

lahtijaa. Ryhmakuvassa kaikki ovat iloisin i lmein 

vajaan vuorokauden retki on viela edessa. Saa ol i 

mita kaunein. Varusteiden tarkastuksen jalkeen tama 

joukkio pisti saapasta toisen eteen ja suuntasi reitille. 

Ensimmainen oikaisu merkitylta polulta tapahtui 

heti lahdossa. Ryhma johdateltiin tieta pi tk in polul -

le, joka vii tan mukaan vei Silokallioon. Tama oli 

kuitenkin talvisen hiihtoladun pohja, joka muuttui 

nopeasti melko pehmeaksi ja vetiseksi suomaastoksi 

—polusta ei enaa ollut tietoakaan. Matkaa kuitenkin 

jatkettiin pienista napinoista huolimatta — kirjoitta-

jankin suunnistustaito asetettiin taas kyseenalaisek-

si ,kun muistutettiin edellisen syksyn sieniretkella 

sattuneesta koukkauksesta. K u n ensimmainen joki 

ol i ylitetty kuivina sillasta, joka ol ikin siina mihin se 

kartassa ol i merkitty, palautui joukon usko vetajiin. 

Vetajien itseluottamus kasvoi entisestaan, k u n ha-

vaitsimme puissa ensimmaiset keltaiset taplat, joilla 

reitti oli esitteen mukaan merkitty maastoon. 

Muutaman reitin "oikaisuun" ja merkkien etsin-

taan kaytetyn tunnin jalkeen ryhmamme saapui jar

ven rantaan paikkaan, johon vene raskaassa lastis-

saan oli rantautunut. Kevyt retkivarustus kasvoi 

hetkessa melkoiseksi taakaksi, jota itsekukin lahti 

rahtaamaan noin kilometrin paassa olevaa laavua 

kohti . Tama taival o l ik in koko reitin raskain, silla 

polku kulki lapi metsatyomaan, jossa kaadettuja puita 

ja risuja ol i r i i t tamiin. "Evaittenkantajat" ilmaisivat-

k in selvasti, etteivat kanna yhtaan "taysinaista" aa

mulla eteenpain. Sitkeasti ponnistellen saavuimme 

laavulle, jota epailyista huolimatta ei mikaan toinen 

ryhma ollut vallannut. 

Nopeasti retkeilijat asettuivat taloksi laavun ympa-

rille, tul i sy tytettiin nuotioon ja kohta ol i kahvipannu 

porisemassa ja makkarat karistymassa. Ilta oli jo 

myohainen, mutta matkan aiheuttama vasymys ei 

32 



tuntunut painavan ketaan. Nuot ion aaressa tarinoi-

t i in , laulettiin ja maisteltiin evaita aamutunneille 

asti. Viimeinenkin taistelija etsiytyi levolle ja rauha 

palasi korpimaastoon. 

Aamulla viimeisetkin uneksijat heratti lahelta k u l -

kenutmetsatraktori.Traktorimieskutsuttiinmukaan 

aamukahville ja suoritettiin vahvuuden laskenta. 

Todettiin, etta kaksi oli joukosta poissa — olivat 

anivarhain lahteneet jatkamaan matkaa ominpain 

ehtiakseen viela muih in askareisiin sina paivana. 

M u u joukko ol i harvinaisen pirteassa kunnossa ja 

aloimme leirin purkuhommat. Marssi ol i juur i alka-

massa, k u n pienoinen sade yllatt i meidat. Paatimme 

istuskella viela hetkisen laavulla, koska pilvia ei 

nayttanyt olevan nimeksikaan. Kohta aurinko jal-

leen paistoikin ja paasimme matkaan. 

Reitin varrella tutkimme maja- ja laavurakennel-

mia, joita ol t i in pystyttamassa vaeltelijoiden tauko-

paikoiksi. Vesistonylityksiin jouduimme matkalla ja 

totesimme veneen tarpeellisuuden. Vetta salmipai-

koissa ol i n i in runsaasti, ettei uimatta olisi selvinnyt 

y l i . Vaelluksemme jatkui p i t k i n polkuja ja teita kohti 

lahtopaikkaamme hikisissa merkeissa. Aurinko oli 

paattanyt tehda siita pai vasta kevaan lampimimman 

ja siina se onnistuikin hyvin . Matkalla paasi juoma-

vesikin loppumaan, joten janonsammutus ol i ensim-

maiseksi mielessa perilla. 

Tunnelma oli kaikilla korkealla eika pienia hierta-

mia muistanut enaa kukaan, k u n matkan kokemuk-

sia vaihdettiin. Paatimme toteuttaa vastaavan vael-

luksen myos ensi vuonna — ol i se ni in virkistava 

vuorokausi maastossa. 
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Terveiset Tampereelta 
Vuosi -93 on taas loppumassa ja on aika tehda 

yhteen veto tapahtuneesta. Tampereen paikallisosas-

ton toiminta vuosi lahti kaynti in kil lan vuosikokouk-

sessa, Helsingissa, jossa mekin olimme joukolla 

mukana. 

Kevaalla vaihtui patteriston komentaja. Uutena 

miehena Tiedustelupatteriston johtoon astui 1.5. evl 

Pentti Kuosa, tervetuloa mittamiesten joukkoon. Sa

malla yksi aikamme pitempaan Mittauspatteristossa 

palvelleita upseereita, evl Timo Kopra, jai ansaitse-

malleen elakkeelle. Parhaat kiitokset kiltaveli Timol-

le hanen patteriston ja ki l lan hyvaksi tekemastaan 

tyosta. 

Meilla Tamperelaisilla on tapana aina puolustus-

voimainlippujuhlapaivana kokoontuayhdessa soti-

laiden ja maanpuolustusvaen kanssa juhlalliseen 

seppeleenlaskutilaisuuteen "Marskin"-patsaalle. 

Tanakin vuonna iltapuhteella tapahtumasta muo-

dostui pienimuotoinen ja juhlallinen hetki puheen, 

laulun ja soiton hoystamana. 

Perinnepaiva kesan alussa on aina se tapahtuma 

joka keraa veljet ja sisaret yhteen viettamaan kunni-

akasta paivaa. N y t vietetty normaalia pienimuotoi-

sempi juhlakin puolustaa paikkaansa ja saattaa jat-

kossa ns. valivuosina, kuten tamakin, tulla hyvinkin 

kyseeseen. Naissa tapahtumissa valottuvat ki l lan 

kokonaistoiminta ja sen alkulahteet, Mittauspatte-

risto. 

Kesaleiri ol i muuttunut syysleiriksi ja siita johtuen 

leirijuhlapaivakin ol i syyskuun puolival in tienoilla. 

Mukana olleille varmaankin erinomaisen hyva ja 

virkistava kokemus. Varmaankin osallistujia selkea 

kesaaika, lomineen, helpommin pistaa lahtemaan 

tallaiselle raskaalle viikonloppureissulle. 

Edella mainitsin Tamperelaisten tavoista perintei-

siin osallistumisiin. Haluan viela mainita toisen, se 

on itsenaisyyspaivan vietto. Vuosittain, nyt jo 40 

kerran kokoonnutaan Kalevankankaan sankaripat-

saalle laskemaan seppeletta, kansalaisjarjestojen ja 

varuskunnan yhteistoiminnassa jarjestamaan tilai-

suuteen. Seppeleen laskemisen jalkeen varuskunnan 

joukot (SatLsto), maanpuolustusjarjestojen l ippul in -

na, veteraanit ja kiltalaiset suorittavat ohimarssin 

Kalevan puistotiella, sen ottaa vastaan StLston ko

mentaja. Tapahtuma paattyy yhteiseen jumalanpal-

velukseen Kalevan kirkossa. 

Toivottavasti nyt puolustusvoimiamme koettele-

vat ja suunnitelmissa olevat supistukset eivat ulota 

lonkeroitaan vapaaehtoista maanpuolustustyota te-

kevien esteeksi millaan tavoin. Paremminkin sen 

pitaisi olla merkki aktiviteetin nostamiseen ja vapaa-

ehtoistyon, mikal i mahdollista, lisaantymiseen kilta-

toiminnassakin. 

Kiltaterveisin Pertti Heikkila 
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Orvo Haavisto 

Turinoita 

Turusta 

Vuodenaika, tama syksyinen, tuottaa erilaisia kir -

jeita eri yhteyksista allekirjoittaneelle. Eras naista ol i 

muistutus kirjoittaa Mittamieslehteen kiltatapahtu-

mista ja muitakin kiltaveljia ja -sisaria kiinnostavista 

asioista. Muista kuin ilahduttavista asioista ei nyky-

paivana oikeastaan saakkaan puhua tai kirjoittaa, 

koska me kaikki olemme, luulis in, jo taynna tata 

negatiivista ajattelua! 

N o ni in, asian laita Turussa lienee samanlainen 

k u i n muuallakin Suomessa, jotta voidaan sanoa, sii-

na ne tarkeimmat, nimittain asiat ovatkin. Tosin 

Mittamies asiassa taalla on sentaan jotain positii vista 

tapahtunut, tosin mikroskaalassa! 

Vuosi alkoi normaalilla toiminnalla; osallistuimme 

killan vuosi paivan viettoon helmikuussa. Sita seura-

si paikallisosaston kevatkokous Turun upseeriker-

holla ja kesakuun vierailu Niinisalossa Mittauspatte

riston, eiku tiedustelupatteriston, vuosipaivan juh-

lallisuuksissa. Naita vietettiin mita pienemmissa 

puitteissa odoteltaessa ensi vuoden suurta juhlagaa-

laa. Samassa yhteydessa vietettiin perinteista velje-

siltaa, tosin kaannetyssa jarjestyksessa. N y t veljesilta 

ol i varsinaisen juhlapaivan jalkeen. Tama ei lainkaan 

latistanut illanviettoa, pain vastoin, tuntui kuin i l lan-

vietto olisi saanut uutta puhtia tasta. 

Loppu kevat ja kesa kulu i lueskellen Turun Sano-

mien kiltapalstalta toisten, suurempien kiltojen, ak-

tiivisesta toiminnasta. Mikaan ei kuitenkaan estanyt 

kiltamme jasenistoa osallistumasta naihin muiden 

kiltojen rientoihin, koska olemme sopineet etta kaik

k i kiltalaiset voivat osallistua toisten kiltajoukkojen 

jarjestamiin tilaisuuksiin, jotta osanottajajoukko olisi 

vierailukohteen isannistolle mieluinen. Ei vain m u u -

tama kiltaveli , k u n on i lmoitettu, etta osallistujia on 

parikymmenta! 

Syyskuussa paikallisosaston jasenia osallistui y h -

dessa muiden paikallisosastojen kanssa Rovajarvel-

la vietettyyn perinteiseen Kenttatykiston syysleiril-

le. Erittain onnistunut matka seka kaytetyn k u l k u -

neuvon etta tapahtumarikkaiden tapausten vuoksi. 

Mieleen painuva ainakin Turkulaisille, mutta niista 

kaikista ilmeisesti toisaalla tassa lehdessa. 

Vuoden viimeinen kilta-iltamme on viela edessa 

pain, k u n kirjoitan tata artikkelia, mutta uskon ja 

toivon etta saamme siihen nuorta ja aktiivista osan-

ottajajoukkoa, mitenkaan halveksimatta meita va-

han varttuneempaa osanottajakaartia. 

Itse olen osallistunut muutamien muiden kiltavel-

jien kanssa moneen tapahtumaan Varsinais-Suomes-

sa ja en voi muuta kuin sanoa, etta se on ollut mieleen 

painuvaa ja opettavaista toimintaa. 

Naista voidaan mainita vapaaehtoisen maanpuo-

lustuskoulutuksen valmiuskurssi kevaan aikana. 

Puolustusvoimien lippujuhlapaivana ol i allekirjoit-

tanut kantamassa kiltamme l ippua lippulinnassa 

Vammalassa jarjestetyssa juhlassa. 

Elokuun lopulla Naantalissa jarjestetyssa Reservi-

laisurheiluliiton merimestaruuskilpailussa sain olla 

veneellani voittaneen Rauman res.upseerien kak-

kosjoukkueen valvojana. Tassa toimessa nain miten 

hyva tiimityoskentely to imii seka yolla etta paivalla 

navigoitaessa merella. 

Syyskuussa Turun Typhoonissa jarjestetyssa Tat

too -93 musiikkitapahtumaan osallistui useita pai

kallisosaston kiltaveljia. Ohjelma ol i erittain hieno. 

Viela olen menossa pikkujoulu- ja ostosristeilylle 

Turun seudun Kenttatykistokillan kanssa. 

Paikallisosasto on osallistunut onnittelijana eri k i l 

tojen vuosipaivien yhteydessa jarjestettyihin vas-

taanottotilaisuuksiin. 
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Kuten Epiktetos aikoinaan totesi: "Miten asiat ovat 

ei useinkaan ole n i in tarkeata k u i n se, miten ihmiset 

luulevat niiden olevan". Elikka jos uskotaan jonkin 

olevan totta, vaikka se ei ole, ja toimitaan uskomuk-

sen mukaisesti n i in saadaan toiminnalla aikaan se, 

etta uskomus m u u t t u u todeksi. Siksi, ajattelemalla 

kivoja asioita, voimme muuttaa tunnetilaamme ja 

tata kautta, muuttamalla ajatukset toiminnaksi, var-

sinkin jos tunnemme itsemme vahemman akti ivi-

seksi, on tarkeata etta teemme jotakin - mita tahansa, 

vaikka osallistumalla ki l lan toimintaan voimme p i -

taa mielialamme parempana. 

Ylla olevilla lauseilla toivotan kiltasisarille ja -vel-

jille seka Mittauspatteriston Killalle merkkivuoden 

johdosta hyvaa ja menestyksekasta, vuotta 1994. 

i 
1 

Suomenkasarmi 

Vuonna 1881 Suomessa saatettiin voimaan v.1878 

saadetty yleinen asevelvollisuuslaki. Sen mukaan 

asevelvolliset jaettiin arvan perusteella aktiivipalve-

luksessa ja reservipalveluksessa palveleviin. 

Hameenlinnaan perustettiin Suomen 7. Hameenlin-

nan Tarkk' ampujapataljoona, jonka majoituspaikak-

si suunniteltiinKivikasarmia (Linnankasarmia). Tama 

suunnitelma ei toteutunut ja n i in ol i aloitettava uusi-

en kasarmien rakentaminen v. 1882 ja v. 1884 touko-

kuussa ne olivat valmiit . Rakennusaineena kaytetyn 

p u u n takia kasarmeja alettiin kutsua "Puukasarmeik-

si" . Koska ne o l i samalla rakennettu suomalaista sota-

vakea varten, vakiintui siina rinnalla n i m i "Suomen-

kasarmit". Kasarmeja rakennettiin neljalle komppa-

nialle joista jaljella on ainoastaan 4. Komppanian 

kasarmi, jota kuva esittaa. Tama on Mittauspatterin 

kasarmi, jossa se to imi perustamisestaan asti, Turus-

sa kayntia lukuunottamatta, aina vuoteen 1943. 
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KOKOUSKUTSU 

30 v juhlakokous 

Mittauspatteriston Kilta ry:n 

saantomaarainen vuosikokous 

pidetaan 5.2.1994 Hameenlinnassa 
Suomen kasarmin Upseerikerholla. 

Kokouksessa kasitellaan yhdistyksen 

saantojen 10 §:ssa maaratyt asiat. 

Ohjelma: 

Klo 12.00 Hallituksen kokous 
13.00 Tulokahvit 
13.30 Muistolaatan paljastus Mittauspatterin 

entisen kasarmin seinaan 

14.00 Tervehdys ten vastaanotto 
15.00 Seuralaisohjelma 

- tutustuminen Fredrika Wetterhoffin 
kotiteollisuusopettajaopistoon 

18.00 Juhlaillallinen ja veljesilta 

Ennakkoilmoittautumiset 26.1.-94 mennessa virka-
aikana puh. 930-822 262 Onni Parviaiselle tai Pauli 
Peralalle. 

Kustannukset: 

Tulokahvit ja illallinen sisaltaen alku-, paa- ja jalkiruuan seka ruoka-

juomat; kivennaisvesi ja punaviini. HintazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 200 mk/henkilo. 

Mittauspatteriston ki l lan hallitus 
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SCANCLIMBER 

Mittaus- ja kartta-atk:n asiantuntija 

MERIDIAN SYSTEMS OY 
Itatuulentie 1, 02100 ESPOO 

puh. (90) 469 0500, fax (90) 469 0501 

m a s t o l a v a t 

| y \ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V A L T I O M 

l * ; P U K U T E H D A S myymalat: 
HAMEENUNNA HELSINKI TURKU KOUVOLA R0VANIEMI 

Aulangonlie 1, Unioninkatu 18. Ar.mkaislerikalu 12, Salpausselankatu 32, Lapinkavijantie 1 

puh (9171156 5200 puh 1901633 023 puh (921)519409 puh (951)311 8431 puh 1960120239 

avoinna ma-pe 9-17 avoinna ma-pe 9-17 avoinna li pe 9-17 avoinna ti-pe 9-17 avoinna ma-pe 9-17 

la 9-14 la 9-14 la 914 la 9-14 la 9-14 

A E G 

TELDIX - navigointijarjestelmat 

• ajoneuvonavigointi 

. kurssi- ja pohjoistushyrrat 

. reittipiirturit 
• GPS - karttanaytot 

A E G F i n l a n d O y 

Erikoisjarjestelmat 
PL 147 
01301 Vantaa 

Puh. 90-8382219 
Fax 90-8571588 
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Killan vuosikokous Helsingissa 
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20.02.1993 kuvin 

Tykkimiesmitalilla palkitut: Jorma Aalto, Pentti 

Pohjola, Pentti Heikkila, Veikko Merivirta, Pentti 

Tuomala, Pekka Termala, Arno Minkkinen ja Pek-

ka Saarivirta 
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Kuvasatoa vuoden varrelta 

Kapteeni Markku Haapasalo luovuttaa 

kapteeni Seppo Kangasniemelle patteris-

ton pienoislipun. 
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Leena Perala 

Mina ja 

painokone 

"Aikaa sanoko mitaan, ennenkuin olette nahnyt 

painokoneen" 

Lauri Viita 

En minakaan sanonut, kun se suurena ja yksinaise-

na seisoi auringonpaisteessa kuvalaboratorion suu-

ren ikkunan edessa kesalla 1965. Silla ol i vanha ja 

rikkinainen lo imi paallaan ja vasemmanpuoleinen 

etujalka i lman peittoa. Korjasin lointa ja pohdiskelin, 

miten meista" voisi tulla ystavia. Tiesin, etta yhteis-

tyota olisi edessa paljon. 

Uuteen tyopaikkaan tullessani oli turvanani tyo-

hon vaadittava kohtuull inen ammattitaito seka Koe-

ampuma-asemalla 10 vuoden ruudinkaryssa "koe-

teltu kansalaiskunto", mutta samalla sisallani jayta-

va pelko uudesta "tyokumppanistani" . Miten se suh-

tautuisi NAISEN kasittelyyn, sodassakin mukana 

ollut Rotaprintti? Ensitapaaminen oli pelonsekainen 

— varmaanmolemmilla! Ja sita paitsi—tyopaikkani 

tarjosi muuta paljon mielenkiintoisempaa: kiskoilla 

kulkevan jaljennoskameran, panoraamakameran, 50-

senttiset kinokameran teleobjektiivit... 

Painotoita ehka vasta elokuulla k u n painetaan t i -

lannekartat leirille, ja nythan on vasta kesakuun 

alku; ajattelin 

— "Parin vi ikon paasta on patteriston vuosipaiva. 

Painetaanpas juhlan kutsukortit! Liinapuristetulle 

kartongille mustalla painovarilla ja 200 kappaletta! 

Viimevuotiseen originaaliin ei tarvitse muuttaa k u i n 

paivamaara ja vuosiluku. Hakekaa Lindstromilta 

Pohjanlinnasta kartonkia laskuun, kylla ne tietavat. 

Kutsut postitetaan sitten maanantaina, nyt kirjoite-

taan jo kuoria." 

Selva kasky majurilta ja minulla melkein maailma 

sumeni. N y t se sitten tu l i akkia ja odottamatta! Miten 

tasta selvitaan? Auttaisikohan patteriin siirtynyt 

Emeritus? Ajatus ei houkutellut. Parjaisivatkohan 

lapset keskenaan, jos menisi iltatoiksi (ylityo-sanaa 

ei 60-luvulla tunnettu) — enta, jos Santahaminassa 

kursseilla oleva lasten isa, ex-teknikko, olisi lahjotta-

vissa viikonvaihteessa entiseen tyohonsa? Etsiskelin 

hadissani porsaanreikia. 

Ei — tama on nyt koetinkivi tyossani ja selvittava 

on, kavi miten kavi! Paatin aloittaa pehmoisesti. 

Lahestyin Rotaprinttia varovasti taputellen, kaansin 

pressua sivuun ja puhelin sille, n i inkuin saysealle 

sotasankarille ikaan, suostuttelin yhteistyohon, siir-

telin ikkunaverhoja, ettei siihen tulisi suora aurin-

gonpaiste... 

Majurin arvelujen mukaisesti selvisin originaalin 

teosta vaivattomasti. Lindstromilla leikattiin sahko-

leikkurilla kartongit valmiiksi sopivaan kokoon ja 

sitten vain painolevyn valmistamiseen. Sekin ol i 

mutkikasta, mutta onneksi ei — koneellista. Mieleni 

oli rauhallinen ja tyyty vainen k u n ensimmainen itse-

tekemani valonherkka kalvotus painolevylle oli on-

nistunut. Tekniikka tosin vaikutt i kivikautiselta, 

mutta parempaakaan en tiennyt. Ensin vetta litra-

kaupalla kehityshuoneen lattialle, kynnyksiin asti. 

Nain tul i huoneeseen sopivan korkea ilmankosteus. 

Luonnollisesti talon kaikki pesuvadit ja amparit o l i -

vat jo vedella taytettyina pesupoydilla. Kalvoseos 

valmistettiin itse; kananmunan valkuaisia (miltahan 

momentilta kananmunat?), kimrookia.. Aineet se-

koitettiin tasaiseksi juoksevaksi liemeksi, joka valu-

tettiin levylle. Tyoapua ei ollut, valikasia olisi tarvit-

t u . Jos valutustahti ja huoneen kosteus olivat oikeat, 

ol i valonherkka kalvo valmis originaalin valotuk-

seen 20 minuutissa. Elakoon esiherkistetyt painole-

vyt! 

Painolevyn valmistuksen jalkeen edessa o l ik in 

KOETTELEMUS. 

— Vesitela, varitela, syottotela, hyppytela. . . toisia 

yksi , toisia kaks i .—Naukkar i , kompressori, kampa, 

k y t k i n . . . uusi sanasto pyori paassani ja hairitsi kes-

kittymistani. 

Oikealta, vasemmalta, edesta ja takaa kurkotellen, 

sovitellen, valilla hammasta purren sain lopulta kaikki 

omille paikoilleen. Koneei kaynnistettaessa paukah-
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dellut eika osia sinkoillut ympari huonetta. Itseluot-

tamukseni kasvoi huomattavasti. Naut in koneen 

kehraavasta aanesta ja uskoin, etta luottamus oli 

saavutettu ja lahempi tuttavuus tehty. 

— " Oikea painaja ei koskaan tahri sormiaan pai-

novariin, ei konetta pestessaankaan". Emerituksen 

opit ol i vat mielessani. 

Varitelat paalle! Musta painovari alkoi hiljaa ja 

tasaisesti levita variteloille. Hyvalta naytti. Painole-

vy koneeseen, vesitelat paalle! Edelleen menee hy

v in . Kone kehraa. Ja yht akkia! KRITS KRATS!!! 

H u i — minulla oli vain puolikas kesapuserostani 

paalla! Mita kauheaa on voinut tapahtua? Jalka kyt-

kimelle ja kone seis. 

— Eihan vain kukaan nae — puolialastomana ko

neen vieressa... 

Telasto ylos ja painovarista mustat puseronrieka-

leet pois telojen valista. Aivojen selvittya jarkytyk-

sesta ymmarsin, mita ol i tapahtunut. Puseroni hui -

v i n kaulusrusetti ol i auennut ja Rotaprintti leikkisas-

ti nielaisi telojen paalla liikuskelevan rusettinauhan 

sisaansa. Eipa ollut sellaista ennen maistanutkaan! 

Seurasi hiljainen molemminpuolinen tuijotus: k u m -

p i on kumpi? 

Kiukunkyyneleita niellen vaihdoin paalleni tyota-

kikseni annetun varusmiesten keittiotakin ja — uusi 

yritys. Kone raksutti jalleen tasaisesti. Vesitelat — 

varitelat! Siirryin koneen syottopuolelle. Ol i jannit-

tavaa nahda, miten naukkarit nykaisivat arkin ker-

rallaan koneeseen, sivustimet tonaisivat arkkia juuri 

sen verran vasemmalle, kuin ol in halunnut ja lopulta 

painolevy kumitelan kautta antaisi painoarkille teks-

t in levylta. Kaikki sujui syottopuolelta oppien m u -

kaisesti. 

Siirryin koneen hiljaa kaydessa tulopuolelle nah-

dakseni elamani ensimmaisen valmiin painotyon: 

patteriston vuosijuhlakutsun. Ol in pyortya! Auto

maattisesti jalka kytkimelle ja kone seis! Edessani oli 

pinkka taysimustaa tervapahvia! Ol in unohtanut 

ennen painamista kastella vesitelat. Rutikuivat kan-

gastelat varinpainoasennossa saivat koko leveydel-

taan kumisilta variteloilta mustaa painovaria ja siir-

sivat sen valkoiselle kartongille. Markina ollessaan 

ne olisivat toistaneet mustan varin vain painolevyn 

tekstikohdista ja jattaneet m u u n osan valkoiseksi. 

Mika siivo — mika tappio! 

Katsoin halveksivasti sotasankaria, jonka sieluni 

silmin nain nauraa hykertelevan, minua itketti ! Juu-

riharjasta irtosivat harjakset jynssatessani kangaste-

loilta painovaria pois, kadet oli vat kyynarpaita myo-

ten painovarissa telojen ja koneen pesun jaljilta. Sel-

kaa kivist i , kyyneleet kirvelivat silmia, mutta paino-

kone hohti puhtaana odottaen letuilla ja mansikka-

hillolla lahjottua ex-teknikkoa kursseilta sunnuntai-

toihin. Kaikesta huolimatta tiesin, etta edessa Rotap-

rintil la ja minulla ol i yhteinen tulevaisuus voittoi-

neen ja tappioineen, kiitoksineen ja moitteineen. 

— Aikaa sanoko mitaan, k u n naette Rotaprintin 

Otsolan kylmavarastossa yksinaan — tai — korjat-

kaa sen peittoa! 

-70 ja -80 -luvuilla painettiin MITTAMIES-lehti omassa painossa. Leikkaustyossa apuna varusmiesvoimaa. 
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Tiedustelupatteriston J 
Patteriston 69-vuotispaii 



perinnepaiva kuvina 
i vietettiin 11.06.1993 



Patteriston komentaja 

vaihtui 02.04.1993 

Majuri Tapani Friman luovuttaa patte-

riston perinnelipun everstiluutnantti 

Pentti Kuosalle 

Killan puheenjohtaja Pentti Pohjola luovuttaa mittausristin evl Pentti Kuosalle 
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Tiedustelupatteriston 

henkilokunta 2.4.1993 

Takarivista vasemmalta: Vaapeli Heikki Lehtinen, sotmest Pertti Ristijoki, tutkija Keijo Kostiainen, ltn 

Jaakko Makinen, yliv Pauli Perala, teknltn Antti Leppaniemi, vaap Reijo Miettinen, vaap Raine Lauhanen, 

yl i l Keijo Paukkonen, ylil Janne Sarpoma, vaap Oskari Niemi, ltn Seppo Nurmi nen, vaap Jarmo Poutala, yliv 

Ari KaTli,yliv Taito Koota, yliv Jouni Vuorela, ltn Raine Lehtonen, kapt Seppo Kangasniemi, kers Rami Sana, 

yl i l Jarmo Kangas, yl i l Onni Parviainen. 

Eturivi vasemmalta: Kapt Antti Kivela, valokuvatekn Leena Perala, maj Tapani Friman, evl Pentti Kuosa, 

tstosiht Leena Kulmala, kapt Markku Haapasalo ja teknkapt Hannu Rajahalme. 

Kuvasta puuttuvat: FL Ossi O j anen, kapt Petri Lammi, ylil Pekka Kukko, valokuvatekn Sinikka Kinnari, ylil 

Esa Koivu, ltn Soini Marin, ltn Matti-Jussi Viitanen, ltn Hannu Merilaita, yliv Juha Kalliomaki, vaap Pertti 

Hautamaki, vaap Kari Nenonen, vaap Rauno Vaisanen. 

Patteristosta siirtyneet: 

Everstiluutnantti Timo Kopra 

Majuri Tapani Friman 

Kapteeni Seppo Kangasniemi 

Yliluutnantti Pekka Kukko 

Patteristoon siirtyneet: 

Everstiluutnantti Pentti Kuosa 

Majuri Jari Vaara 

Luutnantti Pasi Saarikoski 

Vaapeli Kari Kulovesi 

Vaapeli Juho Kellander 

1.3.1993 Reserviin 

1.6.1993 Niinisalon koeasemalle 

1.7.1993 Reserviin 

1.7.1993 Reserviin 

1.4.1993 PE:sta 

20.8.1993 MPKK:sta 

29.8.1993 KadK:sta 

1.7.1993 PO:sta 

1.7.1993 PO:sta 
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Kurssi 31 

Mittaustiedustelukurssi 1/93 

Takaa vasemmalta: 

Tietavainen Joni, Laurila Pekka, Ojala Sami, Mahka Petri, Riippi Hannu, Kangasjarvi Marcus, Lehto Jari, 

SivulaPetri, Niemi Markus, Makinen Sami, Rantakorpi Jani, Taavela S6ren, Virtanen Patrik, Toivonen Olli-

Pekka, Svenberg Marko, Sinisalo Riku, Vastamaki Jari, Lummi Ka i 

Keskirivi vasemmalta: 

Suppula Jari, AlhoTuomo, Hautamaki Pertti, Sarpoma Janne, Haapasalo Markku, Nurminen Seppo, Vuorela 

Jouni, Lehtinen Heikki, Muikkula Janne 

Alhaalla vasemmalta: 

Elo Jarkko, Yli-Talonen Pasi, Kaarimaa Juha, Niemi Oll i , Peltonen Matti, Sjoberg Mika, Parkkali Kimmo, 

Juvela Mika, K i v i Jan-Kristian 
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Kurssi 31 

Saaaliupseerikurssi 1/93 

Takarivi vasemmalta: 

Liimatta Janne, Santikko Tero, Kannisto Kalle, Toivonen Pyry-Seppo, Laitinen Marko, Makelainen Vesa, 

Iltanen Mikko, Yli-Kauhaluoma Mika, Isaksson Antero, Laitila Tomi, Nordstrom Patrik, Anttila Tero, 

Partanen Timo, Poikulainen Juho, Taski nen Lauri, Korkiamaki Petri, Torppa Jarkko, 

Eturivi vasemmalta: 

Leppaaho Janne, Miettinen Reijo, Paukkonen Keijo,Haapasalo Markku, Nurminen Seppo, Ristijoki Pertti, 

Ammala' Anssi, Hoffmann Tom. Kuvasta poissa: Kimmo Kortelainen. 
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Kurssi 32 

Mittaustiedustelukurssi 11/93 

Ylarivi vasemmalta: 

Uusitalo Kari , Liias Juha, Anttila Hannu, Vuorisalo Mika, Mattila Riku, Mensola Sami, Tuunanen Antti, 

Raulos Ville, Hiitola Joni, Salmenpohja Markus, Laurila Perttu, Tuominiemi Heikki, Alarotu Tomi, Lehto-

nen Rik u , V i k k i Harri, Hoyssa Ari , Rotola-Pukkila Jani, Lappalainen Pete 

Keskirivi vasemmalta: 

Niemi Oll i , Sinisalo Riku, Kangas Jarmo, Haapasalo Markku, Nurminen Seppo, Vuorela Jouni, Sjoberg 

Mika 

Alarivi vasemmalta: 

Kulmala Harri, Nurmi Juha, Paavilainen Sami-Erkki, Peiponen Petri, Marttila Juha, Hovi Samu, Koivisto 

Pasi-Matti, Viitanen Petri, Rasanen Tuukka, Jaakkola Vesa, Tormala Petri, Lepisto Harri, Makela Riku, 

Jarvenpaa' Janne 
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Kurssi 32 

Saaaliupseerikurssi 11/93 

Ylarivi vasemmalta: 

Leskinen Lauri, Kauppi Jussi, Bister Tuomo, Penttila Jaakko, Peltonen Teppo, Kampe Nils, Ollikainen Toni, 

Mulari Timo, Oikarinen Timo, Ahlqvist Toni, Pirila Kari, Jamsa Kai , Rajamaki Pauli, Maki Antti-Jussi 

Keskirivi vasemmalta: 

Kortelainen Kimmo, Anttila Tero, Nurminen Seppo, Haapasalo Markku, Paukkonen Keijo, Hautamaki 

Pertti, Yli-Kauhaluoma Mika 

Alarivi vasemmalta: 

Kattelus Mikko, Alen Jarno, Pakarinen Teppo 
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Kiltasaunaa ovat tukeneet 

Pekka Kestila 
JuhaniLunden 
Spezko Oy 
Kankaanpaan Puhelin Oy zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M o d Tech Finland Oy 
SLO Oy 
Pentti A l p p i 
Pertti Poso 
Seppo Peltomaki 
Sahko Domino 
Kimmo Joensuu 
Partek-Keramiikka 
H e i k k i Aho-Manti la 

Seppo Nurminen 
Jarkko Aho-Mantila 
Pentti Hanhikangas 
Reijo Valisalo 
Arto Mettala 
Janne Perala 
Honeywell 
Giraffe 

VTP-Hienomekaaninen konepaja 

M a u r i Vahamaa 

PLM:n Rakennustoimisto/ 
Rovaniemi 

Lahjoittajien laatan paljastus kiltasaunan vihkiaistilaisuudessa 11.9.1993. Paljastajina 

K i l l a n puheenjohtaja Pentti Pohjola ja patteriston komentaja everstiluutnantti Pentti 
Kuosa. 




