
P-12-24, VRHA, VALMISTAJAN NIMIKE M 4 

VRHAB, VALMISTAJAN NIMIKE: M 4/7 

VRHAC, VALMISTAJAN NIMIKE: M 5/7 

VRHAD, VALMISTAJAN NIMIKE: M 10 

VRHAF, VALMISTAJAN NIMIKE: M 10 X 

VRHAFB. VALMISTAJAN NIMI KE: M 10 XB 

VRHAG, VALMISTAJAN NIMIKE: M 11 

VRHAH, VALMISTAJAN NIMIKE: M 12/7 

VRHAI, SIIRI,LV 662 

"KYYNEL" 

VALMISTAJA: Päämajan radiopataljoonan varikkokomppania 

HISTORIA: 

Ensimmäiset kokeilut tehtiin 30-luvun puolivälissä. Varsinainen suunnittelu aloitettiin syksyllä 1939. 

Palveluskäytössä radio oli jatkosodan alusta lähtien.  Lähetintä M 4 valmistettiin ainakin 230 kpl. Lähetintä 

M 5 valmistui todennäköisesti 100 kpl, joista 25 kpl jaettiin joukoille. Erään tiedon mukaan loput olisi 

toimitettu Ruotsiin. Vastaanotinta M 7 valmistettiin ainakin 270 kpl. Lähetinvastaanottimia M 10 ja M 11 

valmistettiin yhteensä noin 300 kpl ja lähetintä M 12 kymmenkunta. 

Korvattiin 60-luvun alusta lähtien LV 661:lä. LV 662 oli Puolustusvoimien varastoissa käyttökunnossa vielä 

80-luvun alussa ja poistettiin vuosikymmenen lopulla. 

LÄHETELAJI: Sähkötys A1 

KANTAMA: 

0-30 ja 100-600 km. 30-100 km:n etäisyydellä oli avaruusaallon ominaisuuksista johtuva "mykkä" alue 

ANTENNI: 

17-20 metrin V-dipoli. Antennin pituutta säädettiin työskentelytaajuuden mukaan. Mallissa M 12 oli 

sisäinen antennikela väliulosotoilla 

TEHOLÄHTEET: Paristot, kesto "tavallisesti useamman matkan ajan" 

"Kyynel" oli kannettava partioradio, joka tuli kuuluisaksi suomalaisten kaukopartioiden yhteysvälineenä. 

Radio oli huippusalainen ja otollista maaperää monenlaisille legendoille ja väärinkäsityksille. Tarinan 

mukaan radion sarjavalmistuksen aikoihin lähiseudun kaupoista hävisivät kaikki hopeaesineet. Hopeaa 



kyyneleen valmistuksessa ei juurikaan tarvittu, mutta alumiinikattila voi käyttää kotelon raaka-aineena. 

Toisen tarinan mukaan radio varustettiin räjähteellä nopeaa tuhoamista varten. Kyseessä oli kuitenkin 

saksalainen Koffer-agenttilähetin, jota käytettiin talvisodan aikana. Tässä 15 kg painavassa lähettimessä oli 

kaksi sytytintä. Tavallinen aikasytytin ja erillinen säätönuppi, jota väännettäessä laite räjähti. Talvisodan 

jälkeen räjähteet poistettiin. Tarinan mukaan nuppisytytinkin sai hämminkiä aikaan, lauetessaan 

varomattoman sormeilijan työpöydällä. Kyynelen sisään ei mitään ylimääräistä olisi mahtunutkaan. D-

pariston kokoinen hehkupari sijoitettiin radion sisään, mutta anodiparisto jätettiin suosiolla ulkopuolelle. 

Ensimmäinen kyynelmalli saatiin joukoille keväällä 1940. Se oli asennettu valualumiinikoteloon. Kaikki 

liittimet ja säätimet olivat kierrekorkkien alla, joten radio oli käytännössä vesitiivis. Tällä itsevärähtelevällä 

yksiputkisella lähettimellä partio pystyi lähettämään tietonsa, mutta ei voinut varmistua niiden perille 

menosta. Tämän vuoksi sanoma lähetettiin kaksi kertaa peräkkäin ja toistettiin seuraavan sanoman alussa. 

Menetelmä oli hidas ja toistaminen heikensi salaamisvarmuutta. 

Seuraava askel oli kaksiputkisen Töpö-vastaanottimen käyttöön otto heinäkuussa 1941. Se oli rakennettu 

70 x 180 mm kokoiseen pertinax-putkeen. Tämä suora vastaanotin oli viritetty kiinteästi Lahden 

yleisradioaseman taajuudelle (166 kHz). Tavallisten yleisradiolähetysten lomassa annettin ennalta 

määrättynä aikana peitekielisiä viestejä partioille. Tarina kertoo, että jopa jumalanpalveluksen saarnaan 

olisi jouduttu lisäämään muutamia ylimääräisiä lauseita. Vaikka liikenne oli muuten peitekielistä, Töpö-

viesteissä käytettiin aluksi oikeita nimiä ja sotilasarvoja. Salanimiin siirryttiin, kun kotirintamalla alettiin 

ihmetellä tutuille miehille lähetettyjä käsittämättömiä viestejä. Syksyllä 1941 saatiin käyttöön 

taajuudeltaan säädettävä vastaanotin M 7 ja Töpö jäi varalle. Vuoden 1942 aikana lähetin ja vastaanotin 

asennettiin yhteiseen alumiinikoteloon. Liittimiä ja säätimiä ei enää suojattu korkeilla, mutta radio oli silti 

vähintään roiskeveden pitävä. Hyvä saavutus sekin omana aikanaan. Kyyneltä kehitettiin jatkuvasti ja se 

näkyi muun muassa mallinumeroissa. Numerot jatkuivat kahteentoista, vaikka kuusi mallia pääsi 

tuotantoon asti. Kyynelen suunnittelijat saivatkin nuhteita suureksi paisuneesta mallikirjavuudesta ja 

erikoisparistoista, joita täytyi tuoda Saksasta asti. Jatkosodan aikana uudemmat kyynelversiot jaettiin 

päämajan kaukopartioille ja vanhempia siirrettiin muun muassa divisioonien kaukopartioille ja  

desantintorjuntaosastoille. Kideversioita oli käytössä ainoastaan päämajan kaukopartioilla. Suuremmille 

joukoille nitä ei olisi riittänytkään, sillä kiteiden hiomisen osasi Suomessa vain muutama henkilö.  

Kyynelen vasta-asema oli teholtaan yli 100 watin lähetin ja yleensä National NC-100(a)- tai VRLK-

liikennevastaanotin. Vastaanottovarmuuden parantamiseksi arvioidun kantaman sisälle järjestettiin useita 

kuuntelupisteitä tai kaksi vastaanotinta samalle pisteelle. Sekä sähköisten että muiden häiriöiden 

välttämiseksi paikat valittiin rintama-alueen ja asutuskeskusten ulkopuolelta. Partioviestitys erosi armeijan 

normaalista viestiliikenteestä. Eri aikoina ja eri yksiköissä oli käytössä ainakin seuraavia menetelmiä. Partio 

lähetti sanoman, vaikka ei saanutkaan yhteyttä vasta-asemaan. Todennäköisesti jokin kuuntelupiste sai 

sanoman kuitenkin ylös. Sanoma päätettiin kolmeen, vain radistin tiedossa olevaan merkkiin. Tällä 

varmistettiin, että radiota käyttää oikea henkilö. Jokaisella partiolla ja partion jokaisella radistilla oli 

henkilökohtainen salaustaulukko. Näin yksittäisen miehen jääminen vihollisen käsiin ei vaarantanut muuta 

viestiliikennettä. Liikennelyhennyksinä käytettiin kansainvälisiä lyhenteitä, koska ne herättivat vähemmän 

huomiota. Salaustaulukko oli laadittu kaksiosaiseen kiekkoon, jota kutsuttiin "alluksi". Siinä oli kirjaimien ja 

numeroiden lisäksi myös yleisimmin käytetyt mittayksiköt ja sanat (silta, rautatievaunu ja niin edelleen) 

Avaruusallon olemassaolo tiedettiin jo 40-luvulla, mutta radioaaltojen heijastumista ionosfäärin kautta ei 

vielä täysin tunnettu. Lähinnä kokeilemalla selvitettiin vuoden- ja vuorokaudenajan, taajuuden sekä 



yhteysetäisyyden vaikutus toisiinsa. Alle sadan kilometrin yhteyksillä havaittin antennin edullisimmaksi 

suunnaksi poikittain ja pidemmillä matkoilla samansuuntaisesti vasta-aseman kanssa. 

Jatkosodan alussa oletettiin, että avaruusaallon ansiosta kyynelen suuntiminen olisi jokseenkin 

mahdotonta. Radiotiedustelu joutui kuitenkin toteamaan, että venäläiset ohjasivat omia partioitaan 

viimeisimmän yhteydenottopaikan suuntaan. Partiosotaa käytiin myös radioaalloilla. Tiedustelu sieppasi 

venäläisiä viestejä, tulkitsi ne ja ilmoitti omille kaukopartioille oikean kulkusuunnan saarrostuksen läpi. 

Kyynel ei ole Puolustusvoimien virallinen nimike ja sen synnystä on ainakin kaksi varmaa ja ainoaa oikeaa 

teoriaa. Yhden teorian mukaan kyynelellä viestitettiin yhtä salaa, kuin tehtiin "korpikuusen kyyneleitä”   

toisin sanoen pontikkaa. Toisen teorian mukaan nimi tuli kyyneleelle ominaisesta uikuttavasta 

sähkötysäänestä. Tosin ääntä eivät kuulleet radion kayttäjät, vaan enimmäkseen vasta-aseman ja 

kuuntelupisteiden henkilösto. Sota-aikaisen ilmoituksen mukaan uikutus johtui lähinnä värähtelypiirin 

ominaisuuksista sekä lähetinputken ja paristojen laadusta. Topö-vastaanottimen nimitys kuvasi hyvin sen 

ulkomuotoa 

Radion kytkentäkaava tai käytetyt komponentit eivät olleet mitenkään erikoisia. Vesitiivis alumiinikotelo, 

kenttäkelpoinen antenni sekä rakenteissa noudatettu painon ja tilan säästö tekivät radiosta erityisen. 

Johdot oli juotettu suoraan komponenttien jalkoihin ja asennusrimoja oli niin vähän kuin mahdollista. 

Suurin osa varusteista oli kevennettyjä tai pienoiskokoisia. Sähkötysavain mahtui nyrkin sisään. 

Antennikelan akselina toimi työkaluihin kuuluva ruuvitaltta ja kampena banaanikosketin. Tyhjiä 

antennikeloja saattoi käyttää antennieristiminä. Myös heittopainot olivat 100 gramman painoisia, 

normaalin 300 gramman sijaan. Varaparistot kuuluivat jokaisen partioradistin varustukseen. Joidenkin 

tiedetään kuljettaneen mukanaan jopa varaputkia ja juotoskolvia. 

Kantolaitteksi vakintui Tampereen pahvinjalostus Oy n valmistama kovapahvinen laukku. Sen koko ja muoto 

vaihtelivat eri radiomallien mukaan. Yleensä paristot olivat peltikehyksessä laukun pohjalla, radio kehyksen 

päällä ja tarvikkeet radion viereen jäävässä tilassa. 

Jatkosodan aikana kyyneliä luovutettiin myös saksalaisille. Erään tiedon mukaan Abwehrille luovutettiin 

jatkosodan alussa kaksi radiota. Loppuvuodesta 1942 Pohjois-Suomen saksalaisjoukoilla li kokeiltava 20 

kyyneltä. Helmikuussa 1943 annettiin myyntilupa 20 kappaleelle Finnische kleinfunkgeräte "kyynel" mallia 

M 5/7, hintaan 8250 mk/kpl ja pari kuukautta myöhemmin 50 kappalelle 90 voltin anodiparistoja kyseiseen 

radioon. Radiot menivät todennäköisesti Pohjois-Suomeen. Muissa asiakirjoissa tosin puhutaan mallista M 

4/7 ja siihen anodiparistokin viittaisi. Toisen tiedon mukaan elokuussa 1944 myytin vielä 15 kpl tarkemmin 

määrittelemätöntä mallia. Suomalaisille luvattiin vastakauppana ainakin kaksi 15 W.S.E.a radiota. 

Hintamäärityksistä ja myyntiluvista huolimatta vaihtojen yhteydessä ei käsitelty rahaa, eikä niistä tehty 

kuitteja tai muita tositteita. Saksalaisen agenttiradion SE 100/11 kerrotaan olleen suuresti kyynelen 

kaltainen. 

Radion sarjanumero muodostui mallinumerosta ja juoksevasta järjestysnumerosta, esimerkiksi 41 (M 4 

numero yksi). 

MALLIT: 

VRHA 



M4, vuodelta 1940, lähetin. Teho 0,3-0,5 W. Taajuusalue 3500-6000 kłz. Putki DDD 11 oli 

vuorovaihekytketty. Teholähteet 1,5 voltin hehkupari kotelon sisällä ja 90 voltin anodiparisto ulkopuolella. 

Pyöreäpäätyisen kotelon koko 105 x55 x 150 mm. Aseman paino 3,85 kg. Korvaushinta vuonna 1942 oli 

5500 mk. 

M 5, vuodelta 1941, lähetin. Teho 0,9 W. Putki DLL 21. Kotelo sama kuin M4:ssä. Suuremmasta putkesta 

johtuen hehkupari oli kotelon ulkopuolella. Anodiparisto 120 V.  

VRHA/3 

M 7, vuodelta 1941, neliasteinen, suora vastaanotin. Putket 2 kpl DF 11 ja DDD 11. Taajuusalue 3500-6000 

kHz. Hehkuparisto 2x1,5 V rinnan ja anodiparisto 90 tai 120 V. Aluksi omat virtalähteet. Myöhemmin 

yhteiset virtalähteet lähettimen kanssa. Koko 120 x 55 x 150 mm. Muutamiin vastaanottimiin tehtiin 

kytkentä, joka mahdollisti puhelinlinjan kuuntelun. Mallin tunnistaa ylimääräisestä banaanikoskettimesta 

radion kannessa. 

M 8, vastaanotin. Paristot 4,5 ja 90 V. Lähettimen M 4 vastaanottimen prototyyppi. 

VRHAB 

M 4/7, vuodelta 1941. Lähetin ja vastaanotin käyttivät samoja anodiparistoja ja antennia. Anodiparisto 90 

tai 120 V. Aseman koko 240 x 270 x 140 mm. Laitteiden paino 5,5 kg ja aseman kokonaispaino 7,4 kg. 

VRHAC 

M 5/7, vuodelta 1941. Lähetin ja vastaanotin käyttivät samoja paristojaja antennia. 

M 9, lähetinvastaanottimen prototyyppi.  

VRHAD 

M 10, vuodelta 1942, lähetinvastaanotin. Teho 0,5-1W. Lähettimen taajuusalue 3800-4800 kHz ja 

vastaanottimen 3600-4800 kHz. Lähettimen pääteputki DDD 11 oli sarjakytkennässä. Lähete saatiin 

vakaammaksi taajuusalueen kustannuksella. Jo M 4:llä havaittiin yli 4800 kHz taajuuksien vakavuus 

huonoksi ja niitä pyrittiin välttämään. Vastaanottimen putket samat kuin M 7:ssä. Teholähteet 2 x 1,5 V 

rinnan ja 120 V. Laitteen koko 120 x 240 x 55 mm. Aseman koko 240 x 300 x 110 mm. Paino 5,6 kg. 

VRHAF 

M 10 Х, vuodelta 1943, kideohjattu lähetinvastaanotin. Perusti M 10:een. Eräiden tietojen mukaan olisi 

poistunut käytöstä jo sodan aikana. Vuoden 1943 lopulla myytin Ruotsiin noin 100 kpl. Ruotsalaisessa 

Radiostation 1W Br m/44:ssä lähettimen pääteputki oli rinnankytkennässä. 

VRHAFB 

M10 XB, vuodelta 1943, kideohjattu lähetinvastaanotin. Perustui M 10:een. 

VRHAG 

M 11 ja M 11X (kideohjattu), vuodelta 1943. Lähetinvastaanotin. Perustui M 10:een. Lähettimen pääteputki 

rinnankytkennässä. Hehkuparit 2 x 1,5 V sarjassa. 



VRHAH 

M 12/7, vuodelta 1943. Kideohjattu lähetin ja M 7 vastaanotin. Putki EL 2. Teholähteet 6,3 V ja 2 x 120 V 

sarjassa. Varustettu jännitemittarilla.  Antennille useita ulosottoja työskentelytaajuuden mukaan. M 12:n 

koko 150 x 115 x 125 mm. 

VRHAI 

M 10 tai M 11 metallilaukussa. Muutettin50-luvulla käyttämään Panu-radion 1,5 ja 103,5 voltin paristoja. 

Lylyssä Viestivarikolla muutetut noin 20 kpl asennettiin alumiiniseen harmaalla ryppymaalilla maalattuun 

laukkuun. Viestikeskuskorjaamolla Riihimäellä muutetut 50 kpl asennettin vastaavaan, mutta rautapellistä 

valmistettuun laukkuun. Laukku maalattin olivinvihreällä Erilak-maalilla (käytettiin Topi-ja Tyko-radioiden 

pintamaalina). Aseman koko oli 180 x 340 x 100 mm. 

Elokuvassa Tali-lhantala 1944 kaukopartiolla on kyynel-radio, jonka kotelossa on merkintä VRHAI. Kyseessä 

ei kuitenkaan ole normaali VRHAl:n kotelo. 


