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T A L V I Y H T E Y D E T A J A N T A S A L L E 

Viime vuosina on viihtyisyyteen rannikkolinnakkeilla kiinnitetty yhä lisääntyvää huo-
miota. On rakennettu nykyaikaisia kasarmeja ja asuinrakennuksia. Veden, lämmön ja sähkön 
saanti on pyritty järjestämään tämän hetken vaatimusten mukaisesti. Myös voidaan katsoa 
nykyisen aluskaluston ainakin tyydyttävällä tavalla pystyvän hoitamaan avovesikauden kulku-
yhteyksiä. 

Sen sijaan talvi- ja kelirikkokauden yhteydet linnakkeille hoidetaan edelleen isiltä perit-
tyjen menetelmien mukaisesti. Tämä on omiaan luomaan saaristossa muutenkin vaikeimpana 
vuodenaikana eristyneisyyden tunteen, joka on heijastunut mm henkilökunnan, varsinkin up-
seeriston täydennysvaikeuksina. Sen vuoksi olisi aika kiinnittää tähän kysymykseen entistä 
enemmän huomiota. 

Tässä numerossa julkaistavassa kirjoituksessa on kuluvan poikkeuksellisen talven koke-
musten pohjalta etsitty uusia ratkaisuja talviliikennekysymyksille. Toivottavasti sen pohjalta 
viriää asiassa runsas mielipiteiden vaihto rannikon puolustajien kesken, joka riittävästi esille 
tuotuna varmaan lopulta heijastuu yhteyksien paranemisena. 

Aselajimme entinen kunnioitettu komentaja kenraaliluutnantti Valve korosti usein pai-
kallaan polkemisen merkitsevän taantumista. Tähän meillä ei ole varaa millään alalla, ei 
myöskään talviyhteysvälineiden suhteen. 

Tie- ja vesirakennushallitukselta lainattu väylälossi hel-
pottaa talviliikennettä Mäkiluotoon. 



M E R K K I P Ä I V I Ä 
5 O VUOTTA 

Vaasan Rannikkopatteriston komentaja, 
everstiluutnantti Eino Matias H e r t t u a on 
syntynyt 30. 1. 1916 Tampereella, tullut ylioppi-
laaksi Kallion yhteiskoulusta v. 1936, suoritta-
nut aktiiviupseeritutkinnon Merisotakoulussa 
1940, yleisesikuntaupseeritutkinnon Sotakor-
keakoulussa v 1952. Hän palveli nuorempana 
upseerina RT l:ssä v 1939 ja osallistui talviso-
taan Rannikkotykistörykmentti l:ssä linnak-
keen tulenjohtoupseerina ja ilmatorjuntapatte-
rin päällikkönä. Vv 1940—41 hän oli nuorem-
pana upseerina, linnakkeen päällikkönä ja toi-
mistoupseerina RT l:ssä. Jatkosotaan hän osal-
listui linnakkeen päällikkönä ja oli upseerikou-
lun johtajana Uudenmaan rannikkoprikaatissa. 
Vuosina 1944—49 hän oli nuorempana upseeri-
na, linnakkeen päällikkönä, koulutus-ja järjes-
telytoimiston toimistoupseerina ja toimistopääl-
likkönä Suomenlinnan rannikkolinnakkeistossa, 
vv 1949—50 rannikkotykistötoimiston päällikkö-
nä Merivoimien Esikunnassa, vv 1953—58 toi-
mistoupseerina ja toimistoesiupseerina Pohjan-
maan Sotilasläänin Esikunnassa, vv 1959—62 
koulutus- ja järjestelytoimiston päällikkönä ja 
rykmenttiupseerina Suomenlinnan Rannikkoty-
kistörykmentissä ja siirrettiin v 1962 Pohjan-
maan Sotilasläänin Esikunnan esikuntapäälli-
köksi. V 1965 hänet siirrettiin VaaRPston ko-
mentajaksi.. Everstiluutnantiksi hänet ylennet-
tiin v 1962. 

Everstiluutnantti Herttua oli Vaasan kaupun-
gin väestönsuojelulautakunnan puheenjohtaja-
na v 1958. V 1956 hän oli Vaasan varuskunnan 
upseerikerhon ja upseeriliiton Vaasan osaston 
puheenjohtaja, v 1960 Suomenlinnan upseeri-
kerhon puheenjohtaja ja v:sta 1964 Kadettikun-
nan Vaasan piirin puheenjohtaja. 

Hänen tutkielmansa Suomenlinnan rannikko-
tykistörykmentin Porkkalan alueen historiasta 
on julkaistu Helsingin Sanomissa v 1958. 

Eversti, diplomi-insinööri Kaarlo Miettinen. 
Hän on syntynyt 9.2.1916 Kuopiossa, tullut 
ylioppilaaksi v 1936, suorittanut aktiiviupsee-
ritutkinnon MeriSK:ssa 1940, ye-upseeritut-
kinnon Sotakorkeakoulussa 1952 sekä diplo-
mi-insinööritutkinnon Teknillisessä korkeakou-
lussa v 1958. 

Hän osallistui Talvisotaan patterin päällik-
könä Viipurin Lohkolla. Vv 1940—41 hän oli 
linnakkeen päällikkönä Satakunnan Lohkolla. 
Jatkosotaan hän osallistui patterin päällikkönä 
ja linnakkeistoupseerina Äänisen Rannikko-
prikaatissa. 

Vv 1944—47 hän oli koulutusupseerina 
MeriSK:ssa, 1948—52 toimistoupseerina Meriv-
E:ssä, 1953—58 toimistoupseerina PE:ssa. Pää-
esikunnan tykistöosaston rannikkotykistötoi-
miston päällikön virkaan hänet määrättiin v 
1958. Everstiksi hänet ylennettiin 1966. 

Ev Miettinen on ollut vuodesta 1963 Suo-
men Sotatieteell is^n Seuran arvostelulauta-
kunnan jäsei" 

HANGON RANNIKKO 
PATTERISTO 

Patteriston komentaja on nimittänyt 
— kersantti Jouko Kullervo Grönlundin Puo-

lustuslaitoksen ylemmän palkkausluokan 
kersantin toimeen päivämäärällä 1. 1. 1966. 

— vääpeli Johan Kaarlo Laukkasen Puolustus-
laitoksen ylivääpelin toimeen päivämäärällä 
1. 3. 1966 ylennettynä ylivääpeliksi 

— ylikersantti Väinö Osmo Määtän Puolustus-
laitoksen vääpelin toimeen päivämäärällä 1. 
3. 1966 ylennettynä vääpeliksi 

— kersantti Reijo Olavi Kankariston Puolustus-
laitoksen ylikersantin toimeen päivämääräl-
lä 5. 3. 1966 ylennettynä ylikersantiksi 

Merivalvontakurssi 3/65 päättyi 4. 2. -66 ja 
kurssilla menestyi ryhmänjohtajista parhaiten 
alik A Uuttu HanRPstosta ja tykkimiehistä tkm 
M Härkönen KotRPstosta. 

Patteristolla oli melkoisia vaikeuksia kotiut-
tamisessa helmikuussa kovan pohjoistuulen ja 
ankaran pakkasen takia. Ka-Pukkiolla meni 
Hanko-Russarö-Hanko välillä aikaa 18 tuntia. 

Kuljetusvaikeudet jatkuivat 14.—15. 2. 66 mit-
tauskurssin 3/65 ja alokkaiden kuljetusten yh-
teydessä. Näitä kuljetuksia oli seuraamassa 
reportteri ja tulokset ovatkin luettavissa Ruo-
tuväki-lehdestä. 

Russarössä odotetaan kevään tuloa hyvin toi-
verikkaina, sillä muovinen vesijohtoletku jää-
tyi tammikuun alussa ja sulannee vasta vap-
puun mennessä. 

Patteriston talvileiri pidettiin 28. 1,—3. 2. 66 
välisenä aikana Krokö—Hiittinen—örö alueel-
la. Kaksi ensimmäistä vuorokautta opeteltiin 
Krokön metsissä ja jäällä sissitaitoja ja 30. 1. 
hyökättiin Kroköstä örön linnakkeelle. Tuo 
sunnuntaipäivä pysyy kaikkien mukana ollei-
den mielissä kauan, sillä hiihtokeli oli erittäin 
raskas. 

Tyki-stöammunnat onnistuivat Örössä hyvin 
tyydyttävästi. 
Henkilötietoja 

Patteriston komentaja on ylentänyt 
—• kersantiksi 1. 1. 66 alikersantit Toivo Semin 

ja Ilkka Heikki Kalervo Rättärin 
— kersanteiksi 1. 2. 66 alikersantit Rolf Mika 

Tapio Rönnemaan, Seppo Olavi Mörskyn 
sekä Erkki Johannes Koskisen 

— Tasavallan Presidentin sotilaskäskyllä n:o 
20/30. 12. 1965 on ylennetty majuriksi Han-
gon Rannikkopatteristossa kapteeni Lari 
Kullervo Rannisto. 

Syntymäpäiväonnitteluna RtUY:n johtokun-
ta lahjoitti hänelle pienoisammuksen tunnus-
tukseksi siitä arvokkaasta työstä, jonka hän on 
tehnyt rannikkotykistön kaikinpuoliseksi ke-
hittämiseksi. 
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T A L V I - JA K E L I R I K K O K A U D E N Y H T E Y D E T 
L I N N A K K E I L L E 

Majuri Aimo Pajunen 

Jokaiselle rannikon puolustajalle on laiva-
väylän ylittäminen jää veneellä, pikasiltaa 
myöten, lankkujen päällä, suksilla tai käve-
lemällä miltei vaistonvaraista toimintaa. Tästä 
hyvästä osaamisesta, niin välttämätöntä kuin 
se onkin sodan ajan varalta, on kuitenkin 
muuan vakava haitta. Ei nimittäin tulla aja-
telleeksi, että se on rauhan a jan oloissa tur-
haa, leiri- ja sotaharjoituksia sekä erityisiä 
koulutustilaisuuksia lukuunottamatta. Nyky-
ajan tekniikka on luonut välineitä, joiden 
avulla yhteydet talvi- ja kelirikkoaikana lin-
nakkeille voidaan järjestää paljon mukavam-
min kuin alussa mainituin iänikuisin menetel-
min ja välinein. 

Tämä on välttämätöntä senkin vuoksi, että 
jääveneet ja pikasillat eivät kuljetuskapasi-
teettinsa puolesta tyydytä 1960-luvun kulje-
tustarpeita rannikkolinnakkeille. Pikasiltaa 
myöten voidaan viedä väylän yli vain kannet-
tavia tavaroita eikä jäävenekään kanna kuin 
muutaman sata kiloa. Lisäksi näiden välinei-
den hoito ja kantotehtävät sitovat väylän yli-
tykseen melkoisen määrän varusmiehiä, jotka 
tällöin ovat pois koulutuksesta. 

Voitaneen arvioida, että pari-kolmesataa 
henkeä käsittävän linnakkeen päivittäinen kul 
jetustarve on 1 000—2 000 kg tavaraa ja li-
säksi 10—25 lääkärissä, komennuksella tai 
muissa asioissa liikkuvaa henkilöä. Lisäksi on 
viikonloppuina lomautettava usein toiselle sa-
dalle nouseva määrä varusmiehiä, kantahen-
kilökuntaa ja siviilityöntekijöitä. Talvikulje-
tuksia lisäävät myös puolustusministeriön ra-
kennustyöt, joiden kausiluontoisuudesta joh-
tuen mm sementti ja betoniraudat on usein 
kuljetettava saariin vasta talven tultua. Ta-
varoiden kuljetusmäärä yhdelle linnakkeelle 
voi siten ylittää satakin tonnia kuukaudessa. 

Kulkuyhteyksiä ei voida kuitenkaan tar-
kastella pelkästään kuljetustarpeiden kannal-
ta. Löytyyhän sentään aina aikaa, miesvoimaa 
ja tupakkaa käyttäen nykyisillä välineillä kei-
noja, joilla loppujen lopuksi tavarat saadaan 
perille. Maidot ehkä jäätyneinä, sementtisä-
keistä osa rikkoutuneena ja joku mies väyläs-
sä tai railossa uineena, mutta perille kuiten-
kin. 

Nykyaikana on kuitenkin täydet perusteet 
rauhan oloissa edellyttää linnakkeiden kulku-
yhteyksiltä säännöllisyyttä ja kohtuulliset vaa-
timukset täyttävää mukavuutta. Linnakkeilla 
viihtymistä tutkittaessa on kulkuyhteydet ase-
tettu ylivoimaisesti hankalimmaksi tekijäksi. 

Vaikka suksilla, ahkioilla ja jää veneillä pääs-
täisiinkin mantereelle, on kohtuutonta vaatia, 
että esim kantahenkilökunnan perheenjäsenet 
kulkisivat tällä tavoin välttämättömillä ostos 
ym matkoillaan. Myös varusmiesten lomautta-
minen säästä ja kelistä riippumatta hiihtäen 
tai kävellen yli jäälakeuksien antaa heille ala-
arvoisen kuvan puolustuslaitoksen organisaa-
tiokyvystä. Näin kuitenkin on tänäkin talvena 
ollut pakko menetellä eri puolilla rannikkoa. 

Talvikulkuvälineistä luonnollisin on keli-
rikkoalus. Kokemus on kuitenkin osoittanut, 
että kovina talvina se joutuu merivoimien 
oman jäänsärkijän puuttuessa olemaan "re-
servissä" kuukausikaupalla. 

Harkittaessa mitä muita mahdollisuuksia ny-
kyajan tekniikka tarjoaa, tulee mieleen heli-
kopteri monessa suhteessa mainiona kelirikko-
ajan kulkuvälineenä. Se on vain valitettavas-
ti suhteettoman kallis sekä hankintahinnal-
taan että käyttötunniltaan, ja varsinkin syys-
kelirikon aikana vallitsevat sumut rajoitta-
vat sen käyttöä. Sen vuoksi helikopterilla ei 
voida saavuttaa päivittäisten yhteyksien sään-
nöllisyysvaatimusta, mutta potilas- ym tila-
päisiin kuljetuksiin ne ovat soveliaita, kuten 
käytännössä on voitu havaita. 

Vedessä ja jäällä liikkumaan kykenevästä 
hydrokopterista esitetään hyvin ristiriitaisia 
mielipiteitä. Tietyissä oloissa, varsinkin pahim-
pana kelirikkokautena, se lienee kuitenkin 
käyttökelpoinen väline, joskaan silläkään ei 
mm kuormarajoitusten vuoksi voida läpi tal-
ven ylläpitää säännöllistä tavara- ja henkilö-
liikennettä koulutuslinnakkeille. 

Jäljelle jää tällöin moottoriajoneuvojen 
käyttö. Yleensä ainakin rannikkotykistön par-
haat kelirikkoalukset kulkevat niin vahvoissa 
jäissä, että niiden lopetettua kulkunsa on lii-
kennöiminen moottoriajoneuvoilla mahdollista. 
Ongelmana on tällöin useiden linnakkeiden 
osalta väylän ylittäminen ja onnettomuuksien 
välttäminen jäiden paikka paikoin ollessa 
heikkoja. 

Väylän ylitys moottoriajoneuvoilla on jo 
täysin ratkaistu pulma. Tie- ja vesirakennus-
laitoksella on useita vuosia ollut käytös-
sään erittäin näppäriä väylälosseja. Tällainen 
on kuluneena talvena ollut lainassa Obbnäsin 
—Mäkiluodon välisellä jäätiellä ja kokemuk-
set ovat erinomaisia. Ponttooneilla varustettu 
lossi hinataan konevintturilla väylän yli. Lai-
van tullessa voidaan vaijeri irroittaa ja jälleen 
heittoliinan avulla palauttaa väylän toiselle 
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puolelle. Tähän ei aikaa kulu kuin muutama 
minuutti. Lossin rakennetta selventää oheinen 
valokuva. 

Lossin hoitoon riittää kaksi-kolme miestä, 
esimerkiksi linnakkeen venealiupseeri ja vene-
miehet, joten mitään ylimääräistä työvoimaa 
ei tarvita. Väylälossi ei suinkaan ole pelkkä 
talviväline. Sitä voidaan ponttooniensa ja 
kuormaussiltojensa ansiosta käyttää kesällä 
mm tilapäislaiturina, jollaisen tarve hyvin 
tunnetaan ja tiedetään rannikkotykistössä. 

Lossin kantavuus 3 tonnia on pienehkö, 
mutta riittävä henkilöautoja, moottorirekiä, 
traktoreita ja Unimog-kuorma-autoja varten. 

Jään ollessa riittävän kantava voidaan lii-
kenne parhaiten hoitaa esimerkiksi Unimog-
kuorma-autoilla ja tutulla kanadalaismallisel-
la lumikiitäjällä eli moottorireellä. Myös hen-
kilöautoja, tavallisia kuorma-autoja ja pienois-
busseja voidaan käyttää sikäli kun jäätie kye-
tään pitämään jatkuvasti avattuna. Tämä on 
kuitenkin monilla rannikon osuuksilla varsin 
epävarmaa. 

Heikompien syys- tai kevät jäiden aikana, 
jolloin jäässä saattaa myös olla railoja, tulisi 
liikenne hoitaa yksinomaan tela-ajoneuvoin. 
Tällaisia on markkinoilla useampia tarkoituk-
seen soveltuvia malleja. Näistä mainittakoon 
puolustusvoimille jo hankittu ruotsalainen 
Bandvagn-moottorireki, jota on kokeiltu Obb-
näsin—Mäkiluodon välillä. Se on amfibioajo-
neuvo, joten sen voi lähettää sellaisellekin 
jäälle, jonne kuorma-autoa tai tavallista moot-
torirekeä ei voi ajaa. Bandvagnin heikkoutena 
on sen suurehkoon painoon verrattuna melko 
vähäinen kuormauskyky (800 kg) ja epämu-
kavuus henkilöstön kuljetuksen kannalta. 
Eräissä toisissa vastaavanlaisissa malleissa voi 
traktoriosa toimia erillisenä, joten sitä voi-
taneen käyttää myös kesällä linnakkeen sisäi-
sissä kuljetuksissa. 

Jäätien tiedustelua ei nykyaikana ole pakko 
suorittaa hiihtämällä ja käsikairalla, vaan tä-
hän voidaan käyttää ponttoonilla varustettua 
lumiskootteria ja moottorikairaa, joista Pork-
kalassa on hyviä kokemuksia. 

Jos edellä esitetyistä välineistä pyrittäisiin 
valitsemaan sopivia kokonaisuuksia talviliiken-
nettä ajatellen, voitaisiin ajatella esimerkiksi 
seuraavasti 

— kullakin linnakkeella tulisi olla auralla 
varustettu traktori, jääliikenteeseen soveltuva 
täystela-ajoneuvo, lumiskootteri ja moottori-
kaira sekä neljän tonnin kantoinen väylälossi, 
mikäli linnake on vakituisen talviväylän eris-
tämä (mm Rankki, Isosaari, Mäkiluoto ja Rus-
sarö). 

— patteristoportaassa tulisi olla ainakin lu-
mikiitäjä, maastohenkilöauto sekä muita ajo-
neuvoja ja aurauskalustoa olosuhteiden vaa-
tima määrä. 

Nämä välineet voidaan olosuhteista riippuen 
tietenkin ryhmittää toisellakin tavalla, mutta 
em "perusannos" jokaista koulutuslinnaketta 
kohden lienee välttämätön, oli se sitten patte-
risto- tai linnakeportaan hallinnassa. 

On helppo sanoa, että tuo kaikki on liian 
kallista ja tyytyä edelleen jääveneisiin ym pri-
mitiivisiin keinoihin. Kysymys ei kuitenkaan 
ole rahasummista, jotka olisivat mitenkään 
epäsuhteessa muihin rannikkotykistön välinei-
siin käytettyihin varoihin. Väylälossi maksaa 
noin 20.000 mk, tavallinen lumikiitäjä saman 
verran, täystela-ajoneuvo 35.000—50.000 mk, 
Unimog-kuorma-auto runsaat 10.000 mk sekä 
lumiskootteri noin 3.000 mk. Näin ollen linnak-
keen talviliikenteen em perusvälineistö, pl trak-
tori auroineen, jollainen lienee jo kaikkialla, 
maksanee noin 50.000—80.000. Tämä raha-
summa on noin puolet yhden K-veneen nykyi-
sestä hinnasta ja sellainenhan on sentään voi-
tu hankkia jokaiselle linnakkeelle. Kun las-
ketaan niitä investointeja, joita miltei jokai-
selle koulutuslinnakkeella viime vuosien aika-
na on suoritettu, havaitaan, että kysymys on 
rahasummasta, joka on vain pari prosenttia 
investointien kokonaismäärästä linnaketta koh-
den. Henkilöstön viihtyisyyttä ei ehkä voida 
punnita rahalla, mutta liikennevaikeuksien 
vuoksi menetetyt koulutuspäivät ja työmaiden 
nousseet kustannukset painavat ilmeisesti ra-
hassa enemmän kuin kunnolliseen talviliiken-
teen järjestelyyn vaadittavat määrärahat. 

Edellä on helikopteri ja hydrokopteri jätetty 
pois laskuista säännöllisen liikenteen välineinä. 
Ilmavoimien helikoptereita tulisi kuitenkin 
voida käyttää kuten nykyisinkin mm hätä-
tapauksissa, jolloin olisi edullista, että niitä 
ainakin kelirikkokausina voitaisiin valmiiksi 
sijoittaa eri puolille rannikkoa sijaitseville 
lentokentille. Hydrokopteri taas voisi kuulua 
joukko-osastoportaan tai erillisen vartiolin-
nakkeen välineistöön. 

Edellä esitettyä vastaan voidaan ehkä sanoa, 
että kyllähän aikaisemmin vanhaan hyvään 
aikaan saatiin vaikkapa Mökerikön linnakkeel-
le tavarat kantamalla, jääveneillä ja ahkioilla, 
miksi ei sitten nyt. Tähän voidaan vastata, 
että jousipyssytkin on siirretty jo museoihin. 
Vain edistyksellinen, eteenpäin katsova ase-
laji voi saada riittävästi pätevää henkilötäyden-
nystä. Sen vuoksi on jo suoritettujen merkit-
tävien edistysaskeleiden ohella myös linnak-
keiden kehityksestä jälkeen jääneet talviyh-
teyskysymykset voitava ratkaista nykyajan 
vaatimuksia tyydyttävällä tavalla. Kaikesta 
huolimatta tuskin pystytään kelirikkopäiviä 
kokonaan välttämään, vaikka olisi käytettä-
vissä kuinka hyviä yhteysvälineitä tahansa. 
Tärkeintä on, että nykyajan tekniikan saavu-
tuksia sovelletaan niin pitkälle kuin se talou-
dellisesti on mahdollista niin liikennekysy-
myksissä kuin muillakin aloilla. 
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TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Rykmentin talvileiri pidettiin Utössä tammi-
helmikuun vaihteessa. Siihen mennessä ensim-
mäinen suojapäivä sattui leirin alkamispäiväk-
si. Kuitenkin jo runsaan vuorokauden kuluessa 
laski elohopea ennätyksellisiin pakkaslukemiin. 
Niinpä leirin aikana mitattiin jopa Utössäkin 
—27 ja Korppoossa —38°. Kun lisäksi puhalsi 
6 boforin tuuli olivatkin olosuhteet täysin ark-
tiset puuttomalla Utön saarella. Hyvin kuiten-
kin pärjättiin teltoissa ja tärkeimmät ammun-
nat saatiin suoritetuksi melkein suunnitelmien 
mukaisina. Yhtään paleltumistapausta ei sat-
tunut. 

Leirin päättyessä suoritti rykmentin komen-
taja ev Hassinen kunnostautuneiden varusmies-
ten ylentämisen: Alikersanteiksi korpraalit Ilpo 
Elonen, Eino Jyrkäs, Antero Nurminen, Esko 
Eränen, Pekka Haroma, Matti Malminen, Pertti 
Suikki, Timo Johansson, Ismo Eerikäinen, Mat-
ti Kivihalme, Kari Kordelin, Risto Kanerva, 
Pertti Numminen, Pertti Nieminen, Toivo Salo-
nen ja Heikki Virtanen sekä korpraaleiksi tyk-
kimiehet Markku Rintanen, Paavo Väliviita, 
Matti Helin, Ari Kulmala ja Kari Peltonen. 

Yhteyksien hoitamisessa on ollut pakko tur-
vautua kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
sen jälkeen kun ya Pansionkin potkuri vaurioi. 
tui jäissä. Jäätä on kerrankin riittämiin myös-
kin Saaristomeren alueella. Sen takia ei aina-
kaan ole kelirikko. Mutta kun luntakin on run-
saasti, eivät autot ja aurat tahdo jaksaa pelkäs-
tään hoitaa liikennettä. Kuluva talvi tulee var-
masti antamaan monenlaisia arvokkaita koke-
muksia välineitten soveltuvuudesta. Onhan näh-
tävissä, että tämä sama uusiintuu ilmeisesti ai-
nakin kerran seuraavien kymmenen vuoden ai-
kana. On siis hyvää, kunhan vain ei liian hy-
vää aikaa valmistautua seuraavan kovan tal-
ven varalle ja välttyä inspiroinnista. 

Uudet tällä kertaa täysiaikaiset alokkaat ovat 
saapuneet ja aloittaneet muutaman "keskoskau-
den" jälkeen perustietojen oppimisen. 

Heitä onkin tällä kertaa tuvan ja tupien täy-
deltä ja se onkin hyvä lämpöä ajatellen. 

Huolimatta ankarasta talvesta ja vaikeista 
jääolosuhteista tapahtui kesäkuun saapumis-
erän kotiuttaminen ohjelman mukaisesti. Alku-
matkan ajaksi oli esim. Utön miehille kevyen 
siviiliasun lisäksi annettava turkislakit ja pääl-
lystakit. 

Sotilaskotien eri yksiköissä järjestämien 
kotiuttamisjuhlien yhteydessä palkittiin Ran-
nikon Puolustajain Killan plaketilla korpr Ari 
Kulmala Turusta Utössä ja tkm Jalo Luoma 
Turusta EPtrissa. 

RSKY:n lahjan saivat korpr Matti Helin Ry-
mättylästä Utössä ja korpr Hannu Järvinen 
Kiukaisista Kuuskajaskarissa. 

Rykmentin hiihtokilpailut pidettiin Uudessa-
kaupungissa 23. 2. Kantahenkilökunnan yleisen 

(Jatk. siv 6) 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Ankara talvi on aiheuttanut rykmentin lin-
nakkeilla monia pulmia. Vaikeimpia ovat olleet 
liikennekysymykset. Sekä Isosaareen että Mäki-
luotoon on liikenne ja kaikki kuljetukset jou-
duttu hoitamaan väyläsiltojen yli. Mäkiluodon 
osalta merkitsi ratkaisevaa parannusta TVH:lta 
lainaksi saatu väylälossi, joka on osoittautunut 
erittäin käyttökelpoiseksi ja mahdollistaa mm 
Unimog-luokan autojen ylikuljetuksen. 

15. 6. 65 saapumiserän miehistön kotiuttamis-
tilaisuus pidettiin Suomenlinnassa 9. 2. Tilai-
suudessa jakoi Rannikon Puolustajain Helsingin 
Kilta yksikköjen parhaille tavanmukaiset pla-
ketit ja hankki lisää jäseniä. Rannikkosotilas-
kotiyhdistys puolestaan luovutti kahdelle "kil-
tille" pojalle hopealautaset. 

Uusi rannikonpuolustajaerä astui palveluk-
seen 15. 2. entistä runsaslukuisempana, muoni-
tettiin, tarkastettiin, varustettiin ja kuljetettiin 
linnakkeille vanhalla rutiinilla. 

Rykmentin kantahenkilökunta suoritti vuosit-
taisen kuntohiihtonsa 23. 2. kaupungin retkeily-
latuja käyttäen. Hiet huuhdottiin Rastilan ret-
keilymajan saunassa. 

Varuskunnan hiihtomestaruuskilpailuissa 21. 
2. palkittiin ylik Hakanen, vääp Niemi, sottekn 
Jousisto, talhja Peltonen ja alik Andersson. Va-
rusmiehet saavuttivat joukkuekilpailussa 2. si-
jan. 

Rykmentin joukkue osallistui 27. 2. Turussa 
Raasin Viestiin. Tuloksena oli sotilas-A-sarjan 
6. sija ja voitto mm kaikista rannikkojoukko-
osastoista. 

Lähitulevaisuuden tapahtumista voidaan mai-
nita Isosaaressa 22. — 29. 3. toimeenpantava tal-
vileiri ja Mäkiluodossa 22. 5. järjestettäväksi 
suunniteltu Rannikon Puolustajain päivä. Vii-
memainittu tilaisuus on tarkoitus järjestää yh-
teistoiminnassa Rannikon Puolustajain Killan 
kanssa ja sinne kutsutaan Killan jäsenten li-
säksi myös Mäkiluodossa palvelevien varus-
miesten omaiset. 

Henkilötietoja 
— ylik Kullervo Untamo Mäkinen siirtyi Mitt-

Pstosta rykmenttiin 1. 2, ylennettiin vääpe-
liksi ja määrättiin rykmentin viestimestarik-
si, 

— ylik Aarno Rajamäki siirtyi 28. 2. rykmentis-
tä PE:n Vliikos:oon, 

— kers Kari Ikonen ylennettiin ylikersantiksi 
1. 3. 

Palvelukseen on otettu 
— kers Pertti Laurila 10. 1 ja 
— kers Pertti Hietala 8. 2. 

Palveluksesta ovat eronneet 
— kers Jorma Harjula 28. 2. ja 
— kers Matti Osanen 31. 3. 



VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Patteristo lopetti vanhan ja aloitti uuden vuo-
den kasarmin kentällä, jossa oli lyhyt juhlahet-
ki tapauksen kunniaksi. Kirpeästä pakkasesta 
huolimatta oli uteliasta siviiliväestöä kokoontu-
nut aidan taakse sankoin joukoin kuulemaan ja 
näkemään isojen pyssyjen pauketta talviyössä. 
Jostakin syystä oli eräs heistä päättänyt kuun-
nella laukaukset vuoden kuluttua kotonaan — 
varmuuden vuoksi. 

Talvileiri pidettiin Lohtajalla 7—15. tammi-
kuuta. Maanomistajien myötävaikutuksesta suo-
ritettiin onnistuneet maa-ammunnat ns taka-
asemista kolmella tulipatterilla. Jalkaväen 
osuuden eri tilanteineen antoi mukana ollut tor-
juntapataljoonan komentaja kapt A Fasta Vaa-
SpE:stä. Mainittakoon, että kahden tulipatterin 
päällikköinä toimivat aliupseerit menestykselli-
sesti. Ammuntoja olivat seuraamassa 1. Divisi-
oonan komentaja kenrl T Kopra ja PEtyk-osas-
ton päällikkö ev V Vuorela. 

Osa t j - ja viestipatteria osallistui 1. Divisioo-
nan talvisotaharjoitukseen Oulunjärvellä 29. 1. 
—5. 2. Erittäin vaikean ajokalustopuutteen ta-
kia oli tykit jätettävä kotiin. Kokemusten saa-
miseksi olivat tutka ja valonheitin mukana. 
Kenraali Pakkanen sai saaliikseen pari autoam-
me, mutta poikiemme suhteen se epäonnistui 
täydellisesti. 

Patteriston palvelukseen astuvien varusmies-
ten määrää on nostettu 15. 2. 1966 alkaen, jol-
loin saapumiserien vahvuudet ovat runsaasti yli 
200 miestä. Peruskokeen perusteella on viimei-
nen saapumiserä tähänastisista paras. Uudet 
alokkaat vannovat sotilasvalansa 2. 4. 1966. 
Henkilötietoja 

Patteristomme komentaja, everstiluutnantti E 
HERTTUA täytti 50 vuotta 30. 1. 1966. 

Merkkipäivä alkoi klo 8.45 VaaSK:n esityksil-
lä, josta saivat nauttia kaikki B-portaan asuk-
kaat. Onnittelujen sarjan aloittivat pston edus-
tajat, kapt Penttilä ja vääp Rönkkö rouvineen, 
luovuttaen samalla koko henkilökunnan lahjan. 
Kestitettäviä riitti iltaan saakka katkeamatto-
mana jonona. 

Kaikkea hyvää seuraavalle 50-vuotiskaudelle! 
Otettu palvelukseen: 
Patteristomme sai uuden insinöörin vänrikki 

Tapio P o m e l l ' i n tultua piiriimme 17. 1. 66. 
Omat kasvattimme kersantit R F o r s , J R a n -

t a l a ja R S i p p o l a antautuivat sotilasuralle' 
samoihin aikoihin. Toivotamme uudet tulokkaat 
tervetulleiksi patteristoomme! 
(TurRtR:n jatko) 
sarjan voitti ylik T Setälä 2.Ptrista. Ikämies-
sarjan voitti vääp M Haikonen EPtrista, yli-ikä-
miessarjan voittajaksi selviytyi yliv P Saarinen 
EPtrista, varusmiessarjan 2. Ptrin alok L Lahti-
nen ja joukkuekilpailun seitsemän miehen tu-
loksen perusteella voitti myöskin 2. Ptri. 

KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Se, että Kotkan alue pakkaskausien aikaan on 
Suomen lämpimin kolkka, ei tuottanut suurta-
kaan iloa kylmän kourissa kärvistelevälle pat-
teristolle. Sensijaan jäätie, joka Ruotsinsalmen 
väylän sulkeuduttua aurattiin Karhulan ja Kir-
konmaan välille, lämmitti monen saarelaisen 
mieltä. 

15. 2. vaelsi 184 apeannäköistä nuorukaista 
vallien sisäpuolelle "teit isäin astumaan". Pojat 
mitattiin, punnittiin, paketoitiin harmaisiin ja 
lähetettiin saariin. Niin, todellakin saariin, sillä 
Rankki on pitkästä aikaa saanut kirkassilmäisiä 
alokkaita kallioilleen. 

Aselajien yhteistoiminta on päivän iskusana. 
Niinpä meillekin saapui vieraaksi Rankkiin 
RUK:n It-patteri. Ohjelmaa järjestettiin puolin 
ja toisin — meidän puoleltamme esitelmiä ja 
tutustumiskäyntejä, vieraiden puolelta uuden 
itkaluston esittely sekä patterin päällikön, kapt 
A L y l y n näytösharjoitus aiheesta "väylään 
putoaminen". 

Yhteistoimintaa harrastettiin edelleen tammi-
helmikuun vaihteessa 3. D:n sotaharjoituksissa, 
jonne patteristosta oli komennettu tulenjohto-
jaos. Kolme päivää ja kaksi yötä ryntäilimme 
metsässä a) ristiin ja b) rastiin ja opimme 
uuttakin, muunmuassa käsitteen "hernekeitto 
ilman herneitä". 

Henkilöasioita 
Sotilasmestari Jouko Vitikainen on päättänyt 

ansiokkaan palveluksensa patteristossa 6. 1. 66. 
Kiitämme rehdistä työtoveruudesta ja toivotam-
me onnea tuleviin tehtäviin. 

Palvelukseen otettu: 
— vänrikit P Suomalainen ja T Vehmas 10. 1. 
— ylik S Martikainen 1. 3. 
— kersantit A Mikkola 1. 1. ja M Hämäläinen 

1. 2 . 
Ylennyksiä: 

— vääp V Kelkka ylivääpeliksi ja ylik A Mus-
tonen vääpeliksi 11. 1. 

Vänr Urpo Lipponen on otettu 15. 2. palve-
lukseen väliaikaisena ja määrätty 1. Ptriin 
Dtöseen. 

Vääp Toivo Kovanen on siirtynyt Utöstä ryk-
mentin esikuntaan ja ylik Reino Koivusaari on 
määrätty 1. Ptrin vääpeliksi. 

EPtrin vääpeli Tuure Laiho on ylennetty yli-
vääpeliksi. 

Ylikersantti Leo Peltonen I Pstosta on ylen-
netty vääpeliksi ja 1. Ptrin kersantti Matti Helle 
ylikersantiksi 1. 1. 66 

Reservin alikersantit Matti Susi, Esko Ansa-
lehto ja Raimo Leinonen on otettu väliaikai-
sena palvelukseen. 

Luutnantti Thomas-Erik Blom on siirretty II 
Pstoon ja ottanut vastaan KoulPtrin päällikön 
tehtävät. 
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Vuosikirjan sisältö 

Toimituksen sana 
Johtokunnan näkökulmasta 
Puolustusvoimain komentajan tervehdys 
Eversti R Aaltonen: Rannikkomme sotilasmaan-

tieteellistä tarkastelua 
Komentaja, valtiot, maisteri T Mattila: Hanko-

niemi Suomen meripuolustuksen Akilleen 
kantapäänä Ruotsin vallan aikana 

Majuri E Saramo: Äänisen rannikkopuolustus 
Suomen Sodassa 1941—1944 

Ye-majuri A Lauri: Saksalaisten joukkojen 
siirrot Normandian maihinnousurintamalle 
kesällä 1944 

Kapteeni T Lahti: Rannikko-ohjusten käyttö-
mahdollisuuksista maihinnousun torjunnas-
sa rannikollamme 

Kapteeni M Tykkä: Näkökohtia kenttätykistöm-
me ilmatorjunnan ja -suojelun tarpeesta ja 
toteuttamismahdollisuuksista nykyisin 

Kapteeni P Ylätupa: Tykistön sääpalvelu ulko-
mailla 

Komentajakapteeni, insinööri T Granbohm: Me-
rikaapelit — rannikkotykistön elinhermot 

Filosofian maisteri A Huhtala: Piirteitä rannik-
kolinnakkeilla palvelevien viihtyvyyteen 
vaikuttavista tekijöistä 

Kenttärovasti E Hilke: Rannikkotykistön henki-
löstön henkisen vastustuskyvyn ylläpitämi-
nen sodan aikana 

Sotilasmestari M Tiirikkala: Suomenlinnan Ali-
upseerikerhon 45-vuotistaipaleelta 

Myynti 

Helsingissä ja Suomenlinnan Rannikkotykis-
törykmentissä: 
Majuri K Aronen SIRtR HELSINKI 19 

Kapteeni O Vehmas PE:n tykistöosasto Posti-
lokero 13 025 HELSINKI 13 

Kapteeni Y Iivonen TykK HELSINKI 86 

Akateeminen Kirjakauppa 

Suomalainen Kirjakauppa 

Kirjavälitys Oy 

Turussa: 
Yliluutnantti K Friberg E/TurRtR Linnank 61 

Vaasassa: 
Kapteeni A Tukiainen E/VaaRPsto 
Vänrikki J Peltola E/VaaRPsto 
Kotkassa: 
Luutnantti Y Tiilikainen E/KotRPsto Kymin-

linna 

Hangossa: 
Kapteeni P Karvinen HanRPsto 

Vuosikirjan hinta 8:—, kirjakaupoissa hieman 
kalliimpi. 

TYKISTÖKOULU 

50. Kadettikurssin rannikkotykistökadettien 
aselajikoulutus päättyi TykK:ssa 12. 3. 1966. 
Kaikki 13 rannikkotykistökadettia suoriutuivat 
menestyksellisesti aktiiviupseerintutkinnosta. 

RtUY:n kunniamiekan sai kurssin priimus 
kad-alik E J H a a p a l a tunnustuksena kiitet-
tävästi suoritetuista opinnoista. 

Uudet rannikkotykistöupseerit siirtyvät 28. 
3. 1966 joukko-osastoihinsa seuravasti: 

luutnantit E J H a a p a l a , L V A K a s u -
r i n e n ja M J O i l a SlRtR:iin, 

luutnantit A J J a a t i n e n , K J L a k i o ja 
A J T a m m i n e n TurRtR:iin, 

luutnantit L A P o r o m a a ja J S V a a j a 
KotRPstoon, 

luutnantit K T K a a s i n e n ja Y T W i r k-
k i HanRPstoon sekä 

luutnantit E J L i n n a v e s i , E M R a u s -
s i ja J H K V u o h e l a i n e n VaaRPstoon. 

T I E D O T U S J Ä S E N I L L E 

Rannikon Puolustaja ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Seuraavat numerot ilmestyvät kesä-, 
loka- ja joulukuussa 20. päivän seudussa. Leh-
tiin aiotut kirjoitukset ja kuvamateriaali on 
lähetettävä toimittajille ilmestymiskuukauden 
1. päivään mennessä. 

O V 

RANNIKON PUOLUSTAJA 
RtUY:n ja R a n n i k o n Puolus ta ja in Ki l lan 

t iedotus leht i n :o 1/66 

P ä ä t o i m i t t a j a m a j A P a j u n e n , I I / S l R t R O b b n ä s 
T o i m i t t a j a t : k a p t O V e h m a s , P E He l s ink i 

k a p t T S a r i o , I I / S l R t R O b b n ä s 
s o t m V L e h t i S u o m e n l i n n a , T y k K 
(Mer iSK) 

Lev ikk i : n 1200 k p l 
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LINGUAPHONE 
maailmankuulu kieltenopiskelumenetelmä 

Linguaphone on nerokas audiovisuaalinen kielten-
opiskelumenetelmä, jonka avulla jokainen koulu-
pohjasta riippumatta voi opiskella kieliä. Mahdolli-
simman luonnonmukaisella ja tehokkaalla tavalla siinä 
käytetään hyväksi syntyperäisten kielentaitajien pu-
hetta, jota äänilevyt tai nauhat väsymättä toistavat. 
Jopa vasta-alkajakin saavuttaa varsin nopeasti hyviä 
tuloksia. Aikaisemmin kieliä opiskelleelle Linguaphone 
on erinomainen täydennys- ja kertauskurssi. 

Linguaphone-kielikurssit ovat kuuluisia tehokkuudes-
taan ja nopeudestaan. Linguaphone-opiston ohjel-
maan sisältyy 38 eri kielikurssia. Haluamanne kurs-
sin — 16 kaksipuolista äänilevyä kurssikirjoineen — 
saatte osamaksullakin. Kaikissa pääkielissä on kurssit 
äänitetty myös nauhoille. 

38 eri kielikurssia 

6-KIELINEN NÄYTELEVY 

^ I L M A I S E K S I 
Kokeilkaa nyt itse, kuinka helppo on oppia kieliä Linguaphonen avulla. 
Täyttäkää oheinen kuponki ja postittakaa se ihan sellaisenaan (ilman 
merkkiä ja kuorta), niin saatte ilmaiseksi 6-kielisen näytelevyn (17 cm 
EP), jossa on näytteitä englannin, ruotsin, saksan, ranskan, espanjan 
ja italian kursseista. 

Nimi 
( n i m i p a i n o k i r j a i m i n ) 

Osoite 

Lähinnä olen kiinnostunut 

kielestä 

Postikonttori Helsinki 10. Lupa no 
1657. Rannikon Puolustaja, no 1801 

V o i d a a n 

j ä t t ä ä p o s t i n 

k u l j e t e t t a v a k s i 

i l m a n 

p o s t i m e r k k i ä 

LINGUAPHONE 
OPISTO 

Keskuskatu 4 

Helsinki 300 

Postittakaa oheinen kuponki 
ilman postimerkkiä ja kirje-
kuorta. Voitte tilata näytelevyn 
samoin kuin koko kurssinkin 
myös puhelimitse. 

S O I T T A K A A 

663348 

Helsinki 1966. Maalaiskuntien Liiton Kirjapaino 


