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Niin laaja kuin SIRtR:n (ent isen RT 1:n) alue onkin l i i t tyvät rykment in men-
neet vaiheet vars in ki inteästi Suomenl innan l innoi tuksen vaiheisi in. Ni inpä ryk-
mentt imme vuos ipä iväks ik in on määrätty 12. 5., jo l lo in v 1748 August in 
Ehrensvärd laski Suomenl innan l innoituksen peruskiven. Ja täsmäl leen sama-
na päivänä v 1918 eli tasan 50 v si t ten nostett i in Kustaanmiekan l ippusalkoon 
ensimmäisen kerran Suomen lei jonal ippu Suomen senaatin läsnäol lessa. Si l -
loinen senaattor i Sv inhufvud lausui tuossa t i la isuudessa seuraavat sanat: 

" N y t on Suomi vapaa. Nyt l iehuu Suomen l ippu tämän vanhan l innoi tuksen 
harjanteel la. Sen muistoksi onk in senaatt i päättänyt, että V iapor i - l inno i tuksen 
nimi on tästä lähtien oleva Suomenl inna. Ä lköön mikään v ihol l inen koskaan 
kye tkö vetämään alas tätä l ippua, vaan l iehukoon se tässä aina." 

Näil lä sanoi l la senaattor i Sv inhufvud tavallaan samalla myös luonnehti lin-
noi tusten tärkeän merk i tyksen ja antoi tehtävän si l lo isel le SIRtR:n edeltäjäl le. 

Mi ten sit ten rykment t imme on tuon vaat ivan tehtävän pystynyt omaita osal-
taan täyttämään? Rykmentt imme ei voi kerskua suurista sotaisista urotöistä. 
Mut ta se on ol lut aina valmis iskemään lujasti hyökkääjää ja niinpä vainolai-
nen ei ole i tsenäisyytemme aikana toht inutkaan vakavast i lähestyä meri tse ran-
n ikko jamme. Suomen sin i r is t i l ippu l iehuukin yhä ylpeänä ja vapaana Kustaan-
miekan val lei l la. 

Va ikkakaan tuota perinteel l istä l ippuamme ja pääkaupunkiamme suojaavaa 
rannikkotyk is töä ei enää voidakaan pitää maailman vahvimpana l innoitusjär-
jestelmänä kuten rykment t imme alkuaikoina kuult i in mainittavan, luotamme me 
r t -miehet tänäkin päivänä aseisi imme. Kalustoamme ja koulutustamme on py-
r i t ty kehi t tämään v i ime vuosina nykyis iä vaat imuksia vastaavaksi . Tietenkään 
me emme ole kaikkeen tyytyväis iä. Monia puutteita eri aloi l la vo imme osoit taa. 
Mutta me t iedämme myös, että parannusten aikaansaaminen vaati i pal jon rahaa 
ja aikaa. Taloudel l iset mahdol l isuutemme ovat rajoitetut. Meidän on parhaam-
me mukaan tu l tava to imeen omatoimisel la työl lä ja nii l lä aseil la ja väl inei l lä, 
jo i ta meil lä nyt on käytet tävissämme. Ni inhän on ol lut a ikaisemminkin. 

Sanotaan, että hyvä henki on tärkeämpi kuin aseet. Ts puutteel l is i l lakin 
aseil la pystytään saamaan ihmeitä aikaan, kun joukossa val l i tsee hyvä henki. 
Hyvä henki on myös kaiken menestyksel l isen toiminnan perusedel ly tys. Tä-
mänhän on käytäntö näyttänyt todeksi niin sodassa kuin rauhankin töissä. Hy-
vän hengen kehi t tämiseen ja y l läpi tämiseen tulee meidän pyrkiä edel leenkin 
kaikin rehel l is in keinoin. 

Va ikeuks ien ja vasto inkäymisten kohdatessa on meidän myös muistettava, 
että ken vaivojansa vaikertaa on vaivojensa vanki . Helppoa ei ol lut s i l lo in-
kaan kun rykment t imme ensimmäinen komentaja, majuri, s i t temmin everst i A 
A lmqv is t ryhtyi luomaan i tsenäisen Suomen rannikkotykistöä. Eräässä yhtey-
dessä hän k i r jo i t taa: 

"Pai ts i l innakkaiden haltuunottamista ja miehittämistä, oli k i i re immän kau-
palla saatettava kuntoon tyk i t ja muut taisteluväl ineet. Patteri t eivät kaikki ol-
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S U O M E N L I N N A N R A N N I K K O T Y K I S T Ö R Y K M E N T T I 

1918 — 1968 

Eversti luutnantti Jouko Hannula 

"Nyt on Suomi vapaa. Nyt liehuu 
Suomen lippu tämän vanhan linnoituk-
sen harjanteella. Sen muistoksi on-
kin senaatti päättänyt, että Via-
pori-linnoituksen nimi on tästä lähtien 
oleva Suomenlinna. Älköön mikään 
vihollinen koskaan kyetkö vetämään 
alas tätä lippua, vaan liehukoon 
se tässä aina." 

Näillä sanoilla luonnehti senaattori Svin-
hufvud Suomenlinnan linnoitusten merkitystä 
ja tehtävää 12. 5. 1918, kun itsenäisen Suomen 
leijonalippu ensimmäisen kerran kohosi linnoi-
tuksen lippusalkoon Kustaanmiekan patterin-
mäellä. Viaporin linnoituspiiri oli, venäläisen 
sotaväen poistuttua sieltä, senaatin 17. 4. 1918 
antamalla päätöksellä liitetty Suomen valtioon 
ja Uudenmaan lääniin. 
Rykmentin perustaminen ja sen alkuvaiheet 

Suomenlinnan linnoitustykistön kantajou-
koksi oli määrätty I Suomalainen Raskastykis-
töpatteri, joka 11. 5. oli saapunut Katajanokalle 
ja jo seuraavana päivänä osallistui tähän juh-
lalliseen lipunnostoon, jossa oli läsnä mm koko 
senaatti, ja ensimmäisenä tehtävänään ampui 
itsenäisen Suomen lipulle 21 kunnialaukausta. 

Oli luonnollista, että toukokuun 12 päivästä 
muodostui Suomenlinnan varuskunnan merkki-
päivä, jota koko varuskunta piti vuosipäivä-
nään ja 5. 2. 1928 se vahvistetuinkin RT l :n 
vuosipäiväksi. Lieneekö sattuma, että myös tou-
kokuun 12 päivänä 1748 Augustin Ehrensvärd 
oli laskenut linnoituksen peruskiven. 

Suomenlinnan linnoitustykistön haltuun oli 
nyt tullut oloissamme valtava tykistö- ja lin-
noituslaitemäärä. Helsingin jouduttua Venäjän 
laivaston operaatiotukikohdaksi oli Viaporia 
voimakkaasti vahvennettu. Vuonna 1918 se oli 
ensiluokkaisessa kunnossa muodostuen kahdes-
ta sisäkkäisestä linnoituskehästä. Etummaisessa 
puolustuslinjassa oli kuusi nykyaikaista 254 
mm patteria, kaksi patteria Isosaaressa sekä 
patterit Villingissä, Kuivasaaressa, Katajaluo-
dossa ja Rysäkarilla ja 152 mm patterit Iso-
saaressa, Santahaminassa, Harmajalla ja Mies-
saaressa. Toisen linjan patterit olivat aseistetut 
yleensä vanhentuneilla 152—279 mm tykeillä, 
joiden kantama rajoittui 5—8 kilometriin. 

Linnoitustykistön päällikön, majur i Alm-
quistin tehtävä, pääkaupungin merellisen puo-
lustuksen järjestäminen oli erittäin vaikea. 
Rannikkotykistöön perehtynyt henkilöstö puut-
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leet käyttökunnossa. Tärkeitä apuvälineitä puuttui tai olivat ne rikotut ja ha-
jallaan, l i ikennevälineistä saaril innakkeiden välil lä oli puutetta jne. Erikoisase-
lajimme ja sen teknil l isten apuneuvojen käyttämiseen kykeneviä upseereja ja 
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tui kokonaan. Majuri Almquist itse oli ainoa 
upseeri, joka oli saanut aselajikoulutuksen pal-
vellessaan sodan aikana Kronstadtin linnoituk-
sessa. Huutavimman upseeri- ja koulutetun 
miehistön puutteen poistamiseksi perustettiin 
heinäkuussa Kuivasaareen opetuskomennus-
kunta, jonka johtajana oli saksalainen kapteeni-
luutnantti Wustrau. Koulutus päättyi kuitenkin 
jo syyskuussa, koska henkilöstö tarvittiin lin-
nakkeiden kaluston huoltoon ja kunnostami-
seen. 

Suomenlinnan Linnoitustykistön ensimmäi-
nen organisaatio oli suunniteltu alkuvaiheen 
järjestelyjä varten. Linnoitustykistön päällikön 
johdossa olivat: 
— Esikunta (kanslia, tykistö- ja talousosasto), 
— Ase-esikunta, 
— Telefoniyhdvslinjajaos, 
— Tykistövarikko, 
— Maalinnoitusten hoitokomennuskunnat (Al-

bergan ia Sörnäisten komennuskunnat), 
— Meririntama eli Kuivasaaren patteristo (var-

tiostot Isosaaressa, Villingissä ja Santahami-
nassa. sekä tykkien hoitokomennuskunnat 
Isosaaressa, Kuivasaaressa, Harmajassa, 
Miessaaressa, Katajaluodossa ja Rysäka-
rilla), 

— Alokaskomennuskunnat Santahaminassa ja 
Rysäkarilla sekä 

— Gustafsvärdin komennuskunta. 
Maarintaman tykistö jäi pian Sotasaaliskont-

torin haltuun, joka suoritti tykkien ja muun 
materiaalin myynnin. 

Koulutus- ia komentosuhteiden järjestelyssä 
tapahtui kesän aikana useita muutoksia. 

Varsinainen sotilaallinen organisaatio alkoi 
muodostua vasta syyskesällä, seniälkeen kun 
koko rannikkotykistöstä oli muodostettu Ran-
nikkotykistörykmentti. Rykmentin komenta-an, 
eversti V P Nenosen päiväkäskyllä 16. 9. 1918 
muutetaan Suomenlinnan Linnoitustykistön ni-
mi Suomenlinnan Rannikkotykistöpatali oonak-
si, rykmentin muut patali oonat olivat Sortava-
lan ja Viinurin Rannikkotykistöpatali oonat. 
Suomenlinnan Rannikkotykistöpatali oonaan 
kuului aluksi esikunnan ja varikkokomppanian 
lisäksi kolme patteristoa. Vuoden 1919 a ^ s s a 
liitettiin patali oonaan myös Porkkalan ja Han-
gon edustan patterit, jolloin patteristoien l u v u -
mää-ä nousi jo viiteen. Uuden nimensä, Ran-
nikkotyVistöryVmentti 1, Suomenlinnan Ran-
nikkotykistö sai 19. 4. 1919. Sen kokoonpano 
vahvistettujen määrävahvuustaulukkojen mu-
kaan oli seuraava: 

Rykmentin esikunta 51 (ml soittokunta) 
Mäkiluodon erillinen patteri 63 
Russarön erillinen patteri 63 
I Patteristo 287 
— Esikunta 6 
•—- Miessaaren patteri 55 
— Rysäkarin patteri 163 
—• Katajaluodon patteri 63 
II Patteristo 156 
— Esikunta 6 
—• Harmajan patteri 87 
•— Kuivasaaren patteri 63 
III Patteristo 311 
— Esikunta 6 
— Isosaaren 10" patteri 163 
—- Isosaaren 6" patteri 87 
—• Santahaminan patteri 55 
Varikkokomppania 197 
Rannikkotykistörykmentti 1 pääsi aloitta-

maan toimintansa paremmissa olosuhteissa kuin 
aselajin muut joukko-osastot. Tämän vuoksi se 
joutui alkuvaiheessa olemaan myös koulutus-
ja kokeilutoiminnan pääasiallinen suorittaja 
sekä materiaali- ja henkilökuntavarikko. 

Rykmentin komentajan ollessa taitava ja teh-
täväänsä innostunut rannikkotykistöupseeri 
pääsi aselankoulutus ja patterien kunnostami-
nen alusta alkaen hyvään vauhtiin, vaikka pääl-
lystöstä ja alipäällystöstä vain muutama harva 
oli ammattitaitoisia. Harmajan ja Santahami-
nan pattereilla ammuttiin ensimmäiset kalusto-
laukaukset 25. 4. 1918. Ensimmäiset liikemaali-
ammunnat sisäkantamittauksella suoritettiin 
Harmajan raskaalla patterilla jo 11. 12. 1918. 

Koulutusta vaikeutti eniten ammattitaitoisen 
upseeriston puute. Rykmentti sai, kuten muut-
kin a^meran joukko-osastot, ensimmäiset up-
seerinsa perin monista piireistä. Oli Venäjällä 
upseereina palvelleita, niistäkin vain osa ran-
nikkotykistö- tai muun tykistökoulutuksen saa-
neita. Enemmistön muodostivat kuitenkin nuo-
ret upseerit, joiden koulutus oli aluksi joko 
melkein olematon taikka vain Ivhyiden Lap-
peenrannan tykistökurssien tai Markovillan jal-
kaväkikurssien varassa. 

Päällystöpulaa oli omatoimisesti koetettu 
poistaa jo kesällä 1918, jolloin Kuivasaaressa 
toimi 20 oppilaan upseerikokelaskurssi. "Aus-
bildungs- und Lehrkommande" nimisenä kurs-
sina. Useimmat tämän kurssin käyneistä siirtyi-
vät kuitenkin io saman vuoden aikana siviiliin, 
tai siirrettiin muihin ioukko-osastoihin. Ammat-
titaitoa yritettiin parantaa myös antamalla up-
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seereille itseopiskelutehtäviä sekä järjestämäl-
lä heille kaksi kertaa viikossa luentoja ja käy-
tännön harjoituksia tykistön ampumamenetel-
missä. Vielä järjestettiin myös kaksi rannikko-
tykistöupseerien täydennyskurssia. Vuodesta 
1920 lähtien sai rykmentti vuosittain Kadetti-
koulusta muutaman upseerin, ensin yleiseltä 
linjalta ja myöhemmin tykistölinjalta. Joukoille 
jäi tämän jälkeen vain jatkokoulutuksen anta-
minen. Ensimmäinen rannikkotykistöupseereita 
valmistava kadettikurssi alkoi 15. 10. 1927. 

Alipäällystön koulutuksen alkuvaikeudet oli-
vat ehkä vielä suuremmat kuin upseeriston 
osalta. Vakinaisen alipäällystökannan aikaan-
saamiseksi perustettiin Suomenlinnassa 3. 1. 
1919 Suomenlinnan alipäällystökoulu. Koulussa 
toimeenpantiin vuosittain kaksi alipäällystö-
kurssia. Kurssin ohjelmaan kuului alipäällys-
tön tason korottamiseksi myös tutkintoja ylei-
sissä aineissa. Oppilaiden karsinta oli yleensä 
erittäin ankaraa. Kun myöskin muut rannikko-
tykistöjoukko-osastot komensivat oppilaita noil-
le kursseille, sai koko rannikkotykistö näin ver-
rattain hyvän alipäällystökannan. Suomenlin-
nan alipäällystökoulu siirtyi RT l :n alaisuudes-
ta 22. 3. 1922 suoraan Rannikkopuolustuksen 
päällikön alaiseksi ja sen nimi muutettiin Ran-
nikkotykistön aliupseerikouluksi (RTAK). 

Alipäällystön tason korottamiseksi määräsi 
rykmentin komentaja pidettäväksi myös kaksi 
kertaa vuodessa tutkintoja yleisaineissa. En-
simmäinen tutkinto pidettiin 20. 2. 1922. Niiltä, 
jotka eivät hyväksyttävästi suoriutuneet näistä 
tutkinnoista evättiin vakanssiensa edellyttä-
mien aliupseeriarvomerkkien kantaminen. 
Myös heikointa alipäällystöä vapautettiin pal-
veluksesta, mm. 30. 3. 1923 samalla kertaa ko-
konaista 16 aliupseeria. 

Tunnusomaisena piirtenä koko koulutukselle 
oli runsas kurssitoiminta talven aikana. Kesällä 
suoritetut tykistöammunnat olivat paitsi suuria 
juhlatilaisuuksia myös tiukkoja teorian ja käy-
tännön taitojen kuulustelutilaisuuksia. 

Linnakkeiden taisteluvalmiuteen avovesikau-
tena kiinnitettiin erittäin paljon huomiota. Pa t -
terien ja esikuntien hälytysvalmius ja päivys-
tyspalvelu oli tiukkaa. 

Henkilökunnan poistumisluvat linnakesaaril-
ta rajoitettiin välttämättömimpään ja vaikka 
matkat mantereelle rykmentin alueella ovatkin 
suhteellisen lyhyitä, joutuivat upseerit ja ali-
upseerit usein olemaan "saariarestissa" kuukau-
simääriäkin. 

Rykmentin kehitysvuodet 1923—1928 
Perustamiskauden jälkeen oli olemassa poh-

ja tehokkaammalle aselajikoulutukselle, pääl-
lystö ja alipäällystö omasi jo tyydyttävän ase-
lajituntemuksen, sotasaalismateriaalin järjeste-
lyt oli saatu päätökseen ja patterit kunnostet-
tua. Vuonna 1923 tapahtui myös rykmentin ko-
mentajan vaihdos. Eversti Almquist määrättiin 
rannikkotykistön komentajaksi ja hänen tilal-
leen RT l :n komentajaksi tuli 1. 9. 1923 majur i 
Väinö Salomon Marjanen. 

Koulutuksen jatkuvan tehostamisen esteenä 
oli tässä vaiheessa ennen kaikkea aselajiohje-
sääntöjen puuttuminen, myöskään suomenkie-
lisiä kalusto-ohjeita ei ollut. Näiden luomiseksi 
rykmentin komentaja ja päällystö osallistui 
useiden komiteoiden työskentelyyn. Vuonna 
1924 ilmestyikin ensimmäinen luonnos Rannik-
kotykistöohjesäännöksi. Koulutuksen kannalta 
on ennen kaikkea mainittava rykmenttiin kuu-
luneen majur i Scherbakoffin kirjoittama "Ran-
nikkotykistön pikakanuuna" niminen kirja, jo-
ka ilmestyi 7. 11. 1922 ja on vieläkin käyttö-
kelpoinen. 

Organisaatiossa tapahtui edelleen muutoksia. 
Varikkokomppania muutettiin toimituskomp-
paniaksi ja myöhemmin paikalliskomppaniaksi. 
Tähän yksikköön kuului myöskin II luokan 
työvelvollisten joukkue, joka paremmin tunne-
taan "kurikomppanian" nimellä. Tämä sotilaal-
liseen kuriin ja järjestykseen täysin sopeutu-
mattomista varusmiehistä koostunut joukkue 
tuotti rykmentin päällystölle, mutta erittäinkin 
joukkueen jämerälle johtajalle luutnantti Kar-
tanolle paljon ylimääräistä huolta ja päänvai-
vaa. 

Vuonna 1927 yhdistettiin II ja III patteristo, 
sekä samana vuonna myös Suomenlinnan ja 
Santahaminan teknilliset laitokset ja Suomen-
linnan Komendanttivirastoon kuuluneet Kasar-
mihoitoalue ja Palokunta liitettiin rykmenttiin. 

Rykmentin esikunta järjestettiin myös uudel-
leen. Aikaisemmasta kansliasta tuli ensin r in-
tamaosasta ja lopuksi komentotoimisto. Koulu-
tusasiat siirrettiin tykistöteknillisestä toimistos-
ta komentotoimistoon kuuluvalle tiedonantoup-
seerille. Samalla tykistötoimisto jaettiin Kor-
jauspaja-, aseteknilliseen- ja rakennusosastoon. 

Vuonna 1928 suoritettuun puolustusvoimien 
vakinaistamiseen mennessä oli organisaatio ja 
palvelumuodot saatu vakiintuneiksi, kantahen-
kilöstön taso ja koulutus verrattain yhtenäi-

seksi sekä majoitus- ja muu huoltotilanne koh-
tuullisia vaatimuksia vastaavaksi. 

Ase- ja ampumateknillinen kehityskausi 

Laki puolutuslaitoksen asettamisesta vakinai-
selle kannalle vahvistettiin 22. 12. 1927. Ryk-
mentin kehitykselle ei itse vakinaistaminen ol-
lut niinkään ratkaiseva, kuin heti sen jälkeen 
aloitetut ja aina Talvisotaan asti jatkuneet kou-
lutukselliset ja materiaaliset järjestelytyöt, 
uusien ampumamenetelmien käyttöönotto, van-
han tykkikaluston uudistaminen ja uusien pat-
terien rakentaminen. Koti- ja ulkomailla sota-
korkeakoulutuksen saaneet upseerit oli uudessa 
Meripuolustuksen esikunnassa päässeet johta-
ville paikoille; he aloittivat laajan kokeilutyön 
ase- ja ampumateknillisten uudistusten aikaan-
saamiseksi. Merkittävin näistä henkilöistä oli 
Meripuolustuksen esikunnan aseosaston pääl-
likkö, everstiluutnantti J L Rikama. Hän oli jo 
syksyllä 1927 Miessaaressa kokeillut raskaan 
patterin ammusten ballistiikan parantamista va-
rustamalla ne irtokärjillä. Nämä toimenpiteet, 
jotka suoritettiin rykmentissä vuoden 1929 ai-
kana, pa-ansivat 152 mm ja 254 mm tykkien 
kantamaa huomattavasti. 

Tarkkojen ampumataulukkojen valmistami-
nen edellvtti tykkien lähtönopeusammuntoien 
suorittamista, ruutipanosten tasausta ja tarkis-
tusta. 152 mm Canet-tykkien kääntäminen ko-
rotuskulman suurentamiseksi lisäsi ammusten 
ballistiiVan parantamisen ohella niiden kanta-
maa. Nämä työt suoritettiin vuosina 1931 — 35. 
Raskaiden ia järeiden tykkien tulinopeutta pa-
rannettiin ammuskellarien uudelleen järjeste-
lyllä, joka noneutti ammusten jakamista ja kul-
jetusta tykeille. 

Merkittävimpiä aikaansaannoksia, joihin 
myös rykmentti osallistui, oli uusien ampuma-
menetelmien kehittäminen ja uusien mittaus-
ja tuleni ohto-ohiesääntöj en laatiminen vuosina 
1931 — 33. Saaristoon rakennettiin uudet, vie-
läkin kävtössä olevat mittaus- ja tuleniohtotor-
nit ja vaavakantamit tar i sekä muunnin tulivat 
käyttöön. Pyrkimyksenä oli päästä tykistön tu-
len keskitettyyn, tarkkaan ja yllättävään käyt-
töön. 

Saavutettu teknillinen taito ja kehitys loi 
edellytykset myös uusien modernien linnakkei-
den rakentamiselle. Erittäin mittava ja vaativa 
työsuoritus kotimaisin voimin oli Mäkiluodon 
ja Kuivasaaren järeiden tykkitornien rakenta-
minen. Mäkiluotoon. Porkkalan kapeikon Suo-

men puoleiselle päälinnakkeelle, olivat venäläi-
set aloittaneet kolmen 356 mm kaksoistornin 
rakentamisen. Kun linnake joutui suomalaisten 
käsiin, oli yksi torneista jo asennusvaiheessa, 
toisessa kiinteä rumpu paikoillaan ja kellarit 
valuvaiheessa. Kolmatta varten oli louhittu vas-
ta peruskuoppa, nykyinen "Helmijärvi". Itse 
356 mm tykkejä venäläiset eivät jättäneet lin-
nakkeelle, mutta kun Inosta oli saatu 305 mm 
tykkejä, heräsi 1920-luvun lopulla ajatus kun-
nostaa Mäkiluodon tornit ja asentaa niihin nä-
mä tykit. Pitkien neuvottelujen ja epäröintien 
jälkeen tehtiin viimein päätös, että yksi Mäki-
luodon torneista kunnostetaan ja toinen siirre-
tään Helsingin edustalle Kuivasaareen. Työt 
Mäkiluodossa aloitettiin keväällä 1931 ja syk-
syllä 1933 voitiin suorittaa ensimmäiset koe-
ammunnat. Kuivasaaren panssaritornin perus-
kiven laskivat puolustusministeri ja Sotaväen 
päällikkö 12. 5. 1934 Mäkiluodon järeän tykki-
tornin ampuessa kunnialaukaukset. Koeammun-
ta Kuivasaaren tykkitornilla suoritettiin kesäl-
lä 1935. 

Tykkitornit olivat täysin sähköistetyt ja mie-
histö" ja ammussuojineen edustivat silloisen jä-
reän tykistön huippusaavutusta. Tornien ra-
kentaminen tuli maksamaan 15 silloista miljoo-
naa, mutta niiden todellinen arvo tykkeineen 
sekä kiinteine ja liikkuvine, kaliiperin vahvui-
sine panssareineen lienee ollut noin 800 mil-
joonaa markkaa. Tämän vaativan työn paikal-
lisesta johdosta vastasivat RT l:n teknillisen 
toimiston päällikkö, majur i Enkainen sekä insi-
nööri Jolma ja tykkimestari Lipponen. 

Samaan aikaan tämän ase- ja ampumatek-
nillisen kehitystyön aikana pyrittiin lisäämään 
valmiutta siirryttäessä rauhan ajan kokoonpa-
nosta sodan ajan kokoonpanoon. Niinpä heinä-
kuussa 1935 kutsuttiin 1 500 reserviläistä ker -
taushar j oituksiin. 

Rykmentin kokoonpanossa tapahtui vielä pie-
niä muutoksia. 1. 5. 1933 patteristojen kielisuh-
teet vaihtuivat siten, että nyt I patteristosta 
tuli ruotsinkielinen ja II patteristosta suomen-
kielinen. Toimituskomppaniasta muodostettiin 
Keskuslinnoitus, joka käsitti esikunnan, Miina-
ja Toimituskomppaniat sekä 1. Kiinteän Ilma-
torjuntapatterin. Viimeksimainittu siirrettiin 1. 
1. 1938 vastaperustettuun Erilliseen Ilmatorjun-
tapatteristoon. 

Sotien aika vuosina 1939—1945 

Toisen maailmansodan alettua 1. 9. 1939 aloit-
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ti rykmentti puolueettomuusvalvonnan 4. 9. Re-
serviläiset saapuivat ylimääräisiin harjoituksiin 
10. 10. 1939. Linnakkeita ryhdyttiin kiireellisesti 
varustamaan taistelukuntoon ja sodan syttyes-
sä 30. 11. 1939 saatettiin kaikki yksiköt sotavah-
vuisiksi. 

Liikekannallepanosuunnitelman mukaan RT 
1 muodosti Helsingin lohkon, joka jakaantui 
Isosaaren, Rysäkarin ja Porkkalan alalohkoi-
hin. Varsinaisia linnakkeita oli 12 ja niillä ty-
kistöä 7 järeätä ja 7 raskasta patteria. 

Talvisodan aikana eivät vihollisen merivoimat 
tulleet Helsingin lohkon tykkien kantaman pii-
riin. Linnakkeita vastaan tehtiin ilmahyökkäyk-
siä, kiivaimpia nämä olivat Porkkalan alaloh-
kolla. Tammikuussa 1940 muodostettiin eri lin-
nakkeiden miehistöstä jalkaväkipataljoona, pa-
taljoona Kiveliö, joka osallistui Viipurinlahden 
taisteluihin. 

Välirauhan jälkeen palattiin rauhanajan ko-
koonpanoon. Rykmenttiä ei enää nimetty RT 
l:ksi, vaan se sai nykyisen nimensä Suomenlin-
nan Rannikkotykistörykmentti. 

Hangon vuokra-alueen muodostaman uhan 
takia oli linnoittamisen painopiste nyt läntisellä 
lohkolla. Mäkiluodon kantalinnoittamista ja t -
kettiin, rakennettiin mm kevyen ja i lmatorjun-
tapatterin tuliasemat, melkoinen määrä koneki-
vääripesäkkeitä, suojakorsuja ja kallioon lou-
hittua taisteluhautaa. Träskön saareen raken-
nettiin raskaan patterin tulisemat, tulenjohto-
torni ja kalliotunneli. 

Reserviläiset kutsuttiin jälleen ylimääräisiin 
harjoituksiin 10. 6. 1941. Suomenlinnan Ran-
nikkotykistörykmentti muodosti nyt 1. Rannik-
koprikaati nimisen yhtymän, johon aluksi kuu-
lui kolme linnakkeistoa vastaten Talvisodan ai-
kaisia alalohkoja. 

Vihollinen suoritti nyt, kuten Talvisodankin 
aikana, kiivaita ilmahyökkäyksiä linnakkeita, 
erittäinkin Mäkiluotoa vastaan. Yleistilanteen 
muuttuminen Suomenlahden etelärannalla ai-
heutti sen, että vihollisen taholta ei enää ollut 
odotettavissa mitään suurempaa operaatiota 1. 
Rannikkoprikaatin vastuualueella. Siksi tänne 
sijoitettuia joukkoja voitiin siirtää sekä Hangon 
rintamalle että idempänä taisteluun joutuneiden 
rannikkojoukkojen vahvennukseksi. 2. 7. 1941 
muodostettiin rannikkoiskupataljoona Tulikou-
ra, joka ensin siirrettiin Hangon rintamalle ja 
parin kuukauden kuluttua Viipurinlahdelle. 
Elokuussa siirrettiin lisää joukkoja ja aseita 
idässä oleville rannikkoyhtymille. 

Elo- syyskuun vaihteessa hajoitettiin 1. Ran-
nikkoprikaatin itäinen naapuriyhtymä, 3. Ran-
nikkoprikaati, sen johtoporras siirrettiin Kar -
jalan kannaksen rannikolle suunnitellun ran-
nikkoyhtymän johtoportaaksi ja sen entinen 
alue sinne jääneine joukkoineen liitettiin 1. 
Rannikkoprikaatiin sen IV linnakkeistoksi. 
Hangon vuokra-alueen vapauduttua liitettiin 
sinne perustettu linnakkeisto myös Uudenmaan 
Rannikkoprikaatiin 17. 5. 1942. 1. Rannikko-
prikaatin nimi oli joulukuussa 1941 muuttunut 
Uudenmaan Rannikkoprikaatiksi. Sen vastuu-
alue ulottui nyt Ahvenkoskelta Hankoon. Joh-
tamisen helpottamiseksi jaettiin samalla prikaa-
ti kahtia muodostamalla kaksi uutta johtopor-
rasta. Itäisen alueen linnakkeistoista muodos-
tettiin Rannikkotykistörykmentti 1 ja läntisen 
alueen linnakkeistoista Rannikkotykistöryk-
mentti 11. 

Prikaatin vahva tykistö piti olemassa olol-
laan vihollisalukset kaukana rannikosta. Vain 
joskus päästiin avaamaan tuli, kuten 3. 7. ja 
4—5. 11. 1941, jolloin Mäkiluodon järeät patte-
rit tulittivat Viron alueen evakuointikuljetuk-
sia. Samoin Hangon motin evakuoinnin aikana 
30. 11. ja 2. 12. 1941 prikaatin tykistö tuotti vi-
holliselle tappioita. 

Tämän jälkeen meritoiminta hiljentyi. Il-
matorjunta-aseet sensijaan olivat vilkkaassa toi-
minnassa osallistuen pääkaupungin ilmapuolus-
tukseen. Varsin merkittävän työn prikaati suo-
ritti kouluttamalla uusista ikäluokista taistelu-
kelpoisia yksiköitä, joita sitten siirrettiin itäi-
siin rannikkoyhtymiin vahvennukseksi. Myös 
linnoitustyöt jatkuivat. Mäkiluotoon ja Isosaa-
reen ryhdyttiin rakentamaan 305 mm tykki-
torneja ja miltei jokaisella linnakkeella val-
mistui kantalinnoituslaitteita, asepesäkkeitä, 
suojakorsuja sekä kallioon louhittua taistelu-
hautaa. 

Uudenmaan Rannikkoprikaatin kokoonpano 
pysyi muuttumattomana aina syksyyn 1944, jol-
loin Karjalan kannaksen merisivustan taistelui-
hin osallistunut Rannikkotykistörykmentti 22 
siirtyi Loviisa—Porvoo alueelle ja alistettiin 
Uudenmaan Rannikkoprikaatille. 1. 3. 1942 ta-
pahtui myös komentajan vaihdos. Eversti V 
Marjanen määrättiin Merivoimien linnoitustöi-
den johtajaksi ja eversti N Sario Uudenmaan 
Rannikkoprikaatin komentajaksi. 

4. 9. 1944 tehdyn rauhansopimuksen määräys-
ten mukaan joutui prikaati luovuttamaan Pork-
kalan alueen ja siellä olevan Mäkiluodon jä-

Ja tkuu siv. 12 
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K O M E N T A J A T 

Eversti 
Arno Almqvist 

1918—1923 

Eversti 
Toivo Reponen 

1953—1960 

Eversti 
Väinö S Marjanen 

1923—1942 

Eversti 
Väinö Karvinen 

1960—1966 

Eversti 
Niilo Sario 
1942—1953 

Eversti 
Veikko Vuorela 

1967 

Everstiluutnantti 
Heikki Veli Seppälä 

1968— 
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S U O M E N L I N N A N R A N N I K K O T Y K I S T Ö R Y K M E N T T I 

T Ä N Ä Ä N . . . 

Kapteeni T . Rönkkönen 

Esikuntapatteri (Suomenlinna). Patterin 
päällikkönä on kapt M Piensoho ja vää-
pelinä vääp E Raunio. 
Patterissa pidetään viesti- ja venemies-
kurssit sekä annetaan peruskoulutus-
kauden koulutusta. 

Reservialiupseerikoulu (Isosaari). Kou-
lun johtajana on maj L Rannisto ja 
vääpelinä vääp R Kolju. 
Koulussa on vuoden aikana 3 kurssia, 
joilla on oppilaita kaikista kiinteän ran-
nikkotykistön j oukko-osastoista. 

Eräs Isosaaren rivitaloista. 1. Patteri (Isosaari). Patterin päällikkö-
nä on ylil M Saarinen ja vääpelinä ylik 
O Vattulainen. Patterissa annetaan pe-
rus- ja erikoiskoulutuskauden sekä ker-
taus- jä sotaharjoituskauden koulutusta. 
Kuvassa on patterin ruokalarakennus. 
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Rykmentin esikunta (Suomenlinna). Rykmentin komentajana on e vi H V Seppälä 
ja rykmenttiupseerina kapt T Rönkkönen. Toimistopäällikköinä ovat ltn O Kettu-
nen (kntotsto), kapt V Skyttä (koul- ja järjtsto), maj P Ratia (tekntsto), maj A Tu-
kiainen (htsto) ja ylil H Grönberg (vtsto). 

I Patteriston esikunta (Isosaari). Patte-
riston komentajana on evl J K Hannula 
ja esikunta vääpelinä vääp E Honkanen. 

II Patteriston esikunta (Upinniemi) si-
jaitsee rakennuksen 2. kerroksen etuoi-
kealla olevassa kulmassa. 
Patteriston komentajana on maj E Rask, 
patteristoupseerina ylil M Peltomaa ja 
esikuntavääpelinä yliv J Mäkivaara. 

Koulutuspatteri (Upinniemi). Patterin 
päällikkönä on ylil K Rehnbäck ja vää-
pelinä kers J Kortekangas. 
Patterissa pidetään johdinohjus- ja it-
kurssit sekä annetaan peruskoulutus-
kauden koulutusta. 

2. Patteri (Mäkiluoto). Patterin päällik-
könä on ylil J Knuuttila ja vääpelinä 
vääp R Koivusaari. 
Patterissa on äskettäin siirrytty perus-
koulutuskauden koulutuksesta erikois-
koulutuskauden koulutukseen. 
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Jatkoa siv. 8 
reän tornipatterin täydessä kunnossa 6. 10. 1944 
mennessä, sekä 1. 5. 1945 mennessä siirtämään 
järeän ja raskaan tykistönsä varikoille. Rauhan-
sopimuksen määrävahvuusrajoitusten takia 
Uudenmaan Rannikkoprikaati supistettiin Suo-
menlinnan Rannikkolinnakkeistoksi, jossa oli 
miehitettyinä koulutuslinnakkeina ainoastaan 
Isosaari ja Miessaari. 

Henkilöstön määrä oli nyt pienempi kuin 
koskaan aikaisemmin rykmentin olemassaolon 
aikana. Tämä ei johtunut ainoastaan rauhan-
sopimuksen asettamista rajoituksista, vaan siitä, 
että huomattava osa päällystöstä, alipäällystös-
tä ja varusmiehistä siirrettiin perustettaviin 
raivaajaosastoihin. 

Sodan jälkeinen kausi 

Puolustuslaitoksen uudelleen järjestelyn yh-
teydessä, 1. 12. 1952, Suomenlinnan Rannikko-
linnakkeisto muutettiiin jälleen rykmentiksi, 
saaden takaisin vanhan perinteellisen nimensä-
kin, Rannikkotykistörykmentti 1. 

Koulutuksessa sodan jälkeen pyrittiin otta-
maan huomioon kaikki rannikkosotatoimissa 
saadut kokemukset. Erikoisesti saaristo- ja ran-
nikkotaistelutoimintaan koulutetusta jalkaväes-
tä oli sodan aikana saatu hyviä kokemuksia ja 
sen vastainen tarve tunnustettiin yleisesti. Va-
kanssien puute esti kuitenkin perustamasta uut -
ta rauhanahan joukko-osastoa, joka olisi eri-
koistunut juuri jalkaväen toimintaan saaristos-
sa ja rannikolla. Merivoimien komentajan esi-
tyksestä perustettiin Rannikkotykistörykmentti 
l:een rannikkopatalj oona, jonka virkoihin ja 
toimiin käytettiin yhden patteriston vakanssit. 

Pataljoonan tehtävänä oli kouluttaa reservin 
kaikkien rannikkotykistöpatterien lähitorjunta-
voima sekä perustettavien rannikkopatalj oonien 
henkilöstö. Pataljoona otti haltuunsa RT l :n 
II Patteriston linnakkeet, Miessaaren ollessa 
koulutuspaikkana. 

Pataljoona vakinaistettiin ja sisällytettiin 
rauhanajan vahvuuksiin 1955. Viisi vuotta 
myöhemmin pataljoonasta muodostettiin Ran-
nikko jääkäripataljoona. 2. 6. 1960 se siirtyi 
Porkkalan varuskuntaan ja suoraan 2. D:n ko-
mentaian alaiseksi. 

Porkkalan alueen palautuksen yhteydessä 
Mäkiluoto lähialueineen liitettiin RT l:een, sen 
II Patteristoksi. Kun ensimmäiset suomalaiset 
27. 1. 1956 saapuivat Mäkiluotoon, he totesivat 
yllättyneinä, että linnakkeen kaikki taistelu-
laitteet oli tuhottu perusteellisesti. Vain kasar-

mi ja henkilökunnan asuinrakennus olivat kor-
jauskelpoisessa kunnossa. Mäkiluodon patterin 
kolmas rakentaminen aloitettiin 1958. 

Kasarmi- ja asuinrakennuksia ei rykmentin 
alueella rakennettu ennen sotaa muualle kuin 
Mäkiluotoon, sillä muilla linnakkeilla oli riit tä-
västi venäläisten rakentamia tiloja. Varsinainen 
rakennustoiminta aloitettiin vasta 1950-luvulla. 
Syksyllä 1957 pääsivät Isosaaren varusmiehet 
muuttamaan vanhasta, alunperin kirkoksi ra-
kennetusta kasarmistaan uuteen ajanmukaiseen 
kasarmiin. Kantahenkilöstölle valmistui Isosaa-
ressa vuoteen 1966 mennessä 34 rivitalohuo-
neistoa, sekä perheettömille oma asuntola. Mä-
kiluodon kasarmin ja asuintalon peruskorjauk-
set valmistuivat 1963. Ensimmäiset alokkaat 
saapuivat sinne suorittamaan varusmiespalve-
lustaan 15. 6. 1963. 

Puolen vuosisadan aikana on rykmentin ni-
mi muuttunut useaan kertaan, nykyinen nimi 
Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti vah-
vistettiin 1. 1. 1957. Vaikka rykmentin nimi on-
kin vaihtunut, on sen tehtävä ja toiminta-alue 
pysynyt samana. Samoja ovat myöskin jykevät 
tykit linnakkeilla. Myös henkilökunnan vaihtu-
minen on ollut vähäisempää kuin monessa 
muussa joukko-osastossa. Rykmentin ko-
mentaja on vaihtunut vain seitsemän kertaa. 
Kolmen, jo aikaisemmin mainitun komentajan 
jälkeen tuli rykmentin komentajaksi 1. 6. 1953 
eversti T Reponen, ja hänen kuolemansa jäl-
keen eversti V Karvinen 10. 7. 1960 alkaen. Ase-
lajimme saatua oman tarkastajan määrättiin 
tähän tehtävään eversti V Karvinen ja eversti 
V Vuorela otti vastaan rykmentin komentajan 
tehtävät 3. 1. 1967. 

Samasta syystä tapahtui komentajan vaihdos 
jälleen vuoden vaihteessa. Kenraalimajuri Kar-
visen siirtyessä eläkkeelle määrättiin eversti V 
Vuorela rannikkotykistön tarkastajaksi ja 
everstiluutnantti H V Seppälä Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentin komentajaksi 15. 12. 
1967. 

Puolen vuosisadan aikana on noin 50 000 va-
rusmiestä saanut koulutuksensa rykmentin eri 
linnakkeilla. Rykmentin keskeinen asema ran-
nikkotykistön kehitys- ja kokeilutoiminnassa 
on jo aikaisemminkin tuotu esille, mutta mai-
nittakoon vielä lisäksi, että sekä i lmatorjunta-
tykistön että rannikkoj ääkäripatalj oonan syn-
tyvaiheet ovat tapahtuneet sen keskuudessa. 
Syksyllä 1964 alkoi rykmentissä jälleen uusi 
kokeilun ja koulutuksen ala, lankaohjusten 
käyttö rannikon puolustuksessa. 
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V A R U S M I E H E N Ä S U O M E N L I N N A S S A 

Tykkimies Taisto Peltonen 

Joulukuussa runsas vuosi sitten tuli postissa 
pieni valkoinen lappu, jossa armeijan tyyliin 
lyhyesti ja ytimekkäästi ilmaistiin, että seu-
raavassa marraskuussa on astuttava palveluk-
seen SlRtR:iin. Silloiset tiedot Suomenlinnasta 
olivat varsin hataria ja luonnollisesti hieman 
peloittaviakin johtuen täällä joskus palvellei-
den kiusoittelevista puheista. Tällaiset puheet-
han ovat aina huomattavasti liioiteltuja ja saa-
neet aikojen kuluessa lisäväriä huonompaan 
suuntaan. Tätä ei kuitenkaan silloisessa mie-
lentilassa tullut huomioitua, ja niin sitä eräänä 
marraskuun tiistaipäivänä istui enemmän tai 
vähemmän jännittyneinä nuoria miehiä odo-
tamassa mitä tuleman pitää. Sehän selvisikin 
jo seuraavana päivänä, mutta ei tuo kova touhu 
juuri mielialaa paljoa nostanut, pikemminkin 
päinvastoin. Illalla istuttiin toisiamme vielä vie-
roksuen jakkaroillamme, mutta sitten kuului 
eräästä nurkasta hyvin optimistinen lausahdus, 
joka laukaisi tuon pingoittuneen ilmapiirin. Sit-
temmin hyvin humoristiseksi osoittautunut ka-
veri nimittäin tokaisi, että "kyllä se tämä loppu-
aika tästä jo mukavasti meneekin". Tuo oli 
näin ensimmäisen päivän iltana melko hyvin 
sanottu, mutta silloin niin hirtehiseltä tuntu-
nut juttu on osoittautunut todeksi, onhan tätä 
kirjoittaessani enää pari kuukautta jäljellä. 
Oma osuutensa ajan kulumiseen näin nopeasti 
on varmasti tällä saarella ja sen ilmapiirillä. 
Onhan tämä monelle sisämaasta tulleelle suo-
ranainen elämys päästä näin meren läheisyy-
teen. Kesää odottaakin hartaasti — paitsi si-
viiliin pääsyn muistaen —• myös siinä mielessä, 
että saa tutkia saaren kaikki mahdolliset pai-
kat. Oman vähäisyytensä siinä tuntee katsel-
lessaan korkeaa ja jylhää kivilinnaketta ja 
kuunnellessaan meren pauhua ympärillä. Eräi-
siin ohjelmaan kuuluviin harjoituksiin suhtau-
tuvat varusmiehet täällä niinkuin luultavasti 
muuallakin suomalaiseen luonteeseen kuuluval-
la pienellä purnauksella. Viikko-ohjelmaan 
merkityt sulkeiset ja muu tuollainen "turha 
pelleily" ha-mittaa jo päiväkausia ennen val-
mistautumisilmoitusta, mutta niiden jälkeen 

tuntuu olo helpottuneelta, kun sai taas onnel-
lisesti joskus vaikeatkin harjoitukset läpäistyä. 
Jokainen täällä oleva tuntee hienoista ja oi-
keutettua ylpeyttä saadessaan palvella perintei-
tä täynnä olevassa rykmentissä. Ikivanhat, sa-
tojen miesten väliaikaisina koteina toimivat tu-
vat uhoavat lämpöä ja kodikkuuden tunnetta, 
jollaista ei jossain uudessa kasarmissa varmasti 
tapaakaan. Ruotukaverit puhaltavat samaan 
hiileen ja pulassa olevaa kaveria autetaan siinä 
määrin, kun vain rahkeissa varaa riittää. Yh-
teenkuuluvaisuuden tunne onkin miellyttävä 
piirre täällä "Pohjolan Gibralttarilla", jossa lu-
kemattomien siviilienkin kanssa on ehtinyt ys-
tävystyä saaristolaiselle ominaisella välittömyy-
dellä. Tämä onkin omiaan helpottamaan oloa 
täällä harmaissa vaatteissa kulkiessa. Vaikka 
eipä silti, kyllä jo pelkästään kaverien kanssa 
rupatellessa kuluu ilta rattoisasti, sillä monen-
laista ihmiskohtaloa mahtuu näin suurilukui-
seen joukkoon. Kun täältä piakkoin erkanemme 
omille tahoillemme muistuu varmasti monasti 
mieleen täällä vietetty vaihteleva ja sisältörikas 
aika. Tulee mieleen sotilaspastorin joskus niin 
harmaina perjantai-iltoina pitämät i l tahartau-
det, joissa hän hyvin valituilla sanoillaan am-
mensi uutta voimaa ja lohtua mieliimme. Sil-
miensä eteen saa loihdittua kuvan saaren ohi 
lipuvasta valkokyIkisestä laivasta ja omasta 
Porkkalasta, jossa usein pahoinvointia pidätel-
len on seilattu myrskyisellä merellä. Muistaa 
alokasaikojaan, jolloin kaupungin välkkyvän 
kiihoittavia valoja katsellessaan huomaamat-
taan hyräili laulua 'olen kuullut, on kaupunki 
tuolla", ja sen riemun, kun juuri valan tehnei-
nä tykkimiehinä pääsi ensimmäiselle lomalleen. 
Esimiesten asiallisen ankara ja johdonmukai-
nen kasvatus on opettanut suhtautumaan myö-
hempään elämään aivan uudella tavalla. On 
herännyt velvollisuuden tunne ja asioita edel-
leen tältä pohjalta kehittelemällä ja muokkaa-
malla voi tämäkin ikäluokka olla kiitollinen 
armeijassa saatuihin anteihin. Toivottavasti ne 
muistuvat jokaiselle mieleen elämän karikkoi-
silla ja kapeilla poluilla astellessa. 



K I LTAKU U LU M I S I A 

R A N N I K O N P U O L U S T A J A I N 
KILTA 

Rannikon puolustajain Killan vuosikokous pi-
dettiin Katajanokan Upseerikerholla 15. 3. 1968. 
Erityisen ilahduttavaa oli todeta nuorten jäsen-
ten runsas ja aktiivinen osanotto kokoukseen. 

Killan puheenjohtajaksi valittiin edelleen 
Erkki Tuuli. Erovuoroisista jäsenistä valittiin 
Y Heinonen, O Nissinen, M Ratia ja N Simonen 
uudelleen. J Verannon tilalle valittiin H Igna-
tius. Muut johtokunnan jäsenet ovat E Puhakka, 
K Rydman, J Sundström, A Vistala ja V Vuo-
rela. 

Jäsenmaksut vahvistettiin entisen suuruisiksi 
eli 
•— varsinaiset jäsenet 5 mk/vuosi 
•— ainaisjäsenet 50 mk 
— kannattavat jäsenet 70 mk/vuosi 
Jokaisen jäsenen toivotaan suorittavan jäsen-
maksunsa jo vuoden alkupuoliskolla. 

Tilintarkastajiksi valittiin U Aintila ja B 
Liusvaara sekä heidän varamiehikseen H Pelto-
nen ia A Posti. 

Killan toiminnanjohtaja Arvo Lyytinen alusti 
keskustelun rintamamieskäsitteestä. Eräissä rin-
tamamieseläkkeitä koskevissa sanomalehtikir-
joituksissa on esitetty käsityksiä, että rannikko-
tykistössä sodan aikana palvelleet henkilöt eivät 
olisi rintamamiehiä eivätkä siten olisi em eläk-
keeseen oikeutettuja. Kokous hyväksyi yksimie-
lisesti toiminnanjohtajan laatiman ponnen. 

Kokouksen lopuksi kuultiin kenrl evp J Jär-
ventauksen mielenkiintoinen esitelmä Keski-
Idän kriisistä, minkä jälkeen nautittiin kilta-
pala. Illan lopuksi suoritettu kakkuarvonta päät-
tyi helsinkiläisten valtavasta ylivoimasta huoli-
matta turkulaisten täydelliseen voittoon, sillä 
Turunmaan killan puheenjohtaja ja sihteeri vei-
vät kakut matkaeväikseen. 

Vuosikokousta edelsi keskuskillan sekä pai-
kalliskiltojen puheenjohtajien ja sihteerien neu-
vottelukokous, missä pohdittiin keinoja kilta-
toiminnan vireyttämiseksi. 

Erkki Puhakka 

RANNIKON PUOLUSTAJAIN 
KILLAN JÄSEN! 

Saavu perheinesi Rannikon Puolustajain 
päiville Hankoniemelle 23. 5. Ohjelmassa 
mm. kenttäjuhla Russarössä sekä tykistö-
ammuntojen seuraaminen. Rautateitse 
matkustavat saavat 25 %:n alennuksen. 
Linja-autokuljetus on järjestetty mm. Hel-
singistä. 
Ilmoittautumiset 20. 5. mennessä N Simo-
selle p 45 23 10 tai J Kokkoselle p 12 121. 

H E L S I N G I N KILTA 

Vuosikokous pidettiin 15. 3. 68 alkaen klo 18 
Katajanokan Upseerikerholla. Vuosikokouksen 
avasi killan puheenjohtaja evl.evp. N. Simonen, 
joka myöskin valittiin kokouksen puheenjoh-
tajaksi. Phj . kutsui sihteeriksi kiltaveli J .Kok-
kosen varsinaisen sihteerin ollessa ulkomailla. 
Vuosikertomus ja toimintasuunnitelma vuodek-
si 1968 hyväksyttiin. Viimeksi mainitun mukai-
sesti tullaan järjestämään entiseen tapaan kil-
taveljesiltoja, retkeilyjä ja tietenkin pikkujou-
lujuhla. Samoin päätettiin osallistua Rannikon-
puolustajain päivän viettoon helatorstaina 23. 
5. 68 Hangossa sekä valtakunnallisiin kiltapäi-
viin sunnuntaina 1. 9. 68 Helsingissä. 

Hyväksyttiin tilit ja tilintarkastajain lau-
sunto. 

Kirjoituskilpailun palkinnot saivat tkm. T. 
Peltonen, ai ok. M. Manneria ja tkm. P. Rou-
hiainen. 

Puheenjohtajaksi valittiin edelleen N. Si-
monen. 

Johtokuntaan valittiin erovuoroisten tilalle 
(edelleen) H A Hess, A. Hannula, E B Lius-
vaara, E Sundström ja (uusina) K Pyyskänen 
ja H Silventoinen. Edelleen kuuluvat joh-
tokuntaan H Honkajuuri, J. Kokkonen, T. Lin-
na, O Nissinen, T Sademies ja S Värtö. 

Tilintarkastajiksi valittiin U Harjula ja A 
Posti ja heidän varamiehikseen K Idman ja T 
Vainio. 

Johtokunta esittää toivomuksenaan, että jä-
senistö osallistuisi entistä runsaslukuisemmin 
killan järjestämiin tilaisuuksiin, samoin toivo-
taan jäsenistön tekevän ehdotuksia toiminnan 
vilkastuttamiseksi. 

Päivälehtien palstalla "joukko-osasto killat" 
ilmoitetaan killan tilaisuuksista samoinkuin 
Helsinki-lehden "Korvan taakse" -palstalla. 

Johtokunnassa tapahtuneita toimihenkilö-
vaihdoksia: 
—• Sotilasmestari T Linnan tilalle yhteysmiehek-

si SlRtR:iin kutsui johtokunta ylivääpeli V. 
Markkasen 

—• Heikki Honkajuuri pyysi vapautusta sihte-
rin tehtävistä lisääntyneiden yksityisten 
työvelvoitteidensa vuoksi. 
Sihteeriksi valittiin Jouko Kokkonen (toimi 
Rautakonttorissa) puhelin 12 121. 
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M E R K K I P Ä I V I Ä 

Kapteeni 
A. I. Vaittinen 
50 vuotta 
9. 4. 1968 

Kapteeni evp Aarne Ilmari Vaittinen vietti 
huhtikuun 9. pnä 50-vuotispäiväänsä Hangossa. 
Hän on syntynyt Lumivaarassa ja Karjalan 
poikana suorittanut varusmiespalveluksensakin 
RT 3:ssa vv 1939/40 osallistuen talvisotaan Va-
lamossa, Taipaleessa, Mökerikössä, Ristisaares-
sa ja Repoluodossa. 

Aktiivipalveluksensa kapteeni Vaittinen aloit-
ti kersantin toimessa 1. 8. 1940 Lt.Psto 5:n kou-
lutusaliupseerina. Osallistu ttuaan jatkosodan 
taisteluihin Kev.Psto 12:ssa ja Laat.RPr:n jou-
koissa vv 1941/44 jäi hän edelleen aliupseeri-
toimeen Turun Rannikkotykistörykmenttiin, 
josta siirtyi IV Raivaajaosastoon ja Laivaston 
palvelukseen. 

Vänrikiksi hänet ylennettiin 30. 3. 1949 ja siir-
rettiin takaisin Turun Rannikkotykistörykment-
tiin 18. 5. 1949, jolloin hänen palveluspaikak-
seen tuli Utön linnake kunnes 1. 12. 1952 sai 
siirron Hankoon, jossa hän Hangon Rannikko-
patteriston riveissä palveli eropäiväänsä, 7. 1. 
1968, saakka. 

Luutnantiksi hänet ylennettiin 18. 1. 1957, yli-
luutnantiksi 14. 4. 1965 sekä kapteeniksi 4. 6. 
1967. 

Kapteeni Vaittisen palvelustehtävät Hangon 
Rannikkopatteristossa ovat olleet monitahoisia. 
Ensimmäisinä vuosinaan hän toimi Russarön lin-
nakkeen koulutusupseerin tehtävissä toimien 
mm lukuisissa patteriston ammunnoissa keskiö-
upseerina hyvällä menestyksellä. Myöhemmin 
hän sai siirron patteriston esikuntaan komento-
toimiston päälliköksi, josta tehtävästä hänet 
määrättiin patteriston huoltopäälliköksi v. -62. 

Kapteeni Vaittinen muistetaan patteristossa 
erittäin innokkaana ampujana ja suunnistajana, 
eikä myöskään sovi unohtaa hänen panostaan 
patteriston henkilökunnan hiihtokunnon kohot-
tajana. 

Mutta ennen kaikkea hänet muistetaan täällä 
ihmisenä, jolta ei puuttunut kykyjä olla ihmi-
nen, palvelustoveri ja esimies ja jolla oli kykyjä 
hallita täysin oma virka-alansa. 

Patteriston kantahenkilökunta pyytää niin 

TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Aikainen ja kaunis kevät on aloittanut vilk-
kaan vierailujen sekä toiminnan kauden. Raken-
nustyömaat Korppoossa ja Kuuskajaskarissa 
ovat pääsemässä välitavoitteisiinsa. 26. 4. oli 
Kuuskaj askarissa kasarmin harjannostajaiset. 
Negatiivisella harjakulmalla varustetun raken-
nuksen juhlatilaisuus voitiin mukavasti pitää 
vasta lähes valmistumisvaiheessa. Sodan jälkeen 
ensimmäisen uuden kasarmin majoitustilat saa-
daan käyttöön jo kesällä. Tykistöleiriä ja sota-
harjoitusta varten on tiivis koulutus käynnissä. 

Pitkästä aikaa "täysiaikaisista" alokkaista on 
tehty tykkimiehiä. 

Valatilaisuudet pidettiin Korppoossa ja Uudes-
sakaupungissa. Alokasjaosten välinen ankara 
gilpailu taidoista ratkesi I Patteriston ylik Lat-
sasalon jaoksen voitoksi. Gyltön alokaspatteri 
järjesti varusmiesiltamat Korppoon kunnanta-
lolla. Yleisö oli erittäin tyytyväinen ja innostu-
nut alokkaiden esittämästä hyvästä ja monipuo-
lisesta ohjelmasta. 

Henkilötietoja 
Rykmentistä on kevään kuluessa lähtenyt ja 

lähtee harvinaisen paljon väkeä muualle. 
Maj Aro, kapt Nurmi, kapt Rehnbäck ovat 

lähdössä. 
Ylil Savonheimo on päässyt kotikaupunkiinsa 

Vaasaan ja yliv Michelsson ja yliv Väliaho ovat 
myöskin jättäneet rykmentin. 

Uudet upseerit ovat saapuneet ja heistä ltn 
Järvinen määrättiin Utöseen, ltn Hieta Gyltö-
seen, ltn Räihä Janhualle ja ltn Ruohonen 
Kuuskaj askariin. 

l .Ptrin ltn Vapaavuori sai kokonaisen vuoden 
palvelusaikakiintiön täyteen Utössä ja siirret-
tiin RE:aan. 

Ilmatorjuntaleirillä Isosaaressa 1947 kuultiin 
"Hotelli Huminassa" hilpeyttä herättävä puhe-
linkeskustelu, jonka aloitti vänr Tikka: "Saan-
ko vääpeli Varikselle — täällä vänrikki Tikka 
— kapteeni Kurki käski, että ammuksien on 
oltava noudettavissa korsuvaraston edestä 
klo 13." 

mies- kuin naislukuisestikin yhtyä, niihin lu-
kuisiin onnitteluihin, mitä entinen huoltopääl-
likkömme on saanut vastaanottaa merkkipäi-
vänään. 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

TYKISTÖKOULU 
RT-OSASTO 

"Pääkaupungin edustalla on merellinen toi-
minta vilkastunut. Tuntemattomien alusten yl-
lättävät esiintymiset maalis—huhtikuun aika-
na ovat tulleet yhä yleisimmiksi." 

Edellämainitusta "hälyyttävästä" tilanneku-
vasta huolimatta on rykmentissä jatkunut rau-
hanomainen rinnakkaiselo työn ja koulutuksen 
merkeissä. 

Aiheen tilannekuvan syntyyn on antanut 
näet Helsingissä järjestetty hydrokopterikurssi, 
sekä englantilaista syntyperää olevan pintalii-
täjän esittely. 

Osalla rykmentin kantahenkilöstöstä oli ti-
laisuus osallistua matkustajina pääkaupungin 
edustalla suoritettuihin esittelyaj: ihin. Alusta 
ja sen kulkua (ja hintaa) ihasteltiin ja todet-
tiin, että kuljetusvaikeuksia saaristossa ei ole 
kesällä eikä talvella mikäli tällainen alus olisi 
käytössä. 

Kertausharjoitukset tulevat sävyttämään 
varsin voimakkaasti tulevana kesänä rykmen-
tin toimintaa. Ensimmäisen kosketuksen reser-
viläisiin antoi tutkateknikkojen kertausharjoi-
tus. Reserviläiset saivat noin viikon ajan op-
pia I Pston alueella teleteknillisistä asioista. 

HENKILÖTIETOJA 
Rykmentin komentajan sij evl H V S e p -

p ä l ä on 23. 4. nimitetty everstin virkaan ja 
rykmenttiupseeri kapt T R ö n k k ö n e n 4. 4. 
majurin virkaan. 

Ylennyksiä 
Lt:nt H G r ö n b e r g ja K R e h n b ä c k 

ylennetty yliluutnantiksi 26. 3. 
Ylik T V i i p u r i vääpeliksi ja kers M 

K o r h o n e n ylikersantiksi 1. 4. 

Palvelukseen tulo ja siirrot 
Rykmenttiin on astunut palvelukseen ltn:t 

K T y n k k y n e n RAuK:uun, R H u r m e 
KoulPtriin, T K i n n u n e n 2. Ptriin ja J 
V o i p i o 1. Ptriin. 

Rykmentin sähköteknikon tehtäviä alkoi hoi-
taa 1. 4. lähtien M A P a l a n d e r . 

Ltn M O i 1 a on komennettu pysyväisesti 
T y k K u u n 1. 8. 68. 

Kers R L i n d s t r ö m on siirretty omasta 
an~"->uks-s+aan HqnRPstoon 22. 4. 68. 

Mestarikursseilta ovat palanneett vääp R 
L i u s k i rurrimestarikurssi 4:n suorittaneena 
ja väänrt J H ä n n i n e n ja E N i k k i n e n 
rt:n mestarikurssi 2:n suoritettuaan. 

Kun vielä todetaan, että YK:n tarkkailuteh-
tävissä olevalle ltn V P L o u h i m i e h e l l e 
on myönnetty YK-mitali 29. 2. 19«8 onkin tär-
keimmät henkilöasiat tulleet esille. 

52. kadettikurssin kolmetoista kadettia saivat 
leirin aikana Yx Tottisen kasteen rannikkobal-
listoiksi. Kadetit poistuivat Tykistökoulusta 
kymmenen kuukauden aselajikoulutuksen saa-
neina. 

Rannikkotykistön mestarikurssi 2 sai taka-
muksensa riittävän kiiltäviksi koulun penkillä 
ja poistui kotijoukkoihin. 

Upseerikokeilaiden tiedustelukurssilla opiskeli 
1.-—20. 4. r t :n ja merivoimien kokelaita "agen-
teiksi". 

Reserviupseerikurssi 126 ampui kovapanos-
ammuntansa maaliskuun alkupuolella. Priimuk-
sen miekkaa kantaa kok H Peltonen, johtoren-
kaan hylsyn sai kok E Joutsikoski, Rysäkarin 
hylsyn juoksi itselleen kok K Jokisalo ja his-
toriaa opiskelevat kokelaat H Slöör ja J Koski. 
Muut kokelaat tyytyivät melko hyviin todistuk-
siinsa. 

Rt-Osastolle on siirretty ltn J Haapala, joka 
ryhtyy johtamaan ylil P Uskin jälkeensä jättä-
mää Ru-kurssin tuliasemalinjaa. Ylil Uski aloit-
taa kadettien opettamisen kesällä. 

KELTAISEN PRIKAATIN 
ASEVELJET, L O T A T JA 
SOTILASKOTISISARET! 

Kokoonnumme RP:n kiltapäivän yhtey-
dessä Hangossa, helatorstaina, 23. 5. -68 
omaan muisto-illanviettoon heti yhteisen 
tilaisuuden jälkeen. Edestakainen bussi-
kuljetus Helsingistä postitalon luota klo 
7.45, maksu 6:—. Rautatiematkasta alen-
nus 25 %. Juhlaohjelma jaetaan Hangossa. 

Tervetuloa! 
Keltaisen Pr :n perinnetoimikunta 
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Varhaiskevät on HanRPstossa kulunut pää-
asiassa koulutustehtävissä. Helmikuun saapu-
miserän varusmiehet ovat samanaikaisesti olleet 
erikoiskursseillaan ja osin huoltotehtävissä. Par-
haillaan valmistaudutaan 15. 5. -68 alkavaa ja 
VaaRPstcn kanssa yhdessä sodittavaa kevät-
leiriä varten. 

Poikkeuksellisen runsaslukuisen talven ansios-
ta päästiin Hangon seuduillakin kerran oikein 
kunn 11a harjoittamaan hiihtoa. Niinpä sitten 
patteriston hiihtomestaruuskilpailuissa nähtiin-
kin varsin runsas ja vauhdikas osanottajajouk-
ko. Parhaina palkittiin 
•—- varusmiesten sarjassa tkm Lahti EPtrista 
— henkilökunnan yleisessä sarjassa kers Manni-

nen FPt 'ista 
— henkilökunnan ikämiessarjassa vääp Vesteri-

nen l.Ptrista 
— henkilökunnan yli-ikämiessarjassa sottekn 

Peltomaa EPtrista 
Nyt ovat lumet ja jäät Hangon seuduilta jo 

sulaneet joten toiveet kohdistuvat alkamassa 
olevaan kesään: Olkoot se kautta rannikon kau-
nis ja lämpöinen. 

Henkilötietoja 
Sitten Rannikon puolustajan viime numeron 

on patteriston henkilöstössä tapahtunut melkoi-
sia muutoksia. Tulevan kesäkuun alussa on tie-
dossa patteriston komentajan vaihtuminen. 
Everstiluutnantti Esko Havo siirtyy silloin Sa-
vonlinnan sotilaspiirin päälliköksi ja uudeksi 
komentajaksi tulee Pääesikunnasta everstiluut-
nantti Aarni Kajaani. 

Ylennyksiä ovat saaneet 
luutnantti Heikki Rinne yliluutnantiksi 
yli vääpeli Yrjö Sjöblom sotilasmestariksi 
pursimies Lassi Tick yliväär>eliksi 
vääpeli Miles Heine ylivääpeliksi 
ylikersantti Toivo Sikanen vääpeliksi 
ylikersantti Heikki Vuorio vääpeliksi 
ylikersantti Aarre Mäki vääpeliksi 
kersantti Pentti Jokela ylikersantiksi 
kersantti Olli Salmi ylikersantiksi 

Uutena henkilöstönä ovat patteristoon ilmoit-
tautuneet Kadettikoulusta luutnantit 

Jorma Hakala 
Veikko Lange 
Jorma Saarniala ja 
Seppo Tiensuu sekä 

Lopputalvi on täällä Vaasassa mennyt hiljais-
elon merkeissä. Aliupseerikoulu kävi Lohtajalla 
leirillä 19.—23. 3. ja kapt J Vehmaksen mestari-
kurssilaiset olivat myös muutamana päivänä 
mukana. 

Urheilurintamalla patteristo menestyi talven 
kisoissa melkoisesti. Puolustusvoimain mesta-
ruuskilpailuissa partiohiihdossa partiomme am-
pui nollille ja taaksemme jäi useita joukko-
osastoja (mm muut rt-joukko-osastot) ja ko-
mentajamme palkitsi hyvin hiihtäneet varus-
miehet lomilla. 

Nyt on koulutuksemme erikoiskoulutusvai-
heessa ja toukokuussa patteristo vierailee en-
siksi Hankoniemessä ja sitten Kemiössä. 

Patteristomme monivuotinen palvelija, maj 
A Tukiainen siirtyy etelään, SIRtR:n huolto-
päälliköksi. Onnea ja menestystä uudessa virka-
paikassa ja monet kiitokset. Hänen paikallensa 
siirtyy kapt T Penttilä, joka on nimitetty ma-
jurin virkaan. VaaRPsto toivottaa kaikille leh-
den lukijoille HYVÄÄ KEVÄTTÄ ja KESÄÄ. 

Henkilötietoja 
Patteriston komentaja on hyväksynyt pal-

velukseen 

— kers Kolari opetusau 1. Ptr i 
— kers Mäkinen opetusau 2. Ptr i 
— kers Vähänen opetusau 2. Ptri 

Yliv O Rajaheimo on Rannikkotykistön mes-
tarikurssi 2:n suorittaneena tullut takaisin pat-
teristoon ja nykyinen virkapaikka on RAuK:n 
vääpelinä. 

Lapin Rajavartiostosta kersantti Seppo Tel-
josuo. 

Kapteeni Eero Ahtikari siirtyy Turun Rannik-
kotykistörykmenttiin kesäkuun alussa ja yli-
vääpeli Kaarle Laukkanen ja ylikersantti Matti 
Hokkanen sivilielämän palvelukseen. 



R A N N I K K O T Y K I S T Ö N 

Rannikkotykistön joukko-osastojen välisestä 
tykistöllisestä paremmuudesta on kilpailtu 1930-
luvulta lähtien erilaatuisin kouluammunnoin, 
joita koskevat määräykset on annettu vuosit-
tain ampumaohjelmistojen yhteydessä. Kun pää-
osa määräyksistä on jo osittain muistinvaraisia 
ja csa kaipaa uusimista, suoritetaan kilpailu-
ammunnat tästä vuodesta alkaen seuraavien 
ohjeiden mukaisesti. 

Kilpailuammuntojen tarkoituksena on selvit-
tää joukko-osastojen keskeinen tykistöllinen pa-
remmuus samanlaisen koulutustason puitteissa. 
Myös tulenjohtajien keskeinen henkilökohtainen 
kilpailu liitetään kilpailuun. 

Kilpailuammunnat suoritetaan joukko-osasto-
jen leireillä siten, että kevyiden rannikknpat-
terien kilpailuammunnat ammutaan kevätlei-
reillä ja raskaiden syysleireillä käyttäen mah-
dollisuuksien mukaan eri linnakkeiden tykki-
kalustoja. Joukko-osasto muodostaa kilpailuyk-
sikön. 

1. Kevyen rannikkopatterin kilpailuammunta 
Kilpailuammuntaan osallistuu jokaisesta ran-

nikkotykistön joukko-osastosta 2-tykkinen kevyt 
rannikkopatteri. Kilpailuyksikön tulenjohtajak-
si määrätään patterin henkilöstön kouluttajana 
toimiva tykki- tai tulenjohtoaliupseeri. 

Ammunta suoritetaan arviopikamenetelmällä 
P 2 ja käytettävissä on 30 harjoituslaukausta. 
Ampumaetäisyys ammunnan aikana pitää olla 
6,5—8,0 km:n välillä eikä sitä saa ilmoittaa tu-
lenjohtajalle. Ampumatehtävä on annettava tu-
lenjohtajalle siten, että ammunta voidaan aloit-
taa suoraan käskemättä laukaisuvalmiutta sekä 
suorittaa P 2-menetelmän hengessä. Ampuma-
tarvikkeiden loppuessa on tehtävä ohjesäännön 
mukainen tulen korjaus ennen tulitauon ko-
mentamista. Alkuetäisyyden arvioinnissa suu-
rin sallittu virhe on 10 % ampumaetäisyydestä. 

Tulenjohtajan taidon ja tulenjohtosääntöjen 
tuntemuksen toteamiseksi ei tulenjohtaja saa 
auttaa ammunnan aikana. 

2. Raskaan rannikkopatterin kilpailuammunta 
Kilpailuammuntaan osallistuu jokaisesta ran-

nikkotykistön joukko-osastosta 2-tykkinen ras-
kas rannikkopatteri. Kilpailuyksikön tulenjohta-
jaksi määrätään paterin päällikkö ai patterin 
kouluttajana toimiva upseeri. 

Ammunta suoritetaan RtAO:n mukaan kaksi-
tähysteisesti mittaripikamenetelmällä P 1 käyt-
täen 24 harjoituslaukausta. Tarkistusammuntaa 
ennen kilpailuammuntaa ei suoriteta eikä tais-
teluammunnalla määritettyä tarkistuskorjausta 
saa käyttää, ellei paikalla oleva PErttston edus-
taja toisin määrää. Ampumaetäisyyden on olta-
va ammunnan aikana 152 C-kalustolla yli 8 km, 
152 H-kalustolla yli 8 km ja 152 T-kalustolla yli 
10 km. Muille kalustoille tämä määrätään erik-
seen. Tulenjohtaja saa käyttää apunaan merkit-
ti jää, viestittäjää ja tulentähystäjän merkitsijää 
tulenjohtopaikassaan. 

K I L P A I L U A M M U N N A T 

Vaikutusammunta suoritetaan rajoitettua pi-
katulta käyttäen. Ampumatarvikkeiden loppu-
essa on tehtävä ohjesäännön mukainen tulen 
korjaus ennen tulitauon komentamista. 

3. Maalitoiminta 
Kilpailuammunnat suoritetaan hinattavaan 

maalilauttaan. Hinausnopeuden on oltava yli 5 
solmua. Kevyen rannikkopatterin kilpailuam-
munnassa käytetään keskiraskasta lauttaa ja 
raskaan rannikkopatterin ammunnassa raskasta 
tai kahta keskiraskasta lauttaa, joiden väliin on 
asetettu harva kangas. Käytettävän maalireitin 
hyväksyy PErttston edustaja. 

4. Kilpailuammuntojen palkitseminen 
Joukko-osastojen kilpailuyksiköiden ja tulen-

johtajien kilpailtavaksi on vuoden 1946 jälkeen 
lahjoitettu ainaisesti kiertävät kiertopalkinnot. 
Näistä kilpaillaan seuraavasti: 

Rannikkotykistöin paras joukko-osasto saa 
vuoden kilpailuammuntojen parhaimman teho-
lukujen keskiarvon perusteella seuraavaksi vuo-
deksi haltuunsa "Karhulan Maljan". 

Paras raskas rannikkopatteri saa vuoden te-
holuvultaan parhaimman raskaan rannikkopat-
terin kilpailuammunnan perusteella seuraavaksi 
vuodeksi haltuunsa "Tykistökenraali V P Ne-
nosen kiertopalkinnon". 

Tykistökenraali Nenosen v 1953 lahjoittama 
Canet-tykin pienoismalli kunniakirjoineen säi-
lytetään kilpailun suorittaneen perusyksikön 
kasarmissa tai sotilaskodissa. 

Paras kevyt rannikkopatteri saa vuoden teho-
luvultaan parhaimman kevyen rannikkopatterin 
kilpailuammunnan perusteella seuraavaksi vuo-
deksi haltuunsa "RSHY:n kiertopalkinnon". 
Rannikkosotilaiden Huoltoyhdistyksen (nykyi-
nen Rannikkosotilaskotiyhdistys) v 1953 lah-
joittama kiertopalkinto kunniakirjoineen säily-
tetään kilpailun suorittaneen perusyksikön ka-
sarmissa tai sotilaskodissa. 

Paras tulenjohtaja — upseeri saa vuoden te-
holuvultaan parhaimman raskaan rannikkopat-
terin kilpailuammunnan tulenjohdosta seuraa-
vaksi vuodeksi haltuunsa A Ahlström Oy:n 
Kerhulan tehtaiden lahjoittaman "Tulenjohtajan 
Maljan" kunniakirjoineen. 

Paras tulenjohtaja — aliupseeri saa vuoden 
teholuvultaan parhaimman kevyen rannikkopat-
terin kilpailuammunnan tulenjohdosta seuraa-
vaksi vuodeksi haltuunsa A Ahlström Oy:n 
Karhulan tehtaiden lahjoittaman "Alipäällystön 
Tulenjohtajan Maljan" kunniakirjoineen. 

Palkinnot jakaa Rannikkotykistön tarkastaja 
joukko-osastoittain koulutus- tms tarkastusten 
yhteydessä. Palkintoihin kaiverretaan voittajan 
tai voittaneen yksikön nimi ja teholuku. Tätä 
varten palkinnot on palautettava vuosittain lo-
kakuun lopussa pääesikunnan rannikkotykistö-
toimistoon. 
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K R E S T A - L U O K A N OHJUSRISTEILIJÄ 

Viime kesänä esiintyi ensimmäisen kerran 
Itämerellä neuvostoliittolainen ohjusristeilijä, 
joka on todennäköisesti Kynda-luokasta edel-
leen kehitetty muunnos. Molemmissa on ha-
vaittavissa erilaisia vastaavanlaisuuksia — aluk-
sen runko, pyramiidimainen masto antennei-
neen, ohjusasejärjestelmä. 

Kresta-ohjusristeilijä on myös varustettu kai-
killa vaadittavilla asejärjestelmillä, joten se voi 
toimia itsenäisesti ja laajalla säteellä. Ohjus-
aseistuksen sijoitus ja määrä on kuitenkin täy-
sin muuttunut Kynda-luokkaan verrattuna. II-
mamaaliohjuslähettimiä on kaksinkertainen 
määrä ja merimaaliohjuksien lähettimiä vas-
taavasti puolet vähemmän. Tästä voidaan ar-
vioida, että tämä alus voidaan lähettää sinne, 
missä enemmän kuin muualla voidaan odottaa 
voimakasta ilma-asetta, ilman että siitä kärsii 
merisodankäyntikyky. Näin aseistettuna alus 
sopii hyvin sekä Itämerelle että Välimerelle. 

Aluksen uppoamaksi arvioidaan n 6 000 tn, 
pituudeksi n 150 ja leveydeksi 18 m. Käyttö-
voimana on todennäköisesti yhdistetty kaasu-
turbiini/diesel-koneisto, jolla saavutetaan ehkä 
35 —• 36 solmun huippunopeus. Piirros osoittaa 
seuraavat laitteet: 

1. Helikopterin nousu- ja laskutaso. 
2. Helikopterisuoja (ensimmäisen kerran neu-

vostoliittolaisessa sota-aluksessa). 
3. Sukellusveneentorjuntarakettien heittimet 

perässä. 
4. Perän kaksois!ähetin "Goa"-ilmamaalioh-

j uksille. 

5. Maalinetsintä- ja -seurantatutkat edellistä 
varten, niiden alapuolella uusimalliset, näh-
tävästi täysautomaattiset 57 mm it-kaksois-
tykkitornit. 

6. Sukellusveneentorjuntatorpeedojen putket 
(oletettavasti kolmoisryhminä). 

7. Kaksoissavupiippu, jossa on ylhäällä sivuille 
aukeavat savuaukot. Näiden välissä on kor-
kealla jalustalla "Big net" ilmavalvontatut-
ka. Piipun puolivälissä olevalla tasanteella 
ovat 57 mm it-tykkien tulenjohtotutkat. 

8. Umpirakenteinen pyramiidimasto, jossa on 
tavanomaiset antennit huipussa ja eteen-
ojentuvalle tasanteelle sijoitetut "Shaddock" 
merimaaliohjusten ohjausantennit. Pyramii-
dimaston sivuille sijoitetut pyöreät laitteet 
voivat olla kiinteitä suuntimisantenneja, 
ehkä samanlaiset kuin amerikkalaiset 
AN/SPS 32- ja AN/SPS 33-tutka-antennit. 

9. Komentosilta, jonka yläpuolella ovat maa-
linetsintä- ja -seurantatutkat keulan ilma-
maaliohjuksia varten, niiden alapuolella 
"Shaddock"-merimaaliohjusten kaksoislä-
hettimet, joiden sivusuuntausala on 0 — 
100°. Korkeussuuntausala on todennäköises-
ti 30° kuten Kynda-luokan aluksissa. 

10. Merimaaliohj usten varasto, joka ulottuu 
aluksen koko leveydelle. 

11. Keulan kaksoislähetin "Goa"-ilmamaalioh-
j uksille. 

12. Keulan sukellusveneentorjuntarakettien 
heittimet. 

(Marine Rundschau Oktober 1967) 
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Sotainvaliidien Veljesliiton 
O P A S K O I R A K O U L U 

kouluttaa maan kaikille 

sokeille opaskoiria 

OPASKOIRAKOULU kasvattaa opaskoiriksi tarvittava: koirat 

suurimmaksi osaksi itse. 

OPASKOIRIEN kehitykselle olisi muutaman kuukauden kestävä 

KOTIHOITO, ennen varsinaisen koulutuksen alkua, suureksi 

avuksi. 

Uskomme Teitä kiinnostavan opaskoirakoulutuksen. Yhteyden 

saatte osoitteellamme. Kiitoksia. 

O P A S K O I R A K O U L U 

Pitäjänmäki — Puh. 40 64 74 

Helsinki 1968. Kunnal l i spa ino 


