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R A N N I K O N PUOLUSTUSJÄRJESTELMÄ 

1. Meritulenjohtoasemat johtavat rannikko-
pattereiden, moottoroitujen rannikkotykis-
töpatteristojen ja rannikko-ohjuspatterei-
den tulta. 

2. Vesikuunteluasemat suorittavat vedenalais-
ta valvontaa. 

3. Paikallisin rannikolle ja saaristoon sijoite-
tuin reservein pysäytetään ja rajoitetaan 
meritse tai ilmoitse maihin päässyt vihol-
linen. 

4. Johdinohj us joukkueiden ja jalkaväen ras-
kaiden aseiden tulella pysäytetään maihin-
pyrkivät alukset ja amfibioajoneuvot. 

5. Merivalvonta-asemat valvovat merialuetta 
ja ilmatilaa. 

6. Merisulutteita käytetään yhdessä tykistö-
yksiköiden tulen kanssa pysäyttämään 
maihinpyrkiviä aluksia tai amfibio-ajoneu-
voja. 

7. Valvonta-alukset laajentavat ja täydentä-
vät kiinteää merivalvontaa. 

8. Rannikko-ohjuksia käytetään kauas avo-
merelle suurten kuljetus-, tykistö- ym 
alusten tuhoamiseen. 

9. Keveiden rannikkopattereiden tuli on te-
hokasta suuriinkin aluksiin. 

10. Johtokeskuksessa seurataan jatkuvasti ti-
lannetta eri valvontaelimiltä saatavien tie-
tojen perusteella sekä johdetaan omia tor-
juntatoimenpiteitä. Tiedot ja käskyt välite-
tään osittain radioteitse, mutta pääosin 
kiinteän merikaapeliverkoston välityksellä. 

11. Rannikkopattereiden taisteluasemat suoja-
taan ilmatorjunta-asein. 

12. Nykyaikaisen raskaan rannikkopatterin 
taisteluasemat on hajaryhmitetty laajalle 
alueelle. Tykki on sijoitettu panssaritorni-
asemaan, jossa ovat suojat myös henkilös-
töä, ampumatarvikkeita ja voimakonetta 
varten. 

13. Suojaan sijoitettu digitaalinen ammunnan 
laskin kykenee samanaikaisesti laskemaan 
erittäin tarkat ampuma-arvot usealle ty-
kille. 

14. Moottoroitua rannikkotykistöä käytetään 
rannikkopattereiden tulen vahventamiseen 
painopistealueiksi muodostuvilla rannikon 
osilla. 
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A S E L A J I S T A R A N N I K O N P U O L U S T U S J Ä R J E S T E L M Ä Ä N ? 

Nykyään rannikon puolustuksemme rungon muodostavat l i ikkuvien pin-
tamaalien tulittamiseen tarkoitetut kiinteät ja li ikkuvat rannikkotykistöyksi-
köt niitä palvelevine johtamis- ja tulenjohtojärjestelmineen. 

Aselajina rannikkotykistö on nuori. Se organisoiti in eri maiden puolus-
tusvoimissa itsenäiseksi aselajiksi vasta tämän vuosisadan vaihteessa. 
Skandinavian maissa on koko 1900-luvun ajan kiistelty siitä kuuluuko ran-
nikkotykistö maa- vai merivoimiin. Norjassa rannikkotykistö oli aluksi run-
saat kolme vuosikymmentä maavoimien aselajina, sitten kaksi vuosikym-
mentä meripuolustuksen ja neljä vuotta " tykistökunnan" osana, jonka jäl-
keen se on vuodesta 1957 kuulunut merivoimiin. Ruotsissa rannikkotykistö 
on monista, aika-ajoin varsin voimakkaista muutospyrkimyksistä huolimatta 
pysynyt perustamisestaan lähtien merivoimissa, jonka esikunnassa rannikko-
tykistön tarkastaja on hoitanut tehtäviään aselajin päällikkönä. Meil lä kysy-
mys rannikkotykistön "kot ipaikasta" oli useaan otteeseen voimakkaasti esil-
lä 1920- ja 1930-luvuilla. Eri vaiheiden jälkeen oli sodan alkaessa 1939 pää-
dytty rannikkotykistön ja laivaston muodostamiin merivoimiin. Puolustusvoi-
main uudelleenjärjestelyissä v. 1952 jäi laivasto merivoimiin ja rannikkoty-
kistö siirretti in maavoimien yhteyteen, jossa se on vähitellen kehittynyt ran-
nikon puolustuksen yleisaselajiksi. 

Suurvallan rannikon puolustuksen järjestelyistä, niistä saaduista koke-
muksista sekä rannikon puolustusjärjestelyjen ongelmallisuudesta yleensä-
kin antaa hyvän kuvan lehdessä toisaalla julkaistu saksalaisen rannikkotyk-
kimiehen "testamentt i" . 

Puuttumatta kysymykseen laajemmin todettakoon, että eri maiden olosuh-
teet poikkeavat toisistaan suuresti eikä vertailukelpoisia teki jöitä ole kovin 
runsaasti. Kiistattomasti yhteistä tuntuu olevankin vain rannikon puolustus-
järjestelyjen ongelmallisuus yleensä. Maamme sotilaspoli itt inen asema, maa-
tamme ympäröivien vesialueiden ahtaus ja luonne sekä voimavaramme ovat 
ratkaisevasti toisenlaiset kuin Itämeren naapureillamme. Rannikon puolustuk-
sen asemaa ja merkitystä arvioitaessa meidän onkin ensisijaisesti pitäydyttä-
vä omiin kokemuksiimme ja olosuhteisiimme. Tässä suhteessa sotakokemuk-
semme ovat vielä kyllin tuoreita varteenotettaviksi. Sen huomaamme tunnus-
tetun sotahistorioitsijan, eversti Keijo Mikolan kir joituksesta "Rannikkopuo-
lustuksemme viime sodissa". 

Rannikkotykistön kehitys ja tulevaisuus on laaja ja vaikeasti kartoitettava 
kysymys. Kenraali Jorma Järventaus toteaa Rannikon Puolustajan n:o 4/70:ssä 
ollessa kir joituksessaan: "Rannikon puolustuksen tehostaminen on tärkeä osa 
turvall isuuspolit i ikkaamme". Rannikon puolustuksemme yleisluonnetta ken-
raali Järventaus kuvaa seuraavasti: "Mei l lä ei valitettavasti ole mahdolli-
suuksia ylläpitää sellaisia laivastovoimia, joi l le valvontatehtävien lisäksi voi-
taisiin antaa varsinaisia torjuntatehtäviä. Ainakin toistaiseksi hankinnat tulisi 
keskittää varsinaisen rannikkopuolustuksen lujittamiseen siten, että torjunta-
tulen ulottuvuutta, voimaa, tarkkuutta ja tulenantovalmiutta kehitettäessä ei 
unohdettaisi myöskään torjunnan kannalta välttämättömän toisen elementin, 
elävän iskuvoiman osuutta torjunnan kokonaisuudessa". 

Rannikon puolustustamme ei voitane enää ratkaista aselajijaon pohjalta. 
Sotakokemuksemme, sodan jälkeiset ja tämän päivän arvioinnut tuntuvat yh-
täpitävästi osoittavan tämän käsityksen oikeaksi. Tarvitaan rannikkopuolus-
tusjärjestelmä johtamista, tulta, liikettä, huoltoa ym. edustavine osajärjestel-
mineen. Tämän järjestelmän alueelliseksi perustaksi ovat jo muotoutuneet ran-
nikkoalueet esikuntineen. Nyt kehittämisen seuraavassa vaiheessa olisi ilmei-
sestikin tarkoituksenmukaista soveltaa järjestelmäanalyysin periaatteita ran-
nikkoalueen sisäisen toiminnan suunnittelussa sekä toteuttaa nopeasti välttä-
mättömät kalustohankinnat ja niitä seuraavat valmistelut. Muuten ei kyetä te-
hokkaasti toteuttamaan rannikon puolustuksellemme turvall isuuspolit i ikkamme 
osatekijänä lankeavaa vaatimusta: Kykyä rannikkollemme kohdistuvaa aseel-
lista toimintaa ennalta ehkäisevään vaikutukseen. 
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Evers t i K J M i k o l a 

R A N N I K O N P U O L U S T U K S E M M E V I I M E 
S O D I S S A 

Kokemuksia ja johtopäätelmiä 

A. Varautuminen tehtäviin 

"Suomi on perinyt Venäjän vallan ajalta voi-
makkaan rannikkotykistön". Tuo 1920-ja 1930-
luvuilla usein toistettu toteamus oli kasvanut 
meillä osittain jo uskomuksen tasolle. Totta on-
kin, että putkien lukumäärinä ja kaliiperien 
lukuarvoina mitattuna rannikkotykistömme oli 
puolustusvoimiemme aselajien joukossa varsin 
hyvin sijoittunut. Se oli ollut runkona meripuo-
lustusdefensiivisesti ajatelleen suurvallan lin-
noitusjärjestelmässä, joka oli luotu pääosin vas-
ta tämän vuosisadan puolella, osittain vasta sil-
loisen suursodan aikana. Mutta vaikka se oli 
silloin osaltaan hyvinkin modernia, ei se käyn-
nissä olleen sodan viimeisten uutuuksien — il-
mavoimien merkityksen valtava kasvu — ja 
vielä olennaisemmin tsaarien vallan tarpeista 
suuresti poikkeavien nyt itsenäistyneen Suo-
men sotilasmaantieteellisten tekijäin takia vas-
tannut suomalaisia tarpeita. 

Tärkeimpien rannikon kohteiden — Viipurin, 
Kotkan (osittain), Helsingin ja Hangon tykis-
tölliseen puolustukseen raskaita ja keskiraskai-
ta laivastoyksiköitä vastaan tämä järjestelmä si-
nänsä vielä soveltui. Ja koska sitä pidettiin 
rannikkotykistön olennaisimpana tehtävänä, 
tämä kasvatti uskoa rannikkopuolustuksemme 
tehokkuuteen. Verrattain nopeasti alettiin kui-
tenkin nähdä myös perityn puolustusjärjestel-
män puutteet. Taktillinen ja teknillinen sijoit-
telu eivät vastanneet ajan vaatimuksia, ja tyk-
kien kantamat olivat niin lyhyitä, että silloisen 
sijoittelun mukaan tulella manöveeraus oli 
varsin rajoitettua. Olennaisinta oli kuitenkin 
puolustusjärjestelmän huono strateginen so-
veltuvuus turvallisuuspolitiikastamme vastuun-
alaisten tilanteen arvosteluun. 

Rannikkopuolustuksemme johdossa ei näin 
ollen tyydyttykään passiivisina toteamaan 
yleensä staattisena pidetyn linnoitusjärjestel-
män edelleen vanhentumista, vaan siihen ryh-
dyttiin saamaan eloa. Tuskin meillä on vielä-
kään huomattu kuinka pienillä määrärahoilla 
saatiin aikaan sinänsä merkittäviä parannuksia 
tuohon järjestelmään, jollaista yhä vielä pide-
tään monissa piireissä paikalleen luutuvana ja 

sellaisena muuttuvassa maailmassa jo ennak-
koon tarkoitustaan vastaamattomana. Aseissa 
ja ammuksissa toimeenpannut varsin halvat 
muutostyöt merkitsivät lisäystä kantamaan ja 
sen tien ratkaisevaa parannusta tulen taktilli-
sissa käyttömahdollisuuksissa. Suhteellisen 
vaatimattomilla aseiden uudelleen ryhmittämi-
sellä saatiin aikaan sekä strategista luokkaa 
olevaa järjestelmän tarkoituksenmukaistamista 
että paikallisia linnoituksellisia parannuksia. 

Kokonaan uutena kysymyksenä tuli Laato-
kan puolustuksen järjestely. Rannikkotykistön 
"klassilliset maalit" olivat siellä keveitä, joten 
asia voitiin järjestää melko keveällä tykistöllä. 
Alkuryhmitys vastasi kuitenkin vielä yksipuo-
lista laivamaaliajattelua. Mutta rannikkotykki-
miesten tullessa Kannaksen rannikolle — niin 
Suomenlahden kuin Laatokankin puolella — 
heidän ajatteluunsa tuli paikallisten tarpeiden 
tuomia virikkeitä. Rannikkotykistön olennaise-
na tehtävänä nähtiin pian myös maarintaman 
sivustojen suojaaminen ja siitä edelleen val-
mentautuminen maa-ammuntoihin. Tämä otet-
tiin sittemmin yhä merkittävämpänä huomioon 
myös tykistön ryhmittämisessä. Kaarnajoen 
patteri on tästä kirkkain esimerkki. 

Näin siis idässä ajattelu ja harjoittelu näki 
voimakkaasti myös maarintamataistelun ran-
nikkotykistön tehtävänä. Lännempänä, missä 
oli perintökalustoa runsaammin ja suojattavia 
kohteita uhkaavat vaarat toisenlaisia, kääntyi-
vät ajatukset merellisten liikemaalien torjun-
nan ohella myös ilmamaaleihin. Olevan järjes-
telmän tehoarvo lisääntyi ratkaisevasti, kun 
rannikkotykkimiehet omaksuivat meririntaman 
ohella myös ilmarintaman omakseen. Tärkeim-
mät meripuolustuskohteemme olivat — ja ovat 
edelleen —- samalla ilmapuolustuskohteita. 

Kun edellisen lisäksi vielä omalla toimialu-
eellaan, saaristossa, liikkuminen opetti — pa-
kotti — tykkimiehet paikallisten väylien kul-
kijoiksi ja tuntijoiksi, omaksuttiin saaristossa 
ja rannikkovesillä tapahtuvan meriliikenteen 
ohjaus, valvonta ja suojaus yhdeksi näiden teh-
täväksi. Näin oli meillä kahdessa vuosikymme-
nessä melko yksipuolisesti tykistötaisteluun vi-
hollisen sota-aluksia vastaan ajatellusta ja 
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kiinteästi tuliasemiinsa naulatusta suuren Ve-
näjän strategisten tarpeiden mukaan ryhmite-
tystä rannikkotykistöstä kehittynyt monipuoli-
nen aselaji — jopa puolustushaara: rannikko-
puolustus —, jonka luonnolliset maalit nähtiin 
merellä, maalla ja ilmassa ja jonka tehtävät 
ulottuivat paikallisesta kohdepuolustuksesta ja 
itsenäisestä rintamavastuusta yhteistoimintaan 
maarintaman puolustajien ja meriliikenteen 
käyttäjien kanssa. Tämä merkitsi aivan rat-
kaisevaa ajatuksellista avartumista ja toimin-
nallista liikkuvuutta. Kaukana oli rannikko-
puolustuksemme eturivin miehistä "saarilla kö-
köttämisen" mentaliteetti, jollaisesta maavoi-
mien johtavissakin piireissä näytti olleen mie-
likuvia vielä sotien jälkeenkin. Ei pidä liioin 
unohtaa sitä, että niin konkreettinen kuin aja-
tuksellinenkin avartuminen oli pääosin saatu 
aikaan aselajin omin voimin ja absoluuttisesti 
laskien varsin pienin kustannuksin. 

Taktillinen ja teknillinen sijoittelu ei vastan-
nut ajan vaatimuksia. 

Syksyllä 1939 rannikkojemme puolustajien 
käsitys omista mahdollisuuksista oli luottavai-
nen. Suurin huolen aihe oli demilitarisoidun 
Ahvenanmaan kohdalla puolustusjärjestelmäs-
sämme oleva aukko. Sen sekä sotilaallinen 
että poliittinen rasitus tunnettiin todella vaka-
vana. Sen suhteen oli korkeammilla tasoilla 
käyty neuvotteluja. Niiden taustalla häämötti 
laajempikin turvallisuuspoliittinen pulmamme 
kuin vain Ahvenan aukko. Neuvostoliiton 
tukikohtavyön ulottuminen Baltiaan johti ran-
nikkopuolustuksessa tilanteenarvostelun tarkis-
tamiseen. Vastaaviin toimenpiteisiin ryhtymi-
seen ei kuitenkaan enään ollut aikaa. 

B. Talvisodan rannikkotykistö 

Sodan avaus oli rannikolla hyvinkin odote-
tun mukainen, jopa "klassillinen". Hyökkääjä 
julisti rannikkomme saartoon ja koetti toteut-
taa sen laivastoyksiköillään. Tämä johti laivo-
jen ja linnakkeiden välillä pariin tykistökak-
sintaisteluun, jotka osoittivat, ettei rannikko-
tykkimiesten itseluottamus ollut katteetonta. 
Sama kokemus toistui vakuuttavasti Saaren-
pään linnakkeen yhteenotoista vastustajan ras-
kaimpien alusyksikköjen kanssa. Hyökkäyksil-
lään Koiviston pattereita vastaan neuvostoliit-
tolaiset ilmeisesti pyrkivät lamauttamaan Kan-
naksen puolustajien sivustasuojan ja näin toi-
minnallaan osoittivat arvioivansa raskaiden 
linnoituspattereiden tehon merkittäväksi maa-
rintamalla. Rannikkotykistö selvisi erittäin hy-
vin siitä ensimmäisestä tehtävästään, johon se 
oli jo synnyinvaiheessaan ajateltu. Mutta tämä 
tehtävävaihe jäi ajallisesti perin lyhyeksi. 
Luonto puuttui talvella 1939/40 peliin. Tosin 
hyökkääjällä olisi ollut luonnon puolesta mah-
dollisuuksia uusia yrityksiään läntisellä Suo-
menlahdella, mutta alkukokemukset kaukana 
päätukikohdasta eivät tällaiseen rohkaisseet. 

Sodan avaus avasi rannikkotykistölle myös 
ilmarintaman. Jo ensimmäisen sotapäivän 
aamutunteina Helsingin rannikkopuolustuksen 
tykit ampuivat "täydeltä laidalta" ilmamaaleja. 
Taisivat ne olla koko sotahistorian ensimmäi-
set 6-tuumaisen ilmatorjuntasota-ammunnat. 
Tälläkin rintamalla ensi kokemukset olivat 
myönteisiä. Ainakin tämän jälkeen hyökkääjän 
ilmavoimat pyrkivät karttamaan linnoitusten 
ampumasektoreita. Ilmamaalit vähenivät kes-
kisen ja läntisen Suomenlahden puolustajilta, 
samoin myös ilmahyökkäykset tänne. 

Taistelutoiminta keskittyi rannikkotykistön-
kin kohdalta itään, Kannaksen maarintaman 
sivustoille ja Laatokan Karjalan rantamaas-
toon. Paitsi sitä, että rannikon puolustajien ty-
kistö sai uudet maalialueet ja sen menetelmiä 
mukautettiin vastaavasti, tykkimiehille tuli 
omakohtainen taistelu henkilökohtaisin asein 
yhä läheisemmäksi. Neuvostoliittolaisten tois-
tuvat ilmahyökkäykset linnakkeita vastaan 
osoittavat puolestaan, että nämä oli silläkin 
puolen todettu vaikuttaviksi taistelun tekijöik-
si. Linnoitusten kestävyys ilma- ja myöhem-
min maahyökkäyksiä vastaan osoitti niiden 
oman puolustuksellisen lujuuden. 

Taisteluiden pitkittyessä ja maarintaman 
siirtyessä lännemmäksi joutuivat monen patte-
rin miehet luopumaan tykeistään ja jatkamaan 
taisteluaan jalkaväkenä. Samaa mukautumista 
uuteen aselajiin vaadittiin niiltä lännempää 
pattereiltaan irroitetuilta miehiltä, jotka lähe-
tettiin vahvistamaan Koivistonniemen ja Vii-
purinlahden puolustajien harvenneita rivejä. 
Olen kuullut sekä kiitos- että moitemainintoja 
noista joukoista. Moitteen langettaja on tällöin 
paljastanut oman arvostelukyvyttömyytensä, 
sillä rannikkotykkimiehet joutuivat tuolloin 
kylmiltään hyvin vaikeissa oloissa tehtävään, 



C. Uusi tilanne — uudet suunnitelmat 

Rannikkotykistön toimintaa mukautettiin muut-
tuneihin olosuhteisiin. 

johon he eivät olleet saaneet vastaavaa koulu-
tusta, ja vielä peräti puutteellisin välinein. 

Strategisesti arvioiden muodosti venäläisten 
levittäytymismahdollisuus Virolahden saariston 
kautta ja lännempääkin puolustuksemme pai-
nopisteen selustaan vakavan varaan. On riittä-
västi merkkejä siitä, että hyökkääjällä oli täl-
lainen mielessään. Ja yrityksiäkin oli. Vaikka 
saaristopuolustuksemme oli täällä lähes impro-
visoitu, kykeni se tällaiset muutamien linnak-
keiden tuella torjumaan. 

Jokaisella sodalla on omat "erikoiset olosuh-
teensa". Talvisodan erikoiset rannikkopuolus-
tusolosuhteet olivat siinä, ettei ollut niitä me-
relle suuntautuvia tehtäviä, joihin oli ensi si-
jassa varauduttu. Osittain tämä johti vielä pa-
kolliseen toimettomuuteen (jollaista sodassa ai-
na on), mutta ylivoimaisesti tämä merkitsi 
keskittymistä aikaisemmin uskottuihin "toisiin 
ja tilapäis-"tehtäviin tai kokonaan uusiin teh-
täviin. Aika näihin mukautumiseen oli lyhyt. 
Osittain onnistuttiin olosuhteisiin nähden erin-
omaisesti, osittain onnistuminen oli vajavai-
sempaa. Kokemuksia tuli kaikilta tehtävän-
aloilta. 

Moskovan rauha ja sotilaspoliittisen tilan-
teen muuttuminen Baltiassa loivat rannikon-
puolustuksellemme uudenlaisen lähtökohtati-
lanteen. Strategisesti oli Suomenlahti Itäme-
relle asti ja Saaristomeri nyt yhtä altista ole-
tetun vastustajan välittömälle meritoiminnalle 
kuin ennen sotaa Suomenlahden rannikko 
Suursaaren itäpuolella. Tämä merkitsi -— ei 
vähimmin Hangon alueen takia —• olennaista 
puolustuksen uudelleenryhmittämisen tarvetta. 
Taktillisessa mielessä oli nyt uusina alueina 
syvät saaristorajat Virolahdella ja Hangon 
vuokra-alueen kahden puolen. Tämä merkitsi 
merellisen vihollisen tuloa kevein voimin ja 
pienin iskuosastoin aivan oman puolustuksen 
eteen. Se puolestaan edellytti tuollaiseen saa-
ristotaisteluun varautumista. Laatokan puo-
lustuksen sijalla oli nyt monitahoinen sisäve-
sistöpuolustuksen järjestely. Edellä mainitut 
saariston taktilliset kysymykset ja vastaavat 
paikalliset linnoitusprobleemit olivat ajankoh-
taisi. Ahvenanmaa oli jälleen hyvin pulmalli-
nen kysymys. Mutta nytkin se jäi poliittisen 
rintaman osalle. 

Edessä oli siis melko perusteellinen rannik-
kopuolustuksen uudelleenryhmittely. Koke-
mukset olivat jo siksi selvät, että avainasemas-
sa olivat aika, raha, hankintamahdollisuudet ja 
työvoima. Uusista linnoitusteknillisistä prob-
leemoista selvittiin työn myötä sodan kokemus-
ten perusteella aseitten hajasijoittelulla ja lait-
teiden kallioon louhimisella. Kuusituumaisesta 
tuli käytännössä linnoituslinjan päätykistö. 
Meillä on paljon puhuttu — eikä aiheetta — 
Salpalinjan rakentamisen suururakasta maa-
rintamalla. Sen varjoon on jäänyt se saavutus, 
mikä on meririntamalla linnoitusjärjestelmän 
syntyminen vajaassa vuodessa Mustamaasta 
Ahlskäriin. Käsitykset rannikkolinnoitusten hi-
taasta syntymisestä jäävät tämän tosiasian rin-
nalla omaan arvoonsa. 

Rannikkojoukkojen uudelleenorganisointi ja 
koulutuksen mukauttaminen sodassa todettuja 
tarpeita vastaavaksi on toinen edellistä näky-
mättömämpi saavutus. Olennaista näissä mo-
lemmissa oli pyrkimys selviytymiseen muuttu-
vien tilanteiden ja tehtävien myötä. Organisaa-
tio, joka aikaisemmin oli laadittu paikalliskoh-
teittain, pyrittiin nyt muovaamaan yleispäte-
vämmin soveltuvaksi. Se edellytti myös johdon 
kehittämistä. Koulutuksessa lähitorjunta ja is-
kujoukkoharjoittelu tulivat voittopuolisesti 
harrastetun tykkiharjoittelun rinnalle. Kehitet-
tiin uudenlaisia perusvksiköitä ja monipuolis-
tettiin aseistusta. Kaikki tämä tähtäsi liikku-
vuuden kehittämiseen ja niin elävän voiman 
kuin kalustonkin aikaisempaa joustavampaan 
tilanteenvaihteluvalmiuteen. Päämääränä oli 
lyhyesti sanottuna itsenäiseen rintamavastuu-
seen rannikon olosuhteissa soveltuvan moni-
naisaselajin, r a n n i k o n p u o l u s t u s j o u -
k o t, kehittäminen. 
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D. Jatkosodan muuttuvat tilanteet 

Suomen sodan 1941—44 vuosina rannikko-
puolustustilanne — koko meririntamatilanne 
—• vaihteli varsin voimakkaasti. Olennaisinta 
oli ensinnä se, ettei Itämeren meristrategisen 
tilanteen mukaan vuosina 1941—43 rannikoil-
lemme ollut odotettavissa suuren luokan mai-
hinnousuja, ei edes vakavia laivastohyökkäyk-
siä. Vihollisen paikallinen aktiivisuus oli sitä 
vastoin ensimmäisenä sotavuonna hyvinkin to-
dennäköistä kaakkoisrajan saaristossa, Suursaa-
relta käsin ja Hangon alueen kahden puolen. 
Oma ja saksalaisten meritoiminta edellytti 
rannikkojoukoilta aktiivista väyläpalvelua, var-
mistusta ja suojaustakin. Lisäksi oli varaudut-
tava kantaman rajoissa hyökkäyksiin vastusta-
jan Hangon meriliikennettä vastaan. Aivan 
sodan alussa oli Ahvenanmaan suojaus oma 
keskeinen probleemansa. Tämä kaikki edellytti 
suurta valppautta ja sen mukaista miehitystä 
koko etelä- ja lounaisrannikollamme. 

Kesän 1941 tapahtumat tulivat olemaan odo-
tusten mukaiset: kiivaita saaristotaisteluita 
Hangon rintamalla, ilmatorjuntaa Saaristome-
rellä ja keskisen Suomenlahden lohkoilla, par-
tiovalvontaa ja takaa-ajoa idempänä ja lopulta 
omaa saaristohyökkäystä Viipurinlahden yli ja 
Koiviston saarille. Näissä taisteluissa uudet 
rannikkojoukkojen yksiköt, rannikkoiskukomp-
paniat, nykyisten rannikkojääkärien edeltäjät, 
vakiinnuttivat asemansa meikäläisiin saaristo-
olosuhteisiin. Organisaatio oli varsinkin liikun-
tavälineistön osalta vielä puolitiessä. 

Rintaman siirtyminen Laatokalle ja Äänisel-
le sekä Hangon vapautuminen, myöhemmin 
vielä Suursaaren episoodi — tyypillinen "tais-
telu erikoisolosuhteissa" — aiheutti huomatta-
van niin kiinteän kuin liikkuvankin rannikko-
puolustuksen uudelleen ryhmittämisen. Ahve-
nanmaan puolustuksen järjestely kuuluu sa-
maan. Vaikka huomattava osa kiinteästikin si-
joitetusta tykistöstä linnoitettiin kenttälinnoi-
tusluontoisesti ja vaikka rannikkojoukoilla oli 
jo liikkuvaa tykistöä, merkitsi rannikon puo-
lustuksen rungon luominen myös paljon lou-
hintatöitä ja betonivalua. Uusien kantalinnoi-
tettuj enkin asemien taistelukuntoon saaminen 
oli kuitenkin yleensä vain viikkojen asia. 
Uusi ryhmitys oli valmiina jo vuoden 1941 
puolella. Sittemmin sitä iatkuvasti kehitettiin 
ja lujitettiin, mitä ei missään linnoitusjärjestel-
mässä yleensäkään saa milloinkaan laiminlyö-
dä. 

Rannikkotoiminnan kannalta hiljaiset pur-
jehduskaudet 1942 ja -43 voitaneen tällaisessa 
lyhyessä yleiskatsauksessa sivuuttaa miltei 
vain maininnalla. Paikalliset kahakat Äänisel-
lä, partio]uontoinen sota Laatokan rannoilla ja 
Somerin raju erillistaistelu sekä itäisimmän 
Suomenlahden tykistökaksintaistelut eivät ko-
konaiskuvaa paljoa muuta. Lännempänä oli 
ilmatorjunta- ja väyläpalvelutehtäviä. 

Olennainen kysymys näiltä kesiltä on tarkas-
tella sen elävän voiman määrää, mikä oli si-

dottuna näihin rannikkojen varmistamisen eri 
tehtäviin, "saarella kököttämiseen", kuten sitä 
joku noista tehtävistä tietämätön pyrkii ah-
taassa omahyväisyydessään nimittämään. Tämä 
tarkastelu osoittaa rannikkojoukkojen ryhmi-
tysmuutoksen olleen vuoden 1941 lopussa niin 
tuntuvan, että Suursaaren länsipuolella, mitä 
aluetta saattoi pitää — vilkkaasta sukellusve-
nekesästä 1942 huolimatta — "taempana rinta-
mana" rannikoillakin, oli peräti vähän väkeä. 
Kyseessä oli todellinen säästömiehitys. Alueel-
le jätetty ja vain tänne soveltuva raskaampi 
linnoitustykistö oli käytännössä lähes vain va-
rastomiehityksessä, kuitenkin nopeasti taistelu-
valmiuteen nostettavissa. Harva valvontamie-
hitys vastasi vain väyläpalvelun, ilmavalvon-
nan ja pelastuspalvelun tarpeita, mutta oli se-
kin suunniteltu vahvistettavaksi nopeiden ti-
lanteenmuutosten varalta. Myös Suursaarella 
ja sen itäpuolella oli meririntaman varmistuk-
seen varattu rintaman pituuden nähden voi-
maa niin säästeliäästi, että tuskinpa se olisi 
muille onnistunut kuin tehtävään koulutuksen 
saaneille rannikkojoukoille. 

Kesällä 1944 rannikkotykistö (-joukot) jou-
tui jälleen liikkeelle. Strategisen kokonaisti-
lanteen arvioinnin perusteella tällaiseen oli va-
rauduttu ja niinpä Äänisen ja Laatokan kiin-
teä tykistö saatiin talteen kuten liikkuvakin. 
Koivistolla ja myöhemmin syksyllä Suursaa-
rella oli myös "normaalia" merimaalitoimintaa. 
Muilta osin taistelu kehittyi sarjaksi paikallisia 
ra ju ja saaristo- ja rantatorjuntataisteluita, jot-
ka rannikon puolustajien kohdalla huipentui-
vat Viipurin lahdelle. Kesällä 1941 vallattua 
Teikarsaarta puolustettiin nyt milteipä ainut-
kertaisella sitkeydellä. Se menetettiin, mutta 
menetti siinä vihollinenkin Viipurin lahden 
ylitykseen varaamansa erikoisjoukot. Pääosin 
idästä siirtyneistä rannikkojoukoista muodos-
tettu 1. Rannikkodivisioona on osoituksena jäl-
leen eräästä organisaatiovaiheesta. Se oli ni-
menomaan rantatorj untaan erikoistettu yhty-
mä, vaikkakaan tähän tehtävään käytettävissä 
ollut aseistus ei vastannut tavoitteita. 

Välirauha 19. 9. 1944 aiheutti jälleen ryhmi-
tysmuutoksia, jotka — Suursaaren menestyk-
sellinen puolustus rannikkojoukkojen viimei-
senä suoritusnäytöksenä — päättyivät demobi-
lisaatioon, jota Liittoutuneiden Valvontakomis-
sion toimintavapauttamme rajoittavat määräyk-
set mutkistivat. 

E. Sotien jälkeen — katse eteenpäin 
Puolustusvoimiemme sodan jälkeistä kehi-

tystä tarkasteltaessa on muistettava, että en-
sinnä Valvontakomissio, sitten sisäpoliittinen 
murrostilanne sotaväsymyksiineen ja sitten — 
kuten edelleenkin — taloudelliset perustelut 
ovat kahlinneet suunnittelijan vapautta niin 
paljon, että looginen tarkoituksenmukaisuus on 
kärsinyt. 

Rannikon puolustuksessa LVK:n antama 
määräys, ettei Porkkalan itäpuolella saa olla 
120 mm suurempia rannikkotykkejä, ja tyk-
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kien kokonaislukumäärän rajoitus pakotti tila-
päisjärjestelyyn ja rannikkotykistön surulli-
seen "Parolan marssiin", s.o. puolustusjärjes-
telmämme monen linnakkeen riisumiseen ja 
tykkien varastoimiseen Parolan varikolle. 

Tältä pohjalta voitiin vihdoin olojen vapaudut-
tua ryhtyä vähän kerrallaan luomaan nykyisen 
turvallisuuspoliittisen tilanteemme edellyttä-

Rannikonpuolustuksen kehittäminen jatkuu. 

mää rannikon puolustusjärjestelmää. Tässä on 
havaittavissa sekä uudenaikaiset taktillis-tek-
nilliset näkökohdat, joita toteutetaan niin 
uusilla kuin vanhoillakin linnakkeilla, että 
strategiset näkökohdat, jotka johtavat uudel-
leenryhmittelyihin ja sen myötä uusien linnak-
keiden rakentamiseen. Näistä mainittakoon 
Gyltö vain ainoana havaintoesimerkkinä. 

Puolustuksemme kehittäminen jatkuu. Sitä 
ei ole tarkoitukseni tässä sen enempää esitellä. 
Sen sijaan on syytä kysyä, mitä sotakokemuk-
semme antavat tälle kehitystyölle? Onko ny-
kyinen rannikkojemme geostrateginen tilanne 
niin paljon sotien edellisestä ja niiden aikaises-
ta tilanteesta poikkeava, ettei rannikkopuolus-
tuskysymys ole sotakokemustemme pohjalta 
lainkaan arvioitavissa? Mikä on oleva tämän 
tuleva suunta? 

Nykyisissä turvallisuuspoliittisissa tilanteen-
arvioinneissamme päädytään melko yksimieli-
sesti siihen, että meillä on kaksi erikoisen ar-
kaa geostrategisia aluetta: Itämeren suunta ja 
perimmäinen Lappi. Itämeren suunnalta ran-
nikkopuolustus on ensi linjassa. Vihollishyök-
käyksen tullessa Pohjoiskalotin alueelle se 
on selustan suojana ja mahdollistaa maavoimi-
en pääosan siirtämisen Lappiin. Ennen sotia 
meillä arvioitiin Karjalan Kannas päärinta-
maksi ja Laatokan Karjala toiseksi. Rannikko-
puolustus oli näissä perustilanteissa aina sivu-
tai selustanäyttämönä. Sellaisena se hoitikin 
tehtävänsä vähin voimin menestyksellisesti. 

Nyt kysytään ehkä sitä voiko meikäläisin 

edellytyksin kehitetty rannikkopuolustus olla 
ensi linjassa tehokas suurvallan voimia vas-
taan, vai olisiko puolustus sittenkin keskitet-
tävä vasta mantereelle. Luoja on luonut meille 
kuitenkin aina myös helpottavia olosuhteita. 
Me tunnemme ne kokemuksesta itäisistä suun-
nista. Pohjoiskalotilla sen arktiset olosuhteet 
vaikeuttavat suurten voimien käyttöä. Itäme-
ren suunnalla on suojanamme saaristo, joka 
suo suorastaan ihanteelliset olosuhteet alivoi-
maisen syvälle, sitkeälle ja viivyttävälle puo-
lustukselle. Saaristo kanalisoi aina hyökkääjän 
etenemisen, sitä pahemmin mitä tarkoituksen-
mukaisemmin sen puolustus on järjestetty. So-
takokemuksemme osoittavat, miten sitkeää 
saariston puolustus on pieninkin voimin ja mi-
ten kestäviä puolustuksen solmukohtia tarkoi-
tuksenmukaisesti sijoitetut linnakkeet ovat. 
Hyökkääjän uudet teknilliset edellytykset — 
tulen kasvanut teho, helikopterit, pintaliitäjät 
yms. — ovat kehittyneet suuresti. Puolustajan 
edellytykset ovat kehittyneet vastaavasti, vaik-
ka ne eivät olekaan yhtä selvästi mainonnalli-
sesti osoitettavissa. 

Tuijottaminen kahteen edellä mainittuun 
"uhanalaiseen suuntaan" voi jonkun mielestä 
ehkä johtaa jo liian jäykkään linnoitusjärjes-
telmään, jonka vastustaja voi kiertää ja joka 
sitoo puolustajan voimia väärään suuntaan. 
Kokemus osoittaa rannikkojoukkomme melko 
hyvän uudelleenryhmittämisnopeuden, mikä 
nyt on liikkuvan keskiötykistön kehittämisen 
ja moottoroinnin yleistymisen myötä yhä te-
hostunut. Kokemus osoittaa myös tarkoituksen-
mukaisen puolustuksen runkojär j estelyn -— 
linnoittamisen — sekä rahallisen että henki-
löstöllisen taloudellisuuden. Pienin voimin on 
varmistettu leveitä rintamia ja näin on voi-
mia toisaalla säästäen luotu keskittämismah-
dollisuuksia painopisteisiin. 

Peruuttamattomaksi tosiasiaksi jää se, että 
me joudumme aina keskittämään voimamme 
äärimmäisen tarkoin vihollisen päähyökkäyk-
sen torjuntaan, tuli se sitten etelästä tai poh-
joisesta. Mutta vihollinen ei ilmoita etukäteen 
päähyökkäyksensä suuntaa. Siksi kaikki mah-
dolliset suunnat on varmistettava, ja varmis-
tettava niin, että maassamme, missä matkat 
ovat pitkiä, voitetaan aikaa voimien keskittä-
miseen vihollisen päähyökkäyksen paljastut-
tua. Rannikkoalueilla tämä varmistaminen on 
edullisinta tarkoituksenmukaisin rannikkopuo-
lustus joukoin. Vastustaja voi merikuljetuksil-
laan siirtää melko suuriakin voimia ja raskas-
ta kalustoa aika lyhyessä ajassa. Siksi on ran-
nikon varmistuksen oltava niin vahva — to-
dellinen taisteluvarmistus —, että suurtenkin 
voimien edessä voitetaan aikaa päävoimien 
keskittämiselle. 

Etelä- ja Lounais-Suomen asutus-, viljelys-
ja teollisuusalueiden suojana oleva saaristo on 
vasta tarkoituksenmukaisesti organisoiduin ja 
kunnon välineillä varustetuin rannikkojoukoin 
puolustettuna todella tehokas suoja puolustuk-
semme päävoimien keskittämiselle hyökkääjän 
lyömiseksi. 
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Kenraa l i V Valve 

" T Y Ö O L I V A A T I V A A JA I T S E L U O T T A M U S T A 
S I I N Ä T A R V I T T I I N . I L M A N I N N O S T U N E I T A 
A P U L A I S I A E N O L I S I S E L V I N N Y T " 

Kenraaliluutnantti Väinö Valve täytti viime 
joulukuun 28. päivänä 75 vuotta. Korkeasta 
iästään huolimatta hän muistaa hyvin pitkän 
sotilasuransa aikana puolustusvoimissamme ta-
pahtuneet ratkaisut ja tarkkailee rikkaitten 
kokemustensa valossa tämän päivän puolustus-
kysymyksiä. Hänhän oli kokonaista 22 vuotta 
rannikkojemme puolustuksen johtajana, ensin 
rannikkotykistön sittemmin merivoimien ko-
mentajana, ja hänellä, jos kellä, on omakoh-
tainen kokonaiskuva tämän rintaman problee-
meistä. 

Rannikonpuolustajaveteraani on antanut 
meille seuraavan haastattelun nyt, kun puo-
lustuskysymyksemme laaja selvittely on jäl-
leen ajankohtainen. 

Mitkä olivat ensi vaikutelmanne ja pul-
manne tullessanne 47 vuotta sitten rannikko-
tykistön komentajaksi määrättynä vastuu-
seen merirajojemme turvallisuudesta? 

Joutuessani aikoinaan Rannikkotykistön ko-
mentajaksi ymmärsin tehtävän suureksi ja 
vaativaksi. Onneksi oli alkuelämäni ja koulu-
tukseni ollut ihmiskeskeistä ja teknillisvoit-
toista, takana rivimiehen kokemukset sodasta 
tai ainakin tykistön tulen alla olemisesta, 
myöhemmin kokemukset raskaan tykistöryk-
mentin perustamisesta suorastaan alkutekijöis-
tä. Itseluottamusta siinä tarvittiin. Aikaisem-
min olivat järjestelyt ja koulutus voineet ta-
pahtua suullisesti mieheltä miehelle. Nyt sen-
sijaan tapaamiset olivat harvinaisia ja lähes 
kaiken yhteyden oli pakko tapahtua kirjalli-
sesti. Olin itse ymmällä siitä, mitä oikein 
olisi tehtävä, mutta niin olivat toisetkin. Lä-
hinnä oli tutustuminen olosuhteisiin, l innak-
keisiin, pääaseistukseen ja johtaviin upseerei-
hin. Heidän joukossaan oli aivan aluksi vali-
tettavasti avainasemissakin upseereita, jotka 
tuskin olivat muuta kuin laimeasti tehtäviään 
suorittavia hallinnollisia virkamiehiä. Yllätyin 
linnakkeiden suuresta lukumäärästä ja tykis-
tön paljoudesta, mutta myös yhteyksien keh-
noudesta. 

Tietoja rt :n järjestelyperiaatteista ja käy-
töstä ei näyttänyt mistään olevan saatavissa. 
Ne olivat kaikkialla salaisia. Minua huolestutti 
linnakkeiden huono taisteluvalmius, ammun-
nan hitaus ja tykkien sijoitus lähelle toisiaan, 
josta seurasi oman ampuma-alan suppeus ja 
taistelunkestävyyden aleneminen. Vihollisen-
han tarvitsi niissä oloissa tulellaan keskittyä 
vain yhteen ainoaan maaliin. Lisäksi uskoma-
ton varojen puute löi leimansa kaikkeen toi-
mintaan. 

Parannusta alkoi pian tapahtua, oleellisesti 
kuitenkin vasta sen jälkeen, kun upseerien 
koulutustaso alkoi nousta ja kun itsekin olin 
käynyt Sotakorkeakoulun merisotalinjan. 

Mitkä tekijät vaikuttivat merkittävimmin 
rannikkopuolustuksemme kehittämisessä 1930-
luvun loppuun mennessä? 

Kolmekymmenluku oli todellista rakentami-
sen aikaa. Suuri laivaston rakennusohjelma 
toteutui oman johtonsa alaisena. Laivasto ja 
r t olivat saaneet yhteisen johdon. Henkisten 
voimavarojen keskitys oli lisännyt esikunnan 
työkykyisyyttä ja antanut tilaisuutta luovaan 
työhön, operatiiviseen ja taktilliseen suunnit-
teluun, kokeiluihin ja ohjesääntöjen tekoon. 
Kauan elätetty toiveeni saada nähdä edes vil-
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kaisten miten muualla rt:ssä toimitaan oli to-
teutunut vihdoin v 1929. Saksassa saatiin etäi-
syysarvot "juoksevalla etäisyysmittauksella". 
Se oli meille silloin käänteentekevästi uutta. 
Yllättävä oli, että vei aikansa ennenkuin sain 
oman esikuntani taisteluvälineosaston päälli-
kön luopumaan epäilyksistään, mutta sitten 
sainkin hänestä, eversti J Rikamasta ja hänen 
erinomaisista apulaisistaan, majuri Yrjö Kar-
visesta ja insinöörimajuri A Jokisesta mitä 
innostuneimmat asian käytäntöön soveltajat. 
Mahdollisuudet tykkien hajasijoitteluun ja 
suureen tulinopeuteen avautuivat. Kiitos r t -
rykmentteihin kuuluneen pätevän teknillisen 
henkilökunnan, voitiin heidän avullaan saada 
vaativatkin kalustonmuutostyöt ja moderni-
sointi edullisesti suoritetuiksi. Ilman heitä ei 
uudistuksia rahallisista syistä olisi voitu ai-
kaansaada. Tunnen yhä vielä kiitollisuutta 
heitä kohtaan. 

Ainutlaatuisena etuna on mainittava vielä 
se poikkeuksellinen asema, mikä minulla oli, 
kun oman toimeni ohella olin Puolustusminis-
teriön Meriosaston päällikkö ja siten itse 
esittelin Valtioneuvostossa merivoimien käyt-

töön tulevat määrärahat. Turhan byrokraatti-
sen väliportaan poissaolo nopeutti arvaamatto-
masti suunnitelmien tekoa ja joustavaa to-
teuttamista. Siitä oli erityisesti etua laivaston 
hankinnoille, mutta samoin myös rannikkoty-
kistölle ja sen linnoitustöille, nimittäin patte-
reiden taistelunkestävyyden kehittämiselle. 

Jätän tässä sivuun organisaatio- ja koulu-
tusasiat, koska ne ovat muutenkin yleisemmin 
tiedossa. 

Entä, mikä on rannikkopuolustuksemme 
asema nykyisin? 

Nythän — toisen maailmansodan suurten 
mullistusten jälkeen —- meidän turvallisuus-
poliittinen asemamme on sellainen, että ran-
nikkopuolustus, joka ennen oli suurelta osalta 
varmistajan asemassa sivurintamalla, on nyt 
suoraan etulinjassa, mahdollisesti jopa paino-
pistesuunnalla. Tämä on vakavasti varteen-
otettava velvoite nykyisille rannikon puolus-
tajille. 

R A N N I K O N PUOLUSTAJA 
VARUSMIES 
RESERVILÄINEN 
KOULUTTAJA 

Muistisi tueksi ja itseopiskelua 
varten ilmestyy 
maaliskuussa 1971 opas 

R A N N I K K O T Y K K I M I E S 

RtUY:n julkaisuna 

Sisältö: 

Yleissotilaallinen koulutus 
Paikanmääritys ja liikkuminen 
rannikolla 
Taistelun kuva rannikolla 
— tietoja ilmavoimista 
— tietoja merivoimista 
— maihinnousuhyökkäys 
Alueen valvonta 
— merivalvonta 
— ilmavalvonta 

Rannikkotykistön taistelukoulutus 
— taisteluasemat 
— taistelun perusteita 
— taisteluvälineet 
— pinta-ampumatoiminta 
— ilma-ampumatoiminta 
— viestitoiminta 
— pioneeritoiminta 
— suojelutoiminta 
— huoltotoiminta 

Erilaisia liitteitä Hinta 9:—. Saatavana yhteysupseereilta ja sihteeriltä 
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M a j u r i J u k k a K a r v i n e n 

S A K S A L A I S E N R A N N I K K O T Y K K I M I E H E N 
T E S T A M E N T T I 

Sotatieteellistä seuraamme vastaava länsi-
saksalainen "Arbeitskreis fü r Wehrforschung" 
on saattanut julkisuuteen Wilhelm von Harnie-
rin tutkimuksen "Artillerie im Küstenkaimpf" 
tieteellisen julkaisusarjansa seitsemäntenä ni-
teenä. Tämä katsaus sisältää eräitä otteita 
tuosta tutkimuksesta, joka omannee mielen-
kiintoisia piirteitä myös suomalaiselle ranni-
kon puolustajalle. Reunamerkintöjen teon näi-
hin otteisiin suorittakoon jokainen siihen halu-
kas itse. 

Kirjoittaja rajaa tutkimuksensa II maail-
mansodan tykistöllisiin kokemuksiin, joista 
hän pyrkii johtamaan nykyaikaisen rannikon-
puolustuksen tykistöyksiköille asetettavat vaa-
timukset. Rajaus on vajaat 200 sivua käsittä-
vän teoksen puitteissa ymmärrettävä sekä Sak-
san meriammuntatykistön suuren lukumäärän 
että myös Jäämereltä Asovan merelle yltäneen 
aselajin toimintakentän vuoksi. Runsas kol-
masosa sivumäärästä käsittää taulukoita ja 
karttaliitteitä ryhmityspiirroksineen, viimemai-
nitut valitettavasti ilman kantama- ja mitta-
kaavamerkintöjä. Julkaisusta puuttuu lähdeai-
nekritiikki mutta alaviitteiden perusteella kir-
joittaja on käyttänyt lähteinään Koblenzin so-
ta-arkistoa ja lukuisia sodanaikaisten rannik-
kotykkimiesten haastatteluja. Normandian 
maihinnousutaistelujen kuvaus nojautuu suu-
ressa määrin tunnettuihin anglosaksisiin läh-
teisiin sekä kapteeni Stjernf eitin teokseen 
"Alarm i Atlantvallen". 

Pluspisteet Dardanelleilta ja Flanderista 
perintönä 

Sotakokemukset I maailmansodasta olivat 
rannikkotykistölle myönteisiä. Niiden mukai-
siin yhteistoimintavaatimuksiin nojautuen ran-
nikkotykistö liitettiin merivoimiin, ei kuiten-
kaan itsenäisenä aselajina vaan pikemminkin 
eräänä merivoimien palvelushaarana. Rannik-
kopattereita ryhmitettiin Pohjanmeren ja Itä-
meren laivastotukikohtien sekä tärkeimpien sa-

tamien suojaksi. Tykkikalusto oli pääasiassa 
järeää ja raskasta laivatykistöä, joka kantalin-
noitettiin avoasemiin merivoimien kiinteiden 
ilmatorjuntapattereiden tavoin. Moottoroitu 
rannikkotykistö oli II maailmansodan syttyessä 
— kuin myös päättyessä — suunnitteluasteella. 
Rauhan vuosina pattereita ei miehitetty vaki-
naisesti, käytiinpähän vain ajoittain ampuma-
harjoituksissa. Näin sekä aselajikoulussa että 
myös kuudessa rannikkopatteristossa (Marine-
Artillerie-Abteilung). Liikekannallepanosuun-
nitelmat edellyttivät kaikkien pattereiden mie-
hittämistä. Näiden suunnitelmien eräänä pul-
mana oli henkilöstön epäyhtenäinen koulutus-
taso päällystön koostuessa harvoista kaadereis-
ta, edellisen sodan laivatykistöupseereista, meri-
voimien laajentamisen yhteydessä upseereiksi 
ylennetyistä aktiivialiupseereista sekä vast'ikään 
koulutetuista nuorista aselajin reservinupsee-
reista. 

II maailmansodan syttyessä saksalainen ran-
nikkotykistö oli valmistautunut merivoimien 
tykistöllisenä palvelushaarana kotimaan lai-
vastotukikohtien ja eräiden meristrategisesti 
tärkeiden kohteiden suojaamiseen. Ei muuhun. 

Maavoimien rannikkotykistö — ottopoikako 
lisää? 

Eräs von Harnierin teoksen länsisaksalainen 
arvostelija on luonnehtinut rannikkotykistöä 
asevoimien ottopojaksi. Norjan sotaretki pihti-
synnytti toisen perillisen lisää, sillä merivoimi-
en liikekannallepannun rannikkotykistön re-
surssit eivät riittäneet suojaamaan laivastotuki-
kohtien lisäksi sotataloudelle ja pohjoisessa 
toimiville maavoimille välttämättömiä merikul-
jetuksia. Johtajankäskyllä omasta ja sotasaa-
liina saadusta kenttätykistökalustosta perustet-
tiin maavoimien rannikkotykistö, Heereskiisten-
artillerie, joka lopulta käsitti noin 4000 kanta-
tai kenttälinnoitettua tykkiä kaliiperiltaan 
88—280 mm. Patterien toiminta- alueiksi tulivat 
sodan pitkittyessä avoimet rannikkoalueet aina 

17 



Liinahamarista Tytärsaaren kautta Kreikan 
saaristoon. Uusi aselaji jäi meriammuntaväli-
neistöltään sekä koulutukseltaan toisarvoiseen 
asemaan merivoimien rannikkotykistöön ver-
rattuna. Tykkien lukumäärä oli sitävastoin 
huomattava, sillä merivoimien rannikkotykis-
tön kanuunoita oli noin 1500 ja toissijaisesti 
meriammuntaan tarkoitettujen merivoimien 
kiinteiden ilmatorjuntapattereiden tykkejä oli 
noin 1600. Lännen sotaretken aikana sekä me-
rivoimien että maavoimien rannikkotykistöön 
liitettiin myös rautatietykistöä. Merivoimien 
järeällä rautatietykistöllä pyrittiin suojaamaan 
omaa meriliikennettä sekä korvaamaan raken-
teilla olevaa kiinteätä rannikkotykistöä. 

Maavoimien rannikkotykistön henkilöstöky-
symystä ei kyetty ratkaisemaan tyydyttävällä 
tavalla koko sodan aikana. Suunnitelma yhte-
näiskoulutuksesta ja henkilöstön alistamisesta 
merivoimien komentajalle jäi toteuttamatta. 

Suojaamiskysymyksessä tehdyistä ratkaisuista 
Pattereiden lähipuolustukseen alettiin kiin-

nittää huomiota vasta sodan pitkittyessä. Eri-
tyisen vaikeaksi muodostui ilmatorjuntatar-
peen tyydyttäminen. Vihollisen ilmatoiminnan 
tärkeimpinä kohteina olleiden rannikkopatte-
reiden tykit suojattiin teräsbetonikasematein, 
mikä vei pohjan pois niin ampuma-alueiden 
salaamiselta, tulen keskittämisajatukselta kuin 
selustan taisteluiden tukemiseltakin, koska 
kunkin kanuunan ampuma-ala rajoittui sivu-
suunnassa 2000 piruun. Kolmen tuuman ilma-
torjuntapattereita riitti yleensä yksi suojatta-
vaa järeätä ja raskasta rannikkopatteria koh-
den mutta muu lähipuolustusaseistus koostui 
usein muutamasta kevyestä rannikko- ja kent-
tätykistä, parista kevyestä ilmatorjunta-asees-
ta, kranaatinheittimestä ja konekivääristä, 
kaikki oto-aseina ilman henkilöstöä. Panssarin-
torjunta-aseita ei ollut. Tärkeimmät kanuunat 
oli tarkoitus suojata panssarikuvuin mutta so-
tateollisuus ei kyennyt toteuttamaan tätä ihan-
neratkaisua. 

Komentosuhteet — Akilleen kantapääkö? 
Yksiselitteisenä lähtökohtana tulen kokonais-

käytön järjestelyissä rannikolla tuli aselajikou-
lun mukaan olla yhden komentajan ehdoton 
käskyvalta. Johtajankäskyllä maaliskuussa 
1942 merivoimat velvoitettiin johtamaan koko 
rannikkotykistön koulutus sekä tulenkäyttö 
merimaaliammunnoissa. Huhtikuussa 1943 käs-
kettiin, että alueellinen merikomentaja vastaa 
meritorjuntavaiheen toteuttamisesta hänelle 
alistetulla koko rannikkotykistöllä mutta mais-
sa käytävän taistelun valmisteluissa sekä suo-
rituksessa hänet joukkoineen alistetaan rinta-
mavastuussa olevan divisioonan komentajalle. 
Merivoimien rannikkopattereita suojaavat il-
matorjuntapatterit oli organisatorisesti alistet-
tu merivoimille, ilmatorjuntataktisesti ilmavoi-
mille, meriammunnatehtävissä merikomentaj al-
le ja maatorjuntatehtävissä maavoimille. Pape-
risotaa komentosuhteiden järkiperäistämiseksi 

käytiin koko sodan ajan, eikä aselepoa sillä 
rintamalla ole vieläkään tehty eriasteisten so-
danjohtajien muistelmista päätellen. 

Vaikeita komentosuhdejärj estelyjä hanka-
loitti vielä henkilöstön epäpätevyys. Useat me-
rikomentaj at olivat torpedo-, miina- tai viesti-
alan erikoismiehiä eivätkä omanneet turhaa 
paarlastia enempää yleisestä kuin rannikkoty-
kistötaktiikastakaan. Von Harnier antaa vas-
taavat arvosanat rannikkotykistö- ja meritak-
tiikasta myös jalka- ja ratsuväestä lähtöisin ol-
leille divisioonan komentajille. 

Uusien rannikkopattereiden perustaminen 
aiheutti jatkuvia henkilöstön siirtoja, mikä vai-
keutti aselajikoulutusta. Lopulta päädyttiin ti-
lanteeseen, että paljolti puhuttua ja jatkuvasti 
käskytettyä yhteistoimintaa meritorjunnan 
alalla esiintyi vain teoriassa. Eräänä merkittä-
vänä heikkoutena on vielä mainittava käytän-
nön ampumaharjoitusten puuttuminen, sillä 
Kanaalin rannikolla ja usein myös Välimerellä 
saavutettiin sodan viime vuosina korkeita osu-
maprosentteja niin maalilauttaan kuin -hinaa-
jaankin ilman kummankaan puolustushaaran 
rannikkotykistön myötävaikutusta. Peltikatto ei 
ollut "Made in Germany". 

I jälkisäädös — kiinteä rannikkotykistö 
kuuluu merivoimiin! 

Meriliikenne on suojattava myös tulevissa 
sodissa. Merikapeikoissa, jokisuistoissa ja saa-
ristoissa meriliikenne tapahtuu kauaskantoisen 
tykistön kantaman sisäpuolella. Tarkasti liik-
kuviin maaleihin osuva ja nopeasti ampuva 
rannikkotykistö on näillä alueilla paikallaan 
tulevaisuudessakin eikä aselajin ennaltaehkäi-
sevää vaikutusta vihollistoimintaan tule aliar-
vioida. 

Kiinteä tykistö paljastuu nykyaikaisin tie-
dustelumenetelmin, joten patterit on kaikkine 
laitteineen kantalinnoitettava. Tykit tulee ha-
jaryhmittää yksittäin ja varustaa 360° käänty-
vin vahvoin panssarikuvuin. Pattereiden korkea 
taisteluvalmius on taattava modernein elektroo-
nisin apuvälinein ja lähipuolustusosastoin te-
hokkaine asej är j estelmineen. 

Pattereiden päätehtävänä on meripuolustuk-
sen rungon muodostaminen ja ne on alistetta-
va yksiselitteisesti merivoimille. Henkilöstöllä 
täytyy vastaavasti olla vankka merisotilaalli-
nen ja -taktinen peruskoulutus ja tämän vaa-
timuksen tulee koskea niin päällystöä, alipääl-
lystöä kuin tärkeintä erikoismiehistöäkin. Par-
hainkin ampumakoulutustaso on käyttöarvoton 
ellei omaksuttu meritilannekuva ole virheetön. 
Rannikkoalueiden komentajien — merikomen-
tajien — tulee olla koulutukseltaan tykkimie-
hiä. Itsenäinen rannikkotykistöaselaji, jota ei 
täysitehoisesti voida kouluttaa enempää rneri-
kuin maasotatoimiinkaan, on tuomittava yritys. 

II jälkisäädös — moottoroitua tykistöä 
rannikolle! 

Rannikonpuolustus on erottamaton osa koko-
naispuolustusta, se on siis kaikkien kolmen 
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puolustushaaran tehtävä. 
Maavoimien tykistön tulee pystyä jatkuva-

seurantaiseen meriammuntaan. Kaliiperiltaan 
kanuunoiden on oltava raskaita ja kevyitä, sil-
lä vaikka jotkut merivoimien rannikkopatterit 
olisivatkin järeitä, niin taistelu vihollisen ras-
kaita alusyksiköitä vastaan käydään kauko-
asein sekä meri- ja ilmavoimin. Jos nyt ras-
kaita aluksia enää tulevaisuudessa rannikko-
alueilla käytetäänkään. 

Maavoimien rannikkotykistön sodanaikainen 
kenrl Ernst Goettke vaati Bundeswehrin kehit-
tämisen alkuvuosina laatimassaan muistiossa 
rannikkotykistörykmentin sijoittamista maa-
voimien organisaatioon. Rykmentin kalustona 
tulisi olla 150 tai vähintään 120 mm moottori-
lavettiset kanuunat ja kaksijaoksisten patterei-
den piti käsittää kuusi kanuunaa. Valittavan 
tykkikaluston tuli omata seuraavat vaatimuk-
set: 
— noin 1000 m/s oleva lähtönopeus, 
— noin 15 ls/min tulinopeus, 
— noin 20 kilometrin kantama, 
— suorasuuntausmahdollisuus ja 
— täysautomaatio. 

Lisäksi kullakin jaoksella tuli olla tulenjoh-
to- ja valvontatutka sekä kullakin patterilla 
välttämätön viesti-, sää-, mittaus- ja ilmator-
juntakalusto. 

Tutkimuksen tekijä yhtyy esitykseen ja ko-
rostaa tutkakaluston välttämättömyyttä, koska 
tulevaisuuden maihinnousuhyökkäyksissä pieni-
kokoisia maaleja on paljon ja hyökkääjä pyr-
kii salaamaan lähestymisensä kaikin keinoin. 

III jälkisäädös — puolustushaarojen 
yhteistoiminta 

Rannikkoalueen taistelu on nykynäkymien 
mukaan enemmän liikuntasotaa kuin milloin-
kaan aiemmin. Tulen osuus on tähdentynyt en-
tisestään lentoaseen, kaukoaseiden, maahanlas-
kujoukkojen ja sabotaashin muodossa. Näin on 
sekä hyökkäyksen valmisteluvaiheessa että 
myös hyökkäyksen aikana. 

Ei edes kotimaan rannikkoa ole koko pituu-
deltaan mahdollista pitää torjuntavalmiina ku-
vatunlaisia hyökkäyksiä vastaan. Tästä tosiasi-
asta johtuen suurin osa kenttätykistöä tulisi va-
rustaa kenrl Goettken esittämällä kalustolla. 
Tavanomainen kenttätykistö ei riitä, koska se 
ei pysty kuin auttavasti meriammuntaan! 

Vastuu maihinnousuntorjunnasta kuuluu 
rannikon laadusta riippumatta maavoimille. 
Merivoimat hoitavat tiedustelun ja taistelun 
merialueella ja niiden komentopaikkojen tulee 
olla maavoimien komentopaikkojen yhteydessä. 
Merivoimien rannikkotykistö vastaa meristrate-
gisten kohteiden suojaamisesta ja osallistuu 
kantamansa puitteissa maihinnousujen torjun-
taan tukien myös tarvittaessa maavoimia. Muu-
alla torjunta on hoidettava maavoimien toi-
menpitein ja tavanomaisen kenttä- ja ilmator-
juntatykistön on yhdyttävä torjuntaan kanta-
miensa puitteissa. 

Korostettakoon vielä erityisesti rauhanaikais-
ten sotaharjoitusten ja tiedustelujen merkitys-
tä omilla rannikkoalueilla. Vihollistoiminta 
voidaan ennalta jo rauhan aikana arvioida ja 
oma rannikkopuolustus meriammuntoineen voi-
daan myös valmistella. Riittämätöntä ennakko-
tiedustelua ei korvaa mikään. 

IV jälkisäädös — saatteeksi 

Kiinteitä rannikkopattereita suojaavia ilma-
torjuntapattereita ei ole syytä linnoittaa edel-
lisen maailmansodan tavoin — ryhmitysmuu-
toksia ja liikkuvuutta on pidettävä vähintään 
yhtä tärkeinä kuin linnoittamista. 

Laivastotukikohtien ilmatorjuntatarve on en-
tisestäänkin korostunut. Laiva-, rannikko- ja 
kenttätykistön tulenjohto viestitysmenetelmi-
neen on yhdenmukaistettava. 

Kaikkien tykistöaselajien yhtenäistämiseen 
on vihdoinkin päästävä niin kalustemallien, 
ampumatarvikkeiden kuin kaliiperinkin osalta 
siinä määrin kuin se sotateollisuuden kannalta 
on mahdollista. 

Rannikkosotatoimiin osaaottavien joukkojen 
viestkalusto tulee yhtenäistää. Elektroonisten 
tunnistamislaitteiden merkitys on tulevaisuu-
den rannikkotykistössä tärkeämpi kuin paras-
kaan ampumakoulutus! 

Tässä olivat Wilhelm von Harnierin teoksen 
eräät otokset. Kyse oli suurvallan rannikko-
tykkimiehen mielipiteistä, joihin voimme tehdä 
repliikkimme. Maininnat meritorj untaan osal-
listuvista ja kykenevistä joukoista sekä käy-
tännön yhteistoiminnasta näiden joukkojen vä-
lillä olivat katsauksen laatijan mielestä seik-
koja joihin saattaisi olla aihetta palata. Mik-
sei käytännössäkin tai edes tämän julkaisun 
palstoilla. Sana on vapaa. 

LÄNSI-REIMARI 
Mäntsälä 

Ruokaa — Kahvia — Virvokkeita 
Puh. 915-82 338 

Paraisten Kalkki Oy Pargas Kalk Ab 

Helsinki — Helsingfors 
Fredrikink. 47 Fredriksg. 
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E V E R S T I A R V O L Y Y T I S E N 
M U I S T O T I L A I S U U S 3 0 . 1 . 1 9 7 1 

Tammikuun 29. päivänä 1971 oli eversti Ar-
vo Erkki L y y t i s e n syntymän 80-vuotispäi-
vä. Eversti itse poistui 5. päivänä kesäkuuta 
1970 aseveljiensä riveistä odottamatta ja yllät-
täen. Mutta aseveljet eivät ole häntä unohta-
neet. 

Tammikuun 30. päivänä 1971 klo 11.30 ase-
veljien edustajat N. A. S i m o n e n ja H. P e l -
t o n e n laskivat Helsingin vanhalla hautaus-
maalla seppeleen eversti Lyytisen haudalle 
rouva Edith L y y t i s e n ja everstiluutnantti 
Olavi Lyytisen läsnäollessa. 

Helsingissä klo 13.00 alkaneesta muistotilai-
suudesta muodostui harras ja lämminhenkinen 
kunnianosoitus edesmenneelle pidetylle ko-
mentajalle. Runsaat sata aseveljeä tykkimie-
histä kenraaleihin täytti Laulumiesten huo-
neuston, joukossa vanhoja veteraaneja aina 
1920-luvun alkupuolelta lähtien. 

Muistotilaisuus alkoi surumarssilla, jonka 
esitti kapt Onni K a u p p i l a n kokoama yh-
tye. Kenttärovasti Erkki H i 1 k e puhui soti-
laspapin ja komentajan välisestä suhteesta joh-
dattaen ajatukset elämän perimmäisten kysy-
mysten piiriin. Eversti Yrjö P o h j a n v i r t a 
antoi muistopuheessaan kootun kuvan ev Lyy-
tisestä komentajana ja ihmisenä todeten mm: 
ev Lyytisen virkauralta on läpikäyvänä piir-
teenä vaikeiden tehtävien leima. Hän oli ko-
mentaja, joka ei lannistunut vaikeimmassakaan 
tilanteessa, vaan kasvoi tehtävänsä mukana. 
Vastuun paine ja ratkaisujen vaikeus aiheut-
tavat sen, että komentaja on vaikeassa tehtä-
vässään usein varsin yksinäinen ihminen. Inhi-
milliset tunteet on sodan ankarissa oloissa pei-

tettävä kovan ja karsin ulkokuoren alle. Näin 
oli ehkä myös ev Lyytisen suhteen. 

Sotien jälkeen, kun ev Lyytisellä vakinaises-
ta palveluksesta erottuaan olisi ollut kaikki 
perusteet vetäytyä hiljaiseen yksityiselämään, 
hän maanpuolustusperiaatteilleen uskollisena 
pysyi edelleen niihin liittyvissä pyrinnöissään 
mukana. Pelottoman, vaativan ja karun ko-
mentajan henkilökuvaan tuli kuitenkin uusia, 
sodan kovassa koulussa alaisilta usein huomaa-
matta jääneitä piirteitä mukaan. Yhdessä koet-
tujen vaiheiden ja tekojen tallettaminen jälki-
polvelle, sodan seurauksena vääryyttä kärsinei-
den oikeuksien ajaminen, ahdingossa olevien 
aseveljien tukeminen, asevelihengen ylläpitä-
minen ja kehittäminen olivat kohteita, joista 
niin monet saavat olla hänelle kiitollisia. 

Kenrl Martti M i e t t i n e n antoi tuokioku-
via Talvisodan vaikeilta päiviltä Saarenpään 
linnakkeella todetun lopuksi, että komentaja 
vaati paljon alaisiltaan, mutta eniten itseltään. 
Pitäjänneuvos Lauri A i r i k k a esitti miehek-
käässä puheessaan erityisesti johannekselaisten 
aseveljien kaipauksen ja kiitollisuuden. Teika-
rin taistelijoiden puolesta puhui ylik Leo S i 1-
j a n s a 1 o. Monissa muissa puheissa valotettiin 
ev Lyytisen komentajakuvaa eri puolilta. Näis-
tä mainittakoon kenrm K a r v i s e n , pääjoh-
taja T u u l e n , ev H a s s i s e n ja V u o r e -
l a n sekä kers K o t t o s e n puheet. Rouva 
Edith L y y t i n e n kiitti miehensä muistolle 
järjestetystä tilaisuudesta. 

Muistotilaisuus oli vakuuttava todistus siitä 
hyvästä hengestä, joka vallitsi eversti Lyytisen 
kovia kokeneissa joukoissa ja joka edelleen 
yhdistää niissä palvelleita aseveljiä. 
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Rouva Edith Lyytinen kiitti muistotilaisuudesta. 

Kenraali M Miettinen puhumassa. Muistopuheen piti eversti Y Pohjanvirta. 
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I N M EM O R I A M 

Heikki Veli Seppälä 

t 2. 2. 1971 

Rannikkotykistöaselaji on kärsinyt suuren 
menetyksen eversti Heikki Veli Seppälän pois-
tu t tua riveistämme. 

Palautan mieliin eräitä hänen pitkäaikaisen 
ja tuloksellisen upseerinuransa vaiheita lähes 
30 v kestäneen upseeriuransa aikana: 

Merisotakoulun kadettiosastolla ilmenivät jo 
hänen sotilaalliset johtajaominaisuutensa. Hä-
net määrät t i in kurssinsa kadettipursimieheksi. 

Talvisodan ankarissa taisteluissa hän sai tu -
likasteensa Rautat iepat ter in nuorempana up-
seerina Laatokan Karjalassa, P i tkärannan — 
Impilahden suunnalla. 

Jatkosodassa hän toimi aluksi Taisteluosasto 
Miettisen riveissä ja sit temmin mm l .Rautat ie-
patterin päällikkönä Kar ja lan Kannaksella 
erit täin hyvällä menestyksellä. 

Sodan jälkeinen aika alkoi l innakkeen pääl-
likkönä Hankoniemen edustalla. Sitten seurasi 
vaihe Merisotakoulun opetusupseerina ja sa-
malla valmistautuminen Sotakorkeakouluun. 

Ye-upseeri tutkinnon Sotakorkeakoulussa 
suoritti eversti Seppälä v 1951. Tämän jälkeen 
hän jäi edelleen Sotakorkeakouluun ollen siel-
lä adjutant t ina ja opetusupseerina vuoteen 
1954. 

Virkaura ja tkui sitten 3.ErRtPstossa, Pääesi-
kunnassa sekä Uudenmaan sotilasläänin esi-
kunnassa, jossa hän toimi esikuntapäällikkönä. 

Kotkan Rannikkopatteriston komenta jana oli 
eversti Seppälä vv 1965—68. 

Joukko-osaston komentajan vastuullinen 
tehtäväkent tä laajeni sit temmin merkit tävästi 
kun hänet nimitettiin v 1968 Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmenin komentaj aksi. 

Eversti Seppälän johdossa onkin Suomenlin-
nan Rannikkotykistörykmentt i läpikäynyt erit-
täin huomattavan kehitysvaiheen. 

Samalla kun hänen uupumattomalla johdol-
laan rykment in materiaalista taisteluvalmiutta 
kehitettiin, myös rykment in koulutustasoa hän 
nosti määrätietoisesti, kuten erilaiset ampuma-
leirit, ker taus- ja sotaharjoitukset ovat osoitta-
neet. 

Tässä vaativassa ja laajassa työkentässä hän 
ei myöskään säästänyt itseään, ollen loppuun 
asti hyvänä esimerkkinä velvollisuuden- ja vas-
tuuntuntoisesta rykment in komentajasta. 

Rannikkotykistöaselaji on kärsinyt suuren 
menetyksen eversti Heikki Veli Seppälän äkil-
lisen poismenon johdosta. 

Aselaji ottaa myös osaa omaisten syvään su-
ruun puolison ja isän yllät täen lähdettyä vii-
meiseen iltahuutoonsa. 

Rannikkotykistöaselaji tulee aina muista-
maan eversti Heikki Veli Seppälän esimerkil-
lisenä ihmisenä ja toverina, miehenä ja soti-
laana sekä upseerina ja komentajana. 

Rannikkotykistöntarkastaj a 
eversti Eero Veranen 
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T A L V E N K U U L U M I S E T 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Eversti Heikki Veli Seppälän siunaustilaisuus 
12. 2. 1971 Suomenlinnassa 

' 'Puolustusvoimat kokee poismenosi jä rkytyk-
sellä. Erityisesti tämä koskee Etelä-Suomen 
sotilaslääniä, joka menetti etulinjansa komen-
tajan. Mutta muual takin maasta on esitetty 
lukuisia järkytyksen sävyttämiä osanoton il-
mauksia. Poislähtösi äkillisyys, tempaisu Si-
nulle rakkaan työn keskeltä muistuttaa meitä 
kaikkia siitä miten vähäisellä, hiuksenhienolla 
siteellä meistä itsekukin on kiinni tässä ajassa." 

Näillä sanoilla aloitti Etelä-Suomen Sotilas-
läänin komentaja, kenraal imajur i Kai Halme-
vaara muistopuheensa rykment in komentajan 
eversti Heikki Veli Seppälän arkun äärellä. 

Rykmentin muut kuulumiset 

Ponnistukset toimintavalmiuden kohottami-
seksi ovat olleet koulutuksen ohella suurimpi-
na työkohteina rykment in alueella. Kevään su-
latettua roudan maasta alkaa vauhti näissä 
töissä vain kiristyä entisestään. 

Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja on 
antanut tunnustuksen yliv T J Arolle ESSIE:n 
päiväkäskyssä 9/70 siitä epäitsekkäästä työstä, 
jonka hän linnoitustyömaan johta jana on teh-
nyt rannikkopuolustuksen hyväksi vuosina 
1969—70. 

Rykmentt i sai kunnian jakaa tietoa rannik-
kotykistöstä korkeimmalle taholle maanpuolus-
tuskurssin vieraillessa marraskuussa Kuivasaa-
ressa. 

Rykmentille annetti in tehtäväksi Etelä-Suo-
men Sotilasläänin talvisotaharjoituksen suun-
nittelu ja johtaminen. Sotaa käytiin 1.—4. 2. 
Helsingin alueella. Harjoi tus vietiin läpi lähes 
100 km:n leveällä ja 50 km syvällä toiminta-
alueella. 

SlRtR:n lisäksi harjoi tukseen osallistuivat 
Helsingin lähialueen joukot vahvuuden yli t-
täessä 2000 miestä. 

Mielenkiintoisina opetuskohteina olivat yh-
teistoiminnan ja tulenkäytön kysymykset. 

Muiden alueella olevien joukkojen edustajia 
päätetti in myös kutsua tu tus tumaan rykment in 
välineistöön ja toimintaan, jolloin ainakaan tie-
don puute ei tulisi hai t taamaan tärkeitä yhteis-
toimintakysymyksiä. 

Harjoi tuksen yhteydessä suoritettiin myös 
rykmentin ja Rannikkotykistökoulun talviam-
pumaharjoi tukset rannikko tykein, i lmator jun-
tatykein ja lähipuolustusasein. Opetuskohteiksi 
oli vuodenajan huomioon ottaen suunniteltu 
maa-ammunnat . Suunnitelmat kuitenkin muu t -
tuivat, koska jäätä ei Suomenlahdella vielä ol-
lut. Ammuntojen yhteydessä kokeiltiin erinäi-
siä uusia tulenjohto- ja mittausjärjestelmiä, joi-
den todettiin onnistuvan loistavasti. 

Vuoden lukuisat ker tausharjoi tukset alkavat 
maaliskuussa tutkateknikoiden tullessa opette-
lemaan merivalvonta- j a tulenjohtotutkien 
huoltoa. 

ja tkuu sivulle 21 
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HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 

TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Vuoden vaihteen molemmin puolin on pat-
teristossa vieraillut useita arvovaltaisia ryhmiä 
joista mainittakoon ESSl:n komentajan kenraa-
limajuri K Halmevaaran suorittamat hallinnol-
linen tarkastus 10.—11. 12. 70 ja sotaharjoituk-
sen tarkastus 2.—3. 2. 71, kenttäpiispa Y Mas-
san tarkastus 19. —20. 1. 71 ja LUudSp:n pääl-
likön eversti K Karttusen vierailu 25. 1. 71. 

Kevätampumaleiri pidettiin Jussarössä 27.— 
30. 1. 71 hyvin tuloksin täysin avovesiolosuh-
teissa ja heti sen jälkeen alkoikin HanRPston 
suunnittelema ja johtama sotaharjoitus 
UudPr:n kanssa Snappertunan saaristossa. Ai-
heena oli saaristosissitoiminta ja vastasissitoi-
minta saaristossa. HanRPston miehet olivat täl-
lä kertaa keltaisia sissejä ja suoriutuivat ran-
kasta tehtävästään kaikella kunnialla. Harjoi-
tus oli mielenkiintoinen ja erityisesti siinä oli 
ilahduttavaa hyvä ja miellyttävä yhteistoiminta 
UudPr:n kanssa. 

Näkyväksi merkiksi pitkään jatkuneesta ja 
viime aikoina erityisesti tehostuneesta yhteis-
toiminnasta luovuttivat Asevarikko 5:n oäällik-
kö evl O Asumus ja sottekn T Kylänpää 25. 11. 
70 varikon lahjana patteristolle komean torni-
tykin pienoismallin. Patteristo on myös saanut 
ystävänsä teollisuusneuvos Aarne Mannerin 
lahjoittamana ja AseV 5:n valmistamana oman 
pronssisen lippukilpensä, jota puuj alustalle 
kiinnitettynä tullaan jakamaan patteriston 
huomionosoituksena yksityisille ja yhteisöille. 
Ensimmäiset kappaleet on luovutettu tai tul-
laan luovuttamaan johtaja Mannerille, Aseva-
rikko 5:lle ja Hangossa kauan järeän ja rau-
tatietykistön parissa työskenneelle asetekn 
Y Suonsyrjälle hänen erotessaan vakinaisesta 
palveluksesta 22. 1. 1971. 

11. 1. 1971 kotiutuneen saapumiserän parhaa-
na kokelaana palkittiin Hangon Reservinupsee-
rikerhon plaketilla kokelas Arto Kalervo Lum-
me. 9. 2. 71 kotiutuneen saapumiserän parhaa-
na tykkimiehenä palkittiin RSKY:n lautasella 
tkm Pentti Kalevi Niemi 2.Patterista. 

Lumeton ja jäätön talvi ei ole vaikeuttanut 
merikuljetuksia länsirannikolla, mutta sensi-
jaan talvisia fyysistä kuntoa kohottavia harjoi-
tuksia ei ole voitu harjoittaa ollenkaan. 

Rykmentin talvileiri pidettiin 1.—5. 2. 1971 
Gyltön alueella. Vanhemman saapumiserän 
"loppusotaan" osallistui myös RAuK, joka sis-
sikomppaniana aiheutti monenlaista toimintaa 
Gyltöön puolustajalle. 

Evl Eino Herttua erosi täysin palvelleena 
Gyltön Patteriston komentajan virasta 15. 1. 
1971. Eroa juhlittiin Gyltössä juhlallisten päi-
vällisten merkeissä luolan ruokasalissa ja jat-
kettiin rykmentin upseerien, Gyltön kantahen-
kilökunnan ja PlM:n henkilökunnan voimalla 
Gyltön kerholla. Rykmenttiin jäi mieleenpai-
nuvat muistot aktiivisesta patteriston komenta-
jasta. Paluumatka yöllä Gyltöstä Turkuun ta-
pahtui "Pansiolla" lähes elokuisen sään valli-
tessa. 

Henkilötietoja 

Ylennykset 
yliv Pauli Kyntöaho sotilasmestariksi 9. 2. 71 
vääp Tauno Setälä ylivääpeliksi 4. 1. 71 
ylik Martti Latvasalo vääpeliksi 4. 1. 71 
kers Asko Rinne ylikersantiksi 4. 1. 71 

Siirrot 
maj Pentti Aulaskari PE:sta 11. 1. 71 
kers Jaakko Nummela RauSpE:sta 1. 1. 71 

Erot 
evl Eino Herttua 15. 1. 71 
yliv Torvald Sjöberg 3. 1. 71 
kers Pertti Pulkkinen 16. 2. 71 

Rykmenttiin tulleet 
resvänr Esko Saarni 9. 2. 71 
kers Pauli Loponen 1. 2. 71 
kers Jouko Valli 1. 2. 71 
puuseppä Raimo Sunden 1. 2. 71 

HENKILÖTIETOJA 

Peruskurssilta ovat palanneet joukko-osas-
toonsa 23. 12. 70 kersantit 

Hannu Vasiljev Asekoulusta, 
Pentti Mäntyala Rannikkotykistökoulusta, 
Markku Vänni Viestikoulusta, 
Yrjö Kemppinen Lääkintäkoulusta, 
Simo Hämäläinen Ilmatorjuntakoulusta ja 
Oiva Manninen Rannikkotykistökoulusta 

Palvelukseen on otettu 
Kers Kari Lineri l.Ptriin 26. 10. 70 
V-alik Hannu Oksanen 2.Ptriin 1. 12. 70 
V-tkm Ahti Mikkola 2.Ptriin 1. 12. 70 
Kers Matti Saastamoinen EPtriin 28. 12. 70 
Kers Matti Rehtola l.Ptriin 9. 2. 71 ja 
Värvätty Anja Sundvall l .Ptriin 1. 2. 71 

Kapteeni Timo Sario on siirretty teknillisen 
toimiston päällikön tehtävistä opetusupseeriksi 
Sotakorkeakouluun 15. 2. 1971. 
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VAASAN RANNIKKO 
PATTERISTO 

Alkanut vuosi on patteristossamme ollut kii-
reistä aikaa. Talvileiri pidettiin tammi—helmi-
kuun vaihteessa Rauman eteläpuolella Reilan 
niemessä. 

Ajan niukkuudesta ja kovasta tuulesta huo-
limatta onnistui leiri kaikin puolin hyvin ja 
opetustarkoitus saavutettiin. Kaikki ammunnat 
kyettiin suorittamaan joskin ohjelmasta oli 
poikettava kovan tuulen vuoksi sen estäessä 
liikkuvaan maaliin ammunnan. 

Reservialiupseerikoulu osallistui myöskin 
talvileiriin sissiosastona sekä suoritti jalka-
väen taisteluammunnat Raasissa. Patteristossa 
tuli 1. 3. 71 voimaan uusi organisaatio, joka 
osaltaan aiheutti monia sisäisiä siirtoja. Patte-
risto käsittää nyt esikunnan, esikunta-, tiedus-
telu-, ensimmäisen ja toisen tulipatterin sekä 
reservialiupseerikoulun. 

Tulevaa toimintaa kevätkaudella vaikeutta-
nee aloitettavat kasarmirakennusten kunnos-
tus- ja korjaustyöt. 

Helmikuun lopulla patteristoomme tutustui-
vat Suomessa olevat sotilasasiamiehet. 

Reservialiupseerikoulun ampumaleiri pide-
tään maaliskuussa jo vakiintuneen tavan mu-
kaisesti Raippaluodon Sommarössä. 

Henkilötietoja: 

vääp K Heiskanen komennettu viestimesta-
rikurssi 8:lle ViestiK:uun 4, 1. 71, 

kersantit J Hautamäki ja P Mäläskä oppi-
laaksi peruskurssi 30 II-jaksolle AuK:uun 7. 1. 
71, 

vääp O Jokinen, ylikersantit R Virtanen ja 
J Saarimäki oppilaaksi mestarikurssi l:lle 
RtK:uun 13. 1. 71. 

Yksiköiden päälliköiksi tuli uudessa organi-
saatiossa 
— esikuntapatteri ltn M Pääkkönen 
— tiedustelupatteri yliv T Ikonen 
—• 1.patteri ltn R Kurtto 
—• 2.patteri ltn M Järvi 
— reservialiupseerikoulu kapt J Savonheimo 

KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Erittäin viihtyisä, hirsirakenteinen 1940-lu-
vun alussa rakennettu Rankin linnakkeen so-
tilaskoti tuhoutui 13. 12. syttyneessä tulipalos-
sa. Palo lienee saanut alkunsa sähkölaitteista. 
Tällä hetkellä sotilaskoti toimii tilapäissuojis-
sa linnakkeen kasarmin pohjakerroksessa. So-
tilaskotisisarten tavoin koko patteristo toivoo 
tämän tilapäisratkaisun poikkeavan edukseen 
pysyväisiksi muodostuneista vastaavista ratkai-
suista. 

Helmikuun alussa pidettiin patteriston talvi-
leiri Kirkonmaassa. Kotiutuva saapumiserä 
ampui kevyillä ja raskailla kranaatinheittimil-
lä sekä it-aseilla nuoremman saapumiserän 
saadessa sissikoulutusta. 

9. 2. pidetyssä kotiuttamistilaisuudessa julkis-
tettiin v 1970 rannikkotykistön kilpailuammun-
tojen tulokset. Tässä tilaisuudessa Kirkonmaan 
linnake sai vastaanottaa tykistökenraali V P 
Nenosen kiertopalkinnon voitettuaan raskaan 
patterin kilpailuammunnan. Samassa yhteydes-
sä ltn P Suomalainen sai vuodeksi haltuunsa 
upseeritulenjohtajan maljan. 

Siellä missä vuosi sitten raskaat kuorma-au-
tot liikennöivät jäätiellä, ajettiin vielä helmi-
kuun loppupuolella K-veneillä. Poikkeukselli-
sen leudon talven johdosta ovat kuljetusalus 
Pyhtää ja osittain jopa K-veneet pystyneet 
huolehtimaan normaaleista huoltokuljetuksista. 
Joulukuussa jouduttiin pariin otteeseen turvau-
tumaan helikopterin apuun, mutta vuodenvaih-
teen jälkeen ne ovat joutuneet vuorostaan pit-
käaikaiselta vaikuttavaan perushuoltoon. 

Henkilötietoja 
Kers Yrjö Kosma on ylennetty yliker-

santiksi 1. 12. 70 
Kers Mauri Kananen ja Arto Lagerblom ovat 

ilmoittautuneet patteristossa kanta-aliupseerien 
peruskurssin suorittaneena 22. 12. 

Ylik Jaakko Ryynänen on komennettu vies-
timestarikurssille 4. 1. 71. 

Vääp Raimo Torkkel ja ylik Matti Torkkeli 
rt-mestarikurssille 14. 1. 71. 

Kers Seppo Takanen on otettu palvelukseen 
7. 1. 71. 

Veljet Suomisen Konepaja 

Turku 3 — puh. 372 222 

Suomen Merivakuutus Oy 

Helsinki 13 E. Esplanadi 12 
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RANNIKKOTYKISTÖ-

KOULU 

Aliupseerien peruskurssi 29:n III jakson rt-
linja päättyi koulussamme 22. 12. 1970, jolloin 
kolmetoista upouutta peruskoulutuksensa saa-
nutta aliupseeria vannoi virkavalansa ja sai 
todistuksensa. Kurssi priimukseksi selvitti it-
sensä ylik S E J Paakki. 

Mutta taukoa kesti vain joulun tienoot. Jou-
lukuussa suoritettujen karsintojen perusteella 
aloitti 13. 1. 1971 opiskelunsa Rannikkotykis-
tön mestarikurssi l:llä yksitoista ylivääpeliä, 
vääpeliä ja ylikersanttia. Kaikista rtjoukko-
osastoista oli saatu edustus ja niin olivat taas 
talomme kaikki kurssit käynnissä. 

RtK:n reserviupseerioppilaskunta sai uuden 
vuoden lahjanaan vastaan ottaa merkittävän 
lahjoituksen Salora Oy:n ja HNMKY:n luovut-
taessa ru-kurssien katseltavaksi upouuden vä-
ritelevision. 2. 2. puolestaan kävivät kouluum-
me tutustumassa MeriSK:n Ru-kurssi 20:n ve-
teraanit jättäen muistolahjanaan pienoisam-
muksen. 

Kun vielä kerromme, että harjoitushallimme 
on jo jonkin aikaa ollut käytössä ja että ko-
kemukset ainakin näin alussa ovat kouluttajien 
mielestä olleet pelkstän positiivisia — tulokset-
han koulutettujen taidoissa näkyvät vasta sitten 
myöhemmin —, olemmekin kertoneet kaiken 
olennaisen. Tai ei sentään aivan kaikkea. Ope-
tushenkilökunnan suhteen on taseemme alijää-
mäinen määrällisesti jopa sinisen kirjaan näh-
den. Ja sen toki huomaa. Ovathan kaikki neljä 
vakiokurssiamme par'aikaa käynnissä. 

Ylennykset ja nimitykset 
— yliluutnantiksi Veli Heikki Niska 18. 12. 1970 
— ylikersantiksi (nimitetty) Matti Juhani Mik-
konen 27. 11. 1970 

Siirrot ja komennukset: 
— kersantti Matti Juhani Mikkonen SIRtR :stä 
27. 11. 1970 
—- kapteeni Ossi Juhani Vehmas PE:an 15. 12. 
1970 
— luutnantti Markku Antero Majaniemi SIRtR: 
stä ajaksi 10. 1,—-7. 4. 1971 

Kuvassa 22. 12. 1970 valmistunut peruskurssi 
kouluttajilleen. Edessä vasemmalla M K Hii-
pakka, K J Lahti opettajat Itn P S Mustonen 
ja T Pihlaja sekä P J Mäntyala. Keskellä 
M A Kokoi, A T Hilden, E M Kaartinen, 
S E J Paakki ja H K Iso-Somppi. Takana 
T J Ilmanen, J V Kaivonen, K J Nyrhinen, 
O J Manninen ja A G Lagerblom. 
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R A N N I K K O T Y K I S T Ö N 
K O E A M P U M A - A S E M A 

JO H T O R E N G A S 

Kuluva vuosi alkoi asemalla aseettoman pal-
velun merkeissä, sillä toimintatilojen kunnos-
tus esti ammunnat yli kuukauden ajaksi. Aika 
käytettiin huoltoon ja koulutukseen. Varuskun-
nan sotaharjoituksessakin oltiin mukana, tosin 
vain yhtenä päivänä. Nyt ovat ammunnatkin 
jälleen käynnissä. 

Talven ja jääkelin tuloon on varauduttu pi-
tämällä hydrokopteri ja vasta saatu moottori-
kelkka starttivalmiina, mutta helmikuun alku-
puoliskolla ei vielä jäätä näkynyt. Myrskyinen 
ja jäätön alkutalvi onkin usein pakottanut tur-
vautumaan SlRtR:n kuljetusapuun. 

Koska lehden viime numerosta olivat RtKoe-
As:n henkilötiedot jääneet pois, sallittaneen pa-
lata vielä viime vuotisiin tapahtumiin. 

10. 10. siirtyi siviilitehtäviin sotilasmestari 
Alpo Seppälä. Lähtöpäivänä vallinnut sumu oli 
tosin vähällä aiheuttaa ylipalvelusta. Lähtöpäi-
vän järjestelyistä vastannut yliv Erkki Varala 
onnistui kuitenkin järjestämään kuljetuksen 
mantereelle saaden seuraavana päivänä ylen-
nyksen sotilasmestariksi. 

Muita henkilötapahtumia ovat olleet alik Es-
ko Tikkasen ero 31. 12., tkm Veli Riikosen 
ylennys korpraaliksi 7. 12. sekä seuraavat pal-
velukseen tulot 

rva Mirja Kokoi 7. 12. 
ylik Matti Ikonen 1. 1. ja 
alik Risto Kotamäki 1. 1. 

SIRtR jatkoa sivulta 17 

Henkilötietoja 

Johtorenkaan kevätkauden toiminta alkoi 
tammikuun 24 päivänä perheretkellä Suomen-
linnan museoihin. Lounaaseen Suomenlinnan 
upseerikerholla päättyneeseen retkeen osallis-
tui yli 20 henkeä. 

Kansallis-Oskae-Pankki esitteli entisen Käm-
pin rakennuksen Johtorenkaan ja Rannikkoty-
kistön Upseeriyhdistyksen jäsenille helmikuun 
8 päivänä. Mielenkiintoiseen kiertokäyntiin 
kahvitilaisuuksineen osallistui n 30 henkeä. 

Leiriolosuhteissa tarjottiin olutta ja makka-
raa Rannikkotykistökoulun upseerioppilaille 
Santahaminan Isosaaressa 18. 2. 

Jo perinteeksi muodostunut haarikkakilpailu 
reservin aliupseerien kanssa pidetään 16. 3. 
Santahaminan kiltasaunassa. 

Huhtikuun alussa lenkkeilemme sunnuntai-
aamuna jossain Helsingin lähiössä. 

Perinteellinen herrasmieskilpailu pidetään il-
meisesti 22. 4. Santahaminassa. 

Toukokuun ensimmäisellä viikolla pidetään 
sääntöjen mukainen kevätkokouksemme toden-
näköisesti Katajaluodossa, jossa tutustumme 
samalla uuteen tykkikalustoon. 

Lauantaina toukokuun 15 päivänä vierailem-
me Hangon Rannikkopatteristossa koko päivän 
retken merkeissä. 

Toukokuun lopussa on lisäksi tavanomaiset 
pistooliammunnat aliupseereita vastaan sekä 
kilpailu kt- ja krh-osastojen kanssa. 

Rannikkotykistökoulun upseerikurssin luona 
vierailu heidän leirillään jäänee kesäkuun al-
kupuolelle. 

Seuraa Johtorenkaan palstaa Helsingin Re-
servin Sanomissa. 

korpr M Ketola 
korpr H Koskinen 
korpr V Leppänen 
tkm T Joutsen 

Helsingin Reservinaliupseerikerho on palkinnut 
kers J E A Katajamäki 

Palvelukseen tulleet 
kers S J Eiho 15. 1. 1971 
kers J V A Jääskeläinen 18. 1. 1971 

Eronneet 
sotmest A A Kaunela 10. 12. 1970 
yliv M V Virtanen 10. 12. 1970 
kers O I Pylkkänen 31. 1. 1971 

Ylennetyt 
yliv P O Lotsari sotilasmestariksi 10. 12. 1970 
vääp R Kolju ylivääpeliksi 10. 12. 1970 
vääp P S Tuisku ylivääpeliksi 10. 12. 1970 
ylik Y P Larikka vääpeliksi 10. 12. 1970 
ylik M Roikonen vääpeliksi 10. 12. 1970 
kers L A E Peussa ylikersantiksi 10. 12. 1970 
kers M E Antila ylikersantiksi 10. 12. 1970 

Palkitut 
Johtorengas on palkinnut 

kok I O Mollberg 
Rannikonpuolustajain Kilta on palkinnut 

kok V Särkelä 
kers S I Venesjärvi 

V A L I O 

Vaasa 
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K Y M E N L A A K S O N K I L L A N 
K U U L U M I S E T 

Kiltamme ei ole esittäytynyt tämän lehden 
palstoilla, joten ei liene yhtään liian aikaista 
tehdä sitä nyt. Tarkoituksemme ei ole kirjoit-
taa historiaa, vaan kertoilla kuluvan vuoden 
tapahtumia, jotka toivottavasti antavat kuvan 
siitä, miten asiat kiltamme kohdalta rullaavat. 

Toiminnan yleisenä päämääränä on yleensä 
ollut pyrkimys tarjota "jokaiselle jotakin". Eri-
koisesti olemme toiminnassamme painottaneet 
sitä, ettei killastamme saa muodostua "ukko-
kerhoa". Tilaisuutemme olemme ohjelmoineet 
niin, että nuorisokin voisi niissä viihtyä ja 
tuntea kiltatoiminnan omakseen. Se, miten täs-
sä on onnistuttu lienee liian aikaista arvostel-
la. Ilahduttavaa kehitystä on selvästi havaitta-
vissa, joka puolestaan rohkaisee jatkamaan jo 
aloitetulla linjalla. 

Vuosikokouksen hyväksymää toimintasuun-
nitelmaa on pidetty vähimmäistavoitteena ja 
siinä onnistuttukin. 

Kevättalvella pidettiin kerhoilta Haminan 
aliupseerikerholla, jossa paikallisen varuskun-
nan edustajat kertoilivat Haminassa olevista 
joukko-osastoista ja esittivät lopuksi filmin 
RUK:n toiminnasta. Tilaisuus oli tarkoitettu 
Haminassa oleville Killan jäsenille. Tahdoim-
me nimenomaan viedä toimintaa jäsenten ko-
tipaikalle, ettei osallistuminen matkojen vuoksi 
olisi esteenä. 

Keväällä pidettiin Kotkan Seurahuoneella 
ravintolailta yhdessä Kotkan Aliupseeriyhdis-
tyksen kanssa. Tähän tilaisuuteen oli vieraiksi 
kutsuttu Kotkan Rannikkopatteriston kanta-
henkilökuntaa rouvineen. Tilaisuus oli käden-
ojennus niille patteriston henkilöille, jotka oli-
vat uhranneet aikaansa Killan hyväksi. Syys-
kuussa tehtiin retki Rankkiin ja Vanhakylän-
maahan. Kiltalaiset perheineen osallistuivat 
retkeen ja olivat tyytyväisiä. Syksyinen Suo-
menlahti oli parhaimmillaan ja yhteysalus 
"Pyhtää" takasi turvallisen ja miellyttävän 
matkan. Tuntuukin siltä, että retket ovat se 
toimintamuoto, joka tavoittaa sekä vanhan että 
nuoren. 

Syksyllä niinikään käytiin Santahaminassa 
Rannikonpuolustajien päivillä. Ilahduttavaa 
tässä oli se, että puolet osanottajista oli nuo-
ria ja mikä parasta mukana olivat myös rou-
vat. 

On yleensäkin todettava, että mitä enemmän 
saamme rouvat — miksei tyttöystävätkin — 
mukaan sen helpompi on saada kiltaveljet liik-
keelle. Vakavasti huomioitava seikka. Naiset 
mukaan kiltatyöhön miesten rinnalle. 

Loka—marraskuun vaihteessa oltiin eri jär -
jestöjen kanssa yhdessä järjestämässä hengel-
listä tilaisuutta Kotkan seurakuntakeskuksessa. 
Tällaiset yleisötilaisuudet arvokkaine ohjemi-
neen ovat erittäin suositeltavia yhteistoimin-
nan muotoja muiden järjestöjen kanssa. Jou-
tuuhan kiltakin tällöin toimimaan omien ym-
pyröittensä ulkopuolella. Saadaan kosketus 

muihin järjestöihin ja julkistetaan oma toi-
mintamme. 

Tässä merkittävimmät jäsentilaisuudet, li-
säksi on käyty Kotkan Rannikkopatteriston ko-
tiuttamistilaisuuksissa jakamassa Rannikon-
puolustajain plaketit ja tehty samalla tunne-
tuksi kiltatoimintaa vapautuville varusmiehille, 
samoin erilaiset onnittelukäynnit on syytä 
mainita. 

Lopuksi todettakoon, että vaikka kiltamme 
jäsenmäärä on hyvän joukon toisella sadalla 
niin se on sittenkin vain murto-osa niistä ran-
nikonpuolustajista, jotka voisivat olla ja joiden 
tulisi olla mukana kiltatoiminnassa. Onkin eh-
kä niin, että alueen laajuus on eräänä merkit-
tävänä jarruna kehitykselle. Tulisi pyrkiä alu-
eellisesti pienempiin yksikköihin ja näitä yh-
distämällä rakentaa voimakkaita maakunnalli-
sia kiltoja. 

Eräät RANNIKON PUOLUSTAJAIN 
HELSINGIN KILLAN 

jäsenet eivät vielä ole ehtineet suorittaa 
jäsenmaksuaan. Johtokunta toivoo, että 
"velalliset" ensitilassa muistaisivat seit-
semällä (7) markalla postisiirtotiliä 
144742. 

RANNIKON PUOLUSTAJAIN 
KILLAN 

sihteerin majur i T Sarion osoite on 
muuttunut, uusi osoite on Helsinki 00260, 
pohjois-Hesperiank. 37 A 8, H:ki 26, 
puh. 491496. 

RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYKSEN 

kevätkauden teollisuusretkeily tehdään 
Tampereelle 19. 3. 1971. 

RtUY:n jäsen! Ehdit vielä mukaan ret-
kelle, kun heti ilmoittaudut yhdistyksen 
sihteerille puh. 625801/2524 (virka), 
668303 (koti) Helsinki. 
Lähempiä tietoja retkestä antavat sih-
teeri ja paikalliset yhteysupseerit. 

Runsasta osanottoa toivoen 
Johtokunta 
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M E R K K I P Ä I V I Ä 

50 V U O T T A 

Everstiluutnantti 

Esko Havo 

30. 1. 1971 
Savonlinnassa Turussa 

70 V U O T T A 

Kapt evp 

Hannes Peltonen 

5. 2. 1971 

K A T S A U K S I A 

RUOTSIN PUOLUSTUSVOIMIEN TÄRKEIN 
TEHTÄVÄ ON MAIHINNOUSUN TORJUNTA 

Hiljattain Ruotsissa, sikäläisen maapuolus-
tuskorkeakoulun opettajien julkaisemassa tut-
kielmassa, "Fred värt jobb" on todettu, että 
suursota on lähitulevaisuudessa yhä epätoden-
näköisempi mutta rajoitetun sodan vaara 'kas-
vaa. 

Euroopan sivusta-alueisiin arvioivat kirjoit-
tajat kiinnitettävän enenevää huomiota 1970-
luvulla. Mm Itämeren salmia ja kalottialueen 
pohjoisosia pidetään strategisesti tärkeinä ja 
poliittisesti arkoina. Tämä tilanne asettaa tie-
tyt vaatimukset Ruotsin puolustuskyvylle: Tar-
vitaan vahvoja asevoimia, jotta puolueetto-
muuspolitiikan uskottavuus vankistuisi. Vain 
totaalinen voima kykenee kylliksi vaikutta-
maan ulkopuoliseen painostukseen. 

Ruotsi voi joutua poliittisen, taloudellisen j a / 
tai sotilaallisen painostuksen kohteeksi jonkin 
liittoutuman taholta toisen liittoutuman joutu-
essa pidättäytymään tietyssä tilanteessa asioi-
hin puuttumisesta. 

Hyökkääjän on kuitenkin suojauduttava ko-
ko ajan vastatoimilta, jotka sitovat pääosan 
voimavaroista. Ei edes hyökätessään yksin-
omaan Ruotsia vastaan vihollisella ole mahdol-
lisuutta käyttää koko voimaansa Ruotsin aluet-
ta vastaan. Nämä näkökohdat ovat Ruotsin 
puolustussuunnittelun perusta nyt ja vastai-
suudessa. Tehokas valmius uhkaavan tilanteen 
varalta edellyttää lisääntyviä puolustustoimia. 

Asevelvollisuuden on oltava edelleen kansa-

laisvelvollisuus, jotta turvattaisiin tarvittava 
määrä ja valmius liikekannallepanoon. Tarvi-
taan todellista voimaa puolueettoman ulkopo-
liittisen toimintalinjan tueksi, jotta oman 
alueen loukkaukset estettäisiin. 

Maihinnousun torjunta on puolustusvoimien 
tärkein tehtävä 

Maihinnousun torjunta järjestetään alkamaan 
rajojen ja rannikoiden ulkopuolelta. 

Jotta voidaan torjua mereltä ja ilmasta uh-
kaavat vaarat, vaaditaan heti toimintavalmiita 
joukkoja, joita voidaan käyttää yllätyshyök-
käyksen torjumiseen ja suojaamaan asevoimien 
pääosan liikekannallepanoa. 

Hyökkääjän on myös tiedettävä, että Ruot-
silla on tahtoa ja mahdollisuuksia jatkaa tais-
telua miehitetyllä alueella. 

Koulutustasoa ja kuria on parannettava, jot-
ta sotilaat saavuttaisivat sellaisen kovuuden, 
jota tarvitaan kohdattaessa hyvin harjoitettuja 
maihinnousu- ja maahanlaskujoukkoja. Taiste-
luvälineistö on kehitettävä kyllin tehokkaaksi 
ja monipuoliseksi, että torjunta voidaan aloit-
taa nopeasti ja riittävän etäältä. 

Tunnusomaista puolustuksen painopistettä 
koskevalle ajattelulle on, että yllätyshyökkäyk-
sen torjunta valmius totaalisen maanpuolustuk-
sen puitteissa on entistä enemmän otettava 
huomioon tällä vuosikymmenellä. 

(TL) 
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R A N N I K O N PUOLUSTAJAIN KILLAN 

vuoden 1971 sääntömääräinen 

V U O S I K O K O U S 

pidetään torstaina maaliskuun 11: nä päivänä Helsingissä Laulu-Miesten 
Ravintolan kokoushuoneessa Hietaniemenkatu 2:ssa alkaen kello 19.00. 
Vuosikokousasioiden käsittelyn lisäksi esitetään tilaisuudessa ajankoh-
taisia alustuksia, esityksiä ja elokuvia puolustusvoimien toiminnasta. 
Ravintolassa on tilaisuus maittavien ruoka-annosten ja virvokkeiden 
nauttimiseen. 

Helsingin Killan vuosikokous pidetään samassa paikassa ennen vuosi-
kokousta alkaen kello 18.00. 
Kiltaveljien toivotaan osallistuvan kokouksiin mahdollisimman runsas-
lukuisina. 

Kellosepänliike J. Ikäheimo 
Oulu Isok. 39 Puh. 14 502 

Sieravuoren Lomakylä 
Eura Honkilahti Puh. 69 901 

Kakkurin Saha ja Mylly 
Kurikka Mieto Puh. 54 126 

Turun Tienoo 
Lieto as. Puh. 66 200 

T:mi Pohjanheimo 
Summa Puh. 45 237 

Uusi Pukimo 
Kauhava Puh. 80 517 

Puusepänliike Frans Salo 
Harjavalta Puh. 76 373 

Vaasa Oy 
Vaasa Pitkäk. 37 Puh. 24 311 

Helsinki 1970. Kunnallispaino 


