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KANSI Upsopp O Luukkonen 

KOHTEENA LINNOITTAMINEN 

Rannikon puolustuksemme on historiall isesti ollut, on tänä päivänä ja tulee ar-
vioitavissa olevassa tulevaisuudessa olemaan ratkaisevassa mitassa linnoittamista. 
Linnoittaminen ei ole itsetarkoitus. Sen päämääränä on turvata henkilökunnan ja 
aseiden toiminnan optimaalinen käyttö rannikon puolustuksen monivivahteisessa 
taistelukentässä. 

Rannikon puolustuksemme käytettävissä olevan aseistuksen ja muun välineistön 
modernisoituminen, saaristomme edelleen todettava " i tseisarvo" puolustusta tuke-
vana esteenä, l innoittamistekniikan kehitys ajan vaatimusten mukaan sekä hen-
kilöstön arvo ja taistelukyky ovat ne perustekijät, joi l le nykypäivän suomalainen 
rannikon linnoittamisen " f i losof ia" ja mielekkyys perustuvat. Se on asetekniikan 
voimakkaasta kehityksestä huolimatta edelleen ja kenties korositetustikin konkreet-
tisten mahdoll isuuksien kenttää, jossa ei ole varaa puolinaisiin ratkaisuihin eikä 
improvisaatioon luottamiseen. 

Rannikon linnoittaminen vaatii pitkäjänteistä suunnittelua, aikaa ja varoja. Koke-
mukset ja nykyajan vaatimukset — aikaisempi rakennustyö ja uudet laitteet on voi-
tava yhdistää harmooniseksi kokonaisuudeksi, jonka taistelukyvyn indeksi on jat-
kuvassa kasvusuunnassa paitsi absoluuttisesti myös suhteellisesti verrattuna siihen 
vaikutukseen, jonka kohteeksi kyseinen järjestelmä voi kriisit i lanteissa joutua. 

Tämän "Rannikon Puolustajan" numeron teeman taustalla on pyrkimys valottaa 
niitä perusteita, ongelmia ja mahdoll isuuksia, jotka sävyttävät rannikon linnoittamista 
koskevaa ajattelua ja käytännön työskentelyä nykypäivänä. Toimitus haluaa läm-
pimästi kiittää niitä asiantuntijoita, jotka ovat aikaansa uhraten tehneet tämän lin-
noittamisnumeron julkaisemisen mahdoll iseksi. 

R A N N I K O N PUOLUSTAJA T O I V O T T A A 
LUKIJOILLEEN JA YSTÄVILLEEN 
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R A N N I K K O T Y K I S T Ö N TARKASTAJA 
EVERSTI EERO V E R A N E N 

PERUSKALLIO — 
R A N N I K K O P U O L U S T U K S E N A J A T O N SELKÄRANKA 

Suomen rannikkopuolustuksella on alusta alkaen ollut etuna vankka peruskal-
lionsa. Sen hyväksikäyttö on mahdollistanut rannikkopuolustuksemme ainutlaatui-
suuden eri aikoina. Samoin ovat linnoittajamme olleet tunnettuja ja tunnustettuja 
kaikkina aikoina. Kulloinkin on pystytty soveltamaan alan tekniikkaa olosuhteissam-
me parhaalla tavalla. 

Tämän päivän louhinta-, betonointi- ja LVI-tekniikka tarjoaa mahdoll isuudet erit-
täin hyvän taistelunkestävyyden saavuttamiseen. Suuremmat l innoitusrakenteet edel-
lyttävät pääasiassa vakinaisten ammattimiesten käyttöä. Vi ime vuosina on saavutettu 
myös hyviä tuloksia koulutetun varusmiesvoiman ti imoilta. Sivii l issä rakennusalalla 
toimineista miehistä on koulutettu tehokkaita rannikon linnoittajia, rannikkopionee-
reja. Näin on pioneeriaselaji antanut ratkaisevan osuutensa rannikkopuolustuksem-
me edelleen kehittämiseksi. 

Esitän tässä yhteydessä tervehdykseni ja parhaat kiitokseni kaikil le rannikon 
linnoittajil le. 



I 

Fil.lis. Pentti Vähäsarja 

SAARISTO RAN N I KKO — KALLIO MAISEMA 

Suomen saaristo ja rannikko ovat muuttuvaa 
maisemakuvaa edustava alue. Maa kohoaa, vesi 
väistyy. Tämä jääkauden päättymisen jälkeen 
alkanut ilmiö on kuitenkin hidasta. Vain Poh-
janlahden rannikkoalueella maisema voi mies-
polven aikana muuttua oleellisesti. Rantaviiva 
pakenee entisiä valkamia, merenpohjaa paljas-
tuu, saaret muuttuvat niemiksi, lahdet kosteiksi 
niityiksi ja mahdollisesti myöhemmin soiksi. 
Etelä- ja Lounais-Suomen rannikkoalueen mai-
semakuvassa muutos ei tapahdu yhtä nopeasti, 
mutta vesi on hitaasti väistymässä kohoavan 
maan tieltä. Pohjanmaalla rannikkoalue ei kui-
tenkaan muodosta maaston tasankoluonteen 
vuoksi sellaista fantastista salmien ja lahtien la-
byrinttia kuin Lounais- tai Etelä-Suomen ranni-
kon topografialtaan vaihtelevampi maisema. 
Pohjanlahden rannikkoaluetta lukuunottamatta 
saaristorannikkoamme luonnehtivat yleispiirteis-
sään tasainen, mutta pikkupiirteissään epätasai-
nen topografia, veden ja maan, salmien ja 
saarien, lahtien ja niemien säännöllinen 
tai säännötön vaihtelu. Näiden muodosta-
ma geometrinen maisemakuva on lähinnä kal-
lioperustan rakenteellisten ominaisuuksien ja 
muinaisen jääkauden kuluttavien voimien 
aiheuttama. Tuo maiseman yleispiirteissä esiin-
tyvä erilaisten kuvioyhdistelmien muodostama 
geometrisuus on myös selvä merkki kallioperän 
läheisyydestä ja maakerrosten ohuudesta. Se 
voidaan todeta mm. pienimittakaavaisista kar-
toista tai katsottaessa suurista korkeuksista kä-
sin, mutta vasta suurimittakaavaisilta kartoilta 
tarkasteltuna tai suhteellisen matalalla lennet-
täessä maapeitteen vähäinen vaikutus rannikon 
yleiseen maisemakuvaan selviää havainnoitsijal-
le ja toiminnan suunnittelijalle. Ainoastaan kal-
lion heikkousvyöhykkeiden aiheuttamien notko-
jen alueilla irtomaakerrokset ovat merkittäviä 
ja niillä on huomattava vaikutus kaikelle toi-
minnalle. Rantaviivan molemmin puolin veden 
alla ja päällä on yleensä samanlainen maapeite. 
Moreenirannan edustalla meren pohja on mo-
reenia ja siten kivistä ja karikkoista. Hiekka-
rannan edustalla meren pohja on yleensä hiek-
kaa. Kallionotkojen pohjalle sijoittuneiden pelto-

aukeiden savikot ulottuvat notkojen jatkeille, 
lahtien ja salmien pohjiin. 

Kallioperän muodot suuntaavat rannikon lii-
kennettä; meritiet, salmet, lahdet ym. väylät 
ovat kallioperän heikkousvyöhykkeitä, maantiet 
kulkevat kalliomaisemassa yleensä myötämaisin 
pitkin notkoja, joskus maantie pakottautuu kohti 
kallioselännettä ja vaikeinta kulkusuuntaa. 
Aivan samoin kuin maaston yleispiirteissä ja 
rakenteellisissa suurmuodoissa, yksityiskohtai-
sessakin suurimittakaavaisessa maastokuvassa ja 
-näkymässä kallioperä hallitsee maisemaa; 
laaksot, kalliopalj astumat, kalliopinnan pien-
topografia ja kuvioitus, kallion heikkousvyöhyk-
keet ja raot ovat kuhunkin maaston yksityiskoh-
taan vaikuttavia tekijöitä. Maaston peitteisyyden 
— puuston ja muun kasvillisuuden — pohja- ja 
pintaveden, maapeitteen ja viljelyksien sijoittu-
minen sekä liikenneväylien suuntaus määräyty-
vät rannikolla ja saaristossa suureksi osaksi kal-
lioperän rakenteen mukaan. 

Suurten laaksosysteemien — lahtien ja salmien 
— ilmentämät kallioperän heikkousvyöhykkei-
den suunnat toistuvat myös kalliokohoumien •— 
saarien ja niemien — alueilla halkeamina ja nk. 
rakosuuntina. Kasvillisuuden, kuten puuston, 
heinien, turpeen ja jäkälän hakeutuessa kasvu-
alustan puuttuessa kallion rakoihin ja halkea-
miin kalliopalj astumien pinnan suorakulmainen 
kuvioitus tehostuu. Puuston peittämien saarten 
ja niemien verhona ja kasvualustana on usein 
ohut moreeni- tai hiekkapeite. Kallio on kuiten-
kin useimmissa tapauksissa aivan pinnan lähei-
syydessä — lapionpiston päässä. 

Sotilaalliselle toiminnalle rannikkomaasto 
asettaa omat erityiset puitteensa. Kulkukelpoi-
suus maalla ja merellä, rantautumismahdolli-
suudet, näkyvyys, maaston suojaisuus ja sirpale-
vaikutus ovat juuri rannikolla ja saaristossa te-
hostetusti kallioperän läheisyydestä, rakenteesta 
ja muodoista riippuvia. 

Rannikon yleispiirteinen mataluus, rantaviivan 
rikkonaisuus, jyrkät kallioiset rannat tai mata-
lat kiviset rantaosuudet sekä saarten ja ranni-
kon sisäosien topografia, kivisyys ja puusto vai-

(jatkuu siv 11) 
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Evl Niilo Korhonen 

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

Rannikon linnoittamisen tarpeen määrittää 
tietty analyyseillä selvitetty uhka sekä uhatulla 
alueella ilmenevä oman toiminnan tarve joko 
uhkan poistamiseksi tai uhatun kohteen suojaa-
miseksi. 

Kautta aikojen rannikoillamme uhka on koettu 
merellisenä ja konkreettisena. Arvioitu uhkan 
laatu ja sen ajallinen läheisyys sekä haluttu tor-
junnan valmius ja pysyvyys ovat luoneet puit-
teet linnoittamisen tavoitteille, laajuudelle ja 
laadulle. 

Kun puolustaja aiemmin voi mantereellakin 
ennakoida ratkaisualueet rakentamiensa linnoi-
tusten tai linnoitettujen puolustuslinjojen mu-
kaan, voidaan nykyisin vain rannikolla selvä-
piirteisesti määrittää se vyöhyke ja ne kohdat, 
missä puolustuksen on tapahduttava ja miten se 
on järjestettävissä. Rannikon merimaasto, aikai-
semmin suoritettu linnoittaminen sekä käytettä-
vissä olevat asejärjestelmät luovat reaaliset puit-
teensa analyyseihin perustuvalle linnoittamisen 
tarpeelle. Kunakin ajankohtana vallitseva lin-
noittamistilanne kuvastaa aikalaistensa suhtau-
tumista linnoittamiseen ja sen tarjoamiin mah-
dollisuuksiin pyrittäessä varmentamaan aseiden 
toimintaedellytyksiä ja suojaamaan elävää voi-
maa. 

Linnoittaminen rannikolla on tyypillisesti ollut 
ja on edelleenkin kahden tasoista toimintaa; 
monimutkaisen aseen tai asejärjestelmän lin-
noitteita rakennettaessa käytetään hyväksi kaik-
ki se, mikä modernilla rakennustekniikalla on 
saavutettavissa, kun taas yksittäisen taistelijan 
linnoite on jokaisen rivimiehen itsensä kyettävä 
rakentamaan. Toivottavaa tietysti olisi, että 
kaikki tarvittavat linnoitteet ja suojat voitaisiin 
rakentaa ennakolta ja kaikin tekniikan suomin 
mahdollisuuksin. Tähän toiveeseen luottaneita 
meillä onkin ollut runsaasti •— sitä osoittaa tä-
män päivän linnoittamistilanne esim. it-tykki-
asemien linnoittamisen osalta. Toivoa kuiten-
kin sopii, että huomispäivän linnoittamistilan-
teen tarkastelija voisi päätyä toteamukseen, että 
omakohtainen linnoittamistyö on 70-luvun alusta 
alkaen koettu arvostetuksi sekä että työn tulok-
set on saatu konkreettisiksi ja merkitykseltään 
pysyviksi. 

Rauhan aikana suoritetun linnoittamisen mer-

kitystä on useissa yhteyksissä väheksytty vedo-
ten mm. niihin mahdollisuuksiin, joita hyökkää-
jällä on kohteen sijainnin ennakolta tapahtuvaan 
määritykseen. Yllätystä hyökkääjälle tuskin voi-
daankaan aiheuttaa linnoitetun alueen sijainnin 
suhteen — rauhanaikainen rakentaminen näkyy 
ja ilmenee niin monin tavoin — mutta mitä ja 
miten on linnoitettu, pitäisi aina olla salatta-
vissa ja yllätyksenä säilytettävissä. Tiedustelun 
ja toiminnan tapahtumaketjun; havainto — tun-
nistus — hyökkäys, lopullinen tunnistamisvaihe 
hyökkääjän on yleensä jätettävä välittömästi 
hyökkäystä edeltäväksi toimenpiteeksi ja suo siten 
puolustajalle mahdollisuuksia linnoitettujen koh-
teiden kätkemiseen, valelinnoitteiden rakentami-
seen ja siten hyökkkääjän toiminnan vaikeutta-
miseen. 

Ase vaikutuksen suhteen linnakkeilla sijaitse-
vat kohteet ovat yleensä varsin tasaveroisessa 
asemassa saarten tai linnoitettujen alueiden 
suppeuden takia. Tästä seuraa, että kaikkien lin-
noitteiden, jos niiden toimintakunnon säilyvyys 
taistelun lopputulokseen on samanveroinen, pi-
täisi olla yhtä lujasti linnoitettuja. Kun varat 
eivät tätä salli, kohteet on asetettava tärkeys-
järjestykseen ja linnoittaminen suoritettava sen 
mukaisesti. Käytännössä tämä on merkinnyt 
pääasejärjestelmään kuuluvien osien suojaamista 
linnoittamalla samalla kun muitten kohteiden 
linnoittaminen on jäänyt myöhemmin, useimmi-
ten vasta sodan aikana tapahtuvaksi. 

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty — sano-
taan. Tämä sanonta esittää parhaimmassa muo-
dossaan suunnittelun arvon juuri kriisin tai so-
dan linnoittamistoiminnassa. Jotta sinä, toden-
näköisesti erittäin lyhyenä aikana, mikä linnoit-
tamisen täydentämiseen ennen taistelujen alkua 
on käytettävissä, voitaisiin todella rakentaa 
mahdollisimman lukuisia linnoitteita, on suun-
nitelmien oltava valmiina ja valmistelujen hy-
vissä ajoin aloitettuja. Edullisimpaan tulokseen 
päästään siten, että suunnitelmat pidetään ajan 
tasalla ja että niitä täydennetään tarvikelaskel-
min ja ennakkotilauksin sekä työvoimavarauk-
sin. Aina, kun siihen on mahdollisuuksia, pitäisi 
lisäksi pyrkiä varaamaan sodan aikana vaikeasti 
kuljetettavissa olevia tarvikkeita, erityisesti be-
tonisoraa, linnoitettaviin kohteisiin. 



Linnoitustoiminnan nopeuttamiseksi siellä, 
missä betonointi ei ole välttämätöntä taikka 
mahdollista, on pyrittävä käyttämään rakennus-
teollisuuden tuotteita. Elävän voiman tarvitse-
man suojan aikaansaamiseksi voidaan käyttää 
esim. betonisia taikka puisia valmisosakorsuja. 

Betonilaattakorsu 8, joka on esitetty kuvassa 
1, on betonielementtitehtaille sopiva tuote sekä 
työmaalla nopeasti paikalleen asennettavissa. 
Vaikka betonilaattakorsu onkin tarkoitettu ku-
van mukaisesti kaivettavassa maaperässä käy-
tettäväksi, on se edullinen myös rannikon olo-
suhteisiin. Jo pelkkänä runkona se antaa suojan 
sään vaikutuksilta sekä pääosalta sirpaleita. 
Kiviverhous lisää suojan arvoa ja jos kivien vä-
lit voidaan täyttää betonilla, voidaan varsin 
näppärästi saada aikaan osumankestäviäkin kor-
suja. Paikalla valettavaan korsuun nähden sillä 
on se etu, että se antaa suojaa heti kun elemen-
tit on asennettu paikoilleen. 

Asepesäkkeiden suojavallien ja katosten teke-
minen on edullista LinO VI :n esittämin ratkai-
suin. Erityisesti kivikori on nopeasti rakennetta-
vissa ja hyvän sirpalesuojan tarjoava. 

Valmiuden lisääntyminen linnoittamisen osalta 
on hidasta, tuloksia nähdään usein vasta vuo-
sien työn seurauksena. Tilanteen parantaminen 
on mahdollista vain määrätietoisella toiminnalla, 
kuten maj Kukkosen esityksestäkin tulee ilmi. 
Erityisten työosastojen linnoittamistyön oheen 
pitäisi kuitenkin saada jokaista rannikolla pal-

velevaa varusmiestä koskeva linnoittamistoiminta. 
Kivien kasaaminen kannon kupeelle ei tämän 
päivän tilanteessa riitä eikä paranna valmiutta. 
Tämän hetken varusmiehelle olisikin annettava 
tavoiteohjelma — kestävän pesäkkeen aikaan-
saaminen koko palvelusajan tai sen jakson puit-
teissa — ei siis yhdessä harjoituksessa. On vain 
näytettävä malli ja annettava urakka, jonka to-
teuttamisesta pieni palkkio voisi olla paikallaan. 
Kokeilu varmastikin kannattaisi. 

Rannikon linnoittamisen jokainen työvaihe li-
sää omalla panoksellaan valmiutta ja rannikon 
joukkojen taistelukestävyyttä sekä tehoa. Hyvä 
linnoittamisaste pakottaa hyökkääjän harkitse-
maan toimintansa kannattavuutta ja jos päätös 
hyökkäämisestä sittenkin tehdään, lisäämään 
ase vaikutustaan ja ponnistelujaan valitsemiinsa 
tavotteisiin pyrkiessään. Linnoittamiseen kiinni-
tetyt varat ovat siis osa siitä vakuutusmaksusta, 
mikä puolueettomuutemme suojaamiseksi on 
maksettava. 

V A R A T T U 

Majuri K. Kukkonen 

N Y K Y A J A N R A N N I K K O P U O L U S T U K S E S S A 
T A P A H T U V A L I N N O I T T A M I N E N 

1. Yleistä 
Linnoittaminen on aina muodostanut olennai-

sen osan niistä toiminnoista, joilla on kohotettu 
rannikkopuolustuksen taisteluvalmiutta ja tehoa. 
Maamme rannikot tarjoavat tästä mielenkiintoi-
sen, kauas historiaan ulottuvan esimerkin, josta 
ase- ja linnoitusteknillisen kehityksen lisäksi 
voidaan päätellä myös valtiovallan ja sotilasjoh-
don eri aikakausina tuntema huoli maan puo-
lustamisesta. 

Perustellusti voidaan kuitenkin sanoa, että ku-
lunut vuosikymmen on merkinnyt rannikonpuo-
lustuksellemme tiettyä murroskautta kahdessa-
kin eri mielessä: entisen, meren pinnalla liikku-
van hyökkääjän rinnalle ovat tulleet rynnäkkö-
hävittäjät, ja yllättäen alkavan sodan mahdolli-
suus on tuonut korostetusti esille valmiuden 
merkityksen. Nämä näkemykset eivät itse asiassa 
ole uusia eivätkä edes kuluneen vuosikymmen-
luvunkaan tuotteita, mutta vasta viime vuosina 
on päästy käytännössä toteuttamaan niiden mu-
kaista rannikon linnoittamisohjelmaa. Aikaisem-
min avopesäkkeessä tai vain heikon, lähinnä na-
palmilta suojaavan kupukilven alla toimivien 
ranikkotykkien tilalle on tullut ns. tornitykki. 
Uudentyyppisten ilmatorjuntatykkiasemien ra-
kentamisella kohotetaan ilmatorjunnan valmiut-
ta ja suunnitelmallisella maastouttamisella suo-
jataan rakenteet lähinnä ilmasta tulevaa suora-
ammunta- ja ohjustulta vastaan. Ohjelmaan si-
sältyy luonnollisestikin myös epäsuoran tulen 
käytölle välttämättömien keskiötilojen ja tulen-
johtoasemien rakentaminen sekä puhelin- ja säh-
kökaapeleiden suojaaminen. 

Linnoittajan kannalta rannikko on monessakin 
merkityksessä erityisasemassa. Saariston ja ran-
nikon ollessa pääasiassa kalliomaastoa linnoit-
ta ja joutuu suorittamaan louhinta- ja betonitöitä, 
jotka edellyttävät ammattitaitoa sekä työteknii-
kassa että koneiden käytössä ja huollossa. Työ-
maan avaaminen ja käynnissäpitäminen erilli-
sillä, useinkin vaikeakulkuisilla linnakesaarilla 
paattaa jo sinänsä muodostua työlääksi tehtä-
väksi laituri- ja tietoineen, merikuljetuksineen 
sekä miesten ja koneiden huollon vaatimine toi-
menpiteineen. Lisäksi ja ennen muuta vaatimus 
siitä, että tulenkäytön kannalta tärkeimmät aseet 
ja laitteet on pyrittävä sijoittamaan kantalin-

notteisiin, vaatii linnoittajalta jo varsin korkeata 
ja monipuolista ammattitaitoa. 

Suunnittelun merkitystä linnoittamisessa, kuten 
kaikessa muussakin rakennustoiminnassa, ei hel-
posti voida arvostaa liian korkealle. Linnoitteen 
sijoittajan ja sen rakenteen suunnittelijan teke-
mät virheet ovat yleensä korjaamattomat, ja ne 
merkitsevät lisäkustannuksia, pidentynyttä työ-
aikaa ja rakenteen epäonnistumisesta johtuvaa 
heikompaa suojaa. 

Olisi virheellistä päätellä, että suoja voidaan 
hankkia yksinomaan linnoittamalla. Pienen maan 
voimavarat eivät tähän riitä eikä sitäpaitsi mi-
tään rakennetta saada tuhoutumattomaksi. Lin-
noittamisen lisäksi suojaa voidaan hankkia myös 
maastouttamalla ja hajauttamalla huolimatta 
siitä, että linnakesaaret ovat yleensä pieniä ja 
luonnon tarjoamat maastouttamismahdollisuudet 
rajoitettuja. Käyttämällä hyväksi päälinnakkei-
den läheisyydessä olevia saaria ja luotoja pako-
tetaan hyökkääjä jakamaan tulensa useampaan 
kohteeseen, ja keinotekoisilla maastouttamistar-
vikkeilla pienennetään pistemaaliin suunnatun 
tulen osumistarkkuutta. Suunnittelun eräänä 
johtavana periaatteena onkin, että rannikkopuo-
lustusta ei tiivistetä joukkotuhoaseiden käyttöön 
houkutteleviksi maaleiksi ja että samaan koko-
naisuuteen kuuluvat laitteet hajautetaan niin 
laajalle alueelle kuin se teknillisesti ja maastol-
lisesti on mahdollista. Tällöin myös maastoutta-
minen muodostuu helpommaksi ja tehokkaam-
maksi. 

Uusien linnoitteiden rakentamisen lisäksi muo-
dostaa vanhojen, osaksi jo tsaari-Venäjältä pe-
rittyjen rakenteiden kunnossapito toisen ja jat-
kuvasti laajenevan työkentän. Tähän kysymyk-
seen olisi kiinnitettävä entistäkin suurempi huo-
mio, sillä merelliset olosuhteet edistävät kaikki-
naista rappeutumista ja rakenteiden jatkuva 
kunnossapito tulee ajan mittaan halvemmaksi 
kuin määrävälein tehtävät täyskorjaukset. Myös 
valmiuden kannalta on edullista pitää tietyt ra-
kenteet täydellisessä käyttökunnossa. Näennäi-
sestä, laitteiden toivonmukaisesta kunnosta on 
varsin vähän hyötyä tositilanteessa. 
2. Linnoittamiskohteet 

Linnoittamisen pääkohteina ovat tykkien ase-
mat sekä epäsuoran tulen käytölle välttämättö-
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mät keskiötilat ja tulenjohtoasemat sekä kaape-
liyhteyksien suojarakenteet. Päämääränä on 
hankkia kaikkiin yksittäisiin linnoitteisiin riit-
tävä rakenteellinen suoja sekä samalla luoda 
edellytykset pää aseiden — rannikkotykkien — 
jatkuvalle toiminnalle ilmatorjunta-aseiden tu-
lella ja yhteyksien suojaamisella. 

Linnoittamisen toisena pääkohteena ovat epä-
suoran tulen johtamiseen tarvittavien laitteiden 
ja kaapeleiden suojaaminen. Arimmiksi koh-
teiksi jäävät kaikesta huolimatta tulen johtoase-
mien tähystys- ja tutkauslaitteet, sillä niiden 
haavoittuvimpia osia — sisäkantamittaria ja tut-
kan antennia — ei voida suojata minkäänlai-
sella rakenteella. Tästä johtuen tulen johtoase-
man sijoittamista ja linnoittamistapaa onkin har-
kittava aina erikseen. Selväksi kohteeksi ja kiin-
topisteeksi muodostuvan teräsbetonisen tulen-
johtotornin rakentamiseen kannattaa rvhtyä vain 
silloin, kun maasto ei tarjoa tähystyksen kan-
nalta riittävän korkeita kohtia. Perusratkaisuna 
onkin pidettävä tulenjohtoaseman linnoittamista 
maanpinnan tasoon, mihin sen eri osien hajaut-
taminen ja maastouttaminen on myös mahdollis-
ta. Teräsbetoninen torni on lisäksi kallis. Sen 
hinnalla voidaan rakentaa esim. 3—4 kevyen 
rannikkotykin asemaa tai hankkia toistakym-
mentä teräsristikkotornia. 

Puhelin- ja sähkökaapelit suojataan louhittuun 
tai kaivettuun kaapeliojaan, jota patteri voi tar-
vita useita kilometrejä ja josta yleensä yli puo-
let on louhittava kallioon. Teknillisesti tämä on 
tietenkin yksinkertaista työtä, mutta porauska-
lustojen ja kaivukoneiden siirtäminen vaikea-
kulkuisessa maastossa tuo mukanaan monenlaisia 
vaikeuksia. Kaapeliyhteyksien kuitenkin muo-
dostaessa rannikonpuolustuksen elinhermoston, 
niiden suojaaminen on välttämätöntä huolimatta 
siitä, että käsiteltäviin massoihin verrattuna työ 
on kallista ja hidasta. 

Nykyiset linnoittamisvoimavarat on siis keski-
tetty tykkiasemien rakentamiseen. Täten tapah-
tuneen ja tapahtuvan torjuntatehon kohoamisen 
lisäksi rannikkopuolustusta on myös päästy ha-
jauttamaan linnakesaarien ulkopuolella, mikä 
jo sinänsä on parantanut suojaa. 

Varsinaisten pääaseiden lisäksi linnakkeille 
kuuluu huomattava määrä lähipuolustusaseita, 
joiden tärkeimpiä pesäkkeitä on jo rauhan aika-
na rakennettava valmiiksi. Tämä tehtävä on suu-
relta osalta jäänyt joukkojen omatoimisuuden 
varaan, mistä johtuen näkyvät tulokset ovatkin 
olleet hyvin erilaiset. Koulutuksellisten näkö-
kohtien lisäksi työhön lienee vaikuttanut myös 
se omaksuttu periaate, että kaikki kenttälin-
noitteet olisi louhittava kallioon. Sijoittamalla 
pesäkkeitä kaivettavaan maaperään ja käyttä-
mällä hyväksi kalliomaaston epätasaisuuksia 
voidaan ratkaisevasti vähentää työmäärää sekä 
ennen muuta koneiden ja ammattihenkilöstön 
tarvetta. Myös betonisten ja puisten elementti-
rakenteiden käytölle linnakkesaaret tarjoavat 
hyviä mahdollisuuksia, kunhan vain monesti 
vaikea viemäröintikysymys saadaan ratkaistuksi. 
Näillä perusteilla — käyttämällä hyväksi kai-
vettavaa maaperää, maanpäällisiä kivikori- ja 
muurattuja kivivallirakenteita, kalliomaaston 

epätasaisuuksia ja elementtejä — voidaan lähi-
puolustusasemien linnoittamista sisällyttää leirien 
ja kertausharjoituksien ohjelmiin kuten kaik-
keen muuhunkin koulutukseen. Onnistumisen 
edellytyksenä on kuitenkin linnakekohtainen ko-
konaissuunnittelu silmällä pitäen sitä, että hen-
kilövaihdokset ja niistä johtuvat suunnitelmien 
muutokset eivät pääse tarpeettomasti mitätöi-
mään jo valmista työtä. 
3. Linnoittamistapa ja kustannukset 

Linnoitteen rakenteellinen suoja suunnitellaan 
tarkoituksenmukaisimpaan lujuuteen ottaen toi-
saalta huomioon kustannustekijät, toisaalta vaa-
timukset. Tuloksena on siis kompromissi, joka 
kaiken lisäksi liikkuu varsin ahtaissa rajoissa. 
Vaatimuksien suurentaminen nostaa näet jyrkäs-
ti kustannuksia, sillä linnoitteen kaikki raken-
teet on saatava suhteellisesti samanarvoiseen 
lujuuteen kaikkia tulen ja taisteluaineiden vai-
kutuksia vastaan. Linnoitteen mitoittaminen 
esim. yksinomaan räjähdys- ja iskuvaikutuksia 
vastaan suurentamalla katto- ja seinäpaksuutta 
ei kannata, jos sitä samalla ei suojata myös pai-
nevaikutukselta ja taisteluaineilta, mikä taas 
johtaa erilaisin venttiilein, suodattimin ja pu-
haltimin varustettuihin ilmastointilaitteisiin sekä 
paineenkestäviin ja kaasutiiviisiin oviin ja luuk-
kuihin. 

Tulen käytön kannalta tärkeimmät linnoitteet, 
joihin hyökkääjän tuli myös ensisijassa kohdis-
tuu, varustetaan painesuojatuilla ilmastointi- ja 
lämmityslaitteilla ja ovilla. Rannikkotykkiase-
mien lisäksi näihin kuuluvat komentopaikan ja 
keskiön tilat. Muiden linnoitteiden suhteen on 
tyydyttävä tuntuvasti vaatimattomampaan lu-
juuteen. Niinpä kaikki lähipuolustuspesäkkeet 
on syytä rakentaa vain sirpaleenkestäviksi ja 
mahdollisuuksien mukaan katetuiksi, sillä paine-
vaikutusta ei kuitenkaan pystytä merkittävästi 
pienentämään johtuen niiden avonaisesta raken-
teesta. Katon ja seinämien tarjoamaa yksipuo-
lista lujuutta ei siis kannata liioitella, jos paine 
ja taisteluaineet pääsevät vapaasti vaikuttamaan 
rakenteen sisätiloihin. 

On kuitenkin tiettyjä laitteita, joiden suh-
teen ei kannata tinkiä vaatimuksista ja joista 
olennaisesti riippuu rakenteen käyttöarvo. Näitä 
ovat 
— viemäri- ja salaojalaitteet, joiden huolimaton 

rakentaminen ja epäkuntoon joutuminen joh-
taa kaikentyyppisten linnoitteiden rappeutu-
miseen, vedellä täyttymiseen ja lopulta niiden 
hylkäämiseen, 

— asekorsujen ilmanvaihtolaitteet ja -järjestel-
mät, joiden puuttuessa aseen käyttäjät kuole-
vat häkäkaasuun ja 

— a-tarvikkeiden varastotilojen ilmankuivatus-
laitteet, jotka ovat tulleet yhä tärkeämmiksi. 
Halvin ja vähiten hoitohenkilöstön valvontaa 
vaativa lienee ruotsalainen sähkövirralla toi-
miva Munters-kuivaaja. 

4. Linnoittajat 
Puolustusministeriö vastasi aikaisemmin lähes 

kaikesta rannikonpuolustukseen liittyvästä kan-
talinnoittamisesta, mutta varusmiestyö on tullut 
varsin merkittäväksi lisätekijäksi. On todettu, 
että varusmiesvoimin pystytään rakennusteknil-

17 

listen töiden osalta täysipainoisiin suorituksiin 
vaativissakin kantalinnoitustöissä. 

Varusmiesvoimin tehdyssä työssä saavutetaan 
ne edut, että 
— kustannukset jäävät noin kolmannekseen si-

viilityön kustannuksista, 
— kohteiksi voidaan valita sellaisiakin töitä, joi-

hin ei saada siviiliurakoitsijaa tai jotka tunti-
työnä tulisivat suhteettoman kalliiksi. Tällai-
sia ovat mm. kaapeliojan rakentaminen, 
maastouttaminen ja vanhojen linnoitteiden 
kunnostaminen, 

— työmaat voidaan valita yksinomaan puolus-
tuksellisten näkökohtien perusteella, kun taas 
puolustusministeriön määrärahojen käyttö on 
sidottu työvoimapiireihin. Varusmiestyöllä 
voidaan siis täyttää puolustusvalmiuteen 
mahdollisesti syntyviä aukkoja ja 

— joukkojen ammattitaito paranee ja paikalliset 
johtajat tuntevat suurempaa mielenkiintoa 
linnoittamalla hankittavaan taisteluvalmiuden 
kohottamiseen. 

Mutta varusmiestyössä on myös haittatekijöitä. 
Linnoittajaosastoihin valitut miehet joutuvat 
olemaan poissa koulutuksesta yhtäjaksoisesti 
usean kuukauden, puolustuslaitoksen koneet ja 
kalustot joutuvat tuntuvaan rasitukseen, kuten 
myös rannikkotykistön joukko-osastotkin, joille 
työmaiden käynnissä pitäminen aiheuttaa sinän-
sä ylimääräisiä velvoitteita. Näitä haittatekijöitä 
lienee kuitenkin pidettävä toisarvoisina verrat-
tuna saavutettavaan hyötyyn. 

Varusmiesvoiman käytön suurimmat vaikeu-
det riittämättömän määrärahan lisäksi ovat tä-
hän asti olleet 
—• ammattitaitoisen työnjohtohenkilöstön vähäi-

syys, 
— ammattitaitoisen miesvoiman saanti, 
— koneiden ja kalustojen riittämättömyys, 
— suunnitteluvoiman vähäisyys ja 
— merikuljetuskaluston puute. 

Lukuunottamatta suunnitteluvoiman ja meri-
kuljetuskaluston vähäisyyttä nämä puutteet on 
kokonaan tai ainakin suurelta osalta saatu pois-
tetuksi. Ammattitaitoista työnjohtohenkilöstöä 
on koulutettu. Myös ammattitaitoisen varus-
miesvoiman saanti on vakinaistettu siten, että 
joka vuosi koulutetaan rt-pioneerijoukkueita, 
jotka siirretään pioneerijoukoissa annetun perus-
koulutuskauden ja lyhyehkön erityisopetuksen 
jälkeen rannikon linnoitustöihin sekä sitten 
rannikkotykistön reserviin. Näiden joukkueiden 
lisäksi on muodostettu muutamia linnoittaja-
osastoja. Myös koneiden ja kalustojen puutteet 
ovat poistumassa. 

Merikuljetuskaluston vähäisyys on alentanut 
työtehoa, sillä kuljetuksia ei ole läheskään aina 
saatu järjestetyksi työaikataulukon edellyttämi-
nä ajankohtina. Rakenteellisessa suunnittelussa 
on pysytty aikataulussa, joskin työpiirustukset 
pitäisi saada valmiiksi niin varhaisessa vaihees-
sa, että hankintoihin ja lopullisen kustannusar-
vion laatimiseen päästäisiin heti erikoismeno-
säännön valmistuttua. 

Varusmiesvoimin tehtävät linnoitustyöt ovat 
nykyään saavuttaneet jo sellaiset mittasuhteet, 

että niitä ei enää voida pitää tilapäisluonteisena 
toimintana eikä myöskään johtaa sen mukaisilla 
menetelmillä. Kun rannikkotykistöjoukoissa ei 
kuitenkaan ole näihin tehtäviin koulutettuja up-
seereita, sotilasläänien esikunnat ovat joutuneet 
välittömään vastuuseen linnoitustyömaiden tek-
nillisestä suunnittelusta ja johtamisesta. Käytän-
nön asettamista rajoituksista johtuen niillä ei 
kuitenkaan ole ollut tähän riittäviä mahdolli-
suuksia, ja näin joukkojen teknilliset toimistot 
ovat saaneet varsin epäkiitollisen tehtävän: kan-
taa osavastuuta rannikon linnoittamisesta ilman 
ammattitaitoista henkilöstöä. Kysymys olisi var-
maankin perinpohjaisen selvittämisen arvoinen, 
semminkin kun linnoitteiden kunnossapito tulee 
jatkuvasti lisäämään teknillisten toimistojen jo 
muutenkin suurta työmäärää. 
5. Linnoittamisen suunnittelu 

Linnoittamisen suunnittelussa voidaan erottaa 
neljä tehtäväkenttää, nimittäin 
— rauhan aikana tehtävien kantalinnoitustöiden 

suunnittelu alkaen koko rannikon rakennus-
ohjelmasta ja päätyen yksittäisen kantalin-
noitteen työpiirustuksiin, 

— sodan aikana tehtävien kantalinnoitustöiden 
suunnittelu lähtien siitä, että kriisin alettua 
valtiovalta myöntää varoja tähän tarkoituk-
seen. Tämä suunnittelu tietenkin täydentää 
rannikon rauhanaikaista rakennusohjelmaa ja 
on vietävä yhtä pitkälle kuin sekin töiden 
aloittamiseksi ilman viivytyksiä, 

— linnakekohtainen suunnittelu mm. lähipuo-
lustusasemien osalta sekä 

— linnoitetyyppien ja linnoittamismenetelmien 
kehittäminen. 

Käytännössä tehtäväkentät leikkaavat toisiaan, 
ja jokainen johtoporras joutuu osallistumaan 
niihin tavalla tai toisella. Pääesikunta kantaa 
kuitenkin vastuun rauhan aikana tapahtuvan 
kantalinnoittamisen suunnittelusta piirtäen mm. 
kaikki työpiirustukset, ja yhtä selvästi linnak-
keiden kenttälinnoittamisen suunnnittelu jää 
joukkojen omaksi tehtäväksi. Sotilasläänien esi-
kunnat osallistuvat rakennusohjelmien laatimi-
seen, suunnnittelevat johtamiensa varusmiestyö-
osastojen käytön yhteistoiminnassa joukkojen 
kanssa sekä valmistautuvat kriisin alkaessa otta-
maan vastuun alueensa kaikesta kantalinnoitta-
misesta. 

Suunnittelussa on syytä muistaa kaksi koetel-
tua totuutta, nimittäin ne, että huolella suunni-
teltu on puoliksi tehty ja että samassa työssä 
työmies säästää markkoja, työnjohtaja satoja ja 
suunnittelija tuhansia markkoja. Eikä kysymys 
ole vain puoliksi tehdystä työstä ja markkojen 
säästämisestä; huolimaton ja kiireinen suunnit-
telu aiheuttaa rakenteen epäonnistumisen ja sii-
tä johtuvan huonomman suojan. Tämä koskee 
samalla tavalla sekä yleis- että maastosuunnit-
telua kuten rakenteellista ja työmaakohtaista 
suunnittelua. Tätä kokonaisuutta esittää kuva 1. 
Viimeisenä nivelenä olevalle työmaanjohtajalle 
näyttää kaavion mukaan keskittyvän — ja käy-
tännössä keskittyykin — niin monipuolinen ja 
vaativa tehtävien yhdistelmä, että jo sen ym-
märtämiseksi pitää olla rakennusalan ammatti-
mies. 
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KUVA 1• Kantalinnoittamisen suunnittelu 

Yleis- Linnoit- Maasto- Linnoitteen 
kiinnittämi-
nen maastoon 

Rakenteelli- Työpiirus-
suuim teen paik-ka suunn 

Linnoitteen 
kiinnittämi-
nen maastoon nen suunn ^ 

—i 
tukset 

Kenttälinnoittamisen suunnittelu noudattaa 
periaatteessa samaa kaaviota, joskin työpiirus-
tukset saadaan yleensä suoraan ohjesäännöistä 
ja työmaakohtainen suunnittelu jää kaiklta osil-
taan kevyemmäksi. 
6. Maastouttaminen 

Maastouttamisen päämääränä on kohteen kät-
keminen lähinnä silmällä suoritetulta tähystyk-
seltä ja tulen suuntaamiselta. Vaarallisimpana 
hyökkääjänä on pidetty rynnäkköhävittäjää, jon-
ka ohjaajan on kuitenkin suoritettava rynnä-
köinnin ratkaisevin vaihe •— tähtääminen ja lau-
kaiseminen — yksinomaan näköhavaintojen pe-
rusteella. Jos maali jää vähänkin epäselväksi, 
ohjaajan on suoritettava joko uusi rynnäkkö tai 
ammuttava ohjukset ja kranaatit ylimalkaan 
maaliin suuntaan. Tämä ase+elma on nähty ran-
nikonpuolustukseen liittyvän maastouttamisen 
lähtökohtana. 

Maastouttamisessa ei siis pyritä — eikä se käy-
tännössä olisi mahdollistakaan — kätkemään 
kohdetta nykyaikaisin välinein tapahtuvalta tie-
dustelulta, josta osa käyttää hyväksi myös näky-
vän valon ulkopuolisia alueita. Mutta näillä väli-
neillä hankitut tiedot eivät ole läheskään aina 
välittömästi käytettävissä. Pääosa pinnasta ja 
ilmasta tulleesta suora-ammuntatulesta suunnat-
taneen edelleenkin pelkkien näköhavaintojen 
perusteella. 

Luonnosta saadut naamiotarvikkeet antavat 
tietenkin parhaimman suojan, joten linnoittajan 
on kaikin tavoin varottava tärvelemästä alku-
peräistä luontoa. Työvaiheen päätyttyä maas-
touttamista tehostetaan puu- ja pensasistutuk-
silla, väribetonilla ja naamiomaalauksella. Väri-
betoni valetaan ohuena, n. 5 cm paksuisena ker-
roksena pintaan ennenkuin sen alla oleva taval-
linen betoni on alkanut sitoa, ja naamiomaa-
lauksella rikotaan rakenteen muotoviivat maa-

laamalla sen pintaan suuria, yleensä koko koh-
teen yli ulottuvia värikenttiä. 

Paikallisista olosuhteista riippuen maastoutta-
mista voidaan tehostaa rakentamalla kohteen 
päälle varastoja ja kesämökkejä muistuttavia 
suojakatoksia, jotka kuitenkin suojaavat kohdet-
ta vain rauhan aikana tapahtuvalta tähystyksel-
tä ja muulta havaintojen teolta sekä sään vai-
kutuksilta. Tulitoimintaa varten suojakatokset 
on purettava, mistä johtuen ne rakennetaan ke-
vyiksi ja osina helposti käsiteltäviksi. Ja tästä 
syystä niiden alla olevat kohteet naamiomaala-
taan samalla tavalla kuin muutkin vastaavat 
laitteet. 

Naamiomaaleista uusin on Kenitex-massa, jo-
ka soveltuu puhdistettuihin betoni- ja kalliopin-
toihin sekä tietyn pohjamaalauksen jälkeen myös 
metalliin. Massa levitetään joko siveltimellä, te-
lalla tai paineruiskulla raaka-ainekustannuksien 
ollessa betonissa ja kalliossa n. 5 mk/m2 ja me-
tallissa n. 8 mk/m2. Massa voidaan valmistaa 
värikartan kaikissa sävyissä, ja maahantuoja on 
antanut sille 10 vuoden takuun. 

Käynnissä olevien linnoitustöiden sekä raken-
nettujen työmaateiden maastouttaminen on 
osoittautunut vaikeaksi ja harvoin onnistuneek-
si tehtäväksi. Linnoitustöiden maastouttamista 
on toisaalta vaikeuttanut sopivien ja riittävän 
suurien naamioverkkojen puute, ja toisaalta eh-
kä vähättelevä suhtautuminen rauhankin aikana 
tapahtuvaan tiedusteluun. Rakennusvaiheessa 
selvästi paljastunut kohde on jo kuitenkin tie-
dossa huolimatta siitä, että sen myöhempi maas-
touttaminen onnistuisikin täydellisesti. Saman-
laisena paljastavana tekijänä toimii myös suo-
raan kohteeseen päättyvä tie. 

Kuva 2 
Poraustyötä tehdään myös talvella 
kasessa. 

-30° pak-

Maastouttaminen vaatii vaivannäön lisäksi 
myös kustannuksia; jotka kuitenkin jäävät pie-
niksi verrattuna suojattavan kohteen rahalliseen 
arvoon — jos nyt yleensäkään on mielekästä 
hinnoitella rakenteita niissä toimivine miehineen 
pelkkien investointien perusteella. Oikeampaa 
lieneekin pitää jokaista linnoitetta korvaamatto-
mana, ja jos maastouttamisen laiminlyönnillä 
pienennetään sen toimintamahdollisuuksia ja 
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elinaikaa, säästämistä on tapahtunut varmaankin 
väärässä paikassa. 
7. Yhdistelmä 

Rannikkopuolustuksessa tapahtuva linnoittami-
nen, niin välttämätöntä kuin se onkin taistelu-
valmiuden kohottamisen sekä välineiden ja nii-
den käyttäjien suojaamisen kannalta, antaa kui-
tenkin vain perustan joukkojen toiminnalle. Lo-
pullinen tulos jää joukkojen koulutustason ja 
kaikkinaisen valmiuden varaan. Parhaimmilla-
kaan linnoitteilla ei ole merkitystä, jos niiden 
aseita ei saada toimimaan myös yllätystilantees-
sa. Asekaluston uudistuminen ja rakenteisiin si-
joitettujen laitteiden ja koneiden monipuolistu-
minen asettanut käyttäjälle entistäkin suurem-
mat vaatimukset. 

Jatkuvan taisteluvalmiuden ylläpitämiseen 
kuuluu myös linnoitteiden kunnossapito, mikä 
tehtävä nykyisen määrärahan ja hoitohenkilös-
tön puitteissa saattaa lähitulevaisuudessa osoit-
tautua vaikeasti ratkaistavaksi kokonaisuudeksi. 
Kunnossapidon laiminlyönti johtaa kuitenkin 
ennenpitkää näennäisvalmiuteen, joka kaiken 
toiminnan kannalta on erittäin vaarallinen lähtö-
kohta. 

(jatkoa siv 4) 
keuttavat kaikkea liikettä. Saaristolla ja ranni-
kolla on siten huomattava estearvo. Suurten 
alusten liike rajoittuu lähinnä kallioperän heik-
kousvyöhykkeissä oleviin suoraviivaisiin salmiin 
ja väyliin. Hyviä rantautumisalueita on vähän. 
Muinaisen jäätikön luoteis-kaakkoissuuntainen 
liike ja kuluttava toiminta on aiheuttanut ran-
toihin tiettyä säännönmukaisuutta, jolla on mer-
kitystä kaikelle liikkeelle rannan läheisyydessä; 
kalliotopografian silokallioluonteen vuoksi kaak-
koisrannat ovat yleensä jyrkkäpiirteiset ja syvät, 
luoteisrannat loivapiirteiset ja matalat. Kallio-
perän läheisyys ja maaston kivisyys ovat tär-
keimpiä saariston ja rannikon linnoittamistek-
niikkaan vaikuttavia maastotekijöitä. Vaikka 
linnoitta ja käyttäisikin mielellään maapeitettä 
hyväkseen halutun suojan ja suoja-asteen saa-
miseksi, aniharvoin taktisesti sopivilla rakenta-
mispaikoilla on pystytty välttämään kalliota. 
Kallio on kaikkialla, se vaikeuttaa linnoittamis-
ta, mutta antaa toisaalta hyvän suojan asevai-
kutusta vastaan. Kalliota pidetään yleensä ra-
kentajan työtä hidastavana ja vaikeuttavana, 
mutta oikein suunniteltuna rakentaja voi käyt-
tää hyväkseen kallion rakenteellisia ominaisuuk-
sia, kuten esim. rakoja ja liuskeisuutta, sijoit-
taessaan ja suunnatessaan louhittavia tiloja kes-
tävimmän kalliorakenteen aikaansaamiseksi. 
Linnoitta ja voi käyttää kallion rakenteellisia 
ominaisuuksia hyväkseen myös louhinnan suori-
tuksessa, jolloin massojen irrotus helpottuu. 

Kallion rakenteellisia piirteitä voidaan käyt-
tää hyväksi linnoitteita maastoutettaessa. Koska 
kallioalueilla puusto on harvaa tai puuttuu ko-
konaan, linnoitteiden ja muiden rakenteiden sekä 
toimintojen maastouttaminen ja naamiointi kal-
lioperän luonnollisia muotoja ja rakenteita mu-
kaileviksi on välttämätöntä. Ilmasta käsin ha-

vaittavan maastossa esiintyvän luonnollisen geo-
logisen linjan, esim. kallion halkeaman "katkea-
minen" jonkun rakenteen kohdalla paljastuu 
erittäin selvästi. Linnoitteen rakentamistyö pal-
jastuu heti porakoneen pyörähtäessä kalliolla 
käyntiin paitsi äänen, myös pölyn johdosta. Val-
miin linnoitteen ympäristö on helposti ilmasta 
käsin paikannettavissa — rakennusjätteistä puh-
distettunakin — rakennetta ympäröivän vaalean 
pölykehän tai kalliolta irronneen jäkälän ja 
sammaleen vuoksi. Linnoitteen ympäristön kal-
liopinta ei ole enää täydellisessä luonnontilassa. 
Pienikin häiriö luonnolliseen maisemaan, esim. 
vain pöly, saattaa aiheuttaa maastoutetun raken-
teen paljastumisen kalliomaastossa. 

Maaston kivisyys ja kallion läheisyys on mer-
kittävä tekijä myös sirpalevaikutusta ja asevai-
kutusta arvioitaessa sekä samalla linnoitteiden 
laatua ja maastouttamisratkaisuja tehtäessä. 

Rannikon linnoittaja ja puolustaja voi aiheel-
lisesti liittää tunnettujen sanontojen, kuten "ko-
va kuin kivi", luja kuin "kallio", joukkoon sa-
nonnat "vaikea kuin kivikko", "vaikea kuin kal-
lio", "sileä kuin kallio", "jyrkkä kuin kallio" jne. 
Kullekin sanonnalle löytyy perusteita suomalai-
sesta rannikkomaisemasta. Saaristorannikkomme 
ominaisuuksien ja hyväksikäyttömahdollisuuk-
sien arvioinnissa esiintyy kallioperän voimak-
kaan vaikutuksen vuoksi toistuvasti sana "vai-
kea". Arvioinnin päämäärän mukaan saattaa 
arviointi muuttua joskus "helpoksi". Kyseisten 
sanojen merkityksien välivivahteita ei saaristo-
rannikkomaiseman arvioinnissa useinkaan esiin-
ny. 

METSÄLIITTO 
YHTYMÄ 

on 130.000 yksityismetsänomista-
jan omistama kaupallis-teollinen 
yritys. Valtakunnallisena suur-
yrityksenä, jolla on voimakas, 
nykyaikainen ja monipuolinen 
oma puunjalostusteollisuus, Met-
säliitto-Yhtymä hankkii puuta yli 
koko maan, harjoittaa laajaa 
puunjalostusteollisuutta ja teol-
lisuustuotteiden kauppaa. 
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Kapteeni Jouko K. Eskola 

RUOTSALAISET L I N N O I T T A V A T 
R Ä N N I KKO A A N T E H O K K A A S T I — 
M I T E N JA MIKSI 

1. Taustaa 
Ruotsin Kuninkaallisessa Sotilaskorkeakoulus-

sa järjestetään muiden opintolinjojen rinnalla 
myös joka toinen vuosi alkava linnoitustekninen 
linja, joka on Pohjoismaissa alallaan ainoa. Täs-
tä johtuen tuntevat kaikkien Pohjoismaiden puo-
lustusvoimat mielenkiintoa tällä linjalla järjes-
tettyjä kursseja kohtaan ja pyrkivät saamaan 
tulevia linnoittajaupseereitaan sinne oppilaiksi. 
Tämä on ollut myös mahdollista ruotsalaisten 
sotilasviranomaisten myötämielisestä suhtautumi-
sesta johtuen. Minulla oli tilaisuus opiskella 
Mannerheim-säätiön stipendiaattina linnoitta-
mistekniikkaa, siihen kiinteästi liittyvää muuta 
tekniikkaa sekä yleissotilaallisia aineita kahden 
ja puolen vuoden ajan ko. kurssilla vv. 1969— 
1971. Kurssin oppilaina oli lisäkseni tällä kertaa 
kuusi ruotsalaista, eri aselajeja edustavaa up-
seeria sekä yksi norjalainen rannikkotykistöup-
seeri. Opinto-ohjelmaan kuului teoreettisen opis-
kelun lisäksi lukuisia, eri puolilla Ruotsia jär-
jestettyjä teknisiä, sovellettuja harjoituksia, joi-
den aikana oppilailla oli tilaisuus tutustua maan 
eri osien olosuhteisiin ja problematiikkaan ni-
menomaan sotilaalliselta kannalta katsottuna. 
On selvää, etteivät salaamistoimenpiteissään 
erittäin järjestelmälliset ja johdonmukaiset ruot-
salaiset sallineet meidän kahden ulkomaalaisen 
oppilasupseerin osallistua harjoituksien sellaisiin 
vaiheisiin, jotka perustuivat maan todellisiin 
puolustussuunnitelmiin. Harjoituksesta poissul-
keminen oli tosiasia myös ns. suoja-alueiden tai 
muuten erityisen tärkeisiin linnoitteisiin tutus-
tuttaessa. Tämä itsestään selvä menettely ei kui-
tenkaan paljoakaan haitannut opiskelua eikä 
pääpiirteisen kokonaiskuvan muodostamista 
Ruotsin rauhan- ja sodanajan linnoittamistoi-
minnasta. Seuraavassa yritän antaa pääpiirteisen 
kuvan ruotsalaisesta rannikon puolustukseen 
liittyvästä linnoittamisesta. 
2. Puolustusvoimien toiminnan päämäärä ja 

linnoittamisen tavoitteita 
"Puolustusvoimien tulee toimia rauhamme ja 

vapautemme säilyttämiseksi. Puolustusvoimilla 
pitää siksi olla sellainen voima, kokoonpano ja 
valmius, että Ruotsia vastaan kohdistettu hyök-
käys vaatii suuria voimavaroja ja uhrauk-
sia sekä vie niin paljon aikaa, ettei hyökkäyk-
sellä voitettavien etujen voida katsoa kohtuudel-

la vastaavan sen vaatimaa hintaa." 
Näin kuuluu (vapaasti käännettynä) Ruotsin 

valtiopäivien v. 1968 maan puolustusvoimille an-
tama toiminnan päämäärä. Otin sen mukaan tä-
hän kirjoitukseen, koska se sisältää myös niitä 
ajatuksia, joihin rannikon linnoittamisen perus-
ideat pohjautuvat. Onhan selvää, että hyvin lin-
noitettu rannikkoalue tulee pakottamaan viholli-
sen kalliiseen tulivalmisteluun ja massamaiseen 
joukkojen käyttöön sekä vaatimaan siltä suuria 
kalustollisia ja elävän voiman uhrauksia. Aikaa 
tulee myös kulumaan enemmän kuin linnoitta-
matonta tai huonosti linnoitettua aluetta läpäis-
täessä. 

Linnoittaminen lisää ratkaisevasti siihen sijoi-
tetun asejärjestelmän ja sitä käyttämään tar-
vittavan miehistön taistelutehoa tarjoamalla eri 
komponenteille sopivat olosuhteet. 

Mikään pieni maa ei voi korvata taistelussa 
menettämäänsä elävää voimaa yhä uusilla ja 
uusilla joukoilla. Jokainen yksilö on arvokas ja 
siksi kannattaa todella uhrata varoja, jotta voi-
taisiin suojella ja säästää tätä kansakunnan ar-
vokkainta ja vaikeimmin korvattavissa olevaa 
osaa. 

Ruotsalaisen käsityksen mukaan täytyy rauhan 
aikana rakennettavien linnoitteiden olla toimin-
takuntoisia myös mahdollisten ydin- tai taistelu-
ainehyökkäysten jälkeen — tosin rajoitetussa 
määrin. Suurehkon ydinräjähteen täysosuman 
kestävää linnoitettahan on miltei mahdotonta ra-
kentaa ja tulisi se joka tapauksessa erittäin kal-
liiksi. Näinollen täytyy kantalinnoitteiden antaa 
rajoitetusti suojaa 
— tavanomaisten aseiden, 
— ydinaseiden ja 
— taisteluaineiden 
vaikutuksia vastaan. Uusimmat, nykyaikaiset 
linnoitteet antavat suojaa myös ydinaseiden vä-
hemmän tunnettuja vaikutuksia kuten tärinää ja 
EMP:a ( = sähkömagneettinen pulssi) vastaan. 
Vanhemmissa ja pienemmissä, alemman suojaus-
asteen omaavissa linnoitteissa ei saada suojaa 
näitä kahta viimeksi mainittua vastaan eikä se 
useimmiten ole tarpeenkaan. 

Linnoittaminen on kallista. Nykyaikaisen lin-
noitteen neliöhinta on lähes kymmenkertainen 
verrattuna esim. rivitalon neliöhintaan. Tästä 
johtuu, ettei edes rikas Ruotsi pysty linnoitta-
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maan koko rannikkoaan tai edes kaikkia sen 
tärkeitä alueita. Tavoitteena onkin käsitykseni 
mukaan ollut vain kaikkein tärkeimpien aluei-
den linnoittaminen. Tällaisia alueita ovat esim. 
Tukholman, Norrköpingin, Gotlannin ja Etelä-
Ruotsin alueet. 
3. Rannikon linnoittamisen yleisperiaatteita 

"Rannikolla tapahtuvien torjuntataistelujen 
päämääränä on estää vihollista saamasta sillan-
päätä. Pyrkimyksenä on tuottaa viholliselle sel-
laisia tappioita maihinnousun aikaisemmissa vai-
heissa, että se epäonnistuu." (Lainaus ruotsalai-
sesta kenttäohjesäännöstä AR II.) 

Edellä esitettyyn tavoitteeseen pyrittäessä on 
ratkaisun avain monesti rannikkotykistön hal-
lussa. Linnoittamalla saatu kiinteiden rannikko-
tykistöyksiköitten korkea suojausaste vihollisen 
asevaikutuksia vastaan on tällöin välttämätön 
edellytys, jotta rannikkotykistö voisi kunnialla 
selviytyä tässä ratkaisevassa osassaan. 

Nykyaikaiseen linnakkeeseen saattaa kuulua 
mm. 
— tornitykkejä, 
— komento-, keskiö- ja tulenjohto-osia, 
— tähysmiinoitteita valvonta-asemineen, 
— it- ja lähipuolustus joukko ja sekä 
— väyläesteitä. 

Pyrkimyksenä on antaa kaikille toiminnallisil-
le osille samanlainen suojausaste. Tämä ei ole 
kuitenkaan läheskään aina mahdollista korkeiksi 
kohoavista kustannuksista johtuen. Niinpä jou-
dutaan esim. it- ja lähipuolustusosastojen majoi-
tussuojissa jonkinverran tinkimään sekä suo-
jausasteeseen että viihtyisyyteen nähden mikäli 
olosuhteita verrataan samalla saarella tai alueel-
la toimiviin rannikkotykistö joukkoihin. 

Pääaseistukseksi vanhemman aseistuksen rin-
nalle on tullut tai tulossa 75 mm:n ja 120 mm:n 
tornitykki. Koko asejärjestelmä tarvittavine a-
tarvikkeineen ja miehistöineen sijoitetaan kal-
lion sisään. Järjestelmälle annetaan erittäin kor-
kea suojausaste kaikkia tunnettuja asevaikutuk-
sia vastaan. Ns. heikkoa lenkkiä ei suojausket-
jussa saa olla, niinpä esim. tykkiasemien ulko-
puoliset kaapeliyhteydet on suojattava samoja 
vaatimuksia silmälläpitäen — EMP — kuin 
muutkin osat. Toimintaa pystytään valvomaan, 
mittauksia suorittamaan ja tulta johtamaan tar-
peen tullen myös siten, että kaikki miehet ovat 
suojassa. Tämä on mahdollista pitkälle viedyn 
tekniikan hyväksikäytön avulla. Valvonta-, tä-
hystys-, maalinosoitus- ja mittauskalustoon saat-
taa kuulua mm. suojasta käsin säädeltäviä tv-
kameroita, periskooppeja, laser-etäisyysmittarei-
ta ja tutkia. Vanhoja, hyväksitodettuja menetel-
miä ei suinkaan ole hylätty vaan niitä käyte-
tään rinnan uudempien kanssa niin kauan kuin 
mahdollista. Tulen johtoasemat pyritään rakenta-
maan sellaisiin paikkoihin, että voidaan käyt-
tää korsutyyppistä, helposti maastoutettavaa ja 
naamioitavaa rakenneratkaisua. Tähän onkin 
Ruotsin rannikolla yleensä aina verrattain hyvät 
mahdollisuudet maaston korkeuseroista johtuen. 

Vaarallisimmat mantereelle johtavat väylät sul-
jetaan tähysmiinoilla ja väyläesteillä. Tähysmii-
narivejä valvotaan väylän suulle rakennetuista 

miina-asemista. Tähysmiinat ovat siitä kä-
teviä, että omat laivat voivat tarvittaessa käyt-
tää väylää kunhan miinojen viritys on ensin 
poistettu. Miinat räjähtävät viritettyinä normaa-
liin tapaan tai myös tähysmiinan tapaan erik-
seen sytytettyinä. Koko toimintaa voidaan ohjata 
sähköisesti em. miina-asemasta käsin. Asemalle 
annetaan yleensä sama suojausaste kuin lähetty-
villä sijaitsevalle rannikkopatterille. Asema on 
rakennettu joko kokonaan teräsbetonista tai si-
ten, että itse tähystyshuone muodostuu teräs-
kuvusta. Optisen tähystyksen mahdollistaa n. 6 
cm paksu plexilasi-ikkuna tai painesuojattu pe-
riskooppi. Asema on maastoutettu ja naamioitu 
erittäin huolellisesti. Tämä koskee myös asemalta 
miinariveille meneviä kaapeleita. 

Muina väyläesteinä käytetään mm. 
— upotteita (aluksia ja betonikasuuneita), 
— tukkinippuja, -lauttoja ja -mattoja sekä 
— vaijereista tehtyjä vinoesteitä. 

It- ja lähipuolustuspesäkkeet pyritään raken-
tamaan samalla kertaa kuin pääaseistuksenkin 
linnoitteet, sillä ilman tehokasta ilmatorjuntaa 
ja lähipuolustusta on linnake kuin hyvä johtaja 
ilman esikuntaa. Asepesäkkeiden yhteyteen ra-
kennetaan miehistöä varten teräsbetoniset tyyp-
pikorsut. Yleisimpiä tyyppejä ovat kymmenen 
miehen avolouhos- ja kupolikorsut, joista jäl-
kimmäistä käytetään lähinnä kaivettavassa maa-
perässä. 

Kuva 1 
Kupolikorsun runko-osa on valettu. Koko kor-
sun kattava lohkarekivibetcninen räjäyttävä 
kerros on vielä tekemättä. 

Linnoitteiden maastouttamiseen, naamiointiin 
ja valelaitteisiin kiinnitetään erittäin suurta huo-
miota. Voidaan sanoa, että Ruotsi on tällä alalla 
yksi maailman edelläkävijöitä, josta on todis-
teena pitkälle viety tekniikka ja korkeat vaati-
mukset täyttävä naamiointivälineistö. Yleinen 
menettely tällä sektorilla tuntui olevan, ettei ra-
kennusvaiheessa olevaa linnoitetta pyritäkään 
naamioimaan. Rakennustyöt suoritetaan sensi-
jaan niin nopeasti kuin mahdollista ja päähuo-
mio kiinnitetään valmiin linnoitteen perusteelli-
seen maastouttamiseen ja naamiointiin sekä ra-
kennus jälkien hävittämiseen (kuvat 1 ja 2). 



Oy Kotka Stevedoring 

Kuva 2 
Kupolikorsu n 1/2 v rakentamisen jälkeen. 
Sen erottaa ympäristöstään vain sisäänkäynti-
nä varauloskäyntiluukuista. 

4. Yleisvaikutelma 
Saatuani kahden ja puolen vuoden a jan seu-

rata Ruotsin Linnoitushallinnon toimintaa eri 
portaissa jäi päällimmäiseksi vaikutelmaksi tun-
ne siitä, että oli saanut olla mukana jossakin 
hyvin järjestetyssä ja suunnitellussa toiminnas-
sa. Ruotsalaiset ymmärtävät rannikon puolusta-
misen merkityksen puolueettomuutensa suojaa-
misessa ja mahdollisen hyökkäyksen torjunnassa. 
Linnoittaminen maksaa, mutta he ovat olleet 
valmiita maksamaan laskun. 
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K E V Ä Ä N K U U L U M I S E T 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Pääkaupungin rannikoilta lähtivät jäät huh-
t ikuun puolivälin paikkeilla ja toukokuun al-
kuun mennessä olivat jo suojaisimmatkin lah-
det avoimina. Alusten varustaminen pur jehdus-
kaut ta var ten on suoritettu ja merikelpoisuus-
katsastusten jälkeen ovat aina vaikeat liikenne-
yhteydet taas vähän helpommin järjestet tävis-
sä. Kevätampumaleir i t pidettiin patteristoittain. 
l .Patteri ampui Isosaaressa 24—29. 4. ja 2. 5—4. 
5. suoritettiin sisäputki- ja i lmatorjunta-am-
muntoja. Leirin alkuvaiheessa haittasi kova 
uuli ja räntäsade ammuntojen suoritusta, mut-
ta sään seljettyä saatiin koulutusohjelman mu-
kaiset ammunnat vietyö läpi. Alkuhaparoinnin 
jälkeen saavutti pat ter i ammunnoissaan hyvän 
tason. 2.Patteri ampuu 3—4. 5. ja 8—9. 5. 

Rykmentt i vietti 54 vuosipäiväänsä 12. 5. 
1972. Vuosipäivän juhlallisuuksiin kuuluivat: 

— juhlallinen lipunnosto Kustaanmiekalla, 
— seppeleenlasku Suomenlinnan sankaritau-

lulla, 
— paraati, jonka vastaanotti ESSlE:n ko-

menta ja kenrl K Halmevaara, 
— päiväjuhla, 
— eversti H V Seppälän muotokuvan paljas-

tustilaisuus, 
— juhlalounas sekä 

— il tajuhla Suomenlinnan Upseerikerholla. 

Ylennykset 
Ylil J M K Vuohelainen kapteeniksi 19. 3. 1972 
Ltn R Hurme yliluutnantiksi 22. 4. 1972 
Kad J I Aronen luutnantiksi 24. 3. 1972 
Vääp E M Nikkinen ylivääpeliksi 1. 3. 1972 
Kers R J O Virtanen ylikersantiksi 1. 3. 1972 
Yliv E A Raunio sotilasmestariksi 11. 5. 1972 
Vääp J Jyrkkär inne ylivääpeliksi 11. 5. 1972 
Ylik N J Sankala vääpeliksi 11. 5. 1972 
Kers A J Hilden ylikersantiksi 11. 5. 1972 

Siirrot 
Ylik L Hapf LUudSpE:aan 24. 3. 1972 
Ylil S I Autio HelItR:iin 1. 8. 1972 
Ltn A M Honkala Turl tPstosta SlRtR:iin 
1. 6. 1972 
Vääp P K Orpana HanRPstosta SlRtR:iin 
24. 5. 1972 

Talvi on patteristossa sujunut totuttuun ta-
paan. Siihen on liittynyt lähes päivittäin pieniä 
"pikatilanteita" ennenkaikkea linnakkeiden 
huollon osalta. 

Koulutuspuolelta todettakoon Kirkonmaan lin-
nakkeen, päällikkönsä ylil A Vapaavuoren joh-
dolla, tuottaneen uuden erittäin reippaan lisän 
rannikon puolustajiin 15. 2. saapumiserän alok-
kaista. 

Merkittävimpänä tapauksena on patteriston 
kannalta pidettävä lähes "paikkakuntalaiseksi 
katsottavan puolustusministerin Sulo Hostilan 
vierailua 14. 3. useiden alojen asiantuntijoita kä-
sittävän seurueensa kanssa. Komentajan Kymin-
linnassa suorittaman patteriston esittelyn jälkeen 
ministeri tutustui vielä linnakkeisiin. Vierai-
lun aikana käsiteltiin myönteisessä hengessä 
monia patteriston kannalta elintärkeitä asioi-
ta, mm. talviliikennekysymyksiä ja asunto- sekä 
kasarmirakennusasioita. 

Edellä esitetyn johdosta elämme toivossa ja 
valmistaudumme parhaillaan siirtymään kesä-
kauteen kesäleirin tykinjyrähdysten myötä. 
Henkilöasiat 

Palvelukseen on Kadettikoulun suoritettuaan 
ilmoittautunut 

Ltn R Hannikainen 24. 3. 1972. 

Palvelukseen otot 
Lääklis J H A Leinonen 15. 4. 1972 
Kers M V Har ju 1. 2. 1972 
Kers J K Kähkönen 1. 3. 1972 
Ltn J I Aronen, 4. 4. 1972 
Kers E J Pir t t inen 16. 3. 1972 
Kers J I Alanen 4. 4. 1972 
Kers A J Suanto 4. 4. 1972 

Erot 
Sotmest P O Lotsari 10. 5. 1972 
Asent J O Backman 3. 5. 1972 

Nimitykset 
Kapt V E Skyttä majur in virkaan 10. 5. 1972 
Ylil J H K Vuohelainen kapteenin virkaan 
17. 3. 1972 
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RANNIKKOTYKISTÖ-
KOULU 

Kevät on saapunut Santahaminaan ja Rannik-
kotykistökoulun kampukselle. Se keikuttaa väs-
täräkin pyrstöä, pöyhistyttää fasaanikukon vä-
rikkäät sulat ja työntää vielä talvikalpean ruo-
hon idun tummasta kosteasta mullasta kurkot-
tamaan kohti kevätaurinkoa. Kevään myötä tule-
vat kevättyöt. Maalilautta saa uuden ponttoonin 
ja kirkkaat värit säleikköönsä, kuollut lehti kään-
tyy haravan piikin kääntämänä kekoon ja tykki-
vanhus koulun aukiolla kiiltelee tyytyväisenä 
korolissaan. Kursseilla kokeita, sotapelejä, ampu-
maharjoituksia. Eikä kevätväsymyksestä ole tie-
toakaan. 

56. Kadettikurssi päättyi 24. 3. juhlalliseen 
nimitystilaisuuteen Presidentin linnassa. Rtlin-
jan kadeteista selvisi parhaaksi kad-alik R E 
Hannikainen saaden RtUY:n perinnemiekan ja 
RSKY:n stipendin. Kad V O Eronen sai puoles-
taan 6. Kadettikurssin kummikurssipalkinnon. 
Kiitoksia vielä kerran pojat — kaikki neljä — 
miellyttävästä yhteistyöstä ja menestystä uusis-
sa tehtävissänne. 

Aselajimme uudet upseerit luutnantit (vas) 
J I Aronen, V O Eronen, kurssin johtaja ylil 
J K J Hakala, K E Hannikainen ja P A Veste-
rinen. 

Reserviupseerikurssi 139:n rtlinja käynnistyi 
5. 4. 69 oppilaan vahvuisena. 

17.—21. 4. järjestettiin koulussamme laaja ran-
nikko- ja meripuolustussotapeli. Siihen osallis-
tuivat Merivoimien Kapteenikurssi 18, Rannik-
kotykistön Kapteenikurssi 23, 42. Merikadetti-
kurssi, Rannikkoalueen esikunnan työskentelyn 
opetustilaisuuteen komennetut upseerit, Rannik-
kotykistön upseerikokelaiden tiedustelukurssi ja 
upseereita sekä aliupseereita PE:sta, MeriSK:sta 
ja RtK:sta. Sotapeliämme seurasi arvovaltainen 
tarkastajien ja vieraiden joukko kenraalien Hal-

TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Kelirikon loppuvaiheessa 7. 4. 1972 rykmentti 
sai käyttöönsä uuden suomalaisen hydrokopte-
rin (mallia NE Amphibion 3000). Hydrokopteri 
on osoittautunut erinomaiseksi kulkuvälineeksi 
Saaristomeren laajalla talviväylien rikkomalla 
vaikealla alueella. Tällä hetkellä kelirikko al-
kaa kuitenkin olla historiaa, sillä jokaiselle lin-
nakkeelle on jo veneyhteys. 

Tulevan kesän suurien kertausharjoitusten 
valmistelut ovat jo nyt työllistäneet rykmentin 
esikunnan. Suunnitelmien ja valmistelujen ke-
hittyessä koko rykmentin henkilökunta joutunee 
jännittämään kaikki voimavaransa kertaushar-
joitusten onnistumiseksi. Edellisten kesien ko-
kemukset taannevat kuitenkin onnistumisen tä-
näkin vuonna. 

I/TurRtR:n komentajaa, evl E Puhakkaa, 
odotetaankin kovasti johtamaan patteristoaan 
kertausharjoitusvalmisteluissa ja jokapäiväises-
sä käytännön elämässä. 

Kesän tultua käynnistyvät taas monet kiin-
teistö-, pioneeri- tykki- ja viestityömaat täy-
dellä teholla, joten työn puute ei tule rykment-
tiä vaivaamaan. 

Palvelukseen otot 
Kersantti K E K Koski 1. 4. 1972 

Ylennykset 
M J Laine lääkintäkapteeniksi 24. 2. 1972 
P P Koli ylikersantiksi 1. 4. 1972 

Siirrot (TurRtR) 
Luutnantti T R Ylönen örön vlkeen päälli-
köksi 5. 6. 1972 

(jatkuu siv 17) 

tun ja Multasen, amiraali Pirhosen ja eversti 
Verasen johdolla. Meille kaikille osallistujille 
sotapeli antoi runsaasti opetuksia ja kokemuk-
sia erityisesti rannikkojoukkojen ja merivoimien 
yhteistoimintajärjestelyistä ja alueellisesta puo-
lustuksesta rannikolla. 

Kadettikurssi 57:n rtlinja aloitti opinnot talos-
samme 2. 5. Aselajimme toivot ovat tällä hetkellä 
kadetit P O Inkinen, M O Kannaste, J M O Suo-
minen, H M E Vala ja J Vohlonen. Tervetuloa 
herrat kadetit kunniakkaaseen aselajiimme, sen 
sotakouluun ja kuumaa kesää. 

Ylennykset 
Kapteeneiksi ylil E J Haapala ja ylil A J Jaa-

tinen 19. 3. 1972 
Yliluutnantiksi ltn J K J Hakala 17. 3. 1972 
Komennukset ja tehtäviin määräämiset 
Kapt A J Jaatinen Huoltoupseerikurssi 36:lta 

17. 4. koulumme huoltopäälliköksi. 
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HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 

VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Huhtikuun alkuviikolla alkoivat jäät ja miehet 
lähteä Hangon vesiltä. Sotakoulut ja erilaiset 
kurssit nielaisivat runsaan kolmanneksen 1/72 
saapumiserän varusmiehistä. Tyhjiksi eivät pai-
kat kuitenkaan jääneet, sillä koulutetun mies-
aineksen paluu virta kursseilta oli alkanut jo hy-
vissä ajoin aikaisemmin. 

Kevätkauden vilkasta koulutus- ja esikunta-
toimintaa sävähdyttivät ukaasit Cooperin juok-
sutestistä. Kesäkuun alussa katsotaan oikein vi-
rallisesti ovatko kirjoitustaito ja kunto kehitty-
neet tasasuhteissa. Ennakkotietona voidaan var-
masti sanoa, että kynä ainakin pysyy käsissä. 

Toukokuun ensipäivinä keskitytään patteris-
tossa koulutuspäällikön koulutustarkastukseen. 
Tiivis ohjelma takaa täystyöllisyyden. Jokainen 
patteriston upseeri saa tilaisuuden esittää jota-
kin, ketään ei unohdeta. 

Touko-kesäkuun vaihteessa pidetään kevätleiri 
Hästö-Busössä. Tällöin ammutaan raskaan pat-
terin kouluammunta, pyrkimyksenä tietysti on-
nistuminen entistä paremmin. 

Henkilöstövajaus patteristossa tuntuu vain pa-
henevan. Lähes parikymmentä kersantin- ja vär-
vätyn tointa on edelleen täyttämättä. Tulijoita 
ei ole, koska patteristolla ei ole osoittaa asun-
toja. Nekin asunnot, jotka ovat käytössä, ovat 
niin kelvottomia ja epäajanmukaisia, että siirto-
anomus on monella ainakin mielessä. Toiveet 
tässä suhteessa ovat romahtaneet toinen toisen-
sa jälkeen. Pientä uskoa parannuksiin antoi kui-
tenkin se, että Ruotuväki-lehden pääkirjoituk-
sessa asiaa käsiteltiin. Luulisi, että nyt on p a k -
it o alkaa tapahtua. 

Henkilötietoja: 
14. 2. Vääp R Kankaristo lääkmestarikurssi 

2:lle HKoulK:een 
1. 3. Ylik P Kaihoniemi vääpeliksi 
1. 3. Kers Y Kemppinen ylikersantiksi 
10. 3. Teknikko P Lahtinen Ru-kurssi 138:lta 

RtK:sta sijaluvulla 1/72 (priimus) 
14. 3. Värvätty T Hahtola ylennetty kersan-

tiksi 
4. 4. Ltn Veikko-Olavi Eronen HanRPstoon 2. 

Ptrille Kadkurssilta 56 
4. 4. Maj P Lahdenranta tekntston päälliköksi 

KotRPstosta 
8. 4. Ltn S Tiusanen upseerien viestikurssilta 

ViestiKrsta 
24. 4. Vääp P Orpana siirto SIRtRriin 
Kahvitilaisuudessa 22. 4. hänelle luovutettiin 

HanRPston lippukilpi n:o 12 

Kevät tuntuu tulevan rymisten tänne poh-
joiseenkin. Kevään mukana on moottoroidusta 
patteristostamme tullut entistä huomattavasti 
liikkuvampi kun kuljetus välinetilannetta kohen-
nettiin usealla maastokuorma-autolla. Ja mikä 
parasta lisää kalustoa on luvassa. 

Huolimatta siitä, että Lappiin ikävöidään, ei 
Rovajärvelle tänä kesänä päästä. Mutta hiljal-
leen aletaan valmistautua patteriston kesäleiril-
le, joka tänäkin vuonna pidetään 1. — 6. 6. Loh-
tajan Vattajanniemellä. Johtajatehtävissä tulee 
toimimaan 10 uusmaalaista reservin upseeria ja 
7 reservin aliupseeria. Rt:n kapteenikurssia odo-
tetaan myös tutustumiskäynnille. 

Tämänkeväiset RAuK:n oppilaat saavat ainut-
laatuisen tilaisuuden kehittää jv:n tst-koulutuk-
sen johtajaominaisuuksiaan, kun RAuK koulut-
tajineen muuttaa 5. — 15. 6. väliseksi ajaksi 
niinikään Lohtajan leirikylään. 

Patteristo järjesti yhdessä Lions Club Vaasa 
—Vasan kanssa Vaasan Eläkeläiset ryrlle 20. 4. 
tutustumis- ja näytöstilaisuuden. 49 vanhusta 
seurasi yhden iltapäivän ajan tämänpäivän va-
rusmiehen koulutusta. 

Taas kerran koetetaan harsia kasaan hiukan 
viime vuosisadan puolenvälin jälkeen rakennet-
tuja patteriston kasarmeja. Tällä kertaa on Tie-
dustelupatterin vuoro siirtyä tilapäismajoituk-
seen odottamaan oman kodin kunnostamista. 

Henkilötietoja 
Ilmoittautuneet 

— Luutnantti P Vesterinen Kadettikoulun suo-
rittaneena 1. 4. 72 

— Kersantti S J Kauppinen 1. 4. 72 
— Kersantti R P Karhula 10. 4. 72 
— Yliluutnantit E Linnavesi ja E Raussi Huolto-

upseerikurssi 36:n suorittaneina 15. 4. 72 
Siirrot 

— Majuri L Virtala KokSpE:aan 
Maj L Virtala on 28. 4. 72 luovuttanut ja ylil 

E Linnavesi vastaanottanut patteriston huolto-
päällikön tehtävät. 

Luutnantti E A O Tiainen l . / I /TurRtR:n 
opetusupseeriksi 
Ylikersantti E J Kytökari l . / I /TurRtR:n 
viestialiups:ksi 1. 6. 1972 
Kersantti M A Peltonen IlmavTeknK 1. 5. 1972 

Erot 
Ylikersantti H M Haaparanta 31. 3. 1972 
Sähköasentaja P S Haaparanta 30. 4. 1972 
Emäntä S T Peltonen 30. 4. 1972 

17 



J O H T O R E N G A S 

Johtorenkaan 35-vuotisjuhlaa vietettiin tors-
taina 23. 3. 1972 Suomenlinnan Upseerikerholla 
illallistanssiaisten merkeissä. Kellon lähestyessä 
18.30 kerääntyi Suomenlinnan lautalle noin 70 
miestä ja naista juhla-asuisena valmiina uhmaa-
maan Suomenlinnan keväistä maastoa, osa ei 
katsonut liikunnan riittävän, vaan suoritti vielä 
pikamarssin Kaivopuiston kautta. Suomenlin-
naan tulon jälkeen koko vierasjoukko suoritti 
kunnianosoituksen kirkon seinustalla olevalla 
rannikkotykistön sankarivainajien muistotaulul-
la puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan las-
kiessa kukkalaitteen kunniavartion ja lippujen 
vartioimalle taululle. 

Suomenlinnan Upseerikerhon juhlasalin E-
muotoinen pöytä täyttyi viimeistä sijaa myöten 
vierasjoukon asettuessa toivorikkaana odotta-
maan illallista, jonka saamisen ehtona kuitenkin 
oli tunnin kestävän virallisen ohjelman läpikäy-
minen. 

Tervetuliaispuheessaan kerhomme puheenjoh-
taja julkitoi tyytyväisyytensä suureen osanottoon 
yleensä ja erityisesti siihen, että kutsuvieraat 
olivat noudattaneet kutsua niin nais- ja mies-
lukuisesti, todeten vieraiden joukossa olevan ken-
rmaj Karvisen, rt:n tarkastajan SlRtR:n ko-
mentajan, RtK:n johtajan, HRUP:n toiminnan-
johtajan, RtU:n puheenjohtajan, RtK:n reservi-
upseerikurssin johtajan, Kt-kerhon ja Meriosas-
ton puheenjohtajat sekä It-kerhon varapuheen-
johtajan. Edelleen puheenjohtaja totesi myös pe-
rustajajäsenien olevan edustettuna tässä 34 vuo-
den perästä järjestetyssä avec-juhlassa. Johto-
renkaan historiasta puheenjohtaja mainitsi ker-
hon alkuaikojen tiiviistä toiminnasta, kahdesta 
organisaatiomuutoksesta Helsingin reserviupsee-
rien piirissä, viimeaikaisesta toiminnasta ja ker-
hon toiminnan perusedellytyksenä olevasta kiin-
teästä kanssakäymisestä aselajien kanssa. 

Taiteilijoiden Ulpu Kytömaan ja Kyösti Hyp-
pölän musiikkiesityksen jälkeen HRUP:n toimin-
nanjohtaja komdri E. Pakkala piti juhlaesitel-
män kosketellen piirin, liiton ja Johtorenkaan 
toimintaa sekä yleisiä reserviupseerien arvos-
tuskysymyksiä. 

Laulunumeron jälkeen Johtorenkaan puheen-
johtaja suoritti palkitsemiset luovuttaen kerhon 
hallituksen myöntämät Johtorenkaan hopeiset 
ansiomitalit eversteille Veranen ja Elomaa 
myöntämisperusteena "kerhoon kuulumattomalle 
henkilölle, joka työllään on huomattavalla ta-
valla edistänyt Johtorenkaan toimintaa ja tar-
koitusperiä" sekä luutnantti Eravuolle myöntä-
misperusteena "monivuotinen tarmokas osallis-
tuminen Johtorenkaan toimintaan". Johtoren-
kaan pronssisen ansiomitalin saivat majuri Ran-
nisto ja majuri Rydman "ansiokkaasta toimin-
nasta rannikkotykistön tai yleensä maanpuolus-
tuksen hyväksi" ja yliluutnantti Kultti "mer-

R A N N I K K O T Y K I S T Ö N 
UPSEERIYHDISTYS 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys suoritti 5. 
5. tutustumiskäynnin Riihimäelle OY SAKO 
AB:hen ja Sähköteknilliseen kouluun. Yhdis-
tyksen jäsenet matkustivat aluksi hyvin erilai-
sia kulkuneuvoja käyttäen OY SAKO AB:n 
portille tuloajalla 14.30,jolloin havaintona oli 
loppujen lopuksi 43 jäsentä, jotka sateen sii-
vittämänä kiirehtivät tehtaan ammattikoulun 
luokkaan, mistä mielenkiintoinen tutustuminen 
tehtaaseen ja sen tuotantoon alkoi. 

Runsaan puolentoista tunnin kuluttua oli vuo-
rossa siirtyminen Sähköteknillisen koulun aal-
toputkien ja mikropiirien maailmaan, missä 
varmasti jokaiselle aukeni uusia näkymiä ran-
nikollekin sovellettavaksi. Mikroaaltojen jäl-
keen siirryimme paikalliselle kerholle, missä 
OY SAKO AB tarjosi pullakahvit. 

Illan jo hämärryttyä alkoi rattoisa paluumat-
ka kotikaupunkeihin. Kiitokset isännille ja esit-
telijöille erittäin mielenkiintoisista esityksistä. 

kittävästä urheilusuorituksesta", luutnantti 
Marschan "huomattavasta taloudellisesta tuesta 
ja merkittävästä urheilusuorituksesta", sekä 
luutnantti Sihvonen, vänrikki Paavola ja vän-
rikki Wähäjärvi "ansiokkaasta toiminnasta Joh-
torenkaan jäsenenä". Maukkaan illallisen aikana 
käytetyn vapaan sanan aikana Johtorengas sai 
vastaanottaa lukuisia onnitteluja ja lahjoja 
eversti Verasen luovuttaessa Johtorenkaalle Ase-
lajikilven n:o 5, eversti Elomaan SlRtR:n kilven, 
kommodori Pakkalan HRUP:n viirin, ylil. Ber-
nerin kuninkaallisen Suomen kenttätykistöryk-
mentin upseerien päiväkirjan ja ylil Vakon pie-
noismörssärin käytettäväksi merikilpailun kierto-
palkinnoksi. Adressien ohella juhlaan saapui 
myös sähkeitä kerhon vanhemmilta jäseniltä, 
eversti Vuorelalta ja HRUP:n puheenjohtajalta. 

Illallisen jälkeen ilta jatkui tanssin merkeissä 
aina kello yhteen, jolloin Porkkala vei joukon 
kaupunkiin, jossa juhlat lienevät jatkuneet pit-
käänkin kerhomme nuoremman polven voimin. 
Illan kuluessa päätettiin pitää seuraava avec-
juhla huomattavasti aikaisemmin kuin 34 vuo-
den päästä. 

P. V-o. 
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R A N N I K O N P U O L U S T A J A I N K ILLAN 
IO-VUOTISPÄIVÄ 

VUOSIKOKOUS 

Lauantaina huhtikuun 15. päivänä alkoivat 
Rannikon Puolustajain Killan 10-vuotispäivän 
tilaisuudet vuosikokouksella Rannikkotykistö-
koulun koulutushallissa Santahaminassa. Aurin-
koisen ja lämpimän sään vallitessa saapui ko-
kouspaikalle 39 kiltalaista. 

Killan puheenjohtaja Erkki Tuuli avasi ko-
kouksen kello 12.00 toivottaen osanottajat terve-
tulleiksi lausuen ilonsa siitä, että mukana on 
rannikon puolustuksemme merkkihenkilöitä ku-
ten kenraalit Valve ja Karvinen, monia perusta-
jajäseniä sekä myös naisjäseniä. 

Luettuaan Killan sääntöjen 2 §:n alkukappa-
leen: "Killan tarkoituksena on maanpuolustus-
hengen kehittäminen ja ylläpitäminen, rannikko-
tykistön ja rannikko jalka väen joukko-osastojen 
sekä rannikon väestön lähentäminen toisiinsa, 
toiminta jäsentensä keskisenä yhdyssiteenä, ran-
nikon puolustuksen piiriin kuuluvien historial-
listen perinteiden ja yhteisten muistojen vaali-
minen, rannikkotykistössä ja rannikkoj aika-
väessä palvelevien varusmiesten palvelusalttiu-
den kannustaminen, yhteishengen edistäminen 
sekä vaikeuksiin joutuneiden sotaveteraanien 
tukeminen "puheenjohtaja totesi Killan toimi-
neen tarkoituksensa mukaisesti ja toivoi toimin-
taa voitavan tässä hyvässä maanpuolustus-, ase-
laji- ja toverihengessä jatkaa aktiivisemmin. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki 
Tuuli, joka yksimielisesti valittiin myös edelleen 
Killan puheenjohtajaksi. 

Killan johtokunta toimintavuodeksi 1972—73 
muodostui kokoonpanoltaan seuraavaksi: Nor-
man Simonen, Pentti Elomaa, Edvin Sundström, 
Matti Jäntti, Raimo Vauhkonen, Toivo Linna, 
Timo Sario, Reijo Telaranta, Reijo Malinen (Tu-
runmaa) ja Eero Pekkola (Kymenlaakso). 

Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Urho Ant-
tila ja Jouko Salin varamiehinään Hannes Pel-
tonen ja Jaakko Väisänen. Kokoukselle esitettiin 
vuoden 1971 toimintakertomus ja tilinpäätös jot-
ka hyväksyttiin. 

Kokous kunnioitti hetken hiljaisuudella kulu-
neen toimintavuoden aikana iäisyyteen poistu-
neiden kiltaveljien Sulo Värtön, Juhani Simo-
sen ja Yrjö Heinosen muistoa. Vuodelle 1972 
hyväksyttiin tulo- ja menoarvio sekä seuraava 
toimintasuunnitelma: 

Rannikon Puolustajain Kilta aloittaa toisen 
toimintavuosikymmenensä jatkaen hyviksi ha-
vaittujen toimintamuotojensa puitteissa nii-

tä edelleen kehittäen sekä pyrkien löytämään 
uusia toimintamuotoja, joilla mahdollisimman 
moni rannikon puolustaja kaikista ikäryhmistä 
saataisiin aktiivisesti mukaan kiltatoimintaan. 

1. Yhteistoiminnan jatkaminen ja edelleen 
kehittäminen kaikkien samalla linjalla toimivien 
koti- ja pohjoismaisten yhdistysten ja järjestö-
jen sekä rannikkotykistöjoukko-osastojen kans-
sa. 

2. Paikalliskiltojen toiminnan aktivoiminen 
siten, että kaikilla rannikon osilla olisi mahdolli-
suus osallistua kiltatoimintaan. Kotiutuvien va-
rusmiesten nykyistä kiinteämmän yhteyden säi-
lyttäminen aselajiinsa ja joukko-osastoonsa kil-
tatoiminnan muodoin. 

3. Rannikon Puolustaja-lehden julkaiseminen 
yhdessä RtUY:n kanssa siten, että lehti antaa 
riittävästi tietoja rannikon puolustukseemme 
liittyvistä asioista ja että kiltaväen omakohtai-
sia ja paikallisia olosuhteita valottavia kirjoituk-
sia voidaan julkaista. 

4. Rannikon Puolustajien Päivän järjestämi-
nen, osallistuminen valtakunnallisiin kiltajuhliin 
sekä pohjoismaisten tutustumiskäyntien järjestä-
minen. 

5. Uusien kiltatoimintamuotojen kehittäminen 
jäsenistön toivomuksia vastaaviksi. 

6. Killan taloudellisen tilan kohentamiseen 
tähtäävät toimenpiteet. 

Jäsenmaksut päätettiin säilyttää entisinä eli 
varsinaiselta jäseneltä 7 mk vuodessa, josta Kes-
kuskillalle 3 mk sisältäen Rannikon Puolustaja-
lehden tilausmaksun ja paikalliskillalle 4 mk. 
Ainaisjäsen ja kannattava jäsen maksut 70 mk. 
Kannattavia jäseniä ei Killalla valitettavasti ole 
ollut. 

Kokouksessa todettiin Killan nais jäsenistön 
aseman olevan säännöissä vanhentuneella tavalla 
rajoitetun verrattuna heidän arvostettuun pa-
nokseensa käytännön kiltatoiminnassa. Joskin 
Kilta on aina pitänyt nais jäseniään vähintäin 
tasa-arvoisessa asemassa kaikessa toiminnassaan, 
velvoitettiin johtokunta toimimaan sääntöjen 
ajanmukaistamiseksi myös tältä osin. 

Puheenjohtaja esitti koko elämänsä rannikon 
puolustukselle omistaneen, Killan perustamiseen 
ja kehittymiseen ratkaisevalla panoksella vai-
kuttaneen sekä aikaansa ja vaivojaan säästä-
mättä aina innolla kiltatoimintaan osallistuneen 
Helsingin Killan puheenjohtajan Norman Simo-
sen kutsumista Killan ensimmäiseksi kunniajä-
seneksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja 
suosionosoituksin. 



Kokouksen päätyttyä siirtyi kokousväki soti-
laskotiin, jossa NMKY tarjosi kahvit. Sitten oli-
kin jo aika siirtyä saaren toiseen päähän Ka-
dettikoululle, sillä kello 14.00 oli vuorossa. 
PÄIVÄJUHLA 

Noin satapäinen juhlayleisö kokoontui sanka-
riaulaan, jonka juhlapukuisten kadettien kun-
niavartioimille sankaritauluille puheenjohtaja 
laski varapuheenjohtajan ja sihteerin kanssa 
Killan sinivalkoisen kukkalaitteen Helsingin Va-
ruskuntasoittokunnan soittaessa "Oi kallis Suo-
menmaa" hymnin. Koruttoman ja kauniin alku-
seremonian jälkeen siirtyi yleisö juhlasaliin, jos-
sa juhlaohjelman aloitti Raimo Ojalan johtama 
sotilassoittokunta soittamalla Jean Sibeliuksen 
Alla marcian. 

Tervehdyspuheen piti Killan puheenjohtaja 
Erkki Tuuli. Soittokunnan esitettyä välillä Heino 
Kasken Preludin astui Killan tunnuksella varus-
tettuun puhuja aitioon kenrm Väinö Karvinen 
luoden juhlaesitelmässään katsauksen itsenäi-
syytemme ajan rannikkotykistöön. Esitelmän 
jälkeen seurasi oopperalaulaja Jorma Flackin ja 
pianotaiteilija Jussi Törnvallin korkeatasoinen 
musiikkiesitys. 

Juhlapäivään oli keskitetty Killan huomion-
osoituksia kiltatoiminnassa ja sen tukemisessa 
ansioituneille. Palkitsemisseremonian aloitti pu-
heenjohtaja kutsumalla esiin vuosikokouksessa 
kunniajäseneksi kutsutun everstiluutnantti Nor-
man Simosen luovuttaen hänelle kunniajäsen-
kirjan. Killan hopealevykkeet saivat kenrl Väinö 
Valve, vuorineuvos Tapio Koski, eversti Eero 
Veranen, eversti Yrjö Pohjanvirta, eversti Aarre 
Kurki, konst Olavi Karlsson, sotm Toivo Linna, 
Vaasan Killan pj Reino Vierros, Rauman Killan 
pj U E Piiroinen, rouva Kaija Sokajärvi, maj 
Timo Sario ja Albert Heino. Pronssilevykkeellä 
palkittiin Kauko Pyyskänen, Jouko Kokkonen, 
Aarre Helanne, Viljo Markkanen, Heikki Pelto-
nen, Elsa Karasti, Arthur Cajander ja Antti Lai-
takari. Useimmat levykkeiden saajista olivat 
tilaisuudessa läsnä. Palkittujen puolesta kiitti 
kenrl Valve. Tämän jälkeen astui esiin varapu-
heenjohtaja Norman Simonen seuraavin sanoin: 
"Kunnioitettu juhlayleisö. Tänään 10-vuotista 
toimintaansa juhlivan Rannikon Puolustajain 
Killan puolesta ja nimissä on minulla kunnia 
luovuttaa kiltamme pienoislippu Teille herra 

pääjohtaja, majuri Erkki Tuuli, kiitokseksi ja 
tunnustukseksi siitä arvokkaasta, määrätietoi-
sesta ja hyviin tuloksiin johtaneesta työstä, jota 
Te olette suorittanut kuusi vuotta kestäneenä 
puheenjohtajakautenanne. Lopuksi rohkenen 
esittää koko jäsenistömme yli tuhatpäisen kilta-
veljesjoukon kunnioituksen vakuutuksen." 

Tervehdykset juhlivalle Killalle aloitti Puolus-
tusvoimain ja rannikkotykistöaselajin puolesta 
rannikkotykistön tarkastaja eversti Veranen, jo-
ka jakoi rannikkotykistön aselajikilvet Erkki 
Tuulelle, Norman Simoselle, Helmut Hessille, 
Tauno Sademiehelle ja Edvin Sundströmille. 
Tervehdyksensä esittivät seuraavina sodan ajan 
merivoimiemme komentaja kenraali Valve ja 
Maanpuolustuskillat ry:n edustajana professori 
Suomela. Pohjoismaisia veljes järjestöjä edusti 
E Juul Kamratföreningen Bergslagsartillerister-
na Göteborgin osastosta luovuttaen kiltansa 
muistoesineet Killalle ja Erkki Tuulelle. Eversti-
luutnantti O Lyytinen esitti Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistyksen tervehdyksen luovuttaen 
Killalle RtUY:n ammuksen. Professori P Vähä-
kallio luovutti Rannikkotykistökerho Johtoren-
kaan standaarin. Adresseja toivat Laivaston 
Kilta, Rannikkosotilaskotiyhdistys, SIRtR ja 
HanRPsto. Rannikkotykistökoulun reserviupsee-
rioppilaskunnan edustajan reipas ja rehti ter-
vehdys edusti nykyistä varusmiespolvea. 

Tilaisuuteen olivat lähettäneet tervehdyksensä 
Norges Soldatförbund Erling K Eriksen, Tans-
kan Roskilden kilta-alue Richard Petersen, Vax-
holms kustartilleriregementets gille Vapenbrö-
derna eversti Eric Jarneberg, Kystartilleriets Sol-
datforening P H Berg ja Suomen Reserviupsee-
riliiton puheenjohtaja Antti O Kolehmainen. 

Kadettikoulun johtaja eversti L Heinrichs 
kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan. 

Puheenjohtajan kiitettyä Killan puolesta kaik-
kia Kiltaa sen juhlapäivänä muistaneita päättyi 
isänmaallinen ja aselajihenkinen juhlatilaisuus 
Helsingin Varuskuntasoittokunnan kajauttamaan 
komeaan loppumarssiin: 8 tuuman kanuunat. 

ILLALLISTANSSIAISET 
Vielä illallakin lähes kesäisen sään vallitessa 

lähti Eteläsatamasta valkokylkinen lautta kello 
18.30 Suomenlinnaan kannellaan kuutisenkym-
mentä juhlamielistä kiltalaista. Alkucocktailit 
nautittiin Upseerikerhon lounashuoneessa, jossa 
tervetuliaissanat lausui Norman Simonen. Illalli-
nen nautittiin kerhon kauniissa juhlasalissa: 
Ruokailun aikana puhuivat Ernhold Juul ja Eero 
Veranen. 

Illallisen jälkeen alkoi pikkupöytiin siirryttyä 
vapaamuotoinen seurustelu ja tanssi. Viihtyisän 
yhdessäolon lomaan mahtuivat pirteinä ohjelma-
sirpaleina Oiva Aarnion puolituntinen värielo-
kuva kiltaretkistä yhdeksän vuoden ajalta, Im-
mu Kinnusen savolais-turkulais-skottilaista huu-
moria, E Sundströmin spontaani Meksikon pika-
juna täydessä vauhdissa ja Topi Linnan naisväen 
supertehokkaalla avustuksella järjestämät Roo-
ma-teoksen ja herätyskellon arpomiset. Kello ei 
kuitenkaan soinut loppumerkkiä ainakaan ennen 
puoltayötä, jonka jälkeenkin juhlia vielä jatket-
tiin erillispartioin eri suunnilla. (T.S.) Päiväjuhla Kadettikoulun juhlasalissa. 
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ONNITTELEMME JUHLAVUOTTAAN 
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KILTAA 

Oy KARL BOSTRÖM Ab 
Hanko 

UUSIKAUPUNKI 

KARJALAN LIITTO ry 
Helsinki 

Oy VAASA — UMEÅ Ab 
Vaasa 

OULUN KAUPUNKI 
WALLAC Oy 

Turku 

PORIN KAUPUNKI VALMET Oy 
Helsinki 

RAHKOLA Oy 
Vaasa VEHKALAHDEN KUNTA 

TAMMISAAREN KAUPUNKI 



TERVETULOA 
M E R I H A N K O O N ! 

VIIHTYMÄÄN — MILLOIN TAHANSA 

HOTELLI REGATTA 
Hanko 911-6491 

Oulun Rakennus Oy 

Oulu, Asemakatu 18 Puh. 23 588 

SUOSITELLAAN 

VETOOMUS RtUY:n jäsenkunnalle 

Yhdistyksemme 40-vuotisjuhlan merkeissä ke-
rätään aineistoa 40-vuotishistori ikki in, joka jul-
kaistaan seuraavan vuosikir jan yhteydessä. 
Jotta yhdistyksen perustaminen, alkuvaiheet 
ja koko tähänastinen toiminta tulisi luotetta-
vasti, yksityiskohtaisesti ja mielenkiintoisesti 
selvitettyä, tallennettua ja julkaistua, pyyde-
tään kaikkia asiaa tuntevia saattamaan tietonsa 
yhdistykselle. Pienilläkin yksityiskohdil la, van-
hoilla asiakirjoi l la ja valokuvil la on suuri mer-
kitys niistä muodostuvan kokonaisuuden tark-
kuudelle ja värikkyydel le. 

Puhelimella tai kir jeitse voi asiassa ottaa yh-
teyttä majuri Timo Sarioon. 

Os. Ristolantie 16 B 22 
00300 HELSINKI 30 
P: 57 30 83 

Virka: Sotakorkeakoulu 
Liisankatu 1 
00170 HELSINKI 17 
P: 12 681/223 

S ä h k ö u r a k o i t s i j a -LEHTI 
NORDENSKIÖLDINKATU 3 a 19 
00250 HELSINKI 25 Puh. 418877 

Oy LAIVATEOLLISUUS Ab 

Turku 

OULUN LÄÄNIN KUORMA-AUTOJEN 
TILAUSKESKUS OY 

Oulu, Hallituskatu 29 A 

SALON ALUEEN KESKINÄINEN 
VAKUUTUSYHDISTYS 

Salo, Raatihuoneenk. 3, puh. 2683 

L K SHIPPING Oy Ab 

Inkoo, Syväsatama 

Onnittelemme juhlivaa 
rantapyssyä 

LOVIISA-ATOMIKAUPUNKI 

TURUN VENEVEISTÄMÖ Oy 

20810 Turku 81 

Pihlajaniemi 

23 

Jonakin päivänä joku taas kerran 
tekee jotain sellaista, jonka vuoksi on hyvä, 

että Scan-Auto tekee muutakin kuin myy autoja. 
Scan-Auto myy autoja. Saabien mukana Ehkä juuri nyt on rauhallista ja turvallisen 
se myy myös turvallisuutta liikenteessä. tuntuista. Mutta jonakin päivänä joku taas 

Ajatelkaa ajovalojen huuhtelulaitteita ja jousto- kerran tekee jotakin, jonka vuoksi on hyvä 
puskureita. Scanioiden mukana se myy varautua etukäteen, 

kokonaistaloudellisten kuljetusten kautta turval- Scan-Auto tekee sen myymällä turvallisia hen-
lisuutta ja jatkuvuutta elinkeinoelämällemme. kilöautoja, taloudellisia kuorma-autoja Ja var-
Mutta Scan-Auto tekee myös muuta turvalli- moja varavoimalaitoksia. Siinä onkin kylliksi 
suutemme hyväksi. Sen varavoimalaitokset tehtävää yhdelle autoliikkeelle, 

suojelevat elintärkeimpiä toimintojamme SCAN-AUTO 
sähkökatkosten varalta. _ ajatelkaa vähän pitemmälle -



SÄHKÖLÄMMITYS 
TUO KOTIINNE 
LISÄMUKAVUUKSIA 

IMATRAN VOIMA OSAKEYHTIÖ 

Pitäjänmäki Karvaamokuja 2 
Kontula Ostoskeskus 
Lauttasaari Gyldenintie 12 
Riihimäki Paloheimonkatu 23 
Kuusankoski Keskuskulma 

Helsinki 1971. Kunnallispaino 


