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Suomenlinna on kahden vuosisadan ajan 
edustanut maassamme ainutlaatuista linnoi-
tusteknillistä ja sotilaallista perinnettä. Lin-
noituksen sotilaalliset toiminnat ovat hiljen-
tyneet vasta viime vuosikymmenen kuluessa. 
Merisotakoulu — Suomenlinnan näkyvimpä-
nä sotilaallisena toimintona — katsoo tehtä-
vässään vuosikymmeniä eteenpäin. Tehdyt 
ratkaisut takaavat Merisotakoulun edelleen 
kehittämisen vanhan perinnerikkaan linnoi-
tusyhteisön sisällä. 

Merisotakoulu on kouluttanut pääosan vii-
me sotiimme osallistuneesta laivaston ja ran-
nikkotykistön päällystöstä. Tänä päivänä 
palveluksessa olevasta puolustusvoimiemme 
ylimmästä johdosta on osa saanut koulutuk-
sensa Merisotakoulussa välittömästi sotien 
jälkeen. Pääosa rannikkotykistön vanhem-
mista toimiupseereista on Merisotakoulun 
kasvatteja. Rannikkotykistöaselajilla on täysi 
syy onnitella 236 upseeria, 628 toimiupsee-
ria ja 2855 reservin upseeria aselajiimme kou-
luttanutta opinahjoa. 

Edelleen jatkuva yhteistoiminta rannikko-
tykistön ja Merisotakoulun välillä tuottaa 
vuosittain aselajillemme ammattitaitoisia me-
renkulkijoita ja yhteistoimintaan koulutettuja 
vanhempia upseereita. Toivomme, että myös 
nuorempi upseeristo yhä lisääntyvässä määrin 
voi osallistua sekä Merisotakoulussa että 
Rannikkotykistökoulussa yhteisiin opetus- ja 
koulutustoimintoihin. 

Rannikkotykkiväki toivottaa sinisten vel-
jien opinahjolle onnea ja menestystä tuleville 
vuosikymmenille. 
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KOMENTAJAKAPTEENI 
PEKKA TUOMISALO 

Ehrensvärdin henki 
elaa yha 

Tänä päivänä suomalai-
silla on taas kerran eri-
tyinen syy palauttaa mie-
liin nykyisen meripuo-
lustuksemme perusteita 
sekä Viaporin, nykyisen 
Suomenlinnan keskeinen 
osa kehityksen eri vai-
heissa. Onhan linnoituk-
sen sotilasperinteitä jat-
kava Merisotakoulu vast-
ikään täyttänyt 50 vuot-
ta. 

Meren suunnasta Helsinkiin 
saapuvaa tervehtii ensimmäi-
senä hallitsevalla paikallaan 
liehuva Kustaanmiekan 
5 , 5 x 3 metrin kokoinen sota-
lippu. Se kiinnittää ensikerta-
laisenkin huomion ympäril-
lään olevaan linnoitusjärjes-
telmään, jonka suojassa ny-
kyinen pääkaupunkimme sai 
vähitellen kehittyä elinkelpoi-
seksi yhdyskunnaksi. Myöskin 
kaupungin suunnasta lähes-
tyvän tulijan kohdalla eräs 
ensimmäisiä havaintoja on 
yhtenäisen rakennusryhmän 
yllä liehuva Suomen sotalip-

pu. Merisotakoulun katolla 
se juhlistaa saariryhmän sitä 
osaa, joka tänä päivänä pää-
työnään jatkaa linnoituksen 
alkuperäistä tarkoitusta, val-
takunnan suojaamista merel-
tä kohdistuvaa uhkaa vas-
taan. Sekä itse linnoituksen 
että sen puitteissa tapahtuvan 
sotilaskoulutuksen perinteet 
yhdistyvät yhteen ja samaan 
henkilöön, sotamarsalkka 
Augustin Ehrensvärdiin. 

Kun Ruotsi—Suomen itäi-
set alueet eli koko Etelä-
Suomi 1700-luvun alkupuo-
lella kahdesti oli joutunut 
venäläisten valtaamaksi, 
avautuivat lopulta päättäjien 
silmät näkemään eteläran-
nikkomme puolustuksen stra-
tegisen merkityksen. Von 
Liewenin ja Ehrensvärdin 
suunnitelmiin perustuen vuo-
den 1747 valtiopäivillä pää-
tettiin asia korjata rakenta-
malla 

— Svartholman — Deger-
byn rajalinnoistus, 

— Viaporin päälinnoitus sekä 
— erityisesti meidän oloi-

himme soveltuva saaristo-
laivasto. 

Komentajakapteeni 
Pekka Tuomisalo on 
suorittanut MeriSK:n 
kadettikurssin vuo-
sina 1963—65 sekä 
SKK:n merisotalinjan 
vuosina 1975—77. 
Kirjoittajamme on 
nyt toista kertaa me-
ripuolustuksen esi-
upseerikurssin opet-
tajana Merisota-
koulussa. 
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Merisotakoulun rakennusryhmä kesällä 1980. Vasemmalla esikuntarakennus, jonka alakertakin on 
vuoden alusta ollut MeriSK:n esikunnan käytössä. Edessä on uusittu asuntolarakennus. Takana sijaitsee 
koulun päärakennus ja oikealla kadettiosasto ja ruokala. SA-kuva. 

Rakennustöitä Viaporissa 
valvoessaan Ehrensvärd ra-
portoi vuonna 1749 Tukhol-
maan mm seuraavasti: "Yhtä 
mahdotonta kuin Suomessa 
on käydä sotaa ilman ka-
leereja, yhtä tärkeätä on 
omata paikka niitä ja niiden 
kalustoa varten, eikä sen pa-
rempaa paikkaa löydy kuin 
täällä Viaporissa." 

Valtakunnan suurimman 
rakennustyön itsenäisenä 
johta jana tämä 37-vuotias 
everstiluutnantti osoitti ihme-
teltävää idearikkautta, luo-
vaa kykyä ja sitkeyttä aja-
tustensa toteuttamisessa. 

Epäilijöitä ja vastustajia 
riitti monilla eri tahoilla, 
eikä vähiten avomerilaivas-

ton upseerien ja heidän aja-
mansa linjan kannattajien 
piirissä. Ehrensvärd ajoi 
kyllä lämpimästi laivastonkin 
asiaa, mutta piti näissä olo-
suhteissa ensiarvoisen tär-
keänä laivaston, linnoitusten 
ja keveiden armeijaosastojen 
kiinteätä yhteistoimintaa. 

Ehrensvärdillä oli myös 
hämmästyttävän selkeä käsi-
tys saaristolaivastonsa henki-
lökunnan koulutukselle ase-
tettavista vaatimuksista. 

Laivapoikakoulutus — 
15.4.1762 

Ensimmäisenä vaiheena hän 
käynnisti 15.4.1762 antamal-
laan käskyllä laivapoikakou-

lutuksen. Oppilaiksi valittiin 
laivamiesten ja telakkatyöläis-
ten 10—12 vuoden ikäisiä 
poikia, joiden koulutus alkoi 
lukemisen, kirjoittamisen ja 
neljän peruslaskutavan opet-
tamisella. Kadettien ja ali-
upseerien koulutuksen hän 
pani alulle 1770 ilman halli-
tuksen myötävaikutusta. Vas-
ta 8.4.1779 annetulla kunin-
kaallisella käskykirjeellä va-
kinaistettiin oppilaitoksen 
toiminta. Kolmisen kuukautta 
myöhemmin eli 23.7.1779 
Kustaa III hyväksyi myös 
maavoimien upseerikoulu-
tuksen aloittamista Suomes-
sa koskevan esityksen ja 
Haapaniemen Kadettikoulu 
aloitti toimintansa. 



Tämän päivän Merisota-
koulu toimii edelleen Suo-
menlinnan Pienellä Itä-Mus-
tasaarella. Sen nyt 50 vuotta 
kestänyt toiminta alkoi, kun 
Tasavallan Presidentti 14.3. 
1930 oli vahvistanut uusitun 
lain upseerien opetuslaitok-
sista ja asetus Merisotakou-
lun perustamisesta oli an-
nettu 3.10.1930. Historialli-
sista puitteistaan huolimatta 
Merisotakoulu toimii a jan 
hengen ja vaatimustason 
edellyttämällä tavalla. Kou-
lun vaiheita on kuluneen 
vuoden aikana käsitelty 
useissa eri yhteyksissä. Tä-
mänhetken ja tulevaisuuden 
kannalta merkittävin vaihe 
alkoi 11.1.1974, jolloin teh-
tiin päätös Merisotakoulun 
pystäyttämisestä perinteisillä 
sijoillaan Suomenlinnassa. 
Pitkään jatkunut epävar-
muuden tila päättyi ja edel-
lytykset pitkäjänteiselle suun-
nittelulle ja toiminnan kai-
kinpuoliselle kehittämiselle 
olivat tästedes olemassa. 

Asuntola ja koulutuskalusto 

Toistaiseksi merkittävin tuota 
päätöstä seurannut edistysas-
kel oli asuntolarakennuksen 
peruskorjaus, mikä teki 
mahdolliseksi kantahenkilö-
kunnan kursseilla opiskele-
vien majoittamisen 1—2 hen-
gen huoneisiin nykyaikaisin 
mukavuuksin varustetuissa 
tiloissa, jotka kuitenkin elä-
västi muistuttavat velvoitta-
vista perinteistä aina Ehrens-
värdin ajoilta asti. Varsinai-
nen koulutuskalusto on ko-
kenut merkittävimmät paran-
nukset harjoitusaluskaluston 
kohdalla. Uusi koululaiva, 
miinalaiva Pohjanmaa on jo 
osoittanut kelpoisuutensa 
Suomen Joutsenen ja Matti 
Kurjen perinteiden ja tkajana 
myös suolaisille vesille ulot-

tuvilla purjehduksilla. Tule-
vana purjehduskautena sen 
koko tekninen varustus saa-
daan täysitehoisesti palvele-
maan koulutustarkoituksia. 
Pohjanmaan lisäksi Meriso-
takoulun hallinnassa on yh-
teysveneitä, purje- ja soutu-
veneitä sekä tänä vuonna val-
mistuneita Ahven-luokan 
harjoitusveneitä. Tiettyjä 
harjoitusvaiheita varten kou-
lun käyttöön on saatu lisäksi 
muita taistelu- ja apualuksia 
lähinnä Rannikkolaivastosta 
sekä Suomenlinnan Rannik-
kotykistörykmentistä. 

Varsinainen kurssitoiminta 
toteutetaan suoraan koulun 
johta jan alaisuudessa toimi-
vien osastojen puitteissa. 

Kurssiosastot 

Reserviupseeriosasto koulut-
taa vuosittain noin 80 uutta 
upseeria merivoimiemme re-
serviin. Sen ohjelmia on vii-
me vuosina tarkistettu pyrki-
myksenä mahdollisimman te-
hokkaasti käytäntöä palvele-
va opetus. 

Toimiupseeriosasto antaa 
uudistuneen koulutusjärjes-
telmän mukaisesti kolmen eri 
tason kursseilla opetusta 
vuosittain yhteensä 30—40 
toimiupseerille. 

Kadettiosasto vastaa meri-
kadettien koulutuksen meri-
sotilaallisesta osasta nykyisen 
koulutusjärjestelmän mukaan 
puolentoista talvikauden se-
kä kolmen laivapalvelujak-
son aikana. Painopistettä on 
näin siirretty käytännön har-
joitteluun tälläkin tasolla. 

Upseerien jatkokoulutus-
osasto toimeenpanee upsee-
rien asekurssit, merivoimien 
kapteenikurssit sekä meri-
puolustuksen esiupseerikurs-
sit. 

Merisotakoulu antaa näin 
säännöllisesti opetusta noin 

kymmenen eri tason kursseil-
la, joten sitä voidaan kiis-
tatta pitää maamme moni-
puolisimpana sotilasopetus-
laitoksena. 

Nopea tekninen kehitys 
tuo jatkuvasti uusia piirteitä 
myös merisodankäynnin alal-
le. Taktiikkaa on tarkistetta-
va, kun uusia asejärjestelmiä 
otetaan käyttöön, tapahtuu se 
sitten meillä tai muualla. Meri-
puolustuksen piirissä sovel-
lettavan operaatiotaidon ja 
taktiikan kouluttamisessa 
Merisotakoululla on varsin 
keskeinen asema. Sen järjes-
tämät erilaiset sotapelit ja 
muut taktiset harjoitukset 
tarjoavat mahdollisuuksia 
testata uusia ideoita ja so-
vellutuksia. Kokonaan ei voi-
da unohtaa Merisotakoulua 
myöskään uusien tuot tajana, 
onhan erityisesti upseerien 
jatkokursseilla koolla ainut-
laatuisen edustavia henkilö-
ryhmiä mitä erilaisimmista 
päällikötehtävistä kursseille 
komennettuina. 

Henkilökunta — tulevaisuus 

Merisotakoulu on nähnyt 
erittäin tärkeänä meripuolus-
tuksen eri osatekijöiden yh-
teistoiminnan edelleen kehit-
tämisen. Siitä on osoituksena 
jatkuva vilkas kanssakäymi-
nen muiden vastaavan tason 
opetusta antavien sotakoulu-
jen ja erityisesti Rannikko-
tykistökoulun kanssa. 

Kokonaisuudessaan Meri-
sotakoulun henkilöstö kurssi-
laiset pois luettuna käsittää 

— 30 upseeria ja erikoisup-
seeria, 

— 35 toimiupseeria, 
— 4 värvättyä ja 
— 23 siviilityöntekijää. 

Kommodori Erik Wihtolin 
johdolla se jatkaa kunniak-
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kaita perinteitään yhteisen 
asiamme hyväksi. Merisota-
koulun koulutusedellytysten 
parantaminen on viime vuo-
sina kohdistunut erityisesti 
koulutusaluskalustoon. Lähi-
tulevaisuudessa olisi vuoros-
taan uhrattava entistä enem-
män kiinteiden harjoituslait-
teiden kehittämiseen ja eri-
koisluokkien muuhun varus-
teluun. Vain asuntolaraken-

nus on kokenut peruskor-
jauksen. Edustavan pihapii-
rin muut rakennukset odot-
tavat vuoroaan. Suomenlin-
naa rakennetaan näinä päi-
vinä vilkkaasti, mutta ras-
kaat kuorma-autot ajavat 
useimmiten Merisotakoulun 
ohi. Koululla ei luonnollises-
tikaan ole mitään saarten 
ilmeen monipuolistamista 
vastaan, kunhan tämä ei ta-

Lipunnosto miinalaiva Pohjan-
maalla Suomenlinnassa 18.10. 
1980. SA-kuva. 

Ahven-luokan vene on tarkoitet-
tu oppilaiden merenkulkuope-
tukseen. MeriSK.ila on kolme 
Ahven-luokan venettä. SA-ku-
va. 

pahdu sen itsensä kustannuk-
sella. Perinteiset, elävät toi-
minnot tulisi ehdottomasti 
saattaa etusijalle päätettäessä 
lähivuosien peruskorjauksis-
ta Suomenlinnassa. 

Vasta peruskorjaustoimin-
nan loppuunsaattaminen ja 
tilojen ehostus vaativan kou-
lutuksen edellyttämään kun-
toon osoittaisi myös jokai-
selle ulkopuoliselle Suomen-
linnaan matkaavalle, että 
Ehrensvärdin henki todella 
elää yhä. • 
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MERISOTAKOULU 
Merisotakoulun 50-vuo-
tisjuhla vietettiin koulun 
tiloissa Suomenlinnassa 
18.10.1980. Tilaisuutta 
kunnioitti läsnäolollaan 
arvovaltainen kutsuvieras-
joukko, joista mainitta-
koon yleisesikuntapääl-
likkö kenrl J Valtanen, 
puolustusministeriön 
kansliapäällikkö kenrl 
A Pajunen, merivoimien 
komentaja kontra-amir 
Jf Klenberg ja puolustus-
voimien huoltopäällikkö 
kenrm A Kantola — 
kaikki MeriSK:n kasvat-
teja. Vieraiden joukossa 
olivat myös kenrl Valve 
ja merivoimien entiset 
komentajat. Vara-amir 
J Pirhonen luovutti päi-
väjuhlassa Merisota-
koulun johtajalle "Rita-
rimaljan", jonka nuo-
rempia polvia velvoitta-
vat saatesanat on esitetty 
lehtemme seuraavalla 
aukeamalla. 

Yläkuvassa eturivin kutsuvierasjoukkoa. Vas kenrl Valve, k-amir 
Klenberg, kenrl Pajunen, komdri Wihtol, kenrl Valtanen, vara-amir 
Pirhonen ja kenrm Kantola. SA-kuva. 

Alakuvassa amir Pirhonen on luovuttanut "Ritarimaljan" 
MeriSK:n johtajalle vierellään ritarit komkapt Kajatsalo ja ylil 
Ovaskainen. SA-kuva. 
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50 VUOTTA 18.10.1980 

Valmet Oy:n varatoimitusjohta-
ja R Ilves ja Ahven-luokan pie-
noismalli. SA-kuva. 

Yläkuvassa MeriSK:n kasvatit RtUY:n edustajat ev Lyytinen ja maj 
Perkki ovat onnitteluvuorossa. Vas koulun johtajan apulainen kom 
Sankkila. SA-kuva. 

Alakuvassa onnittelijoina RVLE.n komdri Kaisalo ja merivartios-
tojen komentajat komkapt Kanerva SMMV, kom Iivonen SLMV ja 
kom Salonsaari PLMV sekä Merivartio koulun johtaja komkapt 
Isohanni. Takana vas MKH.n pääjohtaja J-E Jansson. S-Akuva. 

Tykintekijät onnitteluvuorossa. 
Tampella Oy:n edustajat ev P 
Silvastin, 18 Mek, johdolla. SA-
kuva. 

Rt K: n johtaja evl P Knuutila, 27 
Mek, toivottaa onnea sinisille 
veljille. SA-Kuva. 
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VARA-AMIRAALI 
JOUKO PIRHONEN 

Ritarimaljan saatesanat 
Merisotakoululla 
18.10.1980 

Me vanhat sotaveteraanit 
olemme iloisia, että meille on 
suotu tilaisuus tuoda terveh-
dyksemme teille nuoremman 
polven merisotilaille. 

Uskomme, että teidän 
maanpuolustustahtonne on 
yhtä luja kuin isienne ja iso-
isienne heidän ollessaan val-
miit puolustamaan isän-
maamme itsenäisyyttä. 

Joku voi kysyä, mitä pieni 
ihminen — yksilö — voi vai-
kuttaa näin suurissa asioissa. 
Yhteiskunta koostuu juuri 
näistä pienistä ihmisistä ja hei-
dän yhteinen tahtonsa — yksi-
mielisyytensä — on vastusta-
maton kansallinen voima, 
johon koko olemassaolomme 
perustuu. Sodan olosuhteissa 
on ratkaisu — voitto tai tap-

pio — usein riippuvainen 
juuri rohkeiden, päättäväis-
ten ja sitkeiden yksityisten 
taistelijoiden, pienen tai suu-
remman joukon ja sen johta-
jan käsissä. 

Haluamme luovuttaa kou-
lun oppilaiden käyttöön nämä 
kirjat, jotka kertovat 191 :stä 
Mannerheimristin ritarista, 
joista kuusi kymmenestä on 
jo siirtynyt hiljaiseen divi-
sioonaan. Siellä ovat myös 
tämän koulun oppilaat Man-
nerheiminristin ritarit komen-
taja Olavi Arho ja kapteeni-
luutnantti Osmo Kivilinna, 
miinalaivan ja -laivueen pääl-
liköitä. 

Tässä virelläni on komen-
tajakapteeni Kaarlo Kajatsa-
lo, Suomen Joutsenen 1. Ru-

kurssin oppilas, voimistelun 
opettaja, moottoritorpedo-
veneen, -viirikön ja -laivueen 
päällikkö sekä yliluutnantti 
Toimi Ovaskainen, joka va-
rusmieskautensa jälkeen kir-
joittautui värvätyksi Rannik-
kolaivastoon v. 1926, oli 
MeriSKrn ensimmäisen kan-
ta-aliupseerikurssin ja 15. Ru-
kurssin oppilaana, mt-ve-
neen päällikkönä 96 partio-
matkaa vihollisvesille ja vi-
hollisalusten upotustilastossa 
N:o 1. Itse olen Joutsenen 
3. Ru-kurssin ja 10. Meri-
kadettikurssin oppilas. 

Merisotakoulun Herra Joh-
taja, pyydän teitä vastaan-
ottamaan koululle tämän 
maljan seuraavan adressin 
myötä. • 

Rannikon Puolustaja 
toivottaa lukijakunnalleen ja 

tukijoilleen 
Rauhallista Joulua 

ja 
Menetyksellistä Uutta Vuotta 
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LUUTNANTTI 
B. P. VÄHÄKALLIO 

Viaporin vapautus 
vuonna 1918 
Vuorineuvos Staffansin 
onnistunut urotyö 
V a p a u s s o t a m m e alkaes-
sa Viapor i ol i vahvast i 
venälä is ten käsissä j a 
m y ö s k i n punaiset havit-
tel ivat sen i sännyyt tä . 
M a n n e r h e i m lähetti sil-
lo in Hels inki in keho i -
tuksen etsiä rohkei ta ja 
taitavia mieh iä , j o t k a 
poista is ivat lukot l innoi -
tuksen tykeistä . 

Kone - ja Silta O y : n 
k o n e p a j o j e n j o h t a j a A l -
lan S t a f f a n s ott ikin tä-
m ä n tehtävän vas taan . 
H ä n oli erittäin sop iva 
t ehtävään , sillä hänel lä 
oli tarpeel l inen tykistö-
as iantuntemus , tunsi 
V iapor in laajan l innoi -
tusa lueen , osasi venäjää 
ja tunsi venälä i sen luon-
teen ja ajat te lutavan. 
J o ennenkuin hän sai 
t i edon M a n n e r h e i m i n 
määräykses tä hän oli 
K o n e - ja Si l lan y l i työn-
johta j i en Starckin ja 
V a n h a s e n kanssa suun-
nitel lut s a m a a asiaa. 

Venäjän vallankumouksen yh-
teydessä Viaporissa oli sur-
mattu suurin osa upseeris-
toa vallan olessa sotamies-
neuvostojen käsissä. Jäljelle 
jääneet upseerit, ainakin 
näennäisesti vallankumousta 
kannattavia, toimivat etu-
päässä kansliatöissä. Näiden 
upseerien joukosta Staffansin 
onnistui saada liittolaisia. 
Hänen tarkoituksena oli kes-
kuslinnoituksen sotamiesneu-
vostolle esittää Brest-Litovvs-
kin rauhanehdot, joihin hän 
lisäisi pykälän, jossa insinöö-
ritoimisto Ferro Helsingistä 
saisi tehtäväkseen linnoituksen 
tykkien hoidon ja niiden luk-
kolaitteiden varastoihin siir-
tämisen. Sotamiesneuvosto 
nimittäin tiesi rauhan solmi-
tun, mutta ei ehtoja. Staffan-
sin esittäessä suunnitelmansa 
keskuslinnoituksen hänelle 
myötämieliselle upseereille, 
nämä eivät kuitenkaan us-
kaltaneet luvata muuta kuin 
hyväntahtoista puolueetto-
muutta, joten Staffans päätti 
esittää asian suoraan jokaisen 
linnakkeen sotamiesneuvos-
tolle. Tätä varten hän hankki 
liittolaisia keskuslinnoituk-
sen puhelinkeskusta hoitavien 
puolalaisten sotamiesten kes-

P r o f e s s o r i , m a j res 
P Vähäkall io , Johto-
renkaan monivuot i -
nen puheenjohta ja , 
o n antanut luvan 
v u o n n a 1943 kirjoi-
tetun artikkelin jul -
ka i semiseen . 
Art ikkel i antaa hyvän 
k u v a n siitä, mih in 
ammatt i ta i to inen ja 
päät täväinen j o u k k o 
pystyy epävarmassa 
huhujen täyt tämässä 
i lmapiirissä. Vahvin-
kin l innoi tus o n 
murrettavissa , k u n 
sen he iko in k o h t a 
l ö y d e t ä ä n . 

kuudesta, joten kaikki Staf-
fansille vaaralliset puhelut 
voitiin keskeyttää. Vielä tar-
vittiin keskuslinnoituksen esi-
kunnan antama maihinnou-
sulupa ulkolinnakkeille. 
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Väärennetty kulkulupa 

Linnoituksen tykistökomen-
taja eversti Balsam suostui-
kin kirjoittamaan seuraavan 
muotoisen lupatodistuksen: 
Kulkulupa nro 373. Annettu 
tämän esittäjälle insinööritoi-
misto Ferron työnjohtajalle 
Juho Vanhaselle, todistuk-
seksi että hänelle myönne-
tään pääsy seuraaville ulko-
linnakkeille: Ryssänkari, 
Meikki, Harmaja , Kuiva- ja 
Isosaari, Villinki, ja Mies-
saari. Eversti Balsam jätti 
tarkoituksellisesti sisällön ja 
allekirjoituksensa väliin run-
saasti tilaa, koska hän ei itse 
uskaltanut kirjoittaa mitään 
tykeistä. Nyt Staffans kir-
joitti toisella koneella, jonka 
kirjaimet olivat huomatta-
vasti pienemmät, kuin sen 
koneen, jolla kulkulupa oli 
kirjoitettu, seuraavan lisäyk-
sen paperiin: " T y ö s k e n -
t e l e m ä ä n l u k k o j e n j a 
n i i d e n o s i e n p o i s t a -
m i s e k s i t y k i s t ö s t ä , 
h o i t a m a a n n i i t ä j a 
k u l j e t t a m a a n v a r a s -
t o o n . " Staffans ei ollut 
kiireessä löytänyt samanlaista 
venäläiskirj äimistä konetta. 
Tämän melko silmiinpistä-
västi väärennetyn kulkuluvan 
avulla Staffans miehineen, 
joita oli jo mainitut ylityön-
johtajat Starck ja Vanhanen 
sekä 15 miestä ja 3 koulu-
laista, päätti yrittää ulkolin-
nakkeille. Maaliskuun 5 päi-
vänä 1918 tämä valtausjouk-
ko nousi Kauppatorin ran-
nassa tutun laivurin laivaan, 
joka vei ensin muut mat-
kustajat Kirkkosaaren ran-
taan ja jatkoi sieltä sitten 
matkaa Vallisaarta kohti 
pysähtyen kuitenkin Kustaan-
miekan salmen kohdalla, 
jossa jätti Staffansin miehi-
neen jäälle. Tästä joukko 
jatkoi mukanaan tarpeelli-

set työkalut ja muonavarat 
matkaansa Isosaareen. Lin-
nakkeen sotamiesneuvosto ei 
huomannut kulkuluvan vää-
rennystä, mutta kieltäytyi 
sallimasta tykkien lukkojen 
poistamista. Staffansin on-
nistui kuitenkin päättäväisel-
lä ja röyhkeällä esiintymisel-
lä saada muut paitsi yhtä 
vakuuttuneeksi asiansa oi-
keudesta. 

Puhelin ei toiminut 

Tämä yksi epäilijä yritti soit-
taa keskuslinnoitukseen, 
mutta puhelin olikin salape-
räisellä tavalla rikki, joten 
hänkin antoi asian olla. Ve-
näläiset seurasivat tarkasti 
ensimmäistä lukon irroitta-
mista, mutta todettuaan sen 
ripeän ammattitaidon- jolla 
Staffans miehineen työsken-
teli ja nähtyään miten lukko 
pakattiin laatikkoon ja vie-
tiin varastoon, he menettivät 
kokonaan mielenkiintonsa 
työtä kohtaan. Sitä he eivät 
saaneet tietää, että jokaisesta 
lukosta jokin tärkeä pikku osa 
ja vastaavat varakappaleet 
rikottiin tai piilotettiin. Työt 
jatkuivat sitten pieniä muo-
navarojen täydennyksestä 
johtuvia keskeytyksiä lu-
kuunottamatta noin 5 viik-
koa, minkä jälkeen ei koko 
linnoitusalueella ollut muuta 
kuin 8 pientä kenttätykkiä 
eräässä Santahaminan vajas-
sa käyttökunnossa. 

Saksalaisten tulo 

Tällä välin punaiset olivat 
käyneet ahkeria neuvotteluja 
Pietarin kanssa saadakseen 
miehittää koko linnoitus-
alueen onnistuen siinä vasta 
4 päivänä huhtikuuta. Nyt 
vasta noin viikkoa ennen 
Helsingin tulevaa valtausta 
punajohtajat saivat tietää lin-

noituksen tykkien olevan 
toistaiseksi käyttökelvotto-
mia. Punaiset yrittivätkin 
saada tykit jälleen kuntoon, 
mutta onnistumatta. Staf-
fansin työ oli tehnyt mahdol-
liseksi Itämeren divisioonan 
ja Saksan laivaston pääsyn 
Helsinkiin ja pelastanut kau-
pungin mahdolliselta hävityk-
seltä. 

Saksalaisten noustua mai-
hin Hangossa 3 päivänä huh-
tikuuta Helsingissä oleva ve-
näläinen laivasto-osasto ja 
linnoitus lähettivät Hankoon 
edustajat sopimaan laivaston 
ja linnoituksen tulevasta 
kohtalosta. Sopimus saatiin-
kin aikaan, jonka mukaan 
venäläinen laivasto-osasto ja 
Viapori jäisivät puolueetto-
miksi, saksalaisten taatessa 
kuljetuksen kotimaahan. Lai-
vasto-osasto lähti kuitenkin 
Helsingistä ennen saksalais-
ten tuloa. Viapori noudatti 
sopimusta jo siitäkin syystä, 
ettei sillä ollut käyttökunnos-
sa olevaa tykistöä. 

Saksalaisten vallattua Hel-
singin pidettiin 13 päivänä 
huhtikuuta illalla Smolnassa 
neuvottelu Viaporin luo-
vuttamista. Suomen val-
tiota edusti kenraalimajuri 
Schvvindt, Venäjän valtiota 
linnoituksen komentaja evers-
ti, Kovanko, saksalaisia 
muuan kapteeniluutnantti. 
Schwindt ilmoitti olevansa 
valtuutettu ottamaan Viapo-
rin Suomen valtion haltuun. 
Tähän eversti Kovanko vas-
tasi sanoen Viaporin olevan 
välttämättömän renkaan Pie-
tarin puolustuksessa, joten 
sitä ei voida luovuttaa mah-
dollisesti muodostettavalle 
itsenäiselle Suomelle. Täl-
löin saksalainen kapteeni-
luutnantti otti puheenvuoron 
ja ilmoitti kaiken keskuste-
lun turhaksi, sillä amiraali 
Meurer oli käskenyt hänen 
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ilmoittaa, että saksalaiset ja 
suomalaiset joukot jo ovat 
miehittäneet koko linnoitus-
alueen. Miehitys olikin ta-
pahtunut ja sujunut, lukuun-
ottamatta paria pientä kahak-
kaa keskuslinnoituksen puhe-
linkeskuksista, välikohtauk-
sitta. 

Suomalainen Viapori — 
Suomenlinna 

Huhtikuun 14 päivänä mää-
rättiin Viaporin ensimmäi-
seksi komendantiksi eversti 
Gyllenbögel. Huhtikuun 17 
päivänä senaatti julkaisi ase-
tuksen, jolla Viapori liitettiin 
Suomen valtioon ja määrät-
tiin kuulumaan Uudenmaan 
lääniin sekä julistettiin Venä-
jän valtion kiinteä ja irtain 
omaisuus takavarikoiduksi. 
Näin alkaa Viaporin ura 
suomalaisena linnoituksena. 

Ensimmäinen huomattava 
tapahtuma itsenäisen Suo-
men Viaporissa on (ensim-
mäinen) lipunnosto Kustaan-
miekalla 12 päivänä touko-
kuuta 1918 täsmälleen 170 
vuotta sen jälkeen kun Eh-
rensvärd oli laskenut linnoi-
tuksensa peruskiven. Juhla-
vieraina oli mm. senaattori 
Svinhufvud. Tasan kello 13 
nousi salkoon Suomen vanha 
leijonalippu. Sitten Svinhuf-
vud nousee salon juurelle pi-
tämään juhlapuhetta. Hän 
koskettelee puheessaan aikaa 
edellisestä lipunvaihdosta 110 
vuotta ja 4 päivää aikaisem-
min nykyiseen lipunvaihdok-
seen kuvaten sen ajan mer-
kitystä Suomelle ja lopuksi 
ilmoittaa senaatin, muistoksi 
tästä tilaisuudesta, päättä-
neen muuttaa linnoituksen 
suomenkielisen nimen Suo-
menlinnaksi ja kohottaa lo-
puksi kolminkertaisen elä-
köönhuudon Suomen ja Suo-
menlinnan kunniaksi. • 

tiesitkö, ettjL veto fp 
sähkökiukaassa 
on ilmankostutin 
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DI, INSINÖÖRIMAJURI EVP 
HERMAN PAQVALEN 

Mäkiluodon ja Kuivasaaren 
järeiden tornien 
rakentaminen 
vuosina 1931—36 

Mäkiluoto 2/305 52-0 tykkitorni 
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suhteellisen pienin kustan-
nuksin saatettaisiin onnelli-
seen ratkaisuun. Etenkin 
kustannukset oli saatettava 
mahdollisemman pieneksi, 
jotta ehdotus varmasti me-
nisi Pl.M:ssä (Puolustusmi-
nisteriö) läpi ja työn aloitta-
miseen voitaisiin ryhtyä. 

Valmistelut ja materiaalin 
hankinta 

Asetekn Lipponen ryhtyi en-
sityökseen luetteloimaan ja 
lajittelemaan vanhaa, pää-
asiallisesti' Inosta tuotua ka-
lustoa, jota oli Isosaaressa, 
Kuivasaaressa ja Vallisaares-
sa. 

Raskaita asennustöitä var-
ten löytyi 2 nostokraanaa. 
Toinen oli Mäkiluodossa ja 
toinen Isosaaressa. Isosaares-
sa oleva kraana oli pahoin 
vioittunut, joten sen kunnos-
tus olisi tullut maksamaan 
arvion mukaan 100.000 mk. 
Kunnostamistöihin ei kuiten-
kaan ryhdytty, koska katsot-
tiin Mäkiluodon töiden edis-
tyvän siksi pitkälle ennen kuin 
Kuivasaaressa päästäisiin 
raskaitten osien asennukseen, 
että Mäkiluodon nosturi voi-
taisiin siirtää sinne. Mäkiluo-
don nosturi oli olosuhteisiin 
nähden hyvässä kunnossa ja 
saatettiin verrattain pienin 
kustannuksin käyttökuntoon. 

Mitä raskaisiin tykin osiin 
tulee, havaittiin, että niitä löy-
tyi tarpeellinen määrä suunni-
teltuja asemia varten. Sähkö-
laitteita puuttui tai olivat ne 
käyneet kelvottomiksi. Muu-
tamia moottoreita löytyi. 
Suurin puute ilmeni tykkien 
erinäisten koneistojen osista. 
Puutteet oli tarkoitus täy-

dentää mahdollisesti Virossa 
löytyvistä varaosista tai kor-
vata hankinnoilla kotimaisis-
ta tehtaista. 

Tutustumaan kalustoon 
sekä neuvottelemaan tarvit-
tavien osien luovutuksesta 
komennettiin kapt Oksanen 
ja Knuuttila Viroon. Piirus-
tus- y.m. töihin oli asetekn 
Lipposella apunaan kaksi 
opiskelijaa Salminen ja Sal-
mela. 

Koska kustannusarviot oli 
pidettävä mahdollisimman 
alhaisina, oli se myöskin 
omiaan vaikuttamaan suun-
nitelmien tekoon. Mäkiluo-
don saaressa oli venäläisten 
perua oleva keskeneräinen 
14" tykkitorni, jossa raken-
nustyöt olivat melkein val-
miit. Putkien ja koneistojen 
sekä liikkuvien panssarien 
asennustyöt olivat kesken. 
Koska k.o. paikka myöskin 
taktillisesti vastasi tarkoitus-
taan "Suomenlahden luk-
kona" , oli se otettava suun-
nitelmassa lukuun. Toisen 
tykkitornin asemapaikaksi 
oli kaksi vaihtoehtoa: Santa-
hamina ja Kuivasaari. Kuiva-
saaren valintaan asemapai-
kaksi vaikutti paitsi kustan-
nussyyt ehkä myöskin taktil-
liset näkökohdat. Avointen 
asemien rakentamisesta oli 
luovuttava kaluston puutteen 
takia. Isosaaressa löytyi tosin 
yhden avotykin kalusto, 
mutta Pl. M ei suostunut 
sitä luovuttamaan Merivoi-
mille. Kuuleman mukaan se 
oli suunniteltu rautatietykik-
si, vaikka suunnitelmaa ei 
sitten myöhemmälläkään to-
teutettu. 

Arvioidut kustannukset 

Kustannusarvio 305/52-0-tyk-
kitornin rakentamisesta Kui-
vasaaren 254/45-D patterin 
2. tykin paikalle päättyi sum-

Nyt julkaistavan, vuonna 
1945 laaditun esitelmän 
ensimmäisestä osasta 
puuttuu valitettavasti sen 
alkuosa. Esitelmän toinen 
osa julkaistaan seuraa-
vassa numerossa. 
Vuonna 1907 syntynyt DI 
insmaj evp Paqvalen 
osallistui järeiden tornien 
rakentamiseen 
konstruktöörinä ja 
piirtäjänä 1931—35. RT 
l:n panssaritorni-insinöö-
rinä hän toimi 1937—38 ja 
Mäkiluodon päällikön si-
jaisena v 1938. Insmaj 
Paqvalen oli RT l:n kor-
jauspajan johtajana 
1940—41, UudRP:n 
asetsto:n päällikkönä 
1941—44 ja SRLsto:n 
asetsto:n päällikön 
apulaisena 1944—46 sekä 
MerivE:n tvältsto:n tstoin-
sinöörinä 1946—47, josta 
toimesta hän erosi 11.12. 
1947. Tämän jälkeen hän 
toimi jaostopäällikkönä 
Rautatiehallituksessa 
vuoteen 1970. 
Rannikon Puolustaja 
kiittää julkaisuoikeudesta. 

' •:. i 
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Mäkiluodon linnake 1920-luvulla ja räjäytetty 8" patteri. Raunioilla 
kalastaja Malmströmin lapset. Kuvat O Enqvist. 

maan 3.500.000:— Mäkiluo-
don arvion ollessa 4.100.000:-. 

Arvioita tarkastellessa 
kiintyi huomio edellisen hal-
puuteen huolimatta siitä, 
että k.o. suunnitelmaan liit-
tyi huomattava rakennustyö 
sekä peruslieriön irroittami-
nen Mäkiluodosta ja siirtä-
minen Kuivasaareen. Arvioita 
arvosteltaessa on kuitenkin 
otettava huomioon, että 
Kuivasaaren arvio oli laadit-
tu aikaisemmin eikä siinä 
hankinta- ja asennuskustan-
nuksiin ehditty hankkimaan 
täsmällisiä tietoja. Mäkiluo-
don arvioon oli sitä paitsi 
lisättävä huomattava summa 
arvaamattomiin menoihin ai-
heutuen siitä, että tallella 
olevat 12" koneosat eivät 
ilman muuta sopineet 14" 
torniin. Tällä perusteella 
pyysi Meripuolustuksen Ko-
mentaja kirj. N:o 27/31/ 
13.3.31 töiden aloittamiseksi 
Kuivasaarta 1.325.000:— ja 
Mäkiluotoa varten 1.225.000:— 
tai ellei k.o. summaa halut-
taisi myöntää kaikkea yhdel-
lä kertaa, vaan töiden saat-
tamiseksi käyntiin myönnet-
täisiin aluksi mk 800.000:— 
Kuivasaarta ja mk 400.000:— 
Mäkiluotoa varten eli yht. 
1.200.000:—. Sanotussa kir-
jelmässä ehdotettiin vielä 
seuraavaa: 

Työn suoritus tulisi tapah-
tumaan MPE:n (Meripuolus-
tuksen esikunta) johdolla, 
koska vain siten on odotetta-
vissa, että työssä huomioon-
otettavat teknilliset, asetek-
nilliset ja linnoitusteknilliset 
näkökohdat tulisivat oikeissa 
suhteissa huomioonotetuiksi 
sekä kustannusten alentami-
seksi vakinaisen henkilökun-
nan, joukko-osastojen ja kul-
jetusvälineiden mahdollisim-
man suuri hyödyksikäyttö 
tulisi taatuksi. Pl .M:n 
Tekn.osasto ja Taisteluväli-

neosasto tulisi kumpikin val-
voa töiden suoritusta omalta 
osaltaan, mutta ilman yksi-
tyiskohtiin puuttumista. 

Työn suorituksen teknilli-
seksi johtajaksi määrättiin 
insmaj Jokinen ja asctekn 
Jolma. Työnjohtajaksi Mäki-
luotoon määrättiin asetekn 
Lipponen ja Kuivasaareen, 
jossa etupäässä alussa suori-
tettaisiin vain louhinta- ja 
betonoimistöitä määrättiin 
rakmest Strandström. Han-
kintojen päättäminen tulisi 
jät tää mahdollisimman laa-

joissa puitteissa Merip:n (Me-
ripuolustuksen) päällikön rat-
kaistavaksi MPE:n tekntsto:n 
esityksestä. Tarpeellisiksi 
katsotut hankinta-asiat tulisi 
kuitenkin voida jät tää 
Pl .M:n eri osastojen ratkais-
tavaksi. Tilitykset tulisivat 
tapahtumaan RT l :n (Ran-
nikkotykistörykmentti 1) 
kautta. Toukokuun 8 p:nä 
1931 päivätyllä kirjelmällään 
ilmoitti Pl .M myöntäneensä 
mk 1.200.000:— määrärahan 
käytettäväksi esitettyä tarkoi-
tusta varten. 
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Mäkiluodon ja Kuivasaaren 12" tornin rakennustyössä käytetty 
venäläisten jättämä nostokraana. Kuva O Enqvist. 

Työt alkavat 

K.o. kirjelmän johdosta an-
toi Merip:n komentaja käs-
kyn töitten aloittamisesta vii-
pymättä. Etualalle asetettiin 
Mäkiluodossa seuraavat val-
mistelutyöt: 
— tarpeellisten asuin- ja va-

rastorakennusten kun-
toonsaattaminen, 

— laiturin ja sieltä patterille 
johtavan kenttäradan 
kunnostaminen, 

— patterilla olevan nosto-
kraanan saattaminen kä-
sikäyttöä varten kuntoon, 

— nostokraanan radan vah-
vistaminen ja jälkimmäi-

nen ulottuvaksi myös en-
simmäiselle tornille siellä ole-
van perusrummun nostami-
seksi ja ammuskellarien au-
kaiseminen ja kellarien puh-
distus. 

Ennen töitten aloittamista 
oli Makilon (Mäkiluoto) saa-
ri, joka oli ollut Pl .M:n val-
vonnassa, luovutettava RT 
l:lle ja se tapahtui 3.6.31. 
Vastaanottajana toimivat RT 
l :n puolesta majuri Enckell, 
resluutn Jolma ja rakmest 
Strandström. 

Jäljellä oleva pöytäkirja 
luovutustilaisuudesta on 
omiaan osoittamaan miten 
outo tämä sittemmin ryk-
mentille ja koko eteläranni-
kollemme niin tärkeä saari 
vastaanottajille oli. Pöytäkir-
jassa sanotaan: 

"Mainit tu Mäkiluodon 
saari sijaitsee Porkkalan saa-
ristossa, pinta-alaltaan n. 40 
ha., maaperä kallioinen, kas-
vullisuus pensaskasvullisuut-
ta. Saaren jakaa kapea salmi 
kahtia Suur-Mäkiluotoon ja 
Pikku-Mäkiluotoon. Pääsaa-
rella on venäläisten toimesta 
vv. 1913—1918 suoritettu lin-
noitustöitä, mitkä ovat jää-
neet suurimmalta osaltaan 
keskeneräisiksi, ollen jo val-

miit tykkitornit räjäytetty. 
Saari on täynnä kaikenlai-
sia rakennusjätteitä tehden 
epäsiistin vaikutuksen." 

Tuleville linnoitustöille oli 
tärkeä seikka se, että linnak-
keella oli kaksi puolivalmista 
14" tykkitornia N:o 1 ja N:o 
2. Tornille N:o 1 olivat am-
muskellarit olemassa, mutta 
olivat ne osaksi veden vallas-
sa ja osaksi kattamatta. Tor-
nin N:o 2 kellarit olivat pa-
remmat. Laitureita oli Suur-
Mäkiluodossa 2. Toinen saa-

ren itärannalla toimien sa-
malla aallonmurtajana ja 
toinen pohjoisrannalla. Kent-
tärataa oli saaressa lähes 1 
km. Tornipatterilla oli aikai-
semmin mainittu 110 t. nos-
tokraana. Rakennuksia oli 
saaressa kaikkiaan 12 kpl. 
eri tarkoituksia varten ra-
kennettuja ja käytettyjä, osa 
niistä hajoamistilassa, osa 
kuitenkin sellaisia, että niistä 
korjaamalla saatiin rak.töitä 
varten tarvittavat asunnot 
y.m. tilat. 
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Konstruktio- ja piirustus-
töitä varten oli palkattu ins. 
Salovius ja allekirjoittanut. 
Suunnittelutöitä varten oli 
rykm. tekn. tston käytettä-
väksi asetettu kapt Knuutti-
la. 

Kuivasaaren työt saatiin 
aloittaa vasta sen jälkeen 
kun Mäkiluodosta oli irroi-
tettu 1. tykin peruslieriö. 

Työt Mäkiluodossa olivat 
kesäkautena v. 1931 etupääs-
sä valmistelu-, puhdistus- ja 
raivaustöitä. Rakennustöitä 
johti saarella rakmestari 
Uuttu ja työläisiä saatiin tar-
peen mukaan aina lisää sitä 
mukaan kun niitä voitiin si-
joittaa. Työläiset olivat osit-
tain paikkakunnan miehiä, 
osittain niitä oli saatu Hel-
singistä. 

4.11.31 sattui Mäkiluodon 
töiden yhteydessä ikävä on-
nettomuus, jossa muutamat 
asevelvolliset sotilaat menet-
tivät henkensä. Sanottuna 
päivänä oli kova itämyrsky 
ja linnakkeelle sementtilas-
tissa matkalla oleva hinaaja 
B2 haaksirikkoutui kovassa 
aallokossa Särkänsalmessa. 

Peruslieriön irroitus oli 
vaikea tehtävä 

Oman lukunsa tykkitornien 
rakennustöissä muodosti Mä-
kiluodon patterilla olevan 
toisen tornin peruslieriön ir-
roittaminen ja kuljettaminen 
Kuivasaareen, jonka onnistu-
misesta Kuivasaaren työt oli-
vat riippuvaisia. 

Kuvaavaa MeripE:n epäi-
levästä asenteesta tähän ky-
symykseen on kirjelmä, jossa 
nimenomaan kielletään Kui-
vasaaren töitten aloittamista 
ennenkuin lieriö oli irroitettu 
Mäkiluodosta. 

Irroittaminen tapahtui seu-
raavasti: 
Senjälkeen, kun lieriö oli va-
pautettu kaikista ankkuri- ja 
sideraudoista, joilla se oli 
valettu betoniin kiinni, ase-
tettiin sen alle 4 kpl. 120 
tonnin nostureita ja sidottiin 
se vielä nostokraanan kouk-
kuun, jonka nostovaijerit ki-
ristettiin. Nostovoima oli 
näinollen n. 600 tonnia lie-
riön painon ollessa n. 100 
tonnia. Huolimatta tästä val-
tavasta nostoylivoimasta ei 

lieriö liikahtanutkaan. Työ 
näytti jo toivottomalta. Il-
meisesti oli lieriö jostakin 
takertunut betoniin kiinni. 
Silloin keksi asetekn Jolma 
hyvän keinon. Miehiä pan-
tiin lieriön sisäpuolelle use-
ampaan eri kohtaan rauta-
lekoilla lyömään lieriön sei-
nämiä. Lieriö joutui täten 
tärinälle alttiiksi ja rupesi 
vähitellen irtautumaan ja 
nousemaan kuopastaan. Sit-
ten se kuljetettiin nosturilla 
patterin itälaitaan, johon oli 
rakennettu hirsipeti lieriön 
laskemiseksi patterilta laitu-
rille johtavalle tielle, josta se 
hirsien varassa vinttureilla 
vedettiin laiturille. 

Lieriön kuljetuksesta Kui-
vasaareen oli käsketty, että 
se tapahtuisi hiiliproomulla, 
jonka kantavuus on 800 ton-
nia. Proomulla tuli olla 500 
tonnin pohjalasti kivihiiliä. 
Vakavuuslaskut oli suoritta-
nut MPE. Purkamisen Kui-
vasaaressa oli tapahduttava 
seuraavasti: 

Koska proomu ei koko 
kuormallaan uinut Kuivasaa-
ren laituriin tarpeeksi lähelle, 
oli pohjalasti vähennettävä 
keulasta alkaen ja sitä mu-
kaan uittaa proomua edel-
leen. Ettei tasapaino häiriin-
tyisi, oli lieriötä tuettava vai-
jerilla maalta käsin. Kun 
rumpu oli saatu kyllin lähel-
le laituria, oli rakennettava 
alusta ja vedettävä se vinttu-
reilla maihin. Tällä tavoin 
työ suoritettiinkin, mutta 
sitä ennen oli vaarallinen ja 
henkeä salpaava kuljetusmat-
ka suoritettava. 

Lieriön hinaus 

Kuljetukseen määrätyt kolme 
hinaajaa, Kustaanmiekka, 
Katajaluoto ja Susisaari oli 
13.12.31 klo 18.00 lähtöval-
miina. Ilma oli tyven ja meri 
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Taloudelliseen puun ajoon 

VVINHA 
Edullisin keino siirtää puutavara pois metsästä 

koneellisesti on tehdä se Winhalla. Winha 550 ja 600 
ovat pieniruokaisia ja vahvoja työkelkkoja, jotka sovel-
tuvat erinomaisesti maatilakäyttöön, latuhöylän vetoon 
sekä erilaisten laitosten raskaisiin urakkatöihin. Leveän 
telamaton ansiosta Winhan lumessakulkuominaisuu-
det ovat erityisen hyvät. 

HUOLTAA 

NEUVOO 

- Moottori: Rotax 503/34 hv/6300 r/min 
- Vaihteisto: 2 eteen + peruutus 
- Telamaton leveys: 500 mm (550) ja 600 mm (600) 
- Pieni polttoaineenkulutus 3-6 l/h 

K-maatalouskeskukset 
ja -kaupat 



melkein rasvatyyni. Säätiedot 
olivat suotuisat. Silloin kulje-
tuksen johtaja , asetekn Jol-
ma päätti lähteä liikkeelle. 
Ei päästy pitemmälle kuin 
Pihlajasaaren tienoille, kun 
alkoi kova myrsky ja lumi-
pyry kiihtyen ajoittain niin 
sakeaksi ettei nähty lähellä 
olevia saaria. Matkaa jatket-
tiin kuitenkin hiljaisella 
vauhdilla aina Kytön korkeu-
delle, jossa oli yövyttävä. 
Seuraavan päivän aamuna 
proomu saapui Suomenlin-
naan ja kiinnitettiin vesilai-
turiin, josta se muutamaa 
päivää myöhemmin siirettiin 
Kuivasaareen ja työt voitiin 
aloittaa. 

Teknillisiä ongelmia 

Kuten aikaisemmin tämän 
esitelmän yhteydessä on esi-
tetty, oli Mäkiluodon tornit 
tarkoitettu 14" tykkejä var-
ten, mutta kun tätä kalus-
toa ei ollut, oli 12" kalusto 
sovitettava niihin. Suunnitte-
lutyön yhteydessä tuli esille 
moni teknillinen pulma, joka 
vaati ratkaisunsa. Niinpä 
m.m. oli alunperin suunni-
teltu tykeille 45° maksimi-
korotus mahdollisimman 
suuren ampumamatkan saa-
vuttamiseksi. Tästä oli kui-
tenkin tekn. vaikeuksien ta-
kia tingittävä melkein 7°. 
45° korotus olisi m.m. vaa-

tinut sivusuunta-akselin siir-
tämistä eteenpäin tai kanna-
tuspukkien vetämistä taaem-
maksi. K.o. työt olisi kui-
tenkin vaatineet niin paljon 
muutoksia koko tornin ra-
kenteessa, että saavutettavan 
amp.matkan pidennyksen ei 
katsottu korvaavan esiintyviä 
haittoja ja lisäkustannuksia. 

Suunnitteluissa tutkittiin 
perusteellisesti myöskin la-
taus- ja a.tarvikkeiden syöt-
töprobleema. Virossa olevis-
sa 12" torneissa tapahtui 
a.tarvikkeiden syöttö syöttö-
kerroksessa liikkuvan lataus-
sillan avulla. Oli tutkittava 
kannattaisiko tällainen järjes-
telmä vai oliko syöttö järjes-
tettävä liikkuvan vaunun 
avulla, joka tulisi siltaa huo-
mattavasti kevyemmäksi, 
mutta oli suunniteltava ja ra-
kennettava tarkoitustaan vas-
taavaksi. Lisäksi oli otettava 
huomioon palv.miehistön 
tarpeellisuus ja lukumäärä 
kussakin eri tapauksessa. 
Kapt Knuuttilan laatima tut-
kimuskertomus päättyi vau-
nusysteemin hyväksi halvem-
pana rakentaa ja varmem-
pana käyttää sekä käyttömie-
histön lukumäärään nähden 
liikkuvaa siltaa edullisempi. 

Hankinnat suoritettiin 
MPE:n ohjeitten mukaan si-
ten, että eri liikkeistä pyy-
dettiin tarjouksia, joista edul-
lisimmasta tehtiin tilaus. Tär-
keimmät hankinnat alistet-
tiin PL.M:n vastaavien osas-
tojen ratkaisuille. Tätä me-
nettelyä koski m.m. Oy. 
Strömbergin tar joamat säh-
kökojeet. 

Alihankkijat 

Suurimmat hankinnat sijoi-
tettiin, paitsi Oy Strömber-
gille, Karhula Oy:lle, joka 
m.m. toimitti a.tarv. nosto-
laitteet ja niitten vintturit, 

Mäkiluodon 12" rakennustyömaa. Kuvassa on kalastaja Malmström 
lapsineen ja vieraineen. Kuva O Enqvist. 
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Kone ja Silta Oy:lle, joka 
toimitti raskaimmat rakenne-
osat kuten panssarikonsoolit 
y.m., Oy Stenbergin toimit-
taessa pienempiä ja kevyem-
piä koneistoja, kytkimiä y.m. 
Mitään suurempia suunnitte-
lu- ja asennusvirheitä ei esiin-
tynyt. Liikkeiden hankinnat 
suoritettiin sopimusten mu-
kaisesti sekä aikaan että ma-
teriaaliin, asetteluihin ja vaa-
timuksiin nähden. 

Erikoisen suurta tunnus-
tusta työn hyvälle alulle ja 
onnistumiselle on annettava 
asetekn Jolmalle, joka en-
nakkoluulottomasti, harki-
tusti ja tarmokkaasti johti 
työtä, joka meille kaikille oli 
outoa. 

9.1.33 sattui Mäkiluodossa 
tulipalo, jossa m.m. tuhou-
tui työmaan kor jauspaja ja 
erinäisiä työläisten asuntoja, 
kanttiini ja varasto sisältäen 
työkaluja ja tornin koneosia. 
Sanottuna päivänä vallitsi 
kova myrsky, joten kerran 
irti päässyt tuli levisi nope-
asti. 

Tulipalossa aiheutuneet ai-
neelliset vahingot olivat pie-
niä, tuhoutunutta kalustoa 
oli arvoltaan vähän toista sa-
taa tuhatta. 

Sillävälin, kun Mäkiluo-
dossa tehtiin asennustöitä 
tykkitornissa, oli Kuivasaa-
ressa louhimis- ja raivaus-
työt päässeet hyvään vauh-
tiin. 

Kuivasaari 

Kuivasaaressa oli tähän ai-
kaan 254/45-D patteri, jonka 
toisen tykin kohdalle e.m. 
tykkitorni oli rakennettava. 
Lisäksi kuului suunnitelmaan 
tornin ja sen takana olevan 
koneaseman yhdistäminen 
välikäytävällä. Patterin am-
muskellarien yhdistäminen 
tykkitorniin, tornin vasem-

Mäkiluodon v 1939 valmistunut kasarmi pommituksen jälkeen 
vuonna ?. Kuva O Enqvist. 

Trikoo- ja neuletehdas 
PUHAKKA OY 

LAHTI 
Puhelin 918-339 933 

Mäkiluodon "Korsula" jatkosodan aikana. Korsulassa oli Linnak-
keiston esikunta, majoitustiloja ja sotilaskoti. Kuva O Enqvist. 
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maila puolella olevien kella-
rien yhdistäminen keskenään 
yhdeksi kellariksi, jossa tu-
lisi vain ohut väliseinä am-
mus- ja tornin varapanoskel-
larin välille. Entiset panos-
kellarit oli tarkoitus käyttää 
edelleenkin panoksia varten. 
Ammusten siirto ja kuljetus 
kellarissa tuli tapahtua katto-
vaunuja ja taljoja käyttäen. 
Panoksien siirron tuli tapah-
tua kantamalla ne ulos käy-
tävälle, josta ne kouruja pit-
kin voitiin luisuttaa torniin. 

254/45-D toisen tykin pur-
kamiseen oli komennettu 
asetekn. Silventoinen ja vän-
rikki Valjakka RT 2:sta. Val-
vojana oli Ikeen päällikkö 
kapt Moring. 

Suurimpana työnä oli Mä-
kiluodosta tuodun peruslie-
riön siirtäminen laiturilta 
patterille ja sen laskeminen 
monttuun. Tätä varten oli 
rakennettu kolme bet. pyl-
västä, joiden varaan lieriö oli 
laskettava. Lieriö vedettiin 

vorokilla ja vinttureilla pat-
terimäelle ja sitten alettiin 
laskea. Lakeminen tapahtui 
siten, että lieriön alle pan-
tiin nestenostureita, joitten 
avulla lieriö laskettiin pystys-
sä olevien tukihirsien varaan. 
Katkaisemalla vuoronperään 
tukihirsiä ja alentamalla nos-
turin petausta voitiin lieriö 
laskea kuoppaansa betoni-
pylväiden varaan, jossa se 
tasattiin vaakasuoraan asen-
toon ja kiinnitettiin perus-
taansa. Vasta sen jälkeen 
suoritettiin perustan lopulli-
nen valaminen. 

Kun perustyöt oli loppuun-
suoritettu, voitiin ryhtyä ras-
kaitten osien asentamiseen. 
Asennustöitten johta jana oli 
käytettävänä työnjohtaja 
Ylänne, joka aikaisemmin 
m.m. Virossa oli saanut ko-
kemusta järeitten tykkien 
asennuksista. Työpaikan lä-
heisyys rykm. esikuntaan oli 
eduksi, koska täältä käsin 
voitiin paremmin valvoa 

töitä. Asennustöissä voitiin 
ottaa huomioon ne koke-
mukset, mitkä Mäkiluodon 
tornista oli saatu. Suurimmat 
hankinnat oli tehty Mäkiluo-
don hankintojen yhteydessä, 
josta oli työn jouduttami-
selle etua. Varsinaiset asen-
nustyöt veivät näinollen Kui-
vasaaressa vähemmän aikaa 
kuin Mäkiluodossa. 

Mäkiluodon tykkitorni val-
mistui ampumakuntoon ke-
sällä 1933. 

Kuivasaaren tornin vihki-
minen tapahtui 12.5.34 pre-
sidentin läsnäollessa, jolloin 
Mäkiluoto ampui kunnialau-
kauksen ja tornin betonipe-
rustaan laskettiin perustamis-
kirja ja rahanäytteitä käy-
tössä olevista metallirahoista 
kaikki sujettuna 57 m/m 
Nordenfelt hylsyyn. Ampu-
makuntoon tuli Kuivasaaren 
tykkitorni v. 35 kesällä, jol-
loin sillä suoritettiin kalusto-
ja harjoitusammuntoja. • 

Tästä aloitettiin. 8" rauniot peruskehineen 1920-luvulla. Kuva O Enqvist. 
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SINUNKIN VERESI 
VOI PELASTAA 
IHMISHENGEN 

W 

LIITY JD TÄNÄÄN VERIPALVELUUN 
Muistakaa uusi osoitteemme 

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu 

Kivihaantie 7, Kivihaka, puh. 570105, 578822/122 
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Meripuolustuksen esiupseeri-
kurssi 6 

Vuoden tauon jälkeen alkoi 
koululla jälleen 15.09. meri-
puolustuksen esiupseerikurssi 
järjestysnumeroltaan 6. Tä-
mä on kuitenkin opetussiäl-
lön ja oppilasvalmiuden kan-
nalta vasta toinen varsinai-
sen meripuolustuksen koko-
naiskentän kattava kurssi. 

Kurssin päämääränä on 
kouluttaa meripuolustuksen 
sodan ajan yhtymien esikun-
ta-, operaatio- ja aselajipäälli-
köitä sekä rauhan ajan jouk-
kojen ja esikuntien esi-
upseeritehtäviin kykeneviä 
upseereita. 

Tämän päämäärän saavut-
tamiseksi on annettu käyttöön 
871 tuntia ja takarajaksi on 
asetettu 12.04.81. Töitä riit-
tää sekä oppilaille että opet-
tajille. 

Ehdoton painopiste on 
merisotaopin ja rannikko-
puolustusopin harjoituksissa. 
Punaisena lankana koko kurs-
sin läpi etenevät "Meri-Suo-
m e n " Sotilasläänin toimin-
not eri tilanteissa karttahar-
joituksina, joiden lomaan 
sovitetaan muu opetus. 

Yksi kurssin " tapahtu-
mista" oli Tammisaaren— 
Hangon alueelle suunnattu 
maastotiedustelu, jossa aluet-
ta tutkittiin mereltä kahdel-
la Ahvenella, ilmassa HS-he-
likopterilla ja maalla VW-

Pooloin. Pinnan alla ei sen-
tään vielä käyty. 

Joulukuussa irtoamme jäl-
leen koululta ja suuntaamme 
opintomatkamme Upinnie-
meen, HelLAsrn sekä 
II /SlRtR:n valistettaviksi. 
Outoutensa tähden tullee 
kurssin huipentumaksi muo-
dostumaan tutustuminen il-
mavoimiin Rovaniemellä ja 
jäänmurtajatoimintaan Perä-
merellä muutaman päivän 
ajan aluksilla kokemuksia 
keräten. 

Taktillisten aineiden lisäksi 
ovat opetusohjelmassa esillä 
johtamistaito, esikuntapalvelu 
ja hallinto. 

Oppilaita on kurssilla kaik-
kiaan 17. Kunkin puolustus-
haara ja aselaji selviävät seu-
raavasta luettelosta: 

Kaptltn Alervo A T, HelLAs 
Kaptltn Astala I K J, HelLAs 
Kaptltn Gotterberg B E, 

MerivE 
Kaptltn Isosomppi E A, 

HelLAs 
Kapt Järvinen A V, SIRtR 
Kapt Kinnunen U T, RtK 
Kapt Lohumies V-P, SIRtR 
Kaptltn Merilahti J E, 

HelLAs 
Kapt Mäkelä P, SähköTK 
Kapt Mäki M V, PE (Rt) 
Kapt Mäkinen M K, PE (Rt) 
Kapt Ojapelto J A, Ilmav VK 
Kaptl Partanen REJ, Meri SK 
Kapt Reinamo R T, Kulj LLv 
Kaptl Ruutu M T, PLMV 
Kaptl Tervaskari LMA, 

Meri SK 
Kapt Tiensuu S U, 

KoeAL (Rt) 

Kurssi on hyvässä vauhdissa 
ja mielenkiinto esille tule-
viin asioihin on säilynyt. 

Opettajat ovat yhä va-
kuuttuneempia siitä, että me-
ripuolustuksen koulutustoi-
minnassa tulee pyrkiä muil-
lakin tasoilla kuin tällä kurs-
silla nykyistä kiinteämpään 
yhteistyöhön. 

Toivomme voivamme ensi 
keväänä päästää irti 17 työn-
haluista, pätevöitynyttä ja 
uusia virikkeitä sekä ideoita 
saanutta upseeria sovelta-
maan käytännössä täällä op-
pimaansa. • 

Kale Rehnbäck 

* * 
RANNIKKOTYKISTÖ 

ON TERÄSTÄ 

SOK urheilu- ja vapaa-ajan 
tarviketeollisuus 

PEITEALA OY 
SOK Jupiter tehdas 

SOK Muovitekno 

KULJETUSLIIKE GRUNDELL & Co 
La ivu r inka tu 41 He ls ink i 15 

T ä y t i m m e 50 vuo t ta 1 9 . 1 0 . 1 9 8 0 
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ALAN 
ERIKOISLIIKE 
LAHDESSA 

MEILTÄ LÖYDÄT 

- Valmet-traktori t 
- Val t ra-kuormaimet 
- Valmet /Val t ra puhtaanapi tokoneet 
- Valmet /Val t ra trukit 
- Valmet /Val t ra kaivurit 
- UM-kaivukoneet 
- Valmet ja Yale pyöräkuormaajat 
- Mitsubishi- ja NYK-vastapainotruki t 
- HIAB- ja PM-nostur i t 

MYYNTI-HUOLTO-VARAOSAT 

LAHDEN TRAKTORI OY 
Vanhatie 11, 15210 LAHTI 
PUH. 918-43 871 

Aluma TRP on 
vaivaton materiaali 
kattoihin ja seiniin, 

uusiin tai vanhoihin: 
helppo työstää ja 
nopea kiinnittää, 
ei vaadi huoltoa 

ja kestää. 

OY ALUMA AB 
Alumiini on ajatonta 
Kaivolahdenkatu 4 00810 Helsinki 81 

puh. (90) 780066 

K u n ta rv i t se t k a m e r a a , 
p r o j e k t o r i a ta i m i t ä t a h a n s a 
f o t o a l a n vä l i ne t t ä , 
l ö ydä t s e n 

Foto-nybliniltä 
Kaikkia tuotteita myös osamaksulla, 
maksuaikaa jopa 18 kk. 

FOTO-NYBLIN 
OY AB 
Helsinki, Turku, Tampere, 

| Lahti, Kouvola, Kuopio, 
Oulu, Jyväskylä, Seinäjoki, 
Hämeenlinna, Uusikaupunki 

£ Z 7 
VALMET OY 
JYSKÄN TEHDAS 

40420 JYSKÄ 
Puh. (941) 261 100 

Telex 28218 VALJY SF 



Suomen vesillä tarvitset Deccaa. 

Uusi D150 " Iso teho" 
Deccan uutuustutka vaativalle käyttäjälle. 
Kahdeksan mitta-aluetta 0,25 . . . 48 mpk. 
Tutkahäiriön poistaja, maalien kirkastaja ja 
pidentäjä sekä liikkuva mittarengas vakio-
varusteena. 10 kW lähetin ja neljän jalan an-
tenni. HUOM. Saatavana myös kolmen jalan 
antennilla (tyyppi D125). 

Jälleenmyynti ja huolto: 

Hanko Hangö Radio-TV Service Kemi Kemin Radio-TV Huolto 
Savonlinna Enso-Gutzeit Oy Turku Nautikulma Vaasa Tutka-ja 

Pieni m u t t a t ehokas D 060 
Kuusi mitta-aluetta alueella 0,5 . . . 24 mpk. 
Suuren tutkan ominaisuuksia pienessä koossa. 
Lisävarusteena digitaalinen etäisyysmitta-
rengas. 

D 090 " I sopu tk i " 
Tosikirkas kuvaputki, jonka halkaisija peräti 
8V2" (vakiovarusteena olevalla suurennus-
lasilla 12"). Seitsemän mitta-aluetta välillä 
0,5 . . . 36 mpk. Kaksi pulssinpituutta. 
Sadehäiriön ja aaltovälkkeen vaimennus. 
Tehontarve vain 110W. Lisävarusteena 
digitaalinen etäisyysmittarengas. 

UUTUUS. Ny t l isävarusteeksi Decca - tu t k i i n Super 050, D 060 ja D 090 sop iva v ideo-
prosessor i 3, j oka poistaa t u t kahä i r i ö t sekä k i rkas taa ja suuren taa maa l i t . 

Kokko la Radio-TV Huolto Tepura Ky Kotka Kotkan Sähköpaja Oy Oulu Merille Oy Pori Arto Huusko Rauma TV-Radio Hella 

Laivaradiohuolto E. Norrgård 

PL 118, 00101 Helsinki 10 
Puh. (90)550 045 
Teleks 122960 stre sf 

Suomen vesiä pidetään jopa maailman vaikeimpina navigoida. Liikutpa näillä vesillä sitten ammatiksesi 
tai huviksesi, tarvitset teknisiltä ominaisuuksiltaan, toimintavarmuudeltaan ja huolloltaan huippu-
luokkaa olevaa tutkaa. Tarvitset Deccaa. Tarvitset Deccaa myös sen pienen tehonkulutuksen vuoksi. 

" Jokin oheisista kolmesta 
Deccasta on paras tutka 
juuri Sinun veneeseesi. 

ftrömberg 

RANNIKKOTYKISTÖ 
TYÖNANTAJANA JA KOULUTTAJANA 

Rannikkotykistö on oma-
leimainen, teknisesti pitkälle 
varustettu ja nopeasti 
kehittyvä aselaji. 

Itsenäiset toimintayksiköt ja tehtävät 
asettavat sekä ihmiselle että tekni ikal le 
ankarat vaatimukset. Siksi sekä ihminen 
että tekni ikka ovat avainasemassa 
rannikkotykistössä. Rannikkotykistö 
tarjoaa eriasteisen koulutuksen saaneille 
henkilöille monipuolisen tehtäväkentän. 

Jo ennen asevelvoll isuutta kannattaa 
ottaa selkoa rannikkotykistön tarjoamista 
mahdoll isuuksista. Varusmiespalvelu 
rannikkotykistössä antaa kuvan 
mahdollisesta tulevasta ammatista. 

Rannikkotykistö tarvitsee ennen 
kaikkea tekniikasta ja koulutustehtävistä 
kiinnostuneita ja erikoisi in olosuhteisi in 
sopeutuvia henkilöitä. Rannikkotykistö 
tarjoaa vaihtelevaa toimintaa saaristossa 

ja mantereella, koulutustehtävissä ja 
tekni ikan parissa, laivoilla ja veneissä, 
tutka-asemilla ja pääaseistuksen — 
raskaiden rannikkotykkien parissa. 

Koulutus ammattiin ja valittuun toimi-
alaan tapahtuu täydellä palkalla. 
Koulutus takaa varman ja suhdanteista 
ri ippumattoman työn sekä l innakkeil la 
palveltaessa yleensä ajanmukaisen ja 
halpavuokraisen asunnon. 

Rannikkotykistöön voi hakeutua 
Kotkassa, Helsingissä, Hangossa. Turussa, 
Korppoossa, Uudessakaupungissa ja 
Vaasassa. Tarvittavat tiedot avoimista 
toimista, palkoista, erikoistumis-
mahdoll isuuksista jne saat lähimmästä 
työvoimatoimistosta tai sotilaspiiristä -
ja rannikkotykistön joukko-osastoista. 

Rannikkotykistö on 
omaleimainen elämän-
muoto. 

RT ON TERÄSTÄ JA TEKNIIKKAA 
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1 T O I M I N T A A RT:n JOUKKO-OSASTOISSA JA KILLOISSA | 

IN MEMORIAM 

SOTILASMESTARI 

VEIKKO VILMI 

Yliasentaja, sotilasmestari evp Veikko 
Vilmi poistui rannikkotykkiväen piiris-
tä metsästysretkellä syy s jäiden uhrina 
Upinniemen Tunturijärvellä 13.11.1980. 
100 TK -asentajana rannikolle lähte-
mättömät jäljet jättänyt sotilasmestari 
Vilmi jatkoi elämäntyötään uuden tor-
nitykkityömaan yliasentajana. Pitkälle 
tulevaisuuteen tähdännyt työ päättyi 
viimeiseen jahtiin. 

Rannikkotykkiväki tekee kunniaa pois 
lähteneelle ammattimiehelle. 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Ylennykset 

Vääp I Mollberg 
ylivääpeliksi 1.1.80 

Kapt Y Tiilikainen 
majuriksi 1.1.80 

Vääp R Timonen 
ylivääpeliksi 1.2.80 

Ylik K Karjalainen 
vääpeliksi 1.3.80 

Ylik J Kauppila 
vääpeliksi 1.3.80 

Ylik J Mäkelä 
vääpeliksi 1.3.80 

Ylik H Nuutinen 
vääpeliksi 1.3.80 

Ylik K Oksa 
vääpeliksi 1.3.80 

Ylik J Suhonen 
vääpeliksi 1.3.80 

Ylik H Takala 
vääpeliksi 1.3.80 

Ylik P Väisänen 
vääpeliksi 1.3.80 

Ltn K Marttinen 
yliluutnantiksi 1.4.80 

Ylil R Hannikainen 
kapteeniksi 1.4.80 

Kad J Jaakkola 
luutnantiksi 1.4.80 

Kad E Kaunisto 
luutnantiksi 1.4.80 

Kad R Ranta 
luutnantiksi 1.4.80 

Ylik S Salo 
vääpeliksi 1.6.80 

Maj P Uski 
everstiluutnantiksi 4.6.80 

Lääkapt E Lehmuskallio 
lääkintämajuriksi 4.6.80 



Ltn M Kopra 
yliluutnantiksi 1.8.80 

Ltn H Rantala 
yliluutnantiksi 1.8.80 

Ylil E Manninen 
kapteeniksi 1.9.80 

Sotmest J Härkönen 
luutnantiksi 1.9.80 

Ltn E Kemppinen 
yliluutnantiksi 1.11.80 

Ltn A Koivisto 
yliluutnantiksi 1.11.80 

Yliv M Kokoi 
sotilasmestariksi 1.11.80 

Yliv P Antikainen 
sotilasmestariksi 1.11.80 

Yliv M Salomaa 
sotilasmestariksi 1.11.80 

Yliv O Kilpinen 
sotilasmestariksi 1.11.80 

Yliv H Vasiljev 
sotilasmestariksi 1.11.80 

Yliv K Akkanen 
sotilasmestariksi 1.11.80 

Vääp K Reponen 
ylivääpeliksi 1.11.80 

Vääp J Katajamäki 
ylivääpeliksi 1.11.80 

Vääp J Ratia 
ylivääpeliksi 1.11.80 

Erot 

Vääp R Tuukkanen 1.2.80 
Sotmest V Niemi 1.4.80 
Yliv T Viipuri, sair per 1.2.80 
Vääp Y Rajaheimo 1.5.80 
Sotmest A Saari 1.12.80 

Siirrot 

Yliv P Antikainen RE:sta E / I 
Psto 2.1.80 

Ylik Y Kinnari Merisotakou-
luun 1.2.80 

Ylik K Karjalainen EPtri 
1.2.80 

Ylik J Mäkelä EPtri 1.2.80 
Ylik J Suhonen EPtri 1.2.80 
Ylik. S Salo Isos lke 1.2.80 
Ylik H Takala Isos lke 1.2.80 
Ylik P Väisänen Isos lke 

1.2.80 
Ylik J Kauppila Mäkiluodon 

lke 1.2.80 

Ylik H Nuutinen Mäkiluodon 
lke 1.2.80 

Ylik K Oksa Mäkiluodon lke 
1.2.80 

Ylil J Hänninen E/I IPs to 
11.2.80 

Yliv E Orava EPtri 1.3.80 
Ltn J Jaakkola KoulPrti 

1.4.80 
Ltn E Kaunisto Isos lke 

1.4.80 
Ltn R Ranta Isos lke 1.4.80 
Vääp M Evala Mäkiluodon 

lke 1.5.80 
Vääp J Katajamäki E / IPs to 

1.5.80 
Vääp H Hankaniemi IUudSP 

1.5.80 
Ltn M Taavitsainen RTK 

1.5.80 
Ylil K Saarimäki Mäkiluodon 

Ikeen pääll 1.6.80 
Ltn J Keso KoulPtri 1.6.80 
Yliv A Takala Eptri 1.6.80 
Vääp K Saastamoinen E/ I I 

Psto 1.6.80 
Vääp J Henttonen E/ I IPs to 

1.8.80 
Kapt E Manninen PR:N säh-

kötekn os 1.9.80 
Ylil O Enqvist E / IPs to 1.9.80 
Ylil K Hyytiäinen KoulPtri 

1.9.80 
Ylil S Lauhio EPtrin pääll 

1.9.80 
Ev O Vehmas ESS1E 1.1.81 
Evl T Lahti SlRtR:n komen-

tajaksi 1.1.81 

Palkitsemiset 

Ltn E Kemppinen, sotilasan-
siomitali 6.12.79 

Kapt R Hannikainen, "ken-
raalin kannu" 12.5.80 

Yliv O Elomaa, RSKY:n haa-
rikka 12.5.80 

Ev O Vehmas, sotilasansio-
mitali 4.6.80 

Maj Y Tiilikainen, SL Rl 
4.6.80 

Kapt J Jaatinen, SVR R 
4.6.80 

Kapt P Louhimies, SVR R 
4.6.80 

Yliv R Halonen, SVR Ml 
4.6.80 

Työnj K Pullola, SVR Ml 
4.6.80 

Asent T Nevalainen, SVR Ml 
4.6.80 

Komentajan vaihdos 

Rykmentin komentaja ev O 
Vehmas siirtyy esikuntapääl-
liköksi ESSlE:aan 1.1. 1981. 
Hänen seuraajakseen on mää-
rätty HanRPston komentaja 
evl T Lahti. Kiitämme ev O 
Vehmasta suuriarvoisesta 
työstä rykmentin hyväksi. Sa-
malla toivotamme uuden ko-
mentajan evl T Lahden terve-
tulleeksi takaisin Lippuryk-
menttiin. 

Muut tapahtumat 

Leirien, kilpailuammuntojen 
ja kertausharjoitusten ohella 
vuoden 1980 tärkein tapahtu-
ma rykmentissä ja koko ran-
nikkotykistöaselajissa oli 
"Rannikkotykistön kalusto-
esittely" puolustusvoimien 
ylimmälle johdolle kahden 
päivän aikana lokakuussa. 
Esittelyn johti PErttsto ja sii-
hen osallistuivat PE:n eri toi-
mistot, RTK, HanRPsto ja 
SIRtR. Pääesittelypaikkoina 
olivat RTK ja Isosaaren lin-
nake. 

Kiitosten perusteella esitte-
ly oli erittäin onnistunut ja 
antoi vakuuttavan kuvan ran-
nikkotykistöaselajin suoritus-
kyvystä ja tulevaisuuden ke-
hityksestä. 

Joukko-osastoterveisin 
Kapteeni S Kaipia 
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S>aariöinen Oy 
Puhtaasta luonnosta 

hyvää valmista ruokaa 

^/ftannetlieim-musao 
Kalliolinnantie 14 - Kaivopuisto 

Helsinki - Puhelin 635 443 

Auki joka arkipäivä paitsi maanantaisin, 

kello 9 - 1 5 . 

Auki sunnuntaisin kello 11 — 16. 

MOBIRA ON MUKANA 
VALTAKUNNAN TÄRKEIMMISSÄ 
RADIOPUHELINJÄR]ESTELMISSÄ 

Q/VIOBIRK 
PL 86 
24101 SALO 10 
Puh. (924)6101 
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Ferd. Alfthan Oy 

Oy Anglo Nordic Ab 

Ekenäs stad — 
Tammisaaren kaupunki 

Ekströmin Koneliike Oy 

o s a k e y h t i ö (m k o n e p a j a Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 
Kokkola 

Aro-Yhtymä Oy 
Eri Oy 
Suomenoja 

Oy Atlas Copco Ab 

Aurajoki Oy 

Aurayhtiöt 

Esselte Oy 

Etelän Maitokunta 

Etelä-Suomen Sanomat 

RUTOPHLEV 

Veljekset Backman Ky 
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Fenno-Luxram Oy 
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Haminan Laivaus Oy 

Hangon kaupunki 

Oy Helsingin Auto Ab 

Helsingin Puhelinyhdistys 

Hiili ja Koksi Oy 

Oy Hj. Ingman Oy 

JOHNSON 
P U M P OY 

PUH. (90) 177383 
Mariankatu 24, 
PL 211 00171 Helsinki 17 
TELEX 12-2188 JP OY SF 

Katajanokan Kasino 

Kirjateollisuusasioimisto Oy 

Kai Knuutila Oy 

Oy Kolorit Ab 
Mäkkylä Fonseenintie 6 
00370 HKI 37 puh. 517122 

Koltek Oy 

Kone-Tukku Oy 

TV-Huolto Kortman 

Kotkan kaupunginhallitus 

Kouhi Oy 

Kristiinankaupunki 

Oy Lahden Polttimo Ab 

Oy Laivateollisuus Ab 

Oy Leverindus Ab 

Veneveistämö Tuure Lindström 

Lännen Tehtaat Oy 

Lääketukku Oy 

Osuuskunta Maito-Aura 

Medica-yhtymä Oy 

Oy Kolmeks Ab Oy Ensio Miettinen Ab 
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Meijeriosuuskunta Milka 

Muovi-Simola Oy 
PL 27 06530 Kerkkoo 
puh. 915-28578 

T:mi Yngve Nyman 

OMP-Yhtymä Oy 
PL 311 90501 Oulu 50 
Puh. 981-341322 Telex 32335 

Palace Hotel 

PeeM Oy 
Lahti 

Pekema Oy 

Porin kaupunki 

E. Priha Oy 

Oras Oy 
Rauhank. 28 26100 Rauma 10 
Puh. 938-15100 

Orion-yhtymä Oy 
Lääketehdas Orion 

Putkitie Oy 

Raision Tehtaat Oy 

rakennusvalmiste oy 
Osuuspankkien 
Keskuspankki Oy (OKO) Rakentajain Konevuokraamo Oy 

Oulun Rakennus Oy Rauman kaupunki 

Ovako Oy 

32 

Rauta ja Konetarve Oy 

Oy Rymaco Ab 

Oy Sten & Co Ab 

Oy SKF Ab 

Sunila Osakeyhtiö 

Suomen Forsiitti — 
Dynamiitti Osakeyhtiö 

Suomen 3 M Oy 

Suomen Rakennusliikkeiden 
Liitto ry 

Suomen Sandvik Oy 

Suomen Sokeri Oy 
Vaasan tehdas 

Suomen Sähkötarvike Oy 

Oy Suomen Tyrolit Ab 

Suomen Yhdyspankki Oy 

Oy Tools Ab 

Tukkukauppojen Oy 

Tummavuoren Kirjapaino Ky 

Tuote-Välitys Oy 

Tuottajain Kone Oy 

Turun Pesuhuolto Oy 

Tuusulan KT K Oy 

Jälleenvakuutusyhtiö Ursa 

Vaasa-lehti 

Valmet Oy 

Veitsiluoto Osakeyhtiö 

Vesi-Pekka Oy 

Viatek Oy 

Markkinointi Viherjuuri (mv) 

Oy Wiik & Höglund Ab 

Vikinglinja Oy 



P O R A H U O L T O OY 
Olemme kehittäneet kotimaisen 
käsikäyttöisen Kallioporakoneen 

Merkki Termit 68 A Hinta 5663:— 
Painoineen 

Soveltuu myös erinomaisesti maanporaukseen 

Porahuolto Oy 
Tammitie 2 04310 Tuusula 

Puh. 90-244841 

MYYMÄLÄVALVONTAA 
KASSATARKKAILUA 
KOEOSTOTOIMINTAA 

KASARMIK. 44 A 
00130 HELSINKI 13 
90-174 700 

RAUTATIENK. 20 C 
33100 TAMPERE 10 
931-329 30 

YLIOPISTONK. 16 
20100 TURKU 10 
921-511 680 

Vesivoima-
laitokset 
• kotimaista, 

saasteetonta, 
uusiutuvaa energiaa 

Suunnittelee ja toteuttaa 
Insinööritoimisto: 

KAUNIISTI TEKSTATTUJA 

- ONNITTELUADRESSEJA 
- SURUADRESSEJA 

vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
tukemiseksi 

M A A N P U O L U S T U K S E N TUKI RY 
ADR ESSI PALVELU 

90-499 204 tai vaihde 440 471 
P. HESPERIANKATU 15 A, 00260 HELSINKI 26 



Kiska Juhani 
Kaijukaistanplic 3 
C0S2O HKI S2 

SCAN-AUTO TOIMII HWISSÄ 
MERKEISSÄ. MONIPUOLISESTI 

HYVÄKSENNE. 

Saab. Scania. Horizon. Dodge 
kuorma-autot. Scania merimoot-
to rit. Va ra voi m a la itokset. Diese I-
sähkövoima-asemat. Hughes 
helikopterit. 

Tarkoituksenmukainen, 
Suomeen sopiva tuotevalikoima. 
On yllättävää havaita, kuinka monipuo-
lisesti Scan-Auto toimii palvellakseen 
suomalaisten liikennetarpeita.Tuotevali-
koimaamme kuuluvat Saab ja Horizon 
henkilöautot, jotka valmistetaan Suo-

messa, Scania kuorma-ja linja-autot, 
Dodge kuorma-autot sekä Hughes heli-
kopterit. Lisäksi valmistamme majakoihin, 
lentokentille, sairaaloihin ja muihin vaati-
viin kohteisiin luotettavia varavoimalai-
toksia.Teemme siirrettäviä ja kiinteitä 
dieselsähkävoima-asemia.Toimitamme 
dieselmoottoreita laivoihin, työkoneisiin 
ja muihin käyttötarkoituksiin. 
Kaikille Scan-Auton tuotteille on omi-
naista edistyksellinen tekninen rakenne, 
taloudellisuus ja erinomainen toiminta-
varmuus. 

SCAN-AUTO 
SAAB-SCANIA- HORIZON -DODGEE3 


