
RANNIKON 
PUOLUSTAJA 
29. VUOSIKERTA JOULUKUU 1986 N:o 4 

RT Lapin kairoilla! 



NALAN TORJUNTAAN VIE! 
VATO keitto- ja kastikejau-
heet, VIRI jälkiruokajau-
heet, DRONNINGHOLM 
hillot, CALVE maustekas-
tikkeet ja salaattikastik-
keet, VATO perunasose-
jauhe VATO salaattikasti-
kejauheet 

NÄILLÄ JAKSAA JUOSTA 

i SUURKEITTIÖPALVELU 
PAASIVAARAN 

QM) f r o 
Dronningholm 

C a l v e 

RANNIKON 
PUOLUSTAJA 

N:o 4 — 1986 

29. vuosikerta 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen, 
Rannikon Puolustajain Killan ja 
Rannikkotykistökoulun tiedotuslehti. 

Toimitusneuvosto 
Ev J Karvinen 
Ev T Lahti 
Ev M Lappalainen 
Ev Y Pohjanvir ta 
Rva E Walden 
Prof P Vähäkallio 
Päätoim R Telaranta 

Päätoimittaja 
Evl T Sario 

Taloudenhoito 
Ylil V Markkanen 
puh. 309 501 

Osoiteasiat 
Rannikkotykistökoulu 
puh. 686 01 

Ilmoitukset 
PS-Mainos 
Mannerheimintie 88 
00250 Helsinki 
puh. 446 961 

Kirjapaino 
T A Sahalan Kirjapaino Oy 
Helsinki 1986 

Kortta kekoon! 
Kekoja vaan on kovin monia. Järjestöt ovat kriisissä. 
Ihmiset työskentelevät nykyisin yhä tehokkaammin ja 
kiihkeärytmisemmin saadakseen vapaa-aikaa, käyt-
tääkseen sen yhä tehokkaammin ja kiihkeärytmisem-
min. Tai sitten ei. Toisaalta aikamme ilmiöitä ovat 
uuslukutaidottomuus ja puhekuplapuhe. Halutaan is-
tua vain valmiiseen pöytään, aktiivisuus ei ole hyve. 
Televisiosta on tullut silmien purukumi. Tilanne vaa-
tii yhdistäytymisen ryhdistäytymistä. 

Aatteina maanpuolustus ja rannikkotykkimieshen-
ki ovat ylivertaisia, mutta ovatko vanhan hyvän ajan 
järjestötoiminta ja sen keinot loppuunkäytetyt? 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta on tehnyt 
täysremontin. Se on nuorentanut johtoaan pannen 
sen normaalikiertoon ja jakanut vastuualueet, joilla 
edellyttää henkilökohtaista vastuuta. Haastavilla pro-
jekteilla se on pakottanut jäsenistönsä omaehtoiseen 
aktiivisuuteen, yhteisvastuuseen ja priorisointiin. Tu-
run Rannikkotykistökilta, Merenkurkun Kilta ja Ky-
menlaakson Kilta seurannevat mallia. Tapahtumari-
kas, osin rukkaset käteen vaativa kiltatoiminta antaa 
paljon osallistumishakuiselle ihmiselle. Sitä voi va-
rauksetta suositella. 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen jäsenistö on 
sirpaloitunut ympäri koko rannikon. Sen yhtenäisyys 
ja yhteenkuuluvuus ovat yhdistyksen toiminnan pää-
määrä ja olemassaolon peruste. Koko jäsenistöä kos-
kettavia tapahtumia ei voi olla tiheään, mutta kun 
niitä on — kaikki mukaan! Yhdistys on tunnettu vi-
reästä julkaisutoiminnastaan — siihenkin voi osallis-
tua jokainen. Painokoneet ovat ajatuksen tykistö. 
Haasteellisia erityisprojektejakin on: Meripuolustuk-
sen perinnekerhon — Suomenlinnan Upseerikerhon 
perinnehuone, ensi kesäksi uusiutuva Rannikkotykis-
tömuseo sekä Rt-joukko-osastojen perinnehuoneet. 
Rannikkotykkimies-kirjan 6. painos on sekin suur-
urakka. 

50 vuotta täyttävä Helsingin Reserviupseeripiirin 
rannikkotykistökerho Johtorengas tarjoaa oivan lin-
kin sekä reserviupseeritoimintaan että RtUY:een. 

Vastaperustettu Rannikkotykistön Toimiupseerit 
ry tarjoaa toimiupseeristolle samat oikeudet, vaikeu-
det ja haasteet kuin RtUY upseereille. 

Korsia tarvitaan, kekoja riittää. Kun kukin vuorol-
laan antaa panoksensa, keot kasvavat kyllä. Emme-
hän hämmästele muurahaistakaan, jonka työsuoritus 
sentään inhimillistettynä vastaa linja-auton vetämistä 
hampailla korvesta parkkipaikalle. 

Timo Sario 
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VAASAN 
RANNIKKOPATTERISTO 

Rovajärven leirialue 

Itse Rovajärvi on pieni, noin 
3 km:n pituinen ja puolen ki-
lometrin levyinen järvi Rova-
niemi — Kemijärvi-maantien 
varressa. Sen sijaan ampuma-
kenttäalue, joka 1100 km2:n 
suuruisena levittäytyy nimik-
kojärvensä itä-, länsi- ja poh-
joispuolelle, on yksi läntisen 
Euroopan suurimmista ampu-
ma-alueista. 

Tykistöllisen koulutuksen 
kannalta Rovajärven alue on 
muodostunut korvaamatto-
maksi, koska siellä on tilaa 
järjestää armeijakuntatasoisi-
akin harjoituksia kovapanos-
ammuntoineen. 

VaaRPston leiriparakki Jokilammilla. 

Vaasan Rannikko-
patteristo 
kenttätykistön 
kesäleirillä 1986 

Leirijoukot 

Leirin kokoonpano ja leiri-
joukkojen perustajat sekä 
harjoituspatteristojen leiri-
alueet on esitetty kuvassa 1. 
Leirin kokonaisvahvuus oli 
noin 4500 miestä. 

Vaasan Rannikkopatteristo 
osallistui leirille komentajan-
sa evl J Haapalan johdolla 
27.7,—17.8. 

HarjPsto 6:n kokoonpano 
muodostettiin pelkästään pat-
teriston omasta henkilöstös-
tä. Puolet varusmiehistä oli 
kesäkuun saapumiserää ja ol-
lut siis palveluksessa vain 7 
viikkoa. Täten kantahenkilö-
kunnalla ja varusmiesesimie-
hillä oli edessään vaativa teh-
tävä kouluttaa joukosta toi-
mintakykyinen tuliyksikkö. 

Rt-kapteenikurssi 30 osal-
listui maj E Räihän johdolla 
leirille 27.7,—14.8. 
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31. vko 

32. vko 

33. vko 

Junakuljetus 
Tst-harjoitus 
Tst-harjoitus 
Suora-ammunnat 
Al-ammunta 
Leirijuhla 
A2—A3 -ammunta 
Tst-harjoitus 
A4-ammunta 

Sota- ja ampuma-
harjoitus 

Tulenavauskilpailu 
Junakuljetus 

Leirin ohjelma 

Opetustavoitteena oli opettaa 
kapteenikurssin oppilaille 
ampumaharjoituksen suun-
nittelu ja johtaminen sekä pe-
rehdyttää heidät rannikkoty-
kistöpatteriston toimintame-
netelmiin tuettaessa prikaatin 
taistelua. 

Tulenjohtaja ja maatulenjohtolaseretäisyysmittari. 

Patteriston opetustavoitteet 
oli jaoteltu siten, että taistelu-
harjoituksissa painotettiin ty-
kistöllisten perustietojen ja 
taitojen opetusta. 

A-ampumaharj oituksissa 
pääaiheina oli patteriston tu-
len käytön järjestelyt eri tais-
telulajeissa sekä lähipuolustus 
ja panssarintorjunta suora-
ammuntoineen. Suora-am-
munnat voitiin toteuttaa ras-
kaalla kalustolla (130 K 54) ja 
meille rannikkotykkimiehille 
niin tuttuun liikkuvaan maa-
liin. 

Sota- ja ampumaharjoituk-
sessa vihollisen lentokoneet 
hallitsivat ilmatilaa, häirintä-
yksiköt vaikeuttivat radiolii-
kennettä ja maahanlaskujou-
kot tekivät iskuja tuliasemiin. 
RtPsto 36 toteutti kuitenkin 
tehtävänsä aluksi armeija-
kunnan patteristona ja toises-
sa vaiheessa prikaatin tykistö-
ryhmässä. 130 K 54 tykkiryhmä tulitoiminnassa. 
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Tuleiialoitus-
kilpailu 
Leirin ehdoton kohokohta on 
tykistön kenraali V P Neno-
sen nimeä kantava tulenaloi-
tuskilpailu. Kilpailuun kuu-
luu patteriston ryhmittymi-
nen taisteluasemiin sekä kah-
den ampumatehtävän suorit-
taminen. Patteristomme on 
osallistunut kilpailuun vuo-
desta 1980 alkaen eli kolme 
kertaa, mutta kolmatta sijaa 
paremmaksi ei olla ylletty. 
Aina paremman menestyksen 
on estänyt jokin ennalta-
aavistamaton tekijä ja jälki-
pelin yleisin sana onkin ollut 
" j o s " . 

TYKISTÖN KENRAALI V P NENOSEN TULENALOITUSKILPAILUN TULOKSET 
ROVAJÄRVEN TYKISTÖLEIRILLÄ 1986 

Tehtävä Har jPs to 
3 

Har jPs to 
2 

Har jPs to 
6 

VaaRPsto 

Har jPs to 
1 

Har jPs to 
4 

TULIASEMAMITTAUS 37 0 50 0 0 

TULENJOHTOMITTAUS 100 100 100 100 100 

1. AMPUMATEHTÄVÄ 
— maalin tarkkuus 
— aika 
— tulen osuvuus 

85 
78 

110 

95 
100 
90 

100 
100 

80 

100 
72 

120 

100 
47 

130 

2. AMPUMATEHTÄVÄ 
— aika 
— tulen osuvuus 

86 
50 

91 
40 

100 
80 

91 
100 

70 
50 

PUHELINYHTEYDET 100 100 100 100 100 

VÄHENNYKSET 
— ajan ylitys 

(amp valmius) 
— radion käytöstä 
— virheellinen suoritus 

— 30 

— 5 

— 10 

— 5 

— 60 

— 5 

— 25 

— 5 

—100 

— 20 

LOPPUTULOS 711 701 745 753 577 

SIJOITUS III IV II I V 

Moottoroidullakin on laskin. 

Tarkasteltaessa vuoden 
1986 tulostaulukkoa voidaan 
todeta, että jossittelu jatkuu 
edelleen. Saavuttamaamme 
pistemäärää ja toista sijaa 
kenttätykistön omassa kilpai-

lussa on pidettävä erinomai-
sena suorituksena ja nyt 
olemmekin voittaneet "Neno-
sessa" jokaisen muun harjoi-
tuspatteriston ainakin kerran. 



Lopuksi 

Rannikkotykistöpat ter is ton 
on pystyttävä toteuttamaan 
meriammuntojen lisäksi myös 
m a a - a m p u m a m e n e t e l m i e n 
mukaiset tulitehtävät ja toi-
mimaan tykistöryhmässä. 

Jotta nämä tehtävät pys-
tyttiin toteuttamaan, vaati se 
koko kolmen viikon ajan ko-
vaa ja äksiisinomaista koulu-
tusta, minkä tavoitteena oli 
harjaannuttaa jokainen mies 
omaan tehtäväänsä ja saada 
patteristo toimimaan tarkka-
na ja nopeana tuliyksikkönä. 

Tähän päästiin kun 
— tuliportaalla oli 28 tuliase-

mat, joista 17:stä ammut-
tiin 

— ampumaharjoituksissa to-
teutettiin 74 tulenjohto-
suoritusta 

— tykistön a-tarvikkeita käy-
tettiin lähes 3000 kpl 

Koulutuksen rasituksen 
kestämisessä ja jatkuvan yrit-
teliäisen hengen ylläpitämi-
sessä suuri kiitos lankeaa 
huollolle muonineen ja sau-
noineen sekä Vaasan sotilas-
kotisisarille, jotka jaksoivat 
virkistää joukkoja oltiinpa 
sitten leirialueella tai maas-
tossa. 

On erinomainen asia, että 
Vaasan Rannikkopatteristo 
voi osallistua Rovajärven lei-
rille. Kirjoitettaessa leirille 
osallistuneen varusmiehen 
asiapapereihin "kt:n kesäleiri 
-86", on se varma tae, että 
meillä on reservissä mies, jo-
ka osaa tehtävänsä. 

Teksti Ylil Jukka Tilli 
Kuvat Kapt Hannu Maunula 

Sotmest Pekka Arola 
• 

PUOLUEELLINEN PYHÄ BARBARA 

Tykistön suojeluspyhimys Pyhä Barbara, 
jonka päivää vietetään 4. joulukuuta oli 
nuori ja kaunis neito edustaen hengen voit-
toa raa'asta voimasta. 

Hän oli kreikkalais-roomalaisen uskon-
non kiivaan puolustajan, Nikomedialaisen 
kauppiaan Dioskouroksen kristitty tytär. 
Keisarin käskynhaltija Galerus tuomitsi Bar-
baran kuolemaan vuonna 303. Hänet kano-
nisoitiin 400 vuotta myöhemmin. 

Tykistön lisäksi Pyhää Barbaraa pitävät 
suojeluspyhimyksenään Ferraran ja Manto-
van kaupungit, vangit ja vankikarkurit, ark-
kitehdit ja linnoitusten rakentajat, kaivos-
miehet ja kaikki äkkikuolemaa pelkäävät. 
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Vuoden 1986 rannikkotykistön 
kilpailuammuntojen tulokset 

Rannikkotykistön paras joukko-osasto 
("Karhulan malja") 
1. VaaRPsto 1932 
2. KotRPsto 1845 
3. HanRPsto 1746 
4. SIRtR 1726 
5. TurRtR 1694 

Paras raskas rannikkopatteri 
("Tykistön kenraali VP Nenosen kiertopalkinto") 
1. VaaRPsto 974 
2. TurRtR 965 
3. KotRPsto 865 
4. HanRPsto 856 
5. SIRtR 729 

Paras kevyt rannikkopatteri 
("Kenraaliluutnantti A A Kantolan tykki") 
1. SIRtR 997 
2. KotRPsto 980 
3. VaaRPsto 958 
4. HanRPsto 890 
5. TurRtR 729 

Paras tulenjohtaja ("Tulenjohtajan malja") 
1. Ltn H Rauhala KotRPsto 515 

Ylik K Reinivuo HanRPsto 515 
3. Ltn J Pallaspuro VaaRPsto 510 
4. Ltn J Vauhkonen SIRtR 477 
5. Ltn M Heinonen TurRtR 469 

Paras varusmiestulenjohtaja 
("Tulenjohtajan hylsy") 
1. Upskok J Kallio SIRtR 520 
2. " M Vesa KotRPsto 510 
3. " T Mattila VaaRPsto 506 
4. " J Aerila TurRtR 496 
5. " N Merikanto HanRPsto 484 



VERTA 

ei saa apteekista 
eikä sitä voi 
tehtaassa valmistaa 

auta siis Sinäkin omalta 
osaltasi, ettei 
Veripalvelun kaapit tyhjene 
milloinkaan. 

SUOMEN 

V E R I 

PUNAISEN RISTIN 

P A L V E L U 

TIP TOP sisärengas-
korjaus- ja venttiiliohjelma 
TIP TOP sisärengaspaikoissa 
on jännitystä tasaava kaksois-
hammastettu reuna ja ne vul-
kanöituvat pysyvästi sisaren 
kaaseen. 
Venttiiliohjelma käsittää kaik-
kien kaupallisten venttiilien 
(rnyös EM) lisäksi myös tarvit-
tavat työkalut ja tarvikkeet. 

SealaSstie on 'teknisesti täy-
dellinen ja järkiperäinen pika-' 
korjausmenetelmä sisaren-
kaattomien (tubeless) renkai-
den pistoreikiin. Henkilö- ja 
kuorma:autore.nkaat 10 mm 
asti ja EM renkaat 
20 mm asti. 

Gombi-korjausmenetelmä 1 

aikaasäöstävä yhdistetty sisä-
ja ulkovauriokorjausmentel-
mä. Henkilöautorenkaat 10 
mm asti, kuorma-autorenkaat 
50 mm ja EM renkaat 65 mm 
asti. 
Vaurio leikataan puhtaaksi sy-
linterimäisellä helppokäyttöi-
sellä a leikkauslaitteella. 

Thermo-
press 
pikavulka-
nointilaite tällä 
laitteella korjataan 
nopeasti henkilö-, 
kuorma-auto ja EM 
renkaiden naulanreiät, 
läpivauriot ja.kumivauri-
ot. Lyhyen paistoajan ja 
pienen virrankulutuksen an 
siosta saavutetaan nopeita ja 
tehokkaita korjauksia. Laite 
on kätevä ja helposti siirreltä-
vissä. Keskitetyn ja alhaisen 
paistolämpötilan ansiosta väl-
tytään täysin epämuodostu-
milta. 

C - I 
1 t • J 

^•HKHl»® 

A + BVulka-
nointisekoite 
kylmävulka-

1 noituvalla 
A -f B massal-

la korjataan ilman muottia ku-
mi- ja kudosalueiden ulkopuo-
liset. vauriot myös traktori ja 
EM renkaissa. 

PN 
ja RX 
ulkorengaspaikat 
tasapainoitettu ja käytössä 
luotettavuutensa osoittanut 
valikoima ristikudos- ja vyö-
renkaiden paikkoja ammatti-
korjauksiin. Erilliset valikoimat 
—• henkilö- ja kuorma-auto-, 
traktori- ja EM renkaiden ku-
ten myös teoilisuusajoneuvo-
jen renkaiden korjausta var-
ten — takaavat ko rengas-
tyyppeihin koordinoituina tek-
nillisesti täydellisiä korjauksia. 
Maahantuoja 

V U L K - T A R V I K K E E T O Y 
Takkatie 20 Hki 37 vaihde 554 406 

11 



Helsingin alueen 
puolustuksesta 
v 1944 

Maaliskuussa 1944 olivat 
Suomen ja Neuvostoliiton vä-
liset rauhanneuvottelut Mos-
kovassa olleet tuloksettomia. 
Suomen johtomiehille oli ol-
lut jo kauan aikaa selviö, että 
Saksa tulisi ennen pitkää hä-
viämään sodan. Neuvostolii-
ton joukot olivat saavuttaneet 
huomattavia menestyksiä mm 
Leningradin alueella ja akseli-
vallat olivat menettäneet 
aloitteen sodassa ollen jatku-
vasti puolustuskannalla yhä 
kasvavaa painostusta vas-
taan. Näissä olosuhteissa Yli-
päällikkö antoi tehtävän ken-
raaliluutnantti Hägglundille 
pääkaupungin alueen puolus-
tamisesta. 

Osasto H:n perustaminen 
ja tehtävät 

Osasto H (Helsinki) perustet-
tiin 28.3.1944 Ylipäällikön 
käskystä, koska katsottiin 
mahdolliseksi, että vihollinen 
saattaisi suorittaa mereltä ja 
ilmasta maihinnousu- ja maa-
hanlaskuhyökkäyksen pää-
kaupunkia vastaan. 

Päämajan käskyssä käsket-
tiin muodostaa tarvittaessa 
Osasto H, jonka komentaja-
na toimi Helsingin puolustuk-
sen komentaja kenraaliluut-
nantti Hägglund. Toiminnan 
valmisteluvaiheessa se oli 

EVERSTILUUTNANTTI 
HEIKKI LUOSTARINEN 

määrätty suoraan Ylipäälli-
kön alaiseksi, mutta toiminta-
vaiheessa tai maihinnousu-
uhan ilmaantuessa se olisi 
alistettu merivoimien komen-
tajalle, täydellisen yhteistoi-
minnan takaamiseksi, kuten 
käskyssä sanottiin. 

Käskyn mukaan Osasto 
H:n tehtävänä oli: Toiminta-
alueenaan Helsingin ja Etelä-
Uudenmaan suojeluskunta-
piirien alueet (Loviisa—Kirk-
konummi rannikko) torjua 
kiinteässä yhteistoiminnassa 
meri- ja ilmavoimien kanssa 
pääkaupunkiin kohdistuvat 
maihinnousu- ja maahanlas-
kuyritykset. 

Päämaja käski, että Osasto 
H:n joukot olisivat toimin-
taanpanoon saakka vakinais-
ten komentajiensa käskyval-
lassa, mutta Osasto H:n ko-
mentajalla olisi niihin suora-
nainen käskyvalta Helsingin 
puolustuksen valmistelujen 
osalta. 

Käskyssä korostettiin yh-
teistoimintaa merivoimien 
komentajan, ilmavoimien ko-
mentajan, PM:n ilmasuojelu-
komentajan ja kotijoukkojen 
komentajan kanssa. Erityises-
ti mainittiin, että yhteistoi-
minnan tulee kattaa sekä teh-
tävän suoritus että joukkojen 
perustaminen ja varustami-
nen. 

Esikuntapäälliköksi mää-
rättiin Helsingin Sotilasläänin 
komentaja ja esikunta muo-

dostettavaksi HelSle:sta tar-
peen mukaan vahvennettuna 
Helsingin Suojeluskuntapiirin 
Esikunnan upseereilla. 

Osasto H sai joukkojen 
muodostamista varten käyt-
töönsä seuraavat yksiköt: I II / 
JR 37, MaaSK, MeriSK, 
JvKoulK 1, JvKoulK 11, 
JvKoulK 24, TykKoulK 3, 
VKoulK, TäydP 2 sekä Hel-
singin ja Etelä-Uudenmaan il-
masuojelujoukot. Lisäksi oli 
otettava huomioon alueella 
kulloinkin olevat lomalaiset. 
Näin osasto sai tietyn tilapäis-
luonteen ja toimisi siis vain 
erikseen käskettäessä koko-
naisuutena. 

HELSINKI — maamme 
tärkein strateginen 
kohde. Rannikko-
puolustuksemme paino-
pistealue. 
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Osasto H:n esikunnan 
toiminta 

Esikunta aloitti heti toimin-
tansa julkaisten ensimmäisen 
toimintaa koskevan käskynsä 
maalis-huhtikuun vaihteessa. 
Käskyssä komentaja selvitti 
lyhyesti osaston muodostami-
sen ja tehtävät sekä antoi 
eräitä määräyksiä hälytyksis-
tä. 

Joukkojen perustaminen 
Toisessa 21.4.44 julkaistus-

sa käskyssä selvitettiin yksi-
tyiskohtaisesti joukkojen pe-
rustaminen. Ne oli määrä pe-
rustaa kahdessa portaassa si-
ten, että: 

— I porras muodostettiin 
OsH:n käyttöön asetetta-
vista joukko-osastoista ja 
koulutuskeskuksista sekä 
Helsingin Suojelukuntapii-
rin lomalaisista, ja 

— II porras muodostettiin 
Helsingin ja Etelä-Uuden-
maan suojelukuntapiirien 
v 1902 ja myöhemmin syn-
tyneistä reserviläisistä, lo-
malaisista sekä SK Päällys-
tökoulusta. 

Joukkoja suunniteltiin pe-
rustettavaksi oheisen tauluk-
ko l:n mukaisesti: 

I Porras 

Myöhemmin 28.4.1944 
käskettiin Osasto H:n kol-
mannessa laajemmassa käs-
kyssä perustaa kolmannessa 
portaassa n T + 60—72 h kol-
me erillispataljoonaa ja yksi 
kevyt kenttätykistöpatteristo. 

Heinäkuussa Osasto H esit-
ti perustamistehtäviensä su-
pistamista, koska ilmeisesti 
todettiin, että henkilöstö ei 
riitä näin laajoihin joukkoi-
hin. Perustettavia joukkoja 
olikin likimain divisioonaa 
vastaava määrä. Lisäksi ha-
luttiin luopua jaosta eri por-
taisiin. 

Osasto H:n suorittamaa 
vihollistoiminnan arviointia 

Osaston esikunta laati lukui-
sia muistioita toiminnan pe-
rustaksi. Niissä käsiteltiin 
varsin laajasti Neuvostoliiton 
voimia ja mahdollisuuksia 
suorittaa maihinnousu- ja 
maahanlaskuhyökkäyksiä. Sa-
moin tarkasteltiin saksalais-
ten Itämerellä Suomen suun-
nassa toimivia voimia. Tutki-
musten perusteella pyrittiin 
analysoimaan myös hyökkää-
jän mahdollisia kohteita ete-
lärannikollamme . 

II Porras 

Varsin alkuvaiheessa (19.4. 
44) päivätyssä muistiossa pi-
dettiin epätodennäköisenä, 
että neuvostojoukot vielä ke-
sällä 1944 pystyisivät suoritta-
maan maihinnousun, jossa 
ensiportaassa olisi divisioo-
nan voimat, koska vastusta-
jan pintalaivaston tila Itäme-
rellä arvioitiin tässä vaiheessa 
heikoksi. Olihan Leningrad 
päässyt vasta äskettäin saar-
roksista. Yleensä tunnuttiin 
joka tapauksessa luotettavan 
vahvasti siihen, että mahdolli-
sista maihinnousuista saatai-
siin jo valmisteluvaiheessa tie-
toja. Perusteena pidettiin tä-
hän kesäajan valoisia öitä, 
kuormausten vaatimia keski-
tyksiä, tarvittavia maihinnou-
su- ja merimarssiurien rai-
vauksia sekä merellä suoritet-
tavaa tiedustelua. 

Eräissä tutkimuksissa käsi-
teltiin hyökkääjän mahdolli-
sia tavoitteita maihinnousu-
hyökkäyksessä. Näitä olivat 
arvion mukaan: 

1) Hyökkäys kenttäarmeijan 
selustaan. 

2) Voimien sitominen maa-
rintamalla tapahtuvaan 
hyökkäykseen liittyen. 

3) Toisen rintaman luominen 
uhkaamalla tärkeitä koh-
teita. 

Joukko Toimintavalmis 
per paikalla 

Joukko Toimintavalmis 
per paikalla 

E/OsH T + 6 h JR 99 T + 60 h 
JR 77 T + 4—36 h11 KrhK, TkiK/JR88 T + 60 h 
JR 88 (—KrhK ja TkiK) T + 4—36 h" 2.PionK/OsH T + 60 h 

3.VK/OsH T + 60 h 
KTR 5 T + 6—48 h Huoltojoukkoja 
RsPtri 66 T + 8 h 
l . /P ionK/OsH T + 48 h 
Viesti-os/OsH T + 24 h 
kolme autokomppaniaa ym 
HTK 

Taulukko 1. Joukkojen perustaminen. 11 Patl:t yleensä n T + 6 h. 
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4) Tukikohtien saaminen me-
rivoimille sodan jatkoa sil-
mällä pitäen. 

5) Häirintä kommandoluon-
teisella hyökkäyksellä. 

6) Miehitysalueiden saami-
nen painostuskeinoksi tu-
levissa rauhanneuvotte-
luissa. 

Kaikkia edellä esitettyjä ta-
voitteita pidettiin jossakin 
määrin epätodennäköisinä 
sellaisenaan. Joka tapaukses-
sa päädyttiin tulokseen, että 
Helsingin alue on ainoa kyllin 
arvokas kohde etelärannikol-
la. 

Vaikka esimerkiksi divi-
sioonan maihinnousuhyök-
käystä pidettiin epätodennä-
köisenä, katsottiin tarpeelli-
seksi valmistautua torjuntaan 
tältä pohjal ta. Maihinnousua 
pidettiin todennäköisenä vas-
ta sitten, kun Eesti tai ainakin 
Suursaari ja Tytärsaari olisi-
vat neuvostojoukkojen hal-
lussa. 

Tilanteen arvostelussa tut-
kittiin myös maihinnousu-
kohteita. Todennäköisenä pi-
dettiin 

— Loviisan—Valkon aluetta, 
— Pellinkiä, 
— Porvoonlahdella Tolkkista 

ja Svartbäckia, 
— mahdollisesti Nordsjöta 

(Vuosaari), 
— Espoonlahtea ja 
— Porkkalaa. 

Suora maihinnousu itse 
pääkaupunkiin ei tuntunut il-
meisesti mahdolliselta voi-
makkaan rannikkotykistön 
takia, jonka lamauttaminen 
olisi vaatinut liikaa voimia. 

Kaksipuolinen saarrostuk-
senomainen maihinnousu se-
kä kaupungin itä- että länsi-
puolelle olisi ehkä arvioitsi-
joiden mielestä tuottanut par-
haan tuloksen, mutta Pork-
kalan edustalla nimenomaan 
Mäkiluodon linnaketta pidet-
tiin kyllin vahvana kestääk-
seen sekä laivatykistön tulen 
että ilmavoimien pommituk-
set. Sen sijaan kiinnitettiin 
vakavaa huomiota Helsingin 
itäpuolella Porvoon ja Lovii-
san alueen rannikkopatterei-
hin, jotka olivat avoasemissa. 
Ne katsottiin hyvinkin voita-
van lamauttaa ilmavoimien 
tulella. 

Maihinnousun lisäksi kat-
sottiin hyökkäykseen liittyvän 
maahanlaskuja. Usein arvi-
oissa puhutaankin yhdistetys-
tä operaatiosta. Vaikka neu-
vostojoukot eivät olleetkaan 
sodan aikana suorittaneet 
suuria maahanlaskuoperaa-
tioita pidettiin niitä kuitenkin 
täysin mahdollisina venäläis-
ten "arvaamat tomuuden" 
vuoksi. Suurimmaksi mah-
dolliseksi osastoksi arvioitiin 
rykmentti tosin usealle koh-
teelle hajautettuna. Vaaralli-
simmat maahanlaskualueet 
olisivat Espoonlahti, Espoo, 
Riipilä, Tuusula, Järvenpää, 
Sipoo, Massby tai Boxby. 
Malmin lentokenttää pidettiin 
ilman muuta todennäköisenä 
kohteena. 

Esikunnan arvion mukaan 
maahanlaskuilla saattaa olla 
kaksi päämäärää, joko itse 
pääkaupungin eristäminen ja 
sekasorron aiheuttaminen se-
kä joukoissa että väestössä tai 
sitten maihinnousualueen 
eristäminen, jotta puolusta-
jan lisävoimien tulo taistelu-
alueelle estettäisiin. 

Kuvassa 1 on esitetty arvi-
oissa esiintyneet maihinnou-
su- ja maahanlaskukohteet. 
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Kuva 1. Maihinnousu- ja maahanlaskukohteet. 
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Voidaan todeta, että Osas-
to H:n esikunta loi vihollis-
arviossaan varsin "nykyaikai-
sen" kuvan suurvallan divi-
sioonan maihinnoususta ja 
siihen liittyvistä maahanlas-
kuista, siis yhdistetystä ope-
raatiosta. Esikunta viittaa 
usein saksalaisten saavutta-
miin menestyksiin vastaavan-
laisissa yllätyksellisissä sota-
toimissa. 

Joukkojen käyttöajatuksia 

Itse varsinaisen maihinnou-
sun torjunnassa tunnuttiin 
luotettavan vahvasti rannik-
kojoukkojen toimintaan. Li-
säksi katsottiin Suomen meri-
voimien ja Saksan laivastoyk-
siköiden kuluttavan vihollista 
huomattavasti. Ilmeisesti 
omat pataljoonat ja myöhem-
mässä vaiheessa rykmentit oli 
tarkoitus suunnata tärkeim-
mille maihinnousualueille sit-
ten, kun ne olisivat paljastu-
neet. On huomattava, että 
Osasto H:11a ei ollut jatkuvas-
ti käytössään joukkoja, vaan 

se saisi niitä aikaisintaan sil-
loin, kun maihinnousu-uhka 
olisi todettu. 

Huomattavasti enemmän 
askarreltiin maahanlaskutor-
junnan parissa. Eräässä muis-
tion luontoisessa suunnitel-
massa (18.6.1944) käsitellään 
yllätyksellisen maahanlaskun 
tor juntaa. Siinä todetaan, et-
tä huomattavin voimin (ryk-
mentin) tehdyn maahanlas-
kun uhatessa, on siirrettävä 
nopeasti pataljoona käytettä-
väksi tor juntaan Kirkkonum-
mi—Espoo—Siuntio alueelle, 
toinen Tikkurila—Malmi alu-
eelle ja pataljoona Sipoon ja 
Keravan seuduille. Ilmator-
juntakoulutuskeskus olisi ol-
lut alistettava Osasto H:lie 
Malmin lentokentän puolus-
tukseen. 

I perustamisportaan jou-
koilla olisi sitten vahvennettu 
tärkeimpiä torjuntasuuntia. 

Kaiken kaikkiaan maahan-
laskuja pidettiin niin vaaralli-
sina, että suunniteltiin perus-
tamista pitäjittäin ja myös 
joukkojen johtamista siinä 

tapauksessa, että maahanlas-
kut pirstoisivat alueen useaan 
osaan. Torjunta perustuikin 
siihen, että tärkeimmät maa-
hanlaskualueet saadaan välit-
tömästi miehitetyksi j a näin 
vihollinen heti tulen alle. 

Tärkeimpiä joukkojen alu-
eita maahanlaskun torjunnas-
sa on esitetty kuvassa 2. 

Esikunnan muu toiminta 

Osaston esikunta sijoitettiin 
Helsinkiin. Toiminta on ollut 
ainakin kirjeenvaihdosta pää-
tellen melko vilkasta. Näyttää 
siltä, että on hyvin laajasti py-
ritty selvittämään, mitä todel-
la on käytössä tor juntaan, 
kun uhka ilmaantuu. Tässä 
mielessä Osasto H:n asiakir-
jat perustamisen ja erilaisten 
huolto- ja kuljetusvalmistelu-
jen osalta antavat hyvän ku-
van tehtävien laajuudesta ja 
moninaisuudesta. Tämän kal-
taisissa tehtävissähän, siis tor-
junnan valmisteluun liittyvis-
sä, olisivat tietyt koulutuskes-
kukset ja sotakoulut yms 

' / ; " a V V 
/ RENKO (lANAKKAlAr^J) WKAR.K0L1\< , \ VkA V OKI MATTI L 

^ / ^tHAUSjARVr \ /"I 
i VL — r \ \ ,-< _ ' \ 

(5 I I MÄK I V 

[HrVINXTIV mlk ) 

\ 

KA\KKILA\t V ^ , 1 r.v 
^WhA Ö8VI \ V \\J \ 

JSUIA v c \ 

/ • • ^ A )7a>Tn/A /u / \ ( "''V"e H K A L A H TI 1 

t y KrMi) råW* 
- l A ^ n M f \ ^ / ; Jl 

NURMIJJallZUl; ' J riHNAINlN v \ 
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osaston esikunnan käskyval-
lassa. Lisäksi pidettiin jou-
koissa kenraaliluutnantti 
Hägglundin käskystä lukuisia 
hälytysharjoituksia, joissa 
kokeiltiin miten joukot saa-
daan liikkeelle tarvittaessa. 

Keväällä ja alkukesästä toi-
minta oli ollut erittäin tiivistä 
laantuen sitten syksyä kohti. 

Osasto H lakkautettiin 
9.10.1944 päivätyllä käskyllä 
ja kaikki siihen saakka käske-
tyt järjestelyt peruutettiin. 
Tässä vaiheessahan Suomi oli 
jo irroittautunut sodasta Neu-
vostoliittoa vastaan ja toisaal-
ta saksalaisuhkakin oli ilmei-
sesti katsottu väistyneeksi. 
Saksalaiset olivat 15.9.1944 
suorittaneet epäonnistuneen 
maihinnousun Suursaareen. 
Tämän jälkeen saksalaisia 
joukkoja ei enää ollut Etelä-
Suomessa. Neuvostoliittolai-
set suorittivat lokakuun alus-
sa Viron rannikolla maihin-
nousut sekä Hiidenmaalle et-
tä Saarenmaalle, joihin mo-
lempiin osallistui suomalaista 

merikuljetuskalustoa lähinnä 
jälkikuljetuksiin. Maihinnou-
sujen onnistuminen osoitti 
osaltaan, että saksalaisilla ei 
ollut enää reaalisia edellytyk-
siä suorittaa merkittäviä me-
risotatoimia Suomenlahden 
alueella. 

Lopuksi 

Osasto H:n perustaminen ja 
toiminta v 1944 viittaavat sel-
västi strategista luokkaa ole-
vaan yllättävän hyökkäyksen 
torjuntaan aikana, jolloin so-
tatoimien painopiste oli muu-
ten Karjalan kannaksella. 
Torjuntaanhan pyrittiin ver-
rattain vähäisin valmiina ole-
vin joukoin, jotka olivat tär-
keimmillä kohteilla, ja jat-
kossa nopeasti perustettavilla 
ja keskitettävillä joukoilla, 
joilla oli pyrittävä tuhoamaan 
hyökkääjä. 

Osasto H:n perustaminen 
ja suunnitelmat palvelivat 
myös erinomaisesti tapausta, 
jossa saksalaiset olisivat saat-

taneet sodan loppuvaiheessa 
yrittää hyökkäystä pääkau-
punkiin. Tässä mielessä tekee 
mieli yhdistää osaston toimin-
ta myös Suomen irrottautu-
miseen sodasta, vaikka tätä 
nimenomaan ei ymmärrettä-
vistä syistä ainakaan missään 
Osasto H:n asiakirjoissa voi-
tu mainita. 

Lähteet 

— Osasto H:n kirjeistö v 1944 
Sota-Arkisto 

— Osasto H:n sotapäiväkirja 
liitteineen v 1944 
Sota-Arkisto 

— PM:n kirjeistöä v:lta 1944 
Sota-arkisto 

— Suomen sota 1941—1945, 
9. osa 
Kuopio 1960 
Sotatieteellinen keskuskir-
jasto 

• 

Helsinki on rajakaupunki. Sen paras turva on vahva rannikkotykistö. 

12 

> 

MERI- JA SATAMAHINAUKSIA 

1IANGON HINAUS 
10901 Hanko 
10900 Hanko 
HATUG SF 

PL 26 
Länsisatama 
13132 

Postiosoite: 
Käyntiosoite 
Telex: 

911— 84151 (24 h), 83150, 86011 
939— 84514, 84101 
938— 221020, 632510 
922— 21256, 3750 
90—1782239, 1782269, 6985492 

Hanko 
Pori 
Rauma 
Uusikaupunki 
Helsinki 

Puhelimet 

14 HINAAJAA, 650 — 4300 hv 
JÄÄVAHVISTETTU PÖNTTÖÖNI, KANTAVUUS 1300 t 
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Maavoimien 
kehittäminen 

Panssaroitu miehistönkuljetusajoneuvo PASI ohjusajoneuvona. 

Mahdollisuutemme puolustaa 
valtakuntaa riippuvat ratkai-
sevasti maavoimiemme suori-
tuskyvystä. Tähän ovat pää-
tyneet kaikki parlamentaari-
set puolustuskomiteat ja tänä 
keväänä lausuntonsa jättänyt 
parlamentaarinen puolustus-
toimikunta käsitellessään 
puolustusvoimiemme suori-
tuskykyä. Samaan loogiseen 
loppupäätelmään tulevat var-
maan myös ulkopuoliset tark-
kailijat arvioidessaan Suomen 
alueen mahdollista käyttöä 
hyökkäysten kohteena tai lä-
pikulkutienä. Maavoimilla ja 
maavoimien puolustuskyvys-
tä syntyvällä kuvalla on siten 
ratkaiseva turvallisuuspoliitti-
nen merkitys sotaa ennalta 
ehkäisevänä kynnyksenä. 

Puolustushallinnon menot 
ovat vakiintuneet viime vuosi-
kymmeninä nykyiseen n 5 % :n 
tasoon valtion kaikista me-
noista ja n l ,5%:i in brutto-
kansantuotteesta. Vuonna 
1985 valtio maksoi jokaista 
suomalaista kohti vajaa 1.000 
mk siitä, että maassamme toi-
mii omat puolustusvoimat ja 
että n 700000 miehen sodan 
ajan joukkoja varten hanki-
taan materiaali sekä ylläpide-
tään heitä varten olemassa 
oleva varustus. 

Suomen sotilaallisen puo-
lustuksen menojen rasitta-

EVERSTILUUTNANTTI 
VESA KÄMÄRI 

vuus kansantaloudellemme ei 
siis ole kohtuuton ainakaan 
kansainvälisen mittapuun 
mukaan. 

Puolustusmäärärahoj en 
niukkuuden vuoksi puolus-
tuskykyämme on viime vuosi-
kymmeninä jouduttu kehittä-
mään vaiheittain. Maavoi-
mien kehittäminen on saanut 
odottaa vuoroaan rahoituk-
sen painopisteen oltua muissa 

puolustushaaroissa 1980-lu-
vun alkuvuosiin saakka. 

Kolmannen parlamentaari-
sen puolustuskomitean mie-
tinnössä todetaan, että ilman 
puolustusmenojen huomatta-
vaa tasokorotusta ei ole mah-
dollista kehittää maavoimia 
kokonaisuudessaan edes pit-
källä aikavälillä. Niinpä ko-
mitea asetti mm seuraavan ta-
voitteen: 
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"Kehittämistä on siten 
painopisteytettävä, että 
suojajoukot pystytään 
varustamaan liikkuvuu-
deltaan, tulivoimaltaan 
ja taistelukestävyydel-
tään kykeneviksi sotatoi-
miin nykyaikaista vihol-
lista vastaan". 

Parlamentaarinen puolus-
tustoimikunta piti myös pe-
rusteltuna sitä, että sotilaallis-
ta maanpuolustusta kehitet-
täessä edelleen noudatetaan 
III PPK:n linjaa. Tämän mu-
kaisesti 1980-luvun loppu-
puoli ja 1990-luvun alussa 
keskitytään maavoimien ja 
erityisesti suojajoukkojen ke-
hittämiseen. 

Valitettavana seurauksena 
tällaisesta päätöksestä on to-
siasia, että joukkojen laadul-
linen eriarvoisuus vaikuttaa 
tietenkin operaatioiden ja 
taisteluiden johtamista. 
Myönteisenä tuloksena pää-
töksestä on suojajoukkoj em-
me aseistuksen ja varustami-
sen nykyaikaistuminen ja 

taistelukyvyn nousu tehtävien 
edellyttämälle tasolle. 

Edellä esitettyjen suositus-
ten mukaisesti on aloitettu 
maavoimien suojajoukkojen 
kehittäminen. Hankintojen 
edistyessä voidaan suojajou-
koilta vapautuvalla käyttö-
kelpoisella kalustolla paran-
taa pääjoukkoihin kuuluvien 
joukkojemme toimintaedelly-
tyksiä. 

Maavoimat on puolustus-
voimiemme selkäranka. Sen 
kehittämisessä on kyse suuris-
ta lukumääristä ja pitkäjän-
teisestä työstä siitäkin huoli-
matta, että varusmiesten pai-
nopiste on suojajoukoissa. 

Ensimmäisenä on hankittu 
rauhan ajan koulutuksessa 
tarvittava välineistö reser-
viemme kouluttamiseksi. Nä-
mä hankinnat näkyvät myös 
julkisuudessa — esim paraa-
teissa ja sotaharjoituksissa — 
antaen vaikutelman maavoi-
mien nopeasta kehittymises-
tä. Kuitenkin maavoimien ke-
hittäminen on vasta alkanut. 

Parlamentaarisen puolus-

tuskomitean lausunnossa to-
detaan, että maavoimien ma-
teriaalisen valmiuden suurim-
mat puutteet ovat liikkuvuu-
dessa, tulivoimassa, erityisesti 
panssarintorjunnassa sekä 
yhtymien johtamisjärjestel-
missä. Niinpä jo aloitettua 
kehittämistä on jatkettava 
parlamentaarisesti määritet-
tyjen suoritevaatimusten ja 
rahoituskehysten pohjalta. 

Tulivoiman kehittäminen 

Rynnäkkökiväärien ja kevyi-
den konekiväärien hankinnat 
ovat olleet käynnissä 20 vuo-
den ajan ja ne jatkuvat edel-
leen. Rynnäkkökivääreiden 
patruunoista on edelleen puu-
tetta. Vajaus pyritään poista-
maan asteittain. 

Panssarintorjuntamme pe-
rustuu nykyisin kotimaiseen 
vanhahkoon sinkoaseistuk-
seen, kertasinkoihin ja pans-
sarimiinoihin. Parin viimei-
sen vuoden aikana olemme 
siirtyneet kokonaan uuteen 
aikakauteen. Panssareiden 

Panssarintorjuntaohjus -82 on saatu koulutuskäyttöön. 
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modernisoimalla vanhenevaa 
kalustoa. Näiden hankkeiden 
toteutumisen myötä panssari-
joukko j emme suorituskyky 
tulee nousemaan merkittäväs-
ti. 

Kenttätykistön kalustoon 
kuuluu sekä nykyaikaista ty-
kistöä että myös viime sotien 
aikaista osin modernisoitua, 
mutta myös modernisoima-
tonta tykistöä. Neuvostolii-
tosta on hankittu myös rake-
tinheittimiä. 

Kenttätykistön ampuma-
tarviketilannetta voitaneen 
tavoitteisiin nähden pitää tyy-

dyttävänä. Tähän on ollut 
vaikuttamassa mm se, että 
meillä on vanhemmalle kalus-
tolle ollut käytettävissä sotien 
aikaisia ampumatarvikkeita, 
joten koulutukseen tarvitta-
via ampumatarvikkeita ei ole 
tarvinnut hankkia kuin pie-
nessä määrin. 

Kenttätykistöä kehitetään 
hankkimalla uutta tykkika-
lustoa ja nykyaikaista mit-
taus- ja tulenjohtovälineistöä. 
Merkittävin hankinta on uusi 
kotimainen. Tampellan 155 
mm:n kenttätykki, jota on jo 
hankittu ensimmäiset kappa-
leet. Tykin kantama on 25 km 
ja erikoisammuksilla 30 km. 
Kenttätykistön tulen tark-
kuutta ja aloittamisnopeutta 
parannetaan hankkimalla 
mm laser-etäisyysmittareita, 
valonvahvistimia, sanoma- ja 
paikantamislaitteita, sekä las-
kinjärjestelmiä. 

Maavoimien ilmatorjunta-
kyky on parantunut Neuvos-
toliitosta hankittujen kevei-
den ilmatorjuntatykkien ja 
l ä h i - i l m a t o r j u n t a o h j u s t e n 
avulla. Kohti tulevien maalien 
torjuntaan kykenevien lähi-
torjuntaohjusten samoin kuin 
kohdetorjuntaohjusten puut-
teet ovat ongelmia. 

Iskuvoimaa edustaa huippunykyaikainen T-72 panssarivaunu. 

kaukotorjuntaa varten on 
hankittu panssaritorjuntaoh-
juksia sekä Neuvostoliitosta 
että Yhdysvalloista. Molem-
mat ohjukset ovat nykyaikai-
sia toisen polven ohjuksia ja 
ne tulevat parantamaan oleel-
lisesti panssareiden kaukotor-
juntakykyä. 

Lähitorjuntaa varten on 
juuri tämän vuoden kesä-
kuussa solmittu sopimus ras-
kaiden kertasinkojen hankin-
nasta Ranskasta. Näillä sin-
goilla voidaan tuhota nykyai-
kainen taistelupanssarivaunu 
mistä suunnasta tahansa. 
Panssarintorjuntakykyä tul-
laan parantamaan lähivuosi-
na myös hankkimalla uusia 
pohja- ja kylkimiinoja sekä 
jatkamalla kertasinkojen ja 
ohjusten hankintoja. 

Nykyinen panssarikalus-
tomme on pääosin ikääntyvää 
neuvostoliittolaista. Kaluston 
lukumäärä on pieni, joten sitä 
on voitu kohtuullisesti uusia. 
Maavoimille on hankittu ny-
kyaikaisia T-72 taistelupans-
sarivaunuja ja ensimmäinen 
ikäluokka on jo koulutettu 
em vaunuilla. Lähivuosina 
panssarijoukkojen kalustoa 
uusitaan hankkimalla lisää T-
72 taistelupanssarivaunuja ja 

Varusmieskoulutus on aloitettu myös pst-ohjus 83:l!a. 
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Tampellan kenttätykki 155 K 83 on sarjavalmistuksessa. 

Ilmatorjunnan johtamisjär-
jestelmäämme ollaan täyden-
tämässä kotimaisin toimenpi-
tein valmistettavalla johto-
keskuksella. Johtokeskuksen 
tehtävänä on antaa ilmator-
juntayksiköille tarkka ennak-
kovaroitus lähestyvistä maa-
leista. Järjestelmän kaksi tär-
keintä osakokonaisuutta ovat 
maalinosoitustutka ja maalin-
osoituskeskus. Koko hank-
keen kotimaisuusaste on noin 
70%. 

Suunnitelmissa on hankkia 
myös uudentyyppisiä lähi-
ilmatorjuntaohjuksia ja koh-
detorjuntaohjuksia sekä mo-
dernisoida vanhentunutta ras-
kaampaa tykkikalustoa. Vain 
osa hankkeista voitaneen to-
teuttaa lähivuosina. 

Meripuolustukseen kuulu-
van rannikkotykistön aseistus 
on uusiutumassa ja automati-
soitumassa. Parhaillaan on 
käynnissä tärkeimpien ran-
nikkotykistöpattereiden va-
rustaminen 130 mm Tampel-
lan kehittämällä tornitykillä. 

Asejärjestelmien kehittämi-
sen painopiste tulee lähivuosi-
na olemaan liikkuvien rannik-
kotykistöyksiköiden kehittä-
misessä. Yksiköt tullaan va-

rustamaan nykyaikaisin väli-
nein tehokkaan toiminnan ta-
kaamiseksi. 

Maalien määrityksessä ran-
nikkotykistössä käytetään tu-
lenjohtotutkaa tai LASER 
etäisyysmittaria ja ampuma-
arvojen määritys tapahtuu 
automaattisesti tietokoneella. 

Liikkuvuuden kehittäminen 

Sodan ajan maavoimien liik-
kuvuus perustuu pääosin si-
viilikäytöstä otettaviin ajo-
neuvoihin ja liikuntavälinei-
siin. Talvi- ja maasto-olosuh-

teet edellyttävät lumi-, eri-
kois- ja aurausajoneuvoja. 
Maallemme ominaiset vesis-
töt aiheuttavat vaikeuksia eri-
koisesti estäen siltojen ja laut-
tojen käytön. 

Kehittämisessä pyritään sii-
hen, että puolustusvoimilla 
olisi nopeimmin perustetta-
vien suojajoukkojen vaatimat 
maasto- ja muut erikoisajo-
neuvot. Valtaosa olisi keveitä 
telakuorma-autoja, jotka so-
veltuvat parhaiten oloihimme 
sekä kesällä että talvella ja 
omaavat samalla riittävän 
operatiivisen ja taktillisen 

Alueilmatorjuntaohjus -72 puolustaa ilmatilamme koskemattomuutta. 
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liikkuvuuden. Osa hankitta-
vista ajoneuvoista tulisi ole-
maan panssaroituja, jotka 
antavat suojaa ajoneuvossa 
kuljetettavalle miehistölle ja 
asejärjestelmälle. Loppuosa 
olisi erityyppisiä tykin vetä-
jiä, maastoautoja ja auraus-
kalustoa. Näiden lisäksi jou-
dutaan aina käyttämään sivii-
likuorma-autoja ja -traktorei-
ta. 

Liikkuvuuden parantami-
seksi on voitu käynnistää ko-
timaisen keskiraskaan Masi-
kuorma-auton ja panssaroi-
dun Pasi-miehistönkuljetus-
ajoneuvon hankinnat. Kum-
pikin ajoneuvo on teknisesti 
korkeatasoinen ja oloihimme 
hyvin soveltuva. Masista on 
kehitetty raskaan tykin ve-
toon soveltuva kuusipyöräi-
nen "Raskas-Masi" , jonka 
kokeilut ovat parhaillaan 
käynnissä. Puolustusvoimilla 
on tällä hetkellä kokeiltavana 
myös kotimaisen telakuorma-
auton prototyyppi. 

Yksityisen taistelijan liik-
kumiskyvyn ylläpitämiseksi 
lähes kaikille joukoille on 
hankittava sukset ja ahkiot. 
Vain osalle joukoista hanki-
taan polkupyöriä. Kaikkia 
näitä on voitu viime vuosina 
hankkia kotimaasta varsin 
paljon. 

Vesiesteiden ylittämiseksi 
tarvittavien lauttakalustojen 
kehitystyötä on myös tehty 
kotimaassa. Prikaatin lautta-
kalusto, josta voidaan raken-
taa myös siltaa, on saatu val-
miiksi usean vuoden työn tu-
loksena. 

Johtamisedellytysten 
kehittäminen 

Viestivälinetilanne on kohen-
tunut siitä aallonpohjasta, 
jossa se n 10 vuotta sitten oli. 
Nokian Oulussa lisenssillä 
valmistamat pataljoonaradiot 

ja prikaatiradiot ovat nyky-
aikaisia, kenttäkelpoisia ra-
dioita. 

Pahimmat puutteet ovat 
tällä hetkellä ylempien joh-
toportaiden johtamismahdol-
lisuuksissa. Tätä pyritään pa-
rantamaan hankkimalla ny-
kyaikaisia, automatisoituja 
viestiverkkoja, radioautoja ja 
esikuntaperävaunuja. 

Elektroniikan kehitys on 
varsin nopeaa, joten viestivä-
lineiden tekninen ikä on ly-
hyt. Uusintatarve on siten jat-
kuvaa. Uusinnassa tullaan ot-
tamaan huomioon paitsi vii-

i S f l ® ^ MfPjTT. -
Ilmatorjunnan johtokeskustutka 
ja viestit automaattisesti salattu-
na purskeena lähettävä sanoma-
laite. 

meisimmän viestiteknisen ke-
hityksen, kuten laitteiden in-
tegroitumisen, hyppytaajuus-
tekniikan ja purskelähetyksen 
asettamat vaatimukset myös 
vanhempien viestivälineiden 
liittämismahdollisuudet uu-
teen tekniikkaan. 

Taistelukestävyyden ja 
suojan kehittäminen 

Pohjois-Suomen joukoille on 
hankittu erikoisvarustusta. 
Näitä ovat mm talvivaatetus, 
pakkasjalkineet, majoitusvä-
lineet ja makuupussit. Ensi 
vaiheen kenttälääkintäedelly-
tykset paranevat huomatta-
vasti. Se on käytännössä mer-
kinnyt koko vanhan lääkintä-
mies-, lääkäri- ja joukkosi-
dontapaikan kaluston uusin-
taa. 

Myös suojelualalla on 
taphtunut kehitystä. Kotimai-
sen suojanaamarin hankinnat 
ovat käynnissä ja suojavarus-
teiden tuotekehittely ja osin 
myös hankinnat edistyvät. 

Linnoittamisen, maastout-
tamisen sekä naamioimisen 
merkitys on tulivoiman ja tie-
dustelumenetelmien kehit-
tyessä kasvanut. Nykyään jo 
lähes kaikki puolustusvoi-
mien ajoneuvot naamiomaa-
lataan. Joukoille on myös 
hankinnassa merkittävät 
määrät kotimaassa kehitetty-
jä naamioverkkoja, joita on 
jo otettu käyttöön. 

Vuosikymmenen alussa 
maavoimien sotavarustuksen 
vaikeimmiksi ongelmiksi luet-
teloidut puutteet ovat pääosin 
edelleenkin olemassa. Ratkai-
suja, millä tavoin ja minkälai-
silla välineillä puutteita pois-
tetaan, on kuitenkin tehty. 
Alhaisesta lähtötasosta joh-
tuen kyse on suurista hankin-
tamääristä ja pitkäjänteisestä 
työstä. Hankintojen selvä 
painopiste on tulevina vuosi-
na suojajoukkojen materiaa-
lisessa kehittämisessä. Varo-
jen pääosa suunnataan tuli-
voimaan. Puutteiden poista-
minen on saatu käyntiin, to-
sin suunniteltua hitaammassa 
aikataulussa. • 
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Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen 
vuosikokous Kuuskaj askarissa 
20.11.1986 

Yhdistyksen 54. vuosiko-
kouksen isäntänä oli Turun 
Rann ikko tyk i s tö rykmen t t i . 
Tapahtumat järjestettiin 
Kuuskajaskarin linnakkeella 
ja Rauman kaupungissa. 

Kokousväen saavuttua ilta-
päivällä linnakkeelle nautit-
tiin tulokahvit ja nähtiin 
näyttely linnakkeen toimin-
nasta, kalustosta ja histo-
riasta. 

Sotamuseon johta ja FM M 
Melkko esitteli Rannikkoty-
kistömuseon kehittämisnäky-
miä. Kapteeni Sakari Kinnari-

nen piti vuosikokousesitel-
män aiheenaan: Rajakaupun-
ki Rauma — Rauman varus-
kunnan vaiheita. 

Tervehdyksensä kokouk-
selle esittivät Lounais-Suo-
men sotilasläänin komentaja, 
kenraaliluutnantti R.W. Ste-
wen ja Rauman kaupunki. 
Toivo Jaakkolan puhe rau-
man giälellä oli ohjelmanu-
mero sinänsä. 

Varsinaisessa vuosiko-
kouksessa, jonka puheenjoh-
tajana toimi taidolla 
TurRtR:n komentaja, eversti 

TOIMINTASUUNNITELMA 
VUODELLE 1987 

Yhdistyksen toiminta-ajatuksen (sääntöjen 
2§ ja 3§) toteuttamiseksi jatketaan 54. toi-
mintakaudella kaikkia perinteisiä toiminta-
tapoja ja muotoja. 

Tärkein tehtävä on Rannikkotykkimies-
kirjan 6. painoksen valmistaminen niin, että 
se saadaan myyntiin ja käyttöön vuonna 
1988. 

Yhdistyksen ja sen toiminnan tunnetuksi 
tekemiseksi järjestetään kevät- ja syysretket 
sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, ku-
kin mahdollisuuksien mukaan eri rannikko-
tykistöjoukko-osaston alueella. 

Jo aloitetuista hankkeista jatketaan Suo-
menlinnan Upseerikerhon rannikkotykistön 
perinnehuoneen kunnostamista ja sisusta-
mista. 

Uutena toiminnan kohteena on Sotamu-
seon Rannikkotykistöosaston uudistamiseen 
osallistuminen. 

Puheenjohtajana jatkaa 
Lahti. 

Torsti 

Ola Simola, valittiin yhdis-
tyksen puheenjohtajaksi edel-
leen Torsti Lahti. 
Hallituksen kokoonpanoksi 
muodostui: 

Yrjö Pohjanvirta 
Pentti Vähäkallio 
Ahti Tukiainen 
Jorma Vuohelainen 
Timo Sario 
Juhani Niska 
Arto Vapaavuori 

Jari Ylitalo 
Kauko Peltonen 
Kimmo Lähdevirta 
Tapani Virkki 
Jukka Tilli 
Risto Kosonen 

(RP-Kilta) 
(Johtorengas) 
(Rt evp ups) 
(PE) 
(RP-lehti) 
(SIRtR) 
(SIRtR) 

(SIRtR) 
(TurRtR) 
(RtK) 
(HanRPsto) 
(VaaRPsto) 
(KotRPsto) 

Vuosikokouksen jälkeen 
nautittiin veljesillallinen ja 
siirryttiin Raumalle, jossa 
suoritettiin Rtreserviupseerien 
asiantuntevasti opastama tu-
tustumiskierros Vanhassa 
Raumassa ja Rauman kau-
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ALURUAK 
Rodda 

Särkoollimppu 
Sallatti 

PÄÄRUAK 
Silakkapaistos 

Peruni 

PÄÄLISRUAK 
Kaffet 
Munkk 

Laivanvarustajakotimuseo Marela. 

pungin loistavatarjoilullinen 
vastaanotto Marelan vanhas-
sa laivanvarustajakodissa. Il-
taa jatkettiin "Mustan kissan 
kellarissa", jossa Jukka Leh-
tonen ja Eko Virtanen esitti-
vät raumalaislauluja ja veti-
vät "Rauman ra jul la" vah-
vistetun miessekakuoron yh-
teislauluja. 

Tilaisuus tavata rannikko-
tykkimiesveljiä näin mainiois-
sa puitteissa oli mitä mielui-
sinta. Osanottajiakin oli 78. 
Tosivilpittömät kiitokset 
TurRtR:lle ja Rauman kau-
pungille! • 

millainen 
paino, 

sellainen 
saalis! 

senioffseb 
Puh. • (921) 693 311, PL 95, 20101 Turku 
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Perjantai 20.10. valke-
ni pääkaupunkiseudulla 
kuulaana, kylmänä ja 
liikenteellisesti varsin 
synkkänä — musta jää 
yllätti autoilijat. Ran-
n ikko t y k i s t ö k o u l u l l a 
tunnelmat olivat kuiten-
kin valoisat, sillä toi-
miupseerien kokousta 
edeltävän opetustilaisuu-
den alkaessa oli koululle 
kerääntynyt yli 80 osal-
listujaa. Määrä ylitti op-
timistisimmatkin odo-
tukset. 

Kokous pidettiin Rannikkotykistökoulun tiloissa. 

Rannikkotykistön 
toimiupseerit ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous valoi 
uskoa yhdistyksen 
tulevaisuuteen 

Tilaisuuden avasi kapteeni 
Valto Vainio todeten osallis-
tujamäärän selvästi osoitta-
van tällaisen aatteellisen yh-
distyksen tarpeellisuuden ase-
lajin toimi- ja erikoisupsee-
rien keskuudessa. Heti al-
kuun lausui tervehdyksensä 
aselajin tarkastaja eversti 
Jukka Karvinen. Kuulijoiden 
mieliä lämmittäneessä pu-
heessaan hän takasi aselajin 
johdon täyden tuen vielä lap-
senkengissään astelevalle yh-
distykselle. Tämän jälkeen 
saimme kuulla everstiluut-
nantti Jorma Vuohelaisen 
mielenkiintoisen esityksen 
rannikkotykistön lähiajan ke-
hitysnäkymistä. Opetustilai-
suutta jatkoi Rannikkotykis-
tökoulun johta ja everstiluut-
nantti Timo Sario kertomalla 
värikkääseen tapaansa kou-
lun tämänhetkisestä tilantees-
ta sekä koulutuksesta yleensä. 
Lopuksi koulun toimiupseerit 
esittelivät koulutushalliin si-
joitetun uuden simulaattorin, 
jolla voidaan varsin tehok-
kaasti harjoitella tulenkäyt-
töä. 

Lounaan jälkeen alkoi var-
sinainen kokous. Yhdistyksen 
puheenjohtaja Valto Vainio 

valittiin kokouksenkin pu-
heenjohtajaksi ja hän nuiji ti-
laisuuden läpi ammattitaitoi-
sesti. Mielenkiintoisinta ko-
kouksessa olivat tietysti hen-
kilövalinnat. Puheenjohta-
jaksi asetettiin ehkä hieman 
yllättäen kaksi ehdokasta. 
Äänestyksen jälkeen tuli vali-
tuksi. Hannu Keppola Ran-
nikkotykistökoululta. Halli-
tuksen jäseniksi valittiin Ari 
Vihreäluoto, Esko Haapala, 
Pekka Väisänen, Jarmo Pihl-
man, Rene Nylund, Esa Sa-
vikko, Martti Latvasalo, 
Mauri Mutta, Pasi Kataja se-
kä Seppo Kauppinen, Varajä-

seniksi valittiin Aapo Tokko-
la, Matti Kokoi, Lauri Nikki-
nen, Kari Määttänen, Timo 
Malmikankare, Pekka Kal-
mari, Esa Savioja, Reima 
Raitio, Teppo Viitanen ja Kai 
Lehto. Tilintarkastajiksi va-
littiin Jari Innanen ja Timo 
Kulmala sekä varamiehiksi 
Esa Hankia ja Harri Takala. 
Välittömästi kokousta seu-
ranneessa hallituksen järjes-
täytymiskokouksessa valittiin 
varapuheenjohtajaksi Pasi 
Kataja, sihteeriksi Jarmo 
Pihlman, taloudenhoitajaksi 
Rene Nylund ja jäsensihtee-
riksi kutsuttiin Matti Kokoi. 

12 26 

Varsinainen kokous päättyi 
miellyttäviin tunnelmiin kun 
Vaasan Rannikkopatteriston 
edustajat toivat komentajal-
taan everstiluutnantti Haapa-
lalta yhdistykselle kutsun saa-
pua pitämään kevätkokous 
Vaasaan. Kutsu otettiin ko-
kousyleisön piirissä tyytyväi-
syydellä vastaan. Perustamis-
toimikunta ja kapteeni Vai-
nion johtama ensimmäinen 
hallitus teki valtavan työn 
nostaessaan yhdistyksen ja-
loilleen. Osin uusilla jäsenillä 
vahvistettu uusi hallitus ottaa 
kiitollisuudella vastaan tehtä-
vänsä jatkaakseen yhdistyk-
sen kasvattamista ja vahvista-

Yhdistyksen uusi puheenjohtaja 
Hannu Keppola. 

mistä sellaiseksi järjestöksi 
kuin sen säännöt edellyttävät. 
Ensimmäinen kokous oli vah-
va näyttö siitä että yhdistys 
on tarpeellinen ja kaivattu. 
Onkin siis enemmän kuin ole-
tettavaa että keväällä vielä 
suurempi joukko jäseniä heit-
tää köydet rantaan ja urheasti 
vaaroja uhmaten suuntaa kul-
kunsa lakeuksien keskelle 
Vaasaan oppiakseen uutta 
moottoroidusta rannikkoty-
kistöstä sekä tavatakseen tut-
tuja. HK 

• 

Opetustilaisuudessa saatiin tutustua mm uuteen koulutussimulaattoriin. 



Breivi killasta 
Sinä Isosaaressa aikoinaan 
palvellut. Tapasimme Ranni-
konpuolustajainpäivillä 16.8. 
ja kyselit Suomenlinnan Ran-
nikkotykistökillan toiminnas-
ta. Tulit "omais ten" mukana 
kaveriasi katsomaan ja van-
hoja muistelemaan. Tunnistit 
minut kiltalaiseksi Killan 
mustasta baretista ja siinä 
olevasta merkistä. 

Olit kuullut killasta jo va-
rusmiesaikanasi ja kuulet var-
masti lisää lähtiessäsi nyt syk-
syllä kertaamaan. Jos olet ol-

lut eri linnakkeilla, olet var-
masti tutustunut kiertävään 
kirjastoon, joka on kiltamme 
aikaansaannos. Olemme myös 
mukana Linnake-lehdessä, 
jota jaettiin Teille ja Suomen-
linnan Rannikkotykistöryk-
mentin henkilökunnalle. Kil-
lan jäsenet saavat siitä kilta-
numeron vuosittain. 

Killan jäsenenä saat Ranni-
kon Puolustaja -lehden, jossa 
on kirjoituksia rannikonpuo-
lustuksesta, sen historiasta, 
tästä päivästä ja tulevaisuu-

desta. Saat myös tietoa oman 
joukko-osastosi tapahtumis-
ta, henkilösiirroista jne. Vuo-
den alusta saat myös Suomen 
Sotilas — Suomen Mies -leh-
den jäsenetuna. Se ei ole mi-
kään juhlatarjous, vaikka kil-
tamme toiminnan aloittami-
sesta tuleekin ensi vuonna ku-
luneeksi 25 vuotta. 

Itse en varusmiesaikanani 
nähnyt rannikkotykin ampu-
van (jyrähdykset tosin kuulin 
senaikaiseen keskiöön). Vasta 
kiltaan liittyminen teki sen 
mahdolliseksi. Ehkä myös Si-
nulla on vastaavanlainen ti-
lanne, tai haluat lisää käytän-
nön tietoa jostakin rannikko-
tykistön osa-alueesta. Tähän 
saat mahdollisuuden osallis-
tumalla tutustumisretkiin eri 
linnakkeille rykmenttimme ja 
myös kiltamme toiminta-
alueilla Loviisasta Inkooseen. 

Järvön kiltamaja ja vapaa-aikakeskus on noussut talkoilla. 
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Kiltamme "l ippulaiva" on 
Upinniemen kärjessä oleva 
Robert Kajanuksen entisöity 
pyöreä graniittisauna, jossa 
kesäkausina on kuukausittain 
jäsensauna kiltalaisille ja per-
heenjäsenille. 

Järvön saaresta, Porkka-
lanniemen ulkopuolelta saim-
me käyttöömme useita heh-
taareja maata, jonne valmis-
tui Kiltamaja, rantasauna ja 
aselajihenkeen sopiva grilli-
katos. Viimeksimainitut ovat 
vapaasti käytössäsi. Siellä 
voit myös viettää osan lomas-
tasi "päivystä jänä" . 

Vuodesta 1918 on 12.5. 
noussut Suomen lippu sal-
koon Suomenlinnan Kustaan-
miekalla. Se on nimikko-
joukko-osastomme Suomen-
linnan Rannikkotykistöryk-
mentin vuosipäivä ja myös 
kiltamme juhlapäivä. Ryk-
mentin henkilöstöyhdistyk-
sen, Perinneyhdistyksen, lii-
tyttyä kiltamme jäseneksi on 
Suomenlinnan merkitys kil-
tamme toiminnassa lisäänty-
nyt. Järjestimme mm. 8.6. 
yleisötilaisuuden, Suomenlin-
napäivän, johon osallistui sa-
tamäärin yleisöä. 

Jäseniä meillä on yli 500, 
tykkimiehestä kenraaliin. Jä-
senkortti no 517 käytiin 20.5. 
luovuttamassa kenraaliluut-
nantti Aimo Pajuselle. Hän-
hän on peruskoulutukseltaan 
RT-upseeri. Liity Sinäkin. 
Yhteinen usko maanpuolus-
tukseen, rakkaus mereen ja 
rannikkoon sekä halu toimia 
oman aselajin ja siinä palvel-
leiden varusmiesten parhaaksi 
ovat tärkeimmät jäsenedelly-
tyksemme. 

Jouko Kokkonen 
• 

TURVATON 
ILMAN.. .. 

TURVAVYOTA 
LIIKENNETURVA 

TENAVAT 

Rakas joulupukki... 

— Onko joulupukilla minkäänlaista titteliä 
tai arvoa? 
— En tiedä. En ole ikinä ajatellut sitä. 
— No, panenpa tähän. . . Herra Everstiluut-
nantti. 

Kerran Rt-mies — aina Rt-mies. 
Älä käännä selkääsi kiltatyölle! 
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HANKI NYT! 
RT-KALVOSINNAPIT 

Rannikkotykkimiehelle IN ja MUST. 
Oiva ratkaisu myös merkkipäivä- ja joululahjapulmiin. 

Hopeoidut ja musta emali vain 150,— pari. 
Design ja valmistus J.A. Tarkiaisen laatutyötä. 

Näitä saa vielä yhteysupseereilta rt-joukko-osastoista. 
Helsingistä mm 

SIRtR Pentti Miettinen 
Koul- ja järjtoimisto RtK 
PL 5 PL 8 
00861 HELSINKI 00861 HELSINKI 
P: 6860434 P: 6860578 
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YLILUUTNANTTI 
RISTO KOSONEN 

Kyminlinna 

Nykyisellään Kyminlinnan 
jyhkeiden muurien sisäpuolel-
la sijaitsee Kotkan Rannikko-
patteriston esikunta ja esi-
kuntapatteri. Paikka, Kymi-
joen suistoalue, on ollut ta-
valla tai toisella linnoitettuna 
jo vuodesta 1563. 

Samalla alueella on meidän 
päiviimme säilynyt Kymin 
kartano, josta ensimmäiset 
maininnat ovat 1200-luvulta. 
Sen on tuli tuhonnut useaan 
eri otteeseen jäädessään sota-
joukkojen jalkoihin, mutta 
aina uudestaan ja uudestaan 
se on rakennettu sotajoukko-
jen huoltopaikaksi, nykyiselle 
paikalleen v 1788. 

Alueen läpi on kulkenut 
Turun-Viipurin rantamaantie 
kolmine Kymijoen ylitse vie-
vine siltoineen. Kartano on 
ollut varakas hyvine peltoi-
neen ja mainioine lohijoki-
neen. 

Venäjän tappio 

Turun rauhassa v 1743 valta-
kunnan raja siirtyi Ahvenkos-
keen ja siten koko Kymen 
suistoalue jäi Venäjälle. 

Koottuaan sotajoukkonsa 
uudelleen ja Venäjän ollessa 
sodassa kaukana etelässä 
turkkilaisten ja tataarien 
kanssa. Ruotsi-Suomen ku-

ningas Kustaa III yhdessä vel-
jensä Kaarle herttuan kanssa 
hyökkäsi useaan otteeseen yli 
rajan Haminan suuntaan. 
Nämä v 1788—89 tapahtu-
neet hyökkäykset kilpistyivät 
venäläisten tehokkaaseen me-
ripuolustukseen. Venäläiset 
ajoivat joukkomme aina Ky-
mijoen siltojen yli, jonne Ky-
min armeijan päällikkö ken-
raaliluutnantti von Platen sai 
venäläisten hyökkäyksen py-
sähtymään. Tästä lannistu-
matta rakensi Kustaa III tal-
vella v 1790 voimakkaan saa-
ristolaivaston hyökätäkseen 
kesällä Haminan kautta 
Kronstadtiin ja Pietariin pa-
kottaakseen Venäjän edulli-
seen rauhaan. 

Alku taistelusta Kotkan ja 
Haminan edustalla sujui lois-
tavasti, taistelu, joka tunne-
taan Ruotsinsalmen meritais-
teluna. Venäläiset kärsivät 
raskaat tappiot. 

Kyminlinna rakennetaan 

Jotta minkään vallan taholta 
samanlainen yllätys ei toistui-
si, määräsi Katariina II lin-
noittamaan Kotkan saaren ja 
Kymin kartanon seudun. 
Nassau-Siegenin prinssi sai 
tehtäväkseen lukuisten insi-
nööri-ja topograafi-upseerien 
avustamana suunnitella lin-
noittaminen. 

Yhtenä tämän Ruotsinsal-
men merilinnoituksen osana 
päätettiin varustaa Kymijoen 
yli johtavat Turku-Viipuri 
maantien sillat maalinnoituk-
sella. 

Linnoitustyöt 

Keisarinna määräsi kuuluisan 
ruhtinas Suvorowin linnoitus-
töiden ylityönjohtajaksi. Tä-
män ollessa kuitenkin Turkin 
sodassa tästä vastasi ranska-
lainen evl Prevost de Lyotel ja 
tämän jälkeen ins kenraali-
luutnantti von Schreiterfeldt 
ja de Traversain markiisi, 
amiraali Jean Baptiste. Apu-
naan johtajalla oli lukuisa 
joukko linnoitusupseereita, 
insinöörejä ja koulutettuja 
erikoishenkilöitä. 

Kesäkuun puolivälissä v 
1791 olivat linnoitustyöt täy-
dessä käynnissä. Työväkeä oli 
kutsuttu kirkkokuulutuksilla 
ja suurilta kiviveistämöiltä 
Virolahdelta ja Säkkijärveltä 
oli ammattimiehet siirretty 
tänne. Kyminlinnaa oli lin-
noittamassa toista tuhatta si-
viilityöläisiä, satoja hevosia 
ja n. 500 miestä käsittävä so-
taväen osasto. 

Ruhtinas Suvorow saapui v 
1792 henkilökohtaisesti joh-
tamaan linnoitustöitä. Hän 
järjesteli mm maanomistus-
asiat ja laati suunnitelmat lin-
noituksen jatkolaajennuksis-
ta. Varat koottiin veroista ja 
Kyminlinnan linnoituksen ar-
vellaan maksaneen miljoona 
kultaruplaa. 

Neljässä vuodessa tuo val-
tava työ oli melkein koko-
naan tehty, mutta työt lopul-
lisesti päättyivät v 1808. 

Työt lopetettiin, koska lin-
noituksen merkitys rajan suo-
jana poistui Haminan rauhan 
jälkeen. 



Kyminlinnan linnoitus nykyisellään 
1. Bastioni 
2. Kurtiini 
3. Kaponnieeri 
4. Ravelliini 
5. Etuvalli 

6. Vallihauta 
7. Portit 
8. Tunnelikäytävä 
9. Kasarmi 

10. Vesiallas 

Rakenne 

Linnoitus muodostaa ympä-
rysmitaltaan n. 3 km pitkän 
viisikulmaisen ruusukkeen. 

Kutakin tälläistä viisikul-
mion kärjen muodostamaa 
kokonaisuutta kutsutaan bas-
tioniksi (1). Sen rakenne on 
vankka paksuine seinineen ja 
niissä oli erittäin voimakas 
aseistus. Bastionin etuna on 
se, että sieltä voidaan tulittaa 
hyvin eri suuntiin. Bastionit 
yhdistää yhtä paksu muuri eli 
kurtiini. Kurtiinien edessä on 
nelisivuinen linnake kapon-
nieeri (3). 

Taistelut oli tarkoitus aloit-
taa ravelliineilta (5), josta ir-
tautua taistelun paineen kas-
vaessa päämuurin suojiin ka-
ponnieerien kohdilla olevista 
salaisista käytävistä. 

Koko tätä rakennelmaa 
suojaa paikoin jopa kaksin-
kertainen vallihauta. Valli-
hauta oli n. 2 m syvä ja n. 10 
m leveä vesieste, johon vesi 
saatiin johdattamalla se Ky-
mijoesta. 

Vallit ovat ulkopuolelta 
alaosastaan graniittia ja ylem-
pää maata sekä sisäpuolelta, 
vallitien sivulta verhoiltu tii-
lillä, joka on vieläkin paikoin 
näkyvissä. 

Valliin on läntisen takapor-
tin luona holvattu n. 60 kase-
mattia. Vallien sisäpuolella 
on vieläkin hyvin nähtävissä 
kaksi kasarmia, jotka oli jaet-
tu keskeltä käytävällä ja si-
säänkäynnillä kahtia. Näin 
jakaantui kasarmi kahteen 
päätyyn, johon kuhunkin voi-
tiin majoit taa 50—100 miestä 
kahteen kerrokseen eli ku-
hunkin rakennukseen 200— 
400 miestä. 

Myöhemmät vaiheet 

Haminan rauhan jälkeen lin-
noitus oli venäläisten sotilai-
den koulutuspaikkana ensim-

Kyminlinnan linnoituksen portti. 

mäiseen maailmansotaan asti, 
vahvuuden ollessa 500—2000 
miestä. 

Vapaussodan aikana Ky-
minlinna oli punaisten hallin-
nassa ja tällöin 8.4.1918 käy-
tiin linnoituksen historian ai-
noa taistelu. Saksalaiset jou-
kot hyökkäsivät n. 300 mie-
hen voimalla lännestä n. 
1000:n miehen vahvuista pu-
naista joukkoa vastaan. 
Apuun tulleet punaiset ratkai-
sivat taistelun edukseen ja 
hyökkäys epäonnistui. 

Toukokuussa samana 
vuonna punaiset, joita tällöin 
oli vain n. 20 miestä, antau-
tuivat tietäessään yleistilan-
teen. Vapaussodan päätyttyä 
linnoituksessa säilytettiin pi-
dätettyjä punaisia, jotka lähe-
tettiin pian muihin vankilei-
reihin. 

Tämän jälkeen Kyminlin-
nassa majaili lyhyen aikaa 
saksalainen tykkipatteristo. 

Tampereen rykmentin I pa-
taljoona siirrettiin sinne v 
1919. Vuodesta 1922 linnoi-
tuksen luonne muuttui täysin 
entisestään, sillä sotajoukko-
jen sijaan tänne sijoitettiin 
Kronstadtin ja Karjalan pa-
kolaisia, jotka oleilivat aina 
vuoteen 1939 asti. 

Talvisodan syttyessä Ky-

minlinnaan sijoitettiin ran-
nikkojoukkojen ja sotilaspii-
rin huoltolaitoksia ja ne oli-
vat täällä aina vuoteen 1944 
saakka. 

Sotien jälkeen oli alue Me-
rivoimien varikko 2:n hallus-
sa. Aprillipäivänä 1950 Ha-
minasta siirtyi Haminan Ran-
nikkolinnakkeiston esikunta 
ja esikuntapatteri, jo tka Ky-
minlinnassa nykyiselläänkin 
on, tosin Kotkan Rannikko-
patteriston nimellä ja lipun 
alla vuodesta 1957. 

Tulevaisuus 

Nykyisellään muureja ja ra-
kenteita korjataan varmasti 
vielä 1990-luvun puolellakin, 
sillä a jan hammas on syönyt 
etenkin kasematteja pahasti. 
Valtio on sijoittanut tähän 
työhön vuosittain n. 1,5 milj 
markkaa. 

Vastaisuudessakin linnoi-
tus ollee sotaväen käytössä ja 
siten se säilyykin parhaiten. 

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

ARPAJAISYHDISTYS RY 

AURAJOKI OY 

OY EHO AB 

OY ENSHOLDING 

OY A.E. ERICKSON AB 

OY FLINKENBERG & CO AB 

HANGON KAUPUNKI 

HANGON RADIO- JATV-HUOLTO 

HANGON SÄÄSTÖPANKKI 

KARJAAN KAUPUNKI 

OY KOLSTER AB 

KONE-TUKKU OY 

HUONEKALUTEHDAS 
KORHONEN OY 

KORPIVAARA OY 
ITÄKESKUKSEN AUTOTALO 

OY KOTKA STEVEDORING 

OY LOHJA AB 

INSINÖÖRITOIMISTO LÄNG OY 

MAITOTUOTE OY 

OY MERIKIITO AB 

MEIJERIOSUUSKUNTA MILKA 

NESTE OY 
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NESTE OY 
NAANTALIN JALOSTAMO 

OILON OY 

KUSTANNUS OY OTAVA 
PÄIJÄT-HÄMEEN 
PUHELINYHDISTYS 

RAUMAN KAUPUNKI 

RAUTA JA KONETARVE OY 

RIISLA OY 
FERD. ALFTHAN OY 
HALLIN TUKKU OY 

ROLATE OY 

HAUTAUSTOIMISTO SAARINEN 

SORAYHTIÖ VELJ. SJÖBLOM 

SOK TYÖPUKINETEHTAAT 

STARCKJOHANN-TELKO OY 

SUOMEN HIPPOS 

SUOMEN SÄHKÖTARVIKE OY 

SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
KESKUSLIITTO RY 

TUOTTAJAIN KONE OY 

TUUSULAN KT K OY 

OY VEHO AB RAISIO 

VENE JA MOOTTORIHUOLTO OY 

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

- miehet kertovat 

rakennusosakeyhtiö 
Pasilanraitio 9 00240 HELSINKI 24 

Puhelin 90-15081 Telex 123270 porak sf 

LOHJAN PAPERI OY 

TEOLLISUUSVAKUUTUS 
Vattuniemenkuja 8, PL 12, 00211 Hki, puh. 90-69 611 

a n n i T ä H T i n e n K y 
W A \ % A R K K I T E H T I T O I M I S T O 

I • N ä s i l i n n a n k a t u 5 0 A 3 3 2 0 0 TAMPERE PUH. 9 3 1 - 1 4 8 2 4 4 

^ OVAKO [VJVIATEKOY 
^̂ ^ ^̂ ^ r— i II i k i i i -r- -T-C— I I I /\ [/riMCl II TniMTIA SUUNNITTELUA - KONSULTOINTIA 

POHJANTIE 3 . 0 2 1 0 0 T A P I O L A 
P U H E L I N 9 0 - 4 6 0 511 

Rannikon Puolustaja 
toivottaa lukijakunnalleen 

ja tukijoilleen 
Rauhallista Joulua ja 

Menestyksellistä Uutta Vuotta 
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MITÄ JOULULAHJAKSI 
maanpuolustajalle, reserviläiselle, sotaveteraanille, historian ammatti-
laiselle tai harrastajalle? Mitä lapselle tai lapsenlapselle? 
Tietysti VIDEOSARJA "Taistelumme kuvat — Suomen sodat 1939— 
1945". Saatavana myös erillisinä osina. 

Neljä videokasettia, kukin 30—45 min, kertovat maamme ankarista ajoista yli neljä vuosikym-
mentä sitten. Videoelokuvat on koostettu sotiemme aikaisista r intamakuvaajien filmeistä, joista 
osaa ei ole aikaisemmin esitetty julkisuudessa. Sarjaan kuuluvat seuraavat videoelokuvat: 
— Talvisota 1939—1940 
— Jatkosota 1941—1944 (kaksi osaa) 
— Lapin sota 1944—1945 
Käsikirjoit tajina ovat toimineet maamme parhaat sotahistorian asiantuntijat samoin kuin filmien 
toteut taj inakin. 
Yhden osan hinta on 170 mk ja koko sarja maksaa siis 680 mk. 
Nyt ti lattuna sarja ehtii vielä jouluksi. Se edustaa lahjaa parhaimmillaan. Sen arvo säilyy j a sitä 
voi katsella yhä uudelleen, yksin tai ystävien kanssa. Lapsille ja lapsenlapsille se kertoo isän tai 
isoisän taistelujen tien. Illanistujaisiin voidaan sisällyttää arvokas ohje lmanumero. 
Maanpuolustuslehden Kustannusosakeyhtiön tuo t tama mustavalkoinen videosarja — VHS — on 
maamme lähihistoriaa. Siinä nähdään neljän vuosikymmenen takaisia eläviä kuvia osin varustet-
tuna alkuperäisellä äänellä, mut ta toimitettuna täysin nykyaikaisesti olematta silti jälkiviisas. 
Sarjassa ei ole kysymys "uushis tor iankir joi tuksesta" . 

TILAA HETI! Osoitteella: Suomen Sotilas 
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 6, 00260 HELSINKI 

Puh. 90-496189 

Olen katsellut tuon 30 minuuttia yhä uudelleen j a uudelleen. Olen elänyt sen myötä 105 kunnian päivää. 
Sellaisia ne olivat minulle, jo ta ensimmäiset hälytyssireenien mieltä raastavat äänet juoksuttivat marras-
kuun 30. päivänä väestösuojasta toiseen kunnes keinottelin ohi tulipalojen ja raunioiden kotiin joutuakseni 
saman tien evakkotaipaleelle. 

Palavasti videofilmi koetteli myös sisintäni maaliskuun 13. päivän tunnelmilla rauhasta, j oka koettiin 
surun viestinä liput puolitangossa. Mut ta kun toisen ja kolmannen kerran jälkeen sain mieleni rauhoit tu-
maan, aloin seurata kuvien kerrontaa uudella tavalla. En ollut enää tapahtumissa mukana vaan näin uusin 
silmin j a ajatuksin tapahtumien autenttisen kuvan tässä ajassa. 

On merkillepantavaa että aikanaan on osattu j a kyetty tallentaa sodan ja sen taistelujen myllerryksessä 
harkitun rauhallisesti kansakuntamme koko kohtalokas ponnistelu itsenäisyytemme ja vapautemme säilyt-
tämiseksi. On onnellista, että on löytynyt kustanta ja j a nimekäs työryhmä, joka taidokkaasti on luonut tä-
män koosteen siitä mitä ja miten selvisimme koettelemuksesta. Nyt on heidän toimestaan sekä historialliset 
että sotahistorialliset tapahtumat katsottavissa jokaisessa suomalaisessa kodissa, koulussa j a opetuslaitok-
sessa. Televisio- ja videosukupolvilla on mahdollisuus luoda tapahtumista ja taisteluista mielipiteensä do-
kumentin j a dokumentt isar jan avulla. Niitä katsellessa ei silti tarvitse palella, ei kärsiä nälkää, eikä tuntea 
kipua mut ta silti elää koettelemuksessa mukana . 

Materiaalimäärä sodan tuskallisilta kuukausilta j a videokasetin 30 minuuttia eivät ole sopusoinnussa. 
Kerronnasta on tullut albumi, jo ta tavallaan selaillaan liian hätäisesti. Muutamat teknisetkin heikkoudet 
kuvansiirrossa ja äänityksessä saavat hyvin vaativan katselijan vähän rypistämään otsaansa, mut ta silti 
kooste kertoo tapahtumat hyvin. Filmi on, vaikka rajallinenkin, hyvä kuvaus koko Suomen kansan ponnis-
teluista sodan koettelemuksissa olosuhteissa, joissa kansakuntana emme tahtoneet kuolla. 

PE N T T I P A L M U 
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Tunnuslevy 
kokeilukäyttöön 

Puolustusvoimat ottaa kokei-
lukäyttöön uuden tunnusle-
vyn. Vanhoissa tunnuslevyis-
sä, jotka tähän saakka on säi-
lytetty sotilaspiireissä, on 
juokseva numero. Uudet tun-
nuslevyt jaetaan asianomaisil-
le. Niihin on merkitty henki-
lötunnus. 

Ensimmäiseksi uudet levyt 
jaettiin puolustusvoimien 
henkilökunnalle. Kaikille va-
rusmiehille tullaan jakamaan 
tunnuslevyt. Jakelu aloitettiin 
lokakuussa kotiutuneille ja 
palvelukseen astuneille varus-
miehille. Tässä vaiheessa on 
kysymys kokeilukäytöstä. 
Mikäli kokemukset osoittau-
tuvat myönteisiksi, uusi tun-
nuslevy jaetaan myös kaikille 
reserviläisille. 

Kansainvälinen tapa 

Geneven sopimus vuodelta 
1949 edellyttää, että sotilaan 
henkilöllisyys on voitava 
todeta kaikissa olosuhteissa. 
Tunnuslevyn pitämisestä 
saattaa olla hyötyä myös nor-
maaliaikojen onnettomuus-
tai katastrofitilanteissa. Mo-
nissa muissa maissa, mm 
Ruotsin, Norjan ja Sveitsin 
puolustusvoimissa on siirrytty 
henkilötunnuksella varustet-
tujen tunnuslevyjen käyt-
töön. 

Tunnuslevyyn on painettu 
puolustusvoimien tornikuvio, 
jonka sisällä on kansallisuut-
ta osoittava SF merkintä. 
Tunnuslevy perustuu väestö-
rekisterin tietoihin. Nykyinen 
tekniikka mahdollistaa levyn 
aikaansaamisen kohtuullisin 
kustannuksin. 

Tunnuslevy mukaan 
kertausharjoituksiin 

Uusi kokeilukäyttöön jaetta-
va tunnuslevy on samanlainen 
kuin suomalaisten YK-jouk-
kojen jo vuosia käyttämä. 
Tunnuslevy on valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä. 
Sitä pidetään kaulassa metal-
liketjussa. Materiaalit on tut-
kittu. Ne eivät aiheuta allergi-
sia reaktioita. 

Varusmiehet pitävät tun-
nuslevy ä kaulassaan ja näin 
heidät totutetaan sen käyt-
töön jo palvelusaikanaan. Re-
serviläisen tulee säilyttää tun-
nuslevy huolellisesti esim soti-

Uudessa tunnuslevyssä on puo-
lustusvoimien tornikuvio ja sen 
sisällä kansallisuutta osoittava SF 
merkintä. Näiden alle painetaan 
tunnuslevyn haltijan henkilötun-
nus. 

laspassin välissä. Hän voi 
kantaa sitä myös kaulassaan. 
Se tulee ottaa mukaan ker-
tausharjoituksiin. 

Jos tunnuslevy katoaa, siitä 
on tehtävä ilmoitus sotilaspii-
rin esikunnalle uuden levyn 
saamiseksi. • 

KIRJOITELLAAN — AIKANAAN. 
Rannikon Puolustaja -lehden eri numeroi-
den aineistojen on ensi vuonna oltava pää-
toimittajalla: Evl Timo Sario 

Rannikkotykistökoulu 
PL 8 
00861 HELSINKI 86 

seuraavasti: 
N:o 1/87 (maaliskuu) Tammikuun loppuun 

mennessä 
N:o 2/87 (kesäkuu) Huhtikuun loppuun 

mennessä 
N:o 3/87 (lokakuu) Elokuun loppuun 

mennessä 
N:o 4/87 (joulukuu) Lokakuun loppuun 

mennessä (30 V 
JUHLANUMERO) 

Toiminnalliset, isokokoiset ja mustavalkoi-
set paperikuvat olisivat haluttua herkkua. 
(Kuvia ei saa leikata. Rajaukset tekee toimi-
tus.) 

37 



Rakennus- ja insinööritoimisto 

TERÄSBETONI OY 
Opastinsilta 8 B, 00520 Helsinki, Puh. 90-140 144 

Retkiruuaksi 

Reilua,ravitsevaa ruokaa 
eikä paina paljon repussa, RAISIO 

MANNERHEIM-MUSEO 
Avoinna: 
Perjantaisin ja 
lauantaisin 11—15 
Sunnuntaisin 
1 1 - 1 6 

Suomen Marsalkka G. Mannerheimin koti sekä kun-
niamerkkinäyttely, puvusto sekä Aasian-matkan ku-
va- ja esineaineisto. Vuoden -86 erikoisnäyttelynä 
Aasiasta tuotua hevoseen ja ratsastukseen liittyvää 
materiaalia. 
Yli 10 hengen ryhmiä sopimuksen mukaan myös mui-
na aikoina. 

Osoite: 
Kall iolinnantie 14, 00140 Helsinki 14 (Kaivopuisto, 
Rait iovaunut 3b ja 3t) 
Puhelin 635 443 

LIIKEOIKEUDELLISET ONGELMANNE 

P Q J T T ^ © V 
VARATUOMARI TIMO PUTTA 

KAUPPIASKATU 11 E 45 20100 TURKU PUH. 921-13 153 

Tavataan Härässä 
joka päivä klo 9.00-1.00 

KULTAINEN HARKA 
Uudenmaankatu 16- 20. puh. (90) 644 981 
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TILANNE JA TIEDONKULKU 
Silloin, kun ti lanteen on oltava kaikilta osiltaan tiedossa, 
nopeasti ja selkeästi, tarvitaan pe t tämät tömät lait-
teet. Ammatti taidol la valmistetut, käyttöolosuhteet 
huomioivat. Ericsson on nimi, johon voi luottaa tiedon-
kulun erikoisosaajana. 

ERICSSON $ 
O y L M Ericsson A b 
0 2 4 2 0 Jorvas , 
Puh. ( 9 0 ) 2 9 9 1 Telex 124546 



LYNX GLX 5 9 0 0 

PARASTA NÄILLE LUMILLE 

Siellä, missä hevonen ei jaksa ja iso kone ei ole tarkoituk-
senmukainen, tarvitaan Lynx-työkelkkaa. 

Suuri osa lumisessa maastossa tehtävästä työstä on sellais-
ta, että siihen pystyy vain luotettava ja suorituskykyinen moottori-
kelkka. Sellainen kuin Lynx. Suomalainen Lynx-työkelkka on 
suunniteltu vastaamaan ankarien olosuhteiden asettamiin vaati-
muksiin. Lynxin ominaisuudet takaavat sen, että et jää taipaleelle 
suurenkaan kuorman kanssa. 

Pohjoismaiden ostetuin moottorikelkka, jossa työkelkan 
veto-ominaisuudet on onnistuneesti yhdistetty vapaa-ajan kelkan 
ketteryyteen ja nousuvoimaan. 

50 senttiä leveä tela vetää tasaisen varmasti ja kantaa pak-
sussakin lumessa. Juuri loistava lumessakulkukyky ja veto-ominai-
suudet ovat syynä siihen, että tämä testivoittaja* on paitsi erin-
omainen työjuhta, myös todellinen vapaa-ajan luksuskelkka. 
* TM 3/85 LYNX 

K-MAATALOUS K 


