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Jää Hyväiset Aseille 
Jää on rannikkotykkimiehen eräs ympäristöelementti 
ja riesa. Kun aselajin päätehtävä on meriammunta, 
jolla mm Itä-Suomenlahdella torjuttiin Talvisodassa 
pelkällä tykistöllä jään yli pyrkivä vahva hyökkää-
jä, täytyisi maalitoimintoja nyt ratkaisevasti kehit-
tää tärkeiden yhteisleirien sijoittuessa vastaisuudessa 
maalis—huhtikuun aikoihin. Muuten menee tupek-
simiseksi. 

Jäähyväiset on juuri nyt hyvä aika jättää, kun puo-
lustusvoimissa on vähän kaikki vinksin vonksin tai 
ainakin heikun keikun. Jäävinä arvioimaan entisen 
hyvyyttä ja joka asian muutostarvetta voi jättää jää-
ville vapaan areenan. Kun erilaisia leijonalogoja on 
virtaviivaistettu eri tavoin, voi SA-leijonallekin suo-
sitella vauhtiraitoja, niin nopeita ovat muutokset ol-
leet ja niin kiivaassa tahdissa ne näyttävät jatkuvan. 
Aselajikoulujen leijonien miekat taas on tallattu sii-
nä määrin mataliksi, että niiden terävöittämiseen on 
kyllä sassiin ryhdyttävä. Tuloaan tekevän tulosjoh-
tamisen soisi osoittautuvan muuksi kuin uudeksi sel-
känahastarevintämekanismiksi. 

Aseet ovat puhuneet Persianlahdella. Kovalla ää-
nellä. Suuressa hiekkalaatikossa supervallan super-
tekniikka löi optimiolosuhteissa suojattoman, tais-
telutahdottoman, vajavaisesti koulutetun ja vanhalla 
tekniikalla varustetun murhakaartin lyttyyn. Joh-
topäätöksiä voi tehdä monia, mutta maanpuolus-
tustahdon, hyvän koulutuksen ja ajantasaisen aseis-
tuksen arvo osoitettiin kiistämättömästi. Maalavet-
tisten ohjusten taistelunkestävyys tuli sekin osoite-
tuksi. Ikuisesta maailmanrauhasta tai maanpuolus-
tuksen tarpeettomuudesta ei ole enää käytetty edes 
irrationaaliutopistien vaalipuheenvuoroja. 

Upseerien uramuisteloissa on yleistynyt reissumie-
hen "Päivääkään en vaihtaisi pois" -teema. Kaipa 
niitä kumminkin montakin voisi vaihtaa, mutta kyllä 
pitkästä palveluksesta päällimmäiseksi jää hyväinen 
tunne hienosta aselajista, monipuolisista tehtävis-
tä, hyvästä koulutuksesta ja loistavista asetovereis-
ta. 

Toivotan onnea ja seesteistä tulevaisuutta kai-
kille Rannikon Puolustajille-lehtemme mukaanlu-
kien. Lähtiessäni kun aikakin siirtyi tunnilla eteen-
päin. 

Timo Sario 



JUHLAPÄIVÄLLINEN 

Jääkärikenraaliluutnantti 
VÄINÖ VALVEEN 

kunniaksi 

Katajanokan Kasinolla 
torstaina 10.1.1991 klo 17.00 

Kansalaispäivällinen jääkäri-
kenraaliluutnantti Väinö Val-
veen 95-vuotis syntymäpäivän 
kunniaksi kokosi Katajanokan 
Kasinolle salintäyteisen juhla-
väen. Neljästä elossa olevasta 
jääkäristä oli paikalla kenraa-
li Valveen lisäksi jääkärievers-
ti Bertil Heinrichs. Puolustus-
ministeri Elisabeth Rehn toi-
votti kunniavieraan tervetul-
leeksi. Tervehdyspuheen piti 
kenrl Ilkka Halonen ja kenraa-
li Valveen elämäntyötä käsitel-
leen juhlapuheen kenrl Aimo 
Pajunen. Jääkärieversti Bertil 
Heinrichs käsitteli puheessaan 
yhteistä jääkäritaivalta sekä 
jääkäriperinnettä. Kunniavie-
ras vastasi puheisiin muistellen 
laajasti monimuotoista sotilas-
uraansa. 

Jääkäriveljet Väinö Valve ja Bertil Heinrichs. 
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Kenraaliluutnantti Erkki Setälä puhui jääkäriliikkeestä ja luovutti kenraali Valveelle Vapaus-
sodan veteraanien mittavan rahalahjoituksen Jääkäreistä kertovan videon aikaansaamiseksi. 

Y 

Kenraali ja rouva Valve kohottivat maljansa Jääkäriliikkeelle. 
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SUOMEN NUORISOLLE 
Me Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27:n 
vähäinen vielä elävien mailla viipyvä jälkijoukko ja 
jo viimeiseen iltahuutoonsa astuneet jääkäriveljem-
rae lähdimme kuusi vuosikymmentä sitten kohti 
tuntematonta ja epävarmaa tulevaisuutta vieraaseen 
sotaa käyvään maahan ja sen armeijaan. 

Päämääränämme oli taistella venäläistämis-
uhan alaiseksi joutunut isänmaamme itsenäiseksi, 
mihin alkaneen maailmansodan uskoimme antavan 
mahdollisuuden. Halusimme vaijella Suomea kuo-
lettavalta vaaralta, joka uhkasi murskata edellisiltä 
sukupolvilta perinnöksi saamamme oikeus- ja yh-
teiskuntajärjestyksen, yksilönvapauden ja kansalli-
sen kulttuurin. Suomen kansa haluttiin sulattaa vie-
raaseen kansakuntaan. Päämäärämme saavuttami-
seksi tarvitsimme sotilaskoulutuksen, johon meillä 
ei kotimaassamme ollut mahdollisuutta sotalaitok-
semme tultua lakkautetuksi vuosisadan alussa. Mil-
tei ylivoimaisilta tuntuvien vaikeuksien edessä oli 
apua haettava sieltä, mistä sitä oli saatavissa ja 
ainoaksi mahdollisuudeksi jäi tällöin Saksan keisari-
kunta. Sen armeijassa taistellen saimme sotilaskou-
lutuksemme. 

Joukkoomme kuului miehiä Suomen kaikista 
maakunnista, sen jokaisesta puolueesta, molemmis-
ta kieliryhmistä ja yhteiskunnan kaikista kerroksis-
ta. Pataljoonamme riveissä seisoivat rinnakkain ta-
lonpoika ja torppari, insinööri ja työmies, rehtori ja 
koulupoika. Meitä yhdisti voimistuva usko isän-
maamme vapautumiseen ja tahto taistella sen puo-
lesta. Sen varassa teimme päätöksen lähteä Sak-
saan. Se antoi meille voimaa matkatessamme yli 
Pohjanlahden, halki Lapin erämaiden Holsteinin 
nummille. Missen rämeille, Riianlahden taistelu-
hautoihin ja Libaun harjoituskentille. Usko isän-
maamme vapautumiseen piti joukkomme koossa 
silloinkin, kun tulevaisuus näytti lohduttoman syn-
kältä. Vuosien poissaolo kotimaasta, olosuhteiden 
ankeus ja jatkuva epävarmuus tulevaisuudesta pyr-
kivät masentamaan mielemme. Usko asiamme oi-
keuteen anioi meille voiman kestää koettelemuk-
set. 

Palatessamme Suomeen tiesimme päämääräm-
me olevan käsiemme ulottuvilla. Syvä ja katkera oli 
kuitenkin pettymyksemme, kun suureksi yllätyk-
seksemme jouduimme taistelemaan omia maanmie-
hiämme vastaan. Valitimme sitä silloin, ja valitam-
me sitä vieläkin. Käsityksemme on kuitenkin ollut 
ja on yhä edelleen, että vuoden 1918 vapaussota oli 
ainutkertainen mahdollisuus vapauttaa Suomi vie-
raista joukoista ja varmistaa sen itsenäisyys ja vapaa 
maa ja ettei tällaista tilaisuutta enää myöhemmin 
olisi tullut. 

Vain harvalla meistä lienee ollut sotilasura 
mielessään lähtiessämme Saksaan. Sodan jälkeen 
palasivat monet siviilielämään ja hajaantuivat eri 
tehtäviin yhteiskunnassa. Huomattavalle osalle 
meistä tuli kuitenkin palvelu Suomen armeijassa 
elämäntehtäväksi. Saimme olla luomassa ja kehittä-
mässä itsenäisen Suomen puolustusvoimia. 

Syksyllä 1939 ne joutuivat hirvittävään tuliko-
keeseen, ja silloin palasivat armeijaan nekin meis-
tä, jotka välillä olivat siirtyneet siviilielämään. Seu-
raavat vuodet olivat taistelujen aikaa. Palvelimme 
puolustusvoimissa erilaisissa tehtävissä kenraaleista 
rivimiehiin saakka. Jälleen oli ainoana päämäärä-
nämme itsenäinen ja vapaa Suomi. Yhdessä kaik-
kien Suomen miesten ja naisten kanssa halusimme 
täyttää velvollisuutemme sillä paikalla, joka kulle-
kin meistä oli osoitettu. Tiedämme, ettei taistelum-
me ollut turha. Suomi selviytyi toisen maailmanso-
dan myrskyistä kolhittuna ja silvottuna, mutta itse-
näisyytensä säilyttäneenä. 

Perinnöksi teille. Suomen nykyinen nuorisoja 
sen tulevat sukupolvet, haluamme jättää sen. mitä 
pidämme arvokkaimpana: 

- luottamuksen Suomen tulevaisuuteen itsenäi-
senä ja vapaana valtiona. 

- horjumattoman uskon tämän asian oikeutuk-
seen ja sen voittoon silloinkin, kun kaikki näyt-
tää toivottomalta, 

- tahdon ja uskalluksen taistella kaikissa tilan-
teissa näiden päämääriemme puolesta. 

25.2.1975 
Suomen Jääkärit 

ONNITTELUT 

73-vuotiaalle SlRR:lle 12.5.! 
MAJURI 
OVE ENQVIST 

Helsingin rannikon puolustaminen 
Ruotsin vallan aikana 

Suomenlahden rantamilla kulloinkin vallinnut tilan-
ne on vaikuttanut siihen, millä tavoin eri kohteita on 
pyritty puolustamaan. 

Vaikka Helsingin kaupungin ensimmäiseksi paikak-
si valittiin suojainen Vantaanjoen suu, kaupungin me-
riliikenne oli jo silloinkin suojattava jonkinlaisella 
rannikkopuolustuksella. 

Historian aamuhämärässä 
Maamme muinaisasutus oli 
huomattavalta osin rannikoil-
la. Ahkerasti käytetty itäinen 
kauppalinja kulki keskiajalla 
Ahvenanmaan, Turun saaris-
ton ja maamme etelärannikon 
kautta Nevalle. Sieltä se jatkui 
Laatokalle sekä Venäjän jokia 
pitkin Mustallemerelle asti. 

Rannikon tuntumaan raken-
netut muinaislinnat olivat pää-
asiallisesti paikallisen asujai-
miston turvapaikkoja. Vanhin 
nykyisen Helsingin alueella si-
jainnut puolustusjärjestelmä 
oli Vartiokylän Linnavuorella. 
Siellä ollut linna oletetaan ra-
kennetuksi 1100—1200-luvulla. 

Suomen historiallisena kes-
kiaikana eli ristiretkien (1000 
—1200-luvulla) jälkeen rannik-
kojemme puolustus oli idästä 

maahamme kohdistuneen 
uhan torjumista sekä suojautu-
mista kotoisia rannikkorosvo-
ja vastaan. 

Läntisen naapurimme otet-
tua yhtenäishallintoa vailla ol-
leen muinais-Suomen valta-
alueeseensa, rannikkomme 
puolustus liittyi ajoittain myös 
Ruotsin valtakunnan sisäisten 
ristiriitaisuuksien selvittelyyn. 

Alku-Helsinki suojattavana 
Kustaa I eli Kustaa Vaasa (1496 
—1560) perusti 12.6.1550 Hel-
singin kaupungin. Uuden kau-
pungin oli määrä kilpailla ete-
läisen naapurinsa Revalin (Tal-
linna) kanssa. 

Tallinna oli pääasiassa poh-
jois-saksalaisten kaupunkien 
noin vuosina 1100—1669 muo-
dostaman Hansaliiton kau-

Maj O Enqvist 

punki. Liitto toimi kauppapo-
liittisten etujen saamiseksi ja 
säilyttämiseksi sekä käytännön 
kauppatoimien suojelemiseksi. 

Helsinki perustettiin paikal-
le, joka oli suojaisampi kuin 
sen nykyinen paikka. Kuiten-
kin kaupungin merenkulku oli 
suojattava ja pääsy Helsingis-
tä avomerelle varmistettava. 
Ajat olivat tuolloin varsin le-
vottomat. 

Helsingin vouti Erik Spära 
sai tehtäväkseen määrittää pai-
kat linnoitteille, jotka sopisivat 
tärkeimmän väylän eli nykyi-
sen Kustaanmiekan salmen 
suojaamiseen. 

Träskössä (Vallisaari) sijait-
sivat tärkeimmät vuonna 1554 
valmistuneet linnoituslaitteet. 
Nuo varustukset olivat kuiten-
kin jo 1570-luvulle tultaessa 
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rappeutuneet. 

Uuden Helsingin puolustus 
Pian ryhdyttiin suunnittele-
maan Helsingin kaupungin 
siirtämistä lähemmäs merta. 
Kaupungin puolustamismah-
dollisuudet otettiin huomioon 
myös noissa suunnitelmissa. 

Uuden Helsingin kaupungin 
perusti kuningatar Kristiina 
(1626—1689) vuonna 1640 ny-
kyiselle paikalle, Vironniemel-
le. Maan korkein virkamies eli 
kenraalikuvernööri Pietari 
Brahe nuorempi (1602—1680) 
oli tehnyt asiasta esityksen. 

Alun perin hollantilainen 
Johan van Rodenburg sai noi-
hin aikoihin tehtäväkseen arvi-
oida Ruotsin rannikkopuolus-
tuksen tilan ja tarpeet. 

Hänen työnsä pohjalta mm. 
Vallisaaren vallitukset kunnos-
tettiin 1600-luvulla. Nuo lin-
noitteet, jotka tiettävästi myö-
hemmin ainakin osittain paloi-
vat, eivät vieläkään olleet ko-
vin merkittäviä, vaikka niihin 
jo sisältyi myös osia Suomen-
linnan Susisaarista. 

Enemmän kuin linnoitteet 
Suomen rannikkoa suojasi 

tuolloin Suomenlahden etelä-
puolella olevien alueiden kuu-
luminen suurvallaksi kohon-
neelle Ruotsi-Suomelle. 

Tuo suurvalta-asema romah-
ti Kaarle XII:n (1682—1718) ai-
kana. Suuri Pohjan sota (1701 
—1721) päättyi ruotsalaisten 
tappioon. Sotatointen yhtey-
dessä tyystin palanut Helsingin 
kaupunki oli vuosina 1713— 
1721 venäläisten hallussa. 

Uudenkaupungin rauhan 
(30.8.1721) jälkeen Suomen ky-
symys tuli kokonaan uuteen 
valoon suunniteltaessa pienen-
tyneen Ruotsin valtakunnan 
puolustusta. 

Suunnitelmat ja niiden 
vauhditus 
Maamme rannikoiden sotilaal-
linen merkitys lisääntyi tuntu-
vasti, kun Venäjästä oli tullut 
Itämeren valtio, jonka laajen-
tumishalujen tyrehtymisestä ei 
ollut minkäänlaisia takeita. 

Suuren Pohjan sodan jäl-
keen esitti Helsingin edustan 
suurlinnoitusta koskeneen 
suunnitelman ensimmäisenä 
vuonna 1723 ruotsalainen ken-
raali ja kreivi Axel Löwen 

(1686—1772). Hän toimi vuo-
sina 1737—48 Suomessa ollei-
den joukkojen ylipäällikkönä. 

Lövvenin suunnitelmassa 
edellytettiin päälinnoituksen 
rakentamista Helsingin edus-
talle sekä rajalinnoituksia Ha-
minaan ja Lappeenrantaan. 
Suunnitelmaan sisältyi myös 
laivastotukikohdaksi soveltuva 
linnoitus Loviisan edustalle. 

Ruotsi aloitti menettämien-
sä alueiden takaisinsaamiseksi 
ns. Hattujen sodan (1741—43). 
Se ei kuitenkaan tuonut voit-
toa, vaan Turun rauhassa (7.4. 
1743) Ruotsi menetti lisää eli 
Lappeenrannan ja Savonlin-
nan seudut sekä Kymijoen ran-
nikkoalueen. Raja vakiintui 
Kymijokeen. 

Myös Hattujen sodan aika-
na venäläiset miehittivät (26.8. 
1742) Helsingin ja luovuttivat 
kaupungin vasta rauhanteon 
jälkeen. 

Viaporin rakentaminen 
Hattujen sotaan ryhdyttäessä 
eivät Löwenin suunnittelemat 
puolustusvalmistelut olleet eh-
tineet kovin pitkälle. Turun 
rauhan myötä noiden suunni-

Saaristolaivasto Kustaanmiekan salmessa. Elias Martinin maalaus vuodelta 1765. (Kuva Museo-
virasto). 
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telmien toteuttaminen tuli en-
tistä ajankohtaisemmaksi. 

Sveaborgin (Viapori, 12.5. 
1918 alkaen Suomenlinna) 
suurlinnoituksen rakentaminen 
aloitettiin vuonna 1748 Suo-
menlinnan Susisaarilla. 

Pohjana rakennustyölle oli 
Lövvenin suunnitelma, joka 
everstiluutnantti, sittemmin so-
tamarsalkka Augustin Ehrens-
värdin (1710—1772) uudelleen 
muovailemana hyväksyttiin 
marraskuun 9. päivänä 1747. 

Rakennustyöt jatkuivat pää-
asiallisesti Ehrensvärdin joh-
dolla Pommerin sodan (1757— 
1762) aikaa lukuun ottamatta 
vuoteen 1765. Vaikka töitä ei 
koskaan saatu lopullisesti val-
miiksi, tuloksena oli eräs kaik-
kien aikojen mahtavimpia lin-
noitusrakennelmia. 

Linnoitustöiden ollessa kii-
vaimmillaan (1750) Viaporissa 
oli kuusituhattaneljäsataa 
miestä. Silloisessa Helsingin 
kaupungissa väkiluku oli tuol-
loin kolmisentuhatta. 

Viaporin merilinnoitus suo-
jasi Helsingin satamaa sekä 
muodosti täydennys- ja kor-
jaustukikohdan Ruotsin Suo-
meen sijoitetun saaristolaivas-
ton operaatioita varten. Sen li-
säksi linnoituksen myötä para-

nivat Helsingin kaupungin kas-
vuedellytykset. 

Nykyisen Itä-Helsingin alu-
een kartanot myivät Viaporiin 
elintarvikkeita. Tammisalossa 
toimi tiilitehdas, jonka tuotan-
to myytiin linnoituksen raken-
tajille. 

Riittämätön rahoitus 
Alkeellisissa oloissa suoritetut 
linnoitustyöt aiheuttivat suorit-
tajilleen paljon sairautta ja 
kuolemaa sekä ympäristössä 
sosiaalisia ja siveellisiä haitto-
ja. 

Ehrensvärdin suunnitelman 
mukaan linnoituksen piti val-
mistuttuaan käsittää sotasata-
man ja puolustuslaitteita Kor-
keasaaressa, Laajasalossa, Va-
sikkasaaressa, Vallisaaressa, 
Kustaanmiekalla, Susisaaressa, 
Isossa Mustasaaressa, Pikku-
Mustasaaressa, Länsi-Musta-
saaressa, Särkässä ja Harakas-
sa. 

Varustuksia oli tarkoitus ra-
kentaa myös Siltavuorelle, Ka-
tajanokalle, silloisen Kluuvin-
lähden rantaan, Tähtitornin-
mäelle ja Kaivopuiston kallioil-
le. 

Rahapulan vuoksi joudut-
tiin kaikkia yllämainittuja 

suunnitelmia karsimaan huo-
mattavasti. 

Viaporin nolo loppu 
Venäläiset joukot ottivat vuo-
sien 1808—09 sodan alkuvai-
heessa helposti haltuunsa Hel-
singin ja myös Santahaminan, 
minne ne rakensivat tykkiase-
mat Viaporin tulittamiseksi. 

Kenraali Jan Pieter van 
Suchtelenin (1751—1836) joh-
tamat venäläiset piirittivät Vi-
aporia, joka antautui 6.5.1808. 

Vara-amiraali Carl Olof 
Cronstedtin (1756—1820) ko-
mennossa ollut linnoitus oli 
antautuessaan sotilaallisesti 
täysin puolustuskykyinen. 

Historiantutkimus ei ole tä-
hän mennessä kyennyt tyhjen-
tävästi selvittämään, mitkä oli-
vat Viaporin antautumiseen 
johtaneet syyt. 

Venäjän vallan aikana 
Uusien isäntien vaikutus 
Maamme liitettiin vuosien 
1808—09 sodan seurauksena 
Venäjään. Rauha tehtiin Ha-
minassa 17.9.1809. Maanmie-
hillemme alkoi satakahdeksan 
vuotta kestänyt ajanjakso Ve-
näjän tsaarien hallitsemana 
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autonomisena suuriruhtinaan-
kunnanmaana. 

Historioitsijat ovat arvioi-
neet Venäjän vallan ajan maal-
lemme Ruotsin vuosisatoja 
kestänyttä herruutta parem-
maksi ajanjaksoksi. Näin on 
todettu huolimatta 1800-luvun 
lopun ja 1900-luvun alun sor-
tokausista, jotka tähtäsivät 
maamme venäläistämiseen. 

Venäjän valtakausi oli Hel-
singille merkittävän kehityksen 
aikaa. Tulihan näet Helsingis-
tä 27.3.1812 maan pääkaupun-
ki. Yliopistokin siirtyi Turun 
palon jälkeen Helsinkiin vuon-
na 1828. 

Alennustila ja parannustoimet 
Viaporia käytettiin 1800-luvun 
alkuvuosikymmenten aikana 
lähinnä Venäjän lakien mu-
kaan hallittuna varuskunta- ja 
varastoalueena. 

Helsingin edustan linnoituk-

set menivät uusien isäntien ai-
kana monin paikoin melko 
huonoon kuntoon. Todetta-
koon myös, että tuolloin käy-
tettävissä ollut rannikkotykki-
kalusto ei vastannut ajan tar-
peita. Helsingin edustan tyk-
kien kantama oli yleensä vain 
1—2 kilometriä. 

Venäläisillä oli myös kova 
puute rannikon puolustami-
seen koulutetusta henkilöstös-
tä. 

Sodan uhan ollessa jälleen 
ilmeinen ryhdyttiin kuitenkin 
1850-luvulla tarmokkaisiin toi-
miin Viaporin puolustuskyvyn 
parantamiseksi. Myös raken-
nettiin uusia rannikkotykistö-
pattereita Helsinkiä ympäröi-
viin saariin. 

Meren puoli varustettiin 
Lauttasaaresta Jollakseen. 
Viaporin linnoitukseen liitet-
tiin Santahamina, jota ei kui-
tenkaan vielä 1800-luvun alku-

puolella linnoitettu. 

Krimin sotaa Suomenkin 
vesillä 
Vuoden 1853 syksyllä Venäjä 
provosoi sodan Turkkia vas-
taan. Englanti ja Ranska eivät 
suhtautuneet suopein mielin 
ajatukseen Venäjän tulosta 
Turkin salmiin, vaan yhtyivät 
sotaan Turkin puolella. 

Tuon Itämaisen eli Krimin 
sodan (1853—56) nimisenä his-
toriaan jääneen kamppailun 
tärkeimpien tapahtumien alue 
oli Mustallamerellä ja Krimin 
niemimaalla. 

Kuitenkin liittoutuneet ulot-
tivat sodan venäläisten yhteyk-
siä häiritäkseen myös Itämeren 
alueelle. Ruotsissakin oli har-
kittu mahdollisuutta yhtyä so-
taan Venäjää vastaan, koska 
arveltiin sodan avulla saatavan 
Suomi takaisin. 

Ruotsi pysyttäytyi kuitenkin 

Kuninkaansaaren patterin n:o 3 uudelleenrakentaminen 1900-luvun alkuvuosina. 
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Viaporin tykki käyttäjineen Krimin sodan aikana. 

sodan ulkopuolella, kun eng-
lantilais-ranskalainen laivasto 
tuli Itämerelle, Ruotsin ranni-
kon tuntumaan jo maaliskuus-
sa 1854. Sama laivasto tunkeu-
tui myös Suomenlahdelle ja 
Pohjanlahdelle. 

Vuoden 1854 huomattavin 
sotatapahtuma oli elokuussa 
venäläisten Ahvenanmaalle ra-
kentamana, vielä keskeneräisen 
Bomarsundin linnoituksen 
kahdeksan vuorokautta kestä-
nyt piiritys ja tuhoaminen. 

Englannin ja Ranskan leh-
det kertoivat laajasti tuosta 
"suuresta saavutuksesta". Mei-
dän suomalaisten yhä esitettä-
väksi syntyi noista ajoista ker-
tova laulu Öölannin sota. 

Helsinkikin sai osansa 
Viaporin taistelutehoa oli edel-
leen paranneltu sodan aikana. 
Santahaminaankin tehtiin lin-
noituksia sekä rakennettiin 

pattereita. Myös Santahami-
nan ja mantereen väliseen He-
vossalmen väylään kiinnitettiin 
huomiota rakentamalla sen 
varteen muutamia pattereita. 

Nuo toimet olivatkin tar-
peen. Talvikaudeksi 1854—55 
englantilais-ranskalainen lai-
vasto oli kyllä vetäytynyt Itä-
mereltä kotivesilleen, mutta 
palasi takaisin keväällä 1855 
tulittaen sen jälkeen eräitä 
maamme rannikkopaikkakun-
tia. 

Pääiskunsa liittoutuneiden 
laivasto kohdisti 7.8.1855 al-
kaen Helsingin edustan linnoi-
tuksiin, lähinnä Viaporiin. En-
nakkovalmistelujen jälkeen tu-
littaminen aloitettiin 9.8. kel-
lo 7 aamulla. 

Amiraalien R.S. Dundas'in 
ja Charles Penaud'n komenta-
ma laivasto poistui Viaporin 
vesiltä 14.8. tulitettuaan yh-
teensä 45 tuntia. Viaporia, 

Santahaminaa, Kaivopuiston 
ja Punavuorten rantapatterei-
ta sekä Lauttasaarta kohti am-
muttiin tuona aikana 21 000 
laukausta. 

Saarten useat rakennukset 
paloivat. Saarilla ja sotatoimi-
alueella olleella Rossia-laival-
la kaatui yhteensä 62 upseeria, 
aliupseeria ja miestä. Haavoit-
tuneiden yhteismäärä oli 198. 

Venäläisten vastatulitus oli 
käytettävissä olleiden tykkien 
lyhyen kantaman vuoksi varsin 
tehotonta. 

Erinomaisella tavalla on 
tuon sodan aikaisia tapahtu-
mia kuvannut Hugo Schulman 
vuonna 1905 ilmestyneessä te-
oksessaan Tapaukset Suomes-
sa Krimin sodan aikana 1854 
—1855. 

Krimin sota päättyi venäläis-
ten tappioon ja Pariisin rau-
haan 30.3.1856. Helsingin 
edustan rannikkopuolustuk-

11 



seen ei sodan huono lopputu-
los vaikuttanut. Bomarsundin 
uudelleen linnoittamisesta ve-
näläisten oli Pariisin rauhan-
sospimuksen määräysten mu-
kaisesti luovuttava. 

Suomalaiset Venäjän sodissa 
Venäläiset sotivat Turkkia vas-
taan uudelleen vuosina 1877— 
78. Tuohon ns. Turkin sotaan 
osallistui myös Suomen Kaar-
ti. Kyseinen sota ei vaikuttanut 
millään tavoin Helsingin edus-
tan puolustamiseen, vaikka 
Kaartin lähtölaulussa tode-
taankin mm.: "Suomesta vie-
dään parhaat pojat merille so-
talaivaan." 

Sen sijaan venäläisten sota 
Japania vastaan vuosina 1904 
—05 kosketti Helsingin rannik-
kojakin. Venäjän Itämeren-lai-
vasto lähetettiin lokakuussa 
1904 kontra-amiraali Zinovi 
Petrovits Rozestvenskin (1848 
—1909) johdolla vaivalloiselle 
matkalle Kaukoitään. 

Osin Afrikan ympäri kiertä-

nyt ja osin Suezin kanavan 
kautta kulkenut laivasto tu-
houtui miltei kokonaan Korean 
salmessa lähellä Tsushiman 
saaria 27.5.1905 käydyssä me-
ritaistelussa. 

Suomessa mielialat olivat 
bobrikovilaisen sortokauden 
myötä kääntyneet vahvasti ve-
näläisiä vastaan. Kun tuli tie-
to Venäjän laivaston tuhosta, 
täällä laulettiin ilkkuen Ban-
zai-laulua. Siinä mm. veistel-
tiin, että "Rozestvenski kun 
laivastonsa satamasta ohjaa, 
taisi mennä tutkimaan Tyynen-
meren pohjaa". 

Uudet linnoitustoimet 
Japanilaisia vastaan käydyn 
sodan päättyminen murska-
tappioon aiheutti monenlaisia 
jälkiseurauksia Venäjällä ja 
sen hallitsemilla alueilla, myös 
Suomessa. 

Osalta tuon sodan seuraus-
ta oli myös Viaporin kapinan 
nimisenä tunnettu tapahtuma. 
Heinäkuussa 1906 nousi lin-

noituksen venäläinen varusvä-
ki kapinaan päällystöään vas-
taan. Kapina kukistettiin paris-
sa päivässä. 

Venäjällä tunnettiin suurta 
huolta maan pääkaupungin St. 
Petersburgin (Pietari) turvalli-
suudesta. Kun Itämeren-laivas-
to oli tuhoutunut Tsushimassa, 
luotiin uusi, tykki- ja miina-
asemiin tukeutuva rannikko-
puolustusjärjestelmä. 

Helsingin edustalla se käsit-
ti kaksi merenpuoleista puolus-
tuslinjaa. Niiden lisäksi luotiin 
jopa kiinalaistakin työvoimaa 
käyttäen ensimmäisen maail-
mansodan vuosina 1914—17 
Helsingin kaupungin ympäril-
le laaja maalinnoitusketju. Sen 
jäännöksiä on vieläkin run-
saasti mm. Itä-Helsingin eri 
osissa. 

Noilla meri- ja maalinnoi-
tuksilla ei kuitenkaan ollut sa-
nottavaa merkitystä ensimmäi-
sen maailmansodan aikana. 
Niitä ei myöskään käytetty te-
hokkaasti maamme vapausso-
dassa vuonna 1918. 
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Paraati Suomenlinnan Kirkkokentällä vuonna 1928. Kenraali Österman, kenraali Valve ja ryk-
mentin komentaja eversti Marjanen. 

Vapaussodasta 
jatkosotaan 
Venäläisten jättämä perintö 
Viaporin vanhoille pääsaarille 
sen enempää kuin ulkolinnak-
keillekaan ei kaupunkilaisilla 
ollut menemistä. Ne pysyivät 
' ' tuntemattomana maana'', 
omana erityisalueenaan. Insi-
nööri Allan Staffansilta ja 
häntä avustaneilta miehiltä 
vaadittiin näin ollen suurta 
rohkeutta heidän käydessään 
maaliskuussa 1918 väärennetyn 
lupatodistuksen turvin linnak-
keilla tekemässä niiden tykit 
käyttökelvottomiksi. Toimen-
pide tapahtui valkoisen armei-
jan ylipäällikön käskystä. Sak-
salaisten lähestyessä Helsinkiä 
punakaartilaiset havaitsivat, 
että ratkaisevien pattereiden 
tykkien lukot ja muita tärkei-
tä osia oli poistettu. Näin ol-
len linnoituksen patterit — yh-
teensä toistasataa tykkiä — ei-
vät voineet tukea punaisten 

puolustusta, vaan jäivät Hel-
singin valtaajille helpoksi saa-
liiksi. 

Venäläisten koko Suomen-
lahden rannikolle rakentama 
laaja linnoitusjärjestelmä eli 
Pietari Suuren Merilinnoitus 
jäi vuonna 1918 itsenäiselle 
Suomelle perinnöksi. Siihen 
tukeutuen lähdettiin luomaan 
maamme rannikkopuolustus-
järjestelmää. 

Entinen isäntä räjäytti jois-
sakin paikoissa linnoitteet en-
nen poistumistaan. Kuitenkin 
Helsingin edustan linnakkeet 
jäivät ehjinä suomalaisten hal-
tuun. 

Kehittämissuunnitelmia 
Viaporia oli ensimmäisen maa-
ilmansodan aikana vahvennet-
tu tuntuvasti. Helsingin meri-
linnoitus oli vuonna 1918 hy-
vässä kunnossa muodostuen 
kahdesta sisäkkäisestä linnoi-
tusketjusta. Etumaisessa lin-
jassa oli kuusi nykyaikaista 254 

mmm patteria ja neljä 152 
mmm patteria. Toisen linjan 
patterit olivat yleensä aseiste-
tut vanhentuneilla 152—279 
mmm tykeillä, joiden kantama 
rajoittui 5—8 km:iin. Linnoi-
tuksia vuosina 1918—19 tar-
kastanut komitea esittikin, et-
tä toisen linjan patterit poistet-
taisiin tarpeettomina. Sen si-
jaan pidettiin tärkeänä, että ai-
nakin puolet etumaisen puo-
lustuslinjan pattereista olisi 
jatkuvassa taistelukunnossa ja 
toinen puoli miehitettäisiin 
vasta liikekannallepanon yh-
teydessä. 

Isosaari oli Helsingin me-
renpuoleisen linnoitusjärjestel-
män kulmakivi. Venäläisiltä jäi 
sinne kaksi neljän tykin 254 
mmm patteria ja yksi neljän 
tykin 152 mmm patteri. Lisäksi 
oli 254 mmm nelitykkisiä pat-
tereita Villingissä, Kuivasaares-
sa, Katajaluodossa ja Rysäka-
rilla (Ryssänkari). Nelitykkiset 
152 mmm patterit sijaitsivat 

13 



Santahaminassa, Harmajalla 
ja Miessaaressa. 

Yleisesikunnan päällikön, 
kenraalimajuri Oscar Enckellin 
johdolla vuosina 1921—22 toi-
minut rannikonpuolustusko-
mitea laati perusteellisen, nel-
jä nidosta käsittävän rannikon-
puolustusohjelman sotilas-
maantieteellisinen ja sotilaspo-
liittisine perusteluineen sekä 
kustannuslaskelmineen. Ke-
väällä 1923 ohjelmasta laadit-
tiin supistettu, maan taloudel-
liset voimavarat huomioon ot-
tanut versio. Tämä ohjelma oli 
tulevina vuosina rannikkolin-
nakkeiden rakentamisen, va-
rustamisen ja nykyaikaistami-
sen perusta. Filosofian tohto-
ri Erik Hornborgin johtama 
vuonna 1923 asetettu puolus-
tusrevisiokomitea puolsi pää-
osin rannikonpuolustuskomi-
tean mietintöä. 

Rykmentti syntyi 
Viaporissa (12.5.1918 alkaen 
Suomenlinna) sekä lähisaaris-
sa sijainneet rakennukset ja ir-
taimisto jäivät vapaussodan 
jälkeen Suomen valtiolle. Lin-
noituksella ei enää ollut maan 
puolustuksella sitä merkitystä, 
joka sillä oli tai olisi pitänyt ol-
la aikaisempina aikoina. 

Helsinkiin saapui 11.5.1819 
kantajoukoksi myöhemmälle 
rannikkotykistöjoukko-osas-
tolle noin 70 miehen vahvuinen 
joukko, jonka nimi oli alkuvai-
heessa Viaporin Linnoitusty-
kistö. 

Nimi muutettiin 16.9.1918 
Suomenlinnan Rannikkotykis-
töpatalj oonaksi (SIRtPat). Tuo 
yksikkö sekä Viipurissa ja Sor-
tavalassa sijainneet rt-patal-
j oonat muodostivat Rannikko-
tykistörykmentin, jonka ko-
mentaja eversti Vilho Peter Ne-
nonen oli samalla Suomenlin-

nan Linnanväen päällikkö. 
Hänestä tuli myöhemmin le-
gendaarinen kenttätykistön 
tarkastaja ja kenraali. 

Suomenlinnan Rannikkoty-
kistöpatalj oonan nimi muutet-
tiin toukokuussa 1919 Rannik-
kotykistörykmentti l:ksi (RT 
1). Sen nimisenä se toimi suu-
rimman osan Suomenlinnan-
ajastaan, sota-aikoja lukuun 
ottamatta. 

RT l:n organisaatio pysyi 
pääpiirtein samoissa puitteissa. 
Hangon edustalla oleva Russa-
rön linnake, joka oli kuulunut 
RT l:lle, siirrettiin pois vah-
vuuksista 1.8.1921. Myös mui-
ta pieniä organisaatiomuutok-
sia suoritettiin. Vuonna 1923 
määrättiin majuri Väinö Salo-
mon Marjanen rykmentin ko-
mentajaksi. 

Rykmenttiin kuuluivat 1930 
-luvun loppupuolella RT l:n 
esikunta ja Keskuslinnoitus 

Isosaaren 10" (254 mm) tykki vuonna 1927. 
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•rillinan konaklvurlkomppanla 

Suomenlinnassa, I ja II Lin-
nakkeista sekä Mäkiluodon 
erillinen patteri. Rykmentin 
tärkeimmät linnakkeet Helsin-
gin edustalla olivat Isosaari ja 
Kuivasaari. 

RT 1 oli toisiin verrattuna 
parempiin ja valmiimpiin olo-
suhteisiin perustettu rannikko-
tykistön joukko-osasto. Se oli 
tärkeä koulutus- ja kokeilutoi-
minnan suorittaja. Lisäksi se 
toimi eräänlaisena materiaali-
ja henkilökuntavarikkona. 

Tekninen kehitys 
Jatkuvaa kokeilutyötä tehtiin 
1930-luvulla rannikkotykistön 
ase- ja ampumateknillisten uu-
distusten aikaansaamiseksi. 
Suuri osa siitä tehtiin Helsin-
gin edustan linnakkeilla. Mer-
kittävin henkilö tässä työssä oli 
everstiluutnantti (myöhemmin 
eversti) Juho Lambert Rikama. 

Vanhan materiaalin uudistus 
tapahtui pääasiallisesti 1930 
-luvun alkupuolella. Tällöin 
saatiin aikaan mm. 152 mm:n 
Canet-tykkien ' ' kääntäminen'' 
korotuskulman suurentamisek-
si sekä ammusten ballistiikan 
parantaminen irtokärjillä. 

Vielä tänäänkin eräitä Hel-
singin edustan linnakkeita lei-
maavat korkeat ja kapeat tu-
lenjohtotornit syntyivät noihin 
aikoihin. Niiden avulla voitiin 
mittaus maaleihin ulottaa kan-
taman rajoille asti. 

Ase- ja ampumateknillinen 
kehitys sekä uudet linnoitusra-
kenneperiaatteet antoivat edel-
lytykset myös modernien lin-
nakkeiden rakentamiselle. 
Näin syntyivät uudet järeät 305 
mm:n tornipatterit Mäkiluo-
toon ja Kuivasaareen. Mäki-
luoto oli ampumakunnossa 
heinäkuussa 1933. Kuivasaaren 
peruskivi laskettiin 12.5.1934. 
Keväällä 1990 käynnistettiin 
hanke Kuivasaaren ainutlaatui-
sen järeän tykkitornin kunnos-
tamiseksi museotarkoitukseen. 

Talvisodassa 
Toisen maailmansodan alettua 
RT 1 aloitti puolueettomuus-
valvonnan 4.9.1939. Reserviläi-
set saapuivat ylimääräisiin har-
joituksiin 10.10.1939. Linnak-
keita ryhdyttiin varustamaan 
taistelukuntoon. Sodan syt-
tyessä 30.11.1939 saatettiin 
kaikki yksiköt sotavahvuisiksi. 

Suunnitelmien mukaan 
muutettiin joukko-osastojen 
nimitykset sotaan siirryttäessä. 
RT l:stä tuli Helsingin Lohko 
ja sai alaisista linnakkeistoista 
Porkkalan, Rysäkarin ja Iso-
saaren alalohkot. 

Talvisodan pujettua vedet 
jäätyivät pian. Siksi Helsingin 
Lohkon toiminta supistui so-
dan aikana lähinnä puolustus-
laitteiden tehokkuuden lisää-
miseen, ilmatorjuntaan sekä 
miehistön koulutukseen toisia 
rintamaosia silmällä pitäen. 
Tammikuussa 1940 olikin vält-
tämätöntä lähettää täydennys-
ja vaihtojoukkoja Viipurin 

lohkolle. Myöhemmin piti lä-
hettää lisäjoukkoja estämään 
venäläisten murtautumista Vii-
purinlahden yli. Helsingin 
Lohkolla muodostettiin eri lin-
nakkeilta koottu Pataljoona 
Kiveliö. Nimensä pataljoona 
sai sen komentajaksi määrätyn 
Lohkon esikuntapäällikön, 
majuri (sittemmin eversti) Jo-
han Adolf Kiveliön mukaan. 
Se osallistui koviin taisteluihin 
Koiviston Pullinniemessä sekä 
Viipurinlahden saaristossa ja 
rannikolla. 

Sodan aikainen nimi Helsin-
gin Lohko muuttui talvisodan 
jälkeen takaisin RT l:ksi. Käy-
tettävissä olleella miehistöllä ei 
välirauhan aikana saatu suuria 
aikaan. 

Jatkosodassa 
RT 1 muuttui 28.3.1941 Suo-
menlinnan Rannikkotykistö-
rykmentiksi. Jatkosodan syt-
tyessä saatettiin linnakkeet jäl-
leen sotavahvuisiksi ja nimi 
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Isosaaren 6" Canet ampuu kesällä 1942. 

muutettiin 17.6.1941 1. Ran-
nikkoprikaatiksi (1. RannPr). 
Reserviläiset kutsuttiin yimää-
räisiin harjoituksiin 10.6. Suo-
menlinnassa sijaitsivat edelleen 
esikunta ja keskuslinnoitus. 
Suomenlinnan osat pysyivät 
suurin piirtein samanlaisina 
koko sodan ajan. Syksyllä 1941 
hajotettiin 1. Rannikkoprikaa-
tin itäinen naapuriyhtymä ja 
sen alue joukkoineen liitettiin 
1. Rannikkoprikaatiin. 

1. Rannikkoprikaatin nimi 
muuttui 1.1.1942 Uudenmaan 
Rannikkoprikaatiksi 
(UudRPr). Hangon vuokra-
alueen vapauduttua liitettiin 
sinne perustettu linnakkeisto 
UudRPrriin. Johtamisen hel-

pottamiseksi jaettiin samalla 
UudRPr kahtia. Itäisestä alu-
eesta tuli Rannikkotykistöryk-
mentti I ja läntisestä alueesta 
Rannikkotykistörykmentti II. 

Uudenmaan Rannikkopri-
kaatin kokoonpano pysyi 
muuttumattomana syksyyn 
1944 saakka, jolloin Rannik-
kotykistörykmentti 22 alistet-
tiin UudRPnlle. 

Vuonna 1942 tapahtui ko-
mentajan vaihdos. Eversti 
Marjasen jälkeen tuli eversti 
Niilo Sario UudRPr:n komen-
tajaksi. 

Vihollisen toiminta oli 1. 
Rannikkoprikaatin alueella 
ajoittain vilkkaampaa kuin tal-
visodassa. Mäkiluoto ja sen 

naapurilinnakkeet tulittivat 
useaan otteeseen syksyllä 1941 
vihollisen aluksia venäläisten 
tyhjentäessä Hangon tukikoh-
taansa. 

Rannikkotykistön linnak-
keet ilmatorjunta-asemineen, 
jopa Isosaaren kuusituumai-
nen patterikin, osallistuivat 
sulkuammuntaan helmikuussa 
1944 Helsingin suurpommitus-
ten aikana. Kaksi miestä kuoli 
ja muutama haavoittui Isosaa-
ressa pommitusten uhreina. 
Aineelliset vahingot olivat mel-
koiset. Myös muilla linnakkeil-
la, mm. Suomenlinnassa, vi-
hollisen ilmapommitukset sai-
vat aikaan vahinkoa. 
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Sodasta rauhaan 
Ennen talvisotaa Suomi alkoi 
käydä kauppaa Ranskan kans-
sa uusien 305 mm:n tykkien 
ostamiseksi. Uusien tykkien 
paikoiksi oli ajateltu Isosaari 
ja Mäkiluoto. Vuonna 1940 
uudet tykit saatiin Suomeen. 
Niiden asennukset olivat vielä 
kesken, kun jatkosota päättyi. 

Moskovassa 19.9.1944 sol-
mitun välirauhansopimuksen 
jälkeen Porkkalan itäpuolella 
rannikkotykistön kaliiperi sai 
olla enintään 120 mm ja Pork-
kalan länsipuolella tykkien lu-
kumäärää rajoitettiin. Isosaa-
ren uudet järeät tykit joudut-
tiin purkamaan. Porkkalan 
vuokraaminen Neuvostoliitol-
le 50 vuodeksi pienensi RT l:n 
vastuualuetta huomattavasti. 
Joukko-osaston nimi muuttui 
1.12.1944 Suomenlinnan Ran-
nikkolinnakkeistoksi. 

Helsingin edustan rannikon-
puolustusjärjestelmä oli kestä-
nyt tulikokeensa. 

Jatkosodasta 
nykypäivään 
Kokoonpano 
Helsingin edustan rannikon-
puolustusjärjestelmä kesti tal-
vi- ja jatkosodissa tulikokeen-
sa. Se torjui ennalta ehkäisten 
merelliset hyökkäykset pää-
kaupunkia ja eteläistä ranta-
maata vastaan. Se myös osal-
taan suojasi eteen työnnetyiltä 
linnakkeiltaan Helsinkiä ilmas-
ta tullutta vihollista vastaan. 
Sen kouluttama henkilöstö 
myös taisteli uljaasti idän ja 
kaakon saaristoissa ja muilla-
kin taistelutantereilla. 

Välirauhansopimuksen vaa-
timusten perusteella merivoi-
mat kokonaisuudessaan, siis 
myös rannikkotykistö, joutui 
laajalti suorittamaan miinan-
raivausta nimenomaan Suo-
menlahdella 1945—47. 

Valtioneuvosto asetti vuon-
na 1945 puolustusrevisiokomi-
tean. Tämän komitean mietin-
nön seurauksena rannikkoty-
kistö liitettiin maavoimiin 
vuonna 1952. 

Kun Uudenmaan Rannik-
koprikaati (UudRPr) välirau-
hansopimuksen mukaisesti 
joutui luovuttamaan Porkka-
lan alueen linnakkeineen venä-
läisille, joukko-osaston vah-
vuus oli pienempi kuin kos-
kaan aikaisemmin. 

Sodan jälkeen Rannikkoty-
kistörykmentti 1 (RTR 1) 
muuttui 1.12.1944 Suomenlin-
nan Rannikkolinnakkeistoksi. 
1.12.1952—31.12.1956 oli käy-
tössä nimi Rannikkotykistö-
rykmentti 1 (RT 1). Sen jälkeen 
joukko-osaston nimi oli Suo-
menlinnan Rannikkotykistö-
rykmentti (SIRtR). Vuoden 
1990 alusta nimi on ollut Suo-
menlinnan Rannikkorykmentti 
(S1RR). 

Sijoitus 
Miehitettyjä koulutuslinnak-
keita sotien jälkeen olivat Iso-
saari ja Miessaari. Eräiden ko-
keiluvaiheiden jälkeen perus-
tettiin joukko-osastoon Ran-
nikkopataljoona, jonka virkoi-
hin ja toimiin käytettiin toisen 
(Porkkalan) patteriston va-
kanssit. Pataljoona vakinais-
tettiin vuonna 1955. Se oli si-
joitettuna Suomenlinnaan ja 
Miessaareen. 

Eräiden vaiheiden kautta 
Rannikkopataljoonasta tuli it-
senäinen joukko-osasto (Ran-
nikkojääkäripataljoona), j a 
Porkkalan alueen palauttami-
sen jälkeen (1956) perustettiin 
SlRtR:n (silloinen RT 1) toinen 
patteristo. 

Suomenlinnassa perustettiin 
myös moottoroitu rannikkoty-
kistöjoukko-osasto, 1. Erilli-
nen Rannikkotykistöpatteristo 
(l.ErRTPsto). Myöhemmin 
patteristo sai nimen Vaasan 

Rannikkopatteristo ja muutti 
vuonna 1964 Vaasaan. 

Suomenlinnan Rannikkoty-
kistörykmentin esikunta ja esi-
kuntakomppania (aikaisem-
min toimituskomppania) toi-
mivat "syntymäpaikassaan" 
Suomenlinnassa syksyyn 1972 
asti. Silloin ne muuttivat San-
tahaminaan. 

Santahaminassa ovat esi-
kunnan lisäksi Huoltopatteri 
sekä Santahaminan korjaamo. 

Rykmentin I Patteriston esi-
kunta oli pitkään Isosaaressa, 
kunnes se 1970 siirrettiin Val-
lisaareen. Vuoden 1990 alusta 
I Patteriston rauhanaikainen 
esikunta lakkautettiin, ja Val-
lisaareen jäi toimimaan ker-
taushar j oituspatteri. 

II Patteriston esikunta on 
toiminut koko ajan Upinnie-
messä. Patteriston nimi muu-
tettiin 1990 Porkkalan Rannik-
kopatteristoksi. 

Suomenlinnan Rannikko-
rykmentin (S1RR) komentaja-
na on eversti Asko Kilpinen, 
esikuntapäällikkönä eversti-
luutnantti Markku Oila ja 
Porkkalan Rannikkopatteris-
ton komentajana everstiluut-
nantti Eino Räihä. 

Yleiskehitys 
Ensimmäinen parlamentaari-
nen puolustuskomitea (PPK) 
jätti mietintönsä 23.6.1971. Ko-
mitea kiinnitti erityistä huo-
miota ilma- ja meripuolustuk-
seen. 

Pääesikunnan päällikkö 
asetti vuoden 1972 keväällä 
työryhmän, jonka tehtävänä 
oli määrittää PPK:n suositus-
ten pohjalta rannikonpuolus-
tukselle asetettavat suoritevaa-
timukset, tarkastella eri toteut-
tamisvaihtoehtoja sekä laatia 
niiden perusteella pitkän täh-
täyksen (eli PT-) suunnitelma 
rannikkopuolustuksen kehittä-
miselle 1973—87. 

Puolustusvoimain komenta-
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ja hyväksyi työryhmän syksyl-
lä 1973 jättämän mietinnön 
rannikkopuolustuksen suun-
nittelun ja kehittämisen perus-
taksi. Mietinnössä esitetyt 
vaihtoehdot vaikuttavat 1990 
-luvullakin rannikkopuolustus-
järjestelmän kehittämiseen. 

Toinen (II PPK, 1976) ja 
kolmas (III PPK, 1981) parla-
mentaarinen puolustuskomitea 
jatkoivat samoilla linjoilla 
kuin PPK. 

Tekniikka 
Helsingin edustan linnakkeet 
ovat sotien jälkeenkin toimi-
neet, rannikkotykistön tekni-
sen kehittämisen koekenttänä. 

Ensimmäiset yksilöidyt esi-
tykset rannikkotykistön kiin-
teän tykkikaluston uusimisek-
si tehtiin 1960-luvulla. Yliluut-
nantti Juhani Niskan laatimas-
sa muistiossa esitetään kevei-
den pattereiden kalustoksi 
panssarivaunun tykkitornia 
modifioituna kiinteäksi 100 
mmm tornikanuunaksi. Kata-

jaluodossa tehtyjen prototyyp-
pikokeiden jälkeen rakennettiin 
ensimmäinen 100 TK-patteri 
1960-luvun lopulla. Sen jäl-
keen rakennettiin nopeasti 
useita pattereita Suomenlah-
den rannikolle ja Saaristome-
relle. 

PPK suositti 1950-luvulla 
modernisoidun raskaan 152 50 
T-kaluston korvaamismahdol-
lisuuksien tutkimista. Tutki-
musten perusteella suosittivat 
em. rannikkopuolustustyöryh-
mä ja II PPK rannikkotykistön 
raskaan pääkaluston korvaa-
mista tärkeimmillä alueilla ko-
timaisilla 130 mm:n tornika-
nuunoilla. Prototyypin suun-
nittelu- ja valmistussopimus 
tehtiin 1976. Tykin koeammun-
nat suoritettiin Isosaaressa ja 
Katajaluodossa vuosina 1980 
—82. Ensimmäinen sarjan 
hankintasopimus allekirjoitet-
tiin 30.9.1981. 

PPK:n kannanotto johti 
myös rannikonpuolustuksen 
kiinteän merivalvontajärjestel-

män kehittämiseen. Tutkaver-
kon modernisoinnin ensim-
mäinen tilaussopimus solmit-
tiin 1975, ja ensimmäiset sekä 
merivalvontaan että tulenjoh-
toon sopivat tutkat otettiin 
käyttöön 1979. 

Merivalvonta- ja tulenjohto-
tutka, josta käytetään lyhen-
nettä FIKA, on liitetty rannik-
kotykistön ammunnan ja val-
vonnan automaattiseen lasken-
tajärjestelmään (RAVAL). Jär-
jestelmän kehittäminen Oy 
Nokia Ab:n ja puolustusvoi-
mien yhteistyönä käynnistettiin 
1976. Asennus- ja käyttöönot-
tovaihe aloitettiin 1980. RAVA-
Lia edelsi 1960-luvulla kehitet-
ty rannikkotykistön digitaali-
nen laskin (RADAL), josta 
tehtiin vain prototyyppi. Se oli 
ensimmäinen digitaalinen pro-
sessinsäätöjärjestelmä Suo-
messa. Sen vaikutus muodos-
tui merkittäväksi myös siviili-
hankkeissa. 

Pariisin rauhansopimus 
(1947) vapautti maamme Liit-
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SUOMENLINNAN RANNIKKORYKMENTTI 

Vuosipäivä: 
Perinteet: 

Kunniamarssi: 

12. toukokuuta 
Suomenlinna perustetti in 1748 
Itsenäisen Suomen lippu Kustaan 
miekan salkoon 12.5.1918 
Suomenlinnan Marssi 
Heikki Klemetti 

T E H T Ä V Ä T : 

1. A lueen ja s e n i lmat i lan v a l v o n t a 

2. A luee l l i sen k o s k e m a t t o m u u d e n t u r v a a m i n e n 
3. A lueen p u o l u s t u s v a l m i s t e l u t ja p u o l u s t a m i n e n 
4. S o t i l a s k o u l u t u s 
5. V i r k a - a v u n an to 

l 
toutuneiden Valvontakomissi-
on antamista erillisrajoituksis-
ta. Puolustusneuvosto teki, 
kun pyrkimykset rannikkoty-
kistön meritorjuntaohjusten 
hankkimisesta eivät siinä vai-
heessa johtaneet myönteiseen 
tulokseen, vuonna 1959 peri-
aatepäätöksen, joka muun 
muassa koski järeiden rannik-
kotykkien palauttamista Iso-
saareen ja Kuivasaareen. 

Työ suoritettiin 1959—62, 
jolloin ensin Kuivasaaren järeä 
12":n (305 mm) kaksoistorni ja 
sitten Isosaaren kaksi 12 ":n 
tornia pystytettiin uudestaan 
vanhoille paikoilleen. 1970-lu-
vulle tultaessa oli meritorjun-
taohjuspatterihankinnat aloi-
tettu, ja nuo järeät tykit me-
nettivät vähitellen merkityk-
sensä. 

Keväällä 1990 aloitettiin 
hanke Kuivasaaren tornin kun-
nostamiseksi museotarkoituk-
snn. 

Rannikkotykistön ensim-

mäisessä meritorjuntaohjus-
patterissa oli myös merivoi-
miemme käyttämä venäläinen 
Styx-ohjus, joka Suomessa ni-
mettiin meritorjuntaohjus 
66:ksi. Tällä kalustolla saatu-
jen kokemusten perusteella ke-
hitettiin uusi meritorjuntaoh-
juspatteri vuosimallia 1985. 

15.12.1987 vastaanotetun uu-
den meritorjuntaohjuspatterin 
prototyypin testaus- ja kehittä-
miskokeilut keskitettiin rannik-
kotykistön tarkastajan johta-
mina Rannikkotykistökou-
luun. 

4.12.1990 otettiin vastaan en-
simmäinen sarjahankintapat-
teri. Ohjuksena on Saab Mis-
siles:n RBS 15, jota myös me-
rivoimien uudet ohjusveneet 
käyttävät. Ohjuksen kantama 
on yli 70 km. 

Koulutus 
Rannikkopatalj oonan itsenäis-
tyttyä Rannikkojääkäripatal-
j oonaksi on Suomenlinnan 

Rannikkotykistörykmentin 
koulutus tapahtunut sekä Hel-
singin että Upinniemen suun-
nalla. Tärkeimmät linnakkeet 
ovat Isosaari ja Mäkiluoto. 

Sotien jälkeen rannikkojou-
kot kouluttivat reservin aliup-
seerinsa vuorotellen rannikko-
tykistön eri joukko-osastoissa. 
Itsenäisen rannikkotykistön 
aliupseerikoulu perustettiin 
Isosaareen 1.4.1958. 

Maavoimien rauhanajan ko-
koonpanon muutos vuonna 
1979 muutti huomattavasti 
koulutusta Isosaaressa. Perus-
ja alokaskoulutus siirrettiin 
mantereelle. Tämän jälkeen on 
Isosaaressa annettu erikois-
koulutusta. Alokaskoulutus 
Mäkiluodossa lopetettiin jo 
vuonna 1976. Isosaaren RAuK 
lopetettiin 21.11.1979 ja reser-
vin aliupseerikoulutus siirret-
tiin Upinniemeen Koulutuspat-
terille. Koulutuspatteri siirret-
tiin joksikin ajaksi sieltä San-
tahaminaan, ja alokaskoulutus 
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järjestettiin tilanpuutteen takia 
osittain myös Lappeenrannas-
sa. 

Nyt kaikki Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin alokkaat 
koulutetaan Upinniemessä. 
Alokkaita tulee noin 300 jokai-
sessa saapumiserässä. Reservin 
aliupseerikoulutus, joka on 
jaettu kahteen osaan (AuK I ja 
II), annetaan pääosin Koulu-
tuspatterilla Upinniemessä, 
mutta osa AuK II:n koulutuk-
sesta tapahtuu linnakkeilla. 

Rannikkotykistön reserviup-
seerikoulutus annetaan Santa-
haminassa vuonna 1969 perus-
tetussa Rannikkotykistökou-
lussa. Se on vuoden 1990 alus-
ta kuulunut Suomenlinnan 
Rannikkorykmenttiin. 

Rannikkotykistökoulussa 
annetaan lisäksi sekä upseerien 
että toimiupseerien (tulevien 
opistoupseerien) aselajikoulu-
tus sekä järjestetään heille eri-
laisia täydennyskursseja. 

Kaikille henkilöstöryhmille 
järjestetään lisäksi erikoiskurs-
seja ja opetustilaisuuksia. Ran-
nikkotykistökoulu vastaa myös 
eräistä tutkimus- ja kehittämis-
hankkeista. 

Rannikkotykistön kertaus-
harjoitusrytmi on suhteellisen 
tiivis, ovathan rannikkojoukot 
tavallaan rajajoukkoja. Tär-
keimmät joukot kutsutaan ker-
tausharjoituksiin 5—7 vuoden 
välein. Pääosa kertausharjoi-
tuksista on joukko-osastojen 
vastuulla, mutta myös Rannik-
kotykistökoulussa järjestetään 
ylemmän tason tehtäväkohtai-
sia harjoituksia. 

Oma kilta 
Ensimmäinen maanpuolustus-
kilta on Hakkapeliittayhdistys, 
joka perustettiin vuonna 1926. 
Nykymuotoinen kiltatoiminta 
kuitenkin käynnistyi vasta 1950 
-luvun loppupuolella ja 1960 
-luvun alussa. 

Ensimmäisten tuolloin pe-

rustettujen kiltojen joukossa 
oli Rannikonpuolustajain Kil-
ta r.y. Sen toiminta-alueena oli-
vat kaikki rannikkomme. Pai-
kallisosastoja oli Helsingissä, 
Turussa, Kotkassa ja Vaasassa. 
Aikaa myöten paikallisten 
osastojen toiminta kuitenkin 
kasvoi, ja ne alkoivat rekiste-
röityä omiksi killoikseen. En-
simmäisenä itsenäistyi Helsin-
gin Rannikkotykistökilta ry. 

Vuonna 1985 Helsingin 
Rannikkotykistökilta ry. muut-
ti nimensä Suomenlinnan Ran-
nikkotykistökillaksi. 

Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökilta ry on vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä tekevä 
järjestö. Sen tarkoituksena on 
toimia yhdyssiteenä entisten ja 
nykyisten rannikkotykkimies-
ten, heidän kouluttajiensa se-
kä omaisten väillä. Kilta on 
tarkoitettu kaikille rannikkoty-
kistössä palvelleille tai palvele-
ville sotilasarvoon ja sukupuo-
leen katsomatta. 

Kilta vaalii Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin (aikai-
semmin Suomenlinnan Ran-
nikkotykistörykmentti ja RT 1) 
perinteitä sekä auttaa kiltalai-
sia ylläpitämään yhteyksiä en-
tiseen joukko-osastoonsa. Kil-
ta jakaa jäsenilleen asiallista 
tietoa rannikkotykistön kehit-
tymisestä sekä laitteiden ja me-
netelmien käyttöönotosta, pi-
tää tiivistä yhteyttä rykmentin 
henkilöstöön sekä tarjoaa 
mahdollisuuden osallistua eri-
laisten koulutustapahtumien ja 
harjoitusten seurantaan. 

Tärkeän osan Killan toimin-
nasta muodostavat retket saa-
ristossa sekä merelliseen ympä-
ristöön liittyvät kurssit. 

Killan jäsenet voivat osallis-
tua kaikkeen toimintaan ja va-
lita ne toimintamuodot, jotka 
eniten kiinnostavat. 

Kilta on kunnostanut Upin-
niemellä sijaitsevan Robert Ka-
januksen saunan sekä raken-

tanut kiltamajan Järvön saa-
reen Porkkalan saaristossa. 
Killan jäsenillä on mahdolli-
suus käyttää saunaa sekä Jär-
vön kiltamajaa ja siihen kuu-
luvaa rantasaunaa. Killan pu-
heenjohtaja on Eero Sivunen 
(puh. 893 733) ja sihteeri Kau-
ko Pyyskänen (puh. 801 2230). 
Molemmat antavat tarvittaes-
sa lisää tietoa killasta. 

Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökillan sihteeri myös myy 
Ove Enqvistin kirjoittamia 
Vallisaaren, Järvön, Robert 
Kajanuksen sauna- ja huvila-
sekä Isosaari ja Kuivassaari-
historiikkeja. 

Johtorengas 
Aloite aselajipohjaisen reser-
viupseeriyhdistyksen perusta-
miseksi lähti Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistys ry:n piiristä 
1930-luvulla. 

18.1.1937 pidettiin kokous, 
jossa vahvistettiin aikaisempi 
päätös perustaa rannikkotykis-
tön reserviupseerikerho. Tuota 
tammikuun 18. päivän kokous-
ta onkin pidetty Helsingin re-
serviupseerien rannikkotykis-
tökerho Johtorengas ry:n, ly-
hyemmin Johtorenkaan, pe-
rustamispäivänä. 

Johtorengas on Helsingissä 
toimivista reserviupseeriker-
hoista vanhin. Kerhon sääntö-
jen mukaan kerhon tarkoituk-
sena on edistää yhteenkuulu-
vuutta rannikkotykistön reser-
vinupseerien kesken, ylläpitää 
ja tehostaa jäsenistössään ja 
ympäristössään maanpuolus-
tustahtoa, syventää reservinup-
seerien yhteenkuuluvuuden 
tunnetta yleensä sekä vaalia ja 
edistää meripuolustuksemme 
ja erityisesti rannikkotykistöm-
me kehitystä. 

Johtorenkaan puheenjohta-
ja on Kai Brandstack (puh. 
805 7064) ja varapuheenjohta-
ja Tapio Mattila (puh. 
801 4142). He antavat lisää tie-
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Tykistötanssiaiset 
Kuivasaaren tornin hyväksi 

toja Johtorenkaasta. 

Tulevaisuus 
Helsingin rannikkotykistön on 
kautta aikojen kulkenut ran-
nikkopuolustuksemme etune-
nässä. Kuitenkaan ei voida sa-
noa, että se olisi ollut koskaan 
kokonaan valmis. 

Pääkaupungin rannikon-
puolustukselle asetettavat vaa-
timukset ajan mukana muut-
tuvat ja kasvavat. Siksi kehit-
tämistä on jatkettava taukoa-
matta, jos pääkaupungin tur-
vallisuus halutaan taata tule-
vaisuudessakin. 

Itämeren suunnan merkitys 
turvallisuuspolitiikassamme on 
pikemminkin kasvamassa kuin 
vähenemässä. Siksi on erittäin 
tärkeää, että pääkaupunkimme 
merellisestä puolustuksesta 
vastaavan rannikonpuolustuk-
sen valmius ja puolustuskyky 
pidetään niin korkeana, että se 
ehkäisee ennalta merelliset 
hyökkäykset kotikaupunkiam-
me vastaan. 

Etelärannikkomme merkitys 
Suomen kohtaloissa on ollut ja 
on ratkaiseva. Rannikkopuo-
lustuksesta huolehtiminen on 
siksi viisasta politiikkaa, jos 
haluamme pysyä suurvaltaris-
tiriitojen ulkopuolella sekä 
rauhassa kehittää maatamme 
ja pääkaupunkiamme omien 
arvostustemme mukaisesti. 

Killan vuosikokous pidet-
tiin ennen tykistötanssiai-
sia 1.3.1991 alkaen kello 
18.00. 
Puheenjohtajaksi valittiin 
edelleen Eero Sivunen. 
Tulevan toiminnan tähdenväle-
jä tulevat olemaan mm: 
fr Panostaminen jäsenistön 

osallistumiseen ja viihty-
vyyteen Killassa, 

fr Killan standaarin suunnitte-
lukilpailu, 

fr SUURI KASKUKISA, jos-
sa pyritään tallentamaan ja 
julkaisemaan RT-huumori 
vuosien saatossa. Lähetä 
siis muhevat muistosi, par-
haat tarinasi ja kutkutta-
vimmat kaskusi osoitteella 
Reijo Telaranta, Itäinen 
rantatie 23, 02230 Espoo, 

fr RANNIKON PUOLUSTA-
JAIN PÄIVÄ Kuivasaaressa 
18.8., 

•fr Kuivasaari-projekti. 

Tykistötanssiaiset Pörssiklubil-
la kokosivat salintäyteisen eli 
satapäisen joukon tukemaan 
Kuivasaari-projektia ja pitä-
mään hauskaa RT-hengessä. 
SlRRrn komentaja eversti As-
ko Kilpinen kertoi rykmentin 
perinteiden vaalimisesta, Torsti 
Lahti piti tykkipuheen ja hyl-
syhuutokauppa kartutti rahas-
toa mittavalla tavalla. Ilahdut-
tavan paljon oli mukana niitä 
RT-veljiä, joiden läsnäoloa on 
kiltatoiminnassa hiukan kai-
pailtu. Sillä lailla! 

RANNIKKOTYKISTÖKILTA 

Rannikonpuolustajain 
Päivä 
Vuoden 1991 Rannikonpuolus-
tajain Päivän järjestelyt ovat 
Suomenlinnan Rannikkotykis-
tökillan vastuulla. Päivää vie-
tetään sunnuntaina 18.8.1991 
Kuivasaaressa ja Suomenlin-
nassa. 

Luvassa on näytöksiä, kil-
pailuja, ruokailua, virvokkeita 
ja pääjuhla, joka ammentaa si-
sältönsä mm. kiltamme 30 
-vuotisesta taipaleesta sekä jä-
reästä rannikkotykistöstä. Ilta-
juhlaa vietämme Suomenlin-
nan kerholla. 

Tule tutustumaan 
Kuivasaaren kaksois-
tykkitorniin 
Rannikonpuolustajain päivän 
ohjelmassa on luonnollisesti 
myös tutustuminen Kuivasaa-
ren järeään kaksoistykkitor-
niin, joka on todellinen harvi-
naisuus. Vastaavaa ei liene jäl-
jellä muualla koko maailmas-
sa. 

Jos voit tulla mukaan päivän 
vaatimiin järjestelyihin, ota 
yhteyttä Torsti Lahteen puh. 
2247 206. 
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Eversti Olavi Vehmas In Memoriam 
Maaliskuun 23. päivänä yleisesi-
kuntaeversti Leo Olavi Vehmas 
poistui ankaran, ennaltavaroitta-
mattoman ja lyhyen sairauden jäl-
keen keskuudestamme. Omaisten 
ja lähimpien ystävien tukema 
kamppailu elämästä Helsingin Yli-
opistollisessa Keskussairaalassa 
päättyi näin inhimillisesti katsoen 
varhaisessa iässä, kuukausi ennen 
yhdeksäskuudetta syntymäpäivää. 

Hänet siunattiin Keravan kap-
pelissa 13.4. 

Mikkelissä 22.4.1932 sotilasper-
heeseen syntyneen esikoispojan 
ensimmäinen nimi, Leo viittasi jo 
tulevaan elämäntehtävään, soti-
laan ja upseerin uraan. Nuori yli-
oppilas ja II/TRT:n rannikkotykis-
tön reservin vänrikki Kokkolasta 
suoritti menestyksellisesti Meriso-
takoulun 26. merikadettikurssin 
rannikkotykistölinjan 1953—55. 
Siitä lähtien Suomen rannikko-
puolustus muodosti hänen palve-
lusuransa hallitsevan viitekehyksen 
ja toimintaympäristön. 

Meripuolustuksen yliupseeri-
kurssin jälkeen 1958 käyty viesti-
yliupseerikurssi antoi nuorelle up-
seerille sellaisia erikoiskykyjä, joi-
ta hän saattoi soveltaa niin rannik-
kotykistön merivalvonta-, viesti-
kuin johtamistoiminnan kehittä-
misessä. Meripuolustuksen kap-
teenikurssi 1962, Sotakorkeakou-
lun Maasotalinjan 28. yleisen 
opintosuunnan kurssi 1963—65, 
Ylemmän päällystön kurssi 1972, 
Maanpuolustuskurssi 1975 ja 
Ylimmän johdon kurssi 1981 va-
rustivat hänet tiiviin itseopiskelun 
ohella niillä tiedoilla ja taidoilla, 
joilla hän kykeni ansiokkaasti hoi-
tamaan monet vaativat virka- ja 
luottamustehtävät. 

Nuoren upseerin palvelus kiin-
teässä ja moottoroidussa rannik-
kotykistössä antoi Olaville niin ko-
kemusta, näkemystä kuin edelly-
tyksiä vaativiin hallinto-, suunnit-
telu- ja kehitystehtäviin Pääesi-
kunnassa sekä rannikkotykistötoi-

mistossa 1965—68 että operatiivi-
sella osastolla 1968—73. Hänen 
harkitsevuutensa, rauhallisuuten-
sa, suunnitelmallisuutensa ja eri-
tyisesti kiperätkin tilanteet laukai-
seva valloittava huumorintajunsa 
yhtyneenä avoimeen ja kanssaih-
misiin myönteisesti suhtautuvaan 
luonteeseen tekivät monesti liki 
mahdottomalta tuntuvat asiat 
mahdollisiksi. — On näet muistet-
tava, ettei rannikkotykistö aselaji-
na ja rannikonpuolustus käsittee-
nä olleet lainkaan erityisen notee-
rattuja 50- ja 60-luvuilla. 

Ehkä juuri edellämainitusta 
syystä yleisesikuntamajuri Olavi 
Vehmaksen panos työstettäessä 
Rannikkopuolustustoimikunnan 
1972 mietintöä muodosti pisim-
mälle ulottuvan ja vaikuttavim-
man kehyksen hänen toimistaan 
aselajinsa hyväksi. Rakentuuhan 
tämän päivän rannikkopuolustuk-
sellinen doktriini järjestelmäajat-
teluineen ja ratkaisumalleineen 
juuri RPT 72:n suosituksille. Sii-
nä luotiin ensimmäinen aselajin 
PTS puolustusvoimissamme. Olen 
kiitollinen, että sain olla omalta 
osaltani mukana tässä työssä, jos-
sa syvä arvostukseni Olavin am-
mattitaitoa ja henkilöä kohtaan 
vain vahvistui. 

Etelä-Suomen Sotilasläänin 
yleisesikuntaosaston päällikkyys 
1973—76, Hangon Rannikkopat-
teriston komentajuus vuoteen 
1978, Pääesikunnan rannikkoty-
kistötoimiston päällikkyys 1978, 
jota seurasi Suomenlinnan Ran-
nikkotykistörykmentin eli lippu-
rykmentin komentajan vastuulli-
nen tehtävä 1979—80, antoivat ti-
laisuuden toteuttaa rannikkotykis-
tön kehittämissuosituksia käytän-
nössä. Samalla vahvistui yleinen 
käsitys alaisistaan lämpimästi 
huolehtivasta, taitavasta ja pää-
määrähakuisesta komentajaper-
soonallisuudesta. 

Urallaan menestyneen, everstik-
si 1979 ylennetyn Olavi Vehmak-

sen viimeinen virka — ennen 1984 
tapahtunutta siirtymistään reser-
viin — oli looginen: Etelä-Suomen 
Sotilasläänin esikunnan päällik-
kyys. Siinä tehtävässä hän sai mit-
tavan operatiivisen näkemyksensä 
puitteissa todeta korkean esikun-
nan näkökulmasta rannikkopuo-
lustuksen integroitumisen osaksi 
sotilasläänin puolustusjärjestel-
mää onnistuneen asetettujen ta-
voitteiden mukaisesti. Läänin sil-
loinen komentajisto muistaa Ola-
vin yhteistyöhaluisena ja -kykyise-
nä, rehtinä esikuntapäällikkönä. 

Olavi osallistui aktiivisesti niin 
Kadettikunnan kuin viime aikoi-
naan puheenjohtajana Keravan 
Isännöitsijäyhdistyksen toimin-
taan, mutta Rannikkotykistön Up-
seeriyhdistys ry oli erityisen lähellä 
hänen sydäntään. Hän osallistui 
tarmokkaasti yhdistyksen julkai-
sutoimintaan ja oli mm kahden 
Rannikkotykkimieskirjan päätoi-
mittaja. Vuosina 1965—68 hän 
toimitti tätä Rannikon Puolusta-
ja-lehteä ansiokkaasti. Yhdistys-
toiminnassa Olavin iloisen opti-
mistinen, mutta myös realistinen 
elämänasenne oli mukanaolijoille 
suureksi tueksi aivan viime hetkiin 
saakka. 

Olavi Vehmasta jäi muistamaan 
hänen äitinsä, Ritva-rouvansa ja 
veljesten perheineen ohella suuri 
joukko meitä ystäviä ja tuttavia, 
entisiä esimiehiä, kadettiveljiä ja 
alaisia. Samalla, kun otamme sy-
dämestämme osaa omaisten koke-
maan menetykseen, meillä on yh-
täkaikki syytä olla kiitollisia: saim-
me työskennellä Olavin kanssa yh-
teisellä saralla, saimme hänessä 
kohdata hyvän ystävän ja hienon 
ihmisen sekä saimme häneltä run-
saasti apua ja tukea aina tarvit-
taessa. Rannikkotykistöaselaji tu-
lee muistamaan arvostamaamme 
jäsentä, upseeria ja suomalaista 
miestä, jolla oli vain ystäviä. 

Juhani Niska 
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Rannikkotykistön upseeriyhdistyksen 
tiedoituksia: 

Yhdistyksen hallitus piti maakuntakokouksen Vaasassa 28. helmikuuta. Kokouksessa pää-
tettiin kevään ja kesän toiminnoista seuraavan muistilistan mukaisesti: 

Imatran Kyläniemeen ma tkaamme 24.5. Lähtö bussilla Postin j a Rautat ieaseman välistä 
kello 09.00. I lmoit tautumiset sihteerille. (Lappeenrannan l inja-autoasemalla ollaan 12.00 
ja Imat ran Liikennekeskuksessa 12.30). Ohjelmassa on esitys Laatokan meripuolustuksen 
vetäytymisestä Talvisodan jälkeen, l innoitustykistön synnystä ja toiminnasta , tu tustumi-
nen Kyläniemen linnoitteisiin j a il tapäiväpala Lappeenrannan Rakuunakerhol la . 

Yhteisesitelmätilaisuus Meriupseeriyhdistyksen kanssa p idetään syys—lokakuussa. 

Kaikin voimin menemme marraskuun 6. p:nä Turkuun vuosikokoukseen, jossa esitelmöi 
Ruotsin rannikkotykistön tarkas ta ja . 

Yhdistyksen lipun j a joukko-osastohistorioiden aikaansaamiset edistyvät aikataulussaan 
lupaavasti. 

Rannikon Puolustajain Päivä 18.8. Kuivasaaressa on tietysti jokaiselle rannikkotykkimie-
helle tärkeä t apah tuma . Lähtö Palacen rannasta kello 11.00. I lmoittautumiset toukokuun 
kuluessa Killoille. 

Nyt pääsee Saarenpäähän! 
Maanpuolustuskiltojen liitto ja RtUY ovat tutkineet mahdollisuuksia vie-
railla Koiviston legendaarisella Saarenpään linnakkeella. Siihen tarjoutuisi 
nyt mahdollisuudet. Järjestelyt hoitaisi Suomen Matkatoimisto. Vaihtoeh-
toja voisivat olla joko: 

Bussimatka elo-syyskuun vaihteessa viikonloppumatkana yöpyen joko 
Isolla Koivusaarella Eestilän kylässä tai Koiviston kaupungissa. Matkan hinta 
olisi mk 650 sisältäen bussi- ja venematkat, yöpymisen, aamiaisen ja illalli-
sen. 

Liittäen matkaan käynnin Viipurissa, jolloin se kallistuisi tai 
Laivamatka 12.—15.8. Hinta mk 1500 sisältäen laivamatkan, majoituk-

sen laivalla ja aamiaiset. 
Halukkuuden kartoittamiseksi toivotaan asiasta kiinnostuneiden ottavan 

yhteyttä Suomen Matkatoimistoon kesäkuun 15. päivään mennessä. 
Yhteyshenkilönä on Tomi Hilska. 
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Rannikkotykkimies rauhanturvaajana — 
miksi? 
Jabal Marun, Etelä-Libanon 21.1.1991 

Rannikkotykkiväki on ollut mukana Yhdistyneiden 
Kansakuntien rauhanturvatehtävissä jo vuoden 1956 
Suezin kriisistä lähtien. Tehtäviin ovat osallistuneet 
niin kaaderit kuin reserviläisetkin. On otettu aurin-
koa Akaban lahdella, kykitty shelttereissä Siinailla, 
Suezilla ja Libanonissa, kokkailtu Kairossa, pyöräil-
ty Kyproksella, kiipeilty Kashmirissa, heitetty pykä-
lää Golanilla ja Namibiassa. Aselajimme on lausu-
nut painavat sanansa New Yorkin päämajassakin kor-
keimmalla tasolla. Jotenka pienestäkin porukasta löy-
tyy tarvittaessa miestä lähtöön kuin lähtöön. 

Palvelukseen hakeutumisesta 
Ensimmäiseksi on syytä selvit-
tää itselleen miksi lähden. Tä-
mä on tärkeätä myös siksi, et-
tä joudut kertomaan lähtösi 
syyn noin n + n kertaa omaisil-
lesi, ystävillesi, esimiehellesi, 
kauppiaallesi, bensa-aseman 
hoitajallesi sekä kaikille muil-
le tapaamillesi henkilöille, jot-
ka ovat lähtöaikeistasi tietoisia. 
Syitähän on useita, kannattaa 
laatia sekä kerta- että kestose-
litysluettelo, joita käytetään 
tarpeen mukaan. Oheistan 
muutamia kuulemiani tai kek-
simiäni selityksiä, ymmärtäväi-
nen lukija valinnee omansa ta-
hi laajentakoon aineistoa, 
•fr Halu nähdä maailmaa ja 
sopeutua elämään kansainväli-
sessä, oudossakin ilmapiirissä 
sekä parantaa samalla kielitai-
toa. 
i ä Halu näyttää kaikenmaail-
man väri- ja kielivammaisille, 
että Suomi-poika on pelkkää 
rautaa ja panee muun maail-
man kuriin ja järjestykseen al-
ta aikayksikön. 

Kirjoittaja on juuri palannut Litani-wadin pohjalla sijaitseval-
ta 9-47A-poselta. 



Ot Halu viettää palkallinen 
vuoden loma eksoottisessa ym-
päristössä. 
HZ Korkealaatuisen verotto-
man menopelin hankinta, 
•fr Halu päästä karkuun, työ-, 
talous-, perhe- ym huolia edes 
vuodeksi. 
fr Halu hoitaa myös näitä, 
puolustusvoimille laissa mää-
rättyjä tehtäviä, 
fr Halu perehtyä paikan pääl-
lä vuosituhantisiin kulttuurei-
hin, elää massa paikallisväes-
tön kutsumana vieraana sekä 
pyrkiä omalla panoksellaan 
edistämään rauhaa ja turvalli-
suutta toimialueella, 
fr Suivaantuminen kotomaan 
organisaationikkareiden puu-
hasteluihin. 
fr Silkka seikkailunhalu. 

Kun olet lähtösi syyn selvit-
tänyt itsellesi ja muille Sinun 
kannattaa ruveta hakeutumaan 
ja asennoitumaan tulevaan YK 
-tehtävään. 

Koulutus- ja valintajärjestel-
mä on hyvä. Siihen voit todel-
la luottaa. Hyväkään etukä-
teiskoulutus ei tee Sinusta rau-
hanturvaajaa, jos asennoidut 
maailmanvalloittajaksi tai mie-
hittäjäksi. Paikallisväestö on 
ylipäätänsä ystävällistä, maal-
leen turvallisuutta ja vapautta 
kaipaavaa. He kohtelevat Si-
nua tasan samalla tavoin kuin 
Sinä kohtelet heitä. Jos toimit 
islamin vaikutuspiirissä koeta 
muistaa, että koraaani käskee 
sanktioita, joista Suomessa et 
voisi edes nähdä painajaisia. 
Kärsivällisyydellä, ystävällisyy-
dellä, kohteliaisuudella ja hy-
myllä pääset alkutunnustelujen 
jälkeen hyvään alkuun. Asiaasi 
edistää myös jos osoitat halua 
ymmärtää paikallisväestöä ja 
heidän tapojaan. Älä odota-
kaan, että suomalaiset käyttäy-
tymissäännöt ja -mallit päte-
vät. Ehkä Sinulla jo palvelus-
suhteesi päättyessä on jo har-
maa aavistus paikallisten ajat-

telutavasta. 
En kuitenkaan tarkoita sitä, 

että Sinun pitäisi lälläröidä ta-
hi nuoleskella. On hyvä muis-
taa kokeneen diplomaatin oh-
je — kun toiselle kumarrat niin 
toiselle pyllistät. Tiukka ja 
suoraselkäinen puolueetto-
muus on se peruspilari, jolle 
aiempien suomalaisten YK-so-
tilaiden hankkima vankka 
maine perustuu. Tämä maine 
on hankittu kovalla työllä — ei 
suinkaan seurustelulla ja lo-
mailulla. Olet 24 tuntia vuoro-
kaudessa suurennuslasin alla. 
Pieninpäänkin säröön isketään 
heti armotta ja yritetään lyp-
sää kaikkia mahdollisia etuja. 
Jos vielä jaksat muistaa sen, 
että poissaolosi kotomaasta 
paikataan palveluskumppa-
neittesi selkänahasta niin olet-
taakseni olet kypsä matkalle 
lähtöön. 

Toimintaympäristöstä 
Ensikertalaisena en suinkaan 
halua ruveta asiassa oppimes-
tariksi tahi tietäjäksi. Kertoi-
lenpahan vain omia mieleen-
johtumiani ja nimenomaan Li-
banonista, FINNBATTista. 
Muualla eletään ja ollaan toi-
sin — maassa maan tavalla. 
Suomalaispataljoonassa vasta-
tullutta hämmästyttää varsin 
monet asiat. Järjestelmästä 
puuttuu kokonaan yletön hol-
hoamismentaliteetti. Antamsi 
käsky hoidetaan pikkupiirtei-
tä myöten resurssien puitteissa, 
käskyn valvonta ei suinkaan 
ole työllistävin tekijä. Useim-
mat hommat hoituvat oma-
aloitteisesti pysyväisohjeiden ja 
määräaikojen mukaan, Sinul-
le satelee ilmoituksia, joissa 
kerrotaan, että tämäkin hom-
ma, josta itselläsi ehkä ei ole 
aavistustakaan on tullut hoide-
tuksi. Usein tullaan kysymään, 
jotta saisikos hoitaa sen ja sen 
pikku judanssin pois kuljeksi-
masta. 

Toinen hämmästyttävä asia 
on se mahtava kotimaan tuki, 
jonka ministerittäremme, mi-
nisteriömme ja sen alaiset lai-
tokset sekä muut sidosryhmät 
tänne antavat. Täällä ei todel-
lakaan tunne olevansa yksin 
hylättynä ja orpona. Sensijaan 
muiden valtion hallintoviran-
omaisten asenne hiukan ou-
doksuttaa. Viittaan tällä lähin-
nä henkilökohtaisten asioiden 
hoitoa koskeviin käytännön 
järjestelyihin. Ihmetyttää ko-
vin, kun YK-rauhanturvaajaa 
pidetään itsekkäänä ja omitui-
sena vain siitä syystä, että hän 
haluaa hoitaa niin palvelusasi-
ansa kuin henkilökohtaisetkin 
asiansa mallikelpoisella taval-
la. Vain kotomaan valtionhal-
linnossa lymyilevät pikkuhitle-
rit tekevät asioiden hoidon 
mahdollisimman vaikeaksi, 
koska täältä kaukaa ei huuta-
van ääni aina kanna ja jos kan-
taakin, niin hyväkin asia halu-
taan ymmärtää tahallaan täy-
sin väärin. Esimerkiksi auto-
asia. Joka mies olisi valmis 
maksamaan ulkomaisille välit-
täjille, vakuutusyhtiöille ja 
muille viranomaisille menevät 
huomattavatkin kustannukset 
(reilusti yli kymmenentuhan-
nen) suoraan kotimaan viran-
omaisille, jos asia hoidettaisiin 
järkevästi esimerkiksi Itävallan 
malliin. Nämätkin markat ke-
ventäisivät hiukan veronmak-
sajien taakkaa, jos niitä käytet-
täisiin järkevästi esimerkiksi 
ulkomaanpakolaisten passaa-
miseen. 

Olen yli kaksikymmenvuoti-
sen palvelusaikani aikana op-
pinut luottamaan suomalai-
seen sotilaaseen. Täällä eteläs-
sä on kuitenkin asioita, joita 
näin ensikertalaisena ei kerras-
saan ymmärrä. Vaikka muuta-
man sadan kilometrin päässä 
käydään armotonta taistelua 
niin suomalainen jääkäri heit-
tää tyynin mielin ja rauhallise-
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Kansainvälistä meininkiä. Säkkipilli soi lähinnä ranskalaisten riemuksi. 

na pykälää, yöpartiota ja mui-
ta palvelustehtäviä. Pienintä-
kään merkkiä hätäilystä tahi 
hermostuneisuudesta ei näe 
vaikka Tel Aviviin tulleiden oh-
justen takia koko pataljoonas-
sa annettiin kaasuhälytys jopa 
kolme kertaa vuorokauden ai-
kana. Kylmän rauhallisesti po-
jat kanniskelevat henkilökoh-
taista suojavarustustaan ja pu-
kevat ja riisuvat sitä käskyjen 
mukaan. Ainoat kommentit: 
"Onneksi oli taas supajudans-
si, vieläköhän niillä niitä oh-
juksia riittää". 

Lopuksi 
Tässäpä nämä muutamat ensi-
kokemukset. Tunnen päässee-

ni hienoon joukkoon, josta voi 
olla ylpeä. Omat henkilökoh-
taiset talous-, auto-, vakuutus-
ym ongelmatkin ovat hoitu-
neet kuin itsestään, vaikka ne 
alussa tuntuivatkin melko 
konstikkailta. Lämmin kiitos 
on annettava myös omalle 
huonekunnalle, jonka ymmär-
täväinen suhtautuminen ja vil-
pitön tuki on tässä oudohkos-
sa alkuvaiheessa ollut ratkaise-
va. 

Pataljoonan toimenkuvasta 
oli vasta pari vuotta sitten leh-
dessämme kapteeni Rantalan 
ansiokas kirjoitus. Niistä ajois-
ta tilanne ei ole suurestikaan 
muuttunut, pelkästään vain 
rauhoittunut, jotenka siitä ei 

tässä yhteydessä sen enempää. 
Toivottavasti olen pystynyt va-
lottamaan otsikossa asetta-
maani kysymystä. Uskon 
myös, että aselajiveljet tulevat 
saamaan lisävalaistusta myös 
tuolta naapuripatalj oonan 
puolelta. 

Aselajimme piirissä toimivil-
le HYVÄÄ TUULTA JA 
MYÖNTEISTÄ MATKAA 
toivotellen 

Everstiluutnantti 
Pataljoonaupseeri ja 
ex-lkepääll 
Paavo Suomalainen 
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Evl Timo Sario reserviin — 
Evl Heikki Niska palasi aselajiin 

RtK:n johtaja vaihtui 
Palveltuaan yli seitsemän vuot-
ta Rannikkotykistökoulun joh-
tajana everstiluutnantti Timo 
Sario siirtyi täysinpalvelleena 
1.4.1991 reserviin. Tehtävien 
vaihto seuraajalle, everstiluut-
nantti Heikki Niskalle, toteu-
tettiin vaiheittain. Niinpä kurs-
sien " luovutus" toteutettiin 
14.3. aselajin reserviupseeri-
kurssi 195:n päättäjäistilaisuu-
dessa, johon koulun koko hen-
kilökunta ja kaikki talossa ole-
vat kurssit osallistuivat. 

Pienimuotoisessa kahvitilai-
suudessa 28.3. koulun henkilö-
kunta kukitti pidetyn esimie-
hensä ja toive: " i lman lippua 
en lähde" toteutui. Tapansa 
mukaisella, huumoripitoisella 
puheella Timo kiitti lämpimäs-
ti henkilökuntaansa hyvistä 
vuosista. 

Kahvitusta seuranneessa ter-
vehdysten vastaanottotilaisuu-
dessa evl T Sariota hyvästelivät 
niin ylemmät johtoportaat 
kuin lukuisat yhteistoiminta-
yhteisötkin, näistä mainitta-
koon sotilaskotiyhteisöt, 
maanpuolustusyhdistykset se-
kä joukko-osastot ja sotakou-
lut. Kassitolkulla kertyi kuk-
kaa, plakettia, viiriä ja lippua 
sekä taulua ja kirjallisuutta re-
serviläiskotiin vietäväksi. Ti-
mon yhteistyöaulista panosta 
kiitettiin lämpimin sanoin. 
Lähtijä esitteli samalla seuraa-
jansa, joka vakuutti yhteistyön 
jatkuvan laadukkaana. 

Seuraaja 
Rannikkotykistökoulua luot-
saa 1.4. alkaen everstiluutnant-
ti Veli Heikki Niska, joka on 
syntynyt 18.1.1941 — siis kyp-
sään ikään ehtineenä. Varus-
miespalvelu Karjalan Jääkäri-
pataljoonassa 61—62 jatkui 
va-vänrikkipalveluksena sa-
massa joukossa aina -64 alka-
neeseen 51. kadettikurssiin 
saakka. Kadettikurssilla vaih-
tui aselaji ja kadettikersantti 
vastaanotti aikanaan RtUY:n 
kunniamiekan. 

Aselajissamme Heikki on 
palvellut seuraavasti: VaaRPs-
to 67—69, RtOs/TykK ja RtK 
69—74 reserviupseeri-, aliup-
seeri- ja kadettiosastojen kou-
luttajana, SlRtR:n koulutustoi-
miston päällikkönä SKK:n me-
risotalinjan jälkeen 77—80, 
PErttstossa 80—83 ja nyt 
RtK:ssa 1.3. alkaen. 

Muita tehtäviä ovat olleet 
VaaSpE:ssa "järkkärinä" 83— 
85, PLM:n sotilasasiainosas-
tossa 85—87 ja MeriSK:ssa 87 
—91. YK-palvelusta kertyi 
UNEF II:ssa 74—75 ja UN-
DOF:issa 89—90 (vm:ssa ope-
raatiopäällikkönä) yhteensä 25 
kuukautta. 

Evl Niskan harrastuksista 

mainittakoon valokuvaus, yh-
distystoiminta mm. UL:n Hel-
singin osastossa sekä "suloi-
nen joutenolo". Merivalvonta-
alan ohjesäännöt (ml ruosin-
nos) ovat Heikin kynästä. 

Uuden johtajan mietteitä 
Palaan yli 16 vuoden "harha-
retkien" jälkeen Rannikkoty-
kistökouluun, jonka perustaja-
jäseniin kuulun — merkkinä 
siitä koulun lippu (tulee Perin-
netoimikunnalle halvemmaksi 
aikanaan...). Vuosien varrella 
olen kiinteästi seurannut kou-
lun myönteistä kehitystä ja 
voin näinollen hyvillä mielin 
vastaanottaa vaativan tehtä-
vän. 

Tehtävästä selviytyminen on 
mitä suurimmassa määrin riip-
puvainen jokaisen koulussa 
työskentelevän ja siellä opiske-
levan määrätietoisesta paneu-
tumisesta tehtäviinsä. Uusi 
budjettivastuu kiristää koulu-
tuksen "raameja" ja edellyttää 
entisestäänkin perinpohjai-
sempaa ennakkosuunnittelua 
ettei tehokkuus kärsi. 

Koululla on vaativia aselajin 
kehittämistehtäviä. Niukoin re-
surssein paras lopputulos on 
saavutettavissa vain itseään-
säästämättömällä sinnikkyy-
dellä. 

Everstiluutnantti Sarion pit-
kän ja tuloksellisen johtaja-
kauden jäljiltä on Rannikkoty-
kistökoulu hyvässä jamassa. 
Siitä on hyvä jatkaa! 
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Kaksoisvoitto Pääesikuntaan 
Tieto- ja taitovisat elpyvät 

Monen vuoden tauon jälkeen 
käynnistyi 10.4.1991 klo 19.00 
tietomittely aselajimme aktii-
vien ja reserviläisten välillä 
Rannikkotykistön perinnehuo-
neessa Suomenlinnassa. Läsnä 
oli 13 kilpailijaa, jotka edusti-
vat neljää eri joukkuetta. Ke-
vään tiiviin ohjelman vuoksi 
Herrasmies- ja Löylykauhakil-
pailut oli päätetty yhdistää, jo-
ten Herrasmieskilpailuun 
oleellisesti kuuluvat ulkona 
suoritettavat taitolajit jäivät 
valitettavasti pois. 

Kilpailun kysymykset liittyi-
vät vaihteleviin aiheisiin, sarja-
kuviin, historiaan, politiik-
kaan, aseisiin jne. Parhaat vas-
taukset tulivat kierroslukumit-
taria ja biljardipelejä koskeviin 
kysymyksiin. Sensijaan Helsin-
gin naisten poliittiseen tasa-ar-
voisuuteen ei kukaan uskonut. 
Naisia on kuitenkin puolet vii-
me vaaleissa Helsingistä vali-
tuista kansanedustajista. Tie-
dot Kreikan muinaistarustosta 
ja Suomi konepistoolista olivat 
vain muutaman harvan päässä, 
muut kysymykset kilpailijat 
sensijaan selvittivät tyydyttä-
västi. Tulokset muodostuivat 
seuraaviksi: 

Löylykauhakilpailu 
1. Pääesikunta Rt-toimisto 

17,00 pistettä 
2. Rannikkotykistökoulu 

13,83 pistettä 
3. Rannikkotykstökoulun ka-

detit 13,25 pistettä 
4. Rt-kerho Johtorengas 

12,50 pistettä 

Herrasmieskilpailu 
1. Maj Ove Enqvist Pääesi-

kunta 17,0 pistettä 
2. Evl Heikki Niska Rt-koulu 

16,5 pistettä 
3. Ylil Pertti Aalto Johtoren-

gas 16,0 pistettä 
Palkintojen jaon jälkeen il-

ta jatkui Johtorenkaan tarjoa-
man saunan ja iltapalan mer-
keissä. Ilahduttavaa oli todeta 
kadettien osallistuminen tähän 
kisaan ja heidän tyydyttävä tu-
loksensa, sillä peittosivathan 
he aktiivien tapaan reserviläi-
set Löylykauhakilpailussa. 
Miellyttävä toteamus on myös 
Herrasmieskilpailun ensim-
mäisten sijojen jakautuminen 
eri kilpailujoukkueisiin kuulu-
neille henkilöille. 

Veijo Eravuo 

Teuvo Ikonen jatkaa 
Merenkurkun Killan 
puheenjohtajana 

Merenkurkun Kilta valitsi vuo-
sikokouksessaan perjantaina 
22.2. puheenjohtajakseen edel-
leen Teuvo Ikosen. Hallituksen 
muiksi jäseniksi tulivat Timo 
Koukku (varapj), Pekka Kurvi-
nen (2. varapj), Tuula Nyberg 
(siht), Raili Bäck, Göran Bäck, 
Venho Harjula, Eino Lauren, 
Reijo Toivola sekä Risto Öster-
berg. 

Hallitus nimesi viime vuo-
den kiltajäseneksi Venho Har-
julan. 

Tulevana toimintavuonna 
Merenkurkun Kilta tutustuu 
puolustusvoimien toimintaan 
tykistöleirillä Rovajärvellä 
syyskuussa. Muita toiminta-
muotoja ovat maan rannikko-
puolustajien yhteisiin tilai-
suuksiin osallistuminen, illan-
vietot sekä urheilumittelöt 
Vaasan Seudun Sinibarettien 
kanssa. 

RT upseeriveljet yhdessä lounaalle! 
Monista aloitteista johtuen kutsuu RtUY kaikkia RT:n evp ja res upseeri-
veljiä tapaamisen ja varmasti lämminhenkisen yhdessäolon merkeissä lou-
naalle Katajanokan Kasinolle tiistaina 17 päivänä syyskuuta kello 13.00 al-
kaen. Poikkea joukkoon, syöthän kuitenkin muutenkin! Näin toivon mu-
kaan syntyvää perinnettä olisi tarkoitus jatkaa parina — kolmena tapaami-
sena vuosittain. Miellyttävää, runsaslukuista tapaamista toivoen. 

Hallitus 
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Rannikkotykistö siirtyy "jokasään" aselajiksi 

Kollsman AN/TAS-4B lämpökamera. 

Persianlahden sota toi selvästi 
esille lämpökameroiden tar-
peen tämän päivän sodankäyn-
nissä. Myös rannikkotykistös-
sä tämä tarve tiedostettiin 
monta vuotta sitten ja ryhdyt-
tiin valmistelemaan lämpöka-
merakauteen siirtymistä. Tä-
män vuoden syksyllä tämän 
työn tulokset alkavat näkyä 
kentällä. 

Rannikkotykistö loi yhteydet 
lämpökameravalmistajiin ja 
heidän edustajiinsa pääasiassa 
Maastrichtissa ja Hannoveris-
sa pidetyissä näyttelyissä vuon-
na 1982. 1982 syksyllä järjes-
tettiin Isosaaren linnakkeella 
lämpökameroiden kenttäko-
keet, joihin otti osaa kolme eri 
laitetta. Kokeiden jälkeen ran-
nikkotykistölle hankittiin 5 kpl 
Inframetrics 445-laitetta, jois-
ta 4 on ollut asennettuna 130 
TK-tykkeihin ja 1 siirrettävä 
laite on olit RtK:n käytössä. 

Hankittujen laitteiden anta-
mien kokemusten ja laitteiden 
kehityksen seurannan pohjalta 
annettiin vuonna 1987 PEsäh-
köt-osastolle toimeksianto 
lämpökamerahankintoj en 
aloittamisesta. Lokakuussa 
1988 lähetettiin 14 suomalaisel-
le firmalle (edustajalle) tar-
jouspyynnöt, johon saatiin 
vuoden 1989 loppuun mennes-
sä tarjoukset 20 eri laitteesta. 

Vuodenvaihteessa 1988—89 
käytiin keskusteluja tarjottujen 
laitteiden edustajien kanssa, 
jonka aikana selvitettiin laittei-
den yksityiskohtia ja käytettiin 
mm halukkaat edustajat RtK:n 
harjoitustykkiasemissa, joissa 
selviteltiin käyttöön ja asen-
nuksiin liittyviä seikkoja. 

Karsittuaan sellaiset laitteet 
jotka selvästi ylittivät annetun 
painorajan, jotka olivat selväs-
ti liian kalliita tai jotka selven-
tävissä keskusteluissa olivat 
osoittutuneet sopimattomiksi, 
Perttsto ja Pesähköt-os järjes-
tivät seitsemän eri lämpökame-
ran vertailut. 

Vertailu järjestettiin kahdes-
sa osassa niin, että 4.—8.9. 
1989 suoritettiin mittauksia 
Asevarikko 4:n optisella kor-
jaamolla ja 12.—14.9. suoritet-
tiin kenttäkokeita Kuivasaaren 
linnakkeella Rannikkotykistö-
koulun leirin aikana. 

Optisella korjaamolla suori-
tettiin laitteiden ominaisuuk-
sien mittaaminen. Jo suorite-
tuissa mittauksissa oli havait-
tavissa selviä eroja laitteiden 
välillä. Nämä erot korreloivat 
hyvin myöhemmin kenttäko-
keissa saatuihin tuloksiin. 
Kenttäkokeissa keskityttiin 

laitteiden suorituskykyyn eri 
olosuhteissa ja erilaisiin maa-
leihin ja iskemiin. Lisäksi py-
rittiin arvioimaan erilaisia 
käyttöön vaikuttavia tekijöitä 
kuten laitteen kokoa, rakennet-
ta ja säätimien toimintaa. 

Suoritetuista vertailuista voi-
tiin todeta, että testattavat lait-
teet erosivat suorituskyvyltään 
huomattavasti toisistaan. Jat-
koselvityksiä päätettiin jatkaa 
vertailemalla kahta parasta lai-
tetta. Lopputuloksena oli 
Kollsman-merkkisten lämpö-
kameroiden tilaaminen rannik-
kotykistölle. Ensimmäiset kap-
paleet saataneen kentälle syk-
syllä 1991. 

Majuri Ove Enqvist 
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Puolustusvoimilta tilaus 
Nokia Datalle 

Datan Erikoisjärjestelmät on 
saanut Suomen Puolustusvoi-
milta huomattavan tilauksen. 
Tehdyllä sopimuksella kehite-
tään Puolustusvoimien käyt-
töön RANTA-järjestelmä, jo-
ka tehostaa ja uudistaa rannik-
kotykistön tulenkäytön järjes-
telmiämme. Projektin tieto-
kone- ja tietoliikenneratkaisut 
perustuvat Erikoisjärjestelmis-
sä aikaisemmin kehitettyihin, 
ja käytännössä kokeiltuihin 
laskin- ja sanomalaiteperheen 
tuoteratkaisuihin. RANTA-jär-
jestelmän ohjelmisto on varsin 
laaja ja se kehitetään tiiviissä 
yhteistyössä asiakkaan kanssa. 
Toimitukset tapahtuvat syksyl-
lä 1992. 

SOCITEC-AEROFLEX SHOKKI TARINANVAIMENTIMET 
Ground Forces SEFT001A. MIL-STD-610C 
Air AIR 7304, MIL-E-5400, MIL-C-172C, MIL-STD-810C 
Marine GAM T13, UP 25-21, MIL-S-167, MIL S-901C, BV 43-44, STANAG 042 
Others GAM EMB1, GAM EMBT4, DEF STAND 07-55. 

TÄYDELLINEN ESITE SEKA LISÄTIETOJA MEILTÄ 

Lining 
8 (90)804 2233 

OY LINING AB 
L u o t e i s r i n n e 4 
0 2 2 7 0 E S P O O 
Te lex 121 297 ka ra t sf 
Fax 885 3 3 0 

RF-tekniikan asiantuntija 

maalla 
merellä 
ja ilmassa 

E L I I C O M 
Kuunkehrä 2 

PL 36, 02211 ESPOO 
Puh. (90) 803 0257, Fax (90) 803 1955 
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Lyhennelmä prikaatinkenraali G K Ramseyn MBE ADC Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n tur-
vallisuuspoliittisessa seminaarissa Santahaminassa 26.1.1991 pitämästä esityksestä. 
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i 

Br i 
Prikaatinkenraali G K Ramsey ja puolustusministeri Elisabeth 
Rehn. 

Naisten asepalvelun kehitys, 
periaatteet ja tulevaisuus 
Englannissa 
Prikaatinkenraali Ramsey tote-
si naisten palvelun Britannian 
asevoimissa alkaneen vuonna 
1915, jolloin käynnissä olevan 
maailmansodan mieshukka 
johti Naisten Legioonan perus-
tamiseen. Tämä oli ensimmäi-
nen kerta, kun naisia käytettiin 
asevoimissa muissa kuin lää-
kintähuollon tehtävissä. Legi-
oona perustettiin aluksi vain 
keittäjien hallintoyksiköksi, 
mutta tuota pikaa vahvuuteen 
lisättiin myös toimisto- ja kul-
j etushenkilöstöosastoj a. 

Legioona muodosti vuonna 
1917 perustetun Naisten Va-
paaehtoisjoukon rungon. Tä-
mä joukko kantoi asepukua ja 
se kuului asevoimien kurinpi-
tovallan piiriin. Maaliskuun lo-
pussa ensimmäinen osasto täs-
tä joukosta ylitti Englannin ka-
naalin ja liittyi Ranskassa tais-
televan brittiarmeijan riveihin. 
Tapahtuma oli sinänsä vähäpä-
töinen, sanoo Ramsey, mutta 
sen myötä tehtiin ensimmäinen 
lommo miehisten sotilaallisten 
ennakkoluulojen panssariin. 
Tunnustuksena uhrautuvasta 
palveluksestaan joukot nimet-
tiin Kuningatar Maryn Maa-
voimien Apujoukoksi. 

Naisjoukot hajoitettiin so-
dan jälkeen, mutta vuonna 
1938 todettiin niitä taas tarvit-
tavan. Laadittiin suunnitelma 
20 000 naisen värväämistä ri-
veihin. Sota syttyi, ja naiset lu-
nastivat paikkansa eri tehtävis-
sä kaikissa puolustushaaroissa 
— ja saivat tunnustusta siitä. 
Kaikkiaan 140 000 naista pal-

veli noin 120 erilaisessa tehtä-
vässä ympäri maailmaa eri so-
tanäyttämöiden selusta-alueil-
la, mm. hitsareina, viestittäji-
nä ja koeammuntojen tykki-
miehinä ja luonnollisesti mo-
nissa lääkintähuollon tehtävis-
sä. Ilman naisia ei enää katsot-
tu voitavan tulla toimeen, ja 
niinpä vuonna 1949 perustet-
tiin Kuningatar Aleksandran 
Sairaanhoitojoukot vakinais-
ten maavoimien osaksi. 

Nyt, 40 vuoden kuluttua täs-
tä, naiset ovat murtautuneet 
perinteisestä miehen korvaa-
vasta roolistaan alueille, joissa 
on nähty heidän selviävän ai-
nakin yhtä hyvin, jollei parem-
minkin, kuin miesten. Taistele-
minen etulinjassa ei kuiten-
kaan kuulu niihin, Ramsey ko-
rosti. 

Tarkastellessaan tilannetta 
tänä päivänä muissa NATO-
maissa Ramsay totesi, että esi-
merkiksi Yhdysvallat oli pako-
tettu nostamaan asevoimissaan 
naisten osuutta yksinkertaises-

ta syystä: asevelvollisuuden 
lakkauttamisen jälkeen jou-
duttiin toteamaan, että am-
mattisotilaiksi tarjolla olevien 
miesten keskitaso oli huimasti 
alle niiden naisten, jotka olivat 
kiinnostuneita palveluksesta 
asevoimissa. Jotta taso kyettiin 
säilyttämään ennallaan, otet-
tiin naisia enemmän riveihin. 

Tasa-arvolaki on sen toteut-
taneissa maissa avannut naisil-
le pääsyn heiltä aiemmin sul-
jettuihin tehtäviin, jopa taiste-
lulentäjiksi. Britanniassa tois-
taiseksi jalkaväen ja panssari-
joukkojen taistelutehtävät ovat 
naisten ulottumattomissa. 

Vuoteen 1980 naiset olivat 
naisesimiesten alaisia Englan-
nissa. Tuolloin joukot sulautet-
tiin toisiinsa, ja naisjoukkojen 
"esinaisisto" sai lähinnä neu-
voa-antavan hallinnollisen roo-
lin. Englannissa on aina pyrit-
ty pikemminkin kehityksen 
kuin vallankumouksen myötä 
tapahtuvaan muutokseen, ko-
rosti kenraali Ramsey. Niinpä 
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naiset eivät itse vaadi taistelu-
tehtäviä, vaan haluavat toimia 
esimerkiksi suunnittelutehtä-
vissä, viestialalla, tiedustelus-
sa, huollossa ja kuljetusalalla. 
Naiset eivät ole aggressiivisia 
metsästäjiä, vaan heidän luon-
tainen taipumuksensa hoivaa-
miseen ja suojaamiseen pääsee 
parhaiten oikeuksiinsa juuri 
tukitehtävissä. Aseita englanti-
laiset naissotilaat ovat kanta-
neet vuodesta 1982. Naisten oi-
keutta puolustautua ja puolus-
taa ei toki evätä. Toisaalta ei 
voida kieltää sitä tosiasiaa, et-
tä jotkut naiset haluavat tais-
tella. Toisen maailmansodan 
vastarintaliikkeet ja tämän päi-
vän kokemukset terroristeista 
todistavat sen. 

Naisten käyttö taistelutehtä-
vissä etulinjassa sisältää myös 
inhimilliseen käyttäytymiseen 
ja ryhmädynamiikkaan liitty-
vän ongelman, paljasti Ramsey 
hymyillen. Jos etulinjassa on 
naisia, miesten huomio kohdis-
tuu heidän suojaamiseensa: 
heidän käytöksensä, menette-
lytapansa ja jopa kielenkäyt-
tönsä muuttuu, varsinainen 
tehtävä unohtuu ja toiminnal-
le välttämättömät rakenteet 
rikkoutuvat. 

Eivät miesten ja naisten erot 
sillä poistu, että puhutaan ta-
sa-arvosta ja yhtäläisistä mah-
dollisuuksista, totesi Ramsey. 
Olisikin viisainta etsiä naisille 
sellaisia tehtäviä, joissa he voi-
vat ansisoitua omien kykyjen-
sä ja taipumusten varassa, ei-
kä naisten tarvitsisi lähteä kil-
pailemaan miesten kanssa näi-
den betoniin valettujen sääntö-
jen puitteissa. Siltikin yhteistä 
aluetta on paljon ja se laajenee 
kaiken aikaa — tällä hetkellä 
naisia on sota-aluksilla Persi-

Ajoneuvo ja konttivarustelua 
— Lämmitys ja ilmastointi 
— Instrumentointi 
— Sähkövoimakone 
— Sisustus 
— EMP-suojaus 
— Panssarointi 

KlO-ajoneuvo 

i l JANTRONIC Oy 
PL 17, 58901 Rantasalmi 
Puh. (957) 816 01, Telefax (957) 816 25 

V E R T A 
ei saa apteekista 

eikä sitä voi tehtaassa valmistaa 

auta siis S inäk in oma l ta osal tasi , 

ettei Ver ipa lve lun kaapit tyh jene mi l lo inkaan. 

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VERIPALVELU 
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anlahdella ja sotilaspoliiseina 
Pohjois-Irlannissa. 

Asiat ja näkemykset ovat 
muuttumassa naisten asepalve-
luksen suhteen, Ramsey sanoi. 
Aluksi naiset otettiin riveihin 
vain miesten jättämiä aukkoja 
täyttämään, nyt he ovat lunas-
taneet omat paikkansa tehtä-
vissään osoittamallaan päte-
vyydellä. Suuntaus tulee jatku-
maan aivan pakosta, koska yh-
teiskunta on muuttumassa yhä 
naisvaltaisemmaksi. Puolet 
Britannian työvoimasta on v. 
1994 naisia, ja tuolloin jo uu-
sista työhön hakeutujista 80 % 
on naispuolisia. Naisten osuus 
Englannin 155 000 henkeä kä-
sittävissä maavoimissa on nyt 
4,9 mutta se asettunee ai-
kaa myöten 15 % ja 20 % vä-
lille. 

Englannin asevoimissa on 
nyt käynnistynyt tarkasteluvai-
he naisten palveluksen tiimoil-
ta. Kolmen vuoden aikana kir-
jataan kokemuksia, ennenkuin 
siirrytään täydelliseen sulautta-
miseen. Kuitenkin jo tänä päi-
vänä suurin osa koulutuksesta 
annetaan yhteisenä peruskou-
lutusta lukuunottamatta. Nais-
puoliset upseerit kilvoittelevat 
urallaan miesten kanssa sa-
moilla kursseilla ja samoissa 
palvelustehtävissä. Jäljelle jää 
vain vähäisiä koulutuseroja, 
totesi prikaatinkenraali Ram-
sey. Nyrkkeilytaitoa naisilta ei 
näet tultane jatkossakaan vaa-
timaan. 

Kysymys siitä, kuinka naiset 
kykenevät komentamaan mie-
hiä, leijui ilmassa, ja Ramsey 
vastasi siihen ennenkuin se 
puettiin sanoiksi. — Se ei ole 
ongelma, niinhän naiset ovat 
tehneet maailman sivu! 

L A P U A O Y 
PL 5, 62101 LAPUA Puh. (964) 310 111 
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KUN HALUAT HYVÄÄ 
TILAUSAJOPALVELUA 
SOITA 

Hyljekuja 6 
02270 ESPOO 

(90) 881269 tai (90) 881312 

MUISTA IL-
MOITTAA 
OSOITTEESI 
MUUTOKSES-
TA MYÖS 
RANNIKON 
PUOLUSTAJA 
-LEHDELLE. 
KIITOS! 

Eräänä aamuna Helsingin Ete-
läsatamassa. Esimerkki Itäme-
ren kuljetuskapasiteetista. 

RANNIKONPUOLUSTAJAT. 
Itäisen Suomenlahden rannoilla ja saaristossa taistelleet aseveljet ja -sisaret kokoontuvat yh-
teiseen muistojen juhlaan Virolahden kirkolla 10. päivänä heinäkuuta 1991. Ohjelmasta mai-
nittakoon: 

09.00—10.00 ilmoittautuminen seurakuntakeskuksessa ja tulokahvit. 11.00 kunnianosoi-
tus sankarien muistomerkillä ja rannikkojoukkojen muistokiven paljastus sekä lyhyt hartaus-
hetki Virolahden kirkossa. 13.00 kenttälounas. Muista kunniamerkit. Halukkaille tutustumi-
nen lähiympäristöön. Kulujen peittämiseksi peritään mk 50/henkilö. Kuljetus Virolahdelle 
linja-autolla, joka lähtee: 07.45 Kotkan linja-autoasemalta 

08.00 Karhulan 
08.30 Haminan 

Kuljetuksen maksu mk 40:— kotkalaisilta ja 30:— haminalaisilta. TULE MUKAAN! 
Lisätietoja antavat: Hämäläinen 

Puh. 952-71292 
Mäkeläinen 
Puh. 952-57517 

Varis 
Puh. 952-16667 
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Marssit, retket, 
urheilusuoritukset 
saattavat olla terveydellesi vaaraksi, jos saat haavoja ja hiertymiä 
etkä hoida niitä. 
Kun haavoihin tai hiertymiin pesiytyy bakteereja, ne kipeytyvät 
ja paraneminen hidastuu. 
Paranemista edistetään käyttämällä laastarin tai siteen 
alla laajakirjoista antiseptistä BETADINE voidetta, joka 
suojaa saamaasi vammaa bakteeri-infektioilta. | 
Vaihda side ja voide vähintään kerran päivässä 
ja aina, jos vamma kastuu. 
Pakkaukset: 20 ja 100 g 

В e t a d • l n e@ 

Käyttötarkoitus: Haavojen, myös murtumahaavojen desinfiointi, palo- sekä makuu-
haavojen hoito, bakteeri-ja sieni-ihottumat, naarmujen, hiertymien yms. ensiapuhoito. # LEIRAS 

I t seho i t o 

XYLITOL-JENKKL 
FIKSU TAPA 
KA SYÖNN 
JÄLKEEN. 

JOKA SYÖNNIN 
Xylitol-Jenkki 

katkaisee 
happohyökkäyksen 
ja auttaa hampaita 

pysymään ehjinä. 



MOBITEX, Telen langaton tekstin Ja datan viestitykseen suunniteltu tietoliikennejärjestelmä. 
MOBITEX on yhteispohjoismaisesi kehitetty datasiirtojärjestelmä. Se on tarkoitettu ammattikäyttöön, niille jotka tar-

vitsevat nopeaa ja ehdottoman luotettavaa tiedonsiirtopalvelua toimiakseen tehokkaasti. 
Pohjoismaissa MOBITEXia käyttävät jo nyt useat tavarankuljetus-, huolinta- ja jakelualan yritykset, sekä eri tyyppiset 

rakennusliikkeet sekä niihin rinnastettavat yritykset. 
Niiden ja esimerkiksi metsäteollisuuden puunhankintaorganisaatioiden, erilaisten huolto- ja korjausliikkeiden ja 

ATK-palvelutalojen MOBITEX-järjestelmistä on olemassa hyviä toimivia ratkaisuja. Sama koskee myös useita yhteis-
kuntaa palvelevia laitoksia. Poliisi- ja palolaitos, sairaankuljetus, raja- ja rannikkovartiosto ovat todenneet MOBITEXin 
aiemmin käytössä olevia hälytysjärjestelmiä monipuolisemmaksi. Niille MOBITEX antaa paremmat lähtökohdat ohjata 
tapahtumapaikalle juuri oikean tyyppistä kalustoa. 

Liikkuva kalusto ja henkilöstö kytkeytyy tietojärjestelmään. 
Ajoneuvoon asennettuna tai kannettavana toimii MOBITEX yrityksen tietojärjestelmän etäispäätteenä, jolloin ajoneu-
voon tai kannettavaan laitteeseen voidaan lähettää mm. toimintaohjeita, ajo-ohjeita, raportteja ja tilannetietoja, tai siltä 
voidaan vastaanottaa sijaintitietoja, tilauksia ja kaikkia niitä dokumentteja, joiden perillesaattamiseen on tähän asti tar-
vittu telefaxin, telexin tai postin apua. 

Tekstiä, dataa ja puhetta. 
MOBITEXin välityksellä tapahtuva "keskustelu" voidaan käydä joko kirjallisena tai datatasolla, etäispäätteen ja päätie-
tojärjestelmän välisenä tiedonsiirtona tai puhelinkeskusteluna. Tähän asti suullisesti välitetyt viestit toimitetaan kirjal-
lisena, jolloin inhimillisten erehdysten ja väärin kuulemisen riskit minimoituvat. 

Helppokäyttöinen ratkaisu 
MOBITEX on onnistuttu tekemään käyttäjälleen helpoksi. Helpoimrnillaan se tarjoaa joukon ennalta ohjelmoituja pe-
rustoiminteita, jotka käynnistyvät yhdellä napin painalluksella. Tämä edellyttää järjestelmän ohjelmointivaiheessa pe-
rusteellista tarpeiden kartoitusta. Kun se on tehty, MOBITEX räätälöidään toimimaan käyttäjänsä tarpeita vastaavasti. 

MOBITEX nostaa kaluston käyttöastetta ja tehostaa toimintaa 
Liikkuva kalusto ja sitä ohjaava yksikkö toimivat paremmin yhteen. Tilanteeseen voidaan reagoida nopeammin ja oh-
jata miehiä, ajoneuvoja ja koneita sekä laitteita nopeinta reittiä luotettavasti ja varmasti sinne missä niitä tarvitaan. 

MOBITEXin eri tyyppisillä ryhmäkutsuilla saadaan sama tai useampi erisisältöinen sanoma moneen ajoneuvoon yh-
täaikaa. 

Eri tyyppisten hätätilanteiden varalta MOBITEXiin voidaan ohjelmoida valmiita etuoikeutettuja, yhdellä napin painal-
luksella käynnistyviä hätäkutsuja. 

Tiedon salaaminen helppoa 
MOBITEX-verkossa voidaan lähettää koodisanomia, jotka vain halutun vastaanottajan MOBITEX-laite kykenee kään-
tämään ymmärrettävään muotoon. Salauslaitteen ja -ohjelmiston avulla saadaan järjestelmästä myös sotilaskäyttöön 
sovelias laitteisto. 

Suomalaisia MOBITEX-laitteita Ruotsin puolustusvoimille. 
Computec Oy toimittaa Ruotsin puolustusvoimille MOBITEX-laitteita ja niissä toimivia sovelluksia. Laitteita käytetään 
miehistön, kaluston, tavaran ja sairaankuljetusten ohjaukseen. MOBITEX ratkaisua käytetään sekä rauhan ajan, että 
kri isi-ja sotatilanteissa. Myös sosiaalihallinto käyttää samoia sovelluksia. Osa laitteista asennetaan sotilashelikopterei-
hin. 

Ensimmäisen kerran Computec Oy:n toimittamia MOBITEX-laitteita käytetään maaliskuussa 1991 Pohjois-Ruotsissa 
pidettävissä suurissa sotaharjoituksissa NORDANVINDissä. Harjoituksiin osallistuu kaikkiaan yli 100 000 henkilöä. 

C-omputecin toimittamat laitteistot on pakattu kuljetusta ja tärinää kestäviin laukkuihin, joka sisältää MOBITEX-lait-
tef i lisäksi näyttöpäätteen, kirjoittimen, salauslaitteen, viivakoodikynän sekä eri jännitteillä toimivan virtalähteen. Pak-
kaukseen kuuluu myös antenni. Tärkeä osa tässä sotilassovelluksessa on luonnollisesti salauslaite ja salausohjelmis-
to. 

Kiinteinä asemina toimivat PC-tietokoneet, joihin maastossa ja kuljetuskaluston mukana olevat siirrettävät MOBI-
TEX-päätelaitteet ovat yhteydessä. 
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