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Otsikko sopii sekä Rannikon Puolustajan numeroon 1/1993, 
joka oli uuden päätoimittajan ensimmäinen lehti, että koko 
rannikkotykistöaselajin syntymiseen. Lehden vaikeudet on-
neksi vain myöhästyttivät lehden ilmestymistä noin viikolla. 
Aselajin alkuvaikeudet olivat toista luokkaa. Niitä pyritään 
valottamaan lehden tässä numerossa. 

* 

Puolustusvoimat viettävät parhaillaan75-vuotisjuhlavuottaan. 
Virallinen puolustusvoimien perustamispäivä oli 25.1. 1918. 
Silloin senaatin sisäasiantoimikunta julisti suojeluskunnathal-
lituksen joukoiksi. Lauantaina 26.1. sotaväki sai johtajan, kun 
Mannerheimin saama tehtävä vahvistettiin ja hänet määrättiin 
"ylimmäksi päälliköksi järjestyksen ylläpitämistä varten Poh-
jois-Suomessa". 

Sota, jota varten Mannerheimin valkoinen armeija sen kestä-
essärakennettiin, kesti 19.1-5.5.1918, ja toukokuun 16. päivä-
nä 1918 pidettiin Helsingissä valkoisen armeijan voitonparaa-
ti. 

* 

Samoihin aikoihin perustettiin myös itsenäisen Suomen en-
simmäiset rannikkotykistöjoukko-osastot. Suomen leijonalip-
pu nostettiin ensimmäistä kertaa Suomenlinnan salkoon 12.5. 
1918. Tätä nykyisen Suomenlinnan Rannikkorykmentin pe-
rustamispäivää voidaan pitää koko aselajin perustamispäivä-
nä. 1920-lukua leimasi kuitenkin osittain samantapainen epä-
varmuus eri pattereiden säilymisestä kuin tänä päivänä. Esi-
merkki tästä on kenraalimajuri Kirken johtama sotilaskomis-
sio, joka muun muassa ehdotti että Utön, Örön, Miessaaren ja 
Kuivasaaren patterit olisi turhina purettava tai hyljättävä heti! 
Melkein jokainen muukin patteri sai jossakin 1920-luvun 
suunnitelmassa lakkauttamistuomion. Näin suurista vaikeuk-
sista ei toivottavasti tänä päivänä ole kyse. 

Toukokuussa 1993 

Ove Enqvist 
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Suomen 
rannikkotykistön perustaja 

eversti 
Arno Almqvist 
12.5 1993 tuli kuluneeksi 75 
vuotta siitä kun itsenäisen 
Suomen leijonalippu ensim-
mäistä kertaa nostettiin 
Kustaanmiekan valleille. 
Kunnialaukausten ampumisesta 
tässä tilaisuudessa vastasi I 
Raskastykistöpatterista muo-
dostettu joukko, jonka johtaja-
na oli majuri Arno Almqvist. 

Ylipääll ikköolijo6.5 määrännyt 
Almqvistin Suomenlinnan Lin-
noitustykistön (nykyinen Suo-
menlinnan Rannikkorykmentti) 
päälliköksi ja I. Suomalaisen 
Raskastykistöpatterin kantajou-
koksi tulevalle aselajimuodostel-
malle. Vaikka osa muistakin ran-
nikkotykistöjoukko-osastoista 
perustettiin suurin piirtein samoi-
hin aikoihin, on Arno Almqvistia 
pidettävä Suomen rannikkotykis-
tön perustajana. 

Arno Axel Almqvist syntyi 
Porissa 23.9 1881. Hän kävi Ha-
minan Kadettikoulua, kunnes se 
lakkautettiin. Tämän jälkeen hän 
siirtyi muun muassa luokkatove-
rinsa Nenosen kanssa Pietariin 
Mihailovin Tykistöopistoon. Hän 
palveli ensimmäisen maailman-
sodan s y t t y e s s ä k a p t e e n i n a 
Kronstadtin linnoitustykistössä. 
Venäjän vallankumouksen aika-
na hän oli pitkiä aikoja bolshe-
vikkien pidättämänä. Hänet oli 
jopa kaksi kertaa määrätty am-
muttavaksi, mutta siitä ei josta-
kin syystä tullut mitään. Hänen 
isänsä opettaja Aksel Almqvist 
joutui myös kolmeksi viikoksi 
pidätetyksi pelastaessaan poikan-
sa Kronstadtista. Viiden kuukau-
den vankeusajan jälkeen Arno 
Almqvist toimi Oulun poliisimes-
tarina. Vapaussotaan hän otti osaa 

A Almqvist everstiluutnanttina vuonna 1918. 

I Raskastykistöpatterin päällik-
könä. Hän oli nopealiikkeinen, 
jäntevä urheilija joka rintamalla 
oli liikkeellä yöt ja päivät. Yksi I 
Raskastykistöpatterin tykeistä on 
tänä päivänä esillä Rannikkoty-
kistömuseossa Suomenlinnassa. 

Yllä mainitun Viaporin (12.5 
1918 alkaen Suomenlinna) hal-
tuunoton jälkeen hän toimi RT 
l:n (ja sen edeltäjien) komenta-
jana 7.5. 1918-1.9 1923. Arno 
Almqvist oli mitä suurimmassa 
määrin velvollisuudentuntoinen, 
itseltään rajattomasti ja miehil-
tään paljon vaativa. Häntä pidet-
tiin alkuaikoina jopa tarpeetto-
man kiivaana ja ankarana kunnes 
hänet opittiin tuntemaan kunnol-
la. Arno Almqvist oli suuri urhei-
lun ja voimistelun ystävä. Henki-
lökohtaisesti hän oli ennen kaik-
kea hyvä miekkailija, ratsastaja 
ja uimari. Vielä ikämiehenäkin 

hän saattoi lomillaan suorittaa 
satojen kilometrien pyöräilymat-
koja. 

Näin saatiin Linnoitustykis-
tön komentajaksi mies joka asi-
antuntemuksellaan, järkähtämät-
tömyydcllään ja uupumattomal-
la tarmollaan tuli olemaan alas-
tensa esikuvana, opettajana ja 
ohjaajana alkuvaiheinen vaikeis-
sa oloissa. Ennen kaikkea majuri 
Almqvist oli mies joka kykeni 
Linnoitustykistöstä luomaan ke-
hittyneen ja taistelukelpoisen ran-
n ikkotyki s tö - joukko-osas ton . 
Työn arvoa lisäsi se, että hän 
aikanaan oli ainoita rt-aselajin 
tuntijoita. RT l:n olot ja järjeste-
lyt tulivat olemaan mallikuvana 
muille rt-joukko-osastoille. 

Arno Almqvist toimi rannik-
kotyk i s tön komentajana 1.9 
1923-26.11 1924, jolloin erosi 
vakinaisesta palveluksesta siir-
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Kenraali Mannerheim ja eversti Almqvist. 

tyen vankilanjohtajan virkaan. 
Almqvistin ero liittyi vapausso-
dan jälkeen puhjenneeseen, ajo-
jahdiksi luonnehdittavaan Venä-
jällä palvelleiden upseerien erot-
tamiseen. Kuitenkin hän oli erit-
täin isänmaallinen ja suomalai-
suuden puolestapuhuja, vaikka ei 
hyväksynytkään aitosuomalai-
suus-aatteeseen liittyviä kansal-
lisuussortoon viittaavia piirteitä. 

Vuonna 1939 Arno Almqvist 
otti osaa vapaaehtoisiin linnoi-
tustöihin. Talvisotaan hän otti 
osaa vapaaehtoisena tykistöalan 
erikoistehtävissä. Maaliskuun 5 
päivänä 1940 eversti Almqvist 
kaatui viisi uhria vaatineessa vi-
hollisen ilmapommituksessa ol-
lessaan virkamatkalla Mikkeliin 
hänelle uskottuja tehtäviä suorit-
tamassa. 1945 paljastettiin Suo-
m e n l i n n a n U p s e e r i k e r h o l l a 
eversti Almqvistin muotokuva. 

Muotokuvan oli maalannut tai-
teilija Jussi Paatela Suomenlin-
nan rannikkotykistön upseeriston 
aloitteesta. Muotokuva säilyte-
tään Suomenlinnan Upseeriker-
holla. 

Ove Enqvist 

Käytetyt lähteet: 
Ev Lyytisen muistosanat Amo Almqvis-
tille 5.3. 1945 
Ev Almqvistin tyttären antamat tiedot 
Rannikkovartio 2-3 /1941 
Suomen rannikkotykistö 1918-1958 
A.S. Kilpeläinen: I:n Suomalaisen Ras-
kastykistöpatterin mukana Vapaussodas-
sa. Muistoja ja tunnelmia. Helsinki 1919 Eversti A Almqvist. 
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Ankea alku 

Tupa Toimituskomppaniasta 1920-luvulla/SlRR:n perinnekokoelma. 

Aselajin alkutaival oli nykyisen 
mittapuumme mukaan ankea. 
Aselajin "perustamisen" lisäksi 
oli myös ympäristö saatettava 
kuntoon. Seuraavassa eräitä ha-
vaintoja olosuhteista S uomenlin-
nassa aselajin perustamisaikoi-
hin. Kuvaus vastannee olosuh-
teita muillakin saarilla. 

Henkilökunnan poistumislu-
vat linnakesaarilta rajoitettiin 
välttämättömään ja vaikka mat-
kat RT l:n alueella mantereelle 
olivatkin suhteellisen lyhyitä, jou-
tui vat upseerit ja aliupseerit usein 
olemaan "saariarestissa" kuukau-
simäärinkin. 

Nykyaikaisia mukavuuksia ei 
Suomenlinnassa ollut, ei vesijoh-
toa eikä viemäriä. Sotilaat toivat 
päivittäin hevosilla vettä suuris-
sa tynnyreissä ja se kannettiin 
ämpäreillä huoneistoihin. Vesi 
tuotiin Susisaarella sijaitsevista 
lammikoista. Kaikki lika-ja jäte-
vesi oli kannettava talon yhtei-
seen likakaivoon. 

Varustilanne Suomenlinnas-
sa niin kuin muissakin varuskun-
nissa oli alkuaikoina heikko. 
Kukin esiintyi mitä mielikuvi-
tuksellisimmissa puvuissa. Sekä 
lippalakkeja, knalleja että huo-
pahattuja käytettiin erilaisten so-
tilaslakkien rinnalla. Puvut oli-
vat sekoituksia siviili- ja erilai-
sista sotilaspuvuista. Jokaiselle 

pyrittiin kuitenkin jakamaan vyö 
ja pistimellä varustettu kivääri. 
Vuonna 1919 suoritetussa tarkas-
tuksessa todettiin että 30-40% 
miehistä oli ilman jalkineita! 
1919-1920 vahvistettiin yhtenäi-
set virkapuvut, jonka jälkeen 
myöskin kaikki muut puvut mää-
rättiin poistettaviksi. 

Alkuaikoina kurinpito linnoi-
tuksessa oli vaikeaa. Samana päi-
vänä saattoi olla useitakin karku-
laisia. 

Suomenlinnan rakennuksia 
oli alkuaikoina usein korjattava 
ennen kuin ne voitiin ottaa oman 
"sotaväen" käyttöön. Ulkokatto-
ja ja välikattoja jouduttiin uusi-
maan, seiniä tilkitsemään sekä 
ovia ja ikkunoita uusimaan. Lat-

tioista oli moni purettava, väli-
täytteet laitettava uudelleen ja 
saunoja, pesutupia ja pesuhuo-
neita oli korjattava tai rakennet-
tava. 

RT l:n päiväkäskyt antavat 
oman kuvansa elämästä Suomen-
linnassa. 24.8. 1918 todettiin 
päiväkäskyssä " Komendantin-
saaren komennuskuntaan on han-
kittu vanhoja vuosikertoja eri ai-
kakauslehdistä ja saa miehistö 
niitä vapaasti katsella; kuitenkin 
on asianomaisen alipäällystön 
painettava sotilaiden mieliin, että 
heidän tulee käsitellä niitä varo-
vasti ettei ne pilaantuu.—" 

Huolet jatkuivat, 7.9. 1918 
todetaan päiväkäskyssä "Kaptee-
ni Saaren toimittaman kuuluste-
lun pöytäkirjoista käy ilmi, että 
tykistöön kuuluva hevonen on 
katonnut hevosmiesten huolimat-
tomuuden ja leväperäisyyden ta-
kia, huolimatta siitä, että olen 
monasti huomauttanut, että he-
vosista on pidettävä paremmin 
huolta—. Osoittamastaan huoli-
mattomuudesta rangaitsen tykki-
mies Ahlgrenia 5 päivän kovalla 
arestilla—" 

Ei tainnut rannikkotykistö sil-
loin vielä olla terästä ja tekniik-
kaa! 

Ove Enqvist 

Lähte i l l ä on k ä y t e t t y R T 1 1 9 1 8 - 1 9 3 8 

j u h l a k i r j a a j a e r i i h m i s t e n h a a s t a t t e l u j a . 

RT l:n hiihtäjiä 12.3.1921/SlRR:n perinnekokoelma. 
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Valokaapeli, 
jonka tekninen 
etumatka kasvaa usealla 
kilometrillä päivässä. 

Spiral Space® -valokaapelin avulla pääset pienemmällä asennusyhmällä pitempiin asennuspituuksiin. 

Tehtävänä o n asentaa maavalokaapelia 100 

kilometrin matkalle. 

Jos t y ö h ö n käytetään perinteistä valokaapelia ja 

asennustekniikkaa, use immiten urakkaan varataan v i -

isi miestä ja kaksi työkonetta; on kaivettava 100 

kilometriä pitkä oja, laskettava kaapeli siihen ja peitet-

tävä se. Aikaa t y ö h ö n kuluu runsaasti - ehkä k o l m e 

tai neljä kuukautta - rahasta puhumattakaan. 

Sen sijaan jos t y ö h ö n valitaan Spiral Space® -

valokaapeli, yhteys voidaan rakentaa keskimäärin ko l -

mannesta alhaisemmilla kustannuksilla. Ainutlaatui-

sen puristuskestävyytensä vuoksi se voidaan asentaa 

maahan yksinkertaisesti auraamalla. Kaapeli ei siis 

vaadi kaivamista tai peittämistä erillisinä työvaiheina. 

Lisäksi, koska kaapelin poikkipinta-ala o n tavan-

omaista pienempi , samalle kelalle mahtuu tavallista 

suurempi määrä kaapelia. Näin pääset pitempiin asen-

nuspituuksiin ilman jatkamista, ja työ nopeutuu e n -

tisestäänkin. Lopputuloksena on, että kun rakennat 

Spiral Space® -valokaapelilla 100 km valmista val-

okaapeliyhteyttä, säästät arviolta kaksi kuukautta ar-

vokasta työaikaa. Rahasta puhumattakaan. 

Tätä voisi kutsua vaikka edistykseksi. 

I N I O K I A * 
KAAPELI 

Palvelunumero: 9 8 0 0 - 5 2 2 7 = 9 8 0 0 - K A A P E L I . Vaihteet: Helsinki (90) 68 251 , O u l u (981) 5 5 0 2 011. 



Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin 
perustaminen 

Tyypillinen näky Suomenlinnan paraatikentällä 1920-luvulla. 

Rannikkotykistö- jo ukko -
osastojen perustaminen 
Suomenlahden rannikolle 
tapahtui keväällä 1918 Suo-
menlinnan (Viaporin) linnoituk-
sen haltuunottamisen sekä 
Viipurin, Kotkan ja Hangon 
seudulla olevien venäläisten 
jättämien pattereiden miehittä-
misen yhteydessä. 

Vapaussodassa muun muassa 
Vilppulan ja Tampereen taiste-
luihin osallistuneen I Suomalai-
sen Raskastykistöpatterin tehtä-
väksi annettiin perustajansa ja 
päällikkönsä, sittemmin eversti 
A Almqvistin johdolla Viaporin 
l inno i tuksen mieh i t täminen . 
Edellä mainittu patteri siirrettiin 
Suomenlinnaan Kustaanmiekan 
kasarmeihin kantajoukoksi myö-
hemmälle rannikkotykistöjouk-
ko-osastolle. Joukko kulki alku-
vaiheessa nimellä Viaporin Lin-
noitustykistö. 

Joukon ensimmäisenä palve-
lustehtävänä oli kunnialaukaus-
ten ampuminen Suomen leijona-
lipulle 12.5 1918 Kustaanmie-
kalla. Tässä tilaisuudessa valti-
onhoitaja Svinhufvud senaatin 
jäsenten läsnäollessajulisti viral-
lisesti Viaporin Suomen valtiolle 
kuuluvaksi ja samalla ilmoitti se-
naatin vahvistaneen linnoituksel-
le nimen Suomenlinna. Joukko-

osaston nimi muutettiin samassa 
yhteydessä Suomenlinnan Lin-
noitustykistöksi. 7.2. 1928 päi-
vämäärä 12.5. vahvistettiin ky-
seisen joukko-osaston vuosipäi-
väksi. 

S uurin osa tästä kantajoukos-
ta oli vapaaehtoista vanhempaa 
ikäluokkaa, joka heinäkuuhun 
mennessä vapautettiin palveluk-
sesta. Palvelukseen jäi ainoas-
taan noin 20 miestä. Kesäkuun 
13. päivänä hajoitettiin I. Suo-
malainen Raskastykistöpatteri 
lopullisesti ja yhdistettiin Suo-
menlinnan Linnoitustykistöön. 

Suomen valtiolle siirtyneen, 
runsaan tykistömateriaalin joh-
dosta ei tässä vaiheessa voitu aja-
tellakaan joukko-osaston puolus-
tusyksikköjen taistelukuntoon 
saattamista, vaan toiminta oli 
supistettava aseiden kunnostami-
seen ja vartiointiin sekä yleis-
luontoisiin järjestely- ja koulu-
tustehtäviin. 
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Rykmentin toinen komentaja eversti Marjanen 
(kuvassa majurina). 

Perustamisvaiheen päätteek-
si muutettiin linnoitustykistön 
nimi 16 .91918 eversti V P Neno-
sen päiväkäskyllä Suomenlinnan 
Rannikkotykistöpataljoonaksi 
(SIRtPat), joka vastaavien, Vii-
purissa ja Sortavalassa sijainnei-
den rt-pataljoonien kanssa muo-
dosti Rannikkotykistörykmentin, 
jonka komentaja (21.7 alkaen), 
eversti Nenonen, samallaoli Suo-
menlinnan Linnaväen päällikkö. 

Syksyyn 1918 mennessä oli 
pataljoonan toiminta saatu suu-
rin piirtein käyntiin joka alalla. 
Miehistöstä oli kuitenkin huuta-
va pula joka alalla. Vuoden 1918 
loppupuolella saatiin miehistö-
täydennystä suuremmassa mää-
rin ja kokoonpano kehittyi käsit-
tämään kolme patteristoa. 

24 .11919 muodostettiin Gus-
tafsvärdin komennuskunnasta IV 
patteristo, johon Santahaminan 
linnakkeen lisäksi kuului keskus-
saarilla olleet alokas-,erikois- ja 

tilapäiskomennuskunnat. IV patteristossa tapahtu-
neiden eräiden organisaatiomuutosten jälkeen patte-
risto muutettiin 1920 Varikkokomppaniaksi. 

Suomenlinnan RT-pataljoonan alueellisessa ko-
koonpanossa tapahtui huomattava muutos helmi-
kuussa 1919, jolloin Hangon edustalla oleva Russa-
rön patteri liitettiin siihen. Saman vuoden heinä-
kuussa muodostettiin tästä ja Örön sekä Utön linnak-
keesta V patteristo joka ei kuitenkaan jäänyt pitkäai-
kaiseksi. Myös Mäkiluodon erillinen patteri liitettiin 
organisaatioon vuoden 1919 alussa. Toukokuussa 
1919 joukko-osaston nimi muuttui Rannikkotykis-
törykmentti l:ksi (RT 1). 

Russarö siirrettiin pois vahvuuksista vuonna 1921. 
Vuonna 1924 Varikkokomppania muuttui Toimi-
tuskomppaniaksi. Vuonna 1923 määrättiin majuri 
Väinö Salomon Marjanen rykmentin väliaikaiseksi 
komentajaksi, 1926 vt komentajaksi ja 1928 vaki-
naiseksi komentajaksi. 

Armeijan vakinaistuttamisen yhteydessä tapah-
tui rykmentin kokoonpanossa joitakin muutoksia, 
esimerkiksi patteristojen määrä supistettiin kahteen. 
Joukko-osaston yhteyteen perustettu ilmatorjunta-
patterin liitettiin 1938 perustettuun Erilliseen Ilma-
torjuntapatteristoon. 

RT l:n merkitys koko rannikkotykistömme al-
kuaikojen kehitykselle oli ennen kaikkea siinä, että 
tämä toisiin verrattuna parempiin ja valmiimpiin 
olosuhteisiin perustettu rannikkotykistö-joukko-
osasto toimi tärkeänä koulutus-ja kokeilutoiminnan 
suorittajana sekä "materiaali- ja henkilökuntavarik-
kona". 

Ove Enqvist 

Suomenlinnan kuninkaanportti. 

Lähteenä on käytetty: RT 1 1918-1938, 
20-vuotisjuhlakirja. 
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PUUMALA 

Itäisen Suomenlahden patterit 1920-luvun alussa/Suomen linnoittamisen historia 1918-1944. 

Rannikkotykistörykmentti 2:n ja 
2.Erillisen Rannikkotykistöpatteriston synty 

Kotkan Rannikkopatteriston 
historiikin kirjoittaja eversti-
luutnantti U Tirronen kertoo 
miten Kotkan Rannikkopatteris-
ton edeltäjät perustettiin. 

Valkoisten vallattua kevään 1918 
taisteluissa Viipurin, Kannaksen 
rannikon ja Kymenlaakson ryh-
dyttiin nopeasti järjestämään itäi-
sen Suomenlahden rannikkopuo-
lustusta, koska sotatoimet meri-
alueilla jatkuivat. 

Viipurin suunnalla tehtävän 
sai kaupungin valtaukseen osal-
listunut kapteeni Lennart Poh-
janheimon 2. Raskastykistöpat-
teri, joka 8.5 1918 liitettiin Vii-
purin Linnoitustykistöön. Patte-
rista muodostettiin Viipurin Lin-
noitustykistöpataljoona. Kun pa-
taljoonan toimintapiiriä laajen-
nettiin yhä enemmän rannikko-

pattereiden suuntaan, muuttui 
joukon nimi 22.5. Viipurin Lin-
noitustykistörykmentiksi. 

Koiviston ja Kannaksen pat-
terit miehitti 3. Jääkäripatteri ja 
näin syntynyt joukko kantoi aluk-
si nimeä Koiviston rannikkoty-
kistö. 

12.7. määrättiin eversti Vilho 
Nenonen Suomenlahden ja Laa-
tokan rannikkotykistöstä muo-
dostettavan rannikkotykistöryk-
mentin päälliköksi. Majuriksi 
ylennetyn Pohjanheimon joukot 
siirrettiin tällöin rykmentin alai-
suuteen. Erinäisten käymis- ja 
muutosvaiheiden jälkeen rannik-
kotykistörykmentin alayksiköt 
organisoitiin rannikkotykistöpa-
taljooniksi, jolloin Viipurin-Kan-
naksen alueen joukoista tuli II 
Rannikkotykistöpataljoona (II 
RtP). 

Kymenlaakson rintamalla 
Kotkan suuntaan edennyt Poh-
jois-Pohjanmaan rykmentti oli 
asettanut toukokuun alussa varti-
otRankkiinjaKilpisaareen. Ryk-

mentin poistuessa alueelta kuun 
lopulla veti se myös pois vartion-
sa pattereilta, jotka siirtyivät 
Kotkan sotasaaliskonttorin hal-
lintaan. 

II RtP:n Puumalan raskas pat-
teri karkotti kesä-marraskuussa 
Suomen aluevesiä miinoittaneita 
venäläisaluksia ja Yhinmäen jä-
reä tykistö vastasi tulittamalla 
Kannaksen rannikkoa. 

Pataljoonassa tapahtui ko-
mentajan vaihdos, kun rannikko-
tykistörykmentin esikuntaan siir-
retyn Pohjanheimon seuraajaksi 
määrättiin 1.11. alkaen kapteeni 
Kaarlo Saari. 

Koska rannikkotykistöpatal-
joonien toiminta Suomenlinnas-
ta johdetun rykmentin alayksik-
könä osoittautui hankalaksi, ryh-
dyttiin niistä muodostamaan it-
senäisiä rykmenttejä. 19.4.1919 
vahvistettiin II RtP:n nimeksi 
Rannikkotykistörykmentti 2 (RT 
2). Rykmenttiin kuului esikunta 
ja varikkokomppania Viipurissa 
sekä kolme patteristoa. 
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ELESCO 

Elesco Oy 
PL 128 
(Luomannotko 4) 
02201 ESPOO 
puh. (90)420 8600 
telefax (90) 420 8610 

PL 198 
(Ahlströminkatu 12) 
78201 VARKAUS 
puh. (972) 289 50 
telefax (972) 289 41 

Elesco, puolustusvoimien 
luotettava järjestelmätoimittaja, 
on nyt entistäkin vahvempi. 

Erityisosaamisen alueet: 
• Akustiikka 
• Elektromagnetismi 
• Elektroniikka vaativiin olosuhteisiin 
• Sovellutusohjelmointi 
• Järjestelmäintegrointi 
• Sotilaskäyttöön tarkoitetut 

työskentelysuojat 

Tärkeimmät tuotteet: 
• Herätemiinojen raivausjärjestelmät 
• Magneettisuojäusjärjestelmät 
• Herätemittausradat 
• Akustiset valvontajärjestelmät 
• Johtokeskus- ja esitysjärjestelmät 
• Ammunnanhallinta- ja laskinjärjestelmät 
• Suuntaus- ja laiteohjausjärjestelmät 
• Digitaaliset puheensalauslaitteet 
• Siirrettävät laitesuojat 
• Tutkajärjestelmien apulaitteet 

I Patteristo käsitti Kotkan 
edustalla Rankin ja Kilpisaaren 
patterit, jotka olivat jo aiemmin 
otettu erillisinä pattereina II RtP:n 
johtoon. II Patteristoon kuului-
vat Viipurinlahdella Uuraan ja 
Tuppuran patterit sekä Härkölän 
patteri Koiviston niemellä. III 
Patteristossa olivat Humaljoen 
patterit ja sekä suunnitteilla Saa-
renpään patteri. 

Yl i määrävahvuuden ryk-
menttiin kuulunut Seivästön itä-
puolinen IV Patteristo tulitti vie-
lä kesäkuussa 1919 yhdellä Inon 
järeällä tykillä Kronstadtia. Tar-
ton rauhansopimuksen mukaan 
Seivästön ja Rajajoen väliset lin-
noitukset hävitettiin ja IV Patte-
risto lakkautettiin. 

I Patteriston alueella Virolah-
della aloitettiin Pukkion patterin 
rakennustyöt vuonna 1921 ja 
Kotkan edustalla Kirkonmaan 
patterin rakennustyöt vuonna 
1927. 

Lokakuussa 1921 RT 2:n ko-
mentajaksi määrättiin majuri Paa-

vo Yrjölä, joka luovutti tehtävät 
22 .8 .1922 majuri ArvoLyytisel-
le. Joukko-osaston syntyyn liit-
tyneen perustamistyön jälkeen 
käynnistyi rykmentissä everstik-
si aikanaan kohonneen Lyytisen 
komentajakaudella pitkäjäntei-
nen kehittämistyö. 

Vuoden 1934 alussa muodos-
tettiin Kotkan alueen I Patteristo 
2. Erilliseksi Rannikkotykistöpat-
terisoksi. Kummankin joukko-
osaston työn tulokset mitattiin 
talvisodassa itäisen Suomenlah-
den rannikkolohkojen taisteluis-
sa. 

Käytetyt lähteet: 
RtUY; KJ Mikola ym: "Suomen Rannik-
kotykistö 1918-1958", Helsinki 1959 
RT 2:n historia- ja avustussäätiö; A Lyy-
tinen ym: "Koivisto Viipurinlahti 1939-
44", Porvoo 1958 
Sotatieteen laitos; Jarl Kronlund ym: 
"Suomen Puolustuslaitos 1918-39", Por-
voo-H:ki-Juva 
T Rönkkönen: "Rannikkotykistöryk-
mentti 2 1918-40", Helsinki 1988 

ELÄVÄN MEREN PÄIVÄ 
SUOMENLINNASSA ' 93 

Havets dag pä Sveaborg 
keskiviikkona 21. heinäkuuta 

klo. 10.00-22.17 (auringonlasku) 

MITÄ SUOMENLAHDELLE 
TAPAHTUU? 

NÄYTTELYITÄ-LUENTOJA-
LASTEN OHJELMAA-FILME-
JÄ-ESITYKSIÄ-AKUSTISTA 

MUSIIKKIA-koko perheen 
tapahtuma 

järj: 
Suomenlahden 

ympäristöyhdistys r.y., 
Helsingin 

luonnonsuojeluyhdistys r.y., 
Helsingin kaupungin 

ympäristökeskus, 
Merentutkimuslaitos, 

Pohjoismainen taidekeskus, 
Taidekoulu Maa, 
Manager Arts Oy, 

Radio City ym 
Yhdessä Natur och Miljö r.f. 

kanssa. 
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Läntisen Suomenlahden patterit vuonna 1918/Suomen linnoittamisen historia 1918-1944. 

Hanko on kautta aikojen ollut 
tärkeä maamme rannikkopuo-
lustukselle. Maisteri Pekka 
Silvast on selvittänyt Hangon 
Rannikkopatteriston varhaisia 
vaiheita. 

Vapaussota päättyi Hanko-
niemellä Saksan Itämeren divisi-
oonan maihinnousuun 3. huhti-
kuuta 1918.Russarön linnakkeen 
234 mmm tykit jäivät Suomen 
sotasaalistoimiston haltuun täy-
sin käy ttökunnossa ja varastoras-
voissa. Venäläinen varusväki oli 
lähtenyt saarelta joitakin viikko-
ja ennen saksalaisten maihinnou-
sua. Vaikka vallankumous oli 
levinnyt Russarön venäläisen 
varuskunnan piiriin jo sangen 
varhain keväällä 1917, ei linnak-
keen tykkejä ollut tuhottu, vaan 
ennen lähtöään tykkimiehet oli-
vat laittaneet ne ammattimiesten 
tapaan säilytyskuntoon. Kesästä 
1918 linnaJcetta isännöi Russa-
rön eristetty patteri, jonka vah-
vuus oli 63 miestä, ja jokakuului 
Suomenlinnan Linnoitustykis-
töön (tänään Suomenlinnan Ran-
nikkorykmentti). 

Kesällä 1921 haluttiin tehos-

taa läntisen Suomenlahden ja 
Turun saariston rannikonpuolus-
tusta, ja 1. elokuuta 1921 perus-
tettiin Turun Erillinen Rannik-
kotykistöpatteristo, johon kuului-
vat Örön, Lypertön ja Russarön 
linnakkeet. Alkuun olivat kaik-
kien linnakkeiden miehet majoi-
tettu Örössä, mutta kesällä 1922 
miehitettiin myös muut linnak-
keet sekä Utön linnake. Patteris-
ton nimi muuttui 25.10. 1921 
Erilliseksi Rannikkotykistöpatte-
ristoksi. Patteriston esikunta oli 
alkuun Örössä, mutta siirtyi vuon-
na 1926 Hankoon. 

Oli oikeastaan sattuma, että 
nuoren Suomen tasavallan ranni-
konpuolustus päätettiin hoitaa 
kiinteällä rannikkotykistöllä. 
Venäjän hävittyä Japanin sodas-
sa lähes koko laivastonsa, pää-
kaupungin Pietarin suojaksi ra-
kennettiin vahva kiinteä ranni-
konpuolustusjärjestelmä, joka sai 
Pietari Suuren merilinnoituksen 
nimen. Linnoituksen rakentami-
nen aloitettiin Kronstadtin ja In-
kerinmaan rannikkolinnakkeilla, 
taaempi asema tuli Suomenlah-
den ulkosaarille. Merilinnoituk-
sen pääasema oli Porkkalan-Nais-

saaren kapeikossa. Hangon pat-
teriston linnakkeista Örö kuului 
ulompaan etuasemaan, jonka 
muodostivatHiidenmaan Tahku-
nanniemen ja Örön järeät patterit 
sekä niiden välille vedetty 9000 
miinan miinakenttä. Utö ja Ly-
pertö olivat osa Turun-Ahvenen-
maan saaristoasemaa, Russarö oli 
erillinen linnake, jonka tuli tur-
vata laivastolle vapaa kulku pää-
aseman ja Turun-Ahvenenmaan 
saaristoaseman välillä yhdessä 
Hästö-Busön ja Mellanlandetin 
patterien kanssa. 

Kaikki Pietari Suuren meri-
linnoituksen linnakkeet oli va-
rustettu hyvin ajanmukaisella 
aseistuksella. Örössä oli 4-tykki-
nen 305 mm:n patteri ja samoin 
4-tykkinen 75 mmm ilmatorjun-
tapatteri. Utön kahden raskaan 
patterin aseistuksena oli 152 
mm:n Canet-tykit, neljä tykkiä 
molemmissa, toiset matalalla ja 
toiset korkealla lavetilla. Utössä 
oli lisäksi neljä 57 mmm lähitor-
juntatykkiä ja kaksi 152 mmm 
merihaupitsiaEnskärissä. Lyper-
tössäoli neljän 152mm:nCanet:n 
patteri. Russarön kuusitykkinen 
patteri oli varustettu 234 mm:n 
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Betlehem Steel Co:n tykein; li-
säksi Russarössä oli kuusi 75 
mm:n tykkiä ja kaksi 47 mm:n 
ilmatorjuntatykkiä. Edelleen kai-
killa linnakkeilla oli kaksi ras-
kasta Maxim-konekivääriä. 

Kiinteän rannikonpuolustuk-
sen valintaa edesauttoi vielä se, 
että venäläiset saivat siirtää Hel-
singissä vielä olleet melko suuret 
laivastovoimansa Pietariin ke-
väällä 1918 saksalaisten jo val-
lattua itse kaupungin. Asiaa kos-
keva sopimus tehtiin Hangossa 
huhtikuussa 1918. Tämä saksa-
laisten jalomielisyys johtui siitä, 
että venäläiset matruusit pysyi-
vät puolueettomina Helsingin 
valtaustaistelujen aikana. Jos asia 
olisi hoidettu toisin, olisi itsenäi-
selle Suomelle jäänytsotasaaliik-
si melkoiset laivastovoimat, ja 
rannikoiden puolustus olisi ehkä 
hoidettu merivoimin. 

Turun Erillisen Rannikkoty-
kistöpatteriston ensimmäiseksi 
komentajaksi nimitettiin kaptee-
ni Otto Nylund Rannikkotykis-
törykmentti l:stä. Lokakuussa 
1923 luovutti kapteeni Nylund 
komentajan tehtävät kapteeni Jarl 
Christian Olinille, joka toimi pat-
teriston komentajana aina vuo-
teen 1939 asti ollen tosin vuonna 
1925 Viipurissa toimivan Ran-
nikkotykistörykmentti 2: n vs. 
komentajana. Erillisen Patteris-
ton vs. komentajana oli silloin 
kapteeni Petäjäniemi. Patteriston 
ensimmäisiä upseereita olivat 
Kenttätykistöstä tulleet kapteeni 
Sandström sekä luutnantit Björk-
lund ja Laukkanen. Suomenlin-
nan Aseseppäkoulusta tuli luut-
nantti Virkki. Kesällä 1922 pat-
teristo sai ensimmäiset "omat 
upseerinsa" - kolme kadettikou-
lusta tullutta vänrikkiä. 

Rannikkolinnakkeiden huip-
punykyaikainen asejärjestelmä 
oli melko outoa Hangon patteris-
ton henkilökunnalle, joka oli 
koottu eri aselajeista. Rannikko-
tykistön käyttö oli opeteltava 
"kantapään kautta". Tästä kertoo 
eversti L. Schwindtin tekemä tar-
kastus Lypertön linnakkeella ke-
sällä 1923. Tarkastuskertomuk-

sessa todetaan mm., että kuuden 
tuuman tykit ja niiden varaputki 
olivat edelleen samassa kunnos-
sa, jossa sotasaalistoimisto ne 
luovutti. Patterin päällikön kat-
sottiin olleen välinpitämätön ja 
osoittaneen huonoa harrastusta 
kaluston hoitoon. Tarkastajan 
huomion mukaan koko tarmo oli 
pantu kasarmien ja laivojen kun-
nostamiseen sekä jalkaväki- ja 
urheilukoulutukseen. Tarkastaja 
päättääkin raporttinsa melko kär-
jekkäästi: "Tykistökaluston suh-
teen olisi ollut jotain tehtävä, sil-
lä pääasiana rannikkotykistössä 
on ja tulee aina olemaan että sekä 
upseerit että miehistö oppivat 
käyttämään tykkejä ja niiden 
ammuksia ja hoitamaan niitä, ja 
vasta toisella sijalla tulee valmi-
us käsiaseiden käytössä ja urhei-
lussa." 

Eversti Schwindtin kärjek-
kyyden ymmärtää, kun samana 
kesänä Utön linnakkeella tehdys-
sä tarkastuksessa todetaan, että 
tykkien suhteen voi tehdä samat 
huomautukset kuin edellisenä 
vuonna oli tehty. Tykkien tila oli 
talven kuluessa jopa huonontu-
nut. Putkia ei voitu edes tarkastaa 
kunnolla, koska niitä ei kyetty 
puhdistamaan varastorasvoista. 
Nähtävästi voimavarojen kokoa-
miseksi ja kolutuksen tehostami-
seksi päätettiin vuonna 1925 tyh-
jentää Lypertön ja Utön linnak-
keet, ja niiden miehistöt siirtyi-
vät Örön linnakkeelle. Upseereil-
le alettiin myös järjestämään ase-
lajikurssejaRannikkotykistöryk-
mentti l:ssä -jos näitä kursseja ei 
läpäissyt, oli edessä siirto toiseen 
aselajiin. 

Sotilaskoulutuksen ohella 
patteriston päällystö suunnitteli 
myös liikekannallepanoa mah-
dollisen sodan vaaran varalta. 
Erillisen Rannikkotykistöpatte-
riston vastuulla oli vuonna 1923 
perustaa Rannikkotykistöryk-
mentti 4, jonka vahvuus oli 1515 
upseeria ja miestä. Rykmentti 
olisi miehittänyt Örön, Russarön, 
Utön ja Lypertön linnakkeiden 
rannikkotykistöpatterit. Kaikille 
linnakkeille pl. Russarö tuli myös 

jalkaväkiosasto. Russarössäkin 
jalkaväkiosasto olisi toki ollut 
tarpeen, mutta huonoista majoi-
tustiloista johtuen ei jalkaväkeä 
saarelle mahtunut. 

1930-luvulle tultaessa 1. Eril-
lisen Rannikkotykistöpatteriston 
taisteluvalmius koheni ampuma-
mene telmien kehi ttyessä, ja pääl-
lystön asaelajitaitojen karttues-
sa. Harrastus ja into teknistä ja 
nykyaikaista rannikkotykistöase-
lajia kohtaan heijastuu selkeästi 
1930-luvulla julkaistuista Ran-
nikkotykistön vuosikirjoista, joi-
hin myös Hangon patteriston up-
seerit kirjoittivat artikkeleita. 
Vuonna 1931 patteriston nimi 
muuttui 1. Erilliseksi Rannikko-
tykistöpatteristoksi. 

Patteristo muuttui ruotsinkie-
liseksi 1930-luvun alustaja sen 
varusmiehet tulivat Hangosta tai 
sen ympäristön ruotsinkielisistä 
pitäjistä. Patteriston sosiaaliset 
olot kohenit kovasti, kun Russa-
rön uusi kasarmi valmistui vuon-
na 1931. Eräs patteriston alku-
vuosien järkyttävimpiä hetkiä 
koettiin, kun Russarön vuorolai-
vana toiminut hinaaja B 6 upposi 
kaakkoismyrskyssä vieden mu-
kanaan syvyyksiin toistakym-
mentä varusmiestä ja kantahen-
kilökunnan jäsentä. 

Syyskuussa 1939 YH:n aika-
na 1.Erillinen Rannikkotykistö-
patteristo sai vahvennuksekseen 
reserviläisiä ja muodosti Hangon 
lohkon, jota komensi everstiluut-
nantti Jarl Wickström. Tositoi-
miin Hangon lohko joutui talvi-
sodan toisena päivänä 1. joulu-
kuuta 1939, kun venäläisen ris-
teilijä Kirovin johtama laivasto-
osasto lähestyi Russaröä. Russa-
rön linnake avasi tarkan tulen 234 
mmm tykeillään, johon risteilijä 
Kirov vastasi aiheuttamatta lin-
nakkeella vaurioita. Noin puolen 
tunnin tulitaistelun jälkeen lai-
vasto-osasto poistui ilmeisesti 
vaurioita saaneena. Hangon pat-
teristo oli osoittanut, että etsik-
koaika oli käytetty hyvin. Ran-
nikkotykistön tehokasta asejär-
jestelmää oli opittu käyttämään. 
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Rannikkopuolustus 2000-luvun 
haasteiden edessä-Osa 2 

• • •• • ^ •• • • m u - mm 

Eräistä keskeisistä 
kalustoasioista 

monta varsinaista meritulenjoh-
totutkaa rannikkotykistölle jää, 
kun vihollis- tai merivalvonta-
toiminta vie FIKA-tutkakapasi-
teetin. 

Tykkilaskimella varustettu tykki 
ampuu tehokkaasti vaikka 
yhteydet patterilaskimelle 
katkeaisivatkin (alla). 

Rannikon Puolustajan edelli-
sessä numerossa julkaistiin 
eversti Juhani Niskan Rannik-
kotykistökoulun vuoden 1992 
perinnepäivänä pitämän 
esitelmän ensimmäinen osa. 
Tässä julkaistaan esitelmän 
jälkimmäinen osa. 

Elektroniikka ja 
optroniikka 

Rannikkotykistölinnakkeita, osin 
taistelunkestävin tornitykein va-
rustettuina, ja -patteristoja voi-
daan verrata 1 0 0 - 1 5 2 mm:n ne-
litykkisiin saattajiin ja hävittäjiin 
tai 12-tykkisiin risteilijöihin ai-
nakin tulivoimaltaan. Lukija tie-
tänee, miten monta erilaista tu-
lenkäyttöäpalvelevaa tutkajärjes-
telmää mainituissa aluksissa on. 
Eräät tietänevät myös, miten 
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Esimerkiksi rannikkotykistö-
patteristojen 12 tai jatkossa toi-
vottavasti 18 tykin tulenjohto 
edellyttäisi ehdottomasti kolmea 
meritulenjohtotutkalla, multisen-
sori- ja LASU-järjestelmällä va-
rustettua meritulenjohtojaosta. 
Eikö muuten valtakunnan paino-
pistealueilla taistelemaan joutu-
vat rannikkotykistöpatteristot tu-
lisi varustaa telakanuunoin? 

Tutkat ja elektroniset suunti-
mot analysaattoreineen kiinteäl-
lä rt:llä sekä yhteiskäyttöiset 
RPV:t ovat edellytyksenä meri-
torjuntaohjustulen käytölle ilma-
ja merivoimien maalinosoitusten 
ohella. 

Onneksi aikanaan rahoitet-
tujen hankintojen turvin on voitu 
aloittaa meriolosuhteisiin hyvin 
sopivaan FLIR-tekniikkaan pe-
rustuvien lämpökuvalaitteiden 
hankinnat tärkeimmille tulenjoh-
to- ja tornitykkiasemille. Tutka-
häirityissä olosuhteissa optroni-
set maalinmittausvälineet ovat 
tietenkin ratkaisevassa asemas-
sa. 

Koe- ja kokeilukäyttöön tu-
leva uusi patteri- ja tykkilaskin-
järjestelmä on aselajin ampuma-
kyvyn ylläpitämisen kannalta ai-
van ehdottomasti heti hankittava 
yhtenä kokonaisuutena. Jo puo-
lustusvoimissa käyttöönotettu 
sanomalaiteteknologia vaatii käy-
tännössäkoko rannikon kattavaa, 
samanaikaista alueellista toteut-
tamista. 

Aseet ja 
ampumatarvikkeet 

Rajoitun itse asejärjestelmistä 
toteamaan vain pari asiaa. Mo-
derni merimaalikranaatti on vih-
doin saatu pitkälle kehitellyksi. 
Torjuntatehoa luodaan kuitenkin 
vain täyttämällä niillä tykkien sa-
ammusvarastot. 

Olemme tilanteessa, jossa on 
päättävästi ryhdyttävä toimiin 
täysin hiipuvan rannikko-ohjus-
järjestelmän välttämättömäksi 
uusimiseksi. Kyseessä ei ole koh-
tuuton yksikkömäärä esimerkik-
si pst-ohjusyksikköjemme luku-

Lämpökuvalaitteella varustettu tornitykki. 

määriin verrattuna. Onneksi ke-
hittyvä optroninen ohjautustek-
niikka tarjoaa lähitulevaisuudes-
sa erinomaiset mahdollisuudet 
korvata niin nykyisiä rannikko-
ohjusjoukkueitakuin vanhempaa 
kevyttä ja ehkä raskastakin ran-
nikkotykistöä operatiivisesti ja 
taktisesti salassa nopeasti keski-
tettävin kevein rannikko-ohjus-
yksiköin. 

Korkeita kalliosaariaedellyt-
tävä ruotsalainen tykistöjärjes-
telmä 2000 eli STARKA ei suo-
raan sopine oloihimme ainakaan 
sellaisenaan. Silti aktioasejärjes-
telmien ja niiden ampumatarvik-
keiden kehittymistä on tarkoin 
seurattava. 

Meritorjuntaohjuspatterim-
me on ajanmukaisin, strategista 
arvoa omaava kelpo kynnysase-
järjestelmä. Kaikki, mikä on teh-
tävissä sen toimintaedellytysten 
turvaamiseksi, mukaanlukien sa-
laaminen ja harhauttaminen, on 
etukäteen suunniteltava ja todel-
lisia tarkoitusperiä paljastamatta 
käytännössä varmistettava. 

Rannikkopuolustusjoukkojen 
pitkään laiminlyöty oma rannik-
komiinoituskyky edellyttää myös 
osaltaan merkittäviä hankintoja 
yksin ennaltaehkäisykyvyn to-
dentamiseksi. 

Akti ivinen ja 
passiivinen 
suojaaminen 

Ilmasuojelun ja ilmatorjunnan 
elintärkeän tarpeen osalta rajoi-
tun toteamaan, ettei niistä ilman 
ilmatorjunta- ja pioneeriaselaji-
en sekä maanpuolustusalueiden 
ja sotilasläänien lisätoimenpitei-
tä selvitä. On helpompi ajoissa 
suojata rannikon puolustusjärjes-
telmäinvestoinnit, kuin niiden 
tultua suojaamattomina ilmoitse 
tuhotuiksi ajaa takaisin suurem-
mitta esteittä maihinrynnännyt 
hyökkääjä. Merkittävä edistys-
askel - kun kohta puoli vuosisa-
taa viime sodistamme on kulunut 
- on otettu ulottamalla ilmator-
junnan johtamisjärjestelmä ja 
myös ilmatorjuntaohjustoa ran-
nikolle. 

Maastouttamisen, harhautta-
misen ja IR-naamioinnin aloilla 
on myös edistytty. Kiinteidenkin 
tykkiasemiemme naamioimiseen 
olisi jo rauhan aikana käytettävä 
runsaasti muun muassa kesä- ja 
talvinaamiovarjoja. 

Tässä yhteydessä sivuutan 
niin linnoitustekniikan, ajoneu-
vo-ja aluskaluston kuin lähipuo-
lustus- ja rannikkojalkaväkijär-
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jestelmien samoin kuin johtamis-
alan tarpeet jakehittämismahdol-
lisuudet. Riittänee, kun totean, 
etteivät rannikkotykistöpatteris-
tojen raskaat tykit poikkea kent-
tätykeistä, nekin vaativat vetäjiä, 
tai että rannikkojääkäreiden on 
päästävä paitsi saareen niin myös 
saaresta pois; vaadittaisiin ran-
nikkouiskoja, Teiskon veneveis-
tämön työllisyyspelastajia siis. 

Lopuksi 

Rannikkopuolustuksellamme oli-
si tarjota runsaasti tukea valta-
kuntamme johdolle sen pyrkies-
sä epävarmassa ja muuttuvassa 
nykyajassa turvaamaan alueelli-
sen koskemattomuutemme val-
vonta-ja sen loukkausten torjun-
takykytarpeet. Vaatimukset ovat 
näiltä osin kasvavat. Rannikko-
tykistöllä on valmiiksi kehitetty-
jä, hyöty/kustannussuhteiltaan 
erinomaisia kalustollisiaajanmu-
kaistamishankkeita valmiina. El-
lei niitä kohtapuoleen toteuteta, 

on syytä ulkopuolisille asiantun-
tijoille puhua varovaisesti suo-
malaisen rannikkopuolustuksen 
erinomaisesta suorituskyvystä. 

Puolustusvoimien materiaa-
lihankintavarat on kuitenkin pää-
osin sidottu näyttävämpiin, kal-
liimpiin tai suurilukuisempiin, 
sinänsä tietysti tarpeellisiin koh-
teisiin. Nyt on siis materiaalihan-
kinnoista päättävillä viimeiset 
ajat huolehtia siitä, että kaikki 
rippeet, jotka säästöpäätöksien 
jälkeen vielä jäävät käytettäväk-
si, suunnataan rannikkojoukko-
jen materiaalisen merivalvonta-
ja torjuntakyvyn turvaamiseen 
mahdollisimman pitkälle. Se an-
taa aikaa myöten nykytilanteessa 
meripuolustuksessa parhaan 
mahdollisen koron. 

Vastuu on yksiselitteisesti 
puolustusvoimien johdolla ase-
lajitarkastajan ohella. Niiden on 
voimavaroja kohdentamalla luo-
tava alueellisille komentajille 
paras mahdollinen valtakunnal-
linen rannikonpuolustusjärjestel-

mä - niin kauan kun etsikkoaikaa 
vielä on. 

"Ei millään muulla tavalla 
nykyoloissa voida puolustusky-
kyämme lisätä taloudellisiin uh-
rauksiin verrattuna suuremmalla 
teholla kuin kehittämällä rannik-
kotykistöämme. Ajan mittaan ja 
sodan aikana se on myöskin niin 
taloudelliseen kuin väestölliseen 
kulutukseen nähden ehdottomasti 
huokein ase. Puolustuksemme 
peruskivenä se tulee tulevaisuu-
dessakin säilyttämään merkityk-
sensä vuosikymmeniä, ehkäpä yli 
sata vuotta." Näin kirjoitti eräs 
aselajimme suuria kehittäjiä, 
everstiluutnantti J.L Rikamaase-
lajiyhdistyksen ensimmäisessä 
"Rannikkotykistön vuosikirjaa 
1934:ssa". 

Hänkin lienee vaistonnut asi-
an, jonka luonnehtisin sanoilla: 
"Rannikonpuolustuksemme saat-
taa olla viimeisenä rauhan vuosi-
na, mutta on varmasti ensimmäi-
senä kriisin koittaessa". 

ELYSEE 
MIETO KUOHUVIINI 

Alkoholipitoisuus 
2 , 3 t - % 0 , 7 5 1. 

• • • • • 

Marli 
"Juotavan hymd 

125 v 

KftOUVAfll" 
kotikalja 

KROUVAHI 
, kotikalja 

yfjfa 
k>,4»J» srMikdb ff&^r 

OY LAHDEN © POLTTIMO AB 
T 

12 RANNIKON PUOLUSTAJA 3/93 

Taistelun kuva rannikolla-Osa 2 

Tulivoima 

Rannikon Puolustajan nume-
rossa 1/1993 julkaistiin 
ensimmäinen osa neliosaisesta 
kirjoitussarjasta " Taistelun 
kuva rannikolla". Tässä 
numerossa kapteeni Veijo 
Taipalus tarkastelee hyökkää-
jän tulivoimaa. 

Maihinnoususotatoimessa on 
hyökkääjälle välttämätöntä la-
mauttaa tai tuhota rannikkopuo-
lustuksen kiinteät tuliyksiköt sekä 
liikkuvat tykistö- ja meritorjun-
taohjusyksiköt. 

Aluskaluston aseita kehitet-
täessä korostetaan ohjuskalustoa 
ilma- ja pintatorjuntaa varten 
sekä ohjustentorjunta-aseita. 
Koska alusten tykistöaseiden 
kehitystyö on jäänyt vähemmäl-
le, voidaan laivatykistön kykyä 
tukea maihinnousua pitää riittä-
mättömänä. 

Voimakkaimmin hyökkääjän 
tulivoiman kasvamiseen vaikut-
taa ilma-aseen voimakas kehitty-
minen. Maihinnousussa käytet-
tävä tulivoima painottuukin sel-
keästi ilma-aseen käyttöön. 

Seuraavassa tarkastellaan 
maihinnousijan käytössä olevaa 
tulivoimaa ja sen kehitysnäky-
miä. Tulivoiman osakokonai-
suuksina tarkastellaan laivatykis-
töä, ilma-asetta ja perinteistä ty-
kistöä sekä näiden kehitysnäky-
miä. 

Laivatykistö 

Pääosa nykyaikaisten alusten ty-
kistöaseistuksestaon suuren tuli-
nopeuden omaavaa, mutta pää-
osin liian pienikaliiperista (50-
100 mm) maihinnousun tukemi-
seen tykistöammunnoin. Laiva-
tykkejä käytettäneen kuitenkin 
sitomaan puolustajan alus- ja ty-
kistöyksiköitä taisteluun, suojaa-
maan raivaajayksiköitä ja sillan-

pään valtaamisen jälkeen maa-
taistelujen tukemiseen. 

Sekä Yhdysvalloissa että Ve-
näjällä uusimmat hävittäjät on 
varustettu tykeillä joiden kalii-
perit vaihtelevat yleensä 100 -
130 millimetrin välillä. 

Yhdysvaltain laivastossa tut-
kitaan parhaillaan, miten raskaat 
Iowa-luokan taistelualukset kor-
vataan. Luokan viimeinen alus 
USS Missouri jäi "eläkkeelle" 
vuonna 1992. Edesmenneen Mis-

Esimerkki laivojen aseistamisessa käytettävästä modulirakentees-
ta. Aluksiin voidaan tarpeen mukaan asentaa tykkejä (76-127 
mm), ohjustentorjunta-aseita (CIWS, RAM) sekä meri- ja ilma-
torjuntaohjuksia.Kyseinen järjestelmä on mm. saksalaisessa F 123 
fregatissa. 
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sourin aseistukseen kuuluivat 
modernisoinnin jälkeen mm.: 
- 16 x 406 mm tykki 
- 6 x 127 mm tykki 
- 4 x 20 mm Vulcan Phalanx 
ohjustentorjunta-ase 
- max 32 kpl Tomahawk ristei-
lyohjuksia 
- max 16 kpl Harpoon meritor-
juntaohjuksia. 

Persianlahden sodassa 1991 
käytettiin Missourin asearsenaa-
lista yhteensä 28 Tomahawk oh-
justa ja 783 kpl 406 mm kranaat-
teja. Tykistöaseen maaleina oli-
vat irakilaisten asemat Kuwaitis-
sa. 

Yhdysvaltalaisten tavoittee-
na on kehittää tykistöasetta siten, 
että tulituki rantautumisalueelle 
olisi mahdollista jopa 70 km etäi-
syydeltä (em. 406 mm tykin mak-
simikantama oli 45 km). Mah-
dollisina asevaihtoehtoina tule-
vat tuolloin kyseeseen nykyisten 
pienikaliiperisten tykkien kehit-
täminen, rakettiaseen tai ohjusa-
seen kehittäminen sekä näiden 
yhdistelmät. 

Eräänä vaihtoehtona pide-
tään nykyisin maavoimien käy-
tössä olevan raketinheittimen 
(MLRS) kehittämistä alusversi-
oksi (ABRS=Assault Ballistic 
Rocket System). Raketinheitti-
men kantama kehittyneellä rake-
tilla on 72 kilometriä. Asiantun-
tijoiden mukaan on kyseisen jär-
jestelmän asentaminen nykyisiin 
LST-tyyppisiin aluksiin (LST = 
Landing Ship Tank) teknisesti 
mahdollista. 

Persianlahdella yhdysvalta-
laiset joutuivat laivaston tulituen 
puutteen vuoksi suorittamaan "ty-
kistöraideja". Tuolloin kuljetet-
tiin helikoptereilla 155 mm hau-
pitsit, ampumatarvikkeet ja tyk-
kimiehet mantereelle sivustatu-
liasemaan, josta annettiin tarvit-
tava tulituki. 

"Se oli tykistöraidi. Se ei ole 
yhtä nopeasti reagoiva eikä yhtä 
liikkuva ja joustava kuin laivaty-
kistö. Mutta se on järkeenkäypä 
väliaikainen ratkaisu", totesi 
amiraali LaPlante, CATF (= 
Commander Amphibious Task 

Force) kertoessaan eräässä haas-
tattelussa Persianlahden koke-
muksistaan. 

Yhdysvalloissa on suunnit-
teilla myös 155 mm laivatykin 
kehittäminen. Aseella olisi 30 km 
kantama ja sillä voitaisiin ampua 
maavoimien käytössä olevia eri-
koisampumatarvikkeita, kuten 
pitkän kantaman ammuksia ja 
hakeutuvia ammuksia. 

Kehitteillä on myös järjestel-
mä, jolla kranaattien lentoa voi-
daan seurata. Tuolloin ei tulen 
tähystämiseen ja korjaamiseen 
tarvita perinteistä optista tulen-
johtoa, vaan tulta johdetaan suo-
raan alukselta. Maalinosoituk-
seen ja tulenjohtoon käytettävää 
lennokkia kehitellään edelleen 
alusyksiköille soveltuvana ver-
siona. 

Kokonaisuutena alusten ase-
jäijestelmissä pyritään yhä enem-
män modulirakenteisiin. Tällöin 
järjestelmien modernisointi on 
helpompaa ja aluksissa kyetään 
käyttämään tarpeen mukaan eri-
laisia asevariaatioita. 

ILMA-ASE 

Laivatykistön tulituen ollessa 
yksinään riittämätön on Ientoyk-
siköiden maihinnousijalle anta-
ma tulituki ratkaisevassa asemas-
sa. Maihinnousun tukemistehtä-
vissä käytetään lentoyksiköitä 
maihinnousualueen eristämiseen, 
puolustajan lamauttamiseen tai 
tuhoamiseen ja tiedusteluun. Eri-
tyisesti lentoyksiköitä käytetään 
puolustajan reservien sekä tykis-
tö- ja meritorjuntaohjusyksiköi-
den paikantamiseen ja tuhoami-
seen. 

Lentokone 

Taistelukoneen kehitystyön pää-
kohtia ovat 
- jokasään toimintakyvyn paran-
taminen 
- liikehtimiskyvyn parantaminen 
- havaittavuuden pienentäminen 
sekä 
- aseistuksen monipuolistuminen 
ja erikoistuminen tehtävän mu-

kaan. 
Moderni taistelukone varus-

tetaan monitoimitutkalla, joka 
mahdollistaa asejärjestelmien 
käytön ilmasta-ilmaan, ilmasta-
maalle/merelle, kiinteiden ja liik-
kuvien kohteiden havaitsemisen 
sekä suunnistustoiminnan. 

Pimeätoimintaa varten koneet 
varustetaan ainakin FLiR:llä ja 
ohjaajan hämäränäkökiikarein. 
Esimerkiksi Yhdysvaltain meri-
jalkaväen Harrier-koneet on va-
rustettu kyseisin välinein vuoden 
1989 lopulla. 

Kehitystyön kohteena ovat 
myös ohjaajien käyttämät kypä-
rätähtäimet. Kypärätähtäimen 
käytön tavoitteena on kyky am-
pua ohjus muuallekin kuin pituu-
sakselin suunnassa olevaan maa-
liin. Kypärätähtäimiä käyttävät 
nykyisin lähinnä taisteluhelikop-
terien lentäjät, mutta niitä suun-
nitellaan käytettäväksi myös hä-
vittäjien asejärjestelmien osana. 

Viimeaikainen kehitystyö on 
tuottanut suunnistus- ja maalin-
osoitusjärjestelmiä, joissa FLIR 
ja maastonseurantatutka (TFR -
terrain following radar) mahdol-
listavat lentämisen matalalla pi-
meässäkin. Laitteiston maalin-
osoitusjärjestelmä on integroitu 
suunnistus- ja tulenkäyttöjärjes-
telmään. 

Ohjuskäy tössäjärjestelmä voi 
antaa ohjaajan suostumuksella 
maalinosoituksen suoraan ohjuk-
selle. Laserohjautuvia pommeja 
käytettäessä valaisee järjestelmä 
kohteen automaattisesti ja ohjaa 
pommit maaliin. Tavanomaisia 
pommeja käytettäessä lentäjä 
mittaa laserilla etäisyyden, joka 
siirtyy automaattisesti koneen 
tulenkäytönjärjestelmään. Järjes-
telmä pudottaa pommit automaat-
tisesti kohteeseen. 

Taistelukoneiden aseistuksen 
kehitystyössä konetuliaseiden 
tulialuetta pyritään laajentamaan 
sekä lähtönopeutta lisäämään 
tarkkuuden parantamiseksi. Ko-
netuliaseet tulevat edelleen ole-
maan 20 - 30 mm tykkejä, jotka 
ovat yksi- tai useampiputkisia. 
Tykkien tehokkaat ampumaetäi-
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syydet ovat 1-2 km luokkaa. 
Rakettien kaliiperit vaihtele-

vat 37 - 240 mm välillä. Alue-
maaleja vastaan on kehitetty ns. 
monikärkiraketteja. Niiden am-
pumaetäisyys on 2 - 4 km ja ne 
ovat erittäin tehokkaita panssa-
roimattomia kohteita vastaan. 
Esimerkiksi kahdeksan 100 mm 
monikärkirakettia peittää noin 
800 m x 400 m alueen. 

Taistelukoneiden kuljettamat 
pommit tulevat olemaan yhä 
enemmän erikoispommeja. Pom-
meja kehitetään tarkemmiksi la-
ser-ja infrapunatekniikan avulla. 
Siroteaseiden (kasetti- ja sirote-
pommien) käyttö eri muodoissa 
lisääntyy. Esimerkiksi NATOn 
BL 755 kasettipommi sisältää 147 
kappaletta 1,1 kg pommeja, jotka 
leviävät 60 m x 220 m alueelle. 

Ohjusaseen käyttö ilmasta 
maahan monipuolistuu uuden 
maalinetsintätekniikan myötä. 
Ohjustekniikassa hyödynnetään 
infrapuna- ja hahmontunnistus-
tekniikkaa siten, että järjestelmä 
tunnistaa esimerkiksi panssari-
vaunun infrapunakuvasta. Suu-
rimmatampumaetäisyydet ilmas-
ta maahan vaihtelevat 15-20 ki-
lometrin välillä. Tutkaan hakeu-
tuvat ohjukset ovat voimakkaan 
kehitystyön alla, mutta ne ovat 
vielä huomattavan kalliita. Tut-
kaan hakeutuvien ohjusten lau-
kaisuetäisyydet vaihtelevat 20-
70 kilometrin välillä. 

Esimerkkinä mainittakoon 
venäläisen Su-25 rynnäkköko-
neen maataisteluaseistus. Kone 
vastaa lähinnä yhdysvaltalaista 
A-10 rynnäkkökonetta. 

Su-25 :n aseistukseen kuuluu 
ilmasta-maahan ohjuksia neljää 
eri tyyppiä. Maamaaleja vastaan 
tarkoitettujen ohjusten taistelu-
lataukset ovat 110 tai 250 kg ja 
kantamat vastaavasti 10 tai 12 
km. Tutkamaaleja vastaan tar-
koitetuilla ohjuksilla lataukset 
ovat 110 tai 130 kg ja kantamat 
vastaavasti 35 tai 48 km. 

Muu ilmasta-maahan aseis-
tus käsittää 2-putkisen 30 mm 
tykin, 57 kpl 80 mm raketteja, 
kemiallisia aseita tai 500 kg ry-

pälepommeja. Maksimissaan 
voidaan ripustimiin sijoittaa4500 
kg kuorma. Su-25 koneella on 
rajoitettu jokasään toimintakyky 
ja siinä on pimeänäkölaitteiden 
käyttömahdollisuus. 

Helikopteri 

Taisteluhelikopterista on tullut 
tärkeä elementti maihinnoususo-
tatoimen tukemisessa sen liikku-
vuuden, monipuolisuuden, no-
peuden ja tulivoiman vuoksi. 
Taisteluhelikoptereita käytetään 
tulitukitehtäviin, tiedusteluun, 
kuljetushelikoptereiden suojaa-
miseen, panssarintorjuntaan sekä 
puolustajan tykistö- ja ohjusyk-
siköiden tuhoamiseen. 

Helikopterien kehitystyössä 
on suuntana pienemmät, mutta 
sitäkin tehokkaammat helikop-
terit. Uudet taisteluhelikopterit 
kehitetään ensisijaisesti ilmatais-
teluun toisia helikoptereita vas-
taan, mutta niillä on täydellinen 
kyky maataistelun tukemiseen ja 
tiedustelutehtäviin. Yhdysval-
loissa on nk. LH-projekti, jonka 
tarkoituksena on kehittää uusi 
kevyt taisteluhelikopteri, joka 

saavuttaa yli 300 km tuntinopeu-
den. Siinä on kehittynyt navi-
gointijärjestelmä ja täydellinen 
pimeätoimintakyky. Myös käy-
tössä olevaa helikopterikalustoa 
modernisoidaan esitysjärjestel-
mien, ohjusaseistuksen ja navi-
gointijärjestelmien osalta. 

Helikoptereiden aseistuksena 
tulee jatkossakin olemaan 20-30 
mm tykki, ilmamaali- ja panssa-
rintorjuntaohjuksia tai raketteja. 
Esimerkiksi LH-projektin heli-
kopterin eräinä aseistusvaihtoeh-
toina ovat viisi panssarintorjun-
taohjusta, kaksi ilmamaaliohjus-
ta ja 500 tykin ammusta tai neljä 
panssarintorjuntaohjusta, neljä 
ilmamaaliohjusta ja 320 tykin 
ammusta. 

Venäläisten uusin taisteluhe-
likopteri Kamov Ka-50 Hokum 
on valittu Mi-24 Hind taisteluhe-
likopterin seuraajaksi. Hokum 
kilpaili tilauksista Mil'n kaksi-
paikkaisen Mi-28 Havoc 'n kans-
sa. Yksipaikkaisen Hokumin 
maksimi lentonopeus loivassa 
"sukelluksessa" on 350 km/h ja 
maksimi lentokorkeus on 4000 
metriä. 

USA:n AH-64 Apache taisteluhelikopteri. Huippunopeus 295 km/h, 
maksimi lentokorkeus 6100 m, toimintasäde 480 km. Aseistuksena 
mm. 16 kpl Hellfire ohjuksia, 76 kpl 70 mm raketteja ja 1200 kpl 
30 mm tykin ammuksia. Samalla kun uusinta versiota (AD 64D) 
kehitellään, valmistuu tehtaalta joka kuukausi viisi uutta Apachea. 
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Venäläinen Ka-50 Hokum taisteluhelikopteri. Kuvassa näkyy nk. 
koaksiaaliroottori, jolla on parannettu helikopterin taistelunkestä-
vyyttä ja liikkuvuutta. 

Ka-50 Hokumin asejärjestelmään 
kuuluu mm: 
- kypärätähtäin 
- HUD (head-up display = tuuli-
lasinäyttö) 
- 30 mrii: n tykki (sama kuin BMP-
2 vaunussa) 
- 500 tykin ammusta 
- laserohjautuvia pst-ohjuksia, 
kantama 8-10 km 

Venäläisten asiantuntijoiden 
mukaan noin 30% Afganistanin 
helikopteritappioista aiheutui 
pyrstöroottorin ja varsinaisen 
moottorin välisen yhteyden kat-
keamisesta tai itse pyrstörootto-
rin vaurioitumisesta. Näin ollen 
Hokumissa onkin lisätty taiste-
lunkestävyyttäjättämälläpyrstö-
roottori pois. Se on mahdollista 
pääroottorina toimivan niin sa-
notun koaksiaaliroottorin ansios-
ta. 

Yhdysvaltalaisten AH-64 
Apache helikopterilla tuhottiin 
Persianlahdella 278 tankkia ja 
900 muuta kohdetta (ajoneuvoja, 
bunkkereita, tutka-asemia ja he-
likoptereita). 

Nykyisistä AH-64A helikop-
tereista tullaan 227 kappaletta 
modernisoimaan vuosituhannen 
vaihteeseen mennessä. Moderni-
soinnin yhteydessä helikopteri 
saa millimetriaaltoalueen tutkan 
ja uuden ammunnanhallintajär-
jestelmän. Järjestelmä mahdol-
listaa asejärjestelmien käytön 
kauempaa japaremmin huonois-
sa näkyvyysolosuhteissa verrat-

tuna nykyiseen video/infrapuna-
järjestelmään. Samassa yhteydes-
sä uusitaan AH-64:n Hellfire-
ohjukset. Ohjuksista tehdään 
"ammu ja unohda"-ohjuksia 
asentamalla niihin millimetriaal-
toalueen tutkat. Modernisoinnin 
yhteydessä saa helikopteri tyyp-
pinimen AH-64D. 

TYKISTÖ 

Maihinnousijalle on erittäin tär-
keää saada jo ensimmäisen por-
taan mukana maihin tykistöyksi-
köitä, jotka kykenevät pitempi-
aikaisesti tukemaan sillanpään 
laajentamista. 

Perinteisen tykistön etuina 
voidaan pitää sen nopeaa reagoin-
tikykyä, tarkkuutta ja riippumat-
tomuutta säätekijöistä. 

Tykistöyksiköiden pääkalii-
pereina tulevat säilymään 122, 
152, 155 ja 203 mm. Tosin 155 
mm kaliiperi on selvästi domi-
noivassa asemassa muihin näh-
den. Vedettävät tykit ovat jää-
mässä prikaatitykistöstä pois ja 
niiden osuus pienenee jatkossa 
myös divisioona- ja armeijakun-
tatykistössä. 

Pääkaluston 2000-luvulla di-
visioonaportaassa tulevat muo-
dostamaan 122 ja 155 mm pans-
sarihaupitsit. Merijalkaväkijou-
koissa tullaan kuitenkin säilyttä-
mään myös vedettävää tykkika-
lustoa. Ongelmana on saada tyk-
kikalusto, joka on riittävän teho-

kas ja joka voidaan painonsapuo-
lesta siirtää helikopterikuljetuk-
sena maihin. Yhdysvalloissa ja 
Iso-Britanniassa ollaan juuri täs-
tä syystä kehittämässä "kevyttä" 
155 mm tykkiä. 

Kyseistä tykkiä on tarkoitus 
valmistaa 39 kaliiperin putkella, 
mutta jatkossa on myös 45 ,47 ja 
52 kaliiperin putken valmistami-
nen oltava mahdollista. 39 kalii-
perin putkella aseen paino on 
"vain" 4000 kg ja kantama eri-
koisampumatarvikkeella 30 ki-
lometriä. Yhdysvaltain armeija 
ja merijalkaväki kaavailivat alun-
perin tilaavansa yhteensä 2160 
tykkiä. Rahoitusvaikeudet rajoit-
tanevat määrän kuitenkin huo-
mattavasti pienemmäksi. 

Vedettävän tykistön etuja 
ovat edullisuus, yksinkertaisuus 
ja liikuteltavuus. Vedettävä tyk-
ki on telatykkiin verrattuna huo-
mattavasti halvempi hankkia ja 
käyttää. Lisäksi se on yksinker-
taisempi ja helpompi huoltaa. 
Vedettävä tykki on myös helpos-
ti liikuteltava, mutta haittapuole-
na telatykkiin verrattuna on eril-
lisen vetäjän tarve. 

Ampumatarvikkeiden kehi-
tystyössä painopiste on ollut ja 
on edelleen hakusiroteammusten 
kehittelyssä. Hakusirotteet perus-
tuvat pääosin infrapunatekniik-
kaan, mutta millimetriaaltoalu-
een tutkan käyttö on yleistymäs-
sä. Venäläiset ovat kehittäneet 
uuden Copperhead (USA) tyyp-
pisen 152 mm laserohjautuvan 
ammuksen. Ammus on nimel-
tään Krasnopol ja se on suunni-
teltu 152 mm telatykille ja 152 
mm D-20 haupitsille. 

Tykistön kantamaa lisätään 
pienen ilmavastuksen ammuksil-
la 10 - 30 % tavanomaiseen am-
pumatarvikkeeseen verrattuna. 
Nykyisin käytössä olevien 155 
mm tykkien kantamat vaihtele-
vat 18 000 - 24 000 metrin välillä. 
Erikoisampumatarvikkeilla kan-
tamat kohoavat yli 30 000 met-
riin, jopa 4 2 0 0 0 metriin 
(ERFBBB/Giat 155 TR = Exten-
ded range full bore base bleed). 
Vastaavasti 203 mm kalustolla 
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maksimikantama base bleed (pe-
rävirtaus) -ammuksella on 50 000 
metriä. 

Raketinheittimien osuus ty-
kistöyksiköissä lisääntyy tuntu-
vasti. Raketinheittimille kehitel-
lään erikoisampumatarvikkeita. 
Esimerkiksi yhdysvaltalaiseen 
MLRS-raketinheittimeen on ke-
hitetty hakusiroteammus, jonka 
sirotteet ovat kaliiperiltaan 180 
mm. Sensoreina ovat millimetri-
aaltoalueen tutka ja infrapunail-
maisin. 

Käytössä olevien raketinheit-
timien kantamat vaihtelevat ke-
vyillä malleilla 10-20 km ja ras-
kailla malleilla 25-40 km välillä. 
Putkien lukumäärät raketinheit-
timissä vaihtelevat alle 180 mm 
kaliiperiluokassa 8 - 40 putken 
välillä sekä tätä suurempikalii-
perisilla 2 - 1 6 putken välillä. 

Italiassa ja Yhdysvalloissa on 
maahanlasku- ja merijalkaväki-
joukoille kehitteillä kevyt rake-
tinheitin, joka perustuu alunpe-
rin lentokoneaseistukseksi kehi-
tetyn rakettikasetin muuttamiseen 
maataistelukäyttöön. 

Maalitiedustelussa tullaan 
enenevässä määrin käyttämään 
perinteisen tulenjohtajan lisäksi 
lennokkeja, tutkia ja erilaisia sen-
soreita. US A:ssa ja Iso-Britanni-
assa on suunniteltu lennokkipat-
terittykistönjohtoportaisiinkäy-
tettäväksi kauaskantoisen rake-
tinheitinjärjestelmän (MLRS) 
yhteydessä. 

Länsimaisessa tykistötaktii-
kassa korostetaan merkittävästi 
vastatykistötoiminnan ja ilma-
aseen vaikutusta tuliasematoi-
mintaan. Näin ollen toiminnassa 
korostetaan hajauttamisen mer-
kitystä. Esimerkiksi Yhdysvalta-
laisen telatykistöyksikön yhden 
tulijaoksen tuliasema-alue saat-
taa olla 2000 m x 3000 m (vastaa 
meillä patteriston ry hmity saluet-
ta) ja patteriston tuliasema-alue 
vastaavasti jopa 10 km x 6 km. 
Periaatteena pidetään, että tuli-
yksikölle annetaan "toiminta-
alue" AMA (= Artillery Manou-
vre Area), jolle patteristo (vast) 

hajaryhmittyy ja jonka sisällä se 
vaihtaa asemiaan. 

Lopuksi 

Perinteinen puolustajan lamaut-
taminen laivatykistön tulella sekä 
voimakkaat laivatykistön tulival-
mistelut puolustajan linnoitteita 
vastaan ovat tulevaisuudessa epä-
todennäköisiä. 

Pyrkimys yllätykseen sekä 
puolustajan mahdollisuudet vai-
kuttaa aluksiin merimiinoittein ja 
meritorjuntaohjuksin aiheuttaa 
sen, että tulitukeen kykenevät 
alukset pysyvät ennen sillanpään 
valtaamista puolustajan optisen 
kantaman ulkopuolella. 

Rantautumisvaiheessa on il-
masta suoritettavalla tulituella 
ratkaiseva merkitys. Uusimmat 
järjestelmät mahdollistavat ryn-
näköinnin myös pimeässä, jos-
kin lentosään on kuitenkin edel-
leen oltava kohtuullisen hyvä. 

Taisteluhelikopterit sitoutu-
vat alkuvaiheessa joko ilmatyy-
nyalusten tai kuljetushelikopte-
rien suojaamiseen. Myöhemmäs-
sä vaiheessa niitä käytetään myös 
tulitukitehtäviin. 

Puolustajan on pääaseistuk-

sen ja ilmatorjunnan kehittämi-
sen lisäksi parannettava suojaa 
- kehittämällä linnoittamista 
- kehittämällä maastouttamista 
- kehittämällä ja käyttämällä va-
lelaitteita 
- hajaryhmittämällä joukot sekä 
- parantamalla joukkojen liikku-
vuutta. 

Edelleen on ensiarvoisen tär-
keää huonon lentosään hyväksi-
käyttö siirtoihin jaryhmitysmuu-
toksiin. 

Hyökkääjä pyrkii tuomaan 
maihin jo ensimmäisten kuljetu-
serien mukana tukemaan kyke-
neviä tuliyksiköitä. Hyökkääjän 
tykistön kantamat, jotka vaihte-
levat maksimissaan 30 - 50 kilo-
metrin välillä, asettavat vaati-
muksiapuolustajan vastatykistö-
toimintaan käytettävien tuliyksi-
köiden ominaisuuksille ja ryh-
mittämiselle sekä tiedustelutulen-
johtoelimien käytölle. 

Seuraavassa osassa (III) 
tarkastellaan maihinnousijan 
liikkuvuutta ja sen kehitysnäky-
miä. 

VSEL:n kehittämä ultrakevyt haupitsi (UFH) tuliasemassa. Tykki 
painaa "vain" 4000 kg, kun nykyisin USA:n käytössä oleva M198 
(155 mm) painaa noin 7000 kg. 
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p u o l u s t u k s e e n 
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Reino Ensio (Repe) Laakko-
nen syntyi 15.02 1917 Tuu-
povaarassa, vietti nuoruuten-
sa Suojärvellä ja aloitti soti-
lasuransa Viipurin Rykmen-
tin konekiväärikomppaniassa, 
josta kotiutui talvisodan aat-
tona kesällä -39. YH:n kautta 
hän joutui talvisotaan, johon 
osallistui konekiväärimiehe-
nä ja puolijoukkueen johtaja-
na. Repe oli mukana suoja-
joukkojen viivytystaisteluissa 
sekä Summan, Kämärän ja 
Talin torjuntataisteluissa kun-
nes hänet lomautettiin sodan 
päätyttyä huhtikuun lopulla. 

Työvelvollisuusviranomai-
set osoittivat Repelle halon-
hakkuutyötä, mutta varmin 
työpaikka tuntui kuitenkin 
järjestyvän alkusyksystä -40 
va-kersanttina Linnoituspat-
teristo 5:ssä Joensuussa. 

Pääosin jäykkälavettisista 
tykeistä koostunut kalusto 
antoi nuorelle miehelle kim-
mokkeen perehtyä syvällisesti 
aseisiin ja niinpä jatkosodan 
h y ö k k ä y s v a i h e e n jä lkeen 
Repe palveli l2.Rannikkopri-
kaatin asetoimistossa hoita-
massa Laatokan itärannikon 
alueella monipuolista aseka-
lustoa. Luonnollisena jatkona 
uran valinnalle oli keväällä -
44 m e n o peruskurssille Me-
risotakouluun, josta kurssi 
suurhyökkäyksen tapahdut-
tua koottiin torjuntakomp-
panian rungoksi Viipurinlah-
den torjuntataisteluihin. Kii-
vaat taistelut huipentuivat 
Teikarin saaressa, jossa Repe 
haavoittui ja selvisi viimeisis-
sä kuljetuksissa mantereelle. 

Rauhan tultua kantahen-

Reino Ensio 
LAAKKONEN 

kilökunta sijoitettiin eri rannik-
kojoukko-osastoihin ja joulukuun 
alussa seisoi Repe Suomenlinnan 
Rannikkolinnakkeiston (nykyinen 
SIRR) ulkolinnakkeen, Kytön, lai-
turilla. Seuraavien vuosien aikana 
olivat vuorossa perusteelliset il-
matorjunnan ase- ja laskinkurssit 
sekä siirtyminen mantereelle RT 
l:ksi muuttuneen joukko-osas-
ton asetoimistoon. Samanaikai-
sesti Repe jatkoi opiskeluaan si-
viilipuolella suorittaen tekniik-
kaan ja ammattiinsa liittyviä kurs-
seja. 

Joulukuun alussa -53 Repe sai 
siirron Merisotakouluun. Tykki-
hallin hoitajasta tuli vähitellen ase-
tekniikan pääopettaja joka laa-
jensi tietämystään kaksijaksoisel-
la asemestarikurssilla 50-luvun 
loppupuolella. Vuonna 1955 Repe 
solmi avioliiton Tuovin kanssa. 
Tästä liitosta syntyi kaksi tyttöä, 
Marjut vuona 1955 ja Tuulikki 
vuonna 1958. 

Ammattitaito, asiantuntemus, 
rauhallisuus ja monessa tapauk-
sessa välttämätön kärsivällisyys 

olivat hänen avujansa kun ase-
lajiimme koulutettiin eritasoi-
sia johtajia. 1960-luvulla Repe 
siirtyi Tykistökoulun rt-osas-
ton kautta omaan aselajikou-
luun, Rannikkotykistökouluun, 
01.09.1969. 

Repe Laakkonen oli omal-
la merkittävällä panoksellaan 
rakentamassa Rannikkotykis-
tökoulua ja koko aselajiamme 
antamalla tarpeellisen tykistö-
teknisen perustan kaikentasoi-
sille johtajillemme. 

Repe Laakkonen ehti olla 
vakinaisessa pa lve luksessa 
24.09.1940 - 15.02.1977 eli 
yhteensä 36 vuotta. 

Eläkepäivänsä Repe vietti 
muun muassa johtamassa pu-
hetta perustamassaan Pohjois-
Karjalan Seurassa v u o t e e n 
1992 saakka, yhteensä 25 vuot-
ta! Ansioistaan hänet palkit-
tiin seuran hopeisella ja kultai-
sella ansioristillä. Aikoinaan 
Repe myös kirjoitti ahkerasti 
kokemuksistaan Kansa Tais-
teli-lehteen. Muihin harrastuk-
siin kuului lukeminen, kuvaris-
tikoiden ratkominen ja sak-
sanpaimenkoiransa ulkoilutta-
min en. 

1980-luvun loppupuolella 
rupesi Repen terveys reistai-
lemaan. Huono jalka vaikeutti 
liikkumista. Vielä syksyllä 1992 
Repe kuitenkin osallistui muun 
muassa Suomenlinnan Rannik-
kotykistökillan 30-vuotisjuh-
laan. Vuodenvaihteessa Repe 
joutui kuitenkin sairaalaan, jos-
ta oli vasta päässyt kotiin kun 
terveys petti lopullisesti 6.2. 
1993. Repe haudattiin 6.3. 
Helsingin pitäjän kirkossa. 

OE+MM 
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Eversti 
Jorma 
Vuohelainen 
50 vuotta 

Suomenlinnan Rannikkorykmen-
tin komentaja, eversti Jorma Vuo-
helainen täytti 13.4.1993 50 vuot-
ta. 

Eversti Vuohelainen on syn-
tynyt Varkaudessa, tullut yliop-
pilaaksi Lappeenrannan lyseosta 
vuonna 1962, suorittanut upsee-
rin virkatutkinnon Kadettikoulus-
sa vuonna 1966 sekä yleisesi-
kuntaupseeritutkinnon Sotakor-
keakoulussa vuonna 1975. 

Eversti Vuohelainen on pal-
vellut muun muassa Pääesikun-
nan rannikkotykistötoimistossa 
eri tehtävissäv 1975-1979,1983-
1984 ja toimistopääll ikkönä 
1985-1988. Lisäksi ev Vuohelai-
nen on palvellut Porkkalan Ran-
nikkopatteriston komentajana 
Suomenlinnan Rannikkorykmen-
tissä v 1984-1985, Sotakorkea-
koulun Sotateknillisen koulutuk-
sen johtajana v 1988-1990ja YK-
tehtävissä v 1990-1991. Suomen-
linnan Rannikkorykmentin ko-
mentajana hän on ollut 1.3.1992 
lähtien. 

Lipunnosto Kustaanmiekalla. 

Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin 
75-vuotisjuhla 

Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentti täytti 12.05.1993 75 vuot-
ta. Vuosipäivää vietettiin juhla-
valla tavalla useilla eri tilaisuuk-
silla. 

Rykmentin komentaja evers-
ti Jorma Vuohelainen nousi vai-

monsa ja isänsä Armas Vuohe-
laisen kanssa yhteysalus Träsköl-
le klo 07.40. Komentaja vastasi 
kysymykseen vuosipäivästä:" 
hieno aamu, hieno joukko-osas-
to, uskon että tulee hieno päivä." 

Juhlapäivä alkoi lipunnostol-

Paraatikatselmus Suomenlinnan kentällä. 
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Lipunnostossa palkittuja. 

la Kustaanmiekalla klo 08.00.21 
tykinlaukausta siivitti lipunnou-
suaaivan samoin kuin 12.5.1918. 
Aurinkoinen ja lämmin sää loi-
vat loistavat puitteet tilaisuudel-
le, jossa palkittiin ansioituneita 
rykmenttiläisiä ja rykmentistä 
pois siirtyviä henkilöitä. Saman-
aikaisesti laskettiin Suomenlin-
nan kirkon kunniatauluille kuk-
kaseppele Porkkalan Rannikko-
patteriston komentajan johdolla. 

Kustaanmiekan lipunnostoa 
oli tullut seuraamaan suuri jouk-
ko kutsuvieraita, joista mainitta-
koon kommodori Jorma Marti-
kainen, Rannikkosotilaskotiyh-

distyksen edustajat, laivuri Jor-
ma Ihalainen, eläkkeelle jääneitä 
japois siirtyneitä rykmenttiläisiä 
ja lukuisa joukko rykmenttiläi-
siä. 

Helsingin venepoliisin pääl-
likkö Pentti Kustaa Mäki-Latik-
ka esitti käydyissä keskusteluis-
sa sydämelliset onnittelut Ryk-
mentille vuosipäivän johdosta. 
Mäki-Latikka korosti maanpuo-
lustuksen merkitystä yhteiskun-
nassamme. Keskusteltiin myös 
eri viranomaisten yhteistyön ja -
toiminnan tärkeydestä merenku-
lun turvallisuuden hyväksi. 

Rykmentin 75-vuotisparaati 

järjestettiin Suomenlinnan kirk-
kokentällä. Paraatin vastaanotti 
Läntisen Maanpuolustusalueen 
komentaja kenraaliluutnantti Ilk-
ka Ranta. Hän korosti puhees-
saan Euroopan rajujen tilanne-
muutoksien luoneen olosuhteet, 
joissa tulevaisuuden luotettava 
arviointi on lähes mahdotonta. 
Todel l isessa kriisiti lanteessa 
Suomea vastakin puolustavat 
vain suomalaiset. Suomenlinnan 
Rannikkorykmentillä, osana Län-
tisen Maanpuolustusalueen puo-
lustusjärjestelmää, on keskeinen 
tehtävä pääkaupunkialueemme 
turvaamisessa. Vahva uskottava 
rannikkopuolustus on edelleen 
paras tae siitä, että mereltä ei 
kohdistu uhkaa kärjistyneessä-
kään tilanteessa. 

Kenraaliluutnantti Ranta sa-
noi lopuksi: " Kestäviä tuloksia 
voi saada vain ammattitaitoinen 
ja hyvähenkinen joukko-osasto. 
Rykmentin henkilöstö, sotilaat ja 
siviilit, naiset ja miehet, voitte 
olla ylpeitä omasta rykmentis-
tänne." 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan vahva edustus paraatissa. 
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Killan osasto ohimarssissa. 

Ohimarssin vastaanotti Suo-
menlinnan Kuninkaanportin rap-
pusilta kenraaliluutnantti Ilkka 
Ranta ja rykmentin komentaja 
Jorma Vuohelainen. Näyttävän 
ohimarssinsa rykmentti suoritti 
aluksin. Kaunis sää ja ryhdikkäät 
joukot tekivät ohimarssista juh-
lavan tilaisuuden. 

Juhlalounaat nautittiin sa-
manaikaisesti Santahaminan ruo-
kalassa ja Isosaaren linnakkeel-
la. 

Isosaaren ruokalassa eversti-
luutnantti Markku Oila toivotti 
vieraat tervetulleiksi juhlalou-
naalle. Tilaisuudessa luettiin ko-
mentajan päiväkäsky joka kos-
ketteli rykmentin syntyä ja sen 
historiaa päättyen nykypäivään 
sekä rykmentille osoitettuja on-
nitteluadresseja. Tilaisuudessa 
olivat muun muassaläsnä Viapo-
rin Linnoitustykistön päällikön 

Ohimarssin vastaanottajat Kuninkaanportin rappusilla. 

majuri (myöhemmin eversti) 
Arno Almqvistin tyttäret Arna 
Mikkola ja Elma Almqvist sekä 
Suomenlinnan kunnialaukaus-
patterin päällikkö Aake Pellervo 
Merilä. Merilä ammutti 21 kun-
nialaukausta vuonna 1933 presi-
dentti Svinhufvudin käydessä 
Suomenlinnassa. Silloin käytet-
tiin mustaruutipanoksia. Lukko-
nallina käytettiin I-maailmanso-
taa edeltäviä kitkanalleja. 

Ruokalassa kirjoittaja tapasi 
reservin yliluutnantti Juha Taka-
lon. Takalo oli Isosaaressa alok-

kaana ja aliupseerioppilaana 
vuonna 1962. Merisotakoulun 
reserviupseerikurssilta45 valmis-
tuttuaan hän palasi tulenjohtolin-
jan kokelaana Isosaareen. Pääl-
likkönä Isosaaressa oli tuolloin 
yliluutnantti Veijo Skyttä. Ryk-
mentin komentajana toimi evers-
ti Väinö Karvinen. Reservin yli-
luutnantti Juha Takalo sanoi to-
della arvostavansa nyt 30 vuotta 
myöhemmin saamaansa rykmen-
tin ristiä. 

Rykmentin komentaja ja esi-
kuntapäällikkö vastaanottivat ter-

Puolustusministeri Elisabeth 
Rehn puhuu päiväjuhlassa. 

Juhlalounas Isosaaressa. Keskellä rykmentin ensimmäisen 
komentajan ev Almqvistin tyttäret Arna ja Elma. 
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vehdyksiä puoliltapäivin Santahaminan upseeriker-
holla. Tervehdysten määrä osoitti rykmentillä ole-
van runsaasti sidosryhmiä ja yhteistyökumppanei-
ta. Tervehdysten tuojille tarjoiltiin tervetuliaismal-
ja ja kahvi. 

Päiväjuhla alkoi klo 14.30 Kadettikoulun juhla-
salissa Suomenlinnan Rannikkorykmentin komen-
tajan eversti Jorma Vuohelaisen tervehdyssanoilla. 
Tilaisuudessa oli läsnä mm. puolustusministeri Eli-
sabeth Rehn, puolustusvoimien edellinen komenta-
jakenraali Jaakko Valtanen (entinen Isosaaren pääl-
likkö) ja LMparn komentaja kenraaliluutnantti Ilk-
ka Ranta. Juhlaesitelmän piti professori Mikko Vii-
tasalo. Tervehdykset Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentille esittivät puolustusministeri Elisabet Rehn 
ja LMpa:n komentaja kenraaliluutnantti Ilkka Ran-
ta. 

Tilaisuudessa esiintyivät Helsingin Sotavete-
raanikuoro Arvo Kuikan johdolla, sekä Kaartin 
soittokunta musiikkimajuri Esko Juurin johdolla. 
Tilaisuus päättyi kahvitarjoiluun Kadettikoulun ruo-
kalan salissa. 

Rykmentin vuosipäivän vietto huipentui ilta-
juhlaan Katajanokan kasinolla. Rykmentti oli täyt-
tänyt 75 vuotta. 

Ismo Korhonen 

Sotainvalidien Veljesliiton 
Kukkasrahaston 

adressit 
onnitteluun ja osanottoon 

A d r e s s i p a l v e l u s s a s u o r i t e t a a n m y ö s 
e r i l a i s i a a s i a k k a i d e n t o i v o m i a 
t e k s t a u k s i a . 

S o t a i n v a l i d i e n Vel jes l i i t to 
Rukkasrahasto 
K a s a r m i k a t u 3 4 A (t i . k r s ) , 0 0 1 3 » H e l s i n k i 
p u h . 9 0 - 6 6 9 0 0 8 ( s u o r a ) , 1 7 7 0 0 3 ( k e s k u s ) 

<1 Hamiho 
Oy Hamiko Agency Ltd 
MAMINA KOTKA 

Barker Kutomo Oy 
Virusmäentie 65, 20300 Turku, Finland, 
puh. (921) 381 500. fax (921) 381 522 

RANNIKON PUOLUSTAJIA TERVEHTIVÄT 

OY EHO AB 
FISKARS OY AB 

FUJI FINLAND OY 
HANGON KAUPUNKI 

INTERSPORT K. LINDFORS 
K-KAUPPIAAT JA TURUN KESKO 

OY KOLSTER AB 
KONE-TUKKU OY 

KOTKAN PUHELINYHDISTYS 
LAATIKKOTEHDAS SUOMI OY 

LIIKOS OY 
OY MERIKIITO AB 

NOPTEL OY 
OSUUSKUNTA MAITO-AURA 

PERALTO OY 
RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS 

OY M. RAUANHEIMO AB 
SEU LA OY 

SISU-AUTO DEFENCE 
ONNI VILKAS OY 
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Rannikon yhteistoiminta 

Vieraita miinalautta Pyhärannan kannella. 

Rannikon yhteistoimintaharjoi-
tus -93 pidettiin Hiittisten 
alueella 4.-11.5.1993 Turun 
Rannikkorykmentin komentajan 
eversti Juhani Haapalan 
johdolla. Kapteeni Hannu 
Heinonen kertoo mitä harjoi-
tuksessa tapahtui. 

Yli tuhat osallistujaa 

Rannikon yhteistoimintaharjoi-
tukseen osallistuivat kaikki ran-
nikkotykistön joukko-osastot. 
Mukana oli myös joukkoja Uu-
denmaan ja Porin Prikaatista, 
Varsinais-Suomen Ilmatorjunta-
rykmentistä, Saaristomeren Me-
rivartiostosta sekä Saaristomeren 
ja Suomenlahden Laivastosta. 
Uudenmaan Prikaatin 490 mies-
tä ja40 ajoneuvoa käsittäväjouk-
ko siirrettiin 4.5. Hangon sata-
masta Taalintehtaalle merikulje-
tuksella. Ilmavoimat osallistui-
vat harjoitukseen Satakunnan 
Lennoston ja Kuljetus- ja Tie-
dustelulentolaivueen kalustolla. 
Harjoituksen päämäärä oli har-
jaannuttaa leirijoukot rannikko-
alueen taisteluun yhteistoimin-
nassa meri-ja ilmavoimien kans-
sa. Osin samaan aikaan yth:n 
kanssa 250 reserviläistä harjoit-
teli Gyltössä toimintaa linnak-
keella. Yhteensä yhteistoiminta-
harjoitukseen osallistui noin 1100 
miestä. 

Ammuntoja , kokeiluja 
ja vieraita 

Leirijoukot ampuivat harjoituk-
sessa harjoitus- ja taistelukalus-
tolla runsaat 2000 kranaattia. Il-
matorjunta harjoitteli noin 3000 
laukauksen voimalla. Koulutus-

ammunnat ammuttiin Öröstä ja 
Gyltöstä, harjoitusammunnat ai-
noastaan Öröstä. Leirijoukkoja 
oli myös Hiittisissä, Kasnäsissä 
sekä Örön lähisaarilla ja -luo-
doilla. 

Leirijoukoille esiteltiin har-
joituksen aikana myös aselajin 
uutta kalustoa. Esittelyistä vasta-
si pääosin Rannikkotykistökou-
lun tutkimus- ja kehittämisosas-
to, joka kokeili leirillä muun 
muassa uutta laskinjärjestelmää, 
rannikkomiinaa, lämpökuvalait-
teita ja linnakkeen passiivista 
suojaamista. 

Uudet laitteet kiinnosti myös 
leirillä käyneitä vieraita. Puolus-
tusvoimain komentaja amiraali 
Klenberg vieraili Örössä 10.-
11.5. Vierailun aikana hän tutus-
tui linnakkeen taisteluun, tykis-
töammuntoihin ja uusimpaan 
käytössä olevaan tekniikkaan. 
Sotaharjoituksen seuraamisen li-
säksi amiraali Klenberg tutustui 
Saaristomeren Kansallispuiston 
uuteen opastuskeskukseen Kas-
näsissäjakalastukseen Kuggskä-
rin vesillä. 

Erilainen äitienpäivä 
Örön linnakkeella 

Sotaharjoitus Örön linnakkeella 
keskeytettiin äitienpäiväksi. "Eri-
lainen äitienpäivä saaristossa" oli 

houkutellut noin 700 varusmies-
ten ja henkilökunnan omaista seu-
raamaan, miten rannikkotykistös-
sä osataan viettää kevään kau-
neinta päivää. Omaisten merimat-
ka Öröseen alkoi joko Taalinteh-
taalta tai Hangosta. Erinomainen 
sää suosi äitienpäivän viettoa. 

Örössä omaiset otettiin vas-
taan perinteisellä kenttälounaal-
la. Juhlaan oli saapunut myös 
muutama merkkihenkilö. Puolus-
tusministeri Elisabeth Rehn, puo-
lustusvaliokunnan puheenjohta-
ja Kalevi Lamminen, Turun ja 
Porin Sotilasläänin komentaja ja 
rannikkotykistön tarkastaja oli-
vat tulleet mukaan nauttimaan ja 
juhlistamaan osaltaan tapahtu-
maa. 

Rannikkopuolustusjuhla oli 
koottu musiikkinäytelmäksi, joka 
johdatti juhlavieraat entisajoista 
nykyaikaan. Kapteeni Pasi Staff 
juonsi musiikin lomassa kertoen 
rannikon elämästä, kulttuurista 
ja taisteluista aloittaen Hansasta 
1200-luvulla. Historiasta siirryt-
tiin nykyaikaan toteamalla puo-
lustusvoimien merkittävä asema 
saaristossa sen hyvinvoinnin ja 
elävyyden säilyttäjänä. Ohjel-
masta todettiin, että sillä halut-
tiin paitsi juhlistaa äitienpäivää 
myös rannikkotykistön 75-vuo-
tista taipaletta. 

Musiikkinäytelmä jatkui ta-
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Puolustusministeri Rehn ja 
eversti Haapala keskustelevat 
pikkupojan kanssa. 

sokkaana. Musiikin sovituksista 
vastasi Laivaston Soittokunnan 
viihdeorkesterin Tapio Aalto. Or-
kesterissa esiintyivät Tapio Aal-
lon lisäksi Jarkko Salmi, Reijo 
Ahola ja Aulis Kotaviita. Näy-
telmässä olivat mukana myös 
Aira Samulin Rytmikkäineen ja 
Anna Hanski. Laivaston Soitto-
kunnan viihdeorkesteri yllätti 
niin varusmiehet kuin omaiset 
letkeydellään. Musiikkinäytelmä 
meni yleisöön kuin häkä. Vii-
meisetkin rippeet jäykkyydestä 
olivat mennyttä, kun soittokun-
nan solistit rynnistivät lavalle ar-
meijan harmaissa "Teräsmies"-
paidoissa. Varusmiesten mieles-
tä kuitenkin juhlan kohokohdan 
muodostivat Aira Samulinin Ryt-
mikkäät, jotka näyttivät, mitä 
tanssi hip-hopista teknoon voi 
olla. Suosionosoitukset olivat 
tunnelman mukaiset. 

Yllätysvieraaksi juhlaan lau-
lamaan oli kutsuttu Anna Hans-
ki. Hänen saapumisensa oli kui-
tenkin hiuskarvan varassa, kun 
selvisi että Anna Hanski ja häntä 
noutamaan lähtenyt vene olivat 
eri paikassa. Linnakkeen meri-
uisko pelasti tilanteen. 

Rannikkotykistön tarkasta-
ja eversti Risto Sinkkonen saa-
pui laivalle ja tervehti paikalle 
saapuneista erityisesti äitejä. 
Tämän jälkeen hän paljasti, että 

kantahenkilökunnan joukkue oli 
hieman "epäoikeudenmukaises-
ti" voittanut 8.5. 1993 pidetyn 
tykkien suora-ammuntakilpailun. 
Anna Hanski kutsuttiin onnetta-
reksi juhlan yllätyspalkintojen 
arvontaan. Arvonta oli kaksiosai-
nen. Ensimmäiseen osaan osal-
listuivat vain naiset ja toiseen 
myös miehet. Ensimmäisen ar-
vonnan onnettaren suosikit sai-
vat kummatkin 75 ruusua. Toi-
sen arvonnan palkintoina jaettiin 
kolme Ruotsin matkaa Silja Li-
nellä Turusta Tukholmaan. Lo-
puksi esiintyjiä kiitettiin jakamal-
la heille äitienpäiväruusut. 

Juhla oli loppusinettiä vailla. 
Suomen lipun liehuessa 130 
mmm tornitykki ampui kunnia-
laukauksen - erilainen äitienpäi-
vä Örössä oli päättynyt. 

Puolustusministeri 
Elisabeth Rehn 
rannikkotykistön 75-
vuotispurjehduksella 

Äitienpäivän muuhun ohjelmaan 
liittyen puolustusministeri Elisa-
beth Rehnille, puolustusvalio-
kunnan puheenjohtajalle Kalevi 
Lammiselle ja Turun ja Porin 
Sotilasläänin komentajalle ken-
raalimajuri Hannu Särkiölle ha-
luttiin kertoa, miten rannikkoty-
kistö osallistuu saariston elämän 
ylläpitoon ja kehittämiseen, sekä 
miten puolustusvoimien supista-
missuunnitelmat toteutuessaan 
vaikuttavat rannikkopuolustuk-
seen. 

Ohjelma alkoi Gyltön sata-
masta 9.5. kello 10.15. Purjelai-
vasäätiön s/y Helena komentaja 
evp Pekka Tuomisalon johdolla 

ja Arma Aboan tykit ottivat vie-
raat vastaan Gyltössä. Purjehdus 
historiallista Korpoströmiä pit-
kin kohti Fagerholmaa alkoi. 
Tervehdyspuheessaan eversti 
Haapala korosti paitsi rannikko-
tykistön strategista merkitystä 
myös aselajin asemaa saariston 
jokapäiväisessä elämässä. Lisäksi 
hän esitti huolensa esitetyistä 
suunnitelmista Kuuskajaskarin 
linnakkeen alasajamisesta ja toi-
voi, että rykmentti saisi itse päät-
tää mitä, missä ja miten sääste-
tään. Tällä tavoin voitaisiin estää 
varusmieskoulutusjärjestelmän 
romuttuminen ja henkilöstöpoli-
tiikan hoidon vaikeutuminen. 
Nykytilanteesta Haapala totesi, 
että rykmentillä on hyvä henkilö-
kunta, motivoituneet varusmie-
het ja teknisesti toimivat valvon-
ta-jaasejärjestelmät. Lopuksi hän 
toivotti purjehduksen muodostu-
van rentouttavaksi ja historialli-
seksi matkaksi sekä aselajille rau-
malaiseen tapaan "friski myät-
tuult ja onnenpotkui ahterpeilei-
hin". 

Matkan teemaksi oli valittu 
rannikkotykistön 75-vuotispur-
jehdus. Sen aikana kerrottiin mat-
kan varrella olevista taistelupai-
koista ja historiallisista tapahtu-
mista. Matkalla puolustusminis-
teri Rehnille, kenraalimajuri Sär-
kiölle ja Korppoon kunnalle luo-
vutettiin kopiot Korppoströmin 
taistelusta tuntemattoman tekijän 
kruunun vesileimapaperille aikoi-
naan maalaamasta akvarellista. 
Kopiot akvarellista saatiin, kos-
ka se oli tuotu Suomeen edellis-
viikolla juuri tätä tapahtumaa 
varten. Akvarellin vakuutusarvo 
oli 1.100.000 kruunua. 

Soittokunta "Suomi soikoon" ja Anna Hanski. 
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Uuden patterilaskimen käytön Torjuntakeskus toiminnassa, 
oppii helposti. 

Rykmentin 
kertaus-
harjoitus 

Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentti järjesti rannikkorykmen-
tin kertausharjoituksen 19,-
23.4.1993 Porvoon alueella. 
Harjoituksen johti Rannikkoty-
kistökoulun johtaja everstiluut-
nantti Hanno Strang apunaan 
majuri Juhani Virkkunen. 

Aselajijohto ja SIRR.n komentaja seuraamassa tilanneselostusta. 

№ VALMET LENTOKONETEOLLISUUS 
MOOTTORIHUOLTO 

Osoite: PL 10, 37241 LINNAVUORI 
Puhelin: (931) 417666, Telefax: (931) 417660 

SUOJASAUMA 
V a l m i s t a m m e Puolus tusvoimi l le m m . 
- visuaali- , IR-, tutka- ja l ämpötähys tykse l tä 

suojaavia mater iaa le ja , naamiove rkko ja ja maas tou tus j ä r j e s -
telmiä (yhteistyössä Bar racuda Techno log ie s Ab :n kanssa) 

- va lemaale ja ja -laitteita 
- varasto- , huolto- ja esikuntatel t toja 
- erikoispeit tei tä 

Suojasauma Oy 
Telkkistentie 6 , 7 0 4 6 0 Kuopio 

Puh. 971-261 3355 fax 971-263 2455 
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A r m e i j a m a r s s i i v a t s a l l a a n . 

K U L I N A A R 
R a v i n t o l a t 



Rannikkotykistön tykkimallit 

Rannikkotykistössämme on 
ollut käytössä lukematon määrä 
erilaisia tykkimalleja, joista 
vain muutama on enää käytös-
sä. Ulkomailla, eimerkiksi 
Saksassa ja USA:ssa, toimii 
useita killan tapaisia yhdistyk-
siä ja yksittäisiä tutkijoita, 
jotka ovat erittäin kiinnostunei-
ta eri maiden rannikkopuolus-
tuksesta kautta aikojen. Valitet-
tavasti meiltä suomalaisilta on 
katoamassa tieto oman rannik-
kotykistömme historiasta. 

Koska ulkomailta tulleet ky-
selyt koskien tykkikalustoamme 
yhä useammin on ohjattu allekir-
joittaneelle, olen yrittänyt koota 
listan tykkimalleistamme. Lista 
sisältää niin sanotut merikanuu-
nat, joten en pysty varmuudella 
sanomaan mitkä oheisista mal-
leista ovat olleet nimenomaan 
rannikkotykistön käytössä. 

Pyydän lehtemme lukijoilta 
takennuksia listaan. Erityisesti 
haluaisin lisää luetelluista tykeis-
tä-missä ja milloin ovat olleet 
käytössä, koska ja mistä hankit-
tu, tykkien "lempinimet", erikoi-
set ominaisuudet ja tapahtumat, 
milloin ja miksi poistettu käytös-
tä jne. Jos teillä on tykkimallista 
valokuva lainaisin sitä mielelläni 
lehtemme mahdollisia myöhem-
piä kirjoituksia varten. Pyrin ai-
kanaan julkaisemaan sarjan tär-
keimmistä tykeistämme. 

Kevyet merikanuunat 
37/20-0 merikanuuna m/0buhow 
37/30-Ma automaattinen merikanuuna m/Maxim 
37/40-Po automaattinen merikanuuna m/Mc Lean Poole 
45/47-N puoliautomaattinen merikanuuna m/N (?) 
47/30-Ja merikanuuna m/Japanilainen 
47/40-H merikanuuna m/Hotchkiss 
47/40-0 merikanuuna m/0buhow 
57/40-H merikanuuna m/Hotchkiss 
57/45-Br merikanuuna m/Bridgeport 
57/48-No merikanuuna m/Nordenfelt 
57/50-De merikanuuna m/Derby 
57/55-J merikanuuna m/J (?) 
57/58-H puoliautomaattinen merikanuuna m/Hotchkiss 
75/50-C merikanuuna m/Canet 
75/50-CR merikanuuna m/Canet rannikkolavetilla 
75/50-Me(t) merikanuuna m/Metallitehdas 
75/50-0 merikanuuna m/0buhow 
75/50-M merikanuuna m/Meller 
75/50-ML merikanuuna m/Meller laivalavetilla 
75/50-Ci merikanuuna m/Canet ilman suuntauskoneistoja 
75/öO-OH merikanuuna m/0buhow merihaupitsilavetilla 
75/50-Bi ? 
75/50-M merikanuuna m/Meller 
75/55-C merikanuuna m/Canet? 
75/55-CR merikanuuna m/Canet rannikkolavetilla 
76/30-P puoliautomaattinen merikanuuna m/Putilow 
76/48-Bs puoliautomaattinen merikanuuna m/Bofors suv.lavetilla 
76/49-OH merikanuuna m/0buhow merihaupitsilavetilla 
76 ltK/16-V ilmatorjuntakanuuna vuodelta 1916 m/Vickers 
76 ltK/16-Br ilmatorjuntakanuuna vuodelta 1916 m/Breda 
76 ltK/31 ilmatorjuntakanuuna vuodelta 1931 m/venäläinen 
76 ltK/31-40 ilmatorjuntakanuuna vuodelta 1931-40 m/venäläinen 
88 ltK/37 RMBilmatorjuntakanuuna vuodelta 1937 
88 ltK/39 ilmatorjuntakanuuna vuodelta 1939 
90 k 77 kenttätykistä tehty kiinteälavettinen harjoi-tustykki 

Abba 
maan ja meren herkut 

PL 683, 20361 T U R K U 

Puh 921-538 100, fax 921-538 887 
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Raskaat merikanuunat 
102/60-0 puoliautomaattinen merikanuuna m/0buhow 
105/45-R puoliautomaattinen merikanuuna 

m/Rheinmetall-Borsig 
105/50-B2 puoliautomaattinen kaksoismerikanuuna m/Bofors 
105/58-0 ? 
120/41-A merikanuuna m/Armstrong 
120/45-C merikanuuna m/Canet 
120/45-CLo merikanuuna m/Canet Lokomon lavetilla 
120/50-V merikanuuna m/Vickers 
120/50-V2 merikanuuna m/Vickers kaksoislavetilla 
130/50-N merikanuuna m/N (Nikolajevv?) 
130/55-V merikanuuna m/Vickers 
152/22-D merikanuuna m/Durlacher 
152/35-Mk merikanuuna m/Mk 
152/45-C merikanuuna m/Canet 
152/45-CR merikanuuna m/Canet rannikkolavetilla 
152/45-CMet merikanuuna m/Canet Metallitehtaan lavetilla 
152/45-CLo merikanuuna m/Canet Lokomon lavetilla 
152/45-CL merikanuuna m/Canet laivalavetilla 
152/50-TMet merikanuuna m/Canet Metallitehtaan lavetilla, putki T 
152/50-TR merikanuuna m/Canet rannikkolavetilla, putki T 
152/50-TL merikanuuna m/Canet laivalavetilla, putki T 
152/50-TLo merikanuuna m/Canet Lokomon lavetilla, putki T 
152/50-V merikanuuna m/Vickers 
155/27-BaMk merikanuuna m/De Bange Mk-!avetilla 
203/45-C merikanuuna m/Canet 
203/50-VC merikanuuna m/Vickers Canet lavetilla 

Järeät merikanuunat 
234/50-Be merikanuuna m/Betlehem Steel 
254/45-D merikanuuna m/Durlacher 
254/45-B2 merikanuuna m/Bofors panssaritornikaksois-

asetteluna 
305/52-0 merikanuuna m/0buhow 
305/52-02 merikanuuna m/0buhow panssaritornikaksois-

asetteluna 

Rautatiekanuunat ja 
152/45-CLoRaut 

152/45-CLRaut 
152/46-ELoRaut 
180/57-N Ra ut 
305/52-QRaut 

niiden vaunut 
raskas rautatiekanuuna m/Canet Lokomon 
lavetilla 
raskas rautatiekanuuna m/Canet laivalavetilla 
raskas rautatiekanuuna m/E Lokomon lavetilla 
raskas rautatiekanuuna m/N (Nikolajew?) 
järeä rautptiekanuuna m/0buhow 

llmatorjuntakanuunat 
20 ltK/4b-M ilmatorjuntakanuuna m/Madsen 

Käytetyt lähteet 
Tväl-sotavarustuksen nimikeluettelot Raskas meritykkipatteri 11943 
Tväl-sotavarustuksen nimikeluettelot Kevyt meritykkipatteri I 1943 
Rt-joukkojen tykistövarusteluettelo vuodelta 1955 
Meritykkien tykkikalenteri (vuosi tuntematon) 
Eri ihmisten haastattelut 

Ove Enqvist 

60 VUOTTA 
KENRAALINA 

16.5.1993 tuli kuluneeksi 60 
vuotta siitä, kun kenraali Väi-
nö Valve ylennettiin kenraali-
majuriksi. Häntä kävivät ter-
vehtimässä rt-tarkstaja, evers-
ti Risto Sinkkonen ja hänen 
edeltäjänsä, everstit Jukka 
Karvinen ja Juhani Niska. 
Mukana oli myös eversti Kei-
jo Mikola, joka toimipitkään 
Valven adjutanttina. 

30 VUOTTA SITTEN 

RANNIKON 
PUOLUSTAJA 

2 /1963 
Suomenlinnan Rannikkotykistö-
rykmentti täytti 45 vuotta. Ryk-
mentin kaikkinainen toiminta oli 
keskittynyt Isosaareen, koska 
Mäkiluodossa olivat korjaustyöt 
juuri päättyneet. Kesäkuussa 
1963 Mäkiluotoon oli tarkoitus 
ottaa ensimmäiset alokkaat. 

Rannikonpuolustajain ensim-
mäinen vuosi oli takana päin. Jo 
perustettujen paikalliskiltojen li-
säksi pohdittiin sellaisten perus-
taminen muun muassa Poriin, 
Uuteenkaupunkiin ja Lahteen. 
Päätettiin myös järjestää (ensim-
mäiset) Rannikon Puolustajain 
päivät jo vuonna 1963. 

Yleisesti voidaan todeta, että 
lehti oli vielä suhteellisen vaati-
maton, vain 12 sivua ja muutama 
henkilökuva. Sisältönä oli pää-
osin joukko-osastokuulumisia ja 
eri yhdistysten vuosikokouskuu-
lumiset. Päätoimittajana oli evl 
V Vuorela. 
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COAST DEFENSE 
STUDY GROUP 

DEDICATED TO THE STUDY OF 
SEACOAST FORTIFICATIONS 

C. Michael Lewis 1985 Ballery Blair (2-12"DQ Fori Williams Park O p e Elizabeth. Main 

The Coast Defense Study Group 
(CDSG) perustettiin virallisesti 
vuonna 1985 Fort Monroessa, 
Virginiassa USA: ssa. Ensimmäi-
nen kokous pidettiin kuitenkin jo 
1978 New Yorkin satamapuolus-
tukseen suuntautuneen vierailun 
yhteydessä. Yhdistyksen tarkoi-
tuksena on edistää ja tukea pää-
asiassa USA:n mutta myös mui-
den maiden rannikkopuolustuk-
sen tutkimista. Tutkimusten koh-
teena ovat rannikkopuolustuksen 
historia, tekniikka, rakennushis-
toria, strategia ja taktiikka, kou-

lutus jne eli periaatteessa kaikki 
rannikkopuolustukseen liittyvät 
osa-alueet. 

Yhdistyksen vierailut ovat 
suuntautuneet USA:n eri ranni-
konpuolustuksen kohteisiin. Yh-
distys tekee myös matkoja US A:n 
ulkopuolelle. Ensimmäinen kau-
komatka suuntautui Bermudaan 
vuonna 1988. Yhdistys julkaisee 
myös omaa lehteänsä joka sisäl-
tää jopa noin 800 sivua vuodes-
sa! 

Allekirjoittanut liittyi yhdis-
tykseen vuonna 1992. Jäsenmak-

The Coast 
Defense Study 
Group (CDSG) 
promotes and 

encourages the 
study of coast 

defenses through 
its annual 

conferences, 
special tours and 
quarterly journal. 

su oli ainakin vuonna 1992 25 
USD ( noin 150 mk) johon sisäl-
tyy ainakin mainittu lehti. Tar-
kempia tietoja saa allekirjoitta-
neelta tai suoraan puheenjohta-
jalta, Elliot L Deutsch, 731 Balti-
more Pike, Bel Air, Maryland 
21014 USA. 

Jos haluaa tutustua tarkem-
min USA:n entiseen rannikkoty-
kistöön kannattaa aloittaa luke-
malla kirja "Seacoast Fortifica-
tions of The United States"jonka 
on kirjoittanut seuranjäsen Ema-
nuel Raymond Lewis. Uusin pai-
nos lienee vuodelta 1979 ja jul-
kaisija on Pictoral Histories Pub-
lishing Company, Missoula, 
Montana, USA 

Ove Enqvist 

Q 
Turvallista ja tehokasta työtä 
suomalaisen luonnon hyväksi 

EKOKEM a°B
¥ 

PL 181 11101 RIIHIMÄKI 

Puh. (914)7151 TLX 153 05 EKOKE SF 
Telefax (914) 715 300 
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RATIONALISOIDAAN 
- JA SÄÄSTÖÄ SYNTYY... 
Allaoleva pakinantapainen 
syntyi alkuvuodesta 1992. Se 
oli tarkoitettu Rannikon 
Puolustajaan, mutta se ei 
silloin mahtunut lehteen, ja 
arveltiin ettei se myöhemmin 
olisi ajankohtainen. Vaan 
kuinkas kävikään! Pienin 
stilistisin tarkistuksin tämä 
juttu on yhäti ajankohtainen -
voiko näin hullu tarina toteu-
tua? 

Majuri Kalle Organisatöör ja 
majuri Pelle Älä-Hötkylä (vm:n 
suku, sukunimestä päätellen, 
Pohjanmaalta) tapaavat kadulla. 
K: "Rationalisoijaan ja sääste-
tään! Oletko kuullut viimeiset 
uutiset?" 
P: "En. Kerro!" 
K: "Juu, siirrämme Vasalandias-

ta rantajullipariston Drakaan!" 
P: "Eikös Drakassa ole jo julle-
ja?" 
K: "Lakkautetaan! Vapautuvat 
tilat Vasalandiasta siiretyille!" 
P: "Mutta niihin tiloihin ei ranta-
jullit suurehkona joukkona mah-
du!" 
K: "Saavat luvan mahtua! Nyt 
säästetään! Sitäpaitsi Gangutista 
lakkautetaan kaupungissa olevat 
rantajulliston osat. Säästöä syn-
tyy!" 
P: "Entä Gangutin julliston saa-
rilla olevat yksiköt? Onhan Dra-
kasta Gangutiin kymmeniä kilo-
metrejä." 
K: "Huolletaan Drakasta! Yksi 
kuormuri riittää! Taas säästyy!" 
P: "Entä matka Gangutista saa-
rille?" 
K: "Saarilla on kapiaisilla venei-
tä. Käyttäköön niitä! Veneet on 

sitäpaitsi hankittu valtiolta saa-
dulla palkalla!" 
P: "Entä talvella?" 
K: "Joutavuuksia! Nyt on kaikki-
en kiristettävä vyötään!" 
P: "Mitäs tehdään Vasalandiassa 
olevan varuskunnan tiloilla? 
Myydäänkö?" 
K: "Hölmö! Sinne siirretään Ni-
nivestä tarvittaessa JulliKoulu ja 
SandikastaRantajulliKoulu! Va-
pautuu tiloja Niniveen ja Sandi-
kaan! Ja jos ei tuo vaihtoehto 
kelpaa, niin myydään Vasalandi-
an kassualue! Sinne sopisi kirp-
paria, bingohallia, taiteentekijöi-
den suojatyöpaikkoja ja vaikka 
mitä!" 
P: "Eikös nuo koulut jo kerran 
ollet yhdessä ja kokeilu meni pen-
kin alle?" 
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AT-Marine Oy pelaa varmoin kortein 

Wikroliix 
* 

01 
< J 

Opaste- ja turvavalot 

Robertson 

Pilotit, hyrräkompassit 
ia ECDIS-merikortit 

e \ 
Q 
¥ 

e \ 

K 
¥ 

A 
¥ 

ENRAF 
NONIUS -fluTRDNICH- R a y t h e o n 

A 

Ö 
V 

* 
M 

V 

A 
V 

v y 

Säiliömittausjärjestel-
mät maapuo le l le 

Palohälytin- ja kone-
valvontajäriestelmät 

Integroidut navigointi-
ja kommunikointijär-
jestelmät 

AT-Marine Oy on merenkulkulaitteiden täyden palvelun talo. Päämiestemme 
tuotteet edustavat alan viimeisintä tekniikkaa ja ne käsittävät merenkulun 
keskeiset laitteet komentosillalta konehuoneeseen. Lisäksi toimitamme erilai-
sia järjestelmiä ja komponentteja teollisuudelle ja puolustusvoimille. 

A T - Marine Oy 
Olemme osa VARTA-ryhmää 

Kutojantie 1 

02630 ESPOO 

puh. (90) 52501 

tax (90)525 0318 

Rautatehtaankatu 4 

20200 TURKU 

puh. (921) 534 000 

fax (921) 302 001 
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APUAKAIVATAAIM 

Suomenlinnan tyki t 

Suomenlinnassa on erilaisia tyk-
kejä sekä valleilla, Rannikkoty-
kistömuseon edessä, Paraatiken-
tän laidalla että Kuninkaanportin 
läheisyydessä. NykyisetSuomen-
linnan oppaat eivät tiedä näistä 
tykeistä mitään. Koska tykeistä 
kuitenkin silloin tällöin tulee ky-
selyjä jopa ulkomaita myöten, 
olen pyrkinyt keräämään niistä 
tietoja. Epäselviksi ovat jääneet 
kuvissa esitetyt tykit. Pystyisikö 
joku auttamaan? Tykkien mallit 
ja historia kiinnostavat. Vasta-
uksetpyydetään lähettämään leh-
den toimitukseen. OE 

Kuninkaanportin läheisyydessä 
olevat tykit. 

Rannikkotykistömuseon edessä 
oleva tykki. 

Johtorenkaan 
kadonnut hylsy 

Herrasmieskilpailun kiertopal-
kinto, kuvassa esitetty hylsy, on 
edelleen kateissa. Pyydetään 
mahdollista löytäjää soittamaan 
joko Johtorenkaan puheenjohta-
jalle, Kai Brandstackille (puh ko-
tiin 805 7064), Pentti Vähäkallio 
(puh kotiin 675 967) tai Ranni-
kon Puolustajan päätoimittajalle 
(puh töihin 161 5201). 

Tutkimusapua 

Tutkin muun muassa Wahter-
päässä sijaitsevan Lehtisen lin-
nakkeen historiaa, mukaanluki-
en ulkosaaret (Mustaviira, Or-
rengrund). Sota-arkistosta olen 
selvittänyt aika hyvin linnakkei-
den sodanaikaiset tapahtumat. 
Tarvitsen lisätietoja muun muas-
sa seuraavista aiheista: 
- Lehtisen ja erityisesti linnakk-
en tykkien kohtalo vuoden 1944 
jälkeen. 
- Wahterpään miinavarikko (pu-
rettiin joskus 1960-luvulla). 
Ystävälliset "vinkit" minulle voi 
kertoa puhelimitse tai faxilla. 

Lars Illman 
IMATRAN VOIMA OY 
Loviisan Voimalaitos 
PL 23 
07901 LOVIISA 

Puh (915) 550 4100 
Fax (915) 550 4435 

o i l o x x g 
PL 5. 15801 LAHTI insaarni 

u PUUTVOIEHDRS TURKU 
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KIRJALLISUUTTA 

Joukko-osastojen historiat 
valmistuvat 
RtUY:n aloitteesta käynnistettiin 
aikoinaan Rannikkotykistöjouk-
ko-osastojemme historioinen kir-
joittaminen. Projekti on edennyt 
siihen vaiheeseen, että ensimmäi-
set osat ilmestyvät vuoden 1993 
loppupuolella. Osia tulee kaiken 
kaikkiaan kuusi, joista yksi osa 
käsittelee rannikkopuolustuksen 
yleistä historiaa ja teknistä kehi-
tystä vuodesta 1918 nykypäivään 
saakka. Muut osat käsittelevät 
rannikkotykistön viittä joukko-
osastoa. Myös Rannikkotykistö-
koulun historiikki on valmisteil-
la. 

Ensimmäisenä ilmestyy Kot-
kan Rannikkopatteriston historia. 
Seuraavassa Rannikon Puolusta-

Ainakin niille, jotka ovat käyneet 
sotakoulua Santahaminassa He-
vossalmi ja sen silta ovat tuttuja. 
Hevossalmen alueella toimii vi-
reä Hästnäs ry-seura, joka on jul-
kaissut 34-sivuisen "Hevossalmi 
- Helsingin itäinen portti" -nimi-
sen kirjasen. Historiikin sisältö 
on mielenkiintoinen jakertoo tär-
keimmät yksityiskohdat myös 
naapurisaaristahan tahaminas ta ja 
Suomenlinnasta. Olihan Hevos-

jassa on tarkemmat tiedot muun 
muassa tilaamisesta. Ennakkoti-
lauksesta voi kuitenkin tiedustel-
la Kotkan Rannikkopatteristos-
ta, yliluutnantti Tarmo Korho-
nen, puhelinnumero952-281333/ 
Nh (Pv:n verkossa 8-855-435). 
Ennakkotilaajille on luvassa yli-
määräinen etu! 

Kirjojen ilme ja kirjapainoto-
teutus on yhteneväinen. 

Hinnat ovat seuraavat: 
Yksittäinen historia 145 mk 
Rannikkopuolustuksen yleinen 
historia ja tekninen kehitys 60 mk 
Yllä mainittu osa yhdessä yhden 
toisen osan kanssa 30 mk 
Koko sarja (kuusi osaa) 700 mk 

salmi ja sen valvominen 1700-
luvulla ja 1800-luvulla tärkeä 
kohde myös silloiselle rannikko-
puolustukselle. Kirjasen ulkoasu 
on harvinaisen edustava tämän-
kokoisille julkaisuille. 

Kirjasen on kirjoittanut seu-
ran puheenjohtaja Kari Sautero 
(puh 90-698 4948), jolta sitä voi 
myös tilata 50 mk hintaan. 

OE 
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K: "Joutavuuksia! Saavat tulla 
toimeen yhdessä, julleja molem-
mat! Rationaliseeraamista ei nyt 
pysäytetä!" 
P: "Entä Sandikan tiloihin? Ra-
tionaaliosastoko?" 
K: "Hölmö! Sandikassa yhdiste-
tään UuPati ja KaartPatl ja sääs-
töä rupesi taas syntymään!" 
P: "Jassoo. Vieläkö muuta?" 
K: "Mikään ei jää puolitiehen! 
UuPatl:lta vapautuviin tiloihin 
siiretään Tappeluslyseo, Signaa-
lilyseo ja joku muu opisto. San-
dikaan syntyy varsinainen sota-
opistocampus! Katsos UuPatl:sta 
jää Sandikaan alisotilasopisto ja 
RantajulliKoulustalusperikurssi. 
Tulee komea keskittymä ja sääs-
töä rupeaa taas syntymään!" 
P: "Kyllä varmaan..." 
K: "Usko pois! Ja tää on vasta 
alkua! Sinitakit, sekä veneilevät 
että ilmailevat voidaan vähin vai-
voin yhdistää. Luonnonvoimia 
molemmat. Loppuu niidenkin 
keskeinen rutina. Ja säästöä syn-
tyy!" 
P: "Alkaakäymään vaikeeksi..." 
K: "Ennakkoluuloja! Vaikeaa se 
on, kuule meillä kehitystä eteen-
päinvievilläkin. Muutosvastarin-
taa oikein lietsotaan! Ei edes yri-
tetä tajuta valtakunnan hätätilaa!" 
P: "Kaitpa tämä sitten on mietitty 
juttu?" 
K: "Älä ivaile! Meillä Mietintä-
myssyosasto tekee ympäripyörei-
tä päiviä. Onneksi ei kukaan siel-
lä ole työaikalain alainen, joten 
sielläkin syntyy selvää säästöä!" 
P: "Taidan päästä kärryille..." 

Kallen ja Pellen keskustelu 
päättyi ensinmainitun "Hei! Taas 
tuli uusi idea! Painelenkin heti 
kehittelemään!"... 

...ja sarja jatkunee seuraavis-
sa numeroissa... 

...epäilee Heikki... 

VIATEK-YHTIÖT 

Suomenlinnan Liikenne Oy-
Sveaborgs Trafik Ab 

Hevossalmi-
Helsingin itäinen portti 
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R t U Y : n 
maakuntakokous 

RANNIKONPUOLUSTAJIEN 
KESÄPÄIVÄT VAASASSA 

14 -15 .8 . 1 9 9 3 

Tutkija R Hämäläinen pitämässä esitelmää. 

RtYU:n hallitus pitää kerran vuodessa yhden ko-
kouksistaan muualla kuin Helsingissä. Tänä vuon-
na oli vuorossa Turku. Puitteiksi oli valittu Turun 
Upseerikerhon arvokkaat tilat. 11.2. 1992 pidetty 
kokous aloitettiin hallituksen kokouksella. Tämän 
jälkeen pidettiin kaikille avoin tilaisuus, johon oli 
saapunut noin 35 rannikkopuolustuksen ystävää. 
Tilaisuuden avasi TurRR:n komentaja eversti Ju-
hani Haapala. Ev Haapala toivotti vieraat tervetul-
leiksi ja kertoi lyhyesti TurRR:n ajankohtaisista 
asioista. RtUY:n puheenjohtaja esitti tämän jäl-
keen oman tervehdyksensä. 

Illan varsinaiseksi esiintyjäksi oli kutsuttu tut-
kija Risto Hämäläinen, joka kertoi maanpuolus-
tusasenteiden ja -hengen kehittymisestä toisen 
maailmansodan jälkeen. Ilmeni, että vaikka maan-
puolustustahto Suomessa tunnetusti on korkea, 
niin usko siihen että puolustusvoimamme pärjäisi-
vät hyvin mahdollisessa kriisissä ei ole yhtä kor-
kea. Maanpuolustushengen todettiin olevan vah-
vasti liitoksissa esimerkiksi siihen, miten suoma-
lainen kokee oman asemansa. Ruodittiin värik-
käästi Suomen ja jo edesmenneen Neuvostoliiton 
suhteita ja sitä, kuka oli ja oliko yleensä kukaan 
rähmällään mihinkin suuntaan. Näitä asioita poh-
dittiin sekä esitelmän jälkeen käydyssä keskuste-
lussa että vielä sitä seuranneen illallisen ja sauno-
misen yhteydessä. Kiitos turkulaisille hyvin järjes-
tetystä ja mielenkiintoisesta kokouksesta! 

HH ja OE 

Alustava ohjelma 

Lauantai 14.8. 
* Lounas varuskuntaruokalassa 
* Päiväjuhla varuskunnan koulutustalolla 
- Liput 
- Tervehdyssanat 
- Varuskunnan esittely 
- Soittokunta 
* Seppeleen lasku perinnemuurilla 
* Vaihtoehto-ohjelmaa: 
- Tropiclandia/Wasalandia 
- Vaasa sightseeing 
- Risteily saaristossa 
* Ruokailu varuskunnan ruokalassa 
* Kaupunginjohtajan cocktail-tilaisuus 
* Yhteinen illanvietto molemmilla kerhoilla 
- Päällystökerholla orkesteritanssit 
- Upseerikerholla tunnelmamusiikkia pianolla 
Sunnuntai 15.8. 
* Lipunnosto ja silliaamiainen Kilta-talolla 
* Kesäpäivien päätös 

Kesäpäivien kustannus per henkilö 200 mk, joka 
sisältää aamiaiset, lounaat, illallisen, kuljetukset, 
cocktailit, meriristeilyn/sightseeingin sekä 60 ha-
lukkaalle majoituksen varuskunnan tiloissa. Mikä-
li majoitus hotellissa: Hotelli Silveriä ä 150 mk/ 
henkilö, Hotelli Fenno ä 100 mk/henkilö 4 hengen 
huoneessa, 200 mk 2 hengen huoneessa. 

Killan hallitus toivottaa rannikon puolustajat 
sydämellisesti tervetulleiksi Vaasan. Olkaamme 
sankoin joukoin mukana todistamassa aselajin voi-
makasta maanpuolustustahtoa ja lujittamassa ha-
lua Vaasan Rannikkopatteriston säilyttämiseksi it-
senäisenä joukko-osastona Vaasassa! 
Ilmoittautumiset 31.7. 1993 mennessä: 

Erkki Salmi 
961-171 899 
Tuula Nyberg 
961-161 857 (työ), 
961-169 001 (koti) 

Luotettavaa yhteistyötä 
I k l - edullisia hankintoja 

V A L T I O N HANKINTAKESKUS 
Käyntiosoite Valimotie 25-27, 00380 Helsinki 
Postiosoite PL 108, 00381 Helsinki 

Puhelinvaihde (90) 560 21, telekopio ( 9 0 ) 5 6 0 2360 
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Rannikon Puolustajain Kilta ry 
Rannikkopuolustajain Killan 
sääntömääräinen vuosikokous 
pidettiin perjantaina 19.3. 1993 
Helsingissä Maanpuolustuskilto-
jen Liiton (MPKL:n) toimistos-
sa. Kaikki neljä jäsenkiltaa olivat 
edustettuina kokouksessa. 

Vuosikokous päätti soveltaa 
RPK:n uusia, kesken edellisen 
toimintakauden vahvistettuja 
sääntöjä "puhtaan pöydän" peri-

aatteelta, toisin sanoen kaikki 
valinnat suoritettiin "uusina". 
Sääntöuudistusprosessi vei aikaa 
lähes kolme vuotta. Tämän aika-
na myös MPKL muutti sääntö-
jään. Liittoneuvostoon (RPK:n 
säännöissä Kiltaneuvosto) ei enää 
valita edustajia jäsenten ilmoit-
tamisen perusteella, vaan valin-
nat suorittaa liittokokous. Muo-
dollisesti tämä edellyttää RPK:n 

uusien sääntöjen rukkaamista si-
ten, että Kiltaneuvostoa koske-
vat kohdat poistetaan. Nykyisten 
sääntöjen mukaisesti vain yksi 
muutoskokous tarvitaan. Tämä 
sääntömuutos päätettiin suorittaa 
RPK:n ylimääräisessä kokouk-
sessa Vaasan Rannikon Puolus-
tajain päivien yhteydessä 14. -
15.8.1993. 

Ensiluokan liite 
ensiluokkaisessa huoneistossa, 
mutia hinnat silti yhtä halvat kuin sivukaduilla. 

Kulta- ja Kel losepänalan tavara t : 

Lahja- ja 
Palkintoesineet 
Kihlat ja Kellot 
ostatte edullisesti liikkeestäni, jonka varasto 

on suun ja hyvin alaansa edustava. 

K U L T A S E P P Ä 

J. A. TARKIAINEN 
V I I P U R I 

" K a r j a l a n " l i i ke t a lo , K a r j a l a n k a t u 19. 

RPK:n kiltahallitus vuonna 1993 
Puheenjohtaja Asko Heilala (Suomenlinna rt-kilta) 
1. varapuheenjohtaja Toivo Veriö (Turun rt-kilta) 
2. varapuheenjohtaja Eero Pekkola (Kyminlinnan rt-kilta) 
Jäsen Matti Ahlroos(Turun rt-kilta) Jäsen Ilmari Pusa (Kyminlinnan rt-kilta) 
Jäsen Esko Järvi (Suomenlinna rt-kilta) Jäsen Erkki Salmi (Merenkurkun kilta) 
Jäsen Heikki Kanervamäki (Turun rt-kilta) Jäsen Timo Sario (Suomenlinna rt-kilta) 
Jäsen Timo Koukku (Merenkurkun kilta) Jäsen Esa Terviö (Kyminlinnan rt-kilta) 
Jäsen Eino Lauren (Merenkurkun kilta) 

Kiltahallitus kutsui RPK:n sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Viljo Markkasen. 
AHla 

Ilmoitus julkaistu 1.4.1931 
Karjala-lehdessä. 

. . .perinteet ja tkuvat . . . 

YKSILÖLLISTÄ PALVELUA 
JA KORKEALAATUISIA 

TUOTTEITA 

• 

TARKIAINEN 
M i k o n k a t u 1. 00100 Helsinki, p. 661916 

Lans i t uu l enku ja V 07.100 Espoo , p. 4 6 1 6 4 4 ;; 
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Kiltalaisia miettimässä killan tulevaisuutta. Oikealla Jouni 
Grönroos. 

Suomenlinnan Rannikkotykistö-
kilta päätti ennen vuosikokous-
taan järjestää killan tulevaisuutta 
pohtivan seminaarin. Seminaa-
riin, joka pidettiin 30.1. 1993 
Rannikkotykistökoulun uloissa, 
osallistui vajaa kaksikymmentä 

nuorta ja nuorekasta kiltalaista. 
Päivä aloitettiin SlRR:n ko-

mentajan, eversti Jorma Vuohe-
laisen, avauspuheenvuorolla. 
Vuohelainen kertoi rykmentin 
uudesta "joukkojentuotantojär-
jestelmästä" ja toivoi, että killan 

Keltaisen Rykmentin 
kuulumisia 
Jatkosodan 1941-1944 
aikaisen "Keltaisen 
Rykmentin" (RTR2) 
perinnetilaisuudessa 
25.1.1993 luovutettiin 
rykmentin monikymmen-
vuotiselle perinnetoimi-
kunnan puheenjohtajalle 
Onni Kauppiselle 
(kuvassa keskellä) 
hänelle 6.12.1992 
myönnetty Suomen 
Valkoisen Ruusun 
ritarimerkki. Kuva Paul 
P Volotin. 

toimintaa voitaisiin tulevaisuu-
dessa laajentaa sekä alueellisesti 
että kaikkia henkilöryhmiä pa-
remmin huomioon ottavaksi. 
Varsinkin rykmentin itäisillä alu-
eilla voisi toimintaa tehostaa. 

Rykmentin komentajan jäl-
keen Erkko Kajander Maanpuo-
lustuskiltojen liitosta valotti uut-
ta vapaehtoista maanpuolustus-
koulutusta ja sen suomia mah-
dollisuuksia kiltatoiminnan ke-
hittämiseen. Todettiin, että oike-
aan suuntaan ollaan menossa, 
mutta muutamien esitettyjen 
kommenttien perusteella paljon 
olisi vielä tehtävä. 

Killan oman puheenjohtajan, 
Eero Sivusen puheenvuorosta 
kävi ilmi, ettei eri maanpuolus-
tusjärjestöjen yhteistoiminta ole 
vielä edennyt "ruohonjuuritasol-
le". Ei aina tiedetä mitä muut 
järjestöt tekevät ja miten omakilta 
voisi ja pitäisi olla toiminnassa 
mukana. Välillä on jopa tullut 
esille, toimiiko omakaan kilta 
yhdistysten sääntöjen ja tavoit-
teiden mukaisesti. Tämä on yksi 
syy, minkä takia seminaarin ta-
paiset tilaisuudet ovat tärkeitä. 

Loppupäivä käytettiin esille 
tulleiden kysymysten pohtimi-
seen työryhmätyöskentelynä. 
Paljon hyviä ideoita tuli esille. 
Nämä ideat muokattiin vuoden 
1993 toimintasuunnitelmaksi, 
joka sitten hyväksyttiin killan 
vuosikokouksessa Suomenlinnan 
Upseerikerholla 5.3. 1993. 

Killan vuosikokouksessa kil-
lan uudeksi puheenjohtajaksi va-
littiin entinen varapuheenjohtaja 
Jouni Grönroos. Sihteerinä jat-
kaa kesään saakka Kauko Pyys-
känen, johon mennessä toivotaan 
uuden sihteerin löytyvän. Uuteen 
johtokuntaan kuuluu myös ilah-
duttavan monta nuorta kiltalaista 
ikinuorien lisäksi. 

Ove Enqvist 
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ELCOTEQ VALMISTAA 
ELEKTRONIIKAN RAKENNEOSIA 

E l e k t r o n i i k a n s o p i m u s v a l m i s t a j a n a E l c o t e q o n P o h -
j o i s m a i d e n s u u r i m p i a j a k o k e n e i m p i a . 

Elcoteq on yr i tys , j o n k a t a k a n a o n 60-vuot i se t pe r in -
teet k u l u t u s e l e k t r o n i i k a s t a a m m a t t i e l e k t r o n i i k k a a n . 

Yritys va lmis t aa 400 000 t u o t e t t a v u o d e s s a — j o k o 
r a k e n n e o s i n a tai va lmi iks i k o o t t u i n a l o p p u t u o t t e i n a 
— moni l le kansa invä l i ses t i t u n n e t u i l l e suuryr i tyks i l l e 
kuin myös useille pienil le l a i t eva lmis t a j i l l e . 

K ä y t e t t ä v i s s ä m m e on a l a n u u s i n t e k n o l o g i a , n y k y a i -
kaiset t u o t a n t o k o n e e t j a o s a a v a t ihmise t — ka ikk i 
käy te t t äv i ssä i lman o m i a i n v e s t o i n t e j a n n e . 

V a l m i s t a m a a m m e e l e k t r o n i i k k a a o n m i t ä e r i la i s im-
missa l a a t u t u o t t e i s s a ; m a k a p u h e l i m e t , t a a j u u s m u u t -
t a j a t , o m p e l u k o n e e t , n ä y t t ö p ä ä t t e e t , e n e r g i a m i t t a -
rit, h e n k i l ö h a k u l a i t t e e t , m o o t t o r i s a h a t . 

Elcoteq Oy A b 
P L 4 7 / L ä n s i - L o u h e n k a t u 31 
08100 L o h j a 
P u h . 912-1431 
T e l e f a x : 912-143 210 Elcoteq 

Exelillä on pitkä kokemus puolustus-
sektorin materiaalien kehittämisessä 
ja erilaisten tuotteiden valmistamises-
sa puolustusvoimille. 
Exelin valmistamat panospakkaukset 
ovat turvallisia varastoida, kestävät 
hyvin kuljetusta ja ovat kevyitä käsi-
tellä. 
Muita puolustusvoimille tarkoitettuja 
tuotteita ovat komposiittirakenteiset 
teleskooppimastot, naamiotukiraken-
teet, ristikkomastot ja piikkitutkaimet. 

EXEL OY 
Muovilaaksontie 2 
82110 Heinävaara 
Puh. 973-797 811 

Spezko tuo 
paremmat 
ratkaisut 

••» • % ••« • » 

Optroniikka • Mittausvälineet • Johtamisjärjestelmät (Meridian Systems Oy) 
Viestijärjestelmät • Elpu-materiaali • Tulenjohtojärjestelmät 
Turva-autot • Simulaattorit • Tutkat • UAV-järjestelmät 
Lentokoneet • Helikopterit • Mastot • Pistoolit 
Survival-materiaali 

Aspezko 
Spezko Oy, Pieni Roobertinkatu 11 A, (90) 611 370 




