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Hyvissä 
kaupoissa 

VfSA 
Et tarvitse muita kortteja 

Ilo ei julista itseään, 
se tarttuu 
Olen aina ihail lut j a kunnioi t tanut työtoverei ta j a es imiehiä , j o tka 
ki ireis tään j a huol is taan huol imat ta ovat j aksanee t olla ystäväll is iä 
j a ker inneet va ih tamaan m u u t a m a n sanan, edes oh imennen . Olen 
itse pyrkinyt nouda t t amaan samaa menet te ly tapaa silläkin uhalla, 
että alaiset saisivat sen käsi tyksen ettei es imiehel lä todel lakaan ole 
muu ta tekemis tä kuin alaisten kanssa rupattelu. 

Kiertel in lomal la ol lessani kaupungi l la t apaamassa tut tavia j a 
entisiä työtoverei ta . Jutelti in niitä näitä. Yllätyin j a hätkähdin , kun 
tapaamistani henki lö is tä ko lme nel jäs tä oma-aloi t teisest i otti esille 
huonon tuneen työi lmapi i r in j a kir is tyneet suhteet työpaikal la . 
Es imiehe tkään eivät aina saaneet kii tosta. 

V u o n n a 1993 tapahtui puo lus tusvo imissa pal jon. Mone l l a 
vaihtui työpa ikka uuden j o h t a m i s - j a ha l l in to jär jes te lmän myötä . 
Samal la vaihtui kent ies esimies. Mone l l e puheet lamasta j a puo-
lus tusvoimien työpa ikko jen supis tamises ta ovat todell ista totta. 
M y ö s es imiesasemassa oleviin kohdis tuu täten koh tuu t toman pal-
j o n painei ta j a murhei ta . O n he lppo unohtaa , että ihminen tulee 
ihmiseksi vain älyn avulla, mut ta hän on ihminen vain sydämensä 
avulla (Henri Amie l 1821-81). 

V u o n n a 1994 puolus tusvoimissa otetaan käyt töön tulosjohta-
minen , j o n k a yksi tavoite on ihmis lähe isempi t y ö n t e k o j a alaisten 
huomioon ot taminen. Toisaal ta on ki inni tet tävä huomio ta työn 
tulokseen. Olen aina aistinut ristiriidan tässä asete lmassa . Aidossa 
tu los joh tamisessa pitäisi käsi t tääkseni olla mahdol l i suus valita 
sellaiset työnteki jä t , j o iden avulla päästään parhaaseen tu lokseen. 
Toisaal ta pitäisi myös ot taa työnteki jän tarpeet j a to ivomukse t 
huomioon . Tässä mei l lä es imiehi l lä on pur tavaa ihan riittävästi 
muu tamaks i vuodeksi , muis taen että ryppyjen pitäisi vain osoi t taa 
missä h y m y on ollut (Mark Twain 1835-1910). 

* 

V i i m e vuonna otsikoin erään pääki r jo i tuksen "Alku a inahanka la" . 
Ol in osittain väärässä; j a tkok in on ollut välil lä ainakin yhtä hanka-
laa. Juuri ennen j o u l u n u m e r o a lehden k i r japa ino meni konkurs -
siin. Joudut t i in va ih tamaan pa inopa ikkaa " lennossa" . Vaih to vali-
tettavasti joht i siihen, että lehti myöhäs ty i pahast i . Lisäksi talou-
delliset va ikeudet ovat huoles tut taneet ainakin al lekir joi t tanutta. 
Onge lmis t a on selvitty Kus tannusosakeyh t iö S u o m e n Miehen 
suurenmoise l la avulla. 

Pieni aivoriihi on kevääseen mennessä luvannut miet t iä lehden 
kehi t tämistä . Kehi t tämäl lä lehteä voitaisiin sitä markk ino ida aktii-
v i semmin myös ulkopuolis i l le j a ehkä samal la kohentaa taloutta. 
Parannuses i tyks iä voi lähettää lehden toimituksel le . 

Maa l i skuussa 1994 O v e Enqvis t 



IN MEMORIAM 

Yleisesikuntaeversti, johtaja 

OLAVI LYYTINEN 
Vuoden alku toi mukanaan viestin yleisesikuntaeversti, johtaja Olavi Lyytisen 
siirtymisestä tästä ajasta tuonpuoleiseen tammikuun 13. päivänä. Urhea kamppai-
lu pitkäaikaista rasittavaa sairautta vastaan oli päättynyt. Isänmaan ja yhteiskun-
nan, perheensä ja oman aselajinsa hyväksi mittavan elämäntyön tehneen sotilaan, 
voimakkaan toimijan ja vaikuttajan rikas elämänkaari laskeutui päätepisteeseensä 
lähes 74 vuoden pituisena lähtien vuoden 1920 huhtikuun 15. päivästä. 

Olavi Lyytisen aktiivinen sotilasura kesti kolme vuosikymmentä. Uraa poh-
justi isänmaallisen nuoren monivuotinen palvelu kotikaupungin, Helsingin suo-
jeluskunnassa talvisotaan saakka. Sotavuodet merkitsivät sotilasuran valinneelle 
nuorukaiselle sekä palvelua rintamatehtävissä että niiden lomassa valmistautu-
mista aktiiviupseeriksi meripuolustuksemme riveihin. Kadettialikersantin arvo 
Merisotakoulussa heijasti Olavi Lyytisen voimakasta positiivista asennoitumista 
itsensä kehittämiseen. Talvisodan rintamapalvelu Osasto Paalun riveissä Karjalan 
Kannaksel laja sittemmin jatkosodassa nuoremman upseerin ja patterinpäällikön 
tehtävät Uudenmaan Rannikkoprikaatissa ja Äänisen Rannikkoprikaatissa olivat 
vasta aktiiviupseeriksi valmistuneelle Olavi Lyytiselle haasteellisia tehtäviä sekä 
niissä olosuhteissa sellaisenaan että vahvana pohjustaj ana hänen uransa myöhem-
missä vaiheissa. 

Luottamus Olavi Lyytisen taitoihin ilmeni välittömästi sodan jälkeen hänelle 
uskotussa raivaajaosastojen ryhmäpäällikkö-ja laivueupseeritehtävissä. Rannik-
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kotykistöupseerina hän osoitti niissä äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa hallitse-
vansa myös meriupseerin taidot. Kiintymys mereen olikin paitsi hänen uranvalin-
taansa vaikuttanut vahva tekijä myös hänen harrastuksensa jatkuva kohde Hiittis-
ten saariston viehättävä Olasby tukikohtana. Sieltä niin hyvin perhe kuin lukemat-
tomat ystävätkin saattoivat ammentaa voimaaja virkistystä elämäänsä, kestämään 
maallisen vaelluksemme niin hyvin ilot kuin surutkin. 

Vuosi 1948 merkitsi vihdoin varsinaisen rauhan ajan palvelun alkamista Olavi 
Lyytisen upseerin uralla. Seurasivat patterin päällikkyys Turun Rannikkotykistö-
rykmentissä ja toimistoupseerin tehtävät ensin Merivoimien Esikunnan tykistö-
osastossa ja sitten Pääesikunnan meripuolustusosastossa (1953-55). Sotakorkea-
koulun suorittaminen yhdessä Olavi Lyytisen luontaisten taitojen ja monipuolisen 
tarmon kanssa veivät hänet sotilasasiamiestehtäviin Tukholmaan ja Kööpenhami-
naan, Pääesikunnan ulkomaanosastoon sekä opettajaksi Sotakorkeakouluun. Täs-
sä korkeimmassa sotilasopinahjossamme Olavi Lyytisen nimenomaisina opetta-
jantehtävinä olivat rannikkotaktiikka ja sotahistoria. 

Vuosi 1968 merkitsi paluuta omaan aselajiin Suomenlinnan Rannikkotykistö-
rykmentin I Patteriston komentajaksi. Tämä tehtävä ja hänen menestymisensä 
siinä olivat ilmeisen vahvat ennusmerkit odotettavissa olevalle virkauran kehitty-
miselle puolustusvoimissa. Olavi Lyytinen valitsi kuitenkin toisin. Siirtyessään 
vuonna 1970 mainitusta patteriston komentajan virasta merkittäviin siviilitehtä-
viin Oy Scan-Auto Ab:n palvelukseen ensin tiedotuspäälliköksi ja sitten vuosiksi 
1976-85 johtajan asemaan Olavi Lyytinen loi voimakkaassa kasvuvaiheessa 
olleessa yhtiössä vielä uuden erittäin mittavan uran, jolla menestymisen hänen 
vahvat persoonalliset ominaisuutensa turvasivat. 

Riippumatta tehtävästään tai palvelupaikastaan oma aselaji, rannikkotykistö 
oli Olavi Lyytiselle aina sydämenasia. Tämä näkyi ennen kaikkea siinä uhrautu-
vassa, voimaperäisessä toiminnassa, jonka hän kohdisti oman aselajiyhdistyksen, 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry :n kehittämiseen. Hänen valitsemisensa vuon-
na 1954 mainitun yhdistyksen johtokunnan jäseneksi vuoteen 1960 ja sitten 
uudelleen vuonna 1969 merkitsi valmistautumista sittemmin edessä olevaan 
pitkäaikaiseen yhdistyksen puheenjohtajatehtävään (1970-84). Olavi Lyytinen oli 
ensimmäinen mainittuun tehtävään valittu reservissä ollut upseeri ja myös tässä 
tehtävässä pitkäaikaisin. Monet merkittävät sekä yhdistyksen toimintaa että koko 
rannikkotykistöaselajia palvelleet ja edistäneet hankkeet olivat Olavi Lyytisen 
innovaation, aloitteellisuuden ja rohkean esiintymiskyvyn tulosta. Tästä kaikesta 
seurasi yhdistyksen kunniajäsenyys vuonna 1984. Puheenjohtajuudesta luovuttu-
aan hän edelleen seurasi kiinteästi yhdistyksen toimintaa sille jatkuvasti tukensa 
antaen. Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen viettäessä viime marraskuussa 60-
vuotisjuhliaan Olavi Lyytinen ei heikentyneen terveytensä vuoksi enää jaksanut 
osallistua tilaisuuteen, jonka perusteisiin hänen monivuotisella toiminnallaan oli 
mittava merkitys. 

Yhdistystoiminnan lisäksi Olavi Lyytisen keskeisiin harrastuksiin kuului 
sotahistorian tutkiminen ja siitä kirjoittaminen. Hänen tällä "rintamalla" saamansa 
stipendit ja palkinnot osoittivat tämän harrastuksen vakavuuden samoin kuin 
hänen kutsumisensa asiantuntijoista koostuvan Suomen Sotahistorian Komissio -
Krigshistoriska Kommissionen i Finland ry:n jäseneksi. 

Vuonna 1977 everstiksi ylennetty Olavi Lyytinen sai elämänsä aikana seuraa-
vat kunniamerkit: SL K, VR4mk, SVR R, Mm 35-40, Mm 41-45, Sot am, Pvhop 
am, XXX amr, RuotsMR K ja Rl. 

Olavi Lyytistä jäivät puolison ja muiden omaisten ohella kaipaamaan lukuisat 
työtoverit ja ystävät niin hyvin kotimaassa kuin ulkomailla. 

"Täys' onni on sen, ken maataan saa, ees' palvella hivenen verran". ML 



IN MEMORIAM 

Everstiluutnantti 

TOIVO KNUUTTILA 
Rannikkojääkäripataljoonan ensimmäinen komentaja, everstiluutnantti Toivo Knuuttila kuoli 
kotonaan Helsingissä 23. marraskuuta äkilliseen sairauskohtaukseen. Hän syntyi Ilmajoella 
11.7.1908. Sotilasuralle hän antautui ylioppilaaksitulonsa jälkeen ja valmistui 1932 Merisota-
koulusta rannikkotykistöupseeriksi. Nuorempana upseerina ja linnakkeen päällikkönä palvel-
tuaan hänet siirrettiin Merivoimien esikuntaan adjutantiksi 1938. Kapteeniksi hänet ylennettiin 
1939. 

Talvisodassa hän palveli esikuntatehtävissä. Jatkosodassa 1941 hän toimi Hangon Ryhmäs-
sä komppanian päällikkönä ja RP5:n komentajana. Majuriksi hänet ylennettiin 1942. Vuosina 
1942-1944 hän palveli ÄänRP:ssa operatiivisen toimiston päällikkönä ja linnakkeiston komen-
tajana. RP4:n ja III/RJRl:n komentajana hän osallistui Itä-Karjalan vetäytymistaisteluihin ja 
sotatoimiin Viipurinlahdella. 

Palveltuaan sodan jälkeen opetusupseerina Merisotakoulussa ja toimistoupseerina Pääesi-
kunnassa hän toimi Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentissä Rannikkopataljoonan komen-
tajana 1953-1960. Hän kehitti rannikkojalkaväkemmetoimintamenetelmiäja välineistöä. Tässä 
häntä auttoivat omat sotakokemuksensa. Everstiluutnantiksi hänet ylennettiin 1954. Rannikko-
jääkäripataljoonan perustamisen 1960 jälkeen hän toimi sen ensimmäisenä komentajana 1963 
asti. Vapaan Alkoholistihuollon Kannatusyhdistyksen toiminnanjohtajana hän työskenteli 
1963-1980. 

Suojeluskuntapoikana syttynyt urheilu- ja liikuntaharrastus säilyi läpi elämän. Puolustus-
voimissa palvellessaan hän osallistui aktiivisesti oman alansa ja urheilun yhdistys- ja muihin 
tehtäviin. Palveluksesta erottuaan hän jatkoi aktiivista osallistumistaan vapaaehtoiseen maan-
puolustustyöhön Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksessä ja rannikkojääkärien kiltatoiminnas-
sa kuolemaansa asti. Näihin osallistumisestaan hänet palkittiin ansiomitaleilla ja kunniajäse-
nyyksillä. 

Hänelle myönnettiin seuraavat kunniamerkit: VR2ra, VR3tlk, VR3mkVR4mk, Mm39-40, 
Mm41-45, SOAr ja Rann mr. 

10 
RANNIKON PUOLUSTAJA 1/94 1 1 

IN MEMORIAM 

Majuri 

LARS GOTTBERG 

Majuri Lars Holger Gottberg kuoli Helsingissä 
25.8.1993. Hän oli syntynyt Turussa 10.3.1914. 

Lars Gottberg kirjoitti ylioppilaaksi Turun ruot-
salaisesta lyseosta vuonna 1935. Hän valmistui ak-
tiiviupseeriksi Merisotakoulun 11. Merikadettikurs-
silta 1939, kävi Merisotakoulun kapteenikurssin 
1948 ja suoritti esiupseeritutkinnon Taistelukoulun 
komentajakurssilla 1960. Kadettiaikanaan Gottberg 
osallistui koululaiva Suomen Joutsenen valtameri-
purjehdukseen. 

Ennen talvisotaa j a sotien välillä Lars Gottberg 
palveli nuorempana upseerina Rannikkotykistöryk-
mentti l:ssä. Talvisodassa hän toimi Mäkiluodon 
järeän patterin päällikkönä ja jatkosodan alkuvai-
heessa Mäkiluodon linnakkeen päällikkönä osallis-

tuen tällöin mm. venäläisten Hangon evakuointiliikennettä vastaan suoritettuihin tykistöam-
muntoihin. 

Kun Uudenmaan rannikkopuolustuksen joukoista muodostettiin Osasto Tulikoura, sittem-
min Rannikkopataljoona 1, Gottberg määrättiin siihen iskukomppanian päälliköksi. Tässä 
tehtävässä hän oli mukana mm. Hangon rintaman taisteluissa ja Viipurinlahdelta Koivistolle 
suuntautuneessa hyökkäyksessä. Vuoden 1944 sotatoimiin Gottberg osallistui Itä-Suomenlah-
den Rannikkoprikaatin viestikomentajana. 

Sodan päätyttyä Gottberg toimi Haminan alueen viestipäällikkönä ollen keskeisesti mukana 
kaakkoisrannikon rajanmuutoksen aiheuttamissa viestiyhteysjärjestelyissä. Vuonna 1948 Lars 
Gottberg määrättiin Haminan Rannikkolinnakkeistossa Mustamaan linnakkeen päälliköksi. 
Kun Mustamaa syksyllä 1949 muutettiin vartiolinnakkeeksi, Gottberg johti yksikön siirtymisen 
Kirkonmaahan. Rauhan aikaisen Kirkonmaan linnakkeen ensimmäisenä päällikkönä hän joutui 
käynnistämään paikan päällä tapahtuneen "uudisraivauksen" saaren saattamiseksi leirialueesta 
koulutuslinnakkeen tasolle. 

1950-luvun alussa Gottberg oli mukana panemassa alulle moottoroidun rannikkotykistön 
keskitettyä koulutusta 1. Erillisessä Rannikkotykistöpatteristossa v ies t i - ja moottoriajoneu-
voupseerina sekä aliupseerikoulun johtajana. Vuodesta 1955 alkaen hän palveli kahdeksan 
vuoden ajan Rannikkotykistörykmentti l:ssä - Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentissä -
toimien välillä linnakkeen päällikkönä Hangon Rannikkopatteristossa. Lippurykmentin kau-
teen sisältyi vätkoulutusupseerin, teknillisen toimiston päällikön, patteristoupseerin ja ai iupsee-
rinkoulun johtajan tehtävät. 

Reserviin Gottberg siirtyi Helsingin Sotilaspiirin esikunnan asevelvollisuusasiain toimiston 
päällikön tehtävästä 1965. 

Harrastuksista urheilu oli Gottbergille läheisin. Hän pelasi nuorena aktiivisesti jalka- ja 
jääpalloa sekä myöhemmin tennistä toimien reserviin siirryttyään kymmenen vuoden ajan 
Suomen Tennisliiton toiminnanjohtajana. 

Rintama-ansioistaan Gottberg palkittiin mm. VR3:l laja VR4:llä. Rauhan ajan palveluksesta 
ja urheilun parissa työskentelystä hänelle myönnettiin SL Rl sekä Olympia-ansiomitali ja 
Suomen Urheilun hopeinen ansiomerkki kultaristin kera. 

Majuri Lars Gottberg tunnettiin esimerkillisen vastuuntuntoisena upseerina sekä seurallise-
na palvelustoverina. Rannikkotykkimiehet tekevät kunniaa poismenneelle veteraanille. 

UT 
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S U O J A U S Lähde: Amphibious Warfare Indoctrination Course 18.-22.10.1993 
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SOTATOIMI 

USA:n mallin mukaan 

Ove Enqvist 

Tämä kirjoitus perustuu 18.-22.10.1993 Naval 
Amphibious Schoolissa annettuun opetukseen. 
Opetus annettiin "doktriinin " mukaan eikä tästä 
poikettu kuin tunneilla ja tuntien jälkeen käydyissä 
keskusteluissa. Tämä kirjoitus ei siten tuo esille 
esimerkiksi suunnitteilla olevia muutoksia tai 
tulossa olevaa kalustoa. 

Maihinnousuoperaation 
(amphibious operation) 
määritelmä 

Maihinnousuoperaatio määritel-
lään operaatioksi, johon osallis-
tuu aluksiin sijoitettuja joukkoja 
ja joka suoritetaan mereltä vihol-
lisen rannikolle. Todettakoon, 
ettei määritelmä pidä sisällään 
operaatiota, joko meillä tunne-
taan nimellä merikoukkaus. 
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Maihinnousuoperaat ioiden 
päätyypit ovat varsinainen mai-
hinnousu, voimannäyttö, yllätys-
hyökkäys tai kommandohyökkä-
ys ja meritse tapahtuva vetäyty-
minen. Maihinnousuoperaatiota 
pidetään kaikkein vaikeimpana 
operaationa toteuttaa. 

Maihinnousujoukot 

Merijalkaväkidivisioona on suu-
rin merijalkaväkijoukko. Lisäksi 
merijalkaväelläon muun muassa 
lento-, huolto-ja tiedustelujouk-
koja, joista osa on aktiivipalve-
luksessa ja osa reservissä. 

Merijalkaväestä muodoste-
taan taisteluosastoja (MAGTF, 
Marine Air-Ground Task Force), 
joita on neljää päätyyppiä. Mari-
ne Expeditionary Force (MEF) 
on suurin joukko. Se on 40 000-
100 000 miehen vahvuinen ja 
pystyy noin 60 päivän itsenäi-
seen taisteluun. Komentajana on 
yleensä kenraalimajuri. 

Toiseksi suurin joukko kulki 
aikaisemmin nimellä Marine 
Expeditionary Brigade (MEB), 
mutta nykyisin puhutaan MEF/ 
Forwardista. koska kyseessä on 
itse asiassa MEF:n osa tai etu-
joukko. Vahvuus on 4000-18 000 
ja joukko pystyy noin 30 vuoro-
kauden itsenäiseen taisteluun. 
Komentaja on prikaatinkenraali. 
Pienin yksikkö on MEU, Marine 
Expeditionary Unit. Sen koko on 

1000-4000 miestä ja joukko pys-
tyy noin 15 vuorokauden itsenäi-
seen taisteluun. Komentaja on 
eversti. 

Neljäs joukko on erikoisteh-
täviin (SOC, Special Operations 
Capable) tarkoitettu MAGTF. 
Näitä erikoistehtäviä voi olla esi-
merkiksi siviiliväestön evakuoin-
ti, elektroninen sodankäynti ja 
tiedustelu. Kaikissajoukoissa on 
ainakin johto-osa (Command Ele-
ment , CE) , maa ta i s t e lu -osa 
(GroundCombatElement.GCE), 
ilmavoima-osa (Aviation Com-
batElement, ACE) ja huolto-osa 
(Combat Service Support Ele-
ment, CSSE). Merikuljetuksista 
huolehtii merivoimat. 

Maihinnousuun 
vaikuttavat tekijät 

Moni tekijä vaikuttaa maihinnou-
sun suoritukseen. "Doktriinin 
mukainen" maihinnousu suori-
tetaan va l tamer io losuhte i ssa 
hiekkarannalle huonosti tai ei lai-
sinkaan puolustetulle rannikolle. 
Täällä merenkäynti, vuorovesi ja 
merivirrat on otettava tarkkaan 
huomioon. 

Hyvä rannikkopuolustus tai 
miinoitettu merialue vaikuttaa 
maihinnousun suoritukseen. Ku-
vassa esitetyn perusratkaisun si-
jaista isot alukset jäävät jopa 20-
40 merenpeninkulman päähän ja 
maihin raivataan vain kapeita 

"käytäviä". 

Maihinnousun vaiheet 

Maihinnousu jaetaan viiteen eri 
vaiheeseen, jotka ovat suunnitte-
lu, kuormaus, harjoittelu, siirty-
minen ja varsinainen maihinnou-
su (planning, embarkation, reher-
sal, movement, assault). 

Kurssilla ei käsitelty kovin-
kaan paljoa maihinnousun suun-
nittelua, koska se oli kurssin toi-
sen viikon varsinainen aihe. Tä-
hän vaiheeseen en osallistunut. 
Suunnittelu noudattaa pääpiirtein 
Suomessa käytettävää suunnitte-
lun kaavaa. 

Alusten kuormaaminenjasen 
suunnittelu on erittäin tärkeää, 
jotta oikea varustus saadaan oi-
keaan paikkaan oikeaan aikaan. 
Kuormaukseen kuuluu sekä ka-
luston että miehistön kuormaa-
minen. Kuormauksessa käytetään 
kahta päätapaa, taistelukuorma-
us (combat loading) ja "rauhan-
omainen tai hallinnollinen" kuor-
maus (administrative loading). 
"Rauhanomaista" kuormausta 
käytetään niissä aluksissa jotka 
voidaan purkaa rauhanomaisia 
olosuhteissa. 

Kuormaamiseen menevää ai-
kaa ei kurssilla varsinaisesti kä-
sitelty, mutta yhteen esimerkkiin 
liittyen todettiin, että kyseisen 
osaston kuormaamiseen oli men-
nyt 18 tuntia. 

USS Boulder (LST-1190) 
otettiin käyttöön 1970-luvun 
alussa. Kuva Atlantic Fleet 
Sales. 
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LCAC ottaa 60 tonnin kuorman. Kuva Atlantic Fleet Sales. 

Harjoittelu toteutetaan useas-
sa vaiheessa. Ensimmäinen vai-
he on erillisten joukkojen harjoi-
tus (separate force rehersal), joi-
ta suorivat pääasiassa maihinnou-
sun pääjoukkoon kuulumattomat 
joukot. Ensimmäinen varsinainen 
joukkoja koskeva harjoitus on 
esikuntaharjoitus (staff rehersal), 
joka vastaa meidän esikunta- ja 
viestiharjoitusta. Viimeinen vai-
he on mahdollisimman pitkälle 
menevä integroitu harjoitus (in-
tegrated rehersal), joka toimen-
pannaan mahdollisimman todel-
lisissa olosuhteissa. Näitä harjoi-
tuksia on ainakin kaksi, joista 
viimeisessä käytetään kovia am-
pumatarvikkeita ja johon mah-
dollisimman suuri osa joukoista 
ottaa osaa. 

Siirtyminen alueelle jakautuu 
kolmeen vaiheeseen: lähtö, siir-
tyminen ja saapuminen toiminta-
alueelle. Siirtymisvaihetta saate-
taan joutua lykkäämään kolmes-
ta pääsyystä, luonnonolosuhtei-
den johdosta, teknisistä vaikeuk-
sistajohtuen tai vastustajan odot-

tamattoman toiminnan johdosta. 
Samantapaiset syyt voivat estää 
tulon maihinnousualueelle. Mi-
käli tapahtuu jotakin, joka estäisi 
tai siirtäisi maihinnousun, jää-
dään joko odottamaan, palataan 
lähtöalueelle tai poiketaan alku-
peräisestä suunnitelmasta. 

Varsinaisessa maihinnousus-
sa käytetään kahta päämallia; ta-
vallista tai ulkomeri-mallia (sea 
echelon), riippuen lähinnä mii-
navaarasta ja vastustajan vasta-
toimenpiteistä. 

Sea echelon-malli eroaa pe-
rusratkaistusta lähinnä siten, että 

USS Ashland (LSD-48) edustaa uusinta maihinnousualustekniik-
kaa. Kuva Atlantic Fleet Sales. 
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LHA-2 USS Saipan. Kuva Atlantic Fleet Sales. 

maihinnousuosasto jää kauem-
maksi rannikolta eikä koko me-
rialuetta pystytä raivaamaan mii-
noista koska se kestäisi liian kau-
an. Tämä johtaa siihen, että rai-
vataan vain tarpeelliset urat muun 
alueen jäädessä raivaamatta . 
Yleisesti ottaen USA:n miinan-
raivauskyky on riittämätön, ja 
miinoituksia"pelätään". Miinan-
torjuntakyvyn parantaminen on 
käynnissä. Miina-asioita käsitel-
tiin yhden tunnin aikana eikä sil-
loin saanut tehdä muistiinpanoja. 

Varsinainen maihinnousu on 
erittäin monimutkainen operaa-
tio. Monimutkaiseksi sen tekee 
ensisijaisesti johto-organisaation 
siirtäminen mereltä maihin osit-
tain eri komentajien alaisuuteen 
taistelun ollessa kiivaimmillaan. 
Minuutin myöhästyminen kriit-
tisellä hetkellä todettiin sekoitta-
van toimintaa pahasti. 

Maihinnousu päättyy, kun 
tehtävä on täytetty, maihinnous-
sut joukko on saanut sillanpään 
vahvasti haltuunsaja maihinnou-
sun komentajat ovat yhtä mieltä 
siitä että tehtävä on suoritettu. 
Operaation epäonnistumista ei 
käsitelty, mutta taukokeskuste-
lussa todettiin, että suuret tappi-
ot, esimerkiksi 50%, saattaisi joh-
taa siihen että operaatio epäon-
nistuu ja se perutaan. 

Maihinnousuun liittyvät 
muut operaatiot 

Maihinnousua voi edeltää mai-
hinnousuosaston suorittama eris-
täminen, tiedustelu, maihinnou-
sualueen valmistelu ja valemai-
hinnousu. 

Maihinnousua voidaan tukea 
myös maihinnousuosastoon kuu-
lumattomillajoukoilla. Näitä ope-
raatioita ovat strateginen harhau-
tus, eristäminen, maa-, meri- ja 
ilmaherruuden saavuttaminen ja 
psykologinen sodankäynti. 

Tulituki 

Tulitukena käytetään pääosin il-
mavoimien ja laivatykistön (na-
val gun fire support, NGFS) tulta 
sekä kenttätykistöä. Ilmavoimia 
käytetään ilmaherruuden saavut-
tamiseen ja ylläpitämiseen, tais-
telualueen eristämiseen ja vas-
tustajan lyömiseen. Laivatykis-
töä käytetään ennen maihinnou-
supäivää sellaisen rannikkopuo-
lustuksen lamauttamiseen ja tu-
hoamiseen, joka estää alusten ja 
ilmavoimien tuloa maihinnousu-
alueelle sekä maihinnousupäi vä-
nä maihinnousua haittaavan ran-
nikkopuolustuksen lamauttami-
seen ja tuhoamiseen. Maihinnou-
sun aikana ja sen jälkeen tulitu-

kea käytetään myös sellaisiakoh-
teita vastaan, jotka estävät tavoit-
teen saavuttamista. Yleisin lai-
vatykki on 5" (127 mm). Kanta-
ma vaihtelee 16 ja 23 kilometrin 
välillä riippuen mallista. 

Kenttätykistötulta voidaan 
käyttää vasta kun tykkikalusto 
on saatu maihin. Tykistön kali-
peri on 155 mm ja 105 mm. 

Lopuksi 

Tässä kirjoituksessa on käsitelty 
maihinnousua hyvin pintapuoli-
sesti ja vain yhden mallin mu-
kaan. Pyrin tulevaisuudessa va-
laisemaan maihinnousuoperaati-
on yksityiskohtia tarkemmin. 

Lähteet: 

Amphibious Warfare Indoctrination (K-
2G-0037 kurssimoniste) 
From the Sea, Preparing the Naval Servi-
ce for the 21 st Century 
Marine Air-Ground Task Force: A Glo-
bal Capability (FMFRP 2-12, 1991) 
Muita kurssimonisteita 

A k t i a ^ B a n k 
Säästöpankki Aktia Hanko 
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Oy M. Rauanheimo Ah 
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Rannikkotykistörykmentti 3:sta 
linnoitustykistöjoukoiksi 
Teuvo Rönkkönen 

LINNOITUS-
TYKISTÖ-
PATTERISTO 2 
Varkaudesta 
etelärannikolle 

Ensin Varkauden Tukikohtaan 
määrätty Jaakkiman lohko sai 
kesäkuun lopussa 1940 uudeksi 
tehtäväkseen linnoitustykistöpat-
teriston perustamisen alunperin 
vesistöalueelle käskettyjen ja jo 
siirtyneiden lohkojen eteläpuo-
lelle Virolahden ja Kivijärven 
välille, jossa myös tulevan Sal-
pa- aseman linnoitustyöt juuri 
olivat alkaneet. 

Jaakkiman lohkon henkilös-
tö, 3 upseeria, 1 sotilasvirkamies 
ja 7 aliupseeria (kantahenkilö-
kuntaa) sekä 2 reserviupseeria, 
10 reservialiupseeria, 51 reservi-
läistä ja 40 varusmiestä, siirret-
tiin 28.6. VTK:sta linnoitusty-
kistöpatteristoon. Samalla patte-
ristoon siirrettiin täydennyksek-
si III ErLtPstosta 2 upseeria (1 
kantahk). 12 reservialiupseeria, 
27 reserviläistä ja 40 varusmies-
tä, IV ErLtPstosta 1 reserviup-
seeri sekä V ErLtPstosta 2 aliup-
seeria (kantahk). Jaakkiman Loh-
kon nimenä oli aluksi II ErLtPsto 
Maavoimien esikunnan 14.6. an-
taman käskyn perusteella. Käs-
kyn erilaisesta tulkinnasta lienee 
johtunut, että myös pohjoispuo-
lella ollut aselajinaapuri käytti 
samaa nimeä, harvinaista kyllä-
kin lajissaan. 

II ErLtpston henkilöstö saa-
pui kesäkuun lopulla Haminan 
pohjoispuolelle Vehkjärven ky-
lään. Esikunta sijoittui Pienvilje-

lijäyhdistyksen taloon. 
Patteriston komenta ja oli 

majuri T Haaranen, LMeP esi-
kunnan op-os:n päällikkö. 

Esikunnassa oli alkuvaihees-
sa: 
- koulutusupseeri 

ltn U Karhunen 
- talouspäällikkö 

reskapt L Koskela 
- rahastonhoitaja 

s-virkam A Kilpiö 
- adjutantti 

resvänr E Lehtonen 
II ErLPston ensimmäiseksi 

siviilityöntekijöiksi palkattiin 

1.7. emäntä ja keittäjä, keskuk-
senhoitajalotta, vaatteidenpesijä 
sekä suutari. 

Patteristo kuului II AK:aan. 
Patteriston nimeksi tuli 8.7.1940 
LtPsto 2. 

Salpa-aseman tueksi 

Henkilöstön saavuttua sijoitettiin 
ensiksi miehitetyt patterit Koti-
järvelle (Kalliokoski) ja Pätäri-
lään. 

Patteristolle suunniteltu tyk-
kikalusto muuttui 155 /K77- ka-
lustoksi. 
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Someiharju 
-Taavetti. 

• lypsymen 

kantahk) ja 82 miestä. 
Elokuun aikana aloitettiin 

tykkiasemien kaivaminen ja ra-
kennettiin korsuja. Majoitus oli 
aluksi suureksi osaksi teltoissa 
sekä myöhemmin lähirakennuk-
sissa tai parakeissa. 

Patteriston esikuntaan kuului 
15.10.1940 17 henkilöä, joista 6 
upseeria (2 kantahk). 
- tekntston päällikkö 

ltn U Karhunen 
- talouspäällikkö 

reskapt L Koskela 
- viestiupseeri 

resvänr K Granath 
- ase-ja linnteknikko 

sotvirk K Tohko 
- adjutantti 

resvänr E Lehtonen 
Kou lu tusupsee r ik s i tuli 

1.2.1941 lähtien luutnantti J Perk-
ki. 

Pa t te r i s ton vahvuus oli 
2.1.1941 15 upseeria (3 kantahk), 
1 sotilasvirkamies, 34 aliupsee-

Linnoitustykistöpatteristo 2:n 
ryhmitys (vas). 

4.Patteri Aittokoskella. Tammi-
kuussa 1941 tykit olivat 
paikalla, mutta tykkiasemat 
vielä tekeillä resvänr T Sinkko-
sen antaman ilmoituksen 
mukaan (alla). 

Elokuun aikana patterit oli-
vat numerojärjestyksessä Vallan-
järven itäpuolella. Kalliokoskel-
la, Muurolan itäpuolella ja Pätä-
rilässä. Myöhemmin Muurolan 
patteri siirrettiin Pekkolaanjayksi 
patteri sijoitettiin Aittokoskelle. 
2.Patterin päälliköksi määrättiin 
kapteeni V Ruuskanen ja 4.Pat-
terin (nimeksi myöhemmin 5.Pat-
teri) reservinluutnantti V Tikka. 
Henkilöstö siirrettiin 14.8. patte-
reille, 2.Patterille 5 upseeria (1 
kantahk), 11 aliupseeria (3 kan-
tahk) ja 85 miestä sekä4.Patteril-
le 5 resupseeria, 14 aliupseeria (3 
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ria (9 kantahk) ja 158 asevelvol-
lista, yhteensä 207 henkilöä. 

Miehitettyjäkoulutuspatterei-
ta olivat 2. Patteri (Kalliokoski) 
j a 5.Patteri (Pätär i lä , n imenä 
15.11.1940 asti 4.Patteri). 5.Pat-
teri päällikkönä oli keväällä 1941 
myös luutnantti U Karhunen. 

Vartiopattereitaolivat 1. 3. j a 
4.Patterit. Näissä oli 3 miehen 
vartio. 

L t P s t o 2 : s s a p ide t t i i n 3 -

8.3.1941 kertausharjoitus. 
Harjoituksessa oli reserviläi-

siä 10 upseeria, 52 a l iupseer ia ja 
190 miestä, joista puolet koulu-
tettiin 2.Patterilla (kouluttajana 
kapteeni V Ruuskanen) ja puolet 
5.Patteril la (koulut ta jana luut-
nantti U Karhunen). 

Jatkosotaan LtPsto 2 lähti IV 
AK:aan j a lyhyeksi aikaa muo-
doste t tuun Linnoi tusprikaat i in 
kuuluvana Linnoituspatteristo 2-

n imisenä (nyt n imi lyhenteenä 
LinPsto 2). 

LinPsto 2:n tie kulki Viipu-
rinlahdelle, Koivistolle sekä edel-
leen Syvärin yläjuoksulle. 

Jatkossakin on tarkoitus py-
sytellä välirauhan ajan tapahtu-
missa. Seuraavana tarkastelun 
kohteena on pohjoispuolelle aset-
tunut naapuri, Linnoitustykistö-
patteristo 1. 

Sarja jatkuu.. . 

PUHELINKAAPELIT 
VALOKAAPELIT 
LAIVAKAAPELIT 
INSTRUMENTOINTIKAAPELIT 
ASENNUSKAAPELIT 

M HELKAMA-KAAPELI 
Valokaapel i t : 
10960 Hanko 
tel (911) 28 061 
fax (911) 2482 016 

P u h e l i n - j a laivakaapelit: 
Kalevantie 15 20520 Turku 
tel (921) 372 122 
fax (921) 372 428 

Ins t rumento in t i - ja asennuskaapel i t : 
Vattuniemenkatu 27 00210 Hels ink i 
tel (90) 692 5066 
fax (90) 677 572 
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Alla marcia 

KOTIRANTOJA SUOJAAMME 
Rannikon puolustajille säv ja san Onni Kauppila 

sov Jouko Terävä 
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Kotirantoja, salmia suojaamme, 
iki-saaria syn tymämaamme. 
Niiden rauhaa j a vapautta vaalimme. 
Siitä voimaa j a viihtyä saamme. 
Kiltaveljet ja sisaret saavumme 
hengen yhteyttä rakentamaan. 
Varttuu vastuu nuorten toimintaan, 
itsetunto käy nousemaan. 

Asevelj ien ohjeita seuraamme, 
uutta tietoa toimintaamme. 
Ilomielin tahdomme uudistaa 
laajain rantojen torjuntaamme. 
Luona vapaitten aaltojen laulumme saa 
työtä rantojen rakastamaan. 
Täällä kerhojen, kiltojen tarmolla 
luja luottamus saavutetaan. 

Aina vaikeitten aikojen ahteista 
yhteisvoimin on noussut tää maamme. 
Työssä rauhanvuosien saatossa 
rantavaltiot vahvistakaamme. 
Emme kalliita uhreja saa unohtaa 
näillä vartiopaikoillakaan. 
Vaaran tullessa jokaista tarvitaan 
viha rannoilta karkoittamaan. 

Onni Erik Kauppila (s 6.10. 1905 Kärsämäellä) on pitkäaikainen Keltaisen Rykmentin (RTR 2) perinnetoimikun-
nan puheenjohtaja. Keltaisen Rykmentin jäsenet aloittivat 1980-luvun lopulla tiiviin yhteistyön Suomenlinnan 
Rannikkotykistökillan kanssa. KOTIRANTOJA SUOJAAMME -marssi sopii näin hyvin kiltojemme käyttöön. 
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Toisaal la tässä lehdessä 
es i te l lään 
pa tos i ip ikone . Jos 
ra tka isu t u n t u u 
utopis t ise l ta , vo i tässä 
ar t ikke l issa es i te l tyä 
s ivuköl i l i i tä jää p i tää 
hyv ink in 
" m a a n l ä h e i s e n ä " 
a lusla j ina. J o k a 
tapauksessa nä iden 
k a h d e n hyv in er i la isen 
ra tka isun juure t 
löy tyvä t os i t ta in 
samasta ideo log iasta 
noin 6 0 v u o d e n t a k a a . 
S ivukö l i l i i t ä jä ra tka isua 
va lo t taa 
Rann ikko tyk is tökou lu l l a 
mer iva lvon taupseer ina 
t y ö s k e n t e l e v ä 
y l i l uu tnan t t i Keppo la . 

Hannu Keppola Saksalainen MEKAT-sivuköliliitäjä. 

Sivuköliliitäjä 
- pitkän kehitystyön onnistunut lopputulos 

Ilmatyynyalus 

Sivuköliliitäjä 

M i k ä on s ivuköl i l i i tä jä? 

Rakenne on yksinkertaistettuna 
ilmatyynyaluksen jakatamaranin 
(kaksirunkoaluksen) risteytys. 
Kahden kapean rungon välinen 
tila on suljettu joustavin helmoin 
sekä edestä että takaa. Tähän run-
kojen väliseen tilaan puhalletaan 
ilmaa samaan tapaan kuin ilma-
tyynyaluksessa. Sivurungot jää-
vät kuitenkin aina veteen, joten 
alusta voi kuljettaa eteenpäin joko 
potkurit tai vesisuihku. 

Histor iaa 

Sivuköliliitäjä on määrätietoisen 
kehitystyön tulos, jonka ensim-
mäiset sarjatuotantoversiot näki-
vät päivänvalon eri puolilla maa-
ilmaa 1980-luvun loppupuolis-
kolla. 

Eräät alustekniset tarpeet, 
kuten pyrkimys entistä suurem-
piin nopeuksiin ja pienempään 
vesipinta-alaan, aloit t ivat jo 
1930-1950 luvulla useita kehi-
tyssuuntia, joista mainittakoon 
kantosiipialukset, patosiipiko-
neet, ilmatyynyalukset, katama-
ranit, sivuköliliitäjät ja varsinai-
set SWATH- alukset, eli pienen 
vesipinta-alan alukset. Näistä si-
vuköliliitäjän ja ilmatyynyalus-
ten historia on sivunnut lähinnä 
toisiaan. Ilmatyynyalus sai kui-
tenkin 1950-luvulla selvästi 
enemmän "tuulta alleen" mikä 
johti nopeasti valmiisiin ratkai-
suihin. 

Ilmatyynyalusten hyötysuh-
de kuljetuskykyyn nähden on 
kuitenkin jäänyt toivottua pie-
nemmäksi. 

Sivuköliliitäjän kehitys käyn-
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Ruotsalainen SMYGE 

Y h t e e n v e t o 

- Sivuköliliitäjä on pienemmän 
keinunnan johdosta varsin sta-
biili 
- Kaikumittaus-ja vesikuuntelu-
olosuhteet paranevat, koska il-
masekoitteista vettä on erityises-
ti ilmatyynyn alla merkittävästi 
vähemmän 
- Shokinkestävyys on merkittä-
västi parempi pienestä vesipinta-
alasta johtuen. 
- Kansitilaa on melko runsaasti ja 
se on helposti hyödynnettävissä 
(monikäyttömahdollisuus) 
- Nopeus- ja kiihtyvyysominai-
suudet ovat paremmat 
- Syväys on pienempi 

Jäissäkulkuominaisuuksista 
ei julkisuuteen ole juurikaan tul-
lut tietoja. 

Kuten edellä on esitetty, ratkai-
sulla on useita merkittäviä etuja 
puolellaan verrattuna perintei-
seen yksirunkoratkaisuun. Näin 
ollen onkin syytä otaksua, että 
aluslajin edustajia ilmaantuu vä-
hitellen myös Itämeren rantaval-
tioiden laivastojen käyttöön. Si-
viiliversioita alueella jo on. Lie-
nee täysin mahdollista, että rat-
kaisu edustaa hyvin merkittävää 
osaa ensi vuosikymmenen uudis-
rakenteissa lähialueillamme mitä 
erilaisimpiin tehtäviin tarkoite-
tuissa aluksissa. 

Omat Merivoimamme tule-
vat varmasti paneutumaan rat-
kaisuun hyvinkin tarkasti seuraa-
van sukupolven taistelualuksia 
suunniteltaessa. 

Lähteet: 
International Defence Review 7/90. Ma-
ritime Defence 11/90. Naval Forces 4/93 
sekä eräät lyhyemmät artikkelit. Ranskalainen AGNES 200. 

nistyi oikeastaan vuonna 1960. 
Länsimaissa aluslajistakäytetään 
nimitystä SES, surface effect 
ships. Tosin aivan alussa siitä 
käytettiin nimitystä CAB, captu-
red air bubble. Jostain syystä ke-
hitys on ollut varsin verkkaista 
siitäkin huolimatta että ratkaisul-
la on useita etuja. 

Merkittävin aluslajin kehittä-
jä on ollut USA. Myöhemmin, 
oikeastaan vasta 1980-luvun alus-
sa, ratkaisusta kiinnostuivat use-
at muutkin maat, kuten Norja, 
Ruotsi, Italia ja Englanti. 

Tänään Norjalaiset ovat ra-
kentaneet jo useita sivuköliliitä-
jiä. Ruotsi on toimittanut USA:n 
rannikkovartiostolle muutamia 
aluslaj in edustajia. Tunnetuin Itä-
meren altaan sivuköliliitäjä on 
ilman muuta ruotsalainen kokei-
lualus "Smyge". Se sisältää kui-

tenkin niin paljon muutakin edis-
tyksellistä tekniikkaa, että alus 
tullaan myöhemmin esittelemään 
tarkemmin omassa artikkelis-
saan. 

Alla on kuvattu ranskalainen 
Agnes 200 ja otsikkokuvassa sak-
salainen MEKAT. 

Sivukö l i ra tka isun e d u t 

Mikäli sivuköliliitäjää verrataan 
normaaliin yksirunkoiseen tais-
telualukseen, voidaan sillä kat-
soa olevan seuraavat edut: 
- Sivuköliliitäjän pienempi vesi-
pinta-ala johtaa pienempään ää-
niherätteeseen 
- Koneistojen ja laitteiden sijoit-
tuminen vedenpinnan yläpuolel-
le johtaa pienempään magneetti-
seen herätteeseen. Myös akusti-
nen jättöjälki on pieni. 
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Hannu Keppola 

Patosiipikone -
nopeaa kuljetuskykyä merialueelle 

Kokeilualueensa mukaan 
lännessä Kaspin Meren 
Hirviöksi nimetty patosiipikone 
on lentänyt jo -60-70 -luvuilla. 

"Täällä Tuija 
tutkalta, hei. Et 
taida ihan uskoa, 
mutta joku 
pyyhälsi äsken 
keskikokoisella 
laivalla 500 km 
tunnissa..." 

Tuo voisi olla totta. Kyseinen 
kohde oli kuitenkin yhtä paljon 
lintu kuin kala. Ensimmäiset pa-
tosiipikoneet ovat olleet jo pit-
kään ilmassa lentäen muutaman 
metrin korkeudella suurella no-
peudella ja kuljettaen melkoisia 
kuormia. Mutta mistä oikein on 
kysymys? 

Lentoperiaate 

Matalalennossa maan-tai meren-
pinnan vaikutus ulottuu korkeu-
teen, joka on noin puolitoista ker-
taa koneen siiven kärkiväli. Kun 
laskeudutaan korkeuteen, jokaon 
noin puolet siipivälistä, syntyy 

rungon ja siipien alle kantava il-
matyyny. (Kuva yllä). 

Historiaa 

Ilmiöt, jotka maanpinnan lähei-
syydessä lentämisessä vaikutta-
vat, on todennäköisesti tunnettu 
hyvin pitkään. Ainakin biologit 
ovat havainneet pintavaikutusil-
miön lintuja seuratessaan. Toden-
näköisesti myös ensimmäiset il-
maan yrittäneet ihmiset ovat tie-
tämättään hyödyntäneet maa-
efektiä. 

Lentoperiaatteen tutkimisel-
la väitetään olevan hyvin Poh-
joismainen tausta. Erään ruotsa-

laisen tiedemiehen kerrotaan ke-
hitelleen periaatetta jo 250 vuot-
ta sitten. Kehitys kuitenkin py-
sähtyi, kunnes yleisesti ilmatyy-
nyaluksen isänä pidetty suoma-
lainen insinööri Toivo Kaario 
valmisti vuonna 1935 ensimmäi-
sen patosiipikoneenapidetyn lait-
teen. 

Jatkossakin kantosiipialusten, 
ilmatyynyalusten ja patosiipiko-
neiden historia nivoutuu löyhästi 
toisiinsa. On kuitenkin syytä 
muistaa, että nykyisin käytetty 
ilmatyynyaluksen periaate poik-
keaa patopaineperiaatteesta, sil-
lä kantava ilmapatja aiheutetaan 
puhaltimien avulla. Uusimpiin 
sovellutuksiin pintavaikutusil-
miötä hyödyntävissä aluksissa 
kuuluvat myös sivuköliliitäjät 
(SES, surface effect ship), joita 
on käsitelty toisaalla tässä leh-
dessä. 

Pintavaikutusilmiötä on tut-
kittu kuitenkin muuallakin kuin 
Suomessa, mm.USA:ssa, Saksas-
sa, Japanissa ja Neuvostoliitos-
sa. Toimivia lentolaitteita on ra-
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V. Y_ V. V. 

Pienet patosiipikoneet soveltuvat esimerkiksi sisävesikäyttöön. 
Kuvassa Volga 2D ACS. 

kennettu useita, mutta vain Neu-
vostoliitto jaksoi määrätietoises-
ti uskoa patosiipikoneeseen ja on 
näin ollen jatkanut kehittelyä yli 
40 vuoden ajan. 

Tulokset on nyt nähtävissä. 
Patosiipikone lentää, malleja on 
useita ja projektille on löytynyt 
länsimaisia rahoittajia. 

Konetta kutsutaan lännessä 
joko nimellä Wingship tai WIG 
(wing in ground-effect). Myös 
venäläistä nimitystä Ekranoplan 
käytetään usein. Tosin jo 1960-
luvulta asti lentäneelle ja lähes 
tarunomaisen maineen saavutta-
neelle yli sata metriä pitkälle ko-
keilukoneelle annettu nimi "Cas-
pian Sea Monster" tuntuu myös-
kin säilyvän käytössä. Kone tu-
houtui onnettomuudessa Kaspi-
anmerellä vuonna 1980. 

Edut ja haitat 

Normaaliin lentokoneeseen ver-
rattuna patosiipikoneen paino/ 
teho suhde lienee noin nelinker-
tainen. Näin ollen voidaan kul-

jettaa suurempi kuorma tai käyt-
tää pienempää moottoria. 

Laivaan verrattuna huomat-
tavin etu on suuri nopeus. 

Tutkavalvonnallejatulenkäy-
tön järjestelmille nopea matalal-
la lentävä kohde on tietysti varsi-
nainen haaste. 

Koneen arvellaan kuitenkin 
olevan melko vaikea lennettävä, 
sillä siitä huolimatta että automa-
tiikka huolehtii vaakasuorasta 

lentoasennosta, vaatii ainakin 
esteiden ylitys nopeita reaktioi-
ta. 

Toisaalta eräät konetta lentä-
neet ovat väittäneet kokemuksen 
olevan lumoavan. 

Venäläiset mallit 

Neuvostoliitossa ehdittiin kehit-
tää kymmenkunta enemmän tai 
vähemmän onnistunutta patosii-
pikonemallia. Näistä suurin oli 
jo aiemmin mainittu kokeiluko-
ne KM,"Kaspian Meren Hirviö". 
Sen lentoonlähtöpaino oli 540 tn 
ja pituus yli lOOm. Silti se saa-
vutti ennätyksellisiä nopeuksia. 

Pienemmästä kokoluokasta 
voidaan mainita esimerkkinä 
VOLGA 2 DACS, joka on tar-
koitettu sisävesikäyttöön. Sen 
paino on 2.5 tn ja se kuljettaa 
yhdeksän matkustajaa. Tällaiset 
tyypit kulkevat alhaisemmilla 
120-200 km/h risteilynopeuksil-
la. DACS koneisiin väitetään ole-
van helppo siirtää esimerkiksi il-
matyynyalusten (ACS) miehis-
töjä pienen koulutuksen jälkeen. 
Näin ollen lentäjäkoulutus ei ole 
tarpeen. 

Tarkastellaan tarkemmin näi-
den lähes ääripäiden väliin jää-
vää mallia Ekranoplan A90.150 
ORLAN/EAGLET. Samasta ko-
netyypistä on länsimaisessa leh-
distössä käytetty ainakin kuutta 
eri nimeä. 

Ekranoplan A90 .150 ORLAN/EAGLET 
tekniset tiedot: 
Pituus 58 m 
Siipien kärkiväli 31,5 m 
Korkeus 16 m 
Tavaratilan pituus 25 m 
Tavaratilan leveys 3,3 m 
Tavaratilan korkeus 3 m 
Miehistöä 5 
Matkustajia 1-kansiversio 150 max 
Matkustajia 2-kansiversio 300 max 
Lentoonlähtöpaino 110 tn 
Normaalikuorma 15 tn 
Maksimikuorma 28 tn 
Normaali lentonopeus 400 km/h 
Lentokorkeus 12 m 
Esteiden ylityskyky 300-600 m 
Toimintasäde 2000 km 
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EAGLET-kokohiokkaa pidetään varsin sopivana maihinnoususotatoimiin. 

Kuvassa näkyvät keulan kum-
mallekin puolelle sijoitetut ohi-
virtaussuihkumoottorit ovat apu-
moottoreita, joilla kone nostetaan 
ilmatyynyn varaan matkalento-
korkeuteen. Apumoottoreita käy-
tetään myös esteiden ylityksissä. 

Peräsimeen sijoitettu pääko-
ne on potkuriturbiinimoottori. 

Huomiota kannattaa kiinnit-
tää koneen mittasuhteisiin "nor-
maaliin" lentokoneeseen verrat-
tuna; runko on varsin laaja, siivet 
lyhyet ja peräsin suurehko. Oh-
jaamon päällä näkyy valvonta-
tutka ja pienikaliiperinen tykki. 

Käyttömahdollisuudet 

Patosiipikone soveltuu henkilös-
tön ja kaluston kuljetuksiin ran-
nikko-ja merialueilla, sisävesillä 
sekä aavikko-,tundra-jajäätikkö-
alueilla. 

Sotilassovellutuksia on aja-
teltu käytettävän em.tyyppisten 
kuljetustehtävien lisäksi maihin-
nousutehtäviin sekä sukellusve-

neentorjuntaan. Eräinä käyttö-
mahdoll isuuksina on esitetty 
myös merivalvonta-, viesti- ja 
meripelastusversioita. 

Mainittakoon, että viimeisim-
mät Venäläiset suunnitelmat ovat 
esittäneet 5000 tn patosiipikonet-
ta, jonka pituus olisi 175 m ja 
siipiväli lOOrn. Kuljetuskykyä 
tällä jättiläisellä olisi 1500 tn 500 
mailin nopeudellaja 10 000 mai-
lin toimintasäteellä. Tämä tarkoit-
taisi esim. 2000 ihmisen kulje-
tuskykyä. On kuitenkin muistet-
tava, että kysymyksessä on kehi-
tyksen toinen ääripää, jota ei ny-
kyisillä resursseilla tulla toteut-
tamaan. Itseasiassa olemassaole-
vistakin koneista osa on myyn-
nissä tilaajien maksuvaikeuksi-
en vuoksi. Jatkokehityksen kan-
nalta voi olla hyvinkin merkittä-
viä ne ratkaisut, joita USA tekee 
konetyypin suhteen. Viisitoista 
vuotta sitten USAssa päätettiin 
lopettaa kehitystyö, koska todet-
tiin, että patosiipikoneelle sove-
liaat tehtävät voitiin hoitaa edul-

lisemmin lentokoneillaja laivoil-
la. Nyt asia on uudelleen esillä 
Venäjältä saadun tietotaidon jäl-
keen ja käyttömahdollisuudet tu-
levat uudelleen punnittaviksi. 

Pienille ja keskikokoisille 
patosiipikoneille löytynee käyt-
tömahdollisuuksia myös Itäme-
ren piirissä, aina siellä missä ha-
lutaan hyödyntää pienen laivan 
kuljetuskyky ja kuljetuslentoko-
neen nopeus yhdistettynä samaan 
runkoon. 

Odotellaan... 

Lähteet 
Jane ' s Defence Weekly 13/1991,Naval 
Forces 5/1992. International Defence Re-
view 9/1993 sekä eräät lyhyemmät ulko-
maiset artikkelit. 
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Rannikkotykistö 
heraldiikkaa 

Jukka Suvisaari 

Heraldikko Jukka Suvisaari 
kertoo mitä heraldisia periaat-
teita pitäisi ottaa huomioon 
muun muassa sotilaslippuja ja 
vaakunoita suunniteltaessa ja 
mitä eri termit tarkoittavat. 
Jukka Suvisaari on suunnitellut 
Rannikon Puolustajain Killan 
vaakunan. 

Heraldinen linnake 

Heraldinen linnake on useimmi-
ten viisisakarainen, kuten esimer-
kiksi Suomenlinnan Rannikko-
rykmentin lipussa. Suomen He-
raldisen Seuran Lausuntotoimi-
kunnassa on sovittu, että termin 
viisisakarainen sijaan voi - ja on 
suositeltavaa - käyttää termiä vii-
sibastioninen. Heraldinen linna-
ke on - toisin, kuin monet muut 
heraldiset kuviot - hyvin lähellä 
luonnonmukaista esikuvaansa. 
Heraldiset kuviot kuvataan yleen-
sä sivusta tai silmänkorkeudelta. 
Heraldinen linnake kuvataan lin-
tuperspektiivistä, ylhäältä katsot-
tuna ja muodostaa tässäkin suh-
teessa poikkeuksen. 

Heraldinen linnake voi olla 
myös neli- ja kuusibastioninen, 
ehkä muukin luku voisi tulla ky-
symykseen, mutta kaikissa näis-
sä tapauksissa bastionien luku on 
mainittava. Viisibastioninen lin-
nake on perusmuoto ja sitä kos-
kevissa vaakuna- tai lippuseli-
tyksissä riittää sana: linnake. 
Heraldinen esimerkki nelibasti-
onisesta linnakkeesta esiintyy 
Rannikon Puolustajain Killan 
vaakunan kypäränkoristeena. 

Heraldinen bastioni 

Bastioni eli vallinsarvi on lin-
nakkeen osa ja heraldisessa lin-
nakkeessa bastioneja erottaa yk-
sinkertainen kurtiini. Yksittäinen 
bastioni voi olla myös heraldise-
na kuviona ja esimerkki tällai-
sesta on Reijo Helläkosken suun-
nittelemassaSuomenlinnan Ran-
nikkotykistökillan vaakunassa 
kilpikuviona. Sanat bastioni tai 
vallinsarvi käyvät kumpikin he-
raldisiin selityksiin. 

Heraldiikassa kaikki saka-
raiset tai säteettäiset kuviot; ruu-
sut, linnakkeet, tähdet, kukat 
yleensäja niin edelleen kuvataan 
niin, että yksi haaroista, saka-
roista, terälehdistä tai bastioneis-
ta osoittaa ylöspäin. Ruusun te-

h— 

rälehtien väleistä pilkottavat 
"piikit"eivät ole piikkejä, vaan 
niin sanottuja verholehtiäja niis-
tä ruusun kohdalla yksi joutuu 
tietysti sojottamaan alaspäin. 

Lippu 

Lipun kulmat ovat arvojärjestyk-
sessä; tangonpuoleinen yläkulma 
ja alakulma sekä liehuvan puolen 
yläkulma ja alakulma. Tässäkin 
pelaa talonpoikaisjärki, sillä ar-
vojärjestys on sama kuin optinen 
näkyvyysjärjestys. Arvokkaam-
pi sijoitetaan aina näkyvimpään 
kulmaan. Keskus on tietysti li-
puissa ykköspaikka. 

Bastioni 
Kurtiini 

Bastioni on kulmikas muurin uloke, johon sijoitettiin tykk i - j a kivääriasemat. Eteen-
päin työnnetty muoto teki mahdolliseksi ampua keskitetysti moneen suuntaan. 
Kurtiini on muuri , joka yhdistää kaksi bastionia. Sen keskelle rakennettiin yleensä 
kurtiiniportti. linnoituksen sisääntuloaukko. 
Raveliini on bastionirintaman eteen, kurtiiniportin suojaksi rakennettu varustus, joka 
täydensi bastioneilta tapahtuvaa tulitusta. 
Lähde: Vastassa Ruotsi, Kaakkois-Suomen linnoitukset. Museovirasto 1990 
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Puoli vuosikymmentä 
Rannikon Puolustajaa, 
ja ehkä vähän enemmänkin 

14. V U O S I K E R T A - K E S Ä K U U 1971 - N l O 2 

RANNIKON 
PUOLUSTAJA 

Eversti Matt i 
Lappalainen otti 
vastaan Rannikon 
Puolustajan 
päätoimittajan tehtävät 
numerosta 2 /1971 
alkaen. Matt i 
Lappalainen muistelee 
lehden tekoa yli 20 
vuotta sitten. T Ä Ä K O U L U T U K S E N O N K E R T O M A A 

Matt i Lappalainen 

Luettuani lehtemme numerosta 
3/93 eversti Pentti Silvastin mie-
lenkiintoisen kuvauksen Ranni-
kon Puolustajan syntymävaiheis-
ta ajatukseni palautuivat väistä-
mättä niihin aikoihin, jolloin sain 
olla aktiivisesti remmissä lehtem-
me toimituksessa. Vain mukavia 
muistoja on jäljellä, vaikka on-
gelmiakin oli, mutta nehän ovat 
ratkaisemista varten. 

Ensimmäinen kosketus 
lehteen 

Aktiivinen kosketukseni Ran-
nikon Puolustajaan jakautui kah-
teen vaiheeseen. Ensimmäinen 
liittyy eversti Veikko Vuorelan 
p ä ä t o i m i t t a j a k a u t e e n (1959-
1965). Muistaakseni hänen teh-
tävänsä liittyi Rannikon Puolus-
tajan julkaisujaoston vetämiseen. 
Eipä siinä ollut vastaan pyristele-
minen kun jo Turun ajoilta tuttu, 
aina rohkaisevaksi ja kannusta-
vaksi kokemani silloinen evers-
tiluutnantti Vuorela kutsui minut 
syksyllä 1961 mukaan mainittuun 

julkaisujaostoon ensin Rannik-
kotykistön vuosikirjojen toimit-
tamiseen ja sitten Rannikon Puo-
lustajan toteuttamiseen. Yks' kan-
taan hän ilmoitti, että "toimit nyt 
sitten Rannikon Puolustajan toi-
mitussihteerinä". Jatko kului sit-
ten "Minä katson sitten sen tait-
tovedoksen". Oli tietysti mukava 
tuntea tämä luottamuksen osoi-

tus, jonka juuret lienevät olleet 
yhteistyössämme Rannikkotykis-
tön vuosikirjan toimittamisessa 
hänenjohdollaan. Olin kuitenkin 
ihan uuden tehtävän edessä. Sii-
hen astinen lehdentoimittajako-
kemukseni rajoittui "Hämeen Il-
ves" rintamalehden toimittami-
seen kesällä 1960 Sotakorkea-
koulun es ikunta- ja viestiharjoi-
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tuksessa. Oli tuo rintamalehti ai-
kamoinen stressin aihe ja kun 
mitään ei alkuun tuntunut synty-
vän, pakotin itseni tekemään jul-
kaisun kannen piirtämisestä al-
kaen sivu sivulta. 

Päätoimittajana 

Pitempi vaihe Rannikon Puolus-
tajan parissatuli eteeni, kun muis-
taakseni syksyllä 1970 "törmä-
sin" pääesikunnan keskuspavil-
jongin aulassa lehden silloiseen 
päätoimittajaan Torsti Lahteen. 
Yllättäen hän tiedusteli olisinko 
halukas ja valmis ottamaan leh-
den toimittamisen vastuulleni. 
Olin tietysti iloinen luottamuk-
sesta ja koin tehtävän haasteelli-
sena. Entinen kosketukseni Ran-
nikon Puolustajaan ja sen toimit-
tamiseen kytkeytyvä mahdolli-
suus "pysyä kiinni" omassa ase-
lajissa oman virkani ollessa sen 
ulkopuolella ilmeisesti vaikutti-
vat myönteiseen vastaukseeni. En 
sitä suinkaan joutunut katumaan 
jatietyistä vaikeuksista huolimat-
ta muistan tuota päätoimittaja-
kauttani 1971-1975 erittäin mie-
luisanajaksona elämässäni. Suu-
rin piirtein niihin aikoihin, jol-
loin otin vastaan Rannikon Puo-
lustajan päätoimittajan tehtävät 
lehdelle muodostettiin toimitus-
neuvosto, jossa olivat edustettui-

na eri sidosryhmät. Lähinnä tar-
koituksena oli käsittääkseni leh-
den talouden saattaminen van-
kemmalle pohjalle. Sehän oli ol-
lut jatkuva murheen aihe. Toimi-
tuskauteni alussa sattui kuiten-
kin lehden talouteen tähän päi-
vään saakka vaikuttanut asia. Sain 
kosketuksen ilmoitushankkijaan 
herra Saloon, joka ilmoitti ole-
vansa halukas ottamaan ilmoi-
tushankinnan kontolleen. "Tais-
telijaparini" Topi Linnahoiti käy-
tännön yhteydet ja niin päästiin 
kohti neljännesvuosisadanjatku-
neeseen yhteistyöhön Kaarina 
Salon Ky:n ollessa edelleen il-
moitushankintaremmissä mie-
hensä kuoltua. 

Ilmoitushankinnanjärjestyes-
sä lehden painopaikaksi tuli Lii-
sankadulla sijaitseva Sahalan 
Kirjapaino Oy, jonka johtajan ja 
Rannikon Puolustajaa hoitaneen 
faktori Sohkasen kanssa kehkey-
tyi vuosikausiksi erittäin miel-
lyttävä yhteistyö. Talouden saa-
minen vakaammal le pohja l le 
mahdollisti lehden sekä sivumää-
rän että painosmäärän kasvatta-
misen. Myös kannen uusiminen 
nykyiseen muotoon toteutettiin. 
Suunnittelun suoritti esittämieni 
ajatusten pohjalta taiteilija Ole 
Heinonen. Kiitokset siitä vielä 
hänelle. 

Mielenkiintoista ja 
mukavaa 

Rannikon Puolustajan sisällön ra-
kentaminen oli mielenkiintoista 
ja haastavaa. Aineistoa tuntui riit-
tävän. Pyrin laatimaan vuotuisen 
toimitussuunnitelman, jonka esi-
tin toimitusneuvostossa. Aika 
usein oli teemanumeroita. Pyrin 
laajentamaan sisältöä myös ase-
lajin sidosryhmiin lisätäkseni 
kiinnostusta julkaisua ja aselaji-
amme kohtaan. Muistan, että kir-
joituksia tuli mukavasti ja yleen-
sä ajallaan. Taittovaiheeseen pää-
sy oli aina pieni juhlahetki. Mer-
kitsihän se aina uuden numeron 
ilmestymisen joltistakin varmuut-
ta. Taitossa oli aika ajoin erin-
omaisena apuna nykyinen evers-
tiluutnantti, toimitusjohtajaHeik-
ki Tiilikainen, silloin muistaak-
seni Ruotuväen päätoimittaja. 
Tuo puolivuosikymmentä Ran-
nikon Puolustajan parissa sujui 
yllättävän nopeasti, kuten aina 
silloin kun saa tehdä mieluista 
työtä. Uudet tehtäväni Sotatie-
teen Laitoksessa panivat minut 
kuitenkin pyytämään e roa ja oli-
han muutoinkin aika "uusien luu-
tien" lakaista. Rannikon Puolus-
taja siirtyi pitkäksi ajanjaksoksi 
nykyisen Bonnin sotilasasiamie-
hemme eversti Asko Kilpisen 
varmoihin käsiin. • 

TERVEHDIMME RANNIKON PUOLUSTAJIA 
OY EHO AB LAATIKKOTEHDAS SUOMI 
EKENÄSSTAD - LOHJAN KUNTA 
TAMMISAAREN KAUPUNKI OY MATKAHUOLTO AB 
FHT OY OY MERIKIITO AB 
FISKARS OY AB NESTE RESINS OY 
FORSSEN & SALOMAA OY NOPTEL OY 
FUJI FINLAND OY OSUUSKUNTA MAITO-AURA 
HANGON KAUPUNKI RANNIKKOSOTILAS-
KARAIR OY KOTIYHDISTYS RY 
OY KOLSTER AB SEU-LA OY 
KOTKAN PUHELINYHDISTYS TUUSULAN KT K OY 
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Kuivasaaren historia 
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan Kuivasaa-

ri-projekti ja tkuu keväällä 1994 viimeistelytöillä. 
Samalla pyritään dokumentoimaa saaren historiaa 
j a projektin kulkua muun muassa esittelymateriaa-
lin laatimista varten. Oheisena 1920-40-luvun ti-
lanteeseen perustuva Kuivasaaren kartta. Pyyde-
tään niitä henkilöitä, jo tka tietävät luetelluista koh-
teista enemmän ottamaan yhteyttä killan perin-
neupseeriin Ove Enqvistiin, puhelin (90) 668 253. 

1. Kaksi asuntoa (mm lottien asuntona sotien 
aikana), halkoliiteri j a nurkassa sorvaamo 
(1939 kaksi sorvia, sodan aikana yksi) 

2. Sotilaskoti j a yksi asunto (kaivossa riitti vettä 
koko sodan ajan) 

3. Ruokala 
4. Muonavarasto 
5. Sauna 
6. Kantahenkilökunnan asuntoja (ainakin 4) 
7. Kasarmi, toisessa päässä yksi asunto jossa 

sodan aikana asui sähkömestari Hurme. 
Ainoa vahinko sodassa oli pommi lähelle 
kasarmia jolloin kiviä lensi katolle joka 
vahingoittui. Korjattiin nopeasti 

8. Varusvarasto, puusepän varasto 
9. Talli 
10. Linnakkeen päällikön asunto, ajoittain etelä-

päässä toinenkin asunto, oli erittäin kylmä 
11. Vaja /paja silloin kun 12" tykkitornia raken-

nettiin 
12. Eivät olleet enää jäl jel lä sotien aikana 
13. Voima-asema 
14. Valonheit insuoja 
15. Sotilaskodin puuliiteri j a käymälä 
16. Miehistön rantakäymälä 

17. ? 
18. Komentokorsu, jossa pyöreä panssariosa j a 

periskooppi 
19. Tulenj ohtoasema 
20. Valonheit invaja (purettu) 
21. ? 
22. ? 
23. Varasto 
24. ? 
25. Aallonmurtaja 

Maanpuolustuskiltojen liitto 1963-1993 
Maanpuolustuskil tojen liitto r.y. on keskusjärjestö, johon on ryhmittynyt yli sata maanpuolus-
tuskiltaa. Niissä on paikallisosastoja melkein kolme sataa, j a näissä jäseniä yhteensä runsaat 
30 000. Liitto on kansalaisjärjestö, j oka ei erottele jäseniään sotilasarvon, sukupuolen tai iän 
perusteella. 
Maanpuolustuskil tojen liitto 1963-1993 on juhlakir ja , joka toimitettiin vuonna 1993 täytty-
neen liiton 30-vuotistaipaleen vaiheiden kirjaamiseksi. Se on samalla kunnianosoitus niille 
suomalaisille, jo tka ovat pitäneet tärkeänä toimia Suomen maanpuolustuksen hyväksi arkipäi-
vän tasolla, itsestään numeroa tekemättä, usein pienin, mutta sitäkin lukuisammin askelein. 
Teos perustuu Ari-Pekka Elomaan Turun yliopistolle tekemään pro-gradu-työhön. Teoksen 
voi tilata maanpuolustuskil tojen liitto r.y:ltä, puhelin (90) 496 186 tai telefax (90) 492 058 tai 
osoitteesta Maanpuolustuskil tojen liitto r.y. Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki 
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Rannikkotykistön 
joukko-osastojen nistoriasarja 
V a r a a o m a s i h e t i ! 

T i l a a n y t , s a a t h i e n o t e d u t ! 
K ä y t ä o h e i s t a t i l a u s k o r t t i a t a i o t a y h t e y t t ä j o u k k o - o s a s t o i h i n n ä i n : 

SIRR/koultsto - PL 5 - 00861 HELSINKI puh (90) 161 4811 
TurRR/koul tsto - PL 5 - 20811 T U R K U puh (921) 695 111 
KotRPsto/koultsto - PL 5 - 48701 KOTKA puh (952) 281 333 
HanRPsto/kouItsto - PL 35 - 10901 HANKO puh (911) 6781 
VaaRPsto/koul tsto - PL 61 - 65101 VAASA puh (961) 326 2111 

T ILAAN KOKO SARJAN: 1+5 kirjaa 
• Saan koko sar jan hintaan 700,-
• Ti laukseni on ennakkoti laus, ja saan paluupost issa upean piirroksen 

Maksan s a r j a n Q y h t e n ä e ränäQne l j änä eränä ä 175,-

T ILAAN S E U R A A V A T T E O K S E T 

• Yleinen osa 75,- (muun kirjan yhteydessä 50,-
• SIRR historia 145,-(ennakkoti laushinta 125,-) 
• TurRR historia 145,-(ennakkoti laushinta 125,-) 
• KotRPsto historia 145, -k i r ja on valmis 
• HanRPsto historia 145,-(ennakkoti laushinta 125,-) 
• VaaRPsto historia 145,-(ennakkoti laushinta 125,-) 

T ILAAN T A U L U N 

• Aarne Nopsanen Mäki luodon patteri ampuu, 
taidepainojäl jennös 150,-

Nimi 

Lähios 

Post i to imip, 

Palauta tämä ti lauskortti osoitteella 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y. 
c/o Kustannus Oy Suomen Mies 
Töölöntor inkatu 2 00260 HELSINKI 
puh (90) 496 189, fax (90) 492 058 

ta 
e e „ to 

historia 

noin 1500 sivua 
ENNAKKOTILAAJAN EDUT 
Olet ennakkotilaaja, jos ehdit tilata KotRPston historian ennen 31.12.1993, HanRPston ja VaaRPs-
ton historiat ennen 31.6. 1994 ja rykmenttien historiat ennen 31.12. 1994. Saat yksittäiset historia-
teokset ennakkotilaajana hintaan 125,- ja koko sarjan 31.6. 1994 mennessä tilanneet saavat 
lisälahjana 150,- markan arvoisen upean taidepainojäljennöksen Aarne Nopsasen TK-kuvasta 
Mäkiluodon patteri ampuu. 
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ELAVAN MEREN PAIVA SUOMENLINNASSA '94 

HAVETS DAG PÅ SVEABORG 
TOUKOKUUSSA 2 0 . PERJANTAISTA- 2 2 . SUNNUNTAIHIN 

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

L A S T E N O H J E L M A A , E S I T Y K S I Ä , 
M U S I I K K I A J A T A N S S I A 

S U O M E N L A H D E N P U O L E S T A 

T U T U S T U M I S M A T K A S U O M E N L A H D E L L E 
KOKO PERHEEN TAPAHTUMA 

M u k a n a Helsingin luonnonsuojeluyhdistys r.y., Helsingin kaupungin ympäris tökeskus, 
Merentutkimuslai tos , Vesi- j a ympäristöhall i tus, Na tu r och Mil jö r.f., Helsingin seudun 
koululaiset, Suomenl innan hoi tokunta , Ehrensvärd-seura r.y., Johanneksen seurakunta , 

Pohjoismainen Taidekeskus, Viaporin Telakka r.y., Taidekoulu Maa , E L M U , W W F Finland, 
Suomen Greenpeace r.y., Tal l innan Musi ikkiakatemia, Suomen j a Venä j än kansojen 

ystävyysseura j a monia mui ta , kuten FINNIDArn t a p a h t u m a " Ihminen j a Kehitys 1994". 

JÄRJESTÄJÄ: S U O M E N L A H D E N YMPÄRISTÖYHDISTYS R.Y. 

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 
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Pärnäisten meriliikennekeskus 
Piimäisissä Turun saaristossa 
on vihitty käyttöön uusi merilii-
kennekeskus, jonka toiminta 
alkaa 1.1.94. Merenkulkulai-
toksen pääjohtajan Kyösti 
Vesterisen mukaan uusi keskus 
on yksi vuosisadan tärkeimmis-
tä meriliikenteen valvontaan 
liittyvistä uudistuksista. 
Kirjoitus on lyhennelmä 
Navigator-lehden numerossa 4/ 
1993 julkaistusta artikkelista. 

Meriliikennekeskukseen siirtyy 
Merenkulkulaitoksen toimista 
saaristomeren hätä- ja turvalli-
suusvalvonta, luotsipäivystys ja 
-välitys ja sinne tulee myös väy-
länhoitotukikohta. 

Yhdeksi merenkulkulaitok-
sen päätavoitteeksi Kyösti Ves-
terinen mainitsee luotsaustoimin-
nan tehostamisen Saaristomerel-
lä, jossa edetään iso harppaus 
keskittämällä päivystys ja luotsi-
tilaukset vähitellen Pärnäisiin. 
Luotsit pystyvät paremmin kes-
kittymään omaan tehtäväänsä, 
varsinaiseen luotsaukseen, kun 
päivystys hoidetaan keskitetysti. 

Yhteis to iminta eri viran-
omaisten, kuten rajavartiolaitok-
sen ja puolustuslaitoksen kanssa, 
tiivistyy entisestään. 

Myös Saaristomeren merivar-
tioston komentaja, kommodori 
Raimo Tiilikainen korostaa yh-
teistyön merkitystä ja sanoo, että 

meriliikennekeskuksen keskei-
nen sijainti uiko- ja saaristome-
ren väl i ssä antaa meri - j a raj avar-
tiostolle entistä paremmat mah-
dollisuudet valvontatehtäviin lou-
naisilla merialueillamme. 

Meriliikennekeskuksen val-
vontatornissa istuu vakituisesti 
kolme päivystäjää, merikaptee-
nipätevyyden omaava navigoin-
tipäi vystäjä, merivartija ja radio-
sähköttäjä. 

Navigointipäivystäjä suorit-
taa tutkavalvontaa koko Saaris-
tomeren alueella, jolloin koko 
sisään tuleva liikenne on valvon-
nassa. 

Radiosähköttäjä tilaaja välit-
tää luotsin laivaan. Hän hoitaa 
myös hätä-ja turvallisuuspäivys-
tyksen koko Suomen rannikolla 
Kemistä aina Virolahdelle saak-
ka eli noin 70 VHF-kanavan val-
vonnan. 

Merivartiosto hoitaa Pärnäi-
sistä käsin omaa tärkeätä Suo-
men rajan vartiointi-ja valvonta-
tehtäväänsä. Se valvoo muun 
muassa passi- ym. erilaisten re-
kisterien avulla, ettei luvattomia 
tulijoita päästetä aluevesillemme. 
Tärkeä osa merivartioston työ-
kenttää on meripelastuspalvelun 
johtaminen ja koordinointi sekä 
sai raankul je tukset valvotul la 
merialueella. 

Italialaisvalmisteisten tutkien 
"aivot" tehdään Suomessa tark-

kaan paikalliset olosuhteet huo-
mioon ottaen. Meriliikennekes-
kus pystyy myös hyödyntämään 
eri merellisten viranomaisten tut-
kaverkostoja, kuten puolustus-
voimien MEV AT-verkostoa, jol-
la saadaan Suomeen päin tulossa 
olevista aluksista selville paikka, 
kulkusuunta ja nopeus. Pohjois-
suunnassa hyödynnetään SAN-
LA-laitteistoa. Meriliikennekes-
kuksen tutkilla pystytään valvo-
maan koko saariston syvyydessä 
100 mailin matkalta valtakunnan 
rajaa vastaava alue. 

Utön, Örön ja Gyltön tutka-
kuvat saadaan siirrettyä Pärnäi-
siin valokaapelia pitkin. Tulossa 
olevan linkin avulla saadaan val-
vottua poikittaista liikennettä 
Lövskäriin. 

Merivartioston puolelta pro-
jektiajohtanut komentajakaptee-
ni Markku Väisänen mainitsee 
erinomaisena valvontalaitteena 
myös kaukokäyttöiset lämpöka-
merat, joilla voidaan tunnistaa 
laiva jopa 20 kilometrin päästä. 

Meriliikennekeskuksessa on 
asuintiloja 18 hengelle. Kaikki-
aan keskuksen alaisuudessa työs-
kentelee runsaat sata henkeä, jois-
ta merenkulkupiirin työntekijöi-
tä noin 70 ja merivartijoita 30-
40. Tästä henkilöstöstä kuiten-
kin vain murto-osa toimii Pärnäi-
sissä. • 

R I N T A M A L E H T I M A T T I 

Kooste Keltaisen Rykmentin rin-
tamalehdestä Matista 1941 -42 on 
valmistunut. Julkaisun voi tilata 
alla mainituilta henkilöiltä hin-
taan 75 mk (sisältää postimak-
sun). 

Paavo Toivonen (90) 579 423 
Onni Kauppila (90) 744 622 
Verner Torvinen(90) 743 547 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan video 
ja historiikki 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan pitkäaikainen toive 
toteutui jouluna 1993, kun killan esittelyvideo valmistui. 
Video esittelee monipuolisella tavalla killan historiaa ja 
toimintaa Kuivasaaren tykkiprojekti mukaan lukien. 

22 minuuttia kestävä video maksaa 100 mk ja sen voi 
tilata killan sihteeriltä Kimmo Ylitalolta, puhelin (90)5061142 
kotiin, (90)4370792 töihin. Samalla voi tilata killan 30-
vuotishistoriikin ennen kuin se loppuu. 
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Kellomäen järeä 
rannikkotykistöpatteri 

Kellomäen järeä rannikkotykistöpatteri sijaitsi Suomenlahden 
rannasta Kellomäen asemalle johtaneen Merikadun länsipuolella 
rannan ja rantamäellä olleen tien välissä. Patterialueen länsi-ja 
itäpäässä olevilta ykkös-ja kolmostykeiltä oli näkyvyys merelle, 
keskimmäinen kakkostykki oli kauempana rannasta patterialueen 
halki johtaneen metsätien varrella. 

Teuvo Rönkkönen 

Puoli vuosisataa sitten käydyt 
jatkosodan ratkaisutaistelut 
sekä sodan päättyminen ovat 
painavia perusteita käsitellä 
tuon ajan tapahtumia, joissa 
myös rannikkojoukoilla ja 
ennen kaikkea niissä palvelleil-
la miehillä ja naisilla oli tärkeä 
osuutensa. 
Everstiluutnantti Teuvo Rönk-
könen kertoo sodan ratkaisu-
vaiheeseen liittyvistä taisteluis-
ta sekä itärajaa puolustaneiden 
ran n ikkojo ukkojen kohtalosta 
näiden siirtyessä välirauhaso-
pimuksessa menetetyltä alueel-
ta rauhan oloihin. Kirjoitus 
toimii samalla johdantona 
numeroon 2/1994, jossa 
käsitellään tarkemmin meripuo-
lustuksen toimintaa vuonna 
1944. 

Yksi usein esitetty kysymys on: 
Minkälainen oli Kellomäen järeä 
patteri ja kuinka se selvisi venä-
läisten aloittaessa 9.6.1944 suur-
hyökkäyksen? Kuvaus Kellomä-
en järeästä on paikallaan senkin 
takia, että Rannikkotykistöryk-
mentti 2 - "Keltainen Rykment-
ti" - aloitti rannikkojoukkojen 
käymät torjuntataistelut. Viipu-
rinlahdelta Inoon ulottuvan ryk-
mentin alueen itäpuolella ollut 
28. Järeä Rannikkotykistöpatteri 
Kellomäessä joutui puolestaan 
rykmentin yksiköistä ensimmäi-
senä ottamaan vastaan vihollisen 
hyökkäyksen ja aloittamaan ve-
täytymisen. Sama tilanne oli vä-
hän ajan kuluttua edessä rykmen-
tin muillakin joukoilla. 

Seuraava selostus perustuu 
asiakirjoihin kirjattuihin tietoihin. 
Patterin tuolloinen pääl l ikkö 
majuri Matti Tuomarila on ystä-
vällisesti perehtynyt kertomuk-
seen ja antanut patterista täyden-

täviä tietoja, mistä Kellomäessä 
ja myöhemmin Kannaksen etelä-
rannikolla, Koiviston saarilla 
sekä Viipurinlahdella torjunta-
taisteluihin osallistuneelle asela-
jin veteraanille parhaat kiitokset. 

Järeä patteri 
Kellomäkeen 

Järeä rannikkotykistöpatteri ra-
kennettiin Kannaksen eteläran-
nikolle Kellomäkeen pääaseman 
joukkoja tukeneen tykistön vah-
ventamiseksi sekä lukuisten Suo-
menlahden perukassa sijainnei-
denjarannikkoa tulittamaan pys-
tyneiden venäläisten patterien 
vastapainoksi. Patteriin kuului 

kolme mäkilavettista 254/45 D -
tykkiä. 

Patterityöt käynnistettiin vuo-
den 1942 keväällä. Työmaalla oli 
kapteeni Matti Tuomarilan joh-
tama joukkueen suuruinen osas-
to patterin tuloa valmistelemassa 
sekä työosasto linnoitus- ja ra-
kennustöissä. Työosastossa oli 
aluksi työvelvollisia sekä heinä-
kuun puolivälistä elokuun alkuun 
50 kurikomppanian miestä. 

Työosasto sai kesään men-
nessä betoniperusteiset, hirsireu-
naiset tykkiasemat valmiiksi. 
Patterialueelle rakennettiin tulen-
johto-, keskiö-, tykki-, majoitus-
ja varastokorsuja sekä suojakuop-
pia. Ampumatarvikkeiden pää-
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varasto oli puolitoista kilometriä 
patterista itään. Patterin miehistö 
muutti juhannukseksi asumaan 
patterialueen korsuihin. Patteri-
työt jatkuivat yksikköön kuulu-
neen rakennusmestarin valvomi-
na ja niissä päästiin hyviin tulok-
siin. 

Patterin 10-tuumaiset tykit 
otettiin Helsingin edustalta Iso-
saaren. Katajaluodon ja Rysäka-
rin linnakkeilta. Ensimmäinen 
tykki saapui huhtikuun lopussa 
ja loput kaksi elokuun puolivä-
lissä Kellomäkeen. Yksi kalus-
tolaukaus ammuttiin kolmosty-
killä 21.7., kakkostykillä 24.9. ja 
ykköstykillä 27.9. (patterin pääl-
likkö muistelee, että vain yhdellä 
tykillä olisi ammuttu). 

Rakennustöiden alkaessa val-
mistua kapteeni Tuomarila mää-
rättiin patterin päälliköksi. 28. 
Jär.Rt.Ptri liitettiin 12.7.1942 
RTR 2:n III linnakkeiston yksi-
köksi. 

Työmaan käynnissä ollessa 
patterilla oli kolme lottaa puhe-
linkeskusta hoitamassa ja kaksi 
lottaa muonitustehtävissä. Vuo-
den 1943 alussa valmistui soti-
laskotirakennus ja kenttäpiispa 
vihki sen 26.1. Rannikkosotilai-
den huoltoyhdistyksen johdon 
läsnäollessa. Patterin valmistut-
tua sen kirjoilla oli satakunta hen-
kilöä, esimerkiksi 1.8.1943 5 
upseeria, 26 aliupseeria ja 80 
miestä. Siviiliväkeä edustivat 
yksi ruokala-apulainen ja yksi 
sotilaskotisisar. 

Asemasodasta 
suurhyökkäyksen 
torjuntaan 

RTR 2:n asemasotaan kuului avo-
vesikaudella Suomenlahden poh-
jukassa liikkuvien vihollisalus-
ten tulittaminen sekä desantti j ah-
dit rannikolla. Tykistöammunnat 
olivat Kronstadtin väylälle am-
pumaan ulottuneiden Puumalan, 
Jukkolan ja Seivästön raskaiden 
rannikkotykistöpatterien (3-4/ 
152/45 C) sekä rautatiepatterin 
(4/180/57 N) tehtäviä. Saaren-
päässä ja Kellomäessä olleet jä-

reät rannikkotykistöpatterit (3/ 
254/45 D) eivät näihin ammun-
toihin osallistuneet eikä Saaren-
pään raskaan rannikkotykistöpat-
terin (2/152/45 C) tuli kantanut 
niin kauas. Venäläisten tykistö 
Kronstadtista ja sitä ympäröivil-
tä linnakkeilta sekä Yhinmäestä 
tulitti Kannaksen etelärannikkoa. 

Kapteeni Tuomarila vuorot-
teli muiden patterinpäälliköiden 
kanssa tykistöryhmän tulenjoh-
tajana vuoden 1943 avovesikau-
della Jukkolassa ja vuoden 1944 
alusta Vitikkalassa. 28.Jär.Rt. 
Ptrin päällikkönä oli tammikuus-
ta 1944 luutnantti T Hänninen ja 
huhtikuusta lähtien kapteeni K.H. 
Ignatius. Kapteeni Tuomarila 
määrättiin 12.4. 1 .Mt.Rask.Ptrin 
(4/152 H/37) päälliköksi. 

Kesäkuun alussa 28. Jär.Rt. 
Ptrilla oli 2 upseeria, 13 aliupsee-
ria ja 55 miestä sekä sotilaskoti-
sisar. 

9. kesäkuuta 

Venäläisten suurhyökkäyksen 
ennenkokemattoman voimakas 
tulivalmistelu alkoi 9.6. aamulla 
kello kuusi Kellomäestä 10 kilo-
metriä itään olleen pääaseman 
murtamiseksi Valkeasaaressa. 
Puolustajat pystyivät murskau-
tuneissa asemissaan vielä vaivoin 

torjumaan vihollisen läpimurron. 
RTR 2 sai 9.6. kello 18.45 IV 

AK:n käskyn siirtymisestä tehos-
tettuun valmiuteen. Rykmentin 
esikunta välitti tämän linnakkeis-
toille sekä käski mm 28.Jär.Rt. 
Ptrin valmistautua maa-ammun-
toihinja kapteeni J.Fridellin joh-
taman, Inon rannikkoa ryhmitys-
alueillaan linnoittamaan 10.5. 
muodostetun osaston (15. ja 
16.TK) ottamaan Inossa rintama-
vastuun. Täällä asemasodan ajan 
ollut Lin.P 4 siirrettiin pääase-
maan Valkeasaaren pohjoispuo-
lelle. Puolitoista tuntia myöhem-
min Anttanalassa ollut l.Raut.Ptri 
(4/180/57 N) sai käskyn siirtää 
kaksi tykkiä Inoon, mutta rata-
vaurion vuoksi tykit jäivät Mes-
terjärvelle. 

Kapteeni Ignatius lähetti saa-
tuaan käskyn tehostetusta valmi-
udesta sivutähystäjän Puhtulan 
merivartioasemalle ja suoritti 
koehälytyksen. Samalla tarkas-
tettiin kaluston kunto. 

Taistelut Valkeasaaressa jat-
kuivat välillä hiljentyen, kunnes 
seuraavan aamun entistäkin ra-
jumpi tykistötuli ja satojen lento-
koneiden tukema pääiiyökkäys 
pakotti suomalaiset luopumaan 
pääasemasta ja aloittamaan ve-
täytymisen. 

Patteriin kuului kolme 245/45 D tykkiä Helsingin seudun linnak-
keilta. Kuva SlRR:n perinnekokoelma. 
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10. kesäkuuta 

Seuraavana aamuna kello 05. K) 
Jär.Psto l :n komentaja käski pat-
terin päällikön hakemaan patte-
ristoupseerilta Luutahännästä 
uuden maaliluettelon. Puolitois-
tatuntisen edestakaisen matkan 
aikana lukuisat viholliskoneet 
pommittivat ja tulittivat lähitie-
noita. Etulinjasta kuului tauko-
amattomat taistelun äänet. 

28. Jär.Rt.Ptri sai käskyn täys-
valmiudesta kello 07.40 ja Osas-
to Fridell otti kello 09.15 Inossa 
puolustusvastuun Lin.P4:ltä. 

IV AK:n esikunta antoi patte-
rille aamupäivällä V-maaleja. 
Jokaiseen maaliin oli ammuttava 
häirintäluonteinen ammunta. Sa-
malla Kellomäen aloittama am-
munta siirtäisi etulinjan puolus-
tajia moukaroivan saarilinnakkei-
den tulen alueelleen. Kuudesta 
maalista yksi oli liian kaukana ja 
yksi liian lähellä. 

Patteri aloitti ammunnan kel-
lo 09.35. Viiden minuutin kulut-

tua saarilinnakkeet aloittivat Kel-
lomäen tulittamisen. 

Ongelmia Kellomäessä 

Kolmostykki ampui neljään V-
maaliin kuhunkin kolme kranaat-
tia. Kakkostykin nallilukko juut-
tui ensimmäisellä laukauksella 
kiinni eikä sitä saatu avatuksi. 
Ykköstykki ampui ensimmäiseen 
maaliin kolme ja kahteen muu-
hun yhteensä kolme kranaattia, 
mutta sitten tykin nallilukko jäi 
kiinni. 

V-maalien ampuminen päät-
tyi tunnin kuluttua. Aamupäiväl-
lä rykmentin komentaja soitti 
kapteeni Tuomarilalle Puuma-
laan ilmoittaen, että "kun olet 
ollut rakentamassa patteria niin 
mene nyt hoitamaan asiat lop-
puun". Patterin parhaillaan am-
puessa kapteeni Tuomarila saa-
pui perille ja otti päällikkyyden. 
Patteri sai aamupäivällä myös IV 
AK:n esikunnan lähettämät T-
maalit. 

Patterin päällikkö totesi, että 
ykköstykin nallilukko oli saatu 
irti ja sitä korjattiin parhaillaan, 
kun taas kakkostykin nallilukkoa 
ei onnistuttu avaamaan. 

Johdinyhteydet patterilta sekä 
patterialueella olivat katkeilleet 
eikä vikapartiot ehtineet niitä 
korjata. Patterin päällikkö lähetti 
kello 11.10 heikkotehoisella P 
12-10 radiolla - muut radiot oli-
vat korj attavana - Puhtulaan edel-
leen välitettäväksi linnakkeiston 
komentoelimeen Puumalaan sa-
noman: "Pyydän kuorma-autoja, 
radioita, asemestaria ja nalliluk-
koja sekä kypäriä". 

Puolen päivän jälkeen patte-
rin päällikkö kävi Jär.Psto 1 :n 
komentajan luona selvittämässä 
ammuntoja ja kalustotilannetta. 
Hän arveli, että tykit saadaan 
korjatuksi parissa tunnissa. Pai-
kalla olleilla jalkaväkijohtajilla 
ei ollut tarkkaa kuvaa vihollises-
ta, mutta sen tiedettiin olevan jo 
Kuokkalassa ja etenevän viivy-
tysosaston perässä Luutahännän 

10 RANNIKON PUOLUSTAJA 1/94 

kautta Kellomäelle päin. 
Kello 13.30 patterin päällik-

kö lähetti Puhtulan kautta komen-
toelimelle jälleen radiosanoman: 
"Pyydän niin monta kuorma-au-
toa kuin mahdollista". Tämän 
jälkeen hän selvitti upseereille ja 
aliupseereille toimenpiteet siinä 
tapauksessa, että patteri joudu-
taan jättämään sekä antoi ohjeet 
tykkien ja ampumatarvikkeiden 
tuhoamisesta samoin kuin mate-
riaalin evakuoinnista. Kaksimie-
hinen lähettipari määrättiin vii-
vytysosastoon yhteydenpitoon. 

Iltapäivällä tykkien lukot saa-
tiin toimimaanpa kello 14.58 aloi-
tettiin häiritsemisammunnat T-
maaleihin. Kolmostykki ampui 
jälleen ilman häiriöitä kahteen 
maaliin, kolme kranaattia kum-
paankin. Ammunnan aikana ty-
kin etusuojuksen laippaan osui 
kranaatti, jolloin ilmanpaine pais-
kasi tykkimiehistön nurin. Yk-
köstykin nallilukko jäi jälleen 
ensimmäisellä laukauksella kiin-
ni. 

Ammunnan päättyessä patte-
rin päällikkö lähetti vielä Puhtu-
lan kautta komentoelimelle sa-
noman: "Tarvitsemme lisää vies-
timiehiä". 

Kohta tämän jälkeen patteri-
alueen vieressä olleeseen ja tuol-
loin tyhjään rakennukseen -jossa 
oli myös upseerimajoitus - osui 
kranaatti. Rakennus paloi porok-
si ja samalla tuhoutui mm sala-
kieliavain. 

Patteri sai myös viivytysosas-
toita maaleja. Näistä yhteen kol-
mostykki ampui kuusi kranaat-
tia. Patterin päällikkö seurasi ty-
killä ammuntaa ja totesi miesten 
toimivan rauhallisina. 

Iltapäivällä lähin jalkaväkiyk-
sikkö poistui sekä kenttätykistön 
viimeiset osat ohittivat Kellomä-
en. Patteri sai samaan aikaan 
ampumiskiellon, koska siihen 
kohdistettu tulitus osui tärkeälle 
huoltotielle. 

Kello 16.20 oli JR 58:n ko-
mentopaikalla puhuttelu, johon 
osallistui yksi upseeri 28.Jär. 

Rt.Ptrista. Sillä hetkellä puolus-
tus oli Kuokkalan tasalla. Kah-
den tunnin kuluttua yhteysupseeri 
palasi tuoden Jär.Psto 1: n komen-
tajan ohjeena valmistautua tuho-
amaan tykit. Ampumatarvikkeet 
oli pyrittävä evakuoimaan mutta 
jalkaväen ohitettua patterin ne oli 
tuhottava. 

Radiosanomien 
vaikutus 

Ensimmäiset Puhtulan välittämät 
radiosanomat saapuivat iltapäi-
vän alussa linnakkeiston komen-
toelimeen, joka ryhtyi järjestä-
mään nallilukkoa sekä saamaan 
yhteyden järeälle patterille. 

Kello 13.35 linnakkeiston 
aseupseeri pyysi rykmentin esi-
kunnan asetoimistoa lähettämään 
Kellomäkeen asesepän sekä yh-
den nallilukon. Iltapäivän aikana 
aseseppä noudettiin Härkölän ty-
kinpurkutyömaalta ja nallilukko 
Saarenpään linnakkeelta. Asetoi-
misto tilasi vielä yhden nallilu-

KROUVAfl I#^ 
kotikalja 
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kon Merivoimien esikunnalta, 
joka käski toimittamaan sen Iso-
saaren linnakkeelta rykmentille. 

Kello 16.25 saapui viestiryh-
mä autolla Kellomäkeen muka-
naan B-radio. Samaan aikaan tul-
lutta viestiä ei pystytty salakie-
liavaimen puuttuessa avaamaan. 
Heti perässä saapui myös kuor-
ma-autolla kypärät miehistölle. 
Patterin pohjoispuolelta alkoi 
kuulua taistelun ääntä, joten pat-
terin päällikkö asetti sinne suun-
taan varmistuksen. 

Kello 19.30 viestiryhmän 
auto lähti paluumatkalle ja vei 
mukanaan kapteeni Tuomarilan 
kirjallisen tilanneilmoituksen 
sekä viesti- ja tulenjohtokalus-
toa. Parikymmentä minuuttia 
myöhemmin saapui linnakkeis-
tosta autolla lisää viestimiehiä 
yhteyksiä korjaamaan. Lähimmät 
keskukset olivat jo siirtyneet pois 
eikä katkenneita yhteyksiä kan-
nattanut enää korjata. Viestimies-
ten autolla evakuoitiin viesti- ja 
mittauskalustoa sekä samaan ai-
kaan saapuneella autolla aseva-
raston materiaalia. 

Puhtulan iltapäivän kuluessa 
välittämien radiosanomien joh-
dosta luutnantti A Nevalainen lä-
hetettiin linnakkeiston komento-
elimestä kello 18.55 Kellomä-
keen selvittämään tilannetta ja 
autojen tarvetta. 

Aseseppä saapui kello 18.30 
nallilukon kanssa rykmentin esi-
kunnan asetoimistoon Koivistol-
le, mistä matka pääsi jatkumaan 
kahta tuntia myöhemmin aseup-
seerin kanssa III Linnakkeiston 
komentoelimeen. Tänne tuli sa-
maan aikaan rykmentin esikun-
nan välittämänä IV AK:n käsky, 
jonka mukaan 28. Jär.Rt.Ptrin tyk-
kejä ei saa räjäyttää, mutta lukot 
on purettava ja ampumatarvik-
keet tuhottava. 

Patterin päällikkö sai kello 
20.30 lähimmältä eskadroonan 
päälliköltä tiedon, että tämä siir-
tyy Inon itäpuolelta Vammel-
suusta alkavaan VT-asemaan. Il-
lalla J R 5 8: n komentaj aan yhtey-
den ottamassa käynyt aliupseeri 
toi palatessaan ilmoituksen, että 
rykmentti vetäytyy yön aikana. 

Patterin päällikkö käski kello 

21.00 luutnantti H Söderströmin 
johdollajokaiseen tykkiasemaan 
tykinjohtajan ja kaksi miestä val-
mistelemaan räjäytystöitä sekä 
muun henkilöstön puolen kilo-
metrin päähän patterin länsipuo-
lelle. Tarkastettuaan valmistelut 
päällikkö ilmoitti suoritettavista 
räjäytyksistä patterin takamaas-
toon saapuneelle JSP:lle. 

Aseseppä, aseupseeri sekä 
Kellomäestä juuri palannut luut-
nantti Nevalainen läksivät kello 
22.10 linnakkeiston komentoeli-
mestä järeälle patterille muka-
naan yksi kuorma-auto, kaksi rek-
kaa ja henkilöauto. 

Kello 22.20 kapteeni Tuoma-
rila antoi käskyn tykkien ja am-
pumatarvikkeiden räjäyttämises-
tä. Kohta saapui luutnantti Sö-
derström ilmoittaen, että lähei-
sen komppanian päällikkö oli 
kieltänyt räjäyttämisen, koska se 
olisi entisestään lisännyt hermos-
tuneisuutta hänen komppanias-
saan. Samoihin aikoihin viimei-
set panssarintorjuntatykit vetäy-
tyivät patterin ohi. 

Kello 22.35 vartiomies tuli 

10" tykki Helsingin edustan linnakkeella. SIRR:n perinnekokoelma. 
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ilmoittamaan, että vihollinen oli 
jo patterin ammusvaraston tasal-
la. Tällöin patterin päällikkö an-
toi käskyn räjäyttää kolmosty-
kin. Kranaateista räjähti yksi heit-
täen muita kolhiintuneina ympä-
riinsä. Samalla sytytettiin myös 
panokset ja tykkiaseman korsut 
palamaan. Tykin putken räjäyt-
tämisessä oli vaikeuksia. Tarkoi-
tuksena oli räjäyttää kranaatti 
putkessa. Tunnin yrityksen jäl-
keen kolmas kapteeni Tuomari-
lan johdolla eri tavoin koottu sy-
tytyspanos saatiin toimimaan ja 
kello 23.45 kranaatti räjähti. Pe-
ruskehällä ollut räjähdyspanos 
tuhosi myös lavetin. 

Kello 23.50 saapui luutnantti 
Nevalainen uudelleen patterille 
asemiesten kanssaja toi IV AK:n 
kiellon tykkien räjäyttämisestä. 
Rannasta Kellomäen asemalle 
johtanutta Merikatua ajanutta 
autoa vihollinen oli jo tulittanut. 
IV AK:n tykistökomentajan up-
seerilähetti toi samaan aikaan pat-
terille myöskin käskyn jättää ty-
kit ehjiksi mutta tuhota kranaatit, 
panokset ja korsut sekä vaurioit-
taa suuntauslaitteita. Tämän jäl-
keen alkoi kahden muun tykin 
lukon purkaminen. Työssä oli 
vaikeuksia niittautumisien sekä 
työkalujen evakuoimisen vuok-
si. Kuorma-autoihin lastattiin 
ykkös-ja kakkostykkien varaosa-
laatikot ja muuta kalustoa. He-
vosajoneuvot lähetettiin talousa-
liupseerin johdolla Puhtulaan. 

11. kesäkuuta 

Kello 01.00 räjäytettiin kakkos-
tykin ammus- ja panos varastot 
sekä sytytettiin tykki-ja keskiö-
korsut palamaan. Samaan aikaan 
vihollinen ampui kevyillä kra-
naatinheittimillä huoltotien mo-
lemmin puolin ykkös-ja kakkos-
tykkien väliin. Kun alkoi näyttää 
siltä, että patteri voisi joutua saar-
roksiin, kapteeni Tuomarila lä-
hetti kello 01.20 patterin henki-
löstön kapteeni Ignatiuksen joh-
dolla sekä kuormatut autot Puu-
malaan. Kellomäelle jäi patterin 

päällikön kanssa luutnantti Sö-
derström, luutnantti Nevalainen 
sekä ykköstykin johtaja kersantti 
S Kuttu. 

Kellomäki jää 

Eräs ohikulkenut jalkaväen 
upseeri ilmoitti, että vihollinen 
oli jo Merikadun tasalla. Tällöin 
räjäytettiin ykköstykin ammus-
ja panosvarastot sekä korsut. 
Kapteeni Tuomarila apulaisineen 
jätti kello 01.45 patterin samalla 
kun venäläisten saarilinnakkeil-
ta alkoi jälleen patterialueen tu-
littaminen. 

Kapteeni Ignatius saapui pat-
terin miehistön kanssa linnakkeis-
ton komentoelimeen kello 03.10 
japuoltatuntiamyöhemmin myös 
Puhtulan kautta tullut patterin 
päällikkö apulaisineen. 

Patterin päällikkö toteaa, että 
mielialan ylläpitämisessä van-
hemmilla aliupseereilla oli tär-
keä osuus. Taistelutoiminnan ai-
kana miehet olivat rauhallisia, 
mutta taukojen aikana hermostu-
neisuus pyrki tarttumaan varsin-
kin kun ympäristössä oli nähtä-
vissä taaksepäin ilman johtajia 
kulkevia miesryhmiä, vetäytyviä 
joukkoja sekä haavoittuneita ja 
kaatuneita. Vaikka korsuja oli-
kin, yhteyshautoja olisi tarvittu 
enemmän. Hyvä naamiointi pe-
lasti patterin sitä etsiviltä lento-
koneilta. 

28.JärRt.Ptrin varsinaiseksi 
ongelmaksi muodostui nallilukot. 
Nallien kannat niittautuivat ko-
vassa paineessa kiinni eikä nalli-
lukkoja saatu avatuiksi. 

Kellomäen kymmentuumai-
nen ampui 32 kranaattia, kaikki 
pohjasytyttimellä varustettuja 

trotyylimiinakranaatteja. 
Henkilötappioita ei patterilla 

Kellomäessä ollut. 

Kianaatinheitinkomppaniaksi 

28. Jär.Rt.Ptrin henkilöstöstä 
muodostettiin 12.6. kranaatihei-
tinkomppania, jossa oli kaksi tu-
lenjohtoryhmää sekä kaksi ke-
vyttä heitinjoukkuetta. Heittimis-
tä kolme oli Kellomäestä tuotuja 
ja kolme linnakkeistosta saatuja. 
Komppania alistettiin Inossa 
osasto Fridellille. Komppanian 
täydennyksenä oli 17.6. asti yksi 
upseeri, kolme aliupseeria ja nel-
jä miestä Er.P 20:stä sekä 16.-
17.6. rykmentin Kss.K:sta yksi 
upseeri ja kaksi heitintä. 

Kapteeni Tuomarila määrät-
tiin aluksi Inon pohjoispuolelle 
siirretystä moottoroidusta patte-
reista muodostetun patteriston 
komentajaksi. Kranaatinheitin-
komppanian päällikkönä oli en-
sin kapteeni Ignatius ja 14.6. al-
kaen luutnantti Söderström. 

Taistelut siirtyivät VT-ase-
man murruttua RTR 2:n vastuu-
alueelle Inossa 15.6. aamupäi-
vällä. 

* * * 

Kellomäen järeän rannikkotykis-
töpatterin päällikkö majuri Matti 
Tuomarila toteaa, että sijainnil-
taan Kellomäki oli maailman vah-
vimpiin kuulu van linnoituksen ja 
sen suojaamien alusten tykistö-
tulen ulottuvilla. Patteri olikin 
koko asemasodan ajan ampuma-
kiellossa. VT-aseman takana ole-
valla patterilla olisi ollut parem-
mat mahdollisuudet vaikuttaa 
taistelun kulkuun. Patterin hen-
kilöstöllä oli edessään uudet teh-
tävät. 

Tekee työtä paremmin pakatun puolesta 

Hj. JOUSI OY 
PL 16, 20781 KAARINA 

Puh. (921)2421 111 Fax (921)2421 166 
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KUULUMISET 

Vaasan 
Rannikkopatteristosta 

VUODEN 
RANNIKON 
PUOLUSTAJA 

Eversti Risto Sinkkonen pitää luovutuspuhetta 
everstiluutnantti Ossi Kettunen avustaessa 
palkinnon jaossa. 

Vaasan Rannikkopatteristo 
on usean vuoden ajan kuulunut 
ehdottomasti rannikko- ja kent-
tätykistöaselajien kärkijoukkoi-
hin. Patteristo on jo yli 40 vuotta 
kouluttanut varusmiehiäja reser-
viläisiä sekä rannikkotykistön että 
kenttätykistön reserviin hyvällä 
menestyksellä saavuttaen myös 
kilpailuammunnoissa erinomai-
sia tuloksia. 

Vuonna 1993 patteristo voitti 
kenttätykistön ampumaleirillä 
tykistökenraali V P Nenosen tu-
lenavauskilpailun. Lisäksi jouk-
ko-osasto voitti rannikkotykistön 
maa-ammuntakilpailun sekä oli 
rannikkotykistöaselajin koko-
naiskilpailussa toisena. 

Pitkään jatkunut hyvä menes-
tys on osoitus varusmiesten hy-
vistä koulutustuloksi sta ja henki-
lökunnan korkeasta ammattitai-
dosta, jokaisen henkilön erin-
omaisesta motivaatiosta sekä pat-
teriston pitkäjänteisestä ja inno-
vatiivisesta työskentelystä. Toi-
minnallaan patteristo on kohot-
tanut koko aselajin arvostusta. 

Rannikkotykistön tarkastaja 
eversti Risto Sinkkonen myönsi 
17.12.1993 "Vuoden Rannikko-
puolustaja"-palkinnon Vaasan 
Rannikkopatteristolle. Vaasan 
Rannikkopatteriston komentaja 
everstiluutnantti Hannu Luukko-
nen otti vastaan palkinnon, S YP:n 

lahjoittaman lautasen, Pääesikun-
nassa 22.12. 1993 järjestetyssä 
tilaisuudessa. Tilaisuuteen otti 
osaa myös SYP:n johtaja Olli 
Rantakari, joka itse aikoinaan 
palveli Vaasan Rannikkopatteris-
tossa sen ollessa Suomenlinnas-
sa. 

Vuoden 1993 Rannikon Puolustaja -palkinnon osapuolet yhteisku-
vassa: vasemmalla SYP. n johtaja Olli Rantakari, oikealla vas-
taanottavan joukon komentaja everstiluutnantti Hannu Luukkonen 
ja keskellä itse komea palkintolautanen. 
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Rannikon Puolustajien 
kevätpäivät Turussa 

28.-29.5. 
Alustava ohjelma 

Lauantai 28 .5 . 
Tulo Turkuun ja majoittuminen 
Heikkilän kasarmille kello 13.00. 
Tervetuliaistilaisuus Heikkilän 
kasarmilla kello 13.30 
Ruokailu Heikkilän kasarmin 
ruokalassa kello 14.00 
Lähtö kiertoajelulle kello 15.30 
Iltajuhla ravintola Ikituurissa. 

Sunnuntai 29 .5 . 
Aamiainen Heikkilän kasarmin 
ruokalassa 9.00-11.00 
Lähtö Turun linnaan ja tutustu-
minen linnan museoon kello 
11.00 
Tutustumisen jälkeen mahdolli-
suus nauttia kahvit linnan kahvi-
lassa. Tämän jälkeen lähtö ko-
tiin. 

Kustannus 150:-/henkilö. 
ajoitus ja aamiainen sekä kahvit 
linnan kahvilassa eivät kuulu hin-
taan. Ilmoittautumiset 10.5. men-
nessä. 

TERVETULOA 
JOUKOLLA T U R K U U N 

Toivo Veriö 
9 2 1 - 2 3 1 1 2 1 7 
Mat t i Ahlroos 
921 -232 7 4 6 

TARKIAINEN 
Mikonkatu 3 ,00100 Helsinki, p. 661916, Telefax 65.6 015 

Länsituulenkuja 3 02100 Espoo p. 4 6 1 6 4 4 

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON 
ADRESSI- JA KUNNIAMERKKIPALVELU 

hoitaa kaikki adresseja ja kunniamerkkejä koskevat asiat. 
Asiakaspalvelumme on avoinna maanantaista perjantaihin 

klo 9.00-15.00. 

Osoite: Kasarmikatu 34 A, 00130 Helsinki, puh (90) 177 003 

ANSIOITUNEELLE ERAMIEHELLE TAI 
RESERVILÄISELLE. 

Snapsipikarit ja snapsipullo ovat erinomaisia 
l ah jo ja palkintoesineitä, kun halutaan kiittää 
arvokkaasta työstä, palkita merkittävästä suo-
rituksesta tai muistaa merkkipäivänä ym. ym. 

^valmistettu englantilaisesta 
elintarvikekäyttöön. 

Hylsyt ja pullo 
tinasta ja sovffl 

Tilauksesta toimitamme tuotteita myös hopeisena. 

Snapsipiilion kork. 27.0 cm 
Pikkuhylsyn kork. 5.0 cm 
Keskikoko kurkT ĉm 
Isohylsy 



KUULUMISET 

Puolustusministeri 

Elisabeth Rehn 
jouluaamiaisella 
Mäkiluodon linnakkeella 

Kenttä-
rovasti Kari 
Paavilainen 
puhuu. 

Puolustusminis ter i Elisabeth 
Rehn kävi tänäkin vuonna joulu-
aamiaisella Mäkiluodon linnak-
keella. Mukana Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin komentajan 
isännöimällä käynnillä oli minis-
teri Rehnin puolison Ove Rehnin 
lisäksi muun muassa Kirkkonum-

men kunnan väkeä kunnanjohta-
jan Kaj Gustafssonin johdolla 
sekä lehdistön. Rannikkosotilas-
kotiyhdistyksen ja Upinniemen 
varuskunnan edustajia. 

Tilaisuus alkoi Mäkiluodon 
emännän Pirkko Saareston ja lin-
nakkeen vääpelin puolison Oili 

Välimäen esittämällä kahdella 
joululaululla. Kenttärovasti Kari 
Paavilaisen puheenjajouluevan-
keliumin jälkeen syötiin maitta-
va jouluaamiainen puuroineen, 
kahveineen ja pullineen. 

Aamiaisen jälkeen puhuivat 
rykmentin komentajaeversti Jor-

Kirkkonummen kunnanjohtaja 
Kaj Gustafsson ja valtuuston 
puheenjohtajan Bo Ekstam 
tuovat kunnan joulutervehdyk-
sen. 

Eversti Jorma Vuohelainen toi 
joululahjoja sekä Elisabeth ja 
Ove Rehuille että linnakkeen 
varusmiehille. 

SILJA LINE A 
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KUULUMISET 

ma Vuohelainen, ministeri Eli-
sabeth Rehn, kunnanjohtaja Kaj 
Gustafsson, Rannikkosotilasko-
tiyhdistyksen edustaja Marja-
Leena Oksanen ja Suomenlah-
den Laivaston komentaja kom-
modori Jorma Martikainen. 

Ennen paluumatkaa ministe-
ri Elisabeth Rehn seurueineen 
tutustui linnakkeen äskettäin pe-
ruskorjattuun keittiöön. 

FINNYARDS OY ELEKTRONIIKKA 
VALVONTA 

V e d e n a l a i s e t akus t ise t 
va l von ta jä r j es te lmä t 

Pass i i v inen i lmava lvon ta 

As iakaskoh ta i se t 
sove l lu tukse t 
ava ruus to im i tuks i s ta hank i tu l la 
t ie tota idol la . 

S U O J A U S 

Bal l is t inen suo jaus 

Kompos i i t t i kypärä t 

T u t k a s u o j a u s 

FINNYARDSV 
ELEKTRONIIKKA 
Naulakatu 3 
33100 TAMPERE 
Puh. (931) 2450 111 
Fax. (931) 2130 188 
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JOHTOJENKAAN KUULUMISIA 

Syksyllä 1992 Suomen Reserviupseeriliitto käyn-
nisti liitossa "Tuki sinne, missä työ tehdään"-pro-
jektin, jonka tarkoituksena oli jakaa rahallista tu-
kea niille kerhoille, jotka toimivat aktiivisesti ja 
järjestävät maanpuolustustaitoja kohottavaa toi-
mintaa. Lisäksi yhtenä kriteerinä tuelle oli jäsen-
määrän kasvu. Joulukuussa 1993 palkittiin 24 par-
haiten menestynyttä reserviupseerikerhoa eri puo-
lilta Suomea. Rannikkotykistökerho Johtorengas 
kuului palkittujen kerhojen joukkoon saaden 
RUL:lta 2000,-. 

Vuoden 1993 aikana Rt-kerho Johtorengas jär-
jesti jäsenistölleen useita ampumatilaisuuksia niin 
sisällä kuin ulkonakin. Ulkoammuntojen järjestä-
misessä S1RR tuki kerhoa kiitettävästi ja monet 

SlRR:n "nuoret" aktiiviupseerit osallistuivat näi-
hin yhteisiin tilaisuuksiin. Kerho järjesti syyskuus-
sa perheretken Gyltön linnakkeelle, mistä vielä 
kiitokset TuRR:n suuntaan. RtK:ssa kerho näkyi 
pitämällä RU-kursseille reserviläistoimintaa kos-
kevan oppitunnin ja luovuttamalla kurssien prii-
muksille RUL:n miekan. Yhteistyössä Suomenlin-
nan Rannikkotykistö- killan kanssa Johtorengas 
järjesti syksyllä -93 Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuskoulutuksen lisäkurssin aiheesta "Linnakkeen 
puolustus" ja yhteistyössä järjestettiin myös Meri-
reservin valmiuskurssin nro 3 Rt-osuus. 

K.V.Kinos 
Rt-kerho Johtorengas 
sihteeri 

ELYSEE 
— S & f A t -
MIETO KUOHUVIINI 

Alkohol ip i to isuus 
2,3 t-% 0,75 1. 

• • • • • 

Marli 
Juotavan hyvän 

125 v 
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maan-
puolustukseen 




