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Kansi 
Mäkiluodon evakuointia syyskuussa 
1944. SA-kuva. 

Ihan hyvä, mutta.... 
Mikään ei ole pysyvää 
paitsi muutos 

Koko vajaan 20-vuotisen sotilasurani aikana on puolustusvoi-
missa puuhattu jos jonkunlaisia muutoksia ja parannuksia. 
Viime aikoina syyksi on yleensä ilmoitettu lama ja säästämi-
nen. Itsekin muutoksien takia paljon työtä tehneenä on joskus 
tullut mieleen, että suurimmat säästöt saataisiin aikaan lopet-
tamalla alituiset muuttamiset ja "tehostamiset" ja keskittymäl-
lä pääasiaan, eli "back to basics" niin kuin tapana on sanoa. 

Yllä mainitun takia on hieman harmillista myöntää, että 
itse olen mukana toteuttamassa jälleen yhtä muutosta, Ranni-
kon Puolustaja-lehden kehittämistä. 

Rannikkotykistön Upseeriyhdisty s "perusti" aikoinaan Ran-
nikon Puolustaja-lehden. Vaatimattomasta lehtisestä siitä ke-
hitettiin aselajilehti, jossa kuitenkin, huolimatta siitä ettämuut-
kin viiteryhmät puoliväkisin ovat ottaneet osaa lehden tekoon, 
aika ajoin on paistanut läpi se, että kyseessä on upseerin 
pääosin kantahenkilökunnalle ja upseereille tehty lehti. 

Lehteä on tehty pääosin siitä materiaalista mitä on saatuja 
niillä rahoilla jotka mainoksista on saatu. Lehti ei ole palvellut 
esimerkiksi kiltojen tai joukko-osastojen tiedotuslehtenä. Ase-
lajin kehityksestä ja tekniikastakin olisi voinut olla enemmän 
tietoa. Myös kiinnostus vapaaehtoiseen maanpuolustukseen 
on kasvanut asettaen lehdelle uusia haasteita. 

Kaikki edellä mainitut seikat yhdistettynä mainostajien 
heikkoon taloudelliseen tilanteeseen on johtanut siihen, että 
lehden tulevaisuutta miettinyt työryhmä on ehdottanut lehdel-
le osittain suuriakin muutoksia. Näistä muutoksista on tässä 
lehdessä tarkemmin kerrottu muualla. Uudistukseen liittyy 
myös toimitustavan muuttaminen ja sen mukana päätoimitta-
jan vaihtuminen. Tämä muutos sopii myös allekirjoittaneen 
nykyiseen työtilanteeseen, sillä vaikka olen suuresti nauttinut 
lehden tekemisestä se on käytännön syistä ollut vaikeaa nykyi-
sessä työpaikassa. Seuraavan lehteen mennessä järjestelyt 
selvinnevät. 

Toukokuussa 1994 Ove Enqvist 
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Eversti Risto Sinkkonen 

Ajan-
kohtaista 
"Rannikkotykistön koulutusjär-
jestelmä rakentuu neljään kiinte-
ään rannikkotykistöä ja yhteen 
liikkuvaa rannikkotykistöä kou-
luttavaan joukko-osastoon". 

"Rannikkotykistön aselaji-
koulun tarkoituksenmukainen si-
joituspaikka on Helsinki". 

Tähän päättyi Puolustusmi-
nisteriönjaPääesikunnan johdon 
yhdessä allekirjoittama rauhan 
ajan organisaation rationalisoin-
ti- ja kehittämisohjelma rannik-
kotykistön osalta. Lisäksi samas-
sa ohjelmassa jaetaan joukko-
osastoja erilaisiin kategorioihin. 

Kiinteän rannikkotykistön 
joukko-osastoista todetaan ilma-
ja merivoimien joukko-osastojen 
ohella, että niiden päätehtävä on 
valmiustehtävä. Nämä valmius-
tehtävät liittyvät kiinteästi ilma-
ja merialueen valvontaan ja var-
tiointiin. 

Henkilöstön osalta kaksivuo-
tinen epävarmuus tulevaisuudes-
ta on päättynyt. Se on päättynyt 
paremmin kuin välillä julkitul-
leista tiedoista oli odotettavissa. 
Ketään ei tämän suunnitelman 
takia sanota irti vaan henkilöstön 
vähentäminen perustuu luonnol-
liseen poistumaan. 

Edellä esitetty ohjelma on pel-
kistetty kuvaus rauhan ajan orga-
nisaation tavoitetilasta 2000 lu-
vun alussa. Sen yksityiskohdissa 
on vielä paljon tarkennettavaa, 
jottajoukkojen toimivuus taataan. 
Se on kuitenkin yksi lähtökohta, 
kun tutkitaan, mitkä ovat ranni-
kon puolustajille asetettavat vaa-
timukset 2000 luvulle siirryttä-
essä. • 

Rannikon Puolustaja -
lehden uudistaminen 
Rannikkotykistön Upseeriyhdis-
tys ry perusti vuonna 1957 Ran-
nikon Puolustaja-lehden. Lehden 
sisältö on kautta aikojen ollut "rt-
upseeripainotteinen" eikä siten 
välttämättä ole kiinnostanut esi-
merkiksi reserviläisiä ja erityi-
sesti kiltalaisia. Lehden heikko 
talous on lisäksi rajoittanut leh-
den kehittämistä. 

Lehden toimitusneuvoston 
pyynnöstä on pieni työryhmä 
miettinyt lehden "pelastamista". 

Kevään ja kesän 1994 aikana eri 
viiteryhmät ottavat kantaa leh-
den uudistamissuunnitelmiin. Ta-
voitteena on aloittaa uudistetun 
lehden julkaiseminen vuoden 
1995 alusta. Seuraava kuvaus 
perustuu työryhmän laatimaan 
esitykseen. 

Uusit tu 
toimitusohjelma 

Rannikon Puolustaja on kaikille 
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rannikon puolustajille ja heidän 
perheilleen tarkoitettu aikakaus-
lehti, joka lisää aselajin yhteen-
kuuluvaisuutta, tunnettuutta ja 
aselajiylpeyttä. Lehden peruspa-
ketti on kaikille sama, ja kutakin 
joukko-osastoa ja aselajin sidos-
ryhmää varten julkaistaan leh-
den sisään nidottu oma 4-8-si-
vuinen tiedotus- ja paikallisuu-
tisliite. 

Lehden 
taustaorganisaatiot 

Lehden julkaisija on Rannikon 
Puolustajain Kilta ry, jonka pää-
tehtäväksi lehden toimittaminen 
asetetaan. Lehden muut taustaor-
ganisaatiot ovat ainakin RtUY, 
joukko-osastokillat, joukko-osas-
tot, Johtorengas, Rannikkotykis-
tön ToimiupseeritjaRSKY. Kun 
lehden toimitusohjelma on sovit-
tu, taustaorganisaatiot sitoutuvat 
siihen yhteisellä sopimuksella. 
Kustantajana on jokin itsenäinen 
kustantaja, jolle taataan lehden 
teknisestä valmistumisesta ja 
postittamisesta koituvat kulut. 

Lehden talous 
Rannikon Puolustaja muutetaan 
tilausperustaiseksi lehdeksi, jota 
taustaorganisaatiot joko markki-
noivat tai tilaavat jäsenilleen. 
Kustantaja hankkii ilmoitukset, 
jolla se kattaa mahdollisuuksien 
mukaan toiminnan kulut, oman 
työnsä ja liiketoiminnan riskit. 

Toimitusorganisaatio 

Lehden "kotipaikka" on Rannik-
kotykistökoulu. Lehden päätoi-
mittaja on Rannikon Puolusta-
jain Killan tehtäväänsä asettama, 
pääsääntöisesti siviilitehtävissä 
toimiva sopiva ja kykenevä hen-
kilö. Lehden toimituspäällikkö-
nä on Rannikkotykistökoulun 
päällystöön kuuluva henkilö. 
Työvoimana käytetään lehden 
sidosryhmien edustajia, reser-
viupseerikurssin oppilaita ja Suo-
menlinnan Rannikkorykmentin 
varusmiestoimittajaa erikseen 
sovittavalla tavalla. 

Koko, rakenne ja 
ulkoasu 

Lehteä on tarkoitus julkaista en-
tisessä koossa. Lehden perusosan 
valmistaa lehden toimitus. Pai-
kallisliitteiden materiaalin val-
mistaakukinjoukko-osastojasen 
kilta yhteistyönä sekä muut taus-
taorganisaatiot. Perusosan sisäl-
tö pysyy suureksi osaksi ennal-
laan. Juttuja lyhennetään ja muo-
kataan "siviilinomaiseen" suun-
taan. Tekniikkaa lisätään huomat-
tavasti. Paikallisosaan tulee ai-
nakin henkilöuutisia ja tapahtu-
mia jopa pelkästään valokuvilla 
jakuvateksteillä. Kannen ilmettä 
kehitetään ja ulkoasu kohdenne-
taan vastaamaan työikäisen kan-
salaisen lukutottumuksia. • 

Odottavan 
aika on 
pitkä 

- neuvoja Rannikon Puolustaja-
lehteen kirjoittamisesta 

Kirjoitukset Rannikon Puolusta-
jaan olisi hyvä lähettää, mikäli 
mahdollista, sekä paperitulostee-
na että levykkeellä. Tekstinkä-
sittelyohjelmat Word Perfect ja 
Ami Pro tuottavat vähiten hanka-
luuksia. Toki vanha Tekokin käy, 
mutta on jo hieman hankalampi! 
Mikäli tekstinkäsittelymikroa ei 
ole käytettävissä, hyvällä kirjoi-
tuskoneella tulostettu teksti voi-
daan lukea skannaamalla teks-
tiksi eikä sitä siis tarvitse kirjoit-
taa uudestaan toimituksessa. 
Kaikki tulostukset ja kirjoitukset 
pitäisi tehdä ilman alleviivauk-
sia, tummennuksia, sisennyksiä 
jne. Tällöin niiden jatkotyöstä-
minen on kaikkein helpointa. 

Hyvin usein käy niin, ettei 
juttu syystä tai toisesta mahdu 
heti lehteen. Kirjoitus saattaa 
odottaa jopa toista vuotta sopi-
vaa rakoa! Artikkelin kirjoittaja 
saattaa tuskastua, kun juttua ei 
näy. Toivon kuitenkin, etteivät 
tällaiset viivästykset estäisi kir-
joittajia kirjoittamasta uusia jut-
tuja lehteen. 

Seuraavan numeron valmiin 
aineiston jättöaika on 2.9. Mikäli 
aineistosi ei aivan täytä yllä esi-
tettyjä toivomuksia, toimitus pyy-
tää, että jättäisit sen jo pari viik-
koa aiemmin. 

Päätoimittaja 

I D E O I N T I K I L P A I L U 
Lehden lukijana voit nyt olla vaikuttamassa lehtesi ulkonäköön. 
Lähetä toimitukselle (osoite sivulla 3) 31.8.1994 mennessä oma ehdo-
tuksesi Rannikon Puolustaja -lehden kannen ulkoasuksi. Ehdotuksen 
ei tarvitse olla painovalmis originaali, luonnoskin riittää. 
Lopullisen työn tulee olla toteutettavissa enintään kaksivärisenä - siis 
paperin valkoisen ohella esim. sininen ja musta painoväri. 
Toimitusneuvosto palkitsee kolme valitsemaansa ehdotusta kirjapal-
kinnolla "Kivilinnoista karkaistuunteräkseen". 
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kan itärannikolta Kannakselle 
sekä Ääniseltä kolme raskasta 
rannikkotykistöpatteria itäiselle 
Suomenlahdelle. Patterien siir-
rot Laatokalta ja Ääniseltä jat-
kuivat touko-kesäkuussa. Ahve-
nanmaalta Nyhamnista siirrettiin 
kesäkuun alussatykitKiuskeriin. 
Tilalle siirrettiin toinen tykkika-
lusto Borstöstä. 

2.Mt.Rask.Ptrin (4/152 H/37, 
luutnantti Paaja) kuljetus Itäsuo-
men Rannikkoprikaatista Ääni-
selle alkoi 11.6. eli pääaseman jo 
muiTuttua. Kul jetus keskeytettiin 
13.6. ja patteri sai käskyn ryh-
mittyä heikosti varustetulle Vii-
purinlahden länsirannikolle Ris-
tiniemeen. 

Rannikkotykistörykmentti 
2 Kannaksen 
e t e l ä r a n n i k o l t a 
V i ipur in lahden 
länsipuole l le 

Pat te r i jä r jes te ly jä 

Kan.R:n esikunta teki alkuvuo-
desta Päämajalle useita esityksiä 
RTR 2:n raskaiden rannikkoty-
kistöpatterien siirrosta Kannak-
sen etelärannikolta 8-10 km pää-
hän sisämaahan. Kan.R:nkomen-
tajaperusteli 2.2.1944 esitystään: 
"RTR2:llejääpäätehtäväksivain 
maihinnousun torjunta. Tämä 
edellyttää, että puolustusryhmi-
tys on suunniteltava tätä toimin-

taa silmälläpitäen". 
P ä ä m a j a n h y v ä k s y m ä n ä 

Kan.R:n työvelvolliset ja reser-
viyksiköt rakensivat helmikuun 
aikana asemat Seivästöllä ollutta 
26.Rask.Rt.Ptria varten Nauris-
järvelle ja Jukkolassa ollutta 
29.Rask.Rt.Ptria varten Jäppi-
lään. Edellinen jäi entiselle pai-
kalleen. mutta 29.Rask.Rt.Ptri 
siirrettiin maaliskuun alussa uu-
siinasemiin.IVAK:n(aloitti4.3.) 
esikunta käski 25.4. siirtää patte-
rin kiireesti takaisin Jukkolaan ja 
4.5. patteri oli entisissä asemis-
saan ampumavalmiina. 

Mer ivo imien komen ta j an 
aloitteesta siirrettiin Puumalassa 
olleen 27.Rask.Rt.Ptrin kaksi 
tykkiä huhtikuun alussa Pirtti-
saareen (tykit poistettu) ja kaksi 
tykkiä toukokuussa Tiuriin. Tiu-
riin sijoitettiin lisäksi kaksi Ää-
niseltä siirrettyä tykkiä, ja kesä-
kuun alussa patteri oli nelitykki-
senä ampumavalmiina. Puuma-
laan siirrettiin tilalle 1 .Mt.Rask. 
Rt.Ptri (4/152 H/37, kapteeni M 
Tuomarila). 

Saarenpään linnakkeella ol-
lut 25.Rask.Rt.Ptri oli aikomus 
täydentää kolmetykkiseksi. mut-
ta Härkölästä kesäkuun alussa 
siirretty tykki jäi Koiviston laitu-
rille. 

Rannikkotykistörykmentti 2:n ryhmitys 14.6.1944 (Karttakuvat 
vieressä ja alla). - Jatkosodan alkuvaiheessa perustettiin 2.RPr:n 
aloittaman hyökkäyksen jaktkamiseksi Viipurinlahden yli 8.Ran-
nikkoprikaati, jonka esikunnaksi tuli Por\>oossa ollut S.Pr. n 
esikunta. 8.RPr (evl N. Heiro) miehitti IV AK:n joukkojen valtaa-
man Koiviston rannikon sekä venäläisten jättämät Koiviston 
saaret. Seivästön-Inon välisen rannikon miehitystä varten muodos-
tettiin Er.Lsto (maj N. Simonen), jonka esikuntana oli Vaasasta 
siirretty 6.Pr:n esikunta. Er.RLsto liitettiin 8.RPr:iin, jonka 
nimeksi 13.6.1942 tuli alueella rauhan aikana toimineen ja 
Talvisodassa taistelleen joukko-osaston mukaan Rannikkotykistö-
rykmentti 2, "Keltainen rykmentti". Rykmentin komentajana oli 
everstiluutnantti Toivo Reponen. 

T e u v o R ö n k k ö n e n 

Rannikkojoukot vuoden 1944 
torjuntataisteluissa 
Itärajaa puolustaneilla rannik-
kojoukoilla oli kesän 1944 
torjuntataisteluissa eri suunnil-
la toisistaan poikkeavia ja 
poikkeuksellisiakin tehtäviä. 
Niistä rannikkojoukot suoriu-
tuivat kunnialla. 

Lähtee t : 

S o t a p ä i v ä k i r j a t 

K i r j e i s t ö 

M u u t o s t i lanteessa 

Leningradin saartorengas murtui 
tammikuussa 1944 ja saksalaiset 
vetäytyivät Narva-jokilinjalle. 
Uhka Kannaksella ja Suomen-
lahden itäosassa kasvoi. Pääma-
jan käskyjen mukaisesti ryhdyt-
tiin vahventamaan itäisen Suo-
menlahden sekä Ahvenanmaan 
puolustusta. Tilanteen muutos 

vaikutti myös rannikkojoukko-
jen puolustuksen runkona ollei-
den raskaiden rannikkotykistö-
patterien ja niitä täydentävien 
moottoroitujen patterien ryhmi-
tykseen. 

Tammikuun alussa siirrettiin 
1.Mt.Rask.Rt .Ptr i I täsuomen 
Rannikkoprikaatin alueelta RTR 
2:een. Maaliskuussa siirrettiin 
moottoroitu raskas patteri Laato-
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RTR 2:n 
komentaja 
everstiluut-
nantti Toivo 
Reponen. 

Viivytystaistelut 

RTR 2:n (komentaja everstiluut-
nantti T Reponen, komentajan 
apulainen majuri P Tiusanen) 
esikunta oli suurhyökkäyksen 
alkaessa Seivästöllä. 

Pääaseman murruttua 10.6. 
10. D: n ty ki störyhmään Laatokal-
ta siirretyn 3.Mt.Rask.Ptrin (4/ 
152 H/37, kapteeni R Laakko-
nen) tykkikalusto jäi hyökkäyk-
sen jalkoihin ja patterin henki-
lös tö l i i te t t i in R T R 2 :een . 
28.Jär.Rt.Ptri (3/254/45 D, kap-
teeni M Tuomarila) oli jätettävä 
joukkojen vetäytyessä kohti V-
T- asemaa. 

V-T- aseman eteläosassapuo-
lustuksessa olleen Rv.Pr:n tais-
telua tuki 14.6. aamusta alkaen 
RTR 2:n yksiköistä muodostettu 
patteristo Tuomarila, jonka pat-
terit l.Mt.Rask.Ptri (luutnantti E 
Rönnberg), 2.Mt.Kev.KPtri (4/ 
75 K/17, luutnantti C-J Hedman) 
ja 21 l .Kev.KPtri (4/75 K/17, 
luutnantti P Kinnunen) olivat ase-
missa Inon kylän seudulla. Hyök-
käyksen painopiste oli Viipuriin 
johtaneiden teiden suunnassa. 
Hyökkäysjoukkojen tukena oli 
panssarit ja vahva tykistö, sadat 
lentokoneet sekä rannikkoa tulit-
tamaan ulottuvat linnakkeet. 

Inoa puolusti Os. Fridell (kap-

teeni J Fridell), johon kuuluivat 
15. ja 16.TK, Kompp./Täyd.P 13 
sekä 28.Jär.Rt.Ptrin henkilöstön 
muodostama kev.krh.komppa-
nia. V-T-aseman murruttua 14.6. 
rannikolla vii vy ttäny t j a rykmen-
tille alistettu Er.P 20 (kapteeni K 
Kerttunen) vetäytyi seuraavana 
yönä puolustukseen Os. Fridel-
lin ja Rv.Pr:n väliin. Rykmentin 
komentaja määräsi Täyd.P 13:n 
komentajan (majuri V Pirhonen) 
johtamaan puolustusta Inossa. 

Moottoroidut patterit siirtyi-
vät 16.6. aamuyöllä Rv.Pr:n ve-
täytyessä taaksepäin uusiin ase-
miin. 21 l.Kev.KPtrin kalustojäi 
Inon pohjoispuolelle. 

HRR:n ja Er.P 20:n perään-
nyttyä taistelut etenivät III Lston 
(majuri LLauramo) alueelle 15.6. 
aamupäivällä. RTR 2:ta vastaan 
hyökkäsi ensimmäisessä portaas-
sa rykmentti. 

Keskipäivällä RTR 2 alistet-
tiin Rv.Prille, jonka taistelun kul-
kuun rykmentin taistelu ranni-
kolla liittyi. RTR 2:n joukot tais-
telivat Inossaja Vitikkalan-Mes-
terjärven tasalla sekä viivytys-
tehtävän saatuaan II Lston (ma-
juri V Myntti) alueella Jukkolas-
sa, Lautarannan-Karjalaisen ta-
salla sekä eräissä väliasemissa. 
Viivytyksen takarajana olleen 
talvisodanaikaisen pääaseman -

Mannerheimlinja - sai ylittää 
16.6. klo 24.00. 

29.Rask.Rt.Ptri (3/152/45 C, 
kapteeni V Luoma) Jukkolassaja 
26.Rask.Rt.Ptri (4/152/45 C, kap-
teeni V Heinilä) Seivästöllä sekä 
l.Raut.Ptrin (4/180/57 N, kap-
teeni T Laukkanen) Anttonalas-
sa asemissa ollut jaos tulittivat 
rannikolla esiintyviä aluksia ja 
tukivat maarintaman taistelua. 

Hyökkäyksen edettyä Jukko-
laan ja Seivästölle raskaiden ran-
nikkotykistöpatterien tykit tuhot-
tiin. Patterien henkilöstöjä 14.TK 
sekä vahvennukseksi lähetetyt 
Os. Solamo (I Lston koulutus-
osasto) ja 1 .RKss.K (kiväärijouk-
kue ja kevyt kranaatiheitinjouk-
kue) liittyivät viivytystaisteluun. 
Moottoroidut patterit tukivat tais-
telua Seivästöltä ja Muurilasta 
sekä myöhemmin Humaljoen 
asemistaan. 

Syöksypommittajat ja maa-
taistelukoneet rynnäköivät 15.6. 
useiden tuntien ajan rautatiepat-
terin pääosaa vastaan Anttonalas-
sa saarilinnakkeiden ampuessa 
samaan aikaan alueelle noin 2000 
kranaattia. Metsiin hajaantunut 
henkilöstö pelastui, mutta junan 
pääosa tuhoutui. Tykkivaunut 
saatiin omin konein ja miesvoi-
min Kuolemajärvelle sekä sieltä 
edelleen Mesterjärvellä olleen 
jaoksen kanssa Humaljoelle. 

Rykmentin esikunnan ko-
mentoporras siirtyi viivytystais-
telun aikana ensin Muurilaan 
(muu osa Humaljoelle) sekä lo-
puksi Penttilään. Merivoimien 
komentaja esitti 16.6. illalla Pää-
majalle RTR 2:n joukkojen siir-
toa Koiviston saarille. Rautatie-
patterit käskettiin siirtymään Vii-
purin siltojen taakse. 

Rykmentin joukot irtaantui-
vat keskiyöllä asemistaan - Er.P 
20 vasemmalta jo illalla - ja luo-
vuttivat 17.6. klo 03.30 Kipino-
lan kannaksen puolivälissä rinta-
mavastuun JP l:lle sekä vetäy-
tyivät Koiviston-Humaljoen ky-
län seudulle. 

Tuki toimet 

RTR 2:n komentaja esitti 13.6. 
IV AK:lle sodanajan vahvuuden 
määräämistä ja puuttuvan henki-
löstön saamista mahdollisimman 
pian sekä ilmatorjuntayksiköiden 
alistamista henkilöstöineen ryk-
mentille (2.Kev.RIt.Ptri siirret-
tiin Uudenmaan Rannikkoprikaa-
tista Mäkiluodosta ja ehti Tiu-
riin). Samana päivänä Merivoi-
mien esikunta käski kahden ke-
vyen kenttäpatterin siirrosta Koi-
viston saarten vahvennukseksi 
(toisten patterin kalusto saapui 
Tiuriin). 

Taistelujen siirryttyä V-T-
asemaan Päämaja antoi 14.6. käs-
kyt Kannaksen Rannikkoprikaa-

tin perustamisesta (ei perustettu) 
sekä 2. Raut.Ptrin (4/152/45 C, 
kapteeni U Karhunen) siirrosta 
Laatokan itärannikolta RTR 2:lle 
(saapui 16.6. aamuyöllä Johan-
nekseen). 

V-T- aseman murruttua Me-
rivoimien esikunta teki 15.6. esi-
tyksen 1902-06 ikäluokkien kut-
sumisesta reservistä palveluk-
seen, mihin Päämaja samana päi-
vänä suostui. Merivoimien esi-
kunta valmisteli RTR 2:n kalus-
ton evakuointia Tammikon, Koi-
viston ja Makslahden laitureista 
ja antoi käskyn maa- ja merikul-
jetuksista sekä ilmatorjuntayksi-
köiden siirrosta Makslahteen (ei-
vät toteutuneet) ja Viipurinlah-
den länsirannikolle. 

Ta i s t e lu j en nopea ku lku 

T e i k a r s a a r e n j a M e l a n s a a r e n t a i s t e l u i h i n 
o s a l l i s t u n e e t j o u k o t 
( > = m a n t e r e e l t a v a s t a h y ö k k ä k s e e n ) 

T a i s t e l u T e i k a r i Me 1 a n s a a r i 

3 0 . 6 . / 1 , 7 . Klo 0 1 , 2 5 -

8 0 . TK A V T p ' 

3 . / R P 7 
2 , R11, ii f - j ) J / 2 . R11. K 

1 / 7 5 K/17 
> 1 6 , 1K 
> 2 , K / P a t 1, 
> 1 . K / P a t l . 

4 , 7 . - - K10 0 9 , 4 0 - K10 1 1 , 3 0 -
5 . 7, 0 7 . 0 0 Ci 6 , 1 5 

M . T K 1 6 . TK 
8 G , TK 4 2 . TK 
1 . K / P a t 1 . 
7 , K / P a t l , 
2 . R11. K ( - j i J / 2 . R 11 , K 

4 / 4 7 / 4 0 O 2 / 4 7 / 4 0 O 
2 / 1 2 0 krh 

Tj r . / 5 . M t . 
T j r . / 7 , M t , 
> 3 . / R P 7 > 2 . K / P a t l , 
>KKK/Pat 1, >Os ,S torskrubta 
>05 , S a l o n e n Tj r , / 2 . M t , K e v . 

5 , 7 , K10 1 0 . 0 0 - K10 1 0 . 1 5 -
1 4 . 3 0 1 2 , 1 5 

- iTi . V K 5 I k 01 sm, y k s i k ö t 

muutti kuitenkin suunnitelmia. 
Merivoimien esikunta käski 17.6. 
siirtää RTR 2:n vahvennukseksi 
3./RP 7:n Suursaaresta (jäi Itä-
suomen Rannikkoprikaatin joh-
toon Tuppuraan) sekä 3.Rask. 
RIt.Ptrin Uudenmaan Rannik-
koprikaatista Meikistä (jäi Vii-
pu r in l ahden l äns ipuo le l l e ) . 
RTR 2:n komentaja on sodan jäl-
keen merkinnyt useimpien toi-
menpiteiden kohdalle Merivoi-
mien esikunnan sotapäiväkirjan 
reunaan: "Liian myöhään". 

Koiviston saarille 

RTR 2:n komentaja sai 17.6. aa-
mulla käskyn siirtymisestä Koi-
viston saarille mukaan lukien 
kevyet kenttäpatterit ja mootto-
roidut patterit. IV AK ilmoitti 
kohta Täyd.P 13:n ja Er.P 20:n 
alistuksen päättymisestä sekä il-
tapäivällä IV AK:n viivytyksen 
jatkamisesta takarajana Viipurin 
linja. 

Merivoimien esikunta käski 
klo 19.45 siirtää henkilöstö ja 
kalusto saarille myös valoisana 
aikana ilmauhkasta välittämättä. 
Haavoittuneet ja naishenkilöstö 
evakuoitiin Koivistolta laivakul-
jetuksilla Viipurinlahden yli. 

Joukkojen siirto Koiviston 
saarille alkoi klo 21.30. Kulje-
tuksiin oli käytettävissä rykmen-
tin ja laivastoyksiköiden kalus-
toa yhteensä puolenkymmentä 
hinaajaa, muutamia proomuja ja 
noin 40 moottorivenettä. Myös 
moottoritorpedoveneitä osallistui 
kuljetuksiin. Joukot saatiin kul-
jetetuksi Koivusaareen ja Tiuriin 
aamuun mennessä. Suuri määrä 
materiaalia jäi mantereelle. 

Vihollinen oli juuri aloittanut 
voimakkaan tulituksen ja hyök-
käyksen Muurilassa, jolloin JP 
l:npuolustus murtui. l.Mt.Rask. 
Ptri ei mahtunut sille varattuun 
proomuun ja tykkikalusto siirret-
tiin saattajineen maitse. 2.Mt. 
Kev.KPtri ja 210. Kev.KPtri (2 
tykkiä jäi Muurilaan) tukivat 
Rv.Pnia ja siirtyivät myös Vii-
purin kautta Säkkijärven ränni-
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10" tykinputken kuljetus Kellomäen patterille. 

kolle, kuten taistelusta irtaantu-
essa heittimistään erilleen joutu-
nut kevyen kranaatinheitinkomp-
panian henkilöstökin. 

Joukkojen lähdön Koivistol-
ta suojasivat Humaljoen suun-
nassa Os. Tuomarila, Os. Luoma 
ja viimeisenä Os. Fridell Koivis-
ton saarten patterien tukemana. 
R 2:n henkilötappiot (mukaanlu-
kien alistukset) mantereella 17.6. 
puoleen päivään mennessä olivat 
17 kaatunutta ja 75 kadonnutta 
sekä noin 150 haavoittunutta. 

Puolustusjär jes te lyt saaril la 

Koiviston saarilla oli ennestään 
rykmentin I Lsto (majur i G 
Strand), jonka 25.Jär.Rt.Ptri (3/ 
254/45 D, kapteeni T Näräkkä) ja 
25.Rask.Rt.Ptri (2/152/45 C, luut-
nantti O Ahjopalo) olivat Saa-
renpään linnakkeella ja 27.Rask. 
Rt.Ptri (4/152/45 C, kapteeni R 
Grönholm) Tiurissa. Lisäksi saa-
rilla oli kolme kevyttä rannikko-
tykkijaosta, kevyt kenttäpatteri, 
ilmatorjuntajaos ja kaksi torjun-
takomppaniaa. Piisaari oli meri-
vartioinnin varassa. 25.Rask. 
Rt.Ptrin toinen tykki vaurioitui 
17.6. illalla yhtämittaisen tulituk-
sen johdosta. 

RTR 2:n pääosan saavuttua 
saarilla oli 110 upseeria, 380 ali-
upseeria ja 1710 miestä. Ylipääl-
likkö lähetti kiitoksensa"rykmen-
tin suorituksesta sen toimiessa 
viivytyksessä ja varsinkin siirty-
essä Koiviston saarille niinkin 
vähäisin menetyksin". Koiviston 
saarten patterit tulittivat mante-
reelle, Humaljoen lahdelle koot-
tua maihinnousukalustoa - jota 
myös ilmavoimat pommittivat -
sekä saaria lähestyneitä aluksia. 

Tiuriin muodostettiin II Lsto, 
Koivusaaren pohjoisosaan III 
Lsto ja Piisaareen IV Lsto. Ryk-
mentin esikunta sijoittui Eistilään 
ja sen yhteyteen Kev.Laiv.Os:n 
komentopaikka (komentaja O 
Lennes). 

Vihollisen ilmatoiminta esti 
ajoittain kaiken toiminnan saa-
rilla. Siirrettäessä 18.6. keskipäi-

vällä 14.TK:aa Turusta Piisaa-
reen vihollishävittäjien hyökkä-
yksessä21 miestä kaatui tai huk-
kui kuljetusaluksen tuhoutuessa. 
Tiurissa l.Mt.Rask.Ptrin henki-
löstö miehitti Munaluotoon tar-
koitetun, pommituksessa vauri-
oituneen kenttäpatterin (2/76 KI 
37, kapteeni R Laakkonen / 
3.Mt.Rask.Ptri). 

RTR 2:n komentaja esitti 
18.6. joukkojen evakuointia, 
mutta Päämaja pysytti tehtävän 
ennallaan. Vihollinen aloitti 18./ 
19.6. yöllä partiotiedustelun Koi-
vusaareen, mutta partiot tuhot-
tiin. Vankitietojen mukaan myös 
Lavansaareen oli koottu maihin-
nousujoukkoja. 

25.Jär.Rt.Ptrin 1. tykin tuli-
asemaan osui 19.6. iltapäivällä 
pommi - ainoa täysosuma tykki-
asemaan rannikkojoukoissa so-
dan aikana - jol loinömiestä kuoli 
ja 18 miestä haavoittui. 

Tor junta ta i s te lu t Piisaaressa 

Vihollisen kolmen-neljän mai-
hinnousuveneen ja niitä tukenei-
den alusten osasto eteni 21.6. al-

kuyöstä sankan sumuverhon suo-
jassa 

Koiviston salmea pohjoiseen 
ja pääsi etenemisreitin tulittami-
sesta huolimatta Alvatin tasalle, 
jossa 260.MerijJv.Pr:iin kuulu-
nut 150-200 miehen osasto klo 
03.20 hyökkäsi laiturialueelle. 

IV Lstolla (kapteeni V Luo-
ma) oli Piisaarta puolustamassa 
hyökkäyshetkellä Os. Koskinen 
(29.Rask.Rt.Ptrin henkilöstö, 100 
miestä) ja Ruontiin aiottu Os. 
Seikkula (II/210.Kev.KPtrin hen-
kilöstö, 25 miestä) Alvatissa, 
15.TK (luutnantti T Hoikkala, 50 
miestä) Keskikylässä ja 14.TK 
(kapteeni Ö Viren, 40 miestä) 
Kiurlahti-Luotsiniemi alueella. 
Linnakkeiston komentopaikka 
(komentoelin sekä viesti-ja työ-
velvollisryhmät, 25 miestä) sekä 
merivartioasema olivat Alvatis-
sa laiturin länsipuolella olleessa 
tornissa. Aseistukseen kuului 
konetuliaseita ja yksi 20 mm:n 
panssarintorjuntakivääri. 

Linnakkeiston komentajan 
johtama vastahyökkäys pysähtyi 
kolmen joukkueenjohtajan haa-
voituttua. Vihollinen pääsi laa-
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jentamaansillanpäätäjaOs. Kos-
kisen joukkue Lankinen jäi Al-
vatinniemen puolelle. EK:sta ir-
rotettu Os. Santala (1 Inkiväär i -
joukkue) siirrettiin aamuyöllä 
Piisaareen jaalistettiin 14.TK:lle. 

Aamuun mennessä vihollinen 
toi täydennystä 3-4 kertaa. Meri-
voimien esikunta käski varhain 
aamulla vahventamaan Tiurun ja 
Piisaarenpuolustustajajättämään 
Koivusaareen l/3:n joukoista. 
Piisaareen siirrettiin keskipäiväl-
lä kapteeni Tuomarilan johdolla 
Os. Heinilä (26.Rask.Rt.Ptrin 
henkilöstö), Os. Porras (l .RKss. 
K:sta kiväärijoukkue ja kevyt 
kranaatinheitinryhmä), tulenjoh-
toryhmä sekä Säkkijärven kautta 
saapuneen kevyen kranaatinhei-
tinkomppanian (28.Jär.Rt.Ptri) 
henkilöstön miehittämä raskas 
kranaat inhei t injoukkue (luut-
nantti T Koski). Tuomarila mää-
rättiin joukkojen johtajaksi Pii-
saaressa . Alva t t i in edenny t 
14.TK:n tiedusteluosasto perään-
tyi komppanian päällikön kaa-
duttua. 

Saksalaisten tykistölauttojen 
tehokas tulitussyöksy samoin 
kuin suomalaisten alusten hyök-
käys Koiviston salmen pohjois-
päähän siirsi vihollisen päävoi-
mien hyökkäyksen myöhemmäk-
si. Alvatissa olleet haavoittuneet 
evakuoitiin saksalaisella lautalla 
ja iltapäivällä joukkue Lankinen 
(1 +4+11) poistui niemenkärjestä 
soutuveneillä Ristiniemeen. 

Merivoimien esikunta antoi 
ohjeita evakuoinnin varalta. Koi-
vusaari tuli jättää harhauttavan 
tulen ja varmistuksen varaan. 
Koivusaaren tyhjentäminen alkoi 
keskipäivällä. 25.Jär.Rt.Ptrin 2. 
ja 3. tykit tuhottiin ja Os. Näräk-
kä (mukaanlukien osa 12.TK:aa) 
kuljetettiin Piisaareen. 

Piisaaressa puolustus vakiin-
tui Keskisaaren järvikannaksel-
le, jo ta puolusti vasemmalla 
15.TK ja oikealla Os. Koskinen. 
Os. Santala oli reservinä. Saaren 
itärantaa etulinjasta etelään oli 
varmistamassa 14 .TKjaOs. Nä-
räkkä. Os. Heinilä oli Keitnie-

men-Luotsiniemen tasalla. Ras-
kas kranaatinheitinjoukkue oli 
asemissa Kiurlahden kylän poh-
joispuolella. Puolustusta tuki ras-
kas kranaatiheitinjoukkue Piisaa-
ressa, 27.Rask.Rt.Ptri ja kaksi-
tykkinen kenttäpatteri Tiurista 
sekä 1/207.Kev.Rt.Ptri Ruonnis-
ta. 

RTR 2:n komentopaikka siir-
tyi Tiuriin Joutsimiehen kylään. 
Päämaja hyväksyi klo 19.00 Koi-
viston saarten evakuoinnin. Eva-
kuointia pyydettiin jo seuraavak-
si (21./22.6.) yöksi. Koivusaa-
ressa 26.Rask.Rt.Ptrin 2. tykki 
tuhottiin klo 19.20 ja kevyiden 
patterien henkilöstö sai käskyn 
irtaantua pattereiltaan. Tarvitta-
vien valmistelujen vuoksi eva-
kuointi määrättiin vuorokautta 
myöhemmäksi. Tällöin I Lsto 
järjesti Saarenpään linnakkeen 
puolustuksen ja saaren varmis-
tuksen uudelleen. 

I Lston komentaja toteaa: 
"Mieliala saatiin pysymään suh-
teellisen hyvänä, kiitos yksikön 
päälliköiden päämäärästään tie-
toisen, järkähtämättömän ja esi-
merkillisen esiintymisen sekä 
tyydyttävästi toimineen huollon 
ansiosta". 

Joukko jen evakuointi 

Evakuointikuljetuksia varten oli 
muodostettu seitsemän kuljetus-
ryhmää, joihin kuului saksalai-
nen miinalautta, pari-kolme hi-
naajaa ja muutama moottorive-
ne. Kunkin kuljetusryhmän kuor-
mauspaikat oli määritetty kartta-
tutkimuksen perusteella Tiurin 
luoteisrannikolta. RTR 2:n tie-
dustelijat pitivät vain kahta paik-
kaa sopivana. 

Vihollinen aloitti 22.6. klo 
14.00 kiivaan hyökkäyksen Pii-
saaressa. I Lston loput yksiköt 
aloittivat iltapäivällä siirtyä Tiu-
riin ja illansuussa linnakkeen alue 
oli tyhjä. Kaikki neljä autoa oli-
vat rikki ja seitsemällä hevosajo-
neuvolla oli siirrettävä ensisijas-
sa it-kalustoa ja bensiiniä. 

Koivusaaresta poistui illalla 

viimeisinä Os. Arjala (osa EK/ 
RTR 2), 12.TK:n varmistusosas-
to ja merivartioryhmä. Raskasta 
kalustoa ja materiaalia tuhottiin 
ja sitä jäi Eistilän laiturialueelle. 
Piisaaren keski- ja eteläosassa 
olleet yksiköt siirrettiin 22.6. il-
lalla veneillä Tiuriin. 

Loppuvaiheessa ampumatar-
vikekulutusta oli säännösteltävä. 
Raskaiden tykkien putket olivat 
loppuun kuluneet ja kevyillä ja-
oksilla oli kalustovaurioita. Tiu-
rissa 27.Rask.Rt.Ptrin tykit rä-
jäytettiin 22./23.6. keskiyöllä. 

Kuljetuksia muutettiin siten, 
että yksi kuljetusryhmäkävi nou-
tamassa Os. Tuomarilan Piisaa-
ren Kiurlahdesta lautalla ja haa-
voittuneet Tiurin koillisrannalta 
veneillä sekä muut kuljetusryh-
mät ohjattiin Tiurissa kahteen 
kuormauspaikkaan. Kuljetus Pii-
saaresta lähti 23.6. klo 01.50 ja 
viimeiset alukset Tiurista klo 
03.30 suomalaisten ja saksalais-
ten alusten varmistaessa evaku-
ointia. 

Os. Fridell (50 miestä) suoja-
si joukkojen irtaantumisen. Tais-
telujen edettyä Viipuriin saarien 
hallussapito oli menettänyt tar-
koituksensa. Kesän valoisimpa-
na aikana rykmentin täydentämi-
nen ja huoltaminen ei olisi ollut 
mahdollistakaan. Evakuointi-
ajankohta oli sattuman ansiosta 
paras mahdollinen. Ilmatoiminta 
loppui evakuointikuljetusten al-
kaessa kokonaan, sillä viholli-
nen keskitti koneensa tukemaan 
maihinnousuhyökkäystä Tuulok-
sessa. 

Saksalaiset miinalautat - ku-
hunkin mahtui 250 miestä tai 
kalustoa - olivat ratkaisevassa 
asemassa evakuoinnissa. Joukot 
kuljetettiin tappioitta 23.6. aa-
muun mennessä purkauspaikkoi-
hin Satamaniemen Lammassaa-
resta Haminaan. Laivaston ko-
mentaja sanoo evakuointia kos-
kevassa kertomuksessaan: "Eva-
kuoitavien rannikkojoukkojen 
keskuudessa ei esiintynyt min-
käänlaista paniikkia". 
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Maihinnousuhyökkäys 
tor jutaan 

Säkkij ärven j a Virolahden ranni-
kolla oli Itäsuomen Rannikko-
prikaatin j ohdossa kesäkuun puo-
livälissä Pukkiossa TkiJ/1 l.TK, 
Kiuskerissa 206.Kev.Rt.Ptri (21 
75/50 O, siirto Pukkioon alka-
massa) ja51.Rask.Rt.Ptri (2/120/ 
45 O, kaluston asennus käynnis-
sä), Satamaniemessä l.Mt.Kev. 
KPtri (4/75 K/17) jaRistiniemes-
sä2.Mt.Rask.Ptri (4/152 H/36, ei 
autoja). 

Päämajan 14.6. antaman käs-
kyn mukaisesti Viipurinlahden 
länsirannikolle Itäsuomen Ran-
nikkoprikaatin johtoon perustet-
tiin RTR 22 (eversti A Lyytinen, 
komentajan apulainen eversti-
luutnantti A Koljonen), joka 17.6. 
klo 24.00 otti rintamavastuun alu-
eellaan. RTR 22:een kuului aluk-
si kolme linnakkeistoa. Rykmen-
tin esikunta sijoittui Säkkijärven 
lounaispuolelle. 

RTR 22:n joukkoina oli alu-
eella olleet em. joukot, muista 
rannikkojoukoista rykmenttiin 

siirrettyjä sekä 16.6. palveluk-
seen käskettyjen vanhempien 
sekä nuorimman ikäluokan re-
serviläisten saavuttua perustettuja 
yksiköitä. 

RTR 2:n evakuointikuljetus-
ten saavuttua joukkojen pääosa 
siirrettiin 24.6. aamuun mennes-
sä Orslahteen, missä ne järjestet-
tiin Itäsuomen Rannikkoprikaa-
tille alistetuksi Rannikkoryk-
mentti 2:ksi (komentajan apulai-
nen 2.7. lähtien majuri Strand). 
RR 2:een kuului Esik.,EK, Ve-
neK, 2. ja8.Kev.RIt.Ptri, Ö.RIt.K, 
Patl./RR 2 (Esik., 1-3.K, KKK ja 
Krh.J) sekä 10-12.Mt.Rask.Ptri 
(8/76 K/00 ss ja 4/76 K/23 ss). 
RR 2:n esikunta oli Laihajärvel-
lä, mistä siirtyi Vaalimaan ky-
lään ja 1.7. Kaukialaan. 

Entisistä RTR 2:n joukoista 
siirrettiin RTR 22:een II Lston 
komentoelin, 16.TK, 2.Mt.Kev. 
KPtri ja 1 .Mt.Rask.Ptri, Itäsuomen 
Rannikkoprikaatiin 1 .RKss. K. sekä 
Saaristomeren Rannikkoprikaatiin 
III Lston komentoelin. 3.Mt. 
Rask.Ptrin henkilöstö palautettiin 
Laatokan Rannikkoprikaatille. 

Tuppuran linnake tyhjennet-
tiin 24.6. aamuyöllä. RTR 22:een 
muodostettiin 25.6. pääpuolus-
tuslinjaan määrättyjen Teikarin 
ja Melansaaren puolustamiseksi 
IV Lsto, jonka komentoelin (II/ 
RTR 2:n komentoelin, majuri 
Myntti) oli Teikarissa. 

Viimeiset RTR 22:n yksiköt 
saapuivat ja RR 2:n yksiköt saa-
tiin perustetuksi maihinnousu-
hyökkäyksen juuri alkaessa. En-
siksi siirrettyjä Äänisen puolus-
tajia oli mukana Viipurinlahden 
taisteluissa. Saksalainen 122.D 
oli juuri saapunut alueen poh-
joisosaan. 

Rannikkojoukkojen ankarim-
mat taistelut käytiin Teikarissaja 
Melansaaressa 30.6./1.7.-
5.7.1944. Kaksi ensimmäistätais-
teluvaihetta päätyivät puolusta-
jan voittoon, mutta vihollisen 
hyökättyä vereksin voimin heti 
edellisen taistelun päätyttyä Tei-
karin puolustajien oli jätettävä 
tappion kärsineenä vaikeissa olo-
suhteissa saari. Melansaaresta 
poistuttiin vapaaehtoisesti. 

Taistelun eri vaiheissa erityi-
sesti kunnostautunut korpraali 
Vilho Vyyryläinen nimitettiin 
Mannerheim-ristinritariksi, en-
simmäisenä rannikkojoukkojen 
kahdesta ritarista. 

Teikarin-Melansaaren taiste-
luissa rannikkojoukkojen tappi-
ot olivat sodan ankarimmat. Heti 
taistelujen päätyttyä koottujen 
tietojen mukaan kaatui ja katosi 
434 miestä sekä haavoittui 507 
miestä. Noin 50 miestäjäi Teika-
riin saarroksiin, mistä heitä 6.7. 
aamuyöllä yritettiin pelastaa sii-
nä onnistumatta. Vihollisen tap-
piot saarissa olivat runsaat kaksi 
rykmenttiä sekä lisäksi alusten 
mukana tuhoutuneet. 

Venäläisten tarkoituksena -
kuten talvisodan aikanakin - oli 
päästä Viipurin suunnalla taiste-
levien suomalaisten selustaan 
sekä laajentaa rintamaa eteläran-
nikolla. Tämä aikomus tyrehtyi 
suuriin tappioihin ja rannikko-
joukkojen torjuntaan. • 

Rannikkotykistön 
joukko-osastojen nistoriasarja 
Varaa omasi heti ! 

Käytä oheista t i lauskortt ia ta i ota yhteyt tä joukko-osastoihin näin: 

SIRR/kou l t s to - PL 5 - 0 0 8 6 1 H E L S I N K I puh (90) 161 4811 
T u r R R / k n t o t s t o - PL 5 - 2 0 8 1 1 T U R K U puh (921) 6 9 5 111 
Ko tRPs to /kou l t s to - PL 5 - 4 8 7 0 1 K O T K A p u h (952) 281 3 3 3 
HanRPs to / kou l t s t o - PL 35 - 10901 H A N K O p u h (911) 6781 
V a a R P s t o / k o u l t s t o - PL 61 - 6 5 1 0 1 V A A S A puh (961) 3 2 6 2 1 1 1 

1+5 kirjaa 
T I L A A N S E U R A A V A T T E O K S E T 

• Y le i nen o s a 
• S IRR h is tor ia 
• T u r R R h is tor ia 

150,- k i r ja on va lm i s 
150, -
150, -

• K o t R P s t o h is tor ia 150, - k i r ja on va lm i s 
• H a n R P s t o h is tor ia 150,-
• V a a R P s t o h is tor ia 150,-
• K o k o sa r j a 800 , -

Nimi 

Läh ios 

Pos t i t o im ip . 

n«toria 

«9 
e e n i a 

hisicir 

noin 1500 sivua 

Pa lau ta t ä m ä t i lauskor t t i oso i t tee l la 

Rann i kko tyk i s tön Upsee r i yhd i s t ys r.y. 
c /o K u s t a n n u s O y S u o m e n M ies 
Töö lön to r i nka tu 2 0 0 2 6 0 H E L S I N K I 
puh (90) 4 9 6 189, fax (90) 4 9 2 0 5 8 

tai j o h o n k i n y l lä ma in i tu i s ta 
j oukko -osas to i s ta . 

KotRPston historia sekä yleinen osa "Kivilinnoista karkaistuun teräkseen" ovat valmiit, VaaRPston 
ja Tur RR:n historiat valmistuvat 1994 aikana sekä HanRPston ja SIRR:n historiat vuonna 1995. 
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Erik Wihtol 

Tapahtumat Suomenlahdella 
Neuvostoliiton 
hyökkäyksessä 
Karjalan Kannaksella 
kesällä 1944 

Neuvostoliiton Punalipun laivas-
to oli vuonna 1941 joutunut sul-
jetuksi Leningradin alueelle. Pii-
rityksen kestettyä 90 vuorokaut-
ta aukesi tie ja rintamalinja Suo-
menlahden eteläpuolella siirtyi 
kevättalvella 1944 Narvajoelle. 
Merialue oli laajentunut. Uhka 
pohjoisesta oli edelleen varteen-
otettava ja sieltä päin pystyttiin 
valvomaan toimintaa merialueel-
la. Itämeren laivaston suuret aluk-
set toimivat tykistöyksikköinä, 
suuremmat pienistä kaipasivat 
ylläpitohuoltoa, mutta pienet eli 
moottoritorpedo-j a -tykkiveneet, 
vartiomoottoriveneet ja -alukset, 
raivaaj at j a tykkiveneet oli vat j at-
kuvasti liikkeellä ja ylläpitivät 
toiminnallaan Rronstadtin alueen 
puhtaana vihollisista. Sukellus-
veneet olivat kärsineet 1941,1942 
ja osin 1943 suuria tappioita. Ne 
olivat nyt kertakaikkiaan suljet-
tuina sisään, ei yksinomaan te-
hokkaiden miinasulkujen taakse 

N E U V O S T O J O U K K O J E N 
9.6.-18.7.1944 

H Y Ö K K Ä Y S 

Lappeenranta / L . 
• r ~ * 4.-18.7. 

23. ARMEIJA 

vaan nimenomaan Porkkalan-
Naissaaren sukellusveneverkon 
taakse. Se oli laskettu vuonna 
1943, eikä sitä kukaan ollut lä-
päissyt. 

Saksan laivasto aloitti 1944 
toiminnan laajamittaisella mii-
noittamisella vahventaakseen 
Suursaaren miinansulkunsa, mut-
ta lisäksi erityisesti Narvan lah-
den, suojatakseen maavoimansa 
merellisen sivustan. Suomi mii-
noitti lahden pohjoiset osat ja eri-
toten ulkosaarensa edustat. 

Kannaksella hyökkäys alkoi 
9.6.1944, mutta merialue pysyi 
rauhallisena. Sitä mukaan kun 
rannikko vallattiin, aloittivat Neu-
vostoliiton kevyet laivastoyksi-
köt levittäytymisen. Merivoimien 

RTR 2, Keltainen Rykmentti, oli 
vetäytynyt Koiviston kautta Koi-
viston saarille. Viipurin menet-
tämisen aikoihin Suomen laivas-
to evakuoi vailla varsinaisia tap-
pioita 2300 miestä, lottaa, haa-
voittunutta ja siviiliä Viipurin-
lahden pohjoispuolelle. Sodan 
luonteeseen kuuluu onnettaren 
mukanaolo ja sellaisen voidaan 
sanoa suosineen laivastoa, koska 
vihollisen meri-ilmavoimat oli-
vat sidotut Tuul oksen maihinnou-
sun suojaamiseen Laatokalla. 

Taistelut heinäkuun alkupäi-
vinä Viipurinlahdella olivat ko-
vat, eivät yksinomaan kamppai-
lut Uuraan suunnalla, eli Suoni-
on- ja Ravansaarilla vaan.myös 
etelässä Teikarin- ja Melansaa-

ta ja ilmavoimien hyökkäyksistä 
itseensä. Kaikki alukset kärsivät 
vaurioita. Kokonaistappiot olivat 
pari-kolme alusta. 

Yleensä halutaan etsiä syitä 
kaikelle, mutta tässä tapauksessa 
ei voida osoittaa selkeästi mitään 
yksityiskohtaakaan. Eräs tär-
keimmistä lienee kuitenkin ollut 
erään alustyypin puuttuminen, ni-
mittäin nopea suurella tykillä va-
rustettu kevyt moottoritykkive-
ne. Vmv oli liian hidas eikä sen 
'iso' tykki ollut tarpeeksi suuri. 

Taistelujen laannuttua heinä-
kuun 1944 puolivälin jälkeen 
voidaan vain todeta, että Neu-
vostoliiton laivaston tukialue on 
laajentunut, mutta vain heidän 
maavoimien menestysten vuok-
si. 

Merellä oli Neuvostoliiton 
Itämeren laivasto edelleen sisään 
suljettuna, eikä päässyt väljem-
mille vesille kuin poliittisten pää-
tösten ja aselevon jälkeen. 

Suomenlahti pysyi suljettuna 
loppuun asti. • 

FINNYARDS OY ELEKTRONIIKKA 
VALVONTA 

Vedena la i se t akust iset 
va lvon ta jä r jes te lmä t 

Pass i iv inen i lmava lvon ta 

SUOJAUS 

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 

FINNYARDS"/ 
ELEKTRONIIKKA 
Naulakatu 3 
33100 TAMPERE 
Puh. (931) 2450 111 
Fax. (931) 2130 188 

As iakaskoh ta i se t 
sove l lu tukset 
avaruus to im i tuks is ta hank i tu l la 
t ie tota idol la . 

TEIKARIN JA MELANSAAREN TAISTELUT 
4 . -5 .7 .1944 

4.7. KLO 0 9 . 0 0 

4.7. KLO 10 .00 
P I D E T T Y T A S A 

5.7. K L O 0 3 . 0 0 
S A A V U T E T T U T A S A 

rilla. Taistelut eivät yksinomaan 
rajoittuneet näihin saariin vaan 
monella muulla saarella taistel-

tiin sitkeästi. Tärkein-
tä oli vihollinen ei saa-
nut j alansij aa Viipurin-
lahden pohj öisellä ran-
nalla. Kaikki yritykset 
tämänsuuntaiselle toi-
minnalle voitiin estää. 
Viipurinlahdellakin 
saivat suomalaiset jou-
kot selkeän, joskin ve-
risen torjuntavoiton. 

Laivasto teki kaik-
kensa, mutta ei pysty-
nyt estämään maihin-
nousuja Teikariin eikä 
Melansaareen, eikä te-
holliseen vastatykistö-
toimintaan vastakkais-
ten saarien neuvosto-
liittolaisia pattereita 
vastaan. Laivastolla ei 
ollut tarpeellista voi-
maa tehtävän täyttämi-
seksi, mutta olemalla 
siellä, paine saariin ja 

taisteleviin joukkoihin ehkä pie-
neni, koska laivasto sitoi huo-
mattavasti pattereiden tules-
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Tapio Maijala 

Johtopäätöksiä 
maihinnousun torjunnan 
johtamisesta kesällä 1944 

Majuri Tapio Maijala palvelee 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
Taktiikan Laitoksella rannikko-
puolustustaktiikan opettajana. 
Oheinen artikkeli perustuu 
majuri Maijalan Sotakorkea-
koulun diplomityöhön "Sotiem-
me aikainen rannikkopuolus-
tuksen johtamisjärjestelmä ". 

Viimeksi käymissämme sodissa 
jouduimme kolme kertaa torju-
maan maihinnousua tai siihen 
verrattavissa olevaa ylimeno-
hyökkäystä. Kahdesti epäonnis-
tuimme, mutta viimeisellä ker-
ralla meren yli tapahtuneen hyök-
käyksen torjuimme. Selittäviä 
tekijöitä lienee useita, mutta yksi 
keskeisimmistä on johtaminen. 

Kaksi sotakokemuksistamme 
tapahtui ratkaisun kesällä vuon-
na 1944. Ennakkovaroituksen 
tulevasta saimme talvisodan lo-
pulla, kun vihollinen hyökkäsi 
yli jäätyneen Viipurinlahden ja 
pääsi pureutumaan sen länsiran-
nalle. Ylimenohyökkäyksen on-
nistuimme rajoittamaan mutta 
emme torjumaan. Viipurinlahden 
torjuntataistelua helmi- maalis-
kuussa 1940 kahden viikon aika-
na ehti johtaa viisi eri johtopor-
rasta. Rannikonpuolustuksen 
operatiiviset johtosuhteet olivat 
improvisoituja. Huomattiin, että 
rannikkopuolustus ei ole pelkäs-
tään rannikkotykistön asia. 

Tuulos - onnistunut 
maihinnousu 

Kesäkuun lopulla vuonna 1944 
neuvostojoukot nousivat maihin 
suomalaisten selustaan Laatokan 
koillisrannallaTuuloksessa. Mai-
hin nousseita merijalkaväkipri-
kaateja ei saatu lyödyksi. Päin-
vastoin, onnistuneen merikouk-
kauksen seurauksena kokonaisen 
suomalaisen armeijakunnan jou-
kot olivat vähällä jäädä mottiin. 

Hyökkäys Laatokalta ei ta-
pahtunut yllätyksenä. Aunuksen 
Ryhmäjärjesti helmikuussa 1944 
sotapelin, jonka teemana oli Sy-
väriltä luoteeseen suuntautuvan 
suurhyökkäyksen torjunta. Hyök-

käykseen liittyi vihollisen jäitse 
Laatokkaa pitkin suorittama 
koukkaus rintamavastuussa ole-
van armeijakunnan selustaan. 
Sotapelissä tapahtuneessa mai-
hinnousuntorjunnassa voidaan 
erottaa kaksi vaihetta: ensin ran-
nikkotykistörykmentin komenta-
ja johti maihinnousunrajoittami-
sen armeijakunnan hänelle alis-
tamin lisävoimin ja myöhemmin 
armeijakunnan reserviksi irrote-
tun prikaatin komentajajohti vas-
tahyökkäyksen, jolla maihin-
noussut vihollinen lyötiin. Laa-
tokan Rannikkoprikaatin alaista 
rannikkotykistörykmenttiäei kui-
tenkaan missään vaiheessa alis-
tettu armeijakunnalle. Sotapelis-

tä tehdyistäjohtopäätöksistä huo-
limatta maihinnousuntorjunnan 
johtosuhteet jäivät avoimiksi. 

Päinvastoin kuin sotapelissä, 
maihinnousuntorjunnassa lähdet-
tiin heti alusta alkaen tilapäisjär-
jestelyiden tielle. Operaation en-
simmäisen 11 tunnin aikana mai-
hinnousuntorjuntaa johti neljä eri 
komentajaa vuorollaan. Missään 
vaiheessa torjunnasta ei vastan-
nut selkeästi vain yksi johtopor-
ras. Taistelun johtaminen, sillan-
päässä olevan vihollisen rajoitta-
miseksi ja lyömiseksi, ei voi olla 
ainoastaan yhteistoimintakysy-
mys. Perusratkaisuna olisi pitä-
nyt olla rannikkotykistörykmen-
tin operatiivinen alistaminen ar-
meijakunnalle. 

Tulenjohtopaik-
ka Laatokalla. 
SA-kuva. 

Ylipäällikkö 

Laatokan 
rannikkoprikaati 

Rannikkotykistö-
rykmentti 13 

I Linnakkeisto I Linnakkeisto 

III Linnakkeisto III Linnakkeisto 

IV Linnakkeisto IV Linnakkeisto 

Aunuksen ryhmä 

VI armeijakunta 

15. Prikaati 

5. Divisioona 

8. Divisioona 

Reservi 

Operatiiviset johtosuhteet Tuuloksessa 22.6.1944. 
Johtamispaikat Laatokan koillisosassa keväällä 1944. 
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I 

Viipurinlahti -
onnistunut 
maihinnousuntor junta 

Kun vihollisen hyökkäystietä län-
teen Viipurin pohjoispuolella ol-
tiin sulkemassa, näytti Viipurin-
lahti houkuttelevalta mahdolli-
suudelta päästä nopeasti tavoit-
teisiin. Tämä edellytti Viipurin-
lahden ylitystä taistellen. Hyök-
kääjä saikin Viipurinlahden suu-
ret saaret haltuunsa, mutta ei sil-
lanpäätä Viipurinlahden länsiran-
nalta. Maihinnousu torjuttiin. 

Maihinnousuntorjuntaan Vii-
purinlahden länsirannalla osallis-
tui rannikkotykistörykmentti, sit-
temmin heinäkuussa rannikkodi-
visioonaksi täydennettynä. Ryk-
mentti alistettiin operatiivisesti 
armeijakunnalle heinäkuun alku-
päivinä taisteluiden Viipurinlah-
della kuitenkin jo alettua. 

Viipurinlahdelle kesä-heinä-
kuun aikana siirretyistä rannik-
kojoukoistamuodostettiin l .Ran-
nikkodivisioona. Tähän rannik-

Johtamispaikka Suomenlahdella. SA-kuva. 

Johtamispaikat Viipurinlahdella 16.7.1944. 
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armeijakunnan tasoiselle sotatoi-
miyhtymälle. Rannikkopuolus-
tuksen yhtymän on kyettävä ko-
koonpanonsa sekä johtamis- ja 
yhteistoimintakykynsä puolesta 
itsenäiseen taisteluun. Sen on 
pystyttävä tykistöllään nopeasti 
luomaan tulenkäytön painopiste 
vastuualueensa maihinnousu-
urille ja -rannoille ja sillä on olta-
va reservi vähintäänkin maihin-
nousun rajoittamiseen. Ylemmän 
johtoportaan reservillä on oltava 
lisäksi vastahyökkäystehtävä 
maihinnousun lyömiseksi. • 

Operatiiviset johtosuhteet Viipurinlahdella 5.7.1944. 

kopuolustuksen yhtymään kuu-
lui mm. rykmentti kiinteää ran-
nikkotykistöä, rykmentti moot-
toroitua rannikkotykistöä sekä 
rykmentti rannikkojalkaväkeä. 
Rannikkodivisioonaolijohtamis-
ja yhteistoimintakykyinen vahva 
yhtymä, jolla oli kyky itsenäi-
seen taisteluun. Armeijakunta 
vapautui näin rannikkopuolus-
tuksen taktisesta johtamisesta. 

Yhteenveto 

Laatokalla operatiivisetjohtosuh-
teet olivat epäselvät ja jouduttiin 
tilapäisratkaisujen tielle. Heiken-
nettyyn rannikkopuolustukseen 
ei luotettu. Rannikkopuolustus 
silvottiin ja alistettiin pieninä osi-
na kenttäarmeijan joukoille, jot-
ka puolestaan sitoutuivat rannik-
kopuolustustehtäviin. 

Viipurinlahdella silpomisen 
sij asta rannikkoj oukoista koottiin 
yhtymätasoinen joukko, j oka ko-
konaisuutena operatiivisesti alis-
tettiin koko Viipurinlahden län-
sipuolisesta alueesta vastanneel-
le armeijakunnalle. 

Maihinnousuntorjunnassa 
olevan rannikkopuolustuksen 
yhtymän on oltava operatiivises-
ti alistettuna alueella toimivalle 

Rannikkodivisioonan kokoonpano. 
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50 vuotta Porkkalan 
vuokraamisesta -
näyttelyi tä, 
museotoimintaa ja 
t i laisuuksia 

Porkkalan alueen vuokraamises-
ta Neuvostoliitolle tulee tänä 
vuonna kuluneeksi 50 vuotta. 
Aiheeseen liittyen järjestetään 
Kirkkonummella näyttely, joka 
on avoinna koko kesän. Näyttely 
koostuu pääasiassa valokuvista. 
Osa valokuvista on otettu evaku-
ointivaiheen aikana, osa on alu-
eella vuorokauden aikana otettu-
ja ja osa kuvaa alueen palautusta. 
Myöhemmin näyttelyä täydenne-
tään esineistöllä. Ragvaldsin 
museoalueella noin kilometrin 
päässä Kirkkonummen keskus-
tasta oleva näyttely on avoinna 
kesä-, heinä-ja elokuussa lauan-
taisin (paitsi juhannuksena) klo 
11-15. Kesä-ja elokuussa näyt-

Jirvö 

Västra styrtkar 

=ÖS 
Porkkalan 
vuokra-alue. 

telyyn pääsee tutustumaan sopi-
muksen mukaan myös virka-ai-
kana. 

Porkkalan vuokraamisen 50-
vuotisajankohta otetaan entisellä 

vuokra-alueella muutenkin esil-
le tänä vuonna. Siuntion kotiseu-
tumuseossa on esillä vuokrakau-
teen liittyvää aineistoaja syksyl-
lä 1994 alkuperäisen evakuointi-
jakson aikana 19.-28.9 järjeste-
tään Kirkkonummella aiheeseen 
liittyviä tilaisuuksia. 

Porkkalan vuokrakauden 
museohanketta tukemaan on pe-
rustettu yhdistys Porkkalamuse-
on Ystävät - Porkalamuseets vän-
ner. Yhdistyksen tarkoituksena 
on aatteellisesti ja taloudellisesti 
tukea vuokrakauteen liittyvää 
museotyötä ja tutkimusta. 

Lisätietoja näyttelyistä, tilai-
suuksista ja yhdistyksen toimin-
nasta saa kulttuurisihteeri Maa-
ret Elorannalta Kirkkonummen 
kunnasta, puh 90-2967489, os. 
Kirkkonummen kunta, Vapaa-
aikatoimisto, PL 20, 02401 
KIRKKONUMMI tai yhdistyk-
sen puheenjohtajalta Fredrik 
Äbergilta, puh 90-2984229, os. 
Längnäsvägen 197, 02400 Kirk-
konummi. 

Ensimmäiset suomalaiset 
vastaanottajat Mäkiluodossa 
vuonna 1956. 

26 RANNIKON PUOLUSTAJA 2/94 

IN MEMORIAM 

Yleisesikuntaeversti 
ESKO LAAKSONEN 

Itäisen Suomenlahden rannikkotaistelujen ja 
miinanraivauksen veteraani, yleisesikuntaevers-
ti Esko Laaksonen, kuoli Lappeenrannassa 
6.3.1994. Hän oli syntynyt Viipurissa 14.5.1910. 

Esko Laaksonen suoritti ylioppilastutkin-
non Viipurin yhteiskoulussa 1933. Hän valmis-
tui aktiiviupseeriksi Merisotakoulun 10. meri-
kadettikurssilta 1937 ja kävi Sotakorkeakoulun 
merisotalinjan 1949-51. 

Meriupseeriksi valmistunut Laaksonen osal-
listui kahteen koululaiva Suomen Joutsenen 
valtameripurjehdukseen. Merivoimien henki-
löjärjestelyihin liittyen hän siirtyi rannikkoty-
kistöön palvellen ennen sotia nuorempana up-
seerina Rannikkotykistörykmentti 3:ssaja2:ssa. 

Talvisodassa Laaksonen taisteli Koivistolla 
Tiurin linnakkeen päällikkönä ja myöhemmin 
Viipurinlahdella Tiurin henkilöstöstä muodos-
tetun patteriston komentajana. 

Välirauhan aikana ja jatkosodan alussa hän 
toimi Kotkan suunnalla patteriston ja linnak-
keiston komentajana. Suursaaren valtaukseen 
1942 Laaksonen osallistui komppanian päällik-
könä Osasto Pajarissa. Sittemmin hän johti Ty-
tärsaaren valtausosastoa ollen osastoineen kes-
keisesti mukana saaren takaisinvaltausta yrittä-
neiden neuvostojoukkojen torjunnassa. 

Laaksonen toimi asemasotavaiheen aikana 

useissa tehtävissä Suursaaressa. Saksalaisten 
hyökkäystä torjuttaessa 1944 hän komensi Ran-
nikkopataljoona 7:ä, jonka yksiköillä oli mer-
kittävä osuus maihin nousseen vihollisen lyö-
misessä. 

Vuosina 1945-47 Esko Laaksonen palveli 
laivueen päällikkönä ja raivausupseerina Ha-
minan Rannikkolinnakkeiston perustamassa 
VII Raivaajaosastossa. 

Sotakorkeakoulun käytyään Laaksonen 
palveli useissa tehtävissä Pääesikunnassa ja 
Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentissä. 
Reserviin hän siirtyi everstiksi ylennettynä lip-
purykmentin I Patteriston komentajan tehtä-
västä 1965. 

Laaksonen oli nuorena aktiivinen pikaluis-
telija saavuttaen 1930 alle 20-vuotiaiden Suo-
men mestaruuden. 

Laaksoselle myönnettiin mm rintama-ansi-
oista VR2, VR3 tlk, VR3, VR4 ja SaksRR2 
sekä rauhanaikaisesta palveluksesta SVR1 ja 
SkAm. 

Eversti Esko Laaksonen muistetaan ennen 
kaikkea kovien paikkojen rintamaupseerina ja 
miinanraivaajana sekä tarmokkaana sotilasjoh-
tajana. Rannikonpuolustajat kunnioittavat pois-
menneen veteraanin muistoa. 

UT 
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VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 
PUH 961-326 2111 

LOHTAJA 
22.-28.4. 
16.-22.6. 
14.-22.9. 
14.-17.12. 

RANNIKKOTYKISTÖN 
MERI- JA ILMA-AMMUNNAT 1994 

TURUN RANNIKKO-
RYKMENTTI 
PUH 921-695 111 

UTÖ GYLTÖ 
2.-6.5. 21.-25.2 
1.-5.8. 18.-22.7. 
13.-15.9. 
12.-16.12. 

HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 
PUH 911-6781 

RUSSARÖ 
16.-20.5. 
25.-29.7. 
2.-5.8. 
14.10. 
21.-25.11. 

HASTO-
BUSÖ 
22.-28.J 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKORYKMENTTI 
PUH 90-161 4811 

MÄKILUOTO ISOSAARI 
UPINNIEMI KUIVASAARI 
PORSO 
21.-24.2. 
8.-9.3. 
2.-7.5. 
12.-15.7. 
1.-4.8. 
28.-29.12. 

SANTAHAMINA 
7.-11.3 
25.-28.4. 
31.5.-2.6. 
4.-8.7 
20.-22.9. 
25.-27.10. 
7.-11.11. 
12.-15.12. 

KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 
PUH 952-281 333 

RANKKI KIRKON-
21.-23.6. MAA 
18.-23.7. 21.-26.3. 
8.-10.11. 6.-8.4. 
7.-9.12. 17.-19.5. 
13.-15.12. 24.-26.5. 
20.-22.12. 5.-7.7. 

18.-23.7. 
26.-28.7. 
16.-18.8. 
5.-11.9. 
13.-15.9. 
11.-13.10. 

Ml 

FXOHBMPPMW 
VESISTÖKAAPELI 

• S u o m e n tuhannet järvet ja laa ja saaristo muodos -
tavat n o p e i m m a n ja edu l l i s imman kaape l in asen-
nusreit in. Kaapel in lasku onnistuu 2 -3 km tunt i -
vauhd i l l a . Asennukset vo idaan suori t taa mata l i in 
ves is tö ih imme kevyehköl lä ja edul l isel la kalusto l la . 

He l kaman urarunkoisessa vesistökaapel issa on 
kaksoisarmeeraus joka muodos taa hyvän suojan 
kaape l i in kohdis tuvaa kulumista ja vetoa vastaan. 
Kaapel in hyvän om ina i spa inon ansiosta se uppoaa 
poh jaan kuin kivi. 

Vesistökaapel i t t ehdään a ina as iakkaan to ive iden 
mukais i l la ku i tuva ih toehdo i l la ja t i lauskohta is ina 
p i tuuksina. 

HELKAMA - KAAPELI 
10960 Hanko tel (911) 28 061 fax (911) 2 4 8 2 0 1 6 
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A N S I O I T U N E E L L E E R A M I E H E L L E T A I 

R E S E R V I L Ä I S E L L E . j 

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

Hylsyt ja pullo 
tinasta ja sovfM 

^almistettu englantilaisesta 
elintarvikekäyttöön. 

Tilauksesta toimitamme tuotteita myös hopeisena. 

Snapsipullon kork. 27.0 cm ^ 11 
Pikkuhylsyn kork. 5.0 cm mTjLJ^F*. | j 

"Keskikoko kork. 7 J c m I , I I I I H . j 
Isohylsy ko II

 1 (iihai I i ::: I " "•II 

1 

S ' 

åk 
TARKIAINEN 

Mikonkatu 3, 00100 Helsinki, p. 661916, Telefax 656015 
Länsituulenkuja 3 02100 Espoo p. 461644 

Tulevia 
yleisesikunta-
upseereita 
Seuraavat rannikkotykistöupsee-
rit on hyväksytty Maanpuolus-
tuskorkeakouluun ("Sotakorkea-
kouluun") 

Merisotal inja 19, 
tekni l l inen 
opintosuunta 

Kapteenit 
Juusela Juha Kalevi, S1RR 
Viita-aho Auvo Eero, S1RR 
Voutilainen Jussi Pärttyli, S1RR 

Merisotalinja 19, 
yleinen opintosuunta 

Kapteenit 
Jantunen Heikki Olavi, PEop-os 
Kannisto Ahti Pekka Olavi, S1RR 
Korhonen Ismo Olavi, S1RR 
Ranta Jukka Pekka, S1RR 
Staff Pasi Kristian, TurRR 
Vainionpää Matti Juhani, 
KotRPsto 
Vikström Jyri Petri, S1RR 
Rannikon Puolustaja onnittelee. 

Maanpuolustuskiltojen liitto 1963-1993 
Maanpuolustuskiltojen liitto r.y. on keskusjärjestö, johon on ryhmittynyt yli sata maanpuolus-
tuskiltaa. Niissä on paikallisosastoja melkein kolme sataa, ja näissä jäseniä yhteensä runsaat 
30 000. Liitto on kansalaisjärjestö, joka ei erottele jäseniään sotilasarvon, sukupuolen tai iän 
perusteella. 
Maanpuolustuskiltojen liitto 1963-1993 on juhlakirja, joka toimitettiin vuonna 1993 täytty-
neen liiton 30-vuotistaipaleen vaiheiden kirjaamiseksi. Se on samalla kunnianosoitus niille 
suomalaisille, jotka 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 maanpuolustuskiltojen liitto r.y:ltä, puhelin (90) 496 186 tai telefax (90) 492 058 tai 
osoitteesta Maanpuolustuskiltojen liitto r.y. Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki 
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Pertt i Malmberg 

Koeampumalaitos -
palvelusturvallisuuden tekijä 

Everstiluutnantti Pertti Malm-
berg on toiminut Koeampuma-
laitoksen johtajana. Hän kertoo 
tässä laitoksen ja koko koeam-
pumatoiminnan historiasta sekä 
nykypäivästä. 

Koeampumalai tos on 
sotilaslaitos 

Puolustusvoimien materiaalisen 
ja teknillisen tutkimuksen ja ke-
hittämisen erikoisalueilla toimi-
vat sotilaslaitokset. Sotilaslaitok-
sia ovat muun muassa Puolustus-
voimien karttapalvelusta vastaa-
va Topografikunta, nimensä mu-
kaisia tehtäviä hoitava Puolus-
tusvoimien ATK-laitos, Keskus-
sotilassairaala (Tilkka), Sotilas-
apteekki, sähköteknillisen alan 
(viestivälineet, laskimet, tutkat) 
erikoislaitokset, luonnontieteel-
listä tutkimusta tekevä Puolus-
tusvoimien Tutkimuskeskus sekä 
aseita ja ampumatarvikkeita ko-

keileva Koeampumalaitos. 
Koeampumalai tos on 

1.1.1993 alkaen osa maavoimien 
niin sanotuista kovista materiaa-
lialoista vastuun kantavaa Puo-
lustusvoimien Materiaalilaitosta. 
Materiaalilaitos on suoraan Pää-
esikunnan alainen. 

Komennusrahat 
t iukassa 

Sotaministerin käskylehdellän:o 
24 marraskuun 19. päivän 1921 
silloinen sotaministeri Bruno Ja-
lander vahvisti Tykistön koeam-
pumakentän ohjesäännön. "Koe-
ampumakenttä sijaitsee Utin lei-
rialueella Valkealan pitäjässä ja 
käytetään sitä tykistön aineiston 
ja ampumatarvikkeiden käytän-
nöllisten kokeilujen suorittamis-
ta varten". Tästä päivästä laske-
taan itsenäisen Suomen koeam-
pumatoiminnan alkaneen, tosin 
aluksi vain kesäaikoina, sillä 

"varsinainen kokeilukausi kestää 
vuosittain toukokuun 1 päivästä 
marraskuun 1 päivään". 

Tiukka linja komennusraho-
jen suhteen ilmeni jo tuolloin. 
"Henkilökuntaan kuuluvien up-
seereiden asuinpaikka on Helsin-
gin kaupunki, mutta ovat he tar-
peen vaatiessa ilman erityisiä 
komennusrahoj a velvolliset oles-
kelemaan koeampumakentällä". 
- Nykyisin voidaan ajatella, että 
jos tehtäviin kuului vain oleske-
lu, niin komennusrahoihin ei var-
maan ollut myöskään kovin hy-
vää perustetta. 

Ampumakentän Utin Aito-
mäessä käytyä ahtaaksi ja am-
muntojen muutoinkin ruuhkau-
duttua siirrettiin koeampumatoi-
minta lokakuussa 1939 Niinisa-
lon Pohjankankaalle. Tykistön 
koeampumakentän nimi muutet-
tiin samalla Koeampuma-ase-
maksi. Talvisodan alussa siihen 
liitettiin Ulkoballistinen toimis-
to, joka oli muodostettu Asesuun-
nittelukunnan käyttöön YH:n ai-
kana ilmoittautuneista vapaaeh-
toisista. 

Sotien aikana koeampumatoi-
minta kasvoi merkittävästi ollen 
suurimmillaan vuonna 1944, lä-
hes 10 ammuntaa päivässä ja 
yhteensä 3260. Laukausten mää-
rä oli myös varsin mittava, noin 
150.000 kappaletta. Nykyinen 
koeampumatoiminta käsittää 
noin yhden kymmenennen osan 
edellä mainituista tunnusluvuis-
ta. 

Toimialarat ional isointia 

Ilmatorjuntatykistön Koeosasto 
perustettiin Helsingin Santaha-
minaan 01.01.1943. Vuonna 
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100 TK:n koeammuntaa 1960-ja 1970-lukujen vaihteessa. 

1947 se siirrettiin Niinisalon Poh-
jankankaalle Tykistön Koeampu-
ma-aseman viereen. Vuonna 
1955 asemat liitettiin yhteen. Kun 
Koeampuma-aseman nimi oli 
vuonna 1952 muutettu Kenttäty-
kistön Koeampuma-asemaksi 
niin yhteiseksi nimeksi otettiin 
jälleen Koeampuma-asema. 

Upseereita ja maitoa 
kul jetetaan sekä 
polt toainetta 
säästetään 

Meripuolustuksen koeammunto-
ja ennen sotia suoritti Merivoi-
mien esikunnan tilapäinen, kier-
tävä komennuskunta. Vanhin löy-
tynyt koeammuntapöytäkirja on 
päivätty 04.10.1924. Talvisodan 
aikana muodostettiin rannikko-
linnakkeilla ja laivoilla toiminut 
Merivoimien esikunnan Koeam-
pumaosasto, jonka toiminta laan-
tui kohta sotien jälkeen. 

Uutta puhtia toimintaan saa-
tiin perustamalla 01.04.1950 
Helsingin Katajaluotoon Meri-
voimien Koeampuma-asema vä-
liaikaiseen kokoonpanoon. "Kos-
ka koeasemalla tulevat toimi-
maan Merivoimien Esikunnan 
Taisteluvälineosaston upseerit, 
on heidän kuljetustaan varten 
varattu joka päivä yksi vuoro 
Katajaluotoon. Samalla voidaan 
suorittaahuoltokuljetukset, muun 

muassa jokapäiväinen maidon-
kuljetus, Suomenlinnasta. Polt-
toaineen säästämiseksi jää moot-
torivene päiväksi Katajaluotoon, 
mistä...". 

Kokoonpano vakinaistettiin 
ja nimi muutettiin Rannikkoty-
kistön Koeampuma-asemaksi 
01.12.1952. 

Nykypäivä 

Kaikkien edeltäjiensä perinteitä 
j atkaa 01.03.1967 nykyiseen ko-
koonpanoon muodostettu Koe-
ampumalaitos. Sen esikunta muo-
dostettiin Pääesikunnan Asetek-
nillisen osaston Ballistisesta toi-
mistosta, joka käytännössä oli jo 
50-luvun loppupuolelta ohjannut 
koeampuma-asemien toimintaa. 
Muodollisesti asemat olivat ol-
leet Taisteluvälinepäällikön alai-
sia. Koeampuma-aseman nimi 
muutettiin Keskuskoeampuma-
asemaksi. 

Kokoonpano 

Puolustusvoimien materiaalitoi-
mintojen rationalisoinnin yhtey-
dessä Koeampumalaitos on lii-
tetty Puolustusvoimien Materi-
aalilaitokseen. 

Toiminnan vaatimista alue-, 
rakenne-ja yhteistoimintaratkai-
suista johtuen laitos toimii kol-
mella paikkakunnalla ja kolmes-

sa eri toimipisteessä. Laitoksen 
esikunta sijaitsee Tampereella 
samoissa tiloissa Puolustusvoi-
mien Materiaalilaitoksen esikun-
nan kanssa. Koeampuma-asemat, 
Katajaluodon Koeasema ja Nii-
nisalon Koeasema toimivat enti-
silläpaikoillaan. Koeampumalai-
toksen henkilöstön vahvuus on 
noin 90 henkilöä, joistanoin kuusi 
on varusmiehiä. Sotilaita laitok-
sessa on 64, siviilivirkamiehiä 
kahdeksan, joista naisia viisi, ja 
teknillisesti pitkälle koulutettuja 
työsopimussuhteisia henkilöitä 
12. 

Tehtävät 

Koeampumalaitoksen päätehtä-
vä ovat varsinaiset koeammun-

1940-luvulla koeammuntoja 
suoritettiin Vallisaaresta. 
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nat, koeräjäytykset (ja vastaavat 
kokeet). Koeammunta on tapah-
tuma, jossa ennakkosuunnitel-
man mukaan rautaa, ruutia ja rä-
jähdysaineita muutetaan nume-
roiksi, tietokonetulosteiksi sekä 
valo- ja videokuviksi. Koeam-
muntaa suorittaa erikoiskoulutuk-
sen saanut henkilöstö erikoisvä-
linein. Koeammunta ei ole soti-
laallista harjoittelua ja näin sitä 
koskevat varomääräysten sijasta 
työsuojelumääräykset ja -ohjeet. 
Kokeiden tekemisen lisäksi lai-
toksen tehtäviin kuuluu muun 
muassa - koeammuntatulosten 
erilaiset muokkaamiset ( ml tu-
losten redukoinnit), - ulkoballis-
tiikan tutkimus ja ampumataulu-
koiden laadinta, - koeampuma-
alan laitteiden, järjestelmien ja 
atk-sovellusten kehittäminen 
sekä - joukko-osastotehtävät. 

Koeampumalai tos osa 
palvelusturvall isuutta 

Koeampumalaitoksessa kokeil-
laan kaikki Suomessa valmistet-
tavat tai maahan ulkomailta oste-
tut ryhmäaseet ennen niiden käyt-
töönottoa tai varastointia. Kokeis-
sa aseet altistetaan sellaisille ra-
situksille, että tavallisissa olois-
sa ne eivät missään tapauksessa 
ylity. Tämä saadaan aikaan yli-
panoksilla, ylipainoisilla ammuk-
silla tai vaikkapa aseita tai ampu-
matarvikkeita lämmittämällä. 
Koulutukseen menevien ampu-
matarvikkeiden osalta menetel-
lään vastaavasti. Tosin kaikkia 
ampumatarvikkeita ei tietysti nii-
den tuhoutumisen vuoksi voida 
kokeilla, mutta kaikista ampu-
matarvike-eristä kokeillaan tiet-
ty otos normaalikäytön ylittävis-
sä olosuhteissa. Kun tämä me-
nettely tunnetaan myös ulkomail-
la, niin tällä jo ennakolta torju-
taan epäkelvon materiaalin mah-
dollinen joutuminen Suomeen. 

Vain kaksi sääntöä 

Koeammuntaa luonnehtii kaksi 
sanaa- TURVALLISUUS ja 
REHELLISYYS. Koeammunta 
ei milloinkaan saa aiheuttaa ul-
kopuolisille minkälaista turvalli-
suusriskiä. Ammuntaan osallis-
tuvien riskit minimoidaan koulu-
tuksella, kyseiseen tehtävään liit-
tyvillä ennakkoselvityksillä, va-
kioiduilla työmenetelmillä sekä 
kiireettömyydellä, joka ulkopuo-
lisesta sotilaalliseen toimintaan 
tottuneesta seuraajasta saattaa 
tuntua suoranaiselta vitkastelul-
ta. Toiminta on kaikkialla maail-
massa samankaltaista. 

Rehellisyys on tulosten luo-
tettavuutta. Pöytäkirjoissa ilmoi-
tettujen tulosten on oltava oikei-
ta, mittauslaitteiden valvottuja 
sekä aistihavaintojen pitkän ko-
kemukseen perustuvia luotetta-
via arvioita. Ikävistäkin asioista, 
omistahuolimattomuuksista, joi-

ta toki paljon tekevälle sattuu, on 
aina mainittava rehellisesti pöy-
täkirjassa. Vakavia onnettomuuk-
sia koeampumatoiminnassa on 
viimeksi tapahtunut 70-luvulla. 
Kokeiltavien ampumatarvikkei-
den tuhoutuminen kuuluu tietys-
ti asiaan, mutta myös lukuisia 
aseita tuhoutuu toiminnassa vuo-
sittain. Luotettavilla turvatoimil-
la on henkilöstövahingot voitu 
välttää. 

Tiukat turvallisuussäännöt 
eivät kuitenkaan ole kahlehtineet 
luovuutta. Uusien menetelmien 
kehittäminen ja toiminta ennen 
kokeilemattomien aseiden ja 
ampumatarvikkeiden parissa 
edellyttää aina uusien asioiden 
oivaltamista, ennakkoluulotto-
muutta, pitkäjänteisyyttäja kyky 
katsoa tulevaisuuteen sekä pit-
källä vuosien perspektiivillä että 
yksittäisessä kokeessa sekuntien 
aikaluokassa. • 

Vallisaaren koeampumarata sotien aikana. 
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Tekniikka muuttaa sodankäyntiä 

Hinattava passiivinen 
hydrofonikaapeli 

Pinta-alusten vedenalaiseen havaitsemiseen liittyviä laitteita. 

Pimeys ei enää välttämättä suo-
jaa sotilaita. Nykyaikainen infra-
puna- ja valonvahvistintekniik-
ka mahdollistaa taistelutoimin-
nan myös pimeässä. 

Stealth- eli häivetikniikalla 
pyritään vaikeuttamaan lentoko-
neiden, laivojen ja ajoneuvojen 
havaittavuutta ja saamaan kohde 

sulautumaan ympäristöönsä. 
Suomalaisissakin sotalaivoissa 
on käytetty häivetikniikkaa muun 
muassa pienentämällä tutkapin-
ta-alaa rakenteellisin keinoin. 
Suomalaiset yritykset ovat kehit-
täneet aluksissa käytettäviä häi-
vemateriaaleja. Finnyards Oy:n 
valmistama absorbointilevy vä-

hentää heijastusta satakertaises-
ti. Toinen suomalainen absor-
bointimateriaali on Elesco Oy:n 
valmistama. Se vaimentaa hei-
jastusta täsmäaseiden käyttämällä 
millimetrialueella. 

Tiedustelusateliittien erotus-
kykyä on kehitetty siten, että par-
haimmillaan päästään jo sentti-
metriluokkaan. 

Muun muassa näitä asiota on 
tarkasteltu pääesikunnan teknil-
lisenkehittämisosastonjulkaisus-
sa Sotateknillinen arvio ja ennus-
te (STAE). Kirja julkaistiin 16.2. 
pääesikunnassaja sitä myy muun 
muassa Akateeminen Kirjakaup-
pa hieman yli 200 mk hintaan. 

Yli 600-sivuisen kirjan artik-
keleissa käsitellään puolustusjär-
jestelmissä käyettävien teknolo-
gioidenjatekniikoiden nykytilaa 
ja kehittymistä. Se on monipuo-
linen hakuteos, jonka pohj alta ar-
vioidaan tulevaa kehitystä. Meri-
ja rannikonpuolustajia kiinnos-
tanevat erityisesti luvut laivanra-
kennustekniikasta ja vedenalai-
sesta sodankäynnistä. Teoksesta 
löytyy tietoa melkein jokaiselta 
tekniikan alalta, joten sitä voi suo-
sitella jokaisen rannikonpuolus-
tajan kotikirjastoon. 

Ove Enqvist 

Artikkelin kuvitus on kirjasta. 

II 

i 
Akti lvinan sonar 

Hinattava hydrofonikaapel i I - f " Hinattava hydrofonikaapel i 
— C Passi ivinan 

\ j keulasonar 

\ 
Passiivinen kylkisonar 

Sukellusveneen vedenalaiseen valvontaan liittyvät anturit. 

Suomenl innan Rannikkotykistöki l lan video 
ja histori ikki 

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. 

keuia-tal köllsonar 
(aktiivinen |a/tal passiivinen) 

Syvyytettävä aktiivinen sonar 

Laskettava 
aktiivinen sonar 
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Venäläinen 
130 mm:n 
rannikko-
tykistöpatteri 

Tärke immät tekniset t iedot 

Kaliberi 130 m m 
Tehokas kantama 2 0 k m 
Asemaanajo 5 -30 minuutt ia 
Mer imaal in tuhoamisaika 1-2 minuutt ia 
8 0 % todennäköisyydel lä 
Tykk ikanta (laskin-tykki) 1000 m (max) 
Nopeus maantiel lä 6 0 km/tunnissa 
Tulinopeus 10 laukausta/min 

Tykki ja laskentakeskus (oik). 

Monessa maassa on siirrytty kiin-
teistä rannikkotykeistä liikkuviin 
rannikko- ja meritorjuntaohjuk-
siin. Niin pääosin myös Venäjäl-
lä. Myös moottoroituja rannik-
kopattereita on tarjolla. Oheinen 
ratkaisu sisältää sekä ohjusyksi-
kön että moottoroidun patterin 
piirteitä. Yksikkö koostuu useas-
ta ajoneuvosta ja sisältää tykkien 
lisäksi kaikki patterin tarvitse-
mat toiminnot. Laskentakeskuk-
sessa on tutkan lisäksi paikanta-
mislaitteet ja muita sensoreita. 
Tykkejä voidaan ohjata sekä 
manuaalisesti että automaattisesti 
laskimella. Huoltoajoneuvossa 
on oleskelutilat, keittiö jaruokai-
lutilat noin kymmenelle henki-
lölle. Polttoaineet, vesi ja ruoka 
riittää noin seitsemäksi päiväksi. 

L ä h d e B a r r i k a d u P r o d u c t i o n A s s o c i a t i o n es i te 
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iHaro Miruksen tykit 

Aselajimme rannikkotykistö 
peri Pietari Suuren merilinnoi-
tuksen pesänselvityksessä 
vuonna 1918 melkoisen määrän 
venäläisperäistä kantalinnoitet-
tua tykkikalustoa kuten Obuhof-
feja. Mutta Obuhojfeilla 
käytettiin myös toisessa 
maailmansodassa - ja jopa 
brittiläisellä maaperällä 
liittoutuneita vastaan. Kapteeni 
(res) Matti Haro kertoo niin 
sanottujen Bisertan tykkien 
tarinan. 

Sevastopolista 
Bisertaan 

Juttumme alkaa oikeastaan jo 
keväällä 1917, jolloin Mustan-
meren Nikolain telakalta valmis-
tui kuudessa vuodessa Aleksan-
teri-luokan linjalaiva 'Imperator 
Aleksander III', jolla oli aseis-
tuksenaan 12 x 305 mm ja 18 x 
130 mm laivatykit. Keisarillisen 
Venäjän laivaston tilaama linja-
laiva joutui vallankumouksen 
pyörteissä niin sanotuille valkoi-
sille eli vastavallankumoukselli-
sille, joiden ylipäällikkö kenraali 
Wrangel teki siitä lippulaivansa 
ja antoi sille sotaisemman nimen 

"General Alexjeff' . 
Punaisten vallattua Sevasto-

polin marraskuussa 1920 Gene-
ral Alexjeff pakeni Välimerelle 
ja ankkuroitui tunisialaiseen Bi-
sertan satamaan, joka kuului tuol-
loin Ranskan siirtomaahallinnol-
le. Linjalaiva riisuttiin aseista 
vuonna 1924, myytiin romuksi ja 
upposi hinattaessa Bisertan lah-
delle. Sen tykit säilöttiin sitävas-
toin runsaaseen rasvaan ja varas-
toitiin läheiselle Sidi Abdullahin 
asevarikolle - odottamaan mah-
dollista palautusta Neuvosto-Ve-
näjälle ajan liennytyssuhdantei-
den saatossa. 

Kansainvälisten asekauppiai-
den vihjeestä oma Meripuolus-
tuksemme Esikunta kiinnostui 
näistä varastotykeistä kesällä 
1939 ja teki esisopimuksen seit-
semän järeän 305 mm Obuhoffin 
ostosta. Toisen maailmansodan 
sytyttyä Ranska ei kuitenkaan 
antanut vientilupaa näille tykeil-
le saksalaiskaappauksen pelos-
sa, vaan 21.9.39 niitä noutamaan 
lähetetty suomalaisalus sai tyy-
tyä käsiaselastiin määräsataman-
aan Narvik. Vasta talvisodan in-
terventiokaavailuissaan Ranska 
salli kaikkien mainittujen Biser-

tan-tykkien maastaviennin 4.1.40 
- ja nyt vastikkeetta aseapuna 
Suomeen. 

Bisertasta Bergeniin 

Kolme suomalaisalusta höyrysi 
tämän jälkeen Bisertaan, jossa 
kukin aluksista sai lastikseen neljä 
järeää Obuhoffia ja 18 raskasta 
Vickersiä ahdattiin aluksista suu-
rimpaan eli Ninaan. Laivojen 
määräsatamaksi kaavailtiin Tur-
kua, sillä Petsamo oli jo talviso-
dan alussa joutunut venäläisten 
käsiin. Petsamo palautui suoma-
laisille vasta huhtikuussa 1940 
eli Moskovan välirauhan jälkeen. 

Ykkösalus pääsikin Götebor-
gin kautta Turkuun, mutta kak-
kosalus Nina jäi 11.3. 1940 Ber-
geniin odottamaan talvisodan 
päättymistäja tilanteen selkeyty-
mistä. Kolmosalus Juliette vau-
rioitui puolestaan Atlantilla, kävi 
korjaustelakalla Englannissa ja 
höyrysi Petsamoon toukokuussa 
1940. Julietten huono tuuri jat-
kui, sillä Petsamon satamanostu-
rit eivät riittäneet 52 tonnin Obu-
hoffien siirtelyyn - eikä vahvem-
pia saatu koko kesänä. Vasta elo-
kuussa 1940-saksalaisten luval-
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Ins e l f e s t u n g G u e r n s e y 

Die wlchtlgslen Batterien: 

4x15 cm Steinbruch 
3x21 cm Rhinozeros 
4x22 cm Radetzky 
4x30,5 cm Mirus 
4x15,5 cm Bartara 
4x22 cm DoBmann 
4x22 cm Strassburg 

.PETER PORT 

Marlnapollstand 

Guernseyn linnakesaari Englannin kanaalissa. Numero 4 on 
Mirus-patteri. 

työt valmistuivat lokakuussa 
1941. Suomi sai kuin saikin ki-
purahoinaperäti 108milj.mktästä 
Ninan ryöstöstä- nyt Saksan ase-
avun clearingmarkkoina ja jo 
ennen jatkosodan alkua eli kesää 
1941. 

Bergenistä St.Mallon 
lahdelle 

Nuo neljä Essenissä terästettyä 
Obuhoffia kuljetettiin St.Malon 
satamaan miehitetyssä Ranskas-
sa laivattavaksi edelleen Guern-
seyn saarelle. Kanaalinsaaret oli-
vat joutuneet saksalaisille heinä-
kuussa 1940 brittien vetäydyttyä 
taisteluitta ja jätettyään silloisen 
viisikymmentuhantisen siviilivä-
estönsä evakuoimatta. Kanaalin-
saaret miehitti aluksi jalkaväki-

Bizertan järeän tykin lukko 
Isosaaressa 1990-luvulla. 

la ja brittien harhauttamiseksi -
Juliette neljine tykkeineen mei-
kattiin viljalla ja luotsattiin sivii-
limaskissaCrightonin kraanoille 
Turkuun. 

Nina sitä vastoin ryöstettiin 
Bergenissä ja ulosliputettiin ha-
karistin alle Saksan valloittaessa 
Norjan huhtikuussa 1940. Sak-
salaiset saivat siten sotasaaliik-
seen neljä järeää ja kaikki kah-
deksantoista raskasta Aleksante-
ri-vainaan laivatykkiä. Neljä jä-
reää Obuhoffia laivattiin välittö-
mästi Kruppin tehtaille Esseniin 
ehostettavaksi mm etupanssarin, 
kehdon ja koron (15:sta 45:een 
asteeseen) osalta. Nämä muutos-

divisioona, mutta saarten linnoit-
taminen aloitettiin pioneeri- ja 
työjoukkojen toimesta hetimiten 
eli Englantiin suunnitellun mai-
hinnousuoperaatio "Seelöwen" 
alla. 

Kanaalinsaaret muodostivat 
sittemmin saksalaisten rannikko-
puolustuksen eli Atlantinvallin 
lujimman solmun. Atlantinval-
lilla oli tykki- ja taisteluasemien 
ohella paitsi tutka- j a tulenj ohto-
torneja myös erityisrakenteita 
aina katetuista sukellusvenesuo-
jista V2-ohjusten laukaisualus-
toihin saakka. Kanaalinsaarista 
suurimmille eli Jerseylle, Guern-
seylle ja Alderneylle valettiin 
kuutisensataatuhatta teräsbetoni-
kuutiota, jolla kantalinnoitettiin 
asemat 135 rannikkotykille, 11 
panssarintorjuntatykille sekä 96 
raskaalle ilmatorjuntatykille. Ai-
noastaan Kolosjoen nikkelialu-
etta suojaavalla saksalaisella 142. 
ItR:llä oli tätäkin enemmän kan-
talinnoitetun tykistön tulivoimaa. 

Linnoitustöihin tarvittiin run-
saasti tekijöitä eli jopa 16 000 
henkilöä, jotka palkattiin saarilta 
tai pakko-otettiin Ranskasta. Työ-
maiden huolto tukeutui merikul-
jetuksiin, mutta saarten sisäistä 
liikennettään helpottamaan sak-
salaiset rakensivat 600 m kenttä-
ratoja peräti 41 km.-Myös omil-
la linnakesaarillamme oli vastaa-
via kenttäratoja, joiden proto-
tyyppi ve turi n tapaat museoituna 
Isosaaren laiturilla. 

Saksan rannikkopuolustuk-
sen johtoelimenä Kanaalinsaaril-
la vuosina 1942-45 toimi Kanaa-

Kanalisaarten merikomendantuuri 
(St. Peter Fort, Guernsey) 

Laivatykkiosas- Laivatykkiosas-
to 605 to 604 

(Alderney) (Guernsey) 

3 x 1 7 0 4 x 3 3 0 
4 x 150 4 x 305 * 
4 x 1 0 5 8 x 1 5 0 

KTR1265 

(Guernsey) 

3 Pstoa 2 Pstoa 
(Guernsey) (Jersey) 

8 x 2 2 0 4 x 2 2 0 
1 8 x 2 1 0 -

4 x 1 5 5 4 x 1 5 5 
1 2 x 1 5 0 
4 x 1 0 5 4 x 105 

KTR319 

(Jersey) 

4 4 x 1 0 0 
6x80 
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1 M u n i t i o n 
2 K a r t u s c h e n 
3 E n t l ü f t e r 
4 M a s c h i n e n r a u m 
5 T r e i b s t o f f 
6 H e i z u n g 
? W a s c h r a u m 
B U n t e r k ü n f t e 
9 E i n g a n g 

Geschütz der 
Batterie Hirus 

Mirus-tykkiasema. Alla Miruksen tuliasema-alue. 

linsaarten merikommendantuuri 
(Seekommendant Kanalinseln), 
jonka viimeisenä komentajana 
Normandian maihinnousun jäl-
keen oli vara-amiraali Friedrich 
Huffmeyer (1898-1972). Sen 
joukkoina oli oheisessa organi-
saatiokaaviossa *): llä merkitty j ä-
reä Obuhoff-patterimme. Se si-
jaitsi Guernseyn saaren pohjois-
rannalla Frie Baton'in kylässä. 
Sen kaikki neljä tykkiä olivat am-
pumavalmiina kesäkuussa 1942. 
Patteri sai nimekseen 12.8.42 an-
netulla suuramiraali Karl Döni-
zin käskyllä "Batterie Mirus" 
Guernseyn vesillä kaatuneen ran-
nikkotykistökouluttajakapteeni-
luutnantti Rolf Miruksen mukaan. 
Tämän päivän lähitalon nimenä-
kin on Villa Mirus - huolimatta 
Kanaalinsaarten tiiviistä saksa-
laismiehityksestä aina sodan lop-
puun eli 9.5. 1945 saakka. 

Sodan jälkeen Mirus-patteri 
purettiin, mutta alueella toimii 
nykyisin jonkinlainen museo. • 

I N S E L F E S T U N G GUERNSEY 
Batter ie Mirus 
4x30,5cra 
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KUULUMISET 

Suomenlinnan 
Rannikkorykmentti 

Porkkalan 
Rannikkopatte-
riston uusi 
komentaja 
tehtävien 
vastaanottomat-
kalla. Porkkalan 
selällä hydrokop-
teri rikkoutui 
kesken matkante-
on. 

Majuri Timo Kaukoranta Patteriston komentajien vaihto. Kommodori Jorma Martikainen puhuu. 
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Kenraaliluutnantti Sagren tutustuu Kuivasaa-
reen rt-tarkastajan seurassa. 

Suomenlinnan Rannikkorykmen-
tin molempien joukkoyksikköjen 
komentajat vaihtuivat alkuvuo-
desta. Everstiluutnantti Alssi Nis-
kanen siirtyi 1.2.1994 Sähkötek-
nillisen Koulun johtajaksi ja 
everstiluutnantti Ove Enqvist otti 
Porkkalan Rannikkopatteriston 
tehtävät vastaan. 1.4. Rannikko-
tykistökoulunjohtajaeverstiluut-
nantti Hanno Strang siirtyi Pää-
esikuntaan erityistehtäviin. Kou-
lun uudeksi johtajaksi 1.7. on 

määrätty majuri Timo Kaukoran-
ta. Majuri Jukka Tilli hoitaa kou-
lun johtajan tehtäviä 30.6. saak-
ka. 

Koleasta keväästä huolimat-
ta korkea-arvoisia vieraita on 
käynyt runsaasti rykmentissä. 
Erityisesti ulkomaalaisia vierai-
ta on ollut normaalia enemmän 
mm Espanjasta, Ranskasta ja 
Virosta. 

Esimerkiksi 12.4. kävi Ruot-
sin maavoimakomentaja kenraa-

liluutnantti Äke Sagren Rannik-
kotykistökoulullaja Kuivasaares-
sa. 

Rykmentin vuosipäivä vietet-
tiin helatorstaista johtuen poik-
keuksellisesti jo 11.5. Santaha-
minassa perinteisin menoin. Sa-
malla oli 1/94 saapumiserän vala. 
Iltajuhla oli korvattu juhlaristei-
lyllä ya Vaarlahdella. Erittäin 
hienoja lämmin sää suosi vuosi-
päivän viettoa. 

KUULUMISET 

Rt opistoupseerit kokoontuivat 
Kirkkonummella 

Osanottajia Nokian Pihkalan tehtailla. 

Perustamisesta 
10 vuotta 

Vajaa kymmenen vuotta sitten 
perustettiin Rt-toimiupseerit ry. 
Aloite tuli silloin Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentissäpal-
velevalta Simo Hämäläiseltä. 
Päätettiin keskustella yhdistyk-
sen perustamisesta. Kokous pi-
dettiin Upinniemen Toimiupsee-
rikerholla ja kokouksen puheen-
johtajana toimi yhdistyksen ny-
kyinen puheenjohtaja Esko Haa-
pala. 

Kokouksessapäätettiin yhdis-
tyksen perustamisesta ja varsi-
nainen perustamiskokous pidet-
tiin Hangon Toimiupseerikerhol-
la 1.3.1986. Hangon Patteriston 
komentaja everstiluutnantti Asko 
Kilpinen toivotti kokousväen ter-
vetulleeksi ja piti yhdistyksen 
perustamista erittäin hyvänä asi-
ana rt-aselajille. 

Kevätkokous 
Upinniemessä 

Yhdistys kokoontui 29.4.1994 
Upinniemeen pitämään kevätko-

koustaan. Tilaisuus alkoi kokoon-
tumisella Nokian kaapelitehtaal-
le Pikkalaan. Nokian puolesta 
isäntänä toiminut turvallisuus-
päällikkö Ilmari Saastamoinen 
selvitti maittavien kahvien yhte-
ydessä Nokian kehittymisen ny-
kytilaansaja sen eri tuotantoalat. 
Tämän jälkeen seurasi tehdas-
kierros kaapelitehtaan puolellaja 
voi vain todeta, että "onpa pojilla 
mahtavat laitteet, kaapelia tulee 
kuin liukuhihnalta". 

Lounas nautittiin Upinniemen 

kerholla, jossaRT-miehet toivotti 
tervetulleeksi Porkkalan Rannik-
kopatteriston komentaja eversti-
luutnantti Ove Enqvist ja Upin-
niemen opistoupseerien puheen-
johtaja Heikki Savolainen. Ko-
kouksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Tomi Ursin ja hän vei koko-
uksen joustavasti päätökseen. 
Kokouksessa keskusteltiin mm 
Rannikonpuolustaja-lehden ke-
hittämisestä, johon yhdistys otti 
myönteisen kannan. Kokouksen 
jälkeen saunottiin ja juttua riitti. 

Vain osallistumalla voi 
vaikuttaa. 

Evp- j a uudet j äsenet ottaa yhdis-
tys vastaan iloisin mielin varsi-
naisina jäseninä. On hauskaa ta-
vata vanhoja ja uusia tuttavia. 
Kokoukseen osallistuminen ja 
siellä aktiivinen keskustelu aut-
taa yhdistyksen kehittymistä ja 
tukee toimihenkilöitä heidän toi-
miessaan RT-opistoupseerien 
edustajina. Syyskokouksessa va-
littujen edustaj ien kautta saa lisä-
tietoa yhdistyksestä ja he odotta-
vat kentältä terveisiä ja viestejä 
vietäväksi yhdistyksen tilaisuuk-
siin. 

Yhdistyksen toimihenkilöt: 

Puheenjohtaja Esko Haapala, RtK/SIRR 
PL 5 00861 HELSINKI 
puh161/5218 

Varapuheenjohtaja Ari Vihreäluoto 
Sihteeri 
Hallitus: 
VAASA 
SELKÄMERI 
TURKU 
SAARISTOMERI 
HANKO 
UPIN NIEMI 
HELSINKI 
SANTAHAMINA 
KOTKA 

Juha Åberg 
Varsinainen jäsen 
Kaj Lehto 
Harri Koski 
Juha Åberg 
Vesa Tiira 
Eero Savikko 
Harri Sorvisto 
Harri Kangas 
Arto Koljonen 
Ari Vihreäluoto 

Varajäsen 
Timo Kurki 
Lauri Piilinen 
Mika Oranen 
Petri Kalliomäki 
Heikki Palin 
Raimo Tarkiainen 
Kari Laakko 
Kavo Vartiainen 
Aapo Tokkola 
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MINNE MENNÄ 

TUE VAPAAEHTOISTA 
M A A N P U O L U S T U S T Y Ö T Ä 

JA NAUTI A INUTLAATUIS ISTA 
SAARISTOKOHTEISTAMME 

KAJANUKSEN S A U N A 

Kajanuksen sauna on Eliel Saarisen 1800-lu-
vun lopulla suunnittelema linnamainen kivi-
sauna, jossa Robert Kajanuksen vieraina kävi-
vät mm. Sibelius, Leinoja Gallen-Kallela. Kil-
ta entisöijä kunnosti saunan 1980-luvullaja se 
on toimintakuntoisena ihailtavana Upinniemen 
kärjessä Porkkalanselän laidassa. 

Kajanuksen sauna sopii mainiosti mm. va-
paamuotoisten kokousten ja palaverien pitoon, 
sillä saunarakennukseen kuuluu noin 10 hen-
gen neuvottelutila. Lisäksi kohteeseen kuuluu 
takkatupa sekä saunan katolla oleva tilava te-
rassi. 

Tiedustelut Mauri Harju puh 90-29557111, 
949-443749. 

JÄRVÖN KILTASAARI 

Järvön saari sijaitsee Porkkalanniemen edus-
talla ja on noin 30 ha suuruinen. Saarella on 
noin 100 m2 kiltamaja, erillinen saunarakennus 
ja vanhaan ilmatorjunta-asemaan rakennettu 
grillikatos, jossaon savustusmahdollisuus. Ve-
nesataman tuntumaan on juuri valmistunut uusi 
grillipaikka. 

Järvön kilta-aluetta käytetään killan toi-
mintaan. Rantautumiseen sinne on lupa ainoas-
taan killan jäsenillä. Yritykset ja yhteisöt voi-
vat tehdä saarelle vierailu-, ulkoilu- tai kokous-
käyntejä kannatusmaksua vastaan. Kokous-ja 
neuvottelutiloja kiltamajassa on noin 20-30 
hengelle. Virkistys- ja ulkoilukäyttöön saari 
sopii huomattavasti suuremmillekin ryhmille. 

Tiedustelut Martti Nortapuh (90) 341 1700. 

KUIVASAAREN JÄREÄ 12" 
TYKKITORNI 

Vuonna 1989 aloitettu entisöintityö on edennyt 
hyvin ja kunnostetulla jättiläismäisellä museo-
tykillä pystyttiin ampumaan Suomen itsenäi-
syyden 75-vuotiskunnialaukaukset 6.12.1992. 
Entisöintitöihin on uhrattu lähes 10.000 tal-
kootuntia ja tällä hetkellä entisöinnin kohteena 
on tykkiin liittyvä tulenjohto ja keskiö sekä 
tykin ympäristöön liittyvä rekvisiitta. 

Tiedustelut vierailu-ja tutustumiskäynneis-
tä Pekka Ahtola puh (90) 802 6604, tai Matti 
Katriainen (90)161 4931 tai (90)318 460. 

SUOJAA, LIIKKUVUUTTA, TEHOA 

PANSSAROITU SISU XA-180 
Panssaroitu SISU X A - 1 8 0 , "Pasi" 
- M o n e e n hu ippu lnkkuvuu t ta edel lyt tä 

vään käy t tö ta rko i tukseen suunn i te l tu 
tosi sot i lasajoneuvo. 

- Tilava, kan tokyky inen ja tehokas 
l okapyö räve to inen kulki ja maantei l lä , 
maastossa ja vedessä. 

- Oikea ratkaisu, kun edel ly tetään 
• hu i ppu l i i k kuvuu t t a 

o losuhte is ta r i i ppumat ta 
• turva l l i suut ta ja 

korkeaa suojausastet ta 
• vahvaa vo imans i i r toa 
• suur ta ku l je tuskapasi teet t ia 
• käsi t te lyn ja huo l l on he lppou t t a 

DEFENCE 
PL 189 
13101 Hameenlinna 
Puh 917-S851 
Telefax 91 /-197 130 
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RANNIKON 
PUOLUSTAJIA 
TERVEHTIVÄT 

BARKER KUTOMO OY 

EKENÄS STAD -
TAMMISAAREN KAUPUNKI 

FUJI FINLAND OY 

HANGON KAUPUNKI 

JOUTSEN APTEEKKI 

JYLLINKOSKEN SÄHKÖ OY 

AARO KOHONEN OY 

OY KOLSTER AB 

OY MERIKIITO AB 

LAATIKKOTEHDAS SUOMI 

LIIKOS OY 

RAUMAN KAUPUNKI 

SAMMUTINHUOLTO 
TEKNO-TEST K. HELENIUS 

TURUN SEUDUN 
OSUUSPANKKI 

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 

RBS17-
THE COASTAL 
DEFENDER 

RBS 17 is a man-por tab le , h ighly e f fec t ive , 
ant i-ship missi le sys tem. 

It has p inpoint 
accuracy and 
carries a devas-

tating blast 
and f r ag -
menta t ion 
warhead 
that hurls 

large high-veloci ty f r agments throughout 
the target . 

It is highly mobi le , easy to deploy, 
easy to use, d i f f icul t to detect - and it will 
help keep your coast l ines clear of enemy 
vessels. 

Oy Suomen Bofors Ab 
Box 9 6 , 0 2 6 3 1 Espoo 
Telephone +358-0 -502 2300 
Telefax + 3 5 8 - 0 - 5 0 2 2310 
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KUULUMISET 

Salmi jatkaa Merenkurkun 
killan puheenjohtajana 

Rannikon-
puolustajain 
Kilta 
Rannikonpuolustajain killan tar-
koitus on toimia yhdyssiteenä 
rannikkotykistöaselajin ja sivii-
limaailman välillä. Killan jäsen-
määrä on noin 1500 miestä ja 
naista eri paikalliskilloista. Kil-
lan pitkäaikaisen puheenjohtajan 
Asko Heilalan siirryttyä eläkkeel-
le Killan uutena puheenj ohtaj ana 
jatkaa Erkki Salmi Merenkurkun 
killasta. Puheenjohtaja Asko Hei-
lalan siirtyminen eläkkeelle on 
killalle suuri menetys. Hän on 
hyvin aktiivisesti ajanut killan 
asioita. Hänen aikaansaannoksi-
aan ovat muun muassa killan 
uudet säännöt ja rannikonpuo-
lustajain ansiomitali. 

Uutta toimintavuotta lähtevät 
vetämään puheenjohtaja Erkki 
Salmen ohella: 
1. varapuheenjohtaja 
Toivo Veriö Turusta 
2. varapuheenjohtaja 
Jouni Grönroos Helsingistä 
Sihteeri Tuula Nyberg Vaasasta 
Rahastonhoitaja 
Viljo Markkanen Helsingistä 

Merenkurkun Kilta vietti helmi-
kuussa 1994 29-vuotispäiväänsä 
vuosikokouksen merkeissä Kil-
ta-talolla. Toimikauden päätty-
essä kiltaan kuuluu 103 jäsen-
maksunsa suorittanutta jäsentä. 
Heistä 14 oli naisia ja 23 kunnia-
jäseniä. 

Syksyllä kilta pystytti yhdes-
sä sotaveteraanien kanssa kilta-
talon sivurakennuksen. Muita 
aktiviteetteja ovat saunomiset 
kilta-talolla joka kuukauden vii-
meisenä lauantaina, tietokilpai-
lut sinibaretteja vastaan Päällys-
tökerholla joka kuukauden en-
simmäinen tiistai sekä lukuisat 
urheilutapahtumat ja illanvietot. 
Korsu-kuorolle on luovutettu 
uudet laulukansiot. Kuoro otti ne 
kiitollisuudella käyttöön. 

Vapaaehtoinen maanpuolus-
tustyö ja koulutukseen osallistu-
minen on lisännyt killan toimin-
taa positiivisesti. Kiltaveljet ja -
sisaret ovat osallistuneet kiitettä-
västi vapaaehtoisen maanpuolus-
tustyön turva- ja valmiuskursseil-
le kouluttajina ja oppilaina. 

Merenkurkun killan yhdessä 
Pohjanmaan Maanpuolustuskil-
lan kanssa toimeenpanema Kil-
tapiirin perustaminen Vaasan alu-
eelle yhdyssiteeksi eri kiltojen ja 
maanpuolustusjärjestöjen välille 
on edennyt loppusuoralle. 

Merenkurkun kilta palkitsi 
toimintakauden aikana Ranni-

konpuolustajain ansiomitalilla 
liikenneministeri Ole Norrbackin 
ja everstiluutnantti Hannu Luuk-
kosen. Killan standaarin saivat 
Tom ja Tuula Nyberg. 

Liikenneministeri Ole Norr-
backin vaikutus Vaasan varus-
kuntaan on ollut mittava. Hän 
osallistui aktiivisesti varuskun-
nan ja sen sidosasioiden kehittä-
miseen, käynnisti keskusvaras-
ton rakentamisen ja osallistui 
Lohtajan harjoitusalueen säilyt-
tämistyöhön. Hän oli taustavoi-
mana Kilta-talon aikaansaami-
sessajarakentamisessasekäosal-
listuijärjestelyihin ampumaradan 
ja harjoitusalueiden saamiseksi. 
Lisäksi hän on toiminut erittäin 
ansiokkaasti varuskunnan säilyt-
tämiseksi Vaasassa. 

Killan toimintaa vetävät 
Puheenjohtaja Erkki Salmi 
1. varap.johtaja Timo Koukku 
2. varap.johtaja Pauli Keto 
Sihteeri Tuula Nyberg 
Tiedotussihteeri/ 
Koulutusasiam. Seppo Sundberg 
Taloudenhoitaja Tom Nyberg 
Kiltamestari Alf Granö 
Urheilutoiminta Reijo Toivola/ 
Tom Nyberg 

Saunavalvoja Risto Österberg/ 
Hannuksela 
Juhlatoimikunta Tor Guss 
Yhteysmies VaaRPstoon 
Eino Lauren. Q 

SUOJASAUMA 

Valmistamme puolustusvoimille mm. 
- visuaali-, IR-, tu tka- ja lämpötahystykseltä suojaa-

via materiaaleja, naamioverkkoja ja maastoutusjär-
jestelmiä (yhteistyössä Barracuda Technologies 
Ab:n kanssa) 

- valemaaleja ja -laitteita 
- hallit j a teltat, sisäteltat 
- erikoisteltat mm. ilmakaaritelttoja sairaalateltoiksi 

ja huoltoteltoiksi 
- erikoispeitteitä 

Suojasauma Oy 
Telkkis tent ie 6, 7046(1 K u o p i o 

Puli 471-261 3355, fax 971-263 2455 

TEKNIKUM 
YHTIÖT OY 

SUOMEN SUURIN TEKNISTEN 
KUMITUOTTEIDEN VALMISTAJA 
Teknikum Yhtiöt Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi 
monipuolisen valikoiman kumi- ja TPE-tuotteita. Vahva 
kumiteknologian tuntemus ja tuotekehitys takaavat luotet-
tavat ratkaisut vaikeissakin olosuhteissa. 

PL 13, 38211 VAMMALA PUH. 932-1911 
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KOKOONTUMISET 

R T U Y : n 
t u t u s t u m i s m a t k a 

Hiidenmaan 
sotilaallisiin 
kohteisiin 
Lähtö 14.10.1994 

aamupäivällä 
Paluu 16.10.1994 

illalla 
Majoitus 

retkeilykeskuksessa, 
missä notelliluokan 

palvelu. 
Oppaana FM Pekka 

Silvast. 
Ennakkoilmoittautuminen 

Kari Valli 911 
6783112 

KELTAISEN RYKMENTIN (RTR 2) 
JA RAUTATIE PATTERI N 
PERINNETOIMIKUNTA 

kutsuvat Viipurinlahti - Inon lohkolla ja Kellomäen patterissa 
jatkosodassa palvelleita veteraanisisaria ja -veljiä 

ja tkosodan päät tymisen 50-vuotismuistotilaisuuteen 
K A R J A L A T A L O L L E pe r j an ta ina 23.9.1994. 

os. Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki 

klo 10.00 Seppeleen lasku Rykmen t in muistolaatal le Suomenl innassa . 

(Laiva Kauppa tor in rannas ta Suomen l innaan lähtee k lo 9.30) 

k lo 13.00 Ti la isuus a lkaa K A R J A L A T A L O L L A 

Si tova i lmoi t tau tuminen j a osa l l i s tumismaksu on 120,-/hlö. j o k a pyyde tään 

suor i t tamaan 7 .9 .1994 mennessä . 

Pankkit i l i : S Y P - H K I - Ete lä Haaga /n :o 218618 -10563 

Osoi te Kel ta inen Rykment t i /Laa jasuon t i e 17 as. 1, 00320 Hels inki . 

KELTAISEN RYKMENTIN PERINNETOIMIKUNTA 
Lisätietoja seuraavilta veteraaneilta: 
Onni Kauppila 90-744 622 
Veikko Wetterstrand 90-604 838 
Tauno Tetri 90-8727 826 
Paavo Toivonen 90-579 423 

Kelta isen Rykmen t in luettelon mukaise t , henki lökohta ise t kutsut on post i -

tettu toukokuun alkupuolel la . 

Vuorikatu 13 Berggatan 

Hanko 10900 Hangö 

Puh 8 4 8 3 0 Tel. 

Optikos Asehan Ky 

m W 
M A C H I N E R Y O Y 

Teollisuuskatu 2 9 , 0 0 5 1 0 Helsinki, 
puh. ( 9 0 ) 7 7 2 2 1 , fox ( 9 0 ) 7 7 2 2 2 8 3 

V a l i m o t i e 2 5 - 2 7 . PL 1 0 8 . 0 0 3 8 1 H E L S I N K I 

P u h . ( 9 0 ) 5 6 0 2 1 , t e l e k o p i o ( 3 0 ) 5 6 0 2 3 6 C 

Puolustuksen lenkki, joka pitåå. 

Suomen puolustusvoimat 
luottaa OFA-liukuesteisiin. 

OFA Oy Ab 
PL 16, 32201 LOIMAA 
Puh. 923-27 161 
Teleks 62165 ovake sf 
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KOKOONTUMISET 

KYMIIMLINNA IM 
RANNIKKOTYKISTÖ-

KILTA 

AMMUNTOJEN 
SEURAAMINEN 

RANKISSA 

torstaina 21.07. Lähtö Kuu-
sisesta klo 11.00, lounas klo 
11.30 - 12.15 ja paluu klo 
16.15. Lisätietoja asiasta lä-
hempänä tapahtuma-ajan-
kohtaa. 

MERELLISEN PÄIVÄN 
viettämisen ajankohdaksi 
olemme suunnitelleet joko 
31.07 tai 14.08. Sopiviksi ret-
kikohteiksi olemme tänä 
vuonna katsoneet Haapa-
saarta ja Vanhankylänmaa-
ta. Asiahan ei ole kuitenkaan 
yksin meidän ratkaistavissa, 
mutta tulemme esittämään 
sitä edellä mainitulla taval-
la. Asiasta lähetämme täy-
det tiedot ajallaan. 

V A N H A T ASEVELJET T A P A A V A T 

Itäisen Suomenlahden rannoilla ja saaristossa taistelleet aseveljet ja 
sisaret sekä raivausosastoissa palvelleet kutsutaan yhteiseen 

muistojenpäivän viettoon 
13. päivänä elokuuta 1994 Kyminlinnaan. 

• Päivän ohjelma alkaa ilmoittautumisella patteriston alueella klo 9.00 -
10.00 välisenä aikana ja jatkuu klo 10.15 lipunnostolla ja patteriston 
tervehdyksen jälkeen katselmuksella ja kenttähartaudella. 
• Klo 11.00 tutustumme tämän päivän varusmiehen taisteluvarusteisiin 
ja esittelyn jälkeen siirrymme asevelijuhlan viettoon ja kenttälounaalle 
kalustehalliin. Muistojenpäivän vietto jatkuu kahvi- ja seurustelutilai-
suutena Kotkan klubilla noin klo 13.30. Klubille yhteiskuljetus. 
• Päivän tilaisuuksissa toivotaan kannettavan kunniamerkkejä. 
• Kulujen peittämiseksi kannetaan 50,- osanottomaksu ilmoittautumi-
sen yhteydessä. Ennakkoilmoittautuminen juhlaan olisi hyvin suotava. 
• Yhteiskuljetukset juhlapaikalle Kotkasta linja-autoasemalta klo 9.00, 
Virojoelta klo 8.00. Reitti Virojoki - Klamila - Kattilainen vanhaa tietä, 
edelleen uudelle tielle. Hamina klo 8.45, Kyminlinna klo 9.15. Aseveljet 
poimitaan tien varrelta. 

Ilmoittautuminen ja tiedustelut: 
Uljas Hämäläinen puh 952/71 292 
Pentti Brunila puh. 952/15 550, 600 332 
Veijo Sinkkonen puh. 952/213 755 
Emil Mäkeläinen puh 952/57 517 
Toivomme runsasta osanottoa. 
Aseveliterveisin ITÄRANNIKON ASEVELJET 

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 

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 
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VAASAN VOIMA 
El VAPISE! 

Hyvää viljasta 



puolustukseen 


