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Rannikkotykistön 
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KotRPston historia sekä yleinen osa "Kivilinnoista karkaistuun teräkseen" ovat valmiit, VaaRPston 
ja TurRR:n historiat valmistuvat 1994 aikana sekä HanRPston ja SlRR:n historiat vuonna 1995. 
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Kansi 
Kuvia rannikkotykistöstä 
vuosien varrelta 

- mut ta jo tkut ovat 
tasa-arvoisempia kuin toiset 

Viime aikoina on paljon puhuttu varusmiesten aseman kohenta-
misesta ja siviilipalvelusmiesten paremmista eduista varusmie-
hiin nähden. Keskustelu on kuitenkin liikkunut pääosin päivära-
hojen ympärillä. Joukko-yksikön komentajana olen törmännyt 
kysymyksiin, jotka ovat yhtä kiperiä kuin mainittu päivärahaky-
symys. 

On aivan oikein, että varusmiesten asemaa ja oloja pyritään 
parantamaan. Moni varusmies valitsee tänä päivänä siviilipaive-
lusvaihtoehdon puhtaasti taloudellisista tai käytännön syistä. 
Siviilipalveluspaikka voi olla jopa sama kuin työpaikka ennen 
palvelukseenastumista! Tällaisessa tilanteessa on vaikeaa perus-
tella varusmiehelle, miksi hänen kannattaisi jäädä suorittamaan 
varusmiespalvelusta. 

Helsingin seudulla on suuri määrä ongelma-varusmiehiä. 
Tämä näkyy muun muassa varusmiespalveluksen keskeyttänei-
den määrässä. Syyt keskeytyksiin ovat monet alkaen huumeista 
tyttöystävän "pettämisuhkauksiin" saakka. Pääkaupunkiseudul-
la lisäksi moni "kaupunkisissi" pelkää linnakkeelle joutumista. 
Varusmiesten kasvattaminen tai kasvatuksen oikaiseminen muu-
taman kuukauden aikana "miesten koulussa" varusmiesaikana ei 
ole mahdollista, sen on tapahduttava jo kotona ja koulussa. Ei ole 
myöskään maanpuolustuksen kannalta mielekästä väkisin kou-
luttaa miehiä, joiden käytettävyys tarvittaessa on olematon. 

Valitettavasti tilanne ei voi olla vaikuttamatta varusmiesten 
esimiehiinkin. Samalla kun edellytykset koulutukseen ovat raho-
jen leikkaamisen myötä huonontuneet ovat kouluttajien henkilö-
kohtaiset tulot vähentyneet. Me esimiehet emme kenties aina ole 
huomannet ottaa varusmiesten suoranaisia esimiehiä, koulutta-
jia, joukkueen johtajia ja pattereiden päälliköitä, huomioon oloja 
kehittäessämme. Alaiset selvästi odottavat tukea ja arvostusta 
työlleen. 

* 

Tämä on todennäköisesti viimeinen lehti, jossa allekirjoittanut 
toimii päätoimittajana. Kyseessä ei ole vallankaappaus mallia 
"banaanivaltio" niin kuin joku kyselijä epäili, vaan lehden uudis-
tamiseen liittyvä toimenpide. Uudeksi päätoimittajaksi on lupau-
tunut Eero Sivunen, joka on toiminut muun muassa Suomenlin-
nan Rannikkotykistökillan puheenjohtajana vuosina 1990-1992. 
Toivotan Eerolle onnea uudessa tehtävässä. 

Ove Enqvist syksyllä 1994 
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Jorma 
Vuohelaisesta 
rannikkotykistön 
tarkastaja 

Presidentin esittelyssä 25.8.1994 
on Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentin komentaja, eversti Jorma 
Vuohelainen nimitetty rannikko-
tykistön tarkastajaksi 1.12.1994 
alkaen. Nykyinen tarkastaja, 
eversti Risto Sinkkonen siirtyy 
reserviin. 

Eversti Jorma Vuohelainen 
(syntynyt 13.4.1943) on ollut 
Suomenlinnan Rannikkorykmen-
tin komentajana vuodesta 1992 
lähtien. Hän kävi Kadettikoulun 
50. kadettikurssin vuosina 1963-
1966 ja Sotakorkeakoulun Maa-
sotalinjan teknillisen opintosuun-
nan 1972-1975. Hän on aikai-
semmin palvellut muun muassa 
Suomenlinnan Rannikkotykistö-
rykmentissä, Pääesikunnassa ja 
Sotakorkeakoulussa eri tehtävis-
sä. Ennen rykmentin komenta-
jaksi tuloaan hän oli YK-palve-
luksessa. • 

RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYKSEN 
VUOSIKOKOUS 

17.11.1994 
Rann ikko tyk i s tön Upsee r i yhd i s t yksen s ä ä n t ö m ä ä r ä i n e n 

v u o s i k o k o u s p ide tään 
torstaina 17 .11 .1994 klo 16 .30 

SUNILA OY:n tiloissa 
(Sunilantie 2, Karhula). 

K o k o u k s e s s a käs i te l lään yhd i s t yksen sään tö j en 13 § mu-
kaiset as ia t s e k ä m u u t j ä s e n t e n ha l l i tukse l le sään tö j en 
muka ises t i es i t tämät asiat . 

Tilaisuuden ohjelma: 

12.30 Lähtö Helsingistä Postin ja Rautatieaseman välistä 
14.30 Sunila Oyn tilojen ja toimintojen esittely 
16.30 Yhdistyksen vuosikokous (Sunilantie 2, Karhula) 
17.30 Iltapala (30 mk) ja vapaata seurustelua 
21.00 Paluukuljetukset Sunilasta 
23.00 Tulo Helsinkiin 

Ilmoittautuminen yhteyshenkilöille ma 14.11. mennessä. 

Turku: Kapt Hannu Heinonen 695 111/nh 
Hanko: Maj Kari Valli 6 781 /nh 
Kotka: Kapt Tarmo Korhonen 281 333/nh 
Vaasa: Kapt Markku Laine 3262 111/nh 
Helsinki: Maj Hasse Rekola 161 5231 tai 803 5550 

Kuljetukset järjestetään yhteyshenkilöittäin. 
Palveluksessa olevat esiintyvät sotilaspuvussa. 

Kaikki joukolla vuosikokoukseen! 
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Rannikon 
Puolustajan 
uudistaminen etenee 

Lehti 4/1994 on uudistetun Ran-
nikon Puolustajan koenumero. 
Lehti pyritään tekemään mahdol-
lisimman pitkälle ensi vuoden 
alusta uudistetun lehden mukai-
seksi. 

Jotta lehden uudistaminen 
onnistuisi, siihen tarvitaan kaik-
kien viiteryhmien apu ja tuki. 
Ohessa kertauksen vuoksi tär-
keimpien viiteryhmien yhteystie-
dot, jotka pyritään pitämään ajan 
tasallajajulkaisemaan aika ajoin 
lehdessämme. Mikäli yhdistyk-

set ja killat haluavat suunnata 
yhteydenotot jollekin toiselle 
henkilölle, pyydän ilmoittamaan 
tiedot toimitukselle. 

Kaikilta viiteryhmiltä pyyde-
tään 1-2 sivun kirjoitus seuraa-
vaan lehteen. Tarkkoja ohjeita 
sisällöstä on mahdotonta antaa. 
Lyhyt yhdistyksen tai killan esit-
tely hätätapauksessa riittää, mie-
luimmin valokuvien kera! Myö-
hemmin sovitaan tarkemmin si-
vujen sisältö. 

Yhteyshenki löt joukko-osastoissa 

SIRR 
TurRR 
HanRPsto 
VaaRPsto 
KotRPsto 
RtK 
MpKK 

kapt I Korhonen 
kapt H Heinonen 
maj KValli 
ylil M Laine 
ylil T Korhonen 
maj H Rekola 
maj T Maijala 

Merisotakoulu ei nimettyä yhteyshenkilöä 

Lehden to imi tuksen yhteyst iedot muut tuvat 

Tämän lehden tultua painosta seuraavaa lehteä jo rakennetaan, ja 
uudet yhteystiedot numerosta 4/94 alkaen ovat: 
Päätoimittaja Toimitus 
Eero Sivunen RtK, PL 8, 00861 HELSINKI 
puh. 90-129 9256 puh. 90-1614811 

Ideointikilpailun aikaa 
on pidennetty 
Lehden lukijana voit nyt olla vaikuttamassa lehtesi ulkonäköön. 
Lähetä toimitukselle (numerosta 4/1994 alkaen Rannikon Puolusta-
ja, Rannikkotykistökoulu PL 5, 00861 Helsinki, puh 161 4811) 
15.11. mennessä oma ehdotuksesi Rannikon Puolustaja-lehden kan-
nen ulkoasuksi. Ehdotuksen ei tarvitse olla painovalmis originaali, 
luonnoskin riittää. 

Toimitusneuvosto palkitsee kolme valitsemaansa ehdotusta kir-
japalkinnolla "Kivilinnoista karkaistuun teräkseen". 

RANNIKONPUOLUSTAJAIN 
KILTA 

Erkki Salmi 
Västervikin huvilatie 83 
65280 Vaasa 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 

Jouni Grönroos 
Kantokaskenpolku 4 С 
02340 Espoo 
fax 4213899 

TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 

Toivo Veriö 
Aurakatu 15 A 1 
20100 Turku 

HANKONIEMEN KILTA 
Risto Sariola 
Satamatie 58-62 A 5 
10900 Hanko 

KYMINLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 

Esa Terviö 
Kotilotie 6 
48310 Kotka 

MERENKURKUN KILTA 
Erkki Salmi 
katso Rp-kilta 

RT-KERHO JOHTORENGAS 
Kai Brandstack 
Niittomiehentie 7 
02760 Espoo 

RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 

Timo Sario 
Laajaniityntie 10 F 81 
01620 Vantaa 

Sihteeri Hasse Rekola 
RtK/SIRR PL 5, 
00861 Helsinki 
puh 90 1615231, fax 1615250 

RANNIKKOSOTILASKOTI-
YHDISTYS 

Ulla Varjola 
Katajanokankatu 4 D 
00160 Helsinki 

RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT 

Esko Haapala 
RtK/SIRR PL 5 
00861 Helsinki 

KESÄN K U L J l lJMISET 
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Kartasta ilmenevät kirjoituksessa mainitut tapahtumapaikat. 

I lmari Pusa 

Nykyisen itärannikkomme vuosi 1944 
Kyminlinnan Rannikkotykistö-
killan tiedottaja ja sihteeri 
Ilmari Pusa kertoo Itäisen 
Suomenlahden tapahtumista 50 
vuotta sitten. 

Se osa rannikkoamme, joka on 
nykyisen Kotkan Rannikkopat-
teriston vastuualuetta, ei Rannik-
kotykistömme perustamisen ai-
koihin ollut suinkaan maamme 
itäisintä rannikkoa. Vuosien 
1940-1941 aikana alue tosin oli 
reilun vuoden itäisintä rannikko-
amme. Vasta vuoden 1944 syk-
systä alkaen se on ollut sitä tähän 
päivään asti. 

Vuoden 1944 puolustus 

Vuonna 1944 tämän rannikon 
puolustamisesta vastasi RTR 12. 
Alueen tykistöllinen voima oli 
silloin myöskin suurimmillaan. 
Alueen puolustuslaitteita oli ra-

kennettuja nykyaikaistettu koko 
sotia edeltäneen ajan. Välirau-
han aikana alkanut puolustuslait-
teiden vahvistaminen ja lisära-
kentaminen päättyi vasta vuoden 
1944 syksyllä aselevon myötä. 
Niinpä esimerkiksi Ristisaaren 
kolmas 152/45 C valmistui vasta 
kesällä 1944 ja saaren valonhei-
tinasema jäi keskentekoiseksi. 
Ulko-Tammiossa olivat meneil-
lään 12" patterin rakennustyöt, 
jotka nekin päättyivät samaan 
aikaan. 

Siitä huolimatta, että vuoden 
1944 avovesikauden aikana 
uloimmilla linnakkeilla olikin 
tavan takaa hälytyksiä, eivät vi-
hollisen laivasto-osastot yleen-

säkään lähestyneet taisteluetäi-
syydelle. Niinpä esimerkiksi 
uloimpien linnakkeiden Suursaa-
ren, Lupin ja Vanhankylänmaan 
päätehtäväksi jäikin Haapasaa-
ren edustalta Suomenlahden yli 
Viron rannikolle ulottuneen mii-
nakentän suojeleminen Neuvos-
tolaivaston tekemiltä raivausyri-
tyksiltä. Suomen osalta se tehtä-
vä onnistuikin täysin. Saksan 
osuudella, joka alkoi Suursaaren 
ja Tytärsaaren puoliväliltä, Neu-
vostolaivaston raivaajat onnistui-
vat pariin kertaan saamaan aikai-
seksi vähäisen murtuman. Nekin 
jäivät tosin vain hetkellisiksi. 

50 k m pitkä 
kujanjuoksu 

Miinasulutteesta johtuen Suo-
menlahden perukkaan eristetyn 
Neuvostolaivaston ainoaksi mur-
tautumistieksi väljemmille vesille 
jäikin RTR 12 linnakkeiden vä-
litse kulkeva saaristoväylä. Se 
olisi kuitenkin ollut todennäköi-
sesti suurten vaikeuksien tie. Tätä 
kautta läpimurtoa yrittäviin olisi 
tuon noin viitisenkymmentä ki-
lometriä pitkän kujanjuoksun ai-
kana pystytty keskittämään koko 
ajan vähintäänkin kolmen kol-
metykkisen 152/45 ja yhden nel-
jätykkisen 254/45 D patterin yh-
täaikainen tulitus. Kun tuohon 

RTR 12:n komentaja eversti-
luutnantti Miettinen (kuvassa 
majurina). 

lukuun lisätään vielä kapeahkol-
le laivaväylälle ampumaan pys-
tynyt kevyempi, 76-102 mm ty-
kistö, tuntuu varsin luonnollisel-
ta, ettei kummempia taisteluita 
syntynyt. 

Vilkas i lmatoiminta 

Jos merellä tilanne pysyikin mel-
koisen rauhallisena, oli ilmassa 
sitäkin enemmän toimintaa. To-
sin ilmatoimintakin linnakkeita 
vastaan oli paremminkin pieni-
muotoista. Linnakkeista lähinnä 
Kirkonmaa ja Pukkio olivat vi-
hollislentäjien mielenkiinnon 
kohteina. 

Kesäkuun 20. päivänä oli Kir-
konmaassa oleva miinaosasto 
purkamassa miinalaiva Otterista 
lastia saaren miinavarastoon. Jon-
kun verran puolenpäivän jälkeen 
lensi Neuvostotiedustelija Kir-
konmaan yli. Siinä vaiheessa 
miinoja varastoon siirtävä mie-
histö aavisti kiireen olevan tulos-
sa. Jokainen teki parastaan ja lai-
va tyhjeni reipasta vauhtia. Kello 
kuudentoista maissa tuli viholli-
sen pommituslento-osasto. Ilma-
torjuntatulen kiertäen se lensi 
Vanhankylänmaan ja Rankin lin-
nakkeiden länsipuolitse kohti 
pohjoista. Rankin ohitettuaan se 
yllättäen Rankin pohjoispuolitse 
kaartaen hyökkäsi Kirkonmaan 
pommitukseen. Laivan purkaus-
ta viimeistelevä miinamiehistö 
hakeutui kiireesti suojaan, kuka 
minnekin päin ehti. Seurannees-
sa ankarassa pommituksessa ja 
konekivääri- sekä lentokonetyk-
kitulituksessa Otter sai osuman 
ja upposi. Miinahallissa roihusi 
tulipalo. Päällystö ryhtyi kokoa-
maan suojaan hakeutunutta mie-
histöä sammutustöihin. Mihin-
kään toimiin ei kuitenkaan ennä-
tetty ryhtyä, kun hallissa olleet 
kolmisensataa miinaa räjähtivät. 
Koko miinahallista jäi vain val-
tava kuoppa. Pienen ajan kulut-
tua räjähti vielä parinsadan met-
rin päässä ollut sytytinvarasto. 
Ilmahyökkäyksessä ja sitä seu-
ranneissa räjähdyksissä yksi mii-

namies katosi jäljettömiin usei-
den haavoittuessa, joidenkin jää-
dessä invalideiksi loppuiäkseen. 

Kirkonmaan 
ruutivarasto räjähtää 

Eräänä heinäkuun alun yönä rä-
jähti Kirkonmaassa ruutivarasto. 
Räjähdyksen syy jäi epäselväksi. 
Pommituksia ei ollut tapahtunut 
lähiaikoina. Lähes ainoaksi mah-
dollisuudeksi jäivät desantit. 
Koko loppuyön ja seuraavan päi-
vän jatkunut saaren haravointi ei 
kuitenkaan johtanut mihinkään 
tulokseen. Olettamus desanteista 
on kuitenkin täysin mahdollinen. 
Onhan Kirkonmaata ympäröivis-
tä lähimmistä saarista useistakin 
kohdin ainoastaan 100-200 met-
riä vesimatkaa. Niin suureen saa-
ren kaikkien rantojen ympäröimi-
nen riittävän tiheällä vartioket-
julla ei ollut mahdollista käytet-
tävissä olevalla miehistömääräl-
lä. 

Kotka oli kuitenkin se paik-
ka, joka joutui vastaanottamaan 
tämän rannikkokaistanraivoisim-
mat ilmahyökkäykset. Raivok-
kain ilmahyökkäys tapahtui 16. 
heinäkuuta, jolloin vihollinen ter-
rorisoi Kotkaa tunnin verran noin 
125 koneen voimin. Silloin mm 
upposi ilmatorjuntaristeilijä Nio-
be. 

Vuoden -44 vajaan yhdek-
sän kuukauden aikana teki vihol-
linen Kotkaa vastaan 253 ilma-
hyökkäystä yhteensä lähes tuhan-
nen lentokoneen voimin. 

Maihinnousukoulutus 
alkaa 

Kesäkuun puolivälin paikkeilla 
alkoi usealla linnakkeella yllät-
täen maihinnousukoulutus. Kes-
kuudessamme itsepintaisesti kier-
tävän huhun mukaan tarkoitus oli 
koota iskujoukko valtaamaan 
Lavansaaren ja Koiviston puoli-
välissä ollut Narvin majakkasaa-
ri. Tilanteet vaihtuivat niihin ai-
koihin kuitenkin niin nopeasti, 
että parin päivän päästä hank-
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keesta luovuttiin. Suursaaressa 
tapahtui jatkuvasti isku- ja ran-
nikkotorjuntajoukkojen koulu-
tusta. 

Viipurinlahden, nimenomaan 
Teikarin taisteluihin joutui ryk-
menttimme muitten joukko-osas-
tojen tavoin harventamaan rive-
jään. 

Aselevon solmimisen jälkeen 
alkoi Suursaaressa kaluston sekä 
miehistön evakuointi. Se oli mit-
tava urakka. Se ei kuitenkaan 
vaikuttanut suuremmin alueen 
muitten linnakkeiden toimintoi-
hin. 

Illalla 14.9. seurasimme mie-
lenkiinnolla saksalaislaivojen 
poistumista Kotkasta. Tämä tie-
tenkin vain niillä linnakkeilla, 
joille tämä operaatio näkyi. Rin-
noissa tuntui tunne, että ohi on. 
Sitä tunnetta ei häirinnyt edes 
Kotkasta tullut viesti, joka kertoi 
saksalaisten aloittaneen laiva-
väylän miinoittamisen aivan Kot-
kan sataman välittömässä lähei-
syydessä. 

Ta is te lu Suursaaresta 
a lkaa 

Muutamilla Suursaarta lähimpä-
nä olevilla linnakkeilla, esimer-
kiksi Ristisaaressa mihin tämän 
kirjoittaja oli siirretty kesäkuus-
sa, soivat puhelimet 15.9 klo 
00.20. Puhelimesta kuului aino-
astaan kaksi sanaa; patterilla hä-
lytysvalmius. Pukeuduimme ja 
kävimme takaisin makuulle. Ih-
mettelimme mielissämme tämän 
määräyksen mahdollista aiheut-
tajaa. Emme ehtineet aprikoin-
nissamme pitkällekään, kun pu-
helin pärähti jälleen, parikym-
mentä minuuttia edellisestä ker-
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Suursaaren puolustuksen järjestely 15.9.1944. 

rasta, jälleen rämisevään soin-
tiinsa. Nyt kuului puhelimesta 
vain yksi sana: taisteluhälytys. 

Ryntäsimme asemapaikoil-
lemme, toiset tykeille, toiset esim 
tämän kirjoittaja tulenjohtokes-
kiöön. Kukaan koko linnakkeel-
la ei tietänyt syytä tähän hälytyk-

seen. Päissä takoivat epätoivoi-
set ajatukset; alkaako se kaikki 
jälleen. Tulenjohtotorni ilmoitti 
Suursaaresta näkyvän erittäin kii-
vasta tulitusta sekä saareen että 
saaresta merelle. Koko Suursaa-
ren taivaan sanottiin olevan yhte-
nä valojuovamerenä. Ketkä tulit-

SoksolaisiQ 

\ Mäkiinpadllys 8.TK 
\ Rosk.Krh.J ^ 

Saksalaisten linja | 
kello 9,oo 

7.TK X 

RTR 12:n vastahyökkäys ja moottoritorpedoveneiden hyökkäys 
saksalaisia vastaan 15.9.1944 

tivat Suursaarta ja kenenkä tu-
leen saari vastasi vähällä jäljellä 
olevalla kalustollansa, sitä ei lin-
nakkeellamme tietänyt kukaan. 
Suursaarta lähinnä olevat linnak-
keet saivat määräyksen ampua 
määrättyyn karttaneliöön. Van-
hankylänmaa ampui joitakin lau-

ta tuntia taisteluasemissamme, 
tuli keskiössämme olleelle lin-
nakkeen päällikölle puhelu lin-
nakkeistosta. Vasta nyt saimme 
tietää saksalaisten yrittävän Suur-
saaren valtausta. Helpotuksen 
huokaus pääsi kaikilta. Ainakin 
omaisemme ja tämä maa säästy-
vät jo enemmiltä pahoilta. Sille, 
joudummeko itse kenties vielä 
mukaan Suursaaren kahinoihin, 
ei kukaan suonut edes ajatusta-
kaan. Se oli kokonaisuudessaan 
jo toisarvoinen asia. 

Sota pää t tyy 

Miinanraivaajat olivat aamuvar-
haisesta lähtien raivaamassa ve-
sireittejä liikennöitävään kun-
toon. Iltapäivällä alkoi Suursaa-
reen lähetettävien apuvoimien 
kokoaminen Rankin linnakkeel-
le. Illan hämärtyessä olikin Rank-
kiin saatu kootuksi komppanian 
verran miehiä ja matka, välietap-
pina Vanhankylänmaa, alkoi. 
Vanhankylänmaahan saavuttu-
amme saimme yllättäen määrä-
yksen yöpyä siellä. Aamulla kuu-
limme sitten taistelujen Suursaa-
ressa olevan ohi ja saari on vah-
vasti hallussamme. 

Sota Suomen nykyisellä itä-
rannikolla oli ohi. • 

kauksia. Ristisaaren tykkien kan-
tama ei yltänyt mainittuun koh-
teeseen. Pian Vanhankylänmaa-
kin sai määräyksen lopettaa tuli-
tus. Varmaankin se olisikin ollut 
turhaa ammusten tuhlausta am-
pua sysipimeälle merelle johon-
kin karttaneliöön. Oltuamme tois-
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Veijo Taipalus 

Maihinnousua tukeva 
toiminta-
ELEKTRONINEN 
SODANKÄYNTI 

A ikaisemmissa kirjoituksissaan 
majuri Veijo Taipalus on 
todennut maihinnousussa 
käytettävien joukkojen tieduste-
lu- ja johtamisjärjestelmien, 
tulivoiman ja liikkuvuuden 
olevan voimakkaan kehitystyön 
kohteena. Näiden toimintojen 
kehittämisellä pyritään joukko-
jen joustavaan ja nopeaan 
suuntaamiseen hyökkääjälle 
otollisille alueille ja edelleen 
lamauttamaan alueella olevat 
puolustajan joukot. 
Kyetäkseen hyödyntämään 
edellä mainitut kehittyvät 
ominaisuutensa on maihinnou-
sijan kehitettävä myös tiettyjä 
maihinnousua tukevia toiminto-
ja. Ilman näitä toimintoja ei 
maihinnousu onnistu, ei 
ainakaan ilman raskaita 
tappioita. 
Tässä artikkelissa majuri Veijo 
Taipalus tarkastelee elektroni-
nen sodankäynti nykytilaa ja 
ke h itysnäkym iä. 

Elektroninen t iedustelu 
ja häirintä 

Elektroninen tiedustelu ja häirin-
tä liittyvät kiistatta kaikissatilan-
teissa nykyaikaiseen sodankäyn-
tiin. Kohteina ovat muun muassa 
puolustajan tutka-ja viestijärjes-
telmät. Näitä pyritään jäljittä-
mään, kuuntelemaan, häiritse-
mään ja tuhoamaan. Tekemällä 
puolustaja "kuuroksi ja sokeak-
si" hankkii hyökkääjä itselleen 
lisää toimintavapautta. 

Hyökkääjä saa satelliittitie-
dustelulla ja lentokoneisiin sijoi-
tetuilla tutkajärjestelmillä sota-
toimialueesta hyvin tarkat tiedot. 
Esimerkiksi Persianlahden sodas-
sa käytetyn maalintiedustelujär-
jestelmän lentokonetutka kyke-
nee tarkastamaan noin 160 km x 
180 km suuruisen alueen kerran 
35 sekunnissa ja paljastamaan 
noin 10 neliömetrin suuruiset 
maalit. 

Käyttämällä harhauttavaa 
viestiliikennettä ja tutkatoimin-

ELST- T IEDUSTELUN LEKOT JA LENNOKIT 
- kuvaus j a paikannus 
- kuuntelu 
- häir intä 

IRINTA 

\ VALE MAALI TI 

S 
SOIHTU 

V A L E R A K E N N E / ~ ^ T ~ ~ " * 

OHJAUTUVA POMMI 

Esimerkki elektronisesta sodankäynnistä merellä. 
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Australialaista RIOT 
(=Remote Independently 
Operable Transceiver) -
häirin täi äh e tintä käyte -
tään VHF-lähettimien 
häirintään. Häirintä-
etäisyys on noin 5 
kilometriä. 

taa saadaan puolustaja käynnis-
tämään valvonta-ja johtamisjär-
jestelmänsä. Hyökkääjä saa tuol-
loin ilmassa olevien tiedustelu-
koneiden avulla selville koko 
puolustajan valvonta- ja johta-
misjärjestelmän rakenteen, toi-
mintaperiaatteet ja käytettävät 
taajuudet yms. Liittouma käytti 
kyseistä menetelmää menestyk-
sekkäästi Persianlahden sodassa. 

Kuuntelut iedustelu 

Tiedustelukoneessa oleva laitteis-
to etsii automaattisesti elektro-
nista säteilyä lähettävät kohteet, 
paikantaa ne, analysoi, tallentaa 
ja seuraa lähetteitä. Järjestelmä 
tunnistaa automaattisesti radion 
tyypinja siihen mahdollisesti liit-
tyvän päätelaitteen. Uusiahavain-
toja voidaan automaattisesti ver-

SyjNKATTAVAT ANTENNIT 

Esimerkki laivan elso-järjestelmästä. 

rata muistissa oleviin tiedostoi-
hin. 

Olettaen, että ajoneuvossa 
oleva kuunteluasema on ympä-
ristöä 50 m korkeammallaja sillä 
on 15 metrin masto eikä maasto-
esteitä huomioida, voivat VHF-
alueen kuuntelutiedusteluetäi-
syydet olla esimerkiksi seuraa-
vat: 
- LV 217 normaaliantennilla25 -
40 km 
- LV 317 pitkälanka-antennin etu-
keilasta yli 40 km 
- LV 217 pitkälanka-antennin ta-
kakeilasta noin 15 km 
- LV 217 M pienellä teholla taka-
keilasta 5 - 1 0 km. 

Suuntimisetäisyydet VHF-
alueella ovat noin puolet kuunte-
luetäisyyksistä. 

Häirintä 

Häirintää taistelualueella voidaan 
suorittaa lentokoneesta, helikop-
terista tai ajoneuvoista. Häirintä-
lähettimiä voidaan toimittaapuo-
lustajan alueelle pudottamalla 
lentokoneesta, lennokin avulla, 
155 mm tykillä tai viemällä se 
kohteen läheisyyteen. 

Lähihäirintään tarkoitetut pie-
nikokoiset häirintälähettimet toi-
mitetaan korkeintaan 1 - 2 kilo-
metrin etäisyydelle häirittävästä 
kohteesta. Lähettimen teho on 
yleensä muutamia watteja ja toi-
minta-aika noin kaksi tuntia. Lä-
hetin voidaan säätää käynnisty-
mään määräaikana. 

Kaukohäirintään tarkoitetut 
lähettimet ovat yleensä suurite-
hoisia lentokoneisiin, helikopte-
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Littonin (USA) meritor-
juntaohjusten häirintään 
ja harhauttamiseen 
valmistama elektroninen 
poiju. Se voidaan 
laukaista mereen aluk-
sesta, sitä voidaan hinata 
meressä tai se voidaan 
pudottaa mereen lentoko-
neesta tai kauko-ohjatta-
vasta lennokista. 

reihin tai panssariajoneuvoihin 
sijoitettuja lähettimiä. Ajoneu-
voon asennetun lähettimen häi-
rintäetäisyys vaihtelee muuta-
masta kilometristä kahteenkym-
meneen kilometriin. Ilmasta häi-
rintäetäisyys kasvaa moninker-
taiseksi. 

Esimerkiksi viiden kilomet-
rin LV 217 (ympärisäteilevät an-
tennit) yhteyttä kyetään häiritse-
mään noin 25 kilometrin etäisyy-
deltä. Vastaavasti jos molemmil-
la asemilla on suunta-antennit ja 
häirintälähetin on sivukeilassa, 
häirintäetäisyys putoaa 8 kilomet-
riin. Vastaavat arvot LV 317 yh-
teydellä 15 ja 5 kilometriä. 

Linkkejä häiritään helikopte-
reihin asennetuilla tehokkailla 
häirintälähettimillä. Niiden häi-
rintä linkin etukeilasta on teho-
kasta jopa satojen kilometrien 

etäisyydeltä ja takakeilastakin 
kymmenien kilometrien etäisyy-
deltä. 

Meritorjuntaohjuksia, jotka 
ovat maihinnousijan kannalta 
erittäin vaarallisia, pyritään tor-
jumaan myös elektronisin kei-
noin. Tuolloin käytetään elektro-
nisen häirinnän lisäksi harhaut-
tavia maaleja. Se voi olla esimer-
kiksi lautta varsinaisen kohteen 
hinauksessa. Silppujen käyttöä 
kehitellään edelleen. 

Esimerkkinä mainittakoon 
AN/SSQ-95 (Litton.USA) elekt-
roninen poiju, joka on tarkoitettu 
meritorjuntaohjusten häirintään 
ja harhauttamiseen. Poiju toimii 
aktiivisesti oman vastaanottimen-
sa, lähettimensä, antenninsa ja 
virtalähteensä avulla. Poiju voi-
daan laukaista aluksesta, joka on 
ohjuksen maalina tai sitä voidaan 

hinata lauttana aluksen perässä. 
Se voidaan myös pudottaa me-
reen lentokoneesta, helikopteris-
ta tai kauko-ohjattavasta lenno-
kista. 

Lopuks i 

Elektroninen sodankäynti muo-
dostaa kiistatta kaikissa olosuh-
teissa taistelua tukevan elemen-
tin, jonka merkitystä ei voidajät-
tää huomioimatta. Se tulee ottaa 
huomioon rauhan ajan koulutuk-
sessa ja harjoituksissa sekä han-
kittaessa omille joukoillemme 
elektronisiajärjestelmiä. Hankit-
tavien järjestelmissä elso-sietoi-
suuden tulee olla eräs keskeisiä 
vaatimuksia. • 
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Aspezko 
Pieni Roobertinkatu 11. puhelin (90) 611 370 

SOTAINVALIDIEN 
VELJESLIITON 
ADRESSI- JA 

KUNNIAMERKKIPALVELU 

hoitaa kaikki adresseja ja kunnia-
merkkejä koskevat asiat. 

Asiakas palvelumme on avoinna 
maanantaista perjantaihin 

klo 9.00-15.00. 

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

Ystävällisesti ! 

G-VENE 
Marine 

s"fAlutechoyAb 
SF-25570 TEIJO. ' 358-(9)24-366 566. TELEFAX 358-/9)24-366 568 
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Haastattelu ja teksti : 
Marko Kaipia 

Viimeinen työstä lähtö. 

34 vuotta 
Isosaaren linnakkeella 
Saapuminen 
l innakkeelle 

Maire Milja Kaipia os Malinen 
saapui Isosaaren linnakkeen ruo-
kalaan töihin ruokala-apulaisek-
si helmikuun 9. päivä 1960. Iso-
saaren sijainnista hänellä ei ollut 
aavistustakaan. 

Ilmoittautuminen tapahtui 
Rykmentin esikunnassa, Suo-
menlinnassa. Komentajana oli 
silloin eversti Reponen. Tämän 
jälkeen alkoi matka autolla jäitä 
pitkin Santahaminan kautta Kot-
kan väylälle, josta viimeiset kak-
si kilometriä tapahtui kävellen 
Isosaareen. 

Isosaaressa oli uusi ilmoit-
tautumiskierros. Ensimmäisenä 
oli vuorossa I Patteriston esikun-
ta. Komentajana oli everstiluut-

nantti Laaksonen ja linnakkeen 
päällikkönä kapteeni Puhakka. 
Esikunnasta Mairen saateltiin 
ruokalaan, jossa emäntä Elvi 
Kuoppa otti tulokkaan vastaan. 
Tästä alkoi Mairen lähes 34 vuo-
den työrupeama Isosaaren linnak-
keen ruokalassa. 

Työ Isosaaren 
l innakkeen ruokalassa 

Puoli vuotta Maire toimi ruoka-
la-apulaisena. Elokuussa 1960 
avautui keittäjän virka, johon 
emäntä Elvi Kuoppa esitti Mai-
rea. Maire saikin kyseisen viran, 
jossa hän toimi 7.1.1968 saakka. 
Maire nimitettiin 8.1.1968 emän-
nän virkaan. Emäntänä Maire oli 
20 vuotta, eli 31.1.1989 saakka, 
jolloin hän omasta anomuksesta 

Maire vuonna 1960. 
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siirtyi takaisin keittäjän virkaan. 
Hän siirtyi 1.1.1994 yksilöllisel-
le varhaiseläkkeelle. Muutto Iso-
saaresta Espooseen tapahtui 
15.4.1994. 

Ensimmäiset kymmenen 
vuotta olivat fyysisesti hyvin ras-
kasta työtä. Keittiö oli laitteistol-
taan vanhanaikainen. Uunit ja 
hellat lämmitettiin haloilla, lihat 
leikattiin ruhoistaja leipä-ja pul-
lataikinat alustettiin käsin 50 lit-
ran saaveissa. Yleiskone tuli ruo-
kalaan kaksi vuotta Mairen tulon 
jälkeen. Maitoja käsiteltiin 40-
60 litran tonkissa ja kahvi jauhet-
tiin käsikoneella. Samoin voina-
pit tehtiin käsin. 

Vuonna 1970 juhannuksena 
alkoiruokalan peruskorjaus. Ruo-
ka valmistettiin kenttäkeittiössä. 
Remontti valmistui lokakuun 15. 
päivä eli koko kesä meni ulkona 
keitellessä. Remontin myötä työs-
kentelytilat ja olosuhteet parani-
vat huomattavasti. 

Ruokalan väki osallistui 60-
luvulla säännöllisesti rykmentin 
ampumaleireille pitkin rannik-
koa. Maire oli leireillä mm Utös-
sä, Porsössä ja Pirttisaaressa. 
Keittiökalustojen huoltojen vuok-

si jouduttiin kenttäkeitinmuoni-
tukseen lähes joka kesä 60-luvul-
la. Yleensä huollot kestivät use-
amman viikon. 

Oman suolansa työnkuvaan 
lisäsi moninaiset juhlat, joihin 
ruokala valmisti maittavat juhla-
ateriat. Esimerkiksi Rykmentin 
60-vuotisjuhlassa Isosaaressa 
syötettiin yli 600 vierasta. 

Apuvoimana toimi "tiski- ja 
pottisryhmät" sekä patterilta että 
AUK:sta. Tutuksi tulivat muun 
muassa seuraavat kuuluisuudet, 
jotka opettelivat tiskaamaan ja 
perunoita kuorimaan: Ulf Sund-
qvist, Vesa-Matti Loiri. Erkki 
Tuomioja, Per Stenbäck ja Vesa 
Nuotio. Myös nykyinen päämi-
nisteri Esko Aho nautti Isosaaren 
ruokalan antimista kokelasaika-
naan. 

Asuminen ja Isosaaren 
rakennukset 

Mairen saapuessa 60-luvulla saa-
reen rakennustyöt olivat henki-
lökunnan rivitalojen osalta me-
neillään. 1-talo oli valmis ja muut 
seitsemän taloa valmistui 60-lu-
vun puoleen väliin mennessä. 

Ennen rivitalojen valmistumista 
henkilöstö asui "Kuuselassa", 
"Alatalossa" ja "Ylätalossa". 
Vanhassa kasarmissa oli 2-3 per-
heen asunnot sekä huoltojaos. 
Uudessa kasarmissa oli yksi per-
heasunto. Saunan vintilläoli niin-
ikään yhden perheen asunto. 
Nykyisessä linnakkeen kerhossa 
oli asunnot kahdelle perheelle. 

Mairen ensimmäinen asunto 
Isosaaressa oli "Paukkula", pieni 
puurakennus ampumaradan itä-
reunassa. Asunto oli vetoinen ja 
kylmä. Pienen keittiön jakoi 
Mairen kanssa Eeva Sinkkonen. 

Noin vuoden asumisen jäl-
keen Maire pääsi muuttamaan 
"Kuuselaan",jonka kivijalka 
edelleen on tallella. Myös monet 
muut rakennukset tulivat Mairel-
le tutuksi. 

Silloinen kerho oli 6-talon 
paikalla olleessa rakennuksessa. 
Patteriston esikunta toimi "Hil-
tonin" rakennuksessa, josta esi-
kunta muutti uuteen esikuntara-
kennukseen eli nykyiseen sairas-
tupaan. Vanhasta esikunnasta tul i 
vartiotupaja myöhemmin PlM:n 
"Hilton". Sairastuvan pohjois-
puolella, nykyisellä uimarannal-

Mairen ensimmäinen asunto "Paukkula' 
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Maire (vas.) sisarineen "Alata-
lon " portilla. 



Pirttisaaren leiriltä noin vuonna 1965. Vasemmalta emäntä Elvi Kuoppa, Maire ja 
Liisa Hänninen. Soturi ja oikeanpuoleinen naishenkilö jäivät kirjoittajalta tunnis-
tamatta. 

la oli yhden perheen asuttava pie-
ni mökki. 

"Aholassa" ampumaradan 
itäpuolella asui rivitalojen raken-
tajat, noin 50-60 miestä. Kokko-
niemessä sijaitsi ns. "Upseeri si-
kala", jossa asui poikamiehiä. 
Kaikki mahdollinen asuttavaksi 
kelpaava oli käytössä. 

Koulu toimi Peniniemessä. 
Kovina talvina oppilaat kuljetet-
tiin hevosella tai lumikelkalla 
kouluun. Vuonna 1986 saatiin 
Isosaareen uusi koulurakennus. 

Kul je tukse t 

Alkuaikoina kuljetuksia hoitivat 
ya Porkkala, Axel von Fersen ja 
Augustin Ehrensvärd. Kesäaika-
na ajoivat myös Y-veneet ja K-
veneet. Kuljetukset tapahtuivat 
Suomenlinnasta käsin 70-luvun 
alkupuolelle saakka. 

Yhteydet toimivat sen ajan 
mittapuun mukaan kohtuullises-
ti. Tärkeintä oli, että kerran päi-
vässä pääsi "johonkin". Myrskyt 
ja kelirikot vaikeuttivat kuljetuk-
sia. Kelirikkoaikana saattoi men-
nä päiviä matkanteossa, kun ya 
Porkkala puski eteenpäin. Tark-
kaa aikataulua ei uskaltanut ke-

nellekään ennustaa. Päivän tark-
kuuteen oli tyydyttävä. 

Talviaikana käytettiin pää-
sääntöisesti jääteitä. Yleensä 
tämä tarkoitti kävelyä Santaha-
minan bussin päätepysäkiltä väy-
lälle. Väylän ylityksen jälkeen 
käveltiin Isosaareen. 

Isosaaressa käytettiin 5-6 he-
vosta kuljetuksiin 70-luvulle 
saakka. Hevosilla kuljetettiin ve-
det, puut ja kauppatavarat asuk-
kaille. Kuljetukset muuttuivat 80-
luvulla saarelaisten kannalta 
oleellisesti. Vesibussit aloittivat 
liikenteen ja ya Vaarlahti tuli tal-
viliikenteeseen. Sen jälkeen us-
kalsi jo tunnin tarkkuudella luot-
taa aikatauluun. 

Esimiehet ja a s u k k a a t 

Maalaistytölle oli ihmeellistäjou-
tua sotilaspukujen ja arvo- merk-
kien piiriin. Emäntä Elvi Kuopan 
"komentoon" joutuminen ei ol-
lut yhtään helpompaa. Elvi opetti 
kantapään kautta, miten asiat teh-
dään ja miten ruokaa valmiste-
taan. Häneltä Maire on saanut 
elämän ikuiset ohjeet ja opit. 

Rykmentin komentajia Mai-
ren palvelusaikana on ollut 11, 

patteriston komentajia 10 ja lin-
nakkeen tai patterin päälliköitä 
ainakin 20. Varusmiehiöä Maire 
ehti syöttää varovasti arvioiden 
30 000. 

Murheellisena Maire on seu-
rannut viimeisinä vuosina, kuin-
ka saari on alkanut "autioitua". 
Ihmiset käyvät työssä mantereel-
ta käsin. Kuitenkin olosuhteet 
ovat 60-luvulta parantuneet sata-
kertaisesti. Aidot saaristolaiset 
ovat katoamassa! 

Elämäni parasta a ikaa 

Mairen saaressa viettämä aika on 
ollut hänen elämänsä parasta ai-
kaa. Hän on saanut saaresta työn, 
perheen, ystävät ja elämän muo-
don. Saari, luonto ja meri ovat 
antaneet elämälle sisällön. Aika 
on opettanut elämisen luonnon 
ehdoilla. 

Eläkepäiviä Maire viettää 
Espoon Sokinvuoressa. 

Maire Kaipia on palkittu 
* kahdesti Rykmentin ristillä 
* Suomen Valkoisen Ruusun I 
Lk:n mitalilla 
* Tasavallan presidentin myön-
tämällä valtion kultaisella virka-
ansiomerkillä. • 
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RANNIKKOTYKISTÖN OPISTOUPSEERIT RY:N 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

pidetään torstaina 17.11.1994 

m/s Silja Festivalilla 
Kokouksessa käsitel lään sääntöjen pykälä yhdeksän määräämät asiat. Kokous on yhdistyk-
sen vaal ikokous. 
K O K O U K S E N OHJELMA 
TORSTAINA 17.11.1994 
15.00 K O K O O N T U M I N E N KATAJANOKAN RISTEILYALUSTERMINAALISSA 

(ensimmäinen Kauppatori l ta) 
16.00 RISTEILYN LÄHTÖ 
18.30 T U T U S T U M I N E N SILJA FESTIVALl M E R E N K U L K U J Ä R J E S T E L M Ä Ä N 
20.00 PÄIVÄLLINEN JA VAPAATA ILLANVIETTOA 
PERJANTAINA 18.11.1994 
08.00 A A M U P A L A 
09.00 MAHDOLL ISUUS TALL INNASSA KÄYNTI IN 
13.30 YHDISTYKSEN S Y Y S K O K O U S 
16.00 SAAPUMINEN HELSINKIIN 
I lmoittautumiset Juha Äberg puh työ 921-69 5343 tai Eija Pajunen puh työ 921-69 5337. 
I lmoittautumisen yhteydessä i lmoita seuraavat asiat: 
- Nimi 
- Henki lötunnus 
- Syntymäpaikka 
- Kotikunta 
- Passinumero 
- Puhel innumero koti tai työ 
- To ivomuksen kenet haluaa hytt ikaveriksi 
- Montako samaan hyttiin. 
Risteilyn hinnat ovat seuraavat: 
275 mk 4-hengen hytti/henkilö 
325 mk 3-hengen hytti/henkilö 
425 mk 2-hengen hytti/henkilö 
Hintaan sisältyy: hytti inside luokassa, matka, aamiainen, lounas voi le ipäpöydässä, kuljetus 
satamasta keskustaan ja takaisin. 
Risteilyn hinta tulee maksaa 25.10.1994 mennessä. 
Rannikkotykistön Opistoupseeri t , Postipankki, t i l inumero 800017-2132581. 
Til i l lepanokorti l le merkitse oma nimesi ja kohtaan t iedoksiantoja "Risteily". 
Samal la t i l i l lepanokorti l la voit maksaa unohtuneen jäsenmaksun joka on 50 mk ja ainaisjä-
sen 300 mk. 

TERVETULOA SYYSKOKOUKSEEN 

HALLITUS 
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Monte Moron 381/40 -patterin tulenjohtotorni. Kuva Eugenio Vajna. 

Käännös Maria lännellä, muokkaus Ove Enqvist ja Hanno Strang 

Tämä artikkeli perustuu 
Uniformi & armi-lehden 
vuoden 1993 helmikuun 
numerossa olleeseen artikkeliin 
Italian rannikkopuolustuksesta. 
Artikkelin kirjoittaja on Carlo 
Alfredo Clerici. Valokuvat on 
kirjoittajan ellei toisin ilmoite-
ta. 

Ensimmäinen 
maai lmansota 

Sota alkaa 

Vuonna 1915 Italia osallistui so-
taan Ranskan ja Iso-Britannian 
rinnalla Saksaaja Itävalta-Unka-
ria vastaan. Erityisesti viimeksi 
mainittu maa muodosti laivastol-
laan pysyvän uhan Italian ja en-
nen kaikkea Adrianmeren ranni-
kolle. 

Sodan alussa Italian rannik-
kopuolustus ja aseistus olivat 
vanhentuneita muutamia harvi-
naisia poikkeuksia lukuunotta-
matta. Tärkeimpiin rannikon puo-
lustusasemiin (Piazza Costiera) 
ryhmitetyt aseet, jotka olivat so-
pineet hyvin hitaita laivoja vas-
taan, olivat vanhentuneita nyky-
aikaisia merivoimia vastaan. So-

dan alusta lähtien kiinnitettiin 
erittäin suurta huomiota erikalii-
peristen nykyaikaisten patterien 
pystyttämiseen. Päämäärä oli 
aseistaa kaikki uhatuimmatja tär-
keimmät Adrianmeren tukikoh-
dat ja puolustusasemat tällaisella 
kalustolla. Sodan lopussa oli käy-
tettävissä suurikaliiperisten pat-
terien (280 mm, 203 mm, 305 
mm, 381 mm ja 400 mm) lisäksi 
lukuisia pienempikaliiperisia 
(152 mm ja pienemmät) patterei-
ta. 

Kaikki Italian rannikkopatte-
ritkuuluivat samaan rannikkoty-
kistönjoukko-osastoon (Corpo 
delFArtiglieria da Costa), joka 
oli perustettu jo vuonna 1873 
Linnoitustykistöjoukko-osastos-
ta. Joukko-osasto koostui alussa 
kolmesta rykmentistä. Sodan ai-
kana rykmentin määrä nousi vii-

223 
RANNIKON PUOLUSTAJA 3/94 

teen seuraavasti sijoitettuina: 1. 
Genova, 2. La Spezia, 3. linnoi-
tus-jarannikko-osastot Roomas-
sa, 4. Messinä, 5. linnoitus- ja 
rannikko-osastot Venetsiassa. 

Uusi uhka 

Vaikka sodan eräässä vaiheessa 
habsburgilaisen pintalaivaston 
hyökkäyksen pelko oli hävinnyt, 
muodostui uusi uhka joka tällä 
kerralla koski koko Italian ran-
nikkoa. Alkoi sukellusveneiden 
hyökkäysvaihe kauppalaivastoa 
ja rannikon rakennelmia, sata-
mia sekä siltoj a vastaan koko Ita-
lian rannikolla. 

Vastauksena näille hyökkä-
yksille luotiin "P.R." (Punti di 
rifugio, suojautumiskohdat), au-
koton kevyillä aseilla varustettu-
jen tukikohtien sarja. Aseet oli-
vat vanhoja mutta vielä tehokkai-
ta häiritsemään itävaltalaisten 
sukellusveneiden toimintaa ja 
pakottamaan näitä sukelluksiin. 

Kokemukset P.R.:sta olivat 
kokonaisuutena myönteisiäjajär-
jestelmä vähensi merkittävästi 
mainittuja hyökkäyksiä. Sodan 
lopussa P.R.:t kuitenkin purettiin 
ja niistä ei jäänyt mitään jäljelle, 
koska niiltä puuttuivat kantalin-
noitteet. Jäljelle jäivät suurikalii-
periset patterit ja suuri määrä pie-

nikaliiperisia pattereita (yleisim-
min 152 mm). 

Maai lmansot ien välinen 
aika 

Sodan lopussa Välimerellä sol-
mittiin englantilais-ranskalais-
italialaisliittojarannikkojen puo-
lustus tuli perustumaan pääosin 
tehokkaaseen ja liikkuvaan lai-
vastoon kiinteän rannikkopuolus-
tuksen sijasta. 

Toiseen maailmansotaan 
saakka rannikkopuolustuksen 
tehtävänä oli estää vihollisten 
merivoimiatulittamasta rannikon 
kohteita ja estää vihollista val-
loittamasta satamia. Italian dokt-
riini piti maihinnousua mahdol-
lisena vasta kun vihollinen on 
vallannut kaikki maihinnousulle 
välttämättömät satamat ja niiden 
rakenteet. 

Kiinteän rannikkopuolustuk-
sen uusiminen siirrettiin taka-
alalle. Rannikkopuolustuksesta 
vastaavat joukot uudistettiin. 
Rannikkotykistörykmentit, jotka 
supistettiin kolmeen ensimmäi-
sen maailmansodanjälkeen, kor-
vattiin rannikkovartiostolla (Mi-
lizia Costiera), joka oli perustet-
tu 1935. Rannikkopuolustuksel-
le tuli näin tehtäväksi, yhdessä 
M. D. I. C. A. T.:n kanssa (Mi-
lizia Difesa Contraerea Territo-
riale, alueelliset ilmapuolustus-
joukot), maan puolustus ilma-ja 
merivihollisia vastaan. Vuonna 
1938 Rannikkovartiosto (Milizia 
Costiera) otti nimekseen MIL-
MART (Milizia Artiglieria Ma-
ritima, Rannikkotykistöjoukot). 
Se oli muodollisesti itsenäinen 
mutta riippuvainen kuninkaalli-
sista merivoimista (Regia Mari-
na) materiaaliin, koulutukseen ja 
tukikohtien käytön osalta. Tuki-
kohdat olivat Augusta, Cagliari, 
La Maddalena, La Spezia, Mes-
sinä, Pantelleria, Pola, Taranto, 
Trapani ja Venezia. 

Ensimmäisen maailmanso-
dan aikana rakennetut rannikko-
linnoitteet sijaitsivat strategises-
ti toisarvoisilla alueilla. Puuttei-
ta täydentämään rakennettiin 
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muutamia tuliyksiköitä, jotka 
aseistettiin suurikaliiperisilla ty-
keillä. Huolimatta näistä töistä 
muutamat rannikon sektorit jäi-
vät melkein ilman sopivaa puo-
lustusta. 

Toinen maai lmansota 

Toisen maailmansodan aikana 
selvisi, että on mahdollista nous-
ta maihin ilman rannikkopuolus-
tusta olevalle rannikolle. Sodan 
alkaessa ensimmäinen toiminta 
Italiaa vastaan on Genovan tuli-
tus lai vaty kistöllä. Italian tärkein-
tä satamaa puolustivat vain muu-
tamat keskikaliiperiset maanpääl-
liset patterit ja rautatiepatterit, 
jotka eivät onnistuneet yksin tor-
jumaan hyökkäystä. Vuoden 
1940 ranskalaishyökkäyksen jäl-
keen kaupunki joutui vuonna 
1941 myös amiraali Sommervil-
len komentaman englantilaislai-
vaston tulituksen kohteeksi, en-
nen kuin saatiin pystytetyksi so-
pivat patterit. 

Sodan alun jälkeen ryhmitet-
tiin vielä muita iso-ja keskikalii-
perisia pattereita. Esimerkiksi 
Tarantoon rakennettiin kolme-
tykkinen 305/42-patteri ja toinen 
patteri kahdella 203/45-kaksois-
tykillä. 

Italian tappion jälkeen Afri-
kassa pelättiin kotimaahan koh-
distuvaa maihinnousua. Alkoi 
kuumeinen rannikon linnoittami-
en. Erityisesti rakennettiin mas-

siivisia rannikkolinjoja Sisiliaan 
ja Sardiniaan. 

Huolimatta suurista ponnis-
tuksista v. 1942-43, englantilais-
amerikkalaiset maihinnousut 
mursivat Italian puolustuksen, 
ensiksi Pantellerialla, sitten Sisi-
liassa ja lopuksi Salernossa ja 
Anziossa. Puolustusjärjestelmän 
heikkoutena oli erityisesti patte-
rien äärimmäinen haavoittuvuus 
ilmahyökkäyksiä vastaan. 

Tärekeälle paikalle rakennettu 
tukikohta. 

Eräs rannikkopatteri Pellestri-
nan rannikolla tänä päivänä. 

224 RANNIKON PUOLUSTAJA 3/94 

150 mm:n patterin tulenjohtotorni La Speziassa. 

Italian tasavalta 

8. syyskuuta 1943 solmittiin ase-
lepo. Saksalaiset joukot ottivat 
haltuun italialaisten rakentamat 
linnoitukset ja patterit. Monissa 
tapauksissa ne tuhottiin ennen 
antautumista. Toimiva rannikko-
puolustusjärjestelmä oli saksalai-
sille täysin elintärkeä. Englanti-
lais-amerikkalainen maihinnou-
su Genovan tai Triesten lahteen 
sekä Veneton laguuniin olisi 
mahdollistanut saksalaisten ko-
valla työllä rakentaman, koko 
niemimaata kattavan puolustus-
linjan saartamisen erottaen sak-
salaiset divisioonat muusta Itali-
asta. 

Ensimmäinen päämäärä oli 
kunnostaa italialaiset linnoitteet. 
Näistä monet oli tuhottu ja luk-
kolaitteet ja tähtäinlaitteet hävi-
tetty. Seuraavaksi yritettiin saa-
da aikaan parempaa suojaajo ole-
massa oleville pattereille ilma-
hyökkäyksiä vastaan, jonka huo-
mattiin olevan Italian puolustuk-
sen heikko kohta. Monet tykki-
asemat varustettiin aseita ja tyk-
kimiehistöä suojaavilla betonite-
räksisillä "kilpikonnan kilvillä". 

Samaan aikaan rakennettiin 
paljon uusia rannikkopattereita 
käyttämällä suurta määrää keski-
ja suurikaliiperisia kenttätykke-
jä. Kaikki rakennelmat noudatti-
vat standardimalleja, jotka taka-

sivat parhaan kustannus-hyöty-
suhteen. 

Vall i syntyy 

Linnoitusketjusta, jota italialai-
set olivat suunnitelleet useissa 
jaksoissa pienistä kevyistä lin-
noitteista, tuli näin varsinainen 
jatkuva "valli". Meririntaman li-
säksi suunniteltiin myös taempi 
puolustusjärjestelmä, jonka teh-
tävänä oli jarruttaa mahdollisesti 
maihinnousseiden joukkojen ete-
nemistä. 

Puolustusjärjestelmä oli kui-
tenkin tullut liian suureksi suh-
teessa vaatimattomiin voimiin, 
jotka saksalaiset olisivat pysty-
neet siirtämään etulinjoilta. Pro-
venzaan tapahtunut maihinnou-
su osoitti tämän monissa mieles-
sä erittäin tehokaan järjestelmän 
heikkouden. 

Sota loppui Italiassa ilman, 
että saksalaisten rannikkopuolus-
tus olisi joutunut tulikasteeseen 
ja näin päättyi kovaa kokeneen 
Italian rannikkopuolustuksen his-
toria. Vielä tänä päivänä on moni 
linnoitus jäljellä. Koska nämälin-
noitteet ovat menettäneet sotilaal-
lisen merkityksensä, ne ovat erit-
täin huonossa kunnossaja mieli-
valtaisen ryöstelyn ja tuhoami-
sen kohteena. Q 

Tutustumismatka 
Krasnaja 
Gorkaan 

Entisen Neuvostoliiton hajottua on 
pääsy esimerkiksi Suomenlahden 
eteläpuolella sijaitseviin sotilas-
kohteisiin helpottunut. Rannikon-
puolustajia kiinnostaa erityisesti 
meri- ja rannikkopuolustuksen 
kohteet. Hankolaisen Pekka Sil-
vastin johtama ryhmä kävi tutus-
tumassa Krasnaja Gorkan (Yhi-
mäen) lähellä oleviin vanhoihin 
tykkeihin Hangon vuokra-alueen 
veteraanien avustamana. 

Vastaavista matkoistakiinnos-
tuneet voivat ottaa yhteyttä Pekka 
Silvastiin, Niittykatu 12 10900 
Hanko, puhelin 911 2482659. 

12" rautatietykki tarkemman 
tutkimuksen kohteena 
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Kunnostettu 254/45 D Kuivasaaressa. 

Ove Enqvist 

Rannikkotykistön tykkikaluston vaiheita 
Suomen rannikkotykistöllä on 
ollut käytössään suuri määrä 
erilaisia tykkimalleja. Seuraa-
vassa Ove Enqvist kertoo 
muutamien tykkimallien 
historiasta. 

Durlacher (254/45 D) 

Pitkälle 1900-lukuun useimmat 
maat käyttivät paljon rahaa ran-
nikkotykistöön. Niin teki myös 
Venäjä. Rannikkotykistöä pidet-
tiin tärkeänä ja sen takia Venäjän 
kehittymässä olevassa terästeol-
lisuudessa käytettiin 1860-luvulla 
paljon resursseja rannikkotykki-
en kehittämiseen. Muun muassa 
Kruppin tehtaitten kanssa tehtiin 
yhteistyösopimuksia, jotka joh-
tuivat juuri tästä syystä. Monet 
tämän kauden aseet olivat käy-
tössä ensimmäisessä maailman-
sodassa. 

Vuosisadan loppupuolella 
Venäjä kääntyi Ranskan puoleen 
modernien, suuremman kanta-
man ja tulinopeuden omaavien 
tykkikonstruktioiden toivossa. 
Vuonna 1895 otettiin rannikko-
patterien ensisijaiseksi tykkimal-
liksi käyttöön 10 tuuman (254 
mm), 45 pituuskaliperin tykki 
(254/45 D, Durlacher). Sitä käy-
tettiin ensimmäisen kerran Port 
Arthurin puolustukseen ja myös 
pitkän kantaman aseena ensim-
mäisessä maailmansodassa. 

Canet- tyki t 

Vähemmän tärkeissä paikoissa 
otettiin 1890-luvulla käyttöön 6 
tuuman (152 mm), 45 pituuskali-
perin tykki (152/45 C). Myös 
tämä tykki joutui tositoimiin Ve-
näjä-Japani sodassajaensimmäi-
sessä maailmansodassa. 

Kolmas Canetin perusratkai-
suun perustuva tykki oli 75 mm 
ja pituuskaliiperiltaan 50 (75/ 
50 C). Tätä tykkiä käytettiin lä-
hipuolustukseen ja erilaisissa 
aluksissa. 

Vaikka Venäjän rannikko-
puolustus oli alussa maavoimi-
nen vastuulla käytettiin samoja 
tai hyvin samantapaisia aseita 
sekä maissa että sotalaivoissa. 
Koska Venäjän laivasto käytti yhä 
enemmän Brittiläisen Vickers-
asetehtaan ratkaisuja, oli laiva-
jarannikkotykit 1900-luvun alus-
sajoko suoraan brittiläisiä konst-
ruktioita tai venäläisten enem-
män tai vähemmän englantilai-
silta kopioimia aseita. Ranska-
laista Canet-konstruktiota käytet-
tiin kuitenkin edelleen. 

152/45 C alkuperäisessä asussaan Kuivasaaressa. 
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Mäkiluodon 305/52 O jatkosodan aikana. 

305 /52 O 

10 tuuman tykkiä pidettiin 1900-
luvun alussa liian heikkona uusia 
paksusti panssaroituja sotalaivo-
ja vastaan. Venäjän laivasto käytti 
taistelulaivoissaan 12 tuuman 
(305 mm), 52 pituuskaliperin tyk-
kejä(305/52 0)jatämätykki otet-
tiin myös rannikkotykistön käyt-
töön. 

Vielä erinäisiä muita tykki-
malleja, muista maista ostettuja, 
kopioituja tai lisenssillä raken-
nettuja, käytettiin Suomenlahden 
alueella sekä sodan aikana että 
sen jälkeen. Näistä mainittakoon 
vain 120 mm, 45 pituuskaliperin 
Canet-tykki (120/45 C). 

100 TK 

Vuosisadan alussa vastuu rannik-
kopuolustuksesta siirrettiin maa-
voimilta merivoimille. Tämä nä-
kyy mm rannikkotykkien mer-
kinnöissä, CA tarkoittaa maavoi-
mien tykkikalustoa ja MA meri-
voimien tykkikalustoa. Merivoi-

mat suunnitteli vanhimpien, te-
hottomimpien tykkimallinen 
poistamista. Moni jäljellejääneis-
tä malleista modernisoitiin. Suo-
messakin käytössä ollut 102/ 
60 O-tykki korvattiin uudella 100 
mm, 56 pituuskaliperin tykillä, 
jota on käytetty sekä laivatykki-
nä, rautatiepattereissa että ran-
nikkotykkinä. Kuuluisaksi tämä 
tykki tuli, kun se modifioituna 
asennettiin muun muassaT-54ja 
T-55 panssarivaunuihin. Suomes-
sa se tunnetaan tänään lähinnä 
100 56 TK:na. 

Järeiden tykkien moderni-
sointi kesti kauan, joten 12 tuu-
man tykki jäi edelleen käyttöön 
runsaslukuisena. Tulinopeuttaja 
kantamaa kehitettiin myös. 

Muut p ienemmät tyk i t 

Kuten muutkin maat, Venäjäkiin-
nitti paljon huomiota maalinnoi-
tuksiinsa. Suuri määrä sekalaista 
tykistöä käytettiin näihin. 1800-
luvun lopulla ryhdyttiin kehittä-
mään erityisesti lähipuolustuk-

seen tarkoitettuja tykkejä. Ensim-
mäisiä näistä oli 1800-luvun lop-
pupuolella 57 mm Brittiläinen 
Nordenfelt pika/linnoitustykki 
(57/48 No). Tykistä on myös 
muun muassa47 mm versio. Ase 
oli alunperin tarkoitettu laivaty-
kiksi, mutta otettiin pian muun 
muassa rannikkopuolustuksen 
käyttöön. Toinen, hieman poik-
keava konstruktio oli samanka-
liiperiset Hotchkiss-tykit (57/ 
58 H). Aikoinaan ei osattu päät-
tää kumpi malli oli parempi, jo-
ten käytettiin alussa molempia 
konstruktioita. Hotchkiss lienee 
loppujen lopuksi ollut parempi, 
koska se säilyi huomattavasti kau-
emmin palveluskäytössä. Tykke-
jä käytettiin lukuisilla eri lavetti-
ratkaisuilla. 

7 6 ItK 31 ja "Madsen" 

Vuosisadan alussa ryhdyttiin 
kiinnittämään huomiota ilmator-
juntaan ja ilmatorjunta-aseisiin. 
Tälläkin alalla venäläiset harras-
tivat yhteistoimintaa muiden 
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76 ItK ja valokuvassa sama tykki sotasaaliiksi saatuna. 

maiden, muun muassa Saksan, 
kanssa. G.N. Tagunov ja A.F. 
Gorokhov modifioivat Rheinme-
tallin 7,62 cm:n ilmatorjuntaty-
kin venäläisille ruudeille ja val-
mistusmenetelmille sopivaksi. 
Meillä hyvin tunnettu 76 mm il-
matorjuntakanuuna vuosimallia 
1931 (76 ItK 31) on ollut käytös-
sä myös laivatykkinä. 

Vuonna 1900 konstruoi tans-
kalainen kenraali V. H. O. Mad-
sen 8 mm:n pikakiväärin. Tästä 
kehittyi asteittain, monen väli-
vaiheen kautta, 20 mm:n kone-
tykki Madsen, jonka toimintape-
riaate ei oleellisesti eronnut Mad-
sen-pikakivääristä. Madsenin eri 
mallit olivat aikoinaan Suomes-
sakin muun muassa rannikkoty-
kistön käytössä. 

• Kirjoitus perustuu pääosin sak-
salaisen tohtori Arhtur G Volzin 
artikkelisarjaan Soviet Armed 
Forces Review Annual -julkai-
sussa sekä allekirjoittaneen hä-
neltä saamiin lisätietoihin. Pyrin 
mahdollisuuksieni mukaanjatka-
maan tätä sarjaa. • 

57/58 H yllä ja 20 ItK M alla. 

KE^BURGMANN 
miiiiiiii mamm^mmmmmmmmmi SAMPO-RYHMÄ 

o l i o n ; 
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Uusia, 
mielenkiintoisia kirjoja 

MEREKINDLUSED EESTIS 1913 -1940 

Jo vuonna 1993 julkaisi Virolainen Heino Gustavs-
son kirjan "MerekindlusedEestis 1913-1940". 125-
sivuinen pehmeäkantinen kirja käsittelee Viron 
rannikkotykistöä, mutta sivuaa monesti myös mei-
dän linnakkeitamme. Valitettavasti en hallitse vi-
ron kieltä, joten en pysty arvioimaan sisältöä. Kirja 
sisältää kuitenkin runsaasti selkeitä piirroksia ja 
kohtalaisia valokuvia, jotka sinänsä tekevät kirjan 
hintansa arvoiseksi. Kirja maksoi kesällä 1994 7 
kruunua, joka ei ole paljon mitään. Akateemisen 
Kirjakaupan kautta tilattuna hinta nousi runsaa-
seen 70 markkaan, joten tätä vaihtoehtoa en suosit-
tele. 

ASELAIVA JOHN GRAFTON 

Syyskuun 8. 
vuonna 1905, ta-
san kello 16.00 
vapisutti Pohjan-
maan rannikkoa 
Pietarsaaren ja 
Kokkolan välillä 
kolme ankaraa 
räjähdystä. Pian 
selvisi, että räjäh-
dykset olivat pe-
räisin suurelta lai-
valta, joka oli rä-
j äy tetty Orrskärin 
luona Larsmon 
saaristossa. Vie-
lä hämmästyttä-

vämpää oli, että laivan hylky oli täynnä aseita, 
ampumatarvikkeita ja räjähdysaineita. 

Kuka oli aseiden salakuljetuksen takanaja mik-
si kaikki päättyi niin onnettomasti? Lehtimies ja 
kirjailija K-G Olin hälventää hämäryyttä näiden 
syksyllä 1905 Pohjanlahdella sattuneiden arvoi-
tuksellisten tapahtumien ympäriltä. 

Esillä on nyt kiehtova kertomus maailmanlaa-
juisista yhteyksistä, japanilaisista rahoittajista, 
amerikkalaisista seikkailijoista, venäläisistä salai-
sen palvelun agenteistaja ennen kaikkea suomalai-
sista vapaustaistelijoista. 

Kirja "Aselaiva John Grafton" on osoitus siitä, 
että todellisuus on taruakin ihmeellisempää. Kova-
kantisen, lähes 300-sivuisen kirjan hinta on 215 mk. 

Ove Enqvist 

Suomenlinnan 
Rannikkotykistöki l lan video ja 
histori ikki 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan pitkäai-
kainen toive toteutui jouluna 1993, kun killan 
esittelyvideo valmistui. Video esittelee moni-
puolisella tavalla killan historiaa ja toimintaa 
Kuivasaaren tykkiprojekti mukaan lukien. 

22 minuuttia kestävä video maksaa 100 mk 
ja sen voi tilata killan sihteeriltä Kimmo Ylita-
lolta, puhelin (90)5061142 kotiin, (90)4370792 
töihin. Samalla voi tilata killan 30-vuotishisto-
riikin ennen kuin se loppuu. 

Maanpuolustuskiltojen 
liitto 1963-1993 
Maanpuolustuskiltojen liitto r.y. on keskusjär-
jestö, johon on ryhmittynyt yli sata maanpuo-
lustuskiltaa. Niissä on paikallisosastoja mel-
kein 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 juh-
lakirja, joka toimitettiin vuonna 1993 täytty-
neen liiton 30-vuotistaipaleen vaiheiden kir-
jaamiseksi. Seonsamallakunnianosoitus niille 
suomalaisille, jotka ovat pitäneet tärkeänä toi-
mia Suomen maanpuolustuksen hyväksi arki-
päivän tasolla, itsestään numeroa tekemättä, 
usein pienin, mutta sitäkin lukuisammin aske-
lein. 
Teos perustuu Ari-Pekka Elomaan Turun yli-
opistolle tekemään pro-gradu-työhön. Teok-
sen voi tilata maanpuolustuskiltojen liitto r.y :ltä, 
puhelin (90) 496 186 tai telefax (90) 492 058 tai 
osoitteesta Maanpuolustuskiltojen liitto r.y. 
Töölön tori nkatu 2, 00260 Helsinki 

1 8 9 4 • 1 9 9 4 
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Rannikonpuolustajat 
koolla Turussa 

Toivo Veriöja Man-
nerheim. 

Runsaslukuinen osanot-
tajajoukko kuntelee 
esitystä meritorjuntaoh-
jusjärjestelmästä. 

Turun Rannikkotykistökilta vas-
tasi Rannikonpuolustajien päivi-
en järjestämisestä Turussa 28.-
29.5.1994. Päiville oli laadittu 
tiukka ohjelma, joka takasi, että 
osallistujilla ei ollut liiaksi va-
paa-ajan ongelmia. Majoitus ja 
ruokailut oli järjestetty Heikki-
län kasarmeille. 

Päiväjuhla avattiin Heikkilän 
ruokalassaTurun Rannikkotykis-
tökillan puheenjohtajan Toivo 
Veriön toivottaessa kaikki pai-
kalle saapuneet tervetulleeksi 
Turkuun. Puheensa lopuksi Ve-
riö luovutti rannikkotykistön hyl-
syn edelleen hankolaisille, joilla 
on seuraavien Rannikonpuolus-
tajien päivien järjestelyvelvoite 
ensi vuonna. 

Rannikonpuolustajain killan 
puheenjohtaja Erkki Salmi ter-
vehti seuraavaksi paikalle saapu-
neita ja kiitti Turun Rannikkoty-
kistökiltaa päivien järjestämises-
tä. 

Eversti Juhani Haapala esit-
teli Turun Rannikkorykmentin 
toimintaa. Hän kertoi rykmentin 
kouluttavan vuosittain 700 va-
rusmiestä ja 1000 reserviläistä. 
Koulutuksen laatuun on kiinni-
tetty jatkuvasti huomiota ja Tu-
run ja Porin Sotilasläänin uudes-
sa koulutuskokeilussa tulosten 
uskotaan vielä edelleen parane-
van. Kokeilu edellyttää, että va-
rusmiesten aikaisemmin hankki-
mia ominaisuuksia käytetään 

mahdollisimman tehokkaasti hy-
väksi koulutuksessa. Lisäksi ase-
velvollisten omia kokemuksia 
koulutuksesta selvitetään mieli-
pidetiedusteluilla. Rykmentin 
organisaation eversti Haapala 
totesi toimivan ja henkilökunnan 
olevan nuorekasta ja hyvää. Hal-
linnon rationalisointiin liittyvän 
taistelun rykmentti kuitenkin hä-
visi. Tämä pakottaa rykmentin 
muuttamaan toimintaansa ratio-
nalisointiaikataulun mukaisesti 
vuoteen 1997 mennessä. Muutos 
edellyttää toiminnan keskittämis-
tä yhä enemmän Saaristomerelle 
ja siellä erityisesti Korppooseen. 

Ruokailun jälkeen rannikon-
puolustajat pääsivät tutustumaan 
puolustusvoimien tehokkaim-
paan aseistukseen. Varsinais-
Suomen Ilmatorjuntarykmentti 
esitteli ilmatorjuntaohjus 90Cro-
tale NG:n. Ilmatorjuntaohjuspat-
terin päällikkö kapteeni Matti Vi-
rolainen selvitti perusteellisesti 
järjestelmän ominaisuuksia. Suo-
messa oleva ratkaisu on pääosin 
ranskalaisvalmisteinen; Suomes-
sa käytettävät ajoneuvot ovat 
kuitenkin kotimaisia ja ilmator-
juntaohjukset ovat ranskalais-
amerikkalaisia. Suomalaisen työn 
osuus on 15%. Luottamusta he-
rättivät erityisesti tekniikan ke-
hittyneisyys ja korkeatasoisuus, 
joka huipentui yksittäisen ohjuk-
sen korkeaan osumatodennäköi-
syyteen 0,87. 

Turun Rannikkorykmentt i 
esitteli meritorjuntaohjuspatte-
rinsa, MTO-85 Rameton. Luut-
nantti Hannu Lahti kertoi patte-
rin kykenevän ampumaan yli 70 
kilometrin etäisyydelle; matkaa 
voisi kuvata etäisyyksinä Turus-
ta Öröseen, Uuteenkaupunkiin tai 
vaikkapa Forssaan. Lahti kertoi 
700-800 kg painavia ohjuksia las-
tattavan kerrallaan neljä kappa-
letta yhdelle lavetille. 

Esitykset kohottivat vahvasti 
kuuntelijoiden luottamusta puo-
lustusvoimien iskukykyyn. Eräät 
arvelivat, että viime sotien lop-
putulos olisi saattanut muuttua, 
jos aseet olisivat olleet viisi vuo-
sikymmentä sitten käytettävissä. 

Turun Rannikkorykmentin 
esikuntarakennustaesittelivät toi-
mistosihteeri Elina Laiho ja ma-
juri Vesa Ranki. Turun Rannik-
korykmentti vaalii Laatokalla 
olleen RT 3 perinteitä ja on sijoit-
tanut perinnejoukko-osastonsa 
historiasta kertovaa esineistöä 
esikuntaansa. Esikuntarakennuk-
sen miljöötä on rikastutettu li-
säksi yleisestikin rannikkopuo-
lustuksen historiasta kertovilla 
taideteoksilla. Rannikonpuolus-
tajat saivatkin tutustua ehkä ran-
nikkotykistön hienoimpaan esi-
kuntarakennukseen. Kanttiini tar-
josi kiertokäynnin päätteeksi 
suussa sulavat leivonnaiset ja 
kahvit. 

Ravintola Rantasipi Ikituuri 
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Eversti evp Aarre Kurki kertoo Suomen Joutsenen historiasta. 

oli valittu päivien iltajuhlan pito-
paikaksi. Tervehdyksensäiltajuh-
lassa lausuivat kenraali Hannu 
Särkiö, eversti Risto Sinkkonen 
jaeversti Juhani Haapala. Tämän 
jälkeen iltajuhla jatkui reippaa-
seen rannikonpuolustajien tyy-
liin. 

Sunnuntaipäivän ohjelmaan 
kuului kiertoajelu Turussa. En-
simmäiseksi kohteeksi oli valittu 
Aurajoessa olevat museolaivat. 
Miinalaiva Keihässalmella 13 
vuotta palvellut yliluutnantti evp 
Matti Saarikoski esitteli 1958 ra-
kennetun aluksen ominaisuudet. 
Hän kertoi aluksen olleen aikoi-
naan merivoimiemme suurim-
man taistelualuksen. Aluksella 
palveli yhteensä 60 henkilöä. 
Varusmiesten koulutukseen alus 
oli sopiva; kaikkea koulutusta oli 
mahdollista antaa. Keihässalmi 
pai velikin ennen miinalaiva Poh-
janmaan valmistumista 1979 
myös Merisotakoulun kouluku-
vana. Aluksen pituus on 56 m, 
leveys 7,7 m, syväys 2,0 m ja 
uppouma 360 tn. Aluksella on 
kaksi 800 hevosvoiman diesel-
konettaja se kykeni saavuttamaan 
15 solmun nopeuden. 

Suomen Joutsenen esitteli 
aluksen seitsemännellä matkalla 
mukana ollut eversti evp Aarre 
Kurki. Koululaivana alus teki 
1932-38 kaikkiaan kahdeksan 

kaukopurjehdusta. Näillä mat-
koilla alus kulki matkan, joka 
vastaa lähes yhdeksää kierrosta 
maailman ympäri. Seitsemännel-
lä matkallaan 1937 alus oli vie-
raillut monissa satamissa, esi-
merkkeinä Kööpenhamina, Ma-
deira, Montevideo, Kapkaupun-
ki, Tristan da Gunha ja Calais. 
Rannikonpuolustajat saivat kuul-
la, että tuohon aikaan suomen-
kielisiä oli ollut erilaisten kohta-
loiden kuljettamina yllättäen lä-
hes kaikissa satamissa, joissa alus 
oli käynyt. Eversti Kurki kertoi 
oman matkansa olleen kovaon-
nisen. Matkan tapahtumiin liitty-
en hän kertoi sanonnasta, jonka 
mukaan merimiehen kuollessa 

llmatorjunta-
ohjusjärjestel-
mä kiinnosti ja 
herätti keskus-
telua. Eversti 
Sinkkonen ja 
kiltalainen 
keskustelevat. 

tämän sielun siirtyy albatrossiin. 
Omalla matkallaan hän kertoi 
ammutun kolme albatrossia ja 
kolmen miehen kuolleen. Samoin 
hän kertoi neljä lintua pyydyste-
tyn elävinä ja neljän miehen ka-
ranneen matkalla kuitenkin lo-
pulta palaten kotimaahan. Sanon-
ta oli toteutunut liiankin tarkasti. 

Kiertoajelu päättyi Turun lin-
naan, jossa nautittiin päivien lo-
pettajaiskahvit. Rannikonpuolus-
tajien killan hallitus kokoontui 
Turun linnan historiallisessa mil-
jöössä. Linna muistuttaa Turun 
aikaisemmasta merkityksestä ja 
suuruudesta, linnassahan on ai-
koinaan pidetty mm. Juhana III:n 
hovia. Turun juuret sijaitsevat 
syvällä historiassa, kaupungin 
varmaa perustamisvuottakaan ei 
tiedetä. 1800-luvun alkuun asti 
Turku oli Suomen tärkein kau-
punki, vasta Turun palon jälkeen 
Helsinki nousi sen ohitse pää-
kaupungiksi. Rannikonpuolusta-
jat Turku otti tänä vuonna vas-
taan aurinkoisissa, mutta varsin 
koleissa merkeissä kylmän tuu-
len häiritessä erityisesti ensim-
mäisenä päivänä. Toisena päivä-
nä tuuli vaihtui heikkoon satee-
seen, mutta rannikonpuolustaji-
en kotiinviemisinä oli varmasti 
tunne mukavistaja onnistuneista 
päivistä. 

H a n n u Heinonen 
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Suomenlinnan 
Rannikkorykmentti 

Everstiluutnantti Ossi Kettunen 

Suomenlinna Rannikkorykmen-
tin komentaja vaihtuu 1.12.1994. 
Eversti Jorma Vuohelainen siir-
tyy rannikkotykistön tarkastajak-
si Pääesikunnan Rannikkotykis-
töosastoon. Uudeksi komentajak-
si on määrätty everstiluutnantti 
Ossi Kettunen Pääesikunnan 
Rannikkotykistöosastosta. Hänet 
ylennetään samalla everstiksi. 

Ossi Kettunen on syntynyt 
10.10.1942 Siilinjärvellä. Hän on 
suorittanut 51. kadettikurssin 
1965-1967 ja Sotakorkeakoulun 
Merisotalinjan yleisen linjan 
1975-1977. Nuorempana upsee-
rina Ossi Kettunen palveli Suo-
menlinnan Rannikkotykistöryk-
mentissä muun muassa komen-
totoimiston päällikkönä ja ope-
tusupseerina. Lisäksi Ossi Ket-
tunen on palvellut muun muassa 
Pääesikunnan operatiivisella 
osastolla, Vaasan Rannikkopat-
teriston komentajana ja Pääesi-
kunnan rannikkotykistöosaston 
vanhempana osastoesiupseerina. 
Lisäksi hän on ollut YK-palve-
luksessa. 

Tapahtumia 

Rykmentin kesäleiri toimenpan-
tiin 12.-15.7. todellisessa helle-
säässä Porkkalan Rannikkopat-
teriston johtamana Upinniemi-
Mäkiluoto-Porsö-alueella. Hel-
le oli houkutellut huvi veneilijät 
liikkeelle. Tämä haittasi ammun-
toja. Muutamaa viikkoa myö-
hemmin Upinniemestä suorite-
tut kilpailuammunnat onnistui-
vat suunnitelmien mukaisesti. 

Syyskausi aloitettiin rykmen-
tin perinneyhdistyksen järjestä-

Kuninkaansaaren 
soudun osallistu-
jia. Oikealla 
Porkkalan 
Rannikkopatte-
riston joukkue 
iloitsee toisesta 
sijastaan. 

mällä Kuninkaansaaren soudul-
la. Hyvä sää oli houkutellut pai-
kalle peräti noin 80 henkilöä. Ti-
laisuuden päätapahtuma, soutu-
kilpailu, muodostui hyvin jännit-
täväksi. Tiukan kisan voitti ryk-
mentin esikunnan joukkue noin 
sekunnin marginaalilla toiseksi 
tulleeseen Porkkalan Rannikko-
patteriston joukkueeseen. Kol-
manneksi tuli rykmentin Perin-
neyhdistyksen hallitus. Joukku-
eita oli yhteensä kuusi. 

Komentajan vaihdos 
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Henkilöstö ja 
organisaatio 

Rykmentin organisaat io 
muuttui 1.7.1994 lukien si-
ten, että Rannikkotykistö-
kouluun perustettiin lisää 
yksi osasto eli TUTKIMUS-
JA KEHITTÄMISOSAS-
TO. Osasto on tosin ollut ole-
massajo aikaisemmin, vaik-
ka sitä ei ole ollut niin sano-
tussa sinisessä kirjassa. 
Oheisessa taulukossa ovat 
tapahtuneet henkilöstömuu-
tokset. 

Rykmenttiin on henkilöstöä saatu siirtojen kautta lisää seuraavasti: 
1.2.1994 Ylil Herrala Janne TurRR 
1.7.1994 Maj Kaukoranta Timo PE 
1.7.1994 Ltn Viljakainen Erkki ViestiR 
1.8.1994 Sotmest Heinonen Ilkka UudSIE 
Rykmenttiin on siirretty seuraavat mutta eivät ole vielä kirjoitushetkellä 
ilmoittautuneet: 
1.9.1994 Ylil Helander Rami HanRPsto 
1.9.1994 Ylil Vesanen Jouko ViestiR 
1.10.1994 Ylil Hämäläinen Hannu UudPr 
Rykmentistä on siirtynyt pois henkilöstöä seuraavasti: 
Keittäjä Kaipia MM Eläk 1.1.1994 
Sotmest Hilden AJ Eläk 1.1.1994 
Evl Niskanen AJ SähkötK 1.2.1994 
Värv Saarinen MA Eläk 1.2.1994 
Ylil Iso-Somppi HK Eläk 1.2.1994 
Ylil Hyytinen E Eläk 1.3.1994 
Maj Virkkunen PJ KoeAl 1.5.1994 
Varhoit Hyyti P Eläk 1.6.1994 
Värv Tuomi SA Eläk 1.8.1994 
Sotmest Svanberg EK Eläk 1.8.1994 
Insevl Evvart E Eläk 1.9.1994 
Sotmest Salo KA Eläk 1.9.1994 
Maj Hannikainen RE MPKK 1.10.1994 
Majuri Hannikaisen tilalle on 1.10. alkaen huoltopäälliköksi määrätty 
majuri Raimo Ranta ja teknillisen toimiston päälliköksi kapteeni Jari 
Pullinen. 

P R O D A X L O G I X 
V T K K - Y H T Y M Ä 

P R O D A X - L O G I X OY 
K a n s l e r i n k a t u 1 2 , F I N - 3 3 7 2 0 T A M P E R E , F i n l a n d 
P u h . ( 9 3 1 ) 3 1 6 5 3 4 0 , T e l e k o p i o ( 9 3 1 ) 3 1 6 5 7 7 0 

T e l . i n t . + 3 5 8 3 1 3 1 6 5 3 4 0 , F a x i n t . + 3 5 8 3 1 3 1 6 5 7 7 0 
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Kotkan 
Rannikkopatteristo 

Vuosipäivän ohimarssi 
Kirkonmaan pääsuoral-
la. Ohimarssin vastaan-
otti patteriston komenta-
ja, ja paraatijoukkoihin 
kuuluivat esikunta, 
lippupatteri, Huoltopat-
teri sekä Kirkonmaan 
linnake. 

Kulunut kesä sujui kaakonkul-
massa vakaan työn ja aherruksen 
merkeissä, joskin mukaan mah-
tui aina yhtä sun toista pienta-
pahtumaa, kuten Puolustusvoi-
main lippujuhlapäivän juhlalli-
suudet ja siihen liittyvä paraati, 
jotka pidettiin Kymenlaakson 
osalta Elimäellä. Paraati oli sa-
malla Kymen Pioneeripataljoo-
nan lakkauttamisparaati. Elimä-
en valinta paraatin pitopaikaksi 
oli samalla huomionosoitus pio-
neeripataljoonan kotikunnalle. 
KotRPstosta tilaisuuteen osallis-
tui lippupatteri noin 50 miehen ja 
neljän autovetoisen tykin voimin. 

28. kesäkuutakotiutettiin kah-
deksan kuukautta Suomen Puo-
lustusvoimia palvelleet 111/93 
saapumiserän nuoret miehet. 
Ylennyksiä ropisi pitkin suvea 
tasaiseen tahtiin."Nappuloita ja 
väkäsiä" saivat 4.6. teknkapt 
Pentti Penkkimäki, v-vääp Han-
nu Lyra, v-kers Jussi-Pekka Hä-
mäläinen ja v-kers Marko Kajan, 
1.7. ylil Pasi Ahti, ylil Jukka Lei-
kos, vänr Jyrki Balk, vänr Riku 
Lehtinen, sotmest Juha Valjus, 

sotmest Matti Taskinen, sotmest 
Jari Launio, sotmest Teppo Saa-
reks ja sotmest Jari Tamminen. 
Onnittelut ! 

Saimme kesän kuluessajouk-
koomme myös uusia kollegoja. 
Heti kesäkuun koittaessa vaihtui 
varuskunnan sotilaspastori ja 
13.6. lähtien olemmekin saaneet 
sielunhoitoa Markku Suhoselta. 
1.6. alkaen Kyminlinnan ruoka-
laa vahvennettiin ruokala-apulai-
nen Ari Karhusella. Heinäkuun 
ensimmäisenä aloitti Kirkon-
maassa toimintansa kers Tero 
Rantaruikka ja Timo Nikola pa-
lasi takaisin maanpuolustusopis-
tosta vänrikin nappulat kaulas-
saan. Huoltotoimistoon saimme 
toimistosihteeriksi Liisa Tolva-
sen. Liisa saapui riveihimme 
KymPionP:sta. 

Tervetuloa joukkoomme ! 
Kuluvana kautena on esikun-

nassa tapahtunut myös muita hen-
kilövaihdoksia. Kapt Reijo Kin-
nunen on tätä nykyä teknisen toi-
miston päällikköjä huoltopäälli-
köksi huoltopäällikön paikalle on 
astunut kapt Matti Vainionpää 

Turuust' . Tervetuloa Matti jouk-
koomme ! 

Keskellä hehkuvinta hellettä 
v ie t imme vuosipäiväjuhla l l i -
suuksia Kirkonmaalla. Päiväjuh-
lassa palkittiin vuoden Rannikon 

Vuoden Rannikon Puolustajaksi 
patteristossa valittiin toimis-
tosihteeri Erja Pylkkänen 
huoltotoimistosta. 
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Tiivistä tunnelmaa vuosipäivän juhlalounaalla. 

Puolustajana tstosiht Erja Pylk-
känen huoltotoimistosta. Vuoden 
parhaan ampujan palkinto oli jo 
kolmena aiempana vuonna pe-
räkkäin luovutettu vääp Juha 
Valjuksellehuoltopatteriin. Tänä 
vuonna tähän saatiin muutos ja 
palkinto ojennettiin tällä kertaa 
sotmest Juha Valjukselle huolto-
patteriin. Kouluttajan stipendin 
ansaitsi teoistaan vänr Jyrki Balk 
Kirkonmaalta. Onnittelut palki-
tuille ! 

Iltajuhlia vietimme totuttuun 
tapaan varuskuntakerholla. Meil-
lä ei ole aivan tarkkaa kuvaa siitä, 
kuinka äänekkäitä ja huomiota 

Vuosipäivän päiväjuhlaa 
vietettiin Kirkonmaalla. Yksi 
palkituista oli vänrikki Jyrki 
Balk. 

herättäviä juhl i jo i ta ol imme, 
mutta naapuripuolen nopea alus 
käväisi kyseisenä iltana Ulko-
Tammiossa asti katsastelemassa 
tilannetta. 

Viikolla 28. alkoi yhteisleiri 
Kotkan alueella pääesikuntajoh-
toisen karttaharjoituksen vauh-
dittamana. Leirillä oli läsnäjouk-
koja kaikista rt-joukko-osastois-
ta lukuunottamatta vaasalaisia, 
jotka tosin osallistuivat kuvioi-
hin kotivaruskunnastaan. Lisäk-
si harjoitusjoukkoja oli Uuden-
maan Prikaatista, Kymen Ilma-
torjuntarykmentistä sekä Maan-
puolustusopistosta. Kaikenkaik-
kiaan henkilöstöä leirillä oli noin 
800. Viikon aikana ammuttiin 
sekä rt-, it- että jalkaväkiasein. 
Leirin aikana suoritettiin myös 
huomattavassa määrin kokeilu-
toimintaa rannikkotykistön am-
pumatekniikan ym. tiimoilta. 
Leirin loppukatselmus pidettiin 
22.7. Kirkonmaassa. 

Leirin päätyttyä helteet jat-
kuivat. Elokuun kolmantena saa-
pui Kotkan kantasatamaan kol-
me ruotsalai sta ohj us venettä emä-
aluksineen. Vierailun isäntänä 
toimi Suomenlahden Laivaston 
es ikuntapää l l ikkö . Vierai lun 
myötä mahdollistui osalle patte-

ristolaisia tutustumiskäynti ruot-
salaiseen ohjusvenemiljööseen. 
Vierailu päättyi elokuun kuuden-
tena. 

Muita kaakonkulman suurta-
pahtumia olivat 27.6.-3.7. Hami-
nassa pidetty Tattoo - viikko sekä 
4.-7.8. Kotkan meripäivät. Suur-
tapahtumana voitaneen aivan 
varmasti pitää myös Haapasaa-
riston sähköistystöitä, jotka saa-
taneen valmiiksi syksyn aikana. 

Elokuun 12. päivä luovutim-
me jälleen nuoria taistelijoita re-
servin kantaviin voimiin. Tällöin 
oli kotiuttamisvuorossa285 vuo-
rokautta palvelleet 111/93 saapu-
miserästä. 

Heti seuraavana päivänä, 
13.8., kokoontuivat Kyminlin-
nassa eversti Vuorelan johdolla 
Itärannikon asevelitapahtumaan 
150 viime sotien veteraania. Oh-

jelmassa oli lipunnosto, seppe-
leenlasku Kotkan sankarihaudal-
la, juhlalounas sekä huoltopatte-
rin järjestämä, nykyaikaisen tais-
telukaluston esittelytilaisuus. 
Urheilurintamalla kerrotaan pat-
teriston urhojen lyöneen rakkaan 
vihollisen, Kymen Ilmatorjunta-
rykmentin partion, maanpuolus-
tusalueen partiosuunnistuskilpai-
lu issa Joensuus sa 17.-18.8. 
Tsemppiä ! 

22. elokuuta avattiin Kymin-
linnan portit 145 varusmiestai-
paleensa aloittavalle, tulevalle 
rannikkosotilaalle. Heidän ja 
monen muun kanssa suuntaam-
meajatuksemmekohti loppuvuo-
den haasteita, joihin kuuluu mm. 
rannikkotykistön kilpailuam-
munnat. 

Hyvää syksyä kaikille ranni-
konpuolustajille ympäri maan ! 

K o t k a n t y t ö t ja po ja t 
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Kyminlinnan 
Rannikkotykistökillan 
kuulumisia 
Kyminlinnan Rannikkotykistö-
killassa on pari viime vuotta vie-
tetty, yhdessä Kotkan Rannikko-
patteriston kanssa, lähes sietä-
mättömän epätietoisuuden vallas-
sa. Patteristomme kohtaloa on 
pompoteltu sinne ja tänne. Ase-
tuimme yhdessä Kotkan kaupun-
gin ja muutamien maanpuolus-
tusjärjestöjen kanssa yhteistyös-
sä tukemaan patteristomme ase-
maa. Puolustusministerin viime-
kesäinen puhe Valkealassa, mis-
sä hän lehtitietojen mukaan ker-
toi Hangon ja Vaasan patteristo-
jen voivan jatkaa entisellään, oli 
viedä viimeisenkin uskonrip-
peemme, sillä Kotkan Rannik-
kopatteristosta hän ei tiettävästi 
maininnut sanallakaan. 

Tämän kirjoitelmani ollessa 
jo tekeillään, tuli vihdoinkin se 
kauan kaipaamamme tieto. Se tie-
to patteristomme tulevaisuudes-
ta oli niin miellyttävä, että jo lä-
hes valmiiksi kirjoittamani teksti 
ei ollut nykytilanteeseen sattu-
vaa. 

Patteristomme epävarmasta 
tulevaisuudesta huolimatta olem-
me kuitenkin toimineet parhaan 
kykymme mukaan. Normaalin 
rutiinitoiminnan lisäksi hankim-
me viime vuotena oman lipun. 
Osallistuimme Vaasassa Ranni-
konpuolustajapäivän viettoon. 
Uutta toiminnassamme oli se, että 
vasta kaksi vuosikymmentä kil-
taamme puheenj ohtaj ana luotsan-

nut Eero Pekkola halusi välttä-
mättäjättää tehtävät nuoremmal-
le (uusi puheenjohtaja on Esa 
Terviö, päätoimittajan huomau-
tus). Emme me sitten muutakaan 
voineet kuin myöntää hänelle 
varhaiseläkkeen. Tänä vuotena 
me olemme hankkineet oman kil-
tastandaarin. Nyt näille pienois-
lipuillemme löytyyjo iloista käyt-
töäkin. 

Yhteydet patteriston ja kil-
tamme välillä ovat olleet hyvin 
läheiset. Olemme osallistuneet 
vala- ja kotiuttamistilaisuuksiin 
sekä patteriston vuosipäivä- ym 
tilaisuuksiin. Olemme pitäneet 
kaikille kutsuntaerille kiltaesit-
telyn sekä palkinneet jokaisesta 
kotiuttamiserästä yhden tai kaksi 
varusmiestä Rannikonpuolusta-
ja-levykkeellä. 

Loppuvuoden toimintasuun-
nitelmat ovat parhaillaan tekeil-
lä. Kun patteristomme tulevai-
suuskin on nyt mukavalla mallil-
la, toivomme ja uskomme osal-
listumisaktiviteetinkin lisäänty-
vän. 

Ainakin johtokunnassa me 
katsomme valoisin mielin eteen-
päin. 

Toivotamme kaikille kiltalai-
sille antoisaa loppuvuotta. 

I lmar i Pusa 
Kyminlinnan Rannikko-
tykistökilta 

MYLLYKOSKI 
PAPER TAPIOLA 

Ainoa moottoroidun rannikkoty-
kistön koulutusta antavajoukko-
osastomme perustettiin Suomen-
linnassa 1.12.1952. Noin 12 vuo-
den Suomenlinnavaiheen jälkeen 
patteristo siirtyi elokuussa 1964 
nimikkokaupunkiinsa Vaasaan. 

Elokuun 18. päivänä 1994 
vietettiin Vaasassa Vaasan Ran-
nikkopatteriston Vaasaan tulon 
30-vuotisjuhlaa. 

Kuluneet 30 vuosikymmentä 
ovat olleet pienten, osin suurem-
pienkin, mutta tärkeiden kehitys-
askelten vuosia. 

Vaasa, vaasalaiset sekä koko 
eteläinen Pohjanmaa ovat olleet 
yhtenä miehenä patteriston tuke-
na silloinkin, kun olemassa olon 
jatkuminen Vaasassa on ollut 
eniten uhattuna. 

Harjoitusaluekysymykset on 
saatu viimeisten vuosien aikana 
hyvin tyydyttävälle tasolle kiitos 
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Koulutusta Vaasan kasarmialueella 1981. 

Vaasalaistunut 
patteristo 

lähikuntien avun. Ampumarata-
hanketta edesauttoi, tai ainakin 
se nopeutti aikataulua, uusi uljas 
moottoritie Vaasaan, jokakulkee 
entisen ampumaradan alueen läpi 
j a vihitään käyttöön syyskuussa -
94. 

Yh te i shankkeena Vaasan 
kaupungin, ampumaseurojen ja 
yhdistysten kanssa rakennettava 
ampuma-ja lähiharjoitusalue on 
jo nyt osoittautunut monikäyttöi-
seksi j a toimi vaksi. Yhteistoimin-
nassa poliisin ja merivartioston 
kanssa rakennettava "kaupunki-
harjoittelurata" tulee valmistut-
tuaan tehostamaan tämän alan 

koulutusta alueellisesti, kenties 
valtakunnallisestikin. 

Museoviraston suojelukoh-
teena vuodesta 1987 ollutta ka-
sarmialuetta ehostetaan noin ka-
sarmi vuodessa vauhdilla. Tar-
vetta peruskorjaukseenkin on. 
Varsinkin nyt, kun saapumiseri-
en vahvuudet nousevat 1/95 alka-
en. Vuoden -95 talvella VaaRPs-
ton varusmiesvahvuus on par-
haimmillaan noin 500 miestä. 

Tämän päivän patteristo on 
nuorekas, ammattitaitoinen ja 
sopivan kokoinen itsenäinen 
joukko-osasto. 

Pyrimme ennakkoluulotto-

Rovajärvellä 1953 
Suomenlinnassa 1962 
White-vetäjä 

masti kehittämään toimintaam-
me vastaamaan entistäkin parem-
min nykypäivän haasteisiin. Esi-
merkkinä mm juuri käynnistetty 
varusmiesten aikuiskoulutusko-
keilu, josta tarkemmin toisaalla 
lehdessä sekä siirtyminen tulos-
toiminnalliseen organisaatioonjo 
kuluvan vuoden alusta. 

Joukko-osasto on vakiinnut-
tanutasemansa pohjalaisten oma-
najoukkona. Osana Suomen ran-
nikkotykistöä ja sen liikkuvan 
reservin tuottamista Läntisen 
maanpuolustusalueen reserviin 
patteristo katsoo nyt luottavaisin 
mielin eteenpäin kunnioittaen ja 
vaalien samalla Vaasan ja sen 
lähialueiden arvokkaita sotilas-
perinteitä. 

H a n n u Luukkonen 
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Varusmiesten vapaa-ajan aikuiskoulutus on 
käynnistynyt Vaasan Rannikkopatteristossa 
Vaasan Rannikkopatteriston ko-
mentaja, everstiluutnantti Hannu 
Luukkonen yhdessä Vaasan apu-
l a i s k a u p u n g i n j o h t a j a Bengt 
Strandinin ja elinkeinojohtaja 
Jorma Pitkämäen kanssa esitteli-
vät kuluvan vuoden helmikuussa 
puolustusministeriön, Pääesikun-
nan j a maanpuolus tusa lueen 
edustajille suunnitelman varus-
miesten aikuiskoulutuksesta. 

Hankkeen päämääränä on 
varusmiespalvelusajan entistäkin 
kokonaisvaltaisempi koulutuk-
sen ja ajankäytön hyödyntämi-
nen yhdistämällä sotilaskoulutuk-
seen ensisijaisesti vapaa-aikana 
toteutettava aikuiskoulutus. Sa-
malla pyritään helpottamaan työ-
voimaviranomaisten työtä anta-
malla ammatinvalinnan ohjausta 
ja ammattiin ohjaavaa koulutus-
ta jo palvelusaikana. 

Tavoitteena on lisäksi mah-
dollistaa varusmiespalveluksen-
sa suorittaville asevelvollisille 
itsensä kehittäminen ainakin sa-
mantasoisesti kuin siviilipalve-
lukseen hakeutuvat jo nykyisel-
läänkin voivat tehdä. 

Hanke liittyy osana Vaasan 

Rannikkopatteriston ja Vaasan 
kaupungin välillä jo aikaisem-
min käynnistettyyn laaja-alaiseen 
yhteistoiminnan kehittämispro-
jektiin, jossa patteristoa kehite-
tään erikoisosaamisen joukkona 
osana Vaasaa ja sen osaamista. 
Kouluttaahan Vaasan Rannikko-
patteristo jo nykyisellään ainoa-
najoukko-osastonapuolustusvoi-
missamme koko moottoroidun 
rannikkotykistön reservin. 

Aikuiskoulutus toteutetaan 
Vaasassa yhdessä eritasoisten 
oppilai tosten kanssa Vaasan 
Ammatillisen Aikuiskoulutus-
keskuksen koordinoimana. An-
nettava koulutus on varusmiehil-
le ilmaista. Myös henkilökunta 
voi osallistua koulutukseen. 

Hanketta koordinoi johtoryh-
mä patteriston komentajan johta-
mana. Johtoryhmässä ovat edus-
tettuina Vaasan lääninhallitus, 
Vaasan kaupunki, Vaasan Am-
matillinen Aikuiskoulutuskeskus 
sekä työvoimapiiri. 

Varusmiestoimikunta ja sen 
yksikköedustajat ovat aktiivises-
ti mukana kouluttautumismah-
dollisuuksien informoinnissa ja 

yhteydenpidossa eri oppilaitok-
siin. 

Kokeiluvaihe kestää ainakin 
kevään -95, jonka jälkeen pääte-
tään missä laajuudessa hanketta 
jatketaan Vaasan Rannikkopat-
teristossa ja mahdollisesti muis-
sakin joukko-osastoissa. 

Osoituksena tällaisen opinto-
mahdollisuuden tarpeellisuudesta 
voidaan pitää 1/94 saapumi-
serälle ryhmänjohtajineen suori-
tetun kyselyn tuloksia. Tutkimuk-
seen osallistuneista noin 200 va-
rusmiestä yli 60 % ilmoitti ole-
vansa halukas kokeiluun. Oppi-
laitosten lomakaudesta ja kokei-
lun alkuvaiheesta johtuen heinä-
kuussa alkaneille ensimmäisille 
ATK ja yrittäjyyskoulutuskurs-
sille osallistuu noin 50 varusmies-
tä. 

Koulutuspaketit toteutetaan 
ohjattuina ja itseopiskeluna pää-
sääntöisesti Vaasan Rannikko-
patteriston modernissa koulutus-
talossa varusmiesten vapaa-ajal-
la. Palvelusajalla on toteutettu 
kysely opintohalukkuudesta sekä 
eri oppilaitosten esittelyt. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kurssit 
vuonna 1995 Suomenlinnan Rannikkorykmentin alueella 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kurssitarjonta kasvaa vuoden 1995 aikana. Kursseja on pyritty 
muokkaamaan niin, että myös naiset voisivat osallistua kursseille ilman suurempia perustietovaa-
timuksia. Etenkin valvonta- ja viestikurssien toivotaan kiinnostavan naisia. 
Kurssien tarkat päivämäärät ovat vielä avoinna. Ne varmistuvat vuoden loppuun mennessä. Ohessa 
alustavat ajankohdat vuoden 1995 kursseille. 
• Kevyet jalkaväkiaseet tammikuu 1995 (10 h) 
• Viestikurssi maaliskuu 1995 (20 h) 
• Valvontakurssi (meri/ilma) huhtikuu 1995 (20 h) 
• Rannikkotykisatöpatterin toiminta syyskuu 1995 (20 h) 

Tarvittaessa jo kaksi kertaa järjestetty Linnakkeen taistelu -kurssi vedetään myös vuoden 1995 
syksyllä, jos kiinnostuneita riittää. 
Viesti-ja valvontakurssit pidetään kahdessa osassa, jolloin mm. naiset saavat tarvittavat perustiedot 
kurssin läpikäyntiä varten. 
Kaikista kursseista saat tietoa ottamalla yhteyttä koulutusvastaavaan Jukka Toukkariin. 
p(t) 434 5209, p(k) 436 1617 
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SILJA L1NEP\ 
Matkavaraukset 
puh. 9800-74 552 

RANNIKON 
PUOLUSTAJIA 
TERVEHTIVÄT 

OY EHO AB 
FUJI FINLAND OY 

HANGON KAUPUNKI 
IPT-GEOTURKU OY 

KARAIR OY 
KOIVUNEN OY 

OY MATKAHUOLTO AB 
OY MERIKIITO AB 
NESTE RESINS OY 

RAKENTAJAIN 
KONEVUOKRAAMO OY 

RANNIKKOSOTILAS-
KOTIYHDISTYS 

TEHOJAKELU OY 
TUUSULAN KTK OY 

Ensiluokan liike 
ensiluokkaisessa huoneistossa, 
matti hinnat silti yhH halvat kuin slvnkadnllla. 

Kulta- ja Kellosepänalan tavarat: 

Lahia- ja 
Palkintoesineet 
Kihlat ia Kellot 
ostatte edullisesti liikkeestäni, jonka varasto 

•on suuri ja hyvin alaansa edustava. 

K U L T A S E P P Ä 

J. A. TARKIAINEN 
VIIPURI 

"Karjalan" liiketalo, Karjalankatu 19. 

Ilmoitus julkaistu 1.4.1931 
Kariala-liihdcssii. 

.. .perinteet jatkuvat... 

YKSILÖLLISTÄ PALVELUA 
JA KORKEALAATUISIA 

TUOTTEITA A eLirm<2nma=;i 

TARKIAINEN 
Mikonk.uu j.OOICV 1 !<Muki, p. 6M9I6 
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I l FXOHBMPPMW 
VESISTÖKAAPELI 

C 
• J u o m e n tuhannet järvet ja laaja 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 la . 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. 

H HELKAMA - KAAPELI 
1 0 9 6 0 Hanko tel (911) 2 8 0 6 1 fax (911) 2 4 8 2 0 1 6 

t n F P P T 

Rannikkotykki vuodelta 1812. Laukaistaessa tykin ylälavetti perääntyi 
kehdon kiskoilla yläviistoon taakse. Tässä asennossa ase ladattiin seuraa-
vaa laukausta varten. Ladattu tykki palautettiin laukaisua varten vääntö-
raudoilla kammeten tai taljoilla vetäen takaisin etuasentoon. Kehto kiinnit-
tyi asemaansa etupäästään saranatapilla ja peräpäässä oli kaksi pyörää. 
Tämä rakenne teki mahdolliseksi sivusuuntauksella seurata liikkuvia 
maaleja. 
Lähde: "Seacoast Fortifications of the United States", E.R. Lewis. 
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Rannikon Puolustaja-
lehden sisältö 
1 9 6 3 - 1 9 6 9 

Rannikon Puolustajan sisältö 1957-1962 julkais-
tiin lehdessä 4/1993. Kirjoituksista on saatavissa 
valokopiot lähettämällä postimerkeillä ja 
vastaanottajan osoitteella varustettu kirjekuori 
päätoimittajalle. 

1/1963 
Rp-kil lan ens immäinen toimintavuosi on kulunut 
Rp-ki l lan Turunmaan osaston kuulumis ia 
Kenraa l imajur i M. J. Miet t inen kenraal i luutnant in vir-
kaan 
Helsingin reservial iupseerien rannikkopuolustusosas ton 
vuos ikokous 26.1 
In m e m o r i a m Olavi Luumi 
Vaikute lmia alokasajal ta 
Kuu lumis i a (SIRtR, T u r R t R , VaaRPs to , HanRPs to , 
KotRPsto , RannJP, Mer iSK) 
Örön a lokkaan vaikute lmia 
AuK/VaaRPs ton oppi laskunnan toiminta 

2 /1963 
SIRtR 45-vuot ias 
Kenrl Roschier 60 vuotta 
Kenr lm Hirvasta tykis töntarkastajan si jainen 
Mi tä on kilta? 
Rp-ki l lan vuos ikokous 
Kuulumis ia (SIRtR, T u r R t R , VaaRPs to , HanRPs to , 
KotRPsto , Mer iSK) 
Rt-kadett ien e lämä 
Rt: n al iupseerien vierailu Hangossa 
Terveis iä Vaxholmas ta 

3/1963 
R t U Y 30-vuotias 
R tUY:n vuos ikokous Suomenl innassa 
Rannikon Puolus ta jan pä ivä 
Kil tojen neuvot te lukunta perustet tu 
RP-kil lan paikal l isosastojen kuulumis ia 
Killan ansioplakett i 
Viest iupseeri t ker taushar joi tuksessa 
Kuu lumis i a (SIRtR, T u r R t R , VaaRPs to , HanRPs to , 
KotRPsto , RannJP, Mer iSK, Johtorengas) 
Matti Kurki kiertänyt Euroopan vasta- j a myötäpä ivään 

4 /1963 
Vuos ikokouskuulumis ia (RtUY) 
Rp-kil lan uutisia 
Mer ipuolus tuksen osuus j a asema tämän päivän totaali-
sessa puolus tuksessa 
Kivekäs, Kirke j a Canterburyn arkkipi ispa 
R tUY:n vuos ikokous 
Kuu lumis i a (SIRtR, T u r R t R , VaaRPs to , HanRPs to , 
KotRPsto , T y k K , Johtorengas) 
Katsauks ia-Nor j an Rannikkopuolus tus 

1/1964 
Kil ta toiminta tiivistyy 
Kenraa l imajur i Nii lo Sario in m e m o r i a m 

Rp-kil lan to imintaker tomus 1963, to imintasuunni te lma 
1964 
Rannikkotykis tön vuosikir ja 1964 
Kuu lumis i a (SIRtR, T u r R t R , VaaRPs to , HanRPs to , 
KotRPsto , T y k K , Johtorengas) 
Katsauksia 

2 /1964 
Rannikkosot i laskot iyhdis tyksen työsaralta 
Rp-ki l lan paikal l isosastojen to imintaohje vahvistet tu 
I t-upseeriyhdistys 10 vuotta 
Vaasa varuskuntakaupunkina 
Johtorengas 
Vaxholmala is ten vierailu Suomenl innassa 
Kuu lumis i a (SIRtR, TurRtR , VaaRPs to , HanRPs to , 
KotRPsto , TykK) 
Hangon Al iupseer ikerhon kuulumis ia 
Katsauksia (Ruotsin l i ikkuva rannikkotykistö) 

3 /1964 
25. vuot iaan nykynäkymiä (TurRtR) 
Rp:n levykkeet luovutettu kenraali Simeliuksel le j a pää-
joh ta ja Warikse l le 
TurRtR:n 25-vuot ispäivänä 
Helsingin reservinal iupseerien rannikkopuolustusosas-
ton kuulumis ia (matka) 
Rannikon Puolustaj ien pä ivä Kotkassa 30.8. 1964 
Rp-ki l lan Helsingin osaston p ikkujoulu juhla 
Vaasa varuskuntakaupunkina 
Kuu lumis i a (SIRtR, T u r R t R , VaaRPs to , HanRPs to , 
KotRPsto , Johtorengas , TykK) 

4 /1964 
RtUY:n vuos ikokouskuulumis ia ml pöytäkir ja , toimin-
tasuunni te lma v 1965 
In m e m o r i a m - ylik T Tuuna, korpr J Pönni j a tkm P 
Hal tsonen (K 8:n onnet tomuus) 
Kenraa l imajur i Nii lo Sarion muis torahaston säännöt 
Hels ingin reservinal iupseerien rannikkopuolus tusosas-
ton toimintaa 
Kuu lumis i a (SIRtR, T u r R t R , VaaRPs to , HanRPs to , 
KotRPsto , Johtorengas , TykK) 
Vaikutuks ia alokasajal ta 
Au oppilas J Hyppölän puhe VaaRPs ton AuK:n loppu-
juhlassa 27.11. 1964 
Siellä kaikilla oli niin mukavaa. . (Rp-kil lan Helsingin 
osaston p ikkujoulut ) 

1/1965 
Jääkäri l i ike 50 vuotias 
Kil ta toiminnasta 
Ev Reino Aal tonen 60 vuotta 
Eräs leiriepisodi 
Evl Kokkonen 60 vuotta 
Vara tuomar i , kapteeni Ignatius 50 vuotta 
In m e m o r i a m tykkimies res E Sundst röm 
Kuu lumis i a (SIRtR, T u r R t R , VaaRPs to , HanRPs to , 
KotRPsto , Johtorengas) 
Helsingin reservinal iupseerien rannikkopuolustusosas-
ton toimintaa 
Katsauksia (Ruotsin rannikkotykis tö) 
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2/1965 
Rannikkotykistön koulutuksen alkuvaiheista 
Suomenlinnan aliupseerikerho 45-vuotias 
Suomenlinnan aliupseerikerhon taipaleelta 
In memoriam eversti A Kiveliö, evl L Rannisto 
Merkkipäiviä maj E Liusvaara ja ev T Kainulainen 70 
vuotta 
Kiltakuulumisia 
Vaasan kilta perustettu 
K u u l u m i s i a (S IRtR , T u r R t R , V a a R P s t o , 
HanRPsto,Johtorengas, TykK) 
Oppilaskuntarientoja (AuK/SlRtR/Isosaari) 
Katsauksia (Ruotsin Merivoimien esikunta, Ruotsin rt 
1965-1970) 
Kesän kiltajuhlat 

3/1965 
Sosiaalisten olojen parantaminen linnakkeilla 
Rannikkotykistön koulutuksen alkuvaiheista II 
RtUY:n vuosikokouskutsu 
Kiltakuulumisia (Rp-päivä Turussa 15.8.) 
Tauno Sademies 50 vuotta 
In memoriam Esko Tulikoura 
Kuulumisia (SIRtR, TurRtR, VaaRPsto, HanRPsto, 
TykK) 
Kirje kotiin (vaimolle Loukkausten kiveltä) 
Kun rantapyssyt raivasivat (miinanraivaus) 
Rannikon Puolustajain päivä Turussa 15.8. 1965 
Niikkanan koneasema 
Katsauksia - Maihinnousun torjunta 

4/1965 
RtUY:n vuosikokouskuulumisia 
Kenraali Valve 70 vuotta 
Ylil Olavi Nissinen 50 vuotta 
RtUY:n vuosikokouskuulumisia 
Kuulumisia (SIRtR. TurRtR, VaaRPsto, HanRPsto, 
KotRPsto, Johtorengas) 
Ruotsin rannikkotykistön alukset 
Liikkuvuus kiinteässä rannikkotykistössä 

1/1966 
Talviyhteydet ajan tasalle (väylälossit) 
Evl Herttua 50 vuotta 
Talvi- ja kelirikkokauden yhteydet linnakkeille 
Kuulumisia (SIRtR, TurRtR. VaaRPsto, HanRPsto, 
KotRPsto, TykK) 

Rannikkotykistön vuosikirja 1966 ilmestynyt 

2/1966 
Bengtskär 26.-27.7. 1941 
Bengtskärin taistelu 26.7. 1941 
Striden om Bengtskär 
Rannikon Puolustajan päivä Mäkiluodossa 22.5. 1966 
Kiltakuulumisia 
Entisen Rannikkotykistörykmentti 2:n historia-ja avus-
tussäätiö 
Kesäretki Uuteenkaupunkiin (Rp-kilta) 
Kuulumisia (SIRtR, TurRtR, HanRPsto, KotRPsto) 
Katsauksia (maihinnousuoperaatiot Vietnamissa) 
Bengtskärin muistolaatan paljastustilaisuus 24.7. 1966 

3/1966 
Kilta-asiaa (Erkki Tuuli) 
Eversti Hassinen 60 vuotta 30.9. 1966 
Entisen RT 3:n alkuvuosilta (Arvi Koljonen) 
Rovasti E Kalpa 70 vuotta 7.10 1966 
Kapt evp Y Vainio 60 vuotta 3.11. 1966 
Kuulumisia (SIRtR, TurRtR. HanRPsto, KotRPsto, 
VaaRPsto) 
Kiltakuulumisia 

4/1966 
RtUY:n vuosikokous ym asiaa (V Karvinen) 
Eversti Ch Olin 80 vuotta 10.11. 1966 
In memoriam kapteeni Wäinö Heinikainen 
Hyökkääjän ja puolustajan välinen kilpajuoksu rannik-
ko-olosuhteissa 
Kuulumisia (SIRtR, HanRPsto, KotRPsto, VaaRPsto, 
TykK) 
Kiltakuulumisia 
Helsingin reservinaliupseerien rannikkopuolustusosas-
ton toimintaa 
Toimintasuunnitelma vuodelle 1967 
Rannikkotykistö - moottoroitu keskiötykistö - rannikko-
joukot 
RtUY:n toimintavuoden 1966 varrelta 
Koivistoja Viipurinlahti 1939-1944, WSOY 1958 

1/1967 
Uusia näkymiä kelirikkoliikenteestä 
Rannikkotykistön ensimmäiseksi tarkastajaksi määrätty 
eversti V. Karvinen 
Rannikkotykistön johto-organisaation vaiheilta 
Kuulumisia (SIRtR, HanRPsto, KotRPsto, VaaRPsto, 
TykK) 

Rannikon Puolustajain Helsingin killan kuulumisia 

2/1967 
Upseeritilanne rannikkotykistössä 
Juhannusjuhlat Puumalassa (Reino Vierros) 
Johtaja Sulo Värtö 50 vuotta 
In memoriam luutnantti Tapio Kaasinen 
Kuulumisia (SIRtR, HanRPsto, KotRPsto, VaaRPsto, 
TykK) 
Kiltakuulumisia (vuosikokous, Helsingin Kilta, Turun-
maan Kilta) 
Rt-kerho Johtorengas 30-vuotias 
Norjalaisia Englannin rannikkotykistössä 
Käytetäänkö elektronilaitteita torjuntapataljoonassa 
Maanpuolustuspäivät Upinniemessä 
Merikaapelit - suuntaradiot (Kapteeni Olavi Vehmas) 
3/1967 
Maanpuolustusjuhlat kunniaan 
Rannikkotykistörykmentti 2 (majuri A Hukari) 
Mäkiluoto - Porkkalan linnoitus (majuri O Vehmas) 
Rannikkojääkäripataljoona 
Kuulumisia (HanRPsto, KotRPsto, TykK) 
Kiltakuulumisia - Turunmaan kilta, Helsingin kilta 
Viimeinen venäläinen maihinnousu 
Rankin linnakkeen ensimmäinen suomalainen päällikkö 
keväällä 1918 
Rannikkotykistön reserviupseerikurssit tänään 
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4/1967 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen vuosikokous 
25.11. 1967 
Kenraalimajuri Väinö Karvinen 60 vuotta 
Everstiluutnantti H V Seppälä 50 vuotta 
Rt-kerho Johtorengas 30-vuotias 
Helsingin kilta toiminut viisi vuotta 
Kymenlaakson kilta 5 vuotias 
Kuulumisia (SIRtR, HanRPsto. KotRPsto, VaaRPsto. 
TykK, PErttsto) 
RtUY:n vuosikokouskuulumisia 
Sotakorkeakoulun merisotalinja 9 
Rannikonpuolustajain kilta 
Vihollisella on ilmatyynyaluksia 

1/1968 
Rannikkotykistön tarkastaja eversti Veikko Vuorela 
Everstiluutnantti Mauno Loikkanen 60 vuotta 
Majuri Kaarlo Aronen 50 vuotta 
Majuri evp I larry Ignatius 50 vuotta 
In memoriam - ye-everstiluutnantti Arvi Koljonen 
Kiltakuulumisia - Rannikonpuolustajain kilta, Turun-
maan kilta 
Kuulumisia (SIRtR, HanRPsto, KotRPsto, VaaRPsto. 
TykK) 
Katsauksia - patteristo marssilla 
Sodankäynnin 10 pääperiaatetta Mao-Tse-Tungin mu-
kaan 

2/1968 
Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti 50 vuotta 
Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti 1918-1968 
(everstiluutnantti J Hannula) 
Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti tänään 
Varusmiehellä Suomenlinnassa 
Kiltakuulumisia - Rannikonpuolustajain kilta, Helsingin 
kilta 
Kapteeni A I Vaittinen 50 vuotta 
Kuulumisia (SIRtR, HanRPsto, KotRPsto, VaaRPsto, 
TykK) 
Rannikkotykistön kilpailuammunnat 
Kresta-luokan ohjusristeilijä 

3/1968 
Kotkan Rannikkopatteristo 50-vuotias 
Kotkan Rannikkopatteristo 1918-1968 (kapteeni Pertti 
Huhtanen) 
Kotkan Rannikkopatteriston komentajat 
Kotkan Rannikkopatteristoa kuvina 
Ruotsinsalmen taistelu (majuri O Vehmas) 
Laatokan puolustajat RT 3:m vuosijuhlassa Turussa 
Kiltakuulumisia Rannikonpuolustajain päivä Hangos-
sa ym 
Evl V K Lappinen 50 vuotta 

Kuulumisia (SIRtR. HanRPsto, KotRPsto, VaaRPsto) 

4/1968 
Rannikkotykislcin IJpseeriyhdistys 35 vuotta 
Everstiluutnantti Toivo Knuuttila 60 vuotta 
Everstiluutnantti Jouko Hannula 50 vuotta 
Pääjohtaja Eero Salovaara 50 vuotta 

l iuun Rannikkotykistörykmentti tänään 
Turun Rannikkotykistörykmenttiä kuvina 
I urun Rannikkotykistörykmentin komentajat 
I langon Rannikkopatteristo (maj E Saramo) 
I langon Rannikkopatteriston komentajat 
I langon Rannikkopatteristoa kuvina 
Vaasan Rannikkopatteristo 1952-1958 (luutnantti Eero 
Linnuvcsi) 
Vaasan Rannikkopatteriston komentajat 
Kuulumisia (SIRtR. KotRPsto, VaaRPsto, TykK) 
Kesäflokuu-laipaleen alku m/68 (kadetti Toiskallio) 
Kiltakuulumisia - Rannikonpuolustajain kilta, Helsingin 
kilta 
Maanpuolustushenki on kaikkien armeijojen tärkein ase 
Keltaisen Prikaatin aseveljet-varusmiehet (ev Lyytisen 
puhe) 

1/1969 
RllJY:n vuosikokous 7.12. 1968 
Kiltakuulumisia 
Majuri Erkki Antero Saramo 50 vuotta 
Everstiluutnantti Pentti Aarne Elomaa 50 vuotta 
Majuri evp Tauno Kallio 60 vuotta 
l ludet rannikkotykistöupseerit 
Kuulumisia (SIRtR, HanRPsto, VaaRPsto, TurRtR, 
KotRPsto) 

2/1969 
Rannikon Puolustajain päivä (Erkki Tuulen puhe 15.5. 
Raumalla) 
Rannikon Puolustajain päivä Kuuskajaskarissa 
Kuuska jaskarin historiaa 
Entisen RT 3:n kantahenkilöstön retki 
Rannikkotykistön uudet upseerit 
Suomenlinna- Sveaborg - Viapori (teoksen esittely) 
Kuulumisia (SIRtR, HanRPsto, VaaRPsto, TurRtR, 
KotRPsto) 

3/1969 
Näin syntyi Rannikkotykistökoulu ja tällainen se on 
Rannikkotykistökoulun henkilöstö 
RtlJYin uudet kunniajäsenet ja ansiomerkit 
Turun Rannikkotykistörykmentti 30 vuotta 

Toimitusjohtaja Helmut Hess 50 vuotta 
Kuulumisia (SIRtR, HanRPsto, VaaRPsto, KotRPsto) 
Maanpuolustustehtävissä 1939-40, 1941-45 toiminut 
Suonien mies ja nainen (muistomerkkien esittely) 

4/1969 
Rannikkotykistön tarkasta eversti Vuorela eronnut vaki-
naisesta palveluksesta 
Eversti Vuorelan jäähyväiskirjoitus 
Rannikkotykistön uusi tarkastaja eversti Eero Veranen 
Eversti K. J. Mikola 60 vuotta 
Varatuomari Huhanantti 60 vuotta 
Kiltakuulumisia 
Kuulumisia (SIRtR. HanRPsto, VaaRPsto, TurRtR, 
KotRPsto, RtK) 
Vuoden 1969 kilpailuammunnat 
Alaisen psyykkisen ja fyysisen kunnon sekä yksilöllisen 
piirteiden huomioonottaminen tehtäviä annettaessa 
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