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Rakentaminen ja 
rannikonpuolustus 

Tämän lehden pääteemana on Uudenmaan läänin rannikkokau-
punkien ja rannikonpuolustuksen esittely. Mereen rajoit tuva 
manner ja sen edustalla oleva saaristo on arvokasta j a haluttua. 
Me rannikonpuolustajat to imimme tällä alueella kautta maan. 
Vuodesta toiseen käydään arvokeskusteluja maankäytön mielek-
kyydestä ja sen todellisesta käyttötarkoituksesta. 

Puolustusvoimilla on hallinnassaan lukuisia saaria - jopa 
saariryhmiä - jotka kiinnostavat suurta yleisöä. On vähintään-
kin salaperäistä ohittaa veneellä maihinnousukieltokyltil lä va-
rustettu saari, josta tarkkaavaisimmatkaan havainnoitsijat eivät 
löydä katseellaan sotilaalliseen toimintaan viittaavaa varusta-
mista. Ja jos löytyy, niin ainakin rakennukset ovat hoitamatto-
man näköisiä ja luvattoman huonossa kunnossa. 

Rannikonpuolustus tarvitsee maata " ja lkojensa" alle. Se tar-
vitsee mannerta ja saaria, joi ta se varustaa ja rakentaa rauhan 
aikana pahan päivän varalle. M e kaikki t iedämme, että ns. kyl-
mäkin kivi on tarkoin etukäteissuunnitelmissa otettu huomi-
oon. T iedämme myös sen, että puolustusvoimien päätehtävä ei 
ole kiinteistöhoito, mutta kun rakennukset kuitenkin ovat vält-
tämättömiä, tulisi niistä pitää hyvää huolta. Korjausrakentami-
nen ei koske ainoastaan asumalähiöitä. Se koskee kaikkea ra-
kentamista. Kyse ei ole tässä tapauksessa viihtyvyydestä, vaan 
terveestä jä l jes tä ja oikeasta varojen käytöstä. Viihtyvyys tulee 
niiden myötä. 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta on kunnostanut arkki-
tehti Eliel Saarisen kapellimestari Robert Kajanuksel le suun-
nitteleman graniittisen saunarakennuksen Upinniemen kärjessä 
70-luvun lopulla rakennus muistutti epämääräistä kivikasaa. Nyt 
paikalla on upea, museoviraston suojeluksessa oleva nähtävyys. 
Kilta on myös kunnostanut Helsingin edustalla sijaitsevan Kui-
vasaaren linnakkeen 12"-kaksoistykkitornin ja sen lähiympä-
ristössä sijaitsevat kasematit . Tämäkin oh museoviraston suoje-
luksessa j a yksi maailman ainutlaatuisista nähtävyyksistä. 

Kiltojen toimialaan - edellä kuvatusta huolimatta - ei kuulu 
rakennusurakointi . Lienee selvää myös se, että puolustusminis-
teriön toimialaan ei kuulu historiallisten monumentt ien kun-
nostus. Yhteinen nimittäjä löytynee siitä, että puolustusminis-
teriön kannattaisi nyt hyödyntää rakennusalan vapaa kapasi-
teetti sekä edullinen hintataso j a huolehtia rakennuskantansa 
kunnostuksesta - ainakin meidän rannikonpuolustaj ien osalta. 
Rauhallista kesää toivottaen j a kaunista saaristoa ihaillen 

Eero Sivunen 
päätoimittaja 
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HELSINKI -
sotien runtelema kaupunki 
Timo Kaukoranta 

Täällä puolustetaan maamme pääkaupunkia, 
koska mantereella puolustusalueen syvyys on liki 
sama kuin kauppatorin leveys. 

Helsingin kaupungilla on yllättävän sotaisa 
menneisyys. Historiasta tunnettu maamme 
asema naapuriensa alaisuudessa on vienyt 

Helsingin idän ja lännen välisten kahinoiden 
taistelutantereeksi. Vaarallisin tilanne Helsin-

gillä oli kuitenkin jatkosodan aikana, jolloin 
koko kaupunki oli vaarassa tuhoutua Neuvos-
toliiton kaukotoimintailmavoimien suurpom-
mituksissa. Sotien koettelemukset ovat jättä-
neet Helsinkiin merkkejä, joita on nähtävissä 

useissa paikoissa. 

i iäkaupun k i seudun 
sotaisa menneisyys 
ulottuu aina viikinki-
aikaisiin ryöstöretkiin 
ja novgorodilaisten 
1300-luvun alussa 

suorittamiin hävitysretkiin. Meillä 
ei kuitenkaan liene tarvetta tar-
kastella niitä tapahtumia, joiden 
johdosta Tähtitorninmäellä aika-
naan poltettiin vainovalkeita, vaan 
voimme keskittyä vuonna 1550 
tapahtuneen Ilelsingin kaupungin 
perustamisen jälkeisiin varsinai-
siin sotatapahtumiin. 

Sodan ensi rasitukset 

1550-luvun puolivälissä puhjen-
nut Ruotsi-Suomen ja Novgoro-
din-Venäjän välinen sota ei suo-
ranaisesti koskettanut nuorta kau-
punkia. Helsinki joutui kuitenkin 
muonittamaan ja majoittamaan 
alueelleen leiriytyneitä joukkoja 
ja ylläpitämään satamassaan ol-
leita sotalaivoja. 

Ensimmäisen kerran sota ko-
etteli kaupunkia vuonna 1571, 
kun Iivana Julman joukot teki-
vät jäitse hävitysretkiä myös Hel-
singin alueelle. Tuhottujen ra-
kennusten ja raskaiden sotavero-

jen lisäksi kaupunkia kohtasi va-
kava ruttoepidemia, mihin kuoli 
suuri osa kaupungin porvareista. 

Muutaman vuoden kuluttua 
Iivana Julman Tallinnaa piirittä-
vistä joukoista 1 200 tataarin rat-
suosasto teki jäitse hyökkäyksen 
kohti Helsinkiä. Joukot tulivat 
Kuivasaareen, mistä korkeat ah-
tojäät estivät hyökkäyksen jatka-
misen Helsinkiin. Ympäristön 
kunnissa tehtiin jälleen suurta tu-
hoa. 

Vielä ennen vuosituhannen 
vaihdetta Vantaan Helsinki jou-
tui viimeisen kerran suoranaisesti 
sodan jalkoihin Sigismundin ja 

Kaarle-herttuan välisessä sodas-
sa. Tällöin osa kuningasmielisis-
tä pakeni Helsingin satamasta 
laivoitse yli meren, osa teloitet-
tiin. 

Ensimmäinen 
venäläismiehitys 

1600-luvun puolivälissä Viron-
niemelle siirretty Helsinki sääs-
tyi pitkään sodan kauhuilta. Vuon-
na 1700 alkanut Pietari Suurta 
vastaan käyty Suuri Pohjan sota 
ulotti vaikutuksensa Helsinkiin. 
Heti sodan puhjettua ryhdyttiin 
kaupunkiin rakentamaan vallituk-
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Suomenlinnan muureja Kustaanmiekassa 

sia ja pattereita. 
1713 venäläinen sadan aluk-

sen ja 12 000 miehen vahvuinen 
osasto miehitti Helsingin useam-
man päivän kestäneiden kiivai-
den taisteluiden jälkeen. Eversti 
Armfelt in johdossa toimineet 
puolustajat polttivat perääntyes-
sään käytännöll isesti katsoen 
koko kaupungin. Tämän kahdek-
san vuotta kestäneen ja Uuden-
kaupungin rauhaan päättyneen 
venäläismiehityskauden jälkeen 
elämä Helsingissä oli aloitettava 
aivan alkutekijöistä. 

Toinen venäläismiehitys 

Keväällä 1742 Ruotsi aloitti on-
nettoman hattujen sodan Venäjää 
vastaan. Venäläiset joukot eteni-
vät nopeasti rantatien suunnassa 
vanhan irlantilaisen onnensoturi 
de Lacy'n johdolla. Kun Hamina 
oli vallattu, sieltä saapui meritse 
Helsinkiin yli 4 000 sairasta ja 
kaupunki hukkui kurjuuteen. 

Heinäkuun lopulla peräänty-
vä ruotsalais-suomalainen armei-
ja ryhmittyi Helsinkiin ja sen 
ympäristöön. Alueella käytiin 
kiivaita taisteluita ja puolustajan 
joukot olivat jo kapinan partaal-
la. Elokuun lopulla puolustajat 
antautuivat ja Helsinki jäi jälleen 
venäläisten käsiin. 

Tällä kertaa kaupunkia ei hä-
vitetty, vaan siellä säilyi kuri ja 
järjestys. Miehittäjän armeija ei 
koskaan marssinut itse Helsin-
kiin. Kaupungissa käytettiin vain 

varuskuntapalvelukseen määrät-
tyjä osastoja. Kaupunki luovutet-
tiin takaisin jo seuraavana vuon-
na, kun sota päättyi Turun rau-
haan. 

Pohjolan Gibraltar 

Keväällä 1748 aloitettiin Helsin-
gin mittavat linnoitustyöt ranska-
laisten lupaamien suurten avus-
tusmäärärahojen turvin. Ehrens-
värdin johdolla rakennettiin Via-
pori, missä oli parhaimmillaan 
töissä yli puolet Suomen armei-
jasta. 

Linnoituksen rakentaminen 
vilkastutti Helsingin elämän ai-
van uuteen kukoistukseen. Vä-
lillä jopa yli 6 000 henkeen kas-
vanut tilapäinen työvoima sekä 
elintarvikkeiden ja muun mate-
riaalin suuri kulutus loivat kau-
pungille ennen kokemattomat 
toimintaedellytykset. 

Kustaa III:n 1700-luvun lo-
pulla käymässä sodassa Viapori, 
Santahamina ja Isosaari toimivat 
joukkojen tukikohtina, mutta 
taistelut eivät ulottuneet Helsin-
kiin. 

Viimeinen 
venäläismiehitys 

Vuoden 1808 sodan puhjetessa 
Helsinki oli avoin kaupunki, eli 
sitä ei ollut tarkoituskaan puolus-
taa. Itse kaupungin alueella oli 
vain pataljoonan verran joukko-
ja, mutta Viaporiin oli sijoitettu 

yli 7 000 sotilasta. 
Lyhyiden taisteluiden jälkeen 

rannikon suunnassa edenneet ve-
näläiset miehittivät Helsingin. 
Edellisen vuoden tappioita tuot-
taneen sotaretken jäljiltä venäläi-
set joukot olivat hyvin vajaalu-
kuisia. Helsingin miehit tänyt 
joukko oli niin heikko, että jo 
pienimuotoinenkin hyökkäys Vi-
aporista olisi karkottanut vihol-
lisen kaupungista. 

Mutta linnoituksesta ei hyö-
kätty. Venäläiset saivat rauhassa 
vahventaa joukkojaan ja linnoit-
taa omia taisteluasemiaan Hel-
singin alueelle. Monenlaisten 
vaiheiden ja tapahtumien jälkeen 
Viapori antautui toukokuun alus-
sa. Venäläiset olivat saaneet lä-
hes miekaniskut ta ha l tuunsa 
maailman lujimpiin kuluneen lin-
noituksen. 

Helsingin miehitys sujui hy-
vän järjestyksen ja kurin mer-
keissä. Venäläisten politiikkana 
oli rasittaa kaupungin asukkaita 
mahdollisimman vähän. 

Viaporin pommitus 

Krimin sodan aikana pääkaupun-
gin uskottiin olevan mereltä lä-
hestyvän vihollisen todennäköi-
senä tavoitteena. Helsingin mie-
hitysjoukkoja vahvennettiin siten, 
että koko kaupunki muistutti yhtä 
suurta sotaleiriä. Kaupungin lin-
noittamista jatkettii n j a rakennet-
tiin jopa lennätinlinja Pietarista. 

Mahtava englantilais-ranska-
lainen laivasto kävi useita päi-
viä kestäneen tykistötaistelun 
Viaporin ja Helsingin kaupungin 
alueelle sijoitettujen pattereiden 
kanssa. Hyökkääjän vetäydyttyä 
toivottomaksi osoittautuneesta 
operaatiosta, Englannin ja Rans-
kan sanomalehdet julkaisivat ku-
vauksia siitä, miten Viapori oli 
hävitettyjä Helsinki poltettu tuh-
kaksi. Tosiasiallisesti Krimin so-
dan vaikutukset olivat melko 
vaatimattomat. 

Kaupungin linnoitustöillä ja 
suurten venäläisjoukkojen ylläpi-
dolla oli taisteluita suuremmat vai-
kutukset helsinkiläisten elämään. 
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Teknillinen korkeakoulu 
ilmapommituksen jäljiltä 

30.11.1939. 

Ensimmäinen 
maailmansota 

Ensimmäisen maailmansodan ai-
kana ruvettiin Helsinkiä jälleen 
kerran linnoittamaan. Pietarin 
puolustusta varten rakennettavaan 
merilinnoitusketjuun liittyviä töitä 
tehtiin myös Helsingin edustalla. 
Lisäksi Helsinki toimi Venäjän 
Itämeren laivaston tukikohtana. 

Samaan aikaan venäläiset 
ryhtyivät saattamaan loppuun 
Ehrensvärdin suunnitelmia. Jot-
ta kaupunkia voitaisiin puolus-
taa myös mantereen puolelta, ra-
kennettiin kaupungin kiertävä 
linnoitusketju, jonka osia on vie-
lä nykyäänkin nähtävissä. Työ-
läisten joukossa oli mm 3 000 
kiinalaista, joissa paikalliselle 
väestölle riitti ihmettelemistä. 
Linnoitustyöt jatkuivat aina ke-
sään 1917 asti. 

Saksalaisten valtaus 

Sisällissodaksi muuttuneen vapa-
ussodan aikana Helsinki jäi pu-
naisten haltuun. Suurempia suo-
malaisten keskinäisiä taisteluita 
ei kaupungissa käyty. 

Kun saksalaisten ja venäläis-
ten välillä oli jo solmittu Brest-
Litovskin rauhansopimus, saksa-
laiset nousivat maihin Hangossa 
ja Loviisassa. Hyökkäystä jatket-
tiin kohti pääkaupunkia. Helsin-
gissä olevien venäläisten jouk-
kojen kanssa oli tehty sopimus, 
etteivät ne puutu saksalaisten ja 
punaisten välisiin asioihin. 

Huhtikuun 12. päivänä 1918 
saksalaiset toteuttivat maitse ja 
meritse valkokaartin tukeman 
hyökkäyksen Helsinkiin. Jälleen 
kerran käytiin taisteluita Helsin-
gin kaduilla. Sitkeästä vastarin-
nasta huolimatta punaiset joutui-
vat luopumaan vain pieneltä osin 
vaur io i tunees ta kaupungis ta . 
Vuoden 1918 sodan aiheuttamat 
henkiset vauriot olivatkin muita 
menetyksiä suuremmat. 

1939 Suomi 
pommitettiin 
maailmankartalle 

Kolme tuntia sen jälkeen, kun 
Venäläiset olivat talvisodassa ylit-
täneet valtakunnan rajan, aloitet-
tiin Helsingin pommitukset. Kii-
vaimmat pommitukset ja suurim-
mat tuhot koettiinkin Helsingissä 
sodan muutaman ensimmäisen 
päivän aikana. Talvisodan aikana 
Helsingin pommituksissa kuoli 
yhteensä 97 henkilöä ja haavoit-
tui 260. Rakennuksia tuhoutui tai 
vaurioitui yhteensä 55. 

Ulkomailla Neuvostoli i ton 
suorittamat siviilikohteiden pom-
mitukset aiheuttivat voimakasta 
suuttumusta. USA:n presidentti 
Roosevelt esitti Neuvostoliitolle 
toivomuksen, ettei Suomen kau-
punkeja pommitettaisi. Molotov 
vastasi Rooseveltille seuraavas-
ti: "Neuvostoliiton koneet eivät 
ole pommittaneet eivätkä pom-
mita kaupunkeja vaan lentokent-
tiä, mitä 8 000 kilometrin pääs-
sä olevasta Amerikasta ei voida 
havaita." 

Ilmatorjunta pelastaa 
tuholta 

Jatkosodan alkuvaiheessa Helsin-
ki selvisi helpolla talvisodan al-

kupäivien tapahtumiin verrattu-
na. Pääsyynä lienee Neuvostolii-
ton lentojoukkojen sitoutuminen 
Baltian maissa edenneiden sak-
salaisten torjuntaan. 

Helmikuussa 1944 Neuvosto-
liitto ryhtyi painostamaan Suo-
mea i r ro t t au tumaan sodas ta 
hyökkäämällä ennen näkemättö-
min pommituskonemäärin Hel-
sinkiä vastaan. Hyökkäykset to-
teutettiin kolmena yönä kymme-
nen päivän välein. Yhteensä 
näissä on arvioitu olleen noin 2 
000 lentoa, joista puolet viimei-
sessä suurhyökkäyksessä. Pom-
meja pudotettiin yhteensä noin 
20 000, joista vain 799 putosi 
kaupunkialueelle. 

Jatkosodan aikana Helsinkiin 
kohdistettiin yhteensä 39 pom-
mitusta, joissa kuoli yhteensä 
245 henkilöä ja haavoittui 646. 
Pelkästään kolmessa vuoden 
1944 suurhyökkäyksessä raken-
nuksia tuhoutui tai vaurioitui 434 
ja tulipaloja syttyi 123. 

Tehokkaan ja hyvin järjeste-
tyn ilmatorjunnan ansioksi voi-
daan lukea se, että meillä on Hel-
singissä jäljellä runsaasti vanho-
ja rakennuksia. Jos kaikki arvi-
oidut 20 000 pommia olisivat pu-
donneet kohteeseensa, olisi kau-
punkimme varmasti hyvin erinä-
köinen. 
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K I R K K O N U M M I 
- tulevaisuuteen ennakko-

luulottomasti katsova merikunta 

Kirkkonummen kirkko on 1200-luvulta. 

Tämän päivän Kirkkonummi on tulosta 
nopearytmisestä kehityksestä, joka on 
tapahtunut Porkkalan alueen palautta-

misen jälkeen. Runsaassa kolmessakym-
menessä vuodessa Kirkkonummi on 

muuttunut idyllisestä ruotsinkielisestä 
maanviljelyskunnasta kaksikieliseksi 

vauraaksi teollisuus- ja palvelukunnaksi, 
jota nuoret ja nuorekkaat ihmiset asut-

tavat. 

K irkkonummi on mainittu 
ensimmäisen kerran asia-
kirjoissa 1330. Rannikon 
ruotsinkielinen asutus sai 
alkunsa viikinkiaikana 
1000-luvun molemmin 

puolin. 1300-luvulla ns talonpoi-
kaispurjehduksen myötä virisivät 
vilkkaat kulttuuri- ja kauppayh-
teydet Baltiaan. 

Toinen maa i lmanso t a toi 
Kirkkonummen ja kirkkonum-
melaisten elämään dramaattisen 
muutoksen. Suomi sitoutui väli-
rauhansopimuksessa Neuvosto-
liiton kanssa syyskuussa 1944 
vuokraamaan ns Porkkalan alu-
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een Neuvostoliitolle laivastotu-
kikohdaksi 50 vuodeksi. Alue 
piti tyhjentää kymmenessä päi-
vässä. Porkkalan alueelta joutui 
lähtemään yli 7 000 asukasta, 
joista kirkkonummelaisia oli n 5 
500. Luovutet tuun alueeseen 
kuului 2/3 Kirkkonummesta . 
Porkkalan alue palautettiin en-
nenaikaisesti vuonna 1956. Täs-
tä alkoi Kirkkonummen kehitys 
nykyaikaiseksi teknologiakun-
naksi hyvinkoulutettuine asuk-
kaineen. 

Merikunta Helsingin 
kupeessa 

Kirkkonummi sijaitsee Suomen-
lahden rannalla, 30 km Helsingis-
tä länteen. Länsiväylä kulkee kun-
takeskuksen kautta, Turunväylä 
halkaisee kunnan pohjoisosan 
Veikkolassa. Kehä III yhdistää 
kunnan muihin valtakunnan pää-
väyliin. 

Kirkkonummi on luonteel-
taan maaseutumainen merikun-
ta. Suomenlahden rantaviivaa on 
150 km ja merimaisemaa kau-
nistaa 900 saaren upea saaristo. 
Luonnonsuojeluja erämaa-aluei-
ta on pintaa-alaan nähden ilmei-
sesti enemmän kuin missään 
muussa Etelä-Suomen kunnassa, 
merkittävimpiä ovat saaristo sekä 
Nuuksion ja Meikon erämaa-alu-
eet. 

Puolustusvoimat osana 
kuntakuvaa 

Puolustusvoimat on vahvasti 
mukana Kirkkonummen nykypäi-
vässä. Tänä päivänä Porkkalan 
varuskunnassa Upinniemessä toi-
mivat Suomenlahden laivasto ja 
Porkkalan Rannikkopatteristo. 
Lisäksi varuskuntaan on sijoitet-
tu palokoulutuskeskus. Laivasto-
asema ottaa vastaan kolme kertaa 
vuodessa kaikki merivoimien pal-
velukseen astuvat noin 550 alo-
kasta ja antaa heille peruskoulu-
tuksen, aliupseerikoulutuksen ja 
osan erikoiskoulutusta, mm su-
keltajakoulutuksen. Porkkalan 
Rannikkopat te r i s to koulut taa 
alokkaat sekä antaa ai iupseerikou-
lutuksen ja erikoiskoulutusta. 
Mäkiluodon linnakkeella anne-
taan rannikkotykistön tykkimie-
hille erikoiskoulutusta ja linnak-
keelle kuuluu meri- sekä ilmati-
lan jatkuva valvonta. Varuskun-
ta-alueella on vakinaisia asukkai-
tan900javarusmiehiä650-l 400. 

Suomenlahden merivartios-
ton merivartioasema Porkkalan-
niemen kärjessä valvoo meri- ja 
venel i ikennet tä j a Porkkalan 
luotsiasema ohjaa laivoja. 

Nuorten ihmisten kunta 

Kunnassa on tällä hetkellä 27 000 
asukasta. Väestön kasvu on ollut 

nopeaa, noin 5 000 uutta asukasta 
vuodessa. Ikärakenne on valta-
kunnan nuorinta. Väestöstä on 24 
% ruotsia äidinkielenään puhu-
via. Ruotsinkielinen väestö on 
antanut paikkakunnan identitee-
tille ja kulttuurille vahvan perus-
tan. 

Ki rkkonummi on vetänyt 
puoleensa suurteollisuutta. Työ-
paikkaomavaraisuus on kunnas-
sa lähes 70 %. Kunnan ulkopuo-
lella työssä käyvät pääosin Hel-
singissä ja Espoossa. Lyhyen vä-
limatkan ansiosta työssäkäynnin 
ja oman elämäntavan tavoitteet 
on helppo yhdistää. 

Turvallinen 
asuinympäristö 

Kunnan tehtävänä on huolehtia 
siitä, että kuntalaisten saatavilla 
on hyvät peruspalvelut kokonais-
taloudellisesti edulliseen hintaan. 
Tavoitteena on tarjota viihtyisä ja 
turvallinen asuinympäristö edis-
tämällä ja valvomalla ympäristö-
jä luonnonsuojelua sekä ympä-
ristöön sopeutuvaa rakentamista. 

Helsingin seudun mittakaa-
vassa kunta on pieni, mutta sa-
malla se on myös ihmisläheinen. 
Kunnan kehittämispolitiikka pe-
rustuu kunnan perusvahvuuksi-
en tukemiseen ja hyödyntämi-
seen. Näitä ovat nuori ja koulu-
tettu väestö, hyvä sijainti ja toi-

miva liikenneverkko, moni-
puolinen luonto- ja kulttuuri-
ympäristö sekä inhimillinen ja 
tehokas kuntaorganisaatio. 

Maire Lindberg 

Porkkalanniemi on suosittu 
ulkoilukohde. 
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Espoo- tekn i i kan osaamista luonnon keskellä. 

ESPOO -
Suomen HiTech-kaupunki 

Espoo on tänään Suomen toiseksi suurin 
kaupunki; samalla se on koko Pohjolan 
suurin korkean teknologian keskittymä 

korkeakouluineen, tutkimuslaitoksineen ja 
hitech-yrityksineen. Espoo on myös Suomen 

kansainvälisin kaupunki ja sellaisenaan 
suosittu asuinympäristö. 

Espoo ta l e imaa pääkaupung in 
Helsingin naapuruus. Espoo on 
osa pääkaupunkiseutua, mutta lä-
hes kuusisataa vuotta se on ollut 
itsellinen kunta sydän-Suomes-
sa. 
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Kisoista kasvuvauhtia 

Espoo ilmestyi Suomen kartalle 
joskus 1400-luvun alkupuoliskol-
la, kun se sai tänäänkin vanhim-
man rakennuksensa, keskiaikai-
sen ha rmaak iv ik i rkon . Y h d e n 
niistäkolmesta, jonka seinillä van-
hat freskot ovat säilyneet jälki-
polville. Seuraavalla vuosisadal-
la kuningas Kustaa Vaasa perusti 
Espoon kuninkaankartanon, mikä 
korosti pitäjän keskeistä merki-
tystä, sijaitsihan se Turun-Viipu-
rin tärkeän maantien, Kuninkaan-
tien varrella. Espoo oli vauras 
maatalouspitäjä aina siihen asti, 
kun siitä 1500-luvulla ryhdyttiin 
rakentamaan kaupunkia. 

Vuonna 1950 Espoon asukas-
luku oli vain noin 20 000. Tä-
nään se on noin 188 000. Kas-
vun lähtölaukaus oli Otaniemen 
korkeakoulucampuksen rakenta-
misen käynnis tyminen vuonna 
1950. E n s i m m ä i s e t a sukkaa t , 
Helsingin Olympiakisojen urhei-
lijat, muuttivat Otaniemeen ki-
savuotena 1952. Silloin olivat j o 
käynnissä myös Tapiolan raken-
nustyöt. Tapiolan puutarhakau-
pungista tuli suomalaisen arkki-
tehtuurin käyntikortt i , j oka on 
käyttökelpoinen vielä tänäänkin, 
neljä vuosikymmentä myöhem-
min. 

Suomen pienoismalli 

Espoo on kuin Suomi pienois-
koossa. Etelässä meri j a saaristo. 
Viihtyisät kaupunginosat eteläi-
sessä osassa, j a pohjoisessa laajat 
metsä- ja järvialueet. 

Nykyespoo la i s e t muut t iva t 
asuinsijoilleen 1960-70 -luvuil-
la. Se oli suurta maal tamuuton 
aikaa. Tulijat olivat nuorta, hy-
vin koulutettua väkeä. Espoo oli 
h o u k u t t e l e v a a s u i n y m p ä r i s t ö . 
Työpaikat olivat Helsingissä. 

Tänään moni asia on muut-
tunut. Espoo on kuin kaupunki-
rypäle. Laajal la alueella kohoaa 
viisi kesk ikokoisen maaseu tu-
kaupungin kokoista suuraluetta, 
sisäkaupunkia. Jokaisella niistä 

on omat piirteensä, mutta yhdis-
tävänä tekijänä tila ja viihtyisyys, 
unoh tama t t a hyviä palvelui ta . 
Parin sukupolven aikana Espoo-
seen on luotu kehittyneet koulu-, 
ku l t t uu r i - j a t e r v e y s p a l v e l u t . 
Työpaikkaomavaraisuus on jo yli 
85 %. Espoolaiset ovat koulutet-
tua, kielitaitoista ja kansainväli-
sesti asennoitunutta väkeä. Yli 
kaksisataa ulkomaalaista yritys-
tä on etsiytynyt kaupunkiin sekä 
lisäksi leegio yhteisomistukses-
sa olevia yrityksiä. 

Espoossa osataan 

Espoon elinkeinoelämä perustuu 
korkeaan koulutukseen, hyvään 
osaamiseen j a pitkälle vietyyn 
teknologiaan. Näiden tekijöiden 
varassa on turvallista suunnista-
utua Eurooppaan j a muualle maa-
ilmaan. Siksi myös monet suo-
malaiset j a ulkomaiset yritykset 
ovat sijoittaneet pääkonttorinsa j a 
tuotantotilansa Espooseen. 

Keh i t tyny t e l i n k e i n o e l ä m ä 
vaatii tuekseen myös hyvät pal-
velut. Espoossa ne toimivat. Vih-
reä ympäristö tar joaa omat mah-
dollisuutensa, haluttiin sitten pur-
jehtia, samoilla metsissä, ratsas-
taa, golfata tai tehdä mitä tahan-
sa k u n t o n s a y l l ä p i t ä m i s e k s i . 
Kult tuurikaupunkina espoolais-
kuorot j a orkesteri t tunnetaan 
kaiki l la mantere i l la . Espoossa 
osataan. 

Vain varuskunta 
puuttuu 

Vaikka Espoo ei olekaan varus-
kuntakaupunki, maanpuolustus-
tahto on korkealla. Vapaaehtoiset 
maanpuolustusjärjestöt toimivat 
aktiivisesti (Tapiolan Reserviup-
seerikerho on Suomen suurin), 
sot iemme muistomerkkejä on ra-
kennettu merkittäviin kohteisiin 
j a sotaveteraaneista pidetään hy-
vää huolta. Sekin on investointia 
tulevaisuuteen. 

Viestintäpäällikkö 
Reima T.A. Luoto 

Vapaaehtoisen 
maanpuolustus-
koulutuksen 
rannikkotykistö-
kurssit 
syksyllä 1995 

Rannikkotykistöpatterin 
toiminta 
21.-26.8.1995 
(n 20 henk.) 
Kurssi toteutetaan Rannikko-
tykistökoululla sekä sovelta-
va harjoitus jollakin linnak-
keella. Kurssilla opiskellaan 
ammunnan perusteita j a uutta 
Ranta-järjestelmää sekä pe-
r e h d y t ä ä n p a t t e r i l a s k i m e n 
käyttöön. Lisäksi tutustutaan 
u u t e e n r t - s i m u l a a t t o r i i n . 
Kurssin johtajan toimii Sami 
Halme. 
Sami Halme 
Pihlajatie 37 A 8 
00270 Helsinki 
puh (työ) 949-420 799 

Linnakkeen taistelu 
11.-16.9.1995 
(n 25 henk.) 
Kurssi järjestetään Esko Jär-
ven johdolla Kuivasaaren lin-
nakkeella sekä Rannikkoty-
kistökoululla. Kurssilla opis-
kellaan linnakkeen taistelun 
perusteet sekä syvennetään 
tietämystä linnakkeen vasta-
hyökkäyksen osalta yhteis-
työssä Rannikkojääkärikil lan 
kanssa. 
Esko Järvi 
Matkamiehenp. 2 B 
00320 Helsinki 

puh 949-737783 

Ilmoittautumiset j a lisätietoja 
kurssien johtajil ta. 

Koulutusvastaava 
Jukka Toukkari 
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Suomenlinnan Rannikkorykmentin lippu vuosipäi-
vän juhlallisuudessa 12.5.1995. 

LIPPURYKMENTTI 
uusien haasteiden 

edessä 
Puolustusvoimissa on viime vuosina toteu-
tettu ja käynnistetty useita sellaisia muu-

toksia, jotka vaikuttavat merkittävästi 
toimintaan myös joukko-osastoissa. Lähes 
kaikilla aloilla on samanaikaisesti käynnis-
sä suhteellisen mittavia uudistuksia. Joku 

onkin sattuvasti todennut, että joukko-
osasto on ensimmäinen tasa jossa kaikki-
en uudistusten, tai minkä hyvänsä muun 
toimenpiteen, seuraukset huomataan ja 

joudutaan ottamaan huomioon. 

Tässä suhteessa Suomen-
linnan Rannikkoryk-
mentti ei muodosta mi-
tään poikkeusta. Mones-

sa muussa suhteessa kylläkin. 
Rykmentin sotilashenkilöstön 

vaihtuvuus on ilmeisesti tavallis-
ta suurempi. Upseereiden osalta 
osasyynä tähän lienee se, että 
yleisesikuntaupseerikurssilla on 
tapana aloittaa opintonsa vähin-
täänkin kohtuullinen määrä ryk-
menttiläisiä. Opistoupseereiden 
osalta yksi syy voi olla taipumus 
hakeutua pääkaupunkiseudulta 
lähemmäksi kotipaikkakuntaa. 
Jos muualle hakeutumisen syy ei 
olekaan koti-ikävä, vaan yleinen 
viihtymättömyys työpaikalla, pi-
tää ja voi asialle varmasti jota-
kin tehdä. Asiaan saadaan lisä-
valaistusta parhaillaan meneil-
lään olevasta henkilöstökyselys-
tä. 

Joukko kahden 
sotilasläänin alueella 

Joukko-osasto jolla on pysyvää 
(yhteis)toimintaa kahden sotilas-
läänin alueella ei ole kovin ylei-
nen ilmiö. Suomenlinnan Rannik-
korykmentti ja sen joukko-yksi-
köt ovat tähän olotilaan tottu-
neet. Rykmentin esikunnan, var-
sinkin komentajan ja huoltopääl-
likön, toimintaa helpottaa tässä 
suhteessa lievä taipumus skitso-
freniaan. Sotilasläänijakoa harkit-
tiin varmasti tarkoin johtamis- ja 
hallintojärjestelmän uudistuksen 
yhteydessä. (Samaa sanottiin 
muuten aikoinaan 5/2-järjestel-
mästäkin). SlRR:n näkökulmasta 
tilanne on lievästi omituinen. Asi-
at toki hoituvat näinkin, mutta 
eivät tehokkaimmalla mahdolli-
sella tavalla. 

Koulutus kattaa 
kaikki aselajit 

Rannikkotykis töä esiteltäessä 
kuuleejoskus sanottavan, että ase-
laji sisältää kaikki puolustusvoi-
mien aselajit ja puolustushaarat, 
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ilmavoimien kuitenkin jäädessä 
hiukan vähemmälle. Tällöin on 
tarkoitettu aselajin perustamia 
sodan ajan joukkoja, ei niinkään 
rauhan ajan toimintaa. Tarkastel-
taessa rykmentin koulutusvelvoit-
teita tulevaisuudessa huomaa, että 
tilanne tässä suhteessa on muut-
tumassa. 

Lyhyen, tai miksi ei vähän 
pidemmänkin, miettimisen jäl-
keen ei tule mieleen sellaista ase-
lajia jonka piiriin kuuluvaa kou-
lutusta ei tulevaisuudessa annet-
taisi rykmentissä. Mikään inhi-
millinen, ainakaan sotilaskoulu-
tuksen alalta, ei vastaisuudessa 
tule olemaan vierasta pääkaupun-
kiseudun rannikkotykkimiehille. 

"Katoavat kapteenit" 

Tämän lehden palstalla saatoim-
me aikaisemmin lukea Kotkan 
suunnan "nappulal i igasta" (= 
Kotkan Rannikkopatteriston fyy-
siseltä iältään nuori palvelukses-
sa oleva henkilöstö). Ilmoitus-
luontoisena asiana todettakoon, 
että ilmiö kattaa myös keskisen 
Suomenlahden. Kun rykmentistä 
muutaman kuukauden kuluessa 
"katoaa" yksi majuri sekä kah-
deksan kapteenia, ymmärtää hel-
posti, että tällä on alentava vaiku-
tus rykmentin upseeriston keski-
ikään. Opistoupseereiden osalta 
kehitystä samaan suuntaan jar-
ruttaa melkoinen määrä avoime-
na olevia virkoja, sekä se tosiasia, 
että peruskurssia ei valmistu ku-
luvana vuonna. 

Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentti jatkaa edelleen toimin-
taansa ja tehtäviensä täyttämistä 
pääkaupunkiseudun puolustaja-
na. Toiminnan vakautta kuvaa 
hyvin se, että ei edes komenta-
jan ja esikuntapäällikön yhtäai-
kainen vaihtuminen, ja sitä seu-
rannut uusien ajatusten ja menet-
telytapojen, jos nyt ei tulva niin 
ainakin puro, ole voineet horjut-
taa sitä. 

Henrik Nysten 

Suomen toiseksi vanhin 
kaupunki 

Porvoo sai kaupunkioi-
keudet vuonna 1346 
Ruo t s in k u n i n k a a l t a 
Maunu Eerikinpojalta. 

Erityisen merkittävä vuosi Por-
voon ja koko Suomen kannalta on 
vuosi 1809, jolloin Porvoon val-
tiopäivät kokoontuivat keisari 
Aleksanteri I:n määräyksestä. 
Keisari vahvisti silloin maan us-
konnon ja perustuslait sekä asuk-
kaiden muut oikeudet, joita lupa-
si kunnioittaa. Monien historioit-
sijoiden mielestä Porvoon valtio-
päiviä on pidettävä yhtä tärkeänä 
Suomen historia tapahtumana 
kuin itsenäistymistä vuonna 1917. 

Porvoo on siis kaupunki, jon-
ka juuret ulottuvat syvälle Suo-
men historiaan ja kulttuurihisto-
riaan. Samalla Porvoo on kuiten-
kin aktiivinen nykypäivän kau-
punki ja yksi maamme viehättä-
vimmistä matkailukohteista, joka 
on sekä suomalaisten, että ulko-
maalaisten matkailijoiden suosi-
ossa. 

Kulttuuria ja karkkia 

Porvoosta löytyy mm arvokas 
Historiallinen museo, mielenkiin-
toinen Nukke-ja lelumuseo sekä 
lukuisia ja monipuolisia taide-
näyttelyitä. Ainutlaatuinen Van-

ha Porvoo on kuitenkin Porvoon 
tunnetuin nähtävyys. Vanhasta 
Porvoosta löytyy lukuisia pieniä 
kauppojaja tunnelmallisia kahvi-
loita. 

Suomen jyrkimmän kadun 
päässä sijaitseva Tuomiokirkko 
on Itä-Uudenmaan ensimmäinen 
kirkko. Tunnetuimpiin nähtä-
vyyksiin kuuluu myös kansallis-
runoilijamme J.L. Runebergin 
koti. Täällä Runeberg kirjoitti 
mm. "Vänrikki Stoolin tarinat". 
Myöskään Runebergin karkki-
tehdasta ei saa Porvoo-käynnillä 
unohtaa. 

Maitse tai vesitse 

Porvooseen on helppo tulla joko 
linja-autolla tai omalla autolla, 
mutta muitakin vaihtoehtoja löy-
tyy. Helsingistä Porvooseen pää-
see melkein päivittäin vanhalla, 
tyylikkäällä höyry venetyyppisel-
lä m/s Runebergillä tai vesibus-
silla m/s Queenillä. Kesälauan-
taisin Helsinki-Porvoo väliä ajaa 
myös joko lättähattu- tai höyryju-
na. 

Porvoosta löytyy varmasti 
paljon sellaista, mikä voisi kiin-
nostaa juuri Teitä. 

Matkailupäällikkö 
Pia Ginström 
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Jääkärikenraali 
VÄINÖ VALVE 
28.12.1895-11.3.1995 

aäinö Valve oli jo koulu-
poikana kotikaupungis-
saan näkemänsä venä-
läisten käyttäytymisen 

johdostajasähkötekniikkah aloi t-
telijana Katajanokalla kokeman-
sa perusteella kasvanut näkemyk-
seen - suorastaan tavoitteeseen -
päästä vapautumaan tuosta Suo-
men kansalle vieraasta komen-
nosta. Tämäjohti omakohtaiseen 
ratkaisuun kesken teknillisten 
opintojen. 

Jääkäripataljoonassa teknilli-
sen koulutuksen saanut tulokas 
sijoitettiin alkukoulutuksen jäl-
keen haupitsipatteriin, minkä 
mukana hän sai ensimmäiset tais-
telukokemuksensa. Hänen johta-
jalahjansa ilmenivät sekä kasar-
mi- että kenttäoloissa. Pian tuli-
vat ensimmäiset jääkäriarvot ja 
komennus erikoiskoulutukseen 
A-kurssille Libauhun. 

Luutnanttina kotimaahan saa-
punut Valve oli patterin tulen-
johtoupseeri Tampereella ja pat-
terinpäällikkö Viipurissa. Mies 
huomattiin. Hän sai patteriston, 
ja oltuaan välillä Tykistökoulus-
sa opettajana, hänet jo vuonna 
1919 määrättiin majurina Ras-
kaan Tykistörykmentin komen-
tajaksi. 

n e t eturivin 
jääkärim- me joutuivat 
Vapaussodan jälkivuosina siirty-
mään tehtävistä toisiin. Tästä vir-
kauratyypistä poiketen kenraali 
Valveen sotilastie on ollut poik-
keuksellisen suoraan kohoava ja 
selkeä. Palvelu Lappeenrannan 
tykistövaruskunnassa päättyi jo 
vuonna 1924. Rannikkotykistöm-
me järjestelyissä ja johdossa oli 
alkuvuosina tapahtunut monia 
muutoksia ja henkilövaihdoksia. 
Oli koettu eräitä vaikeuksia. 
Niinpä ylin johto päätti etsiä ase-
lajille kokeneen järjestelykykyä 
osoittaneen komentajan. Vaali 
osui 29-vuotiaaseen Raskaan Ty-
kis törykment in komenta jaan , 
everstiluutnantti Väinö Valveen. 
Kerrotaan, että puolustusminis-
teri Hjelman olisi sanonut, ettei 
mies suinkaan vanha ole, mutta 
näyttää henkisesti hyvin valmiil-
ta. 

I iinä nuori mies oli todel-
la haasteen edessä. Hän 
olijokasvanuttykkimie-
heksi, hän oli alun alka-

en ollut hakeutumassa teknilli-
selle uralle ja hän oli kiinnostunut 
sitä koskevasta kehityksestä. Nyt 
hänel 1 ä oii työkenttää, joka vasta-
si hänen toiveitaan sekä vaati te-
kijältään otetta vanhaan ja valmi-
utta aloitteisiin. Tehtävänimik-
keen laajeneminen rannikkotykis-
tön komentaj asta rannikkopuolus-
tuksen päälliköksi, meripuolus-
tuksen päälliköksijaedelleen me-
rivoimien komentajaksi laajensi 
vastuualuetta aselajin komenta-
jasta puolustushaaran komenta-
jaksi. Hän oli nyt vastuullinen tä-
män alan niin aseteknisestä ja or-
ganisatorisesta kuin myös maan-
puolustuksen kokonaissuunnitte-
lusta. Kiinteän puolustuksen van-
ha ryhmittely oli muokattava it-
senäisen valtion tarpeita vastaa-
vaksi. Sekä tulenjohdon että tuli-
asemien ryhmittelyn oli seuratta-
va niin yleisen tekniikan kuin ase-
tekniikankin uusia vaatimuksiaja 
uusia soveltamismahdollisuuksia. 
Liikkuvan voiman - sekä merellä 
että maalla-kehittämistyön, han-
kintojen ja henkilöstön valmen-
nuksen oli pysyttävä ajan vaateit-
ten mukana. Tämä kaikki tapah-
tui kahden vuosikymmenen ajan 
kenraali Valveen johdolla, ja sit-
ten, sodassa tulosten kelpoisuus 
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mitattiin. 
Ylipäällikkö kiitti monin tun-

nustuksin kenraali Valvetta me-
rivoimien saavutuksista. Talviso-
dan jälkeen saamansa korkean 
kunniamerkin johdosta kenraali 
Valve kiitti alaisiaan. Ansio on 
kuitenkin ensi sijassa komenta-
jalla. Hän oli vastuuntuntoisella 
määrätietoisuudella syventynyt 
tehtäväänsä alusta alkaen. Hän 
oli opiskellut jatkuvasti, tutkien 
muun muassa hajasijoitettujen 
pattereiden tulenjohdon mate-
maattisia ratkaisuja ja syventyen 
eri alustyyppien soveltuvuuksiin 
meikäläisissä erikoisoloissa. Ku-
riositeettina mainittakoon, että 
kun eversti Valve pyrki Sotakor-
keakoulun merisotaosasto l:n 
kurssille, hän sai luvan suorittaa 
sen, jos hoitaa virkansa saman-
aikaisesti. 

aitavana esimiehenä hän 
sai h e n k i l ö k u n t a n s a 
työskentelemään aloit-
teellisesti yhteisen pää-

määrän hyväksi. Tärkeissä ratkai-
suissa hän piti päätöksen itsel-
lään. Mutta kun asia oli päätetty, 
alainen sai varsin itsenäisesti toi-
mia sen mukaan. 

Johtamisessa on asian teknis-
tyessäkin keskeisintä ihminen, 
esimiehen ja alaisen keskeinen 
luottamus ja toistensa ymmärtä-
minen. Esimiehenä kenraali Val-
veelle oli ominaista eräänlainen 
henkilökohtainen turvallisuus. 
Hän oli niin virkasuhteessa kuin 
yksityisoloissakin luontevan rau-
hallinen, henkilönä läheinen ja 
alaisistaan huoleht iva. Nämä 
ominaisuudet veivät hänet mo-
niin valtakunnallisiin ja vaativiin 
luottamustehtäviin. 

Minuun henkilökohtaisesti 
vaikuttavinta kenraali Valveessa 
oli hänen viimeisiin päiviinsä jat-
kunut vastuuntuntoinen huoli 
isänmaan asemasta, puolustuk-
semme oikeasta hoitamisesta, 
mutta samalla myös vankkuma-
ton usko kansamme kestämises-
tä ja vapauden voitosta. 

Keijo Mikola 

u 
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In Memoriam 
Diplomi- insinööri , 

insinöörimajuri 

Herman Paqvalen 
Vuonna 1907 syntynyt in-
sinöörimajuri Herman Paqva-
len osallistui 12" tykkitornien 
rakentamisen konstruktio- ja 
piirustustöihin 1931-1935. 
RT linpanssaritorni-insinöö-
rinähäntoimi 1937-38ja sen 
jälkeen jonkin aikaa Mäkiluo-
don linnakkeen päällikkönä. 
1940-1941 hän oli RT l:n 
korjauspajan johtajana. Sen 
jälkeen hän työskenteli Uu-
denmaan Rannikkoprikaatin 
a se to imis ton pää l l i kkönä 
1941-1944 ja Suomenlinnan Rannikkolinnak-
keiston asetoimiston päällikön apulaisena vuo-
teen 1946 saakka. Palveltuaan lyhyen aikaa Me-

rivoimien esikunnassa taiste-
luvälinetoimiston toimistoinsi-
nöörinä hän erosi puolustus-
voimien palveluksesta joulu-
kuussa 1947. 

Herman Paqvalen loi tä-
män jälkeen toisen uran jaos-
topäällikkönä Rautatiehalli-
tuksessa. Tästä työstä hän jäi 
eläkkeelle vuonna 1970. Hy-
väkuntoisena hän muun mu-
assa pelasi tennistä vielä yli 
70-vuotiaana. 1980-luvun lop-
pupuolella hänen terveytensä 

kuitenkin heikkeni kunnes hän ei pystynyt enää 
asumaan kotonaan. Hän kuoli 26.2.1995 Tam-
mikummun vanhainkodissa Kauniaisissa. 

Ove Enqvist 

In Memoriam 
Kapteeni 

Uljas Hämäläinen 

Itä-Suomenlahden taistelujen 
veteraani, kapteeni Uljas Ka-
lervo Hämäläinen kuoli Vi-
rolahdella 2.4.1995. Hän oli 
syn tyny t Ko iv i s to l l a 
2.9.1918. 

Uljas Hämäläinen osal-
listui talvisodan taisteluihin 
varusmiehenä Tiurin linnak-
keella Koivistolla sekä Vi-
lajoel la j a Muhulahdessa 
Viipurinlahdella. 

Sodan päätyttyä vuoros-
sa olivat aliupseerikoulu ja 
RUK sekä palvelu upseerina Kotkan Rannik-
kotykistörykmentissä. 

Jatkosodan hyökkäysvaiheessa Hämäläinen 
taisteli joukkueen johtajana Rannikkopataljoo-
na 2:ssa osallistuen mm. kotiseutunsa Koivis-
ton valtaukseen. Talvella 1942 hän johti jouk-
kuetta Osasto Miettisessä Suursaaren valtauk-
sessa. 

Kesällä 1944 Hämäläinen toimi 9.Torjun-

takomppanian pääl l ikkönä. 
Hänen komppaniansa oli en-
simmäisenä taistelukosketuk-
sessa saksalaisten kanssa näi-
den hyökättyä Suursaareen. 
Komppania osallistui keskei-
sesti myös saksalaisten lyömi-
seen Kotokalliolla sekä Suur-
kylän maihinnousualueen val-
tauksessa. 

Sotien jälkeen Hämäläinen 
palveli koulutusupseerina ja 
linnakkeen päällikön sijaisena 
Haminan Rannikkolinnakkeis-

tossa saaden eron omasta pyynnöstään 1948. 
Hän toimi siviilissä usean vuoden ajan itsenäi-
senä yrittäjänä Virolahdella ja kuului Kymen-
laakson rannikkoveteraanityön kantaviin voi-
miin. 

Sodanaikaiset esimiehet ovat luonnehtineet 
Uljas Hämäläistä esimerkilliseksi rintamaupsee-
riksi. Rannikon puolustajat tekevät kunniaa. 

UT 
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Lehtemme toimittajakuntaa vastaanottamassa kunniakirjaa Pentti Kiviseltä. 

Rannikon Puolustajasta 
vuoden 1994 kiltalehti 

Maanpuolustuskiltojen liit-
to ry. piti vuosikokouksensa 

Hämeenlinnan Hotelli Punapor-
tissa 22.4.1995. Ennen varsinais-
ta kokousta everstiluutnantti Tau-
no Aaltonen piti mielenkiintoi-
sen esitelmän vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta. Pentti Kivi-
nen valittiin kokouksessa uudes-
taan liittohallituksen puheenjoh-
tajaksi. 

Kokoukses sa ju lk i s te t t i in 
myös vuoden 1994 kiltalehti sekä 
vuoden kilta. Rannikon Puolus-
taja oli valittu vuoden kiltaleh-
deksi. Valinnan perustelut olivat 
muun muassa kaikkien numeroi-
den korkea taso sekä monipuoli-
nen sisältö. Lehden valitsema lin-
ja on siis osoittautunut oikeaksi 
jo ennen kuin varsinainen uudis-
tus on viety läpi. Entinen pää-

toimittaja everstiluutnantti Ove 
Enqvist, nykyinen päätoimittaja 
Eero Sivunen ja toimitussihteeri 
everstiluutnantti Timo Kaukoran-
ta olivat kokouksessa vastaanot-
tamassa kunniakirjan. 

Vuoden kilta-valinnassa Suo-
menlinnan Rannikkotykistökilta 
sai kunniamaininnan. Kunniakir-
jan vastaanotti killan puheenjoh-
taja Jouni Grönroos. 

Maanpuolustuskiltojen liiton 
historiikki 1963-1993, Tahtoa ja 
tekoja, on edelleen saatavissa. 
Yli 300-sivuinen kirja on varsi-
nainen tietopaketti kiltatoimin-
nasta Suomessa. Tilausosoite 
Maanpuolustuskiltojen liitto ry., 
Töölöntorinkatu 2, 00260 Hel-
sinki, puhelin (90) 496 186 ja 
fax (90) 492 058. Jouni Grönroos ja Suomenlin-

nan Ränni kkoty kistö ki lian 
kunniakirja. 
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Kuljetusalus ennen Suomen meripuolustuk-
sen käsittelyä... 

Kuka tai 
mikä tuhosi 

Josef 
Stalinin? 

Syksyllä 1941 venäläi-
set joutuivat tyhjentä-
mään Hangon vuokra-

tukikohtansa. Evaku-
ointikuljetuksissa 

mukana ollut suuri 
kuljetuslaiva Josef 

Stalin kuljetti 6000-
7000 henkilöä kun se 

vaurioitui pahoin ja 
kärsi suuria tappioita. 

Vaurion jälkeen alus ajau-
tui Naissaaren edustalle, 
jossa saksalaiset ottivat 

suuren määrän sotavankeja. Moni 
on halunnut ottaa kunnian itsel-
leen aluksen tuhoutumisesta , 
mutta täyttä varmuutta siitä ei kos-
kaan saatane. 

Joulukuun 2. päivänä ilma-
voimat ja Hangon ryhmä tulitti-
vat Hangon satamaa. Samalla 
viimeinen evakuointikuljetus val-
mistautui lähtöön. Hangon ryh-
mään kuuluvan Bromarvin loh-
kon tykistö (1. Liik. Rask.Ptri, 
4/152/46 E-kalusto) osui viiden-
nellä laukauksella kello 10.57 
Hangon satamassa olleeseen kul-
jetusalukseksi muutettuun Josef 
Staliniin, joka tämän jälkeen lähti 
liikkeelle. Aiheutuneista vauri-
oista ei saatu tietoja. Ammunnan 
johtajana toimi vänrikki Paul-
Erik Lönnqvist ja tulenjohtajana 
kapteeni Reinhold von Essen. 

Neuvostoli i t tolaisten alus-
osastoa oli tulitettu jo sen olles-
sa tyhjänä matkalla Hankoon. 
Nyt Mäkiluodon linnakkeelle tuli 
tieto, että evakuointiosasto oli 
lähtenyt l i ikkeel le Hangos ta 
itään. Laskettiin että se olisi Mä-
kiluodon kohdalla noin kello 
22.00. Kallbädan majakka ha-
vaitsi kui tenkin ens immäiset 
alukset vasta kello 23.00. Mäki-
luodossa oli annettu hälytys jo 
kello 22.16. Ammunta suoritet-
tiin Mäkiluodon 8" ja 12" patte-
rilla ja kaksi alusta hävisi näky-
vistä osumien jälkeen, josta pää-
teltiin niiden uponneen. 

Tuskin oli edellinen ammun-
ta päättynyt, kun uusi osasto tuli 
näkyviin. Tässä osastossa oli 
mukana Josef Stalin. Mäkiluo-
don 12" patteri tyhjensi 3.12. kel-
lo 02.20 putkensa alukseen, mut-
ta havaintoja osumista ei saatu. 
12 minuuttia tämän jälkeen ha-

Û R A N N I K O N PUOLUSTAJAn 
l u k i j o i l l e ju l i s te taan k i l p a i l u 

KUKA ARVAA 
kuinka monta maalilautan ponttoonia ammutaan 
puhki rannikkotykistön yhteisleirillä syyskuussa -95. 

Jokainen oikean arvauksen lähettänyt palkitaan RtK:n 
historiikillä. 
Kilpailussa hyväksytään vain yksi arvaus / osallistuja. 

Arvaukset on lähetettävä 
15.9.1995 mennessä osoitteella 
Arvauskilpailu 
RtK 
PL 8 
00861 Helsinki. 
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... ja sen jälkeen. 

vaittiin Josef Stalinin suunnassa 
räjähdys. Mäkiluodon havainto-
jen mukaan alus jäi räjähdyksen 
jälkeen paikalleen. 

Miina vai kranaatti ? 

Josef Stalinissa olleiden hen-
kilöiden kertomusten perusteel-
la havaittiin keskiyön jälkeen 
aluksen oikealla puolella miina. 
Jostakin käsittämättömästä syys-
tä alus kääntyi kohti tätä miinaa 
ja mahdollista miinakenttää. Kel-
lo 01.15 tapahtui aluksen keu-
lassa valtava räjähdys ja alukseen 
alkoi syöksyä vettä. Hetken ku-
luttua tapahtui toinen räjähdys. 
Alus pystyi kuitenkin jatkamaan 
matkaansa noin 30 minuuttia 
kunnes taas tapahtui räjähdys. 
Koneet pysähtyivät ja alus aje-

lehti ohjailukyvyttömänä, koska 
potkurit ja peräsin olivat irron-
neet. Juuri kun toinen alus yritti 
ottaa Josef Stalinin hinaukseen, 
tapahtui neljäs räjähdys. Rannik-
kotykistö avasi tulen alusta koh-
ti, mutta ammukset eivät osuneet. 

Yön aikana onnistuttiin pe-
lastamaan noin 2500 henkilöä. 
Pelastumismahdollisuudet vähe-
nivät koko ajan, koska alus aje-
lehti kohti Eestin rannikkoa ja 
saksalaisia. Noin kello 14.00 
kaksi saksalaisalusta saapui Jo-
sef Stalinin luo ja veivät muka-
naan aluksen päällikön sekä up-
seerit ja muonat. Alus jatkoi aje-
lehtimista kunnes 4. päivänä ajoi 
karille ja kaatui. Vasta 5. päivä-
nä joulukuuta saapui saksalainen 
hinaaja hinaten perässään purje-
alusta. Tämä yhdistelmä vei mai-
hin melkein 1000 henkeä. Kai-
ken kaikkiaan saksalaiset ottivat 
kertojan mukaan 2500 sotavan-

kia, 2000-3000 selvisi Suursaa-
reen ja 2000-3000 menehtyi. Jat-
kosodan historian mukaan kul-
jetettavia oli 5589 ja tappiot 
3849. 

Allekirjoittanut ja P-E Lönn-
qvist ottavat mielellään vastaan 
Josef Stalinin tuhoon liittyviä tie-
toja. 

Ove Enqvist 

Käytetyt lähteet: 
Paul-Erik Lönnqvistin haastattelu 
Jatkosodan historia osa 6 

OsSi rintamalehti 1/1943 
Erik Wihtol: Merimiinoitteet Suomen 
vesillä talvisodassa ja Suomenlahdella 
1941 

Mäkiluodon sotapäiväkirjat j a taistelu-
kertomukset 
HR:n tykistökomentajan sotapäiväkir-
ja 7.9.-3.12.1941 

HR:n Brolon tykistön toimintakerto-
mus 2.12.-3.12.1941 
1. Liikkuvan raskaan patterin taistelu-
ampumapöytäkir ja 2.12.1941 

NÄYTTELY 
Porkkalan vuokra-ajasta (1944-56) kertova näyttely on esillä Kirkkonummella (Eliasvillan, 
noin 1 km keskustasta länteen) kesä-ja heinäkuussa lauantaisin klo 11.00-16.00. Muulloin 
sopimuksen mukaan. Kirkkonummen kulttuurisihteeri Maaret Eloranta puh (90) 296 7489. 
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"Sama kaiku on askelten". Kurssi marssii ikimuistoista reittiä pihapuiston ympäri laulun raikuessa. 
0 
Cn 
1  

i Harry Luovan rynnäkköveljet 
jälleen koolla 
Jo vahvasti vakiintunutta tapaan-
sa noudattaen Merisotakoulun 20. 
Upseerikurssi kokoontui jälleen 
perinteiseen viiden vuoden vä-
lein uskollisesti toteutettuun ta-
pahtumaan. Kurssin päättymisen 
45 - vuoti sjuhlaa vietettiin kuluvan 
vuoden maaliskuun 4. päivänä. 
Tapahtuma oli jälleen sisältöri-
kas, monia muistoja herättänyt ja 
voimakkaasti mieliin painuva. 

Kilta lujittamaan siteitä 

Kurssimme oppilaskunnan halli-
tuksen puheenjohtajansa, ohjaa-
ja-näyttelijä Keijo Kompan joh-
dolla perusteellisesti ajan kanssa 
valmistelema yhteentuleminen 
veti mukaansa ilahduttavasti 35 
kurssiveljeä ja 12 puolisoa. Mu-
kana olivat myös kunnioitetut 
kouluttajamme everstiluutnantti 
Harry Luova, kommodori Olavi 

Vitikka ja eversti Pentti Silvast. 
He kytkivät meidät jälleen voi-
makkaasti 45 vuoden takaiseen 
koulutukseemme Merisotakou-
lussa. Ajoittain tuntui jopa siltä 
kuin nuo menneet ajat olisivat 
olleet eilispäivää. Se kertoo pal-
jon siteiden ja muistojen vahvuu-
desta. 

Puolisoiden mukanaolo pe-
rustui osaltaan muutama vuosi 
sitten perustetun Merisotakoulun 
20. Upseerikurssin Kilta ry:n ole-
massaoloon. Tuon puheenjohta-
jamme aloitteesta tapahtuneen 
yhteisön muodostaminen on jo 
muutoinkin ehtinyt aktivoida toi-
miamme, kiinteyttää kurssiamme 
ja rakentaa niin tarpeellisia si-
teitä perheisiimme. Tiettävästi 
tämä kiltamme on lajissaan tois-
taiseksi ainutlaatuinen. Toivotta-
vasti hyvää esimerkkiä seurataan. 

Perinteenä 
kurssijulkaisut 

Kurssijulkaisumme no 5 valmis-
tui parahiksi juhlaamme. Entistä 
ehompana se, samoin kuin kurs-
siveljemme amiraali Jan Klenber-
gin puheita sisältävä "Amiraalin 
aika" -kirja ja perinteinen juhla-
päiväyksellä varustettu Meriso-
takoulun lakkinauha seurasivat 
jokaisen kurssiveljen mukana tal-
tioitavaksi aiempien kurssimuis-
tojen joukkoon. 

Onnistunut juhlapäivä siirtyi 
kirkkaana muistojen historiaan. 
On kaikki syy uskoa, että se vah-
visti kurssimme yhteenkuulu-
vuutta ja oli omiaan innostamaan 
jälleen uusien yhteisten riento-
jen suunnitteluun ja toteuttami-
seen. Sellaisena sillä oli yleistä-
kin maanpuolustuksellista kanta-
vuutta. 
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Kirjallisuutta 

Mehis Helme: 
Pietari Suuren 
merilinnoituksen 
rautatie 

Eestissä olleiden 
merilinnoitusten 
rautatiet 1913-1990 

Eestiläinen Mehis Helme on pe-
rehtynyt Pietari Suuren merilin-
noituksen rautateihin. 95-sivui-
sessa suomenkielisessä kirjassa 
kerrotaan lyhyesti Pietari Suuren 
merilinnoituksen rakentamisesta 
Eestissä ja seikkaperäisesti meri-
linnoituksen rautateistä. Yllättä-
vää kenties on, että alkuperäistä 
kalustoa oli käytössä vielä 1970-
luvulla ja uudella kalustolla esi-
merkiksi Naissaaren rautatiet lie-
nevät vieläkin käytössä. Vaikka 
Helme ei käsittelekään Suomen-
lahden pohjoispuolella olleita rau-
tateitä, teos on erittäin mielen-
kiintoinen. 

Kirjoittajalla on enää muuta-
ma kappale kirjaa myytävänä, 
osoite Mehis Helme Puhke t. 5-
2 Tallinn EE0007 Eesti. Kirjasta 
on myös olemassa laajennettu 
englanninkielinen painos, jonka 
hinta on 9 puntaa + postikulut. 
Tilausosoite Plateway Press PO 
box 973, 23 Hanover Street, 
Brighton, BN2 2TG, United 
Kingdom 

Ove Enqvist 
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Ova Lna.Ui 

RtK 
Rlinnikkotykis tökoulu 1 9 6 9 1994 

Rannikkotykistö-
koulun 
historiikki 
Rannikkotykistökoulusta on jul-
kaistu oma historiikki. Ulkoasul-
taan kirja on samanlainen kuin 
rannikkotykistön joukko-osasto-
jen historias arjan teokset. 

Koulun historiikin voi tilata kir-
jeitse osoitteesta 

RtK 
PL 8 
00861 Helsinki 

tai puhelimitse numeroista 
90-161 2503 ja 
90-161 2506 

Kirjan hinta on 100,- mk (+posti-
kulut) 

Uusi 
rannikkotykistön 
historiaa 
käsittelevä teos 
Olli Kauhanen: 
Ulko-Tammio -
jatkosodan linnake 

Suomessa ilmestyy harvoin ran-
nikkotykistön historiaa koskevia 
teoksia. Olli Kauhasen kirjoitta-
ma "Ulko-Tammio - jatkosodan 
linnake" julkaistiin vuoden 1994 
loppupuolella. Noin 80-sivuisen 
ja A4-kokoisen kirjasen on jul-
kaissut Metsähallitus. Kirjanen 
sisältyy Metsähallituksen luon-
nonsuojelujulkaisujen sarjaan, 
mutta sisältö käsittelee pelkästään 
Ulko-Tammiotajasenlähilinnak-
keitajatkosodassa. Kirjaa voidaan 
suositella jokaisen rt-miehen kir-
jahyllyyn. 

Puhelintiedustelut: Metsähal-
litus puh 90-857 841 

Rannikkotykistön 
historiasarja 
täydentynyt 
Sarjan kolmas kirja, Turun Ran-
nikkorykmentin historia, on il-
mestynyt painosta. Toivo Veriön 
ja Olavi Simolan kirjoittaman 
teoksen tilausohjeet löydät toi-
saalta tämän lehden sivuilta. 

KAIKKEA O JM SAATAVILLA 
* Amerikkalaiset mainostavat luoteja, mitkä eivät tapa 
* Ruotsalaiset mainostavat ympäristöystävällistä lyijy-

töntä rynnäkkökiväärin luotia 

Kukahan ehtii ensimmäisenä tarjoamaan myös 
kuulolle ystävällistä sodankäyntivälineistöä ? 
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Rannikkotykistö-
kiltojen edustajia 

Rannikon Puolus-
tajain killan 

vuosikokoukses-
sa Helsingissä. 

Rannikon puolustajat 
koolla Helsingissä 

annikon Puolustajain Kilta ry piti vuosiko-
kouksensa 25 maaliskuuta Helsingissä. Nor-

. maalien vuosikokousasioiden lisäksi koko-
uksessa kuultiin Pekka Visurin esitelmä Suomen 
sotilaspoliittisesta asemasta Euroopassa. 

Rannikkotykistön reserviläiskiltojen yhteistyö-
järjestön vuosikokouksessa valittiin killan puheen-
johtajaksi edelleen jatkamaan Erkki Salmi Meren-
kurkun Killasta. Myös muut kiltahallituksen ero-
vuoroiset jäsenet valittiin uudelleen. Killan vuosi-
kertomuksen mukaan rannikkotykistökilloissa oli 
jäseniä vuonna 1994 yhteensä lähes 1 400. Suu-
rimpia kiltoja ovat Turun (lähes 600 jäsentä) ja 
Suomenlinnan (yli 400 jäsentä) killat. 

Killan toiminta jatkuu 

Killan vuosikokouksessa hyväksytyn toimintasuun-
nitelman mukaan aselajin ja kiltatyön palkitsemisia 
jatketaan vakiintuneeseen tapaan, Maanpuolustus-
kiltojen liiton toimintaa tuetaan ja yhteistyötä mui-
den maanpuolustusjärjestöjen kanssa lujitetaan. 

Lisäksi tavoitteena on järjestää yksi rannikkopuo-
lustajien yhteinen vapaaehtoinen maanpuolustus-
kurssi sekä muutenkin lisätä yhteistyötä vapaaeh-
toisen maanpuolustuskoulutuksen parissa. 

Perinteinen Rannikon Puolustajien Päivä vie-
tetään tänä vuonna Hangossa 29.-30.7. (tieduste-
lut ja ilmoittautumiset pikaisesti kiltojen sihtee-
reille). Luvassa on mm rannikkotykistön vapaaeh-
toisen maanpuolustuskoulutuksen esittely, Russa-
rön linnakkeeseen tutustuminen sekä yhteinen il-
lanvietto. Jälkimmäisenä päivänä tutustutaan niin 
Hangon kaupunkiin kuin myös Lappohjan rinta-
mamuseoon. Kaikki joukolla mukaan vuoden ran-
nikkotykistön suurtapahtumaan! 

Miellyttävässä ilmapiirissä pidetty vuosikoko-
us päätettiin Pekka Visurin mielenkiintoiseen esi-
telmään, joka käsitteli Suomen sotilaspoliittisen 
aseman lisäksi myös ajankohtaisia tietoja niin Eu-
roopan kuin Aasian sotilaallisesta tilasta. 

Jouni Grönroos 

Hyvät Rannikonpuolustajat! 
Perinteiset rannikonpuolustajien päivät 
järjestetään tänä vuonna Hangossa 29. -
30.7.1995 alla olevan ohjelman mukaan: 

LAUANTAI 29.7. 
11.30 Kokoontuminen Hangon länsisatamaan 
12.00 Lähtö Riilahden muistomerkille (seppelepartiot/Uisko) 
12.00 Lähtö Russaröhön (muut/Vänö) 
12.30 Suomenlinnan rt-killan koulutusesitys 
14.00 Kenttälounas (hernesoppa, pannari), sotilasmusiikkia 
15.30 Hangon Rannikkopatteriston esittely 

(patteriston komentaja) 
Tutustuminen Russarön linnakkeeseen 

17.00 Paluu Hankoon (Vänö, Uisko) 
17.30 Majoittuminen 

Sauna ravintola Maretissa ja esikuntapatterilla 
20.00 Rannikonpuolustajien ilta ravintola Maretissa 

SUNNUNTAI 30.7. 
08.00 Aamiainen 
09.30 Opastettu kiertoajelu Hangossa omilla busseilla 
11.00 Tutustuminen Lappohjan rintamamuseoon kotimatkalla 

Osallistumismaksu on 190,- mk hengeltä. Se sisältää merikulje-
tukset, sotilaslounaan, saunan ja illallisen ravintola Maretissa. 

Sotilasmajoituksessa asuvat maksavat aamiaisesta 30,- mk hen-
geltä. 

Täysihoitolamajoitus maksaa 115,- mk hengeltä (sis. aamiaisen). 
Osallistumismaksut ja mahdolliset majoitusmaksut pyydämme 

maksamaan Hankoniemen killan tilille OP-Raasepori 554983-411113 
10.7.1995 mennessä. Sitovat majoitusvaraukset 31.5. mennessä puhe-
limella 911-248 2659/Pekka Silvast. 

Lisätietoja saat puhelimella 
911-248 6208/Tero Salmi 
911-248 2854/Olli Salmi 

TERVETULOA HANKOON! 
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KUULUMISIA 
» HEDBERG-KILPAILUSTA 

Lokakuussa 1994 oli jälleen aika Helsingin Kenttätykistöker-
hon vuotuiselle Hedberg-kilpailulle. Kilpailupaikkana oli 
Niinisalon varuskunta. Aikaisemman käytännön mukaan 
Johtorenkaan jäsenet oli kutsuttu mukaan, ja tällä kertaa 
kutsua noudatti yksi edustaja, allekirjoittanut. Muiden es-
teeksi tuli kenelle mikäkin, monelle varmasti Johtorenkaan 
oma harjoitus Kuivasaaren linnakkeella. 

Perjantai-iltapäivä vietettiin tutustumalla sekä 
varuskuntaan että kenttätykistön uuteen ka-
lustoonja välineisiin Kenttätykistökoulun hen-

kilökunnan ja kadettien opastuksella. Näin ranta-
pyssymiehen näkökulmasta katsottuna, tuo "kumi-
pyöräserkkujen" toiminta ja kalusto on varsin vei-
keän näköistä, onhan niissä pääpiirtein kaikissa 
renkaat alla. Mutta ei tuon annettu kauaa häiritä, 
onhan se sentään huomattavasti helpompaa vetää 
tykki ampuma-alueelle kuin kantaa se sinne ja toi-
saalta, liikkuvan RT: n kalusto on pitkälti samanlais-
ta. 

Ensin melkein voitettiin 

Lauantaipäivä vietettiin tehokkaan rastikoulutuk-
sen merkeissä. Opeteltua tuli kenttätykistön tuliase-
malaskin (meniköhän tuo oikein), kenttätykki, viuh-
kan anto, etäisyyden mittaus 
ja moni muu. Lauantaina 
käytiin myös verestämässä 
t a i to j a ka ik i l l e tu tun 
7.62RK62:n kanssa. Erinäis-
ten kohdistus- ja harjoitus-
ammuntojen jälkeen ammut-
tiin lopulta sunnuntain kil-
pailuun kuuluva kilpa-am-
munta RK3, omaan rauhal-
liseen tahtiin. Tyytyväisenä 
täytyy todeta, että RT:n lip-
pua tuli pidettyä korkealla, 
sillä ammunnan paras tulos 
tuli otettua Johtorenkaalle. 
Oli siis varsin mukava lähtö-
asetelma seuraavan päivän 
kilpailuun. 

Vihdoin koitti sunnun-
taiaamu. Päivästä näytti tu-

levan varsin mukava, sää oli jotain pilvipoutaisen 
ja aurinkoisen välimailla. Kadetit olivat arponeet 
kilpailijoille lähtöjärjestyksen, ja kuinka ollakaan 
allekirjoittanut pääsi lähtemään ensimmäisenä, 
ikään kuin takaa-ajettavaksi. Lähtöpaikka oli muu-
taman kilometrin päässä Kenttätykistökoululta, 
joka oli sitten kilpailun maali. 

Sitten tuli ongelmia 

Lähtöaika koitti, ja ei kun matkaan. Jokainen, joka 
on käynyt Pohjankankaalla, tietää millaista maasto 
siellä on. Alue on varsin hankala suunnistaa, sillä 
kunnon kiinnekohtia maastosta ei ole helppo saada. 
Eteneminen on parasta suorittaa liikoja kiirehtimät-
tä, etenkin jos ei ole hyvä suunnistaja. Allekirjoitta-
nut ei kuitenkaan tätä ymmärtänyt ajoissa, joten 
suunnistuksen alku ei ollut kovin lohduttava. 

Ensimmäisen rastin ha-
kemiseen meni toista tuntia 
vaikka etäisyyttä lähtöpaikan 
ja rastin välillä oli noin ki-
lometri. Aikani metsässä sa-
moiltuani löysin itseni yllät-
täen kolmannelta rastilta. 
No, positiivisena näkökohta-
na tästä voi todeta, että nyt 
ainakin tiesin missä olin kar-
talla. 

Rastitehtävän suoritettu-
ani otin tarkan suunnan ja 
lähdin takaisin hakemaan 
ensimmäistä ja toista rastia. 
Ottamani tarkka suunta ei il-
meisesti ollut riittävän tark-
ka, sillä eksyin suunnasta 
uudel leen. Nyt kuitenkin 
löysin itselleni kiinnekohdan 
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maastosta, ja palasin takaisin lähtöpaikalle. Va-
hingosta viisastuneena lähdin uudelleen matkaan, 
tarkasti kompassia seuraten ja askelpareja laskien. 

Tällä kertaa suunnistus sujui niin kuin sen on 
tarkoitus eli tarkasti rastilta rastille. Rastitehtävät 
sujuivat kohtalaisesti, pois lukien oman ja koh-
teen sijainnin määritys, joissa molemmissa onnis-
tuin saamaan P - j a I-arvot ristiin. Lukuarvot olivat 
kyllä oikeat, mutta kun se ei jostakin syystä riittä-
nyt. Maaliin kuitenkin pääsin kaikista vaikeuksis-
ta huolimatta. 

Oppia ikä kaikki 

Kilpailun tulokset olivat lopulta kohtalaiset. Kaik-
kien kohellusten jälkeen sijoitukseni oli neljäs, 
muutaman pisteen kilpailun kolmoselle, KT-ker-
hon puheenjohtajalle jääneenä. Kilpailun voittajak-
si selviytyi vanha konkari, Raimo Kinnaslampi. 
Ensikertalaisten sarjaa ei erikseen järjestetty, mutta 
semmoisen voittoon olisi tällä kertaa eväät riittä-
neet. 

Ensikertalaisen suorituksena tämä oli kuiten-
kin mielestäni kohtalainen. Nyt jäi voitonnälkä tyy-
dyttämättä, joten ensi syksynä on revanssin aika, 
tai ainakin revanssiyrityksen. Seuraava Hedberg-
kilpailu käydään 6.-8.10. Niinisalossa. Toivotta-
vasti Johtorenkaan edustus tällöin on runsaslukui-
sempi. 

Kirjoitteleepi metsissä samoillut 
Tapani Larikka 

Kutsu Rt-Golfiin 
Arvoisa Golfari 

Rannikkotykistön upseeriston "ensimmäi-
nen" go l f tu rnaus p idetään to rs ta ina 
17.8.1995 alkaen klo 10.00 Tuusulan 
Golfklubi Oy:n kentällä. 
Kilpailu pelataan tasoituksellisena 18-rei-
käisenä pistebogey-ki lpai luna. Suurin 
huomioitava tasoitus on 36 ja green car-
din suoritus on tietenkin oltava plakkaris-
sa. 

Tämän kertainen kutsu on tarkoitettu Joh-
torenkaan ja RtUY:n jäseni l le, sekä 
SIRR:n upseeristolle ja kutsuttujen La-
dyille. Kilpailusta on tarkoitus tehdä pe-
rinne ja mahdollisesti laajentaa se kos-
kemaan myös muita Rt-joukko-osastoja 
ja Rt-kiltaa. Näin voitaisiin yhdessä kier-
tää eri kentillä. - N o katsotaan kuitenkin 
nyt ensin tämä tour. 

Kilpailussa on naisten ja miesten sarja. 
Miesten sarjassa 3 parasta palkitaan ja 
voittajalle on luvassa kiertopalkinto. Nais-
ten sarjassa 3 parasta palkitaan. 

Klubilla on mahdollisuus saunomiseen kil-
pailun jälkeen. 

Palkintojen jakotilaisuus ja lounas ovat 
Krapin Ateljeeri -ravintolassa aivan 18. 
greenin vieressä. 

Kustannusarvio: 
Kilpailumaksu: green fee, range-poletti 
130-150 mk 
Lounas n. 50 mk 
Sauna + pyyhe 10 mk 

Nyt on aika pistää svvingi kuntoon ja tulla 
näyttämään missä lippu seisoo. Ilmoit-
tautumiset handicappeineen allekirjoitta-
neelle 28.6.95 mennessä. Mukaan pää-
see 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 
Tarkempi ohjelma ilmoittautuneille tulee 
elokuun alussa. 

Golfterveisin 
Rt-kerho Johtorengas 
Pertti E. K. Aalto 
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Vapaaehtoisen koulutus-
S<y toiminnan kehit täminen 
j-uJ ra n n i kkoty ki st össä 

Vapaaehtoisen maanpuolustus-
koulutuksen kehittäminen on 

rannikkotykistön reserviläisten toi-
minnan tärkeimpiä painopistealueita. 
Suomenlinnan Rannikkorykmentin 
alueella sekä Suomenlinnan Rannik-
kotykistökilta että reserviupseeriker-
ho, Rt Kerho Johtorengas ovat tiedos-
taneet asian tärkeyden jo muutaman 
vuoden ajan. Kerhot ovat ottaneet 
asian omakseen ja koulutustoiminta 
on muodostunut tärkeäksi osaksi 
kerhojen toimintaa. 

Erilaisia vapaaehtoisen maanpuolustuksen kursseja 
on järjestetty Suomenlinnan Rannikkorykmentin 
alueella kolmen vuoden ajan. Ensimmäiset kurssit 
olivat kokeiluluonteisia ja niistä saatujen tietojen 
perusteella on vedetty yhdessä rykmentin kanssa 
suuntaviivoja nykyisten sekä tulevien kurssien poh-
jaksi. 

Korvataanko kertausharjoituksia? 

Koulutustoiminnan suunnittelussa on esisijaisesti 

otettu huomioon Puolustusvoimien tarpeet. Kurssi-
en ja kurssilaisten määrät ovat luonnollisesti vielä 
marginaalisia, mutta eivät olemattomia. Rannikko-
tykistön kursseja on pidetty noin 300 kurssipäivän 
verran, mutta valtakunnallisesti pidetään vuoden 
1995 aikana noin 10 000 kurssipäivää, joka on jo 
maanpuolustuksellisestikin merkittävä määrä. 

Varsinaisia kertausharjoituksia vapaaehtoisilla 
kursseilla ei pystytä korvaamaan, eikä niin ole tar-
koituskaan. Kuitenkin perustietojen ja - taitojen 
harjoittaminen kriisien varalta soveltuu hyvin va-
paaehtoisille kursseille. 

Rannikon laajuista kurssitoimintaa 

Kurssitoiminta on keskittynyt Suomenlinnan Ran-
nikkorykmentin alueelle. Rannikkopuolustuksem-
me ulottuu kuitenkin Merenkurkusta Suomenlah-
den pohjukkaan ja myöskin kurssitoiminnan tulee 
olla valtakunnallista. Tätä tarkoitusta varten Suo-
menlinnan Rannikkotykistökilta tulee esittelemään 
kurssitoimintaa ensi kesän kiltapäivillä Hangossa. 
Vuoden 1995 aikana pyrimme saamaan valmiiksi 
myös kurssikansiot "vakiokursseista". 

Tosiasia on, että jatkossa eivät kaikki kurssit 
tule saamaan Vapaaehtoisen Maanpuolustuskou-
lutuksen hyväksyntää valmius-, turva- tai lisäkurs-
siksi. Kurssien tulee sisältää tietyt vakio-osat sekä 

Nyt kaikki tietoja, taitoja ja 
osaamista hankkimaan. 
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olla laadullisesti niin hyviä, että ne voidaan hy-
väksyä kurssijärjestelmän pariin. Periaatteena tu-
lee olla se, että henkilöt jotka käyvät eri kerhojen 
järjestämillä kursseilla, saavat samat tiedot. 

Reserviyksikkötoiminta 
rannikkotykistössä 

Syksyllä 1995 käynnistyy valtakunnallisesti maan-
puolustuskiltojen liiton sekä Puolustusvoimien pa-
rissa uusi toimintamuoto, joka on nimetty reser-
viyksikkötoiminnaksi. Toiminnan rungon muodos-
tavat sijoitettujen yleisjoukkojen vapaaehtoiset har-
joitukset kertausharjoitusten välillä. 

Rannikkotykistö paikallisjoukkoineen ei sovel-
lu suoraan yo toimintamuotoon. Rt:n tuottamat yh-
tenäiset reserviyksiköt ovat varsin pieniä ja siten 
toimintaa on vaikea käynnistää heti varusmiehen 
kotiutumisesta. Aktiiviset reserviläiset ovatkin toi-
minnan käynnistämisen kannalta tärkeitä. Nämä 
aktiivit voivat koota oman SA-joukkonsa vapaa-
ehtoiseen harjoitukseen ja kertoa täten toiminnas-
ta edelleen. 

Koulutusmuotoa kehitellään edelleen, mutta 
tämä on askel oikeaan suuntaan, jossa suhteelli-

sen vähäisiä koulutusresursseja keskitetään todel-
listen SA-joukkojen vapaaehtoisiin harjoituksiin. 

Haasteiden aika ei ole ohi 

Olemme vielä alkutaipaleella vapaaehtoisen koulu-
tusjärjestelmän luomisessa. 50 vuoden tekemätöntä 
työtä ei toki voidakaan vaatia tehtäväksi muutaman 
vuoden aikana. Olemme kuitenkin saaneet luotua 
valtakunnallisesti nopeasti kasvavan kurssitusjär-
jestelmän, johon liitettynä syksyllä käynnistyvä re-
serviyksikkötoiminta tuo myös selvän päämäärän. 

Paikallisesti meidän tulee jakaa koulutusvas-
tuuta koko rannikon laajuiseksi. Lisäksi meidän 
tulee löytää Puolustusvoimien kanssa selvät kou-
lutusalueet, jotka voitaisiin toteuttaa täysin reser-
viläistoimisesti, jotta puolustusvoimat voisi kes-
kittää resurssejaan tärkeimpiin koulutuskohteisiin. 

Uskon, että olemme kehittämässä koulutusmuo-
toa, joka toimii tulevaisuudessa Puolustusvoimien 
reserviläiskoulutuksen kulmakivenä. Nähdään 
kursseilla! 

Jukka Toukkari 
RT Kerho Johtorengas/Suomenlinnan 
Rannikkotykistökilta 

Rannikkotykistön 
joukko-osastojen historiasarja 
Käytä oheista tilauskorttia tai ota yhteyttä joukko-osastoihin näin: 

SIRR/koultsto - PL 5 - 00861 HELSINKI 
TurRR/kntotsto - PL 5 - 20811 TURKU 
KotRPsto/koultsto - PL 5 - 48701 KOTKA 
HanRPsto/koultsto - PL 35 - 10901 HANKO 
VaaRPsto/koultsto - PL 61 - 65101 VAASA 

TILAAN SEURAAVAT TEOKSET 

puh (90) 161 4811 
puh (921) 695 111 
puh (952) 281 333 
puh (911) 6781 
puh (961)326 2111 

Yleinen osa 
SIRR historia 
TurRR historia 
KotRPsto historia 
HanRPsto historia 
VaaRPsto historia 
Koko sarja 

150,- kirja on valmis 
150,-
150, kirja on valmis 
150,- kirja on valmis 
150,-
150,-
800,-

Nimi 

Lähios 

Postitoimip 

Palauta tilauksesi osoitteella 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y. 
c/o Kustannus Oy Suomen Mies 
Töölöntorinkatu 2 00260 HELSINKI 
puh (90) 496 189, fax (90) 492 058 
tai johonkin yllä mainituista 
joukko-osastoista. 

KotRPston historia sekä yleinen osa "Kivilinnoista karkaistuun teräkseen" ovat valmiit, VaaRPston 
ja TurRR:n historiat valmistuvat 1994 aikana sekä HanRPston ja SIRR:n historiat vuonna 1995. 
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KOTKAN 
RANNIKKOPATTERISTO 

KEVÄÄN KUULUMISIA KOTKASTA, 
naisten näkövinkkelistä 

Kulunut kevät on vierähtänyt täällä Kymi-
joen varressaperin nopeasti muutosten tuul-
ten puhaltaessa suunnasta ja toisesta. Vuosi 

aloitettiin kierrättämällä patteriston komentaja, lin-
nakkeen päällikkö sekä yksi toimistosihteeri. Uusi 
komentajamme, maj Mikko Taavitsainen sekoitti 
ensitöikseen kaikkien naisten päät charmantilla ole-
muksellaan ja tiiviillä katsekontaktillaan. Jokainen 
meistä pääsi viettämään kahden keskisen keskuste-
luhetken rauhassa komentajan kanssa toinen toi-
siimme tutustuen. Rupattelutuokio jännitti meitä 
kaikkia ja päivän puheenaihe olikin mitä kukakin 
oli juttutuokiossa paljastanut. 

Postikin meni sekaisin 

Uusien työntekijöiden myötä kaikki muukin päätet-
tiin pistää vaihtoon ja uudistamista jatkettiin orga-
nisaatiomuutoksella. Vanhat toimistot lakkautettiin 
ja jokainen meistä joutui opettelemaan uudelleen 
mihin osastoon ja alaan sitä nyt kuuluikaan. Postin-
jako tuotti muutaman viikon hankaluuksia kun toi-
mistouudistuksen myötä muuttuivat tietysti arkis-
toivat yksiköt, jakelutaulukot sekä sisäiset jakelulo-
kerikot. Taisi se posti muutamia kertoja lipsahtaa 
tyystin vika lokeroon... 

Ja kun kerran uudistamaan alettiin niin samal-
la vauhdilla esikunta muuttaa myös aivan konk-
reettisesti. Toukokuun loppu on varattu esikunnan 
siirtymiselle Kyminlinnan iki-ihanasta historialli-
sesta linnoituksesta kaupungin keskustaan uuteen 
valtion virastotaloon. Muuttovaiheeseen pääsemistä 
on edeltänyt noin vuoden kestänyt kiista siitä mi-
hin tiloihin me asetumme ko. talossa. Jossain vai-
heessa alkuperäinen suunnitelma kolmannen ker-
roksen valoisista huoneista olikin muuttunut talon 
kellarikerroksen suojatiloiksi. 

Etenkin naisväki oli sitä mieltä, että me emme 
halua ja ennen kaikkea emme mahdu ko. tiloihin 
ja aloitti järjestelmälliset "sotatoimet" suojatiloi-
hin siirtymistä vastaan. Kädenväännön jälkeen suu-
rin osa henkilökunnasta pääsee ikkunallisiin tiloi-
hin. Vain operatiivinen osasto ja merivalvonta si-
joittuvat kiisteltyyn kellarikerrokseen. Aikataulun 

Toimistosihteeri Eila Lauhkosen läksiäiskahvil-
la takana vas. kapteeni Tarmo Korhonen, Kirsi 
Huttunen, Anne Järvinen, edessä vas. Teija 
Örn, Eila Lauhkonen ja Päivi Ropponen. 

mukaan toimimme täysillä virastotalossa 1.6.1995 
mutta sitä ennen kysytään vielä kosolti hermoja ja 
toimintaa meiltä kaikilta. 

Melkein pelkkää juhlaa 

Ahkeran työnteon välissä olemme ehtineet vaihtaa 
välillä myöskin viihteen puolelle. Kymen Sotilas-
läänin Esikunta vietti vuosipäiväparaatiaan tämän 
vuoden helmikuussa Kotkan keskustassa. Paraatiin 
osallistuneet joukko-osastot esittelivät näyttävästi 
kalustoaan. Naisväen silmää miellyttivät erityisesti 
näyttävät marssijat sekä paraatiin osallistuneet Utin 
suihkukoneet ja helikopterit. 

Toukokuun aikana pääsee esikunnan naisväki 
seuraamaan Rankin linnakkeella pidettäviä kilpai-
luammuntoja. Näin pääsee moni useita vuosia puo-
lustusvoimia palvellut nainen ensimmäisen kerran 
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KYMINLINNAN Tillltojci 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA teemanumerosta 

Rankin valloitus 
Vietämme tämänvuotista merellistä päivää val-
taamalla yhteistoiminnassa Kotkan Rannikko-
patteriston henkilöstön kanssa käyttöömme 
Rankin linnakkeen lauantaina 5.8. Siellä tutus-
tumme saareen, järjestämme erilaisia pieniäkil-
pailuja kuten herrasmieskilpailu ym. Voimme 
osallistua ammuntaan käsiasein. Pidämme ar-
pajaiset. saunomme ja vietämme iltaa. Virvoi-
tusjuomia on saatavana, mutta eväät tuokoon 
jokainen tullessaan. Varaamme johonkin ai-
kaan päivästä pienen hetken killan yleisen ko-
kouksen pitämiseksi. 

Valtauslaivaston lähtöajaksi on suunnitel-
tu klo 11.00 Kuusisen sotilassatamasta. Tar-
kempia tietoja lähtöajasta ym lähempänä mai-
nittua ajankohtaa paikallislehdissä. Paluukul-
jetuksia illan mittaan. 

Johtokunta 

... viereiseltä sivulta 

seuraamaan miten sillä tykillä oikeasti ammutaan 
ja tarkistamaan ovatko ne tykinkuulat pyöreitä ja 
mustia kuten ollaan luultu. Sen jälkeen kun ollaan 
tykillä ampumisen niksit opittu olemme lähdössä 
joukolla tutustumaan Saimaan rannalla sijaitsevaan 
puolustusvoimien loma-alueeseen, Sinisiin Aaltoi-
hin. Siinä sivussa aiomme tietysti tutustua paikal-
lisiin panimoihin, jotka tuottavat "ruskeaa kultaa". 
Mitähän sekin on ja saakohan sitä maistaa ? 

Vaan eihän ne juhlat vielä siihen lopu. Kesä-
kuun alussa on tarkoitus juhlistaa esikunnan saa-
pumista virastotaloon oikein torvisoittokunnan ja 
tuliaismaljojen kera, ettei vaan kenellekään jäisi 
epäselväksi koska se armeija oikein muuttaakaan 
keskustaan. Siis vaikka kunnia menee niin maine 
kasvaa. 

Kevät ja kesä on täyden toiminnan ja muutok-
sen aikaa ainakin täällä Kymenlaakson rannikolla. 
Työntäyteistä ja aurinkoista kesää kaikille muille-
kin maatamme ansiokkaasti palveleville ahertajil-
le toivottelevat 

Kotkan tytöt (ja miksei pojatkin) 

Rannikonpuolustaja lehden toimituksen toi-
meksiannosta jouduimme aloittamaan leh-
den teemanumeroitten sarjan. Saamamme 

tehtävä oli sekä mielenkiintoinen että haastava. 
Toimeksiannon mukaan teemaohjelman tuli esitel-
lä KotRPston, Kyminlinnan Rt-killan ja Kotkan 
kaupungin kuulumisia ja näkymiä. 

Me kiltalaiset emme pidä järjestöämme pel-
kästään kotkalaisena, sillä Kotkan kaupungin osuus 
koko toiminta-alueemme, joka on samalla KotRPs-
ton vastuualue, rantaviivasta on suhteellisen vaa-
timaton. Niinpä pyysimmekin omapäisesti alueem-
me rannikkokunnilta jokaiselta pienen kuntaesit-
telyn. Joka kunnassa pyyntöömme suhtauduttiin 
suurella ymmärtämyksellä. 

Materiaalin toimittamisen jälkeen odottelimme 
pienen jännityksen tuntein lehden ilmestymistä. 
Saatuamme lehden käsiimme, hävisivät perhoset 
vatsanpohjastamme. Toimittamamme materiaali oli 
saanut omapäisyydestään huolimatta erittäin asi-
allisen käsittelyn. Erityisen arvokkaana pidimme 
kuntien saamaa osuutta. Oman aineistomme suh-
teen olisimme mieluusti luopuneet toistetun kilta-
historiikin kohdasta ja nähneet sen tilalla kohdan, 
missä kerrottiin vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
vaikutuksista tositilanteissa alueellamme. Me olem-
me kuitenkin harrastelijoita ja olemme tyytyväisiä 
ammattilaisten suorittamaan tekstinkäsittelyyn. 

Emme tietenkään pysty itse määrittelemään 
materiaalimme arvoa. Pidämme kuitenkin teema-
numeroajatusta hyvänä. Uskomme sillä olevan sekä 
kiltaa piristävän, että kiltaa, kuntia ja eri järjestöjä 
lähentävän vaikutuksen. Odotamme mielenkiinnol-
la seuraaviakin lehden numeroita. Emme suinkaan 
vertaillaksemme, vaan entistä paremmin tutustu-
aksemme veljeskiltoihin ja niiden toimintaan vai-
kuttaviin eri tekijöihin. 

PS. 
Haluaisin tässä hieman korjata teemasivuillamme 
olleen Kalevi Jyrkilän kuvan tekstiä. Kalevi ei suin-
kaan ollut pahainen 11 vuotias pikkupoika vaan oli 
ehtinyt täyttää jo ennen sodan syttymistä 12 vuotta. 
Myöskään Hän ei toiminutjoukkueenjohtajan, vaan 
komppanian päällikön lähettinä. 

Killan tiedottaja Ilmari Pusa 
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Vaxholman kuninkaallisen rannikkotykistörykmen-
tin (KA 1) komentaja eversti Hakan Syren suoritti 
työvierailun Suomenlinnan Rannikkorykmenttiin 
22.-24.3.1995. Vierailun isäntänä toimi eversti Ossi 
Kettunen ja yhteysupseerina oli kapteeni Petri Par-
viainen. Eversti Syrenille esiteltiin mm. varusmies-
ja henkilökunnan koulutusta Rannikkotykistökou-

lulla sekä Porkkalan Rannikkopatteristossa. Lisäksi 
tutustuttiin suomalaiseen puolustusvälineteollisuu-
teen Nokian, Sisun Ja Instrumentoinnin isännöimis-
sä tilaisuuksissa. 

Kuvassa yliluutnantti Juha Kilpi esittelemässä 
eversti Syrenille harjoitustilannetta reserviupsee-
riosaston maa-ampumaleirillä. 

Vierailu rykmentissä 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKO-
RYKMENTTI 

AUTO-
TARVIKKEIDEN 
EDULLINEN 
OSTOPAIKKA 

T:mi Ossi Holopainen 
Helsingintie 1, Itäväylä, 49410 Hamina 

puh. 952-344 0505 

FINNOPTA OY 
Särk in iement ie 5 C 51 

00210 HELSINKI 
Puh. 90-692 2255 
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Rykmentti tukee 
Rönnskärin lintuaseman toimintaa 

JUHA LAAKSONEN 

Asemarakennus lintuperspektiivistä. 

ma saa käyttää muun muassa saaren laituria, sau-
naa ja muutamia muita rakennuksia. Aseman hen-
kilöstö voi myös tukeutua patteriston kuljetuksiin. 
Vastapalveluksena lintuasema on velvollinen il-
moittamaan patteristolle havaitsemistaan sivulli-
sista ja rakenteisiin mahdollisesti kohdistuneesta 
ilkivallasta. 

Keskeinen havaintoasema 

Rönnskärin lintuasema on perustettu vuonna 1963, 
ja se on maan vanhimpia. Lintuasemalla tehdyillä 
havainnoilla on keskeinen merkitys Suomenlahden 
ja Helsingin seudun lintujen esiintymisen seuran-
nassa. 

Rönnskärin saari oli aikoinaan luotsien käy-
tössä. Luotsiaseman siirryttyä Porkkalan niemeen 
saari siirtyi puolustusvoimille vuonna 1980. Puo-
lustusministeriön kanssa tehdyn sopimuksen poh-
jalta lintuaseman toiminta jatkui aikaisempaan ta-
paan. Rönnskärin lintuaseman tuki ry:n perusta-
minen selkeyttää lähinnä aseman sisäistä toimin-
taa eikä ratkaisevalla tavalla muuta aseman ja Pork-
kalan rannikkopatteriston hedelmällistä yhteistyö-
tä. 

Suomenlinnan Rannikkorykmentti osallistuu Rönns-
kärin lintuaseman turvaamiseksi perustetun yhdis-
tyksen toimintaan. Rönnskärin lintuaseman tuki 
ry:ssä ovat mukana Kirkkonummen kunta, Suo-
menlinnan Rannikkorykmentin Porkkalan Rannik-
kopatteristo ja Kirkkonummen ympäristöyhdistys. 

Peruspalvelut rymentiltä, 
vastavuoroisuus valvonnassa 

Ympäristöyhdistyksen vastuulla on hallinto ja 
yhteyksien hoitaminen lintuharrastajiin sekä hei-
dän järjestöihinsä. Porkkalan Rannikkopatteristo 
on luvannut huolehtia alueen haltijana toiminnan 
joustavuudesta ja peruspalveluista. Asemalla on 
käytössä saaressa sijaitseva rakennus. Lisäksi ase-

Hippiäinen lintuaseman vieraana. 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan 
toiminnalle on ominaista, ettei 

"laakereille jäädä lepäämään", vaan 
jatkuvasti ollaan mukana uusissa 
projekteissa ja haasteissa. Tästä 

toimintatavasta ovat merkkeinä mm 
Kajanuksen sauna, Järvön kiltamaja. 

Kuivasaaren museotykkialue sekä 
aktiivinen ja nuorekas jäsenistö. 

Eversti Jorma 
Vuohelainen ja 
kiltalaisia 
Kajanuksen 
saunalla. 

Viime vuonna 
tehdyn sääntö-
muutoksen 
jälkeen killan 
toimintaan 
kuuluvat myös 
ampumakilpai-
lut ja -harjoitte-
lu. 

Suomenlinnassa panostetaan akt i iv iseen to imintaan 
YHDESSÄ JATKUVASTI ETEENPÄIN 

Suomenlinnan rannikkotykistökillan juuret kana on laadittuja vahvistettu killalle tunnusmerk-

ulottuvat aina syksyyn 1962, jolloin se aloitti kejä, jotka yhdistävät kiltalaisia ja erottuvat suuris-
toimintansa ensimmäisenä paikallisena RT- sa joukoissakin; killalla on oma lippu, pöytästan-

kiltana (tuolloin vielä RP-killan osastona) vain joi- dardi ja vaakuna sekä lisäksi kaikilla kiltalaisilla 
takin viikkoja ennen Kymenlaakson ja Turun kiito- musta baretti, jonka kokardina toimii killan tunnus 
jen toiminnan alkua. Killan 33 toimintavuoden ai- (3 eri luokkaa). 10 
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Kajanus, Järvö, Kuivasaari... 

Kiltalaisten aherruksesta muistuttavat säveltäjä-ka-
pellimestari Robert Kajanuksen kunnostettu gra-
niittinen linnasauna Upinniemessä, Järvön kiltama-
ja siihen liittyvine saunoineen, grillikatoksineen ja 
pienvenesatamineen sekä Kuivasaaren 12 tuuman 
kunnostettu museotykki ympäröivine museoaluei-
neen. Kaikki nämä kohteet ovat vaatineet tuhansia 
talkootunteja ja kymmeniä vapaaehtoisia kiltalaisia 
ahertamassa pyyteettömästi yhteisen asian hyväksi. 

Muutama vuosi sitten kilta tuli saman perus-
kysymyksen ääreen kuin parikymmentä vuotta sit-
ten; kiltatoiminnan jatkaminen aktiivisena vaati 
uusia ja nuoria resursseja. Toisaalta nuorten mu-
kaan saaminen edellytti muutoksia myös killan toi-
mintaan. Tänään yli puolet killan johtokunnasta 
varajäseniin on iältään 20-35 vuotiaita. Jäseniksi 
liittyy vuosittain runsaasti nuoria reserviläisiä, va-
rusmiehiä ja naisia. Toiminnan painopiste on sa-
malla siirtynyt perinnetoiminnasta ja rakennuspro-
jekteista vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutuk-
seen ja varusmiestoimintaan. 

Perinteitä unohtamatta 

Killan sukupolvenvaihdos ja toiminnan muutokset 
eivät ole johtaneet perinteiden unohtamiseen. Päin-
vastoin. Tänään perinteet esiintyvät uusissa muo-
doissa esimerkkinä Kuivasaaren museotykin kun-
nostus ja tänä vuonna aloitettava tykkiryhmän kou-
luttaminen tykkivanhusta hallitsemaan sekä perin-
teiden tallentaminen videonauhalle. 

Perinteitä vaalitaan myös killan perinnejaok-
sen tuottamien kirjojen muodossa sekä yhteistoi-
minnalla killan veteraanien eli keltaisen rykmen-
tin kanssa. Myös itsenäisyyspäivän juhlallista viet-
toa jatketaan perinteitä kunnioittaen. Vaikka kil-
lan johto onkin nuorekasta, on nuorimman ja van-
himman jäsenen ikäero johtokunnassa yli 50 vuot-
ta. Eri sukupolvien yhteistoiminnassa on voimaa 
ja mahdollisuuksia. 

Uudet haasteet 

Vuonna 1995 killan painopistealueiksi on koulu-
tuksen ja varusmiestoiminnan rinnalle nousseet re-
serviyksikkötoiminta sekä naisjäsenistön toimin-
nan kehittäminen. Lisäksi on suunnitteilla kuljetus-
jaoksen perustaminen killan merikuljetuksia avus-
tamaan. Aktiivista toimintaa ja uusia toimintamuo-
toja syntyy jatkuvasti. Niistä saat lisätietoja killan 
puheenjohta ja l ta Jouni Grönroosil ta (pk. 90-
8037410) tai killan sihteeriltä Kimmo Ylitalolta (pt. 
90-437 0792, pk. 90-506 1142). 

Jouni Grönroos 

Suomenlinnan RT-kiltaan 
perustettiin naisjaos 

NAISET 
ETURINTAMAAN 

KILTATYÖSSÄ 
Samanaikaisesti, kun armeijan 
ovet ovat avautumassa naisil-
le, naisten asema on korostu-
massa myös vapaaehtoisessa 
maanpuolustustyössä ja reser-
viläiskilloissa. Suomenlinnan 
Rannikkotykistökilta on vahvis-
tanut tätä linjaa ja suuntausta 
perustamalla oman naisjaok-
sen. 

Naisten kouluttaminen on jo rutiinia 
RtK:ssa. Kuvassa tilannevalvojien 
kurssia syksyllä 1994. 

"Naiset ovat olleet kiltamme toiminnassa mukana 
jo pitkään, mutta vasta viime vuosina he ovat alka-
neet liittyä jäseniksi ja kiinnostumaan laajemmin 
vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä", kertoo kil-
lan puheenjohtaja Jouni Grönroos ja jatkaa: "Nais-
jaoksen perustamisella ei haluttu lokeroida naisten 
vapaaehtoista maanpuolustustyötä, vaan luoda ai-
empaa paremmat mahdollisuudet naisten omien aja-
tusten ja toiveiden toteuttamiselle kiltatoiminnas-
sa". 

Naiset johtotehtäviin 

Naisten mukanaolo toiminnassa ei ole aiemmin 
juuri näkynyt killan johtokunnan kokoonpanossa, 
mutta viime vuonna valittiin johtotehtäviin nainen 
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ensimmäistä kertaa moniin vuosiin; Helena Mäkelä 
valittiin johtokunnan varajäseneksi järjestö- ja re-
serviläisjaokseen. Naisjaosta tänä vuonna luotaessa 
hän oli luonnollinen valintajaoksen vetovastuuseen 
ja johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi. Uuden ja-
oksen toiseksi vastuuhenkilöksi jajohtokunnan va-
rajäseneksi valittiin Leena Hallapuro. 

"Naiset ovat perinteisesti osallistuneet killan 
järjestämiin juhlatilaisuuksiin, kuten itsenäisyys-
päivän juhlaan sekä toimintaan Järvön saarella ja 
kiltamajalla. Samoin on järjestetty arpajaisia ja 
myyjäisiä. Halusimme kuitenkin kartoittaa naisjä-
senten toiveita järjestämällä yhteisen sauna- ja 
ideaillan. Tämän tapahtuman keskeisenä viestinä 
oli, että naiset haluavat mukaan vapaaehtoiseen 
maanpuolustuskoulutukseen", Helena Mäkelä ker-
too ja korostaa, että naiset haluavat olla mukana 
samassa koulutuksessa kuin miehetkin. "Tosin al-
kuvaiheessa saatetaan tarvita hieman enemmän pe-
ruskoulutusta, jotta päästään samalle lähtöviivalle 
miesten kanssa", hän jatkaa. 

Tavoitteita ja visioita 

"Kiltasisarilta saatuja toiveita on otettu huomioon 
jo tämän kevään RT:n koulutustapahtumien suun-
nittelussa ja järjestelyssä. Lisäksi on tarkoitus jär-
jestää vielä tämän vuoden kuluessa koulutustapah-
tuma, joka tähtäisi naisten vapaaehtoiseen maan-
puolustuskoulutukseen liittyvien perusvalmiuksien 
kohottamiseen ja rannikkotykistöön liittyvän yleis-
tiedon lisäämiseen", kertoo killan puheenjohtaja 
käytännön järjestelyistä. 

"Tavoitteenamme on kehittää kiltamme nais-
toimintaa niin nykyisten kuin tulevien naisjäsen-
ten toiveiden ja odotusten pohjalta. Siksi toivon 
kaikkien kiinnostuneiden ottavan yhteyttä ja ker-
tovan toiveistaan", Helena Mäkelä rohkaisee ja 
lupaa, että myös perinteisiä toimintatapoja jatke-
taan. Tälle vuodelle on suunnitteilla myös vierailu 
Pauligille, minkä lisäksi naiset ovat mukana suun-
nittelemassa koko perheen kiltapäivän ohjelmaa. 
Helenan tavoittaa numerosta (90) 7593 735. 

Jouni Grönroos 

Elescon ruggeroidut työasemat johtokeskussovelluksessa 

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

PL 198 
(Ahlströminkatu 12) 
78201 VARKAUS 
puh. (972) 552 8950 
fax (972) 552 8941 

Erityisosaamista vuodesta 1975 
luotettavalta järjestelmä- ja 
laitetoimittajalta 

Erityisosaamisen alueet: 
• Akustiikka 
• Elektromagnetismi 
• Elektroniikkaa vaativiin olosuhteisiin 
• Sovellusohjelmointi 
• Järjestelmäintegrointi 

Tuotteet: 
• Herätemiinojen raivausjärjestelmät 
• Magneettisuojausjärjestelmät 
• Herätemittausradat 
• Akustiset valvontajärjestelmät 
• Johtokeskus- ja esitysjärjestelmät 
• Ammunnanhallinta- ja laskinjärjestelmät 
• Suuntaus- ja laiteohjausjärjestelmät 
• Digitaaliset puheensalauslaitteet 
• Siirrettävät laitesuojat 
• Tutkajärjestelmien apulaitteet 
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RANIMIKKOTYKISTÖKOULU 

Uutta verta kentälle 
Rannikkotykistökoulussa päättyi 12.5. Kadetti-
kurssi 78. Kesäkuun alussa valmistuneet 
yliluutnantit kurssikuvassa edestä vasemmalta: 
kadkers Jarmo Harras (SIRR), kad Jukka 
Rautanen (KotRPsto), kad Tomi Sihvonen 
(VaaRPsto), kad Tom Lund (TurRR), kad Jorma 
Pajulahti (KotRPsto), kad Matti Vappula (Tur-

RR), kad Mauri Vierula (SIRR), kad Kari Salin 
(HanRPsto). Kurssin johtajana toimi kapteeni 
Jukka Ranta ja kouluttajana yliluutnantti Kari 
Tapala. 
Lisäksi samalta kadettikurssilta valmistuu 
viestikoulusta aselajiin kadkers Kai Kuosmanen 
(SIRR). 
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V s I 
MERENKURKUN KILTA 

Lisäkursseja Merenkurkun alueella 
Vaasassa toimivalle Merenkurkun Kilta ry:n jäse-
nille on tarjolla rannikkopuolustukseen liittyvää 
koulutusta syksyllä 1995 seuraavilla vapaaehtoisen 
Maanpuolustuskoulutus ry:n lisäkursseilla, jotka 
toteutetaan viikonloppuisin. 

Viestikurssilla käsitellään kenttäradiota LV217 
ja sanomalaitetta sekä opetellaan merivalvontaan 
liittyvää viestiliikennettä 9.-10.9. Vaasan Rannik-
kopatteriston koulutustalolla. Kurssi on yhteinen 
miehille ja naisille. Edelliselle vastaavalle kurssil-
le, joka pidettiin Vaasassa 1994, osallistui 42 op-
pilasta. 

Merivalvonnan lisäkurssi pidetään 14.-15.10. 
tukeutuen Vallgrundin merivartioasemaan Raippa-
luodossa Vaasan saaristossa. Kurssilla harjoitel-
laan käyttämään etäisyyden mittauslaitteita, pimeä-
näkölaitteita sekä pitämään yllä tilannekuvaa me-
rivalvontatasolla. Tehdyt havainnot kirjataan ja ne 
viestitetään sanomalaitteilla tilannepäivystäjälle. 
Osana koulutusta on toiminta muonitusryhmässä, 
joka laittaa ruokaa kahdelle valvontaryhmälle. 

Koulutukseen voi ilmoittautua alueen koulu-
tuspäällikölle puh 961 -315 4160 / ilt. 

Koulutuspäällikkö Seppo Sundberg 

RBS17-
THE COASTAL 
DEFENDER 
RBS 17 is a man-portable, highly effect ive, 
anti-ship missile system. 

It has pinpoint 
accuracy and 
carries a devas-

tating blast 
and frag-
mentation 
warhead 
that hurls 

large high-velocity fragments throughout 
the target. 

It is highly mobile, easy to deploy, 
easy to use. difficult to detect — and it will 
help keep your coastlines clear of enemy 
vessels. 

Oy Suomen Bofors Ab 
Box 96, 02631 Espoo 
Telephone +358-0-502 2300 
Telefax +358-0-502 2310 
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TriHero 

Elämme kuvitteellista vuotta XXXX, jolloin 
Suomessakin on asetusteitse tehty selvät 
säännöt sotilaallisten organisaatioiden 
johtamiselle. Poliittisen tason ajatuksenjuok-
suun nähden ohjeistus on harvinaisen sel-
keä ja jopa johdonmukainen; kaikentasoisis-
sa yksiköissä komentaja päättää sotilaskäs-
kyasioista aivan suvereenisti ja aivan yhtä 
hulvattomasti esikuntapäälliköille on annettu 
valta ja vastuu hallinnollisiin asioihin. 

Kylläpä on rannikkotykistön rykmenteis-
sä ja pienemmissäkin yksiköissä lysti elellä 
tätä vuotta XXXX, kun vihdoinkin on saatu 
selvät sävelet marssijärjestykselle. Komenta-
jat taapertavat perinteiseen sotilaalliseen 
tapaan virkapuvuissaan kädet selän taakse 
ristittynä ja tarkastavat joukkojaan. Heidän 
päässään pyörii enää puhtaasti sotilaalliset 
kysymykset. He murehtivat joukkonsa taiste-
lukyvystä ja suunnitelmiensa ajantasaisuu-
desta. Kauhulla he muistelevat huhupuheita 
joistain menneistä ajoista, jolloin komenta-
jatkin olivat niin sidoksissa hallinnollisiin 
tehtäviin, että ehtivät miettimään operatiivi-
sia ja taktisia kysymyksiä vain YK-komen-
nuksilla tulimyrskyjen välillä hieman hellittä-
essä. 

Vaan mikä onkaan esikuntapäällikön osa. 
Hänen on hallittava niin diaariot, sähköpostit 
kuin ne tuhannet ja taas tuhannet halinnolli-
set määräyksetkin, joilla ohjeistetaan joka-
päiväistä elämäämme ja koitetaan luoda 
edes jonkinlaista järjestystä sotilaskäskyasi-
oiden pahasti häiritsemään byrokraattisen 
toiminnallisuuden eheyteen. Kovat ovat 
paperipinojen paineet ja hirvittävän tiukat 
ovat ylempien johtoportaiden aikarajat 
ohjeiden ja pykälien mukaisten raporttien 
aikaansaamiseksi. Mutta hallinto pyörii 
hienosti ja vuosi vuodelta kyetään yhä 
syvällisemmin analysoimaan käytettyjen 
määrärahojen kohdentumista sekä hallinnol-
listen vastuiden jakautumista. 

Vuoteen XXXX mennessä oli palkatun 
henkilökunnan koulutuskin ehditty muutta-
maan annettujen ohjeiden mukaisesti hallin-
topainotteiseksi. Käytännössä tämä tarkoitti 
sitä, että koulutettiin paperinpyörittäjiä ja 
pykälänikkareita toisella linjalla kotimaan 

tarpeisiin ja toisella kansainvälisten yhteisö-
jen tarpeisiin. Eri henkilöstöryhmien ja taso-
jen koulutuksessa säilytettiin taktiikkaa ja 
muuta sotilaallista rekvisiittaa sen verran, 
että maisterit ja merkonomit saisivat edes 
jonkinlaisen mielikuvan siitä, mikä erottaa 
tosi sotilaan tavallisesta herrashenkilöstä. 

Todelliseen sotilasjohtajuuteen ei enää 
voinut kasvaa missään muualla kuin ulko-
maankomennuksilla. YK-komennukset toki 
olivat näistä oppimisen kannalta kaikista 
antoisimpia. Kuultujen historioiden mukai-
sestihan jokainen upseeri joutuu näillä etelän 
komennuksilla johtamaan lähes alvariinsa 
joukkojaan ankarassa tulituksessa ja hirvittä-
vässä henkisessä paineessa. Nämä opinto-
matkat loivatkin vuonna XXXX sen pohjan, 
mihin kaikki muu sotilaallinen ja osin jopa 
hallinnollinen toiminta perustettiin. Etelästä 
haetuista kokemuksista ammennettiin vii-
sautta jokapäiväiseen elämään. 

Brysselin komennuksilla ei jouduttu 
ilmeisestikään aivan päivittäin tulituksen 
kohteeksi, mutta muuten henkiset paineet 
komissioiden ja direktiivien puristuksessa 
olivat todella kovia. Opillisilta anneiltaan ja 
henkiseltä kasvattavuudeltaan vuosi Brysse-
lissä luettiin kolmen, ehkä jopa viiden vuo-
den arvoiseksi kotimaassa haihateltuihin 
vuosiin verrattuna. 

Tänä fiktiivisenä vuotena XXXX otettiin 
jälleen haparoivia ensiaskelia johtosuhteiden 
jälleenkehittämiseksi. Aivan ylimmältä poliit-
tiselta taholta heräteltiin ajatuksia siitä, että 
sotilaallisista käskyvalta-asioista voitaisiin 
luopua kokonaan. Sopivasti sanoja pyöritel-
len tämä saatiinkin kuulostamaan jokseenkin 
hienolta ja ainakin hyvin demokraattiselta. 

Onneksi meillä oli vielä noita ulkomaan-
komennuksilla pätevöityneitä sotilasjohtami-
seen keskittyneitä henkilöitä, jotka oivalsivat 
mistä oli kysymys. Sotaväen uskottiin olevan 
sotaa varten ja hallinnolla voi olla korkein-
taan sotilaallisia päämääriä tukevia tehtäviä. 
Herrat byrokraatit saattoivatkin miettiä vaikka 
seuraavaa ylennystään; se voidaan kyllä 
joskus antaa, mutta valitettavasti se astuu 
voimaan vasta sitten, kun kaikki kateellisten 
ja katkerien tekemät valitukset on käsitelty 
kaikissa eri portaissa. 

Jo vain. Sillälailla asiat saattaisivat joskus 
olla. Onneksi tämä oli vain harhaisten ajatus-
ten tuottamaa satua. 

Tällaistahan ei voi tapahtua todellisuu-
dessa I? 
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Rannikon Puolustaja -lehden sisältö 1970-1971 
Jatkamme aina tilan salliessa aikaisempien vuosikertojen sisällysluettelon julkaisemis-
ta asiasta kiinnostuneiden iloksi. 

1/1970 

Vuosi vaihtuu-lehti kääntyy 
RtUY katse eteen-päin 
RtUY:n uudet kunniajäsenet 
RtUY:n vuosikokous Turussa 
RtUY:n tiedotuksia 
Mielipiteitä 
Rannikon Puolustajain kilta 
Eversti Veikko Vuorela 60 vuotta 
Everstiluutnantti V J Torvinen 50 vuotta 
Kuulumisia (SIRtR, HanRPsto, VaaRPsto, TurRtR, 
KotRPsto, RtK) 
Suomenlinnan aliupseerikerho 50 vuotta 
Suomen puolustusmenot YK: n tilaston mukaan 

2/1970 

Teknillystyvä rannikkopuolustus 
RADAL 
Ammunnan laskin rannikkotykistön asejärjestel-
missä 
Rannikko-ohjusten käyttömahdollisuuksista 
Johdinohjusten käytöstä rannikkopuolustuksessam-
me 
Laseretäisyysmittaus 
Eversti Taavi Kainulainen 75 vuotta 
Majuri Emil Liusvaara 75 vuotta 
Everstiluutnantti Olavi Lyytinen 50 vuotta 
Eversti, DI Myyryläinen 50 vuotta 
Eversti E Laaksonen 60 vuotta 
Majuri A Karijärvi 60 vuotta 

Eversti L Uski 60 vuotta 
Kuulumisia (SIRtR, HanRPsto, VaaRPsto, TurRtR, 
KotRPsto, RtK) 
Rannikkotykistön koeampuma-asema 
Rannikkotykistökoulun koulutushalli valmistumas-
sa 
Rannikon Puolustajain kilta, Helsingin ja Turun-
maan kilta 
Rannikkotykistön tehtävät ja linnoittaminen 

3/1970 

Rannikon Puolustajain päivä 31.8. 1970 
Rannikon Puolustajain päivä Santahaminassa 
Asiana ilmatorjunta 
Vihollisen toiminta rannikon kohteita vastaan.... 

Rannikkopatterin ilmatorjunta-asekysymys ja ase-
analyysin kriteerit 
Sota-alusten kehitysnäkymiä 
Ajankohtaista meri vai vontarintamalta 
In memoriam- eversti A. E. Lyytinen 
Näin me sen elimme (Glosholman kertausharjoitus) 
Kuulumisia (SIRtR, HanRPsto, VaaRPsto, TurRtR, 
KotRPsto, RtK) 
Rt:n koeampuma-asema, johtorengas 
Everstiluutnantti Norman Simonen 70 vuotta, ma-
juri Valpasvuo 60 vuotta 
Everstiluutnantti Aarno Hukari 50 vuotta 
Yhteistoimintaa-Mannerin Konepaja 80 vuotta 
Ruotsalaisia rt-miehiä laivastovierailulla Hangossa 
16.-17.6. 

4/1970 

Kehittyvä rannikkotykistö 
Rannikkotykistön tarkastajan tervehdys 
Rannikkon puolustus ja Suomen turvallisuuspoli-
tiikka 
Merisotakoulu täytti 40 vuotta 
Elektronisen sodankäynnin merkitys tämän päivän 
rannikkotykistössä 
Rannikkotykistökoulun ensimmäinen vuosipäivä 
Kuulumisia (SIRtR, HanRPsto, VaaRPsto, TurRtR, 
KotRPsto, RtK) 
Rt:n koeampuma-asema, Johtorengas, Helsingin 
kilta 
Kenraali Valve 75 vuotta 
Majuri Rainer Grönholm 60 vuotta 
Everstiluutnantti Harry Luova 50 vuotta 
RtUY:n vuosikokous ja toimintakertomus 
Rannikkotykistön aliupseerikerhojen toimintaa 

1/1971 

Aselajista rannikkopuolustusjärjestelmään 
Rannikkopuolustuksemme viime sodissa (kirj ev K 
J Mikola) 
Työ oli vaativaa ja itseluottamusta siinä tarvittiin 
(kenrl Valveen hastattelu) 
Sakalaisen rannikkotykkimiehen testamentti (maj 
Jukka Karvinen) 
Eversti Arvo Lyytisne muistotilaisuus 30.1.1971 
In memoriam-Heikki Veli Seppälä 2.2.1971 
Kuulumisia (SIRtR, HanRPsto, VaaRPsto, TurRtR, 
KotRPsto, RtK) 
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Kuulumisia (Rt:n koeampuma-asema, Johtorengas, 
Kymenlaakson kilta) 
50 vuotta-evl Esko Havo, 70 vuotta kapt evp Han-
nes Peltonen 
Ruotsin puolustusvoimien tärkein tehtävä on mai-
hinnousun torjunta 

2/1971 

Lehtemme on saanut toimitusneuvoston 
Rannikkotykistön koulutus-ihmisen, tekniikan ja 
erikoisolosuhteiden monivaiheinen yhdistelmäkent-
tä 
Koulutuspäällikön tervehdys 
Rannikkotykistön koulutusjärjestelyt 
Opiskelu Sotakorkeakoulussa 
Moottoroidun rannikkotykistön koulutus 
Kiinteän rannikkotykistön reservialiupseerikoulu-
tus 
Ruotsin rannikkotykistön koulutus 
Kuulumisia (SIRtR, HanRPsto, VaaRPsto, TurRtR, 
KotRPsto, RtK) 
Rannikkotykistön uudet upseerit 
Rannikkotykistökoulun lipun luovutus 
Rannikon Puolustajain kilta 
In memoriam -Sulo Värtö (Suomenlinnan rt-killan 
puheenjohtaja) 
Rannikkotykistörykmentti 2:n kasvattina 1936-37 
60 vuotta ev rauhanniemi, sottekn Suonsyrjä 
50 vuotta-insevl Häkkilä, evl Tirronen, maj Wähä-
järvi, sottekn Peltomaa 
Aamukammasta kokonaisnäkemykseen (Reijo Te-
laranta) 

Merellä ja maalla 

3/1971 
Yhteistyö-maamme rannikon valvonnan ja puolus-
tamisen perusedellytys 
Yhteistoi mi nnasta rannikkotaistelussa (Kommodori 
Kijanen) 
Meripuolustus on yhteistoimintaa (maj Sario ja 
kaptl Iivonen) 
Ilmavoimat ja rannikkotykistö 
RannJP:n ja rannikkotykistön yhteistoiminta (evl 
Lappalainen) 
Merivartioston ja rannikkotykistön yhteistoiminta 
(ltn Meri) 
Meripelastuspäivätyö Hangossa 
Rannikon puolustajain päivä Rankissa 

Pohjoismaista kiltayhteistyötä-Rannikonpuolusta-
jat Vaxholmassa 
Kuulumisia (Perttsto, SIRtR, HanRPsto, VaaRPsto, 
TurRtR, KotRPsto. RtK, Johtorengas) 

4/1971 

Sosiaalinen olosuhdekenttä- rt:n valmiuden keskei-
nen taustatekijä 
Muistoja ulkolinnakkeittemme sosiaalisista oloista 
1920-luvulla (kenrm Karvinen) 
Kiinteän rannikkotykistöjoukon sosiaalista yhteyk-
sistä (ev Pohjanvirta) 
Rannikkotykistön sosiaalinen kenttä (sosiaalitar-
kastaja Paasonen) 
Vaasn Rannikkopatteristo-Vaasan omajoukko-osas-
to 
Rannikkotykistökoulun reserviupseerioppilaskun-
ta 
Sotilaskotityö rannikolla eilen ja tänään (Sirkka-
Liisa Hintikka) 
Kokemuksia Hangon varuskunnan sosiaalitoimi-
kunnan toiminnasta 
Varusmiestoimikunnasta rannikko-olosuhteissa 
Kuulumisia (RtUY, SIRtR, HanRPsto, VaaRPsto, 
TurRtR, KotRPsto, RtK, rt:n koeampuma-asema) 
85 vuotta- ev J C Olin 
In memoriam-maj evp Aarni Norman Simonen 
Nykyajan rannikkotykistö nuoren miehen työ- ja 
toimikenttänä 
Rannikkotykistön ja luotsipiiri yhteistyössä 
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Myös Norjassa, niin kuin Suomessa Kuivasaaressa, on kunnostettu vanhoja 
rannikkotykkejä museotarkoituksiin. Lundahaugenissa 0rlandissa on kolmi-
putkinen 28 cm:n (11 tuuman) tornitykki ja Kristiansandissa Movikissä on 38 
cm:n (15 tuuman) tykki. 

Fort Austrätt 
(28 cm:n kolmoistorni, kuvassa) 

Tykki oli alunperin yksi Saksalaisen taistelulaiva 
Gneisenaun tykkitorneista. Alus valmistui vuonna 
1938. Helmikuussa Brittiläiset taistelukoneet vau-
rioittivat alusta niin, että sitä päätettiin käyttää alu-
supotteena,ja tykit siirrettiin maihin. Yhtä tykkitor-
nia päätettiin käyttää Fort Austrätissa. Asennukset 
valmistuivat syyskuussa 1943 ja vastaanottoam-
munnat suoritettiin samassa kuussa. 

Keväällä 1945 Norjalaiset ja Britit ottivat hal-
tuunsa tornin. Norjalaiset käyttivät tykkitornia 
1940-ja 1950-luvulla silloin tällöin. Patteri pois-
tettiin käytöstä vuonna 1968, mutta patteria pidet-
tiin kunnossa vuoteen 1977 saakka. 

Vuonna 1990 saatiin valtiolta 1.1 miljoonaa 
kruunua tornin kunnostamiseen. Norjan puolus-
tusministeriö on vastannut töistä yhdessä Norjan 
Sotamuseon ja muiden viranomaisten kanssa. Kun-
nostuksen jälkeen torni luovutettiin 0rlandin kun-
nalle. Se avattiin yleisölle vuonna 1992. Tornin 
tärkeimmät tiedot ovat: 

Kaliiperi 
Valmistaja 
Tulinopeus 
Kantama 
Lähtönopeus 
Panssariammus 

28,3 cm (11 tumaa) 
Krupp, Essen 

3 laukausta/tykki/min 
42,6 km 

890-900 m/s 
330 kg 

Batterie Vara/Movik Fort 
(38 cm:n tykki) 

Norjan valtauksen jälkeen saksalaiset ryhtyivät ra-
kentamaan rannikkopattereita Norjan rannikolle. 
Vara-nimisen patterin tehtävä oli Tanskassa olevan 
samanlaisen patterin kanssa sulkea Skagerrak. Aseis-
tuksena oli neljä 38 cm:n tykkiä. Patteri sai nimensä 
Saksalaisen insinöörikenraalin mukaan, joka kuoli 
Brittilästen tekemässä ilmahyökkäyksessä vuonna 
1941. 

Sodan jälkeen Norjalaiset antoivat patterille ni-
men M0vik Fort. Patteri oli käytössä vuoteen 1952 
sakka, jolloin patterilla ammuttiin viimeisen ker-
ran. 1950-luvun loppupuolella kolme tykkiä ja am-
mukset myytiin romuna. Patterista on tarkoitus teh-
dä paikallinen sotamuseo. Patteri on tiettävästi jo 
auki yleisölle heinäkuusta syyskuuhun. Yhteystie-
dot: Tourist information office, Dronningensgate 
2, Kristiansand, puhelin 38026065. 

Kaliiperi 
Valmistaja 
Tulinopeus 
Kantama 
Lähtönopeus 
Ammus/kranaatti 

38 cm (15 tumaa) 
Krupp, Essen 1940 

1 laukaus/min 
55 km*) 

1050 m/s**) 
500-880 kg 

*) 500 kg:n ammuksella. 
**) Täyspanos ja 495 kg:n ammus. 
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T imo Kaukoranta 

OTOIVIAT 
Vuonna 1969 aloitet-
ti in ranskalais-italialai-
sena yhteistyönä 
aikaansa edellä olevan 
meritorjuntaohjuksen 
kehittäminen. Ohjuk-
sen nimi juontaa sel-
västi juurensa yhteis-
työssä olleista yrityk-
sistä: OTO Melara 
(Italia) ja Matra (Rans-
ka). Ohjuksen sarja-
tuotanto aloitetti in jo 
vuonna 1975. Tämän 
jälkeen Otomatista on 
kehitetty lukuisia eri 
versioita, eikä kaikista 
modifikaatioista ole 
tietoa saatavilla. Tä-
män takia tässä keski-
tytäänkin järjestelmän 
perusominaisuuksiin. 

tomat-ohjus 
k e h i t e t t i i n 
alun alkaen 
käytettäväk-
si la i va l ta 
toista laivaa 
vastaan. 
Myöhemmin 
u s e i d e n 

muiden järjestelmien tapaan 
myös Otomatista tehtiin sekä 
len tokonees ta ammut tava 
että ajoneuvoon sijoitettava 
rannikkopuolustusversio. Itse 
asiassa saman ohjuksen ym-
pärille on rakennettu sangen 
useita eri versioi ta, koska 
sekä ranskalaisilla että italia-
laisilla on ammunnan toteu-
tuksen periaatteista omat tek-

niset ratkaisunsa. 

Dataa lennon aikana 

Otomatin kehittelyssä on py-
ritty luomaan ampuvalle lave-
til le kyky toimia horisontin 
taakse. Ohjuksen maksimi-
kantama on 180 kilometriä, 
mikä edellyttää maantietojen 
päivitystä ohjuksen lennon ai-
kana. Koko 180 ki lometrin 
kantamaa ei yleensä kyetään 
hyödyntämään, koska am-
munnassa ja sen valmistelus-
sa tarvitaan aina radioyhteyk-
siä kahteen suuntaan. 

Ennen laukaisua ohjuksel-
le kerrotaan lasketun ennak-
kopisteen sijainti, mitä kohti 

O t o m a t lähdössä rt-
laveti l ta ruut i raket i t 

palaen. 
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ohjus aloittaa lentonsa hyr-
riensä ohjaamana. Lennon ai-
kana ohjukselle lähetetään 
tarkennetut tiedot ennakko-
pisteestä radion avulla. Tämä 
edellyttää ampuvan lavetin ja 
maalin väliin sijoitettua apu-
pistettä, tyypillisesti helikop-
teria. Otomat onkin ainoa län-
simainen meritorjuntaohjus, 
minkä maantietoja voidaan 
päivittää radiolinkillä lennon 
aikana. 

Apupisteen hyödyntämi-
sessä italialainen ja ranska-
lainen järjestelmä poikkeavat 
merkittävimmin toisistaan. Ita-
lialaisten järjestelmässä apu-
pisteenä toimiva helikopteri 
lähettää maantietojen päivi-
tyksen suoraan lennossa ole-
valle ohjukselle. Ranskalai-
sessa ratkaisussa apupiste 
lähettää maalin suunta- ja 
etäisyystietoa ohjuksen lau-
kaisseelle lavetille, joka mit-
taa omalla tutkallaan apupis-
teen paikkaa ja laskee sen 
avulla maalitiedot, mitkä se 
itse lähettää radioteitse ohjuk-
selle. 

Edistyksell inen 
moot tor i 

Välittömästi laukaisun jälkeen 
Otomat kykenee suori t ta-
maan maksimissaan 200 as-
teen alkukaarron kohti ennak-
kopistettä. Tämä ominaisuus 
antaa ampuval le yksiköl le 
täydellisen toimintavapauden 
laukaisuhetkel lä. Yleisest i 
suurin mahdollinen alkukaar-

to on vain 90 astetta. 
Muiden suuren kantaman 

meritorjuntaohjusten tapaan 
myös Otomatissa on tutkaha-
kupää, minkä avulla se etsii 
maalinsa lennon loppuvai-
heessa. Hakupää on hankit-
tu ranskalaiseen ja italialai-
seen ohjukseen eri valmista-
jilta. 

Otomati l la oli aikanaan 
kunnia olla ensimmäinen län-
simainen meritorjuntaohjus, 
jossa oli vapaasti hengittävä 
moottori. Vasta myöhemmin 
tämä tuli yleisesti käyttöön 
kehittyneempänä turboversio-
na. Tällä matkamoottori l la 
Otomat saavuttaa juuri ja juuri 
äänen nopeuden alle jäävän 
vauhdin. 

Lähtömoottoreina Otoma-
tissa on kaksi ruutirakettia, 
mitkä palavat vain pienen het-
ken antaen ohjukselle riittä-
vän nopeuden matkamootto-
rin käynnistämiseen. Lentoko-
neversiossa lähtömoottoreita 
ei tarvita. 

Lähelle pintaa 

Otomatissa on tyypillinen me-
rimaalla varten suunniteltu 
taistelukärki jossa on sekä 
isku- että herätesytytin. Alku-
peräisessä ohjuksessa ei ol-
lut varsinaista pintalento-omi-
naisuutta vaan se lensi radio-
korkeusmittarinsa ohjaamana 
20 metrin korkeudessa. Myö-
hemmin ohjusta on modifioi-
tu siten, että se kykenee lä-
hestymään maalia hyvin lä-

hellä meren pintaa. 
Hyökkäyksen ohjus toteut-

taa joko suoraan maalin kyl-
keen tai niin sanotulla pop-
up menetelmällä, missä oh-
jus nousee lähellä maalia kor-
kealle ja syöksyy ylhäältä lä-
hes kohtisuoraan kohti maa-
lia. 

Ammunnanhall intajärjes-
telmä voi käsitellä samanai-
kaisesti kahdeksaa ohjusta 
kuutta eri maalia vastaan. Ai-
noastaan kahta maantietoa 
voidaan päivittää samanaikai-
sesti ulkopuolisen apupisteen 
avulla. Ohjuksia voidaan lau-
kaista kolmen sekunnin vä-
lein. 

Melke in mei l lekin 

Kun Suomessa hankittiin me-
rivoimille ja rannikkotykistölle 
uusia meritorjuntaohjuksia, oli 
Otomat mukana kilpailussa. 
Ohjuksen maantietojen päivi-
tyksen edellyttämien lisäva-
rusteiden merkittävät kustan-
nukset oli eräs keskeisistä 
syistä, miksei Otomat pärjän-
nyt kilpailussa. 

Monien muiden järjestel-
mien tapaan Otomatin valmis-
tajat ovat kertoneet kehittä-
vänsä ohjukseen stealth-omi-
naisuuksia sekä hakupään 
häirinnänsietokykyä. 

Otomat 
Ominaisuuksia: 
Kantama 180 km 
Ohjus: 
- massa 780 kg 
- tst-kärki 210 kg 
- r-ainetta 60 kg 
- pituus 4660 mm 
- halkaisija 460 mm 
- siipiväli 1350 mm 
- max nopeus 0,9 M 

Otomat i lmavoimien 
aseena. 
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HAJAUTETTU JA LIIKKUVA 
MERIVALVONNAN JOHTOKESKUS 

Tiedustelujär jestelmi-
en huima kehitys ja 
kriisien nopea puh-
keaminen sekä sotati-
lanteen nopea kehit-
tyminen ja etenemi-
nen nykypäivän tais-
te lukentä l lä luovat 
johtamisjär jeste lmi l le 
aivan uusia vaat imuk-
sia. Kokonaan uuden 
johtamis jär jeste lmän 
keh i t täminen ja käyt-
töönot to on kui tenkin 
aina useita vuosia 
kestävä hanke. 

Hajautusta 
dataverkoin 

Rannikkotykistö on kehittänyt 
uutta merivalvonnan johta-
misjärjestelmää, joka perus-
tuu meritilannekuvan luomi-
seen sähköisessä muodossa 
ja eri johtokeskusten yhdistä-
miseen dataverko in sekä 
viestiliikenteen sanomalaite-
verkkoja hyödyntäen. Meriti-
lannekuvan kokoamisjärjes-
telmä on saanut työnimen 
MEVAT- järjestelmä. Järjes-
telmä on ollut kokeilukäytös-
sä jo useamman vuoden ajan 
ja tullee vuosikymmenen lop-
puun mennessä käyttöönotet-
tavaksi valmiina järjestelmä-
nä kaikissa merivalvonnan eri 
osapuolten toimipisteissä. 

Rannikkotykistökoulun tut-
kimus-ja kehittämisosastossa 
on kehitetty liikkuva ja hajau-
tettava johtokeskus, työnimel-
tään JOKE-kontti. Johtokes-
kuskontin prototyyppiä käy-
tettiin tositoimissa ensikerran 
Leijona-94 sotaharjoitukses-
sa. 

JOKE-kon t t i s isä l tää 

maasto-oloissa toimimiseen 
tarvittavat toimintaa ylläpitä-
vät laitteistot. 

Konttiin sijoitetut välineet 
saavat sähkövirran joko ylei-
sestä verkosta tai omalta voi-
makoneelta . Lisäksi kaikki 
tietokonejärjestelmät on var-
mennettu katkeamattomalla 
UPS-sähkövirran varmennuk-
sella, joka pystyy ylläpitä-
mään toiminnot yleisen ver-
kon tai voimakoneen sähkö-
virran katketessa. 

Kontin toinen oleellinen lii-
tyntärajapinta on data- ja tele-
yhteydet muihin verkkoihin. 
JOKE- kontissa on kiinteänä 
ns. räkkiasennuksena viesti-
liikenteeseen tarvittava kes-
kussanomalaiteyksikkö sekä 
kiinteästi asennettuna tele-
verkko, johon eri järjestelmät 
liittyvät. Televerkko on tehty 
mukautuvaiseksi muuttuviin 
tarpeisiin ristikytkintelineellä, 
jossa on helposti kytkettävis-
sä mikä tahansa ulkoa tuleva 
linjapari mihin tahansa kon-
tissa olevaan kiinteään linja-
pariin joko keskussanomalai-
tetta käyttäen tai suoraan. 

I lmastoi tua 
johtamista 

JOKE-kontin ilmastointijärjes-
telmään on kiinnitetty erityis-
tä huomiota suuren laitteisto-
määrän tuoman liikalämmön 
poistamiseksi ja lämpötilan 
säätämiseksi mahdollisimman 
tasaiseksi. 

Varsinainen meritilanneku-
van kerääminen tapahtuu val-
vonnan kiinteätä järjestelmää 
vastaavalla kalustolla, joka on 
modifioitu siten, että päätie-
tokone monitoreineen on si-

joitettu joustettuihin räkkeihin. 
Lisäksi meritilannekuvan luo-
miseen liittyy tal lenteiden 
muodostaminen joko sähköi-
sessä muodossa tai paperi-
tulosteena maalien reittikart-
toina. 

Merivalvonnan johtamisen 
lisäksi kontti pystyy myös il-
mator junnan johtamiseen. 
Näitä toimintoja varten kont-
tiin on asennettu ilmatorjun-
nan maalinosoituslaitteisto 
MOSLA, jolla ilmatorjunnan 
yksiköille luodaan ilmatilanne-
kuva ja annetaan maalinosoi-
tukset sekä torjuntatehtävät. 
Myös tähän toimintaan liitty-
vät sanomalaitteet ja muut 
viestivälineet sisältyvät kontin 
laitteistoihin. 

Kokemustak in löytyy 

Lei jona-94 har jo i tuksessa 
JOKE-kontti oli meritilanneku-
van luomisen osalta tärkeäs-
sä solmukohdassa, jossa ero-
tettiin todellinen meritilanne 
harjoitustilanteisiin luodusta 
h a r j o i t u s m e r i t i l a n t e e s t a . 
JOKE- kontti käytti hyväkseen 
harjoituksessa mukana olevia 
tutka-asemia ja tuotti reservi-
läisillä miehitetyille merival-
vonnan aluekeskukselle ja 
torjuntakeskuksille harjoitusti-
lanteeseen liittyvän meritilan-
nekuvan. 

Lisäksi JOKE-kontissa toi-
mi ilmatorjunnan johtokeskus, 
joka sai valtakunnallisen ilma-
tilannekuvansa ilmavoimien 
johtokeskuksesta ja muodos-
ti harjoitustilanteissa linnak-
keilla oleville ilmatorjuntajou-
koille tarvittavat maalinosoi-
tukset ja antoi torjuntatehtä-
vät. Erkki Laurila 
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YKKILASKIN 
R a n n i k k o t y k i s t ö n uuden a m m u n n a n 
lask in jä r jes te lmän (RANTA) osal ta on 
es i t te lyvuorossa nyt t ykk i l ask in . RP-
lehden edell isissä numeroissa on jo 
es i te l ty r a n n i k k o t y k i s t ö l a s k i n sekä 
lask in jär jes te lmä kokona isuu tena . 

Rannikkotykistön laskinjärjes-
telmän uusimisen yhteydes-
sä kehitetään myös tornika-
nuunoiden suora-ammunnan 
tehoa. Tämä toteutetaan tyk-
kikohtaisella ammunnan las-
kimella. Tykkilaskimen asen-
nuksen yhteydessä myös 100 
mm tornikanuunoihin asenne-
taan laser-etäisyysmittari. 

Tykkilaskin koostuu kes-
kusyksiköstä, näytöstä ja 
näppäimistöstä sekä suuntaa-
jien lisänäytöistä. Näyttö ja 
näppäimistö asennetaan ala-
kerrokseen asemallikohtai-
seen telineeseen kiinni aseen 
pyörivään osaan. Samassa 
telineessä on myös käyttäjän 
istuin. Keskusyksikkö asen-
netaan putkikerroksen lattian 
alle. Suuntaajien lisänäytöt 
sijoitetaan sivu- ja korkeus-
suuntaajien näkökenttään. 

Ammuttaessa tykkikoh-
taista suora-ammuntaa (tyk-
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kimenetelmä) tykkilaskin saa 
maalin etäisyystiedon aseen 
omalta laser-etäisyysmittaril-
ta ja suuntat iedon tornin 
suunta-anturilta. Laskin esit-
tää ampuma-arvot (sivu, 
koro) suuntaajille visuaalisesti 
lisänäytöillä sekä lisäksi pu-

heena suuntaajien pääkuulu-
puhelimilla. Laskimen muistiin 
on digitoitu kaikki lukusanat 
sekä yleisimmät komennot 
kuten tulensiirto, maalinvaih-
to ja tulitauko. 

Ammunnan valmiste lu 
suoritetaan kuten rt-laskimel-
la ja laskennan tarkkuus ei 
poikkea patterikohtaisesta 
laskennasta. 

Tykin ampuessa osana 
patteria, tykkilaskin vastaan-
ottaa ampuma-arvot ja ko-
mennot rt-laskimelta ja esit-
tää ne tykkimiehistölle edellä 
mainitulla tavalla. Laskin vä-
littää myös tiedon aseen lau-
kaisusta rt-laskimelle. 

Tykkilaskimeen on varat-
tu dataulostulo sähköistä sy-
tyttimien aikauttamislaitetta 
varten. Lähtönopeustutka voi-
daan myös kytkeä laskimeen, 
jolloin mittaustulokset välitty-
vät automaattisesti rt-laski-
melle. 

Tykkilaskimen myötä tor-
nikanuunan tykkiryhmää vah-
vennetaan laskinaliupseerilla. 
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Valmistaja 
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tions, Erikoisjärjestelmät 
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Koeammuntatuloksia panssarin läpäisevillä rynnäk-
kökiväärin luodeilla. 

RYN NÄKKÖKIVÄÄRILLÄ 
LÄPI PANSSARIN 

Panssaria läpäisevät kä-
siaseiden ampumatar-
vikkeet eivät ole mi-

kään uusi keksintö, mutta vii-
me aikoina on herännyt 
useissa maissa uutta mielen-
kiintoa tämän tyyppisiin väli-
neisiin. 

T a i s t e l u k e n t t ä 
m u u t t u u 

Lähihistoriamme sotakoke-
mukset ovat osoittaneet, että 
armeijoiden yksiköt joutuvat 
yhä useammin toimimaan 
laajamittaista sotaa alemman-
tasoisissa konflikteissa. Täl-
laisissa kevyesti panssaroidut 
ajoneuvot ovat laajemmin 
käytössä kuin varsinaiset tais-
telupanssarivaunut. 

Viime vuosien ehkä näky-
vin muutos on ollut helikop-
terien runsaasti lisääntynyt 
käyttö niin tulituki- kuin kulje-
tustehtävissäkin. Nykyaikaiset 
hel ikopter i t ovat y leensä 
panssaroituja. Tämä on luo-
nut selviä tarpeita parantaa 
jalkaväen mahdollisuuksia toi-
mia helikoptereita vastaan 
omilla henkilökohtaisilla aseil-
laan. 

Jalkaväen tyypillisin tehtä-
vä, toiminta jalkaväkeä vas-
taan, asettaa sekin tänä päi-
vänä aseelle ja ampumatar-
vikkeille uusia vaatimuksia. 
Yhä lisääntyvissä määrin tais-
telijat käyttävät luotiliivejä, joi-
ta ei kyetä läpäisemään ta-
vanomaisilla välineillä. Myös 
asutuskeskustaistelut ovat 

synnyttäneet tarvetta käsi-
aseesta, jolla kyetään ampu-
maan erilaisten rakenteiden 
läpi. 

Ruotsala isten 
keh i tys työ tä 

Ruotsalaiset ovat julkistaneet 
mielenkiintoisia tietoja uusis-
ta panssaria läpäisevistä am-
pumatarvikkeista. Bofors Carl 
Gustaf AB on kehittänyt uu-
det ampumatarvikkeet sekä 
5,56 mm ja 7,62 mm rynnäk-
kökivääreille. 

Uusien patruunoiden luo-
dissa on volframi karbidi sy-
dän, joka on päällystetty peh-
meällä vaipalla. Vaipan tar-
koituksena on antaa luodille 
hyvät lento-ominaisuudet. 
Näitä patruunoita voidaan 
ampua täysin samoilla täh-
täinasetuksilla kuin tavan-
omaisiakin ampumatarvikkei-
ta. Tarvittaessa voidaan lipas-
taa vuoron perään tavan-
omaisia ja panssaria läpäise-
viä patruunoita. 

Valmistaja on ilmoittanut 
7,62 mm luodille seuraavat 
panssarinläpäisyominaisuu-
det; 100 m:n ampumaetäisyy-
deltä 18 mm ja 300 m:n etäi-
syydeltä 13 mm. Vastaavat 
läpäisyt 5,56 mm luodille ovat 
13 mm ja 8 mm. Luodit on 
ammuttu kohtisuoraan pans-
sarilevyyn. Maalina on ollut 
levy, jonka lujuus.(HB 300) 
on tyypillinen esim ajoneuvon 
panssarilevyissä. 

7,62 mm ampumatarvik-
keesta on lisäksi kerrottu, että 
sillä kyetään 300 m:n ampu-
maetäisyydeltä läpäisemään 
120 mm pleksilasia, 200 mm 
betoniseinää ja 200 mm tiili-
seinää. Seinien läpäisy on to-
teutettu ampumalla lyhyt sar-
ja. 
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TURN-KEY TELECOMMUNICATE 
SYSTEMS FROM NOKIA 

Radio 

Message 
Terminal 

Message 
Switch 

Message 
Switch Computer 

Message 
Switch 

Nokia Field Computers Nokia Message Terminals 

Nokia provides total 
telecommunication 
solutions starting from the 
mobile battlefield 
communication equipment 
and systeme up to the 
nation-wide fixed 
telecommunication 
networks. 

Nokia Message Switching System 

NOKIA 
TELECOMMUNICATIONS 

SPECIAL SYSTEMS 
P.O.Box 117, SF-00381 Helsinki, Finland 

Phone +358 0 506031, Fax +358 0 50603077 



Kun tietää 

vahvuutensa, ei tarvitse 

pullistella koolla. 

DIGITAL HiNote Ultra 450 CS 

50 M H z Intel 486dx2 

-suoritin, 4 Mt keskusmuisti 

(kasvatettavissa 20 Mt:uun, 

TFT-värimalleissa 8 Mt -

24 Mt), 340 Mt kiintolevy 

(päivitettävissä 520 Mt:uun), 

9,5" DSTN-värinäyttö, 

integroitu pallohiiri ja 

irrotettava 3.5" 1.44 Mt 

Koko: 27,9 x 21,6 x 3,1 cm, pain< 

levykeasema, akku, verkko-

virtalaite, infrapunaliitäntä, 

business audio -ominaisuu-

det, MS-DOS 6.22, työ-

ryhmä-Windows 3.11 SF 

ja Lotus Organizer- sekä 

Internet-liittymäohjelmiston 

käyttöoikeudet, kolmen 

vuoden Digital-takuu. 

2 kg 

Saat PC-esitteen suoraan 

foxillesi soittamalla 

ympärivuorokautiseen 

Digitalin FAXdirect-palvelu-

numeroon 0800-9-4545. 

S D BSD 
PC 
Digital Equipment Corporation Oy 
PL 16, 02201 Espoo. Puh. (90) 43 441 
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