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.. 
HANKONIEMEN RANNIKKOTYKKIV AKI 

Nykypäivä ja tulevaisuus kasvavat aina historiasta . Sotaväen päällikön päiväkäskyllä nro 45 
perustettiin 1. elokuuta vuonna 1921 Hangon alueelle Turun Erillinen patteristo, johon kuuluivat 
Russarön, Örön ja Lypertön patterit. Tuona merkittävänä päivänä alkoi 70 vuotta kestänyt 
ajanjakso, jonka kuluessa kehittyi nykyinen Hangon Rannikkopatteristo. 
Vuosikymmenen kuluessa on joukko-osastollamme ollut monta nimeä, mutta tehtävä on 
säilynyt samana. Hankoniemeä, Suomenlahden suun pohjoista portinpylvästä on puolustettu 
ja tullaan edelleen puolustamaan. Tärkeintä on tänä päivänä se, että tehtävä on kyetty 
täyttämään. Hangon Rannikkopatteristo vastaa nykyään edeltäjiensä kunniakkaista, verelläkin 
punnituista perinteistä ja pyrkii tekemään sen yhtä hyvin kuin aiemmat polvet, jotka takasivat 
meille itsenäisen nykypäivän. 
Joukko-osaston historia on tapahtumien ja aina myös henkilöiden historiaa. Monet värikkäät 
persoonat piirtyvät ihmisten mielikuviin joukko-osaston menneitä päiviä muisteltaessa ja 
tärkeät tapahtumatkin muistetaan usein henkilöiden kautta. Joukon profiili muotoutuu näky
vimpien persoonallisuuksien mukaan, mutta unohtaa ei saa koskaan ns hiljaista enem
mistöä'', joka aina tekee pääosan työstä. Hangon Rannikkopatteristo on tänään kiitollinen niille, 
jotka ovat vaikuttaneet joukkomme kehittymiseen vuosien myötä nykyaikaiseksi ja tekniseksi 
rannikkotykistön joukko-osastoksi, jolla on tämän päivänkin mittapuun mukaan henkiset ja 
aineelliset edellytykset tehtäviensä täyttämiseen. 
Hangon Rannikkopatteriston ja sen kotikunnan Hangon suhteet ovat kautta koko joukkomme 
historian olleet esimerkilliset. Vuorovaikutus ja toistensa tukeminen on ollut lähes jokapäiväistä. 
Hangon Rannikkopatteristo on saanut tuntea olla kotikunnassaan arvostettu sotaväen joukko, 
jonka kuntalaiset ovat saaneet tuntea omakseen. Tästä kiitokset kaikille hankolaisille ovat 
paikallaan. Hangon Rannikkopatteristo on erityisen tyytyväinen voidessaan vastata Hankonie
men puolustamisesta koti kuntansa asukkaiden kaiken puoleisella tuella. 
Historia on rakentanut meille seesteisen nykypäivän ja myötäisen tuulen siivittämän tulevaisuu
den. Olkaamme kiitollisia aiempien sukupolvien työlle ja tuntekaamme tänään ylpeyttä 
kuuluessamme Hangon Rannikkopatteristoon, sen veteraaneihin tai ystäviin ja tukijoihin. 
Hanko ja Hankoniemi ovat turvassa niin kauan kuin Siniristilippu ja Hangon Rannikkopatteris
ton lippu liehuvat vapaina niiden yllä. 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti 

fa~c. 
H Rinne 
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4 HANKONIEMI 

ETELÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN 

KOMENTAJAN TERVEHDYS 

Kovin harvalla puolustusvoimiemme joukko-osastolla on ollut sama sijoituspaikka ja päätehtävä 
koko olemassaolonsa ajan. 7O-vuotiaalla Hangon Rannikkopatteristolla on ollut koko itsenäi
syytemme vuosikymmenet velvoittava tehtävä tärkeän Hankoniemen alueen rannikkopuolus
tuksesta. Välirauhan ajan lyhyttä katkosta lukuunottamatta patterista on tukeutunut Hankoon, 
jonka viranomaisiin ja väestöön sillä on aina ollut erinomaiset suhteet. Selkeät tehtävät ja 
ympäristön korvaamaton tuki ovat osaltaan edesauttaneet patteristoa selviytymään sille 
annetuista sodan ja rauhan ajan haasteista. Yhdessä patteriston velvoittavien perinteiden ja 
henkilöstön korkean ammattitaidon kanssa ne ovat olleet vaikuttamassa lujan yhteishengen 
syntymiseen, joka näkyy myös patteriston hyvissä koulutustuloksissa ja koko henkilöstön 
vastuuntuntuisessa palvelusvelvollisuuksien täyttämisessä. Rannikkotykistöaselajeissa tapah
tunut voimakas teknillinen kehitys on patteristossa omaksuttu hyvin. Näin on ratkaisevalla 
tavalla kyetty nostamaan Hankoniemen alueen Etelä-Suomen sotilasläänille ja koko valtakun
nalle tärkeän rannikkopuolustuksen suoritusvalmiutta. 

Onkin täysi syy uskoa, että Hangon Rannikkopatteristo tulee selviytymään myös tulevaisuu
den sille antamista kovistakin haasteista. Sillä on edelleenkin selkeät tehtävät, nykyaikainen 
välineistö ja uusiutumiskykyinen, ammattitaitoinen henkilöstö. 

Tervehdin kaikkia patteristossa palvelevia ja palvelleita. Kiitän Teitä jokaista siitä työstä, jonka 
Te olette tämän maineikkaan joukon riveissä isänmaan turvallisuuden hyväksi tehneet. 
Onnittelen Hangon Rannikkopatteristoa. Toivotan sille edelleenkin menestystä velvollisuuden 
tuntoisten ja taitavien rannikonpuolustajien kasvattajana ja läntisen Suomenlahden rannikko
puolustuksemme lukkona. 

Kenraaliluutnantti 
Erkki Rannikko 

HANKONIEMI 

HANGON RANNIKKOPATTERISTO 70 VUOTTA 

Vapaussodan jälkeisinä vuosina vallitsi puolustusvoimissa järjestäytymisvaihe. Niinpä Suo
menlinnan Rannikkotykistöön kuulunut Russarön linnake sisällytettiin Örön ja Lypertön 
pattereiden kanssa 1.8.1921 perustettuun Turun Erilliseen Rannikkotykistöpatteristoon, joka 
seuraavasta vuodesta alkaen nimitettiin 1. Erilliseksi Rannikkotykistöpatteristoksi. Mainittu 
päivämäärä on sittemmin vahvistettu nykyisen Hangon Rannikkopatteriston vuosi- ja perin
nepäiväksi. 
Hankoniemi liittyy - kuten sen historia aina viikinkien idäntien tärkeänä reittipisteenä osoittaa 
- sekä Itämereen että Suomenlahteen . Tämä tosiasia, joka johti Talvisodan jälkeen niinsanot
tuun • • vuokra-aika"-vaiheeseen, on edelleenkin maamme meripuolustuksessa keskeinen 
tekijä. Yksin merellisen toimintavapautemme säilyttäminen edellyttää, että Hankonimen alue on 
lujasti rannikkomme puolustajien hallussa . 
Nykyaikaisella kalustolla varustettu Hangon Rannikkopatteristo on erityisesti meritorjuntaoh
jusalalla ollut edelläkävijän asemassa . Patteriston henkilöstön osallistuessa keskeisesti työhön 
kehitettiin Hästö-Busön rauhallisessa ympäristössä neuvostoliittolaista alkuperää olevaan 
• · Styx"-ohjukseen perustuva MTOPtri 66 operatiiviseen käyttövalmiuteen . Sarjahankinnas
sa olevat MTO-patterit 85, jotka perustuvat ruotsalaiseen • • RBS 15 SF"-ohjukseen, osoittavat 
tehtyjen ratkaisujen viisauden. Nyt Suomen rannikkotykistöllä on hallussaan korkeatasoinen, 
ennaltaehkäisevää arvoa omaava kynnysasejärjestelmä. 
Maamme ydinalueen etulinjaan, rintamavastuuseen ryhmitettyihin rannikkotykistö joukko
osastoihin kuuluvana Hangon Rannikkopatteristo tuottaa joka hetki maamme alueellisen 
koskemattomuuden suojaamisen turvallisuuspalveluita. Tämä toiminta hyödyttää myös muita 
yhteiskunnallisia tarpeita, kuten merenkulun turvallisuutta . Olosuhteiden ja vaatimusten 
kasvaessa on rannikkotykistöllä oikeus edellyttää ja vaatia, että päätöksentekijät huolehtivat 
aselajin ja siten myös Hangon Rannikkopatteriston toimintaedellytysten kehittämisestä. 
Tehdystä kiittäen toivotan Hangon Rannikkopatteristolle ja jokaiselle patteristossa palveleval
le ja palvelleelle menestystä tulevissa tehtävissä. Kun yhdessä parhaamme yritämme, voimme 
olla ylpeitä aselajistamme, joukko-osastostamme, tehtävästämme ja toimintamme tuloksista. 

Rannikkotykistön tarkastaja 
Eversti 
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Hangö stad önskar framföra sina bästa lyckönskningar till Hangö Kustartillerisektion på dess 
70-årsdag. 

Såsom namnet redan förtäljer är sektionen enad med Hangö stad. Sektionens uppgift är att 
trygga stadens och landets integritet och självständighet. Under Hangö Kustartillerisektionens 
existens har den i krig försvarat landet och det har enheten gjort på ett berömvärt sätt, vilket 
kommer att få sin plats i historien. Om ock sektionen har traditioner att falla på, utför densamma 
sin uppgift alla dagar och i varge ögonblick. 

Även om kustsektionen har en viktig samhällelig funktion, fungerar den också i det omringan
de samhället. Dess verksamhet handlas av människor som utför en del av Hangö stad. 
Personalen utnyttjar de tjänster som Hangö stad erbjuder. Å andra sidan är de stadens invånare 
med alla de rättigheter och skyldigheter som alla andra stadsbor. Dessutom har under årens 
lopp vid sektionen tjänstgjort ett betydande antal värnpliktiga för vilka Hangö och forten blivit 
bekanta. 

Under de 20 år som undertecnad har följt mer situationen i Hangö stad har förhållandena mellan 
hangöbor och Hangö Kustartillerisektion varit utmärkta. 

Hangö stad och dess invånare tackar Hangö Kustartillerisektion för de gångna åren och önskar 
densamma och dess persona! lycka till i sektionens viktiga värv. 

Stadsdirektör 

I / 
./c( h') / YVY?'~ 

Arvi Suvanto 
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HANGON RANNIKKOPATTERISTO 1.8.1991 

Komen totoimiston 

päällikkö 

Ltn R Heinonen 

Huoltopäällikkö 

31.8.91 asti 

Huoltopatterin 

päällikkö 

Ylil P Ålander 

Komentaja 

Evl H Rinne 

Patteristoupseeri 

Maj K Valli 

Koulutus ja järjestelytston Viestitoimiston Merivalvonta-aluekeskuk

sen päällikkö päällikkö 

Ylil J Juusela 

Huoltopäällikkö 

1.9.91 alkaen 

Maj V-O Eronen 

Russarön linnakkeen 

päällikkö 

Kapt J Valtimo 

päällikkö 

Maj O Lyytikäinen 

Teknillinen toimisto 

Inskapt P Jääskeläinen 

Ylil E Niskanen 

Hästö-Busön linnakkeen Hästö-Busön linnakkeen 

päällikkö 25.8.91 asti päällikkö 26.8.91 alkaen 

Ylil J Uusitalo Ylil V Tuominen 
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HUOLTOPATTERI 

Huoltopatteri sijaitsee Korkeavuoren kadulla, keskei
sellä paikalla Hangon kaupungissa. Huoltopatteri, 
aikaisemmalta nimeltään Esikuntapatteri, toimi sodan 
jälkeen täysihoitola Tellinnassa, josta se pääsi muut
tamaan nykyisiin tiloihinsa 1 954 kasarmirakennuksen 
valmistuttua. Rakennusta kutsuttiin tuolloin • • Mau
mauksi ' ', nimi viittaa 1950-luvulla Afrikan Keniassa 
syntyneeseen kansanliikkeeseen. Vanhemmat hanko
laiset kutsuvat kasarmia vieläkin tällä nimellä. 
Patterin kellarikerroksessa on muonavarasto ja sauna 
sekä sosiaalitilat. Ensimmäisessä kerroksessa on 
varuskuntasairaala, toisessa kerroksessa on ruokala 
ja sotilaskoti ja kolmannessa kerroksessa on varsinai
nen · · kasarmi" eli varusmiesten majoitustilat. Ullak
kokerroksessa on pienehkö voimistelusali, jossa on 
varusmiesten ns. · · vakiovälineet'' pingis- ja biljar
di pöytä sekä painonnostotelineet . Salissa voi harras
taa myös pienin järjestelyin ilma-aseammuntaa. Ullak
kokerroksessa on myös pieni luokka ja VMTK:n huone 
sekä muutamia varastotiloja. 
Rakennusta on sittemmin peruskorjattu kahteen ot
teeseen, 1970-luvun lopulla uusittiin kellarikerros, 
jolloin mm muonavarastotilat nykyaikaistettiin sekä 
samalla rakennettiin henkilökunnalle sosisaalitilat, jotka 
ai emmin puuttivat tyystin. Viimeinen remontti saatiin 
pää tökseen kesällä 1990, jolloin työteliäimpänä koh
teena oli ruokalakerroksen saneeraus. Samalla uusit-

--
_,ml 
l!Pit! . 

■GIi 

tiin myös varuskuntasairaalan tilat sekä tehtiin varus
miesten majoituskerroksessa jonkin verran korjaus- ja 
muutostöitä. Eräänä erityiskohteena oli tavarankulje
tushissin rakentaminen kellari-, sairaala- ja ruokalaker
rosten välille. Peruskorjausta kesti noin vuoden, jonka 
aikana mm. varusmiesten majoitus oli järjestetty noin 
puoleksi vuodeksi ltäsataman varastoalueen sosiaali
rakennukseen. Ruokala toimi koko ajan Teräsrannikol
ta vuokratuissa keittiötiloissa. 
Huoltopatterin tehtävänä on mahdollistaa patteris
tomme jokapäiväisen huollon onnistumisen, joista 
näkyvimpiä ovat maa- ja merikuljetukset sekä talous
huolto. Huoltopatterille kuuluu kantahenkilökuntaa 
noin kaksikymmentä ja siviilihenkilökuntaa kymmen
kunta. Suurin osa henkilökunnasta työskentelee päi
vittäin patterin ulkopuolella, patteriston aluksilla, ltäsa
taman varastoalueella. Patterin varusmiehistä suurim
man osan muodostavat venemiehet ja autonkujetta
jat. Lisäksi patterilla palvelevat viestimiehet, esikun
talähetit, lääkintä-, talous- ja taisteluvälinealan miehet 
ja ryhmänjohtajat. 

Majuri V-O Eronen 
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RUSSARÖN LINNAKE 

Hangon Rannikkopatteriston (HanRPsto) pääkoulu
tuslinnake Russarö sijaitsee noin kuusi kilometriä 
etelään Hangon kantakaupungista. Linnakkeen yhte
ysliikenne kulkee Hangon ltäsatamasta . 

Linnakkeen päätehtävät ovat : 
- valvonta 
- valmius 
- koulutus ja 
- sääpalvelu 

Näistä tehtävistä sääpalvelu lienee ulospäin kaikkein 
kuuluvin . Radion tiedotus • • sää rannikkoasemilla 
tänään kello 20 .. . Russarö kuusitoista, etelä lounas 
kaksi, melkein selkeää", lienee useimmille tuttu. 

Valvontatehtävää suorittavat: 
- värvätty tilannevalvoja merivalvontatutka-asemassa 
- varusmiesmerivalvojat vesikuuntelu- ja aistitähys-
tysasemassa kahden tunnin vuoroissa . 

Linnakkeen valmiusvelvoitteen vuoksi saarella on aina 
oltava tietty määrä varusmiehiä, jotta linnake kykenee 
avaamaan tulen merelle käsketyssä ajassa. 

Russarön linnakkeella saa 1 0 viikon peruskoulutuk
sensa noin 75 % HanRPston alokkaista; kaikki patte
riston tuliasemamiehet saavat tykki- ja keskiökoulu
tuksensa meillä . Russarössä koulutetaan lisäksi Kot
kan Rannikkopatteriston ja HanRPston tulenjohto- ja 

merivalvontamiehet. Tämän kurssin jälkeen HanRPs
ton miehet aloittavat valvontatehtävänsä suorittami
sen meillä. 

Russarön sosiaaliset olot ovat valtakunnan parhaita . 
Vuonna 1 987 peruskorjattuun ja laajennettuun kasar
miin voidaan majoittaa maksimissaan 230 miestä, 
180 asuu jo väljästi. 

Saaren yleisilme on karu ja kivinen, kuten ulkomeren 
saaren tuleekin olla, mutta eihän kunnon rannikkotyk
kimies muualla viihtyisikään. 

Kapteeni Jarmo Valtimo 



10 HANKONIEMI 

. . . . . . 
HASTO-BUSON MUUTOKSEN TUULET 

Hästö-Busön lähiajan historiassa on ollut monia kou
lutuksellisia muutoksia johtuen koulutussuunnitelmien 
muutoksesta tai tilanahtaudesta. 

1/88 saapumiserä oli ensimmäinen, jonka palveluksee
nastumismääräyksessä luki Hangon Rannikkopatte
risto. Vielä harvemman etuoikeudeksi tuli astua palve
lukseen Hästö-Busön linnakkeelle. Noin 30 miestä 
aloitti palveluksensa saaressa. Saapumiserä 11/88 oli 
viimeinen joka astui palvelukseen Hästö-Busön saarel
le - uskottiin . 111/88 aloitti kokonaisuudessaan Rus
sarössä, jonka myöhemmin huomattiin olevan ehkä 
hieman liian pieni kasarmin luokkatiloiltaan ja majoi
tuskapasiteetiltaan näin suuren miesmäärän, aiemmat 
ikäluokat mukaanlukien, majoittamiseen. 

1/88 ilmatorjuntamieskoulutus alkoi H-8:n linnakkeella 
jonne Helsinki, Turku ja Kotka Hangon lisäksi komen
sivat miehensä saamaan rannikkoilmatorjuntakoulu
tusta . Linnakkeella siihen asti annettu aliupseerikoulu
tus sai luvan väistyä koulutusuudistuksen tieltä, pala
ten vuoden tauon jälkeen uudistetun AUK II:n muo
dossa. Perinteinen venemieskoulutus, jota linnakkeel
la oli annettu siirtyi Kotkaan , jonka myötä saimme 
Kotkan merivalvojat tänne Hästö-Busön linnakkeelle 
koulutettavaksi . 

Vuoden 1 990 lopulla alkoivat taas muutoksen tuulet 
puhaltaa H-8:n linnakkeella. AUK 11, it-mies- ja meri
valvonta- tulenjohtomieskurssin vahvuus kasvoi niin 
suureksi, että majoittamisessa jouduttiin tilapäisrat
kaisuihin . Lisäksi kurssimuotoisuudessaan linnakkeen 
vahvuus kasvoi kaksi tai kolme kertaa vuodessa 

suureksi ollen kurssien välikuukaudet pienenä, jolloin 
koulutettavia oli saarella hyvin vähän. Tämä johti 
muutokseen vuoden 1 990 joulukuussa, jolloin Hästö
Busö luopui aliupseerikurssi 11:sta, merivalvontakurs
sista Russaröhön ja sai tilalle jälleen alokkaat. 

Tällä hetkellä Hästö-Busön linnakkeelle saapuvat: 
alokkaita yhden jaoksen verran ja ilmatorjuntamiehiä, 
kaikista kiinteän rannikkotykistön joukko-osastoista, 
yhden jaoksen verran ja lisäksi ilmatorjuntajatkokou
lutuskurssi. lt-jatkokoulutuskurssi on kurssi, johon 
kootaan jo it-mieskurssin suorittaneet joukko-osas
toissa vähän aikaa palvelleet it-miehet . Heille anne
taan kahden - kolmen - viikon kertauskoulutus ja 
tämän jälkeen he osallistuvat valtakunnalliselle it
leirille. 

Parasta tässä järjestelmässä on, että linnakkeelle 
saapuu pieniä koulutusryhmiä (n 30 miestä) tasaises
ti ympäri vuoden; alokkaiden peruskoulutuskauden 
päätyttyä alkaa it-mieskurssi ja muutamaa (noin kah
ta) kuukautta ennen it-miesten kotiutumista alkaa 
jatkokoulutuskurssi. Näin linnakkeen · • tyhjäkäyntiai
ka" jää mahdollisimman lyhyeksi . 

Syysterveisin yliluutnantti J Uusitalo 
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.. 
RUSSARON MAJAKKATALON KUNNOSTUS 

Russarön linnakkeen majakkatalon länsisiipi kunnos
tettiin v 1989 aikana sosiaalitoimikunnan osoittamin 
määrärahoin HanRPston henkilökunnan virkistystilak
si, jota lienee tulevaisuudessa tarkoitus vuokrata 
henkilökunnan vapaa-ajan tarkoituksiin . 

V-vääpeli Matti Vartiaisen johdolla suoritettu kunnos
tus osoittautui niin toimivaksi ja hyväksi, että linnak
keella heräsi ajatus keskirapun saattamisesta vastaa
vaan kuntoon Russarön linnakkeen oman henkilöstön 
tarpeita varten. 

Helmikuussa 1990 linnakkeen silloinen päällikkö 
kapteeni Kari Vafli allekirjoitti vääpelinsä kanssa kir
jeen, joka oli osoitettu eri siviilielämän yhteisöille ja 
vaikuttajille. Kirjeen tarkoituksena oli saada varoja 
lahjoituksin projektin läpiviemiseksi. 

Kirje sai siviilissä yllättävän hyvän vastaanoton ja niin 
keskirapun kunnostus pääsi hyvään vauhtiin . Raken
nusmestariksi lupautui jälleen Matti Vartiainen, jonka 
vankkumattomalla ammattitaidolla keskirappu valmis
tui jo kesäkuun alussa. 

Juhlallisia avajaisia pidettiin Russarössä 16.8.1990 
patteriston komentajan juhlistaessa tilaisuutta läsnäo
lollaan. Juhlaan oli kutsuttu Russarön henkilöstön 
lisäksi kaikki lahjoittajat ja asian onnistumiseen myötävai
kuttaneet patteriston palveluksessa olevat. Syötävää 
ja juotavaakin oli riittävästi tarjolla. 

Keskirapun kunnostuksen kustannusarvio oli noin 
1 00 000 mk, mikä kaikki saatiin kasaan lahjoitusva
roin. 
PIM uusi ystävällisesti Majakkatalon ulkoikkunat, 
sisäikkunat ovat vielä kunnostamatta. 
Anteliaimpina lahjoittajina mainittakoon mm. A-lehdet 
OY, Servi-Yhtiöt, Hangon Säästöpankki ja Hangon 
KOP vain muutamia mainitakseni. 

Rahat ovat loppu, mutta työt keskirapun hyväksi 
jatkuvat. Sieltä puuttuvat vielä astiastot, osa kaappe
ja ym. Lisäksi Majakkatalon itäpääty on tarkoitus 
kunnostaa keskirapun uinumistilaksi . Projektin vetää 
v-vääpeli Veijo Puikkonen. Odotan tuenkin olevan 
valmis lehtemme ilmestyessä. 

Sotilasmestari J Kettunen 
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.. .. 
HASTO-BUSON PIKKUJOULURISTEILY 6.12.-90 

6.12 . Hästö-Busön henkilökunta lähti yhdistetylle 

itsenäisyyspäivä- ja pikkujouluristeilylle . 1 6 hengen 

seurue su_untasi aluksi kahdella autolla Turkuun, jossa 

noustiin laivaan. M/s Svea kulki yön kohti Tukholmaa 

ja seuraavana päivänä palattiin Turkuun. 

Matkalla kohti Turkua . 

"Itsenäisyyspäivän kunniaksi " 

Maittavaa päivällistä odoteltaessa. 

Heti laivan lähdettyä Turusta syötiin illallinen ravinto

lassa, jonka jälkeen jokainen sai keksiä itse ohjelmaa. 

Ja hyvinhän sitä keksittiinkin, laivalla oli koko matkan 

ajan tuttu hyvä ' 'Hästö-Busön meininki". 

Paluumatkalla osa palasi suoraan Hankoon ja osa 

jatkoi liian lyhyeltä tuntunutta matkaa Salossa. 

Komiaa touhuu ! Ehkä vielä joskus uudestaan .. . 

Vääpeli R Kivelä 
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HANKOA PUOLUSTETAAN SUOMALAISIN ASEIN 

Aina silloin tällöin - varsinkin keväisin - saa Hangonleh
destä lukea närkästyneiden kaupunkilaisten kritiikkiä, 
joka kohdistuu tykin jyskeeseen Hangon edustan 
vesialueilla . Milloin koira on menettänyt järkensä, 
milloin talon isäntä ei saa unen päästä kiinni. Kuitenkin 
se, joka on hiukan tutustunut Hangon historiaan, 
ymmärtää että tämä tykin jyske kuuluu osana hanko
laisuuteen - ja edelleen hän on iloinen siitä, että jyske 
on kuulunut jo seitsemänkymmentä vuotta suomalais
ten sotilaiden kanuunoista. Hangon edustalla ampuu 
70-vuotias Hangon Rannikkopatteristo. 

Hanko on kautta vuosisatojen ollut monen valtiomah
din hallinnassa. Hankoniemen stategisen tärkeyden 
ymmärsivät aikanaan viikingit, jotka pitivät täällä 
suojasatamaansa . Tanskan kuninkaan Valdemar 11 
Sejrin miehet kirjasivat Hangethen reittiselityksiinsä jo 
1200-luvulla. Mahtavat hansakauppiaat ankkuroivat 
Hangon redille kauppamatkoillaan 1 300- ja 1400-
luvuilla. Ruotsin suurvaltaa luotaessa joukot koottiin 
Hankoniemelle ennen Baltiaan menoa . 

Ensimmäiset varustukset Hankoniemelle syntyivät 
ruotsalaiskaudelle: 1 600-luvun lopulla rakennettiin 
Tulliniemen Skansholmenille kenttävarustus. Varus
tus palveli aikansa, mutta tänään siitä ei ole vähäi
sintäkään merkkiä. 

1714 kiersivät Pietari Suuren kaleerit oveluudellaan 
Hankoniemen, ja Ruotsin avomerilaivaston Suomen-

lahden puolustus oli murrettu. Hattujen sodan jälkeen 
Ruotsisa oivallettiin 1700-luvun puolivälissä, että 
Suomen rannikot oli !innoitettava Venäjän hyökkäyk
siä vastaan. Augustin Ehrensvärd tutki linnoittamis
mahdollisuuksia myös Hankoniemellä, mutta Suomen 
päälinnoitus toteutui Helsingin edustalla, jonne kohosi 
Susiluodoille mahtava ' ' Pohjolan Gibraltar'' - Sve
aborg . 

Hankoniemen linnoittamiseen ryhdyttiin vasta Kustaa 
III:n sodan aikana 1780-luvun lopussa. Hangon Ku
ningattarenvuori ja edustan saaret Gustafvärn, Gustaf 
Adolf ja Meijerfelt kantalinnoitettiin vuosina 1 793 -
1807. 

Hangon !innoitukset joutuivat venäläisten käsiin kevättal
vella 1808, kun niiden varusväki siirrettiin Viaporiin . 
Venäläiset miehittivät Hangon linnoitusta aina Krimin 
sotaan, kunnes itse tuhosivat !innoitukset räjäyttämällä 
kesällä 1 854. Hankoniemen strateginen merkitys ei 
toki mitenkään vähentynyt, mutta sen puolustus 
hoidettiin vuosikymmeniä merivoimin . 

Maailman vanhin rannikonpuolustusjärjestelmä 

Suomen rannikoiden puolustaminen kiinteällä rannik
kotykistöllä on oikeastaan aika epätavallinen ratkaisu . 
Erikoista on myös se, että ratkaisut tästä järjes
telmästä tehtiin kymmenen vuotta ennen Suomen 
itsenäistymistä - ja ne tehtiin Venäjän yleisesikunnas
sa! 

Venäjän laivaston tappio Japanin sodassa ja Saksan 
kasvava mahti merellä sai Venäjän huolestumaan 
pääkaupunkinsa Pietarin turvallisuudesta. Se päätet
tiin turvata vahvalla rannikkolinnoitusjärjestelmällä , 
jota täydennetiin miinoituksin ja merivoimin . Näin 
aloitettiin Pietari Suuren merilinnoituksen rakentami 
nen . 

Linnoituksen pääasema tuli Suomenlahden kapeim 
paan kohtaan Porkkalan-Naissaaren kapeikkoon . Etu -
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asemia jatkettiin pääasemsta molemmin puolin Suo
menlahtea. Hankoniemen edustalla linnoitettiin Rus
sarö ja Örö, sekä Lappohjan edustan Hästö-Busö ja 
Mellanlandet. Russarön linnoitus ei ehtinyt aivan val
miiksi ennen Venäjän vallankumousta, mutta oli silti 
hyvin tekokas ja tulivoimainen linnake kuusitykkisine 
234 mm:n pattereineen . 

Tämän tehokkuuden tunsivat myös saksalaiset, kun 
he huhtikuun alussa 1918 pysäyttivät Itämeren divi
sioonan maihinnousujoukot hyvän matkaa ennen 
Russarön tykkien kantamaan tuloa. Vasta kun oli 
varmistettu, että Russarön tykit oli miehittämättä, 
voitiin kuljetuslaivat ajaa Hangon satamaan. 

Rannikkotykkimiehiksi pystymetsästä 

Saksan Itämeren divisioonan maihinnousun jälkeen 
Russarön linnake jäi suomalaisten haltuun täysin toi
mintakuntoisena. Ongelman aiheutti vain se, ettei 
Suomesta löytynyt montaakaan miestä, joka olisi 
pystynyt käyttämään tätä tuohon aikaan huippumo
dernia asejärjestelmää . Tyykimiehiksi oli opeteltava 
alusta lähtien. 

Venäläisiltä jääneet linnoitus laitteet ja niiden asejärjes
telmät jäivät aluksi Sotasaaliskonttorin haltuun, joka 
alkoi realisoida omaisuutta myymällä sitä romuksi. 
Russarö säästyi kuitenkin suuremmilta romutustöiltä, 
ja jo kesästä 1 91 8 lähtien saarta piti hallussaan 
Suomenlinnan linnoitustykistöön kuuluva Russarön 
eristetty patteri, jonka vahvuus oli 63 miestä. 

Sotaväen päällikön päiväkäskyllä numero 45/8.6.1921 
määrättiin perustettavaksi Turun Erillinen Rannikko
patteristo, johon kuuluivat Russarön , Örön ja Ly
pertön patterit. Patteriston ensimmäisenä komentaja
na toimi kapteeni Otto Nylund . Vuonna 1922 patteris
ton nimi muuttui 1 . Erilliseksi Rannikkotykistöpatte
riksi, ja pian patteriston komentajaksi tuli everstiluut
nantti Jarl Chr. Olin , joka toimi patteriston johdossa 
aina ensimmäiseen maailmansotaan asti. 

Patteriston esikunta toimi alkuun Örössä, mutta siirtyi 
vuonna 1926 Hankoon. Utön linnake kuului myös 
myöhemmin patteristoon . Patteriston miehistö oli 
ennen sotia ruotsinkielistä - asevelvolliset tulivat lähi
kunnista. 

Patteriston sotavalmius oli hyvä 

Patteriston alkuaikoina tuotti jo pelkkä tykkikaluston 
huolto suuria hankaluuksia, mutta ammattitaito kas
voi vuosien ja koulutuksen myötä. Russarön ja Örön 
tykkien uudistaminen saatettiin loppuun 1930-luvun 
alussa . Niiden tykit sähköistettiin ja joustolaitteet 
nostettiin putken päälle - näin parani tykkien tulino
peus ja kantama . Vuonna 1932 Russarö sai myös 
nykyaikaisen uuden kasarmin. Kaikkiaan voitaneen 
sanoa, että 1 . Erillinen Rannikkopatteristo kypsyi 
tositoimiin . 

Tositoimiin jouduttiin talvisodan toisena päivänä 
1.12.1939, kun risteilijä Kirovin johtama venäläinen 
laivasto-osasto ilmestyi ottamaan mittaa linnakkees
ta . Runsaan kymmenen minuutin laukausten vaihto 
osoitti Russarön tulen tarkaksi ja laivasto-osasto kääntyi 
etelään. Kirovin ampumat kranaatit eivät aiheuttaneet 
mitään vahinkoa. 

Sen jälkeen vihollinen ei enää pyrkinyt mereltä Han
koon, mutta pommitti sen sijaan lukuisia kertoja 
kaupunkia ja sen edustan linnakkeita. 

Moskovan rauha 13.3 .1940 oli tuskallinen Hangolle, 
koko Hankoniemi oli luovutettava Neuvostoliitolle 
laivastotukikohdaksi - aikaa evakuointiin annettiin 
vain kymmenen päivää. Tehtävä tuntui mahdottomal
ta, mutta uutteran työn tuloksena jopa Russarön 234 
mm:n tykit saatiin kunnialla evakuoitua jäänmurtajan 
avulla. 

Rauhan kannalle miinoja raivaten 

Neuvostoliitto toi Hangon tukikohtaan vahvana varus
kunnan - kaikkiaan tukikohdassa lienee ollut parhaim
millaan yli 30000 sotilasta. Neuvostotukikohdan 
tehtävänä oli sen sodan ajan komentajan kenraali 
Kabanovin mukaan sulkea Suomenlahden suu tykistö
miinasululla. Tykistövoimaa edusti Hangosssa järeä 
rautatie patteri. Russaröhön rakenteilla olleet järeät 
tykkitornit jäivät pelkiksi valtaviksi louhoksiksi, jotka 
ovat veden peitossa . Tukikohtaa puolustettiin myös 
vahvoin jalkaväki-, tykistö-, rannikkotykistö- ja ilma
torjuntajoukoin . 

• • Hangon mattia" vartioi Hangon ryhmä. Syksyllä 
1941 oli Hagon tukikohta jäänyt kauas linjojen taakse, 
eikä venäläisille jäänyt muuta vaihtoehtoa, kuin tyh-
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jentää tukikohta. Suomen lippu liehui jälleen Hangos
sa 4.12.1941. 

Hangon rintama Helsingin tuntumassa oli vierailijoiden suosios
sa . Presidentti Ryti Hangon ryhmän esikunnassa syksyllä 1941 . 

Jatkosodan loppuvaiheita Hangossa leimasi lukuisien 
miinoitusten raivaustyö, jossa työssä oli mukana 
myös venäläisiä sotavankeja. Tulliniemessä toimi 
saksalaisten etappikeskus, jonka kautta Pohjois-Suo
messa olleet saksalaisjoukot kuljetettiin lomalle Sak
saan . 

Sodan jälkeen Hangon edustan linnakkeet Russarö ja 
Hästö-Busö liitettiin Turun Rannikkotykistörykmentin 
11 linnakkeistoon. Tätä epäitsenäistä kautta kesti vuoden 
1952 joulukuun alkuun, jolloin 11 Linnakkeistosta tuli 
jälleen 2. Erillinen Rannikkotykistöpatteristo. 

1 940-luvulla Hangossa toimivat myös raivaajaosas
tot, jotka raivasivat miinoja Suomenlahdelta. Raivaa
jaosastoista osa oli koottu laivastosta osa rannikkoty
kistöstä . 

Hanko saa • • oman ' ' patteriston 

Vuonna 1956 puolustusvoimien organisaatiota jälleen 
uudistettiin. Tuolloin Hanko sai nimeltään ikioman 
joukko-osaston - 2. Erillisen Rannikkotykistöpatteris
ton nimeksi tuli Hangon Rannikkopatteristo. Nimi on 
edelleen käytössä, ja Hangon Rannikkopatteristo on 
edelleen itsenäinen joukko-osasto huolimatta viime 
vuosina puolustusvoimissa tapahtuneista supistus
toimista . 

Sodan jälkeisinä vuosina on Hangon Rannikkopatte
risto ollut yksi maamme tärkeimmistä joukko-osas
toista. Se on kirjaimellisesti toiminut etulinjassa -
Patteristolla on valvottavanaan melkoinen pätkä val
takunnan rajaa strategisesti aralla alueella. Tämä on 
koettu kouriintuntuvasti aina silloin tällöin, vaikka 
Suomi on ollut syvässä rauhan tilassa vuosikymme
niä. 

Eturintamassa oleminen on Hangossa koettu haastee
na. Se on tuonut patteristolle uusia menetelmiä ja 
asejärjestelmiä . Hangon Rannikkopatteristo on saanut 
olla edelläkävijän asemassa. 

Nyt kun Itämeren piirissä on jälleen tapahtunut suuria 
muutoksia suurvaltojen joukkojen sijoituksissa, on 
Hankoniemi jälleen mitä tärkein strateginen tarkkailu
piste Itämeren äärellä. Me hankolaiset voimme olla 
iloisia siitä, että tarkkailua suorittaa oma joukko
osastomme - Hangon Rannikkopatteristo. 

Pekka Silvast 
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.. . . .. .. .. 
KESAPAIV A RUSSAROSSA 

Hangon Rannikkopatteriston henkilökunnan yhteinen 
ulkoilmatapahtuma järjestettiin Russarön linnakkeella 
14.5.91 • • kesäpäivän" nimellä. Sää ei tosin ollut 
täysin suosiollinen järjestäjille, vaan hillitsi tunteita 
sadekuuroilla ja navakalla etelätuulella. 

Harvalukuinen joukko, noin kolmekymmentä henkilöä 
patteriston eri toimipisteistä, saapui Russaröön puo
lenpäivän aikaan yhteysaluksella. Hästö-Busön väki 
nousi maihin lähes samanaikaisesti vauhdikkaasti 
meriuiskolla linnakkeen päälaituriin. 

Tilaisuuden avasi linnakkeen päällikkö kapteeni Jarmo 
Valtimo ja toivotti väen tervetulleeksi. Lyhyen linnak
keen historiikin jälkeen päästiin saunomaan ja nautti
maan meren viileähköstä syleilystä. Patteristoupseeri 
Kari Valli näytti esimerkkiä nuoremmilleen käymällä 
uimassa saunan jälkeen. 

Russarön majakkatalo oli tilaisuuden päänäyttämö, 
jonne kokoonnuttiin saunan jälkeen. 
Jotta ilta ei olisi mennyt pelkäksi ... istumiseksi, oli ma-. ' 

jakkatalolle järjestetty myös kilpailuja. Perinteisen 
olutviestin voiton vei esikunnan joukkue, muiden yk
siköiden jäädessä nuolemaan tippoja pullon pohjalta. 
Tikanheittokilpailun voitti tiukan karsinnan jälkeen 
Sipovaaran Markku ennen Maija Lyytikäistä. 

Ei juhlaa ilman arpajaisia ja niin nytkin tarvittiin onnet
taria, Kankariston lrmaa sekä Lyytikäisen Maijaa, 
jotka vuorotellen nostivat voittoarpoja . Pääpalkintoa 
ei voittanut kukaan, vaan se jäi kilpailusääntöjen 
mukaan järjestäjille. Tästä meinattiin tehdä protesti, 
mutta kilpailuhenki voitti jälleen. 

Kilpailut oli kilpailtu ja ohjelma jatkui vapaamuotoisen 
seurustelun ja makkaransyönnin merkeissä. Iloinen 
puheensorina täytti majakkatalon ja väki tuntui viih
tyvän. 

Osa juhlijoista poistui JO iltapäivän lopulla, muiden 
jäädessä juhlimaan ties kuinka myöhään. 
Sääkin selkeni, jos ei nyt aivan kesäpäiväksi, niin 
ainakin kevätpäiväksi Russarössä. Ensi vuonna kaikki 
joukolla mukaan pitämään yhdessä hauskaa ! 

Vesa Tuominen 
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RANNIKON MERITORJUNTAOHJUS - RAMETO 

Nykyaikaisen merisodankäynnin yksi perustekijä on 
merimaaliohjus. Useilla uusimmilla sota-aluksilla oh
jukset ovat kokonaan korvanneet perinteisen raskaan 
tykistön. Merimaaliohjuksilla on saavutettu näyttäviä 
tuloksia niin Falklandin sodassa kuin Persianlahdella
kin. Myös Suomen merivoimat ja rannikkotykistö ovat 
hankkimassa uusia merimaaliohjuksia. 

Jo muutaman vuoden ajan on Rannikkotykistökoulun 
yhteydessä kokeiltu ja testattu rannikkotykistölle 
hankittua uutta ohjusasejärjestelmää. Järjestelmän 
viralliseksi nimeksi on käsketty RAnnikon MEriTOrjun
taohjus - RAMETO. 

Suomessa päästään hyvin hatvoin vaikuttamaan tämän 
tyyppisten asejärjestelmien kehittelyyn. RAMETO -
projekti on tässä suhteessa poikkeus, sillä järjestelmä 
on suurelta osin kehitetty pääesikunnan suunnitel
mien mukaisesti. Järjestelmän kotimaisuusaste pyrit
tiin myös pitämään korkeana, ja niinpä esim SISU 
D,EFENCE, ALTIM CONTROL, MULTILIFT ja KIITO KO
RI ovat olleet mukana patterin kehittämisessä. 

Järjestelmän suunnittelemisessa korostettiin alusta 
lähtien periaatetta, että olemassa olevaa organisaatio
ta ja kalustoa ei tarvitse muuttaa uuden asejärjes
telmän myötä. Tässä on myös onnistuttu, ja RAME
TO-patterit • • istuvat'' hyvin rannikkotykistön ja 
meripuolustuksen tulen käyttöön. 

Yksikköön kuuluu kaksi lavettiajoneuvoa, joilla kum
mallakin voidaan kuljettaa neljä ohjussäiliötä. Nämä 
RBS-1 5 merimaaliohjukset ovat samaa tyyppiä kuin 
merivoimien Helsinki-luokan ohjusveneillä. Ohjukset 
on valmistanut ruotsalainen Saab-missiles. 

Tulen käyttäjän kannalta asetta on helppo käyttää: 
Osoitetaan maali esim lasersuuntimella ja annetaan 
ampumiskomento. Ohjuspatteri kykenee ottamaan 
vastaan maalinosoitusta data-syöttönä tai puheen 
välityksellä. Ampumiskomennot ovat rakenteeltaan 
yksinkertaisia. Kuitenkin maksimaalisen hyödyn irti
saamiseksi, on ohjustulen käyttöä harjoiteltava jouk
ko-osastojen ampumaleireillä sekä erillisillä ohjustulen 
käytön harjoituksilla. Tällä tavoin jokaiselle tulenjohta
jalle tulee rutiini ohjusten ammuttamiseen. Samalla 

hälvennetään uuden järjestelmän ympärillä olevaa 
epätietoisuutta. Ase on miellyttävä tämän päivän 
torjuntavälineeksi siinä, missä perinteiset rannikko
tykkimmekin . 

RAMETO laukaisu . (Kuva Saab Missiles) 

Tuliasemissa järjestelmän käyttö on myös helppoa. 
Raskaat lavetit saadaan hetkessä ampumakuntoon, ja 
tulen käyttäjän ampumiskomento kyetään totetta
maan lyhyellä varoitusajalla . Ohjuksen maksimi kanta
ma on yli 70 kilometriä, joten jo yhden ohjuspatterin 
tuli kattaa useiden tulen käyttäjien alueet. Ohjus 
lentää lähes äänen nopeutta. Avomerellä ohjus lentää 
hyvin matalalla torjunnan vaikeuttamiseksi, ohjus on 
kolmannen polven ohjus (ammu ja unohda), jolloin 
ohjuspatteri voidaan salata ja naamioida heti laukai
sun jälkeen. 

Myös merivoimilla on käytössä sama asejärjestelmä. 
Erilaisissa yhteistoimintaharjoituksissa on merivoi
mien kanssa harjoiteltu ohjustulen käyttöä, eikä meillä 
rannikkotykistössä ole jatkossakaan varaa unohtaa 
tätä meripuolustuksen liikkuvaa elementtiä. Rannik
kotykistön ohjuspatterit ja ohjusveneet täydentävät 
tulen käytössä toisiaan hyvin, ja käyttämällä niiden 
tulta yhteen, saadaan RBS-1 5 -merimaaliohjusten 
tehosta kaikki irti. Tuliyksiköiden keskitysammunta 
on tähän saakka ollut ampumaleirien kohokohta. 
Muutaman vuoden kuluttua tulenjohtaja saatta.akin 
hikoilla ohjuspattereiden ja ohjusveneiden keskity
sammunan johtajana. 

Kapteeni S Martimo 
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•• 
MAALI HIHA 
KUULUMISIA 

- LAHENEE SUORAAN, ELI 
1/91 ILMATORJUNTALEI-

•• 
RILTA 

Rannikkotykistön ilmatorjuntamieskoulutus annetaan 
Hästö-Busön linnakkella kahdeksan viikkoa kestävällä 
kurssilla heti peruskoulutuskauden jälkeen. Kurssilla 
koulutetaan kaikkien neljän kiinteän rannikkotykistön 
joukko-osastojen ilmatorjuntamiehet. 

Kurssi osallistuu perinteisesti noin kuukausi ennen 
kotiutumista ilmatorjuntaleirille Lohtajan Vattajannie
men alueelle. 1 /91 ilmatorjuntaleiri sijoittui välille 
26.2 . - 7 .3.1991. llmatorjuntaleirille osallistuvat kaik
ki ilmatorjuntajoukko-osastot sekä panssari-ilmator
juntayksikkö. 1 /91 leirin järjestelyistä vastasi Varsi
nais-Suomen llmatorjuntarykmentti. Leiri jakaantuu 
selvästi kahteen eri vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe 
käsittää ainoastaan koulutusammuntoja ns. • · tykki
pihalla". Koulutusvaiheen aikana ilmatorjuntayksiköt 
ampuvat oman ampumaohjelmistonsa mukaisia ilma
ammuntoja maalilennokki -82:n sekä Learjetin vetämään 
maalipussiin. 

Tykkipihavaiheessa kaikki tuliyksiköt ovat samassa 
ampumarintamassa, josta kukin suorittaa saadun tu
litehtävän vuorollaan. Tulen osuvuudesta yksiköt saavat 
tiedon ampumaharjoituksen johdolta, johon tulokset 

tulevat maalipussin indikaattorin osumailmaisimen 
mukaan. 

llmatorjuntajoukko-osastot kilpailevat keskenään mitä 
moninaisimmissa asioissa . Kilpailuja järjestetään keit
tiö-, lääkintä- ja viestimiehille sekä ajoneuvonkuljetta
jille. Kaiken kruunaa ilma-ammunta- ja tykkiryhmäkil
pailu, jonka voitosta taistellaan verisesti. Kilpailun 
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paras joukko-osasto saa haltuunsa Kotka-pokaalin. 
Myös henkilökuntaa on muistettu eri kilpailuilla. Kesällä 
juostaan mm. maastojuoksukilpailu ja ammutaan pis
toolilla. 

Noin viisi vuorokautta kestävän koulutusvaiheen jälkeen 
siirrytään harjoittelemaan ilmatorjunnan taistelukou
lutusta ja ampumaan taisteluammuntoja. Leiriyksiköistä 
muodostetaan toimivat tul iyksikköt, jotka harjoittele
vat taistelua harjoitustilanteen mukaan . Taisteluam
munnat ammutaan myös tilanteen mukaan eli tehtävät 
saattavat tulla miehistölle hyvinkin yllättäen . 

Siirtymiset ja tuliasemien vaihdot tapahtuvat pääsääntöi
sesti yöllä pimeän turvin. Taisteluvaiheeseen on liitet
ty runsaasti muuta ilma- ja maamaalitoimintaa mm. 
helikopterimaahaanlaskuja, erillaisia tiedustelu- ja 
kuvauslentoja, rakettirynnäköitä, helikopterin Pop-up 
toimintaa sekä ylläköitä marssi-osastoja vastaan. 
llmatorjuntaleiri on myös muuta kuin ammuntoja ja 
kilpailuja. llmatorjuntajoukot kokeilevat oman aselajin 
uusinta kalustoa sekä kehittävät taktiikkansa vastaa
maan eri organisaatioiden vaatimuksia. 

Leiri-illat, alku- ja loppukatselmukset, tuovat oman 
lisänsä leirin ohjelmaan. Sotilaskodin palvelut niin 
maastossa kuin leirialueellakin turvaavat tarpeellisen 
kahvihetken koulutuksen lomaan. Leirin alueelle on 
perustettu myös leirin sairaala , leirin esikunta ja huol
lon eri toimipaikat, jotka mahdollistavat hieman yli 
1000 
miehen vahvuisen joukon toiminnan. 

Rannikkotykistön ilmatorjuntajaos eli • • ranta patteri" 
oli mukana vuoden ensimmäisellä leirillä viidellä ty
killä. Sairastumisien takia saatiin kuitenkin muodos
tettua nelitykkien jaos koulutusvaiheeseen. Hangon 
Rannikkopatteriston leirijoukotjoutuivat jälleen kerran 
tukeutumaan Kymen llmatorjuntarykmentin majoitus
tiloihin. Toivottavasti tulevaisuudessa saadaan oma 
majoitusparakki, vaikka yhteinen Vaasan Rannikko
patteriston kanssa. 

Koulutusvaiheessa, tällä kertaa • • lokki " -jaos, ampui 
tyydyttävästi. Tulokset olivat keskitasoa vastaavia . 
Taisteluvaiheessa rannikkotykistön ilmatorjuntajaos 
liitettiin Varsinais-Suomen llmatorjuntarykmentin 
kevyen ilmatorjuntapatterin kolmanneksi jaokseksi. 
Kun koulutus on tiivistä ja rankkaa vaatii leirielämä 
vastapainoakin . Henkilökunnan perinteinen illanvietto 
Lohtajan ainoassa ruokaravintolassa noudatti perin
teitä, nyt vielä suuremmalla syyllä, kun joukossa oli 
muutama ylennyksen saanut. 

Hangon Rannikkopatteristo johto tutustui ilmatorjun
taleiriin ja seurasi hankolaisten ammuntoja koulutus
vaiheessa . Leirin esikunta vastasi vierailujärjestelyistä 
ja esitteli seurueille myös muiden yksiköiden toiminto
ja. 

Kaikki loppuu aikanaan, niin ilmatorjuntaleirikin, Pa
luumarssi suoritettiin rauhanomaisesti linja-autolla 
Hankoon. Kalusto-osasto oli lähtenyt jo edellisenä 
päivänä Vaasan kautta kohti etelää. 

Yhteenvetona voidaan todeta se, että matkailu avar
taa. Osallistumiset muidenkin aselajien leireille laajen
tavat näkemyksiä ja luovat uusia ja parantavat vanho
ja suhteita ympäri Suomen. 

Yliluutnantti V Tuominen 
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MANNERMAAN AVAIMET 

Pentti Silvast oli Hangon Rannikkopatteriston komen
tajana 1 ~71 sen täyttäessä 50 vuotta. Vakinaisesta 
palveluksesta erottuaan hän työskenteli 12 vuotta 
Tampellan aseosastolla ja oli merkitsevällä paikalla 
kehittämässä 130 mm torni- ja 155 mm kenttätyk
kejä. 

Tykistön tuliasemat Hankoniemellä kertovat offensii
visestä ajattelusta. 

Kellä saaret ja selät on hallussaan, 
kenen haaksien soutu on vapaa, 

hällä aina on aivaimet mannermaan, 
eikä vertaistaan voimassa tapaa. 

Antero Rautavaaran ajatukset toisen maailmansodan 
ajoilta kertovat meren kahdesta merkityksestä . Defen
siiviin pyrittäessä on pidettävä saaret ja selät sekä 
estettävä luvaton purjehtiminen oman rannikon tuntu
massa. Offensiiviin pyrittäessä on suunnattava omat 
haakset avomerelle . Tälläinen meren kaksinainen 
käyttäminen on yleistä myös rauhan toiminnassa, 
vaikka mielellään puhutaankin · · merten vapaudes
ta". 

Hankoniemi tarjoaa offensiivisia mahdollisuuksia 

Hauensuolen piirrokset ovat todistuksena tälle ajatuk
selle. Idän meritietä on purjehdittu vuosisatojen ajan. 
Hankoniemen kärjestä on voitu purjehtia myös yli 
Suomenlahden ja Itämeren sekä Tanskan salmien 
kautta suurille valtamerille. 

Purjehtijoita on niemeltä voitu myös valvoa ja estää 
heidän kulkunsa. Karikkoiset väylät ovat tässä apuna. 
Jo viikingit valmistautuivat huolella nimen kiertämi
seen. Huonoissa olosuhteissa vaarat ovat voittamat
tomia. Tuoreita esimerkkejä riittää. Tänään tarkastelu 
voi lähteä liikkeelle Pietari Suuresta. Hänen tavoittee-

naan oli Ruotsin herruuden kiistäminen ensin Suo
menlahdella ja jatkossa Itämerellä. Iso- ja Pikkuviha 
muuttivat tilanteen maamme rannikolla. Venäjän 
merivoimat onnistuivat 1 714 kiertämään ensimmäi
sen kerran ohi Hankoniemen. Riilahden-Gaggutin tais
telusta puhutaan Neuvostoliitossa yhä suurella kun
nioituksella . 

Suomen sodan jälkeen 1809 Venäjä saattoi suunnata 
merivoimansa Itämerelle. Hanko oli niiden eräs tärkeim
mistä tukikohdista. Suomalaiset merisotilaat palveli
vat ansiokkaasti Suuriruhtinaanmaan merivoimissa, 
he saivat paljon tunnustusta . 

Tähän liityi myös Hangon linnoitus. Pieniä kalastajasa
tamia valvoneet linnoituslaitteet oli ryhmitetty Kunin
gattarenvuoren edustalle, esteeksi hyökkääjille, suo
jaksi omille merivoimille . Nämä varustukset olivat 
aikaanaan varmasti vauraampia, kuin meidän linnak
keemme Laatokalla tai Äänisellä toisen maailmanso
dan mittapuiden mukaan. Tykkiasemat, tähystyspai
kat, miehistö- ja ammussuojat, voitiin rakentaa kalliol
le ja suojata graniitilla. Laiturit antoivat jo viitteen 
Hangon sataman vastaiselle kehitykselle. 

Krimin sodan aikana 1854 - 55 Venäjän merivoimat 
eivät muuttuneessa tilanteessa pystyneet käyttämään 
vanhaa linnoitusta hyväkseen. Rauniot niemen edus
talla kertovat oman tarinansa. Runeberg purki koke
mukset virrenvärssyksi 1857. • • Oi Herra käy sä siu
naamaan nää rannat rakkaan synnyinmaan. suo aina 
rauha suloinen ja estä sota verinen." 

Engelsmanni poltti varvit Raahen sekä Oulun 

Krimin sodan kokemukset oli pakko ottaa huomioon 
venäläisen tilanteen arvioinneissa koko 1 800-luvun 
ajan. Seuraavan vuosisadan alussa tapahtui käänne. 
Venäjä menetti merivoimansa parhaan iskukyvyn 
Japanin sodassa. Maan pääkaupungin puolustus oli 
vaarassa? 

Syntyi • • sosiaalinen tilaus" Pietari Suuren merilinjoi-
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tuksen rakentamista varten. Laajat linnoitustyöt 
Suomenlahdella ensimmäisen maailmansodan aatto
na olivat eduksi myös työttömyydelle. Ne saattoivat 
kiirehtiä tsaarivallan luhistumista ? Linnoitustyömailla 
ja merivoimien varuskunnissa levitettiin vallankumous
ta. 

Pietari Suuren merilinnoituksen perusajatus oli oival
linen. Suomenlahti suljettiin länttä vastaan usealla 
perättäisellä tasalla käyttämällä sulutteita, rannikko
tykistön tulta sekä omia merivoimia. Linnoituksen 
oikea siipi jatkui Ahvenanmerelle ja Saaristomerelle, 
vasen Eestin saarille. Linnoituksen geometria ja sym
metria olivat itä-länsisuunnassa tarkasteltuina hyvät. 
Suomalainen ajattelutapamme ja vain pohjoisrannalta 
tarkasteltuna näyttää yksipuoliselta ja rujolta. 

Hankoniemi muodosti merilinnoituksen pohjoispuoli
sen kärjen. Merivoimien operointimahdoll isuuksia 
turvasivat Saaristomeren, Hangon ja Helsingin edus
tan järeät linnakkeet. Oman omituisen merirosvotari
nansa muodostaa tässä Beetlehem Steel tykkien 
päätyminen Russarön linnakkeelle. 

Russarö liittyi entistä läheisimmin perinteelliseen 
Lappohjan ankkuripaikkaan . Liike ja tuli muodostavat 
Hankonimellä hyvän kokonaisuuden. 

Russarön järeä yhdeksän tuumainen. 

Tykki maalla vastaa kymmentä merellä 

Napoleonin lausumaa voi perustella monella tavalla. 
Kiinteän tykkiperustan lujuus ja vakavuus, linnoittami
sella kohotettu taistelukestävyys, hyvät tähystys-, ja 
mittaus ja viestitysmahdollisuudet arvostetaan aina. 
ne olivat valttia myös rakennettaessa Pietari Suuren 
merilinnoitusta. Suomenlahden pohjoisrannikolle 
nousseet linnakkeet ja niiden sotasatamat siirtyivät 

1918 itsenäisen Suomen haltuun. Tilnne oli uusi, eräs 
maailman voimakkaimmista tykistöjärjestelmistä oli 
jakautunut. Pienellä ja nuorella Suomella oli väyliensä 
ja satamiensa suojaamista varten kosolti tulivoimaa, 
mutta linnoitusjärjestelmän perustehtävä, Suomen
lahden sulkeminen, ei meille kuulunut ? 

Oli myös poliitisia probleemoita. Saksalaisten maihin
nousu ensimmäisen maailmansodan lopulla Suomen
lahdella säilyivät mielessä. Neuvostoliitoa askarrutti 
myös Englannin kevyiden laivasto-osastojen operointi 
Suomenlahden pohjukassa vielä ensimmäisen maail
mansodan jälkeen. Koivisto ja Kronstadt olivat taiste
lualueita. Näitä vanhempi, ilmeisesti myös vaikeampi 
ja ikituore, on Ahvenanmaan kysymys. Sen takana 
ovat perinteelliset kansainväliset sopimukset. 

Tälläisia poliittisia, mutta samalla myös taloudellisia ja 
teknillisiä kysymyksiä selvitettiin Itämeren ja sen lah
tien rannoilla koko maailmansotien välisen ajan. Kehi
tys- ja rakennustyöt jatkuivat. Meillä konsultoitiinkin. 
Brittikenraali Kirke laati tutkimuksen rannikkopuolus
tuksestamme. Tulos ei oman teknisen kehittäjämme 
Jussi Rikaman mukaan ollut paras mahdollinen. Muis
telmissaan Rikama tokaisee, • · attä olisi ollut sama, 
vaikka itse Canterbyrun arkkipiispa olisi ollut asiaa 
hoitamassa." 

Venäläiset jatkoivat nykyaikaisella tavalla 

Kauaskantoiset rautatietykit edustivat 1920-luvulla 
modernia ajattelua. Ne voitiin nopeasti ryhmittää 
hyökkäyksellisiin tuliasemiin kaikkialla siellä, missä 
rataverkosta oli käytettävissä. Tuliasemien rakenta
minen oli helpompaa kuin järeiden tykkien istuttami
nen peruskallioon. Tilanteen muuttuessa ryhmitystä 
voitiin heti muuttaa. 

Vickers myi rautatietykkejä 1920-1 näin kauniilla kuvalla 

Neuvostoliitto aloitti rautatietykkien rakentamisen 
Leningradissa 1930-luvun alussa. Eräitä tietoja tästä 
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130, 180 ja 305 mm kalustoon kohdituneesta työstä 
saattoi olla ylimmän johtomme hallussa jo ennen 
talvisodan syttymistä. Koeammuntoja oli ainakin 
suoritettu Yhinmäestä samaan aikaan kuin Kronstad
tistakin ? Kenraali Väinö Valve kertoi eräässä keskus
telussa pohtineensa tuohon aikaan, miksi neuvosto
liittolaiset diplomaatit ja turistit olivat niin kiinnostu
neita Kannaksen ja Hangon kylpyrannoista ? 

Talvisotaa edeltäneissä selonteoissa ei kuitenkaan 
löydy tietoa siitä , että Neuvostoliitto olisi vaatinut 
nimenomaan rautatietykeille sopivia tuliasema-aluei
ta. Sana tukikohta voi kyllä sellaisen viitteen sisältää. 
Tiukka vaatimus Hankoniemestä ja mantereella pysy
misestä joidenkin suurten saarien asemasta olisi luon
nollisesti voinut antaa aiheen tälläisen rautatiety
kistömäisen johtopäätöksen tekemiseen. 

Rautatietykkien rakentaja kenraali Kabanov tuli touko
kuussa 1941 Hangon tukikohdan päälliköksi . Muistel
missaan hän puhuu useassa kohdassa rautatiety
keistä . Asiasta on päästy keskustelemaan viime vuo
sina myös Hangossa palvelleiden venäläisten veteraa
nien kanssa. Rautatietykeillä palvelleita upseereita en 
kuitenkaan tavannut vieraillessani keväällä 1 941 
Leningradissa Hangon sektion vateraanien kutsuma
na 
Venäläiset ryhtyivät tuliasemien rakentamiseen Täckto
missa jo kesällä 1940. Hankoon rautatietykit tuotiin 
ensimmäisissä junakuljetuksissa, kun kauttakulkulu
pa syyskuussa 1940 oli saatu. 

305 mm rautatietykit olivat oivalli nen esimerkki offensiivisest a 

tykistölliGestä ajattelusta Hankoniem ellä. Venäläiset rikkoivat 

kalustonsa irtaantuessaan Hankoniemeltä joulukuussa 1941. 

Valokuvannut Yrjö Suonsyrjä. Hangon museon valokuvakokoel

mia. 

Patterit valmistuivat talvella 1 940 - 1 941 . Ne joutui-

vat osittain tuhottuina joukkojemme käsiin joulukuus
sa 1 94 1 . Merivoimien esikunnan tykistöosasto aloitti 
pattereiden kunnostamisen viipymättä. Työ valmistui 
1942. Siitä vastasivat 305 mm kaluston spesialistim
me, everstiluutnantti PE Manninen, kapteeni G Björklund 
ja aseteknikko Yrjö Mäkelä. Rautatietykit olivat ilmei
sesti ainoat sotasaaliimme, mitkä Neuvostoliitto vaati 
heti palautettavaksi. Samalla palautettiin myös ampu
matarvikkeet. Niitä ei meillä käytetty, koska laukauk
sista arveltiin osan olevan miinoitettuja. 

Leningradin tykistömuseossa olivat 1 30 ja 1 80 mm 
rautatietykkien pienoismallit keväällä 1991 esillä. 
Hankoniemen memoriaalissa oli tämän lisäksi run
saasti rautatiepattereihin liittyvää tietoa . Yllättävää oli 
nähdä myös kaksi 254 mm Boforsin ammusta. Muse
on johtaja arvioi niiden olevan peräisin Väinämöiseltä. 

Kuka vanhaa muistaa ... 

Menneiden, jo elettyjen Hangon aikojen muistamista 
voisi jatkaa loputtomiin . Hyötyä siitä taitaisi olla 
kuitenkin vain sen verran, että ansioista vastaavat nyt 
jälleen saisivat kuulla, siitä mistä ollaan tulossa, silloin 
heidän olisi helpompi arvioida, mihin tässä ollaan 
menossa. 

Meille kaikille on luonnollisesti kuitenkin hyvä tietää, 
että Hankoniemen puolustajien tehtävät ovat maam
me itsenäisyyden ajan säilyneet samantapaisina. 
Nykyinen tekniikka, vaikkapa ohjukset - laserit - elekt
roniikka, tarjoavat meitä toisen maailmansodan vete
raaneja nuoremmille vain enemmän mahdollisuuksia 
homman hoitamiseen. Eversti Jarl Olinilla oli paljon 
yksinkerta isemmat keinot Hangon Rannikkopatteris
toa perustettaessa elokuun 1 .päivänä armon vuonna 
1921 . 

Pentti Silvast 

Pentti Si!vast on ollut puheen· 

johtajana Tampereen Sotavete· 

raanien Huoltoyhdistyksessii , 

lajissaan maan suurimmasa, v11 

dentoista vuoden ajan. 

Rakentamista veteraaneilla rii tt iiii . 

Tammenlehväkot i, asunto 4S 

ikääntyneille veteraanei llo , ,, tui 

tiin vastaan ra k ontt1 i 11 11 ' 1 

14.6.1991 . 
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HANGON RANNIKKOPATTERISTON MERILINNUSTAJAT 

- TOIMIVA METSÄSTYSSEURA 

Pidätkö reippaasta erähenkisestä luonnossa liikkumisesta? Jos pidät oletko koskaan harkinnut liittymistä 
metsästysseuraan . Joukko-osastossamme toimii sellainen. 

Millainen seura on Hangon Rannikkopatteriston 
Merilinnustajat RY? 

- Rekisteröity metsästysseura, joka harjoittaa 
metsästystä ja riistanhoitoa sekä pienimuotoista 
kilpailutoimintaa. 

Kuka voi liittyä jäseneksi seuraan? 

---
- Kaikki Hangon Rannikkopatteristossa, PLM:n tehtävissä ja merivartiostossa työskentelevät henkilöt voidaan 
anomuksesta hyväksyä seuran jäseneksi . 

Pitääkö olla metsästysase ja -kortti seuran jäseneksi pyrittäessä? 

- Ei tarvitse, mutta ilman metsästyslain edellyttämiä lupia et voi metsästää . 
(- Metsästyskortin, = Valtion riistanhoitomaksu, suorittaminen vaati i nykyisin kaksivaiheisen metsästäjätutkin
non suorittamista .) 

Mitä muuta Merilinnustajat tekee? 

-Seura vuokraa jäsentensä käyttöön metsästysmaata 
Puolustusministeriöltä. Vuokrasopimus käsittää 
Russarön ja Hästö-Busön saaret merialueineen . 

- Harjoittaa riistanhoitoa ja metsästyksen valvontaa 
vuokraamillaan alueilla. 

- Järjestää jäsenistölleen kilpailutoimintaa, kuten 
savikiekkoammuntoja ja metsästysaiheisia kilpailuja . 

HUOM!!! 

'-------- / 

/ \;\ 
~✓ j \ / 

~~~ 
Metsästysoikeus on ainoastaan seuran jäsenillä ja heidän vieraillaan seuran vuokraamilla alueilla ! 
Kukaan seuran ulkopuolinen henkilö ei voi antaa lupaa metsästykseen ! 
Kevätmetsästykseen ovat oikeutettuja vain seuran toimialueella vakinaisesti asuvat seuran jäsenet ! 
- Seuramme on perustettu jo vuonna 1964. Jäseniä on tällä hetkellä noin 50. Seurallamme on jäsen/hiha
merkki, jossa on kuvattu uroshaahka lennossa Russarön majakka taustana . Jos kiinnostaa, ota yhteys pu
heenjohtajaan, Heikki Palin Russarön linnakke. 

PIIRROKSET: Ari Voutilainen, seuran jäsen 
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HANGON RANNIKKOPATTERISTON KOMENTAJAT 

1. Kpt Otto Nylund 

(1.8.1921 - 17.11.1923) 

2. Ev Jarl Christian Olin 

(17.11.1923 - 13.3.1940) 

3. Maj Hille Aarva 

(1.1.1942 - 7.4.1942) 

4. Evl Jarl Wickström 

(7.4.1942 - 20.5.1942) 

5. Evl Norman Simonen 

(20.5.1942 - 1.12.1944) 

6. Ev Niilo Kesämaa 

(1.12.1944 - 4.10.1946) 

7. Ev Niilo Heiro 

(4.10.1946 - 22.4.1950) 

8. Evl Reino Aaltonen 

(22.4.1950 - 25.11.1953) 

9. Evl Mauno Loikkanen 

(25.11.1953 - 15.7.1958) 

10. Evl Aake Merilä 

(15.7.1958 - 22.2.1961) 
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11. Ev 1 Paavo Heikkilä 

(22.2.1961 - 30.11.1963) 

12. Evl Aarre Kurki 

(30.11.1963 - 12.8.1966) 

13. Evl Esko Havo 

(13.8.1966 - 6.6.1968) 

14. Evl Aarni Kajaani 

(6.6.1968 - 21.8.1970) 

15. Evl Pentti Silvast 

(21.8.1970 - 6.10.1971) 

16. Evl Olavi Aspinjaakko 

(5.11.1971 - 19.3.1976) 
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17. Evl Olavi Vehmas 

(19.3.1976 - 17.2.1978) 

18.Evl Torsti Lahti 

(17.2.1978 - 31.12.1980) 

19. Evl Timo Sario 

(1.1.1981 - 31.1.1984) 

20. Evl Asko Kilpinen 

(1.2.1984 - 30.9.1986) 

21. Evl Heikki Rinne 

(1.10.1986 - ) 
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LUOTAUSKALUSTO M 87 

Luotauskaluston käyttötarkoituksena on epäsuorassa 
ammunnassa ja yleisessä sääpalvelussa tarvittavien 
säätekijöiden mittaaminen ja määrämuotoisten sääsa
nomien tietokonepohjainen muodostaminen. Luotaus
kaluston kotimaisuusaste on huomattava. Kaluston 

. valmistuksesta vastaavat suurelta osin Kaupe, Fiskars 
ja Vaisala Oy. 
Luotaukalusto on sijoitettu telialustalle ja koko järjes
telmän paino on 5600 kg. Työskentelyasennossa 
kontin pituus on 6.8 m ja korkeus 11 m. Kontin 
siirtämiseen käytetään keskiraskasta kuorma-autoa. 
Vetonopeus voi maksimissaan olla 80 km/h. Kanttia 
voidaan myös alustastaan irrotettuna siirtää siirto
kuormana. 
Luotauskaluston toimintakuntoon laittaminen kestää 
neljän miehen osastolla viisitoista minuuttia. Laitteis
tossa on 10 kVA:n dieselgeneraattori, mutta laitteisto 
voidaan liittää myös yleiseen sähköverkkoon. 
Luotauskalustoon kuuluvat kontin lisäksi luotauspal
lot ja sondit sekä vedynkehitin m 87, jolla valmiste
taan luotaupallon täyttämiseen tarvittava vety. Vedyn 
kehitys tapahtuu normaali paineessa kemiallisena 
reaktiona piin ja veden välillä lipeän toimiessa kata
lyyttinä. 
Sandin lähetystaajuusalue on 1670-1700 MHz ja se 
lähettää tietoja 350mW:n teholla. Sondi mittaa ilman-

painetta, lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Sandin 
käyttövoimana on 18 V:n vesiaktivoitava paristo ja 
sondin kokonaispaino on toimintavalmiina 240 gram
maa. Mittaustietojen lähetys tapahtuu 8 kertaa kym
menessä sekunnissa FM-lähetyksenä maanpinnalla 
olevaan vastaanotto- ja laskentalaitteistoon. 
Luotauspallo nousee noin 300 metriä minuutissa. 
Pallon halkaisija on maanpintatasossa noin 1 .5 metriä 
ja sen noste on 1 .5 kiloa. 
Luotauksen kesto on noin tunti 15 minuuttia. Pallon 
maksimikorkeus on noin 30 kilometriä ja sen vaaka
etäisyys yli 100 kilometriä . Luotauksen aikana pys
tytään aloittamaan määrämuotoisten sääsanomien 
muodostus. 
Luotauskalusto tuottaa kolme erilaista suojelusano
maa, seitsemän sotilassanomaa ja kaksi meteorolo
gista sanomaa. Sanomat voidaan lähettää suoraan 
luotauskaluston laskimelta datana sotilasviestiverk
koihin. 
Laitteistot ovat tällä hetkellä tykistöjoukoilla rutii
nikäytössä ja niitä on sijoitettu useaan joukko-osas
toon Hangon ja Sodankylän välille . 

Markku Haapasalo 
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HANKONIEMEN RISTI 

20.9.1979 Puolustusvoimain komentaja hyväksyi Hangon Rannikkopatteriston joukko-osastoristiksi Hankonie
men Ristin. Hankoniemen Ristejä jaettiin ensimmäisen kerran 6.12.1979. Kaikkiaan on Ristin 4.6.1991 mennessä 
saanut 890 henkilöä. 

Hankoniemen Ristin heraldinen selitys 

-Meren sininen risti, jonka reunat teräksen harmaat 
-Ristin keskellä tykin putket ristikkäin, 
-Tykin putkien päällä patteriston lipun tunnuskuvia, 
-Putket ja tunnuskuvien reunus sekä majakka kiiltä-
vä pronssi, 
-Tunnuskuvien pohja matta pronssi. 

Mitat 40 mm x 40 mm 

Ristin takana keskellä kiinnitysruuvi . 

RTTK-V ARUSMIESTEN ASIALLA 

Varusmiestoimikunnat ovat osa puolustusvoimien sosiaaliorganisaatiota. Rannikkotykistössä niitä kutsutaaan 
rannikkotykkimiestoimikunniksi (RTTK). Ne toimivat joukko-osastojen komentajien alaisuudessa. 

Toimikuntien tavoitteena on edistää taitavien ja maanpuolustustahtoisten sotilaiden kasvattamista parantamalla 
varusmiesten palvelusmotivaatiota. Tähän pyritään kehittämällä varusmiesten sosiaalisia oloja, ryhmähenkeä ja 
viihtyvyyttä. Toimikunnan kautta jokaisella varusmiehellä on mahdollisuus tehdä alotteita ja tuoda esille hänelle 
tärkeitä asioita. 

Suurin osa RTTK:n toiminnasta kohdistuu joukko-osastomme omiin varusmiehiin. Näkyvintä toimintaa on 
harrastusvälineiden hankinta varusmiesten iltojen iloksi . Varat hankintoihin saadaan lähinnä Rannikkosotilasko
tiyhdistykseltä. Lisäksi toimintaan kuuluvat esimerkiksi retket urheilukilpailuihin ja yksiköiden väliset sähly-, lento
ja jalkapallo ottelut 

RTTK:N KOKOONPANO 4.6.1991 

Ohjaaja 
Puheenjohtaja / työ- ja opinto
asiamies 
Russarön linnakkeen edustaja 
Hästö-Busön linnakkeen edustaja 

Majuri V-O Eronen 

Kersantti M Metsä-Simola 
Kersantti J Malmgren 
Alikersantti P Aalto 
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HANGON VARUSKUNNAN URHEILIJOIDEN 

10-VUOTISTAIPALEELTA! 

Seuramme on perustettu 11 .12.1980. Jäsenmäärä on ollut keskimäärin n 300 henkeä muodostuen seuraavas
ti : henkilökuntajäseniä 60-80, varusmiehiä n 250 ja alle 18 v n 20. 
Toiminnallisesti seuramme ei ole pyrkinyt kilpailemaan paikallisten urheiluseurojen kanssa, vaan päämääränämme 
on ollut herättää jäsenistössämme kiinnostus liikuntaan, kuntoilua ja reipasta yhdessäoloa kohtaan. 

Harjoitusolosuhteet 

Varuskunnan omat liikuntatilat ovat lähes olemattomat, vain yksi pieni voimistelusali mantereen puolella 
huoltopatterin yläkerrassa. Siellä voidaan harrastaa ilma-aseammuntaa, pöytätennistä ja painonnostoa. Tästä 
johtuen seurallemme ovatkin erittäin tarpeen kaupungin liikuntatiloista saadut salivuorot, jotka mahdollistavat 
lentopallon, tenniksen, sulkapallon ja voimailun harrastamisen. 

Seuratoimintatapahtumia 

Vakiintuneita seuratoimintatapahtumia ovat mm palloilulajeissa lentopallo-ottelut, hikihylsy-turnaus, henkilökun
tajoukkueiden ja kokardicup, yksiköiden varusmiesjoukkueiden kesken. Eräänä merkittävänä tapahtumana on 
myös tennismestaruuskilpailut ulko- ja sisäradoilla . llmapistoolissa on kilpailtu vuosittain sotmest evp Paavo 
Pohjosen lahoittamasta • • Paavon pytystä". 
Ulospäin suuntautuvana järjestelyiltään vaatimimpana toimintana on ollut vuodesta 1983 alkaen seuramme 
• • henkiinherättämä" keväinen puistoviesti, johon on kutsuttu lähialueen siviiliseurat, firmat ja koulut sekä eri 
yhteisöt mukaan . Viestiin on osallistunut suurimmillaan parisenkymmentä joukkuetta, tänä keväänä oli yhdeksän 
joukkuetta. Sarjoja on ollut kolme: naiset, puulaaki- ja kilpasarja. Mainittakoon, että Dragsvik ldrottaren joukkue 
on voittanut joka vuosi tämä vuosi ml kilpasarjan mestaruuden, onnittelut hienosta saavutuksesta ! 
Seuraottellupäiviä on harrastettu Dragsvikin, Turun ja Tuusulan varuskuntien urheilijoiden kanssa, näistä toimivin 
on ollut kilpailut Tuusulan varuskunnan Urheilijoiden kanssa. 
Tätä tapahtumaan on pyöritetty katkeamatta joka vuosi , vieraillen vuoro vuosittain toistemme luona. Lajina ovat 
tennisottelut henkilökunnan kesken ja lentopallo-ottelu varusmiesten kesken. Lisäksi on ollut verryttelylajina 
henkilökunnalle ilma-aseammuntaa ja varusmiehillä sotilastaitokilpailu. 
Lasten ja nuorten toimintaan on alunalkaen kiinnitetty myös huomiota, joista näkyvimpänä tapahtumana ovat 
olleet kesäisin pidetty lasten ja nuorten 3-4 päivän leiri linnakesaarella sekä lasten hiihtokilpailut, valitettavasti 
heikon lumitilanteen vuoksi ei ole voitu pitää kolmena viime talvena. 
Ajatus lasten leirien järjestämisestä virisi kerran johtokunnan palaverissa, jossa totesimme, että tämän päivän va
ruskuntamme lapsille jäävät linnakesaaret melko tuntemattomiksi, kun siellä ei enää kovin moni perhe asu. Toisena 
seikkana oli kysymys, mikä olisi tapahtuma, johon saataisiin lapset ja aikuiset yhdessä toimimaan virkistävän 
liikunnan parissa. Ensimmäisen leirin pidimme kesällä 1983 ja seuraavana kesänä saimme kunnian aloittaa Sotulin 
nuorisoleirit . Valitettavasti meidän nuorisoamme ei ole saatu innostumaan ja lähtemään Sotulin järjestämille 
leireille mukaan, johtuen kai meidän omasta leiristämme ! ? 

Johtokunta 

Seuramme uutterana puheenjohtajana on toiminut 1 980 - 1986 kapteeni Reijo Kankarista. Hänen jälkeensä 
HanVUa on luotsannut majuri Veikko-Olavi Eronen. Vuoden 1991 johtokuntaan kuuluvat kapt evp Reijo Kankarista 
varapuhjoht, talltn Jyrki Alaluusua sihteeri, kapt Matti Eskola, tstosiht Irma Kankarista, vääp Milko Lehtola, 
sotmest Heikki Palin, ltn Markku Sipovaara . 

Puheenjohtaja 
Majuri Veikko-Olavi Eronen 
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URHEILUTULOKSIA KEVÄTKAUDELLA 1991 

LENTOPALLO-OTTELUT 10.4.1991 

HIKIHYLSY 
(Henkilökunnan lentopalloturnaus) 

1 . Russarön linnake 
2. Esikunta 

COCARDICUP 
(Varusmiesten lentopalloturnaus) 

1 . Russarön linnake 
2 . Huoltopatteri 
3 . Hästö-Busön linnake 

TENNISMESTARUUSKILPAILUT (sisäradalla) 
17.4.1991 

2-PELI 

1 . talltn J Alaluusua 
2 .lääkmaj T Kyander 
3.evl H Rinne 
3.vääp M Lehtola 

4-PELI 

1 . talltn J Alaluusua / tstosiht I Kankarista 
2 . evl H Rinne / lääkmaj T Kyander 
3 . kapt evp R Kankarista / ylil E Niskanen 
3. yliv M Purtola / vääp M Lehtola 

HANGON PUISTOVIESTI 16.,5.1991 

PUULAAKISARJA 

4. HanRPsto (henkilökunnan joukkue) 

Milko Lehtola 
Matti Miettinen 
Rami Helander 
Jyrki Alaluusua 
Juhani Pekkala 

KILPASARJA 

2. HanVU (varusmies joukkue) 

Janne Immonen 
Johan Malmgren 
Antti Aro 
Tuomo Åvall 
Jarkko Partanen 
Tommi Kyllästinen 
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ALIUPSEERIKURSSIT (AUI{ 11) 1/90 JA 11/90 

Ryhmänjohtajat ! 

Puolustusvoimat siirtyi vuoden 1990 alusta uuteen 5/2 koulutusjärjestelmään. Kahden vuoden 
sisällä astuu palvelukseen yksi saapumiserä vähemmän kuin ennen. 

Muutos on erityisesti vaikuttanut teidän koulutukseenne. AUK 11:n kurssimuotoinen osa on 
supistunut puoleen lopun ollessa toimintaa eli alokkaiden koulutusta. Olette saanut varaslähdön 
olla alokasryhmänjohtajina. 

Alku aina hankalaa, lopussa kiitos seisoo. Vanha sanonta on pitänyt paikkaansa. 1/90 
saapumiserän oppilailla eli alulla oli vaikeampaa tulla ryhmänjohtajiksi. Mutta 11/90 saapumis
erä näytti lappuna, että kyllä se siitä. 

Onnittelen teitä päättyneen kurssin johdosta ja toivotan onnea ja menestystä jatkokoulutukses
sa niin puolustusvoimissa kuin reservissä . 

Linnakkeen päällikkö 
Kapteeni Jarmo Valtimo 

,, 
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PERINNEASIAT 

Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun 
ja Suomen Leijonan Ristikuntain Suurmestari, on 
myöntänyt seuraavan kunniamerkin 4 .6 .1991 : 

- Majuri Arto Vapaavuori SL R 1 

Puolustusvoimain komentaja on myöntänyt 

4 .6 .1991 sotilasansiomitalin : 

- Värvätty vääpeli Veijo Puikkonen 

Patteriston pienoislippu on myönnetty seuraaville: 

- nro 129 kapteeni Hannu Kinnunen, siirto 31 .8 .90 

- nro 130 sotilasmestari Erkki likka, ero 31 .3.91 

Patteriston lippukilpi on myönnetty seuraaville: 

- nro 143 toimistosihteeri Marja-Leena Österlund, 

ero 11 .7 .90 

- nro 144 toimitusjohtaja Erkki Wi inamäki , 50 

vuotta 4.9.90 

- nro 145 värvätty Liisa Kalanti, 50 vuotta 

- nro 146 ylivääpeli Jukka Herrala, siirto 31 .1 . 91 

- nro 14 7 Hangon Sotaveteraanit ry, 2d vuotta 

20.4 .91 

- nro 148 ruokala-apulainen Maija Huovinen, 50 

vuotta 5.5.91 

- nro 149 toimitusjohtaja Ralf Åström, 50 vuotta 

27.2 .91 

NIMITYKSET 

- Luutnantti Vesa Tuominen yliluutnantin virkaan 

1.5.1990 

-Irma Kankaristo pv:n A 12 pl:n toimistosihteerin 

virkaan 1.8.1990 

- Yl iluutnantti Hannu Kinnunen kapteenin virkaan 

1.8.1990 

- Kad Rami Helander luutnantin virkaan 24 .8.1990 

- Kad Tuomo Uosukainen luutnantin virkaan 

24.8.1990 

- Ltn Petri Ålander yliluutnantin virkaan 1.9.1990 

- Sotmest Reijo Heinonen pv:n 2 . lk:n tu virkaan 

1.9 .1990 

- Sotmest Aulis Nykänen pv:n 2 lk:n tu virkaan 

1.9.1990 

- Ylik Reijo Kivelä pv:n 5 lk:n tu virkaan 1.9.1990 

- Ylik Milko Lehtola pv:n 5 lk:n tu virkaan 

1.9 .. 1990 

- Teknylil Jaakko Nykänen pv:n A 17 pl :n sotilas 

teknikon virkaan 1.10.1990 

- Merja Hammarberg pv:n A 10 pl:n toimistosihtee

rin virkaan 1 . 11 . 1 990 

- Yliv Eero Mehtälä pv:n 3 lk:n tu virkaan 1.12.90 

- Viii Matti Eskola kapteenin virkaan 1.2 .1991 

- Sottekn Tom Wikström pv:n A 15 pl :n sotilastek-

nikon virkaan 1.2.1991 

- Yliv Jukka-Pekka Loimu pv:n 3 lk:n tu virkaan 

1.2.1991 

- Yliv Vesa Oksanen pv:n 3 lk:n tu virkaan 

1.2.1991 

- Vääp Teemu Patrakka pv:n 4 lk:n virkaan 

1.2 .1991 

- Vääp Ari Voutilainen pv:n 4 lk:n tu virkaan 

1.2 .1991 

- Sottekn Matti Miettinen pv:n A 14 pl:n sotilastek

nikon virkaan 1.3.1991 

-Sotmest Ari Määttä pv:n 2 lk:n tu virkaan 

1.3 .1991 

- Sotmest Pertti Tissari pv:n 2 lk:n tu virkaan 

1.3.1991 

- Yliv Mikko Helenius pv:n 3 lk:n tu virkaan 

1.3.1991 

- Yliv Eero Savikko pv:n 3 lk:n tu virkaan 1.3.1991 

- Vääp Jukka Salomaa pv:n 4 lk:n tu virkaan 

1.3.1991 

- Ltn Taneli Uosukainen yliluutnantin virkaan 

1.4.1991 

- Maj Kari Valli majurin virkaan 1.5.1991 

- Rajavääpeli Jarmo Huttunen pv:n 5 lk:n tu virkaan 

1.5.1991 

- Yliv Hannu Sjöblom pv:n 3 lk:n tu virkaan 

1.6.1991 
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YLENNYKSET 

- Viii Hannu Kinnunen kapteeniksi 1.8.1990 

- Sotmest Reijo Heinonen luutnantiksi 1.9.1990 

- Vlik Reijo Kivelä vääpeliksi 1.9.1990 

- Vlik Milko Lehtola vääpeliksi 1.9.1990 

- Sotmest Aulis Nykänen luutnantiksi 1 .1 0. 1990 

- Vliv Heikki Palin sotilasmestariksi 1 . 10. 1 990 

- Vliv Eero Mehtälä sotilasmestariksi 1.12.1990 

- Lääkkapt Tom Kyander lääkintämajuriksi 

6.12 .1990 

- Opistoupseerit: 

Sakari Kallo vänrikiksi 6.12.1990 

Eero Karhunen vänrikiksi 6.12.1990 

Jari Männistö vänrikiksi 6.12.1990 

- Viii Matti Eskola kapteeniksi 1.2.1991 

- Vliv Jukka-Pekka Loimu sotilasmestariksi 

1.2.1991 

- Vliv Vesa Oksanen sotiasmestariksi 1.2.1991 

- Vääp Teemu Patrakka ylivääpeliksi 1.2.1991 

- Vääp Ari Voutilainen ylivääpeliksi 1.2.1991 

- Luutnantti Vesa Tuominen yliluutnantiksi 

1.3.1991 

- Luutnantti Petri Ålander yliluutnantiksi 1.3.1991 

- Sottekn Tom Wikström teknikkoluutnantiksi 

1.3.1991 

- Vliv Mikko Helenius sotilasmestariksi 1.3.1991 

- Vääp Jukka Salomaa ylivääpeliksi 1.3.1991 

- Sotmest Ari Määttä luutnantiksi 4.6.1991 

- Sotmest Pentti Tissari luutnantiksi 4.6.1991 

- Vliv Hannu Sjöblom sotilasmestariksi 1.6.1991 

Hankoniemiristi on 1.8.1990 myönnetty seuraavil

le: 

- nro 84 7 alik Alho Risto 

- nro 848 alik Ebeling Carl 

- nro 849 kers Joutsenkivi Jorma 

- nro 850 ylil Juusela Juha 

- nro 851 tkm Karhu Jouni 

- nro 852 ylik Kivelä Reijo 

- nro 853 Sotpasr Kivijärvi Hannu 

- nro 854 v-alik Kovanen Olli 

- nro 856 alik Larvala Mikko 

- nro 857 tkm Lohilahti Jouni 

- nro 858 kok Luukkala Vesa-Veikko 

- nro 859 kok Niemi Mikko 

- nro 860 keitt Nousiainen Marika 

- nro 861 kers Pahlman Kari 

- nro 862 vääp Palm Ari 

- nro 863 tkm Panula-Ontto Janne 

- nro 864 kok Taipale Matti 

- nro 865 korpr Toivio Tate 

- nro 866 kers Voutilainen Ari 

Hankoniemiristi on 6.12.1990 myönnetty seuraavil

le: 

- nro 867 kok Ahtola Jari 

- nro 868 tkm Evelä Markku 

- nro 869 kers Friman Marko 

- nro 870 korpr Haapala Jussi 

- nro 871 korpr Hakkarainen Timo 

- nro 872 korpr Huttunen Ari 

- nro 873 tkm Jokela Petri 

- nro 874 alik Juvonen Markus 

- nro 875 alik Koivisto Sami 

- nro 876 RSKV:n Hangon Paikallisosaston puhjoht 

Lammassaari Aira 

- nro 877 alik Niemi Harri 

- nro 878 kok Roos Ronnie 

- nro 879 korpr Sahlström Kari 

- nro 880 kers Salakka Kai 

- nro 881 kok Toivonen Matti 

Hankoniemiristi on 4.6.1991 myönnetty seuraaville 

- nro 882 kok Heistaro Sami 

- nro 883 kers llmanen Matti 

- nro 884 tkm Jokinen Antti 

- nro 885 kers Kaukoranta Lauri 

- nro 886 kers Metsä-Simola Markus 

- nro 887 tkm Nordfors Hans 

- nro 888 kok Puntari Pasi 

- nro 889 kok Tanhuanpää Janne 

- nro 890 kers Åvall Tuomo 

HANKONIEMI 33 . 

KUVIA PATTERISTON ALKUTAIPALEELTA 

Hangon Rannikkopatteriston 10-vuotispäivä Russarössa 

Valtakunnan lippu liehuu raatihuoneella 4.12.1941 (SA-kuva) 
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•• 
TAYDEN PALVELUN 

PAINOTALO 
Lehdet, kiriat, iulisteet, esitteet ... 
nopeasti ia huolellisesti nyky
aikaisella tekniikalla. 

er 
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Myötätuulta Sinunkin painotuotteillesi 
Ota yhteyttä 

Hangon Kirjapaino Oy 
Vuorikatu l 5- 1 7, PL 2 
l 0901 HANKO 
'8'911 / 84531 

Helsingin myyntikonttori 
Korppaanmäentie l 7 C L 4 
00300 HELSINKI 
'B' 90/ 4361 011 

HANKONIEMI 

TAVOITTEESTA TOTTA! 
•• 0 

FORVERKLIGA DINA MALI 

Toteuta unelmasi nyt. 
Jos unelmasi on ostaa auto tai vaikkapa uusi asunto, 
tule kyselemään monipuolisista rahoitusvaihtoehdois
tamme. Löydämme varmasti juuri sinulle parhaan 
vaihtoehdon hankintasi rahoittamiseksi. 

Kultainen päämäärä 
Jo 500 markalla kuukaudessa voit avata Osuuspankin 
uuden tavoitetilin, joka tekee tuumista totta reippaalla 
korolla. 

Tule juttelemaan! 

Uppfyll dina drömmar nu. 
Om du drömmer om att köpa en bil eller rentav en ny 
bostad, kom till oss och hör digf ör om våra mångsidiga 
finansieringsmöjligheter. Vi finner säkert det altemativ 
som passar just dig bäst. 

Guldmål 
Med 500,- mk i månaden kan du i Andelsbanken 
öppna ett nytt målsparkonto med konkurrenskraftig 
ränta. Gör slag i saken! 

Kom in och diskutera! 

cp ANDELSBANKEN RASEBORG 
OSUUSPANKKIRAASEPORI 
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Voimallista kaupankäyntiä 
Varsinais-Suomessa ja 
Länsi-Uudellamaalla. 

TERVETULOA SALOON 
ONNISTUNEILLE OSTOKSILLE! 

11ar,na 11alinftl. 

□ []K-IUIU'rA 
PASSELI 

MYLLYOJANKATU 11 
ma-pe 8-17 la 9-1 3 

• RAKENNUSTARVIKKEET 
• SISUSTUSTARVIKKEET 
• TEOLLISUUSTARVIKKEET 
• TERÄKSET JA METALLIT 
• TYÖKONEET JA -VÄLINEET 
• KODINKONEET 
• VENEET JA VENEMOOTTORIT 

expert 
IIDSIIISENIIULMA • VIIHDE-

ELEKTRONIIKKA 

TURUNTIE 15 • KODINKONEET 
• MATKAPUHELIMET 

ma-pe 9- 17.30 la 9- 14 • KONTTORIAUTOMAATIO 

PASSELIAUTD @TOYOTA 
MYLLYOJANKATU 11 

ma-pe 9-1 7.30 la 9-13 
(Kesäaikana lauantaisin suljettu) 

• UUDET JA VAIHTOAUTOT 

VALIKOIDUT YKKÖSMERKIT SALOSTA 
JOHTAVASTA ALAN LIIKKEESTÄ! 

AUTOJEN 
• MYYNTI 
• HUOLTO 
• VARAOSAT 
• LEASING 

SAlOn HonE JA RAUTA OY 
PUH. VAIHDE 924-300 71 

HANKONIEMI 

Automaattisesti 
Union-Bensakortti. 
Union-bensakortilla maksat kaikki autoon ja automatka_il~un lii~ät palv~_lut. L!säksi saa~ sillä etuja 

ja alennuksia Union-asemilta ja ~kahviloista sekä Rantas1p1-hotelle1sta Ja SilJan la1vamatko1sta. 

Tilaa Sinäkin oma bensakortti! 

Kotimaassa ja ulkomailla. . . .. 
Bensakortilla asioit Union- ja Kesoil-asemilla seka 
-kahviloissa. Käytettävissäsi on yhteensä 700 
liikennepalveluasemaa sekä kortti-_ ja pikap~su
automaatit. Kortti käy myös Ruotsissa, Noqassa 
ja Tanskassa. Lisäksi voit ostaa sillä polttoaine-

Tee Bensakorttisopimus! 
Hae Bensakortti-esite ja luottokorttisopimus 
meiltä. Tai tilaa ne oheisella lipukkeella. Kortin 
toimitusaika on n. kaksi viikkoa. 
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kupongit Neuvostoliitossa ja Puolassa. _________________ _ 

-------------

Kyllä kiitos! 
Lähettäkää minulle veloituksetta Bensakortista kertova esite sekä 
sopimuslomake. 

Etun imi Sukunimi 

Lähiosoite 

Postinumero ja -toimipaikka Puhelin 

un1on 

Union 
maksaa 
posti-

maksun 

Oy Union-Öljy Ab 
Korttipalveluryhmä 
PL 23 
VASTAUSLÄHETYS 
Sopimus 00400/28 
00003 HELSINKI 
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HANGON KAUPUNKI 

ONNITTELEE 

70-VUOTIASTA 

HANGON RANNIKKOPATTERISTOA 

l l 
111 Dl ···======~··· ~·öö; 111~ 

HANKO HANGÖ ~ 82310 

.. 

HANKONIEMI 

SAFEMATIC 
NYKYAIKAISEN KUITUTIETOUDEN SOVEL TAJA 
LUODIN- JA SIRPALEENKESTÄVIEN SUOJALIIVIEN VALMISTAJA 

Satematic Oy 
Lustikullantie 5 
(Vantaan portti) 
01510 Vantaa 

Vaihde (90) 870 1455 
Telefax (90) 870 1466 

Teletex 1001379 safehyr sf 

YKSI ON NOPEIN 
Lähtöpiste ja saapumispiste. 
Niiden välissä on matka. 
Sen voi tehdä hitaasti tai nopeasti. 
Aika on rahaa ja elämän laatua. 
Moni tekee matkan. 
Vain yksi on nopein. 

f/JFINNRIR 
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00 Ammattilaisen 
panos 
maanpuolustukseen 

MONIA TUOTTEITA 
EDULLISESTI SAMANAIKAISESTI 

Osta edullisesti joka päivä. Lehden tarjoukset 
ovat vain pieni osa tarjouksistamme, löydät 
useampia lill<l<eessämme - yli 700 laatutuo
tetta tarjoushintaan. 
STIGU-netto-idea perusWu moneen edulli
seen tuotteeseen samanaikaisesti - ei ainoas-

PIDÄ SILMÄLLÄ 
ENEMMÄN VÄHEMMÄLLÄ-MERKKIÄ ! 

taan joihi~-harvoihin alennettuihin hou- Pidä silmällä ENEMMÄNVÄHEMMÄLLÄ-
kutustuotte1sun. kill " ki ... h' J · .. .. .. t . . . . . mer a mer ttyJa mta appuJa, nusta nae 
H1nnanalennusJo1Stakinarvokka1staprosen- h ti. 1. nk .... t"t · k tu tt 
t : t · 10 20 ttiin" t k STIGU e pa JO o saas a JO a o eessa. e1s a )Opa - prosen e ee n 
ruokakassista selvästi edullisemman! 

MÅNGAVAROR 
BILLIGA SAMTIDIGT 

Handla förmånligt varje dag. Tidningens 
erbjudanden är bara en liten del. Du hittar 
flera i butiken - över 700 kvalitetsprodukter 
till fönnånspriser. 
STIGU-netto-ideen bygger på att många va
ror är billiga samtidigt - inte enbart några få 
prisskänkta lockvaror. 
En prissänkning från några värdefulla pro
cent upp till 10 - 20 stora procent gör att 
matkassen från STIGUs blir klart förmånliga
re. 

HÅLL UTKIK EFTER 
MERA FÖR MINDRE-MÄRKET ! 

Håll utkikefter MERA FÖRMINDRE märkta 
prislappar. Du ser genast hur mycket du 
sparar på varje inköp. 

Tervetuloa! Välkommen! 
Stigu 

Esplanadi 67 - Esplanaden 67 - Puh. Tel. 82 484 

900 - 2000 800 - 1 500 

HANKONIEMI 

OY HANGO STEVEDDAING AB 

S 911-84811 

MODERN MASKINPARK 
NYKYAIKAINEN KONEKANTA 

TERMINALLAGER 
TERMINAALIVARASTO 

UUTTERAA 
HUOLINTAA 
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TERVEHDIMME 

JA 

ONNEA TOIVOTAMME 

70- VUOTI AALLE 

HANGON RANNIKKOPATTERISTOLL E 

1.8.1991 

SA-kuvaukset 

-,.~~1-i!!!!I ~~ ~~MT ~Tl.-,.~lllJ~lllJ 

Rannikkosotilaskotiyhdistys RY 

JANTRONIC OY - ALANSA OSAAJA 
PeJustettu 1973, Oy SISU-AUTO Ab:n tytäryhtiö 

Toimialat ja 
tuotteet 
Ajoneuvojen 
varustelu: 
• Tutka- ja ohjaus-

ajoneuvot 
• Aaltoputkilinjat 
• EMP-suojaus 
• MIL-kaapelointi 
Maalilaitteet: 
• Jalkaväkimaali-

laitteet 
• Liikemaalilaitteet 
• Tehostelaitteet 
Valonheittimet: 
• Ilmapuolustuksen 

valonheittimien 
modernisoinnit 

Voima koneet: 
• Tasa- ja vaihto-

virtageneraattorit 
• 400 Hz muutajat 
Konepajatuotteet: 
• Konekivääritornit 
• Maastokuorma

auton rungot 

--
Grotale NG Ohjusajoneuvo 

JANTRONIC Oy 
PL 17 
58901 Rantasalmi 

Suomalainen 
teräksen tekijä 

ja jalostaja 

® 
DALSBRUK 

HANKONIEMI 

Kvcerner 
Masa-Yards 

FORCIT 
Tel 8001 Puh 

PB 19 PL 

Hangö 10901 Hanko 
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SAFARI ARMS, lnc 
MATCHMASTER 

FORTBE 
PROFESSIONAL 

Olympic AMEMASTER ~ 
Arms, Inc 5.. 
Multlmat h Jtuataa Vuaanbtu 8, 10600Tammburi 

C p. 911-61 407, fu:: 61 408 

SUOMEN BOFORS 
45VUOTTA 

,F __ 1_n_n_\-a~8 I HELO 

OY SAUNATEC LTD 
Pohjoinen Palbontie 

PL 15 10901 HANKO 

UUDENAIKAISIA 
LINJA-AUTOJA 
TILAUS AJOON 

Mukavat kuljettajat 

sauna 

- VIDEO- ja WC-bussit 
- 1 NVA-bussit 

Pyydä tarjousta! 

Soita 911-81004 

rUANGÖ -RAFIK 
JftANGON .. IIKENNE 

HANKONIEMI 45 

1' 1 NTER5PCIR',. 
K.LINDFORS 
Esplanadi 75, 10900 Hanko 

puh. 911-815 37 

L & 1 PUUTUOTE KY 

Lavoset 
PATENT 

- valmisJauteet 
- ladottavat panelointipaketit 
- saunapaketit 

HANKO 
911 -81277 

- erikoisovet saunoihin ja pukuhuoneisiin 
- pesuhuoneiden penkit 
- pukuhuoneiden kalusteet 
- saunatarvikkeet 

L & 1 PUUTUOTE KY 
Ahjokuja 4, 10960 HANKO Puh. 911 -812 77 
Autoouh. 949-207 817 

LUOTETTAVAT TOIMITUKSET , 
HANGOSTA 

• TUOREENA 

• • SAVUSTETTUNA 
• HILLOSTETTUNA 
• PAKASTETTUNA 

mm. KATKARAPUJA KOKONAISIA JA KUORITTU
NA, AUSTRALIALAISIA JÄTTIKOKOISIA MYÖS 
RAAKOINA, ISOJA SINISIMPUKOITA UUDESTA
SEELANNISTA y.m. 

OTA YHTEYTTÄ! 

oy mcrlhrofe 
A.SANIIIN 

l1nl's1arodulcf alt 

puh. 911-83333 
1 o94o Hanko telefax 911-81234 

Wall's 
~aii!:l.. 

hamburgers 
Our Special "Big Texas" - Best in Town 

Nykärrsgatan 26 öppet/auki: 
Suokatu vard./ark. 11-23 

helg/pyhä 11-23 
Tel. 822 67 Puh. 

ÄVEN LIVSMEDEL 
MYÖS ELINTARVIKKEITA 
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SPECIALAFFÄREN FÖR 
DINA HUSDJUR 

ERIKOISLIIKE 
LEMMIKEILLE 

Hangon 0Ptllkka 
Hangö0Ptlk 

• Sessans 
ihohoitola kosmetiikkaa 

hudvård kosmetlk 

~ 

=•= 
MARKET 

l~l~AIIIS 
Espl . 79 HANGÖ HANKO T 84853 

EDULLINEN ELINTARVIKELIIKE 
FÖRMÅNLIG LIVSMEDELSAFFÄR 

· Tänään ja huomenna - ldag och i morgon 

MONIPUOLISIN AUTO-, 
VENE- JA VAPAA-AJAN LIIKE 

LÄNTISELLÄ 
UUDELLAMAALLA 

MÅNGSIDIGASTE BIL-, BÅT
OCH FRITIDSAFFÄREN 1 

VÄSTRA NYLAND 

130 ESPlanadl 10960 HANKO 

HANKONIEMI 

Valitse oikea 
taskupuhelin. , 

.1f4 __ ;, 
1 ,. 

1 "' liil lill e 
·, li[l~Grf!!!I 

~ lill ~I[:" 

' El~l!JB 
' ,.- -~ "" 
' , e CJ r::: e 
~ 

Oikean taskupuhelimen 
vähimmäisvaatimukset ovat: 
• yli vuorokauden valmlusaika 
• alle tunnin latausaika 
• taskukokoiset latauslaitteet, 

ei pakoll isia vara-akkuja 
• tarvittaessa täydellinen 

autopuhelin 

Nämä Mobira Cityman 100 täyttää 
ilman muuta ja tarjoaa sen lisäksi 
ominaisuuksia, jotka tekevät siitä 
täydellisen taskupuhelimen : 
• 4 erilaista autoasennus

valhtoehtoa 
• kestävän kaksoiskuorl-

rakenteen 
• luotettavan Mobira-laadun 

Siksi Mobira Cityman 100 on yli
voimaisesti Suomen ostetuin 
taskupuhelin. 

MOBIRA CITYMAN* 100 

•• HANCÖ ELEKTRISKA Ab 
•• HANGON SA.HKÖ Oy 

SISU SUOJAA SUOMALAISTA 

SISU 
Defence 

KOKOA SAMPOSOPIMUKSESI 
ELÄMÄNTILANTEEN MUKAAN 

~ 
SAMPO 

LYHYT 
MAINOSTOIMISTON 

KÄYITÖTESTI 
Testaa suhteesi nykyiseen mainostoimistoosi. Rasti kummankin 
kysymyksen kohdalla se vaihtoehto, joka vastaa paremmin omaa 
menettelytapaasi. 

1 Toimistosi painostaa Sinua ostamaan monimutkaiseen 
• markkinakommunikaatiomalliinsa vedoten kampan· 

jan, josta et itse ymmärrä puoliakaan. Mitä teet? 

□ Ostat kampanjan varmuuden vuoksi, koska ylivoiman 
edessä tunnet pudonneesi kärryiltä. 

□ Et osta, vaan mietit palveleeko toimisto Sinua vai Sinä toi
mistoa . 

2 Huomaat että mainontasi noudattelee ku_vitukseltaan, 
• typografialtaan p koko muultakm perus1lmeeltään ai· 

van samaa linjaa kuin toimistosi muidenkin asiakkaiden 
mainonta. Mitä teet) 

□ Panostat edelleenkin mainostoimistosi yrityskuvan pön
ki ttärn iseen. 

□ Tilaat jostakin muualta sellaista mainontaa, jolla erotut 
kilpailijoistasi muutenkin kuin logon suhteen. 

Jos rastit molemmissa kysymyksissä jälkimmäisen vaihtoehdon, 
tule keskustelemaan miten voimme yhdessä tehdä sellaista mai
nontaa joka on ihan mainonnan näköistä, mutta lisäksi myy. Soi
ta joko Hannu Merikoskelle,J uhana Päivärinnalle tai Pekka Vuol
teelJe. 

AGENTS 
Mainostoimisto 4Gents 

Malminrinne 1, 00180 Helsinki 
Puh. (90) 6931 244 . 
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C'!3 CEBAL PRINTAL OY 

Marttilan kirja 
21490 MARTTILA 

(921) 845 786 

Hyvän tuulen leipomo 

(ii) HELKAMA-PYÖRÄ 

l-lr■ a,n._.n ~---'-..,. ,.., 

® 
SPORRONG 

Sporrong·Ryhmöön kuuluva yritys 

MERCK OY 
Kemiaa ja lääkkeitä 

vuodesta 1668 

S/IJOfi'JIIEIM 

/ 1 pA -~~!~r:!t!}!~o OY 
r . f'% • 924-333 263, te1etax 924-333 264 

Yksilöllistä pientalora.k.entamista 

Perliejuli{ia Jugencf-k_artanossa 
viihtyisä kfl/ivila ks,{{aritifossa 
'l(flfivila-Cafe 'llaf{mogård Oy 

'llafmuk..,uja 3, 1(fiuniainen 
puh. 90-5052250 

SATAMA PUH.81955 

RUOKALA 
NYCANDERINKATU 1 10900 HANKO .... 

Avoinna arkisin 6.30-17.00 ~~ 

Suomen Tupakka Oy 

CIBA-GEIGY 
DIVISION AGRO 

~ STRATOS 
~ ILMASTOINTI 

10960 Hankf>-Poh/oinen 

GENENCOR 
-------- INTERNATIONAL 

HANKONIEMI 49 

8,nanner 

Hangon Siivous ja Huolto 
Väli katu 9. 10960 HANKO 

Puh. 911 - 83638 

BOX4 
Esplanaadi - Esplanaden 134 
SF-10961 Hanko - Hangö 

~Y2mH_-
VESIJDHTDUIIE VATTINUDIINGSAffÄR 

HANKO 911 -81562 HANGÖ 
949-473 418 

0 Y VESIJOHTO LIIKE ~====-=.-=.-=.-=.-:....-:,.-
HANGON LVI-HUOLTO 
HANGÖ VVS - SERVICE 
ESPL . 36 HANKO HANGÖ ~ 82461 

l====:::11 VATTENLEDNINGSAFFAR AB 

[;[][1)1]1 
Hangon Pelti ja Teräs Ky 
Kisällinkatu 8, 10960 HANKO 
puh . 911- 860 77, 831 07 

Oy Kuljetus K. Grahn Transport Ab 
l[iaa!llnkcrtu I Ge■aJlgcrtan 1 
10940 HANKO 10940 HANGO 

Ajojarje■tely (911) 83535 Tran■portbe■tällning 
Konttori 911-83537 Iontor 

.B..akennustarvikkeet edullisesti 

[#_SI") RAKENNUSTARVIKE 

~ A Rantanen ky 
Kisäll ink 9 Gesä ll g 10960 Hanko-Han90 :-o 9 11 · 86094 

S. KORHONEN & CO 
FORUM ~ 814 07 

Hangö A vfallstransport k.b. 
Lappviksg. 12 Hangö 

OY HANGON UUSI LAATIKKOTEHDAS 
HANGÖ NYA LÅDFABRIK AB 

~ OY HANGON KONE 
d- HANGÖ MASKIN AB 

Gunnarsinrantat. 28 Gunnarstrandsv. 
'lll!l' 911-862 71 , ilt. kväll 843 41 
Laivakorjauksia - Fartygsreparationer 
Työveneiden valmistus teräksestä ja alumiinista. 
Tillverkning av arbetsbåtar i stål och aluminium. 

HBH 
Hanko Business House 0~ 

Kemikaalia Carola 

Vuorikatu 13 Berggatan 
Hanko 10900 Hangö 
Puh. 84830 Tel. 

Optikos Aschan Ky 

Hangon Kenkä Hangö Sko 
t(?rin varrella ~ 85893 
v1d torget 
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HANKO T 818 10 HANGÖ 

R Rönnblad 

Vuorikadun Kenkä 
Berggatans Sko 

~ SBA INTERIOR 

Ravintola Niittyvilla 

Hangon Sotaveteraanit Ry & Naisos. 

WESTERHOLM 
TORNG. 3 EKENÄS BOULEV. 16 HANGÖ 

Hangon Apteekki 

Hankoniemi-lehti kiittää saamastaan tuesta 

Lukijat - tukekaa ilmoittajiamme 

,. 

., 

10.30 

12.00 

13.30 

14.30 

18.00 

HANKONIEMI 

VUOSIPÄIVÄN OHJELMA 

Paraati ja ohimarssi 
- Vanha Urheilukenttä ja 

Appelgrenintie 

Lounas 

- Huoltopatteri 

Tervehdysten vastaanotto 
- Kaupungintalon lämpiö 

Päiväjuhla 
- Kaupungintalo 

Iltajuhla 
- Hangon Casino 
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