
na 
1980 N:o 4 

SUOMENLINNAN RANNIKKOTYKISTÖRYKMENTIN 
JA HELSINGIN RANNIKKOTYKISTÖKILLAN TIEDOTUSLEHTI 



2 

1980 N:o 4 

Sivu 2 SIRtR - Rykmentt imme 
3 Suomenlinnan Rann ikkotykis

törykmentti tänään 
5 Rannikkotykistö Suomen puo

lustusvoimien osana 
8 Suomenlinnan Rannikkotykis
. törykmentin kehityshistoria 

14 SIRtR:n kokoonpano 
16 Esikuntapatteri osana SIRtR:ä 
18 Rykmentin I Patterista 
19 11/SIRtR - Porkkalan linnoitus 
23 Orrengrund, vart iolinnake 

ulo immassa saaristossa 
24 Uusi koulutusjärjestelmä tullut 

jäädäkseen? 
28 Kertausharjoitusten osuus 

SIRtR:n toiminnassa 
30 Rannikkotykistön harjoitus- ja 

kilpa-ammunnat 
34 Missä varusmiehet - siellä 

RSKV 
36 Maanpuolustuskillat vastaavat 

haasteeseen 
42 Kuvasatoa valatilaisuudesta 
43 RTTK 

Toimitusneuvosto: 
Ev O Vehmas 
Viii S Lauhio 
Päätoim R Telaranta (RT-kilta) 
Dl M Markkula (RT-kilta) 
Rva E Walden + RSKV) 
Korpr J Pekkala 
Tkm P Honkanen 

Päätoimittaja: 
Dl M Markkula 

Toimittaja: 
Korpr J Pekkala 

Kuvat : 
SA-kuva 
SIRtR:n arkisto 
Korpr Perkkala 

Piirrokset : 
Res alik I Sarvari 

Taloudenhoito : 
Viii V Markkanan (RT-kilta) 

Paino: M & H Meder Espoo 1980 

SIRtR - RYKMENTTIMME 
mitä kaikkea se sisältääkään? 

Varusmiehen monet kuukaudet, Jopa kaikki

kin, vierähtävätliian usein ilman, että hän eh

tii hankkia Itselleen kunnollista kokonaisku

vaa rykmentlstä ja sen toiminnasta. Tämä 

Linnake-lehden erikoisnumero on tarkoitettu 

erityisesti nykyisille ja ensi vuonna asevelvol

lisuuttaan suorittamaan tulevllle varusmle

hllle sekä myös ensi kesän reserviläisille. 

Tämä erikoisnumero täyttää erittäin hyvin ai

nakin yhden toiveen: nyt on olemassa kirja

nen , josta voi lukea ajankohtaiset pintapuo

lista perusteellisemmat tiedot kirjainyhdis

telmän SIRtR sisällöstä. Tuo toive syntyi mi

nulle runsas kaksi vuotta sitten juuri sotilas

valan vannoneena tykkimiehehä matkalla 

Upinniemestä uuteen tuntemattomaan, all

upseerikouluun lsosaareen . 

Käsissäni oleva kokonaisuus on useiden hen

kilöiden yhteistyön tulos. Erityiset kiltok~et 

kirjoittajien lisäksi kohdistan kalkllle, Jotka 

ovat ideoillaan vaikuttaneet lehden muotou

tumiseen. 

Espoossa joulukuussa 1980 

Markku Markkula 
Päätoimittaja 
res .vänr -79 

Rykmentin komentaja Eversti Vehmas 
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SUOMENLINNAN 

RANNIKKOTYKISTÖ

RYKMENTTI 

TÄNÄÄN 

Suomenlinnan Rannlkkotyklstörykmenttl on eräs maamme vanhimpia Ja rannlkkotyklstön 
vanhin Joukko-osasto ns. llppurykmenttl. 
Rykmentin perusjoukko, 1 Suomalainen Raskastyklstöpatterl siirrettiin 11.05.1918 Suomen
linnaan, Jossa se ensimmäisenä tehtävänäin ampui kunnlalaukaukset, kun Itsenäisen Suo
men lelJonallppu nostettiin Juhlallisin menoin Kustaanmlekan salkoon 12.05.1918. Tätä 
pilviä, Snellmanin päivää, rykmentti viettää vuoslpälvänään. 

Alkuun rykmentin ensimmäisten joukkojen 
tehtävänä oli ottaa rannlkkotyklstön käyt
töön sotasaaliiksi saatu · voimakas Ja sen 
ajan käsityksen mukaan nykyaikainen ran
nlkkotyklstö Hangosta Helsinkiin, huolehtia 
Helsingin rannlkkopuolustuksestajaalolttaa 
uuden kaluston vaatima koulutus. 
Talvi- Ja jatkosodlssa rykmentti torjui voi
makkaalla tyklstöllään pääasiassa limasta 
hyökänneen vihollisen Ja Irrotti joukkoja 
muille rlntamasuunnllle. Voimakas rannlk
kotyklstö Helsingin-Porkkalan edustalla 
torjui Jo olemassaolollaan hyökkäykset 
mereltä. 
Tänään rykmentin hallinnassa oleva alue 
käsittää Uudenmaan läänin rannikosta kak
slkolmasosaa, Ahvenkoskelta Idästä Barö
sundlln Inkoon edustalle. 
Rykmentin tehtävänä on alueen Ja sen lima
tilan valvonta, alueloukkausten torjunta, 
alueen puolustusvalmlstelut ja tarvittaessa 
sen puolustaminen, henkllOst0n kouluttami
nen edellä oleviin tehtlvlln, merellisen virka
avun anto sekä hallintoon ja huoltoon kuu-

luvat sekä muut käsketyt tehtävät. 
Tärkeimmät tehtävät ovat alueen valvonta ja 
pääkaupungin merellisen puolen puolusta
minen. 
Tehtävien toteuttamiseksi rykmentille 
uudistettiin kokoonpano, joka on toisaalla 
tässä lehdessä, Ja määritettiin henkilöstö
vahvuudet 01 .10.1979 maavoimien uudelleen 
organisoinnissa. 
Palkattua henkilöstöä on hieman yli 200 hen
keä ell 1 % koko puolustusvoimien· palkatun 
henkilöstön määrästä. Virat ja toimet ovat 
miltei täynnä, tänä vuonna vo idaan täyttää 
kaksi tolmlupseerln tointa, ensi vuonna vii
destä seitsemään tointa. 
Meri- Ja Ilmavalvontaa suorittavat päätehtä
vänään merivalvonta-, tutka- Ja veslkuuntelu
asemat; slvutehtllvänään sitä suorittavat 
vartiomiehet ja liikkeellä olevat alukset. Val
vontatledot kootaan .rykmentin esikuntaan 
merlvalvonta-aluekeskukseen, jossa pide
tään Jatkuvaa tilannekuvaa ja annetaan tiedot 
ylemmälle Johtoportaalle. 
Alueellisen koskemattomuuden turvaaml-
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seksi linnakkeilla ylläpidetään valmiutta voi
matoimenpiteisiin ryhtymiseksi, jos louk
kaaja ei kehotuksesta poistu alueelta. Näin 
suojataan myös merivartioston ja merivoi
mien alusten toiminta alueella. 
Alueen puolustaminen perustuu linnakkei
den muodostamien puolustusasemien pitä
miseen ja tykistön tuleen sekä yhteistoimin
taan meri- ja ilmavoimien kanssa. Rannikko
tykistön asejärjestelmiä on kehitetty viime 
aikoina voimakkaasti. Käyttöön on hankittu 
uutta tutka- ja laskinkalustoa ja uusia laser
etäisyysmittareita. Kevyt rannikkotykistö on 
saan ut tykkikalustoksi 100 mm tornikanuu
nat, jolloin taistelunkestävyys on ratkaise
vasti parantunut. Osa raskaasta tykkikalus
tosta ja järeä tykistö korvataan parhaillaan 
kotimaassa rakennettavilla · 130 mm torni
tykeillä. 
llmatorjunta-ase iden pääosa on uutta23 mm 
venäläistä tykkikalustoa, osa 40 mm Bofors
kalustoa. Näille on rakennettu runsaasti kan
talinnoitettuja tuliasemia. 
Linnakkeiden lähipuolustukseen käytetään 
lähes kaikkia jalkaväen aseita pääosin lin
noitetuista asemista, miinoituksia ja esteitä. 
Kokeilukäytössä olevasta koulutusjärjestel
mästä on saatu vuoden kokeilun jälkeen roh
kaisevia tuloksia. Valmiutta linnakkeilla on 
helpompi yllpitää, sillä käytettävissä on jat
kuvasti kokelaita ja ryhmänjohtajia jaoksien 
ja erilaisten ase- ja laiteryhmlen johtajiksi. 
Alokaskoulutuksessa ei tarvitse vaihtaa ryh
mänjohtajia kesken koulutusjakson ja ryh
mänjohtajat ovat harjoite! leet eri laislssa joh
tajatehtävissä ennen alokkaiden eteen joutu
mistaan . 
Kokeilun päätarkoituksesta, entistä parem
pien johtajien kouluttamisesta reserviin, 
saadaan kokemuksia vasta sitten kun nämä 
tulevat kertausharjoltukslln. 
Kertausharjoltukset muodostavat rykmen
tl ssä melkoisen koulutustehtävän. Vuoden 
aikana koulutetaan erikoishenkilöstöä ja 
joukkoja kertausharjoituksissa yhteensä 
n 1 000 miestä eli lähes sama määrä kuin 
varusm leh läkl n. 
Rannlkkotyklstön toiminta mantereella ja 
meren saarissa asettaa huollolle erityiset ja 
keskeisesti vaikuttavat velvoitteet sekä eri
tyisaseman. 
Talous-, lääklntä- ja talsteluvällnehuollon on 
oltava etupalnolsta. Siten Jokaisella linnak
keella on oltava oma ruokalansa, sairastu-

pansa ja lääkärinsä, varastonsa ja korjaa
monsa. 
Huollossa on otettava huomioon, että sää 
voi estää kuljetukset ja että raskaita kuljetuk
sia ei kelirikkoaikana edes voida suorittaa. 
Huollon toiminnan helpottamiseksi rykmen
tin aluskalusto on viime vuosina uusiutunut 
ja jatkuvast i uusiutumassa erityisesti no
pealla ja toisaalta jäissäkulkukykyisellä ka
lustolla. 
Uusi Valas-lk:n yhteysalus ya Vaarlahti otet
t iin vastaan 14.11 .1980. Sillä kyetään hoita
maan Isosaaren talviliikenne ja rykmentin 
raskaat kuljetukset. 
Hauki-lk:n keväällä saatu uusi alus kv Hlr
sala kykenee talviliikenteeseen Santahami
nan-Vai'! isaaren-Katajaluodon vuoroilla 
samoin kuin kv Hauki on jo kaksi talvea huo
lehtinut Upinniemen-Mäkiluodon liiken
teestä. 
Nopeita avovedessä käytettäviä veneitä on 
rykmentillä kuusi alkaen yv Askerista ja RN
veneistä aina Uiskoihin . 
Linnakkeiden nykyiset veneet K- ja Y-lk saa
vat lähivuosina seuraajikseen sekä peruskor
jatut K-veneet Ja uudet lasikuituiset linnake
veneet, joista yhtä prototyyppiä kokeillaan 
rykmentissä parhaillaan . 
Suomenlinnan Rannikkotykistörykmenttlä 
on kehitetty viime vuosina voimakkaasti ku
ten pääkaupungin rannikon puolustuksesta 
vastaavaa joukkoa tuleekin. Myös vanhaa ka
lustoa ja linnoltuslaltteltaon kyetty pitämään 
kunnossa, tosin ei niin hyvin kuin olisi tarvet
ta, sillä henkilöstöresurssit ja kunnossapito
määräykset on mitoitettu huomattavasti ala
kanttiin. Tehtävien monllaatuisuus Ja run
saus takaavat sen että henkilöstölle riittää 
työtä. Koulutushaaroissa on valinnan varaa 
erikoistua omien kykyjen Ja halujen mukaan. 
Usein kuulee sanottavan, että rannlkkotykls
tö ei ole mikään aselajl vaan elämänmuoto. 
Siinä on paljon perää, slllä esimerkiksi ryk
mentlllä on kaikkien aselajien aseita Ja väli
neitä sekä aluksia. Vain lentokoneet puuttu
vat. Eläminen linnakkeiden karuissa olosuh
telssaei savi kaikille. Niille, Jotka sopeutuvat 
saariston olosuhelslln rannlkkotyklstö tar
joaa omaleimaisen elämänmuodon. 
Suomenlinnan Rannlkkotyklstörykmenttl 
katsoo luottavaisena tulevaisuuteen. Kehl
Jysnäkymät ovat hyvät niin materiaaliselta 
kuin filenkllöstön osalta. Rykmentin henki on 
tiyvä. 

RT:n Tarkastaja 

Ev P Aulaskari 
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RANNIKKOTYKISTÖ SUOMEN 
PUOLUSTUSVOIMIEN OSANA 

Suomen merelllnen asema ltimerenja sen suurten lahtlen, Suomenlah
den ja Pohjanlahden iirelli ja listi johtuva riippuvuutemme merelll
slsti yhteyksistämme, rannikkomme maantleteelllset erityispiirteet, 
vuodenaikojen jyrkkä llmastolllnen vaihtelu ja sotiemme kokemukaet 
ovat keskeisimpiä tekijöitä. jotka ovat vaikuttaneet rannlkkopuolus
tuksemme muotouttamlseen, asemaan alueelllsessa puolustusJlrjn
telmissimme, tehtäviin, organisaatioon Ja kehittämiseen nykylses
tiin. 
Aluemeren ulkorajaa ell siis valtakunnan rajaa merellä on yll 1500 km. 
Väestön Ja talouselimin painopiste on etelilselli Ja lounalsella ran
nlkkovyöhykkeelli mm. piikaupungln sijaitessa avoimella rannikolla. 
Ulkomaisesta tavaranvalhdostamme noin 85 % tapahtuu meritse. 
Niiden tosiasioiden vuoksi maallamme on merlpuolustus, Jonka muo
dostavat rannlkkotyklstö Ja merivoimat. 

RT:n Tarkastaja Ev ~ Aulaskari 

Saarlstomme muodostuu kymmen istätu
hansista saarista ulottuen Jopa sadan kilo
metrin etäisyydelle rannikosta. Tämä erityis
piirre on vaikuttanut rannlkkotyklstömme 
kiinteiden osien, linnakkeiden ryhmltyk-
seen. . 
Voidaksemme suoriut ua alueellisen koske
mattomuuden suojaamlstolmlnnan vaatl
ml_sta tehtävistä pitkän merlrajamme tuntu
ma~sa ·on osia valvonta- Ja asejärjestelmls
tämme •. sijoitettu aivan saariston ulkoreu-
naai'i. · 

, 
Nykyisen rannlkkotyklstömme hlstorlalll
nen edeltljl on 1900-luvun. alussa rakennet
tu • Pietari Suuren merlllnnoltus• käslttäen 
alueeflamrfie. koko eteläisen rannikkomme 
Ja ulottuen aina Ahvenanmaalle asti. Itse
näistyessään vuonna 1917 Suom I peri tämän 
•!Innoituksen• Ja tuolloin maailman voimak
kaimpiin kuuluneen rannlkkotyklstön . Ai
hetta käsltellAAn lehtenne tässä numerosaa 
omana artikkelinaan. 

RANNIKKOTYKISTÖN 
JA TOIMINTA-ALUEET 

ORGANISAATIO 

Rannlkkotyklstömmeon organisoitu sotilas
lään ien komentajllle allstetulksl rannlkkoty
klstörykmentelksl Ja rannlkkopatterlstolksl. 
Turun Rannlkkotyklst6rykmenttl toimii Sel
kämeren rannikon Ja Saaristomeren atuellla 
Jakaantuneena kahteen patterlstoon. Ryk
mentin esikunta toimii Turussa. PAAosa ryk
mentin rauhan ajan toimin noista on keskitty
nyt Rauman, Turun Ja Korppoon aluellle. 
Hangon Rannlkkopatterlsto toimii Hanko
niemen Ja läntisen Suomenlahden alueella. 
Esikunta sijaitsee Hangossa. Koulutus on 
kesklttynytHankonlemen alueelle Ja Tammi
saaren saaristoon. 
Suomenllnnan Rannlkkotyklst6rykmenttl 
to imii keskisen Suomenlahden rannikolla. 
Rykmentti käs ittää kaksi patterlstoa. Ryk
mentin esikunta on HelslnglssA Ja paäosa 
toiminnoista on keskittynyt Helsingin Ja 
Porkkalan aluellle. 
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RannikkotykistfJn rykmenttien ja patteristo
jen sijainti. 

Kotkan Rannlkkopatterl1to toimii Itäisen 
Suomenlahden alueella. Patterlston esikun
ta on Kymlnllnnassa. Rauhan ajan toiminto
jen pAAosa sijoittuu Kotkan alueen saaris
toon. 

vu .. n rannlkkopatterl1to edustaa mootto
roltua rannlkkotyklstOA. Patterlston sijoitus
palkkana on Vaasa, Jossa se kouluttaa reser
viä rannlkkotyklst0n lllkkuvlln torjuntayksl
k0lhln. 

Rannlkkotyklstökoulu on alistettu rannikko -
tykistön tarkastajalle . Koulu toimii Helsin
gissä antaen aselajin perus- ja jatkokoulu
tuksen rannikkotykistön päällystölle. Kou
lussa annetaan myäs aselajimme reservi
upseerikoulutus. 

TEHTÄVÄT RAUHAN AIKANA 

Kiinteän rannikkotykistön joukko- osastot 
toteuttavat Jo rauhanaikaisessa ryhmityk
sessään laajoilla toiminta-alueillaan alueel
lista puolustusjärjestelmää päätehtävien ol
lessa alueellisen koskemattomuuden suo
Jaamistoiminta, puolustusvalmistelut ja 
koulutus. 
Alueellisen koskemattomuuden suojaa
mlstoiminta käsittää merialueen valvonnan 
ja alueloukkausten torjunnan sekä valmiu
den alueellemme suunnattavien hyökkäys
ten torjuntaan. 

Joukko-osastot suorittavat merivalvontaa toi
minta-alueillaan tutkavalvontana, jota täy
dennetAAn optisella tähystyksellä sekä ve
denalaisella valvonnalla. Valvonta on jatku
vaa. 
Tarvittaessa joukko-osastot ovat linnake
saarilla valmiita tykistölllslln ja llmatorjun
nalllslln voimatoimiin alueloukkausten ja 
hyökkäysten torjumiseksi. 
Puolustusvalmisteluista ovat konkreettisin
ta asejärjestelmien ja huoltojärjestelmän yl
läpito sekä rannikon llnnolttamlstoimlnta, 
Josta merkittävä osa toteutetaan puolustus
voimien omana työnä. 
Rannlkkotyklstön koulutus käsittAA kanta
henkilökunnan aselajlnperull- ja jatkokoulu
·tuksen, varusmiesten koulutuksen Ja reser
vin koulutuksen kertausharjoituksissa. Ase
lajhin perus- ja jatkokoulutus koko pAAllys
tölle annetaan Rannlkkotyklstökoulussa. 
Varusmieskoulutus - reserviallupseerikou
lutus ml - annetaan joukko-osastoissa. Lu
kuisat erlkolstetitävät edellyttävät varus
miesten erikoiskursseja. 

Kiinteän rannikkotyklstön toimintakenttä 

YHTEISTOIMINTA HUOLTO 

~ Ilmavoimat 

KOMENTAJA -~~ ♦-► ESIKUNTA 
_tc.öT.::::::::} 

Korjaernot 
ja keskus
varastot 
Yleishuolto 

~ Merivoimat 

Rajav11rt1olai10s / / \ 

~:~~~:TA JA·-~ARTIOINTI / K~ULUTUS PUOLUSTUS 

~ 
1 Kul ietukset 

.s::i: 1.11 ::--, 

ilmava!- ~ Tutka 
vonta 

Vesikuun
telu 

valvonta 
tu len Johto 
tykki- ja 
tulltoimlnta 

ilmatorjunta 
lähipuolustus 
huol!o 
linnoittaminen 

LOPUKSI 

AselaJlmmeelAA parhalllaan voimakkaan ke
hityksen kautta. Saamme tai olemme Jo saa
neet käyttöömme uutta Ja . tehokasta val
vonta-, laskenta-, viesti- Ja asekalustoa aekA 
kuljetuavällneltä. Meidän on Jokaisen omal
taosaltamme pldettävl Jatkossa huolta siltä, 
että opimme kAyttämaln niitä vlllneltl. On 
alla kysymys taidosta opettaa Ja kyvystl op
pia uusia asioita. 
Koska tlml lehti on tletllksenl tarkoitus Ja
kaa erUnlalseksl oplntovlhkokal l / 81-palve
lukseen astumlserln alokkaille, haluan kAyt
tll tllalauutta hyvikseni lausuakseni teldlt 

tervetullelksl suorittamaan varusmlespalve
lustanne kunniakkaaseen Ja arvostettuun 
aselajlln. Ellmlnololssanne on nyt tapahtu
nut suuri muutos, sen me kalkki muistamme 
omalta varusmlesajaltamme. Nuori mlell on 
kuitenkin Jo·ustava Ja opitte pian •talon ta
voille•. Uskon telstl tulevan hyvlä .rannlkko
tykklmlehll, Jotka edustavat kunnialla asela
Jlaan Ja Joukko-osastoaan. 
Llnnakelehtl 4/1980 saavuttaa lukijansa -
toimituskunnan Ilmoituksen mukaan - Jou
kuun puollvlllsal. Toivotan lukijakunnalle 
rauhallista Joulua Ja onnekasta uutta vuotta. 

7 
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SUOMENLINNAN 

RANNIKKOTYKISTÖRYKMENTIN 

KEHITYSHISTORIA 

Rykmenttlmme kehityshistoria on mielenkiintoinen Ja monivaiheinen tapahtumasarja . Ryk
mentin merkittävimmät peruspilarit menneisyydessä ovat toukokuun 12. päivänä 1748 lasket
tu Sveaborgln (Vlaporl/Suomenllnnan) peruskivi Ja toukokuun 12. päivänä 1918 Kustaanmle
kan !Innoituksessa salkoon nostettu Itsenäisen Suomen lippu. 
Kokonaiskuvan muodostaminen tämän päivän SIRtR:tä liman tutustumista sen historiaan on 
Jokseenkin mahdotonta. Näin ollen Linnake-lehti Julkaisee lyhennelmän opp Karl Kostiaisen 
• Rykmenttlmme valheita• otslkoldusta artikkelista. Artikkeli on Julkaistu kursslJulkalsussa 
RAuK 8.12.1978 - 29.3.1979. 

Kehityshistoria 
ja aika 
ennen itsenäisyyttä 

Suomen rannikkotykistön kehityshistorian var
haisemmat vaiheet liittyvät toisaalta Ruotsi-Suomen ja 
toisaalta Venäjän puolustusjärjestelyihin. Uudenkau
pungin rauhan (1721) jälkeen Suomen kysymys tuli ko
konaan uuteen valoon Ruotsin puolustusta suunnitelta
essa. Venäjästä oli kehittynyt Itämerenvaltio, jonka laa
jentumishalun tyrehtymisestä ei ollut takeita. Arvioitiin, 
että Suomen puolustus saattoi kestää vain Ruotsista 
saatavan avun turvin. Valtakunnan molempien osien vä
listen heikkojen maayhteyksien vuoksi avunsaannin ja 
täten myös Suomen puolustamisen perusongelma oli 
meriyhteyksien varmistaminen. Tämä saatettiin suorit
taa vain riittävän laivaston ja ennenkaikk~a Suomen 
rannikon hallussapidon turvin. 

Rannikonpuolustus oli nyt maanpuolustuksen ydin
kysymyksiä. Ajatussuunnan huomattavin edustaja oli 
kenraali Axel Löwen. Hänen mielestään Suomen etelä
rannikon hallussapito oli varmistettava. Hän esitti v. 
1723 suunnitelman, jonka mukaan sinne oli rakennetta
va päälinnoitus. Tämä takaisi pysyvän yhteyden emä
maahan, sulkisi vihollisen saaristolaivastolta tien län
nemmäksi, tarjoaisi omalle laivastolle tukikohdan ja olisi 
myös kenttäarmeijan tukilinnoitus aikaansaaden pysy
vän sivustauhan sisämaahan tunkeutuvalle viholliselle. 
Päälinnoituksen luonnollinen sijoituspaikka oli Helsingin 
edusta. Löwenin suunnitelmaa ei varojen puutteen vuok
. si toteutettu. 

Hattujen sodassa (1741 - 1743) venäläisen saaristolai
vaston hyökkäystoiminta Helsingin alueella pakotti 
Ruotsin tarkistamaan Suomen puolustukseen otettua 
kantaa. Linnoituksen rakentaminen todettiin tarpeel
liseksi. Ei kuitenkaan kenraali Löwenin suunnitelmien 
mukaan, vaan eversti Liewen ja everstiluutnantti Eh
rensvärdin osittain Löwenin suunnitelmiin perustuneen 
luonnoksen pohjalta. 

Kuningas Fredrik hyväksyi suunnitelman 9. päivänä 
marraskuuta 1747. Rakennustyöt alkoivat seuraavana 
vuonna ja rakentaminen tapahtui pääasiassa vuosina 
1748-72. 

Evl Augustin Ehrensvärd johti linnoituksen rakenta
mista. Hänen apunaan sekä ennenkaikkea asiantunti
joina toimivat Ruotsin parhaimmat spesialistit mm. fyy
sikko Polhem, arkkitehti Hårleman, telakanrakentaja 
Thunberg ja laivanrakentaja af Chapman. Kiihkeimmil
lään rakennustyö oli vuosina 1748- 66, mutta linnoituk
sen rakennus- ja viimeistelytöitä jatkettiin vielä kaksi 
vuosikymmentä, si is sotamarsalkka Ehrensvärdin kuole
man jälkeenkin. 

Linnoituksen valmistuttua sen muodostivat päälinnoi
tus, johon kuuluivat Susisaarija Iso Itä-Mustasaari, sekä 
itsenäiset ulkolinnoitukset Kustaanmiekka, Länsi
Mustasaari, Pieni Itä-Mustasaari ja Särkkä. Viapori 
edusti aikanaan aktiivista puolustusta rakenteittensa, lin
noitteittensa ja tykistönsä puolesta. Linnoituksen suu
ruutta osoittaa myös se, että siellä laskettiin olevan pom
minkestäviä suojia 2 440 miehelle ja asuntotilaa 5 420: 
lie, eli majoitustilaa kaikkiaan 7 860 miehelle. 

Vuonna 1803 tehdyn tykkien sijoitussuunnitelman 
mukaan oli 3-80 naulaisia tykkejä Susisaaressa 454, 
Isossa Itä-Mustasaaressa 426, Kustaanmiekalla 2 16, 

Suomenlinnan rakennus- Ja linnoituspllrros vuodelta 1774. Kuva Suomenlinnan museo. 

Pienessä Itä-Mustasaaressa 102, Länsi-Mustasaaressa 
08--ja Särkässä 74 eli yhteensä 1 338. Suunnitelma ei 
koskaan toteutunut tässä muodos•:. Vuonna 1808 tyk
kejä oli 734. 

Viaporin linnoituksen kaltaisilla turvallisuusjärjestel
millä on teknisesti katsoen sotilaallinen tarkoitus. Kui
tenkaan ei voida välttyä si ltä, etteikö juuri politiikka olisi 
se alkulähde, joka pakottaa ryhtymään linnoittamiseen. 
Sotilaalliset ja poliittiset tapahtumat Viaporissakin kie
toutuivatkin erottamattomasti toisiinsa tuona keväänä 
1808, jolloin mahtava "Pohjolan Gibraltar" antautui 
venäläisille lähes olemattoman piirityksen jälkeen. An
tautumiseen johtaneita syitä on mainittu kavalluksesta 
ja hentomielisyydestä aina taisteluhalun puutteeseen, 
mutta tarkkoja tietoja ei liene saatu vielä edes tänä päi
vänä. 

Valloittajalla oli edessään linnoitusten korjaustyö, sil
lä kaikkialla havaittu ilmiö, linnoitusten rappeutuminen 
pitkinä rauhan kausina, piti paikkansa myös Suomen 
rannikoihin nähden. 

Vaikka Krimin sodan pommituksissa 1855 vaurioi
tunutta vanhaa Ehrensvärdin linnoitusta voitiin käyttää 
enää vain miehistön suojapaikkana, varastoina jne. al
koivat venäläiset kiireesti rakentaa useita maavallien 
suojaamia pattereita keskuslinnoitukseen ja sen sivus
toilla oleville saarille. Linnoituksen tykkien lukumäärä 
lienee ollut 600-700. Linnoitusjoukkojen vahvuus nousi 
n. 12 000 mieheen. 

Kaikesta huolimatta ke~ittyi linnoitustoiminta Suo
men sodasta 1900-luvun alkuun asti rannikoillamme ko
konaisuuteen nähden sangen hitaasti. Venäjän menetet
tyä Japanin sodassa 1904-05 käytännöllisesti katsoen 
koko Itämeren laivastonsa ryhdyttiin luomaan Suomen
lahden rannikolle linnoituslaitteita, joiden tuli miina
aseen ja rakennettavan laivaston avulla taata Venäjän 
silloisen pääkaupungin Pietarin turvallisuus. 

Tärkeänä osana näihin suunnitelmiin kuului pääåse
man eli varsinaisen Pietari Suuren merilinnoituksen suo-

jassa olleen vanhan Viaporin linnoituksen uudisraken
nuss uunnitelma, joka laadittiin kuitenkin vasta vuoden 
191 3 lopulla. Linnoituksen kehittämistyöhän oli lyöty 
pahasti laimin, vaikka sen oli määrä toimia laivastovoi
mien tukikohdan, Helsingin, suojana.Vajaassa kahdessa
kymmenessä vuodessa olivat venäläiset tehneet melko 
mittavan linnoitus- ja varustustyön, mikä kokonaisuu
dessaan jäi suomalaisten haltuun, kun venäläiset 1918 
laukaustakaan ampumatta luovuttivat linnoituksen suo
malaisille. Viapori oli siten joutunut jälleen suomalaisten 
haltuun oltuaan 1 10 vuotta venäläisten vallassa. 

1 tsenä isyyden 
alkuvaiheet 

Viaporin kantajoukoiksi tuli 1. Suomalaisen Raskas
tykistöpatterin miehistö, joka saapui Katajanokalle 
11 .5. 1918. Tuntuu siltä, kuin tuo joukko olisi tarkoituk
sell isesti lähetetty todistajiksi seuraavan päivän historial
lisille tapahtumille. 

Ensimmäisenä tehtävänä tällä karaistuneella joukolla 
tuli nimittäin olemaan kunnialaukausten ampuminen 
Suomen leijonalipulle, kun se ensimmäisen kerran 
12.5.1918 klo 13 nostettiin linnoituksen lippusalkoon 
Kustaanmiekan patterinmäellä. liman vaikeuksia ei· tuo 
21 kunnialaukauksen ampuminen kuitenkaan sujunU1, 
sillä nallit löydettiin vasta koko edellisen yön etsimisen 
jälkeen jostakin vajan lattialta, mutta vaikeuksista huoli-

, matta jyrähtivät nuo laukaukset juhlapäivänä. 
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... J~hlatilai_s u.~k sien jälkeen siirryttiin taas arkipäi 
va1s11n tehtavun. Varsinainen sotilaallinen organisaatio 
alkoi muodostua vasta syyskesällä, kun koko rannikko
tykistöstä oli muodostettu Rannikkotykistörykmentti. 
Suomenlinnan Linnoitustykistön nimi muutettiin 
16.9.1918 Suomenlinnan Rannikkotykistöpataljoo
naksi. 

Uuden nimensä, Rannikkotykistörykmentti 1, Suo
menlinnan Rannikkotykistörykmentti sai J 9.4.1919. 
RT I pääsi aloittamaan toimintansa paremmissa olosuh
teissa kuin aselajin muut joukko-osastot. Tämän vuoksi 
se joutui alkuvaiheessa olemaan myös koulutus- ja ko
keilutoiminnan pääasiallinen suorittaja sekä materiaali
ja henkilökuntavarikko. 

Rykmentin komentajan ollessa taitava ja tehtäväänsä 
innostunut rannikkotykistöupseeri pääsi aselajikoulutus 
ja patterien kunnostaminen alusta alkaen hyvään vauh
tiin. vaikka päällystöstä ja alipäällystöstä vain muutama 
oli ammattitaitoinen. 

Jo 25 .< . 1918 ammuttiin Canet-tykeillä ensimmäiset 
kalustolaukaukset Harmajan ja Santahaminan pattereil
la. ja samaisilla tykeillä ensimmäiset liikemaaliammun
nat sisäkantamittauksella Harmajan patterilla 
11.12.1918. 

Harmajan linnoi ttei ta vuodel ta 1921 

Kehitysvuodet 

Huima kehitys tällä ajanjaksolla johtui siitä, että pe
rustamiskauden jälkeen oli olemassa pohja tehokkaam
malle aselajikoulutukselle, päällystö ja alipäällystö oma
si jo tyydyllävän aselajituntemuksen, sotasaalismateri
aalin järjestelyt oli saatu päätökseen ja patterit kunnos
tettua. Vuonna 1923 tapahtui myös rykmentin komenta
jan vaihdos. Eversti Almquist määrättiin rannikkotykis
tön komentajaksi ja hänen tilalleen RT:n komentajaksi 
tuli 1.9.1923 majuri Väinö Marjanen. 

Koulutuksen jatkuvan tehostamisen esteenä oli tässä 
vaiheessa ennen kaikkea aselajiohjesääntöjen puuttu
minen, myöskään suomenkielisiä kalusto-ohjeita ei ollut. 
Näiden luomiseksi rykmentin komentaja ja päällystö 
osallistuivat useiden komiteoiden työskentelyyn. Vuon
na 1924 ilmestyikin ensimmäinen luonnos Rannikkoty
kistöohjesäännöksi. Koulutusta edisti rykmenttiin kuu
luneen majuri Scherbakoffin kirjoittama "Rannikkoty

kistön pikakanuuna" -niminen kirja, joka ilmestyi 
7.11.1922. 

Kustaanmiekka 1921 

Merkiuävin ja samalla näkyvin kehitys tapahtui kui
tenkin ase- ja ampumateknisellä alueella. Kehitys alkoi 
1927 heti lain puolus uslaitoksen asettamisesta va
kinaiselle kannalle hyväksymisen jälkeen. Aina talviso
taan asti jatkuivat koulutukselliset ja materiaaliset jär
jestelytyöt, uusien ampumamenetelmien käyttöönotto, 
vanhan tykkikaluston uudistaminen ja uusien patterien 
rakentaminen. 

Koti- ja ulkomailla sotakorkeakoulutuksen saaneet 
upseerit olivat uudessa Meripuolustuksen esikunnassa 
päässeet johtaville paikoille; he aloittivat laajan kokeilu
työri ase- ja ampumateknisten uudistusten aikaansaa
miseksi. Merki11ävin näistä henkilöistä oli Meripuolus
tuk sen esikunnan aseosaston päällikkö, everstiluutnantti 
J.L. Rikama. Hän oli jo syksyllä 1927 Miessaaressa ko
keillut raskaan patterin ammusten ballistiikan paranta
mista varustamalla ne irtokärjillä. Nämä toimenpiteet, 
jotka suoritettiin rykmentissä vuoden 1929 aikana, pa
ransivat 152 mm ja 254 mm tykkien kantamaa huomat
tavasti . 

Tarkkojen ampumataulukkojen valmistaminen edel
lylli tykkien lähtönopeusammuntojen suorittamista, ruu
tipanosten tasausta ja tarkistusta . 152 mm Canet
tykkien kääntäminen korotuskulman suurentamiseksi 
lisäsi. ammusten balli stiikan parantamisen ohella, niiden 
kantamaa. Nämä työt suoritettiin vuosina 1931 - 35. 
Raskaiden ja jä reiden tykkien tulinopeutta parannettiin 
ammuskellarien uudelleen järjestelyllä, joka nopeutti 
ammusten jakamista ja kuljetusta tykeille. 

Merkittävimpiä aikaansaannok sia, joihin myös ryk
menlli osallistui , oli ampumamenetelmien kehittäminen 
ja uusien mittaus- ja tulenjohto-ohjesääntöjen laatiminen 
vuosina 1931 - 33. Saaristoon rakennettiin uudet, vielä
kin käytössä olevat mittaus- ja tulenjohtotornit. Vaaka-

miu ari ja muunnin tulivat käyuöön. Pyrkimyksenä oli 
pääs tä tykistön tulen keskitettyyn, tarkkaan ja yllättä
vää n käyuöön. 

Saavutellu tekninen taito ja kehitys loi edellytykset 
myös uusien modernien linnakkeiden rakentamiselle. 

Erittäin mittava ja vaativa työsuoritus kotimaisin voimin 
oli Mäkiluodon j a Kuivasaaren järeiden tykkitornien ra
kentaminen. Mäkiluotoon , Porkkalan kapeikon Suomen 
puoleiselle päälinnakkeelle olivat venäläiset aloittaneet 
kolmen 356 mm kaksoistornin rakentamisen. Kun linna
ke joutui suomalaisten käsiin, oli yksi torneista jo asen
nusvaiheessa, toisessa kiinteä rumpu paikoillaan ja kel
larit valuvaiheessa. Kolmatta varten oli louhittu vasta 
peruskuoppa. Itse 356 mm tykkejä venäläiset eivät jät
täneet linnakkeelle. 

Kun !nosta oli saatu 305 mm tykkejä, heräsi 1920-luvun 
lopulla ajatus kunnostaa Mäkiluodon tornit ja asentaa 
niihin nämä tykit . Pitkien neuvottelujen ja epäröintien 

jälkeen tehtiin viimein päätös, että yksi Mäkiluodon tor
neista kunnostetaan ja toinen siirretään Helsingin edus
talle Kuivasaareen. 

Työt Mäkiluodossa aloitettiiriJ<eväällä 1931 . Syksyllä 
1933 voitiin suorittaa ensimmäiset koeammunnat. Kui
vasaaren panssaritornin peruskiven laskivat puolustus
ministeri ja Sotaväen päällikkö 12.5. 1934 Mäkiluodon 
järeän tykkitornin ampuessa kunnialaukaukset. Koeam
munta Kuivasaaren tykkitornilla suoritettiin kesällä 
1935. Tykkitornit olivat täysin sähköistetyt ja miehistö
ja ammussuojineen edustivat silloisen järeän tykistön 
huippua. Samanaikaisesti nopean ase- ja ampumateknil
lisen kehitystyön kanssa pyrittiin lisäämään valmiutta 
siirryttäessä rauhanaj an kokoonpanosta sodan ajan ko

koonpanoon . Niinpä heinäkuussa 1935 kutsuttiin 1 500 
reserviläistä kertausharjoituksiin. 
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Santahaminan linnoitteita vuodelta 1921 

Vuosipäivän paraati Suomenlinnassa 12.5.-21 

Toinen maailmansota 
Toisen maailmansodan syttyessä oli Suomessa eri

tyisen tärkeää varautua koskemattomuuden loukkauksia 
vastaan merellä ja rannikolla. Varsin pian oli puolueetto
muusvalvontaa tehostettava. Kaikki puolustushaarat 
käsittävät ylimääräiset kertausharjoitukset määrättiin 
alkavaksi 7.10.1939. 

Rannikkotykistö siirtyi sodanajan kokoonpanoon 
suunnitelmien mukaan ja R T I jakautui Helsingin ja 
Pellingin alalohkoiksi (HeLo ja PeLo). 

Joulukuussa Russarön ja Utön linnakkeet olivat 
osoittaneet tehokkuutensa, joten Helsingin alueella ei 
mainittavia meriammuntaan johtavia taistelukosketuk
sia sattunut. Ilmatorjuntaa jouduttiin sitävastoin käyttä
mään runsaasti vihollisen hyökätessä voimakkaasti Mä
kiluodon ja erityisesti pääkaupungin alueella. llma
ammuntaan osallistui jopa 152 mm:n kalusto. 

10.6. 1941 kutsuttiin jälleen joukot ylimääräisiin har
joituksiin ja linnakkeet saatettiin sotavahvuisiksi. Väli
rauhan aikana Suomenlinnan Rannikkotykistörykmen
tin nimen saanut rykmentti muodosti 1. Rannikkopri
kaati -nimisen yhtymän, johon kuului aluksi kolme Iin· 
nakkeistoa vastaten talvisodan aikaisia alalohkoja. 

Alkusodassa vihollistoiminta kohdistui kuten talviso
dassakin ilmahyökkäyksinä Mäkiluodon alueelle, jonka 
kautta vihollinen Virosta käsin suoritti ankaria ilma
pommituksia Suomen rannikkoseuduille. Neuvostoar
meija ei nytkään aikonut suorittaa suurempia operaati
oita rykmentin alueella, joten voitiin varsinkin torjunta
joukkoja ,ähentää ja lähettää muille yhtymille. 

Rykmentistä koottiin 2. 7.1941 rannikkoiskupatal
joona Tulikoura,joka ensin siirrettiin Hangon rintamalle 
ja vajaan kahden kuukauden kuluttua Viipurinlahden 
taisteluihin . Elokuussa irroitettiin vielä lisää sekä jouk
koja että aseita, jotka lähetettiin itään . Prikaatin vastuu
aluetta voitiin laajentaa, kun neuvostojoukot siirtyivät 
pois Viron rannikolta. 

Hangon vuokra-alueen vapauttamisen jälkeen oli pe
rustettu Hangon linnakkeisto, joka 17.5. 1942 alistettiin 
UudRPr:lle. Johtamisen helpottamiseksi jaettiin prikaa
tin alue kahteen kaislaan. Läntisen alueen joukoista 
muodostettiin RTR 11 ja itäisen kaistan joukoista RTR 
1. 

Viron ja Hangon alueiden evakuointikuljetusten yh
teydessä Mäkiluodon linnake tulitti vihollismuodostel
mia 12" ja 8" pattereillaan. Tykistötulessa tuhoutuivat 
4.11.1941 hävittäjä Smetlivyi ja raivaaja Gafel. Suureh
ko kuljetusosasto lähti 2.-3.12.1941 Hangosta hävittä
jän ja raivaajien saattamana kohti itää. Saattueeseen 
kuului mm. iso kuljetusalus " Josef Stalin". Mäkiluodon 
linnake avasi voimakkaan tykistötulen jonka seurauk
sena muodostelma hajaantui ja kuljetusaluksessa tapah
tui voimakas räjähdys. "Josef Stalin" ajautui liikuntaky
vyttömänä Viron rannikolle ja joutui siellä saksalaisten 
vangiksi. 

Pienempiä muutok sia lukuunottamatta säilyi prikaa
tin kokoonpano sodan loppuajan. Vasta kesän -44 suur
o!Tensiivin pakottamina omien joukkojen siirryttyä jäl
leen Viipurinlahden länsipuolelle syntyi suurempia muu
toksia. Välirauhansopimus tehtiin 19.9.1944. Sen perus
teella sai prikaati masentavan käskyn purkaa ja siirtää 
varikkoon kaikki alueellaan olevat järeät ja raskaat tykit 
Mäkiluodon 12" tornia lukuunottamatta, joka oli luovu
tettava täydessä kunnossa Neuvostoliitolle. Lyhyessä 
määräajassa saatiinkin purkaustyöt suoritetuksi. Alue 
oli luovutettu 6.10. ja suomalaiset poistuivat linnakkeel
ta. Komea prikaatimme muutettiin vaatimattomaksi 
Suomenlinnan Rannikkolinnakkeistoksi, johon kuului 
Suomenlinnassa olevan Esikunnan ja Esikuntakomppa
nian lisäksi neljä miehitettyä linnaketta: Kytö, Kuiva
saari . Isosaari ja Lehtinen sekä niiden valvonnassa nel
jätoista vartiolinnaketta. Myöhemmässä vaiheessa jäi 
toimintaan ai nostaan kaksi koulutuslinnaketta, Isosaari 
ja Miessaari. 

Sotien jälkeinen 
aika nykypäivään 

Sotien jälkeen annettiin merivoimille erittäin vaativa 
rai vaustehtävä. johon osallistui varsin suurelta osin ran· 
nikkotykistön kantahenkilökuntaa. Tämän tehtävän rin• 
nalla saatetti in rannikkotykistö rauhan kannalle, mikä 
edellytti uudelleenjärjestelyjä niin kaluston kuin henkilö
kunnan kohdalla. Tähän liittyen jouduttiin puolustusvoi
mien ylimmässä johdossa ratkaisemaan rannikkotykis
tön vastainen asema meripuolustuksessa. 
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Puolustusvoimien uudelleenjärjestelyn yhteydessä 
1952 liitettiin rannikkotykistöjoukko-osastot suoraan 
maavoimien divisiooniin. Samana vuonna sai rykmentti 
jälleen vanhan perinteellisen nimensä R T I takaisin. Jär
jestely muuttui siten. että Suomenlinnassa toimi 
Esikunta ja Esikuntakomppania, Isosaaressa I patteris
to ja Miessaaren (11 patteristo) alueen miehitti Rannikko
patalJoona . Tällaisena tilanne säilyikin alkuvuoteen 
1956. jolloin Neuvostoliitto luovutti Porkkalan vuokra
alueen takaisin. 

Puolen vuosisadan aikana useaan kertaan vaihtunut 
rykmentin nimi vahvistettiin 1957 nykyiseksi Suomen· 
linnan Rannikkotykistörykmentiksi. Uudisrakennus
projektein 1960-luvulla käynnistynyt ja yhä jatkuva ke
hitystoi minta on paikannut sotien jälkeiset puutteet ran
nikkomme puolustusjärjestelmässä. Aselajin nopeasta 
teknistymisestä on tullut tosiasia. 
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SIRtR:n KOKOONPANO 

1) Komentotolmlsto 

2) Koulutus- Ja Jirjestelytolmlsto 
3) Teknillinen toimisto 
4) Huoltotolmlato 
5) Vlestltolmlato 
6) Merivalvonta-aluekeskus 

Esikunta 
Valllsaart 

laoaaart 
Kapi Kalpla 

Vartlolln
nakkelta 

• Komentaja 
Ev Vehmas 

0

) Ev Vehmas siirtyy 1.1.~ 1 alkaen Etelä

Suomen Sotllaslåånin esikuntapäälliköksi 
Ja hänen seuraajakseen rykment in komenta
jaksi siirtyy 1. 1.~1 alkaen Hangon Pston 
pääll ikkö Evl Torsti laht i. 

Esikunta 
Upinnleml 

KoulPtrl 
Maj Tllllkalnen 

Mäklluoto 
VIII 
Saarlmäkl 

Vartlolln
nakkelta 

Esikunta 
Evl Tlrronen 

123456 

Vartlolln
nakkelta 

KUVIN JA SANOIN 

Rykmentin komentaja johtaa joukko-osas
toaan ja vastaa joukko-osastolle määrättyjen 
tehtävien toteuttamisesta. 

Santahaminassa sijaitseva rykmentin esi

kunta on komentajan «työväline» hänen pää
töksiensä toteuttamiseksi ja rykmentin toi
minnan johtamiseksi. 
Esikuntaan kuuluu viisi toimistoa ja merival

vonta-aluekeskus . 

Komentotoimiston työalaan kuuluvat henki
lö- ja oikeudenhoitoasiat, postitus ja arkis
tointi sekä luk uisat ns juoksevat asiat. 

Koulutus- ja Järjestelytoimisto suunnittelee 
ja käskyttää rykmentissä toimeenpantavan 

koulutuksen ylempien johtoportaiden ja ryk
mentin komentajan antamien käskyjen mu
kaisesti sekä huolehtii varusmiesten siirtoi
hin ja komennuksiin liittyvistä asioista. 
Koulutus- ja järjestelytoimistolla on myös 
keskeinen osuus kriisiajan valmistelujen to

teuttamisessa. 

Teknillisen toimiston työkenttä käsittää tais

tel uväl inealan ; so aseet ja ampumatarvikkeet 
sekä pioneeritoiminnan , jonka painopiste on 
linnoittamisessa. Lisäksi toimisto huolehtii 
vahvavirta-alasta. 

Huoltotolmlstolle kuuluu rannikkotykistö
rykmentin moninainen huollon työsarka 
muonituksineen , vaatetuksineen, lääkintä
huoltoineen, kuljetuksineen jne. 

Vlestltolmlston johdossa ovat rykmentin 
viestitoiminta sekä tähköteknillinen ala (pl 
vahvavirta-ala). 

Merivalvonta-aluekeskus johtaa rykmentin 

merivalvontaelimien toimintaa ja ylläpitää 
yhteistoimintaa muiden valvontaviran
omaisten kanssa. 

Esikuntapatteri on sekä koulutusta antava 
että rykmentin huollollfsia ja Santahaminan 
varuskunnallisia tehtäviä suorittava yksikkö . 

Komendantintolmlsto ja Korjaamo ovat va
ruskunnal l isia elimiä, joiden suorituksiin 
tukeutuu rykmentin lisäksi muita Santaha
minan ja Helsingin joukko-osastoja ja lai
toksia. 

1 Patteristo toimii Helsingin ja Espoon edus

tan saaristossa. Patteriston esikunta sijait
see Vallisaaressa. Tärkein valmius- ja kou
läutusyksikkö on Helsingin edustalla sijait

seva Isosaaren linnake. 

11 Patteriston toiminta-alue on Porkkalassa 
siten, että esikunta ja koulutuspatteri sijait
;,evat Upinniemessä ja keskeisin linnake on 
Mäki luoto. 
Koulutuspatteri on nimensä mukaisesti kou

lutusyksikkö, jossa annetaan peruskoulu
tusta ja aliupseerikoulutusta. 

Rykmenttiin kuuluu lisäksi vartlollnnak
kelta, jotka ovat laitteistojensa puolesta 
vaihtelevassa valmiudessa, mutta rauhan ai
kana ainoastaan vartlohenkllöstön miehit

tämiä . 
1- ja II Patteristo johtavat alueillaan sijaitsevia 
vartiolinnakkelta. Loviisan ja Porvoon edus
tan vartiolinnakkeet ovat suoraan rykmentin 
esikunnan johdossa. 
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EPtrln Päällikkö 

Viii S Lauhio 

ESIKUNTAPATTERI OSANA SIRtR:ä 

Esikui"tapa!~.~ri: kouluttaa, majoittaa, järjestää, siirtää, kuljettaa, korjaa, puhdistaa lääkit

see, v es~it.!aa, varustaa, valvoo ja vartioi. Nämä ovat lyhyesti luettelona niitä toimintoj'a jotka 
ovat yks1kon arkipäivää. ' 

Esikuntapatteri on suoraan rykment in ko
mentajan alainen yksikkö . Sen tehtävänä on 
osaltaan mahdollistaa rykment in esikunnan 
rykmentille käskemät tehtävät. 
Esikuntapatteri on erikoinen perusyks ikkö. 
Suurin osa sen tehtävistä suuntautuu yksi
köstä ulospäin ei i se palvelee koko rykmentin 
toimintaa. 
Patterin sisäisistä tehtävistä tärikein on kou
lutus . Koulutuksen osuus on nyt erityisen 
korostunut , kun rannikkotykistö on uuden 
koulutusjärjestelmänsä myötä keskittänyt 
kaiken alokaskoulutuksen mantereelle. Kou
lutus on esikuntapatterin koossa pitävä voi
ma. Esikuntapatterin kouluttajilla onkin ai
van_ erityinen vastuu koko rykment in hengen 
luoiana. Valtaosa rykmentin varusmiehistä 
s_aa ~otila~llisia perustaitoja esikuntapatte
nlla Jossain palvelusvaiheessaan . 

Organisaatio 

~sikuntapatterin organisaatio luo perustan , 
Jonka varaan kaikki ne lukuisat patterille kuu
luvat tehtävät tulevat suoritetuiksi. Oheinen 
organisaatiokaavio lukuisine jaostoineen 
kuvastaa hyvin yksikön luonnetta. 

Koulutusvelvoitteet ja komennuspaikat 

Esikuntapatterilla saa peruskoulutuksen 
saapumiserittäin noin 120 A- ja 8-miestä. 
Peruskoulutuskauden jälkeen erikoiskoulu
tusta yksikössä annetaan venem ies- viesti
traktori- ja keittäjäkurssien mu~dossa '. 
Jatkokoulutus tapahtuu huolto- ja komen
nustehtävissä. 

Esikuntapatterilla on kaiken kaikkiaan 18 
erilaista komennuspaikkaa. Tehtävien moni-

Esikuntapatteri järjestymässä ruokailuun lähtöön 
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EPTRIN KOKOONPANO 
PATTERIN PÄÄLLIKKÖ 

Viii S Lauhio 
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muotoisuuden ja kokonaisuuden hahmotta

miseksi ne on syytä luetella: Ajo- , komen
dant in ja patterin tstot , varus- ja asevarastot , 
Es ik I ja 11 , linnoitustyömaat, veneet ja aluk
set , korjaamo ja puutyöhuone, viestityskes
kus , aseh uo ltoryhmä, merivalvonta-aluekes
kus ja Orrengrundin merivalvonta-asema. Ja 
viimei~enä, mutta vähäisimpänä keittiö , sai
raala ja hammaslääkäri. 

Henkilökunta 

Esi kuntapatterin henkilökunnan määrä on 
varsin mittava, kaikkiaan no in 30. Tästä suu
resta henkilökunnan määrästä on vain 
mu rto-osa vars inaisi ssa koulutustehtävissä. 
Varsi naista kouluttajavoimaa yksikössä ovat 
päällikön ja vääpelin lisäksi vain kaksi perus
kou lutettua kouluttajaa ja ko lmesta viiteen 
va-kersantt ia. Lukumäärä onkin ehdottomas
t i l i ian pien i. Kuten aikaisemmin on jo todet
tu, koulutus on Eptrin koossa pitävä voima. 
Kouluttaj ien myötä heijastuu myös varus
miesten asennoituminen palvelukseen aina 
rykment in kaukaisimmissakin komennus
paiko issa. 
Avainasemassa yksikön toimintaa ajatellen 
ovat t ietenkin yks ikön päällikkö ja erikoisesti 
yks ikön vääpeli, jonka järjestelykyvyllä ei 
tunnu o levan rajoja. 

MERIKULJETUSOSASTO 
Kaptltn Rönnemaa 
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Varusmiesten vahvuus vaihtelee yksikössä 
koulu tusvaiheittain . Peruskoulutusvaihees
sa vahvuus on noin 200-230 varusm iestä ja 
kurss ivaiheen aikana vahvuudet vaihtelevat 
260 aina 300 varusmieheen . Yks ikön kapa

siteetti on kuitenkin vain kasarm in osalta 
noin 220 ja lisänä parakki noin 40 paikkaa. 
Kaikki yl imääräiset marjo itettavat vaat ivat 
aina tilapäi sjärjestelyjä, jotka työl li stävät 
yksikön vääpeliä . 
Varusmiesjoukko on EPtrissa vars in kirjava, 
koska koulutuksessa ovat mukana sekä A

että 8-kuntoisuusluokkaan kuuluvat miehet. 
Vaatimustaso on periaatteessa kaikilla sa
ma. Koul uttajan vastuu korostuu jälleen . 
Hänen tulee osata ottaa huom ioon kunk in 
varusmiehen kyky suoriutua annetu ista teh
tävistä . 
Koska yksikkö on varsin suuri , sen to imin
nan tulee olla selväpiirteistä ja hyvin suunn i
teltua . Yksikön suunnitelmall isuuden pai
nopiste on jo pitemmän aikaa ollut varus
miesten etujen huomioimisessa, tosin ei il
man velvollisuuksia. Käytännössä tämä on 
tarko ittanut sitä, että varusmiesten loma- ja 
vapaa-aikajärjestelyt on suunniteltu nii n, 
että kukin varusmies on täysin tieto inen 
palvelusvuoroistaan , viikonloppu- ja palve
lusapaistaan . 
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Maj Asko Kilp inen 

RYKMENTIN I PATTERISTO 

Rykmenttimme I Patteristo yksikköineen on ryhmitetty pääosin pääkaupunkimme edustan 
saarille. Valtakunnan rajalta presidentin linnaan on matkaa vain parikymmentä kilomet
riä. Tämä kuvastaa patterl'stomme asemaa maamme tärkeimmän hallinnollisen ja teollisen 
keskuksen - Helsingin - suojana. 
Patterlsto on ryhmitetty saarille, joista osa on toiminut linnakkeina jo 1500-luvulla. Pääosa 
vanhoista linnoituslaitteista on kuitenkin rakennettu vuosina 1913-1917. Tähän historialliseen 
ympäristöön on sovitettu moderni toimiva rannikkotykistön joukkoyksikkö. 

1 Patteriston vastuualue rajoittuu idässä Vuo
saaren telakka-alueeseen ja lännessä 
Espoon lahteen . Tällä alueella I Patteristo 
vastaa: 

merivalvonnasta ja alueloukkausten tor
junnasta 
puol ustusval m i stel u ista ja vai m i uden yl
läpidosta 
varusmiesten erikoiskoulutuksesta sekä 
muista erikseen käsketyistä tehtävistä. 

Patteriston komentajan ja hänen esikuntan
sa sijoituspaikkana on Vall isaaren linnake. 
Luonnonkaunis ja historiallisesti ainutlaa
tuinen saari Santahaminan ja Suomenl innan 
välissä. 
Isosaaren linnake sijaitsee noin rieljä kilo
metriäSantahaminastaetelään . Linnake vas
taa pääll ikkönsä kapteeni Seppo Kaipian 
johdolla patteriston varusmiesten koulutuk
sesta. Isosaaressa annetaan tykistökoulu
tuksen lisäksi merivalvontakoulutus sekä 
rykmentin että Kotkan Rannikkopatteriston 
merivalvontamiehille. Patteristolle käsketyt 
valvonta- ja valmiustehtävät ovat ensisijai-

sesti Isosaaren linnakkeen henkilökunnan ja 
varusmiesten harteilla. 
Patteriston vartiolinnakkeilla on normaalisti 
vain vartio ja tarvittava kiinteistöhenkilö
kunta . 

Vallisaari ja Kuivasaari ovat osittain Rannik
kotykistökoulun koulutus- ja leirilinnakkei
ta. Kuivasaaressaannetaan Isosaaren linnak
keen henkilökunnalle säännöllisesti tulen
johto-, laskin- ja tykkikoulutusta. Muilla 
saarilla järjestetään säännöllisin väliajoin 
leirejä ja ampumaharjoituksia. 

1 Patteristo on tänä päivänä rannikkotykistön 
uusimmilla valvonta- ja asejärjestelmillä va
rustettu joukkoyksikkö. Patteristolla on hy
vät materiaaliset edellytykset täyttää sille 
käsketyt tehtävät niin rauhan kuin tarvittaes
sa myös kriisitilanteen aikana. Patteriston 
komentajana uskon , että sekä henkilökunta 
että alueellani palvelevat varusmiehet ovat 
heille uskottujen tehtävien mittaisia. 

,., 
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Maj Tiilikainen 

11/SIRtR - PORKKALAN LINNOITUS 

Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin II Patteriston syntysanat lausuttiin oikeastaan Ge
nevessä, Sveitsissä. Vuonna 1955 siellä pidetyssä aseistariisuntakokouksessa Neuvostolilt• 
to Ilmoitti yllättäen luopuvansa ulkomaisista tukikohdistaan. Niinpä seuraavana vuonna 
Porkkalan vuokra-alue siirtyi taas suomalaisten käsiin Ja sen rannlkkopuolustusvastuu 
RT 1 :lie, nykyiselle Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentille. 11 Patterlsto oli syntynyt. 

MIELENKIINTOINEN ALUE 

Aikakirjoihin Porkkalan alue on merkitty to
ki paljon aikaisemminkin . Pronssikautiset 
haudat, viikinkien vesireitti poikki Porkka
lan niemen Espoonlahteen, alkuperäisen 
ruotsinkielisen asutuksen keskellä nimet 
sellaiset kuin Estby, Vironmäki ja Finsbacka, 
Suomenmäki puhumattakaan Puna-armeijan 
varusmiesten kaihoisista T J-luvuista - 915 
aamulla - kertovat Itämeren kansakuntien 
rinnakkalselost~ ja yhteenotoista tällä 
alueella . 

(Latojan huomautus: •suomalainen~ nimi 
PorkkalA on v110Al1mtojen kuluessa syntynyt 

vääntymä alkuperäisestä nimestä, joka n. 
tuhat (1000) vuotta sitten kuului kansan 
suussa: «Borgkarla» = 'Linnanmiehet' . 

Sotilasmaantieteellisesti Porkkala on kiin
nostanut pätevänä strategina tunnettua Pie
tari Suurta, 1700-luvun alun Venäjän tsaaria, 
joka näki pitkälle Suomenlahteen pistävän 
suojaisan, täynnä luonnonsatamia olevan 
niemimaan mahdollisuudet Suomenlahden 
sulkemisessa, toisena portinpylväänä lah
den toisella puolella oleva Naissaari. 
Etäisyys vastarannalle onkin yllättävän ly
hyt - Mäkiluodosta näkee kirkkaalla ilmalla 
Tallinnan korkeimmat rakenteet selvästi. 
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Patteriston alkutaival 

1950-luvun lopulla patteristo alkoi juurtua 
uuteen Upinniemen - silloiseen Obbnäsin -
varuskuntaan . Mäkiluoto, järeä rannikkolin
nake, oli raunioina koko Uuttamaata täri
syttäneen räjähdyksen jälkeen . Työ pääsi 
kuitenkin raivaajahengessä käyntiin . Asun
toja ja palveluja syntyi, kaapeleita laskettiin 
ja linnoituskoneet järisivät kun Mäkiluotoa 
alettiin rakentaa kolmatta kertaa . Linnoitta
minen jatkui myös muissa saarissa. Tällä 
hetkellä läntisen Uudenmaan rann ikon suo
jana on modernia taistelukalustoa lujasti 
suojattuina ja vahvasti linnoitettuna. 

Patterista tänään 

Tänään patteristo käsittää Upinniemessä si
jaitsevan esikuntansa lisäksi Mäkiluodon 
linnakkeen , joka Porkkalanniemen kärjessä 
päivin ja öin valvoo alueellista koskematto
muuttamme, Mäkiluodossa palvelevat vain 
peruskoulutetut miehet - alokaskoulutus 
annetaan patteriston toisessa yks ikössä 
Koulutuspatterlssa Upinniemessä. Koulu
tuspatteri ja sen mukana tietysti myös II Pat
teri sta saivat uutta ominaispainoa vuoden 
1979 lopulla, jolloin maavoimien rauhanajan 

organisaation uudistaminen siirsi reserviali
upseerikoulutuksen lsosaaresta Upinnie
meen . Nyt kou lutuspatteri jatkaa lopetetun, 
perinteikkään RAuK / SIRtR :n työtä koulut
tamalla kolme erää rykmentin ja KotRPston 
ryhmänjohtajia vuodessa. Näiden kurssien 
välillä vedetään kolme peruskoulutusvaihet
ta vajaalle kahdellesadalle alokkaalle . Ke
väisin koulutuspatteri järjestää johdinohjus
kurssin . 
Patteristoon kuuluu vielä Rönnskärin vartio
linnake sekä joukko itsensä hoitavia, keski
tetyn järjestelmän avulla valvottavia ns . «kyl
miä linnakkeita» . Ei ole syytä unohtaa myös
kään patteriston pienintä erillistä toimipis
tettä - Mäkiluodon talviliikenteen «termi
naalia» Porkkalanniemen luotsiasemalla. 

Patteriston henkilöstö 

I1/SIRtR:n komentaja on everstiluutnantti 
Pekka Uski, Rankin linnakkeella syntynyt ja 
kasvanut paljasjalkainen rannikkotykkimies 
ja tykistötieteil ijäJ umalan armosta. Patteris
toupseerin tehtäviä hoitaa yliluutnantti 
Jaakko Aronen, joka tuntee Porkkalan vedet 
kuin omat kämmenensä vietettyään vuosi
kaudet Porkkalan vesillä kalojen kiusana 
käytännöllisesti kaikki vapaa-aikansa. Esi-

kuntavääpelin lankoja pitää käsissään - ja 
nykii- vääpeli Mauri Harju , järjestyneen 
erämiestoiminnan voimahahmo varuskun
nassa. 
Koulutuspatteria johtaa majuri Heikki Tiili
kainen varapää! likkönään vasta Han RPstosta 
siirtynynyt yliluutnantti Kimmo Hyytiäinen , 
ja patterin vääpelin moninaiset tehtävät ovat . 
vääpeli Kari Oksan harteilla. 
Tyynellä säällä voi Upinniemessä kuunnella 
Mäkiluodon päällikön yliluutnantti Kaarlo 
Saarimäen jakavan rauhalliseen tapaansa 
neuvojaan linnakkeen väen opiksi ja ojennuk
seksi. Hänen apunaan linnakkeella toimivat 
yliluutnantti Hannu Rantala sekä linnakkeen 
vääpelinä ylivääpeli Rauno Rajasaari. 

Mäki luoto 
Porkkalanniemen keihäänkärkenä vasten tai-

vaanrantaa piirtyvä Mäkiluodon lohkareinen 
silhuetti kertoo jo sellaisenaan saaren väki
valtaisesta historiasta. Linnoitustyön aloit
tivat venäläiset ensimmäisen maailmanso
dan aikana. Perusideana oli rakentaa«kivinen 
taistelulaiva» järeine 356 mm:n tykkeineen , 
panssariautoineen ja kantalinnoitteineen . 
Vuonna 1918 valkoiset yrittivät ostaa linnak
keen sinne jääneeltä venäläiseltä varusväel
tä mm . jauhosäkeillä ja melkein onnistuivat
kin aikeessaan . 1930-luvulla suomalaiset 
puolestaan ryhtyivät jatkamaan venäläisiltä 
kesken jääneitä töitä. Vuonna 1939 Mäki luo
don aseistus käsitti yhden kaksitoistatuu
maisen ja kaksi kahdeksan tuuman kanuunaa 
sekä kaksi kolmen tuuman ja kaksi 40 mm :n 
ilmatorjuntatykkiä. Linnakkeen vahvuus oli 
noin 280 miestä. Sitten tulivat sodat ja 
Porkkalan luovutus. 
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Vaikka Mäkiluoto on nyt rakennettu uudel
reen , tarjoaa se ensikertaiselle kävi jälle 
unohtumattoman elämyksen . Jättimäiset 
betonilohkareet ja niiden välissä alitu ista 
tuulta vastaan taistelevat kitukasvuiset puut 
muodostavat häkellyttävän vastakohdan lo
puttomille kallion sisällä kulkeville käytä
ville, joiden varsilla monimutkaiset koneis
tot jyskyttävät ja sirisevät. 
Saarelta viimeisen leposijansa saaneen eng
lantilaisen McElliotin mukaan nimetyllä lin
nakkeella tehdään työtä olosuhteissa, joista 
voidaan hyvällä syyllä käyttää nimitystä Ryk
mentin Villi Länsi. Mäkiluodossa on kaikki 
kovempaajakarumpaa kuin muualla rykmen
tin alueella . Mutta niin ovat ihmisetkin . Saa
relaiset elävät osana luontoa ja ovat ylpeitä 
siitä.Kuvanveiustäjä Tynyksen suunnitte
lema, vuonna 1941 valmistunut sodan ja rä
jähdyksen runtelema paasi muistuttaa men
neistä voitetuista vaikeuksista ja luo uskon 
tulevaisuuteen. 

Valtio valtiossa 

11 Patteristo Suomenlinnan Rannikkotykistö
rykmentin osana on eräänlainen valtio val
t iossa- muistarykmentinosistasekämaan
tieteellisesti että liikenteellisesti selvästi 
erillään . Tätä korostaa viell! se, että patteris
ton toiminnot tukeutuvat moni-ilmeiseen 
Upinniemen varuskuntaan . Tämä edellyttää 
eräänlaista omaa ulkopolitiikkaa - patte
ristoon mm . huollollisesti osin alistettu Hel
singin laivastoasemallejaseosallistuu myös 
varuskunnan vartiointiin. Yhteistyö pelaa 
kuitenkin mainiosti niin sinisten veljien kuin 
myös rannikkojääkärienkin kanssa. Apua 
annetaan puolin ja toisin, olipa sitten kysy
mys materiaalista, kouluttajien ja tietojen 
vaihdosta tai yhteisistä sotaharjoituksista. 
11 Patteristo tuntee tällä hetkellä olevansa 
nousukaudessa. Kalusto- ja henkilötilanne 
on parempi kuin koskaan ennen, henki on hy
vä ja katse on tiukasti tulevaisuudessa. 
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Evl V Tirronen 

ORRENGRUND 

VARTIO LINNAKE 

LO.VIISAN ULOIMMASSA SAARISTOSSA 

Nimi Orrengrund on merenkulkijoille tuttu. Onhan saarelta suoritettu luotslpalvelua jo 1700-
luvulta lähtien. Nykyisin Orrengrundln slsääntuloväylällä on merkittävä osuus Itäisen Suo
menlahden kauppamerllllkenteessä, joten saarella sijaitsevan luotslaseman toiminta on 
varsin vilkasta. 
Rannlkkotykistö tuli Orrengrundlln viime sotiemme aattona ns. Tsekkoslovaklan kriisin aikana 
v 1938 käynnistäen merivalvonnan ja rakentaen sittemmin sotien myötä saarelle llnnakkeen. 

Tämän päivän Orrengrundissa on Suomen
linnan Rannikkotykistörykmentin vartiolin
nake, joka käsittää rauhan aikana miehittä
mättömän rannikkopatterin laitteet sekä toi
minnassa olevan merivalvonta-aseman. 

Värvätyn henkilöstön ja varusmiesten mie
hittämä merivalvonta-asema suorittaa jatku
vaaaistihavaintoihin perustuvaa merivalvon
taa sekä Pääesikunnan käskemän aikataulun 
mukaista ja kulloisenkin tarpeen vaatimaa 
tutkavalvontaa. 
Valvonta tapahtuu Santahaminassa sijaitse
van rykmentin merivalvonta-aluekeskuksen 
johdossa yhteistoiminnassa Suomenlahden 
Merivartioston Boistön aseman sekä Orren
grundin luotsiaseman kanssa. Merivalvon
ta-aseman henkilöstö huolehtii myös linnak
keen laitteiden vartioinnista kuuluen hallin
nollisesti esikuntapatterlin. 
Orrengrundin tykistöasejärjestelmä on myös 
päässyt osalliseksi viime vuosina rannikko
tyklstössä tapahtuneesta kalustollisesta ke
hityksestä. Laajemmissa puitteissa testat
tiin linnakkeen taistelukuntoa viimeksi kak
si vuotta sitten hyvin tuloksin Loviisan suun
nalla toimeenpannussa rannikkopatteriston 
kertausharjoitjksessa. 

Varusmiesten lomat toteutuvat Orrengrun
dissa pääsääntöisesti samoin kuin muillakin 
rykmentin linnakkeilla; joka toinen viikon
vaihde saaressa joka toinen lomalla. Henki
reikänä mantereelle on K-luokan kuljetusve
ne ja tarvittaessa on kuljetuksissa voitu tu
keutua luotslkutteriin tai merivartioston 
Boistön aseman antamaan kuljetusapuun . 
Ensi talvikaudeksi saataneen vartiolinnak
keen käyttöön hydrokopteri. 
Santahaminan ja Orrengrundln välisestä pit
kästä yhteydestä johtuen tukeutuu vartiolin
nake huollollisestl Kotkan Rannlkkopatte
ristoon. 
Myös Orrengrundin merivalvojat ovat Aan
n i kkosoti laskotiyhd istyksen huolenpidon 
kohteena. Katselevathan pojat yhdistyksen 
lahjoittamaa väritelevisiota, käyttävät lukui
sia vihreiltä sisarilta saatuja vilhdytysväll
neitä ja Loviisan sisaret käyvät aika ajoin jär
jestämässä kahvitarjolluja saarella. 
Merialueen valvonta ja alueellisen koskemat
tomuuden suojaaminen ovat eräitä rannikko
tykistön tärkeimmistä tehtävistä. 
Niiden toteuttamisessa samoinkuin merival
vontaan liittyvässä merenkulun turvalllsuu-

. den valvonnassa on Orrengrundln vlrvätyll

. lä varusmlehl.llä merkittävä osuutensa. 
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UUSI KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 
TULLUT JÄÄDÄKSEEN? 

Rannikkotykistön uuden koulutusjärjestelmän piirissä on nyt jo neljäs saapumiserä. Koke
muksia Järjestelmän hyvistä Ja huonoista puolista on voitu hankkia. Saatujen kokemusten 
pohjalta tullaan päättämään Jääkö kokeilu vallitsevaksi käytännöksi. 
Samoin edessä ovat päätökset siitä, kuinka koulutusjärjestelmää tullaan kehittämään Jat
kossa. 
Esitelläkseen koulutusta rannikkotykistössä Linnake-lehti on kerännyt miellpiteitä uudesta 
koulutusjärjestelmästä. Oheisessa artikkelissa koulutus- Ja Järjestelytoimiston päällikkö 
majuri Iivonen esittelee lyhyesti kokeiltavan Järjestelmän Ja ottaa kantaa sen tule
vaisuuteen. Olemme pyytäneet kommentit myös kahdelta varusmieheltä, kokelas Mik
kolalta Ja alikersantti Tynkkyseltä. Suurimmat muutokset uusi Järjestelmä on 
tuonut Juuri aliupseeri- Ja upseerikoulutukseen. 

Koulutustolmlston «kuulumisia .. . 

Rannikkotykistön siirryttyä 3/79 saapumis
erästä lähtien ns 2-2 koulutusjärjestelmän 
kokeiluun on rykmenttimmekin koettanut 
kantaa kortensa tähän yhteiseen kekoon . 
Oheisesta kaaviosta käy selvästi ilmi koulu
tusaikojen pituus, niiden selvä jaksottaisuus 
ja johdonmukaisuus. 
Verrattaessa aikaisempaan järjestelmään 
voidaan lyhyesti todeta, ettäalokaskoulutuk
sen anto linnakesaarissamme on lope
tettu ja koulutus tapahtuu •mantereella• . 
RAu K on lopetettu ja kou I utus annetaan kurs
simuotoisena kahdessa jaksossa rau-kurs
silla ja jatkokoulutuskurssilla. Aivan samoin 
tapahtuu upseerikoulutus RtK:ssa kahdessa 
osassa (ruk ja jjj). Tykkimiehet koulutetaan. 
pääosin linnakkeilla, ainoastaan vene- ja 
viestikurssi toimeenpannaan Santahami
nassa. 
Uusi järjestelmä takaa sen, että rykmentissä 
on jatkuvasti koulutuksen saaneita kokelaita, 
ryhmänjohtajia Ja tykkimiehiä käytettävissä. 
Näinhän tietysti täytyykin olla, tällöin ryk
mentti pystyy täyttämään sille annetut teh
tävät . 

Järjestelmän kokeilu jatkuu ja siitä saadut 
niin hyvät kuin huonotkin puolet otetaan 
huomioon. Ei niin hyvää ettei jotain huonoa
kin . Eräs rasitus tästä järjestelmästä on voitu 
todeta, miehet siirtyvät rykmentissä palvel
lessaan useita kertoja yksiköstä toiseen ja 
siitä on todettu aiheutuvan yllättävän paljon 
harmeja. Järjestelmä vaikuttaa kuitenkin 
käyttökelpoiselta ja sitä jatketaan , ainakin 
toistaiseksi. Ilmeisesti se on tullut jäädäk
seen . 

Maj Y Iivonen 

Peruskoulutus 
2 kk 

Yleinen sotilaan 
peruskoulutus 

MIEHISTÖ 

ALI UPSEERIT 

RESERVINUPSEERIT 

Kokelas Mikkola: 

UUSI KOU LUTUSJÄRJESTE LMÄ KAAVIONA 

Erikoiskoul 
2 kk 

Koulutushaa
De.n erikois
koulutus 

RAu- kurss· 
2 kk 

Johtamisen 
ja erikoi s 
koulutuksen 
perustee t 

Valrniuskoul 1valrniuskoull 
1 2 kk 2 2 kk 

Kou l utusha~r an jatkokoulut us 
sotaharjoitukset ja leiri t 

Linnakepal 
4 kk 

Har joittelu 
koulhaaran 
muk au-teh
t ävissä 

u-kurssi 
RtK 2 kk 

To i minta Valmius
alokasr j : na koulutus 

Resupseerin 
peruskoulu
tus 

Harjoittelu Jatko- ja 
johtamis- valmius
teht ävi ssä koulutus 
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UUSI JÄRJESTELMÄ ONNISTUNUT o Tähänastinen varusmiespalvelukseni on 
ollut mielenkiintoinen . Tähän on vaikut
tanut ennenkaikkea RT:n monipuolisuus 
aselajina: aluksi tiivis jalkaväkikoulutus 
ja tämän jälkeen mielenkiintoinen eri
koiskoulutusjakso sekä odotukset täyt
tänyt apukoulutusjakso kokelaana. 

Kuinka olet kokenut oman tähänastisen va
rusm iespalveluksesi? 

Kokelas Mikkola 

Peruskoulutuskaudella olet saanut kahden 
kuukauden yleisen sotilaan peruskoulutuk
sen ja sen jälkeen kahden kuukauden mittai
silla RAu- ja RU-kursseilla johtamisen ja 
erikoiskoulutuksen perusteet. Onko tämä 
tarjonnut riittävän pohjan jatkolle? 
o Peruskoulutuskausihan sisältää vain jal

kaväkikoulutusta ja se oli erittäin tiivis 
jakso, opittavaa oli paljon. Tämän jälkeen 
kaksi kuukautta johtamistaitoa RAu-kurs
silla ja kaksi kuukautta erikoiskoulutusta 
RUK:ssa. Kurssit tukivat toisiaan ja an
toivat näin melko hyvän pohjan johtamis
taidolle. Sen sijaan RAu-kurssllla annettu 
erikoiskoulutus oli mielestäni aivan riittä
mätöntä siihen nähden, mitä RUK:ssa 
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Kokelas Mikkola ohimarssissa 

edellytettiin osattavan . Tämä kuitenkin 
korjautui RU-kurssilla, sillä siellä keski
tyttiin lähinnä erikoiskoulutukseen. Lin
nakepalvelukseen lähdettäessä tuntui ai
nakin erikoiskoulutus olevan halHnnassa. 
Samaa ei voi sanoa jv-puolesta, sillä tä
män johtamispuolta käsiteltiin vain RAu
kurssllla ja sielläkin vain pint~puollsesti. 

Linnakepalvelukausi on verrattain pitkä. 
Pääsitkö harjoittelemaanRAu- ja RU-kurs
seilla opittuja asioita käytännössä? 
o Llnnakepalvelukaudella harjoiteltiin juuri 

niitä asioita, jolta kursseilla opetettiin 
teoriassa. Tämä oli ainakin omalta koh
daltani erittäin myönteistä. Opittu asla 
oli muistissa ja sitä voitiin soveltaa käy
täntöön: pitämällä oppitunteja ja sulkei
sia, toimimalla ammuntaleireillä niissä 
tehtävissä, joihin oli saanut koulutuksen 
(omalla kohdallani keskibupseerlna ja 
Ptrln varapäälllkkönä.) 

Muiden aselajien kokelaat nlmlttelevät teitä 
klrjekurssikokelalksi. Pitääkö tämä palk
kansa? 
o Se, että olemme kokelaita kuuden kuu- · 

kauden koulutuksen Jälkeen on mieles
täni erittäin onnistunut ratkaisu , vaikka 

emme ehkä siinä vaiheessa koulutus- ja 
komentotaidoiltamme vastaakaan pitkän 
koulutuksen saneita kokelaita . Kuitenkin 
viiden kuukauden kokelasaika käytännön 
tehtävissä antaa varmasti paremmat val
miudet toimia siinä tehtävässä, johon 
koko varusmieskoulutuksemme tähtää -
reservin upseerina. 

Uuden järjestelmän yksi tavoite on taata eri 
johtotehtäviin koulutettaville mahdollisuus 
riittävään harjoitteluun käytännön johtamis
ty~ssä. Onko tämä pyrkimys mielestäsi on
nistunut? 
·o Tämä on onnistunut mielestäni erittäin 

hyvin. Käytännön johtamistoiminta lin
nakkeilla on antanut itsevarmuutta ja 
ennenkaeikkea se luo pohjan ammattitai
dolle, jota johtamistehtävisså tarvitaan. 
Samalla johdetaan ja koulutetaan niitä 
varusmiehiä, ryhmänjohtajia ja tykklml&
hiä, joiden kanssa tullaan mahdollisesti 
myöhemmin kertausharjoituksissa ol&
maan tekemisissä. Eikä jouduta johta
maan «kaikkea osaavia• oppllaskaverelta. 

Viimeinen koulutusjakso on vielä edessä
päin. Mitä odotat tulevalta jatkokoulutus
kurssllta? 

o Odotan siltä paljon . Minua kuitenkin ih
metyttää :.en ajo itus aivan varusmiespal
velun loppuun . Tällöin on motivaatio jo 
hieman laskenut ja useimmilla on jo s i
viilielämä mielessä. Toivoisin jatkokurs
sin käyttöön myös jonkinlaista osastoa. 
Kokelaiden käyttö osastona johtamisteh
täväharjoituksissa on vetäjän kannalta 
erittäin rasittavaa. 

Uuden koulutusjärjestelmän eräänä ongel
mana on todettu olevan runsaat siirrot yk
siköstä toiseen . Kuinka olet varusmiehenä 
tämän kokenut? 
o Runsaat siirrot , omalla kohdallani 4 kk 

KoulPtri , 2 kk RUK , 2 kk lsoslke, 2 kk 
EPtri ja 1 kk RUK , voi kokea kahdella ta
valla. Ensinnäkin ne tuovat vaihtelua, ei 
homehdu yhteen paikkaan . Toisaalta ne 
aiheuttavat tiettyä juurettomuutta: juuri 
kun olet tutustunut kantahenkilökuntaan 
ja koulutusmaastoon sekä-välineisiin yh
dessä paikassa, sinut siirretään toiseen . 
Tämä vaikeuttaa täyspainoista koulu
tusta . 

Olet varmaan keskustellut näistä asioista 
kokelastovereidesi kanssa. Uskotko heidän 
jakavan mielipiteesi? 
o Uskoakseni muut kokelaat ovat ainakin 

oman koulutusjaksonsa, peruskoulutus
kauden RAu- ja RU-kurssien osalta sa
maa mieltä, mutta ajasta kouluttajina lin
nakkeilla ja RAuK:ssa voi olla poikkeavia 
käsityksiä. 
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Alik Tynkkynen: 

KERTAUSTA, KERTAUSTA 

P_~ruskoulutuskauden lyhyys näkyi mm . 
s11nä, että aikaa jouduttiin usein ottamaan 
vapaa-ajasta, jotta kaikki koulutussuunni
telmassa olevat asiat ehdittiin käydä läpi. 
Peruskoulutuskaudella opittuja asioita ker
rattiin mielestäni liikaa RAu-kurssilla. Kat
soisinkin , että näin saavutettu hyöty jäi vä
häiseksi. Aika olisi vo itu käyttää tehok
kaamminkin . 
R~u-kurss illa saatu teoreettinen opetus oli 
m1el~~-täni_ riittävä , mutta käytännön harjoit
telu Jä1 kuitenkin turhan vähälle. Tätä puu
tetta pahensi vielä se, että linnakepalvelus
sa oppien hyödyntäminen jäi niukaksi. Lin
nakkeilla käytettiin suuri osa ajasta aivan 
toisarvoiseen palveluun , joka ei tukenut 
RAu-kurssi!la saatua opetusta. Näin linnak
keillaoloaika ei mielestäni vastannut sille 
asetettuja tavoitteita. 
Omalta kohdaltani katsoisin , että koulutuk
sen kannalta RAu-kurssin jälkeen hyödyl
lisin jakso on alokaskoulutus. Alokaskoulu
tuksessa hyödynnetään RAu-kurssilla saa
tuja oppeja kahdeksan viikon ajan tarkoin 
suunnitellun ohjelman mukaan. Tällaista ei 
linnakkeilla tapahtunut. 
Uuden koulutusjärjestelmän aiheuttamista 
lukuisista siirroista sanoisin, etteivät ne ole 
välttämättä varusmiehen kannalta huono 
asia. Onhan rannikkotykistön toiminta laa
ja-alaista ja varusmiesaikana on eduksi näh
dä useiden eri yksikköjen toimintaa. 
Ryhmänjohtajan koulutukseen kuuluva jat
kok~rssi on kohta alkamassa. Kysymykses
sä lienee opittujen asioiden kertaaminen 
vielä kerran. Katsoisin, että palvelukseen 
kuuluvien koulutusosuuksien tulisi olla 
painottunut enemmän varusmiespalvelun 
alkupuolelle. Asioiden kertaaminen kurssin 
muodossa ei tahdo riittää motivaatiota ai
van palveluajan lopussa. 

Alik Tynkkynen 
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Evl U Tirronen 

KERTAUSHARJOITUSTEN OSUUS 
SUOMENLINNAN 

RAN NIKKOTYKISTÖRYKM ENTIN 
TOIMINNASSA 

. . k 1 .... a"a"ra"na" on kouluttaa toimlntavalmludeltaan ja taidoiltaan sodan Kertaushar101tu s en paam . . . 
ajan tarpeita _vastaavat joukot Ja :hta~:~otyklstörykmentln sijainnin ydlnalueellamme sekä Ottaen huomioon Suom~-~llnnan I ann .. ovat nopeasti toimintavalmiiksi saatettavia suojasen , että rannlkkotyklsto1ouk~t Y eensl a klttävä osuus rykmentin arkipäivässä. JoukkoJoukkoja on kertausharjoltuks1lla vars n mer 
osastomme kouluttaa n. 1 000 reserviläistä vuodessa. 

Tava!lisimpia yksikkötyyppejä rykmenti_n pi
tämissä kertausharjoituksissa ovat rann 1~k~
patteristot, merivalvontayksiköt se~ä erinäi
set rannikkopuolustuksen johtoes1kunnat. 
Erityisesti rannikkopatteristo~ . ol~e~sa ky
seessä koulutetaan sen keskeisin Johtohen
kilöstö n. vuotta ennen patteriston _k~rta~s
harjoitusta pidettävällä rykmentin l~inllä, J~
ka toimeenpannaan kyseisen pattenston toi
minta-alueella. 
Täten johtajisto kykenee perehtymään_ pat
teristonsa alueeseen ja välineistöön ~01dak
seen asianmukaisesti ottaa aikanaan Joukon 
johtoonsa. . ottaen huomioon sekä koulutettavien reser
viläisten määrän että materiaalikysymykset 
voidaankin juuri rannikkopatteristoje_n k~r
tausharjoituksia pitää eräinä rykment1~ m1~
tavimpina vuotuisina suorituksina. Nä1~ er~
tyisesti silloin kun ne tot~u!etaan y~te1s_to1-
minnassa meri- ja ilmavo1m1en, merivartios
ton sekä rannikkojääkäreiden kanssa. 
Kertausharjoituksen onnistumiseen vaikut
tavat merkittävästi suunnittelu ja valmiste
lut jotka tietyin osin aloitetaan rykmentlssä 
n. ~uotta ennen harjoitusta. Valmlstelutahtl 
kiihtyy selvästi kun noin puoli vuotta on har
joituksen alkamiseen alkaa. Valmistelut 

Reserviläiset keski6ssä - SA-kuva 

koostuvat mm reserviläisten tehtäviin sijoi
tusten tarkistuksista kaluston ja ma.teriaalin 
varaamisesta, huoltamisesta ja kuljetuksis
ta, viestiyhteyksien valmisteluista, koulu
tusohjelmien laatimisista yms . 
Näinollen kertausharjoitus koskettaa tavalla 
tai toisella suurinta osaa rykmentin kanta
henkilökunnastaja myös monet varusmiehet 
ovat mukana valmisteluissa ja osin myOs itse 
kertausharjoituksissa nimenomaan sellai
sissa tehtävissä, joihin ei reserviläisiä yleen
sä kutsuta, mutta joiden hoitaminen on vält
tämätontä harjoituksen onnistumiselle. Täl
laisia ovat mm venemiesten, autonkuljetta
jien erinäisten varastomiesten jne tehtävät. 
Koska kertausharjoituksissa su9ritetaan 
runsaasti kovapanosammuntoja yleisessä 
käytössä olevilla merialueilla ja sotilasme
renkulku myos ko alueille tuntuvasti vilkas-· 
tuu, on perusteltua tiedottaa julkisen sanan 
välityksellä harjoituksen kulusta ja tapahtu
mista, jotta vältyttäisiin epätietoisuuden ai
heuttamilta puhelinsoitoilta ja väärinkäsi
tyksiltä suuren yleisön taholta sekä tarpeet
tomilta huviveneiden ammunnollle aiheut
tamilta katkoksilta. 

.. ja tykeillä SA-kuva 

Kertausharjoituksien aikana rykmentti 
yleensä saakin varsin paljon osakseen julki
suutta, joka on pääosin ollut positiivista. 
Tarkasteltaessa rykmentin ke:-tausharjoitus
näkymiä tulevaisuudessa on todettava, että 
uuden kaluston käyttöönotto tuntuu koulu
tusohjelmissa asettaen kasvavia vaatimuk
sia sekä kouluttajille että reserviläisille. 
Niinikään RannikkotykistOkoulussa pidettä
vien toimialakohtaisten kertausharjoitusten 
lisääntymisestä aiheutuu, että yhä useampi, 
erityisesti upseeri, saapuu rykmentin ker
tausharjoitukseen omalle alalleen koulutet
tuna rykmentin voidessa nykyistä enemmän 
keskittyä kouluttamaan häntä soveltamaan 
tai_tojaan joukon puitteissa. 

Kertausharjoituksien onnistumiseen vaikut
taa erittäin merkittävästi reserviläisten asen
noituminen harjoituksiin ja niissä suoritta
miinsa tehtäviin. Tältä osin voidaan todeta, 
että palvelusmotivaatio ja vastuuntunto ovat 
olleet korkeaa luokkaa Ja voitaneen uskoa 
tämän tulevaisuudessakin Jatkuvan . 
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Kapt S Kaipia 

RANNIKKOTYKISTÖN 

HARJOIT US- JA 

KILPA ILU AMMUNNAT 

"Puolustusvoimat suorittaa kovapanosammuntoja rannikkotykistöllä lsosaaresta 24.-28.11. 

1980 päivittäin klo 08.00-21.00 välisenä aikana. Vaarallinen alue: 15 km kaakkoon sektorista, 

Jonka vasen raja on lsosaari-Eestiluoto Ja oikea raja on Isosaari-Helsingin matala.» 

Jokainen on kuullut vastaavanlaisen Ilmoituksen radiosta tai lukenut paikallisesta iltapäivä

lehdestä. Se on ilmoitus merenkulkijoille siitä, että rannikkotykistö jälleen kerran kouluttaa 

miehistöään tärkeään tehtävään • toimimaan osana rannikkopuolustusta. 

Rannikkotykistön ammunnat keskittyvät tär

keimpiin leiritapahtumiin ja niitä edeltäviin 

harjoitusammuntavi ikkoihin, valmiuskoulu

tuksen yhteydessä tapahtuviin ammuntoi

hin sekä hälytysharjoituksiin. Ampumatilai

suuksiatulee rykmentissä parisenkymmentä 

vuosittain. Niissä ammutaan harjoituskalus

ton laukauksia n. 6-7000 kappaletta. Li

säksi tulevat lähinnä kilpailuammunnoissa 

ammuttavat taistelukranaatit eri kaliperisilla 

aseilla. Kesä-ja syysleiri jakaantuu kahteen 

vaiheeseen ammuntojen osalta: harjoitus

ammunnat ja kilpailuammunnat. 

1 HARJOITUSAMMUNNAT 

Harjoitusammuntojen päämääränä on kou

luttaa koulutusosastosta tuliyksikkö, joka 

hallitsee kaikki rannikkotykistön tulitoimin

taan liittyvlt erilaiset ' ampumamenetelmät. 

Ammunnat voidaan jakaa kolmeen vaihee

seen, jotka kuvaavat samalla koulutustason 

senhetkistä saavutusta. Nämä vaiheet ovat : 

1) koulutusammunnat, 
2) harjoltusammunnat ja 
3) taisteluammunnat. 

1. Koulutusammunnat 

Jo ennen ensimmäisiin koulutusammuntoi

hin pääsemistä edeltää viikkojen jaoskohtai

nen koulutus ja vähintään parin viikon mit

tainen «kehysharjoitusvaihe». Kehysharjoi

tuksessaon ampuva patteri hiottu 'kylmähar

joittelun' avulla yhtenäiseks i. Koulutusam

munnat alkavat tykkikohtaisilla P 3-ammun

noilla. Näiden tarkoituksena on totuttaa tyk

kimiehistö toimintaan tykillä kovapanosam

munnoissa, opettaa tykkikohtainen ampu

mamenetelmä P 3 (lähip ikamenetelmä) , 

opettaa tykinjohtajat johtamaan ko metelmä 

sekä tykkitoiminnallisesti että tulenjohdol

lisesti. 
Seuraavassa vaiheessa mukaan tulee koko 

ampuva patteri : tj-, keskiö- ja tykkijaos ja 

alkaa muiden P-menetelmien ja niiden sovel

lutusten ampumisharjoittelu. Tämä vaihe on 

aina alkuun hidasta ja useasti virheiden sä

vyttämää. Mitä paremmin jaoskohtainen ja 

kehysharjoituskoulutus on suoritettu sitä 

joustavammin lähtevät ko ammunnat käyn

tiin. P-menetelmien osaamisen jälkeen tule

vat mukaan M 1-menetelmä, pimeäammun

nat ja maa-ammunnat. Näiden osaaminen 

vaatii tuliykslköltl jo hyvää koulutustasoa. 

K~ulutusammunnat suoritetaan tuliyksiköit

täin yleensä pari viikkoa ennen varsinaista 

ampumaleiriä ja ammunnat johtaa tuliyksi
kön ra-päällikkö . 

2. Harjoitusammunnat 

Harjoitusammuntavaihe on eräs keskeinen 
0~~ amp_u~aleirien ohjelmistoa. Ampuma

l~in l lä toimitaan normaalisti patteristo / Ran

n ik~o~kmenttiorgan isaatiossa., Ampuvia 

y~siköitä 0 ~ useita ja ammunnat johtaa har

ioitusp~ttensta komentaja ja esikunta. Täl

löin harJoitellaan ja ammutaan laaditun meri

a~~unnan tulisuunnitelman mukaisesti eri

laisin ampumamenetelmin harjoitusammun

toja . Harjo itusammunnat suoritetaan «rau

hanomaisesti» eli ilman tilannetta ja se on 

harjoittelua tilanteenmukaista toimintaa var

ten . Harjoitusammuntojen päämääränä on 

to!ut_taa pston esikunta ja tuliyksiköt yhteis

toimintaan , selvittää laaditun meriammun

nan tulisuunnitelman paikkansapitävyys 

selvittää viestiyhteydet Ja totuttaa tuliyksi~ 

köt _k~rinalaiseen tulenkäyttöön. 

Hario1tusammuntavaihe leirillä kestää pari 

vuorokautta. Harjo itusammuntavaiheeseen 

pääs_y edellyttää, että kukin tuliyksikkö on 

suorittanut ennen leiriä koulutusammunnat 
huolella. 

Maali su_unnassa . . . SA -kuva 

3. Taisteluammunnat 

Ampumaleirien tärkein vaihe on taisteluam

muntavaihe. Taisteluammunnoissa pyritään 

todelliseen tilanteeseen ja tulitoimintaan . 

Ampumaharjoituksen johtaja on etukäteen 

laatinut vihollistilanteen, jonka mukaisesti 

hän järjestää maalitoiminnan ja tilanteen ku

va~ksen. Pston komentaja käyttää tuliyksi

kö1tten tulta saamiensa tilanteenkuvausten 

mukaisesti. Taisteluammuntavaiheessa tes

tataan tulenavausnopeutta ja -tarkkuutta 

tulen keskittämistä, tulisuunnitelman toimi~ 

vuutta, viestiyhteyksiä ja monia muita tuli

toi_mint_aan liittyviä tekijöitä. Varomääräys

~y1stä Jo_htue_n ei_ ampuvilla pattereilla jär

Jestetä vIhollisto1mintaa kuvaavaa maalitoi

mintaa, joka todellisuudessa saattaisi olla 

vo_imakasta ja vaikuttaisi huomattavasti 

ta1steluammuntojen suorituksiin . 

11 KILPAILUAMMUNNAT 

Kilpailuammuntojen tarkoituksena on mita

tata eri rannikkotykistöjoukko-osastojen pa

rem_~uus vuosittain . Ammuntojen säännöt 

laati I PErt!sto, joka myös kokoaa ja tarkistaa 

ammuntoien tulokset sekä julkistaa ne 

~ilpailuammunnat toteutetaan ampum~lei

nen yhteydessä keväällä ja syksyllä. Am-



munnat on suoritettava kolmanteen leiri päi
vään mennessä. Tämä edellyttää, että meil
lä on loppuun saakka trimmattu «kilpailu
ammuntapatteri» jo ennen leiriä. PErttsto 
asettaa jokaiseen kilpailuammuntaan oman 
tarkkailijan , jonka tehtävä on seurata, että 
kilpailuammunnassa noudatetaan annettuja 
sääntöjä. Kil pailuyksikkö käsittää 2-tykkisen 
patterin ja erillisen meritulenjohtoryhmän. 
Tulenjohtajina toimivat nuoremmat upseerit 
ja toimiupseerit. 

Kllpalluammuntojen Jako 

1. Raskaan patterin ammunnat (kalustot 152 
50 T, 152 45 C, 152 H 37) 
P 1 leikkausmittauksella 
kaksitähysteisenä 
P1 tutkatulenjohdolla 
M 12 laseretäisyys
mittauksella 

2. Talstelukllpalluammunnat 
TK, 130 K 54) 
n käsisuuntauksella 

- T2 moottorisuuntauksella 

18 laukausta 
18 laukausta 

24 laukausta 

(kalustot 100 

12 laukausta 
12 laukausta 

Raskaan patterin kilpailuammunnoissa len
toajan pitää olla yli 25 sekuntia, mikä tarkoit
taa, että maalin pitää olla n 11 km etäisyy-

100 TK ampuu SA-kuva 

dellä ampuvasta patterista. Tulitus tapahtuu 
rajoitettuna pikatulena komentamalla esim. 
3 kertaa ryöppyjä, joiden perusteella tulen
johtaja korjaa tulta. Ampumaohjesäännön 
noudattaminen on tärkeää raskaan patterin 
kilpailuammunnoissa. 
Taistelukilpailuammunnoissa lentoajan pi
tää myös olla yli 25 sekuntia, joka vastaa 
yli 10 km ampumaetäisyyttä. Nimensä mu
kaisesti on kyseessä taisteluammunta ja 
menetelmät ja ammunnan järjestelyt ovat 
täysin vapaat. 

Kllpalluammuntojen tarkkailu 

Jotta ammunnasta saadaan todellinen kuva, 
joudutaan jokaisesta ammunnasta suoritta
maan ns ammunnan tarkkailu. Tätä varten 
muodostetaan tarkkailuryhmä. Tarkkailu
ryhmän tulosten perusteella voidaan jokai
sen laukauksen sijainti määrittää tarkasti 
paikallisesti ja ajallisesti. Tarkkailuryhmäs
sä on 14 henkilöä ja heillä vielä monella kir
juri. Näinollen tarkkailupalvelu ei ole yhtään 
sen vähäisempi osa kilpailuammuntaa kuin 
itseammunta. Monesti heikosti hoidetulla 
tarkkailupalvelulla on pilattu erinomainen 
ammunta. Joskus päinvastoin. Tarkkailu
henkilöstön tehtäviä ovat mm erilaisten aika-

tekijöi?en mä~rittäminen, pituushavaintojen 
te~eminen, s1vupoikkeamien mittaaminen 
erilaiset kirjaamistehtävät ym. ' 

Kllpalluammuntojen tulostus 
Tar~kailupöytäkirjojen perusteella kukin tu
lenJohtaja_ l~atii am_pu_mapöytäkirjan . Ampu
mapöytäk1qan laatiminen on niin monimut
kainen ja työläs toimenpide, etten katso ai
heelliseksi selvittää sitä näin lyhyessä esi
tyksessä. Ampumapöytäkirjan mielenkiin
toisin kohta on tietenkin «KOULUTUKSEN 
TEHOLUKU», luku, jolla ilmaistaan ammun
nan onnistuminen . Teholuku lasketaan te
holukukaavan perusteella . Teholukuun eli 
koko ammunnan onnistumiseen vaikuttavia 
tekijöitä ovat 
1) aikatekijä, eli kuinka kauan on kulunut 

aikaa 1 ls-viimeiseen laukaukseen 
2) virheettömyys. Virhepisteitä voi saada 

esim. 
- havaintovirheestä 
- komentovirheestä 
- hajontavirheestä 
- asetusvirheestä 
- ajanylityksestä 

3) osumaprosentti 
Taistelukilpailuammunnan teholuku on suo
r~an\ osumaprosentti , mikäli ei ole tullut 
a1katekijävirhettä. 

Tulenjohtajan laatiman ampumapöytäkirjan 
tarkastaa ampumaharjoituksen johtaja ja 
esittelee _sen joukko-osaston komentaja! le. 
~än su_onttaaoman arvostelun ammunnasta 
Ja vahvistaa pöytäkirjan nimikirjoituksellaan. 
~mpumapöytäkirjat toimitetaan PErttstoon 
Jossa kaikkien joukko-osastojen suorittamat 
ammunnat tarkastetaan ja tulokset julkais
taan. 

YHDISTELMÄ 

Useasti on kuullut väitettävän-, että kilpai
l~ammuntatoiminta suuntaa koulutuksen 
tiettyyn ammuntalajiin ja että tämän takia 
m~u ampumatoiminta kärsii. Jos aikoo kil
paIlua~munnassa menestyä, on hallittava 
k?kona1suus. Kilpailuammunnat pakottavat 
pitämään kor~eaa tykistöllistä taitoa yllä 
Jouk~o-osasto1ssa. Rykmentin osalta tämä 
kunnia on annettu Isosaaren linnakkeelle 
uuden koulutusjärjestelmän myötä. Viimeis
t'7n v~osien aikana rykmentin menestys niin 
kilpailu- kuin kaikissa muissakin ammun
nois~a on ollut hyvä. Tätä todistavat lukuisat 
kunniataulut Isosaaren linnakkeen kasarmin 
käytäväri seinällä. 

AATELUUS VELVOITTAA 
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MISSÄ VARUSMIEHET -

SIELLÄ RSKY 

Varusmiehet eivät ehkä tule useinkaan ajatelleeksi mitä kaikkea «vihreät sisaret» tekevät varus

miesten keskuudessa Ja heidän hyväkseen. 

Asian valottamiseksi Linnake-lehti kävi tapaamasa RSKY:n puheenjohtajaa Liisa Osterlundia. 

Hän on Johtanut Rannikkosotilaskotiyhdistystä viimeiset kuusi vuotta. 

Vierailimme myäs lokakuun saapumiserän alokkaiden tulojuhlassa Upinniemessä. Alokkai

den tulojuhlien Järjestäminen on yksi RSKY:n monista toimintamuodoista. 

Lukutuvista se alkoi 

RSKY aloitti toimintansa jo syksyllä 1918 

vaikka yhdi styksen ensimmäinen sot ilasko

t i saati in lsosaareen vuonna 1926. Yhd istys 

onkin Suomen toiseksi vanh in. To imintaalo i

tettiin lukutuvilla, kertoo Liisa Österlund . 

Alkuaikojen tärkeä toimintamuoto ol i myös 

joulupaketi t . Varusm iesten lukutuvista to i

minta on monipuolistunut ja laajentunut kä

sittämään koko Suomenn iemen etelärann i

kon aina Raumalta alkaen . 

Toimintapisteiden luku isuus ja vaikeat ran

nikko-olosuhteet ovatkin RSKY:n eriko isp ii r

re, joka erottaa sen mu ista valtakunnallisen 

sotilaskotiliiton jäsenyhdistyksistä. Meillä 

on aivan erilaiset ongelmat ja omat ratkai

summe, toteaa Liisa Österlund . Joudumme 

jatkuvasti pohtimaan , ku inka järjestää to i

minta vaikeissa olosuhteissa kuten esimer

kiksi linnakkeilla, merivalvonta-asemilla ja 

laivoilla. Toimintaamme pyritäänkin jatkos

sa tehostamaan näissä pienissä yksiköissä. 

Yhteistyötä Ja yhteishenkeä 

RSKY on luonnollisest i kiinteässä yhteis

työssä rannikolla toimivien joukko-osasto

jen kanssa. Yhteistyö on ollut erittäin hyvää, 

mikä onkin välttämätöntä , kertoo Li isa Öster

lund . Erityisesti monet kuljetusongelmat ei

vät ratkeaisi liman halua yhteistoimintaan ja 

molemmlnpuollsta luottamusta. Molemmat 

tarvitsevat toisiaan . 

Erittäin myönteisenä Liisa Österlund näkee 

jatkuvasti lisääntyneen yhteistyön varus

miestoimikuntien kanssa. On tärkeää, että 

uudet varusmiesto imikuntien puheenjohta

jat tultuaan nimitetyiksi tehtäväänsä ottavat 

pikaisest i yhteyttä RSKY:een. Tällöin yhteis

to imintaan ei tule katkoksia ja voidaan heti 

kartoittaa yh teistyön tarve ja kehittää sen 

muotoja. 
RS~Y:n onnistuneen toiminnan ehkä tär

keimpänä perustana Liisa Österlund näkee 

yhdistyksen jäsenten, sisarten erittäin hy

vän sisäisen yhteishengen . Sen avulla on voi

tu selviytyä suuriakin ponnisteluja vaativista 

tehtävistä . Hyvä yhteishenki onkin välttämä

tän vapaaehtoisessa naistyössä, jota sotilas

kotityö on . 

Mitä kaikkea 

Sotilaskotien ylläpito on vain yksi RSKY:n 

monista toimintamuodoista. Muita varus

miesten hyväksi tehtäviä toimintoja ovat : 

kirjastopalvelujen järjestäminen, leirisoti

laskodit , erilaiset juhlat kuten joulujuhlat ja 

alokkaiden tulojuhlat, varusmiesten kult

tuud- ja harrastustoiminnan ohjaaminen ja 

tukeminen . Yarusmiesten käyttöön hankit

tujen televisioiden ja muun vastaavan viihde

välineistön osuus yhdistyksen menoista on 

huomattava. Luetteloa voisi jatkaa vielä pit

kään. Voidaankin todeta, että lähes kaikki 

varusmiesten vapaa-ajan toiminta kasarmi

alueella tapahtuu enemmän tai vähemmän 

RSKY:n avustuksella. 

Sotilaskotiauto toiminnassa 

Tulojuhlat Upinniemessä 

~pinniemen sotilaskoti , joka on RSKY:n suu

rin , oli p_utsattu ja puleerattu j uhlakuntoon . 

Työtä oli selväst i tehty paljon j uhlien onn is

)u_miseksi : ohjelm ia harjoitel tu, puhei ta ki r-

101tettu, pullia ja kakkuja leivottu . Kai kki ol i 

v~lmiina maanantaina 13.10. klo 19.00 . 

~1.sä~n m~rssi harmaita miehiä päät li ki pal

Ja1ks1 kynittynä. RannJP:n alokkaat asettui

vat paikoilleen. Heidän jälkeensä sisään 

marssivat tyylikkäät punalaattaiset alokkaat 

lomapuvuissaan . Erään kaikille tutun sanon

nan loppuhan kuuluu « ... mutta RT-m ies on 

herrasmies» . 

Tilaisuuden alo itti HelLAs :n varusmiesten 

bändi ja juontamisesta vastasi tottuneest i 

RSKY:n hallituksen jäsen ja paikall isen Pork

kalan yhdistyksen sihteeri Salme Törneb lom 

Ohjel_ma oli monipuolista: musiikk ia, lyhyitä 

pu_he1ta alokkaille, korkatasoista hanurin

soittoa, Kalle Juurelan huumoria Ja 

~annJP:n RAuK :n esittämä katkelma opere

tista Jääkärin morsian . Ohjelmaan kuulu i 

myös SIRtR:n ja RannJP:n alokkaiden vä li

n~n ti~tokilpailu kolmimiehisin joukkuein. 

T1etok1lpailun voittivat SIRtR :n KoulPtrin 

alokkaat pistein 3-2. Tilaisuuden runsaas

ta tarjoilusta vastasi luonnollisesti RSKY. 

VETOOMUS VARUSMIEHILLE 

Kertokaa omaisillenne ja tuttavillenne vihrei

den sisarten työn merkityksestä varusmie

hille. Kehottakaa heitä liittymään mukaan 

toimintaan. Puhelinsoitto riittää. 
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RSKY PÄHKINÄNKUORESSA 

o Suurimpia sotilaskotiliiton jäsenyhdis

tyksestä. 

o maan toiseksi vanhin sotilaskotiyhdistys, 

perustettu 1918 

o 700 jäsentä ja noin 50 palkattua henkilö

kuntaa 

o 11 paikallisosastoa: Kyminlinna Helsinki 

Lo~iisa , ~uomenlinna , Porkka!~, Hanko: 

Skmnarv1k , Turku , Korppoo, Uusikaupun

ki ja Rauma 

o ~aik?l(isosastot jakautuvat jaostoihin, 

Jolla,s,a ovat mm kirjasto- , ohjelma- iiik

kuvasotilaskoti- , myyjäis- ja tarjolluJaos

tot 

o ylläpitää 19 solilaskotia , kolmea kiinteää 

leir~~olil~skotia , kuutta laivakanttiinia ja 

yhta sot,laskotiautoa 

o sisarten vapaaehtoiset työtunnit vuonna 

1979 olivat 17 646 

o ylin päättävä elin on yhdistyksen kokous 

ja toimeenpaneva elin on hallitus 

o hallitus muodostuu puheenjohtajasta , 

kuudesta varsinaisesta ja kolmesta vara

jäsenestä , joista kaksi on puolustusvoi

mien määräämää yhteysupseeria, toinen 

mer!voimista ja toinen rannikkotykistöstä 

o yhdistyksen kanslia sijaitsee osoitteessa 

Katajanokankatu 4 D puh. 90-630148 

Tekst i: Korpr Pekkala 

Upinniemen sotilasko ti juh lakunnossa 
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Reijo Telaranta 

MAAN PUOLUSTUSKILLAT 

VASTAAVAT 

HAASTEESEEN 

RT-killan puheenjohtaja 
Reijo Telaranta 

Kerran Rt-mies • aina Rt-mies. Siinä helpoimmin mieleen tuleva syy toiminnalle Helsingin 
Rannikkotykistökillassa. Ytimeen syöpyneen aselajihengen ja nostalgian takaa löytyy kui
tenkin myös muita syitä. Sellaisia, jotka pystyvät vastaamaan viihdetarjonnan kaikelle Järjes
tötoiminnalle antamiin haasteisiin. 

Maanpuolustuskiltoja on yhteensä kuusi
kymmentäyksi. Yhteinen jäsenmäärä on lä
hellä neljääkymmentätuhatta. 
Vanhimmat killat on perustettu 50-luvulla. 
Kiltojen joukossa on alueellisia kiltöja , jouk
ko-osastokiltoja sekä aselajikiltoja. Näihin 
aselajikiltoihin lasketaan myös Helsingin 
Rannikkotykistökilta. Toisaalta siihen sopi- · 
vai hyvin myös joukko-osastokillan tunnus
merkit . Keskittyyhän toiminta pitkälle 
SIRtR :n ympärille. 
Killat eroavat muista reserviläisjärjestöistä 
mm. siinä, ettei jäsenyyden ehtona tai estee
nä ole mikään määrätty sotilasarvo. Niinpä 
Rannikkotykistökiltaan kuuluukin Rt-miehiä 
tykkimiehestä kenraaliin. 

Vankka henkinen selkäranka 

Kiltojen jäsenillä on omat poliittiset kantan
sa kuten muillakin kansalaisilla. Kiltatyö on 
kuitenkin epäpoliittista. 
Toiminnalla on silti myös vankka aattellinen 
selkäranka. Kaiken perustana on Suomen vi
rallinen turvallisuuspolitiikka, joka jakautuu 
ulkopolitiikkaan ja maanpuolustukseen . Tä
män turvalllsuuspolltllkan takaajana on Suo
men kansan valitsema eduskunta. 

Muita toiminnan perusteita ovat YK:n perus
kirja sekä yya-sopimus. 
Kaikkia kiltoja yhdistävä tekijä on maanpuo
lustustahto . Se on käytännön isänmaalli
suutta, joka merkitsee mm. omakohtaista 
työtä suomalaisen yhteiskunnan ja elämän
muodon hyväksi. Kiilalaiset haluavat jättää 
tämän maan seuraaville sukupolville turvalli
sena sekä rakastamisen ja puolustam isen ar
voisena. 

Asiaa voidaan lähestyä myös toisesta suun
nasta: 

Mikäli arkiset huolet ja epävarmuus toimeen
tulosta pusertavat kansalaista, tuntuvat kan
sallinen turvallisuus ja maanpuolustustahto 
etäisiltä ja vaikeast i sisäistettäviltä. Siksi 
kiltatoiminta ei olekaan vaikeuksissa kamp
pailevien lähimmäisten isänmaallisuuden 
epäilemistä tai jyvittämistä. Tavoitteena on 
tehdä pik'emminkin maastamme sellainen, 
että mahdollisimman mon i voi kokea sen 
vaalimisen arvoisena isänmaanaan . 
Näiltä kiltatyön taloudellisilta ja sosiaali 
silta perustuksilta löytyvät varmasti ne to i
mintalinjat , joiden varaan on hyvä rakentaa 
myös klltatolminnan monet käytännön muo
dot. 

Kiltatoiminnalla on paljon tarjottavana 

Edellä mainittujen tavoitteiden toteuttami
seksi Kilta jakaa jäsenilleen runsaasti tietoa 
turvallisuuspolitiikasta . Näkyvimmin ovat 
esillä tietysti omaa aselajia sivuavat seikat . 
Tieto leviää sekä esitelmien että eri julkai
sujen välityksellä. Tällaisia ovat mm. kilto
jen oma lehti Suomen Sotilas - Suomen 
Mies. Jokainen kiltalainen saa kotiinsa kir
jeiden ja tiedotteiden lisäksi 14 kertaa vuo
dessa Helsingin Reservinsanomat sekä4 ker
taa vuodessa Rannikonpuolustajan . Lisäksi 
jäsenistölle jaetaan kerran vuodessa vapaa
kappaleena Killan ja SIRtR :n yhdessä jul
kaiseman Linnake-lehden erikoisnumero. 
Killan 30 markan jäsen maksulle (varusmies
aikana ei jäsenmaksua peritä) saa siis run
saasti vastinetta pelkästään tätä kautta! 
Varusmiehen kannalta ehkä näkyvin toimin
tamuoto on viime vuosina ollut elokuvatoi
minta. Yhteistyössä varusmiesten kanssa 
on järjestetty säännöllisiä elokuvai Iloja. 
Toinen näkyvä yhteistoiminnan muoto on 
tämä Linnake-lehti. 
Myös erilaisten tilaisuuksien järjestämises
sä Kilta on voinut olla mukana. Lukuisat lin
nakevierai I ut , omaisten päivät ja muut tapah
tumat on viety yhtenäisesti läpi työnjaon 
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koituessa molempien voitoksi . 
Kiilalaisten kannalta tällaiset tapahtumat 
ovat merkinneet kiinnostavia retkiä , tilai
suuksia linnakevierailuihin , ammuntojen 
seuraamista, koko perheen retkiä saaristoon 
jne. 
Varusmiehet puolestaan ovat saaneet tätä 
kautta käyttöönsä vuos ien varrella tällaisista 
järjestelyistä kertyneen kokemuksen , tarvit
tavan materiaaliavun sekä monille toimin
noille tärkeän jatkuvuuden . 
Kiltatoiminnan «ruohonjuuritasolta» löytyy 
monenlaista askartelua. On saunailtoja , teat
teri käyntejä , elokuva- ja esitelmäiltoja, ret
kiä, vierailuja juhlia jne. Monista tilaisuuk
sista on aikaa myöten muodostunut paitsi 
ruotukavereiden ja entisten kouluttajien vä
lisiä tapaamisia myös koko perheen tapah
tumia. Tehokkainta maanpuolustustyötä on
kin varmasti se, joka aloitetaan jo yhteiskun
nan perusyksiköstä - perheestä. Päämäärä
nä on tässäkin asiatietojen jakam inen ni iksi 
rakennuspuiksi , joista nuori kansalainen vä
hitellen kokoaa oman näkemyksensä tur
vallisuuspolitiikasta , maanpuolustuksesta 
ja kiltatyöstä . 

Jäsenhakemuslomake sivulla 39. 

Osa Rannikkotykistökiflan johtokunnasta hahmottelemassa tulevaa toimintaa. Kuvassa va
semmalta Asko Hei/ala, Kauko Pyyskänen, Helmuth Hess, Ensio Selin, Viljo Markkanen ja 
Olli Keto 
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Näkyvää 
suomalaista 
jälkeä 

Nokialla on Suomessa kolmi-
senkymmentä tuotantolaitosta, • 
joissa työskentelee no in 16.000 
ihmistä. Päätuotantoalat ovat 
metsä-, kumi- ja metalliteol
lisuus sekä elektroniikka 
ja muoviteollisuus. 

Nokian monipuo
lisesta tuotannosta 
renkaat . jalkineet 
ja talouspaperit 
ovat tuttuja 
useimmille 
suomalaisille. 
Vuosien mittaan 
Nokian pehmo
paperit. 

työ-. ja vapaa
ajan jalkineet 

sekä autojen ja 
työkoneiden ren

kaat ovat saavutta
neet vankan jalansi

jan etäisilläkin vien ti 
markkinoilla. 

Huomattava osa Nokian 
tuotannosta menee eri alojen 
teollisuudelle . kaupan . liiken

teen ja muiden elinkeinoalojen 
o rganisaatioille. 

Nokia sähköistää maaseutukyliä 
Lähi-Idässä . sen tietokoneet valvovat 
ja ohjaavat puunjalostusteollisuuden 

tuo tantoprosesseja johtavissa puunjalos
tusmaissa ja Nokian renkaat sekä autojen 
kurnitukset valtaavat markkinoita Keski

Eurooppaa. Kanadaa ja Yhdysvaltoja myöten. 

NCJl<IA 
METBÄTEOLLISUUS KUMITEOLLISUUS METALLITEOLLISUUS 

ELEKTRONIIKKA MUOVITEOLLISUUS 

RT-killan jäsenhakemus 

Olen kiinnostunut Rt-killan jäsenyydestä 

Nimi .................... ... ...... . ... . ... . ..... .. .. ...... ... . 

Osoite ......... . . . ............. . ............................. . 

Puh.numero ..... .... ......... . ....... . ......... ... . ... ....... . 

Tämän lomakkeen voi palauttaa Rt-killalle Rykmentin välityksellä tai suo
raan toiminnanjohtaja Markkaselle 
osoite Kontulankaari 11 C 89 Helsinki 94 

RAN NIKKOSOTILASKOTI
YH DISTYS 

• 
perämoottorit 

me, ,u1,e,. 
sisäperämoottorit 

PL 331, 00101 Helsinki 10 

Puuskarinne Jollas Puh. 6983011 

vuotta 
Maata kasvattaen 
Maata rakentaen 

HANKKIJA 



UNDELL 
KONTTORITARVl<E 
PIKATUKKU 

Kiviaidankatu 21, 00210 Helsinki 21, puh.670101 

SARCO OY 

Suomalaista elektroniikkaa 
yli SOvuotta 

0 BACKMAN & CO 
ELINTARVIKELIIKE 

Sorvaajankatu 16 Helsinki 
Puh. 90/ 784443-7553518 

SINUNKIN INT-KUVASI 
VALMISTAA TUHA TKUVA 

JA 

l(UVA-AHTI OY 
Flemingink. 7, 00530 Hki 53, p. 717 004 
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KUVASATOA 111/80 ALOKKAIDEN VALATILAISUUDESTA INKOOSSA 

KoulPtrin päällikkö 
Maj H Tiilikainen joh
taa yksikkönsä ohi
marssiin . Ohimarssin 
otti vastaan Rykmen
tin komentaja 
Ev O Vehmas 

Ev O Vehmas puhuu 
alokkaille, tuleville 
tykkimiehille Inkoon 
kirkossa 

Valan jälkeen tykki-
~ miehille ja heidän 

omaisilleen oli järjes-
~ tetty maastolounas 

«kenttäruokalassa» 

Varusmiestoimikunnat (VMTK), RT:ssä tie
tysti Rannikkotykkimiestoimikunta RTTK, 
ovat osa puolustusvoimien virallista organi
saatiota. Toimikunta on suoraan joukko
osaston komentajan alaisuudessa toimiva 
joukko-osaston osa, jonka päämääränä on 
omalla toiminnallaan edistää maanpuolus
tustahtoisten ja tehtävänsä taitavien sotilai

de_!l kasvattamista. Päämääräänsitoimikunta 
pyrkii kehittämällä varusmiesten sosiaalisia 
oloja, yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja 
viihtyvyyttä. Toimikunnan kautta on jokaisel
la varusmiehellä mahdollisuustehdä aloittei
ta ja tuodaesilleasioita, jotka häntä askarrut
tavat. 
Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentissä 
toimikuntaan kuuluu Esikuntapatterin , Kou
lutuspatterin, Isosaaren ja Mäkiluodon lin
nakkeiden alokkaiden, tykkimiesten ja ryh
mänjohtajien sekä kokelaiden edustajat. Kan
tahenkilökunnan edustajana RTTK:ssa on 
komentajan nimittämä ohjaaja, jonka tehtä
vänä on neuvoa ja opastaa toimikuntaa sen 
työssä. Toimikunta esittää ja komentaja ni-
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MIKÄ ON RTTK? 
mittää puheenjohtajan ja asiamiehen, jotka 
toteuttavat käytännössä toimikunncm päättä
mät toimenpiteet. RTTK:ntoimistoon Santa
haminassa ja puheenjohtajan sekä asiamie
hen yksikkö on EPtri. 
Toimikunta kokoontuu säännöllisesti n. kol
men viikon välein. Kokouksissaan toimikun
ta käsittelee sille tehtyjä aloitteita ja esityk
siä. Puheenjohtaja esittelee toimikunnan 
päätökset rykmentin komentajalle hyväksyt
täviksi, tämän jälkeen päätöksiä voidaan ryh
tyä toteuttamaan. 
Toimikunnan työssä voidaan erottaa seuraa
vat toisistaan poikkeavat alueet : 

rykmentin eri yksiköissä palveleviin koh
distuva toiminta 
yhteistoiminta Santahaminan ja Porkka
lan varuskuntien muiden joukko-osasto
jen (vast) VMTK: n kanssa palvel usolosuh
teiden edistämiseksi ao varuskunnissa 
puolustusvoimien ulkopuolisiin sidos
ryhmiin vaikuttaminen varusmiesten ja 
heidän omaistensa taloudellisten ja so
siaalisten olojen parantamiseksi 

OHJAAJA PUHEENJOHTAJA RSKY 

EPtrin 
päällikkö 

KoulPtri:n 
päällikkö 

lsoslke:n 
päällikkö 

Mäklllke:n 
. päällikkö 

ASIAMIES 

EPtri:n 
yks edustajat 

KoulPtri:n 
yks edustajat 

lsoslke:n 
yks edustajat 

Mäkillke:n 
yks edustajat 

varusmiehet 

RT-KILTA 

H:GIN NMKY 

KAAVIO RTTK:n 

ASEMASTA SIRtR:ssä. 



Laurentius-kuoro esiintymässä Mäkiluodon varusm1eh1/le 

TOIMINTAA ON 
RTTK :ntoimintayksiköissäontiedottamisen 
ja opastamisen ohella vapaa-ajan aktivoi
mista. Omalta osaltaan RTTK huolehtii ur
heilu- ja muiden vapaa-ajanviettovälineiden 
hankinnoista. Järjestämme myös retkiä ur
heilu- ja kulttuuritilaisuuksiin tai saatamme 
näitä palveluja muuten varusmiesten ulottu
ville. Esimerkkeinä elokuvaesitykset linnak
keilla ja Laurentius-kuoron vierailu Mäkiluo
dolla. 

ALENNUSLIPPUJA VARUSMIEHILLE 

Jo perustamisestaan , kymmenen vuotta sit
ten , alkaen ovat pääkaupunkiseudun varus
miestoimikunnat esittäneet helsinkiläis i lle 
varusm iehilleoikeuttamatkustaalasten lipun 

hinnalla HKL:n llikennevällneissl. Kuluvana 
syksynä asiaan tartuttiin jälleen kerran tar
mokkaasti, kun Helsingin Sanomnat kertoi 
26.10.-80, että «Helsinki empii varusmiesten 
alennuslippuja». RTTK yhdessä muiden pU
kaupunkiseudun VMTK:n kanssa suorittivat 
monen laislatoimenpiteitäasiaan vaikuttami
seksi. Puheenjohtajat kävivät mm. tapaa
massa kaupunginhallituksen jäseniä 12.11. 
Ponnistelut ovat vihdoin johtamassa myön
teiseen tulokseen. Kaupunginvaltuusto 
päätti kokouksessaan 26.11.-80, että HKL:n 
alennuslippujen osto-oikeutta tullaan laa
jentamaan siten, että helsinkiläisellä varus
miehellä on oikeus ostaa lastenlipun hin
taisia 10-matkan sarjalippuja ja kuukausi
lippu ja. tkm P Honkanen 

RTTK:n puheenjohtaja tkm P Honkanen (oikealla) Helsingin kaupunginhallituksen edustajia 

tapaamassa 


