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Käskystä kaikki alkoi , niin kuin monet asiat puolustusvoi
missa alkavat. Harvoin vain käskyn seuraus on niin vä
rikäs , monivivahteinen ja uusia juonenkäänteitä täynnä. 
Joukko-osaston komentaja antoi alaisilleen käskyn tehdä 
joukko-osastolehti . Vuosi oli 1996. Aikana jolloin ei ilmes
tynyt läheskään nykyistä määrää eri joukkojen omia paino
tuotteita. Syntyi lehti nimeltä Kotkan Kynnet. 

On oltava kiitollinen ja osattava arvostaa lehden pelottomia 
alkuunpanijoita. Kynnet sivuillaan kertovat paljon sellaista 
mikä ei Sota-arkistossa tutkijalle avaudu asiakirjateksteis
tä . Kotkan Kynnet on ollut aidosti joukko-osaston oma lehti 
ja vahvasti peilannut sen arkea ja työtä , varsin usein myös 
iloisia juhlahetkiä. 

Kotkan Kynnet on kymmenen vuoden ajan saanut kuvata 
joukko-osaston voimakasta kehitystä . Tuona aikana jouk
ko-osaston henkilöstömäärä lähes kaksinkertaistui ja va
rusmiesvahvuudet kasvoivat kolmanneksella . Kaksi uutta 
perusyksikköä ja yksi merivalvonta-asema otettiin johtoon . 
Toinen uusista perusyksiköistä oli jo kertaalleen vartiolin
nakkeeksi muutettu Rankin linnake. Puolustushaara , jouk
ko-osaston nimi , virkapuku ja sotilasarvot vaihtuivat. Kou
lutustehtävät monipuolistuivat siten , että parhaimmillaan 
koulutettiin yli kahtakymmentä eri koulutushaaraa yhdestä 
saapumiserästä . Ensin tykkimiehistä rannikkojalkaväkeen 
ja myöhemmin rannikkojääkäreitä. Joukko-osaston esi
kunta palasi juurilleen Haminan perinteikkääseen varus
kuntakaupunkiin . 

Kuluneen kymmenen vuoden kaikkien eri kehitysvaihei
den kuvaaminen jää historiankirjoittajien mielenkiintoisek
si tehtäväksi. Muutos on ollut nopeaa ja pakottanut joukon 
jatkuvaan itsensä kehittämiseen . Kaikkiin haasteisiin on 
pystytty vastaamaan ja tulokset ovat olleet erinomaisia . 

Uljaimmassa liidossa Kotkan Kynnet vastaanotti vuonna 
2000 parhaan maanpuolustuslehden palkinnon . Tulosta on 
pidettävä erinomaisena, koska lehti valmistui pienen jou
kon omin voimin , käytännössä ilman ulkopuolista apua . 

Tämä Kotkan Kynsien viimeiseksi jäävä lehti rakentuu kol
melle teemalle . Itsenäisen joukko-osaston viimeinen toi
mintavuosi on dokumentoitu kuvin ja tekstein . Tulevaisuu
den kulmakiveä eli meritiedustelukoulutusta on lähestytty 
useasta näkökulmasta. Uuden yksikkötyypin koulutuksen 
ja suorituskyvyn kehittäminen on pitänyt valmiusvaatimus
ten ohella joukkomme edelleen jatkuvassa positiivisessa 
liikkeessä. Kolmas pääteema on uljaan joukko-osastom
me historia , jota emme voineet ohittaa ilman , että se saa 
riittävän osuuden lehtemme sivumäärästä. Samalla ker
romme mistä olemme tulossa ja tunnustamme sen henki
sen perinnön , mikä on muovannut joukostamme niin erityi
sen. Teemme kunniaa menneille sukupolville kiitollisina ja 
ylpeinä taustastamme. 

Ympyrä sulkeutuu. Kotkan Rannikkoalue ja Kotkan Kyn
net jäävät historiaan. Kotkan Rannikkopataljoona jatkaa 
edeltäjänsä tehtävillä Suomenlahden Meripuolustusalu
een alaisena joukkoyksikkönä. Koskaan ei pidä sanoa ei 
koskaan , mutta selvää on, etteivät joukkoyksikön voima
varat riitä oman henkilöstölehden tuottamiseen . Jatkossa 
kirjalliset tuotteet saavat paikkansa Suomenlahden Meri
puolustusalueen omassa, vielä nimettömässä henkilöstö
lehdessä , jonka julkaiseminen alkaa vuonna 2007. Kotkan 
Kynnet kiittää kaikkia lukijoitaan ja tukijoitaan menneistä 
vuosista. Erityisen tunnustuksen ansaitsevat ahkerat kir
joittajamme, joita ilman tämäkään lehti ei olisi ilmestynyt. 

Käskyyn kaikki päättyi , niin kuin monet asiat puolustusvoi
missa päättyvät. Kotkan Kynnet jäävät historiaan terävinä , 
kiiltävinä ja tahrattomina . 

PäiufftM1iitaja 
K~ajakip,tmu, Juha TtJYidGeu 
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Tasan vuosi sitten kirjoitin vastaavassa tilanteessa leh
teemme seuraavasti : "Alkavan toimintavuotemme paino
piste tulee ehdottomasti olemaan rakennemuutoksen on
nistuneessa läpiviennissä. Siihen liittyy monien vaikeiden 
ja kipeästikin koskettavien asioiden ohella myös uuden ja 
haastavan koulutuksen käynnistäminen". 

Juuri näin on tapahtunut. Valtava määrä henkilöstön aikaa 
ja energiaa on käytetty siihen , että rakennemuutos kyet
täisiin toteuttamaan mahdollisimman joustavasti ja kivut
tomasti vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena on koko 
ajan ollut, että Kotkan Rannikkopataljoona voi aloittaa 
toimintansa suuren merellisen valmiusyhtymän , Suomen
lahden Meripuolustusalueen osana parhain mahdollisin 
toimintaedellytyksin . 

Vuoden aikana on käyty lukematon määrä niin omia työn
tekijöitä kuin myös eri yhteistyökumppaneita ja erilaisia 
asioita koskevia neuvotteluita. Neuvotteluiden tulokset 
näkyvät muun muassa henkilöstön sijoittumisena uusiin 
tehtäviin , saarten osittaisena tyhjentymisenä , koulutus
ohjeiden ja - oppaiden tuottamisena ja uuden joukkotuo
tannon käynnistymisenä. Takana on runsaasti miettimistä, 
ideointia ja suunnittelua , puhumattakaan koulutuksen ja 
materiaalisiirtojen synnyttämistä hikipisaroista ja ajetuista 
merimaileista. 

Olen erittäin tyytyväinen saavuttamaamme tulokseen . Sii
tä huolimatta, että jouduimme irtisanomaan yhden arvok
kaista työntekijöistämme ja useiden työpaikat vaihtuvat 
aina jopa työssäkäyntialuetta myöten , olemme mielestäni 
selviytyneet toimintavuotemme painopistealueen hoita
misesta erittäin hyvin. liman henkilöstömme erinomaista 
asennetta ja hyvää henkeä ei näin hyvään lopputulokseen 
olisi ollut mahdollista päästä. 

Joukossamme on aina osattu keskittyä ja luoda toiminnan 
painopiste tehtävistä olennaisimpiin . Työtä on tehty ope
ratiiviset tehtävät aina kirkkaana mielessä pitäen. Vuoden 
alusta alkaen saamme suuren valmiusyhtymän tuen käyt
töömme. Suomenlahden Meripuolustusalue ottaa samal
la vastuulleen monet joukko-osastolle kuuluvat rutiinit ja 
tukitehtävät. Kotkan Rannikkopataljoonassa voidaan siten 
entistäkin paremmin keskittyä operatiivisen ja koulutuksel
lisen tuloksen tekemiseen . Suomenlahden Meripuolustus
alueella on vastuullaan koko Suomenlahden turvallisuus. 
Niin meripuolustusalueen johto, kuin kaikki muutkin voivat 
huoletta luottaa siihen , että Itäisen Suomenlahden ranni
koiden puolustamisesta vastaa tulevaisuudessakin osaa
va ja tehokas joukko. Joukko joka on koulutettu ja jota 
koulutetaan merivoimien reserviin pääasiassa kymenlaak
solaisista hyvän ja isänmaalliseen asenteen omaavista 
nuorukaisista. 

Joukko-osastossamme on aina vaalittu hyviä suhteita vas
tuualueemme muihin joukkoihin , kun-tiin ja kaupunkeihin , 
yrityksiin , yhteisöihin ja viranomaisiin . Sama asia toisinpäin 
käännettynä kuuluisi , että "meistä on pidetty täällä Kymen-
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laaksossa hyvää huolta". Tätäkään tehtyä työtä ei kannata 
hukata. Meripuolustusalue ja Kotkan Rannikkopataljoona 
sen osana tulee jatkossakin tarvitsemaan ympäröivän yh
teiskunnan ja erityisesti Reserviupseeri koulun tukea aivan 
kuten ennenkin . Ystävämme ja yhteistyökumppanimme 
voivat myös luottaa siihen, että meidän puoleltamme yh
teistyö jatkuu kuten ennenkin . 

Koko henkilöstömme voi hyvillä mielin olla tyytyväinen te
kemäämme tulokseen . Olemme jälleen kerran saavutta
neet meille asetetut tulostavoitteet hyvin ja voimme hyvillä 
mielin kääntää katseemme tulevan vuoden haasteisiin . 
Itse luotan siihen , että Kotkan Rannikkopataljoona löytää 
paikkansa uudessa organisaatiossa ja kantaa vastuuntun
toisesti oman kortensa kekoon Suomenlahden Meripuo
lustusalueen vaativan ja tärkeän tehtävän täyttämisessä. 

Näiden ajatusten myötä haluan kiittää lämpimästi kaikkia 
joukko-osastossamme palvelevia ja palvelleita kuluneen 
vuoden aikana ammattitaidolla ja sitkeydellä tehdystä hy
västä työstä . Kiitän myös kaikkia yhteistyökumppaneitam
me ja tukijoitamme Kotkan Rannikkoalueen ja maanpuo
lustuksen hyväksi tehdystä työstä . 

Toivotan kaikille Kotkan Kynsien lukijoille Rauhallista Jou
lua ja kaikkea hyvää alkavalle uudelle vuodelle 2007 ! 

Kotkan Rannikkoalueen komentaja 
Komentaja Veijo Taipalus 

Komentaja Ta ipalus sekä Rouva Irmeli Kurikka 
Merivoimien vuosipäivätunnelmissa 9.7.2006. 



Kotkan Rannikkoalueen henkilöstö, 

Suomenlahden Meripuolustusalue on painopiste
suunnassa toimiva merivoimien valmiusyhtymä , joka 
vastaa osaltaan pääkaupungin ja koko Suomenlah
den turvallisuudesta . Normaaliaikana toiminnassa 
korostuvat johtamisvalmiuden ylläpito, alueellisen 
koskemattomuuden ympärivuorokautinen valvonta ja 
sen turvaamiseen valmistautuminen , kohteiden suo
jaus sekä puolustusvalmistelut. Uhkaan vastataan 
joustavasti valmiutta kohottamalla ja tarvittaessa pe
rustamalla sodan ajan joukkonsa. 

Tervetuloa osaksi valmiusyhtymäämme! Joukko
osastomme koostuu kuudesta joukkoyksiköstä. Tais
telualuksia on kahdessa laivueessa: 5. Miinalaivue 
edustaa miinasodankäynnin ja sukeltamisen , 7.Oh
juslaivue taas pintatorjunnan kärkiosaamista. Me
rivoimien Koulutuskeskus Upinniemessä keskittyy 
varusmiesten perus- ja johtajakoulutukseen . Suo
menlahden Meripataljoona , tulevalta nimeltään Pork
kalan Rannikkopataljoona , vastaa mm. Upinniemen 
varuskunnan turvallisuudesta ja läntisistä linnakesaa
ristamme sekä merikuljetuksista ja öljyntorjunnasta. 
Pääkaupunkimme edustalla on perinteikäs tulenkäy
tön kärkiosaajien joukko: Suomenlinnan Rannikko
rykmentti . 

Meripuolustusalueen esikunta toimii Upinniemes
sä jakaantuen operatiiviseen- , henkilöstö-, ja huol
to-osastoon . Huoltokeskukseen on keskitetty kaikki 
mittavan joukkomme huoltotoiminnot, kuten varastot 
korjaamat ja varuskuntasairaala . 

Vuoden vaihtuessa Kotkan Rannikkopataljoona liittyy 
yhdeksi seitsemästä Suomenlahden Meripuolustus
alueen joukkoyksiköistä , valvonnan ja meritieduste
lun kärkiosaajaksi. 

Valmiusyhtymämme toimintaa ohjaavat puolustus
voimain arvot: turvallisuus , luotettavuus, uskottavuus 
ja isänmaallisuus. Vahvuusalueitamme ovat korkea 
valmius , laadukas asevelvollisten koulutus , palvelus
turvallinen työympäristö , ammattitaito ja merivoima
henki , merellinen yhteistyö ja ympäristöstä huolehti
minen . Tunnuslauseemme on "vahva merelle" 

Tulevan vuoden erityisteemana on koko merivoimien 
suomenkielisen varusmieserän koulutuksen keskittä
minen Suomenlahdelle. 1200 alokkaan joukko saa
puu pääosiltaan Upinniemeen. Loppujoukko noin 300 
alokasta aloittaa palveluksensa Isosaaressa että Kir
konmaalla . 

taruuskilpailuiden isännöinti ensi elokuussa Upinniemessä. 
Odotamme kilpailuihin 300 urheilijaa yli 20 maasta. 

Vuoden vaihtuessa kohdistamme katseemme itään . Kotkan 
Rannikkopataljoonan noin sadan hengen joukko tulee vahvis
tamaan valmiusyhtymäämme monin tavoin . Tämä hyvä henki
nen joukko on hoitanut puolustusvoimien rakennemuutoksen 
velvoitteet omalta osaltaan mallikkaasti ja SLMEPA on nyt val
mis ottamaan joukon johtovastuulleen. 

Toivotan merivalvonnan ja meritiedustelun kärkiosaajat, Kot
kan Rannikkopataljoonan, tervetulleeksi valmiusyhtymään . 
Kotkan Rannikkoalueen perinteet säilyvät osana Suomenlah
den Meripuolustusalueen perinteitä . 

Toivotan samalla koko henkilöstöllemme rauhallista joulun ai
kaa ja myötäisiä tuulia alkavalle vuodelle. 

Suomen Meripuolustusalueen komentaja 
Yhtenä haasteena ja myös mahdollisuutena on me- Kommodori Antero Karumaa 
rivoimien kovan lajin , meri-5-ottelun , maailmanmes-
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RAKENNEMUUTOKSEN TOIMEENPANO 
KOTKAN RANNIKKOALUEELLA 

TEKSTI Juha Torkkeli 

Viimeistä kertaa ... 

Vuonna 2006 on monia asioita tehty viimeistä kertaa - it
senäisenä joukko-osastona. Monet asiat jatkuvat vuonna 
2007 kuten ennenkin - joukkoyksikkönä. Asia on juuri niin 
dramaattinen tai merkitsevä, kuin haluamme siitä tehdä. 
Selvää on , että surutyö itsenäisen joukko-osaston , vii
meisen rannikkotykistöjoukko-osaston , lakkauttamisesta 
ei ole ohitse. Surun voittamiseen auttaa aika ja työ , joka 
jatkuu Isänmaan hyväksi. Maantieteellinen sijaintimme, 
selkeät koulutus- ja valmiusvaatimukset ovat selkäranka, 
johon tuleva valmiusjoukkoyksikkömme voi vahvasti noja
ta myös tulevaisuudessa . 

Lähes kaksi vuotta aikaa valmistautua 

Yllättävä päätös joukko-osastomme lakkauttamisesta 
itsenäisenä yksikkönä tuli julkisuuteen 16.3.2005. Nyt 
vuoden ja yhdeksän kuukautta kestänyt prosessi joukko
osastosta joukkoyksiköksi alkaa olla loppusinettiä vailla. 
Kaikki tärkeimmät perusteet organisaatiomuutokselle ovat 
olemassa. Kaikkia yksityiskohtia ja toimintatapamalleja ei 
varmastikaan ole pystytty suunnittelemaan siten , ettei tar
vetta niiden tarkastelemiseen tai korjaamiseen olisi. Vasta 
käytännön toiminnan kautta tunnistetaan mahdolliset uu
delleen tarkastelua vaativat prosessit. Odotusarvona on, 
ettei suuriin muutoksiin ole tarvetta . Yhteistoiminnassa 
Suomenlahden Meripuolustusalueen kanssa tehty valmis
televa työ kantaa varmasti hedelmää siten , että toiminta 
käynnistyy heti vuoden 2007 alussa, ilman mitään ydintoi
mintojen toteuttamiseen vakavasti vaikuttavia ongelmia. 

Perinteistä voimaa 

Puolustusvoimain komentaja vahvisti 14.9.2006 Kotkan 
Rannikkopataljoonan perinteet. Pataljoona jatkaa Rannik
kotykistörykmentti 2:n ja siitä itsenäiseksi joukko-osastoksi 
irrotetun 2. Erillisen Rannikkotykistöpatteriston perinteiden 
vaalimista. Lippu, jonka perässä olemme ylpeänä marssi
neet ja pataljoonan joukot edelleen marssivat, on jatkossa 
Kotkan Rannikkopataljoonan perinnelippu. Meren laulu , 
joka on niin usein komeasti soitettu Suomenlahden ranta
kallioilta , kaikuu jatkossakin perinnemarssina pataljoonan 
tilaisuuksissa . Joukko-osaston vuosipäivä 9. 7. vahvistet
tiin joukkoyksikön perinnepäiväksi. Joukko-osastoristi jat
kaa joukkoyksikön perinneristinä . Kotkan Rannikkopatal
joona voi käyttää annetun ohjeistuksen puitteissa vanhaa 
Kotkan Rannikkoalueen tunnusta. Joukko-osastotunnus 
sotilaspuvussa on jatkossa Suomenlahden Meripuolus
tusalueen tunnus. 

Organisaatio 

Kotkan Rannikkopataljoona on valmiusyhtymän Suomen
lahden Meripuolustusalueen alainen valmiusjoukkoyksik 
kö . Suomenlahden Meripuolustusalueen uusi organisaatio 
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1.1.2007 alkaen vahvistettiin Puolustusvoimain komenta
jan esittelyssä 20.1.2006. Kotkan Rannikkopataljoonan 
organisaatio vahvistettiin Suomenlahden Meripuolustus
alueen komentajan päätöksellä 17.11 .2006: 

- Pataljoonan komentaja 
- Kirkonmaan linnake 
- Ohjuspatteri 
- Esikunta 
o Merivalvonta keskus ja Haapasaaren mv-asema 
o Tietotekniikkakeskus 
o Merikuljetuskeskus 

Tehtävät 

Rakennemuutoksen alusta alkaen oli selvää, ettei Kotkan 
Rannikkopataljoonan sijainnin vuoksi sen perustehtäviin 
voida puuttua. Operatiivisen roolin merkitys ei ole vähe
nemässä. Alueellisen koskemattomuuden valvonta ja tur
vaaminen sekä sen edellyttämä operatiivinen valmius ovat 
peruskivet, joiden ympärille kaikki toiminta perustuu . Tuo
ta tärkeintä tehtäväänsä tulee Kotkan Rannikkopataljoona 
hoitamaan vastuuntuntoisesti Kotkan Rannikkoalueen ta
paan - valmiudesta ja laadusta tinkimättä . 

Meritiedustelukoulutus on pataljoonan henkilöstölle eri
tyisen haastava ja motivoiva tehtävä. Siihen on tartuttu 
innostuneesti ja aktiivisesti tavoitteena kehittää yksikön 
suorituskykyä koulutuksessa saatujen havaintojen perus
teella . Myös koulutuksen kehittäminen on jatkuvaa ja jokai
nen tulevassa pataljoonassa työskentelevä on velvoitettu 
tuomaan omat näkemyksensä ja kehitysideansa esille . Jo 
vuonna 2006 on saatu merkittäviä edistysaskeleita uuden 
yksikkötyypin koulutuksen kehittämisessä MEKE-projektin 
myötä. 

Henkilöstö 

Puolustusvoimat on vaalinut mainettaan hyvänä työnanta
jana. Tässä on onnistuttu Kotkan Rannikkoalueen osalta 
rakennemuutoksen tiimoilta . On pyritty hakemaan kaikkia 
osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja. Tässä on lähes poikkeuk
setta onnistuttu . Pahimmat uhkakuvat irtisanomista ja run
saista pakkosiirroista jäivät onneksi vain uhkakuviksi . Hal
littu ja suunnitelmallinen henkilöstön kohdentaminen uusiin 
tehtäviin ei olisi onnistunut ilman Merivoimien Esikunnan 
henkilöstöosaston erinomaista tukea. Myös Suomenlah
den Meripuolustusalue on tukenut tulevaa joukkoyksikkö
ään henkilöstöasioissa asioiden valmistelun yhteydessä. 
On ymmärretty olennainen - vain osaava ja riittävä henki
löstö takaa jatkossakin tulostavoitteiden saavuttamisen ja 
riittävän suorituskyvyn ylläpidon . 

Vuoden 2005 henkilöstökokoonpanossa Kotkan Rannik
koalueella oli 14 7 tehtävää , joista 137 oli täytetty. Vuoden 
2007 alussa Kotkan Rannikkopataljoona henkilöstöko-



koonpanossa on 95 tehtävää. Reserviupseerikoululle 
1.1.2006 siirrettyjen 25 tehtävän lisäksi on kohdennet
tu tai lakkautettu 27 tehtävää vuoden 2006 loppuun 
mennessä. Rakennemuutoksen vaikutukset näkyvät 
useiden kymmenien ihmisten ja heidän perheidensä 
elämässä palveluspaikkakunnan vaihduttua tai vähin
tään joukko-osaston vaihtumisen myötä. Yhtään pak
kosiirtoa palveluspaikkakunnalta toiselle ei kuitenkaan 
tarvinnut toteuttaa ja irtisanomiseenkin jouduttiin vain 
yhden henkilön osalta . 

Työilmapiiristä 2006 

Työilmapiirikyselyn tulokset vuodelta 2006 kertovat yk
siselitteisesti ja ilman omahyväistä pönkittämistä , mistä 
Kotkan Rannikkoalueen henkilöstö saa voimansa ja tar
monsa hoitaa kaikki sille annetut tehtävät aina parhaan 
kykynsä mukaan. Maanpuolustustahto ja me-henki ovat 
säilyneet vahvana. Rakennemuutoksesta huolimatta 
työilmapiirikyselyn tulokset ovat pysyneet kokonaisuu
dessaan joukko-osastossamme erittäin korkealla tasol
la . Esimerkkeinä kyselyn tuloksista ovat seuraavat nel
jän mittarin tulokset vuosilta 2000 - 2006. (Asteikko 1-5. 
Vastaukset perustuvat henkilöstölle suunnatun kyselyn 
tuloksiin.) 

Yhteenvetona 

Kotkan Rannikkoalueella on takanaan lähes kaksi vuot
ta muutoksen läpivientiin liittyvää suunnittelua ja kovaa 
työtä. Vaikeuksista huolimatta palkattu henkilöstö on 
jaksanut keskittyä vastaamaan mitä erilaisimpiin haas
teisiin. Voidaankin sanoa, että murehtimisen sijaan kat
seet ovat kääntyneet tulevaisuuteen. Rakennemuutok
sen läpivienti on onnistunut hyvin. Onnistumisesta on 
annettava täysi tunnustus ammattitaitoiselle ja tunnolli
sesti työnsä tekevälle henkilöstölle. 

Suomenlahden Meripuolustusalueeseen liitettävän Kot
kan Rannikkopataljoonan henkilöstö on motivoitunutta 
ja maanpuolustustahtoista. Se on valmiina vastaamaan 
asetettuihin haasteisiin osana valmiusyhtymää. 

Kirjoittaja on Kotkan Rannikkoalueen esikuntapäällikkö 

5 
4.9 
4.8 
4.7 
4 .6 
4.5 
4.4 
4.3 
4.2 
4.1 

4 
3.9 
3.8 
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2000 

1 Maanpuolustusasenne 1 

----- -

2001 2002 2003 2004 2006 

28. Jos Suomeen hyökättäisiin , suomalaisten olisi puolustauduttava 
aseellisesti kaikissa tilanteissa , vaikka tulos näyttäisi epävarmalta 

1 Me-henki ja ilmapiiri työyksikössä 1 

4,5 

4,J 
1----------------~- ~ -------U----

4, 1 

3,9 

3,7 

3,5 

3,3 

3, 1 

2,9 

2,7 
2000 2001 2002 2003 2004 2006 

31. Niiden työtovereiden keskuudessa joiden seurassa päivittäin 
työskentelen , vallitsee hyvä yhteishenki , " me-henki" 

38. Työyksikössäni (perusyksikkö , esikunnan osasto/ vast) vallitsee 
hyvä työilmapiiri 

47 . Työtoverini auttavat ja tukevat toisiaan 
50 . Lähelläni olevat työtoverini ovat hyvissä väleissä keskenään 
53 . Ne työtoverit , joiden kanssa joudun tekemään yhteistyötä , muo 
dostavat hyvän , toimivan tiimin 

1 Kehityshakuisuus 

3,9 -----------------------

z 3,5 - -,~--------',..~---,,.,,,,,.-~ ,L::-------

3,3 

3.1 -----------------------

2,9 -----------------------

2,7 

2,5 -----------------------

2000 2001 2002 2003 2004 2006 

37. Olen valmis käyttämään vapaa-aikaani kehittyäkseni nykyisessä 
työtehtävässäni 

39 . Olen valmis nykyistä haasteel lisempiin ja vaativampiin työtehtäviin 
41 . Olen valmis tukemaan tai johtamaan organisaatiossa tapahtuvaa 

muutosta (esim. uudet työmenetelmät, työkierto, tulosjohtaminen 
jne.) 

68 . Minulla on hyvät mahdollisuudet uralla etenemiseen työssäni 
(puuttuu ) 

1 Työmotivaatio 

4.3 ============================================ 4,1 ----------------------

3.9 ============================================ 7...........___ 
3.7 ~ 11 

-u--......::::7 =•,n 
3,5 ~ 

3.3 ============================================ 3,1 ---- ------------------

2.9 ----------------------

2. 7 ============================================ 
2.5 ----------------------
2. 3 ----------------------
2, 1 

2000 2001 2002 2003 2004 2006 

40. Työssäni/työpaikallani ei ole asioita, jotka haittaavat työmotivaatio
tani 
43 . Viikon poissaolon (esim. loma, komennus) jälkeen tulen töihin 
mielelläni 
46. Työmotivaatio on lähelläni olevien muiden työntekijöiden kohdalla 
erittäin hyvä 
48. Oma työmotivaationi on ollut viimeisten kuuden kuukauden aikana 
keskimäärin hyvä 
51 . Työmotivaationi tulee lähitulevaisuudessa todennäköisesti olemaan 
hyvä 
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Joukko-osaston viimeistä 
88.vuosipäivää vietettiin 

meren äärellä 
Rankin linnakkeella 

perjantaina 7. heinäkuuta. 

TEKSTI JA KUVAT Mari ka Terä 

Keli suosi jälleen kerran joukko-osaston juhliessa vuosi
päiväänsä perjantaina 7. heinäkuuta. Jälleen kerran juhlat 
järjestettiin hieman etupainoisesti joukko-osaston virallisen 
vuosipäivän ollessa 9.heinäkuuta, jolloin myös Merivoimat 
juhlii vuosipäiväänsä. 

Joukko-osastomme vuosipäivä pohjautuu Kotkan edustalla 
käytyyn Ruotsin ja Venäjän laivastojen väliseen Ruotsin
salmen 11 meritaisteluun Kustaa III :nnen sodassa 9.7.1970. 
Kyseinen ta istelu tunnetaan Ruotsin ja Itämeren sekä koko 
maailman historian kolmanneksi suurimpana meritaisteluna , 
johon otti osaa yli 500 alusta ja yli 20 000 miestä. Taistelu 
päättyi Ruotsin voittoon . 

Juhlatapahtumat Rankissa 

Päivän ohjelmassa oli tuttuun juhlavaan tapaan katselmus, 
päiväjuhla sekä komentajan vastaanotto. 

Katselmus oli järjestetty saaren eteläkärkeen , "kakkostykin" 
maastoon . Katselmuksen jälkeen järjestettiin lisäksi merel
linen toimintanäytös. Ensin Jurmo-luokan alukset esittivät 
ominaisuuksiaan upeasti muodostelmassa ajaen , minkä 
jälkeen henkilökunta omaisineen sekä kutsuvieraat saivat 
kuulla 130 TK:n jyrähdyksiä vuosipäivän kunniaksi . Lisätun
nelmaa muutenkin rannikkotykistö-henkisessä tapahtumas
sa antoi horisontissa häämöttävä Suursaari . 

Päiväjuhlaa vietettiin kasarmin pihalla auringon paahteessa. 
Juhlapuhujaksi olimme saaneet Puolustusvoimien apulais
henkilöstöpäällikkö lippueamiraali Hanno Strangin . 

Palkitut "Vuoden parhaat" 

Juhlassa palkittiin perinteiseen tapaan henkilöstöä ja sidos
ryhmiä . Vuoden Rannikonpuolustajaksi valittiin teknikkokap
teeniluutnantti Olli Kaiharju . Tunnustus on jaetttu tähän men
nessä vuosittain henkilöstöryhmien vanhimpien esityksestä 
henkilölle , joka on vuosien aikana ansioitunut esimerkillise
nä rannikonpuolustajana . 

Vuoden kouluttaja- tunnustuksen sai tänä vuonna Kirkon-
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maan linnakkeen Aliupseerikoulu ja 
sen kouluttajat . Tunnustuksen saajan 
perusteiksi luettiin AUK:n suoriutumi
nen erinomaisesti sille annetuista vaa
tivista tehtävistä , mm. koulutuslinjojen 
muuttuessa rannikkojalkaväestä ran
nikkojääkärikoulutukseen ja edelleen 
meritiedustelijoiden koulutukseen. 

Palvelusammuntojen perusteella va
littu Vuoden Ampuja on viimevuosina 
ollut lähestulkoon kahden kauppaa. 
Tunnustuksesta ovat kilpailleet luut
nantit Juha Valjus ja Timo Lankanen , 
joista tänä vuonna paremman tulok
sen ampui viimeksi mainittu . 

Muita palkittuja : 

VUODEN PALVELUNTUOTTAJA 

KOTRA:n asiakastyytyväisyyskyselyn 
perusteella paras Rannikkoalueelle 
palveluja tuottava toimipiste 

Kirkonmaan kuljetus 
- luutnantti Juha Valjus 
- varastomies Erik Viiala 
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ESIMERKILLINEN JA ANSIOKAS 
PALVELUS 
yliluutnantti Jan Airisvaara 

RANNIKKONPUOLUSTAJAIN 
KILLAN ANSIOMITALI 

komentaja evp Timo Seppälä 
komentajakapteeni Olli-Pekka Lund 
teknikkokapteeniluutnantti 
Hannu Grön 
teknikkokapteeniluutnantti 
Pentti Penkkimäki 
yliluutnantti Pekka Vainio 
luutnantti Vesa Luntamo 
sihteeri Anne Pulkkinen 
sihteeri Marika Terä 

MAANPUOLUSTUSMITALI 

luutnantti Timo Hemminki 
luutnantti Teppo Saareks 
teleasentaja Iris Suomalainen 

KOTRAN PIENOISLIPPU 

yliluutnantti Sauli Jonsson 
yliluutnantti Heikki Heilala 

ylikersantti liro Helminen 
pursimies Aarne Takala 

KOTRAN RISTIT 

yliluutnantti Ari Pöntynen 
yliluutnantti Timo Jääsärö 
kersantti Ville-Jussi Hokkanen 
sotilasammattihenkilö Timo Lehtinen 
kersantti Ollimatti Kallio 
sotilasammattihenkilö 
Markku Syrjänen 
luutnantti Timo Lankanen 
kaupunginjohtaja Hannu Muhonen 
Topias Kotiniemi 
Sami Ville Jormanainen 
Heikki Kalve 
Ari Osola 
Timo Tepponen 
Olli Hokkanen 



1. Kutsuvieraita seuraamassa paraatia 
2. Puolustusvoimien apulaishenkilöstöpäällikkö lippueamiraa/i 

Hanna Strang pitämässä juhlapuhetta 
3. Rannikkosotilaskodin paikallinen puheenjohtaja Helena 

Härkönen osasi varautua paahtavaan helteeseen 
4. Myös henkilökunnan perheenjäsenet toivotettiin tervetulleiksi 

vuosijuhlaan 

' . 
~ . 
'-!) . 

5. Maanpuolustusmitalejen Jako; vas. luutnantit Timo 
Hemminki ja Teppo Saareks sekä teleasentaja Iiris 
Suomalainen 

6. Vuoden kouluttaja-tunnustus AUK:n kouluttajille; vas. luut
nantit Petri Kerkkäinen, Pasi Pirkkalainen Ja Aki Mankkinen 

sekä yliluutnantti Jyrki Balk 
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9.7.2,006 
Merivoimien vuosipäiväjuhlaa vietettiin tänä vuonna helteisessä Helsingissä. Juhlatunnelmiin virittäydyttiin aamun 
lipunnostosta alkaen . Muuna ohjelman mm. näyttelyalue sekä Merivoimien komentajan vastaanotto . Kotkasta juhliin 
osalistui lippujoukkue sekä meritiedustelijoiden "pr-näyttelyosasto". 
KUVAT Hannu Nevanlinna, Johannes Flinkkilä ja Marika Terä 
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ffaMU#fA, TtdttJo 
27.7. - 9.7.2006 

Puolustusvoimat osallistui jälleen kerran Hamina Tattoo
seen sekä Varusmiessoittokunnan kokoonpanolla että 
myös esittelemällä toimintaansa ja kalustoa Tervasaares
sa keskiviikosta sunnuntaihin 2.- 6. elokuuta . 

KUVAT Nina Soini , Marika Terä 
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Merivoimat toi Tervasaareen sekä ohjusvene Haminan 
että näyttelypisteen , missä esiteltiin koko merivoimien toi
mintaa "viestintätiimin" voimin . Lisäksi Kotkan Rannikko
alue järjesti erittäin suosittuja yleisöajelutuksia Jurmo- ja 
Uisko-luokan veneillä. 



s; s; ad-tnJU:ri K a 
29.9.- 4.10.2006 

TEKSTI Marika Terä I KUVA Saksan Suurlähetystö / Saksan merivoimat 

Saksalaisalusten laivastovierailut Kotkaan jatkuivat. 
Vuonna 2004 saimme vieraaksemme miinanraivaaja 
FGS ENSDORF:in, ja tänä syksynä oli vuorossa sak
salainen Elbe-luokan huoltoalaus FGS RHEIN. Alus on 
runsaat 100 metriä pitkä ja siinä on 50 hengen mie
histö. 

Vierailu oli tasoltaan tällä kertaa "epävirallinen" ja se liittyi 
Kotkassa Saksojen yhdistymisen vuosipäivänä järjestet
täviin juhliin . Tällä tavoin Saksan suurlähetystö ja suurlä
hettiläs Schumacher halusivat kiittää työtään päättävää, 
Kotkassa pitkäaikaisena Saksan kunniakonsulina työs
kennellyttä Hartmunt Zimmermannia. 

Virallisen tavan mukaan , jokainen vieraan valtion sota
alus saapuu Suomeen Merivoimien vieraaksi. Tällä ker
taa vierailua isännöi Kotkan Rannikkoalueen komentaja , 
komentaja Veijo Taipalus. Yhteysupseeriksi Rannikkoalue 
nimesi saksaa sujuvasti puhuvan yliluutnantti Saima Ra
tasvuoren . Kuten aiemmillakin kerroilla , myös tälläkin ker
taa merkittävän panoksensa vierailun onnistumiselle an
toi Kotkan Kaupunki ja etenkin sen tiedotuspäällikkö Kari 
Makkonen. 

Alus kiinnitti Kotkan Kantasatamaan perjantaina 29.syys
kuuta . Päivän ohjelmaan kuuluivat viralliset kohtelaisuus
käynnit, laivan päällikön kapteeni Sönke Fuhrmannin 
aluksella tarjoama lounas sekä vierailun isännän Haminan 

Varuskuntakerholla tarjoama päivällinen . 

Lauantaina ohjelmassa oli urheilua . Rannikkoalueen va
rusmiehistä kasattu joukkue haastoi laivan miehistön säh
lyturnaukseen , joka olikin ilmeisen uusi kokemus vierail
lemme. 

Sunnuntaina laivalla järjestettin saksankielinen jumalan
palvelus, johon myös kotkalaisilla oli vapaa pääsy. Paikal
le olikin saapunut jonkin verran kaupunkilaisia.Viikonlopun 
aikana laiva oli muutenkin auki yleisölle ja kiitetävän moni 
olikin tutustunut laivaan . 

Maanantaiksi järjestimme yhdessä Kotkan kaupungin 
kanssa kulttuuria. Ensin järjestimme vieraillemme linja
auton ja mahdollisuuden tutustua pääkaupunkiimme Hel
sinkiin . Illalla Kotkassa oli vuorossa suomalaista sauna- ja 
saunailta kulttuuria . 

Vierailun huipentuma oli tiistaina aluksella järjestetty, suur
lähettilään isännöimä Saksan yhdistymisen 16. vuosipäi
väjuhla . Juhlaan oli kutsuttu paljon vieraita mukaanlukien 
kiitettävä määrä joukko-osastomme edustajia . 
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TEKSTI JA KUVAT Kadetit Lammers , Pahl and Sabrowsky I SUOMENNOS Anu Pöyhönen 

Erlebnisbericht Hafenaufenthalt Kot
ka , Finnland 

Nach einer dreitägigen Ausbildungs
fahrt lief Tender RHEIN mit einer 64 
Personen zählenden Besatzung am 
Freitag den 29.09.2006 um 10.00 
Uhr in Kotka ein . Begror..t wurden wir 
durch den Befehlshaber KUstenkom
mando Kotka , Vertretern des deut
schen Militäratachestabes in Helsinki , 
sowie durch den Verbindungsoffizier 
der finnischen Marine. Es folgten die 
Antrittsbesuche des Kommandanten 
Tender Rhein , Korvettenkapitän Sön
ke Fuhrmann, beim BUrgermeister der 
der Stadt Kotka , Herrn Henry Lindelöf, 
sowie beim Deutschen Honorarkonsul 
in Kotka , Herrn Honorarkonsul Hart
mut Zimmermann. Als Gegenbesuch 
lud der Kommandant zu einem Spit
zenessen an Bord Tender Rhein ein . 
Die Besatzung selbst, genoss nach 
den anstrengenden Tagen auf See 
ihren ersten Hafentag in Kotka . 
lnsbesondere die nette Athosphäre 
der Diskothek ,,Amarillo" hatte es ihr 
dabei angetan . 

Am nächsten Tag folgte ein Teil der 
Besatzung einer Einladung zu einem 
Hockeyspiel mit der finnischen Mari
ne. Beim anschlier..enden Umtrunk 
auf dem RHEIN konnte man sich nä
her kennen lernen und es gab eine 
FUhrung durch das Schiff fUr die finni
sches Kameraden. 

Das OPEN SHIP am Samstag und 
Sonntag wurde trotz der trUben Wit
terung von der einheimischen Bevöl
kerung sehr gut angenommen . So 
haben sich Uber 500 interessierte Be
sucher auf dem Schiff eingefunden . 
Am Sonntagvormittag wurde auf dem 
Flugdeck Tender Rhein ein gemein
samer Gottesdienst fUr Besatzung 
und Gäste abgehalten , an dem u.a . 
auch der Deutsche Botschafter Herr 
Dr. Hanns Schumacher teilnahm. 

Der Montag stand ganz im Zeichen 
des Kennenlernens der finnischen 
Kultur fUr die Besatzung . So fand 
u.a. eine Tagestour nach Helsinki mit 
Stadtrundfahrt statt. DarUber hinaus 
folgten am Abend einige Soldaten ei-
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ner Einladung der Stadt zum gemein
samen Saunagang , einem fUr uns 
besonderes Erlebnis. 

Anlässlich des 16. Jahrestag der 
Deutschen Einheit und der Verab
schiedung des Deutschen Honorar
konsul in Kotka , Herrn Honorarkonsul 
Hartmut Zimmermann , lud der Deut
sche Botschafter Dr. Hanns Schu
macher gemeinsam mit den Partners
tädten LUbeck und Greifswald zum 
Empfang auf den Tender RHEIN ein . 
FUr das leibliche Wohlbefinden der 
ca . 350 geladenen Gäste sorgte die 
Besatzung des Tenders . 

Am darauf folgenden Tag war die Zeit 
fUr die RUckfahrt nach Deutschland 
gekommen. ln Erinnerung wird der 
Besatzung die vor allem freundliche, 
aufgeschlossene Art der finnischen 
Bevölkerung bleiben . Unser beson
dere Dank gilt hierbei der Stadt Kot
ka , sowie der finnischen Marine. Zu 
erwähnen sind hier insbesondere der 
Chief I nformation Officer der Stadt 
Kotka , Herr Kari Makkonen , sowie 
der Verbindungsoffizier Olt z.S. Sai
ma Ratasvouri , welche beide am sehr 
guten gelingen des Hafenbesuches 

wesentlich beigetragen haben . 

ja sama vapaasti suomennettuna: 

Elämysselostus laivastovierailulla 
Kotkassa, Suomessa 

Kolmipäiväisen koulutusmatkan jäl
keen Tender RHEIN saapui 64- hen
kilön suuruisella miehistöllään per
jantaina 29.09.2006 kello kymmenen 
Kotkaan. Meitä tervehti Kotkan Ran
nikkoalueen komentaja, Saksan Hel
sinkiin sijoitettu sotilasasiamies sekä 
vierailun yhteysupseeri. Tätä seurasi 
Tender Rheinin päällikön, kapteeni 
Sönke Fuhrmannin vastaanottovie
railu Kotkan kaupunginjohtaja herra 
Henry Lindelöfin luona, kuten myös 
Saksan kunniakonsulin, Hartmut 
Zimmermanin luona. Vastavierailuksi 
päällikkö kutsui vieraat lounaalle Ten
der Rheinille. 

Miehistö nautti merellä vietettyjen ras-

kaiden päivien jälkeen ensimmäisestä 
satamapäivästään Kotkassa. Erityi
sesti mukava tunnelma disko ,,Amaril
lossa" hurmasi heidät. 

Seuraavana päivänä osa miehistöstä 
sai kutsun sählyturnaukseen Suomen 
merivoimien kanssa. Sitä seuraavan 
juomien yhteydessä RHEINilla pystyt
tiin tutustumaan paremmin ja suoma
laisille tovereille esiteltiin laivaa. 

Täkäläiset asukkaat ottivat OPEN 
SHIPln lauantaina ja sunnuntaina 
hyvin vastaan huolimatta sumuisesta 
säästä. Yli 500 kiinnostunutta vierai
lijaa saapui laivalle. Sunnuntaiaamu
päivänä pidettiin laivankannella yh
teinen jumalanpalvelus miehistölle ja 
vieraille, johon muun muassa myös 
Saksan suurlähettiläs herra tohtori 
Hanns Schumacher otti osaa. 

Maanantai meni miehistöllä suoma
laiseen kulttuuriin tutustumisen mer
keissä . Kävimme mm. Helsingissä 
kiertoajelul/a . Illalla osa miehistöstä 
osallistui Kotkan Kaupungin järjestä
mään saunailtaan. 

Saksojen yhdistymisen 16. vuos1pa1-
vän ja Saksan kunniakonsulin, herra 
Hartmut Zimmermannin jäähyväis
ten johdosta Saksan suurlähettiläs 
tohtori Schumacher järjesti yhdes
sä ystävyyskaupunkien Lubeckin ja 
Greifswaldin kanssa juhlat Thender 
Rheinillä. Noin 350n kutsutun vieraan 
hyvinvoinnista piti huolen aluksen 
miehistö. 

Seuraavana päivänä oli aika palata 
takaisin Saksaan. Miehistön mielessä 
säilyy ennen kaikkea Suomen asuk
kaiden ystävällisyys ja avoimuus. Eri
tyinen kiitos kuuluu Kotkan kaupungil
le samoin kuin Suomen merivoimille. 
Mainittakoon erityisesti Kotkan kau
pungin tiedotuspäällikkö, herra Kari 
Makkonen, kuten myös yhteysupseeri 
yliluutnantti Saima Ratasvuori, jotka 
molemmat antoivat hyvin merkittävän 
panoksensa satamavierailuun. 



~ir~~een 
ELAMAA VUONNA 2006 

Vuosi 2006 on ollut muutosten aikaa myös Kirkonmaan linnakkeella. Henkilöstöä on vaihtunut, 
koulutus- ja joukkotuotantotehtävät ovat muuttuneet, valmiusvelvoitteita on tarkistettu ja muokattu , 
kasarmilla on tehty pintaremonttia ja vähän uudisrakentamistakin ja metsääkin on laitettu lappeel
leen hehtaaritolkulla. 

TEKSTI Teemu Leivo I KUVAT Kirkonmaa 

Vuosi lähti käyntiin päällikön ja vara
päällikön vaihdolla . Kapteeniluutnantti 
Anssi Munkki luovutti päällikön tehtä
vät kapteeniluutnantti Teemu Leivolle 
ja siirtyi itse Merivoimien Esikuntaan . 
Kapteeniluutnantti Leivo siirtyi Kir
konmaahan Rankin linnakkeelta ja 
toi sieltä mukanaan varapääll ikkönsä 
yliluutnantti Mika Salmisen , joka otti 
Kirkonmaan varapäällikön tehtävät 
vastaan Ohjuspatterin päälliköksi siir
tyneeltä yliluutnantti Antti Kauppisel
ta . Perässä tuli vielä luutnantti Petri 
Kerkkänen , joka siirtyi Rankista Kir
konmaahan 1.2.2006 alkaen. 

Miehistön vaihdos 

Vuoden alkupäivinä kotiutettiin viimei
set Kotkan Rannikkoalueen rannikko
jääkärit. Tammikuun 9. päivä astui 173 
uutta alokasta palvelukseen, joista 
alettiinkin jo sitten sorvaamaan meri
tiedustelijoita . Meritiedustelujohtajien 
kouluttaminen oli aloitettu jo 11/05 saa
pumiserästä Kirkonmaan linnakkeen 
omassa aliupseerikoulussa. Alokas
leiri sodittiin helmikuun alussa Kymin 
kentällä ja sotilasvala vannottiin 17. 
helmikuuta Haminassa. Poistuma niit
ti 18 alokasta pois rivistä peruskoulu
tuskauden aikana. 

Talvella oli myös joukko vastoinkäymi
siä. Tammi-helmikuussa oli muutamia 
kovatuulisia kuulaita pakkaspäiviä , 
jolloin teholliset pakkaslukemat va
lahtivat arktisiin lukemiin. Ampuma-

ratapäivät olivat tuolloin kohtuullisen 
haastavia. Kovimpien pakkasten ai
kaan Kirkonmaan vesijohto jäätyi jäl
leen kerran . Vesihuollon järjestelyistä 
muodostui melkoinen show, mutta 
hengissä selvittiin . Vatsatautiepide
miakin iski varusmiehiin , jolloin syyksi 
epäiltiin juomavettä. Tästä ei kuiten
kaan saatu näyttöä. Synkistä synkin 
hetki oli 12. helmikuuta , jolloin yksi 
varusmies menehtyi tapaturmaisesti. 
Tapaus lannisti mielialat useiksi vii
koiksi . 

Haastetta koulutukseen 

Erikoiskoulutuskausi oli suurten 
muutosten aikaa koulutuksessa . 
Kirkonmaassa toimeenpantiin ali
upseerikurssin lisäksi tiedustelu- ja 
rannikkotutkakurssit. Harjoitustoimin
ta muuttui oleellisesti. Harjoitusten 
lukumäärä, ajankohdat ja maasto
vuorokaudet säilyivät kutakuinkin en
nallaan, mutta harjoitusten sisällöt ja 
rakenteet muuttuivat täysin. Tehtiin 
paljon kokeiluja ja pilotointia , joista 
saatiin taas lisää kultajyviä koulutuk
sen kehittämiseksi . 

Huhtikuussa jatkui harjoitustoimin
ta taisteluammunnoilla sekä uudella 
"meritiedustelijoiden marssilla". Meri
tiedustelijoiden marssi kehitettiin ran
nikkojääkärien barettimarssin pohjalta 
meritiedustelijoiden omaksi "miehuus
kokeeksi" ja erikoiskoulutuskauden 
huipentumaksi . Huhtikuussa saatiin 

myös vahvistusta kouluttajavoimaan , 
kun yliluutnantti Kristina Baumgartner 
valmistui sotakoulusta ja aloitti työ
elämän kouluttajatehtävissä Kirkon
maassa. Toukokuussa oli ehkä vaati
vin harjoitusrupeama, kun heti oman 
taisteluharjoitus 2:n perään komppa
nia siirtyi pääkaupunkiseudulle Meri
sotakoulun ran nikkotaisteluharjoituk
seen . Kesäkuussa käytiin hakemassa 
oppia sissi- ja tiedusteluammunnoista 
IMPA:n ampumaleiriltä Sotinpurolla. 
Meritiedustelijat heitettiin kovin outoon 
toimintaympäristöön Pohjois-Karjalan 
korpien ja soitten keskelle, mutta jou
kon pirteä ja yritteliäs toiminta keräsi 
paljon kiitosta maavoimien ammatti
laisilta. Eikä taidoissakaan ollut suur
ta moittimista. Loppusotana oli me
rivoimien pääsotaharjoitus "KIELO", 
jossa meritiedustelukomppania toimi 
pääasiassa Hankoniemen alueella . 
Kesäkuun lopussa sopimussotilaat 
ylikersantti Aki Nokelainen ja Heikki 
Silvennoinen siirtyivät reserviin. Mant
telinperijöiksi rekrytoitiin ylikersantit 
Mikko Teittinen ja Juho Pylvänäinen , 
jotka aloittivat työt heinäkuun puolivä
lissä. 

Pitkä kuuma kesä 

Kesä sujui melko normaalilla tavalla . 
1/06 saapumiserä johtajineen kotiutet
tiin 7. heinäkuuta. Seuraavana päivä
nä juhlittiin joukko-osaston vuosipäi
vää Rankissa. Kirkonmaan henkilöstö 
sai mukavan runsaasti tunnustusta 
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Linnakkeen henkilöstöä riveittäin vasemmalta oikealle, takana: y/iluutnantit Jyrki Back ja Kristiina Baumgartner, 
keskellä: luutnantit Juha Kerkkäinen ja Juha Valjus, yliluutnantti Timo Nikola, toimistosihteeri Leena Ruponen, sotilasmestari 
Hannu Lyra, luutnantit Timo Hemminki ja Aki Mankkinen, eturivi: luutnantit Pasi Pirkkalainen, Samuli Särkiniemi ja Ari Vihreäluoto, 
linnakkeen päällikkö kapteeniluutnantti Teemu Leivo, varapäällikkö yliluutnantti Mika Salminen, luutnantti Timo Lankanen ja sopi
mussotilas ylikersantti Mikko Teittinen 

erilaisten palkitsemisten muodossa. 
Heinäkuun 9. päivä osallistuttiin vielä 
merivoimien vuosipäivän juhlallisuuk
siin Helsingissä. Heinäkuun 10. päivä 
astui jälleen uusi saapumiserä kruu
nun palvelukseen , tällä kertaa 143 
untuvikkoa . Heinä-elokuun vaihtees
sa esiteltiin meritiedustelukoulutusta 
Hamina Tattoo -tapahtumassa. Elo
kuun18.päivänä pidettiin 11/06 saa
pumiserän valatilaisuus Kotkassa . 
Saman kuun lopussa koettiin kirvele
vä tappio henkilöstötilanteessa, kun 
yliluutnantti Jan Airisvaara siirtyi syn
nyinsijoilleen Uudenmaan Prikaatiin . 
Airisvaaran hoitamat koulutusupsee
rin tehtävät otti vastaan yliluutnantti 
Timo Jääsärö. 

Alokasleiri oli totuttuun tapaan Ky
min kentällä helteisissä ja pölyisissä 
olosuhteissa. Loppukesän ja syksyn 
harjoitustoiminta toteutui pitkälti ke
vään tapaan, kuitenkin huomioiden 
keväällä saadut kokemukset. Erikoi
suutena oli MEKE-projektiin liittynyt 
"KÄRKl "-harjoitus kouluttajahenkilös
tölle elo-syyskuun vaihteessa. Tätä 
juttua kirjoitettaessa meritieduste
lukomppanian taisteluharjoitus 2 oli 
juuri päättymäisillään . Harjoitus oli 
siitä erikoinen , että säiden valtiaat 
päättivät tehdä siitä talvisotaharjoituk
sen . Joukot pyristelivät harjoituksen 
ensimmäiset päivät sankassa lumi-
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pyryssä, vaikka elettiin vasta marras
kuun alkupäiviä . Harjoitukset jatkuivat 
vielä meripuolustusharjoitus "JANI
NA": na Saaristomerellä ja Merisota
koulun rannikkotaisteluharjoituksena 
Porkkalan alueella . Loppusotana oli 
tällä kertaa IMPA:n sissi- ja tieduste
luampumaleiri Soti n purolla ja samaan 
aikaan aliupseerikoululla oli oma joh
tamisharjoituksensa Kirkonmaassa. 

Kansallinen ja kansainvälinen lin
nake 

Syksyllä tapahtui kaikenlaista muuta
kin . Elokuun lopussa alkoi kasarmin 
luokan remontti ja sinne asennettiin 
Rankista siirretty TUKSl-laitteisto . 
Samaan aikaan alkoi myös sääase
man rakentaminen . Kasarmin ylä
kerrasta kunnostettin tilat asemalle 
ja kasarmin viereen kohosi hulppea 
säähavaintotorni . Itse sääpalvelu Kir
konmaasta alkoi marraskuun alusta. 
Syyskuun alussa jännitettiin , josko 
ASEM-huippukokouksen turvallisuus
järjestelyt huojuisivat ja Kirkonmaalta 
jouduttaisiin lähtemään apuun . Syys
kuun lopussa Kirkonmaan varusmie
het kävivät opettamassa saksalaisia 
merisotilaita pelaamaan sählyä, kun 
FGS Rhein oli laivastovierailulla Kot
kassa . Aliluutnantti Kari Anunti otti ja 
siirtyi reserviin 8.11 .2006 alkaen . It
senäisyyspäivää tullaan juhlistamaan 

osallistumalla merivoimien lippukomp
paniana valtakunnalliseen paraatiin 
Jyväskylässä. 

Vuosi 2006 oli monella tavalla vaihe
rikas vuosi. Rakennemuutoksen ajoit
tain tempoilevassa kyydissä ei ole 
ollut aina helppoa pysyä mukana. Vä
lillä stressiä on lisännyt taistelut erilai
sia isompia ja pienempiä tuulimyllyjä 
vastaan , mutta henkilöstö on kuiten
kin jaksanut hyvin. Uutteralla työllä ja 
huumorilla on päästy vaikeinakin het
kinä eteenpäin . Yhtenä osoituksena 
tästä on hyvin tehty työ meritieduste
lukoulutuksen kehittämiseksi. Kirkon
maan linnake jatkaa vuonna 2007 
siitä mihin vuonna 2006 jäätiin ja on 
valmis uusiin haasteisiin . 

Kirjoittaja toimii Kirkonmaan linnak
keen päällikkönä 



Merivalvonta-aseman henkilöstö vasemmalta: yliluutnantti Miikka Lankila, aseman päällikkö yliluutnantti Riku Lehtinen ja yliker

santti Timo Hartikainen 

TEKSTI Riku Lehtinen I KUVA Haapasaaren merivalvonta-asema 

Haapasaaren merivalvonta-asema 
kouluttaa meritiedustelukomppanioi
den merivalvontaryhmiin tunnistuk
sen kärkiosaajia . Jääkärit ovat, ennen 
Haapasaareen tuloa , saaneet perus
koulutuksen Kirkonmaan- tai Rankin 
linnakkeella sekä käyneet merival
vonnan peruskurssin Rankissa . Haa
pasaaressa koulutuksen pääpaino on 
rauhanaikaisessa aistitähystyksessä, 
kalusto- sekä tunnistuskoulutuksessa. 
Tähystysvuoroja Haapasaaren Puo
kissa jokaiselle jääkärille kertyy puo
len vuoden aikana noin 120. Varus
miesten sovellettu koulutus käsittää 
merivalvonta-asemien perustamisia 
maastoon sekä joka viikko tapahtuvia 
viestiharjoituksia . 

Vuosi 2006 sujui Haapasaaren Meri
valvonta-asemalla normaalisti. Ase
malla vieraili kesäkautena 660 vieras
ta. Vierailijoita oli selvästi vähemmän , 
kuin mihin 2000-luvulla oli totuttu . 

Vuoden vaihteessa (06- 07) Haapa
saaren merivalvonta-asema si irtyy 
Rankin linnakkeen hiljentyessä Kir
konmaan valvontakeskuksen alaisuu
teen. Aseman palkatun henkilöstön 
vahvuus lisääntyy yhdellä , kun pari
vuotta lainassa ollut aseman merival
vontaupseeri luutnantti Samuli Särki
niemi palaa "sorvin ääreen". Nykyisen 
päällikön yliluutnantti Riku Lehtisen 
seuraajaksi tulee yliluutnantti Miikka 
Lankila . Lehtinen siirtyy Kirkonmaan 
Valvontakeskukseen . Uutena kasvona 
Haapasaareen siirtyy luutnantti Teppo 
Saareks. Haapasaaren Merivalvonta
aseman varusmiehet siirtyvät Kirkon
maan linnakkeen alaisuuteen . Varus
miesten määrä säilyy ennallaan. 

Haapasaaren merivalvonta-asema 
jatkaa idän porttina tärkeää tehtävään
sä. Jatkossa aseman varusmiesten 
sovellettua koulutusta lisätään siten , 
että asemalla palvelevat jääkärit osal-

!istuvat taas sotaharjoituksiin . Harjoi
tuksissa jääkärit toimivat tunnistajina 
merivalvontaryhmissä ja samalla saa
vat kokemusta ryhmän toiminnasta 
saariston vaativissa olosuhteissa ja 
omasta sodanajan tehtävästään me
rivalvontaryhmän osana . 

Seuraavalla aukeamalla on kuvia 
muusta vuonna 2006 Kotkan Ran
nikkoalueella palvelleesta henki
löstöstä 
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Eturivi vasemmalta: yli/ Vesa Sarangas,siht Minna Torstensson,ylil Heidi Asp, huoltopäällikkö komkapt Timo Säyrinen, esikunta
päällikkö komkapt Juha Torkkeli, henkilöstötoimiston toimistopäällikkö komkapt Tapio Heinonen, kaptl Pekka Pentti, teknkaptl Olli 
Kaiharju, siht Kirsi Huttunen, tstosiht Arja Kiiveri 

Toinen rivi vasemmalta: ltn Ari Korpela, ltn Harry Turtiainen, ltn Reijo Putkinen, tekny/il Vesa-Pekka Salonen, ltn Martti Valkonen, 
ltn Seppo Ake, kaptl Risto Palmola, ltn Markus Koskivirta, tstosiht Erja Pylkkänen, tiedottaja Marika Terä 

Kolmas rivi vasemmalta: ltn Markku Herd, ltn Jukka Kansonen, tutka-asentaja Veijo Määttä, insylil Timo Mäenpää, sah Susanna 
Taika, yli/ Hannu Toivio, tstosiht Tarja Rousku, talouspäällikkö Antti Pitkänen, tstosihteerit Arja Valkonen, Ritva Savolainen ja Elina 
Kiiski 

Neljäs rivi vasemmalta: kaptl Marko Nuuttila, y/ik Marko Kajan, teknkaptl Hannu Grön 

-/ 
Meriku/j~ 

Eturivi vasemmalta: ltn Matti Taskinen, Merikuljetuskeskuksen johtaja kaptl Carl-Peter Boström, yli/ Marko Erkkilä 
Takarivi vasemmalta: yli/ Petri Kainulainen, pursim Mikko Partiainen, ltn Tuukka Lehtinen, sah Markku Syrjänen, 
pursim Juha Lehtinen ja teknkaptl Pentti Penkkimäki 
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MerUJaiAJ-rm±akdau 
Eturivi vasemmalta: Takarivi vasemmalta: 
sah Marika Pennanen, Kirsi Karvonen ja Liisa Sund
berg, Merivalvontakeskuksen päällikkö kaptl Aapo 
Tokkola, sah lra Keveri, kers Virpi Sinervo 

ylik Rauno Hietanen, ltn Vesa Luntamo, sah Timo Leh
tinen, ylik Kimmo Alpiranta ja Riku Rissanen, sah Sami 
Kortelainen, kers Ville Hokkanen 

Käytetyt sotilaslyhenteet: 

komkapt = komentajakapteeni 
kaptl = kapteeniluutnantti 
teknkaptl= teknikkokapteeni 

luutnantti 
yli/ = yliluutnantti 

insylil= 
teknylil= 
ltn= 
pursim= 
y/ik= 

insinööriyliluutnantti 
teknikkoyliluutnantti 
luutnantti 
pursimies 
ylikersantti 

kers= 
sah= 

kersantti 
sotilasammattihenkilö 
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TAISTELIJAN KOLME PERUSELEMENTTIA 
-meritiedustelukomppanian taisteluharjoitus 1 ampumavaihe -

TEKSTI JA KUVAT Samu Raut io 

Aurinko nousee Pajalahden takaa , tiedustelujoukkue on 
saanut havainnon epämääräisistä moottorikelkoista idän 
suunnalla . Patruunoita jaetaan kiivaasti. Joku osaa sa
noa varmasti , että nyt liikutaan kaltevalla pinnalla . Ryhmä 
ryhmitetään Pajalahden alueelle puolustukseen . Toisaalla 
kuuluu terävät komennot: "ETEENPÄIN!" "RYHMÄNJOH
TAJAN TASALLE ASEMAAN! " 

Merivalvontajoukkue partioi aluetta . Koko komppania on 
valmistautunut vastaanottoon, mikäli joku meille ei niin ys
tävällinen taho yrittää päästä komppanian "iholle". 

Pajalahdesta saadaan varma havainto. Vihollinen on 
rantautunut. "ASEMAAN !". Alkaa tarkkojen tähdättyjen 
laukausten ampuminen. Vihollinen yrittää koukkausta . 
"VAIHTOASEMAAN". Samaan aikaan vihollista on havait
tu myös lännemmässä. Ryhmä liikkeelle. Nyt lyödään ne 
takaisin mereen. Periksi ei anneta. Pian vihollishavaintoja 
on koko linnakkeen alueella . Linnakkeella partioiva joukko 
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on havainnut ampumaradalla outoa liikettä. Tarkastukses
sa paljastuu , että joudutaan käyttämään asetta nopeasti 
ja tehokkaasti. Vihollinen saadaan lyötyä linnakkeen alu
eella. "Onko patruunoita jäljellä?" "Onko haavoittuneita?" 
"Seppänen ootko sä kunnossa , sä näytät niin oudolle?". 
Epävarmuus kalvaa mieltä. Entä jos se yrittää uudelleen? 

Taistelut ovat tauonneet, mutta vain hetkeksi. Hetken ku
luttua yritetään taas samasta paikasta, samalla kaavalla , 
samalla voimalla . Tarvitaan lisää tarkkoja tähdättyjä lau
kauksia . Ja lisää patruunoita. Vaihtoasemat miehitetään 
uudelleen ja uudelleen. Heittopanos lentää kohti vihollisen 
poteroa. Vieläkö lisää? 

Meritiedustelukomppanian koulutuksessa olevat osat am
puivat taisteluammunnat 3.-7.4 .2006 Kirkon maassa. Vihol
linen saatiin lyötyä ja joukot harjaantuivat henkilökohtai
sen aseen käytössä hyökkäys ja puolustusammunnoissa . 
Kaikki harjoituksessa mukana olleet joukot ampuivat ryh-



män puolustus- ja hyökkäysammunnan sekä partion hyök
käysammunnan . Ammuntojen tarkoituksena oli opettaa 
meritiedustelukomppanian eri osia toimimaan omassa 
toiminnallisessa kokonaisuudessaan tilanteenmukaisesti. 
Samalla taistelijoille opetettiin aseen vaistonvaraista kä
sittelyä ja räjähdysaineiden käyttöä. Johtajille koulutettiin 
oman johdettavana olevan joukon tilanteenmukaista joh
tamista ja käskyttämistä . Harjoituksen opetustavoitteet 
saavutettiin ja yhteistyö eri joukkojen välillä oli mutkatonta. 

Lisäksi kadetit Merisotakoulusta harjoittelivat Kotkan ran
nikkoalueen henkilökunnan johdolla taisteluammuntojen 
suunnittelua ja johtamista sekä saivat tuntumaa meritie
dustelukomppanian kouluttamiseen. Siis liikettä salassa 
ja hiljaa , kunnes näytetään mistä on meritiedustelukomp
pania tehty. Periksiantamattomuudesta ja tahdosta täyttää 
tehtävänsä - CITIUS-ALTIUS-FORTIUS-

Yllä: Ryhmänjohtajan tasalle asemaan. Vihollista lähellä. 
Vasemmalla: "LIPAS" 

Revolverihaastatteluja kouluttajille 
"Mikä on tärkeintä meritiedustelukomppanian taisteluharjoituksessa 

kovin ampumatarvikkein?" 

Kirkonmaan linnake 
Yliluutnantti Timo Jääsärö 

- Se, että joukot saa koulutettua niin , että 
käskyt kyetään antamaan tilanteeseen si
toen ja päätökset kyetään tekemään nope
asti. Joukkojen pitää kyetä liikkumaan no
peasti ja toimia vaistonvaraisesti , Varsikin 
aseenkäyttötilanteessa on oleellista , että 
asetta osataan käyttää oikein, turvallisesti 
ja nopeasti . 

Rankin linnake 
Luutnantti Tomi Karhumaa 

- Näkemykseni mukaan joukko pitää koulut
taa kovin ampumatarvikkein niin , että jouk
ko ei arastele käyttää asettaan tarvittaessa 
oman ryhmityksenä suojaamiseksi. Koulutet
tavan joukon pitää pystyä tarvittaessa myös 
vaihtamaan paikkaa ja irtautumaan, mikäli 

tilanne niin vaatii. 
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kaikki päättyy kuitenkin hyvin , tilanteesta on selvitty. 
On palautteen aika. Palaute tulee ammunnanjohtajal
ta sekä ampuvalta ryhmältä. Pohditaan yhdessä mikä 
meni hyvin ja missä vielä olisi kenties parantamisen 
varaa. 

Tuolla näetkö, missä? hys, räjäytä ... 
On perustettu tähystysasema, sekä lepotukikohta jot
ka molemmat on miehitetty. Lepotukikohdassa on kat
sottu asemat valmiiksi ja telttaa ollaan pystyttämässä. 
Vartiointi on asetettu, eletään normaalia lepotukikoh
taelämää. Kuuluu iso räjähdys! Mikä? Missä? Hetken 
hiljaisuus jonka rikkoo tähystyspaikalta kuuluva ryn
näkkökiväärin papatus. Ryhmä tiedostaa heti mitä on 
tapahtunut ja valmistautuu ottamaan vastaan oman 
partion sekä vihollisen . Osa jää viivyttämään ja muut 
valmistautuvat siirtymään y-pisteelle ja ottamaan mah
dollisesti takaa ajamaan lähteneen vihollisen vastaan 
tuliylläköllä ... 

Sotilaiden kykyä testattiin myös suunnistuksessa. 
Suunnistusrata ei ollut kovin pitkä mutta sitäkin haas
teellisempi. Uudesta ympäristöstä huolimatta sotilailla 
oli kilpailumieltä . Kukaan ei halunnut olla viimeinen. 
Osa tuli maaliin parhaansa tehneenä ja he olivat ylpeitä 
itsestään . Kaikki pääsivät kuitenkin maaliin ja opetus
tavoite saavutettiin . Meritiedustelukomppania oli näyt
tänyt taitonsa. Uusi maasto ei ole esteenä, ettei siitä 
selviäisi . 

Positiivisia kokemuksia 

Kotkan Rannikkoalueen pääkouluttaja ylil Mika Salmi
nen on erittäin tyytyväinen Sotinpuron ammuntoihin. 
Hän on myös tyytyväinen varusmiesten asenteeseen , 
uuden oppimiseen sekä siihen miten nopeasti joukot 
oppivat. Hän jatkaa vielä , että harjoitus oli erittäin hyvä 
kokemus myös henkilökunnalle. Näitä kokemuksia voi
daan tulevaisuudessa hyödyntää omissa ammunnois
sa. 

Tulenjohtaja kok Ariluodon ajatukset olivat seuraavan
laiset kun vielä edessä oli huollot kotisaaressa : 

- Jo viikkoja aikaisemmin oli tiedossa , että siellä jossain 
Itä-Suomessa se Sotinpuro on . Pitkä ajomatka ei kui
tenkaan lannistanut taistelijoita, vaan se sujui hyvässä 
hengessä. Tunnelma oli innostunut ja odottava. Alussa 
ennakkoluulot luultavasti painoivat miesten mieltä. Toi
minta oli hieman arkaa, eivätkä sovitut asiat tuntuneet 
mitenkään onnistuvan . Ehkä vieras maavoimien peli
kenttä toi pienen jännityksen tunteen. Kuitenkin posi
tiivinen palaute ensimmäisten päivien toiminnasta toi 
ryhmille itseluottamusta ja viikolla opitut asiat, loistava 
yhteishenki ja periksiantamattomuus tuottivat mielestä
ni loistavan suorituksen viimeisessä ammunnassa. 

- Palaute Meritiedustelukomppanian suorituksista oli 
kokonaisuudessaan positiivista ja oli hienoa, että pää
simme näyttämään maavoimille osaamistamme. Kai
ken kaikkiaan ampumaleiri oli hyvin järjestetty ja siitä 
jäi hyvä maku, jatkaa Ariluoto. 
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TEKSTI JA KUVAT Marika Terä 

Kesäkuussa järjestetty vuoden ensimmäinen meripuolus
tusharjoitus "Kielo'06" oli Merivoimien komentajan johta
ma operatiivinen harjoitus, johon osallistui joukkoja kaikista 
merivoimien joukko-osastoista. Harjoituksen pääteemana 
oli Suomelle tärkeiden meriyhteyksien turvaaminen. 

Suojaustoiminta perustuu reaaliaikaiseen tilannekuvaan, 
jonka muodostamisessa tärkeä rooli on myös Kotkan Ran
nikkoalueen liikkuvilla meritiedusteluyksiköillä; tiedusteli
joilla, merivalvojilla ja rannikkotutkaryhmillä. 
Kotkan Rannikkoalueelta harjoitukseen osallistuivat lä
hes kaikki varusmiehet, suuri määrä henkilökuntaa sekä 

joitakin esikuntaan sijoitettuja reserviläisiä . Harjoituksen 
alkuvaiheessa meritiedustelijat harjoittelivat omalla vas
tuualueellamme, josta siirtyivät tiistai-iltana Hankoniemen 
alueelle. Uudenmaan Prikaatin kouluttama rannikko-oh
juskomppania kävi myös tutustumassa harjoitusolosuhtei
siin itäisellä Suomenlahdella. 

Merivoimien komentaja tarkasti harjoitusta Kotkan Rannik
koalueella tiistaina 13.kesäkuuta. 



"Saaresta saareen, 
kiveltä kivelle" 

Tiedusteluryhmä rantautuu saareen . Edes
sä on noin 250 hehtaarin kokoisen saaren 
tarkistaminen. Ryhmä jakautuu kahteen 
partioon ja katoaa maastoon Kokelas Rän
nelin veneessä antamien käskyjen mu
kaan. Tarkka-ampuja jääkäri Mäkiniemi 
asettuu paikalleen tähystämään . Yksi mies 
jää virittämään pitkälanka-antennia. 

"Mielekästä toimintaa. Heti kuultuani perus
koulutuskaudella tarkka-ampuja koulutuk
sesta oli kiinnostunut siitä" jääkäri Mäkinie
mi kertoo samalla tähystäen merialueelle. 

Auringon paahtaessa pilvettömältä tai
vaalta kierrän kouluttajan kanssa saarta 
ympäriinsä näkemättä jälkeään partioista. 
Saapuessamme sovittuna aikana kokoon
tumispaikalle yllätyn , saan kuulla kulke
neeni useampaan otteeseen aivan miesten 
edestä. 

Vene saapuu ja lastaudumme kyytiin . Teh
tävä jatkuu 

Tarkastuskierros 
itäisellä Suomenlahdella 

Merivoimien komentaja vara-amiraali Hans 
Holmström tarkasti tiistaina 13.kesäkuu
ta. Kotkan Rannikkoalueen vastuualueella 
olevia harjoitusjoukkoja seuranaan Suo
menlahden Meripuolustusalueen komenta
ja Antero Karumaa ja Kotkan Rannikkoalu
een komentaja Veijo Taipalus. 

Kesän ensimmäisenä hellepäivänä ko
mentaja tutustui alueelle saapuneen Uu
denmaan Prikaatin kouluttaman Ran-
nikko-ohjuskomppanian sekä Kotkan 
Rannikkoalueen oman Meritiedustelu-
komppanian merivalvontaryhmän toimin
taan . Uudet yksiköt tuovat haasteita , joista 
kaikkien osapuolten mielestä oli kuitenkin 
selvitty hyvin etukäteisvalmisteluilla ja toi
mivalla yhteistyöllä . 

Rannikkohjuskomppania 
Kotkan saaristossa 

Uudenmaan Prikaatin kouluttaman Ran
nikko-ohjuskomppania osallistui Kielon al
kuvaiheessa harjoitteluun Kotkan Rannik
koalueella maanantain ja tiistain aikana. 

Harjoitusjoukkojen mieli oli korkealla ja 
harjoittelu ohjustulen käytöstä onnistui ta
voitteiden mukaisesti ilman kieliongelmia, 
sillä ruotsinkielisessä joukko-osastossa oli 
varauduttu kouluttajan mukaan ennalta kä
sin komentojen antoon myös suomenkie-

lellä. 

Jääkäri Mäkiniemi tähystämässä vartiopaikallaan 

sijaintia Merivoimien komentajalle (vas.), Kotkan Rannikkoalueen komentajalle 

(kesk.) ja Suomenlahden Meripuolustualueen komentajalle (oik.). 
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herätyksellä, jännittynein tunnelmin . 
Joukot siirrettiin kuorma-autoilla Ha
minaan, Onkamaan vanhalle urhei
lukentälle. Kukaan ei tiennyt mitä 
odottaa. Kylmän kostea ilma loi oman 
tunnelmansa jännittyneeseen ilmapii
riin . Kohta heitä odottaisi hikiset kilo
metrit. Marssi alkoi. Miesten motivaa
tio oli alusta alkaen erittäin korkea. 

Joukoilla oli mielessään ainoastaan 
yksi tavoite: selvitä kunnialla loppuun 
asti . Jääkäreiden motivaatiota - eten
kin tiedustelijoiden - lisäsi kurssitut
kintoon kuuluva koulutushaaramerkki , 
tiedustelijoilla sissihavu. 

Marssi piti sisällään erilaisia rasteja , 
joissa vaadittiin sotilaan perustietoja 
ja - taitoja. Rastien aiheina oli mm. 

radioaseman perustaminen, evaku- • 
ointi , etäisyyden arviointi, oman pai
kan määrittäminen ja pimeäammun-
ta. Mieleenpainuvin rasti oli kuitenkin 
vesistön ylittäminen . Rastihenkilöstö 
antoi ryhmille käskyn , jonka jälkeen 
alkoi tilanteen mukainen vesistön ylit
täminen. Ryhmät ylittivät hyisen ja 
mutaisen vesistön, johtajat esimerkil
lisesti kärjessä. Suurin osa rasteilla 



annetuista sakkominuuteista koostui liian kovasta mete
listä; kylmä vesi saa hiljaisemmatkin miehet avaamaan 
suunsa. 

Noin 30 km pitkän ja lkamarssiosuuden jälkeen oli edessä 
ammunta. Pimeä ja väsymys vaikuttivat enna lta odote
tulla tavalla tuloksiin, mutta hyviäkin suorituksia mahtui 
mukaan . Ammunnan jälkeen joukot siirtyivät lyhyelle kah
den tunnin mitta iselle marssilevolle, jonka jälkeen heillä 
ol i edessään viimeiset etapit, tiedustelu/suunnistus sekä 
pikataival. Suunnistettuaan viisi kilometriä keskel lä Ha
minan metsiä ryhmät saapuivat Y-pisteelle, jossa heil le 
annettiin viimeinen tehtävä; siirrytte nopeinta mahdollista 
vauhtia Lupin ampumaratojen alueelle. Vaikka väsymys 
painoi miesten jäsenissä ja mielissä oli alussa asetettu ta
voite edelleen kirkkaana mielessä, loppuun asti . Kovalla 
sykkeellä painettujen ki lometrien jälkeen maali häämötti 
ja yksikään va lutettu hikipisara ei tuntunut turhaan valute
tulta . Raskas taival oli oh i. 

Varusmiespalveluksen aikaisista kokemuksista Meritie
dustelijoiden marssi on ol lut varusmiesten mielestä yksi 
antoisimmista tapahtumista . Se opetti heille, että perään
antamattomuus ja sisukkuus auttavat heitä selviämään 
kaikista haasteista. Marssin jälkeen suurikaan haaste ei 
tunnu mahdottomalta . 

******* 
Meritiedustelijoiden marssin järjestettiin Haminan 
alueella 17. - 18.10.2006 välisenä aikana. Marssin joh
ti yliluutnantti Timo Jääsärö. Marssille osallistui 96 
varusmiestä, joista 12 miestä joutui keskeyttämään 
erinäisistä syistä johtuen. 

Kirjoittajista Mikko Nihtilä sai peruskoulutuskautensa tulosten pe
rusteella vastaanottaa Taistelijan maljan valatilaisuudessa helmi
kuussa. Hän pitää omien sanojensa mielestä "varusmiespalvelus
ta kokemuksena, joka kuuluu jokaiselle suomalaiselle miehelle." 
Valan jälkeen Ruotuväkilehden tekemässä haastattelussa entinen 
SM-tason uimari, nykyisin valtakunnan sarjan vapaasukellusta 
harrastava Nihtilä kertoi tuolloin hakevansa palvelukseltaan erityi
sesti fyysisyyttä . 
- Haluan kokeilla omia rajojani. En halua, että intti olisi mikään 
helppo kokemus. Enemmän ryynäämistä metsässä ja enemmän 
täysillä painamista, nohevaksi taistelijaksi itseään arvioiva jääkäri 
pohti tuolloin. 

Nihtilä valittiin peruskoulutuskauden jälkeen aliupseerikouluun tie
dustelulinjal/e, hänet ylennettiin kersantiksi 13.10.2006 Nykyisin 
Nihtilä toimii tiedustelujoukkueessa ryhmän varajohtajana. 

Viestirastilla ryhmän yhteistyön on pelattava. Toiset alustavat 
sanomalaitetta (yläkuva) ja kersantti Nihtilä (alakuva) virittää 
pitkälanka-antennia 

Vesistöä ylitettäessä hiki huuhtoutuu 
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PERUSYHTYMÄHARJOITUS -
RANNIKKOALUEEN JOUKKOJEN YHTEISTOIMINNAN HARJOITUTTAMINEN 

TEKSTI Olli-Pekka Lund I KUVAT Marika Terä 

Kotkan Rannikkoalueen taisteluhar
joitus "TYRSKY" toteutettiin Kotkan 
ja Haminan edustalla 6.-9 .11 .2006. 
Harjoituksen johtajana toimi komen
tajakapteeni Juha Torkkeli. Harjoituk
seen liittyi MERISK:n patteriharjoitus 
6.-10.11. ja SLRR/SLMEPA:n Ohjus
patterin tuliasemaharjoitus 7 .-9.11. 
"TYRSKY" -harjoituksen päämääränä 
oli harjoitella uusien joukkotyyppien 
käyttöä rannikkoalueen tulenkäyttöön, 
valvontaan ja johtamiseen liittyen . 

Harjoittelun painopiste oli johtamisen 
osalta meritiedustelukomppanian ja 
rannikkopatterin taktisessa johtami
sessa, valvonnan osalta sensoreiden 
käytön tilanteenmukaisessa johtami
sessa ja tulenkäytössä ohjustulen
käytön johtamisessa. Harjoitus to
teutui pääosin läpivientisuunnitelman 
mukaisesti. Olosuhteet olivat haasta
vat ja toivat omat haasteensa jo heti 
harjoituksen ensimmäisenä aamuna. 
Sankka räntäsade ja kova länsituu-
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Ii antoivat joukoille hyvän oppitunnin 
niistä karuista olosuhteista , joissa 
rannikkojoukot joutuvat toimimaan . 

Perusyhtymätason harjoituksen tär
keimmät elementit ja niiden mukaiset 
aiheet ovat valvonnan , tulenkäytön , 
tiedustelun ja kohteiden tai oman toi
minnan suojaamisen liittyvät toimin
not ja joukot. 'TYRSKY"-harjoituk
sen joukoilla kyettiin harjoittelemaan 
rannikkoalueen tulenkäyttöä, tilan
nekuvan ja -tietojen muodostamista 
ja välittämistä sekä merikuljetuksen 
suojaamista . Muiden "merellisten" 
toimintojen harjoittelu tulisi mahdolli
seksi, mikäli laivueiden esim. tukeutu
mis- tai miinoitusharjoitukset ajoittuisi
vat samalle ajankohdalle ja alueelle. 
Voimien ja henkilöstön osaamisen 
yhdistämisellä saavutetaan , ei vain 
yksittäistä joukkoa, vaan koko ran
nikkoaluetta palveleva kokonaisuus, 
joka kehittää myös sen operatiivista 
toimintakykyä. 

Kotkan ja Haminan edustan saaristo 
tarjosi erinomaisen toimintaympä
ristön joukkojen harjoittelulle. Tässä 
harjoituksessa pyrittiin toimimaan 
tarkoituksellisesti suhteellisen suppe
alla alueella , jolloin koulutusaikaa ei 
hukattu siirtymisiin . Tällöin päästiin 
keskittymään harjoituksen kannalta 
ydintoimintaan, eli joukon toiminnan 
harjoittamiseen ja kouluttamiseen. 

Tilannekuva ja johtaminen 

TYRSKY -harjoituksessa keskityttiin 
rannikkoalueen tulenkäytön ja valvon
nan johtamisen lisäksi johdossa ole
vien joukkojen taktiseen johtamiseen . 
Tämä asia jää usein vähemmälle huo
miolle ennalta hyvinkin yksityiskohtai
sesti suunnitelluissa harjoituksissa. 
Johtosuhteiden merkitys ja niiden 
noudattaminen korostuu rannikkoalu
een taktisessa johtamisessa. TYRS
KY-harjoituksessa johtosuhteisiin 
kiinnitettiin erityinen huomio ja koros-



tettiin niiden merkitystä. Tällöin myös johtamisen 
viiveet ja siihen liittyvät aikatekijät tulivat konk
reettisesti esille. 

Johtamistoimintaan liittyy oleellisesti tilanneku
van ja siihen liittyvien tietojen välittäminen ha
vaitsijalta rannikkoalueen esikuntaan asti . Ei rii
tä , että joukko osaa perustaa tähystysaseman tai 
-paikan , jos sieltä ei lähetetä oikeaa informaatio
ta eteenpäin liittyen vallitsevaan tilanteeseen tai 
olosuhteisiin. Tätä toimintaa on harjoitella kaikis
sa harjoituksissa, jotta joukot ja johtoportaat tot
tuvat välittämään informaatiota alhaalta ylös tai 
toisinpäin . Tilannetietojen ja havaintojen lähettä
minen tulee olla rutiinitasolla kaikissa joukoissa 
ja johtoportaissa. 

Lopuksi 

Rannikkoaluekehyksessä toimeenpantavalle 
taisteluharjoitukselle on selkeä tarve rannikko
joukoissa. Koulutuksessa on joukkokoulutuskau
desta lähtien päästävä harjoittelemaan vähintään 
rannikkoaluekokonaisuutena . Erittäin tärkeänä 
asiana on nähtävä joukkojen yhteistoiminnan, 
johtamistoiminnan ja joukkojen päätehtäviin kuu
luvien tehtävien harjoittaminen. Samalla kehite
tään palkatun henkilöstö osaamista ja harjaan
nutetaan heitä omissa sodan ajan tehtävissään . 



MERISOTAKOULUN PATTERIHARJOITUS 

RANKISSA 

TEKSTI Lari Pietiläinen I KUVA Marika Terä 

Merisotakoulu toimeenpani 150. re
serviupseerikurssin rannikkojoukko
linjalle patteriharjoituksen Rankissa 
6.-10.11 .2006. Harjoituksen johtajana 
toimi kurssin johtaja kapteeniluutnant
ti Erkki Vaarala ja ampumaharjoituk
sen johtajana toimi kapteeniluutnantti 
Matti Linteri . 

Harjoitukseen osallistui varusmiehiä 
Merisotakoulusta sekä Kotkan Ran
nikkoalueelta . Harjoituksen kokonais
vahvuus oli noin 60. Henkilökuntaa ja 
varusmiehiä osallistui harjoitukseen 
niin Merisotakoulusta kuin Kotkan 
Rannikkoalueelta . Kirkonmaan lin
nakkeen varusmiehet muodostivat 
talousryhmän , joka yliluutnantti Kari 
Laaksonen koulutuksessa suoriutui 
tehtävästään todella mallikkaasti , 
sekä yhden tykkiryhmän. Tykkiryh
män kouluttajan luutnantti Saareksen 
mukaan ryhmä toimi hyvin ja kehittyi 
harjoituksen aikana huomattavasti. 

Harjoitus oli Merisotakoulussa palve
leville varusmiehille ampumatekninen 
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harjoitus, mutta se kytkettiin kuitenkin 
osaksi Kotkan Rannikkoalueen tais
teluharjoitus Tyrskyä . Näin molem
mat osapuolet saivat harjoituksista 
synenergiaetua, joukot saivat johto
portaan ja johtoporras sai joukkoja . 

Sään puolesta harjoitus ei alkanut 
suosiollisella tavalla sillä maanantai
päivän osalta suunnitelmat menivät 
uusiksi jo ensi hetkestä alkaen. Meren
käynnin vuoksi pääosa Merisotakou
lun joukoista jäi Kuusiseen aina alku
iltaan asti ja näin ollen ryhmittyminen 
ja patterin ampumakuntoon saattami
nen venyi suunniteltua pidemmäksi. 
Tiistain aikana patteri pääsi toteutta
maan koulutusammuntoja päällikön 
johdolla suunnitelman mukaisesti. 
Patteri ampui päällikön johdolla tiis
taina ja keskiviikkona koulutusam
muntoja päivisin ja iltaisin harjoitteli 
päällikön ja TST JO KEN johdolla. liian 
harjoitukset olivat toimipaikkakohtai
sia harjoituksia sekä patterin yhteistä 
kehysharjoittelua . Harjoitusten aiheet 
olivat pääsääntöisesti seuraavan päi-

vän ammunnoissa, merivalvonnassa 
sekä meriliikenteen suojaamisessa. 
Torstain ammunnat johti TST JOKE. 
Yhteensä harjoituksessa ammuttiin 
150 laukausta. 

Kiitokset harjoituksen tukemisesta on 
syytä osoittaa Rannikkosotilaskotiyh
distykselle, sillä se tarjosi sotilaskoti
palvelua sekä maittavaa mutustelta
vaa koko viikon ajan. 

Rankin linnakkeen kannalta kyseessä 
oli jopa historiallinen harjoitus, sillä se 
oli viimeinen Rankissa järjestettävä 
harjoitus ennen linnakkeen alasajoa. 
Rannikkotykistön harjoituksia sen 
perinteisessä muodossa ei nykyään 
järjestetä kovinkaan usein , joten on 
todella hyvä, että kalustoa testataan 
ja henkilökunnan ammattitaitoa har
joitetaan ja kehitetään tämänkaltai
sissa harjoituksissa. 



RANNIKK01YICIST0N VAPAAEHTOINEN 
KERTAUSHARJOITUS 

TEKSTI JA KUVAT Samu Rautio 

Rankin linnakkeella järjestettiin 8.-
10.9.2006 Rannikkotykistöpatterin 
vapaaehtoinen kertausharjoitus. 
Harjoitukseen kutsuttiin 360 reservi
läistä. 

Harjoituksen tavoitteena oli ylläpitää 
harjoituksen johtajan määrittelemää 
Rankin rannikkotykistöhenkeä , sekä 
kerrata taistelijan perustaitoja . Jouk
ko joka kutsuttiin harjoitukseen oli 
ollut edellisen kerran kertaamassa 
vuonna 2004 merivoimien järjestä
mässä pääsotaharjoitus "AALTO' 
04": ssa. Niinpä harjoituksen johtajan 
ominaisuudessa lähettämäni kutsu
sanat 

"Rannikkotykistöpatterin vapaaeh
toinen kertausharjoitus järjestetään 
8.-10.9.2006 Rankissa. Harjoitus 
on viimeinen Rankissa järjestettävä 
harjoitus ennen linnakkeen muuttu
mista vartiolinnakkeeksi. Harjoituk
sen puitteet alkusyksyllä ovat mitä 
parhaimmat. Rankin rannikkotykis
töhenki, joka on ja elää vahvana tuo 
harjoitukseen oman lisämausteensa. 

Hyvä henki onkin ollut aina Rankin 
tavaramerkki. Toivomme Sinun ole
van mukana harjoituksessa, jossa 
harjoitellaan ja toimitaan oikeissa 
sodanajan tehtävissä ja oikealla ka
lustolla . Harjoitus on osa Sinun so
danajan tehtävään kouluttautumis
tasi." 

saivat perjantaina 8.9.2006 liikkeelle 
62 innokasta rannikkotykistötaistel i
jaa. 

Harjoituksen aikana reserviläiset 
pääsivät kertaamaan aiemmin opittu
ja taitoja rynnäkkökiväärin käsittelys
sä ja sillä ampumisessa, rannikkoty
kin käsittelyssä ja sillä ampumisessa 
sekä miinojen asentamisessa. Uusi
na aiheina reserviläisille koulutettiin 
räjähdysaineiden käyttöä omassa 
yksikössään ja vartiointitehtäviin liit
tyviä säädöksiä sekä kahlehtimista, 
kuljettamista ja kohdehenkilön käsit
telyä . Myöskin pampun ja käsirauto
jen käyttöä harjoiteltiin. 

Harjoitusjoukko ampui harjoituksen 

aikana rannikkotykeillä merelle tyk
kimenetelmäammuntoja. "Vihollisen 
pieni alus suunnassa 30-00, tuliko
mentoja , tykkimenetelmä, 10 kra
naattia kuluttakaa ampukaa" kaikui 
Rankin kallioilla , kun joukko innolla 
ja tehokkaalla tulirytmillä ryhtyi teh
tävään. Kaikki harjoitukseen osallis
tuneet henkilöt pääsivät nauttimaan 
tykkirasvan tuoksusta ja ruudin ha
justa. "Tehtävä suoritettu, alus uppo
aa" oli tavallisin ilmoitus tykinjohta
jalta ammunnan jälkeen, niin tarkkaa 
reserviläisten tuli oli. 

Harjoitusjoukko siirtyi takaisin reser
viin sunnuntaina 10.9.2006. Joukon 
ilme oli iloinen, kuten koko harjoi
tuksen ajan. Aurinko paistoi joukon 
siirtyessä Kajava- aluksella Hami
nan Tervasaareen VOIMA- sonnin 
vartioimaan laituriin . Hetken sonnia 
ihasteltuaan joku kiteytti harjoituk
sen osuvasti: 'jos tuossa sonnissa 
on voimaa, niin kyllä tykistössä sit
ten on ylivoimaa !" 
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MERITIEDUSTELUKOMPPANIA 
- MERIVALVOJASTA 

MERITIEDUSTELIJAKSI 
TEKSTI Olli-Pekka Lund 

Jatkuvat toimintaympäristössämme 
tapahtuneet muutokset, joukkojen 
määrän väheneminen sekä tekniikan 
nopea kehittyminen , ovat vaikuttaneet 
joukoille asetettaviin suoritevaatimuk
siin . Yleisesti voidaan todeta , että 
joukkojen suorituskyvylle asetettavat 
vaatimukset ovat kasvaneet. Vastuu
alueet ovat laajentuneet, mutta tehtä
vät eivät ole juurikaan muuttuneet. On 
tultava toimeen entistä vähäisemmillä 
joukoilla ja pienemmillä miesmäärillä . 
Taistelukentällä syntynyttä tyhjyyttä 
hallitaan liikkeellä ja aiempaa tehok
kaammilla taisteluvälineillä . Edel
lä mainitut tekijät ovat vaikuttaneet 
suuresti siihen , että myös rannikko
joukkojen tiedusteluun , valvontaan ja 
tulenjohtamiseen tarkoitettujen jouk
kojen kokoonpanoja on kehitetty vas
taamaan 2000-luvun vaatimuksia. 

Meritiedustelukomppanian kokoonpa
no vahvistettiin tämän vuoden alusta 
alkaen . Sen kehitystyö on aloitettu jo 
viime vuosituhannen puolella , silloin 
työnimellä tiedustelu-, valvonta- ja tu
lenjohtopatteri (TVTPTRI) . Työnimes
tä voidaankin jo päätellä , että uu
della meritiedustelukomppanialla on 
korvattu meritulenjohtopatterit, ran
nikkovalvontakomppaniat sekä ran
nikkotykistön tulenjohtopatterit. Meri
tiedustelukomppanian tehtävät ovat 
meri-, saaristo-, ilma- ja maa-aluei
den valvonta , meri- ja maatulenjohto, 
maalinosoitukset, saaristotieduste
lu , väylävalvonta ja erikoisjoukkojen 
toiminnan paljastaminen. Tehtävien 
suorittamisessa komppaniaa käyte
tään pääsääntöisesti joukkueittain 
ja ryhmittäin koko rannikkoalueen 
vastuualueella . Sen toimintatavoissa 
korostuu salaaminen ja itsenäinen 
liikkumiskyky saaristossa. Komppa
nialle kuuluvista taisteluvälineistä uu
det valvontavälineet, LASU 2000 ja 
rannikkotutka , ovat lisänneet yksikön 
suorituskykyä valvonta- ja tulenjohto
tehtäviin liittyen . Komppanialle kuuluu 
oleellisena osana erilaiset kuljetusvä-
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lineet, kuten veneet ja moottori-kelkat, 
mahdollistavat yksikön liikkumisen 
saaristossa itsenäisesti . 

Meritiedustelukomppaniaan kuuluu 
seitsemän joukkuetta. Komento- ja 
huoltojoukkueen tehtävänä on pe
rustaa komppanian komento- ja huol
topaikat. Merivalvontajoukkueen ja 
rannikkotutkajoukkueen tehtävät ovat 
meri-, saaristo-, ilma- ja maa-alueiden 
valvonta , meri- ja maatulenjohto sekä 
maalinosoitukset. Tiedustelu jouk
kueen tehtävät ovat koko saariston 
syvyydessä toteutettava tiedustelu , 
oman toiminnan varmistaminen , tär
keiden kohteiden suojaaminen, väy
lävalvonta ja erikoisjoukkojen toimin
nan paljastaminen . Venejoukkueen 
tehtävät ovat valvonta , tiedustelu ja 
kuljetukset saaristossa. Merivalvon
tajoukkueita ja tiedustelujoukkueita 
on komppanian kokoonpanossa kum
paakin kaksi kappaletta . Vene-jouk
kueeseen kuuluu neljä veneryhmää 
ja kaksi tiedusteluveneryhmää. Meri
tiedustelukomppanian kokonaisvah
vuus on 264 . 

Moninaiset tehtävät, laaja toiminta
alue, joukon vahvuus ja käyttöpe
riaatteet sekä saariston haastavat 
olosuhteet tekevät yksikön johtami
sesta erittäin haasteellisen tehtävän . 
Komppanian johtamistoiminnassa 
korostuukin johtosuhteiden merkitys. 
Johtamisessa on selkeästi erotettava 
yksikön taktinen johtaminen ja val
vontaa sekä tulenjohtoon liittyvä tais
telutekninen johtaminen. Esimerkiksi 
tehtävät ja niiden suoritusvaiheeseen 
liittyvät sanomat tulee kulkea alhaalta 
ylöspäin katsottuna ryhmästä joukku
eeseen , joukkueesta komppaniaan ja 
komppaniasta rannikkoalueelle . Kun 
taas valvontaan tai tulenkäyttöön liit
tyvät sanomat kulkevat suoraan ryh
mältä rannikkoalueelle . 

Rakennemuutokseen liittyen Merivoi
mien komentaja on määrännyt Kotkan 

Rannikkoalueen tehtäväksi meritie
dustelukomppanioiden kouluttamisen . 
Tehtävä on selkeä ja samalla haas
teellinen. Laadittujen suunnitelmien 
mukaisesti rannikkoalue kouluttaa 
yhden komppanian kolmesta saapu
miserästä. Kirkonmaan linnakkeelle 
palvelukseen astuvan saapumiserän 
tavoitevahvuus on 150 miestä, jois
ta jokainen taistelija tulee saamaan 
koulutuksen kykyjään vastaavaan 
tehtävään meritiedustelukomppanian 
kokoonpanossa . Koulutus on aloi
tettu täysipainoisesti tämän vuoden 
alusta ja samalla on kehitetty siihen 
liittyviä koulutusohjeita. Meritieduste
lijoiden vaativa joukkotuotantotehtävä 
on otettu vastaan suurella sydämellä 
ja aktiivisella asenteella . Koulutus on 
lähtenyt hyvin käyntiin . Joukon tuotta
minen on edennyt suunnitelman mu
kaisesti ja Merivoimien ensimmäinen 
meritiedustelukomppania saadaan 
valmiiksi saapumiserän 1/2007 kotiu
duttua heinäkuun alussa ensi vuon
na. 

Mielikuva merivalvontatorn issa me
relle ki ikaroivasta merivalvojasta on 
muuttunut meritiedustelijaksi , joka 
liikkuu maastoa hyväksikäyttäen saa
resta toiseen , ja suojaisesta tähys
tysasemastaan käsin aktiiv isesti pai
kantaa valvontasektorissaan liikkuvia 
kohteita . Meritiedustelukomppanian 
tärkein tehtävä on meri-, saaristo-, 
ilma- ja maa-alueiden valvonta tilan
nekuvan muodostamiseksi ja ylläpi
tämiseksi. Tilannekuva on jatkuvan 
tilanteenarvioinnin ja päätöksenteon 
perusta , jonka perusteella suunnitel
laan ja johdetaan joukkojen toimintaa . 
Ja tässä on meritiedustelukomppani
an tiedustelu-, merivalvonta-, rannik
kotutka- ja veneryhmien tuottamalla 
informaatiolla keskeinen osuus. 

Meritiedustelukomppanian kehittä
misharjoitus - MEKE 

Meritiedustelijoiden koulutus aloitet-



tiin Kotkan Rannikkoalueella vuoden 
2005 alussa. Koulutuksen ensiaske
lia otettaessa , alkoi kouluttajilta tulvia 
useita meritiedustelukomppaniaan 
liittyviä kehittämisajatuksia. Samana 
vuonna rannikkoalueen päätapah
tumana oli tiedustelun , valvonnan ja 
johtamisen harjoitus (TVJ-05) . Har
joitus järjestettiin lokakuussa ja siitä 
kertyi jälleen kerran runsaasti erilaisia 
havaintoja ja kokemuksia meritiedus
telukomppanian käytössä olevaan 
materiaaliin , toimintatapoihin ja - me
netelmiin sekä henkilökunnan osaa
miseen liittyen . Saadut kokemukset 
ja aiemmin esille tuodut kehitysaja
tukset sinkoilivat kaikissa niissä kes
kusteluissa , joissa sivuttiin meritie
dustelukomppaniaan liittyviä asioita. 
Viimeistään tässä vaiheessa mieliku
va , jossa viimeisen päälle varustettu 
ja koulutettu meritiedustelija suorittaa 
tinkimättömällä asenteella hänelle 
käskettyä tehtävää, osoittautui vielä 
kaukana olevaksi tavoitteeksi. Ja mo
nen mielessä saattoi myllertää ajatus, 
että "tarttis varmaa tehä jotaa". 

Marraskuun lopulla KOTRA:n toimin
nan ja talouden suunnitteluun liittyen 
laadittiin esikunnassa toimintakäskyä 
vuodelle 2006. Toimisto- ja toimiala
päälliköiden keskuudessa käydyissä 
keskusteluissa käsiteltiin myös me
ritiedustelukomppanian koulutuk
seen, käyttöön ja materiaaliin liittyviä 
asioita . Eri näkökulmista käydyistä 
keskusteluista kävi selkeästi ilmi , 
että meritiedustelukomppaniaan liit
tyy useita erilaisia haasteita, puuttei
ta ja kehitettäviä asioita . Esimerkiksi 
meritiedustelukomppaniaan liittyvät 

koulutusohjeet puuttuivat kokonaan , 
toimintaoppaan kirjoitustyö oli vasta 
alkutekijöissään ja yksikön toimintata
pamalleissa oli varsin paljon kirjavuut
ta . Kaikkien näiden tiedossa olevien 
puutteiden korjaamiseksi , haastei
den voittamiseksi ja kehitysideoiden 
eteenpäin viemiseksi päädyttiin rat
kaisuun , jolla voitaisiin johdonmukai
sesti ja hallitusti ryhtyä korjaamaan 
vallitsevaa tilannetta . Syntyi meritie
dustelukomppanian kehittämisen har
joitus eli MEKE, joka kirjattiin KOTRA: 
n toimintakäskyyn . 

Lähtölaukaus meritiedustelukomp
panian kehittämisharjoitukselle eli 
MEKE:lle, lähti siis KOTRA:n omista 
tarpeista kehittää uuden joukkotyypin 
koulutusjärjestelyitä ja suorituskykyä. 
Harjoituksen päämääräksi otettiin 
henkilökunnan osaamisen, yksikön 
taisteluteknisen käytön , materiaalisen 
valmiuden ja koulutusjärjestely iden 
kehittäminen. Tavoitteiksi asetettiin 
meritiedustelu koulutukseen Ii ittyvien 
koulutustapamallien yhdenmukais
taminen, koulutusohjeiden ja perus
taistelumenetelmien laatiminen sekä 
materiaalin kehittämistarpeiden kar
toittaminen. Kaiken tämän mittavan 
työmäärän tuloksena on vuoden 2006 
loppuun mennessä tarkoitus laatia 
materiaaliyksikkötyypin kehittämisesi
tys , meritiedustelukomppanian toimin
taoppaan luonnos ja koulutusohjeita , 
jotka toimitetaan Merivoimien esikun
taan hyväksyttäväksi . 

MEKE -harjoitus koostuu kuudesta 
erillisestä koulutuspäivästä ja yhdestä 
kolmen päivän mittaisesta sotaharjoi-

tuksesta . Suunnitelman pohjan , jota 
sittemmin on harjoituksessa pääsään
töisesti noudatettu, loi silloinen koulu
tuspäällikkö ylil L Pietiläinen . Kaiken 
tämän lisäksi on harjoitukseen sisäl
tynyt muuna aikana tehtävää suun
nittelua, analysointia , raportointia ja 
toimintaoppaan kirjoitustyötä . Opera
tiivinen toimisto on vastannut harjoi
tuksen läpiviennistä. Harjoitus on kos
kenut välillisesti lähes kaikkia KOTRA: 
n henkilöstöön kuuluvia työntekijöitä . 
Koulutuspäivien osallistujavahvuudet 
ovat vaihdelleet 12-20. Osallistujat 
ovat olleet kouluttajasta toimistopääl
likköön ja lähes kaikkien toimialojen 
ollessa edustettuna. Harjoituksen ke
hittämisessä on edetty kouluttajan op
paan hengen mukaisesti tutusta tun
temattomaan , teoriasta käytäntöön ja 
muodollisesta sovellettuun . 

Jo nyt voidaan sanoa, että MEKE -
harjoitus on tuottanut hyviä tuloksia . 
Jo ensimmäisestä koulutuspäiväs
tä alkaen on harjoitus osoittautunut 
erittäin tarpeelliseksi ja tarkoituksen
mukaiseksi . Jokaisella tilaisuudessa 
mukana olleella on ollut mahdollisuus 
tuoda esille omat näkemyksensä ja 
kokemuksensa liittyen meritiedustelu
komppaniaan . Keskustelut ovat olleet 
erittäin tarpeellisia ja hedelmällisiä. 
Niissä on tarkasteltu hyvinkin kriittises
ti meritiedustelukomppaniaan liittyviä 
ajatuksia ja monesta eri näkökulmas
ta. Tätä kautta on löydetty yhteisesti 
hyväksytyt ratkaisut. Prosessi on ollut 
toisinaan raskas , mutta lopputulokset 
ovat olleet tarkoin punnittuja . Sellai
siin ei päästäisi "turpa kiinni , minä 
käsken" - menettelyllä. Vaikkakin aina 
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välillä , on joku saattanut kokea joutuneensa jyrätyksi 
oman mielipiteensä kanssa "vanhojen jyyrien" linjatessa 
asioita . Tärkeimpiä asioita , joita MEKE -harjoituksen ede
tessä havaittiin , oli muun muassa se, että komppanialta 
puuttuivat yhteiset käsitteet ja määritelmät. Myös joukku
eiden ja ryhmien toimintatapamalleissa ja niiden koulutuk
sessa löytyi merkittäviä eroja. Meritiedustelukomppanialla 
on oltava yhtenäiset perustaistelumenetelmät, käskyrun
got ja kaikkia joukkueita koskettava yhteinen käsitteistö. 
MEKE - harjoituksen myötä on edellä mainitut puutteet 
kyetty paikantamaan ja löytämään toiminnassa esiintyviä 
kipukohtia . Tällöin on kyetty edelleen kehittämään perus
taistelumenetelmiä ja kouluttajien osaamista sekä yhden
mukaistamaan koulutustapamalleja ja käsitteistöä . Toki 
on muistettava , että komppanian joukkueet ja ryhmät ovat 
erilaisia , jolloin niiden koulutuksessa tuleekin olla omat 
erityispiirteensä . Mutta perusasioiden suorittaminen on 
kuitenkin pääosin yhdenmukaistettavissa , ottaen huomi
oon joukkueiden kalustoon liittyvät erot. 

MEKE- harjoitus on tämän vuoden osalta päättymässä. 
Vuoden viimeinen tapahtuma on joulukuun puolivälissä. 
Sen tavoitteena on analysoida vuoden aikana kertyneet 
tuotokset, raportit, muistiot, kertomukset jne. Analysoin-

nin tulokset kirjataan koulutusohjeiksi , toimintaoppaaksi 
ja materiaalihankintaesitykseksi toimitettavaksi edelleen 
Merivoimien esikuntaan. Vuoden aikana on menty hui
masti eteenpäin ja saatu aikaan hyviä tuloksia . Työ on 
kuitenkin vasta aluillaan . Tehtävää on vielä jäljellä , eikä 
kaikkia asioita saada kerralla valmiiksi. Senkin jälkeen kun 
kaikki tuntuu valmiilta , ei voida jäädä tuleen makaamaan . 
Niinpä MEKE -harjoitusta tullaan jatkamaan ensi vuonna. 
Sen läpiviennin yksityiskohtainen suunnittelu on vielä läh
tökuopissaan, mutta päämäärä on selvä: kaikki kuntoon! 
Lopuksi vielä kiitokset ammattitaitoisesta, aktiivisesta ja 
rakentavasta asenteesta kaikille MEKE -harjoituksissa 
mukana olleille meritiedustelukoulutuksen kärkiosaajille! 
Jatketaan ensi vuonna samaan malliin. 

Kirjoittaja toimii operaatiopäälikkönä Kotkan Rannikko
alueella ja jatkaa pataljoonaupseerina tulevassa joukko
yksikössä 

Kuvia henkilökunnan MEKE-harjoituksesta 
KUVAT Kirkonmaa 
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KOULUTUKSEN SOVELTAMINEN 

JALKAVÄKIUPSEERIN NÄKÖKULMASTA 

"KOMPPANIA TORJUU ... JA PITÄÄ ... " 

TEKSTI Timo Jääsärö I KUVA Aki Mankkinen 

Merikadettikurssi 71 :n rannikkojoukkolin
jan rannikkojääkäriopintosuunnan kadetit 
saivat tutustua Merisotakoulun toimintaan 
ensimmäiset kolme viikkoa kurssinsa alus
ta , kunnes oli aika vaihtaa maisemaan 
- maavoimien kanssa Lappeenrantaan 
opiskelemaan jalkaväkitaktiikkaa. Mietim
me, että miten tämä meitä hyödyttää, tu
levia merivoimien upseereita? Edessä oli 
pitkä ja metsäinen jalkaväkiupseerin taival. 
Tulisimme opiskelemaan puhtaasti maa
voimien taktiikkaa ja joukkojen toimintaa 
metsävoittoisessa maastossa. Rannikko
jääkäritakti ikkaan pääsimme tutustumaan 
vasta muutaman vuoden opintojen jälkeen 
Merisotakoulun järjestämissä harjoituksis
sa. Oli vain kyettävä soveltamaan maa
voimien oppeja erilaisessa toimintaym
päristössä, joukkotyypillä, joka käyttää 
ensisijaisesti vene- ja aluskalustoa kuor
ma-autojen ja panssaroitujen ajoneuvojen 
sijaan . Mutta miten tulisimme sijoittumaan 
valmistumisemme jälkeen? Millaisia haas
teita tulevaisuus toisi tullessaan? 

Rannikkojääkärikoulutus 

Valmistuin itse Kotkan Rannikkoalueelle, 
perinteiseen rannikkotykistöjoukko-osas
toon. Kotkan Rannikkoalue oli juuri saa
nut vastuulleen erillisten rannikkojääkäri
komppanioiden tuottamisen , joten tulevat 
työtehtäväni olivat arvattavissa; peruskou
lutuskauden jälkeen löysin itseni rannik
kojääkärijoukkueen kouluttajan tehtävistä. 
Jalkaväkikoulutus antoi perusteellisemmat 
valmiudet toimia jääkärijoukkueen koulut
tajan tehtävissä kuin perinteinen rannik
kotykistökoulutus eli missään nimessä ei 
voida sanoa, että jalkaväkikoulutukseni oli
si heikentänyt valmiuksiani valmistumisen 
jälkeisissä työtehtävissäni vaan päinvas
toin. Hyvin monia asioita voitiin yhdistää 
tois iinsa tai lisätä joitakin elementtejä maa
voimien taistelutekniikasta ja taktiikasta 
suoraan rannikkojääkäreiden toimintaan . 
Kuitenkin suurin ero näiden kahden joukon 
välillä muodostui kalustosta sekä toimin
taympäristöstä . 

Meritiedustelukoulutus 

Uusia tuulia oli odotettavissa . Kotkan Ran
nikkoalueella hyvin aloitettu rannikkojää
kärikoulutus näki viimeisen päivänvalon 
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2006 tammikuussa , jolloin tuotannossa ollut komppania 
kotiutettiin. Meritiedustelukomppanioiden tuottaminen 
aloitettiin heti seuraavasta saapumiserästä alkaen. Toi
min itse tiedustelujoukkueen johtajana sekä kouluttajana. 
Varusmieskoulutustaustani sekä koulussa saatu jalkavä
kikoulutus hyödyttivät minua myös tiedustelujoukkueen 
kouluttamisessa. Monia asioita joutui kertaamaan ja moni 
asia tuli täysin uutena, kuten meritulenjohto ja -valvonta 
sekä rannikkotutkatoiminta . Näihinkin koulutushaaroihin 
on ollut syytä perehtyä , jotta ymmärtää kokonaisuuden . 
Työ tekijäänsä opettaa, oli taustakoulutus mikä hyvänsä . 
Opinahjossa on luotu hyvä perusta , jolle on hyvä raken
taa omaa ammattitaitoaan. Joka päivä oppii jotain uutta 
eikä upseeri ole koskaan valmis , oli sitten tykkimies tai 
jääkäri. 

Kirjoittaja toimii Kirkonmaan linnakkeella opetusupseeri
na 
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MIKÅ MUUITUI? 
Rakennemuutos - kirosana vai siunaus? 

kaan , vaan antaneet erinomaisen hy
vän pohjan mm. taistelutekniikan ke
hittämiseen ja tiedustelukoulutukseen. 
Vaikka varsinainen kivääri koulutus en
tisessä muodossaan on lopetettu , niin 
siitä on kuitenkin voitu poimia monia 
elementtejä tiedustelukoulutukseen . 
Tulenjohtokoulutus on muokattu uu
delleen vastaamaan meritiedustelun 
tarpeita , eli pääpaino on muuttunut 
maatulenjohdosta meritulenjohtoon ja 
-valvontaan . Kokonaan uutena linja
na on aloitettu rannikkotutkakoulutus. 
Kranaatinheitinkoulutus on lopetettu 
kokonaan. 

Uusien järjestelmien ja laitteiden myö
tä raaka fyysinen taistelukoulutus on 
vähentynyt ja tilalle on tullut enemmän 
teoriaa ja kalustokoulutusta . Rannik
kojääkäreiden vahva hurmoksellinen 
hyökkäyshenki ja uhrimieli ovat saa
neet väistyä. Tilalle ovat tulleet sissi
ja tiedustelutyyppiset toimintatavat: lii
kutaan salaaja nopeasti , piiloudutaan, 
odotetaan, odotetaan , muututaan yh
deksi ympäröivän luonnon kanssa ja 
välitetään ylemmälle johtoportaal le tai 
asejärjestelmille elintärkeää tietoa . Vi
hollisen kanssa ei haluta fyysistä koh
taamista , vaan halutaan olla askeleen 
edellä. Näköyhteys viholliseen tai tut
kakaiku riittää . Varsinaiseen likaiseen 
työhön on sitten käytössä muut jou
kot ja asejärjestelmät, jotka toimivat 
meritiedustelijoiden tuottaman tiedon 
avulla . 

Voisi kuitenkin sanoa , että taistelu
tekniikka ei ole muuttunut niinkään 
radikaalisti , mutta taktiikka ja joukon 
käyttöperiaatteet kylläkin. Yksittäisen 
taistelijan toiminta rannikon ja saaris
ton olosuhteissa on hyvin samanlais
ta , oli sitten kyse rannikkojääkäristä 
tai meritiedustelijasta. Meritieduste
lija tosin harvemmin hyökkää, mutta 
molempien tulee kuitenkin kyetä siir
tymään, ryhmittymään , taistelemaan , 
huoltamaan , johtamaan ja ylipäänsä 
selviytymään vaativissa ja vaihtele
vissa rannikon olosuhteissa. Toimin
taympäristö ja -olosuhteet eivät ole 
muuttuneet mihinkään. Suurimmat 
erot löytyvät varustuksesta ja joukon 
toiminnasta . Siinä missä rannikko
jääkäri käyttää rynnäkkökivääriä ja 
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ITAISEN SUOMENLAHDEN 
RANNIKONPUOLUSTAJAT 

JOUKKO-OSASTON KRONOLOGINEN HISTORIA 

TEKSTI Lari Pietiläinen ja Samu Rautio KUVAT Puolustusvoimat 

2. RASKAS TYKI STÖ PATTERI 

Perustettu: 26.3.1918 Pietarsaari-Karjalan rintama 

3.Jääkäripatterin miehittämät Koiviston ja Kannaksen 
patterit kantoivat aluksi nimeä Koiviston rannikkotykistö 

Sotatoimien jatkuessa Suomenlahdella Rannikkopuo
lustusta ryhdyttiin järjestämään Viipurin valtaukseen 
osallistuneen 2. RasktykPtri:n toimesta . 8.5.1918 patte-

ri li itettiin Viipurin Linnoitustykistöpataljoonaan . 

VII PURI N LI N NOITUSTYKISTÖ
PATALJOONA 

Perustettu: 8.5.1918 

Pataljoonan toimintapiirin laajentuessa rannikkopatteri
en suuntaan joukon nimi muutettiin Viipurin Linnoitus
tykistörykmentiksi 22.5.1918. 

VII PURI N LI N NOITU STYKISTÖ
RYKMENTTI 

Perustettu : 22.5.1918 

Rykmentti jaettiin kahteen pataljoonaan . 1 Pataljoona 
vastasi Viipurinlahden "meririntamasta" ja 11 Pataljoona 
Viipurin maalinnoituksista. 

Rykmentti oli sijoittunut Sorvalin kasarmialueelle. Ryk
mentti ryhtyi miehittämään Viipurin edustan rannikko
pattereita. 
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KO M ENTAJ A: 
Kapteeni 

Lennart Pohjanheimo 

KO MENTAJA: 
19.5.1918 
Kapteeni 

Pohjanheimo 
ylennettiin 
majuriksi 

Everstiluutnantti 
Lennart Pohjanheimo 



Eversti Arvo Lyytinen 

Everstiluutnantti 
Taavi Kainulainen 

11 RANNIKKOTYKISTÖPATALJOONA 

Perustettu : 18.7.1918 

Elokuun alussa Viipurin ja Kannaksen alueen rannik
kotykistöjoukoista tuli 11 Rannikkotykistöpataljoona . Pa
taljoonaan kuului 4 patteristoa. Patteriston alaisuuteen 
kuului Humaljoen , Puumalan , Härkölän , Tuppuran, Koi
vuniemen, Ravansaaren , Pinkelin , Lompkan ja Suonion
saaren patterit. Lokakuussa Rankki otettiin Pataljoonan 
hallintaan . Keväällä 1919 Kilpisaari miehitettiin . 

RAN N I KKOTYKI STÖRYKMENTTI 2. 

Perustettu : 19.4.1919 

Rykmentin vastuualue käsitti itäisimmän Suomenlahden 
Rajajoelta Kymijoelle. Rykmentin alaisuudessa toimi 
Rankki , Kilpisaari, Uuras, Tuppura, Härkölä, Humaljoki, 
Puumala ja lno. Saarenpään patteri oli suunnitteilla . Al
kuvaiheessa sodan päättymisen läheisyydestä johtuen 
mahdollisimman moni linnake pidettiin miehitettyinä ja 
valmiudessa. Kalustona rykmentillä oli 254 mm järeitä 
pattereita , 152 45 C-pattereita ja 203 mm patteri raken
nettiin vuonna 1921 Pukkioon. Pattereita rakennettiin 
alueelle ja vanhoja pattereita purettiin. Rankin patterin 
tykit hajasijoitettiin vuonna 1926 ja patterin lukumäärä 
lisättiin viiteen . Vuonna 1930 pattereita oli Rankissa , 
Kilpisaaressa , Pukkiossa, Kirkonmaassa , Tuppurassa, 
Ravansaaressa , Härkölässä, Saarenpäässä ja Humal
joella. RT2:sta muodostettiin vuoden 1933 lopulla erilli
nen joukko-osasto 2.Erillinen Rannikkotykistöpatteristo . 

2.ERILLINEN RANNIKKOTYKISTÖ
PATTERISTO 

Perustettu: 1.1.1934 

Joukko-osaston tehtävänä oli alueensa valvonta ja 
puolustaminen sekä rannikkotykistökoulutuksen anta
minen . 

2.ErRtPsto:n organisaatio kykeni ylläpitämään yhtä 
miehitettyä koulutuslinnaketta , Rankkia . Rankissa 
koulutettiin varusmiehiä , reserviläisiä ja Rankissa toimi 
myös aliupseerikoulu . Muut linnakkeet olivat vartiolin
nakkeita. Patteriston esikunta toimi Haminassa. Vuosi
na 1938 ja 1939 Euroopan tilanteen johdosta patteris
ta toimeenpani ylimääräiset harjoitukset. Valmiuden 
kohottamiseksi Pukkion patteri miehitettiin 1938. 

KOMENTAJA: 
Kapteeni 

Lennart Pohjanheimo 

1.11.1918 alkaen 

Kapteeni Kaarlo Saari 

KOMENTAJA: 
Kapteeni Kaarlo Saari 

Lokakuusta 1921 alk. 
Majuri 

Paavo Yrjölä 

24.8.1922 alk . 
Majuri Arvo Lyytinen 

KOMENTAJA: 
Majuri 

Taavi Kainulainen 

Maaliskuussa 1934 
majuri Kainulainen 

ylennettiin 
everstiluutnantiksi 
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KOTKAN LOHKO 

Perustettu : 14.10.1939 

Talvisota . Lohko jaettu kahteen alalohkoon , Kotkan 
edustaan ja Virolahden alalohkoon . Sodan alussa jouk
kojen vahvuus n.2300. 1.12.1939 venäläisten hyökkäys 
Suursaareen . 4.3.1940 Suurhyökkäys yli Viipurinlahden , 
lohkon patterit saivat joukot vetäytymään. 

Tappiot talvisodassa 75 kaatunutta, joista 39 jäänmurta
ja Tarmolla ja 36 saaristossa. 

RAN N I KKOTYKI STÖRYKMENTTI 2. 

Perustettu : 1.9.1940 

Sodan jälkeen Viipurin lohkon alkuperäiset joukot sekä 
täydennyksenä tulleet Merivoimien yksiköt oli siirretty 
Kotkan lohkon alueelle . Pukkio jäi uuden rajan taakse 
Venäjän puolelle . 

KOTKAN RAN N I KKOTYKI STÖ
RYKM E NTTI 

Perustettu : 1.3.1941 

KotRT toteutti raskaan tykistön ryhmitysmuutoksen 
idemmäs kenttäarmeijan tukemista varten . Lisäksi Haa
pasaariston merkityksen korostumisen johdosta Vanha
kylänmaahan rakennettiin 152 45 C- patteri. 

2.RANN I KKOPRI KAATI 

Perustettu : 18.6.1941 

Perustettiin liikekannallepanossa Kotkan Rannikkoty
kistörykmentistä . Ryhmitys Virolahti-Ahvenkoski alueel
le. Tehtävänä maihinnousun torjunta , alueen asutus- ja 
liikennekeskusten suojaus sekä alueella toimivan kent
täarmeijan yhtymän merisivustan suojaaminen. Kent
täarmeijan yleishyökkäykseen liittyen 2.RPr joukoista 
koottiin saariston hyökkäystehtäviin kykenevä osasto. 
Hyökkäys alkoi 22.8.194. Osasto eteni Viipurinlahden 
länsiosaan. Osasto sai tehtäväkseen Teikarin ja Tuppu
ran valtauksen . Hyökkäys alkoi 29.8.1941. Teikari vallat
tiin 12 tuntia kestäneiden taistelujen jälkeen . Vihollisista 
puolet otettiin vangeiksi , kolmannes kaatui ja loput pa
kenivat aluksilla . Suomalaisen osaston 425 miehestä 11 
kaatui ja 20 haavoittui . Hyökkäysvaiheen jälkeen jouk
koja rannikolla organisoitiin uudelleen 
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KOM ENTAJA: 
Majuri 

Taavi Kainulainen 

2.3.1940 alkaen 
Everstiluutnantti Armas 

Lehonkoski 

KOMENTAJA: 
Everstiluutnantti Armas 

Lehonkoski 

Ylennettiin everstiksi 
v.1940 loppupuolella 

KOMENTAJA: 
Eversti 

Armas Lehonkoski 

Maaliskuussa 1941 
Lehonkosken kuoleman 

jälkeen 
eversti Pekka Enkainen 

Eversti 
Pekka Enkanen 



Eversti 
Toivo Reponen 

ITÄ-SUOMENLAHDEN 
RAN N I KKOPRI KAATI 

Perustettu: 1.2.1942 

ISuomRPr:n päähuomio kiinnittyi joukon alkuvaihees
sa Suursaaren takaisinvaltauksen valmisteluihin. 
ISuomRPr:n ja Kannaksen armeijan joukoista koottiin 
Päämajan käskyllä Taisteluosasto Pajari. Hyökkäys to
teutettiin 27.3.1942, meren ollessa jäässä. Suursaari 
vallattiin nopeasti , vain alle vuorokaudessa hyökkäyk
sen aloittamisesta. ISuomRPr sai vastuulleen hyökkä
yksen jälkeen Suursaaren alueen . 

ISuomRPr 111 Linnakkeistoon kuuluvaan Someriin hyök
käsi Neuvostoliiton joukot 8.7.1942. Hyökkääjä torjut
tiin. 

Sotatoimien loppuvaiheessa aselevon ehtona oli , että 
Saksalaiset poistuvat Suomen alueelta 15.9.1944. 
11.9.1944 Saksan ylin johto antoi käskyn toteuttaa ope
raation "Tanne Ost", jonka tarkoituksena oli Suursaaren 
miehittäminen. Hyökkäys Suursaareen alkoi 14.9.1944. 
Taistelujen jälkeen Saksalaiset antautuivat 15.9.1944 . 

Välirauhansopimuksen ehtojen mukaisesti Suomi luo
vutti Suursaaresta otettuja vankeja Neuvostoliitolle 1231 
henkilöä. 

HAMINAN 
RANN I KKOLINNAKKEISTO 

Perustettu : 1.12.1944 

Perustettiin ISuomRPr joukkojen kotiuduttua sodasta. 

Valvontakomission määräyksestä yli 120 mm rannikko
tykit oli poistettava. Miehitetyiksi linnakkeiksi jäi Musta
maa, Ulko-Tammio ja Vanhakylänmaa. Linnakkeiston 
pääkalustoksi tuli 76 mm raskaat ilmatorjuntakanuunat. 
Syksyllä 194 7 Vanhakylänmaan koulutus ja Ristisaaren 
tykkikalusto siirrettiin Rankkiin . Pariisin rauhansopimuk
sen 10.2.1947 myötä valvontakomissio poistui Suomes
ta . 

Kesäkuussa 1949 linnakkeiston mantereelliset osat siir
rettiin Kyminlinnaan. 1.9.1949 Mustamaan linnakkeel
ta siirrettiin koulutus Kirkonmaan linnakkeelle, jota ei 
ennen oltu käytetty rauhan ajan koulutuslinnakkeena, 
Mustamaan jäädessä vartiolinnakkeeksi. 

1.12.1952 Puolustuslaitos uudelleenjärjesteltiin ja ran
nikkotykistö liitettiin maavoimiin . 

KOMENTAJA: 
Eversti 

Pekka Enkanen 

Eversti 
Niilo Kesämaa 

KOMENTAJA: 
Eversti 

Pekka Enkainen 
siirrettiin 6.12.1944 

Merivoimien esikuntaan 

6.12.1944 
Eversti 

Toivo Reponen 

13.8.1945 
Eversti 

Pekka Enkainen 

7.10.1946 
Eversti 

Niilo Kesämaa 

12.3.1949 
Everstiluutnantti 
Väinö Karvinen 
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Everstiluutnantti 
Väinö Karvinen 

1l~S1 

Evl Esko Tulikoura 

Evl Paavo Jokisalo 

3. ERILLINEN RANN I KKOTYKISTÖ
PATTERISTO 

Perustettu: 1.12.1952 

Puolustuslaitoksen uudelleenjärjestelyn myötä HRLsto 
liitettiin 3.Divisioonaan ja joukon nimeksi tuli 3.ErRtPsto. 
Joukko-osastoon kuuluivat esikunta ja esikuntakomppa
nia Kyminlinnassa , koulutuslinnakkeet Rankissa ja Kir
konmaalla sekä Vanhakylänmaan, Mustamaan ja Lehti
sen vartiolinnakkeet. 

KOTKAN RANNIKKOPATTERISTO 

Perustettu: 1.1.1957 

Vuoden 1956 lopulla Tasavallan Presidentti vahvisti 
joukko-osastoille alueelliset nimet. 

Patteriston alkuvaiheessa tärkeimpinä tehtävinä oli ras
kaiden patterien paikoilleen asentaminen . Rankin ras
kas patteri kolmetykkisenä oli saatu ampumakuntoisek
si vuonna 1955. Kirkonmaahan sijoitettiin kaksitykkinen 
Canet-patteri tilapäisasemiin vuonna 1957. 1960-luvun 
alkuun mennessä Vanhakylänmaahan asennettiin 152 
50 T patteri . 

Kotkan Rannikkopatteristo antoi joukoilleen monipuolis
ta koulutusta. Koulutushaaroina olivat mm. tykki, meri
valvonta , tulenjohto , ilmatorjunta, jalkaväki , kranaatin
heitin, raskas konekivääri , vene , viesti , valonheitin ja 
voimakone. 

Evl Heikki Seppälä ------. Evl Alpo Kantola 

Evl Aarno Hukari Evl Pentti Aulaskari 
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KOMENTAJA: 

Everstiluutnantti 
Väinö Karvinen 

23.6.1955 
Everstiluutnantti 
Esko Tulikoura 

KOMENTAJA: 

Evl Esko Tulikoura 
3.6.1964 

Evl Paavo Jokisalo 
27.3.1967 

Evl Heikki Seppälä 
10.2.1968 

Evl Aarno Hukari 
23.8.1972 

Evl Alpo Kantola 
21.8.1974 

Evl Pentti Aulaskari 
2.11 .1976 

EvlTeuvo Rönkkönen 
27.4 .1984 

Evl Pekka Uski 
9.7.1985 

Evl Jukka Vaaja 
1.4.1991 

Evl Lauri Kasurinen 
20 .2.1992 

Evl Paavo Suomalainen 
1.1.1993 

Evl Lauri Kasurinen 
1.1.1995 

Evl Mikko Taavitsainen 
1.1 .1998 

Evl Timo Junttila 

Evl Teuvo Rönkkönen 



Evl Pekka Uski Evl Jukka Vaaja 

Evl Paavo Suomalainen Evl Mikko Taavitsainen 

Kom Timo Junttila 

KOTKAN RANNIKKOALUE 

Perustettu : 1 . 7 .1998 

Rannikkotykistö liitettiin Merivoimiin ja joukko-osas
ton nimi muutettiin Kotkan Rannikkoalueeksi . Kotkan 
Rannikkoalueen alaisuuteen kuului Esikunta, Koulu
tuspatteri , myöhemmin Esikunta- ja huoltokomppania, 
Kirkonmaan- ja Rankin linnakkeet, Haapasaaren meri
valvonta-asema sekä Kuusisen sotasatama. 

Valtioneuvoston selonteon 16.3.2005 myötä Kotkan 
Rannikkoalue itsenäisenä joukko-osastona lakkaute
taan 1.1.2007 mennessä ja liitetään Suomenlahden 
Meripuolustusalueeseen . 

Kom Sakari Martimo Kom Tapio Maijala 

Evl Lauri Kasurinen 

KOMENTAJA: 
Komentaja 

Timo Junttila 

1.3.2000 
Komentaja 

Sakari Martimo 

1.3.2002 
Komentaja 

Tapio Maijala 

1.9.2004 
Komentaja 

Veijo Taipalus 

Kom Veijo Taipalus 

KOTKAN KYNNET 2006 51 



ALUEEN HISTORIAA 
TUPATAULUJEN KERTOMANA 

TEKSTIT perustuvat Rankin ja Kirkonmaan linnakkeiden tupatauluihin 
KONNOKSEN LAATINEET Lari Pietiläinen , Tomi Karhumaa 
KUVAT Puolustusvoimat, mm . Haminan Rannikkolinnakkeiston arkistoa 

PUKKION LINNAKE 

Sijaitsee Virolahden edustalla , nykyisin Neuvostoliitolle luo
vutetulla alueella . Sotaa edeltävänä rauhanaikana se oli 
koulutuslinnake. 

Talvisodan aikana sen kaksi 203/50 MK ja kaksi 57/58 H 
tykkiä tulittivat jäitse mantereelle hyökkääviä vihollisjoukkoja 
vaikuttaen merkittävästi hyökkäyksen torjuntaan . Linnake oli 
koko talvisodan ajan jatkuvien ilmapommitusten kohteena. 
Sodan päätyttyä linnake luovutettiin Neuvostoliitolle. 

Jatkosodan alkuvaiheessa linnakkeeseen kohdistettiin voi
makas pitkäaikainen tykistötuli omien joukkojemme toimesta , 
josta johtuen vihollinen luopui siitä. Linnakkeen miehityksen 
yhteydessä sieltä saatiin runsaasti sotasaaliista . Jatkosodan 
loputtua linnake luovutettiin uudelleen Neuvostoliitolle. 

RANKIN LINNAKE 

Joka sijaitsee Kotkan edustalla , perustettiin venäläisten toi
mesta ensimmäisen maailman sodan aikana pohjoisimmaksi 
linnakkeeksi Itäisen Suomenlahden sulkeneeseen linnoitus
ketjuun . Alkuperäisenä pääaseistuksena oli neljä kappalet
ta 152/45 C rannikkokanuunaa rintama-asettelussa saaren 
eteläpäässä. Vapaussodan aikana linnake suoritti tykistöam
muntoja Haapasaarta ja rannikkoa kohti . 

Itsenäisyytemme rauhan ajan linnake toimin koulutuslinnak
keena. Tänä aikana aseistus muuttui 5 kpl :ksi 152/45 C tyk
kejä , jotka hajasijoitettiin . Talvisodan aikana raskaan patterin 
päätehtäväksi muodostui ilmatorjunta . Tuloksista mainitta
koon ainakin yksi varma pommikoneen pudotus ja Kotkan 
kaupungin suojaaminen pahimmilta vaurioilta. Sen lisäksi 
patteri osallistui tykistö taisteluihin Neuvostoliiton laivasto
osastoa vastaan 15. ja 19.12.1939. Suursaaresta lähtenee 
vihollisosaston yrittäessä 4. ja 6.3.1940 hyökkäystä jäitse 
Kotkan rannikolle hajotti raskas patteri tulellaan yhdessä Kir
konmaan järeän patterin kanssa joukot jo etenemisvaihees
sa, pakottaen ne takaisin lähtöpaikkaansa. 

Välirauhan aikana linnakkeen pääaseistus kantalinnoitettiin . 
Jatkosodan alussa linnake torjui kahden moottoritykkive
neen väkivaltaisen tiedustelun , jonka tuloksena toinen vene 
tuhoutui Savileton matalalle. Etenemisvaiheen aikana linna
ke jäi takalinjaan ja muutettiin vartiolinnakkeeksi . 

KIRKONMAAN LINNAKE 

Joka rauhan aikana oli miehittämätön vartiolinnake, miehitet
tiin 13.10.1939 yh :n aikana palvelukseen kutsutuilla reservi
läisillä. Rinnan koulutuksen kanssa suoritettiin kenttälinnoi
tustöitä ja kasarmien rakentaminen , joka saatiin päätökseen 
jouluksi . Linnakkeen aseistuksena oli silloin 4 kpl 254/45 D, 
2 kpl 47/40 0 , 2 kpl 57/48 N ja 2 kpl 40 ltk/B tykkiä sekä me
rivoimien miinavarikko. 
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Viholliselta vallattu 126 mlm tykki Pukkiossa 

3 " patteriasema Pukkiossa 

KK-pesäke Tammion tukikohdassa 



Talvisodan aikana linnake osallistui tykistötaisteluihin Neu
vostoliiton laivastovoimia vastaan 15.12. ja 19.12.1939, jolloin 
järeän tykistön tulella karkotettiin vihollisalukset tykkien kan
taman ulkopuolelle. Suursaaresta lähteneen vihollisosaston 
yrittäessä 4.3. ja 6.3.1940 hyökkäystä jäitse Kotkan rannikolle 
osallistui järeä tykistö torjuntataisteluun yhdessä Rankin lin
nakkeen kanssa . Hyökkäys torjuttiin tykistön tulella. Vihollis
joukot kääntyivät takaisin Suursaareen. 

Jatkosodan aikana Kirkonmaa toimi koulutuspaikkana ja jouk
kojen kokoontumiskeskuksena, sekä kevyen laivasto-osaston 
tukikohtana. 

Täällä mm. koulutettiin os. Pajarin joukot ennen Suursaaren 
valtausta maaliskuussa 1942. Myös Saksalaiset miina-aluk
set käyttivät Kirkonmaata satama- ja varastopaikkana . 

HAAPASAARET 

Ylimääräisten harjoitusten aikana syksyllä 1939 perustettiin 
Haapasaaren mv- ja iv-asema. Talvisodan syttyessä saman 
vuoden marraskuun 30. päivänä se toimi tehokkaasti koko tal
visodan ajan . Se suoritti jopa meritulenjohtotehtäviäkin mm. 
15.12. ja 19.12.1939 Haapasaarten katveessa rannikkoa koh
ti pyrkiviä vihollisaluksia ammuttaessa . Joulukuun alussa siir
rettiin Haapasaarille noin pataljoonan vahvuinen tst-os Ravila 
varmistamaan saariryhmän pysyminen omiemme hallussa. 

Välirauhan aikana kanta- ja kenttälinnoitettiin saariryhmä. 
Kun sitten jatkosota syttyi , perustettiin saaristoon rannikkolin
nakkeisto. vuoden 1942 alusta siirrettiin saaristoon RP2, jon
ka tehtävänä oli alussa Suursaaren valtaus , joka suoritettiin 
27.3.1942. Suursaaren ja Tytärsaaren valtauksen jälkeen oli 
Haapasaarilla tärkeä osuutensa Suomenlahden sulkemisteh
tävässä linjalla Kotkan rannikko - Haapasaaret - Suursaari 
- Tytärsaari - Viron rannikko. Myöhemmin kun em. linjalle 
laskettiin tehokas merimiinasulute, kuului sen pohjoisosan 
suojaaminen Haapasaarten linnakkeistolle. Haapasaaria käy
tettiin jatkosodan aikana merivoimien laivastoyksiköiden tu
keutumispaikkana , mm. kvlaiv-os Enkiö tukeutui sinne 1942 
ja 1943. 

SOMERIN TAISTELU 

Vuoden 1942 heinäkuun 7. ja 8. päivän välinen yö oli kaunis. 
Puolen yön jälkeen aloitti vihollinen voimakkaan pommituk
sen Somerin linnaketta vastaan, jonka vahvuus oli noin 100 
miestä. Linnakkeen keveiden it-aseiden torjuntatuli ei häirin
nyt viholliskoneiden toimintaa . Pommituksen tulokset jäivät 
kuitenkin varsin vaatimattomiksi. Tulivalmisteluun liittyi lukui
sia pienehköjä vihollisaluksia . 

Vihollinen pääsi maihin saaren itäpäässä siellä olleiden ke
veiden it- ja pst-tykkien kiivaasta tulituksesta huolimatta. Me
netetty niemi eristettiin miehittämällä sulkulinja. Tähän taiste
lut jähmettyivätkin seuraavan aamuyön kuluessa . Vihollinen 
pesiytyi itäpään onkaloiden suojaan eikä sitä saatu lyödyksi 
pois . Puolustaja taas esti tulellaan vihollista saamasta lisävoi
mia saarelle. 

Linnakkeelle saatu noin 100 miehen vahvuinen apujoukko löi 
seuraavana päivänä yhdessä Somerin puolustajan kanssa ja 
omien ilma- ja merivoimien tukemina hyökkääjän. Lopullisesti 
oli taistelu päättynyt vasta 10.7. puolen päivän maissa. 

Kirkonmaan urku kk 

Kirkonmaan koulutusta 

Haapasaaren "Puokin" näköaukko 

KOTKAN KYNNET 2006 53 



Tappiolukujen perusteella voidaan lopputuloksena todeta 
yhden Somerin puolustajan vastanneen reilusti kymmentä 
hyökkääjää. 

TEIKARSAARI 

Talvisodassa saaresta taisteltiin kaksi kertaa , jolloin noin 
divisioonan vahvuinen vihollinen pakotti joukkomme ve
täytymään Vilaniemeen . 

Jatkosodan hyökkäysvaiheessa 8. Rannikkoprikaati valta
si saaren 29.8.1941. 

Kesällä 1944 vihollinen nousi maihin saareen neljä ker
taa . Ensimmäisenä päivänä (1.7.) vihollinen torjuttiin kaksi 
kertaa . Tällöin tuhottiin vihollisen jv-pataljoona. Heinäkuun 
4. päivänä vihollinen nousi maihin jv-rykmentin voimin . 
Hyökkäys torjuttiin ja rykmentti torjuttiin. Seuraavan päi
vän aamuna vihollinen toisti hyökkäyksen tuorein voimin , 
pakottaen joukkomme vetäytymään saaren pohjoisosaan , 
jossa ne puolustautuivat sitkeästi kunnes saivat käskyn 
jättää saaren. 

Heinäkuussa 1944 Teikarsaaressa taistelleille Ylipäällikkö 
antoi erityisen kiitoksen . Samoin heitä kiitti Merivoimien 
komentaja . Teikarin taistelijoille antamassaan päiväkäs
kyssä rykmentin komentaja sanoi mm: "Teikarsaaren ja 
Me/ansaaren taistelut jäävät Suomen rannikkojoukkojen 
aikakirjoihin kunniakkaampina päivinä, mitä historia tähän 
saakka tuntee." 

SUURSAAREN VALTAUSTAISTELU 27.3.1942 

Suursaaren valtausta varten koottiin joukot Haapasaaris
toon , josta käsin 5.1 .1942 lähtien sinne tukeutunut RP2 
tiedustellut Suursaaren joukkojen ryhmityksen . Valtaus
joukkojen pääosan muodosti os. Pajari , jolle alistettiin em. 
RP2 sekä muita Rt-joukkoja. Hyökkäysjoukkojen koko
naismäärä oli noin 3000. 

Valtaussuunnitelma oli seuraava: 27.3.1942 klo 04.00 
suoritti rt-joukkojen kolmeen eri osastoon jakautuneena 
valehyökkäyksen koko Suursaaren itärannan laajuisena. 
Päävoimat os. Pajari ja RP2 hyökkäsivät lännen puolel
ta Piensomerikon ja Ratassomerikon lahtien suunnasta 
saareen tuntia myöhemmin . Suunnitelma onnistui muuten 
paitsi Ratassomerikon suunnassa , josta vahvennettu pa
taljoona lyötiin takaisin . Mikä kuitenkin suunnattiin Pienso
merikon aukosta sisään ja edelleen etelään . Saaressa ole
vat pala palalta motitettiin ja lyötiin ja koko saaren valtaus 
oli suoritettu päivän kuluessa . 

TYTÄRSAARI 

Keskellä Suomenlahtea, noin 20 km Suursaaren etelä
päästä kaakkoon sijaitsee hiekkaperäinen, mäntyä kasva
va Tytärsaari . 

Jatkosodan aikana oli saaren strateginen asema Suomen
lahdella erittäin hallitseva ja tärkeä . 

Huhtikuun 1. ja 9. päivien välisenä aikana vuonna 1942 
joutuivat suomalaiset rannikkojoukot monivaiheisiin ja kii
vaisiin taisteluihin venäläisten kanssa Tytärsaaren omis-
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Haapasaaren Puokin mittaushuone 

Kilpisaaren it-ammuntaa 

Ennen Suursaaren valtausta Vanhakylänmaalla 



tuksesta . Venäläiset yrittivät 8.4.1942 hiihtorykmentin voimin 
vallata saaren , mutta suomalaisten yhdessä maihinnousseen 
saksalaisen miehitysjoukon kanssa pakottivat vihollisen suu
ria tappioita kärsien vetäytymään Tytärsaaresta. 

Vastuu saaren puolustuksesta tämän jälkeen jäi saksalaisille. 
Rauhanteossa Tytärsaari , niin kuin muutkin Suomenlahden 
ulkosaaret luovutettiin Neuvostoliitolle. 

SUURSAAREN PUOLUSTUSTAISTELU 15.9.1944 

Venäläisten kanssa oli Suomi sopinut välirauhasta , joka as
tui voimaan 15.9.1944. Sen mukaan oli Saksalaisten pienten 
osastojen poistuttava mm. Suursaaresta ko. päivään mennes
sä. Saksalaiset olivat kuitenkin päättäneet ottaa Suursaaren 
haltuunsa ja suorittivat yllättäen maihinnousun Suursaareen 
15.9. puolenyön aikaan vahvahkon laivatykistön tukemana. 
Saaren länsirannan Selkäapajanniemessä se lyötiin takaisin , 
mutta Suurkylän sataman maastossa Saksalaiset saivat hal
tuunsa itärantaa noin 3 km2 yön aikana. Aamun sarastaessa 
ryhtyivät Suomalaiset vastahyökkäykseen ja puolustuksen 
uudelleen ryhmitykseen. Saaren reservi RP7 ja muut kootut 
joukot paloittelivat Saksalaiset neljään eri mattiin päivän ku
luessa. Klo 21 .00 Saksalaiset antautuivat ehdoitta , ylivoimas
taan huolimatta. Saksalaisten tappiot saarella olivat 153 kuol
lutta, 175 vaikeasti haavoittunutta ja vankeja 1056. Merellä 
olevista tappioista ei ole tietoa . Omat tappiot olivat vastaavas
ti 37, 67 ja kadonneina 8. 

KIUSKERI 
toiselta nimeltään ISOKALASTAJA 

oli aina vuoteen 1939 asti tärkeä Virolahtelaisten rannikko
asukkaiden kalastajatukikohta . Tämän karun saariryhmän 
keskimmäisellä saarella sijaitsivat kalastajien kalamajat ja 
idänpuoleiselle saarella luotsiasema. Syksyllä 1939 tuli Kius
kerista tärkeä etuvartioasema ja tukikohta . Ankaran pakkasen 
jäädytettyä Suomenlahden tasaiseen jäävaippaansa hyökkä
si vihollinen Lavansaaren suunnasta Kiuskeriin pakottaen 
heikosti aseistetun muutaman kymmenen miehen puolusta
jajoukon vetäytymään tukikohdastaan. 

Kun vihollinen , saatuaan sillanpääaseman aivan rannikon 
edustalla , osoitti jatkuvaa aktiivisuutta rannikon suunnassa, 
tuli tukikohdan takaisin valtaaminen ajankohtaiseksi. Pari 
liian heikoin voimin tehtyä hyökkäystä johti Kiuskerin takai
sin valtaamiseen , mutta vihollisen ylivoiman pakottamana oli 
tukikohdasta luovuttava. Jatkosodan aikana saatiin Kiuskeri 
jälleen omien voimien hallintaan, mutta rauhanteossa luovu
tettiin saariryhmä Neuvostoliitolle. 

HUMALJOEN LINNAKE 

Kahden raskaan patterin tarkoin tuli-iskuin tuettiin maarinta
man taistelua kaistalla Kyrönniemi - Kuolemanjärvi . Saaren
pään ja Humaljoen tykistön vaikutusta oli , että vihollinen ei 
kaistalla Kyrönniemi - Kuolemanjärvi ryhtynyt hyökkäämään. 
Humaljoen tykkimiehistä muodostettu pataljoona taisteli myö
hemmin Koiviston saarilla (22.2.1940), Köri - Maisalan linjalla 
26.-28.2.1940 ja asemaan murtautuneen vihollisen työntämi
seksi takaisin Teikarsaaressa 2.3., Teikarsaaren vastahyök
käyksessä 4.3.1940 sekä Vilaniemessä 5.3.1940. 
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Matkalla kohti Suursaarta 

Pajari miehineen 

Kiuskerin luotsiaseman rauniot 
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KYMIN LINNAN 
(N 60030,464 E 026053,302 ) 

HISTORIA 
TEKSTI Samu Rautio I KUVAT Yllä oleva kartta Museovirasto, muut kuvat Puolustusvoimat 

Kyminlinna rakennettiin alun perin 
Kustaa 111 sodan ja siihen kuulunei
den Ruotsinsalmen meritaistelujen 
jälkeen. Venäläisen Aleksandr Suvo
rovin johdolla rakennettiin 1790- lu
vulla Kymin alueelle Ruotsinsalmen 
- Kyminlinnan kaksoislinnoitus. Niin 
sanottu Suvorovin- linnoitus valmistui 
1795 nykyisen Kyminlinnan paikal
le , Kyminkartanon alueelle, kohdalle 
missä Kuninkaantie ylittää Kymijoen 
kaksi haaraa, Langinkosken- ja Huu
manhaaran. 

Kyminlinna muodosti kaksoislinnoi
tuksen pohjoisen osan ja sen tarkoi
tuksena oli torjua hyökkäykset ran
nikkoa pitkin maitse Kuninkaantien 
suuntaisesti . Alkuperäinen Suvoro
vin- linnoitus oli tähden muotoinen 
bastionilinnoitus, jonka halkaisija oli 
muutamia satoja metrejä. Kaksois
linnoituksen eteläisen osan muodosti 
Ruotsinsalmen linnoitus, johon kuului-
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vat Fort Slava Kukourin saarella , Fort 
Elisabet Varissaarella ja Fort Katarina 
Kotkansaarella sekä muutamia pieniä 
linnakkeita lähisaarilla. 

1800- luvun alkuvuosina tuli selväksi , 
että samalle paikalle, jossa Suvorovin 
linnoitus sijaitsi , tuli rakentaa selväs
ti tehokkaampi linnoitus. Näin ollen 
vuonna 1803 alkoi uuden Kyminlin
nan rakentaminen . Hollantilaissyntyi
sen kenraalin Peter von Schutelenin 
suunnitelmien mukaan Kyminlinnan 
linnoituksen rakentaminen toteutet
tiin uudenlaisen kaponierilinnoituk
sen mallien mukaisesti ja sen kokoa 
kasvatettiin kuusinkertaiseksi . Linnoi
tus rakennettiinkin viisikulmaiseksi 
umpilinnoitukseksi , jonka jokaisessa 
kulmassa oli bastioni , johon sijoitettiin 
linnoituksen päätykit. Linnoitukseen 
rakennettiin myös vallihauta , joka toi
mi kuivana esteenä. 

Linnoitusta rakennettiin venäläisten 
toimesta vuosina 1803-1808 sen kui
tenkaan koskaan valmistumatta en
nen Suomen sotaa . Aluksi linnoitusta 
rakensi palkattu henkilökunta, mutta 
vaikeuksien ilmetessä rakennustöihin 
tuotiin myöhemmin 3000 pakkotyö
läistä Venäjältä , sekä sotaväen osas
toja. 

Linnoituksen piti olla niin suuri, että se 
hallitsee koko Hovinsaaren siten , ettei 
kukaan voisi valloittaa Ruotsinsalmea 
mantereen puolelta. Lisäksi sen tuli 
sulkea Etelä-Suomen valtatien liiken
ne Kymin suistomaan tärkeimmältä 
ylityspaikalta. 

Ruotsin ja Venäjän välinen Suomen 
sota päättyi aselepoon , joka allekir
joitettiin marraskuussa 1808 Olkijoel
la. Virallinen sodan päätös tapahtui 
17.9.1809 Haminan rauhan allekirjoi
tuksessa, jolloin Suomesta tuli Venä-



jän tsaarin alainen suuriruhtinas
kunta . Tämä rauha siirsi Venäjän 
ja Ruotsin välisen rajan Kymijoelta 
Torniojokeen ja Kyminlinna jäi puo
lustuksen kannalta tarpeettomak
si. 

Kyminlinnassa toimi Suomen so
dan jälkeen vuoteen 1917 venäläi
nen varuskunta , jossa koulutettiin 
rekryyttejä . Kyminlinnan vahvuus 
vaihteli 500 ja 2000 miehen vä
lillä. Näiden tarpeisiin alueelle 
rakennettiin tilapäisiä puukasar
meja. Krimin sodassa 1855 britti
läis-ranskalainen laivasto tuhosi 
Ruotsinsalmen merilinnoitukset ja 
linnoituskaupunki tuhoutui tulipa
lossa. Kyminlinna ei kuitenkaan 
sijaintinsa vuoksi joutunut sotatoi
mien kohteeksi. 

Huhtikuun 8. päivänä vuonna 1918 
Kyminlinnaa kohti saapui Loviisas
ta Valkoisten noin 150 miehinen 
osasto. Osasto oli varustettu yh
dellä kolmetuumaisella tykillä ja 
sen tarkoituksena oli Kyminlinnan 
valtaaminen . Kyminlinnaan saa
vuttuaan Venäläisistä ja Punaisista 
koottu tuhansia miehiä käsittänyt 
joukko, jonka tukena oli useita kol
men tuuman tykkejä , aloitti lauka
ustenvaihdon Valkoisten kanssa. 
Jonkin aikaa kestäneen lauka
ustenvaihdon jälkeen Valkonen 
osasto vetäytyi 9.4.1918 yöllä. 
Molemmilla puolilla joukot kärsivät 
muutaman miehen tappiot. 

Toukokuun 4. päivänä 1918 Valkoi
sen pieni osasto saapui uudelleen 
kohti Kyminlinnaa . Tuolloin joukko 
saapui panssarijunalla Kouvolasta. 
Linnoituksessa olevat joukot an
tautuivat nopeasti lyhyen laukaus
tenvaihdon jälkeen , tietäen ympä
rillään vallitsevan tilanteen ja sen, 
että Valkoiset olivat vallanneet Hel
singin huhtikuun puolivälissä ja Vii
purin huhtikuun lopussa ja Lahden 
toukokuun 2. päivänä. 

Punaisten antauduttua Kyminlin
nassa, toukokuussa 1918, valkoi
set ottivat Kyminlinnan haltuunsa. 
Sinne sijoitettiin alkuvaiheessa 
noin kuukauden ajaksi yli 2000 pu
naisten vankia . 

Kun vangit siirrettiin Kyminlinnasta 
pois, sinne siirtyi Saksalaista sota
väkeä muutamiksi vuorokausiksi. 
Saksalaisten poistuttua linnoitus 

toimi Suomalaisten joukkojen ma
joituspaikkana vuoteen 1922. 

Toukokuussa 1922 linnoitukseen 
sijoitettiin lnkeriläisiä ja Karjalaisia 
pakolaisia . Vuosina 1922 - 1939 
Kyminlinnaan oli sijoitettuna Si
säasiainministeriön alainen pako
laishuoltola. Pakolaiset siirrettiin 
Kyminlinnasta 1939 joulukuun ja 
1940 tammikuun aikana Pohjan
maalle. 

Talvi- ja jatkosodan aikana Kymin
linnassa toimi sotilaspiirin ja ran
nikkojoukkojen huolto-osia. 

11 .1 .1945 Perustettiin Merivoimien 
varikko 2, jonka käyttöön Kymin
linna tuli. Lisäksi Merivoimien va
rikko 2:n käyttöön annettiin Lan
kilan , Jumalniemen ja Kierikkalan 
tunnelialueet. Merivoimien varikon 
käytössä Kyminlinna oli vuoteen 
1949. 

Vuonna 1950 Haminan rannikko
linnakkeiston esikunta ja huolto
osia siirtyi Kyminlinnaan. Vuonna 
1957 joukko-osaston nimi muuttui 
Kotkan Rannikkopatteristoksi . Kot
kan Rannikkopatteriston aikana 
Kyminlinnaan oli sijoitettuna Esi
kunta, Tukiyksikkö ja varastoja . 

Vuonna 1982 alkoi Kyminlinnan 
linnoituksen restaurointi. Restau
roinnin tarkoituksena oli kunnostaa 
vallihautoja ja linnoituksen muure
ja. Restaurointityö jatkuu edelleen . 

Vuonna 1998 Rannikkotykistö lii
tettiin Merivoimiin ja Kotkan Ran
nikkopatteriston nImI muutettiin 
Kotkan Rannikkoalueeksi. Kotkan 
Rannikkoalueen esikunnan osia ja 
Huoltopatteri , myöhemmin esikun
ta- ja huoltokomppania oli sijoitet
tuna Kyminlinnaan. Vuonna 2002 
Puolustuslaitos teki päätöksen Ky
minlinnan luovuttamisesta. 2005 
Kyminlinna luovutettiin valtion kiin
teistönhoitoyhtiölle. Näin ollen 210 
vuotta linnoituksen historiaa sota
väen käytössä päättyi . 

Lähteet: 
1. Majuri M Karejärvi 7. 10. 194 7 
Kotkan ja kyminlinnan linnoitusten his
toriaa - esitelmä 
2. Uolevi Tirronen 1994.KotRPsto Kot
kan Rannikkopatteristo 1918-1993 
3. Veikko Kallio (1990) Kymin historia 
2, WSOY 
4. http://www. fort. filkohteet_kyminlin-

Kyminlinnan rakennuksia; oikean puoleinen 
esikuntarakennus, takana sairaala 

Kyminlinnan portti Rannikkopatteriston aikana 

na.html 
Sivustoilla esitellään kulttuurihistoriallisesti ja 
kulttuuriperinteen säilyttämistä silmälläpitäen 
linnoituksia ja linnoja Suomessa ja Venäjällä. 
Sivustojen kokoamishanke on lähtenyt liikkeel
le Museoviraston aloitteesta ja sen yhteistyö
kumppaneina ovat toimineet Opetusministeriö, 
linnoituspaikkakunnat ja museovirasto. Käy
tännön koordinoinnista on vastannut Kotkan 
kaupunki. Portaali on toteutettu WSOYpron 
kanssa . 
5. Kotkan Rannikkoalueen esittelymateriaali, 
2000 
6. http ://www. muuka . com/ finnishpumpkin l 
fortresses/kyminlinnalkyminlinna_fi.html 
Sivuilla esitellään kuvia suomalaisesta arkki
tehtuurista ja maisemasta, ja pääsääntöisesti 
sivusta keskittyy vanhoihin historia/lisiin raken
nuksiin keskiajalta lähtien 1900-luvun alkupuo
lelle asti. Tämä sivusta sai alkunsa elokuussa 
2001 japanin- ja englanninkielisenä. Suomen
kielinen osio lisättiin huhtikuussa 2002. 
7. http://www. silentwa/1. com/Kyminlinna. html 
Sivusta on englanninkielinen suomalaisen Kim
mo Nummelan tekemä linnoituksia kuvaava si
vusta. Aineistoa on käytetty vain tiettyjä asioita 
tukevana lähteenä. 
6. http://fi. wikipedia. orglwiki/kotka 
Sivusta on internetin vapaa tietosanakirja . 
7. http://www. vapaussota.comlvapaussota. 
html 
Sivustolla esitellään Suomen vapaussodan 
kulku ja taustatiedot. 
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Kartta : Kymenlaakson maakuntamuseo KYHIKA-kokoelma (alkuperäinen kansallisarkisto) 

KIRKONMAAN LINNAKKEEN HISTORIA 
TEKSTI Teemu Leivo I KUVAT Puolustusvoimat 

Kirkonmaan linnakkeen syntyhistoria 
alkaa 1920-luvulta. Vuonna 1920 sol
mittu Tarton rauhansopimus neutrali
soi Suomenlahden ulkosaaret. Muun 
muassa tähän liittyen Suomessa 
asetettiin vuosina 1921-22 erillinen 
rannikkopuolustuskomitea pohtimaan 
rannikkopuolustuksen järjestämistä 
ja kehittämistä . Komitean mietinnöis
sä todettiin , että Kotkan suunnalla 
tarvitaan järeää tykistöä. Patterin si
jaintipaikaksi esitettiin Kirkonmaata. 
Yleisesikunta ryhtyi toimenpiteisiin ja 
käynnisti linnakkeen suunnittelutyön 

sekä tarvittavien alueiden pakkolu
nastukset vuonna 1925. 

Kirkonmaahan rakennettiin nelitykki
nen järeä patteri . Kalustona oli 254/45-
D (Durlacher). Patteri rakennettiin 
neitseelliseen maastoon, koska Kir
konmaassa ei ollut aiempia linnoittei
ta . Työn suunnitteluvaiheessa pyrittiin 
ottamaan huomioon uusin rannikkoty
kistön taktinen ja tekninen tietämys. 
Patterin tykit hajaryhmitettiin aiemmin 
käytetyn venäläisperäisen kootun 
tykkirintaman sijasta . Työt aloitettiin 

elokuussa 1927. Tykkikalusto siirret
tiin lsosaaresta. Tykkiasemien lisäksi 
linnoitustyömaa käsitti myös saaren 
pohjoispäähän rakennettavan laiturin 
sekä sieltä patterialueelle johtavan 
kenttäradan . Työt edistyivät siten , että 
syyskuussa 1929 voitiin ampua koe
ammunnat. Ampumatarvikkeita var
ten valmistui 1930-luvun alussa kaksi 
maanpäällistä varastoa saaren poh
joispäähän. Tulenjohtotorni valmistui 
myös 1930-luvun alussa. 

Vuonna 1927 laaditussa Kirkonmaan 



rakentamiseen liittyvässä suunnitelmassa oli varat
tu määrärahat myös majoitus- ja asuinrakennuksiin , 
korjaamo- ja muihin huoltotiloihin sekä esikunnan 
ja sen oheistoimintojen vaatimiin tiloihin. Näitä pe
rusteltiin sodanajan rannikkolohkon johtoportaan 
tarpeilla. Nämä suunnitelmat eivät kuitenkaan toteu
tuneet vielä tässä vaiheessa. Kirkonmaan heikkoa 
majoitustilannetta hankaloitti se, että siellä annettiin 
miinakoulutusta joukko-osaston omalle miinakomp
panialle sekä myös merisuojeluskunnille, Rannikko
laivaston yksiköille sekä Merisotakoulun kursseille. 
Uudisrakentaminen jäi talvisodan alkuun mennessä 
lähes toteuttamatta, lukuun ottamatta joitain kevytra
kenteisia rakennuksia ja katoksia . Käytettiinpä reser
viläisten tilapäismajoitukseen jopa puutavaran kulje
tuksiin tarkoitettuja proomujakin, jotka silloin saivat 
lempinimen "Kirkonmaan uivat hotellit". Talvisodan 
kynnyksellä ja sodan aikana linnakkeelle rakennet
tiin majoitusparakkeja, jotka säilyivät majoituskäy
tössä aina 1950-luvun lopulle asti. 

Kirkonmaa sotien aikana 

Talvisodan syttyessä Kirkonmaan linnake kuului Kot
kan Lohkoon muodostaen Rankin linnakkeen kanssa 
Kirkonmaan alalohkon. Linnakkeen päällikkönä toimi 
kapteeni Olli Airola. Kirkonmaan merkittävin tapah
tuma talvisodassa oli maaliskuun alussa 1940 käy
ty taistelu , jossa Kirkonmaan ja Rankin pattereiden 
tykistötulella torjuttiin Suursaaresta jäitse Kotkaan 
pyrkineen vihollisrykmentin hyökkäys Haapasaaris
ton tasalle. 

Jatkosodan hyökkäysvaiheen merkittävin tapahtu
ma Kirkonmaan osalta oli Suursaaren valtaus maa
liskuussa 1942, jossa Kirkonmaa toimi hyökkäyksen 
valmistautumis- ja tukialueena. Rintaman siirryttyä 
itään Kirkonmaa jäi selustaan. Linnake tuki Kotkan 
ilmapuolustusta omalla ilmatorjunnallaan, koulutti 
rannikkopuolustuksen joukkoja ja toimi mm. suoma
laisten ja saksalaisten laivastojoukkojen tukikohtana 
erityisesti miinoitustoimintaan liittyen. Sodan lopul
la linnake koki suurimmat tappionsa, kun vihollinen 
20.6.1944 pommitti 20 syöksypommittajan ja 11 hä
vittäjän voimin saaren pohjoisosaa tuhoten miinava
raston ja upottaen saksalaisen miinankuljetusalus 
Otterin. 

Sodan jälkeinen aika ja tykkikaluston vaiheet 

Sodan jälkeen Kirkonmaan järeän patterin tykkika
lusto purettiin ja varastoitiin Kyminlinnaan Liittoutu
neiden Valvontakomission asettamien vaatimusten 
johdosta. Tykkikaluston palauttaminen alkoi vuonna 
1956, kun Kirkonmaahan valmistui kevyt 76 mm:n 
Vickers-patteri nykyisen kevyen patterin alueelle. Jä
reän patterin palautus sen sijaan viivästyi. Raskaan 
kaluston koulutuksen jatkuvuuden takaamiseksi 
sekä osin myös valmiudellisista syistä Kirkonmaa
han asennettiin tilapäisiin asemiin kaksi 152/45-Ca
net -tykkiä vuonna 1957. Koulutuskalustona käytet
tiin 1950-luvulla 57 mm:n Nordenfelt-tykkejä, jotka 
kuluivat loppuun 1960-luvulla. Sen jälkeen harjoitus
kalustona oli pääasiassa 76 ltK 16-Vickers ja myö-

Suomalaisia upseereita tutkimassa venäläisten 20. 6. 1944 tekemän 
ilmapommituksen jälkiä Kirkonmaan pohjoispäässä 

Kirkonmaahan v.1956 valmistuneen 76 mm:n Vickers-patterin 2.tykki. 
Kuva on vuodelta 1975. Tykin paikalla on nykyään kevyen patterin 
tulenjohtoasema. 

hemmin vielä venäläinen 76 ltK 31 -kalusto. 

Järeän patterin kaluston palauttaminen oli suunnitelmissa aina 
1960-luvulle asti , kunnes rannikkotykistön kalustollinen sekä 
ampumaopillinen ja -tekninen kehitys ajoivat "kymppituumais
ten" ohi. Järeä patteri korvattiin vuoteen 1967 mennessä ne
litykkisellä 152 mm:n Tampella-patterilla . Tykkikalusto kehittyi 
1970-luvun alussa, kun uusi nelitykkinen 100 mm:n tornika
nuunapatteri valmistui. Kirkonmaan tykistöjärjestelmä ja tykis
töllinen valmius saavuttivat huippunsa 1990-luvun lopulla, kun 
rannikkotykistön ammunnanhallintajärjestelmä (RANTA-järjes
telmä) kehittyi nykyiseen muotoonsa. 2000-luvulle siirryttäessä 
alkoi kiinteän rannikkotykistön alasajo, mikä Kirkonmaan osalta 
tarkoitti ensi vaiheessa 152 mm:n Tampella-patterista luopumis
ta. Kotkan Rannikkoalue muisti kunniakasta "kuusituumaista" ja 
saattoi kaluston vanhuuden lepoon järjestämällä juhlalliset jää-



hyväisammunnat Kirkonmaassa joukko-osaston vuosipäi
vänä 2002. 

Kirkonmaa koulutuslinnakkeena 

Joukko-osaston uudelleenjärjestelyihin liittyen Kirkonmaa 
muutettiin koulutuslinnakkeeksi 1.9.1949 lakkauttamalla 
Mustamaan linnake ja siirtämällä sen henkilöstö Kirkon
maahan. Siirron johti Mustamaan linnakkeen silloinen 
päällikkö kapteeni Lars Gottberg , josta tuli myös Kirkon
maan koulutuslinnakkeen ensimmäinen päällikkö. 

Linnakkeen toimintaedellytykset kehittyivät huomattavasti 
1950-luvun lopulla, kun Kirkonmaahan valmistui uusi ka
sarmi ja saunarakennus, harjoituskenttä ja ampumarata 
sekä henkilökunnan uudet rivitaloasunnot saaren pohjois
päähän. Samoihin aikoihin myös linnakkeen kulkuyhtey
det paranivat, kun vanha kenttärata korvattiin kunnollisella 
tiellä ja saaren länsirannalle rakennettiin uusi laituri sekä 
sinne johtava tie. Sosiaalisia oloja paransi kohentuneen 
asuntotilanteen lisäksi myös kansakoulu, joka toimi Kirkon
maassa yhteensä 39 vuotta aina vuoteen 1988 asti. Koulu 
toimi aluksi ahtaassa parakkirakennuksessa, kunnes se 
sai lokakuussa 1954 käyttöönsä uudet peruskorjatut tilat 
entisestä asuntona ja sairastupana käytetystä kivitalosta . 
Vuonna 1950 koulussa opiskeli peräti 50 oppilasta. Op
pilasmäärät vähenivät tasaisesti siten, että 1960-luvulla 
oppilaita oli tusinan verran, 1970-luvulla alle kymmenen ja 

Keskiökoulutusta kevyen patterin keskiössä vuonna 1982. 
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koulun viimeisinä toimintavuosina enää muutama. 

Kirkonmaasta kehittyi 1950-luvun lopulla joukko-osaston 
pääkoulutuslinnake. Kirkonmaahan keskitettiin koko jouk
ko-osaston alokaskoulutus sekä tykki- ja keskiökoulutus. 
Tärkeimpinä syinä olivat uudisrakentamisen myötä roi
masti kohentuneet majoitusolot saunoineen ja sotilasko
teineen sekä Rankin linnakkeeseen verrattuna paremmat 
vesi- ja sähköhuollon järjestelyt ja helpommat huoltoyhte
ydet talvella . Samalla myös kantahenkilökunnan ja huollon 
varusmiesten käyttöä voitiin tehostaa. 

Rannikkotykistökoulutus pysyi pääkoulutushaarana aina 
1990-luvulle asti, jolloin painopiste siirtyi rannikkojalka
väkikoulutukseen. 2000-luvun alkuun mahtui vielä lyhyt 
mutta sitäkin tiiviimpi rannikkojääkärikoulutuksen vaihe . 
Merivoimien viimeisimmän rakennemuutoksen myötä kou
lutus onkin sitten keskittynyt vuoden 2006 alusta lähtien 
meritiedusteluun . 

Lähteet: 
Tirronen, Uolevi: "KotRPsto - Kotkan Rannikkopatteristo 1918-
1993" 
Leivo, Teemu: "Kiinteän rannikkotykistön uudelleen ryhmittämi
nen Pariisin rauhansopimuksen jälkeen ", tutkimustyö, Maanpuo
lustuskorkeakoulu 1998 
Sota-arkisto: 11/RTR 12:n sotapäiväkirja sekä Haminan Rannik
kolinnakkeiston, 3. Erillisen Rannikkotykistöpatteriston ja Kotkan 
Rannikkopatteriston asiakirjat 



RANKIN LINNAKE 
PIETARIN PORTINVARTIJA 

TEKSTI Lari Pietiläinen I KUVAT Puolustusvoimat 

Pietari Suuren Merilinnoitus - Itsenäisyytemme ajan 
rannikkopuolustuksen perintö 

Rankin linnakkeen rakentaminen aloitettiin vuonna 1914 
venäläisten toimesta . Rakentaminen liittyi Pietari Suuren 
merilinnoituksen rakentamiseen ja Rankista tuli osa Itäi
sen Suomenlahden läntisintä vyöhykettä . Vuoteen 1917 
mennessä Rankkiin oli ryhmitetty neljä tykkinen 155/45 
Canet-patteri koottuun ryhmitykseen saaren eteläosaan , 
kaksi 100mm tykkiä . Tykkikaluston lisäksi saareen oli val
mistunut kasarmi ja muutamia rakennuksia . 

Rankin linnake kuului Itäisen Suomenlahden läntisimpään 
vyöhykkeeseen (kolme vyöhykettä). Vyöhykkeisiin kuului
vat: 
1. Rankki (4/6"C), Kilpisaari (4/6"C), Someri (2/6"), Lavan
saari (4/6"C) sekä Kurkolanniemen patterit. 
2. Viipurinlahden alue, Tuppura (4/6"C) , Ravansaari 
(4/6"C) , Härkölä (6/6"M) Humaljoki (4/6"C ja 6/6"M). 
3. Suomenlahden pohjukka, lno (2x4/12", 6/11 ", 6/10", 
8/6"C) , Puumala (6/6"C), Kronstadt ja Yhinmäki. 

Tulikaste 

1918 Vapaussodan aikana Rankissa palveli noin 30 mie
hen vahvuinen punaisten vahtikomppania vahvennettuna 
neljällä virolaisella tykkimiehellä . Tehtävänä komppanial
la oli vartioida jäätyneen meren yli mahdollisesti tulevaa 
hyökkäystä. 

Kyseisen hyökkäyksen toteuttaminen oli käsketty saksa
laiselle, eversti Otto v Brandsteinille, jonka komentama 
prikaati laivattiin Tallinnassa. Prikaati siirtyi Suursaaren 
alueelle, josta sen tuli jatkaa kohti Kotkaa tavoitteenaan 
maihinnousu . Joukosta oli muodostettu Suursaareen jo 
aikaisemmin 50 miehen iskuosasto, jonka tehtävänä oli 
Rankin valtaus. Rankin valtaamisella tavoiteltiin tien au
kaisemista v Brandsteinin joukoille . 

Pitkäperjantain aamuna noin kello 09.00 havaittiin Ran
kista , että Saksalaisia kuljettava alus kulki ulkoväylää 
Suursaaresta kohti Haapasaarta. Rankkiin tuli tieto, että 
jäänmurtaja on hakemassa Rankin valtausta yrittävää 
joukkoa. Jäänmurtajan ollessa Haapasaaren laiturissa ha
vaittiin sen ympärillä vilkasta liikettä. Tykkimiehet tekivät 
laskelmansa etäisyyden suhteen ja arvelivat, että Rankin 
ja Haapasaaren välinen etäisyys olisi noin 15 kilometriä 
ja ilmoittivat epäilevänsä kantaman riittävän . Ammuntaa 
päätettiin kuitenkin yrittää ja Rankin patteri avasi tulen . 
Ammuttiin yhteensä kuusi laukausta. Parin tunnin kuluttua 
jäänmurtaja lähti takaisin kohti Suursaarta. Rankkiin saa
pui tieto, että suuntaus oli ollut todella tarkka ja ammukset 
olivat osuneet hyvin lähelle Haapasaaren laituria ja jään
murtajaa. 

Tapauksen johdosta Kotkaan suunniteltu maihinnousu 
suunnatti in kohti Loviisaa , missä se Valkossa nousi maihin 
kohtaamatta vastarintaa 7.4. Valkossa maihinnousseen 
prikaatin tehtävänä oli punaisten päävoimien peräänty
mistien katkaiseminen ja se aloitti pääosillaan etenemisen 
Lahden suuntaan. Kahden komppanian (polkupyörä) vah
vuinen osasto suunnattiin kohti Kotkaa tiedustelutehtäväl
lä . Sen eteneminen pysähtyi kuitenkin Kyminlinnan tasalla 
linnoitusta puolustaneiden punaisten tuleen . Rankin patte
ri osallistui ta isteluun ampuen muutaman laukauksen kohti 
saksalaisosastoa Sutelan alueelle . Saksalaiset irtautuivat 
taistelusta ja vetäytyivät Ahven koskelle. 

13.4.1918 Rankin patteri ampui 40 kranaattia Haapasaa
riston suuntaan kohti Karjalan Valkoisen rannikkoarmeijan 
joukkoja . Rannikkoarmeijan joukot olivat ottaneet Haapa
saaren ja Kilpisaaren haltuunsa punaisilta 12.4. ja sinne 
perustettiin suojeluskunta. 

Taistelujen muuttuessa punaisille yhä epäsuotuisemmak
si (Viipurin valtaus , perääntymistien katkeaminen Lahden 
suunnalla , ta istelujen kulku Pohjois-Kymenlaakson alueel
la ja valkoisten painostus Loviisan-Kotkan tien suunnas
sa) sen vastarinta ehtyi Etelä-Kymenlaaksossa . Valkoiset 
ottivat Kotkan , Karhulan ja Haminan haltuunsa ilman vas
tarintaa 4.5. Näihin tapahtumiin liittyen myös Rankki siirtyi 
valkoisille. 

Tämän jälkeen Kotkan suuntaan edennyt Pohjois-Poh
janmaan rykmentti asetti Rankkiin yhdeksän miehen vah
vuisen vartion . Rykmentin poistuessa toukokuun lopulla 
Kotkan alueelta poistuivat myös Rankin yh-deksän vartio
miestä ja saari jäi Kotkan sotasaaliskonttorin haltuun . 

Lokakuussa 1918 Rankki siirtyi IIRtP:n johtoon ja Rank
kiin asetettiin vartio-osasto. Seuraavana keväänä tapahtui 
organisaatiomuutos minkä seurauksena myös Kilpisaari 
miehitettiin . Tällöin Rankki ja Kilpisaari toimivat erillisinä 
pattereina IIRtP:n ja siitä muodostetun rykmentin johdos
sa . 

Linnakkeen kehitys 1920-1930-luvuilla 

Tykistöllinen kehitys 

1920-luvulla nähtiin selkeästi - Kotkan alueen tykistöjär
jestelyitä suunniteltaessa - Rankin ja Kirkonmaan pat
tereiden tois iaan täydentävä vaikutus. Rankin patteri oli 
venäläisperäisesti ryhmitetty tykkirintamaksi. Kotkan alu
een tykistön uudelleenjärjestelyihin liittyi patterin haja
ryhmittäminen vihollistulen vaikutuksen heikentämiseksi , 
sekä tulen kattavuuden lisäämiseksi. Rankin patteri kykeni 
kootussa ryhmityksessään hallitsemaan tulellaan aino
astaan lännen-lounaan suunnalla kulkevia reittejä . Kun 
Kilpisaaren patterin purkamisesta tehtiin päätös ja sen 
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purkaminen konkretisoitui tuli Rankin 
patterilla kyetä tulittamaan myös Haa
pasaaren sisääntulon ja Kirkonmaan 
eteläpuoleisen merialueen väylille . 
Hajaryhmitystä ajoi voimakkaasti RT: 
n komentajaksi vuonna 1924 tullut 
everstiluutnantti Väinö Valve. 

Kapteeni Yrjö Karvinen (I/RT2 ko
mentajan sijainen) esitti , että Rankin 
patterista muodostetaan viisitykkinen 
ja että se hajaryhmitetään jaoksittain . 
Hän esitti saaren pohjoispäähän ryh
mitettäväksi kaksi tykkiä ja saaren 
eteläosaan kolme tykkiä . RT2 :n voi
min suoritetut muutostyöt toteutettiin 
vuonna 1926. Linnoittamisrahojen 
vähyyden vuoksi tosin tykkikuoppia ei 
voitu kaivaa vaan tykit sijoitettiin kalli
on päälle valetuille tykkiperustoille. 

Koulutuksellinen kehitys 

9.4.1919 vahvistetun organisaation 
yhteydessä Kotkan alueen pattereis
ta , jotka olivat olleet suoraan erilli
sinä pattereina rykmentin johdossa , 
muodostettiin I Patterista. 1 Patteris
ton alokkaat koulutettiin Rankissa ja 
Kilpisaaressa . Pattereiden tehtävänä 
oli antaa kalustonsa puitteissa tykis
tökoulutusta. 1 Patteriston esikunta 
sijaitsi Rankissa . 

1926- 27 aikana rykmentin johtaja
koulutuksen järjestelyissä tapahtui 
muutoksia . rykmentissä toimeenpan
tava korpraalikurssi hajautettiin (toi
minut Tuppurassa 1924 tammikuusta) 
siten , että I Patteriston sekä Toimitus
komppanian (ent. Varikkokomppania) 
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miehille korpraalikurssi pidettiin Ran
kissa. 

Nykyäänkin muodissa olevalla kou
lutuksen keskittämisellä on pitkät 
perinteet, sillä jo vuonna 1924 Yleis
esikunnan käskyn mukaisesti I/RT2 
Kilpisaaren miehistö keskitettiin Rank
kiin . Käytännössä se tarkoitti , että 
kaikki I Patteriston miehistön lisäksi 
myös koulutus keskitettiin Rankkiin . 
Keskittäminen johtui henkilöstö- ja ai
neellisten resurssien puutteesta suh
teessa suureen linnakekantaan. 

Tykistöllisen koulutuksen ohella kiin
nitettiin huomiota myös jalkaväki
koulutukseen . Jalkaväkikoulutuksen 
merkitys ymmärrettiin patterien lähi
puolustuksen kannalta ja niinpä kou
lutuksen painopiste kesäaikana oli 
tykistöllinen koulutus kun taas syksyn 
ja talven aikana koulutuksen paino
piste ol i jalkaväkikoulutus. RT2 sijainti 
Kannaksen joukkojen merisivustassa 
huomioitiin ja jalkaväkikoulutuksen 
merkitys ymmärrettiin . Rykmentti esitti 
jopa rannikkotykistöaselajin oman jal
kaväkipataljoonan perustamista Koi
vistolle , mutta esitystä ei hyväksytty. 

Rannikkopuolustuksen organisaa
tiomuutosten myötä I/RT2 itsenäistyi 
vuonna 1934 2. Erilliseksi Rannik
kotykistöpatteristoksi. Patteriston 
ainoana koulutuslinnakkeena säilyi 
Rankki ja huomioitavaa ol i myös, että 
Haminaan sijoitettu aliupseerikoulu 
käytti Rankkia ahkerasti harjoituslin
nakkeenaan. Mustamaan linnakkeen 
kehittämiseen liittyen Kilpisaaresta 

Rankin vanha kasarmi 

tykkimaneesiin aliupseerikoulun käyt
töön tuotu 152/45 C -tykki siirrettiin 
Mustamaahan , jäi aliupseerikoulu Ha
minassa ilman koulutustykkiä. Tämä 
johti siihen , että linnakelinjan oppilaat 
olivat opetuksessaan tukeutuneita 
yhä enemmän Rankkiin . 

Talvisota 

Rankin linnake kuului talvisodan syt
tyessä Kotkan lohkon kapteeni Felix 
Salmisen komentamaan Kirkonmaan 
alalohkoon yhdessä Kirkonmaan lin
nakkeen kanssa . Rankin päällikkönä 
toimi kapteeni Åke Sokajärvi ja sota
päiväkirjan mukaan linnakkeen vah
vuus oli 30.11 .1939 kello 06.00 301 
miestä. Samana päivänä , eli jo en
simmäisenä sotapäivänä linnake sai 
tulikasteensa , kun se tulitti vihollisen 
pommikoneita . 

Kiivain taistelu käytiin 4.3.1940. 4.3. 
Päivän aamuhämärissä huomattiin 
Kotkan Lohkon etuvartioasemista 
hyökkäysrivistöjen suuntautuvan koh
ti Haapasaarta, Huovaria ja lsokalas
tajan saariryhmää. Jäätä pitkin eteni 
kuuden kilometrin rivistönä Suursaa
resta lähtenyt noin rykmentin vahvui
nen osasto vahvennettuna moottori
ajoneuvokolonnalla . Se saavutti noin 
kello 08.30 Haapasaariston uloimmat 
luodot hyökkäysryhmitykseen levit
täytyneenä. Rankin linnakkeen ras
kas patteri avasi tulen (yhdessä Kir
konmaan linnakkeen järeän patterin 
kanssa) noin 15 kilometrin etäisyy
deltä hyökkääjää kohti . Parikymmen
tä keskitettyä tuli-iskua löi vihollisen 
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hajalle tuottaen samalla suuria tap
pioita . Vihollinen aloitti vetäytymisen , 
mutta linnakkeiden tuli seurasi vetäy
tyvää vihollista aina kantaman reunal
le saakka. Vihollinen menetti arviolta 
noin 800 miestä. Rankin linnake am
pui 191 kranaattia . 

6.3. Neuvostojoukot uusivat hyök
käyksensä , mutta pienemmällä voi
malla. Haapasaaristoa kohti edennyt 
noin pataljoonan vahvuinen vihollinen 
torjuttiin Rankin ja Kirkonmaan tulel
la . 

Välirauha 

Välirauhan aikana syyskuun alussa 
1940 Kotkan Lohkon nimi vaihtui Ran
nikkotykistörykmentti 2:ksi , joka kui
tenkin muutettiin jo 1.3.1941 Kotkan 
Rannikkotykistörykmentiksi. KotRT:in 
kuului esikunta , toimituskomppania 
ja kaksi linnakkeistoa. Rankin alaloh
kosta muodostettiin I Linnakkeista. 

Koulutuksessa painotettiin talvisodan 
kokemuksia . KotRT:ssa annettiin run
saasti tykistökoulutusta sekä erityises
ti saaristo-olosuhteisiin sovellettua jal
kaväkikoulutusta painopisteenä mm. 
jäällä liikkuminen ja siihen tarvittavat 
taidot. Tykistökulutuksen painopis
teenä oli maa-ammuntakoulutuksen 
lisääminen sekä periaatteena oli , että 
mahdollisimman moni upseeri hallitsi
si tulenjohtoon liittyvät toiminnot, kou
lutushaarasta riippumatta . Aliupseeri
en osalla korostui oman erikoisalansa 
koulutus mm. monissa harjoituksis-sa 
kohotettiin alipäällystön valmiutta joh
taa kevyen tykistön tulta . 

Liikekannallepanossa KotRT:stä tuli 
18.6.1941 alkaen 2. RPr. Rankin lin
nake kuului I Linnakkeistoon (Kymen 
linnakkeista) Ristisaaren ja Kirkon
maan linnakkeiden kanssa . Rank
kiin sijoitettiin 21. RsPtri , 21 . TorjK ja 
21.Kvltj . 

Jatkosota 

Jatkosodan aikana ei Rankissa ollut 
merkittäviä tykistötaisteluja . Rankki 
toimi joukkojen kokoamis-, koulutus
ja tukeutumisalueena Suursaaren 
valtausoperaatioon osallistuville jou
koille. Suursaaren ja Tytärsaaren val
tausten jälkeen rannikkopuolustuksen 
etulinjan siirtyessä itään ja uloimmille 
saarille, siirrettiin Rankista raskaat ty
kit painopistealueille . Raskas kalusto 
(4/152 45 CL) siirrettiin takaisin Rank-

kiin vuonna 1944 ja sitä säilytettiin va
rastoituna evakuoimiseen saakka. 

Linnakkeelta evakuoitiin rauhansopi
muksen ehtojen mukaisesti raskas
kalusto kevään 1945 aikana ja Rankki 
jäi kylmäksi linnakkeeksi . 

Kylmäksi linnakkeeksi ja koulutus
linnakkeeksi 

Rajallisista resursseista johtuen Meri
voimien esikunta esitti 1945 mm. kou
lutuslinnakkeiden määrän vähentä
mistä. Haminan Rannikkolinnakkeisto 
esitti tähän liittyen Vanhankylänmaan 
jättämistä vartiolinnakkeeksi ja koulu
tuksen keskittämistä Mustamaahan. 
Samalla esitettiin Ristisaaren tykkien 
siirtämistä Rankkiin. Näin Ristisaares
ta vartiolinnakkeena voitaisiin luopua , 
sillä uloimpien saarien huoltaminen 
talvi- ja kelirikkoaikoina oli hankalaa 
ja näin vähennettäisiin miesmäärää 
ulkosaaristossa. Esityksiä ei kuiten
kaan heti hyväksytty. Keväällä majoi
tus- ja koulutustilanne uhkasi käydä 
sietämättömäksi , koska 1947 Ta iste
lukoulun siirtyminen Haminaan supisti 
linnakkeiston esikuntakomppanian 
majoituskapasiteettiä lähes 60%:lla. 
HRLsto esitti 20.5.1947 Merivoimien 
komentajalle Ristisaaren tykkikaluston 
siirtämistä Rankkiin ja tämän muutta
mista koulutuslinnakkeeksi . Pääosa 
kantahenkilökunnasta Rankkiin tulisi 
Van-hankylänmaasta. Esitys hyväk
syttiin ja tilanne eteni nopeasti , sillä 
jo 1.12.1947 Rankki aloitti toimintan
sa koulutuslinnakkeena kalustonaan 
4/76 ltK 31-tykkiä. 

Muutoksia organisaatiossa, kalus
tossa ja koulutusjärjestelmässä 

Raskas kalusto palautettiin linnakkeil
le 1950-luvun aikana. Vuonna 1953 
kuljetettiin Rankin saareen ensimmäi
set tykit ja kolmetykkinen patteri saa
tiin ampumakuntoiseksi vuoden 1955 
kuluessa . Vuonna 1958 uusittiin Ran
kin raskas tykistö 152 50 T-patteriksi 
ja vanhempi Canet-kalusto evakuoi
tiin pois . Lisäksi Rankkiin pystytettiin 
1950-luvulla 57 No-jaos täydentä
mään koulutusammuntoja ja säästä
mään taistelukalustoa . 

Vuonna 1953 rannikkotykistön aliup
seerikoulu sijoitettiin pysyvästi Rank
kiin. Kuitenkaan rahapulan vuoksi 
joukko-osasto ei enää 1950-luvun 
puolivälissä kyennyt kouluttamaan 
aliupseereita vaan vastuu siirrettiin 

RTl:lle (myöh. SIRtR). Yleisesti otta
en Rankin linnake vastasi Patteriston 
raskaan kaluston koulutuksesta sekä 
ilmatorjuntakurssien toteuttamisesta . 
Syksyllä 1957 koulutusjärjestelyis
sä tapahtui muutoksia eikä alokkaita 
enää astunut palvelukseen Rankkiin . 
Syitä tähän olivat mm. Kirkonmaan 
kehittämisestä johtuva majoituska
pasiteetin paraneminen uuden ka
sarmin myötä sekä rannikkotykistön 
koulutusjärjestelmän muuttuminen 
kahdesta kolmen saapumiserään . 
Rankista muodostettiin kurssilinnake , 
joka järjesti sähkö-, voimakone- ja il
matorjuntakursseja sekä myöhemmin 
kokkikursseja . Vuonna 1967 määrät
tiin Rankissa pidetyt ilmatorjuntamies
kurssit toimeenpantavaksi SIRtR:lle ja 
sähkö- ja voimakonekurssit siirrettä
väksi TuRtR:lle. Rankin tehtäväksi tuli 
kouluttaa Merivalvontakursseja. 

Vuonna 1967 Rankin linnakkeella 
aloitettiin jälleen alokaskoulutus noin 
kymmenen vuoden tauon jälkeen 
sekä miehistön Eli- ja J-kausien kou
lutus. Tämän jälkeen Rankki vastasi 
keskiö- ja tykkimiesten koulutukses
ta sekä tulenjohto- ja mittausmiesten 
koulutuksesta . Rankkiin muodostettiin 
ns. sotapatteri . Patterin koulutuksen 
päämäärä ol i tykistön toiminnat hyvin 
hallitseva tuliyksikkö. Tykistökoulutuk
sen ohella koulutusaiheita olivat mm. 
linnakkeen lähipuolustus, suluttami
nen ja taisteluainesuojelu. 

Vartiolinnakkeena 

Rankin linnake muutettiin vartiolin
nakkeeksi 1.9.1986. Linnakkeella 
toimi pääsääntöisesti henkilökuntaan 
kuuluvia neljä henkilöä (vartiopäällik
kö , vartioupseeri , talonmies ja kokki ). 
Henkilökunnan määrä vaihteli muu
tamalla vuosien saatossa. Varusmie
hiä linnakkeella palveli 5-7 henkilöä . 
Määrä käsitti kokelaan, sääryhmän , 
lääkintämiehen , talousmiehen. Sää
asema oli sijoitettuna linnakkeen ka
sarmin eteläpään tupaan, josta saatiin 
näköyhteys laiturialueelle. 

Varsinaisen koulutuksen lopettami
sesta huolimatta saari oli ahkerassa 
leiri- ja harjoituskäytössä. Henkilö
kunta ja varusmiehet harjoittelivat lä
hes viikoittain Rankin 152T-kalustolla. 
Rankista muun muassa ammuttiin 
voittoisat rann ikkotykistön joukko
osastojen väliset kilpailuammunnat 
152T-kalustolla , muiden joukko-osas
tojen käyttäessä jo 130TK-kalustoa. 
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Rankin linnakkeelle sijoitettiin 130TK-patteri ja työt valmis
tuivat vuonna 1989. Rankin linnake ja Kotkan Rannikko
patteristo saivat uusimman rannikkotykkikaluston . Samoi
hin aikoihin rakennettiin Rankin uusi tulenjohtotorni "Putte" 
lisäämään patterin suorituskykyä. Patterin kohteiden ra
kentamisen jälkeen Rankki eli nousukautta lukuisten jouk
kojen käyttäessä Rankkia harjoitusalueena . 

Koulutuslinnakkeeksi - kymmeneksi vuodeksi 

Vuoden 1996 syksyn aikana Rankin linnakkeen muuttami
nen koulutuslinnakkeeksi eteni kovaa vauhtia . Kasarmilla 
toteutettiin varastojärjestelyihin mittavia muutoksia ase- ja 
varusvaraston vaihtaessa paikkaa toistensa kanssa. Li
säksi koulutusmateriaalin hankkiminen ja sen siirtäminen 
saareen vaativat ponnistuksia . Pääosa koulutusmateriaa
lista tuotiin Kyminlinnasta. Syksyn aikana tehtiin kasarmil
le myös mittava keittiöremontti . Patterialueen toimipaikko
ja uudistettiin vuosien 1996-1997 aikana purkamalla mm. 
2/152 T-kanuuna ja rakentamalla sen tykkiasematiloihin 
patterin laskinasema. 

Rankin linnake avattiin uudelleen koulutuslinnakkeeksi 
1.1 .1997. Linnakkeella aloitettiin jälleen alokaskoulutus, 
minkä jälkeen linnakkeen tehtäväksi tuli joukko-osaston 
ilmatorjunta-, kranaatinheitin- ja tulenjohtomiesten koulu
tus. Saapumiserän vahvuus oli noin 80 miestä. Alokasvah
vuus pysyi miltei samana saapumiserästä toiseen . Rankin 
linnake oli vuonna 2002 paras merivoimien perusyksikkö 
ja voitti Ritari-maljan. 

Rankin linnakkeen avaamisen myötä Kirkonmaalla ollutta 
tykistöllistä valmiusvelvoitetta jaettiin nyt kahden linnak
keen kesken . Myöhemmin tykistöllinen valmius siirtyi Ran
kin vastuulle kokonaisuudessaan koulutuksen ja uudem
man kaluston vuoksi. 

Linnakkeella suoritettiin 2000-luvun alussa huollollisia pa
rannuksia kiinteistöihin liittyen. Kasarmilla uusittiin kou
luttajien huoneet, poliklinikka remontoitiin ja se siirrettiin 
kasarmin etupuolelta omaan tilaansa takapihan puolelle . 
Samalla remontoitiin liikuntasali , varusmiesten tuvat sekä 
varusmiesten sauna . Keittiöhän oli remontoitu juuri ennen 
Rankin avaamista. Samoihin aikoihin asennettiin linnak
keelle TUKSl-järjestelmä. Vuoden 2003 aikana saaren 
vanha laituri alkoi tulla tiensä päähän ja sen käyttö kiellet
tiin romahtamisvaaran vuoksi. Tämän johdosta aloitettiin 
uuden laiturin rakentaminen vuoden 2004 keväällä . Laituri 
valmistui saman vuoden syksyllä ja kantaa nimeä Mikon 
laituri. 

Vuosi 2005 - muutosten vuosi 

Rankin linnakkeelle tapahtunut koulutusuudistus merkitsi 
kaikkien aikaisempien koulutushaarojen lopettamista . 11-
matorjunta- tulenjohto- ja kranaatinheitinkoulutus lakkau
tettiin . Rankin tehtäväksi tuli jälleen vuosien tauon jälkeen 
rannikkotykistön tuliasemamiesten koulutus, tosin vain 
yhden saapumiserän verran . Tämän lisäksi linnake sai 
suuren haasteen pilotoida uuden meritiedustelukomppani
an merivalvontakoulutusta. Meritiedustelukoulutukseen 
liittyen linnakkeelle käskettiin myös veneenkuljettajien 
koulutus , joka koostui linnake- ja Jurmo-luokan venekou
lutuksesta lisättynä jalkaväki- ja merivalvontakoulutuksella 
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(talvikausi). Muutosten kourissa myös Haapasaaren me
rivalvonta-asema siirrettiin Rankin alaisuuteen , joka näin 
ollen linkittyi enemmän uuden koulutusjärjestelmän ja kou
lutushaaran myötä varusmiesten joukko-tuotantoon. 

Haminan varuskunnallisen huollon uudelleen järjestelyihin 
liittyen Rankin linnakkeella palveli myös Reserviupseeri
koulun henkilökuntaa. Samat varastohenkilöt tosin jatkoi
vat palvelustaan , mutta uuden joukko-osastotunnuksen 
alaisuudessa. Linnakkeen alakerrassa sijaitseva muoni
tuskeskus tai ruokala , muuttui vuoden alussa ravintolaksi 
ja sen henkilökunta siirtyi töihin Fazer - Amicalle. Tämä 
muutos liittyi Haminan varuskunnan muonituspalvelun 
kumppanuushankkeeseen . 

Kaiken muutoksen keskellä linnakkeen henkilökunta sai 
kuulla keväällä 2005 linnakkeen lakkauttamisesta vuoden 
2006 loppuun mennessä . 

Lopuksi 

Rankin sääpalvelu lopetti toimintansa 2.10.2006. Näin 
vuonna 1952 käyttöön otettu sääasema jäi tyhjäksi , se pal
veli menestyksekkäästi Rankissa vuosikymmeniä. 

Viimeinen saapumiserä astui palvelukseen Rankin linnak
keelle tammikuussa 2006. Pääosa tällöin palvelukseen 
astuneista varusmiehistä kotiutui perjantaina 7.9.2006, 
samana päivänä jolloin joukko-osasto vietti viimeistä 
vuosipäiväänsä itsenäisenä joukko-osastona Rankin lin
nakkeella . Viimeiset linnakkeella palvelleet varusmiehet 
koti utu ivat Rankista 5.10.2006, kotiutuskahvien ollessa 
Kirkonmaan sotilaskodissa. 

Lähteet: 
- Mikkola - Lappalainen - Niska , Kivilinnoista karkaistuun teräk
seen , Gummerus, Jyväskylä 1994 
-- Uolevi Tirronen , Kotkan Rannikkopatteristo 1918- 1993, Gum
merus, Jyväskylä 1994 
- Sota-arkisto, Wiipurin läänin maaherran pakkolunastusta kos
kevassa asiassa 
- Sota-arkisto, P2892 , Rankin linnakkeen sotapäiväkirja 25.10.39-
5.4.40 
- Sota-arkisto, Kotkan Rann ikkopatteriston kirjeenvaihto , 
5.9.1958 , Kiinteän rann ikkotykistön järjestely KotRPstossa 
- Sota- arkisto, 3. Erillisen Rannikkolinnakkeiston kirjeenvaihto , 
1.10.1953, Kiinteistö- ja maanomistussuhteet 
- Kotkan Rannikkoalueen arkisto, HRLston esikunnan kirjeen
vaihto 17.8.1945, luettelo saarista 
- Kotkan Rannikkoalueen leikekirja , Eteenpäin sanomalehti , ar
tikkelit 28.11.1954, 24.12 .1954, 18.1.1952 
- Kotkan Rannikkoalueen leikekirja, Raivaaja lehti 19.1.1952 
- Kotkan Rannikkoalueen leikekirja, Etelä Suomi 18.1.1952 
- Rankin linnakkeen 130 TK-patterin luovutuspöytäkirja 
- Pursimies H Lyran haastattelu 26.10.2006 
- Luutnantti P Huurremäen haastattelu , 2.11 .2006 
- Kotkan Rannikkoalueen sähköinen arkisto, esikuntajärjestelmä 
- Rannikon Puolustaja -lehti 
- Kaptl T Leivon laatima Rankin linnakkeen esittelymateriaali 
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Rankin linnakkeen 130TK-patteri edustaa patteriston uusinta tykkikantaa. 
Patteri on ollut koulutuskäytössä jo muutaman vuoden (kuva vuodelta 1994) 

"Rankki - ohutta yläpilveä" - palvelun tuottaja Rankin sääasema 



KYMIN LINNAN 
TAISTELU 

TEKSTI JA KUVAT Teemu Leivo 

Kyminlinnan linnoitus oli ensimmäiseen maailmansotaan 
asti Venäjän armeijan vaihtelevassa käytössä. Vapaus
sodan aikana v. 1918 Kyminlinna toimi punaisten joukko
jen kokoamis- ja koulutuspaikkana sekä varastoalueena. 
Sieltä käsin hoidettiin myös Kotkan punaisten esikunnan 
varmistustoimenpiteet Ahvenkosken ja Loviisan suuntaan 
yhdessä Pyhtään punaisten joukkojen kanssa. 

Huhtikuun 7. päivänä nousi Loviisan Valkossa maihin 
saksalainen eversti Otto von Brandensteinin komenta
ma vahvistettu prikaati kohtaamatta lainkaan vastarintaa . 
Osastoon kuului kolme jalkaväkipataljoonaa, polkupyörä
pataljoona, ratsuväkieskadroona ja kaksi kenttätykistöpat
teria , yhteensä noin 2500 miestä. Varhain seuraavana päi
vänä lähtivät prikaatin pääosat etenemään kohti Lahtea . 
Tarkoituksena oli punaisten päävoimien perääntymistien 
katkaisu sillä suunnalla . Prikaatista irrotettiin osasto, joka 
lähetettiin rantatietä pitkin Kotkan suuntaan . Osastoon 
kuului kaksi polkupyöräkomppaniaa, konekiväärikomppa
nia ja kenttätykkipatteri . Osaston tehtävänä oli suojata pri
kaatin itäinen sivusta sekä tiedustella , olisiko tulevia meri
kuljetuksia ollut mahdollista suunnata Kotkaan . 

Saksalaisten etenemisreitillä olleet vähäiset punaiset jou
kot vetäytyivät Ahvenkoskelta ja Pyhtäältä Kyminlinnaan . 
Saksalaiset etenivät puoleen päivään mennessä Sutelan 
kyläaukean länsireunaan , noin kilometrin päähän Langin
koskenhaarasta . Partioita eteni myös Korkeakoskelle ja 
Kotkansaaren suuntaan . 

Kyminlinnassa oli ennen taistelun alkua punaisia noin 30 
miestä ja muutama nainen . Miehet olivat 50-60 vuotiaita 
tai nuoria poikia , joita ei oltu hyväksytty rintamalle. Osa ei 
ollut koskaan edes ampunut kiväärillä. Pyhtäältä perääntyi 
linnoitukseen noin 35 miestä. Punaiset suorittivat hälytyk
sen Kotkaan , Kymiin ja Kouvolaan . Kotkasta ja Kymistä 
punaiset saivat haalittua kiireesti kokoon kolme vajaata 
komppaniaa sekä naiskaartilaisia. 

Taistelukosketus tapahtui Sutelan sillan luona, jossa sak
salaisten moottoripyöräpartio kohtasi punaisten etuvartion . 
Syntyneessä kahakassa kaatui kaksi punaista ja haavoit
tui yksi . Tämä pakotti punaiset perääntymään joen yli lin
noitukseen. Saksalaisten varsinainen päähyökkäys alkoi 
puoli seitsemän aikaan illalla . Saksalaiset etenivät Sutelan 
sillan yli , jolloin punaiset avasivat valleilta konekivääri- ja 
kivääritulen . Saksalaiset suojautuivat ojiin ja osa vetäytyi 
sillan kautta takaisin joen länsipuolelle kiivaasti tulittaen . 

Tämän jälkeen saksalaiset ylittivät joen uudelleen parisa
taa metriä alempana, jossa jääsohjo oli muodostanut joen 
suvantopaikkaan kantavan jääsillan . Hyökkääjän apuna 
oli myös tiheä rantalepikko, mikä esti punaisten tehokkaan 
tulen jokirantaan. Punaisten yritys raivata ampuma-alaa 
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aiheutti heille kolmen miehen tappiot kaatuneina . Lopulta 
punaiset kuitenkin pääsivät tulittamaan jokea ylittäviä sak
salaisia. Osa hyökkääjistä oli jo kuitenkin päässyt joen yli , 
jolloin vastassa olleet punaiset (mm . naiskaartilaisia) pe
rääntyivät. Hyökkäys eteni aina valleille asti , jossa eräästä 
sortumakohdasta saksalaiset pääsivät aina linnoituksen 
päämuurin alle . Siellä taistelu kehittyi käsirysyyn asti , kun
nes saksalaisten eteneminen pysähtyi. Lopulta saksalai
set vetäytyivät ranta metsään ja pimeän turvin takaisin joen 
länsipuolelle Sutelan kylään. Sieltä saksalaiset jatkoivat 
vielä pimeän tultuakin tulitustaan , jota tuettiin tykistöllä . 

Noin tuntia ennen hyökkäystä oli Kouvolasta saapunut 
junallinen punaisia. Tunnin kuluttua saksalaisten hyökkä
yksen alkamisesta saapui vielä toinen junallinen lisää. Yh
teensä vahvistuksia tuli Kouvolasta noin 450 miestä. Ky
mistä ja Kotkasta saapuneet punaisten vahvistukset (noin 
300 miestä) eivät ehtineet ajoissa Kyminlinnaan. Näiden 
joukkojen kärki oli taistelun alkaessa vasta Kotkan van
han hautausmaan tasalla. Joukot määrättiin ketjuun van
han hautausmaan ja Langinkosken välille, koska edessä 
oli noin kilometrin levyinen peltoaukea. Punaiset pysyivät 
näissä asemissaan aina pimeän tuloon asti ja jatkoivat 
vasta sitten Kyminlinnaan. Yksityiskohtana mainittakoon , 
että punaisten hallussa ollut Rankin linnake osallistui myös 
taisteluun ampumalla patterillaan muutaman laukauksen 
Sutelan alueelle. 

Saksalaiset lopettivat tulituksen ja irtautuivat taistelusta 
puoli kymmenen aikaan illalla . Vähän sen jälkeen saapui 
Kouvolasta vielä panssarijuna punaisten tueksi. Saksalai
set vetäytyivät aina Ahvenkoskelle saakka. Punaiset ete
nivät varovasti saksalaisten perässä Ahvenkoskelle ja ryh
mittyivät sinne puolustukseen huhtikuun 10. päivänä. 

Punaisia kaatui taistelussa erään tiedon mukaan 18 mies
tä. Saksalaiset veivät omat kaatuneet ja haavoittuneet 
mukanaan pois, mutta kaatuneita mainitaan olleen ainakin 
viisi. Punaiset hautasivat yhden kentälle jääneen kaatu
neen saksalaisen Kotkan vanhalle hautausmaalle Kore
laan. Tästä kaatuneesta nuoresta jääkäri Willy Heinzista 
ja Kyminlinnan taistelusta kerrottiin Hufvudstadsbladetissa 
14.5.1918 seuraavaa: 

" .. .Punaisten puolustajien omien kertomusten mukaan 
urhea jääkäri syöksyi pysähtymättä eteenpäin kiivaasta 
tulesta huolimatta, tarkoituksenaan saada kuularuisku lin
noituksen vallille . Sen aikana haavoittui hän kuulasta toi
seen käteensä, mutta sitoi haavansa niin hyvin kuin pystyi 
omilla sidetarpeillaan ja jatkoi vaarallista taivaltaan eteen
päin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Toinen kuula tunkeutui 
posken ja leuan läpi murskaten suun ja hampaat. Kylmä
verisesti veti hän uudelleen esiin sidetarpeensa ja täytti 
suunsa pumpulilla tyrehdyttääkseen verenvuodon, jonka 



jälkeen hän uudelleen uskomattomalla urheudella ja kuo
lemaa uhmaten ryntäsi ylös vallille kuularuiskunsa kanssa. 
Heti kun hän oli saanut sen asemaan, hänen selkäänsä 
osui kuula ja hän kaatui kuolleena alas ... Kaatuneen ruu
mis noudettiin pois punaisten toimesta ja haudattiin väliai
kaisesti Kotkan hautausmaalle. Siunaus toimitettiin suurin 
kunnianosoituksin viime tiistaina. Haudalla oli 40-henkinen 
saksalaissotilaiden joukko kunniavartiossa sekä lukema
ton määrä kaupungin asukkaita." 

Lähteet: 
o "70 vuotta Kyminlinnan taistelusta", Vapaussoturi 4/1988 

o "Kyminlinnassa taisteltiin 70 vuotta sitten", Eteenpäin 

10.4.1988 
o "En tysk krigares hjältedöd", Hufvudstadsbladet 14.5.1918 

o von der Goltz, Rudiger: "Krigsminnen från Finland och 

Baltikum" 
o Paronen , Hannu: "Savon rintaman valkoiset ja keskisen rinta

man punaiset", artikkeli julkaisussa "Kymen Kuriiri " 

o Tirronen , Uolevi: "KotRPsto - Kotkan Rannikkopatteristo 1918-

1993" 

Sutelan silta, joka tunnetaan myös Väkinäisten siltana, kuvattuna itärannalta länteen. Kymin
linnan taistelu alkoi saksalaisten ylitettyä tämän sillan. 

Jääkäri Willy Heinzin hauta Kotkan vanhalla hautausmaalla. Hautakivessä 
on saksaksi teksti: Jäg Willy Heinz, Königl. Preuss. Jäg Bt/2. sekä saksaksi, 
suomeksi ja ruotsiksi teksti: Kaatui 8.4.18 sankaritaistelussa Kyminlinnassa 
Suomen vapauden puolesta. 
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TEKSTI Samu Rautio I KUVAT Puolustusvoimat 

Kuusisen sotasataman historia alkaa 
puolustusvoimien osalta Kotkan Ran
nikkopatteriston ajalta. 

Kotkan Rannikkoalueen edeltävät 
joukko-osastot olivat jättäneet meri
kuljetuksen perinnön , joka jatkuu tänä
kin päivänä. Sotien jälkeen Haminan 
Rannikkolinnakkeiston aikana yhte
ysalusliikenne linnakkeille toteutettiin 
yhdellä hinaajalla ja kahdella yhteys
aluksella , sekä 12 moottoriveneellä ja 
kolmella proomulla . Talviliikenteeseen 
oli varattu yksi isompi yhteysvene. 
Tuohon aikaan rannikkotykistöjoukko
osastot olivat alushuollon osalta meri
voimille alistettuina. 

Alueella toimineilla joukoilla ja sen 
aluksilla on aina ollut myös tärkeä teh
tävä pelastustoiminnassa . 3. Erillisen 
Rannikkopatteriston aikaan aluska
lusto linnakkeiden huoltamista varten 
kehittyi osittain pakosta, sillä tärkeim
män yhteysaluksen pohjalevy murtui 
ja tilal le saatiin USA:n ylijäämäva
rastosta ostettu hinaaja, joka muutet
tiin yhteysalukseksi. Alus luovutettiin 
patteristolle syyskuussa 1956 ja se 
sai nimen "Pyhtää". Aluksen esittelyti
laisuudessa sen käyttöarvo kelirikko
aikaan hätätapauksissa noteerattiin . 
Lisäksi Kotkan palopäällikkö painotti 
aluksen antavan huomattavan lisän 
Kotkan paloturvallisuudelle , sillä tuo
hon aikaan pumpuilla varustettuja 
aluksia oli vain muutama. 
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ISTORI 

Kotkan Rannikkopatteriston alkuvuo
sina sen venekanta yhdenmukaistet
tiin muiden valtakunnan linnakkeiden 
kanssa . Vuonna 1958 KotRPsto sai 
K-luokan veneet ja syksyllä 1960 H 
-luokan veneen H 4 lisäksi vuoteen 
1961 mennessä patterista sai myös Y
luokan yhteysveneitä . H-luokan vene 
oli käytössä Kotkan Rannikkopatte
ristossa aina vuoteen 1990, K-luokan 
vene poistettiin patteriston käytöstä 
vuonna 1991 . Y-luokan veneet olivat 
patteriston käytössä aina 1980-luvun 
lopulle. 

Uudistettu aluskanta tarvitsi myös 
laituritilaa, josta liikennöidä. Kotkan 
Rannikkopatteristolla oli alkuvaihees
sa erilaisia ratkaisuja , joista alukset 
liikennöivät mutta yhteinen satama 
puuttu i. Kotkan sataman kalarannas
sa oli laituripaikkoja avovesikaudeksi 
patteriston aluksille. Yhteysalus "Pyh
tää" ei kyennyt kuitenkaan kovina 
jäätalvina liikennöimään Kalarannas
ta . 1960-luvun alussa Enso-Gutzeit 
osakeyhtiö tuki puolustusvoimia ja 
tilapäisratkaisuksi se antoi yhteysalus 
"Pyhtään" tukeutua yhtiön laituriin ja 
salli alukseen kulkemisen tehdasalu
eensa kautta . Tämä oli ku itenkin vain 
tilapäisratkaisu , sillä Enso-Gutzeitin 
raaka-ainekuljetukset Neuvostoliitos
ta olivat kasvamassa ja yhtiö tarvitsi 
koko laituria raaka-aineen purkami
seen tulevaisuudessa. 

Kotkan Rannikkopatteristo ylläpiti 

yhteysliikenteen kannalta välttämät
tömiä jääteitä alueellaan . Jääteiden 
käyttöä häiritsi kauppameriliikenteen 
vilkastuminen alueella . Etenkin Ruot
sinsalmen parannettu väylä ol i 1960-
luvulla pääsääntöisesti talvisaikaankin 
avoimena. 1960-luvun alussa etsittiin 
huoltokuljetusten ratkaisuksi myös 
talvitietä mantereelta Kirkonmaahan , 
josta edelleen Rankkiin . Tällöin Ruot
sinsalmen väylä olisi ylitetty väylälos
silla . Osin linnakkeiden huoltokulje
tuksia kelirikkoaikaan tuki myös Utin 
Kuljetuslentolaivue helikoptereilla. 
Varusmiehet lomautettiin hankalim
pina aikoina hiihtämällä linnakkeelta 
mantereelle. 

1970-luvun alussa patterista sai lisää 
kuljetuskykyä , sillä sille annettiin käyt
töön 1950-luvun lopussa puolustus
voimien käyttöön hankitun "Kala"- ka
lustolautan tyyppinen "Kave"- luokan 
kalustovene. Avovesikaudella 1971 
patterista oli saanut myös määrära
han siviil iveneliikenteen käyttämisestä 
patteriston lomakuljetuksiin ja viikon
vaihteen huoltokuljetuksiin . Myöhem
min siviiliveneliikenne laajennettiin 
siten, että sillä ajettiin normaaleja ai
kataulunmukaisia vuoroja linnakkeille. 
Siviiliveneliikenne ajettiin pääosin Sa
pokan satamasta . 

Avovesikaudella 1970-luvulla patte
riston aluskanta vahvistui nopeiden 
yhteysveneiden ja uiskojen sekä Hau
ki-luokan veneen luovutuksen myötä. 



1979 patterista sai uuden yhteysaluksen , Valas- luokan 
"Vahakarin". 

Kotkan Rann ikkopatteriston kuljetusaluskapasiteetti oli 
kasvanut huomattavasti , yhteiset laituri- ja huoltotilat puut
tuivat eikä rannassa ollut lämmintä tilaa henkilöstölle. Niin
pä Kotkan Rannikkopatteristo etsi vaihtoehtoja alueelta , 
joihin voitaisiin sijoittaa sotasatama ja alukset voitaisiin 
säilyttää keskitetysti . Kotkan Rannikkopatteristo kävi kes
kusteluja Kotkan kaupungin kanssa erilaisista mahdolli
suuksista . Yhdeksi mahdollisuudeksi nousi esiin Luotsi
Kuusinen . 

Kuusisen alueella oli ollut Luotsiasema jo kauan , mutta 
sinne ei ollut tietä. Kotkan Rannikkopatteristo esitti , että se 
luovuttaa käytössään , mutta tyhjillään olevan varastoalu
een Pirosenvuorelta Kotkan kaupungille, mikäli kaupunki 
osoittaa vaihdossa Kotkan Rannikkopatteristolle alueen 
Kuusisesta , johon patterista voi rakentaa sotasataman . 
Kaupunki suostui vaihtoon . Sopimukseen kuului tien ra
kentaminen Kuusiseen . Tien rakentaminen aiheutti tiettyjä 
muutoksia myös väylästöön , sillä aiemmin Kotkansaaren 
ja Kuusisen väl issä kulki 3,6 m väylä . 

Kotkan Rannikkopatteriston alukset kulkivat 1980-luvun al
kuun saakka Kalasatamasta , jossa oli laituripaikkoja avo
vesikaudelle. Enso-Gutzeitin alueelta siirtynyt talviliikenne 
kulki Kotkan Kantasatamasta Härniemen alueelta . 

Vuonna 1980 alettiin rakentaa Kuusisen satamaan termi
naalia ja valmistella laiturialuetta sota-aluksia varten . Täi-

löin Kuusiseen oli saatu rakennettua tie . Vuotta aiemmin 
alueelle kuljettiin jo ilman venettä. Tuolloin tien paikalle oli 
ajettu tukkinippuja tiiviisti , jota pitkin henkilöstö pääsi kul
kemaan Kuusiseen . 

13.10.1981 Kuusisen sotasatama avattiin virallisesti puo
lustusvoimien käyttöön . Patteriston alukset olivat käyttä
neet Kuusista satamanaan jo 1981 vuoden keväästä alka
en . Vuoden 1981 jälkeen Kuusisen alue on pysynyt lähes 
muuttumattomana. Satamarakennus on peruskorjattu 
2005 ja Orrengrundista on alueelle tuotu kevyt, tilapäinen , 
konteista muodostettu toimistorakennus. 

Lähteet: 
KotRPsto- Kotkan Rannikkopatteristo 1918-1993 
Uolevi Tirronen, Rannikkotykistön upseeriyhdistys r.y. 
Gummerus, 1994 Jyväskylä 

Haastattelu : Kaptl Pentti Penkkimäki , 2006 
Haastattelu: Ltn Matti Taskinen , 2006 

Yhteysalus Vahakari talviliikenteessä vuonna 1996 
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Orrengrund merenkulkijoiden op
paana 

Orrengrundin saari on ollut viran
omaiskäytössä Ruotsin vallan ajoista 
asti . Saaressa sijaitsi jo tuolloin luot
siasema. Esimerkiksi vuonna 1760 
kruunu maksoi palkkoja Orrengrundin 
luotsitarkastajalle sekä 16 luotsille ja 
luotsioppilaalle. 

Vuonna 1858 saareen rakennettiin 
majakka turvaamaan merenkulkua 
Loviisan edustan karikkoisilla vesillä. 
Majakassa ei ole koskaan ollut valoa , 
vaan se on aina ollut tunnusmajakka , 
"pooki". 

Orrengrund toimi tiennäyttäjänä myös 
Suomen vapaussodassa. Orrengrun
dista lounaaseen Hamnskärissä 
17.11.1917 maihinnousseet ensim
mäiset Suomeen palanneet jääkärit 
kulkivat matkallaan myös Orrengrun
din kautta. Muistona tästä tapahtu
masta on pookin seinään kiinnitetty 
"Etappväg 1918" - muistolaatta. 

Orrengrundin linnake ja sen tykis
tö 

Orrengrundin linnake kuului talviso
dassa Pellingin Lohkoon . Linnake ei 
osallistunut merkittäviin sotatoimiin . 
Jatkosodan alussa Orrengrund lii
tettiin organisaatiomuutoksen myötä 
Helsingin alueen puolustamisesta 
vastanneeseen 1. Rannikkoprikaatiin. 
Jatkosodankaan taistelut eivät juuri 
koskettaneet Orrengrundia. 

Jatkosodan lopussa linnake kuului 
Uudenmaan Rannikkoprikaatin Ran
nikkotykistörykmentti 1 :n 111 Linnak
keistoon . Keväällä 1944 Orrengrundiin 
oli sijo ittuneena 111 . Kevyt Rannikko
tykistöpatteri. Pääkalustona oli 4 kpl 
75/50-Obuhov -tykkiä. Lisäksi linnak
keen lähitorjuntaan oli käytössä yksi 
47/40-Obuhov, yksi 37/20-Obuhov ja 
yksi 37 K 14 - tykki. Syksyllä 1944 lin
nakkeelle ryhmitettiin vielä nelitykki
nen 76 ltK 31 -patteri. 

Jatkosodan päätyttyä alkoivat Mos
kovan välirauhansopimuksen edel
lyttämät tykkikaluston evakuoinnit. 
Joulukuun 4. päivästä 1944 lähtien 
Orrengrund kuului Suomenlinnan 
Rannikkolinnakkeistoon miehittä
mättömänä patterina. Keväällä 1945 
Orrengrund siirtyi rannikkotykistön 
organisaatiomuutosten yhteydessä 
Haminan Rannikkolinnakkeiston alai-

suuteen ja sen tykkikalusto evakuoi
tiin varikoille. 

Orrengrundin kohtalo on aina ollut 
sidottuna hieman pohjoisempana 
sijaitsevan Lehtisen linnakesaaren 
kohtaloon . Haminan ja Suomenlinnan 
Rannikkolinnakkeistojen vastuualu
eiden saumajärjestelyihin liittyen Or
rengrund siirtyi Lehtisen linnakkeen 
mukana 15.4.1952 jälleen Suomen
linnan Rannikkolinnakkeiston alaisuu
teen . Joukko-osaston nimi muuttui 
1.12.1952 Rannikkotykistörykmentti 
1 :ksi (RT1 ). Kiinteän rannikkotykis
tön tykkikaluston uudelleen ryhmittä
miseen liittyen RT1 laati syyskuussa 
1954 suunnitelman, jonka mukaan 
Orrengrundiin tuli sijoittaa nelitykki
nen 76 ltK 16- Vickers -patteri. Pää
esikunnan meripuolustusosaston 
käskyn mukaisesti rannikkotykistön 
kevyiden pattereiden rauhan ajan si
joituksissa tuli ottaa huomioon koulu
tusnäkökohdat. Näin ollen Orrengrun
din patteri määrättiin perustettavaksi , 
mutta sen tykkikalusto oli suunniteltu 
ilmatorjuntatykistön koulutuskäyttöön. 
Orrengrund jäi ainoastaan vartioita
vaksi kohteeksi, eli sillä ei ollut edes 
vartiolinnakkeen statusta. 1.1.1957 
joukko-osaston nimi muuttui jälleen . 
Uudeksi nimeksi tuli Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentti . Uudessa 
kokoonpanossa Orrengrund muuttui 
vartiolinnakkeeksi . Orrengrundin pat
terin aseistus asennettiin sodan aika
na keskeneräiseksi jääneisiin kallioon 
louhittuihin asemiin vuoden 1957 ai
kana . 

1960-luvun lopulla käynnistettiin ran
nikkotykistön kevyiden pattereiden 
uudistusohjelma, jossa vanhaa ka
lustoa alettiin korvata uusilla ajanmu
kaisilla 100 mm:n tornikanuunoilla . 
Kesällä 1969 tehtiin päätös rakentaa 
patteri myös Loviisan edustalle . Ensi 
vaiheessa patterin sijaintipaikaksi 
suunniteltiin Gäddbergsötä . Loviisaan 
rakennettavan ydinvoimalan sijainnin 
takia patterin sijoituspaikkaa kuitenkin 
muutettiin. Silloinen Etelä-Suomen 
sotilasläänin komentaja vahvisti paris
ta vaihtoehdosta patterin uudeksi si
joituspaikaksi Orrengrundin . Nelitykki
sen 100 56 TK -patterin rakentaminen 
aloitettiin 1970-luvun puolivälissä ja 
se valmistui vuoteen 1978 mennessä. 
Töihin sisältyivät tornitykki- ja ilmator
juntatykkien asemat sekä tulenjohto
torni ja johtotilat. Pioneerityöosasto 
naamiomaalasi rakenteet vuonna 
1984. 

Orrengrund merivalvonta-asemana 

Pääesikunta määritti rannikkotykistö
joukkojen merivalvonta-alueiden ra
jat keväällä 1958. Tällöin Orrengrund 
määrättiin Suomenlinnan Rannikkoty
kistörykmentin yhdeksi merivalvonta
asemaksi . Aluksi merivalvontaa hoi
tivat luotsit, joiden käyttöön valmistui 
samana vuonna uusi luotsirakennus. 
Merenkulkuhallitus asensi 1960-lu
vun alkupuolella Orrengrundiin SNW 
41 /2 -tutkan. Yhteistoimintasopimus
ten nojalla myös puolustusvoimat sai 
käyttää tutkaa rannikkotykistön suorit
tamiin merivalvontatehtäviin . 

Merivalvonnan vastuualueiden raJOJa 
tarkistettiin jälleen 1960-luvun alussa, 
jolloin Orrengrundin tutkavalvonta lii
tettiin Kotkan Rannikkopatteriston me
rivalvonta-alueen piiriin . Orrengrundiin 
palkattiin 1.5.1963 tutkamittaajaksi 
Anneli Raulisto , josta tuli Kotkan Ran
nikkopatteriston ensimmäinen nais
puolinen värvätty. 

Syksyllä 1964 patteriston silloinen 
komentaja everstiluutnantti Paavo 
Jokisalo kiinnitti huomiota merival
vonnan järjestelyihin ja esitti , että 
Orrengrundiin perustettaisiin jatkuva
tähysteinen tähystysasema. Aseman 
perustaminen edellytti merivalvonnan 
varusmieskiintiön nostamista , ase
man päällikön virkaa sekä erinäisiä 
huoltojärjestelyjä. Samoin oli sovit
tava Merenkulkuhallituksen kanssa 
saarella olevien kiinteistöjen käytöstä . 
Neuvottelut Puolustusministeriön ja 
Merenkulkuhallituksen välillä johtivat 
sopimukseen saaren käytöstä ja Or
rengrundin merivalvonta-asema liitet
tiin merivalvontaverkkoon 10.6.1965. 
Tähystysasema sijaitsi vanhassa 
tunnusmajakassa eli pookissa. Me
rivalvonta-aseman ensimmäiseksi 
päälliköksi määrättiin ylikersantti Matti 
Tammelin. 

Orrengrundin merivalvonta-asema 
tehosti merkittävästi itäisen Suo
menlahden merivalvontaa erityisesti 
vilkkaina avovesikausina. Toisaalta 
vaikeat kulku- ja huoltoyhteydet pa
kottivat vaikeimpina talvina aseman 
sulkemiseen . Tutkavalvontaa kyettiin 
kuitenkin jatkamaan ympäri vuoden 
tukeutumalla saareen jääneeseen 
Merenkulkulaitoksen henkilöstöön , 
joka hoiti tutkavalvontaa sivutoimeen 
palkattuna. 

Orrengrundiin asennettiin RAVAL
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laitteisto kesä-elokuussa 1981 . Käyt
töönotto tapahtui 20.8.1981 ja jatkuva 
valvonta aloitettiin vajaa vuosi myö
hemmin. 

Kesällä 1996 Orrengrundiin saatiin 
sotilaiden ja luotsien lisäksi kolmas
kin viranomainen eli rajavartiolaitos , 
kun Boistön merivartioasema siirtyi 
Orrengrundiin . Merivartijat saivat ma
joitus- ja toimitilansa uudesta luotsira
kennuksesta. 

Viimeisen organisaatiomuutoksen 
Orrengrund koki 1.7.1998, jolloin se 
siirtyi vielä kerran itäisen Suomenlah
den puolustuksesta vastaavan jou
kon alaisuuteen . Rannikkotykistön ja 
silloisten merivoimien yhdistymisen 
ja siihen liittyneiden organisaatiojär
jestelyjen johdosta Orrengrund siirtyi 
Kotkan Rannikkoalueen alaisuuteen . 
Kotkan Rannikkoalueen organisaa
tiossa Orrengrundin merivalvonta
asema kuului Koulutuspatterin alai
suuteen . Aseman merivalvonnallista 
suorituskykyä parannettiin 2000-lu
vun alussa, kun aseman FIKA-tutkan 
mastoa korotettiin. 

Merivalvonta-aseman olosuhteet ja 
arki 

Merivalvonta-aseman majoitus- , ruo
kailu- ja keittiötilat sijaitsivat aseman 
toiminnan alkuvaiheessa 1920-luvulta 
peräisin olevassa entisessä luotsita
lossa, jota myöhemmin alettiin kutsua 
"Muumitaloksi". Aseman päällikön 
asuntona oli sota-ajalta peräisin oleva 
entinen sotilaskoti . 

Luotsirakennus, samoin kuin merival
vonta-aseman päällikön asunto, olivat 
huonokuntoisia. Kotkan Rannikko
patterista esitti lokakuussa 1965, että 
saareen rakennettaisiin samanlainen 
vartiorakennus kuin Haapasaares
sa. Esitys ei kuitenkaan toteutunut, 
vaan elinolosuhteita parannettiin van
haa korjaamalla . Ongelmia oli myös 
elintarvikehygieniassa. Vanhan luot
sirakennuksen keittiötä suositeltiin 
käyttökieltoon elintarvikehygienisen 
tarkastuksen jälkeen kesäkuussa 
1967. Saaren kaivovesi osoittautui 
huonolaatuiseksi ja todettiin labora
toriotutkimuksissa talousvedeksi kel
paamattomaksi ennen kaivon ja sen 
ympäristön täydellistä puhdistamista. 
Peseytyminen järjestettiin yhteistoi
minnassa luotsien kanssa uuden luot
siaseman tiloissa . Parannusta saatiin 
vasta seuraavalla vuosikymmenellä. 
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1990-luvulla merivalvonta-aseman 
majoitusolot olivat jo varsin hyvät. 
Henkilökunnalle oli asunnot pari
talossa ja varusmiehet majoittuivat 
vanhan luotsitalon vieressä sijain
neessa parakissa. Puolustusvoimat 
muonitti ylläpitämässään ruokalassa 
koko Orrengrundin henkilöstön luotsit 
ja merivartijat mukaan lukien . Vanha 
sotilaskotirakennus toimi ja luokka- ja 
kerhotilana sekä aseman ravitsemis
työntekijän asuntona. Saaren kes
kiosan kapealle hiekkakannakselle 
nousi henkilökunnalle oma saunara
kennus. 

Orrengrundin merivalvonta-asema oli 
Haapasaaren ohella ainoa erillinen 
merivalvonta-asema koko Suomes
sa. Kaikki muut merivalvonta-asemat 
sijaitsivat linnakesaarilla , joissa toimi 
perusyksikkö. Aseman päällikkönä 
toimi opistoupseeri , jolla oli apunaan 
sotilasammattihenkilöstöön kuuluvat 
tilannevalvojat. Merivalvonta-aseman 
erikoisten olosuhteiden johdosta jo
kainen palkattu henkilö sai omalla työ
vuorollaan toimia samalla kertaa ase
man päällikön , vääpelin , päivystäjän , 
kouluttajan , talonmiehen ja merival
vojan roolissa sekä erilaisissa kuljet
tajatehtävissä . Varusmiehiä asemalla 
palveli merivalvonta-aliupseereina ja 
-miehinä, kokkeina sekä veneenkul
jettajina. Varusmiesvahvuus vaihteli 
kahdenkymmenen molemmin puolin . 

Lakkauttaminen 

Orrengrundin tarina puolustusvoimien 
miehittämänä toimipaikkana päättyi 
vuonna 2003. Päätös Orrengrundin 
merivalvonta-aseman lakkauttami
sesta syntyi merivoimissa käynnissä 
olleen rakennemuutoksen ja Kotkan 
Rannikkoalueen henkilöstötilanteen 
tuloksena . Kiinteän aistivalvonnan 
alasajo merivoimissa oli alkanut ja 
vuoden 2004 kevääseen mennessä 
pääosa Orrengrundin palkatusta hen
kilöstöstä oli siirtymässä eläkkeelle ta i 
reserviin. Näin ollen ajankohta oli var
sin otollinen. Varusmiespalvelus saa
rella päättyi 1.10.2003 ja merivalvon
ta-aseman palkattu henkilöstö poistui 
saaresta vuoden loppuun mennessä. 
Saaren isänniksi jäivät luotsit ja meri
vartijat. 

Orrengrund ei kuitenkaan ole täysin 
menettänyt merivalvonnallista mer
kitystään. Orrengrund jatkaa tehtä
väänsä - tosin miehittämättömänä 
kaukokäyttöisenä sensoriasemana. 

Lähteet: 
• Myllyniemi , Urho - Räihä , Eino: 
Suomenlinnan Rannikkorykmentti 
1918-1998. 
• Tirronen , Uolevi: Kotkan Rannikko
patterista 1918-1993. 
• Leivo, Teemu : Kiinteän rannikkoty
kistön uudelleen ryhmittäminen Parii
sin rauhansopimuksen jälkeen. Sota
historiallinen aikakauskirja 18, 1999. 
• Rannikon puolustaja 2/97 ja 4/03 

Ylläolevat kuvat ovat tilaisuudesta, missä 
Suomenlinnan Rannikkorykmentti luovut
taa Orrengrundin Kotkan Rannikkoalueen 
alaisuuteen. 

Luovuttajan tuolloinen Rykmenti komenta
ja eversti Hanna Strang ja vastaanottajana 
everstiluutnantti Junttila 



TEKSTI Marko Nuuttila I KUVAT Puolustusvoimat ja Marika Terä 

Lippu 

Kuvaus: Koboltinsinisessä kentässä kultainen heraldinen 
linnake, jonka sisäpuolella Kotkan kaupungin vaakunan 
päätunnuskuva. Kussakin nurkassa kaksi kultaista tykin
putkea ristissä. 

Mitat: Lipun korkeus 80 cm ja leveys 95 cm , ilman kielek
keitä , 6 cm levyisin palttein . Lipun tanko ja tangon päässä 
oleva leijonakärki vahvistettua "armeija mallia". 

Määrä: Lippuja on valmistettu kolme kappaletta joista al
kuperäinen on luovutettu sotamuseolle , toista säilytetään 
Rannikkoalueen esikunnan perinneaulassa ja kolmas on 
käytössä . 

Alkuperäinen lippu on hyväksytty 20.12.1957, naulattu 
31 .5.1958 Kyminlinnassa ja vihitty käyttöön Puolustus
voimien 40-vuotisjuhlaparaatin yhteydessä Helsingissä 
4.6.1958 (vihkijä kenttäpiispa Toivo Laitinen). Toinen lippu 
on naulattu 9.7.1980 Kyminlinnassa ja nykyinen lippu on 
naulattu 6.12.2000 Kotkassa. 

Suunnittelija: Lipun on suunnitellut B O Heinonen 

Tunnus 

Kuvaus: Kotkan kaupungin vaakunan kotkan alla ristik
käinen asetetut tykinputket. 

Kotkan Rannikkoalueen joukko-osastotunnuksena on Kot
kan Rannikkopatteristolle 20.10.1967 vahvistettu tunnus. 
"Uudistettu" tunnus on vahvistettu 9.6.2000. 

Risti 

Kuvaus: Ristin värit ovat perinteiset rannikkotykistön värit 
punainen ja musta. Ristin keskellä on heraldinen linnake, 
jonka sisällä on Kotkan kaupungin vaakunan kotka . Ristin 
keskuskuvio on kullanvärinen . 

Risti on vahvistettu 29.8.1979. Ristejä on myönnetty 
31.8.2006 mennessä 1005 kappaletta . 

Suunnittelija: Ristin on suunnitellut todennäköisesti B 0 
Heinonen 

~ 
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Kunniamarssi 

Kotkan Rannikkopatteriston kunniamarssina oli 24.3.1988 saakka 
"Suomalainen marssi" . 

Sävellys ja sanoitus: Marssin on säveltänyt erään tiedon mukaan 
Richard Faltin (nykytiedon mukaan säveltäjä tuntematon) ja sovitta
nut Artturi Rope. Sävelmä on alun perin pohjalainen kansanpeliman
nimarssi , joka on sovitettu sotilasmarssiksi . Suomalainen marssi oli 
myös 2. Erillisen Rannikkotykistöpatteriston kunniamarssi . 

25.3.1988 Kotkan Rannikkopatteriston kunniamarssiksi vahvistettiin 
"Meren laulu" . 

Sävellys ja sanoitus: 

Marssin on säveltänyt Väinö Haapalainen, sovittanut Esko Juuri ja 
sanoittanut Ensi Lahdensuu. "Meren laulu" on ollut Rannikkotykistö
rykmentti 2:n kunniamarssi toukokuusta 1936 alkaen . 

"Meren laulun" säveltäjä Väinö Haapalainen on toiminut Rannikko
tykistörykmentti 2:n ja talvisodan Viipurin lohkon soittokuntien kapel
limestarina. Sanoittaja luutnantti Ensi Lahdensuu palveli myös Ran
nikkotykistörykmentti 2:ssa. "Meren laulu" on myös Merisotakoulun 
kunniamarssi . 

Vuosipäivä 

Kotkan Rannikkoalueen vuosipäivää vietetään 9. heinäkuuta. Ko 
päivämäärä on ollut KOTRA:n edeltäjä joukko-osastojen (RT 2: 
sta alkaen) vuosipäivä vuodesta 1923. Päivämäärä pohjautuu 9. 
- 10.7.1790 käytyyn Ruotsinsalmen meritaisteluun . Merivoimien 
vuosipäivää vietetään myös 9. heinäkuuta. 

Vuosipäivän juhlallisuuksien yhteydessä on yleensä järjestetty kat
selmus, päiväjuhla ja iltajuhla . 

Perinnetilat 

Perinnehuone: 
Kotkan Rannikkoalueen perinnehuone sijaitsee Kirkonmaa linnak
keella . Perinnehuone on vihitty käyttöön 25.5.2000. Perinnehuo
neeseen on koottu Kotkan Rannikkoalueen ja sen edeltäjä joukko
osastojen historiaa ja rannikkotykistö aselajia esittelevää aineistoa 
ja esineistöä. 

Perinneaula: 
Kotkan Rannikkoalueen esikunnan perinneaula on otettu käyttöön 
1.3.2005 esikunnan muuttaessa Haminaan . Perinneaula sijaitsee 
joukko-osaston komentajan ja esikuntapäällikön työhuoneiden vä
lissä esikuntarakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Perin
neaulaan on koottu mm. joukko-osaston voittamia palkintoja, si
dosryhmien luovuttamia pienoislippuja , standaareja ja plaketteja . 
Perinneaulassa säilytetään lisäksi joukko-osaston vanhaa lippua ja 
rannikonpuolustajan kilpeä ja -ansioituneiden kunnialuetteloa . 

Vakiintunut perinne 

Vuoden rannikonpuolustaja: 
Itärannikon aseveljet luovutti 9.7.1988 rannikon puolustajien kilven 
Kotkan Rannikkopatteristolle joukko-osaston 70-vuotispäivänä . 
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Vuoden rann ikonpuolustajaksi nimetään vuosittain tehtävissään 
erityisesti ansioitunut henkilö, joka on kuulunut joukko-osaston 
henkilökuntaan nimitysvuonna tai sitä edeltäneenä vuotena tai 
on palvellut varusmiehenä edellä mainittuna aikana. Vuoden 
rannikonpuolustajalle luovutetaan vuosipäivänä joukko-osaston 
komentajan kunniakirja ja hänen nimensä kirjoitetaan rannikon
puolustajien kilven ansioituneiden kunnialuetteloon. Vuoden 
rannikonpuolustaja on nimetty vuodesta 1988 lähtien. 

Muistomerkit 

Rannikkotaisteluissa kaatuneitten muistomerkki 
v 1939 · 1944: Rannikkotaisteluissa kaatuneiden muistomerkki Haminan 

Muistomerkki on pystytetty merkin piirtäneen arkkitehdin Veli kesäpuistossa 

Klamin esityksestä Haminan kesäpuistoon . Muistomerkin on 
rakentanut Haminalainen E Kiiskin kiviveistämö. Muistomerkki 
on paljastettu 1953. 

Rannikkojoukkojen kentälle jääneiden sankarivainajien 
muistomerkki : 
Muistomerkki on pystytetty Haminaan Salmenvirran Ristinkalli
olle puretun v 1788 - 1790 sodan aikaisen tykkipatterin viereen. 
Muistomerkki on piiretty Merivoimien Esikunnan toimenpitein . 
Muistomerkkiin tarvittavat mukulakivet keräsi Haminan Rannik
kol innakkeistoon kuulunut kantahenkilökunta Kirkonmaan lin
nakkeen viereiseltä Hietakarilta. Muistomerkki pystytettiin myös 
linnakkeiston toimesta . Muistomerkki paljastettiin 15.7.1945, 
jolloin myös osa kentälle jääneistä sankarivainajista siunattiin. 
Siunattujen sankarivainajien nimet on painettu muistomerkin 
kiinnitettyyn laattaan. 

"Sa/menvirran risti" - Rannikkojoukkojen kentälle jääneiden 

Miinanraivauksessa vuosina 1945 - 1946 kaikkensa anta- sankarivainajien muistomerkki Haminassa 

neiden muistomerkki: 
Muistomerkki on pystytetty Haapasaareen . Siihen on kaiverret
tu sanat Navigare necesse est, vivere non est necesse. Muis-
tomerkin on suunnitellut professori Aarno Ruusuvuori . Muisto
merkki paljastettiin kesällä 1961 . 

Miinamiesten muistomerkki, sarvimiina S/08: 
Muistomerkki on pysytetty Haminan varuskunnan alueelle 
lsoympyräkadun varrelle entiselle Kymen Jääkäripataljoonan 
kasarmialueelle . Muistomerkkiin kiinnitettyyn laattaan on kai
verrettu teksti Tällä alueella vuosien 1934 - 1941 sijainneessa 
miinakomppaniassa koulutettiin pääosa suomen merivoimien 
sodissa 1939 - 1944 toimineista miinamiehistä . Miinamiesvete
raanit. Muistomerkki on paljastettu 11 .5.1972. 

Mustamaan sankarivainajien muistomerkki: 
Muistomerkki on pystytetty Mustamaan saareen sotien aikana 
Mustamaan linnakkeella kaatuneitten kunniaksi . Muistomerkki 
on paljastettu 29.8.1998 

Lähteet: 
- Tirronen , Uolevi (toim.)1994. Kotkan Rannikkopatteristo 1918 -
1993, 
- Lauria, Ka ri K. (toim ) 2002 . Sotilasheraldiikka. Liput, merkit ja tun
nukset. 
- Kajatkari, Toini. (toim)2004 Haapasaari lapsen ja aikuisen silmin . 
Kotkan Rann ikkoalueen esikunta; Perinnekansio. Säilytetään esikun
nan henkilöstötoimistossa. 
- Pitkänen , Erkki (kokoama)1983 Muistopatsaita, Muistomerkkejä, 
Muistolaattoja , Muistokiviä. Säilytetään Haminan kaupungin matkailu

toimistossa . 

Miinanraivaajien muistomerkki Haapasaaressa 
t 

Miinamiesten muistomerkki, Hamina 
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Haapasaarelaisten ravintona kaksi viikkoa 
Ilmasilta mantereelle toi pelastuksen 

Liekit näkyivät Kotkaan 

Munkk_ipannu sytytti 
ankin sotilaskodin 

(B) Talvl.lodan aikana tai· 
soovolmln Ja 111urimmalta aal• 
1a labJoltetuJsta rub-alnellta 
:akeanettu aotilukoU tuboutal 
iJ4el11-U Rankin IUHlla 
AUIDUDtalna. 

,Rijäh4Jllllii1Mt1 hlnllrakeA· 
ie-- aotllaakodlaa levlnn,t 
i-Jo havalttun vähin kello 1e 
lilkeen. Palo alkoi aotilukoclln 
selttlMti, jossa oli belldstä al· 
saleemmln lopetettu aolleri
aunllllleA palatamlnea. 

AalantuntijoldeA rnnkaaa 
allllklden palstam1- lliJ· 
ett1 rana oli 11tt1111t tui
" a,tytwi,t llelttlöai 011-
lestellauupulloo. 

SoWUllodlsta ei ehcllttJ pe
utaa mttäin. Liekkeihin Jäi· 
rät -· aoUlukodlD boltaju 
a hinen apulaisensa lrtaln 
1m.aisuua se soUlaskocllD te-
evlslo Ja kone. 

Palon syttymlshetkellä aoU
~kodlssa oli vllsi-kuusl pol
taa, Jotka katsoivat televisios
• koripallo-ottelua Honka
!IKT. Ak.klä pojat huomasivat, 
ittä myyntlluukun alla tulvi 
iavua aoillukotiin. Pojat tem• 
18,isivat myynUluukun auki ja 
iavaitsivat, että keittiö oli 
,auttaallaan Ilmiliekeissä. 

Kolmisen viikkoa sitten 
ilankkiln tullut allkeraanUl 
>ek.ka L u o d e teki palohlily

ksen ja hälytti merlpelutua
hdistyksen veneen saareen. räasä hän joutui käyttämään 
~koiata hälytystietä, Koåa 
totkalaillet meripelaatuayhdia

ksen puuhamiehet Veikko ja 
ukko Ollikainen ollval 
utajaillaa Karbuluu, aoltti 

Pekka Luode laälleen Kotkan 
Tiut!Men Ja pyysi häntä Jär
jestämään pelutUJrlsteilijä 
Wilhelm Wahltoraaln apuun. 

Muurari Armu L u o d e soit
ti Tiutlsesta uselll.e henk.ilöllle, 
Kotkalainen Martti O J a 1 a 
meni enaimmiilsekal pelutua
riateilijään ja käynnisti aen 
koneet. Kun muut miehet tuli
vat, oli laiva lähtövalmiina. 

00 Puita kaadettiin 
12 metriä pltkäl ja 8 metriä 

leveää aoUlukotlrakennuata 
ympäröivät koivut, joista lln
na.kkeen miehet kaatoivat 
muutamia estääkaeen tulen le
viämistä latvapalona. 

Kun pelutuariatel!Jjä Wtl
helm Wahlforsa kiinnittyi Ran
kin rantaan kello 17.38, ulot
tuivat liekit puunlatvojen ylä
puolelle. Palon kajo oli nlln 
voimaku, että ae näkyi Kot
kassa Ja vieläpä Karbulusa
kln. 

Hautajabilta sammutuatölhln 
hälytetty Veikko O 111 k a 1. 
n e n kertoi, että palon kajc. 
valaisi merta pltklille, vaikka 
sää oli sateinen. •Kun me 
ajoimme Wilhelmlllä, tuntui 
kuin olW ollut päivä - niin 
hyvin palo valaW1, sanoi Veik
ko Ollikainen. 

00 Televisiokin jii 

Alikersantti Pekka Luode sa
noi, että t,än ajatteli hilvtyk
aen tehtyiin pelutaa aotllu
kodin Irtainta. IIOlllln hakenut 
ainakin kuakoneen Ja televi
sion pihalle, mutta en voinut, 
allll IIOtllukodln apulainen 
ryntisi kolme kertaa suoraan 
liekkeihin. Zn voinut Jlttllll 
hlntl betlreblklln, "111 1t1n 
oli 1111n ~ ettl oUit 

juosaut llekkelhln. 

@! Sammui betkessi 
Pelastusrlstellljli Wilhelm 

Wahlforaaln rulskut puhuivat 
Ra.nkisaa kello , 17.38 eli kakal 
minuuttia aen jlUkeel), kun alus 
oli kiinnittynyt lalturlln. Sen 
koneet pumppasivat llekldme
reen vettä '-500 litran minuut
tivauhdilla. 

Noin kello 17.45 aaapul 
Rankkiln Kotkan aatamaata 
lähtenyt armeijan yhteyaalua 
Pvhtää, joaaa tuotiin apuvoi
mla ja kalustoa Kotkan palo
kunnuta. Tlmän jilkeen palo 
tukahtul hetkesail, alJJl Wil
helm Wahlloraaln vesitykit oli
vat puhuneet jo uulta minuut
teja. 

00 Miehiä Karhulasta 

Rankkl kuuluu Kymin kun
taan. Nilln ollen se on palo
ulolsaa Karhulan palokunnan 
(Karhulalla ja Kymll)I on 

aammutuaoplmu,) pllril. 
- Sanattomalla 10plmuklel

la me olemme kultenkln pU,
aeet siihen, ettl Kotka antaa 
meille apua, kertoi palomestari 
Matti R i a a a n en Karhulan 
palolrunnuta. 

Tämän Rlaaanen kertoi meri
vartiolaitokaen vartiolaiva 
Kaakkuri-, joka Yei Karhu
lan palokunnan ja Karhulan 
VPK:n miehet Rankkiln. Alua 
ennlttl perille kuitenldn ftlta 
kello 18 Jilkeen, joten llimer
klkal Karhulan VPK:n pojat 
llhU•lit heti kotimatkalle. 



TEKSTI Samu Rautio 

Kotkan Rannikkoalueen ja sitä edeltä
vien joukko-osastojen koulutus on ol
lut myllerryksessä vuosien saatossa. 
"Vain muuttuva organisaatio voi olla 
tehokas": on tuttu lause. Tämä lause 
pitää hyvin paikkansa Kotkan alueen 
joukkojen historian saatossa antaman 
ja saaman koulutuksen monimuotoi
suudesta puhuttaessa. Kotkan joukot 
ovat näyttäneet, että ainakaan koulu
tuksen monimuotoisuus ja koulutus
haarojen monikirjoisuus sekä niiden 
muuttuminen , joskus hyvin tiuhaan
kin , ei ole ollut menestymisen ja te
hokkuuden esteenä. Tästä todisteena 
on niin tykistökenraali Nenosen kierto
palkinto, joka on jäänyt Kotkaan , kuin 
useat eri mittaukset ja vertailut samaa 
koulutusta antavien eri joukkojen kes
kenkin. 

Kotkan Rannikkoalueen kaikki edeltä
vät joukko-osastot ovat olleet rannik
kotykistöjoukko-osastoja. Alueensa 
topografian ja geopoliittisen sijaintinsa 
vuoksi joukko, joka on ollut alueellesi
joitettuna, on aina ollut pakotettu vah
vaan merivalvontaan ja suojaamaan 
rannikkoa erilaisin , pääosin rannikko
tykistön ja ilmatorjunnan asein. Näistä 
koulutushaaroista onkin muodostunut 
pohja koulutuksen monimuotoisuuden 
rakentumiselle. 

Rannikkotykistörykmentti 2:n aikaan 
koulutuksen kesto koulutushaarasta 
riippuen oli yksi vuosi tai vuosi ja kol
me kuukautta. Jo tuolloin ymmärret
tiin olosuhteiden koulutukseen tuomat 
haasteet. Suuret muutokset rannikolla 
toimiville joukoille annettuun koulutuk
seen ennen sotia toteutettiin RT 2:n 
aikakaudella , 1920-luvulla. Keskitetty 
aliupseerikoulutus hajautettiin jouk
koihin , miehistökurssien toteutusta 
kokeiltiin kahden vuoden ajan kes
kitettynä koko aselajin osalta , jolloin 
RT2:n vastuulla oli etäisyydenmitta
us ja puhelinkoulutus, sekä tykistö
koulutuksessa siirryttiin venäläisestä 
meriammunnasta "valmistettuun am
muntaan". Alueella olevat joukot oli
vat saaneet monipuolista koulutusta 
niin voimakone- , valonheitin-, viesti
kuin etäisyydenmittauskursseillakin . 
Näiden lisäksi joukoille oli koulutettu 
taistelijan perustaitoja sekä jo tuolloin 
jalkaväkikoulutus oli nostettu talvikau-
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den tärkeimmäksi koulutushaaraksi . 
Jalkaväkikoulutus koettiin tärkeäksi 
sijainnin vuoksi. 

1920-luvulla annettu koulutus loi poh
jan myöhemmin sota-aikana tarvitta
vaan sotataitoon . Meripuolustuksen 
piirissä ei oltu yhtä mieltä RT2 :n anta
masta koulutuksesta rannikkotykistön 
maa-ammunnoissa ja jalkaväkikoulu
tuksesta. Tuolloin puhuttiin jopa RT2 : 
n muuttuneen jalkaväeksi . Tällaisia 
lausahduksia on kuultu Kotkan suun
nalla muulloinkin , koulutuksen paino
pisteen oltua noin 80 vuotta myöhem
min jalkaväkikoulutuksessa. Historiaa 
kirjoitettaessa sotien jälkeen osoittau
tui , että vuosina 1939-1944 juuri ty
kistön ja jalkaväen erityistaitoja joukot 
tarvitsivat ka ikkein eniten . 

1920-luvulla haasteen koulutukseen 
loi myös kouluttajien monenkirjava 
tausta. Osa kouluttajista oli saanut 
oppinsa kenttätykistössä, osa ran
nikkotykistössä ja osa oli jalkaväki
koulutettuja puhumattakaan viesti-, 
huolto- ja ratsuväkikoulutuksen saa
neista upseereista . Suurin osa tuon 
ajan kouluttajista oli saanut oppinsa 
Venäjän armeijassa . 

Koko myöhempi koulutus Kotkan Ran
nikkoalueella ja sen edeltävillä jou
koilla juontaa juurensa RT2:n aikaan 
ja sota-aikana alueella käytyjen sota
toimien analyysiin ja toimintatapojen 
tarkasteluun . On olemassa totuuksia , 
joita ei voi muuttaa vaikka haluaisikin . 
Yksi niistä on alueen sijainti suhteessa 
muihin valtioihin . Niinpä yli 80 vuotta 
sitten toteutettu perusteellinen koulu
tuksen toiminnallistaminen ja sen mo
nimuotoisuuden ymmärtäminen toimii 
koulutuksen runkona edelleenkin. 

Kotkan alueella on koulutettu joukkoja 
erittäin monenlaisiin tehtäviin . Alueen 
joukoilla on ollut käytössään hevosia , 
aluksia , junan veturi , aurauskalustoa 
ja erilaisia veden ja jään päällä kul
kevia kulkuneuvoja . Jo pelkästään 
näiden kulkuvälineiden kouluttaminen 
ja hoitaminen on vaatinut rannikon 
olosuhteissa monelle mantereella 
to imivalle ja toimineelle joukolle poik
keuksellista ammattitaitoa. Huoltoteh
täviin koulutettujen erikoisosaajien 

maara on ollut alueella valtava , sillä 
ilman toimivaa huoltoa, ei saaristos
sa eläminen saati kouluttaminen ole 
mahdollista. Kaikkien tukitehtävien 
koulutuksen kirjo ja tehtävien muut
tuminen aseiden teknistym isen myö
tä on asettanut myös henkilökunnan 
osaamisen lujille . Henkilökunta, joka 
vastaa koulutuksen antamisesta on 
sodan jälkeen ollut pääosin rannikko
tykistökoulutettua. 

Viimeisten vuosien aikana koulutus 
on ollut voimakkaassa muutokses
sa. Rannikkoalueen koulutuksen 
painopisteet ja koulutusvelvoitteet 
ovat muuttuneet lähes vuosittain ja 
kouluttajahenkilöstö on muuntautu
nut taustakoulutuksestaan huolimatta 
eri koulutuksen vaatimiin tehtäviin. 
Rannikkoalueen viimeisten vuosien 
koulutushaaroja ovat olleet: rannikko
jalkaväki , rannikkojääkäri , kranaatin
heitin , maatulenjohto, meritulenjohto, 
veneenkuljettaja , viesti , tiedustelu , 
merivalvonta, ilmatorjunta , rannik
kotykistö, kirjuri , keittäjä , ajoneuvon 
kuljettaja , sekä runsas määrä erilaisia 
pieniä koulutushaaroja . Kun huomi
oidaan , mitä edellä mainitut koulu
tushaarat pitävät sisällään , voidaan 
todeta pääosin rann ikkotykistöjouk
ko-osaston historiasta kumpuavan 
joukon tehneen koulutuksen moni
muotoisuudesta itselleen vahvuuden . 
Vain muutos on pysyvää ja sen vuoksi 
jokaisen itsensä kehittäminen on pie
nessä, mutta sitäkin vahvemmassa 
joukossa tärkeää , jotta koulutuksen 
monimuotoisuuden haasteeseen kye
tään vastaamaan jatkossakin periksi
antamattomasti , kuten meitä edeltä
vätkin joukot ovat tehneet. 





TEKSTI haastattelun perusteella Marika Terä I KUVAT Marika Terä 

Minulla oli ilo ja kunnia tavata alkusyksystä viittä aika
naan Rankissa palvellutta rannikonpuolustajaa. Herroilla 
on ikää nykyisin jo likipitäen kahdeksankymmentä vuot
ta, joten Rankissa vietetyistä ajoista on kulunut jo tovi. 
Tapaamisessamme sain kuitenkin todeta , kuinka useat 
nuoruusvuosienkin asiat ovat kuin eilen tapahtunutta , 
kun asenne on kohdallaan . 

Veteraaneista Aulis Taponen astui palvelukseen huh
tikuussa 1944 Lappeenrannassa, mutta vain kahden 
viikon jälkeen komppania hajotettiin ja Taponen sai pal
velustovereineen siirron itäiselle Suomenlahdelle rannik
kotykistöön. Taponen palveli loppu alokasajan Rankissa , 
josta juhannuspäivänä ensin ns. "torjuntakoulutukseen" 
Mustaanmaahan ja sitten edelleen Vanhankylänmaahan , 
missä palveli mittausjoukkueessa päällikkönään vänrikki 
Jaakko Valtanen. 

Kotkalainen , Kotkansaarella syntynyt Rudolf Salminen 
astui myös palvelukseen keväällä 1944 ensin Rankkiin ja 
sitten Taposen tavoin Vanhankylänmaalle . 

Keskellä Suomenlahtea syntynyt Väinö OJ Niemelä asui 
ensin vapaaehtoisena palvelukseen vuonna 1943 Kotkan 
ilmatorjuntatykistöön , kutsunnan kautta 1944 nostovä
keen rannikkotykistöön sekä vuonna 1946 käskystä mii
nanraivaukseen Suomenlahdelle. Niemelä palveli myös 
aikanaan Rankissa , alokaskomppanian päällikön lähetti
nä. 

Kotkalainen , ennen palvelukseen astumista jalkapallo
mienä tunnettu Veikko Heijari tuli palvelukseen vasta 
17 vuotiaana. Heijari palveli alokasajan Rankissa , josta 
viestikoulutuksen myötä linjoille 29. Viestikomppaniaan 
("Keltainen komppania , RT 22"), jonka kanssa mm. linjo
jen korjauksessa Säkkijärvellä. 

Miesporukan nuorin , myöskin kotkalainen Reijo Mäki 
aloitti vapaaehtoisen palveluksensa sotilaspojissa talvi
sodan alkaessa tehtävänään mm. Kotkan ilmapuolustus. 
Mäki aloitti muiden tapaan palveluksensa Rankissa , jos
ta siirtyi huoltolähetiksi Kotkaan ja myöhemmin Ristisaa
reen . 

Muistojen Rankki 

Muistelimme alkuun millä aikanaan Rankkiin huhtikuussa 
kuljettiin. Miesten muistin mukaan vuonna 1944 matka 
taitettiin hinaajalla , vedet olivat tuolloin jo auki. Tuonaikai
sen joukko-osastomme, Haminan Rannikkolinnakkeiston 
veneet olivat "rautaveneitä". Laivojen huippunopeudet 
olivat tuolloin noin 6 solmua. 

- Laivan ollessa noin 50 m:n päässä Rankin laiturista 
kuului laiturilta ryhmänjohtajien huuto "VIIMEINEN MIES 
KYMMENEN LUUTAA". Siihen aikaan möhläyksestä an
nettiin rangaistuksena luutien tekoa . Luutia oli tehty jo 
melko paljon . Koivujen alaoksat oli jo riivitty, joten luutien 
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Vas. Aulis Taponen, Rudol Salminen j a Väinö OJ Niemelä 

Vas. Veikko Heijari, komkapt J Torkkeli ja Reijo 
Mäki 

tekeminen vaikeutui kerta toisensa jälkeen , muisteli Tapola 
saapumistaan Rankkiin . 

Ryhmänjohtajien muistelu nostaa mieliin monta muistiku
vaa. 

- Joukkueenjohtajamme Typpö oli viimeisen päälle sota
mies, koulutus oli kovaa ja nopeaa, lieneekö siksi että linjoil
ta väki väheni koko ajan , tuumi Heijari. 

Alikersantti Riska oli miesten mukaan keksinyt oivan tavan 
tarkkailla ohikulkevia sotilaita . Hän nukkui sänky seinän vie
ressä ikkunan kohdalla . Alikersantti oli ilmeisesti sen verran 
laiska ettei jaksanut nousta sängyltään ylös tarkastamaan 
ohikulkevien alokkaiden kulkemista , ja siksi olikin virittänyt 
ikkunaan peilin . Näin ryhmänjohtaja saattoikin sängystä kä
sin tarkastella alokkaide tervehtimistä. 



Etelänkaipuu kranaatin verran näiden perääntyessä Kotkasta . 

Alikersantti Riska oli myös tunnettu X-ryhmästään , jonne ka- Miinojen raivauksessa 
sasi porukan päivän möhläilyjen perusteella omista tai muitten 
ryhmänjohtajien joukkueista. Ryhmä X kokoontui iltaisin kel- Varsinaisen palveluksen päätyttyä miehistä Niemelä 
lo 1900 täyspakkausten kanssa ja lähti suunnistamaan kohti ja Heijari kutsuttiin raivaukseen . Heijari raivasi 6. rai

Etelänkaipuuta, josta palattiin jokailtaiseen iltahartauteen kel- vausosaston mukana Seiskarin vesillä tukikohtanaan 

lo 21 :ksi . lltahartaudessa veisattiin joka ilta virsi "Jumala ompi mastoista riisuttu Suomen Joutsen ja Niemelä raiva
linnamme" sekä luettiin rukous. Se luki joka osasi , vuorotellen si Suomenlahdella. Raivauksen aloittamista Niemelä 
jokainen . muistelee: 

Etelänkaipuuseen saatettiin lähetä myös muista syistä. 4. jou- - Avoveden aikaan raivauksessa oli 200 alusta ja 2000 
kue oli majoittautunut tuohon aikaan alakasarmille ja keskellä miestä. Siviiliveneitä muutettiin kiireen vilkkaan raivuk

yötä saatoi ryhmänjohtaja tulla tupaan tipauttamaan tulitikun seen sopiviksi . Raivausmenetelmiä oli monenlaisia. Se 
lattialle. Se tiesi menoa. Kerran otettiin jopa kaapit mukaan ja purki joka osasi. 
kannettiin harjoituskentälle saakka, miehet muistelevat. 

Kirkonmaan miinavaraston räjähdys 

Tuohon palvelusaikaan varusmiehiä käytettiin miinojen sekä 
kranaattien lastaukseen , mistä muistui mieleen saksalaisen 
kranaattejen lastaus. Rantalaituria vastapäätä oli tuohon ai
kaan maakellari ja ammusvarasto, josta miehet pyhäisin kä
vivät lastaamassa saksalaisten aluksiin ammuksia. Kerran 
lastausvaiheessa keksittiin lastata kranaatteja puuvaunuihin 
ja lasketella puuliiteriltä satamaan vievää kapearaiteista pitkin 
saksalaisten luo. Mielenkiintoisimmaksi laskun teki se, ettei 
vaunussa ollut jarruja - vaunun hidastamiseen käyettiin met
ristä halkoa. Oli siinä saksalaisilla hurjat ilmeet. 

Miehet olivat palveluksessa myös kun Kirkonmaan miinava
rasto räjähti . Oli ruokailuaika kun maa alkoi yht'äkkiä täristä . 
Niemelä oli jo syönyt, ja oli parhaillaan rannassa pesemässä 
pakkiaan kun tömähti ja Kirkonmaan kohdalle nousi hirveä pil
vi: kuin puu olisi juurineen revitty ilmaan . Sinä päivänä asialle 
ei kuitenkaan tehty mitään . Muutama päivä myöhemmin rank
kilaiset lähetettiin Kirkonmaalle raivaustöihin. 

- Maisemat olivat autiot, kuin Viipurissa pommituksen jäljiltä , 
muistelee karjalaispoika Tapala . 

Raivaajia varoitettiin liikkumasta muualla kuin tarkoin määri
tellyllä alueella . 

Alokasajan jälkeen Mustamaahan ja Vanhankylänmaahan 

- Mustamaan aikana linnakkeen päällikkönä toimi majuri Airo
la , komppanian päällikkönä luutnantti Kurki. Koulutuksen pää
paino oli siinä, että ulkosaariston sortuessa meidän tuli olla 
valmiina. Teikarin taistelujen aikaan miehitimme muutamana 
yönä rannalla olevat betonipesäkkeet joista näimme vain noin 
500m:n päässä olevien venäläisten moottorien valot näiden
ajaessa ja motittaessa Teikaria , muisteli Tapala torjuntakoulu
tusaikaansa. 

Vanhankylänmaassa oli miesten saapumiserän lisäksi myös 
vanhoja it-miehiä. Tulokkaat koulutettiin tykeille, Tapalasta 
tehtiin etäisyyssiirtymämittaaja. 

Varsinaista kosketusta viholliseen ei miehillä kuitenkaan var
sinaisesti ollut. Joskus venäläiset koneet lensivät nii matalalla 
ohitse, että lentäjät näkyivät. Tuolloinkaan konetykin laulusta 
huolimatta kukaan ei vahingoittunut. Saksalaisia miehet pää
sivät ampumaan Vanhankylänmaan tykeillä peräti kahden 

Miinoja upotettiin myös ampumalla . 

- Kerran yksi mies sai kolme osumaa, mutta miina ei 
uponnut kun reijät olivat vesirajan yläpuolella . Kokei
limme ensin upottaa miinan ajelemalla hinaajalla sen 
ympäri , jotta vesi menisi !aineista sisään. Tuloksetta. 
Miina vaan kellui aaltojen mukana . Sitten lähdettiin 
soutuveneellä sitä upottamaan. Yksi miehistä otti mii
naa sarvista kiinni ja käänsi sitä, jotta sai miinan täy
tettyä . Jännitystä oli ilmassa melkoisesti . Lopulta miina 
upposi , muisteli Niemelä lopuksi . 

Otteita alokaspatterin 
viskaaleista 14/11-43 

Patterimme päälli kkyyttä hoitaa 
HÄMÄLÄINEN , luu tnanttimme t iukka 
on ja kovin määrääväinen . 
Vauhtia hän porukkaamme osaa 
kyllä pistää , vertaistansa siinä 
taidoss ' löytyy tuskin mistään . 

Kuka on se iso herra , mi palkan 
meille maksaa? Vääpelimme HUTTU 
NEN , hän siitä pitää ta ksaa . Sa 
mall ' hoitaa opetta j an a mmattia 
rankkaa . Ässä-oota kalloihimme 
visaisi i n hän tan kkaa . 

Jos ei joku meistä pöytätapoi 
tuntis niin TYPPÖ- kessun kou 
luun joutuu poika aivan oitis . 
Harmaan kiven lävitse tahton 
sa kun kulkee , vastustaa ei sitä 
voi , eikä myöskään julkee . 

Silloin ompi alokkailla hiton 
suuri pelko , kun KORJUS - vänskän 
päivystykset ' tulee meille sel 
ko . Maata menness ' pinkat lentää 
Kronstadtia kohti ja monnit itse 
kaapin päällä kur juuttansa pohti 
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TEKSTI Marika Terä I KUVAT Antti Pitkänen ja Marika Terä 
Vuoroin vieraissa . Syyskuussa joukko-osastomme henki
löstöä tutustui Suomenlinnan Rannikkorykmentin toimin
taan . Päivän ohjelmassa oli sekä rykmentin esittelyä niin 
mantereella Santahaminassa kuin Isosaaren linnakkeel
lakin . Lisäksi pääsimme vierailemaan myös Kuivasaaren 
linnakkeella. 

Maineikas Suomenlinnan Rannikkorykmentti lakkautetiin 
itsenäisenä joukko-osastona aikoinanaan vuonna 1998 
samalla kun myös sen edustama rannikkotykistöaselaji 
liitettiin jälleen osaksi Merivoimia. SLRR, kuten rykmentti 
lyhennetään tai "Slörtti" kuten se kansan suussa taipuu , 
liitettiin tuolloin osaksi Suomenlahden Meripuolustusalu
etta - toista Merivoimien valmiusyhtymää. Koska historia 
toistaa jälleen itseään , nyt vain liitettävänä on oma jouk
ko-osastomme, oli osana vierailumme tarkoitusta myös 
havannoida kuinka toiminta edelleen jatkuu läntisessä 
naapurissamme. Joukko-osastommehan jakaa Rykmentin 
kanssa valvontavastuuta Suomenlahdella , joten tutusta 
porukasta on kyse. 

Vierailun alkajaisiksi Rykmentin komentaja , komentaja 
Heikki Rauhala esitteli meille Rykmentin toimintaa Ohjus
patterin luokkatiloissa. Paikalla oli myös muita Rykmentin 
esikunnassa työskenteleviä henkilöitä, joilta oma henkilös
tömme sai ja myös kyselikin nykyisistä käytännöistä . 

Esittelyn lisäksi tutustuimme mantereella Ohjuspatterin 
toimintaan , Rykmentin esikunnan tiloihin sekä rannassa 
alustoimintaan . 

Kauniissa aurinkoisessa , hieman tosin sumuisessa syys
säässä pääsimme nauttimaan hetken historian havinaa 
vieraillessamme Kuivasaaressa. Olimme saaneet oppaak
semme Rykmentin tiedottajan Anu Vuorisen , joka erittäin 
asiantuntevasti ja omakohtaisesti kertoili sujuvasanaisena 
linnakkeen historiaa opastaessaan meitä Obuhovissa ker
ros kerrokselta . 
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Ennen vapaamuotoista illanviettoa tutustuimme Isosaaren 
linnakkeeseen sekä multimediaesityksen muodossa että 
mukavalla linnakekierroksella kävelemällä saarta ympäri . 
lllanviettoomme saimme seuraksemme entisen komen
tajamme, nykyisen Suomenlahden Meripuolustusalueen 
esikuntapäällikön kommodori Sakari Martimon . 



KUAÅJMaari 
TEKSTI Anu Vuorinen 
Luonnonkaunis Kuivasaari sijaitsee vain noin 7 kilometrin 
päässä presidentin linnasta . Historialtaan ja luonnoltaan ai
nutlaatuinen linnakesaari kuuluu Suomenlahden Meripuolus
tusalueeseen ja sitä hallitsee yksi SLMEPA:n yksiköistä , Suo
menlinnan Rannikkorykmentti. 

Saaren historia alkaa jo kaukaa menneisyydestä kun kalas
tajat rantautuivat saaren rannoille , 1700-luvun loppupuolella, 
ensin kalamajoihin ja lopulta vakituisiin asuntoihin . Vuonna 
1896 saari sitten pakkolunastettiin kruunulle sotilaallista käyt
töä varten ja siviiliasukkaat saivat väistyä . 

Varsinainen sotilashistoria sai alkunsa vuodesta 1913 kun 
Pietari Suuren merilinnoituksia alettiin rakentaa . Merilinnoi
tuksen tarkoituksena oli toimia Venäjän silloisen pääkaupun
gin Pietarin suojana, sillä venäläiset olivat menettäneet Japa
nin sodassa, vuonna 1905, lähes koko Itämeren laivastonsa. 
Suomenlahden kummallekin puolelle rakennettiin saarille 
!innoitukset ja niihin suuri tykkiarsenaali, jonka ristitulella olisi 
pystytty tarvittaessa sulkemaan koko Suomenlahti. Näin Pie
tari olisi turvattu vihollisilta . Kuivasaareen aseistukseksi tuli 4 
kappaletta 10-tuuman Durlaher-tykkiä. 

Itsenäisyyden saatuamme venäläiset pakenivat linnakeilta 
rauhallisissa merkeissä, tuhoamatta mitään ja niinpä suoma
laisille jäi lähes 200 käyttökuntoista tykkiä Helsingin edustalle . 
Kolmekymmenluvun puolessa välin Kuivasaareen siirrettiin 
12-tuumainen kaksoistykkitorni Obuhov ja siihen alettiin kou- 254 mm:n 45 kaliiperin merikanuuna mallia Durlacher 

luttaa miehistöä . 

Talvi- ja jatkosota olivat rannikkotykistön kannalta rauhallisia 
- 200 tykkiä olivat hyvä pelote viholliselle eikä vihollisaluksia 
näkynytkään kantomatkaa lähempänä. 10-tuuman Durlaherit 
saatiin siirtää Kannakselle niitä tarvitsevien suomalaisjoukko
jen avuksi . Ilmavalvonta ja -puolustus toimivat täydellä tehol
la. Kuivasaari sekä Isosaari toimivat kumpikin koulutuslinnak
keina ja sieltä koulutettiin paljon tykistöjoukkoja rintamalle. 

Sodan jälkeen Kuivasaaren 12-tuumaiselle Obuhoville koulu
tettiin miehiä aina 70-luvun puoleen väliin asti, jolloin Styks
merkkiset venäläiset meritorjuntaohjukset tulivat suoma
laisten käyttöön . Näiden aseiden katsottiin korvaavan järeä 
tykkikalusto. Obuhov jäi seisomaan paikoilleen aina vuoteen 
1989 asti , jolloin rykmentin silloinen komentaja Asko Kilpinen 
sai asemestari Leo Kivelän ehdotuksesta käynnistettyä his
toriallisen tykin kunnostustalkoot. Tässä vaiheessa mukaan 
lähti Suomenlinnan rannikkotykistökilta ja otti kunnostusvas
tuun projektissa. Parin kiireisen vuoden ja tuhansien työtun
tien jälkeen tykkivanhus oli taas vanhassa kukoistuksessaan 
ja sillä saatiin ampua itsenäisyyden 75-vuotis kunnialauka
ukset 6.12.1992. Kunnialaukaukset suoritetaan vesilaukauk
sina. 

Tänä päivänä Kuivasaari palvelee lähinnä vierailusaarena, 
sillä kuluneen vuoden aikana saaren käytössä olleet 100 mm: 
n tornikanuunat poistettiin käytöstä ja luovutettiin sotamuse
olle. 

r 

Oppaamme selittämässä Obuhovin toimintaa 

onkin ainutlaatuinen kokonaisuus rannikkopuolustuksen 
vahvoista ajoista kiinnostuneelle. 

Rannikkotykistökillan toimesta saarelle on kerätty näyttävä Kirjoittaja toimii tiedottajana Suomenlinnan Rannikko
määrä vanhaa rannikkotykistön tykkimateriaalia ja siksi saari rykmentissä 
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Kotkan Rannikkoalueen 
PERINNEYHDISTYS 

TEKSTI JA KUVAT: Teemu Leivo 

Suomalaiseen sotilaskulttuuriin on aina kuulunut perintei
den vankka vaaliminen . Menneiden sukupolvien tekoja ja 
saavutuksia eri sodissa ja taisteluissa on kirjattu , tutkittu , 
muisteltu ja vaalittu , usein jopa hartaudella. Erityisesti 
omasta aselajista ja joukko-osastosta ollaan aina oltu yl
peitä . Historia ja perinteet luovat osaltaan joukolle omaa 
identiteettiä ja samalla siihen kuuluvalle yksilölle yhteisöl
lisyyttä ja yhteenkuuluvuutta . Halutaan olla osa joukkoa ja 
siihen kuulumisesta ollaan ylpeitä . 

Kotkan Rannikkoalueella koettiin aikoinaan puutteeksi , 
että joukko-osastolla ei ollut eri henkilöstöryhmien rajoja 
ylittävää yhteistä aatteellista yhdistystä , joka vaalisi jouk
ko-osaston omaa historiaa ja perinteitä. Joukon sisällä 
kasvoi "sosiaalinen tilaus" tällaisen yhdistyksen perusta
miseksi . Muutaman asialle vihkiytyneen ja aktiivisen hen
kilön toimesta perustettiin heinäkuussa 1999 Kotkan Ran
nikkoalueen Perinneyhdistys ry. 

Perinneyhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä yh
teenkuuluvuuden ja yhteishengen ylläpitäminen , rannik
kotykistöperinteen ja perinne-esineistön vaaliminen sekä 
maanpuolustushengen edistäminen Kymenlaaksossa ja 
Itä-Uudellamaalla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
pitää yhteyttä muihin samanlaatuisiin päämääriin pyrkivien 

84 KOTKAN KYNNET 2006 

yhdistysten kanssa , järjestää erilaisia virkistys-, juhla- ja 
huvitilaisuuksia, ylläpitää jäsentensä käyttöön tarkoitettua 
perinnetiloja sekä kokoaa ja taltioi perinne-esineistöä ja 
- tietoutta . Yhdistyksellä on käytössään varsin edustava 
perinnehuone Kirkonmaassa , jotka vihittiin käyttöön tou
kokuussa 2000. Perinnehuoneen lisäksi käytössä on myös 
muita tiloja , joiden kuntoa on tarkoitus lähitulevaisuudessa 
kohentaa. 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 
Kotkan Rannikkoalueella tai sen edeltäjäjoukko-osastois
sa palveleva tai palvellut henkilö. Kannattavaksi jäseneksi 
voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen 
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toi
mintaa . 

Ehdottomasti suosituimpia tapahtumia ovat olleet rajan 
taakse suuntautuneet sotahistorialliset retket, joita on teh
ty lähes joka vuosi. Retket ovat sopiva sekoitus sotahis
toriaa , kulttuuri- ja ostosmatkailua sekä "shokkiturismia". 
Reissuilla on tähän mennessä kierretty lähes kaikki tun
netuimmat talvi- ja jatkosodan taistelupaikat Karjalan kan
naksella . Tutuiksi ovat myös tulleet monet rannikkotykistön 
kohteet Viipurinlahden ja kannaksen rannoilla sekä monet 
entiset suomalaiset asuinsijat luovutetulla alueella . 



Vuoden 2007 alusta Kotkan Rannikkoalue siirtyy histori
aan . Nyt jos koska nousee itäisen Suomenlahden ranni
kon puolustuksesta vastanneen itsenäisen Kotkan Ran
nikkoalueen ja sen edeltäjäjoukko-osastojen muistojen 
ja perinteiden vaaliminen arvoonsa. Perinneyhdistyksen 

rooli ja vastuu Kotkan Rannikkoalueen ja sitä edeltänei
den joukko-osastojen kunniakkaiden perinteiden vaalijana 
tulee olemaan suuri. Perinneyhdistys on valmis ja halukas 
ottamaan tuon vastuun. 

Kuvat Kirkonmaalta perinnehuoneesta 
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Perjantai ja 13. päivä, yhdistelmä jota on totuttu pitämään epäonnen päivänä. Organisaation turval
lisuus ei kuitenkaan perustu onneen eikä toisaalta turvattomuus epäonneen. Organisaation turvalli
suus on riskienhallintaan perustuvaa johdonmukaista toimintaa, jossa riskit on tunnistettu ja hallittu. 
Turvallisuus on tietoisia valintoja niin yksilöiden kuin organisaationkin toimesta. 

Perjantai 13. päivä on hyvä teemapäivä turvallisuuskou
lutukselle. Niinpä lokakuussa kyseisenä päivänä pidettiin 
Haminan varuskunnan rakennus 101 :n turvallisuuskou
lutuspäivä rakennuksen pelastussuunnitelmasta. Raken
nuksessa työskentelee yhteensä noin 90 henkilöä Kotkan 
Rannikkoalueen esikunnasta ja osia Reserviupseerikou
lun esikunnasta. Koulutukseen kuului myös alkusammu
tusharjoitus , jossa harjoiteltiin sammutuspeitteen ja käsis
ammuttimen käyttöä . 

Pelastussuunnitelma laatiminen ja sen kouluttaminen ovat 
lakisääteisiä velvoitteita . Siihen velvoittavat pelastuslain-

Tiesitkö, että: 

Tulipalojen yleisimmät syttymissyyt ovat 

Avotuli 
Sähkölaitteet 

Kipinä 
Kuu meneminen 

Huoneistopalo etenee syttymisvaiheesta täy
den palonvaiheeseen 4-7 min 

Tulipaloja v. 2005 yhteensä 12974 kpl, joista 
noin kolmannes oli tuhopolttoja 

Tulipaloissa kuolee vuosittain 
noin 100 ihmistä 

Tulipalon sattuessa toimi näin: 

Pelasta itsesi Ja vaarassa oliJat 

Tee hätäilrnoitus numeroon 112 

Sammuta lähimmällä alkusammuttimella 

RaJoita paloa sulkemalla ovet ikkuna Ja 
ilmastointi 

Opasta palokuntapaikalle Ja JärJestä 
pelastusyksikölle esteetön pääsy 

kohteeseen 

Toimenpiteiden Järjestys voi vaihdella tilanteen 
mukaan Ihmisten turvallisuutta ei saa kos

kaan vaarantaa. 

säädäntö ja työturvallisuuslainsäädäntö. Pelastussuunni
telmalla pyritään kartoittamaan kohteen vaarat, ennaltaeh
käisemään niitä sekä ohjeistamaan toimenpiteet erilaisiin 
vaara-, vahinko- ja onnettomuustilanteisiin . Näillä toimen
piteillä pyritään tukemaan mm. organisaation henkilötur
vallisuutta . Vaikka pelastussuunnitelman laatimisvelvoite 
tulee lainsäädännöstä, se kuitenkin laaditaan organisaa
tion omasta tarpeesta ja omaa toimintaa tukemaan . Pe
lastussuunnitelma on osa organisaation omatoimista 
varautumista . Pelastusviranomainen tarkastaa pelastus
suunnitelman palotarkastuksien yhteydessä. 

Kymmenestä kotitaloudesta 

- 50% omistaa sammutuspeiton 

- 40% omistaa sammuttimen 

- 90% kokee osaavansa käyttää 

alkusammutusvälineitä 

- 100% varautuu palohälyttimellä 

Tutkittu KOTRA:n 
henkilöstön parissa 
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Kotkan Rannikkoalueella halutaan panostaa liikuntaan. Meillä on jo vuosia ollut perinteisiä talvi- ja syyslii
kuntapäiviä, jolloin henkilöstö kokoontuu yhteen liikkumaan. Varumieskoulutuksessa panostamme muun 
liikkumisen yhetydessä myös ampumataitoon, mikä vuosi toisensa perään kantaa myös hedelmää erilaisissa 
ampumamestaruuskilpailuissa. 

TEKSTI Martti Valkonen KUVAT Riku Rissanen 

Jo perinteeksi muodostunut alkuperäinen TYKY muutet
tuna tämän päivän TYHY toiminnaksi toteutettiin tälläkin 
kertaa talviliikuntapäivänä Messilän hiihto- ja laskettelu
keskuksessa Lahden kaupungin kupeessa . Mukaan oli 
saatu jälleen bussilastilline_n osanottajia . Taas kerran suo
situin laji oli laskettelu vaikka tarjolla olivat myös ratsastus , 
kävely ja hiihto. 

Tälläkään kertaa ei valitettavasti vältytty loukkaantumisil
ta vaan hevonen osoittautui vikuraksi Marikan suitsissa ja 
heitti ratsastajansa selästään aiheuttaen viikkojen sairas
loman käskijälleen. 

Tutustumassa Upinniemeen 

Toukokuuussa saatiin väki jälleen liikkeelle. Tällä kertaa 
matka suuntasi tulevan joukko-osastomme, SLMEPA:n 
järjestämään liikuntapäivään Upinniemeen. 

Lajeiksi SLMEPA oli järjestänyt myös hieman eksoottisim
pia: Pilatesta, BOX:ia ja potku pyöräilyä. ja tietysti perintei
set kävely ja EKO-ase ammunta. Pääosa osallistuneista 
saikin kokea uusia lajeja ja toivottavasti jotain puraisi lii
kunnallinen kärpänenkin päivän kuluessa. 

Syysliikuntapäivä Kotkassa 

Perinteinen syysliikuntapäivä syyskuun lopulla keräsi ilta-
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päiväksi 25 innokasta liikkujaa Kotkan tennishalliin ja sen 
lähimaastoon. Esikuntapäällikkö Juha Torkkelin aloituksen 
jälkeen suoriuduimme yhteisestä alkuverryttelystä. "Ris
kiryhmä" mittautti verenpaineensa työterveyshoitajamme 
Henna Frimodigin avustamana. 

Osa jatkoi tenniksellä , osa pelasi sulista , vesipedot lähti
vät uimaan ja perusliikkujat kävelivät sauvoilla ilman lunta. 
Päivän päätapahtuma oli kuitenkin jo perinteinen jalkapal
loturnee jossa mukana olivat vahvennettu Rankin linnake, 
Kirkonmaan linnake ja Esikunnan joukkue. Loppuottelussa 
esikunnan joukkue esikuntapäällikön johdolla vei Kirkon
maan linnaketta kuin pässiä narussa ja voitti turnauksen 
näytöstyyliin. 

Urheilumenestys 

KOTRA osallistui joukko-osaston ulkopuoliseen kilpailu 
toimintaan jo perinteiseen tapaan hiihdossa, suunnistuk
sen partiokilpailussa ja ammunnassa. Parhaiten menes
tyttiin niin ikään perinteiseen tapaan ammunnassa. Tästä 
erityiskiitos osaaville ampujille ja erityisesti ammattimai
sesta ampumavalmennuksesta luutnantti Juha Valjukselle 

ja luutnantti Timo Lankaselle Kirkonmaan linnakkeelta. 



IMPA:n 
hiihtomestaruuskilpailut 

Mikkelissä 
27 .2.-2.3.2006 

RK-ampumahiihto vm 9,5 km 
4. Alik Aapo Laiho KOTRA 

Maastohiihto vm 10 km 
4. Alik Aapo Laiho KOTRA 

Partiohiihto A-sarja 21 km 
8. KOTRA 
Ylil Timo Jääsärö 
Ltn Petri Kerkkänen 
Alik Aapo Laiho 
Korpr T Maasilta 

Merivoimien 
mestaruuskilpailut 

Upinniemessä 
26.-29.6.2006 

Jalkapallo 
2. KOTRA 

Meri 3-ottelu Naiset 
1. Ylil Saima Ratasvuori 

Meri 3-ottelu vm 
3. Alik Mikko Nihtilä 

Ammunta RK 6+6+6 ls henkilökunta 
3. Ltn Juha Valjus 

,,-. ' .. ~ 
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5. Ltn Timo Lankanen 
7. Ltn Teppo Saareks 
Ammunta RK 6+6+6 ls vm 
1. Jääk Tuomas Mäkiniemi 
2. Jääk Marko Enberg 
4. Alik Tatu Valtonen 
7. Alik Caolan Harrington 
Ammunta RK 3 x 5 ls vm 
1. Jääk Marko Enberg 
4. Alik Caolan Harrington 
11 . Alik Danny Ristola 

} 

IMPA:n 
ampumamestaruuskilpailut 

23.-25.8.2006 
Kontiorannassa 

Vapaapistooli Yleinen 
1. Ltn Juha Valjus 

RK 6+6+6 ls Yleinen 
3. Ltn Juha Valjus 
20. Ltn Timo Lankanen 

RK 6+6+6 ls vm 
10. Kok Juho Leppä korpi 
12. Alik Tatu Valtonen 
13. Alik Caolan Harrington 

RK 6+6+6 ls joukkue vm 
4. KOTRA 

RK 3 x 5 ls vm 
5. Kok Tapani Mantonen 

7. Kok Juho Leppäkorpi 
9. Alik Caolan Harrington 

RK 3 x 5 ls joukku vm 
2. KOTRA 

Ammunnan 
sotilas-SM-kilpailut 
12.-14.9. Kajaanissa 

50 m Pistooli sarja Y 
6. Ltn Juha Valjus 

RK 3 x 5 ls vm 
29. Kok Juho Leppäkorpi 

RK 3 x 5 ls joukkue vm 
12. KOTRA 

RK 6+6+6 ls vm 
14. Alik Tatu Valtonen 
15. Kok Juho Leppäkorpi 

RK 6+6+6 ls joukkue vm 
6. KOTRA 

Parolan kilpi-kilpailu (Vm yhtpisteet 
RK:n joukkukilpailuissa) 
10. KOTRA 

Sotilaiden ammunnan SM-kilpailut/ 
Yleismestaruuspisteet 
22 . KOTRA 
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TEKSTI JA KUVAT Tarmo Korhonen ja Johanna Kämäräinen 

Paljasjalkainen haminalainen 
Jussi Tapio Suomalainen syn
tyi Kotkassa 29.2.1964. Tar
koin harkitun syntymäajankoh
dan vuoksi virallisia synttäreitä 
junnullamme on täten plakka
rissa jo täydet 1 O! 

Lapsuutensa , koulunsa ja ka
pinallisen nuoruutensa Jussi 
vietti varuskunta- ja satama
kaupunki Haminassa. Varus
miespalvelukseen Jussi kui
tenkin pyrki ja myös pääsi 
silloiselle kutsumuspaikkakun
nalle Upinniemeen, jossa hän 
aloitti vuonna 1983 Rannikko
jääkärikoulussa , rannikkojää
kärikurssilla numero viisi . Me
rellinen ympäristö oli jo tuolloin 
Jussille perin tuttu elementti , 
sillä Jussi oli viettänyt suuren 
osan jo lapsuusvuosistaan 
Tammion luonnonkauniissa 
saaressa ja sen ympäristössä. 

Sotilasammatti alkoi vaikuttaa 
perin hyvältä vaihtoehdolta , jo
ten rannikkojääkärin tutkinnon 
vuonna 1984 kunnialla suo
ritettuaan Jussi päätti jatkaa 
sotilastaivaltaan heti syksyllä 
kadettikurssilla numero 71 . 
Ensimmäisen kurssivuoden 
yhteisten opintojen jälkeen 
aselajivalinnaksi muodostui 
merellinen rannikkotykistö ja 
toisen opintovuoden jälkeen 
palveluspaikaksi varmistui 
Kotkan Rannikkopatteristo. 
Jussi palaisi siis juurilleen . 

Kirkon maan linnakkeelle Juppi
Jussi astui riviin loppukesästä 
1987 ilmoittautuen juuri präs
sätyssä palveluspuvussa (Val
tion Pukutehdas), tyylikkäissä 
tummissa aurinkolaseissaan 
(Ray-Ban) ja nahkainen salkku 
(Cavalet) kädessään linnak
keen silloiselle päällikölle kap
teeni Jarmo Suomiselle (piippu 

jossa Clan-tupakkaa) . Jammu 
halusi ottaa vastavalmistu
neesta nörtistä heti kaiken 
hyödyn irti määräten tämän oi
tis Vanhankylänmaahan tehtä
vänään saattaa 152T-tykkika
lusto ampumakuntoon tulevia 
näytös- ja kilpailuammuntoja 
varten. Kalusto ei ollut vielä 
tuolloin Jussille aivan tuttu , 
mutta onneksi mukaan lähti 
alan ehdoton asiantuntija yli
luutnantti Jorma Hartikainen. 
Tämän syventävän vierihoi
don ansiosta ensimmäinen lin
nakevuosi huipentui rannikko
tykistön kilpailuammuntoihin , 
joissa Jussi hoiti tulenjohtaja
na toimiessaan "pojan" kotiin 
vuoden 1988 parhaana tulen
johtajana. Tästä loistavasta 
suorituksesta Jussi palkittiin 
uransa ensimmäisellä siirrolla 
linnakkeelta Kyminlinnassa si
jaitsevaan esikuntaan ja palasi 
saaren hiljaisuudesta takaisin 
mantereen iloiseen sykkee
seen . Tältä ajalta Jussi muis
tetaankin Kotkan iltaelämässä 
persoonallisesta valkoisesta 
pikkutakistaan ja hilpeästä ru
setistaan. Tässä varustukses
saan hän oli taatusti kaikkien 
Kotkan ruusunnuppujen sil
mänilo. 

Kotkansaarella ltäkadun poi
kamiesyksiössä asuessaan 
ja olohuoneen ikkunasta ulos 
tähyillessään Jussia vasta
päätä möllötti Popovin patsas. 
Patsaan vaativalla ja hieman 
sisäänpäin kääntyneellä kat
seella on saattanut olla mel
ko keskeinen vaikutus Jussin 
uravalintaan viestialalla . Joka 
tapauksessa Jussi aloitti piak
koin opinnot Viestirykmentissä 
Riihimäellä . Kurssilta palattu
aan Jussi otti vastaan esikun
nan viestitoimiston päällikön 
tehtävät ja sillä tiellä Jussi on 



yhä . Viestiala muuttui johtamisjär
jestelmäalaksi ja Jussi liimautui yhä 
tukevammin omalle jakkaralleen. 

Elämänsä ja työvuosiensa aikana 
Jussista on kehkeytynyt eittämättä 
joukko-osastonsa maastoasiantun
tija , jonka tietämys kaakonkulman 
sekä Itäisen Suomenlahden aluees
ta on omaa luokkaansa. Tätä taitoa 
on myös ansiokkaasti hyödynnet
ty jos jonkinmoisessa yhteydessä. 
Yhä edelleen Jussi viettää enimmän 
vapaa-aikansa Tammion - Kukion 
- Vähäkunnarin alueella kalastaen, 
saaristoa kierrellen sekä isännöiden 
yli 150-vuotiasta saaristolaistaloaan 
Jopilaa yhdessä Ritvan ja poikansa 
Jopin kanssa . 

Jussin luonteelle on hyvin tyypillis
tä , että hän suorittaa aina täysillä 
kaikki ne asiat ja harrastukset joihin 
ryhtyy. Kompromissi on sana jota 
Jussi ei tunne! Innostusta seuraa 
aina perinpohjainen perehtyminen 
kyseiseen asiaan ja taustoihin , tätä 
seuraa puolenpiiruntarkka toteutta
missuunnitelma välitavoitteineen , 
välitavoitteiden tavoitteineen sekä 

lopputavoitteiden välitavoitteineen , 
kustannuslaskelmineen , vastuun ja
koineen ja aikatauluineen. Suunni
telmallisuus ja täsmällisyys toistuvat 
useasti myös Jussin vapaa-ajan toi
minnoissa. Jopilan kehittämisen ja 
ylläpidon PTS-suunnitelma on mo
nelle tuttu juttu . Kerrassaan ihailta
vaa Jussissa on myös päämäärätie
toisuus , jonka avulla hän lähes aina 
saavuttaa tavoitteensa. 

Jussilla on ilmiömäinen kyky temma
ta myös työkaverinsa mukaan uusiin 
tavoitteellisiin harrastuksiinsa. Aika 
moni varmaan muistaa parin vuoden 
takaiset "Jussin laihdutusteoriat" ja 
todistetun painonpudotuksensa niin 
kutsutun Ätkinsin dieetin mukaan . 
Jussi pudottikin omaa painoaan rei
lusti toistakymmentä kiloa ja Rannik
koalueella painoa pudotettiin Jussin 
valistuksien pohjalta ja innostamana 
jopa toista sataa kiloa! 

Jussi on ollut aina rohkea kokeile
maan uusia harrastuksia. Seuraa
vassa eräitä harrastuksia joihin Jus
si on todistettavasti aikojen saatossa 
hurahtanut: 

-pyöräily ... itse asiassa moottoripyö
räily : nuorena Jussi taittoi matkaa 
vauhdikkaasti trendikkäässä pikku
takissaan ajan hengelle uskollises
ti ylitehokkaalla kyykkypyörällään . 
Sittemmin Jussi on siirtynyt nautis
kelemaan tärinästä ja pärinästä ajan 
hengen mukaisesti Ameriikan pauk
kuraudalla eli Harley Davidsonilla . 
Onpa Jussi bongattu polkupyöräile
mässäkin , mutta hinkkaaminen on 
ilmeisesti kuitenkin jäänyt vähem
mälle. 

- pienkoneella lentäminen: Jusu 
hankki kouluaikoina lentolupakirjan , 
joskin myöhempi käyttö rajoittui lä
hinnä keskikaupungilla tapahtuvaan 
pintaliitoon ja yöperhosten saalista
miseen. 

- veneily: siirtynyt Miami Vice- tyy
lisestä urheilumuskelista käytän
nöllisempään ja huolettomampaan 
Busteriin . 

- vempaimet: kertakaikkisen liikut 
tava innostus kaikkia vempaimia 
kohtaan , joista tässä mainittakoon 
viimeisimmät eli GPS ja langaton 
laajakaistayhteys. 

- Tallinnan matkailu: ravintola 
Olde Hansan vakioasiakkaana 
Jussi tuntee Räävelin varmaan 
paremmin kuin Helsingin . Mara
ton Tallinnan ympäristössäkään ei 
kuulemma ollut niin paha kuin Jus
si kuvitteli, oli pahempi! 

-ammunta: IPSC - ammunta 
(practical) ; useita mitalisijoja SM
sekä piiritasolla 

- kivityöt: Jussi on keräillyt ja po
raillut erimuotoisia ja -kokoisia ki
viä ja soveltanut tuotoksia muun 
muassa sisustuksessa ja rantara
kentamisessa . 

- puutyöt: Jussi on keräillyt eri
muotoisia ja -kokoisia puunrun
koja ja soveltanut tuotoksia muun 
muassa sisustuksessa ja rantara
kentamisessa . Viimeisin puutyö on 
Bonsai-puun hengissä pitäminen . 
Jussin tuntien me saamme kuulla 
asiasta lisää tulevaisuudessa ... 

Aika velikulta. 
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KUUMAT KYSYMYKSET 
.. . ja jäätävät vastaukset 

Toimistoupseeri 
Yliluutnantti Heidi Asp 
Johtamisjärjestelmäala 

1. Hellyyttävä 
2. Jankuttaminen 
3. Hyvässä seurassa 
4. Kädet 
5. Marise turhasta 
6. Hamina 

Tilannevalvoja , 
kersantti Virpi Sinervo 
Merivalvontakeskus 

1. Kiltti ja hyvin kasvatettu . 

Koulutusupseeri Tilannevalvoja, Tilannevalvoja , 
Yliluutnantti Eva Baumgartner kersantti Kimmo Alpiranta Sami Kortelainen 
Kirkonmaan linnake Merivalvontakeskus Merivalvontakeskus 

1. Rauhallinen , välillä vähän 1. Tarvittaessa rauhallinen. 1. Iloinen 
ärsyttävä 2. Saamattomuus. 2. Kylmät aamut 

2. Ihmisten saamattomuus 3. Joko olemalla kotona , 3. Liikkumalla 
3. Viettämällä laatuaikaa reissaamalla tai yöelämässä. baarissa 

tärkeiden ihmisten kanssa 4. Takaraivon luomi. 4. Oikea pohje 
4. Pikkurilli 5. Lyö naista. 5. Lyö naista 
5. Vaihda sukupuolta 6. Kotka(!) 6. Helsinki 
6. Hamina , - itäinen 

Tilannevalvoja 
Marika Pennanen 

Merivalvontakeskus 

1. Iloinen , positiivisesti asioista ajatteleva ; 
"asioilla on tapana järjestyä! " 

Tilannevalvoja "paluumuuttaja" 
lra Keveri 

Merivalvontakeskus 

2. Aikaisin herääminen. 
(Kuka hullu nousee 
vapaaehtoisesti kuudelta?) 

2. Epärehelliset ihmiset 
3. Koiran kanssa lenkillä , saunomalla ja 

iltaa istuen hyvien ystävien kanssa 
ilman kiireitä . 

1. Ihan tavallisen epätavallinen tallaaja. 
2. Jatkuva , jatkuva ja jatkuva 

puhelimen pirinä 
3. Saunomalla ja luonnossa 

3. Luen/kuorsaan. 
4. Eihän sellaista voi valita! 
5. Kiusaa pienempäänsä. 
6. Eiköhän se Karkkila liene. 

4. Koko vartalo! 
5. Tosimies ei koskaan käyttäydy 

epäherrasm iesmäisesti . 
6. Ei ole vielä tullut kohdalle. 

liikkumalla. 
4. Varpaat 
5. Käytä punaista kynsilakkaa 
6. Kuhmo 
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Liikunnasta 
□ 

@~M@ ITDD@mJ®®mJ W@DW@@[ru 
KUVAT Marika Terä 

Mikäpä sopisi mainioimmin aiheeksi osana henkilökunnan 
koulutusta , kuin huippu-ammattilaisen pitämä luento liikun
nasta ja sen merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille? 

Ohessa muutama kohta Haminassa 5. joulukuuta luennoi
neen Tommi Vasan karin esityksestä . 

MUISTA 

Liikkua päivittäin 30 minuuttia, 
mahdollisimman monena päivänä viikossa. 

Jos et pysty liikkumaan päivittäin , 
liiku enemmän kerralla . 

Tavoittele 3,5 h viikossa. 

Muista 
1 h < 2h < 3h < 4h 

Lajit ja intesiteetit päätät itse 
- etsi sopiva (uskalla kokeilla!) 

Pidä kuntopäiväkirjaa 

Muista itseäsi ja lataa omia akkujasi 

Liikunta on yksi 
terveyden tukijalka 

RAVINTO 

Hyvät ruokailutottumukset 
on osa jaksamista 

Liikunta + ravinto 
paras vaikutus kolesteroliin 

Laihdutus vain jos 
siihen liittyy painonhallinta ! 

TARKASTA VYÖTÄRÖMITTASI, 

painoindeksiäkin parempi 
painonhallinnan mittari on 

vyötärönympärys, jonka tulisi olla: 

MIEHET < 100cm 
NAISET < 90 cm 

KUNTO <> LIIKUNTA 

Kunto on elimistön ominaisuus, 
liikunta tapa vaikuttaa siihen. 

Liikunnan sijasta olisi paras puhua 
kokonaisuudesta fyysinen aktiivisuus 



Maastokeilarata vaaterissa. Luutnantti Saareksin mes
tarinäyte. Yliluutnantti Baumgartner tulostenlaksijana. 
Jännitystä ilmassa, kaatuuko vai eikö kaadu. 

Yliluutnantti Kari Laaksonen - Rankin Thorkildsen 
näyttää miten Turbo-keihäs (alla) lentää 

Luutnantti Pasi Pirkkalaisen työnäyte epäsuorassa tikanheitossa. 
Asento ja ilme kertovat vuosien harjoittelusta 

TEKSTI Lari Pietiläinen I KUVAT Aki Mankkinen 

Kirkonmaan linnakkeen ja Rankin linnakkeen henkilöstön tyky
päivä järjestettiin 21 .9.2006 Rankin linnakkeella sekä Kotkan 
saarella. Syyskuisen iltapäivän promoottereina häärivät ansiok
kaasti molempien saarien yksikköupseerit. 

Päivä tavoitteena nimensä mukaisesti oli ylläpitää ja jopa kehit
tää työ hyvinvointia. Lisäksi tämän vuoden päivän selkeä teema 
oli viimeisen rinnakkaisen toimintavuoden kunniaksi järjestää 
tapahtuma saaressa - Rankin saaressa. Päivä koostui liikunnal
lisesta toiminnasta , huollosta sekä illallisesta ravintoa Amarillos
sa . 

Kirkonmaan linnakkeen henkilöstö saapui Rankkiin päivähuollol
la, minkä jälkeen siirryttiin rivitaloalueelle kuulemaan tervetulo- ja 
työjärjestyspuheenvuorot. Tämän jälkeen muistettiin molempien 
yksiköiden lähtijöitä 

Liikuntaosuus piti sisällään "Saariston Käsi"-kilpailun , jossa mi
tattiin kehon ja mielen taitoja muutamissa epäsuoran tulen ihmi
sille tärkeissä voimaa ja tarkkuutta vaativissa eri lajeissa. Kilpailu 
käsitti linnakekeilailun, epäsuoran tikanheiton , sovelletun möl
kyn ja Turbo-keihäänheiton. Kilpailun lajit olivat viimeistä myö
ten hiottu tilaisuutta varten käsittäen erikoiset kilpailuvälineet 
ja vielä erikoisemmat säännöt. Tiukkojen kamppailujen jälkeen 
voittajiksi selviytyivät luutnantit PASI PIRKKALAINEN ja MIKKO 
ARO. Kaikesta paistoi läpi , että koripalloilijan tarkkuus ja taikurin 
näppäryys olivat uskomaton yhdistelmä. Kilpailun jälkeen heidät 
nimitettiin virallisesti Saariston Käsiksi. Onnea voittajille, katkerat 
kalkit häviäjille. 

Palkitsemisten jälkeen siirryttiin saunomaan Rankin varusmies
ten saunalle. Hiet pestiin pois, päivän tapahtumat kerrattiin , 
vanhoja muisteltiin ja tulevaisuutta suunniteltiin , kunnes tuli aika 
valmistautua mantereelle siirtymiseen . Päivä huipentui todella 
maittavaan ateriaan ravintola Amarillossa Seurahuoneella. Ruo
kailun jälkeen jatkettiin matkaa ... osa kotiin , osa tanssilattialle. 

Päivä oli onnistunut, kiitos kaikille mukana olleille ja erityinen kii
tos yksikköupseereille mahtavan päivän järjestelyissä . Linnak-

keissa on voimaa ja yhdessä on mukavaa. 
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KOTKAN KYN ET 
- kaikki nimi wodet 

PÄÄTOIMITTAJAT 

• Reijo Kinnunen 
• Pekka Vainio 
• Juha Torkkeli 

• Olavi Jantunen 

TOIMITTAJAT & TAITTAJAT 

• Ulla Parviainen 
• Marika Terä 

KANSI KUVAT 

• Pekka Vainio v. 1996-2005 

• Heikki Salaja v. 2006 

,...- Ohessa kolme eniten ääniä "PARAS KANS/"-kyselyssä saanutta 
kansikuvaa . Kysely suoritettiin operatiivisessa toimistossamme. 



Kuin perlieaL6-uuua /autiiu 
TEKSTI Ulla Parviainen I KUVA Sebastian Nurmi 

Kotkan Kynsien ilmestyminen on aina ollut odotettu tapah
tuma. Prosessi on kuin lapsen odottamista ja synnyttämistä. 
Uupuneena, mutta onnellisena voi vain ihmetellä, kuinka ken
kälaatikollisesta sekalaisia kirjoituksia ja kuvia jälleen kerran 
tuli ihan oikea julkaisu . Lukijat ovat lehti-lapsen laaja suku , 
jolle ja josta Kotkan Kynsiä on aina tehty. 

Kun pienokainen näkee painolämpimänä päivänvalon, 
on siihen periytynyt monenlaisia ominaisuuksia eri kir
joittajilta ja kuvaajilta , ulkonäkökin vaihtelee numeroittain 
kuin sisarussarjassa konsanaan . Lopputulokseen vaikut
tavat osaamisen lisäksi myös onni ja epäonni . Hyvät kir
joittajat ja kuvaajat lisäävät lehden kiinnostavuutta , jos
kus taas puuttuvan jutun vuoksi parsitaan viime hetkellä 
"reikää", kun palapelistä puuttuu yksi pala. Tiimityö ja lu
pausten pitäminen onkin aina ollut ehdottoman tärkeää. 

*** 

liman tiimityötä tuskin yksikään numero Kotkan Kynsiä olisi 
ilmestynyt. Rahaa on ollut vähän ja tekijöitä vielä vähemmän, 
innokkuutta ja sitoutumista sitäkin enemmän . Lehti on vapaa
ehtoisen toimitustiimin lisäksi aina tarvinnut olemassaolonsa 
puolustajia, sillä olihan se pitkään lajissaan ainutlaatuinen ; 
pienen joukko-osaston oma henkilöstö- ja sidosryhmälehti , 
jota on kustannettu joukko-osaston toimintamenoista . 

Jo lehden ensimmäisestä numerosta alkaen, kymmenen 
vuotta sitten, asiassa toimittiin kuin nykyaikaisessa yritysmaa
ilmassa konsanaan. Joukko-osaston johdossa on näet aina 
ymmärretty, että lehdellä on oma tärkeä tehtävänsä yhteen
kuuluvuuden vahvistamisessa ja toiminnasta kertomisessa 
yhteistyökumppaneille myös puolustusvoimien ulkopuolelle. 
Lehden sivuilta ovat löytäneet itsensä niin oma henkilöstö 
kuin muukin puolustusvoimien porukka sekä monet muut 
maanpuolustuksen ystävät. 

Todennäköisesti myös historiantutkijat joskus kiittävät lehden 
julkaisemista. Näin digiaikana arkistoitava materiaali tahtoo 
vuosien myötä kadota bittien taivaaseen , mutta painomuste 
pysyy paperilla . Ja onpa lehti ollut monta kertaa hyvä haku
teos nykypäivänäkin - sieltä on ollut helppo tarkistaa jonkin 
tapahtuman paikka ja päivämäärä, bonuksena ovat olleet lu
kuisat kuvat ja nimet osallistujista. 

*** 

Palataanpa julkaisuaikojen alkuun. Elettiin vuotta 1996, kun 
silloinen Kotkan Rannikkopatteriston komentaja , eversti
luutnantti Mikko Taavitsainen , antoi alaisilleen mahtikäskyn: 
"Tehkää lehti - ja äkkiä! ". Kapteeni Reijo Kinnunen teki tiimin
sä kanssa työtä käskettyä , lehti kasattiin ja kastettiin Kotkan 
Kynsiksi . Nimiehdotuksen oli tehnyt Kotkan Rannikkopatteris
tossa palveleva varusmies. Lehti oli yksi aikansa ilmentymis
tä . KotRPsto oli nousussa kuin Fenix-lintu tuhkasta, Kotkan 
Kynnet oli sen terhakka poikanen. 

Lehden kymmenenvuotiselle taipaleelle mahtuu paljon muu
toksia . Milloin sisältöä painotettiin oman henkilöstön suuntaan , 
toisinaan taas huomioitiin painokkaammin myös sidosryhmät. 
Ulkoasu muuttui tekniikan kehittymisen myötä. Alkuaikoina si-

vut tulostettiin ja kuvat käsiteltiin painotalossa , loppu
aikoina lehti siirtyi bitteinä piuhaa pitkin painokoneelle . 
llmestymiskerrat vaihtelivat vuosittain . Aluksi lehti oli 
lähes kokonaan mustavalkoinen , lopussa kokonaan 
nelivärinen . Kuvien määrä moninkertaistui , huimim
millan lehdessä oli yli sata kuvaa. 

Kaiken takana ovat kuitenkin aina olleet asiasta innos
tuneet ja siihen sitoutuneet ihmiset. Vuosien mittaan 
tekijä- ja kirjoittajakaartiin on kuulunut monia, jotka 
ansaitsevat kiitoksen. Heitä ovat asiantuntijakirjoitta
jat, sidosryhmien edustajat ja ne joukko-osaston omat 
ihmiset, jotka kirjoittivat tai muutoin monilla tavoin 
edesauttoivat lehden tekemisessä. liman sitä halua 
lehden sisältö olisi ollut kovin paljon tylsempi. Erityis
kiitoksen ja lämpimän halauksen ansaitsevat toimitus
tiimin kestonimet ja vankat tukipilarit menneiltä vuosil
ta: kuvaajavirtuoosi Pekka Vainio, lehden "papa" Reijo 
Kinnunen ja "kummitäti" Teija Örn. 

*** 

Oli suuri ilo ja kunnia olla mukana Kotkan Kynsien 
historiassa , aikanaan sen "mamana". Tähtihetkiä oli 
lukuisia, yksi niistä oli lehden valinta parhaaksi maan
puolustuslehdeksi , palkinto käytiin pakkaamassa 
vuonna 2000. Lehden tekeminen oli hulluutta ja in
tohimoa, upeaa tiimityötä . Ja aina se tuntui siltä kuin 
perhealbumia kasaisi . 

Lapsukainen on kasvanut ja sen on aika nousta sii
villeen , jättää kotipesänsä. Pian kuulemme sen siipi
en iskuissa historian havinaa. Koskaan sen arvo ei 
kuitenkaan vähene, päinvastoin . Vuosikertojen arvo 
paranee kuin hyvällä viinillä . Suurella mielenkiinnolla 
jään odottamaan, nousevatko Fenix-lintu ja sen poika
nen tuhkasta jälleen . 

Kirjoittaja toimi joukko-osaston tiedottajana sekä 
Kotkan Kynsien toimittajana ja taittajana vv. 1996 
- 2004. 
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TEKSTI Reijo Kinunnen 

lopettaa moinen ääriainesten toimintaa liehittelevä ja ta
vallisen kansan vieroksuma julkaisu . 

Kotkan Kynnet sai alkunsa, kun eräs entinen herrasmies 
- nykyinen kommodori - käski kahvipöytäkeskustelussa , 
että tehkää lehti - ja äkkiä ! Siitä se ajatus sitten lähti . 

Alun perin tarkoituksena oli , että lehti ilmestyy vähintään 
kerran päivässä - aattopäivinä kahdesti , mutta aikaa myö
ten ilmestymistiheys hiukan harven i. Tuon aikaiseen toimi
tusneuvostoon kuuluivat verrattoman laajaa luottamusta 
ja kunnioitusta nauttinut päätoimittaja , yksi harrastelijava
lokuvaaja , pari vanhaa akkaa ja jokunen muu tehtävään 
käsketty. Näin ollen siis kaikki edellytykset loistavalle pai
notuotteelle olivat olemassa. 

Lehden perustamispäiväksi muodostui 1.4.1996. Kotkan 
Kynnet rahoitettiin aluksi pelkästään toimintamenoilla . 
Myöhemmin ponnekkaalla uhkailulla saatiin muutamia ti 
laajia ja mainostajia. Nämä rahat toimitusneuvosto käytti 
mukavaksi havaitsemallaan tavalla . Toimitusneuvoston 
ansioksi on luettava , että se ei tehnyt samaa virhettä kahta 
kertaa , vaan löysi aina ihan uusia virheitä jokaista nume
roa kohti . Hyvien suhteiden ansiosta lehti palkitti in jossa
kin foorumissa . 

Toimintakautensa aikana Kotkan Kynnet käsitteli ansiok
kaasti mm. maantietoa , historiaa ja tiedettä ja pureutu i 
myös erilaisten yhteiskunnassa vallitsevien ongelmien 
- kuten sotaväen - käsittelyyn . Asioita lähestyttiin lähinnä 
tunnepohjalta ja teksteihin sekoitettiin siteeksi sen verran 
tosiasioitakin , että mahdollisten lukijoiden todellisuudenta
ju hämärtyi jo alkusivuilla. 

Imagon nostamiseksi yritettiin painostaa alueen päättä
jiä ja muita silmäätekeviä paljastamaan tuntojaan lehden 
haastatteluissa. Valtaosa kuitenkin kieltäytyi kiireisiinsä ve
doten . Vain kaikkein epätoivoisimmat suostuivat haastat
teluun ja osa heistä jopa salli jutun julkaisemisen . Lehdes
sä oli myös varattu vakiopalsta eri yhteistyökumppaneille 
ja mm. RP-killalta tulikin kirjoitus yhteen numeroon . Yksi 
sivu jokaisesta numerosta oli varattu Komentajan kynästä 
- palstalle ja se olikin ainoa juttusarja, jota toimitusneu
vosto joutui sensuroimaan väärinkäsitysten välttämiseksi . 

Kotkan Kynnet julkaisi muutamia kaukomaille matkusta
neiden matkakertomuksia. Kertomukset sinällään olivat 
osaksi ainakin maantieteellisesti paikkansapitäviä , mutta 
nuo tekopyhät turistit olivat jättäneet niistä pois kaikki luki
joita kiehtovat sattumukset sammumisineen , tappeluineen , 
ilotaloineen ja niin poispäin - ihan opetustarkoituksessa 
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olisi lukijakuntaa kiinnostanut. Kaihertaa vieläkin . 

Lehden aiheva likoimassa oli havaittavissa vain yksi vaka
va puute. Siinä olisi luonnollisesti pitänyt olla Niksi Kynnet 
- palsta , jossa olisi ollut sukkahousuvinkkejä ja ruokaoh
jeita joukko-osastoon siirtyville uusille työntekijöille . 

Kotkan Kynsien julkaiseminen lienee ollut perimmäinen 
syy itsenäisen joukko-osaston lakkauttamiseen . Suomen 
poliittinen ja sotilaallinen johto lienevät kokeneet uhkana 
lehden horoskooppien säännöllisen toteutumisen ja histo
riallisten epätarkkuuksien oikaisemisen. 

Nyt kun lehti lakkaa ilmestymästä , voin taas kulkea kadul
la pystyssäpäin ja katsoa ihmisiä silmiin . 

Muutkin entisen toimitusneuvoston jäsenet ovat suureksi 
osaksi jo lähteneet tai lähtemässä pois. Jäljelle jäävien 
lohdutukseksi voi todeta , että lehden pikku hiljaa vaipu
essa unhon yöhön heillä on vihdoinkin edes mahdollisuus 
nostaa henki-osaansa nollasta prosentista hiukan ylös
päin. 

Kirjoittaja on entinen Kotkan Kynsien erotettu päätoimit
taja 

Kuva Kotkan Kynsien numerosta 4/1997 






